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           13 - SONUÇ VE ÖNER LER 

 

Bu çal mada var lan sonuçlar ve konuyla ili kin önerilerimiz a da 

özetlenmi tir. 

 
1) nceleme sahas ; Edirne ili, Enez ilçesi, Yenice köyü s rlar  içinde, 

1/1000 ölçekli haritalarda G16d03c3d - G16d03c4c paftalarda, 1/5000 ölçekli 

haritalarda ise G16d03c paftas nda ve 2748 parselde yer almaktad r. 

2) Çal ma alan  düz bir topo rafyaya sahip olup yakla k %0-2 e imlidir.  

  3) Etüt alan  ve yak n çevresinde rapor eki yerle ime uygunluk ve jeoloji 

haritas nda gösterilen yerlerde derinlikleri  SK-1 15,0m ve SK-2 15,0m olan toplam 

30 m zemin ara rma sondaj  aç lm r (Ek–2). Ayr ca derinli i A.Ç.-1  4,00m ve 

A.Ç.2  4.00m olan zemin ara rma çukurlar  aç lm r. Çal ma s ras nda geçilen 

birimlerden  al nan  örselenmemi  (UD) ve örselenmi  (SPT) numuneleri üzerinde 

birimlerin indeks ve fiziksel özelliklerini belirlemek amac  ile Bay nd rl k ve skan 

Bakanl  onayl  Hedef aat Malzeme Laboratuar nda (Elek analizi, Atterberg 

Limitleri, Serbest Bas nç Deneyleri, Do al Su çeri i, Birim Hacim A rl ) 

deneyler yap lm r.  

4) Tespit edilen zemin cinslerinin yerinde dinamik özelliklerinin tespiti 

amac yla   saha   yeri  vaziyet   plan nda  gösterilen  iki  serilim  sismik   k lma  

çal mas  yap lm r. 1. profilde, lk  birim için  Vp  h  300  m/s,  Vs  h  110  m/s,  

ikinci birim için Vp h  1080 m/s, Vs h  530 m/s dolay ndad r. 2. profilde, ilk birim 

için Vp h  320 m/s, Vs h  135 m/s, ikinci birim için Vp h  1020 m/s, Vs h  520 

m/s dolay ndad r. 

5) Yap lan sondajlarda genel itibar yla en üstte, yakla k 0,00 – 0,50 m 

derinli e kadar bitkisel toprak tabakas , alt nda 0,50 m - 6,00 m’ lere kadar sar ms  

ye il alaca  renkli siltli-kum, kum-kil kar  birimleri kesilmi tir. Bu derinlikten 

itibaren sondaj sonuna kadar alacal , sar ms , aç k kahve renkli, çapraz 

tabakalanmal , gev ek tutturulmu  karasal ortamda çökelmi  ara seviyeler 

halindeki kumta lar ndan olu an, yer yer ince siltta  ve çamurta lar nda ara 



 43 
 

  

seviyeler halinde bulundu u  Üst Miyosen ya  Çanakkale Formasyonuna ait 

birimler yer almaktad r. Sahada yap lan zemin ara rma çukuru çal malar ndaki 

bulgular nda sondaj çal malar ndaki elde edilen verilerle uyumlu oldu u 

görülmü tür. 

6) Al nan zemin ve kaya örnekleri üzerinde laboratuar deneyleri yap lm ; 

saha, sondaj ve laboratuar verileri birlikte yorumlanarak bu jeolojik - jeoteknik 

inceleme raporu haz rlam r. 

7) Çanakkale Formasyonunun yerel zemin s  Z3, Yerel zemin grubu  C, 
spektrum karakteristik periyotlar  Ta=0,15 Tb= 0,60, Etkin yer ivmesi, Ao=0,40’d r. 

           8) inceleme alan nda  yer alan jeolojik formasyonun litolojik de imleri göz 

önüne al nd nda yap  temellerinde olabilecek oturma her yap  ve temeller için 

ayr  ayr  hesaplanacak, olmakla birlikte kabul edilebilir s rlar içinde (3,33 cm) 

kalaca  aç kt r. Parsel baz ndaki etütlerde yap  temelinin mühendislik 

parametreleri belirlenmeli temel derinliklerine ba  olarak temel zeminin ta ma 

gücü hesaplanmal r. 

9) Zemin ve kaya türlerinin Jeoteknik Özellikleri bölümünde hesaplanan 

de erler, Çanakkale Formasyonuna ait birimlerin genel karakteristik özelliklerini 

yans tmakta olup, parsel baz nda yap lacak zemin etütlerinde ayr ca 

belirlenmelidir. 

10) Enez lçesi T.C. Bay nd rl k ve skan Bakanl  Türkiye Deprem Bölgeleri 

haritas nda, Birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktad r. 

         11) nceleme alan nda 7269 say  afetler kanuna girebilecek heyelan, ç , su 

bask , kaya dü mesi gibi afet riski yoktur. 

12)  nceleme alan nda muhtelif noktalarda yap lan sondajlarda yer alt  suyu 

seviyesinin 4,00m ‘lerde oldu u tespit edilmi tir. 

        13) Yap lan tüm de erlendirmeler sonucunda inceleme sahas n tamam  

Uygun Alan olarak de erlendirilmi  ve rapor eki paftalarda (UA-2) simgesi ile 

gösterilmi tir. Bu alanlarda zemin mühendislik özelliklerinden kaynaklanan 

problemler ya anabilir. Bu nedenle projelendirmede bu çal ma ile belirlenen 

parametrelere ve önlemlere uyulmas  gerekmektedir. 
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 Buna göre al nmas  gereken önlemler a da s ralanm r.  

 Kaz evleri uzun süre aç kta b rak lmamal  ve 3,0 m’yi geçen 

kaz larda uygun iksa tedbirleri kesinlikle al nmal r. 

 Parsel baz ndaki çal malarda yap  yüklerinin ta nabilirli inin 

bulunmad  durumlarda temel taban  güçlendirecek teknikleri  

uygulanmal  ve bölgesel depremsellik etkinli ini mutlaka hesaba 

katan bir yap  projelendirmesi gerçekle tirilmelidir.   

 Bina temelleri farkl  birimlere oturtulmamal r. Farkl  birimler 

kmas  durumunda mutlak surette zemin iyile tirmesi yap lmal r.  

aat temellerine su giri i önlenmeli, gerekli drenaj sistemleri 

mutlaka yap lmal r. Genel anlamda zemin profili incelendi inde 

6.00m’lere kadar kum, kil, siltta , kilta  ve kumta lar n litolojik 

yap  olu turdu u tespit edilmi tir. Bu durum mevcut yada ileride 

planlanacak yap lar n temellerinin büyük olas kla özellikle ya  

mevsimlerde yüzey ve yeralt  sular  taraf ndan etkilenece ini 

göstermektedir. Bu nedenle yap  temellerinin sudan uzak 

tutulabilmesi amac  ile  gerekli drenaj önlemleri al nmal r. Drenaj 

inin en k sa sürede ve en teknik düzeyde sonuçland lmas nda 

kaz  güvenli i ve duyarl  aç ndan zorunluluk bulunmaktad r.   

 Yap lan oturma analizlerinde, oturma miktar n izin verilebilir s rlar 

içerisinde kald  hesaplanm r. Ancak Oturmaya ili kin analizler 

yap  ve zemin özellikleri ile birlikte parsel baz nda yap lacak ayr nt  

zemin etütlerinde de erlendirilmelidir. Bu alanda yap lacak parsel 

baz  etütlerde jeoloji, jeofizik, sondaj ve laboratuar çal malar ndan 

elde edilecek veriler nda yap  tasar  planlanmal r. 

nceleme alan nda 7269 say  afetler kanuna girebilecek heyelan, 

, su bask , kaya dü mesi gibi afet riski yoktur. 

 Bay nd rl k Bakanl  taraf ndan haz rlanan “Türkiye Deprem 

Haritas na” göre çal ma sahas  birinci derecede deprem ku nda 

yer almaktad r. nceleme alan  ve civar nda “Afet Bölgelerinde 

Yap lacak Yap lar Hakk ndaki Yönetmelik” esaslar na titizlikle 

uyulmas  gerekmektedir. 

 

 






