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Edirne ili, lpsala ilçesi, Suitan Beldesi, Topraklık Mevkii, 158 Ada, 2 Parsel arazisinde

24.289,06 m2 lik taşınmazda "Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A. Ş." ne ait

"Tarımsal ve Ticari Amaçlı Depo" yapılmak istenmektedir.

Söz konusu bu rapor; "Sezon Pirinç ve Tarım Ürünieri Gıda San. Tic.A.Ş." ne ait

158 Ada, 2 Parsel için hazırlanınış; "Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik

Etiid Raporu" dur.

Başvurumuz neticesinde a5lftna12 günü; saat 10:00' da Edirne Valiliği, Çevre ve

Şehircilik il ltluOuluğü; Rapor lnceleme Komisyonu ile Çaiışma alanına gidilerek hazırlanacak

raporun fonnat ve içeriği hususu istişare edilmiştir. Buradan hazırlanacak "Uygulama İmar

Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu" arazi çlışmalarında; mahallinde yerIeri

belirlenen 4 adet 18,00 m lik zemin sondajı açılması, arsa içerisini tarar nitelikte 6 adet

araştırma çukuru açılması, 2 adetsismik (Jeofon aralıkiarı 5 m olmak şartı ile), 2 aöel Rezistivite

(DES) 50 m. yapılması ve raporun Format-3' e göre hazırlanılmasına karar veri|miştir.

Arazi çalışmalarında civardaki jeolojik yapılar, yarma ve şevler araştırılmış, topoğrafik

durum ve yüzey suları hakkında gerekli gözlemler yapılmıştır, tüm bu değerlendirme]er

neticesinde çalışma alanı ile ilgilisonuç ve öneri|er aşağıda özetlenmiştir.

1. Çalışılan birim; Orta sıkı, kırmızımsı kahverenkli; çakıl, kum, kil ve silt karışımı' dır,

2. Çalışma alanında herhangi bir yapılaşma mevcut değildir. Çalışİlan alan tarla vasfındadır,

Parsel ile ilgili daha önce hazırlanmış herhangi bir 'Jeolojik Etüd" raporu yoktur. Ayrıca

Çalışıian alan ile ilgili "Yapı ve Yerleşme İçin Yasaklanmış Bölge" veya "Afete Maruz Bölge"

şeklinde alınmış bir karar yoktur.

ş. Zemin Taşıma Gücü oem = 1,80 kgflcm2 oiarak alınması önerilir. Zemin grubu; ( C ), Zemin

grubu ve üst zemin tabakası kaiınlığına göre YereiZemin Sınıfı ( 23) grubu malzemedir.

4, Söz konusu parsel -Türkiye Deprem Bö§eleri Haritası" na göre 3. Derece deprem kuşağı

içerisinde yer almaktadır. İnceleme "Afet Bölgelerinde Yapılacak Y
ıılzıu
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Hakkında Yönetmelik" hükümlerine hassasiyetlç uyulmaİıdır. İnceleme alanında ö!çü|en

ortalama zemin hakim periyodu 0,37 sn bulunmuştur. Yapılacak inşaatlarda rezonans riski

o|maması için yapı periyodu To,t ve To2 değerleri arasında olmamalıdır. (To1= Tol1,5To2=

Tox1,5). Etkin yer ivmesi katsayısı Ao: 0,20 gr., Spektrum karakteristik periyotları yerel zemin

sınıfına bağlı olarak Tn: 0,15 saniye, Tg: 0,60 saniye.

İnceleme alanında gerçekleştirilen Yüzey Dalgası Analizi . (MASW uygulaması ile

hesaplanan ortalama maksimum kayma modülü (Gmax) değeri 6.752 kg/cm2 olup, buradaki

zeminin sağlam zemin olduğunu gösterir.

7, inceleme alanında gerçekleştirilen Yüzey Dalgası Analizi (MASW) uygulaması ile

hesaplanan ortalama bulk modülü (k) değeri 42747 kg/cmz olup, buradaki zeminin sıkışma

direncinin yüksek olduğunu gösterir.

q. inceleme alanında yapılan sismik çalışma sonucunda hesaplanan ortalama 1,56 zemin

büyütme değeri düşük (A) tehlike düzeyindedir.

9 inceleme alanında yapılan sismik çalışmaiar sonucunda, yüzeyden itibaren 30 metre

derin|iğe kadar olan tabakaların ortaiama kayma dalgası hızı:Vs 30 =541 mlsn bulunmuştur.

10.Zemin Orta Sıkı özelliktedir. Orta düzeydeki araçlar için sökülebilir özelliktedir. Zeminin kil

varlığının azlığından dolayı zeminde "Şişme" bek|enmemektedir. Çalışma alanı ve civarında

Karstlaşma yoktur.

,tl.Sıvılaşma tanımı ve birimlerin özellikleri ve YSS göz önüne alınarak'SIVILAŞMA
poTANsİyELl RlsKl yoKTUR." Sonucuna varıtmaktadır,

12.YSS' si 6,50 m. ler civarındadır. Yer altı suyunun temeli etkiiernesi olası değildir. Bu nedenle

suyun temele etkisi ile ilgili su analizi yapılmamıştır. DSİ Xl Böige Müdürlüğünden alınan

kurum görüşü ve arazi gözlemleri ışığına Çalışma alanı Taşkın Sahasında değildir.

Yapılaşmayı etkileyecek yakın yüzey suyu bulunmamaktadır. lçme suyu satın su alınmak

sureti ile ku]lanma suyu ise derin su sondajı açılarak temin ed
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,t3. Çalışma alanı ve yakın çevresinde inşaatı etkileyecek yapay veya doğal şev

bulunmamaktadır.

J4. Parseiin ve civarı; ulaşım bakımından elverişli, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek

şartlarda rüzgar, soğuk, sıcak veya yağmur almamaktadır.

15.Çalışma alanı taşkın Sahasında değildir, su baskını tehlikesi beklgnmemektedir.

16.Çalışma alanı ve civarında topoğrafik yapı ve iklim şartları göz önüne alındığında çığ

tehlikesi beklenmemekted i r,

17.Ça|ışma alanı ve civarında gerek doga}şaülardan {eoiojik birimier açısından) gerekse yapay

şartlardan (çalışma alanı ve civarında eskiveya faaldı.ırumda kapalı maden işletmesiyoktur)

Tasman tehlikesi söz konusu değildir.

18. Ça|ışma alanının denize uzak!ık ve kot farkı göz önüne alınarak Tsunami beklenmemektedir.

l S. xrv$İffi$şhç.,,ğı İ|f"n yang ı n ı gibi doğal afetter beklen ilmemekted ir.

3ı,i ,i

2O.Çalışma alanında İri çakıl, kum karışımından mukim bir birim keeilmiştir. Çaiışma

alanında yapılacak binaiar ağır, yüksek ve taban aianı geniş sanayi yapılan olacaktır.

Forçnesyonun hetorojen yapıgı göz önüne alındığında ofuı/ma problemi yaşanması

oiaşıdır. Bu nedenle çaiışma atını; "ÖA-5", *ilühendisiik Açısından Önbmli A!an"

sınıfında değeı{endirilmiştir. Zemin etüd raporu aşamasında bu konu detaylı

araştınlrnaiıdır"

21.Bu rapor " Uvgulama İnar Planına Esas Jeoloiik ve Jeoteknik Etüd Raporu" dur. "Zemin

Etüd Raporu" verine kullatıHmaz..
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Rapor içeriğindeki sondaj, laboratuar, analiz ve benzeri verive bilgiİerin teknik sorumluluğu müe]lif

mühendis l firmada olmak üzere 28.09.2011 tarih ve Ia2732 Sayılı genelge gereğince,.büro ve arazi

çalışmaları sonucunda uygun bulunmuştur. Bu rapor Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliğinin 57, maddesi

b bendinde tanlmıanan "zemin Etüd raporu" yerine kullanılamaz.
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