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1. AMAÇ VE KAPSAM 
Bu şartname; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişi 
veya bunların ortak girişimleri olan Yüklenicilerin yapacakları/altyüklenicilere yaptıracakları zemin 
ve temel etüdü çalışmalarının kapsamını ve uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış 
olup imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir ekidir. 

2. TANIMLAR 
Bu şartnamede geçen sözcüklerden: 

İdare : Sözleşmede belirtilen saha/sahalar üzerinde yaptırılacak olan bina/tesislere ait Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri çalışmalarında kullanılmak üzere zemin ve temel etüt raporlarının 
hazırlanması amacıyla Yüklenici ile sözleşme yaparak onu görevlendiren Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, 

Yüklenici : Zemin ve temel etüt çalışmalarını yapmak üzere, İdare ile sözleşme imzalayan 
gerçek veya tüzel kişi veya bunların ortak girişimleri olan büro veya firmalar anlaşılmalıdır. 

3. İDARENİN SORUMLULUĞU 
Gerekli olması halinde, Yüklenicinin sondaj makinesinin sondaj alanına girmesini teminen arazi 
düzenlemesi, İdare tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 

Sondaj işinin yapıldığı yere en yakın temiz su tesisatından Yükleniciye kullanma suyu bedelsiz 
olarak verilecek, ancak su tankeri ve taşıma işleri Yükleniciye ait olacaktır. 

Sondaj işinin yapıldığı yere en yakın elektrik direğinden Yükleniciye bedeli karşılığı elektrik 
verilecek, ancak pano ve sayaç Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

4. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 
Yüklenici; yapılacak zemin ve temel etüdü çalışmalarının sorumluluğu ve koordinasyonu altında 
yapılacağını kabul eder. Yüklenici, yapacağı çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak gerçekleştirmek 
için gerekli tüm olanaklarını seferber edecektir. 

Yüklenici, yapacağı zemin ve temel etüdü çalışmalarının her aşamasında görevliler tarafından 
yapılan çalışmaların tam olarak tamamlanıp tamamlanmadığını denetleyecek, gerekli 
koordinasyonları sağlayacak ve bir sonraki iş aşamasına geçilip geçilmeyeceğine karar verecektir. 

İdare, Yüklenici ile yaptığı sözleşmeye konu olan işle ilgili olarak, başka Yüklenicilerle danışmanlık 
veya başka uzmanlık hizmetlerinden yararlanmak için ayrı sözleşmeler yapmışsa; Yüklenici, bu 
çalışmaların gerektirdiği uyumu ve koordinasyonu sağlamak zorundadır. 

Yüklenici, sözleşme konusu işle ilgili olarak İdare’nin yaptığı anlaşmalarda taraf olamaz, bu 
anlaşmalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 

Yüklenici, yapacağı zemin ve temel etüt çalışmaları ile ilgili olarak, İdare’nin bilgisi ve onayı 
dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından izinleri almak, vize, onay konularında gerekli 
girişimleri yapmak zorundadır. Sözleşmede aksi yazılı olmadıkça İdare adına ödenecek vergi, resim 
ve harçlar belge karşılığı Yüklenici’ye ödenir. 
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Yüklenici, yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışacaktır. 
Yüklenici, mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirecek, gerekli koruyucu 
malzemelerini çalışanlarına verecek ve çalışanların iş güvenliğinin ve emniyetinin sağlanmasını 
temin edecektir. 

Karotlar; düzenli olarak karot sandıklarına konulacak, standartlara uygun olarak fotoğraflanacak ve 
RQD değerleri ölçülerek işin bitiminde sandıklar içinde ilgili İşletme Müdürlüklerine tutanak 
karşılığı teslim edilecektir. 

Yapım aşaması sırasında zemin ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşılması veya hazırlanacak 
jeoteknik rapor için ilave ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Yüklenici bu hususu ek bir ücret talep 
etmeden yerine getirecektir. 

5. BİLGİ ALIŞVERİŞİ 
İdare, yapılacak işle ilgili gerekli belge ve bilgileri, teknik dokümanları Yüklenici’ye verecek, varsa 
özel isteklerini bildirecektir. 

İdare, sözleşme konusu işle ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalar varsa bunlar hakkında 
Yüklenici’ye bilgi verecektir. 

İdare, sözleşme konusu işle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapacağı girişimlerden; 
işle ilgili gördüğü hususlarda Yüklenici’ye bilgi verecektir. 

Yüklenici, İdare’nin bilgisi ve yazılı izni olmadan yaptığı işle ilgili olarak; diğer kamu kurum ve 
kuruluşları veya şahıslarla girişimde bulunamayacaktır. 

6. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ 
Sondaj işlemlerine başlanmadan önce; sondaj sahasındaki mevcut altyapı tesisleri (su, enerji, atık, 
kablo kanalı vb) İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yerinde tespit edilecek ve işin yapımı 
sırasında bunların zarar görmemesi için gerekli tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır. Sondaj 
sahasındaki mevcut altyapıya verilecek zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 

6.1. Arazi Deneyleri 

6.1.1. Ön Etütler 
Ön etütler; yapı yerinin genel uygunluk değerlendirmesi veya gerekiyorsa alternatif yapı yerlerinin 
belirlenmesi, inşaat faaliyetlerinin yapı alanı ve çevresindeki muhtemel etkilerinin tahmin edilmesi, 
yapı davranışı üzerinde önemli etkiye sahip olacak zemin özelliklerinin belirlenmesi ile tasarım ve 
kontrol araştırmalarının planlanması amacıyla yapılır. Ön etütler, büro ve arazi çalışmaları olmak 
üzere 2 aşamada yapılır. Bu kapsamda toplanacak veriler ve yapılacak çalışmalar aşağıda 
belirtilmiştir. 

A. Büro çalışmaları sırasında, aşağıdakilerden var olanlar: 
1) İmar çapı ve kroki gibi imar bilgileri ve plan notları,  
2) Plankote, 
3) Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları, 
4) Bölgenin jeolojisi hakkında daha önce yapılan çalışmalar ve jeolojik haritalar, 
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5) Varsa, bina ve çevresinde önceden yapılmış zemin ve temel etüt çalışmalarına ilişkin 
raporlar, 

6) Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporunun parselin bulunduğu 
alana ilişkin bölümleri, 

7) İnsan sağlığı açısından önem arz eden jeoloji haritaları (radyoaktivite veya tıbbi jeoloji 
amaçlı haritalar vb.) ile ilgili raporlar, 

8) Eski haritalar, 
9) Bölgenin depremselliği, 
10) Yerel iklim koşulları, 

hakkında bilgi ve belgeler toplanmalıdır.  

B. Arazi çalışmaları sırasında: 
1) Topoğrafik durumun belirlenmesi, 
2) Komşu yapıların ve kazıların incelenmesi, 
3) Varsa civarda mostra vermiş jeolojik birimlerin incelenmesi, 
4) Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının tespiti, 
5) Araştırma çukurları açılması, 
6) Sahanın büyüklüğüne göre ihtiyaç duyulması halinde jeofizik araştırmalar ve/veya zemin 

türlerinin ve tabaka kalınlıklarının belirlenmesine yetecek sayı ve derinlikte sondaj 
yapılması, 

gereklidir. 

Ön etütlerin sonuçlarına göre planlama aşamasında belirlenen etüt kapsamı yeniden 
değerlendirilmeli, gerekirse revize edilmelidir. Ön etüt kapsamında yapılan arazi çalışmaları nitelik 
ve nicelik açısından uygun olduğu takdirde tasarım etütleri sırasında da veri olarak 
değerlendirilebilir. 

6.1.2. Tasarım Etütleri 
Tasarım etütleri, mevcut/inşa edilecek yapının etkilediği zemin/kaya ortamına ilişkin tüm veri ve 
özellikler ile yapının beklenen performansı karşılama yeteneğine etki eden faktörlerin güvenilir bir 
şekilde saptanması ve tanımlanması amacıyla yapılır. Bu etütler TS EN 1997-1 ve TS EN 1997-2 
standardında belirtilen hususlar göz önüne alınarak belirlenmelidir. 

Tasarım etütleri kapsamında zemin ve kaya birimlerine ait aşağıdaki özelliklerin belirlenmesi 
gereklidir. 

a) Zemin sınıfı, kıvamı, sıkılığı, indeks ve fiziksel özellikleri, 
b) Yanal ve düşey yöndeki değişimleri, 
c) Litolojik ve stratigrafik özellikleri, 
d) Mukavemet parametreleri, 
e) Gerilme-deformasyon ilişkileri ve modüller,  
f) Sıkışabilirlik özellikleri, 
g) Şişme, oturma, çökme, karstik boşluk, sıvılaşma potansiyeli vb., 
h) Kayalardaki ayrışma durumu, kaya kalitesi, kayaların dayanımı, 
i) Faylar ve süreksizliklerin durumu,  
j) Atık veya yapay dolgu varsa özellikleri, 
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k) VS30 kayma dalgası hızı, yerin altının esneklik direnişleri, zeminin iletkenliği ve 
korozyon etkisi. 

Tasarım etütleri kapsamında yeraltı suyu ile ilgili aşağıdaki özelliklerin belirlenmesi gereklidir. 

a) Yeraltı suyunun varlığı ve derinliği,  
b) Yeraltı suyunun ve zeminin, betona ve betonarme yapı elemanlarına olası zararlı etkileri. 

Ayrıca gerekli olması durumunda aşağıdaki özellikler de belirlenmelidir. 

a) Yeraltı suyu taşıyan birimin niteliği (serbest akifer, basınçlı akifer, tünek akifer, 
mercek/sızıntı suyu vb.) ve olası zararlı çevresel etkileri,  

b) Yeraltı suyu depolama ve iletme (permeabilite) özellikleri,  
c) Bölgesel don derinliği.  

Tasarım etütlerinde yapının oturacağı alandaki zemin birimlerinin mühendislik özelliklerinin 
belirlenmesi çalışmaları; standartlaşmış ve genel kabul gören, araştırma çukurları, sondajlar, jeofizik 
çalışmalar, arazi ve laboratuvar deneylerini kapsar. Bu kapsamdaki bütün çalışmalar ilgili 
standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Tasarım araştırmaları kapsamında uygulanacak yöntemler 
aşağıda belirtilmiştir. 

6.1.3. Sondajlar 
Sondajlar, yapı etki bölgesindeki zemin birimlerinin yatay ve düşey yöndeki dağılımı ile fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Sondajların bir diğer amacı; yeraltı suyu 
seviyesinin belirlenmesi, kuyu içi arazi deneyleri yapılması ve gerekli laboratuvar deneylerinin 
yapılması için zemini karakterize edecek sayıda örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınmasıdır.  

Sondajların planlaması, aşağıda belirtilen hususların tümü bir arada değerlendirilerek en gayri müsait 
durum, etüdün amacı, arazi koşulları, çevre yapılar, yapılacak/mevcut yapı karakteristikleri ve en 
ekonomik çözüm dikkate alınarak yapılacaktır. 

Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına uygun olarak yapılmalı ve sondajlarda aşağıda belirtilen 
hususlara uyulmalıdır: 

1) Sondaj sayısı ve derinlikleri, yapı etki derinliği, bina oturum alanının ve parselin 
büyüklüğü, arazi eğimi ve stabilite problemleri, temel taban kotu, temel boyutları ve 
zemin birimlerinin özellikleri dikkate alınarak en az 3 adet olacak şekilde yeter sayıda 
planlanmalıdır. 

2) Sondaj yerleri; vaziyet planı ve plankote üzerine işlenmelidir. 
3) Sondajların kot ve koordinatları (WGS84 koordinat sistemi), sondaj makinesinin türü, 

trafik tescil veya ruhsat tarihi, sondörün adı ve soyadı, sondajın başlangıç ve bitiş 
tarihleri, hava durumu, yeraltı suyuna ilişkin olarak sondajlar sırasında ve sondajların 
tamamlanmasından sonra yapılan gözlemler, zemin birimlerinin düşey yöndeki 
değişimleri, zemin tanımlamaları, deneyler için alınan numunelerin kalitesi ve sınıfı 
(örselenmiş veya örselenmemiş), arazide yapılan deneyler, sondajdan sorumlu olan ve 
logu hazırlayan jeoloji mühendisi tarafından verilen logda belirtilen asgari bilgileri 
sağlayacak şekilde kayıt altına alınmalı ve imzalanarak raporda sunulmalıdır.  

4) Sondaj verisiyle çizilen kesitlerde sondaj yerleri gösterilmeli, jeolojik veriler kesitte 
farklı renklerde verilmeli, yeraltı suyu seviyesinin en düşük ve en yüksek kotları açık bir 
şekilde gösterilmelidir. 
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5) Sondajlar sırasında alınan numune ve/veya karotlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre 
alınmalı (kalite sınıfı belirtilmeli), etiketlenmeli, muhafaza edilmeli ve fotoğrafları 
çekildikten sonra bu bilgiler raporda sunulmalıdır. 

6) Sondajlar sırasında yapılacak Standart Penetrasyon Testi’nde (SPT) otomatik şahmerdan 
kullanılmalıdır. 

7) Sondaj kuyusu boyunca her 1,50 m.’de bir Standart Penetrasyon Testi (SPT) 
yapılmalıdır. Her kuyuda en az 2 SPT numunesi (örselenmiş numune) alınarak 
laboratuvar analizi yaptırılmalıdır.  

8) Kohezyonlu (killi ve/veya siltli) zeminlerde açılacak sondaj kuyularının en az 2 adedi 
içinde Standart Penetrasyon Testleri’ne ek olarak düşeyde en çok 3.00 m. arayla 
Presiyometre veya Kuyu İçi Veyn (Kanatlı Kesici) deneyleri yapılmalıdır. 

9) Killi/çakıllı ve bloklu zeminlerde en çok 3.00 m. arayla Presiyometre deneyi 
yapılmalıdır. 

10) Yapay dolgu tabakalarında açılacak sondaj kuyuları içinde Standart Penetrasyon 
Testleri’ne ek olarak düşeyde en çok 3.00 m. arayla Presiyometre deneyi yapılmalıdır. 

11) Kohezyonlu zeminlerde açılacak sondaj kuyularında düşeyde her 5.00 m.’de bir, her 
tabaka değişiminde (hangisi küçükse) ve temel alt kotu seviyesinde 1 adet örselenmemiş 
numune (UD) alınmalıdır. 

12) Yeraltı suyunun gözlendiği durumlarda, projenin ihtiyaçlarına göre en yüksek ve en 
düşük seviye ile akım yönü tespit edilmeli, debisi ve suyun kimyasal özelliklerinin 
belirlenebilmesi için numune alınmalıdır.  

13) Sondajlarda geçilen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen 
(TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılarak gösterilmelidir (EK-
6). 

14) Kaya ortamda tamamen karotlu ilerlenmeli, killi zemin ortamlardan örselenmemiş 
numune alınmalıdır. Zemin ortamda yapılan sondajlarda, karotlu ilerlenebileceği gibi 
delgi işleminin burgulu sondaj takımı ile kuru yapılması da istenebilir.  

15) Karot yüzdeleri (TCR, SCR, RQD) belirlenerek sondaj loglarına işlenmelidir. Üç başlık 
altında değerlendirilen karot yüzdelerinden Toplam Karot Yüzdesi (TCR), yüksek (%80-
100 aralığında) olmalıdır. Bu oranın tanımlanan değerlerden düşük olması halinde 
nedenleri açıklanmalı, karot kaybı karot sandığında ilgili derinliklerde işaretlenerek 
belirtilmelidir. Karot verimini yükseltmek için en az çift tüplü karotiyer vb. daha gelişmiş 
sistemler kullanılmalıdır. 

16) RQD değeri sıfıra yakın, ayrışmış, zayıf kayaların doğru tanımlanması için bu birimlerde 
SPT deneyi (refü değeri elde edilmesi durumunda Presiyometre deneyi) yapılması ve 
numune alınması gereklidir. 

17) Sondaj kuyularının çeperlerindeki göçmeler ile yüzeyden düşebilecek parçalar nedeniyle 
kuyunun kapanmasının önlenmesi amacıyla kuyu tabanına kadar alt kısmı delikli PVC 
boru indirilmelidir. Ayrıca; kuyu ağzına kapak yapılarak kuyu etrafı betonlanmalı, uzun 
süreli yeraltı suyu seviyesi ölçümü yapılmasına olanak sağlanmalıdır. 

18) Mühendislik problemleri, yerel jeolojik ve hidrojeolojik şartlar esas alınarak sondaj 
içindeki numune alım noktalarının sayısı ve derinliği belirlenmelidir.  

19) Kontrol mühendisi tarafından, sondaj sırasında yapılan arazi deneyleri, yeraltı suyu 
ölçümleri ile yeterli sayıda deney numunelerinin aldığını gösteren yönetmelikte verilen 
tutanak doldurularak imzalanmalı ve bu tutanak rapor ekinde verilmelidir.  
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6.1.3.1. Sondaj Sayıları 
1) Temel taban alanı 300 m2’den az olan ve tek bloktan oluşan yapılarda en az 3 adet 

sondaj yapılmalıdır. Taban alanının her 300 m2 artışında bir sondaj ilave edilmelidir. 
2) Site tipi çoklu blokların bulunduğu sahalarda blokların temel tabanının bulunduğu 

alanlarda zemin birimlerini tarifleyecek ve sahayı tarayacak şekilde sondaj adedi 
belirlenebilir.  

3) Sondaj sayısı, taban alanı 1000 m2’yi geçen binalarda birer adet bina köşelerinde ve 1 
adet ortada olmak üzere en az beş adet olacak şekilde planlanmalıdır. 

6.1.3.2. Sondaj Yerleri 
1) Topoğrafik ve jeomorfolojik koşullar özel yerlere işaret etmiyorsa, sondaj yerleri yapı 

planının köşelerine ve ortasına gelecek şekilde seçilebilir.  
2) Yapı tipleri ve yerleri belirli ise, geniş sahalarda yapıların yerleşimine uygun olarak ve 

sahayı tarayacak şekilde sondaj noktaları seçilebilir.  
3) Yerleşimi belirsiz proje sahalarında, bir karelaj üzerinden sondaj yerleri planlanabilir. 
4) Dilatasyonla ayrılmış binalarda her blok altına en az 1 adet sondaj gelecek şekilde 

planlama yapılmalıdır. 
5) Sondajlar arasındaki mesafeler 40-50 m.’yi geçmeyecek şekilde belirlenmelidir.  
6) Derin kazı yapılması gereken, şev açısı yüksek olan sahalarda ilgili stabilite analizlerinin 

(örneğin ankraj kök bölgelerinin yer aldığı bölgede) yapılabilmesi için arsa sınırı dışında 
da yeterli derinlikte sondaj yapılması önerilir. 

7) Yeraltı suyu varlığı durumunda sondajlar aynı zamanda, üçgenleme yöntemiyle kot 
cinsinden yeraltı suyu seviye konturları çizilerek yeraltı suyu akım yönü belirlenebilecek 
şekilde tasarlanmalıdır. 

8) Sondajlardan en az 3’ü, planda üçgen oluşturacak şekilde ve 3 zemin kesiti tanımı 
yapılabilecek şekilde seçilmelidir. 

9) Jeofizik ölçümlerde anomaliler ve farklı zemin profillerinin gözlenmesi halinde sondaj 
noktaları bu bölgedeki birimleri tanımlayacak şekilde planlanmalıdır. 

6.1.3.3. Sondaj Derinlikleri 
Aşağıda belirtilen derinlik kriterleri projenin büyüklüğü, önemi ve zemin koşullarına göre belirlenen 
sondaj adedinden en az 3’ünde uygulanmalıdır. 

1) Sondaj derinliklerinin, yapı etki bölgesi içindeki tüm zemin birimlerini kapsadığından 
emin olunmalıdır. Saha veya yakınında şev bulunması veya derin kazı yapılması 
durumunda; şev stabilite hesaplarını yapabilecek ve olası istinat yapılarını 
tasarlayabilecek verileri elde edecek şekilde sondaj derinlikleri belirlenmelidir. 

2) Şevli yüzeylerde sondaj derinliği muhtemel kayma yüzeyinin altına inecek, kayma 
yüzeyi altındaki zemin birimleri de tespit edilebilecek şekilde seçilmelidir.  

3) Yeraltı suyu altında kalan temel kazısı çukurlarında veya su geçirimsizliği sağlanması 
gereken durumlarda sondaj derinliği belirlenirken ayrıca hidrojeolojik koşullar da göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

4) Derin kazı gereken projelerde, sondaj derinliği kazı tabanından kazı derinliğinin en az 
yarısı kadar derinliklere inecek şekilde planlanmalıdır. 
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5) Sondaj derinliği, bina temelleri için temel tabanından başlayarak yapı genişliğinin en az 
1,5 katı veya net temel taban basıncından kaynaklanan zemindeki gerilme artışının (Δσ) 
zeminin kendi ağırlığından kaynaklanan efektif gerilmenin (σ'vo) % 10’una eşit olduğu 
derinlikten (Δσ =0,10 σ'vo) daha elverişsizi olacak şekilde seçilecektir. 

6) Yük etki alanları kesişen bitişik nizam veya birden fazla binanın bulunduğu alanlarda 
sondaj derinliği, kesişim bölgesinde, temel alt kotundan itibaren en büyük temelin kısa 
kenar uzunluğunun 1,5 katı derinliğinde olmalıdır. 

7) Kazıklı temel uygulamasının gerekebileceği durumlarda, sondaj derinliği kazık taşıma 
gücü ve oturma hesaplamalarını yapmaya olanak sağlayacak şekilde seçilecektir. 

8) Sondaj derinliği, kazıklı temel sistemlerinde öngörülen kazık uç kotundan başlamak 
üzere, kazık grubunun oluşturduğu dikdörtgenin kısa kenarı uzunluğunda (en az 4 m.) 
seçilmelidir.  

9) Hedeflenen sondaj derinliklerinden önce yapı etki bölgesi içinde tamamen ayrışmış kaya 
(W5) ve çok ayrışmış kaya (W4) (ISRM) birimler hariç olmak üzere, kaya birimler ile 
karşılaşılması durumunda en az 3,00 m daha karotlu sondaja devam edilmelidir. 
Ayrışmış ve rezidüel birimler için en az 5,00 m daha sondaja devam edilmelidir.  

10) Sondajlarda üstyapıdan gelen yükler açısından yeterli taşıyıcı niteliğe sahip zemin 
birimlerine inilmelidir. 

11) Temel alt kotundan itibaren 10,00 m’lik zemin birimleri içerisinde yeraltı suyu ve 
sıvılaşabilir zemine rastlamış ise sondaj derinliği temel alt kotundan itibaren en az 20,00 
m. olacak şekilde belirlenmelidir. 

12) Sondaj derinliği, kazıklı temel gerektiren yapılar için kazık ucundan itibaren kazık 
çapının 5 katı veya kazık ucunun soketleneceği derinlikten az olamayacağı kabulü (en az 
5.00 m.) ile planlanmalı ve yapılmalıdır.  

6.1.3.4. Numune Alma 
Numune alma esnasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 

1) Numune alma sırasında TS EN ISO 22475-1 standardına uyulmalıdır. 
2) Numune alma yöntemi; zeminlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve yapılacak 

laboratuvar deneyleri için gerekli numune alma kategorisi ve kalite sınıfına göre 
seçilmelidir. 

3) Zeminlerde her 1,5 metrede 1 adet veya her zemin birimi değişiminde en az 1 adet 
numune alınacak şekilde numune alımı planlanmalıdır. Büyük taneler içeren zeminlerde, 
numune çapı, numune alınan malzemenin en büyük tane boyutuna göre seçilmelidir.  

4) Sondajlar sırasında zemin ve/veya kaya numuneleri alınırken, bu numuneler üzerinde 
yapılacak laboratuvar deneyleri ve bu deneylerde kullanılacak numune çapları (3-eksenli 
hücre, konsolidasyon halkası, makaslama kutusu vb.) önceden belirlenerek, numuneler 
bu deneylerin gerektirdiği uygun çap ve boyda alınmalıdır.  

5) Numune alma, taşıma, sınıflama ve depolama süreçleri dikkate alınarak laboratuvar 
deney numunelerinin seçimine dikkat edilmeli, deney sonuçlarında bu husus göz önüne 
alınmalıdır. 

6) Sert zeminlerde, yüksek kalitede numune elde etmek için doğru sondaj teknikleri 
kullanılmalıdır. 

7) Durağan olmayan gevşek zeminlerde kuyular, muhafaza ve/veya sondaj sıvısıyla 
desteklendikten sonra deney numuneleri alınmalıdır. 
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8) Sondaj sıvısı veya çamurunun kullanıldığı tekniklerde örselenmemiş numune alım 
işlemlerinde numunelerin kuru tutulması sağlanmalıdır. 

9) Çakma yöntemiyle numune alma işleminde, numune alıcılar yavaşça ve döndürülmeden 
kullanılmalıdır. 

10) Örselenmemiş numune alımında zeminin su içeriğinin korunması için gerekli önlemler 
hemen alınmalıdır. 

11) Numuneler bozulma olmayacak şekilde taşınmalı, depo edilmeli, ısı, donma, titreşim ile 
şok etkisinden korunmalıdır. 

12) Kayalarda sondajdan numune alımı en azından çift tüplü karotiyerle ilerleme sağlanarak 
yapılmalı, alınan karotlar, karot sandıklarına standartlara uygun olarak yerleştirilerek 
laboratuvarlara gönderilmelidir. 

13) Yeraltı suyundan numune alımında, öncelikle sondaj ve araştırma çukuru açımı sırasında 
kirlenmiş suyun dışarı atılması ve sonrasında numune alınması uygun olup, gözlem 
kuyularının her akiferden ayrı numune alınacak şekilde açılması ve techiz-tecrit 
edilmeleri gerekmektedir. 

14) Numune alma işlemi kayıt altına alınmalı ve numuneler etiketlenmelidir. 

Sondajlarda yapılacak deneyler ilgili standarda uygun olarak, yapı ve zemin şartlarına uygun seçilen 
deneyler görevlendirilecek kontrol mühendisinin denetiminde yapılacaktır. 

Yapılan tüm deneylere ait veriler tablolar halinde raporda yer alacak, deneyler sırasında belirlenen 
aşırı farklı değerler gösteren parametrelerdeki sapmalar nedenleri belirtilerek açıklanacaktır. 
Deneylerde yapılan her hata açıklanmalıdır. Aşağıda açıklanan yöntemlerden en az biri olmak üzere 
inşa edilecek yapının özelliği doğrultusunda uygun görülen sayıda deney yapılmalı ve her bir 
yöntemden bulunan parametreler kontrol edilmelidir. 

6.1.3.5. Jeofizik Araştırmalar 
Aşağıda verilen jeofizik araştırmalardan zeminin özelliklerine göre ihtiyaç duyulanlar, zemin/kaya 
birimlerinin özellikleri ve yerin anizotrop durumu dikkate alınarak, 2 ya da 3 boyutlu modellemeye 
uygun, EK-3'de örneklendirildiği şekilde ve yeter sayıda, tasarım etütlerinde kullanılan diğer 
yöntemler ile birlikte yapılmalı ve değerlendirilmelidir.  

Jeofizik araştırmalar yapının etki alanını tam olarak içine alacak şekilde, yeterli tür ve sayıda, yeterli 
açılımı sağlayarak yapılmalı, araştırılan zemin/kaya birimlerinin yanal ve düşey yöndeki yayılımları 
belirlenmelidir. Uygulanacak yüzey jeofizik yöntemlerin seçiminde ASTM D 6429-99 standardından 
yararlanılabilir. 

Jeofizik araştırmalar, sahadaki zemin ve kaya ortamının;  

1) Fiziksel, mekanik ve dinamik özelliklerini, 
2) Karstik boşlukları, 
3) Yapay dolgu alanlarını, 
4) Potansiyel veya mevcut kütle hareketlerini, 
5) Sıvılaşma potansiyelini ve taşıma gücünü, 
6) Deprem dalgalarının yayılma özelliklerini, frekans içerikleri ve büyütme özelliklerini, 
7) Yeraltı suyunun varlığı, derinliği ve yanal yöndeki değişimini,  
8) Yeraltında gömülü doğal ya da yapay yapıları, 
9) Problemlerin çözümüne katkı sağlayacak tamamlayıcı verileri, 
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yeterli detayda belirleyebilecek şekilde planlanmalıdır. Jeofizik araştırmaların yapılacağı yerlerin 
seçimi Zemin ve Temel Etüt Ekibi tarafından yapılmalı, vaziyet planı ve plankote üzerine kot ve 
koordinat verilerek işlenmeli ve raporda sunulmalıdır. 

Bodrum kat hariç toplam bina yüksekliği 10,50 m.’yi aşan yapılarda, sondaj makinesinin çalışmasını 
engelleyecek şekilde dar-uzun, eğimli vb. sahalarda, zemin enjeksiyonu, derin temel ve iksa 
sisteminin öngörüldüğü durumlarda, temel taban oturum alanı 200 m2’yi geçen sahalarda jeofizik 
yöntemler kullanılmalıdır. 

6.2. Laboratuvar Deneyleri ve Analizler 
Zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin, kaya mekanik özelliklerinin belirlenmesi. 

Sondajlardan alınan örselenmiş, örselenmemiş numuneler ve karotlar üzerinde gerekli laboratuvar 
deneyleri (özgül ağırlık, atterberg limitleri, serbest basınç, üç eksenli basınç deneyi, konsolidasyon 
deneyi, elek analizi vb. deneyler) yapılarak; zemin cinsi, zemin sınıfı, kohezyon, zemin emniyet 
gerilmesi, zemin yatak katsayısı ve kazı şev açıları tayin edilecektir. 

Deneylerin yapılacağı laboratuvar, TSE belgeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgeli 
olacak ve bu belge rapor ekinde İdare’ye sunulacaktır. 

6.3. Mühendislik Analizleri ve Değerlendirmeler 
Sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen verilere; çizelgeler halinde ve yorumları ile birlikte zemin 
ve temel etüt raporunda yer verilecektir. Sondajlar sonucunda çizilen kesitlerde, sondaj noktaları 
belirtilecek, jeolojik veriler kesitte farklı renklerde gösterilecek, yeraltı suyu seviyesinin en sığ ve en 
derin kotları noktalı çizgi ile gösterilecektir. 

Yüklenici, adı geçen işlerin yapılması için yeteri kadar sondaj makinesi, ekipman, işçi ve teknik 
personeli (Jeoloji Müh. vb.) iş yerinde bulunduracaktır. 

6.3.1. Bina – Zemin İlişkisinin İrdelenmesi 
Bu bölümde mevcut zemin parametreleri ve yapılması planlanan binalardan gelecek yükler göz 
önünde bulundurularak, bina temellerinin inşa edilmesinin uygun olabileceği zemin birimi / birimleri 
için ayrıntılı bir çalışma yapılmalıdır. Uygun görülen her derinliğe karşılık (öngörülen temel tipleri 
için) bir taşıma gücü ve muhtemel oturma miktarı hesaplanmalı, temel projesinin hesap ve tasarımına 
imkan verecek parametreler belirtilmelidir. Temel türü, boyutları ve derinliği biliniyorsa ilgili 
hesaplamalar bu değerlere göre yapılmalıdır. 

6.3.2. Zemin ve Kaya Türlerinin Değerlendirilmesi 
Ayrışmış Zemin Türlerinin Sınıflandırılması 
İnceleme alanı içinde yer alan zemin birimleri, TS-1500’e göre sınıflandırılarak, aşağıda verilen 
özellikleri ile tanımlanmalıdır. 

a) Renk 
b) Zemin birimlerinin tanımı, yapısı litolojik özellikleri. (ayrık daneli zeminlerde sıkılık, 

kohezyonlu zeminlerde ise sertlik) 
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Kaya Türlerinin Sınıflandırılması 

İnceleme alanı içinde temel derinliğinde kaya birimlerinin gözlenmesi halinde birimi tanımlamaya 
yetecek sayıda gözlem noktasında tabaka doğrultulusu, eğimi ile eklem-eklem takımı ölçümleri 
alınmalı, mevcut litolojilerin toprak örtüsü altında bulunduğu yerler ve yaklaşık kalınlıkları, kaya 
birimlerin ayrışma derecesi ve sık kırıklı kısımlarının ayrılması, ayrışmış kısmının cins ve kalınlığı 
ile örtü kalınlığının tespiti için sondaj veya çukur açtırılması ve süreksizlik duruşları ile doğal yamaç 
ilişkisi, altyapı ve temel kazı süreksizliklerinin ilişkilerinin açıklanması gerekmektedir. Kayaçlar 
aşağıdaki özellikleri saptanarak tanımlanmalıdırlar. 

a) Renk, 
b) Doku ve yapı, 
c) Süreksizliklerin özellikleri, 
d) Tabaka eğimi ve doğrultusu, 
e) Ayrışmanın derecesi, 
f) İkincil litolojik özellikler, 
g) Kayacın Adı, 
h) Kayacın dayanımı, 
i) Kayacın geçirimliliği, 
j) Tabaka ve kırık-çatlaklar arasındaki dolguların cinsi ve (killi birimler veya karbonat) 

yeraltı ve yerüstü sularına maruz kalması durumundaki duraylılıkları, 
k) Kaya Kalitesi 
l) Özel mühendislik özelliklerini belirten diğer terimler, 

Zemin Profilinin Yorumlanması 
İnceleme sahasını oluşturan zemin profili, litolojik özellikleri ve dayanım parametreleri göz önünde 
bulundurularak temellerin yer alacağı uygun seviyenin belirlenmesi için öneriler getirilmelidir. 

Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirmesi 
Çalışma alanında bulunan sıvılaşma riski içeren seviyeler için sıvılaşma potansiyelinin bulunup 
bulunmadığı uygun analiz yöntemleri ile incelenmeli, analiz sonuçları ve tüm hesaplamalar tablolar 
halinde verilmelidir. İri daneli zeminlerde SPT(N) değerlerine göre yapılacak hesaplamalarda gerekli 
düzeltmeler yapılmalı (enerji, yeraltı suyu, örtü yükü, ekipman, vb.), sıvılaşma hesaplamasında 
kullanılan maksimum ivme değerinin tekrarlama periyodu belirtilerek yorumlanmalı ve gerekiyorsa 
alınması gereken veya alınabilecek önlemler ve öneriler verilmelidir. Sıvılaşması beklenen zemin 
birimleri için muhtemel oturma miktarları belirlenmelidir. 

Oturma-Şişme Potansiyelinin Değerlendirmesi 
Çalışma alanında içinde üstteki mühendislik yapısına zarar verebilecek oranda toplam ve farklı 
oturmalar, şişme özelliği gösterebilecek killi malzemelerin deney sonuçlarına göre yorumu 
yapılmalı, gerekiyorsa önlem için uygun yöntemler ve öneriler verilmelidir. 

Karstik Boşlukların Değerlendirilmesi 
Çalışma alanı içinde eriyebilen kayalardaki veya insan girişimleri sonucu oluşan boşluklar varsa, 
bunların büyüklükleri, neden olacakları tehlikeler yorumlanmalı, gerekiyorsa alınabilecek önlemler 
belirtilmelidir. 
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Temel Zemini Olarak Seçilen Birimlerin Değerlendirilmesi 
Çalışma alanında bulunan birimler temel zemini olma özellikleri açısından yorumlanmalı, 
gerekiyorsa alınabilecek önlemler belirtilmelidir. 

Şev Duraylılığı Analizleri 
Uzun ve kısa döneme ilişkin şev duraylılık analizleri yapılmalıdır. Uzun döneme ait analizler 
yapılırken olası dinamik etkiler (deprem vb.) dikkate alınmalıdır. 

Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Alternatifli Olarak Değerlendirilmesi 
Özellikle bodrum katlı yapıların temel kazısı sırasında oluşacak şevlerde alınması gerekebilecek 
önlemler (geçici veya kalıcı destek sistemleri), mevcut yapıların kazıya etkisi, yeraltı suyunun varlığı 
ve bunun tahkimat üzerindeki etkileri ile olabilecek sürşarj(örtü) yükleri de dikkate alınarak, 
alternatifli olarak belirlenmelidir. 

Doğal Afet Risklerinin Değerlendirilmesi 
Bu bölümde, raporun önceki bölümlerinde verilen tüm arazi ve laboratuvar çalışmaları, analiz, 
literatür tarama vb. çalışmalar ışığında çalışma alanının doğal afet riskleri açısından değerlendirmesi 
yapılmalı, uygun, sakıncalı, önlem gerektiren, yasak alanlar ve bu husustaki görüşler belirtilmelidir. 
Buna göre; inceleme alanının depremselliği, kaçıncı derece deprem bölgesinde yer aldığı, çevredeki 
muhtemel şev duraysızlık problemi taşımakta olan sahaların durumu ve diğer doğal afet riski 
durumları bilimsel analizleri yapılarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmeli, yapılan hesaplamalar 
açıklamalı olarak raporda yer almalıdır. 

6.4. Sonuç ve Öneriler 
Sonuç ve Öneriler Bölümünde raporda yapılan değerlendirmelerin, aşağıdaki hususları içerecek 
şekilde özeti sunulmalıdır. 

a) İnceleme alanındaki yerel zemin koşullarının tanımı 
b) Önerilen tasarım parametreleri, temel derinliği seçimi (yüzeysel ya derin temeller için), 

en az temel derinliği, temel tipinin muhtemel oturmalara göre tespiti, yayılı (radye) ve 
sürekli temellerde rijitlik 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 kazıları ve sonrası imalatlar esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve 
ekonomik/güvenilir çözüm önerileri, 

d) Zemin iyileştirmesi gerekiyorsa, önerilen yöntem(ler) ile ilgili açıklamalar, 
e) Yüzey ve çevre drenajı ile temel seviyesinde yüzey ve yeraltı suyu etkilerine karşı 

alınması gereken tedbirler, 
f) Gerekli hallerde zemin büyütmesi ve sıvılaşma riski ile ilgili açıklamalar, 

değerlendirmeler ve öneriler. 

7. DİĞER HUSUSLAR 
Hazırlanacak zemin ve temel etüt raporunun ilgili bölümleri “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama 
Esasları ve Rapor Formatı” tebliği ve “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar” 
yönetmeliğinde belirlenen mühendisler tarafından imzalanacaktır. 
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Yüklenici, zemin ve temel etüt raporlarının teslimi aşamasında, tüm dokümanları 2 (İki) takım 
olarak; sorumlularının isimleri, oda sicil numaraları yazılmış, imzaları tamamlanmış bir şekilde 
çoğaltıp, 2 (İki) takım CD/DVD kayıtları ile birlikte, kabul talebini de içeren yazı ekinde İdare’ye 
vermek zorundadır. 

Yüklenici tarafından; sondaj yerlerinin koordinatları, bir tablo şeklinde ve plankote ile vaziyet planı 
üzerine de işlenmiş halde rapor ekinde İdare’ye sunulacaktır. 

Yüklenici’nin İdare’ye onay için sunacağı proje, hesap ve teknik dokümanlar kamu kurum ve 
kuruluşlarının, meslek odalarının ortak norm, standart ve ifade şekilleri ile bunların tanzim ve 
takdimine uygun olacaktır. 

Yüklenici tarafından gerçekleştirilen hizmetler; sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına, 
yürürlükteki ve işin yapımı sırasında çıkacak kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, 
tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, proje çizim, hesap ve sunuş standartlarına uygun olacak, uygulama 
için gerekli bütün ölçü, açıklama ve detayları içerecektir. 

Yüklenici; İdare’nin talep etmesi halinde, sözleşme konusu işte çalıştıracağı veya çalışacağı 
uzmanların özgeçmişlerini, deneyimlerini İdare’ye yazı ile bildirecektir. İşin herhangi bir 
aşamasında, İdare’nin talimatı halinde, Yüklenici çalıştırdığı ya da çalıştığı ilgili meslek mensubunu 
değiştirmek zorundadır. 
İdare, sözleşme konusu işin her aşamasında; görevlendireceği denetçilerin, kurum ve kuruluşların 
aracılığı ile Yüklenici’nin iş yerinde yapılan çalışmalarını kontrol edebilir. 

Taahhüt konusu işin bitirilmesinden sonra inşaat mahalli, Yüklenicinin sebep olduğu her türlü inşaat 
atıklarından temizlenecektir. Yükleniciye, çalışma sahasının temizliği ve atıkların taşınması ile ilgili 
herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici tarafından çevre temizliğinin yapılmaması halinde bu 
işlem İdare tarafından Yüklenicinin nam-ı hesabına yaptırılacaktır. 

Tüm çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yapılar için Temel Sondajları Teknik 
Şartnamesi” ’ne, “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” ve “Deprem 
Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar” yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. 
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