
 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

ARMUTÇUK  T İM ARMUTÇUK YEN İ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA 
PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT 

 TEKN İK ŞARTNAME  

 

1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI   

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Armutçuk Taşkömürü İşletme 
Müessesesi’nde yeni açılacak olan Harici Hizmet Kuyusunun, karo sahasının (+184 kotu) 
düzenlenmesi ve bu amaçla gerekli olan zemin etüdü çalışmalarının yapılması ve uygulama 
projesi hazırlanması işidir. 

Bu projenin ana hedefi; müessesenin derin kotlarına yaklaşık 60 yıl süre ile hizmet verecek 
Yeni Harici Hizmet Kuyusunun tesis edilmesinden önce, Kuyu Karo Sahasının yerleşim 
planına (Ek-1) uygun olarak düzenlenmesidir. 
 
Karo sahasının tüm detayları, yüklenici tarafından bu şartnamenin ileriki bölümlerinde 
belirtilen hususlara uygun olarak projelendirecektir. 

 
2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOT EKNIK 
DURUMU  

Armutçuk Yeni Kuyunun açılacağı yerin jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin ortaya 
çıkarılması amacıyla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne 950 m. derinliğinde pilot 
sondajı ve 750 m. derinliğinde araştırma sondajı yaptırılmış olup, her iki sondajdan alınan 
numuneler MTA tarafından analizlere tabi tutularak elde edilen jeomekanik özellikler Ek-2’de 
verilmiştir. 

 

3-UYGULAMA PROJESINDEN BEKLENTILER VE PROJELENDIRME  İLKELERI 
 
Karo sahası uygulama projesi, idarenin bu sahada yaptıracağı yeni harici hizmet kuyusu 
ihalesi içinde yer alacaktır. Bu nedenle Karo sahası düzenlemesi tesisi işi ihaleyi kazanan  
firma tarafından uygulama projesi esas alınarak yapılacaktır. Buna göre yüklenici uygulama 
projesini yaparken aşağıda belirtilen beklentileri karşılayacak ve ilkelere uyulacaktır. 
  

1- Saha düzenlemesi +184 kotunda yapılacaktır.  
2- Saha düzenlemesi sonucunda elde edilecek alan (Ek-1) en az 14.850 m2 olacaktır. Ek -

1’deki plandan da görüleceği üzere kuyu karo sahası üzerinde binalar, kuyu binası vb. 
tesisler inşa edilecektir. 
 
 



3- Yüklenici tarafından  karo sahasında inşa edilecek binaların konumlanacağı alanlarda, 
kuyu kulesinin kurulacağı alanda ve istinat duvarlarının yapılacağı kısımlarda zemin 
etüdü amacıyla yapılacak sondajların karot verimi % 75’in altına düşmeyecektir. Aksi 
takdirde yüklenici aynı lokasyona yakın başka bir noktadan karot verimi %75’in altına 
düşmeyecek şekilde yeni bir sondajı ücret talep etmeden yapacaktır.  
 

4- Yapılacak sondajın uzunlukları arazinin eğimine göre 20 m ile 25 m. arasında ve  
toplam  sondaj uzunluğu 280 m. olacaktır. Yapılacak sondaj uzunluklarını  ve sondaj 
lokasyonlarını yüklenici, idare ile birlikte belirleyecektir. Firma sondaj birim fiyatını 
ve deney birim fiyatlarını teklifinde sunacaktır. Firmanın talep etmesi ve İdare 
tarafından da bu talebin gerekli ve uygun görülmesi halinde, teklifte sunulan birim 
fiyatlar üzerinden ilave sondaj ve deneyler yapılabilecektir. Ödeme teklifteki birim 
fiyatlar üzerinden yapılacaktır. 
 

5- Firma tarafından kuyu karo sahasındaki yapıyı öğrenmek amacıyla sondaj karotları 
üzerinde yapılacak; tek eksenli basınç deneyi, 3 eksenli basınç deneyi, elastisite 
modülü ve poisson oranı tayini, birim hacim ağırlığı, şişme basıncı ve % su verme 
deneyleri yapılacaktır. Firma tarafından yapılması gereken deneyler Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından akredite olmuş kuruluşlara yaptırılacaktır. 

 
6-  Zemin etüdü ile diğer araştırmalara ve deneylere göre; karo sahasına inşaa edilecek 

binaların zeminlerinde güçlendirme yapılıp yapılmayacağı ve zemin güçlendirmesi 
yapılacaksa bunun tanımlanması (boyutlandırma vs) yapılacaktır. 
 

7- Sahanın topografik planı  (Ek-3), uydu görüntüsü (Ek-4) kuyu karo sahası yerleşim 
planı Ek-1’de verilmiştir. Saha düzenlemesi yapılacak alanda inşa edilecek duvarlar, 
dolgu alanındaki şev ve karo sahasının kuzeyindeki istinat duvarları ve oluşacak diğer 
şevler projelendirilecektir. Ayrıca bu projelendirmede karo sahasına ulaşımın 
sağlanması için ( ağır iş makinaları vb) arazinin mülkiyetine bakılmaksızın en az bir 
giriş ve bir çıkış olmak üzere 2 adet yol güzergâhı projelendirecektir. (Bu proje 
kapsamında duvarların yükseklikleri, kalınlıkları, kullanılacak malzemelerin çeşitleri 
ve miktarları, şevlerin boyutlandırılması yapılacaktır.) Söz konusu projelerin 
ayrıntıları; plan ve kesitler üzerinde gösterilecektir.  
 

8- Yapılacak duvarların kalınlığı, kesiti, şekli, dayanımı, kalitesi ile ilgili detaylı bilgiler 
ve bunlarla ilgili ölçekli detay planları yapılacaktır, 
 

9- Duvarların imalatı ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir, 
 

10- Saha düzenlemesi yapılırken kazı yapılacak alan ile dolgu yapılacak alan 
projelendirilecektir. Dolgu malzemeleri tanımlanacaktır. Dolgunun nasıl yapılacağı 
tanımlanacaktır. Kazı yapılan alandaki toprağın dolgu malzemesi olarak kullanılıp 
kullanılamayacağı belirtilecek ve bununla ilgili deney, araştırma çukurlarının açılması 
(2-3 m derinlikte) ve testler firma tarafından yapılacaktır. 
 

11- Dolgu yapılmasında uygulanacak çalışma yöntemleri, burada tesis edilecek kuyu 
dikkate alınarak zeminin hareketine neden olmayacak şekilde seçilecektir. 
 

12- Dolgular, yüzeyden gelebilecek suların rahatça drenajını sağlayacak şekilde 
projelendirilecektir. 



 
13- Dolgular, iklim koşulları da dikkate alınarak tanımlanacaktır.  

 
14- Karo sahası gerek yeraltı sularından ve gerekse iklim koşulları nedeniyle yerüstü 

sularından etkilenmeyecek şekilde ve suların deşarjını sağlayacak şekilde 
projelendirilecektir. 
 

15- Projelendirmede (şev, zemin etüdünün değerlendirilmesi ve deformasyonların 
belirlenmesinde) Sonlu Elemanlar Yöntemi, Plaxis vb. benzer yöntemler ve 
programlar kullanılacaktır.  
 

4-KARO SAHASI TESİSİ İMALAT DETAYLARININ PROJELEND İRİLMESİ 
 
Karo sahası düzenlemesi Uygulama projesinde; Karo sahasına yapılacak dolgu, duvar, zemin 
iyileştirilmesi ve ilgili diğer çalışmalar aşağıdaki şekilde projelendirilecektir. 
 
4.1-Zemin Etüdü ve Zemin İyileştirme Çalışmaları Projesi: uygulama projesinde karo sahasına 
yapılacak istinat duvarları ve dolgu için öncelikle zemin etüdü yapacaktır. Zemin etüdü amaçlı 
yapılacak sondajların karot verimi % 75’in altına düşmeyecektir. Aksi takdirde yüklenici aynı 
lokasyona yakın bir noktadan karot verimi %75’in altına düşmeyecek şekilde ücret talep 
etmeden yeni bir sondaj yapacaktır. Yapılacak sondajın uzunlukları arazinin eğimine göre 20 
m ile 25 m. arasında ve  toplam  sondaj uzunluğu 280 m. olacaktır. Firma sondaj birim fiyatını 
ve deney birim fiyatlarını teklifinde sunacaktır. Firmanın talep etmesi ve İdarenin de bu talebi 
gerekli görmesi halinde teklifte sunulan birim fiyatlar üzerinden ilave sondaj ve deneyler 
yapılabilecektir. Ödeme teklifteki birim fiyatlar üzerinden yapılacaktır. Yüklenici sondajları 
kendi imkânları ile yapacak ve sondaj numunelerini kendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından akredite olmuş kuruluşlara 3. maddede belirtilen deneyleri yaptırarak analizini 
yapacaktır.   
 
Yüklenici teklifinde; zemin etüdü analiz çalışmaları sonucunda zemin iyileştirilmesi yapılıp 
yapılmayacağını belirtilecektir. Zemin iyileştirmesi gerekmesi halinde, yapılacak işlemlerin 
tanımlanması ve kullanılacak malzemenin niteliklerinin detaylı olarak tanımlanması ve zemin 
iyileştirme uygulamalarının nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  
 
4.2-İstinat Duvarlarının İmalatı projesi: İstinat duvarı yapılacak yerler Ek-1 planda 
belirtilmiş olup, yüklenici zemin etüdü sonuçlarına göre istinat duvarlarını projelendirecektir. 
Yüklenici istinat duvarlarının boyutlandırmasını yapacaktır. Kullanılacak malzemenin 
niteliklerinin detaylı olarak tanımlanması ve zemin iyileştirme uygulamasını detaylı olarak 
tanımlanacaktır.  
 
4.3-Kazı, Hafriyat ve Dolgu İşleri Proesi: Ek-1 planda belirtilen koordinatlar arasında +184 
kotunda düz bir alanda karo sahası planlanmaktadır. Bu alanı elde etmek için Ek-1’deki plan 
üzerindeki kesitte belirtilen I. alanda yapılacak kazı sonrasında elde edilecek hafriyat II. 
alanda yüklenici tarafından da uygun görülmesi halinde dolgu malzemesi olarak 
kullanılacaktır. Ancak bu malzemenin dolgu olarak kullanılmasının uygun olmaması halinde 
ocak şistleri kullanılabilecektir. Yüklenici dolgu malzemesinin özelliği ile ilgili ara rapor 
verecektir. Dolgu yapılacak alan üzerinde Ek-1 planda belirtilen binaların yapılması 
planlanmaktadır. Yüklenici tarafından İstinat duvarlarının stabilitesini ve dolgu üzerine 
yapılacak binaların stabilitesini bozmayacak şekilde dolgu oluşturulması esastır. Buna göre 



dolgunun yapılış yöntemi, alınacak ek tedbirler ve ihtiyaç duyulacak malzemeler 
belirtilecektir. Dolgunun ve ilave malzemelerin uygulama şekilleri ayrıntılı olarak 
açıklanacaktır. 
 
4.1, 4.2 ve 4.3. maddelerde belirtilen zemin iyileştirme çalışmaları, dolgu yapımı ve istinat 
duvarlarının boyutlarının detaylandırılması, bu kapsamda yapılması gereken tüm etüt 
çalışmaları ve hesapların yapılması, detaylandırılan boyutların; plan, kesit, imalat planları ve 
her türlü çizimlerinin yapılması, kullanılacak malzemelerin (beton, demir, kullanılacak 
agregalar vs.) tespiti, kullanılacak malzemenin detaylarının belirlenmesi, hazırlanacak imalat 
planları üzerinde gerekli açıklamaların yapılması şeklinde olacaktır. Ayrıca kullanılacak 
malzemelerin hangi yöntemlerle uygulanacağı belirlenecektir.. 
 
5- KARO SAHASININ PROJELEND İRİLMESİ 
 
Karo sahasına yapılacak dolgu, duvar, zemin iyileştirilmesi ve ilgili diğer çalışmaların 
projesinin yapılmasıyla ilgili uygulama projesinde aşağıdaki bilgilerin sunulması zorunludur.  
 

• Yüklenici tarafından yapılan çalışmalar, ölçümler, 
•  Temel, duvar ve dolgu ile ilgili uygun ölçekli plan, 
• Temel, duvar ve dolgu için kullanılacak malzemelerin özellikleri, zemini güçlendirmek 
için karo sahasında yapılacak çalışmalar ve bunun için kullanılacak malzemeler, 
• Yapılacak duvarların yüksekliği, kalınlığı, şekli, dayanımı, kalitesi ile ilgili detaylı 
bilgiler ve bunlarla ilgili ölçekli detay planları, 
• Duvarların imalatı ile ilgili detaylı bilgiler, 
• Dolgu, duvar, zemin iyileştirilmesi ve ilgili diğer çalışmaların projelerinin 
hazırlanmasında detay ve kesit planları ve demir bağlama şekli uygulama projesinde 
belirtilecektir. Duvarlar betonarme olacak şekilde projelendirilecektir. Beton kalitesi ayrıca 
belirtilecektir.  
• Proje; kuzey yöndeki yamaçtan kaynaklanacak heyelan, posta akması, su geliri vb. gibi 
karo sahasındaki çalışmaları olumsuz etkileyecek olaylara karşı gerekli susuzlaştırma, taraça 
yapma vb. gibi çalışmaları ve gerekli önlemleri içerecektir. 
• Proje; karo sahasında yamaçtan kaynaklanan ve yüzeyden akacak suların kontrolü 
sağlayacak şekilde kanallar  gibi  gerekli önlemleri içerecektir. 
• Proje; karo sahasının ihata altına alınması, aydınlatma, su ve kanalizasyon tesisatı, karo 
sahası üstyapı düzenlemesi (otopark, araç parkı, yeşil alan vb.) çalışmaları içerecektir. 
• Kuyu ağız betonu ve kule ayaklarının monte edileceği beton bloklar doğal zemin üzerine 
oturtulacak ve bu kısımlarda kulelerin ağırlığını ve kafesin taşıyacağı yükün ağırlığını 
taşıyacak şekilde, ayrıca bir emniyet katsayısı bırakılarak belirlenecektir. Buna göre gerekli 
zemin etüdü yapılacak ve bu kapsamda gerekli ise zemin iyileştirme yöntemi uygulama 
projesi içinde yer alacaktır. 
• Kulelerin ağırlığı ile kafesin taşıyacağı yükün ağırlığını da kapsayacak şekilde toplam 
ağırlığın 1500 ton olması öngörülmektedir. Yapılması öngörülen kuyu bileziği ve kulenin 
planı ve kesiti Ek-5’de  verilmiştir. 

 
6- İŞ PROGRAMI 
 
Yüklenici yapacağı uygulama projesi ile ilgili çalışma programını idareye sunacaktır. 
Oluşturulan bu iş programı uygulama projesi ilkeleri ve uygulama projesinden beklentilere 
aykırı olmayacaktır. Bu programa göre Yüklenici; idareye iş programındaki her bir aşamanın 
(zemin etüdü ve zemin iyileştirilmesi, istinat duvarları, kazı ve dolgu vb.) gerçekleştirilmesi 



sonrasında bilgilendirme amaçlı ara raporlar sunacaktır. Sözleşme süresi sonunda uygulama 
projesi nihai raporunu sunacaktır. İş programı bu doğrultuda yapılacaktır. 
 
7- İDARE TARAFINDAN SA ĞLANACAKLAR 
 
Yüklenicinin iş yerinde yapacağı zemin etüdü ile ilgili ofis çalışmaları için Armutçuk TİM’de 
bir oda tahsis edilecektir. Ayrıca yüklenici personeli için imkânlar ölçüsünde Armutçuk TİM 
misafirhanesinden ücretsiz oda tahsis edilecektir. Bu durumda yüklenici çalıştıracağı 
personeli önceden idareye bildirecektir. Yüklenicinin karo sahasında yapacağı çalışmalar için 
idare herhangi bir personel görevlendirmeyecektir. Yüklenici yapacağı çalışmalarda 
yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma yönergeleri, talimatnameleri gibi mevzuata 
uyacaktır. 
 
8- YÜKLEN İCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR 
 
8.1.Yüklenici, uygulama projesi çalışmaları ile ilgili idareye iş termini sunacaktır. Sunulan iş 
terminine göre yapılan çalışmalar idareye rapor halinde sunulacaktır.  
8.2. Yüklenici, uygulama projesi raporunu Türkçe olarak 3 nüsha hazırlayacak ve idareye 
sunacaktır. Yüklenicinin yabancı firma olması durumunda raporu ayrıca İngilizce olarak da 
hazırlayacaktır. 
8.3. Yüklenici, yapacağı çalışmaları idarenin oluru olmadan yayınlamayacaktır.  
8.4 Yüklenici, gizlilik kurallarına uyacaktır. 
8.5 Yüklenici, idarenin işyerlerinde yapacağı çalışmalarda idarenin çalışma düzenine ve 
yürürlükteki ilgili mevzuatlara uyacaktır. 
8.6. Yüklenici, uygulama projesi için yapılacak arazi çalışmalarında kullanacağı sondaj 
makinası ve diğer ekipmanı kendisi getirecektir. 
8.7. Yüklenici: duvar, dolgu ve zemin iyileştirmesinin projelendirilmesi ile ilgili her türlü 
araştırma, gözlem, vb. işlemlerini kendisi yapacaktır. 
8.8 Yüklenici; duvar, dolgu ve zemin iyileştirmesini uluslararası standart ve normlarda  
gerekli araştırma ve hesaplamaları yapacaktır.  
 
İdare tarafından sağlanacaklar kısmında İdare tarafından sağlanacağı belirtilmeyen diğer tüm 
diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
 
9. PROJE EKİBİ 
 
Yüklenici proje ekibini; 1 maden mühendisi, 1 jeoloji mühendisi (saha deneyimi olan, jeoloji 
jeoteknik ve hidrojeoloji disiplini olan), 1 sondaj mühendisi, 1 inşaat mühendisi (tasarım 
ofisinde zemin mekaniği ve yapım işlerinde deneyimli zemin mekaniği mühendisi) olmak 
üzere en az 4  mühendisten oluşturacaktır. Projenin yürütümünden proje koordinatörü 
sorumlu olacaktır. Yüklenici yukarıda sayılan proje ekibinden bir kişiyi proje koordinatörü 
olarak atayacaktır. Yüklenici proje ekibinde çalışacakların listesini ve diploma suretlerini 
teklifinde sunacaktır. 
 
EKLER: 

1-Kuyu karo sahası yerleşim planı (1 adet Plan) 

2-MTA Armutçuk TİM Yeni Kuyu Pilot Sondajı kesilen Kayaçların  Jeomekanik 
Parametreleri(2 Sayfa) 



3-Sahanın topoğrafik planı  (1 adet Plan) 

4- Sahanın Uydu Görüntüsü (1 Sayfa) 

5-.1. Kuyu Bileziği Plan  

5.2.Kuyu Bileziği Kesiti 


