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KII. SONUÇ VE ÖNpnİrpn

Edime İli, Keşan İlçesi, İspatcamii Mahallesi, Muslubey Mevkii, 72 Pafta, 47 Ada, 37
arazisinde toplam; 8.500,00 m2 lik taşınmazda *Özü Matlı Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti." ne ait
Fabrikası" yapılmak istenmekiediı.

Söz konusu bu rapor; "Özü Matlı Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti." ne ait72 Pafta, 47 Ada,37 Parsel i
hazırlanmış; "Uygulama İmar Planıııa Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu" dur.

Başvurumuz neticesinde 2610612014 tarihinde; T.C. Edirne Valiliği, Çevre ve Şehircilik
Müdiirlüğü; "Rapor İnceleme Komisyonu" ile Çalışma alanrna gidilerek hazırlanacak raponın format
içeriği hususu istişare edilmiştir. Buradan hazıflanacak "IJygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve
Ettid Raporıi' arazi çalışmalannda; ma}ıallinde yerleri belirlenen 3 adet 16,50 m lik zemin sondajı açı
2 adet MASW, 1 adet Elektrik Özdirenç (DES) çalışması yapılmasına buradan elde edilecek
ışığında raporun Format-3' e göre hazırlanılmasrna karar verilmiştir.

Arazi çalışmalarında: yukanda bahsi geçen çalışmalar yapılmış, civardaki jeolojik yapılar, yatma

şevler araştınlmış, topografık durum ve yüzey sulan hakkında gerekli arazi çalışmaları,
çalışmaları ve literatiir çalışmalan ışığında çalışma alanı ile ilgili sonuç ve öneriler aşağıda özetlenmiştir.

l. Çahşılan söz konusu parsel; Üst Eosen Yaşlı; Yenimuhacır Formasyonu'dur. Ytizeyden itibaren 2 m.

7,00 m. kalınlığa ulaşan aşınarak aynşmış kil birim altında Üst Eosen Yaşlı Yenimuhacrr
yer almaktadır.

2. Çalışma alanrnda yapılaşma yoktur. Çalışılan alan tarla vasfindadır. Parsel ile ilgili daha
hazırlanmış herhangi bir "Jeolojik Etiid" raporu yoktur. Aynca Çalışılan alan ile ilgili "Yapı
Yerleşme İçin Yasaklaı}mlş Bölge" veya "Afete Maruz Bölge" şeklinde alınmış bir karar yoktur.

3. ZeminTaşıma Gücü; YSS' nin üstiinde; qs : 3,85 kgf/cm2 olarak hesap edilmiştir. Zemjn grubu (
Zemin grubu ve üst zemin tabakası kalınlığına göre Yerel 7-emin Sınıfi ( 23) grubu malzemedir.

4. Söz konusu parsel "Ttirkiye Deprem Bölgeleri Haritasr" na göre 2. Derece deprem kuşağı içerisinde
almaktadır. İhceleme sahasında "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Y
hfüiimlerine hassasiyetle uyulmalıdır. İhceleme alanında ölçtilen ortalama zemin
periyodu 0,33 sn bulunmuştur. Yaprlacak inşaatlaıda rezonans riski göz öniine
proj elendirilmelidir.

5. Hesaplamalar neticesinde; Parsel içerisindeki killer "Orta ve Yiiksek Şişme Potansiyeline" sahiptirler

6. Oturma miktarı; 7,94 cm olarak kabul edilmiştir. Geniş temelli yapılarda göz ardı edilebilir bir
olmasına rağmen, silolarda dikkat edilmelidir.

7. Araştınlan formasyonun srulaşma tarıım1 YSS' si ve Hesaplamalarda "F" değerlerinin 1

büyük çıkması neticesi poTANsİyELi RİSKİ yoKTUR." Sonucuna
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8. İnceleme alanında gerçekleştirilen Yüzey Dalgası Analizi (MASW) uygulaması ile hesaplanan
maksimum kayma modülü (Gmax) değeri 6.346 kğcmz olup, buradaki zeminin "sağlam"
olduğunu gösterir.

9. İnceleme alanında gerçekleştirilen Ytizey Dalgası Analizi (MASW) uygulaması ile hesaplanan o
bulk modülü (k) değeri 90.58l kğcm2 olup, buradaki zeminin srkrşma direncinin "Yiiksek"
gösterir.

10. İnceleme alanında yapılan sismik çalışma sonucunda hesaplanan ortalama 1,57 zemin büyiitme
düşiik (A) tehlike dtizeyindedir.

11" İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar sonucunda, yiizeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar
tabakaların ortalama kayma dalgası hızı:Vs30 : 534,5 m/sn bulunmuşfur.

|2. Zemin Orta-yiiksek Sıkı özelliktedir. Orüa diDeydeki araçlar için sökülebilir özellilıtedir. Çalışma
ve civarında Karstlaşma yoktur.

T3.0811012010 Tarih ve 108 Karar No ile kabul edilen "li25.000 Ölçekli Edirne İl Çevre Dtizeni Plaru"'

çalışma alanı "Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli korunacak alanlar" içinde kalmaktadır.

14. Yeraltı suyrına rastlanmamrştır. Yer altı suyunun temeli etkilemesi olası değildir. Bu nedenle
temele etkisi ile ilgili su analizi yapılmamıştır.

15.DSİ XI Bölge Müdtlrlüğiinden alrnan kurum görüşü ve aıazi gözlemleri ışığına Çalışma alanı Tı

Sahasında değildir. Yapılaşmayı etkileyecek yahn iı:r;ey suyu bulunmamaktadır.

16. İçme suyu satın su alınmak sureti ile kullanma suyu ise derin su sondajı açılarak temin edilecektir.

17. Çalışma alanr ve yakrn çevtesinde inşaatr etkileyecek yapay veya doğal şev bulunmamaktadu.

18. Çalışma alanr ve civarrnda gerek doğal şartlardan (eolojik birimler açısından) gerekse yapay
(çalışma alanı ve civarında eski veya faal durumda kapalı maden işletmesi yoktur) Tasman tehlikesi
konusu değildir.

19. Çalışma alanrrun denize uzaklık ve kot farkı göz öniine alınarak Tsunami beklenmemektedir.

20. Parsel ve civarı; ulaşım bakımından elverişlidir,
rizgar, soğuk, sıcak veya yağmur almamaktadır.

2l. Kayadi§mesi, orrnan yang[u gibi doğal afetler beklenilmemektedir.
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23.

fr"ü.'Miüm{çri çe tvlü
22, Ça|ıŞma alanr; Miihendislik Problemleri Açrsından (Şişme, ofurma, taşıma gticü vb.) öıııemıi eı

:T*İr:; T"'ur'u*"lar 
neticesinde; Parsel ıçerisindeki killer ,orta ve yfüseı< şişme potansiyeli

SahiPtirler," AYmca ofurma rrnktarı 2,00 cm. civannda hesaplanmıştır. Geniş temeltİ vuprı*İu İo,edilebilir bir ıakam olmasına rağnen, silolarda dikkat edilmelidir. Bu nedeoı"; şiİ*" ,"-oİ
problemleri açısından "ödemli Alanlar'' sınrfinda değerlendirilıniştir.

" [J,
verine kullanılamaz.
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Rapor içeriğndeki sondaj, iabratuar, analiz ve benzeri veri ve bilgiterin teknik sorumluiuğu müeliif
rnüfuendis /firmada oirnak üzere 28.@"2ü11 tarih ve i.02732 Sayrlı geneige gereğince, büro ve arazi
çaİışmaları sonucunda uygun buiunmuştur. Bu rapor Planlı Alaniar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesi
b hendinde tanırnianan "Zernin Etüd rapru" yerine ktılianıiarnaz.

RAFOR İNCEİ-EME KOMİSYONU
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28.09.2011 Giin ye 1O2732 Sayılı Gerıelge Gereği onanmıştır.
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