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xrrr. soNue vE ONnnirnn
1. Bu gahgma; Edirne ili Merkez ilgesi 54'tincti Mekanize Piyade Tugay Komutanhgr Edirne Gn.

Niizhet Bulca Krqlasr Arazisine ait smrlar igerisinde yer alan, 4 adet 1/5000 dlgekli EI7-D-02-

C, El7-D-03-D,F17-D-07-B ve E,17-D-08-A paftalan ile 13 adet 111000 olgekli E17-D-03D-

1D, E17-D-03D-1C, E17-D-03D-4A,Et7-D-03D-48, E17-D-03D-3A, E,17-D-02C-3C, E17_D_

03D-4D, E17-D-03D-4C,Er7-D-03D-3D, E17-D-07B-28,F77-D-08A-1A, E17-D-08A-1B ve

El7-D-08A-2A pafta numarah yerlegim alarumn nazrm ve uygulamaimar plamna esas jeolojik

jeoteknik etiit raporunu hazrlayaruk yerlegime uygunluk defierlendirmesinin yaprlmasr

amaglanmaktadrr. Alanrn biiyrikliig ii | 7 5 6 67 6 m2' dir.

Stiz konusu alanda 54'i.incti Mekanize Piyade Tugay Komutanh[r Edirne Gn. Ni.izhet Bulca

Krqlasr Arazisi igin imar plam hazrlanacak olup, bu plan igin imar plamna esas jeolojik-

jeoteknik ettit raporu haztlatmqtrr. Hazrrlanan rapor Qevre ve $ehircilik Bakanhfir Edirne il
Mtidiirliigti tarafindan onaylanacaktrr.

inceleme alam igin alman 19.0I.2016 tarih ve 53 sayrh DSi'den gdrii$ yazLsr ahnmrqtrr. Bu

gdriig yazrya gore tagkrn riski bulunmamaktadr. Goriig yazst EK-6'da verilmigtir.

inceleme alanr igin il Afet ve Acil Durum Miidiirltifitinden 04.01 .2016 tarih ve 001 sayrh gorii$

yazrsr almmrgtr. G<iriiq yaztsmda bu alan igin afete maruzbolge karan olmadrfr belirtilmiqtir.

inceleme alanr Edime Belediyesi miicavir srrurlan igerisindedir. Bdlgeye ulaqrm kolayhkla

saflanabilmektedir. inceleme alarunda epimYo 0-10 e[imli oldugu saptanmrgtrr.

Edirne ili yurdumuzun kuzey batrsmda olup 41o 40'kuzey paraIeIi,26o 34' dofiu meridyenleri

arasmda yer almaktadrr. Kuzeyinde Istranca Daflarr, orta boli.imiinde Ergene Havzast,

giineyinde dag ve platolar ile Merig Deltasr bulunur.

inceleme alarunda yaprlan sondaj ve sismik gahqmalarrndan anlagrldrfr iizere inceleme alamrun

biiyiik bir krsmrndayizeyden itibaren Pliyosen yagh Trakya Formasyonuna ait diiqiik plastisiteli

kil, ytiksek plastisiteli kil, inorganik silt ve kumlu kil birimlerine rastlamlmrqtrr.

Temel zeminin dzelliklerini ve dayamm parametrelerini bulmak amacryla sahada planlanrp

agtlan 15 adet 15,00 - 20,00 $er m. derinlifiinde agrlan kuyularda, zeminozellilindeki birimlerde

zeminin srkhfrmn velveya krvamhhfirnrn belirlenmesine ydnelik SPT deneyleri yaprlmrq,

zeminin jeomekanik parametrelerini ve fiziksel ozelliklerini saptamak amacryla bozulmuq

(SPT), bozulmamrg QD) ornekleri alnmrgtrr. Sondaj kuyusu lokasyonlarr metin sonu eklerde

sunulan 1/1000 olgekli miihendislik jeolojisi-efim haritasr iizerinde gdsterilmiqtir.

Orselenmiq SPT numuneleri tizerinde dolal su igerifi, elek analizi, Atterberg limitieri,

orselenmemiq UD numuneleri iizerinde do[al su igeri[i, elek analizi, Atterberg limitleri, do[al
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arazi gcizlemleri gerek sondaj verileri ile laboratuvar sonuglan kullanrlarak jeoteknik

de[erlendirme yaprlmrqtrr.

l0.Inceleme alantnda arazi qalrymalart kapsamrnda 9 adet MASW ve 5 adet rezistivite 6lgiimii

yaprlmrqtrr. Yaprlan cilgiimler sonucu, zemin hakim titreqim periyodu (T0); 0.5a-0.68 sn

arasmda defiqmekte olup, ortalama olaruk T0:0.61 sn olarak hesaplanmrqtrr. Bu defierlendirme

sonucunda zemin hakim titregim periyodu defieri "B Orta" olarak tanrmlanmrqtrr.Hesaplanan

zemin hakim titregim periyot defierlerinden Amplifikasyon Delerleri T01: T0*0,67sn T02=

T0*1,5 sn formiilleri ile hesaplanmtgtr. Maksimum kayma modiili.i (Gmax) de[erleri Kramer

(1996)'a gdre incelendi[inde; ortalama 1. tabaka kahnh[r olan 6,0 metre derinlile kadar

ortalama Gmax: 470 kglcmz olmasr "Zaytf' zemin dzelliginde oldu[unu, bu metreden sonra ki
ikinci tabakada igin Gmax: 2570 kglcm2 olmasr "Orta" zemin ozelliginde oldulu
gdri.ilmektedir.Dinamik elastisite modi.ilii (Ed) defierleri ise Bowles (1988)'a gcire

incelendi[inde; ortalama 1. tabaka kahnhlr olan 6,0 metre'derinlifie kadar ortalama Ed: 1190

kglcm2 olmast "Zayr?' zemin cizelli[inde oldufunu, bu metreden sonra ki ikinci tabakada igin

Ed: 7490 kg/cm2 olmast "Orta" zemin ozellifiinde oldufu goriilmektedir. Zeminden

kaynaklanabilecek yaprsal hasarlann engellenebilmesi igin "depreme dayanrkh yapl tasalmr,,

ilkelerine srkr srktya baflr kahnmasr gerekmektedir.Bulk modtilii incelendifinde; ortalama 1.

tabaka kahnhlr olan 6,0 metre derinlifie kadar ortalama K: 1145 kglcm2 olmasr *Az" zemin

dzellifinde oldufunu, bu metreden sonra ki ikinci tabakada igin K: 30520 kglcm2 olmasr uorta,,

zemin <izellifinde oldufiu grirtilmektedir.inceleme alanrn da 5 adet ABl2:50m uzunlufiunda

rezistivite gahpmasr yaprlmrgtrr. Bu gahgmalardan elde edilen sonuca gcire yaklagrk 2,5 m
derinli[inde Yeraltr Su Seviyesine rastlanrlmrgtr.

1 f . ince taneli zeminler atterberg limitleri esas ahnarak smrflandrnldr[rnda zeminlerin likitlilik
indeksi (IL); plastik - krnlgan katt, krvamhhk indeksi (Ic); sert - gok sert ve srkrgma indisi (Cc);

di.igtik - orta srkrqabilir smrfina girmektedir.

12. inceleme alanrndaki birimler igin zemin grubu C, yerel zemin srmfi 23 olarak verilmigtir.

13. inceleme alantnda yer alan killerde genel olarak qigme potansiyeli orta derecelidir. Ancak zemin

etiitlerinde bina temelinin oturacafr krsrmlarda aynnhh olarak qigme hesabr yaprlmah ve

problem gciriilmesi halinde zeminin suyla temasr iinlenmeli, geoteknik miihendisinin uygun

gtirecefi (qipen zeminin kaldrrtlmasr, kompaksiyon, zemin stabilizasyonu vb.) iyileptirme

yrintemlerinden bir veya birkagr uygulanmahdrr.

14. inceleme alarunda yer alan killerde genel olarak pigme potansiyeli orta derecelidir. Bu nedenle

gigme riski gdzlenmemektedir. Ancak zemin etiitlerinde bina temelinin oturacaEr krsrmlarda
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ayrtnttlt olarak qipme hesabt yaprlmah ve problem goriilmesi halinde zeminin suyla temasr

tinlenmeli, geoteknik miihendisinin uygun gdrecefii (gigen zeminin kaldrrrlmasr, kompaksiyon,

zemin stabilizasyonu vb.) iyilegtirme ydntemlerinden bir veya birkagr uygulanmahdrr.

15. Bu hesaplamalara gore gahgma alanrndaki oturma miktarr hesaplanmrqtrr. Oturma igin elde

edilen bu sonug killer igin izin verilebilir arahktadrr.

16. inceleme alantnda altnan kil numuneler tizerinde yaprlan tig eksenli basrnE deneyinde elde

edilen verilere gore yaprlan nihai tagrma gticii 7,13 - 8,23 kgf /cmz arahlLnda hesaplanmrgtr.

Gi.ivenlik katsaytst dikkate altnmamrgtr. Bu hesaplar gciz oniine ahndrfrnda tagrma giicii

problemi beklenmemektedir.

17. inceleme alarunda aqian sondaj kuyularrnda maksimum 20,00 m derinlife inilmigtir ve yeraltr

suyuna rastlanrlmamrgtr.

18. Inceleme alantntn iginde yazlan kurak krglan az su bulunduran Krnah deresi mevcuttur. Bu dere

iginDSi'den 19.01 .2016tarihve 53 sayrh gdriig ya s almmrgtr. Bu gdriig yazrsrndaherhangi

bir DSi projesi bulunmayrp tapkrn riski bulunmadrfr belirtilmiptir.

inceleme alanrndaki igme ve kullanma suyu Edirne Belediyesi'nin igme suyu pebekesinden

kargrlanmaktadrr.

19. inceleme alant Qahgma sahast T.C. Bayrndrrhk ve iskdn Bakanh[r tarafindan hazrlanan

Ttit'kiye Deprem Bolgeleri Haritasma gcire ikinci (4.) Derece Deprem Bdlgesinde yer

almaktadrr. inceleme alanmda yaprlacak yapiarda;'Deprem Bcilgelerinde Yaprlacak Binalar

Hakkrndaki Yonetmelik' esaslartna uyulmahdrr. Bcilgenin, deprem bdlgelerine gcire etkin yer

ivmesi katsayrsr Ao: 0,10 olarak hesaplanmrgtrr.

20. inceleme alaruntn 4. Derece deprem bolgesinde olmasr, PI < 8 olmamasr ve ince tane oranrnrn

%o35'den az olmast nedeniyle stvtlagma riski beklenmemektedir. Bunlann yanl slra

Bowles(1988)'e gore yaprlan analiz sonuglan da bunu desteklemektedir. Analiz sonuglarr EK-

5'de verilmigtir.

2l.36z konusu inceleme alarunda yamag eliminin genel olarak %}-rc derece olmasrndan dolayr,

mevcut durumda kiitle hareketlerine sebep olabilecek herhangi bir olumsuzluk belirlenmemiqtir.

22.Inceleme alantnrn dofusunda Tunca Nehri bulunmaktadrr. Mevsimsel yalrqlara bafih olarak

Tunca nehrinde tagmalar gozi.ikmektedir. Bu nedenle planlama aqamasmda su baskrnr riskinden

dolayr DSi'den gortip yazrsr almmahdrr.

inceleme alanrnda 9r[ tehlikesi gibi dofal afet riski bulunmamaktadrr.

Inceleme alantnda karstlagma, tsunami, tasman, trbbi jeoloji vb. gibi dolal afet riski

bulunmamaktadrr.
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25. Yerleqime uygunluk degerlendirmesinde; Soz konusu gahgma alanrnda litoloji, sondaj ve alman

numuneler ile zemin laboratuvarrndan elde edilen verilere dayanrlarak hesaplanan tagrma gticti

ve biiro gahqmalarrndan elde edilen analizler ile jeofizik gahgmalardan elde edilen zemin

biiytitmesi ve zemin hAkim titregim periyodu kriterlerine gore inceleme alanr yerlegime

uygunluk y<ini.inden 1 kategoride de[erlendirilmigtir;

Onlemli Alan (0A)

Onlemli Alan 5.1 (64-5.1): Onlem Ahnabilecek Nitelikte gigme, Oturma Agrsmdan Sorunlu

Alanlar

inceleme alanrnda ekli haritalarda"Tnt" simgesiyle gcisterilen Tarkya Formasyonuna ait kil,

inorganik silt ve kumlu kil birimlerinde sondaj yaprlmtqtrr. Bu zeminin taqrma giicti

de[erlendirmelerinde, dzellikle agrr Bu riskler nedeniyle o'Onlem Ahnabilecek Nitelikte $igmeo

Oturma Agnrndan Sorunlu Alanlar" kategorisinde de[erlendirilerek ekli haritalarda "OA-5.1"
rumuzuyla gosterilmigtir. Farkh indeks ve jeoteknik zemin davranrglarrnrn beklendigi bu alanlarda

gu dnlemler ahnmahdrr;

taqtma gi.icii, oturma analizi ve qigme problemleri yaprlacak zemin etiitlerinde konsolidasyon deneyi

de[erlerine g<]re ayrmtrh olarak deferlendirilmelidir.

zemrn ve temel etiit gahqmalartnda belirlenerek yapr-zemin etkilegimine uygun olarak temel

sistemi geligtirilmelidir. Zemin deformasyonlanna karpr yapr ve temel giivenlifii agrsrndan gerekli

onlemler ve zemin etiit raporlarrna balh olarak zemin iyileqtirmeler uygulanmahdrr.

zeminin farkh gigmesinden dolayr deforme olurlar. Bu riskleri azaltmak igin imalatta esnek boru

malzemeleri kullanrlmahdrr (PVC vb.)

tercih edilmelidir.

drenaj veya izolasyon vb. tedbirleri almmahdr. Gerek temel altr gerekse yiizeysel drenaj

saflayacak cinlemler almarak yafirp sularr ve atrk sular ortamdan uzaklagtrrlmahdrr.
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26. Bu rapor Imar Planrna Esas olarak hazr/ranmtg olup; Edirne ili Merkez ilgesi 54'iincii

Mekanize Piyade Tugay Komutanhpr Edime Gn. Niizhet Bulca Krglasr Arazisine ait srrurlar

igerisinde yet alan, 4 adet 1/5000 olgekli EI7-D-02-C, E17-D-03-D, E17-D-07-B ve E17-D-08-A

paftaTan ile 13 adet 111000 olgekli El7-D-03D-1D, E17-D-03D-1C, El7-D-03D -4A, E17-D-03D-

48, 877 -D-03D-3A, Er7 -D-02C-3C, El7-D-03D-4D, El7-D-03D -4C, 877 -D-03D-3D, El7-D-

07B-28, E17-D-08A-1A, E17-D-08A-1B ve El7-D-08A-2A harita paftalarrnda smulan belirtilen

alanrnjeolojik - jeoteknik etiit raporunun hazrrlanmasl ve yerleqime uygunluk delerlendirmesinin

yapilmasrdr. Parsel baznda ve binalarrn temel tasarrmmda zemin eti.it raporu yerine kullarulamaz.

Bu tiir gereksinimler dofdugunda temel aragtrrmalanna ycinelik Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etiitleri

ayrrca yaprlmahdrr.

S ORUMLU JEOFLZLK MUHENDI S NN :

Adr Soyadr: G<ikhan AzuK

I

Sorumlu Jeoloji Mrihendisinin

Adr- Soyadr : Hidayet DONMEZ

Oda Sicil No :8554

TMMOB Tarih :01,10,2015

Jeoloji imza :

Mrihendisleri f/ \ -zodasr l-6ArYv /

u1 Berrak Miihendislik
Ulus i9 Ham Kat:3 No: 310 Ulus/Ankara
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ILI Edirne
ILCESI Merkez
BELDE
KOY/MAH.
MEVKII
PAFTA E 1 7-D-03D- 1 D, E 1 7-D-03D- 1 C, E 1 7-D-03D -2D, Er7 -D-03D-

4 A, EI1 -D -03 D-4B, E 1 7-D-03 D-3A, E 1 7 -D -02C -3 C, BI7 -D -
03 D-4D, E 1 7-D-03 D -4C, EI7 -D -03 D-3 D, E 1 7-D-07B -2P., 877 -
D-08A-1A" E17-D-08A-1B ve El 7-D-08A-2A

ADA
PARSEL
PLAN/RAPOR TURU OLCEGI 1/1000 Olgekli Uygulama Imar Plaruna Esas Jeolojik-Jeoteknik

Etiit Raporu

tTt oL('1.-J 6

Rapor igeri[indeki sondaj, laboratuvar, analiz vb. veri ve bilgilerin teknik sorumlulufu
miiellif miihendis/firmada olmak iizere 28.09.2011 tarih ve 102732 sayrh genelge
gerefince,biiro ve aruzi incelemesi sonucunda uygun bulunmugtur .. ..l ...12016

D aluolg
J6oloii Muhendisr

Qevre ve $eirrrcilik lt tvtuotirtuoti

28.09.2011 tarih ve 102732 sayrh Genelge gerefiince onanmrgtr.
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Jeoloii Yilks'rlt' i 1r'rr
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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.
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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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iıi roinıır
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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Çevır* ve Ş'bhirciiii; lııvııNuru
















































































