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Keşan Belediyesi [Ihdesinde Kalan,
Edirne iti, Keşan İlçesi, Yukarızaferiye Mahallesi,

2S4 - 259 Adaları kapsayan
Toplam; 686.400,00 m2 Taşınmaz için

Format -3 ' e göre hazırlanmış
" İlave Nazım ve flygulama İmar Planına Esas

Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu

Temmuz- 2016

S*runılu Jeoloji Mühendisinin
Adı*Soyadı : Yasemin Karaiıal Çakıl
Odı SiciI l{o : 9145 ,ıi".*_
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X[I. SONUÇ VE ÖıvgnİıEn

Edirne İ.li, Keşan İlçesi, Yukarızaferiye Mahal|esi,254 Ada, 5-6-7-8-9-10-1 1-12-|3-14-|5-
16-17-18-19-20-2I-22-24-25-26 Parselleri ve 259 Ada, T-2-3-4-8 Parselleri kapsayan toplam;

686.400,00 m2 lik taşınmazın "Keşan Belediyesi" İmar sahasrna eklenmesi için hazırlanmış; "İlave

Nazrm ve Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etiid Raporu" dur.

Çalışmaya konu 686.400,00 m2 lik alanın köşe koordinatlan aşağıda verilmiştir. Bu rapor

koordinatları verilmiş alan için geçerlidir. Başka bir alan için kullanılamaz.

2 4 72 746,372 45 22 191,388 lg 4 72 118,851 45 22 996,389

3 4726,12,421 45 22381,546 11 472091,384 4522 005,456

4 4 72 560,440 , _ !:7289.!!3 __ !? : 47l9.f,f t_| , 45_22*9:2:923:

5 4 72 467,474 45 22I42"7q2 , |3 4 71 837,841 45 23 226,69|

6 4 72 334,363 45 22 051,939 14 4 71 814,932 45 23 235,886

7 472325.912 45 22755.522 15 4 71 789,245 45 21965,3|2

4 72 309,009

Başvurumuz neticesinde 08fi3l2016 tarihinde; T.C. Edime Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl
Müdlırlüğü; "Rapor İnceleme Komisyonu" ile Çalışma alanına gidilerek hazırlanacak raporun fbrmat
.'ı.e içeriği hususu istişare edilmiştir. Hazırlanacak "ılave Nazım ve uygrılama İmar planına Esas
Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu" arazi çalışmalannda; mahallinde yerleri lıelirlenen 4 adet 16,50

ın lik zemin sondajı açı,lması, 3 adet MASW, 2 adet Elelçtrik Özdirenç (DES) çalışması yapılmasına
buradan elde edilecek sonuçlar ışığında raporun Format-3' e göre hazırlanılmasına karar verilmiştir.

Arazi çalışmalarında; yukarıda bahsi geçen çalışınalar yapılınış, civardaki jeolojik yapılar,
yaffna ve şevler araştırılmış, topografik durum ve yüzey sulan hakkında gerekli arazi çalışmaları,
laboratuar çalışmaları ve literatür çalışınaları ışığnda çalışma alaru ile ilgili sonuç ve öneriler aşağıda

özetlenmiştir.

1. Çalışılan söz konusu parsel; Üst Eosen Yaşlı; Keşan Formasyonu' dur, Yiızeyden itibaren
yaklaşık 1,00 m nebati toprak örtü altında sanmsi kumtaşları ile mavimsi kiltaşlarının
ardalanrnasından ınukim Keşaıi Formasyonu (Tkş) yer almaktadır.

Zemin Taşıma Gücüı; l0,00 kgficm2 olarak alrnması önerilir. Zemin grubu; (B), Zemin grubu ve

üst zeınin tabakası kalınlığına göre Yerel Zemin Sınıfı (Z2) grııbtı malzemedir.

Jeoloji Mihendisi i Yıgemin Iğ{.RABAL ÇAK.dL
Adres : Bü;,iikcımii Ma|ı lımıil §araç Cad. Yenice Işh. K: I Kcş*n

§R

Tel ı 0 *532 22l 1918 e-mai} yışemiıı,k&ğah4lıahotmail,coıs

i97$

Nokta No
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3. Çalışılan alan ile ilgili "Yapı r.e Yerleşme İçin Yasaklanmış Bölge" veya "Afete Maruz Bölge"

şeklinde alınmış bir karar yokiur. 08/1012010 Tarih ve 108 Karar No ile kabul edilen "1125.0ü0

Ölçekli Edirne İ1 Çevre Düzeni Planl"'nda çalışma alanı " Gelişme konut alanı" içinde

kalmaktadır.

6 | Yukarızaferiye İ

4. Çalışma alanında yapılaşma yoktur. Çalışılan alan tarla ve Ham Toprak vasfindadır. Çalışma
alaru aşağıda parsel numaralan ve mülkiyetleri açıkça verilen 26 adetparsele tekabtil etmoktedir.

-..--
. Sıra Mahalle Ada Parsel Malik Mülkiyet , Parsel Nitelik 

.

i---İ -*-"- İ *i ---i ,";;; Aıan,(m,), 
i

: 2 : yukanzaferiy^e.,.., ?54,' J * __ _Hu!u_§,lıı _ _._ T3*_ _l J,l|9,99_;_ _ __Trrh_l _-_-_._j *-**,-.*-**---*:

İ__1,j L*:ı**ıiy._':, ?!!, ı_ l*y:l*ıuy:jjş:!.__j___tır__i_ ı:_li*gl ___]*_j
1 _: '_:!g1_,1t::_: ]_::1j 9 _j _Y:]iıı*:j:::] _ i _*]::_j_a,1l-i3:'.o*; -I":l:ıd 

j

i , Y*§ıll.r$:ıy:_ j 2!!: 9 İ e{gıt§ıy,ı_y:5jı,_*i_ ffii_di 
, _ ?_3_910,9t j*__I*9l
_*3j!.9_0,--- J"4L]?:!_} _*\4_j___y,',:r ıgtlgsi *j_ *:1g __İ

7 i lt|ı:=g"*dy* i zs+| zs lj **__**j **-._*-"**_] Y"ı]y"Eıı,e-; _ ; _]ın -j .?,"7_0"1_0"! 
j _'n,:r_S j

_1_9_ _İ _y_yFs,rg$iyı j

_ IL _. _fularıza|e.lve_

_ |1_ Yukarızaferiye :

ı3 _j _JyLgı:ıPiy" i ıs: İ 19_ _ i

_ ]_+_ 
j "Iy_§grıFıiı: j _ 15l j_ _11_ _i

15 , Yukarızaferiye ,

2| Maliye Hazinesi . Tam ;

??1i ?y __i Habil Ataınan ]_Jlr*j
J__:ın__l

t i yyiggıqıy"i ?::i_ ?!_: _rgy__l,*Çiry,"g Siı: i Hsıç! j

, _Yyı,giı9lry y:giı: j _ Fjıs! _j

3.720"aü : Tarla İ

**]9jj199j.*.*_*_Tarla l

*3zlgo_J_.- _ TarlaJ

__1909,99 j______.==_,'"
10.150,00 ı Tarla i

:..Jllgg j_ _* _l4ıj

Tam 1§ l{noo . Tarla i

zs+i 26 !*.-*,*l *-_-.*"** j

254 i
_-.-.*-_.-----i

_],i *j _Iy.Lı:::ı§:_iv*"_ i

}1 , _Y_u]913feiive

_ ]i j Y:!rı:ıl:*ı:_j
.* 

ıq.. 
_ ]_ ._v_yF_g,rjr*iy_i

h{alil,e tiaziıiesi

, 
Mı§_b,gg_P_ş.ış yg_ryi:, j Sış"li j 7 -512,00 ,, llarla i

zsai 12 
i Yı_l__,y:Yı:ıııı _j_ Ip j

::l_j *_T_ j *lreyıi çilaı ye Hiıj_ j F§::]i__:** J s?rP j _ _ _J_4*
ü5_!*i __!i_ j y,$y.lggşj __*, _fıg _ j nqT0]___JqıL"j

16 j Ahmet Tekin ,l

20 Yukanzaferiye a<n , 18; [Y§gry*ılı_ j J39, j

?1l :

254 . |'] , ltallye Hazinesi i ram 
İ*-_ *. t- :*-1 - **_-:- !*----J .-f.9l9,9:0j___* ldlj
* Jjg{U _ J3{_"j

8.700,00 j Ham Toprak 
İ

_ ?l _Yukal3ferly9 " ?}a , i9 |brlhim lvşul Tİ* : __ 9:610,_00 j _ tıi* ,

*31_j__Y*gr*ıy" ;

_ 2!^ ' Yukaıızaferiye :

3: j__y:$ııuş*İy_"_]

_?!_j _I:}gy**1y:,

Jeoloji Mühenılisi; Y*semin KARABAL ÇjlKAl,
Aılres : Bülüke*mii Mah. Isınıi} §arıç Cıd. Yenicc Işlı K: 1 Keşın

__35r_J ___l_ __]l:*ıj*rqıelııı__: _ $iıı:I_J_:J"5390_j_ _ _lsjj
__T"rj _}_:_*}9lv*_sg:sl___j_ rgT__. __I9999j___ Tarla.j

22 , .Yukarlza!9rive

Tam l

3::9_} !_ j __ ]F!,y:iq,gçf* İ ııg *j _a,1l0*99 j __ _ _Jıı9 j

*2|.? i___ş**J Maliye Hazinesi ı Tam jJ,9_33.__10_ j _ Eır_]:r:g.Lj

ğf6
leoloji

Tcl ı 0 53i i2i {9?t c-ıııai} yaşeminkııra|ışlİİ}ıoim*il.c$m
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5. Söz konusu parse| "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" na göre 2. Derece deprem kuşağı
içerisinde yer almaktadır. İnceleme sahasında "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkıııda
Yönetmelik" htrküınlerine hassasiyetle uyulmalıdır. İnceleıne alanında ölçiilen ortalaına zemin
hakiın periyodu 0,20 sn bulunmuştur. Yapılacak iıışaatlarda rezonans riski göz önüne alınarak
pğelendirilınelidir.

YSS si ortalama 6,00 m olarak ölçülmüştür, Buda debisiz sızıntı yuzey suyudur. Buna göre,
Kuyularda YSS hareketliliği gözlenmemiştir. Rezistivite ölçümlerinde de su barındırmasl
muhtemel iabakalara rastlanmamıştır. Yer altı suyunun temeli etkileınesi olası değildir. Bu
nedenle suyun temele etkisi ile ilgili su ana|izi yapılmamıştır,

Içme suyu şehir şebekesinden teınin edilecektir.

Oturma miküarı; 1,50 cm olarak kabul edilmiştir. Yapıların cinsine göre; az katlı ve geniş temelli
yapılarda göz ardı edilebilir bir rakam olmasına rağmen, çok katlı yapılar, camiler ve okullar gibi
yapılar için dikkat edilmelidir.

Araştırılan formasyonun özellikleri, sıvılaşma tanımı ve YSS' si ne göre "Sıvılaşma Potansiyeli
Riski Yoktur." Sonucuna varılmaktadır,

10. İnceleme alanında yapılan sisınik çalışma sonucunda hesaplanan ortalama 1,I5 zemin btlyUtme
değeri dtişlik (A) tehlike dtizeyindedir.

7.

8.

9.

1l. İnceleme alanında yapılan sismik çalışmalar
kadar olan tabakaların ortalama kayma dalgası

l2. İnceleme alanında ortalama elastisite modtilti

çok sağlaın olduğunu gösterir.

sonucunda, yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe
hızı.Vs30 :897 m/sn bulunmuştur.

(E) değeri 4ü 312 kğcmz olup buradaki zeminin

13. Zeınin Orta-yüksek Sıkı tlzelliktedir. Orta düzeydeki araçlar için söktilebilir cizelliktedir.

l4. Çalışına alanı ve civarında l(arstlaşına yoktur.

l5. Çalışma alanr ve civarında gerek doğal şartlardan (ieolojik birimler açısından) gerekse yapay

şartlardan (çalışma alanr ve civarında eski veya faal durumda kapalı maden işletmesi yoktur)
Tasman tehlikesi söz konusu değildir

16. Çalışma alaıının denize uzaklık ve kot farkı göz önüne alınarak Tsunami beklenmemektedir.

17. Parsel ve civarı; ulaşım bakımından elverişlidir, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek

şartlarda rizgar, soğuk, sıcak veya yağnrır alınamaktadır.

Jeoloji Mühcnılisi ; Yısemin-IiA,RABAL ÇAKAL
Adre* ı Bülvükcımii Mıiı İ,ımail Sıraç Cad. Ycnice İşh, K: 1 Keşan
fei: 0 532 221 19J8 e-mai|: }aşemink*ıabılİıhotmail,com
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13" DSİ Xl Böige Müdürlügtinden alınan kurum görüşü ve arazi gözlemleri ışığına Çalışma alanı
Taşkın Sahasında değildir. Ancak Parsel içerisinde dere yatak]arı ve mevsimlik dere yaiakları
vardır. Bu dere yatakları doldurulmamalı, doğai hali olabildiğince korunmalıdır. Bu derş
yataklarının Giıneyden kuzeye eğimli olan söz konusu arazi için doğal drenaj sisterni
ol uşturmaktadı r.

19- Çalışma alanı içerisinde Haritalarda Öa-Z olarak belirtilen noktalarda Dere yataklarırun dik

şevleri söz konusudur. Bu dere yatakları ve şevlerin; şev ytüsekliği kadar yakıruna yapılaşııa
yapılmamalı, çekme mçsafesinin şov yüksekliğ kadar alrnması önerilir. Dik şevler yapılaşma

esnasında 3 er metrelik yüksekliklere sahip basamaklar haline getirilmeli, Ayrıca basamaklara
§/ş 3a u aşmayan eğimler verilmelidir.

2ü. Çalışmaalanı; "Yerleşime Uygunluk Haritalannda" görulen kısımlan "Uygun Alan" {UA) olarak
değerlendirilmiştir.

2l, Çaiışııa alanı dere yataklanna yakın kısıınlari Kütle ilareketieri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim
Açısından "Öırieınl i Al aıı ] ar" r Öa.-Z ) sını lında değerlendirilırıi ştir.

22- l]u Jaııor " İlave Nazıırr ve Uygulaı,na lmar Planıııa Esas Jeolojik ı,e Jeotekn-ik Etüd Raporu" dur.

İZçııı u Et L<i Raporu" )z e riıre k q!]_aı ı } iım az.

Jeoloji Müiıendisi ; Yıseınin KARASAL ÇAKAL
Adres : Bi.vüktımii Maiı lım*i| §eraç Cad. Yenice Işlı K: 1 Ktştn
TeI ı $ 5i2 2?l 497* g-ürai|; yas*min&arairıliğ^jhgtıııailcoıı
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iı_çr KEŞAN
BlLDE
ı<öv7nıaHaı-ır yu KARıZAFrniye ıııanııırsi
ıvırvrii
PAFTA
ADA
PARsEL
pıjN l RAnOR rünü öıçrĞi 1/].000 - 1/5000

Rapor içeriğindeki sondaj, laboratuar, anaIiz ve benzeri veri ve bi|gilerin teknik sorumluluğu müellif
mühendis l firmada olmak üzere 28,09.201"]" tarih ve La2732 Sayılı genelge gereğince, büro ve arazi
çalışmaları sonucunda uygun bulıınmuştur. Bu rapoı^ Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesi
b bendinde tanım|anan "Zemin Etüd raporu" yerine kullanılamaz.

23 l5Xü zaıa

,-..,M

RAPOR iNCELEMt KoMisYON U

17. ı .ü,ff zaıa ?q a ! 2016

ff;;l

28.09.2011Gün ve IO2732 Sayılı Genelge Gereği onanmıştır.
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