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1-İŞİN KONUSU : 

Bu teknik şartname, bağlı bulunduğu sözleşme ve ekleri gereğince, Dikili Tarıma Dayalı 
İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi tarafından projesine uygun açtırılacak ve inşa 
ettirilecek yeraltı suyu işletme kuyularına ait olup bu kuyuların dokümanlarının D.S.İ. yer 
altı suları teknik şartnamesine göre düzenlenmesi ve bunlara bağlı form, kuyu loğu ve 
raporları gibi işlerin yapılmasıyla ilgilidir. 

2. SÖZLEŞMENİN EKLERİ  

Aşağıdaki belgeler şartnamenin tabii bir eki olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda 
yeraltı suları kanunu, yeraltı suları tüzüğü ile DSİ Yeraltısuları Teknik yönetmeliğinin ilgili 
hükümlerine uyulacaktır. 

- 167 sayılı Yer altı Sular Kanunu, 

- Yer altı Sular Tüzüğü, 

- Dsi Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği, 

2-GENEL HÜKÜMLER   

2.1.  Sondaj kuyusu Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi adına 
açılacaktır. Sondajlar ekte harita üzerinde işaretlenerek sunulan lokasyonlarda 
ve su arama belgesinde belirtilen koordinatlarda yapılacaktır. 

2.2. Yüklenici sondaj kuyuları açılırken Yer altı Suları Tüzüğü’nün ve bu tüzük 
gereğince hazırlanmış Yeraltı Suları Teknik Talimatnamesinin bütün hükümlerine 
uyacak; kuyunun inşası sırasında yukarıda anılan kanun, tüzük ve 
talimatnamede ve ekleri dahil olmak üzere, bu Teknik Şartnamede açıkça 
belirtilmeyen konularda İşverence verilecek özel teknik talimatlar çerçevesinde 
hareket edecektir. 

2.3. Kuyular, bu teknik şartname ekinde belirtilen noktalarda yapılacak, kuyu 
lokasyonları için ayrıca sahada yer gösterimi yapılacaktır. 

2.4. Yüklenici, kendisine İşveren tarafından verilen bütün talimatlara uymakla 
yükümlüdür. 

2.5. Su sondajı çalışmalarında çevreye ve 3. Şahıslara verilecek her türlü zarardan 
yüklenici sorumludur. 

2.6. Yüklenici hatası sebebiyle ortaya çıkan durumu, İşverenin tasvip edeceği şekilde 
sonuçlandırmakla yükümlüdür. Yaptığı bu ilave iş için İşverenden ücret talep 
edemez. 

2.7. Su sondajı çalışmalarında İş ve işçi güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, 
olabilecek kazalarla alakalı tüm yasal ve hukuki sorumluluklar yükleniciye aittir. 

2.8. Yüklenici kusuru nedeniyle, yarım kalan tamamlanmamış kuyular için hiçbir 
ödeme yapılmaz ve varsa yapılan ödemeler geriye alınır. Bu gibi durumlara 
yüklenici aynı şartlarla yeni bir kuyu açmakla yükümlüdür. Bu yeni kuyu için 
işverenin uygun gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. 
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2.9. İŞVEREN ilk kuyu açılma işi tamamlandıktan sonra diğer kuyular için sondaj 
çalışmasının devam edip etmemesi konusunda karar vericidir. Açılacak kuyu 
sayısı İŞVEREN’in kararı neticesinde değişiklik gösterebilir. Bu konuda YÜKLENİCİ 
herhangi bir hak iddia edemez. 

2.10. Yüklenici sondaj noktalarına ulaşım için yol açılması gerekirse yolu açılmasından, 
reglajından, şantiye alanının düzenlenmesi ve her türlü ihtiyacın (su, jeneratör, 
vb.) karşılanması ile yükümlüdür.  

3-PERSONEL : 

Yüklenici işin sözleşmede belirtilen süre içinde işin bitmesini sağlayacak iş gücüne sahip 
olmak zorundadır. Yüklenici aşağıda belirtilen özellikler eleman bulunduracaktır. 

Şantiye Şefi: Su sondaj işlerinden anlayan 1 adet Jeoloji Mühendisi  

• Sondör: DSİ sondörlük belgesi sahibi 1 Sondör  
• Sondör Yrd: 1 sondör yardımcısı  
• İşçi: yeteri kadar sondaj işçisi 

Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin iş yerinde uğrayacağı iş kazaları ve sonuçlarından 
yüklenici sorumludur. Bütün hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve doğrudan 
yüklenciye ait olacaktır. 

Yüklenici elamanlarından Jeoloji mühendisi aynı zamanda yüklenicinin Noter onaylı 
vekili olacak, kurumca yapılacak her türlü tebligatı yüklenici adına kabule yetkili ve 
yükümlü olacaktır. 

4-MAKİNA PARKI:  

4.1. Yüklenici, teknik şartname hükümlerine uygun ve sondaj işlemlerini 
gerçekleştirebilecek kapasiteye haiz sondaj makine ve ekipmanı hususunda, 
Dikili TDİOSB kontrol ekibine makine ekipman parkının listesini sunarak onay 
almalıdır.  

4.2. Sondaj kuyuları havalı sisteme dönebilecek şekilde tasarlanmış rotary sondaj 
makineleri ile açılması ve değişen formasyonların durumuna göre uygun açım 
tekniğini kullanması gerekmektedir. 

4.3. Kullanılacak sondaj makineleri en az 300 m delgi kapasitesine sahip olmalı ve en 
az 300 m’ye göre tij ve diğer ekipmanı bulundurmalıdır. 

4.4. Çap kapasitesi olarak işverenin vermiş olduğu kuyu şemasında belirtilen çapın 
en az bir üst çap seviyesinde kuyu açabilmelidir.  

4.5. Çamur pompası; en az 121/4” matkapla, 300 m delme kapasitesine uygun 
olmalıdır. 

4.6. Kompresörler; en az 900 cfm/25 bar veya 300 m delme ve inkişaf yapmaya 
yeterli kapasitede olmalıdır. 

4.7. Matkaplar; en az 2 adet ve her türlü formasyonda 12 41/4” havalı ve rotary 
sistemde 300 m derinliğe delme yapacak özellikte ve yenilikte olmalıdır. 
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4.8. Jeneratör; basma yüksekliği en az 175 m SS-120 m3 /saat pompaları 
çalıştırabilecek. 

4.9. Kuyu Tecrübe Pompası; basma yüksekliği en az 175 m SS-120 m3 /saat kapasiteli, 
2 lt/sn’den 25 lt/sn debiyi ölçebilecek ve en az 48 saat kesintisiz pompaj 
yapacak kapasitede olmalıdır. 

4.10. Su tankeri 
4.11. Santrifüj pompa, kaynak makinesi, sehpa, stabilizer, drill çöller, numune sandığı 

(her metreden numune konulacak şekilde olmalı. Her metreden numune alınıp 
sandığa yerleştirilecektir.), Karotiyer, Manevra başlıkları, boru elevatörleri, boru 
anahtar takımları, merkezleme burcu vd. aletler tam olarak bulundurulacaktır.  

5-KUYU DERİNLİKLERİ VE YERLERİ: 

5.1. Kuyu derinliği 175 m olarak belirlenmiş olup ekte sunulan haritada belirtilen 
konumda yapılacaktır. Kuyu devam ederken kontrol ekibi kuyuyu durdurup 
veya devam ettirebilecektir. Kuyu sonlandırılmasına işveren karar verecektir. 

5.2. İşveren sondaj yerleri hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
5.3. Kuyuların, işverence belirlenen litoloji ile uyuşmaması ve su verim değerlerinin 

olumsuz görülmesi halinde, henüz inşa edilmeyen kuyuların bir kısmını veya 
tamamını iptal etmeye, kaydırmaya veya başka bir alana açtırmaya işveren 
yetkilidir. 

6-SU SONDAJ İŞLERİ : 

6.1. Kuyu Çapı: Açılacak Sondaj Kuyusu çapı 12 1/4‘den düşük olmayacaktır. 

6.2. Düşeylilik ve Düşeyde Takoza Alma: Yüklenici kuyunun düşeyliliğinin temini ve 

devamını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Ayrıca kuyu 

derinliği ve çapına uygun DRİLL COLLAR ile STABİLİZATÖR kullanılacaktır. İlerleme 

sırasında düşeyden sapmalar varsa bunu düzeltmeye veya bu mümkün 

olmuyorsa kuyuyu yenilemeye mecburdur. 

6.3. Numune Alımı: Yüklenici ilerleme sırasında her bir metre derinlik için bir numune 

alacaktır. Alınan numunelerin yarısı yıkanarak diğer yarısı kuyudan çıktığı gibi 

tabii haliyle numune sandığına konulacaktır. Numuneler itina ile korunup 

kuyunun devir – teslimi sırasında kurum tarafından görevlendirilen kontrol 

mühendisine teslim edilecektir. 

6.4. Teçhiz: Sondaj teçhiz boruları TS 11794 standartlarında olup; 100 m ve üstü 

derinliğindeki kuyularda çapı 85/8”(225 mm) ve et kalınlığı 13 mm olan PVC 

sondaj teçhiz borusu, 100 m altında derinliğe sahip kuyularda ise 85/8”(225 mm) 

ve et kalınlığı 10 mm PVC sondaj teçhiz borusu kullanılacaktır. Sondaj teçhiz 

borusunun dizaynı formasyonların yapılarına ve akiferin durumu göz önüne 
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alınarak hangi aralıklarda filitreli teçhiz borusu konulacaktır. Teçhiz planı 

uygulanmadan önce kontrol heyetine sunulacaktır. Teçhiz çapı en az 85/8” 

olacaktır.  

Kullanılacak teçhiz boruları TSE standartlarında ve ISO belgeli olacaktır. 

Kullanılan teçhiz borularına ait gerekli belgeler teçhiz indirilmeden önce ilgili 

teknik elemana gösterilerek onay alındıktan sonra teçhiz işlemi başlatılacaktır.  

Teçhiz işlemi sırasında meydana gelebilecek her türlü hatadan yüklenici 

sorumludur. 

6.5. Yıkama ve Çakılama: Kuyuda teçhiz işlemi bittikten sonra, sirkülasyon çamuru, 

geçilen seviyelerin göçük yapabilme durumları göz önüne alınarak inceltilecek 

ve yıkama takımı kuyu tabanına kadar indirilmiş olarak yıkamaya geçilecek, 

yıkama ve çakılama beraber yapılacaktır. Kullanılacak çakıl geçilen 

seviyelerden alınan örneklerin granülometresine uygun boyutta çakıl kullanmak 

zorundadır.  

Kullanılacak çakıllar suda ayrışıp eriyebilen karakterde olmayacak, elenmiş, iyi 

boylanmış, yuvarlanmış ve yıkanmış olacaktır. 

Yıkama ve çakılama mutlaka işverenin nezaretinde yapılacak ve çakılama işleri 

bittikten sonra temiz su ile yıkamaya en az dört (4) saat devam edecektir. 

İnkişaf ve pompajda berrak siltsiz su alınamadığında, kuyudan teçhiz borusu 

çekilecek, kuyu taranacak ve teçhiz işlemi ile çakılma yenilecektir. Bu işlemin 

mümkün olmadığı durumlarda yüklenici bila bedel yeni kuyu inşa edecektir. 

6.6. Çakıl Takviye Borusu: Çakıl borusu; kuyu ağzı betonu ve tecrit betonunu 

katedecek şekilde 10 m uzunluğunda olmalıdır. Çakıl borusu en az 2” (iki) inç 

çapında olmalıdır.  

6.7. İnkişaf (Kuyu Geliştirmesi): İnkişaf işlemi kuyu ağzı betonu ve tecrit betonu 

atılmadan başlanacaktır. İnkişaf sırasında çakıl seviyesindeki düşmeler çakılla 

ikmal edilecektir. İnkişaf işlemi yıkama ve çakılama işleminden sonra basınçlı 

kompresörle hava darbesi sağlanarak geliştirme yapılacaktır. İnkişaf işlemi 

kuyudan berrak su gelinceye ve çakıldaki oturmalar son buluncaya kadar 

devam edecektir. Bu işlem 8 (sekiz) saatten az olmayacaktır. 

6.8. Kuyu Verim Deneyi (Pompaj – Tecrübe): Yapımı tamamlanan kuyunun su 

verimini tespit etmek amacı ile en az 36 saat sabit debili farklı kademelerde su 

verim deneyi yapılacak olup sonuçlar kurumun vermiş olduğu  formlara 
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işlenecektir. Kontrol ekibi tecrübe süresini yeterli görmediği durumlarda isterse 

bu süreyi uzatabilir. 

6.9. Tecrübe sırasında kuyudan su numuneleri alınarak en geç 24 saat içinde hıfzı 

sıhha veya akredite üniversite laboratuarlarında kimyasal ve bakteriyolojik su 

analizi yaptırılacaktır. 

6.10. Kuyu Ağzı Düzenlemesi: Kuyu ağızlarına kuyuya kirli suların karşımasını önlemek 

amacıyla yüzeyden itibaren 5 m derinliğe kadar çimento ile tecrit yapılacaktır. 

Tecrit betonu döküldükten sonra 2x2x0.5 m boyutlarında kuyu ağzı betonu 

dökülecektir. Kuyu ağzına kilitli kapak yaptırılarak kapatılacaktır.  

6.11. Su numunesinin analizleri (bakteriyolojik ve kimyasal), inkişaf (kuyu geliştirme), 

pompaj (kuyu tecrübe), kuyu ağzı betonu ve teknik şartnamede yer alan 

yapımlar sondaj birim fiyatı içinde olup işverenden herhangi bir talepte 

bulunulamaz. 

 

7. KUYULARIN TESLİMİ 

Kuyuların devir-teslim işlemi kurum tarafından görevlendirilen temsilciye pompaj 

aşamasında yapılır. Kontrol ekibi teçhiz edilen kuyularda teçhiz derinliğini, en küçük 

teçhiz çapına uygun şablonu tijler ucuna bağlayarak ölçer, teçhizsiz kuyularda kuyu 

derinliği aynı yöntemle belirlenir. Kuyu ağzı sistemi de yapıldıktan sonra kuyu kabul 

tutanağı düzenlenerek kuyu teslim işlemi tamamlanır.  

 

8 -KUYU FORM VE RAPORLARI 

Yüklenici firmanın teknik elemanı aracılığı ile açılan sondaj kuyusuna ait günlük sondaj 
vardiya raporlarını tutmak zorunda olup bunu kontrol mühendisi kuyu başına 
geldiğinde göstermek zorundadır. 

Sondaj vardiya defteri ve her metrede alınan numuneler dikkate alınarak kuyu logu 
hazırlanıp işverene teslim edilmelidir. Hazırlanacak kuyu logları kurumun vereceği 
formlarda belirtilen bilgileri içermelidir. 

Yüklenici; sondaj kuyusuna ait POMPA TECRÜBE FORMU, KUYU LOGU, SU ANALİZ 
RAPORU’ndan oluşan dosyayı kuyu devir tesliminden sonra en geç 10 (on) gün içinde 
kuruma teslim etmek zorundadır. 
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9 -DİĞER HÜKÜMLER : 

9.1. İşveren tarafından görevlendirilen kontrol mühendisi çalışmaları her an 
izlemeye, bilgi almaya gerektiğinde şartnameye uymayan ve eksik yapılan 
işleri durdurmaya yetkilidir. 

9.2. Sondaj esnasında meydana gelen yıkıntılar ve temizleme masrafları sondaj 
birim fiyatı içerisine dahildir. Yüklenici yıkıntıya meydan vermemek için gerekli 
bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. Bundan dolayı yıkıntı ve yıkıntının 
temizlenmesi için ayrıca bir bedel talep edemez.  

9.3. Yüklenici bütün bu işlerin gayeye usulüne ve talimatlara uygun bir şekilde 
yapılmasından sorumludur. Aksi halde kuyuların temizlenmesi ve eksiklerin 
tamamlanması gerekirse bunlarla ilgili bütün masraflar Yükleniciye ait 
olacaktır.  

9.4. Sondaj çalışması esnasında gerekli tüm su, kil, bentonit, asit, çamur 
kaçaklarını önleyici lüzumlu malzemeler yükleniciye aittir.  

9.5. Sondajla ilgili tahlisiyeler için gerekli her türlü malzeme, teçhizat, ve ekipman 
masrafları sondaj birim fiyatları içerinde kabul edilmiştir. Bu hususta ayrıca 
herhangi bir bedel ödenmez.  

9.6. İşin süresi sözleşme ve yer teslimi tarihinden itibaren tüm sondajlar için 60 
(altmış) takvim günüdür. Yüklenici belirlenen süre içerisinde işi bitirmekle 
yükümlüdür. Ancak takım sıkışması, kuyu yıkılması ve tahlisiye işlemleri gibi 
mücbir nedenlerden dolayı meydana gelen gecikmeler süre uzatılmasına 
sebep kabul edilir ve Yüklenici’nin talep etmesi halinde sözleşme süresine 
eklenir. 

9.7. İşveren tarafından yukarıda belirtilen iş kalemlerinden yaptırılmayan işler 
Birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlar esas alınarak ödenmeyecektir. 

 

10. EKLER 

1. 167 sayılı Yer altı Sular Kanunu, 

2. Yer altı Sular Tüzüğü, 

3. DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği, 

4. Kuyu Şeması (2 adet Kuyu) 

5. Lokasyon haritası 

6. Kuyu Tecrübe Formu 
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