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13. SONUÇ VE ÖNERİLER
ı. İnceleme alanı Edirne ili, Merkez İlçesi Çokalca Mahallesi'nde 131 pafta, 727 ada 9 nolu

parselde yer almaktadır. Saha 309.83m2'lik bir alanı kapsamaktadır. Bu raporun amacı, kat

artırımı için İmar Planı Tadilatına Esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile inceleme alanının

yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesidir.

2. İnceleme alanında zemin parametrelerini belirlemek ve litolojik birimlerin yatay-düşey ilişkilerini

tespit etmek amacıyla 2 adet l2.00m derinliğinde temel sondajı açılmıştır.

3. Açılan sondaj kuyulanndan SK-l nolu kuyuda 0.00-2.00m arası dolgu, 2.00-4.50m arası sarımsı

kahverengi ayrışmış ince taneli kumtaşı, 4.50-8.00m arası sarımsı kahverengi ayrışmış silttaşı,

8.00-l2.00m arası mavimsi gri kiltaşı, SK-2 nolu kuyuda 0.00-4.00m arası sarımsı kahverengi

aynşmış ince taneli kumtaşı, 4.00-8.50m arası sarımsı kahverengi ayrışmış silttaşı, 8.50-12.00m

arası mavimsi gri kiltaşı birimleri geçilmiştir.

4. Bölgenin tamamında bulunan bu birimler su ile temasında çok kolay ayrışmaktadır. Bu yüzden

inceleme alanında yapılaşma esnasında yüzey suları birimi aynştırmadan parsel ve temel etrafına

drenaj sistemi kurularak uzaklaştırılmalıdır.

5. Sahada daha önce yapılmış muhtelif çalışmalar mevcuttur. İnceleme alanını kapsayan Edirne İli,

Merkez İlçesinin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu 13.06.1984 tarihinde Nermin

Gül, ve 05.08.1994 tarihinde ek rapor Huriye Kocagöz ve Nurhan Ersin İller Bankası tarafından

hazırlanmıştır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.06.1984 tarihinde İller Bankası

tarafından ek olarak hazırlanan rapora istinaden 28.03.1995 tarihinde bir rapor hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda inceleme alanı "Yerleşime Uygun Alanlar" olarak belirlenmiştir.

6. İnceleme alanının tamamı Oligosen yaşlı Çakıl Formasyonu üzerinde kalmaktadır. Çakıl

formasyonu genel olarak sarımsı kahverenkli, çeşitli boyutlarda, iyi yuvarlanmış, iyi tutturulmuş

kuvarsit, granit, gnays, çört, riyolit ve tüf taneli, az belirgin orta-kaba tabakalanmalı, sert,

karbonat çimentolu çakıltaşı, sarımsı renki, yer yer çapraz katmanlı, az tutturulmuş kumtaşı,

yeşilimsi san renkli kiltaşı mercekli olup aşındırma tabanlıdır.

7. İnceleme alanında en fazla eğim yüzde 0-10 eğim aralığında kalmaktadır. İnceleme alanı ve yakın

çevresinde kitle hareketi ve şev stabilitesi problemi bulunmamaktadır.

İnceleme alanı içerisinde herhangi bir doğal afet potansiyeli riski yoktur. İnceleme alanında

yapılan sondajlannda yer altı suyuna rastlanılmamıştır.
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9. İnceleme alanının zemın grubu 'C', zemin sınıfı 'Z3', etkin yer ivmesi katsayısı Ao=O,ıog,

spektrum karakteristik periyotları Ta=0.15sn ve Tb=0.60sn olarak belirlenmiştir.

-

10. İnceleme alanı Bakanlar Kurulunun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı gereğince yürürlüğe

giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre 4. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.

İnceleme alnına en yakın sismik kaynak yaklaşık 150km Güneydoğu yönünden geçen Kuzey

Anadolu Fay(KAF) hattıdır. Yapılacak yapılarda, deprem bölgelerinde Yapılacak Binalar

Hakkındaki Yönetmeliğe uyulmalıdır.

11. İnceleme alanında yapılan MASW etütü çalışması sonucu hesaplanan zeminin dinamik ve elastik

parametreleri ve sınıflamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

-
335

1.14 1.26 1.82
197,8 533.4 3520.3

368,7 10004,5

0.07 0.42

1082 21099.0

0.97 14.64

12. Temel zemininin Vp=272m1sn ve Vs=206m1sn, yoğunluğu 1,26 gr/cnr'(orta) , kayma modülü

533,4kg/cm2 (zayıf), elastisite modülü 882,8kg/cm2(zayıf), bulk modülü 218,8kg/cm2 (çok az)

'dir.

13. Zemin hakim titreşim periyodu To=0,54sn olarak hesaplanmıştır. Rezonans olma hali

0,36sn<T<0,81 aralığındadır. Zemin hakim titreşim periyoduna göre zemin sınıfı ise Z3, olarak

tespit edilmiştir.

. Masw çalışma neticesinde hesaplanan Vs30=335m1sn değerine göre,

~ubu C olarak tespit edilmiştir.
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15. İnceleme alanında yapılan masw çalışması sonucunda sahada ana kaya ile temel zemını

arasındaki zemin büyütme değeri 2,10 olarak bulunmuştur. Bu büyütme değerleri Düşük Düzeyde

Büyütme değeri aralığına girmektedir.

16. İnceleme alanında SK-ı nolu kuyuda 4.50-S.00m derinliğinden alınan sarımsı kahverengi

ayrışmış silttaşı biriminden alınan karot örneğinin emin taşıma gücü 6.099kg/cm2, SK-1 nolu

kuyuda 8.50-9.00m derinliğinden alınan mavimsi gri kiltaşı biriminden alınan karot örneğinin

emin taşıma gücü 14.193kg/cm2
, SK-2 nolu kuyuda 6.S0-7.00m derinliğinden alınan sarımsı

kahverengi ayrışmış silttaşı biriminden alınan karot örneğinin emin taşıma gücü 8.94kglcm2

olarak hesaplanmıştır. İnceleme alnında imar planı aynk nizam 3 kat iken bitişik nizam 5 kata

çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar göz önüne alınarak zemin değerlendirildiğinde zeminde herhangi

bir problem olmadığı ve jeoloji açıdan 5 kata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır .

17. Arazi ve laboratuarda yapılan çalışmalar neticesinde, İnceleme alanı "Uygun Alan" (UA)" olarak

değerlendirilmiştir.

A-Uygun Alanlar

Bu saha "Uygun Alan" (UA), kategorisinde değerlendirilmiştir.

İnceleme alanımn tamamı " Uygun Alan (U.A)" olarak belirlenmiştir. Eklerde verilen

"yerleşime uygunluk haritasında" inceleme alanı" Uygun Alan(UA)" olarak gösterilmiştir. Bu

sahanın deprem tehlikesi, kütle hareketleri ve yüksek eğim, su baskını, mühendislik

problemleri(şişme-oturma, taşıma gücü vb.) açısından herhangi bir riski olmadığı için "Uygun Alan"

(U.A) olarak belirlenmiştir.

İnceleme alnında zemini emin taşıma gücü derinliğe bağlı olarak 6.099 ile 14.193kg/cm2

aralığında değişmektedir. Buda zeminin taşıma gücü problemi olmadığım gösterir.

İnceleme alnında gözlemlenen birimlerin ayrışmış kumtaşı ve silttaşı birimi olması ve

yeraltısuyu bulunmamasından dolayı oturma, göçme, şişme ve zemin sıvılaşması riski yoktur.

İnceleme alanının bulunduğu ada imar planı değişikliği ile bitişik nizam olarak değişmiştir.

Yapılaşma sürecinde etrafında bulunan binaların temel derinliğinin altında kazı yapılması

düşünülürse parsel için yapılacak zemin etüdünde bu konu ayrıntılı olarak incelenmelidir.

"Uygun Alan" olarak belirlenen sahada yapılaşmaya gidilmeden önce

em erinde, parselin üst ve alt kotlarında birer adet derin araştırma sondajı

parsel

etreleri belirlenmelidir .

zemin

---- ünne.- MühendisI'
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--- 18. Bu rapor içerisinde yapılan tüm hesaplamalar, İnceleme alanındaki birimlerin genel özelliklerini

yansıtmak amacıyla yapılmıştır. Yapılaşma öncesi bu alanlarda yapılacak olan sondajlı zemin

etütleri sonucunda elde edilecek kesin verilere göre yapılar dizayn edilmelidir.

-
-.. 19. Bu rapor kat artırımına yönelik İmar Plam Tadilatına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olmak

-.. üzere hazırlanmış olup, parsel bazında zemin etüdü yerine kullanılamaz.
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LAMAÇ ve KAPSAM

Edirne ili, Merkez ilçesinde, Çokalca Mahallesinde i3i pafta 727 ada 9 par: ıele ait İmar Planı

Tadilatına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu hazırlanmıştır.

ldirne Belediyesinin 06.04.2011 tarihli ve 20111132 sayılı meclis lararında" İmar

Komisyonunun Tapunun Edirne Merkez Çokalca Mah. Pafta 131, adil 724, 725, 726 ve 727 nolu

adalarda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili yapmış olduğu inceleme netıcesinde; adaların

bulunduğu bölgenin imar planında ayrık nizam 3 kat ve ayrık nizam 51<at olarak dtzenlendiği, ancak

söz konusu alanın yenilenmemesi nedeniyle eskiyen bir kent paı çası halim geldiği, burada

yenilenmenin hızlanması amacıyla imar planı değişikliği yapıldığı, teklif e Iilen imar planı

değişikliğinde alanın tamamının Bitişik nizam 5 kat olarak düzenlendiği, alanıla kat yüksekliği
i

arttırıldığından dolayı yolların genişliğinin 7m.den I2m.ye çıkarıldığı, getirilen yeni düzenleme ile
i

bölgeye 180 kişi ilave nüfus getirdiği, ilave gelen nüfusa karşılık olaral: da 5222 n? ilave park alanı

ayrıldığı tespit edilmiş olup, teklif edilen plan tadilatında yol genişliğ ve artırıla 1 nüfus için ilave
i .

sosyal donatı alanı eklendiği anlaşıldığından teklif edilen 1/5000 ölçekli ve 111000 ölçekli Imar Planı

değişikliğinin Bayındırlık Bakanlığı'nın ilgili genelgeleri gereği hazırlanacak katırtırımına yönelik

jeolojik etüdün uygun bulunması kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar ve.rilmiştir." denilmektedir.

Bu çalışma söz konusu karar gereği Kırkpıan Yapı Hafriyat İnşaat Ts şıma Turizn Gıda Otomotiv

Kuyumculuk Tekstil Temizlik firmasının talebi üzerine Edirne Valiliği Çevre ve Şehireilik İl

Müdürlüğüne sunulmak üzere Aksan Jeoteknik Mühendislik-Muhammet Aksan VE Era Mühendislik

Sondaj Müşavirlik Hizmetleri-Ercan Aktürk firmaları tarafından hazırlarımıştır.

Sahada yapılan gözlemsel, Sondaj, MASW, Sismik Kırılma v e Rezistiviıe çalışmaları ile

zemin kat artırımına karşı yeniden değerlendirilmiştir.

Bu rapor; arazi gözlemleri, sondaj, laboratuar ve jeofizik çalışmalarını kapsar. İnceleme

alanında 2 adet araştırma sondaj, 1 adet masw, sismik kırılma ve rezistivite çalışması yapılmıştır.

<. 'alışma alanı 309,83m2'lik bir alanı kapsamaktadır.

inceleme alanı İller Bankası tarafından hazırlanan jeolojik-Jeoeknik Etü: dikkate alınarak

yapılmıştır.
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28.09.2011 gün ve 102732 sayılı Genelge gereğince onanmıştır.
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