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AKSOYLAR Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.' ne ait,

Edirne ili, Uzunköprii İlçesi, Kavacık Köyü,

2 Pafta,108 Ada, 44 Parsel No' lu

14.000,00 m2 Taşınmaz için

Format - 3' e göre hazırlanmış
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XuI. SONUÇ VE ÖNpnİrnn

Edime İli, Uzunk<lprü İlçesi, Kavacık Köyü, Gaziler Yolu Mevkii, 108 Ada, 44 Parsel No' lu

14.000,00 m2 1ik taşınrnazda "Aksoylar Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Pirinç ve Tanm Üriinleri Gıda San. Tic.

A. Ş." ne ait "Çeltik Krrma ve Paketleırıe Tesisi" yapılmak istenmektedir.

Söz konusu bu rapor; "Aksoylar Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Pirinç ve Tanrn Üriinleri Gıda Sa"n.

Tic.A.Ş." ne ait 108 Ada, 44 Parsel için hazirlanmış; "Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik

Ettid Raporu" dur.

Başvurumuz neticesinde 09B512ü14 tafihinde; T.C. Edirne Valiiiği, Çevre ve Şehirciiik İ1

Iv{üdürlüğü; "Rapor İnçeieme Komisyonu" ile Çalişma a|arıına gidilerek hazırlanaçalı raporun format ve

içeriği hususu istişare edilmiştir. Buradan hazırlanacak "Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve

Jeoteknik Etüd Raporı}" arazi çalışmalarında; mahallinde yerlori belirlenen 3 adet 15,00 m lik zemin

sondajı açılmasr, 2 adet MASW, l adet Elektrik Özdirenç (DE§) çalışması yapilmasına buradan elde

edilecek sıınuçlaı,ışığında raporun Format-3' e göre hazırlanılrnasina karar verilmiştir.

Arazi çalışmalannda civardaki jeolojik yapılar, yarma ve şevler araştınlrnış, topoğrafik durum ve

yuzey sulan hakkında gerekli gözlernler yapılmıştır, ftim bu değerlendirmelçr neticesinde çahşma alanı ile

ilgili sonuç ve öneriler aşağıda özetlenmiştir.

1. Çalışılan birim; Orta sıkı, genellikle beyazımsı gri renkli, siltii kum, kumlu kil ve plastik ki1

ardalanmalanndan mukim; Üst Miyosen yaşlı Ergene Fornıasyonu'dur.

2. Çalışma alanında yapılaşma vardr. Çalışılan alan tarla vasfindadır. Parsel ile ilgili daha önce

hazır|aııwıış herhangi bir "Jeolojik Etüd" raporu yokfur. Ayrıca Çaiışılan alan ile ilgili "Yapı ve

Yerleşme İçin Yasaklanmış Bölge" veya "Afete Maruz Bölge" şeklinde alnmış bir karar yoktur.

3. Zemin Taşıma Gücıi; YSS' nin üsttinde; Q.* : 5,67 kgflcmz o|amk, YSS'nin altında ise Q.* :2,94

kgf/cm2 olaratr< hesap edilnıiştir. Zeınin grubu; ( C ), Zemin gıubu ve üst zeınin tabakası kalınlığına

göre Yerel Zemin Sınıfı ( Z:) grubu rnalzemedir.

4. Hesaplamalar neticesinde; Parşel içerisindeki killer "Yüksek Şişme Potansiyeline" sahiptirler.

5.
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Söz konusu parsel "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" na göre 3. Derece deprem kuşağı içerisinde

yer almaktadır. İnceleme sahasrnda "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik"

hfüiimlerine hassasiyetle uyulmalıdır. İnceleme alanında ölçülen ortalama zemin hakim periyodu 0,68

sn bulunmuştur. Yapılacak inşaatlarda rezonans riski göz öniine alınarak pğelendirilmelidir. Etkin

yer ivmesi katsayısı Ao: 0,20 gr., Spektrum karakteristik periyotları yerel zemin sınıfina bağlı olarak

Ta: 0,15 saniye, Tn: 0,60 saniye.

İnceleme alanrnda gerçekleştirilen Yüzey Dalgası Analizi (MASW) uygulaması ile hesaplanan

ortalama maksimum kayma modülü (Gmax) değeri 1334 kg/cm2 olup, buradaki zeminin orta sağlam

zemin olduğunu gösterir. İnceleme alanında gerçekleştirilen Ytizey Dalgası Analıizi (MASW)

uygulaması ile hesaplanan ortalama bulk modülü (k) değeri 905l kg/cm2 olup, buradaki zeminin

sıkışma direncinin orta olduğunu gösterir. İnceleme alanında yapılan sismik çalışma sonucunda

hesaplanan ortalama zemin hökim periyodu değeri 0,68 sn bulunmuştur. Burada yapılacak inşaatlar

rezonans riski göz öntine alınarak projelendirilmelidir. İnceleme alanında yapılan sismik çalışma

sonucunda hesaplanan ortalama 2,33 zeminbüyütme değeri düştlk (A) tehlike dtizeyindedir. İnceleme

alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda, yiizeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar olan

tabakalann ortalama kayma dalgası hızı:Vs 3a :275 mlsn bulıınmuştur.

Zemin Orta Sıkı özelliktedir. Orta düzeydeki araçlar için sökiilebilir özelliktedir. Çalışma alaru ve

civarında Karstlaşma yoktur.

Araştırılan formasyonun özellikleri, sıvılaşma tanlml, YSS' si ve Hesaplamalarda "F" değerlerinin l

den büyük çıkması neticesinde "SIVILAŞMA POTANSİYELİ RİSKİ YOKTUR." Sonucuna

varılmaktadır.

10. YSS' si 7,00 m. ler civarındadır. Yer altı suyunun temeli etkilemesi olası değildir. Bu nedenle su}.un

temele etkisi ile ilgili su analizi yapılmamıştır. DSİ XI Bölge Müdürlüğünden alınan kurum görüşü ve

arazi g.öz|emleri ışığına Çalışma alanr Taşkın Sahasında değildir. Yapılaşmayı etkileyecek yakın

yiaey suyu bulunmamaktadır. İçme suyu satın su alınmak sureti ile kullanma suyu ise derin su sondajı

açılarak temin edilecektir.

1 i. Çalışma alanı ve yakın çevresinde inşaatı etkileyecek yapay veya doğal şev bulunmamaktadır.
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12. Parsel ve civarı; ulaşım bakımından elverişlidir, insan sağlığını olumsuz ,jJarİff§ffHff}
riizgat,.o5rk, sıcak veya yağmur almamaktadır.

13. Çalışma alanı taşkın Sahasında değildir, su baskını tehlikesi beklenmemektedir.

14. Çalışma alanı, ve civannda topoğrafik yapı ve iklim şartları göz önüne alındığında çığ tehlikesi

beklenmemektedir.

15. Çalışma a|anı ve civarında gerek doğal şartlardan (eolojik birimler açısından) gerekse yapay

şartlardan (çalışma alanı ve civarında eski veya faai durumda kapalı maden işletmesi yoktur) Tasman

tehlikesi söz konusu değildir.

16. Çalışma alanının denize uzaklık ve kot farkı göz öntine alınarak Tsunami beklenmemektedir.

17.Kaya düşmesi, çığ, orman yanglru gibi doğal afetler beklenilmemektedir.

18. Çalışma alanı; Şişme vo oturma problemleri açısından "Önlemli Alan" lar sırufinda

değerlendirilmiştir,
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Rapor içeriğindeki sondaj, laboratuar, analiz ve benzeri veri ve bilgilerin teknik sorumluluğu müelIif
mühendis / firmada olmak üzere 28.09.2011 tarih ve La2732 Sayılı genelge gereğince, büro ve arazi

çalışmaları sonucunda uygun bulunmuştur. Bu rapor Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesi
b bendinde tanımlanan "Zemin Etüd raporu" yerine kullanı|amaz.
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28.09.2011 Gün ve tO2732 Sayılı Genelge Gereği onanmıştır.
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