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Öz

Arazilerin planlamada verimli kullanılması yönündeki öngörülü kararlar ancak, yerbilim bulgularının ortaya konması ve amacına

yönelik doğru değerlendirilmeleri sonucu gerçekleştirilebilir. Arazi kullanım kapasite niteliklerinin belirlenmesi çalışmalarında, ilgi-

li bölgelere ilişkin depremsellik, hidroloji, hidrojeoloji, jeomorfoloji, genel jeoloji, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik model çalışma-

larının yer seçimi öncesi, kararvericilere sunulması gerekmektedir. Yerbilim verilerinin yeterince dikkate alınmadığı arazi kullanım

planlamalarında zaman, maliyet ve çevre açısından geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır.

Aşağı Filyos Vadisi'nde liman, hava alanı, serbest bölge ve organize sanayii bölgesi yatırım projeleri bulunmaktadır. Bu projele-

rin bir bölümünde ön araştırma çalışmaları devam ederken bir bölümünde de yapım çalışmaları sürmektedir. Böylesi büyük tasarım-

ların yer seçimlerinde ve gelecekte beraberinde getireceği nüfus artışıyla gereksinim duyulacak yeni yerleşim alanlarının belirlenme-

sine yönelik, arazi kullanım kapasitesinin ortaya konması büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, Aşağı Filyos Vadisi'nin arazi kullanım kapasite araştırmalarında, yerbilim verileri belirlenmiş ve yeni bir yakla-

şımla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, Aşağı Filyos Vadisi, Yer bilimleri, Yer seçimi.

Abstract

Optimized land-use plays an important role in the performance of planing which are urban planing, industrial district, and like

large engineering projects. Reliability of land-use planning is a function of an elaborated site selection study, which depends on that

of geological to geotechnical model studies. In this connection, identification of geomorphology, geology, physiography & climate,

hydrogeology, engineering geology, seismicity and geotechnical characteristics of a delineated area forms an essential work. Deci-

sion-maker can only assesses the project in terms of timing, cost and environmental issues when convent data are available in land.

Harbor, airport, organized industrial district and free zone projects are being conducted in Lower portion of the Filyos Valley. Co-

ordination of such large-scale engineering projects taking the aforementioned criteria into account has significant role to optimize

the land-use.

Key Words: Land-use, Lower portion Filyos Valley, Earth sciences, Site selection.

GİRİŞ tanımlanması alt yapı yatırımlarının niteliği, yerbilim

Herhangi bir alanda yapılacak olan kent ve bölge verileri gözönünde bulundurularak belirlenir ve uygula-

planlaması çalışmalarında, incelenen alanının doğal ya- malar da bu verilere dayandırılır (Brown & Kockele-

pı özelliklerinin ve güncel dinamik süreçlerinin ayrıntılı men, 1983 ve Larid ve diğ. 1979).

* Bu makale 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda (TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara) kısmen sunulmuş ve hakemlerin görüşleri
doğrultusunda yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.
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Gelişmiş ülkelerde planlama ve uygulama sürecinde
bu yaklaşım uygulanmaktadır. Hızlı kentleşme ve en-
düstriyel gelişim aşamasında olan ülkemizde bu yakla-
şım henüz çok yenidir. Son yıllardaki yatırımların ulus-
lararası boyutu olan büyük projeler olması nedeniyle
proje alanlarının yerbilimsel niteliklerinin bilinmesi ve
bu yönde araştırmalar yapılması, yeterli düzeyde olmasa
da yasa ve yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır. An-
cak, araştırmaların azlığı ve konunun yeterli düzeyde
anlaşılamamış olması nedeniyle pratikteki uygulamalar
bilimsel araştırmalardan çok yasa ve yönetmeliklerle be-
lirlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi şeklinde
yürütülmektedir.

Bu çalışmada, 05.04.1995 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararı ile Serbest Bölge ilan edilen Aşağı Filyos vadisi
konu edinilmiştir (Şekil 1). Bu karar ile bölgeye ilişkin
yatırım programları canlanmış, yeni yatırımlar gündeme
gelmiştir. Filyos Nehri Taşkın Önleme Projesi (DSİ,
1993), Filyos Limanı (Japan Intenational Coorporation
Agency, 1991), Organize Sanayi Bölgeleri, Doğal Gaz
Enerji Santrali gibi Devlet sektörünce önerilen projeler
yanında bölgede çok sayıda özel sektör yatırımı da gün-
deme gelmiştir. Bu endüstri yatırımları ile bölgenin çok

Şekil 1. Çalışma alanı ve yakın çevresinin basitleştirilmiş
jeoloji haritası.
Figure I. The simplified geological map of the investigated
area and its vicinity.

hızlı nüfus akınına uğraması ve kentleşmesi sorunları ile
karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.

Bölgenin kalkınmasına yönelik gelişmeye karşın,
Aşağı Filyos vadisindeki doğal yapı ve süreçlerin bu po-
tansiyel gelişimi ne ölçüde karşılayabileceği konusunda
bilinmezlikler mevcuttur. Bölgede, proje alanlarının yer
seçiminde zemin özellikleri, doğal afet risk alanları içe-
risinde bulunup bulunmadıkları ve uygulamalarda yapı-
lacak olan düzenlemelerin diğer proje sahalarına etkile-
ri vb. konularda yadsınamaz önemi olan alt yapı nitelik-
li yerbilim verileri eksiklidir.

Bu araştırmada, yerbilim verilerinden hareketle böl-
genin Arazi Kullanım Potansiyel Haritası üretilmiştir.
Bu harita planlama açısından karar verici bir nitelik taşı-
mamakta, planlama ve uygulama çalışmalarının yönlen-
dirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma, bölgede yapıla-
cak olan yatırımların yer seçiminde, uygulama ve ileri-
deki kullanım aşamasında karşılaşılabilecek olan ve ya-
tırım maliyetlerini arttırabilecek nitelikler taşıyan husus-
lara dikkat çekmeyi ve dolayısıyla rasyonel planlamala-
ra yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

VERİ GRUPLARI

Arazi kullanım kapasitesinin belirlenmesi amacıyla
araştırma alanının bölgesel jeolojik yapı içerisindeki ko-
numu, hidroloji ve hidrojeoloji koşulları, kaya türlerinin
mühendislik özellikleri, fizyografik yapısı, güncel je-
omorfolojik süreçleri ve depremselliğine ilişkin veriler
toplanmıştır. Filyos Vadisi'nin doğal yapısının anlaşıl-
masına yönelik bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar
özet olarak aşağıda sunulmuştur.

Genel Jeoloji: Araştırma alanı ve yakın çevresinde
Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kaya toplu-
lukları yüzeyler (Şekil 1). Paleozoyik dolomitik kireçta-
şı, kireçtaşı ve granitten oluşur. Graniti altlayan ofıyoli-
tin yerleşim yaşı Kretase'dir. Senozoyik birimlerinden
Kampaniyen yaşlı, küresel ayrışmalı kumtaşı, çakıltaşı
ve çamurtaşı uyumsuzlukla Paleozoyik üzerine gelir.
Kampaniyen-Turoniyen yaş aralığında; çamurtaşı, mil-
taşı, kiltaşı, andezit, aglomera ve tüfün yanısıra volka-
nizmanın kısa bir duraksama geçirdiği dönemde çökelen
killikireçtaşı ve kırıntılı seviyeler bulunur. Transgresif
aşmalı Mealsrihtiyen yaşlı killikireçtaşı ve kireçtaşı üze-
rinde düşey geçişli karbonat çimentolu çamurtaşı Alt
Paleosen yaşlı olarak gözlenir. Kumtaşı, çamurtaşı, mil-
taşı ve kiltaşından oluşan fliş ise Paleosen-Eosen yaş
aralığındadır (Yergök ve diğ. 1987)'. Kuvaterner Pleyis-
tosen akarsu çekellerinden oluşurken Holosen'de alüv-
yon ve kıyı çökelleri gözlenir.
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Hidroloji: Bölgenin en büyük akarsuyu olan Filyos
nehrinin su toplama havzası 13300 km2'dir. Yıllık orta-
lama 104.6 m3/sn olan nehrin debisi Nisan ayında 230
m3/sn ile en yüksek, Ağustos ayında ise 28 m3/sn ile de
en azdır (SU İŞ, 1987). Nehir üzerinde henüz herhangi
bir baraj yapılmış değildir. Karadeniz'e yılda ortalama
2.91 km3 su-boşaltan nehir aracılığı ile yılda 4.18x106
ton asılı ve 0.9x106 ton da dip sürüntü malzemesi taşı-
nır (Hay, 1994). DSİ (1993) tarafından nehrin taşkın de-
ğerleri Q(5) 1649, Q(10) 2064, Q(25) 2588, Q(50) 2977
ve Q(100) 3362 m3/sn olarak hesaplanmıştır. Son yirmi
yılda yapılan ölçümler, taşkın dönemlerinde nehirdeki
su kütlesinin, ortalama akışının 3.18 ila 19.94 katlarına
ulaşabildiğini göstermektedir. Nejıir araştırma alanında
örgülü akış şekli göstermektedir. Araştırma alanında sel
karakterli yan derelerle beslenir. Filyos nehri yan dere-
lerinde çamur sellenmesi egemendir.

Hidrojeoloji: Bölgede, Devoniyen yaşlı kireçtaşı ve
dolomitik kireçtaşları, Çaycuma formasyonunun kumta-
şı seviyeleri ve Filyos nehri boyunca yeralan alüvyon
geçirimli ortam özelliği taşımakta ve akifer oluşturabil-
mektedir. Söz konusu kireçtaşlannda yüksek debili (en
yüksek 9087 1/sn-en düşük 100 l/sn, MTA, 1998) karst
kaynakları gelişmiştir. Alüvyonlar bölgedeki tüm yerle-
şim alanlarının ve endüstri kuruluşlarının su gereksini-
minin sağlandığı akiferlerdir. Çaycuma belediyesi ve
SEKA kağıt fabrikası için açılan keson kuyuların verimi
25 l/sn değerindedir. Yeraltısuyu seviyesi nehir yatağın-
dan uzaklaşıldıkça derinleşir. Buna karşın Perşembe ve
Saltukova vadilerindeki güncel çökeller genellikle flişel
istiften türeyen kil oranı yüksek gereçten oluştuğu için
genellikle geçirimsiz ortam niteliğindedir. Bu alüvyon-
larda açılan keson kuyulardaki sınırlı su rezervleri içme
ve sanayi suyu kullanımına uygun nitelikte değildir.

Mühendislik Jeolojisi Mühendislik özellikleri ta-
nımlamaları ISRM, 1981'e göre yapılmıştır. Ayırtlanan
birimlerin alansal dağılımları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Çaycuma Formasyonu (Tç): İnceleme bölgesinde
geniş alanlarda yüzey ley en flişel birim kiltaşı, miltaşı,
çamurtaşı ve kumtaşı ardalanmasmdan oluşur. Ardışık
katmanlı birimde zayıf-çok zayıf dayanımlı kiltaşı ve
çamurtaşlan egemendir. Kumtaşının kiltaşı ve çamurta-
şı ile ardalandığı kesimler duraysizlik zonlan oluştur-
maktadır. Kumtaşı seviyeleri geçirimli ortam özelliğin-
de olup yeraltısuyunun uzun mesafelerde devinimine
olanak sağlar ve geçirimsiz olan kiltaşı veya çamurtaşı
seviyelerinde, geçirimli-geçirimsiz iki tabaka arasındaki
biriken su kayma direnci değiştirgelerini düşürmektedir.
Bu nedenle, yamaçdışarı eğimli kesimlerde doğal ve ya-

pay yamaçlarda büyük ölçekli duraysızlık sorunları ol-
dukça yaygındır. Bu alanlarda başlangıcı düzlemsel olan
kütle hareketlerinde topuğa doğru, ardışık kaymalar so-
nucu biriken malzeme içerisinde, dairesel kaymaların
yanısıra suyun da fazlalaşması ile akmalar gelişebilmek-
tedir. Çaycuma ve Perşembe yöresinde düşük eğimli
(15-13 dereceden daha az) yüzeylerde toprak sürünmesi
(creep) etkilidir. Sürünme derinliği yer yer 2 metre ka-
lınlığa ulaşır ve bu kesimler yoğurulmuş toprak zonlan
içerir. DKD-BGB doğrultulu, orta-sıkı kıvrımlanma ge-
çirmiş olan birimde tabakalanma konumlan yer yer
30°'den daha yüksek eğim açılarına ulaşabilmekte bazen
de dik ve devrik yapılar izlenmektedir. Bu tür alanlarda
tabakalanmanın yanısıra eşlenik eklem sistemlerinin de
etkisiyle, düzlemsel kaymaların yanında kama tipi kay-
malar da gözlenmektedir. Formasyon içerisindeki kum-
taşı seviyelerinde Schmidt çekici darbe sayısı: 22-33,
Nokta yükü dayanımı (MPa): 2.1-2.6 ve Tek eksenli ba-
sınç dayanımı (MPa): 51-62 olarak bulunmuştur. For-
masyon orta dayanımlı-dayanımlı kumtaşı seviyeleri
içermesine karşın bir bütün olarak zayıf kayaç grubu
içerisinde yeralır.

İlev Volkanit Üyesi (Tçi): Çimentolanmaya bağlı
dayanım gösterir. Çakıltaşı ve kaba kumtaşı seviyeleri
yer yer tabakalanmasız yığışımlar şeklindedir. Kütle ha-
reketleri, kiltaşı ve çamurtaşı seviyelerinin daha az olu-
şu nedeniyle formasyonun diğer litolojilerine oranla çok
az gelişmiştir. Eklem sistemleri bazen kapalı ve MH tü-
rü malzeme ile dolguludur. Orta-kalın katmanlı zayıf çi-
mentolu kaba kumtaşı ve ince-orta taneli çakıltaşı orta
dayanımlı, ince taneli kumtaşı ve tüffit genelde zayıf da-
yanımlı kayaç grubunda yeralır. Birim içerindeki kum-
taşı seviyelerinde Schmidt çekici darbe sayısı: 21-29,
Nokta yükü dayanımı (MPa): 1.8-2.7 ve Tek eksenli ba-
sınç dayanımı (MPa): 44.08-64.8 olarak bulunmuştur.

Yahyalar Formasyonu (Ty): Formasyonun alt bö-
lümlerini oluşturan kumtaşı ve marn bölümleri Ty İ 5 üst
seviyeleri oluşturan karbonat çimentolu çamurtaşı ise
Ty2 olarak mühendislik özellikleri gereği ayırtlanarak
haritalanmıştır. Marn ve karbonat çimentolu çamurtaşla-
nnda tabakalanma pek belirgin olmamasına karşın kum-
taşı seviyelerinde tabakalanma iyi gelişmiştir. Kumtaşı
ve marn orta dayanımlı, çamurtaşı seviyeleri ise zayıf
dayanımlı kayaç grubundadır.

Alaplı Formasyonu (Ka): Tabakalanma eğimleri 70-
80°'ye ulaşan kesimlerde açılacak yarmalarda potansi-
yel devrilme beklenilmelidir. Killikireçtaşı ve kireçtaşı
seviyeleri orta-yüksek dayanımlı, çamurtaşı seviyeleri
ise zayıf dayanımlıdır. Kumtaşı çimentolanmaya bağlı
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Şekil 2. Aşağı Filyos Vadisinin (Zonguldak) mühendislik jeolojisi haritası.
Figure 2. Engineering geological map of Lower portion Filyos Valley (Zonguldak).
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orta dayanımlı-dayanımlı kaya özelliği gösterir. Eklem
yüzeyleri düzgün, açık ve CH-MH malzeme ile dolgulu-
dur. Formasyon içerindeki killikireçtaşı seviyelerinde
Schmidt çekici darbe sayısı: 21-32, Nokta yükü dayanı-
mı (MPa): 2.5-3.6 ve Tek eksenli basınç dayanımı
(MPa): 60-86.4, kumtaşı seviyelerinde ise Schmidt çeki-
ci darbe sayısı: 24-38, Nokta yükü dayanımı (MPa): 4.8-
6.8 değerlerinde bulunmuştur.

Kazpınar Formasyonu (Kkz): Üzerinde kalınlığı yer
yer 2-5 m arasında değişen toprak gelişimi vardır. Ande-
zitlerde altıgen prizma şeklinde sütun soğuma çatlakları
yaygın gelişmiştir. Aglomera masif veya kalın katman-
lıdır. Kazpınar formasyonunun içerdiği birimler duraylı-
lık açısından herhangi bir sorun içermez. Ancak, sütun
yapısı gözlenen yamaç zonlarında kornişler sunan ande-
zitlerde yer yer devrilme ve/veya blok ve kaya düşmele-
ri izlenir. Andezit üzerinde yapılan deneylerde Schmidt
çekici darbe sayısı: 46-51, Nokta yükü dayanımı (MPa):
2.9-3.6 ve Tek eksenli basınç dayanımı (MPa): 71.4-
86.6 olarak bulunmuştur. Andezit ve aglomeradan olu-
şan formasyon orta dayanımlı-dayanımlı kayaç grubun-
da bulunur.

İkse Formasyonu (Ki): İkse formasyonu içerisinde
bulunan daha dayanımlı seviyeler sunan keriçtaşı sevi-
yeler Ki], kırıntılılardan oluşan seviyeler ise Ki2 olarak
haritalanmıştır. Tabaka eğiminin yamaç dışarı olduğu
kesimleri düzlemsel kayma potansiyeli taşır. Diğer ke-
simleri duraylıdır. Kireçtaşında karstlaşma etkilidir. Ek-
lem sistemleri açık, CH-MH ile dolgulu ve yüzeyleri
düzgündür. Kireçtaşı seviyelerinde Schmidt çekici dar-
be sayısı: 43-47, Nokta yükü dayanımı (MPa): 1.8-3.63
ve Tek eksenli basınç dayanımı (MPa): 43.4-87.1 olarak
bulunmuştur. İnce-orta katmanlı kumtaşı, kiltaşı, milta-
§ı, çamurtaşı ve tüffitten oluşan birim, zayıf-orta daya-
nımlı kayaç grubunda yeralır.

Dinlence Formasyonu (Kd): Tüf ve kumtaşları ince-
orta tabakalıdır. Eklem yüzeyleri düzgün, kapalı ve ço-
ğunlukla zeolit ve kalsit dolguludur. Genelde duraylı bir
birim olmasına karşın, bazı kesimlerinde düzlemsel kay-
malar gelişebilmektedir. Andezit, tüf, aglomera ve kum-
taşından oluşan formasyon orta-yüksek dayanımlı kaya
birimlerini sunar.

Yukarıda mühendislik özellikleri verilen formasyon-
lar içerisindeki değişik litolojilerden bulunan Schmidt
sertliği, nokta yükü dayanımı ve bunlara bağlı bulunan
tek eksenli basınç dayanımı değerleri Çizelge 1 'de veril-
miştir. '

Kolüvyon (Qk): Çalışma alanında, kiltaşı, miltaşı,
çamurtaşı ve kumtaşından oluşan birimlerin yamaç ve
yamaç eteklerinde biriken güncel killi çökellerdir. Ana
kayaların tamamen günlenmiş bölümleri ve kayma alan-
larından türeyen gereçler de kolüvyon olarak haritalan-
mıştır. Kolüvyon içerisinde dairesel kaymaların yanısıra
su ve kil miktarının artmasına bağlı olarak akmalar sık
olarak gözlenir. Genellikle yumuşak killi zemin özelliği
taşıyan birimde CH-MH malzeme içeriği fazladır. Yu-
muşak-orta sıkılıktadır. Kütle hareketlerinin oluşturdu-
ğu kesimlerinde biriken kolüvyon içerisinde ana kaya
bloklarını gözlemek olasıdır. Kolüvyon içerinde yapılan
deneylerde likit limit: 44-67, plastik limit: 28-40, sıkış-
ma indeksi: 0.395-0.602 arlıklarında, X-Ray analiz so-
nuçlarına göre de killerin smektit, kuvars, K-feldispat,
kalsit ve klorit minerallerinden oluştuğu saptanmıştır.

Islak Zemin (Qı): Çaycuma formasyonunu akaçla-
yan akarsuların vadi tabanlarında gelişmiş, su olması
durumunda bataklık ortama dönüşebilen, eski kayma
alanlarından türeyen, yumuşak, mavi-sarı, parlak ve
kayma yüzeyli yoğurulmuş killeri bolca içeren, oturma
potansiyeli taşıyan güncel çökeller bu ad altında tanım-

Çizelge 1. Kayaç örneklerinden elde edilen Schmidt çekici, nokta yük dayanımı ve tek eksenli basınç dayanımı.
Table I. Uniaxial compressive strength, point load strength and Schmidt hammer obtained from the rock samples.
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lanmıştır. Birim içerisinde Çaycuma Organize Sanayi
Bölgesinde (ÇOSB) açılan yarmaların ilk 2-3 m'lik bö-
lümünde organik malzeme miktarının yüksek olduğu,
sonraki kısmın yoğurulmuş mavi killer ve eski kütle ha-
reketleri ile gelişmiş suya doygun yağlı killer olduğu
gözlenmiştir. Geçirimliliği l*10~8-l*10~9 m/sn'dir. Bu
nedenle, yeraltısuyu akaçlaması çok güç veya uzun za-
man almaktadır. Çok yumuşak-sıkı killerden oluşur. Is-
lak zeminlerde yapılan deneylerde likit limit: 44-62,
plastik limit: 25-32, sıkışma indeksi: 0.395-0.557 arlık-
larında, X-Ray analiz sonuçlarına göre de killerin smek-
tit, kuvars, K-feldispat ve klorit minerallerinin varlığı
gözlenmiştir. Bu birim içerisinden alınan numunelerde
yapılan deney sonuçları Çizelge 2'de sunulmuştur (Çan
ve diğ., 1997). ÇOSB'nin üzerine kurulacağı bu birimin
mühendislik özellikleri deney sonuçlarından da anlaşıla-
cağı gibi son derece zayıftır.

Alüvyon (Qa): Genelde mil, kum ve çakıl boyutun-
daki akarsu çökellerinden oluşan güncel ve tutturulma-
mış malzemelerdir. Filyos nehir yatağında örgülü yatak
çökelleri şeklindedir. Çakıl ve kumlar mercek şeklinde
depolanma gösterir. Filyos nehri taşkın ovası yüzeyi 2-5
metre kalınlığında ince kum, silt ve mil dolgusu ile kap-
lıdır. Tabanında ise örgülü akarsu çökelleri bulunur.
Delta alüvyonları ise ince kum, silt ve milden oluşmak-
tadır. Filyos nehri eski taşkın çökellerinde yapılan de-
neylerde likit limit: 42-56, plastik limit: 32-51, sıkışma
indeksi: 0.337-0.503 arlıklarında, X-Ray analiz sonuçla-
rına göre kuvars, K-feldispat, smektit, klorit ve illit mi-
nerallerinin varlığı saptanmıştır.

Kıyı Kumu-Kumul-Delta (Qk): Kıyı kumu, kıyıda
plaj alanlarında biriktirilmiş kum-ince kum ve mil boyu-
tundaki gereçten oluşur. Kumul, kıyı gerisinde rüzgar
süreçleri ile gelişmiş hareketli kum-ince kum ve mil bo-
yutundaki malzemedir. Filyos nehri tarafından nehir ağ-
zında biriktirilmiş sedimanlardır. Genellikle Qk, SP'den

Çizelge 2. Islak zemin (Qk) örneklerinden elde edilen deney sonuçlan.
Table 2. Experimental results of wet soil samples (Qk).

GP'ye kadar değişkenlik gösteren, değişik kökenli, tut-
turulmamış malzemeden oluşur.

Seki Çökelleri (Qs): Filyos nehrinin Pleyistosen yaş-
lı çökelleridir. Silt, kum, çakıltaşından oluşur. Çakıltaşı
egemen kaya türüdür. Kalınlığı yersel farklılıklar göste-
rir. Çakıltaşı seviyeleri bazı kesimlerinde CaCC>3 ile çi-
men tolanmıştır. Zayıf-orta dayanımlıdır.

Jeomorfoloji: Filyos vadisi, yapısal denetimli KD-
GB uzanımlı yükselim kuşaklan içerisinde K-G yönün-
de açılmış bir aşınım oluğudur. Tabanı nehrin getirdiği
alüvyonlarla dolarak ova morfolojisini kazanmıştır. Va-
di yanlarda, yine alüvyon dolgulu vadi tabanları şeklin-
deki düzlüklerle çevredeki yüksek rölyef içlerine soku-
lur. Bölgede birbirinden farklı süreçlerin etkin olduğu
beş ana yerşekli grubu ayırt edilmiştir. Bunlar, alt birim-
lere ayrılan alüvyon düzlükleri, kıyı kuşağı, alt seviye
aşınım platoları, yüksek plato-tepelikler ile dağlık alan-
dan oluşmaktadır (Çizelge 3). Arazi kullanım sınıflama-
sı açısından bu yerşekli gruplarının özellikleri kısaca
aşağıda verilmiştir.

Alüvyon Düzlükleri: Bölgenin en alt seviye düzlük-
lerini oluştururlar. Beş alt birime ayrılır Filyos nehri bo-
yunca güncel örgülü akarsu yatağı, taşkın yatağı/ovası
ve delta taşkın ovasından oluşur. Bu üç birim Filyos
nehrinin sellenme ve taşkın süreçleri etkisindedir. Eroz-
yon ve sedimantasyon nedeniyle sürekli morfolojik de-
ğişimlerin gerçekleştiği alanlardır. En hızlı değişimler
ise örgülü yatak ve delta bölümünde gerçekleşmektedir.
Doğuda Filyos vadisine açılart alüvyon dolgulu vadi ta-
banları drenaj yetmezliği nedeniyle yağışlı dönemlerde
sığ bataklıklara dönüşebilen, sellenme ve taşkın potansi-
yeli taşıyan alanlardır.

Kıyı Kuşağı: Bu zon yüksek açılı yalıyarlar, delta,
kıyı kumsalı ve hareketli (aktif) kıyı kumullarından
oluşmaktadır. Plaj (kumsal) genişliği yer yer 200 metre-
yi aşar. Fırtına dönemlerinde yüksek dalgaların etkisiyle
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kumsallar, mikromorfolojisi sürekli değişim gösterebi-
len alanlardır. Delta ve Kızılkum plajlarının gerisinde
aktif kıyı kumulları gelişmiştir. Bunlar kara yönünde yer
yer 2 km kadar ilerlemiş hareketli kumullardır. Delta
bölümünde ise sedimantasyon-dalga erozyonu nedeniy-
le kıyı çizgisi sürekli değişim içerisindedir. Denizdeki
kıyı akıntıları batıdan doğuya doğrudur. Bu nedenle,
delta ağzından Filyos nehrinin getirmiş olduğu sediman-
lann taşınma yönü de batıdan doğuya doğrudur.

Alt Platolar: Alüvyon düzlükleri ile daha yüksek
morfolojiler arasında yer alan aşınım kökenli düzlükler-
dir. 20 ila 100 metre yüksekliklerde bulunan bu düzlük-
lerin yüzeyinde kalın toprak örtüsü gelişmiş olup yüzey
sellenmesi egemen süreçtir. Yüzey eğimi 5-15° arasında
değişir. Yamaç zonlarında sığ yarıntılar (gully) geliş-
miştir.

Üst Plato-Tepelikler: Akarsularla yarılmış ve kütle
hareketleri sonucu gelişmiş düzensiz morfolojili yamaç-
larla tanınan, yer yer tepeliklere dönüşmüş, yükseltisi
50-300 arasında değişen rölyef grubudur. Genelde Çay-
cuma formasyonu üzerinde gelişmiştir. Bölgede kütle
hareketlerinin en yoğun olduğu morfolojik üniteyi oluş-
turur. Tabaka eğimi ile yamaç eğimi arasındaki geomet-
rik ilişki duraylılık parametresini oluşturur. Yamaçlarda
kütle hareketleri yanında yarıntı erozyonu etkilidir.

Yüksek Dağlık Alan: Kütlesel yükselimli, dik ve
uzun profilli yamaçlarla tanınan rölyef grubudur. Çay-
cuma-Hisarönü arasında KD-GB yönlü orografik uza-
nımları oluşturur. Bazı kesimlerde dar vadilerle derin şe-
kilde yarılmıştır. Genelde, tortul kayalarda büyük antik-
linallere volkanitlerde ise andezit kütlelerine karşılık

gelmektedir. Yüksek yamaç eğimine karşın kütle hare-
ketlerinin en az düzeyde izlendiği alanlardır. Yoğun or-
man örtüsü ile kaplıdır. Orman bulunmayan ve tortul ka-
yalar ile aglomeranın yüzeylediği kesimlerde yoğun ya-
rıntı erozyonu (gully) izlenir.

Depremsellik: Bölgede deprem kaynağı olan aktif
fay belirlenememiştir. Ancak yöre Amasra ve Kuzey
Anadolu Fayı'nda meydana gelebilecek depremlerin dü-
şük dereceli etkili alanındadır (Şaroğlu ve diğ., 1987,
1992). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda ise (Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı, 1996) yöre İkinci derece
deprem kuşağında gösterilmektedir. Depremlerin yöre-
de yıkıcı etkisi yapma olasılığı düşüktür. Ancak Kuzey
Anadolu Fayı ve Amasra Fayı'nda meydana gelebilecek
depremlerde, yeraltısuyuna doygun alüvyon zeminler ve
duraysız alanlar diğer arazi sınıflarına göre deprem etki-
sini artırıcı özellikler taşımaktadır. Bu nedenle yapılaş-
mada kullanılacak deprem parametreleri arasında yerel
zemin özellikleri ön planda tutulmalıdır.

YÖNTEM

Doğal yapı ve süreçleri tanıtmaya yönelik olarak je-
oloji, jeomorfoloji, mühendislik jeolojisi, hidroloji ve
hidrojeoloji özellikleri verilmiştir. Arazi kullanım po-
tansiyelinin belirlenmesi veya çevre koruma-kullanma
dengesinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için bu te-
mel verilere gereksinim vardır. Araştırılan yerbilim ve-
rileri ışığı altında Aşağı Filyos Vadisi'nin arazi kullanı-
mına ilişkin değerlendirmeler saptanmıştır. Bulgular
doğrultusunda bölgenin arazi kullanım potansiyel hari-
tasının hazırlanmasında tamamen yerbilim verileri esas
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alınmış, ortak özellik sunan alanlar aynı sınıfta toplan-
mıştır. Arazi sınıflamasında litolojik kompozisyon ve
bunların oluşturduğu zemin tipleri, genel jeomorfolojik
yapı içerisindeki konum, güncel dinamik süreç ve risk-
lerin dağılımı, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler, to-
poğrafik eğim, zeminlerin olası depremlere karşı duyar-
lığı, maden ve endüstriyel hammadde açısından doğal
kaynak değerleri esas alınmıştır. Ancak, planlama ve
uygulama açısından önem nedeni ile kütle hareketleri,
taşkın, sellenme vb. doğal afetlere yolaçabilen süreçler
ağırlıklı olarak önplanda tutulmuştur. Kullanılan ölçüt-
lerin (litoloji, zemin tipi, hidroloji, hidrojeoloji, depreme
duyarlılık gibi) etkisi bazı alanlarda birden fazla olabil-
mektedir. Bu gibi alanlarda yapılan sınıflamada, planla-
ma ve uygulama açısından önem taşıyan süreçler önce-
likle ele alınmıştır.

Arazi kullanım potansiyel haritaları araştırma alanı-
nın üst ölçekteki araştırmalarına ışık tutmak amacı ile
hazırlanmıştır. Bu çalışma, inceleme alanında yerleşme
ve sanayi alanlarının planlanması ve yer seçimine ilişkin
çalışmalara yönlendirici anlamında katkı koymayı
amaçlamaktadır. Uygulama ve yapılaşma aşamasında
projelendirme için daha detay jeoteknik araştırmaların
yapılması zorunludur.

DEĞERLENDİRME VE ANALİZ

Doğal yapı ve süreçlere ilişkin toplam bulgular doğ-
rultusunda araştırma alanı beş ana arazi ünitesine ayrıl-
mıştır (Şekil 3). Kendi içlerinde alt sınıflara da ayrılmış
olan bu arazi gruplarına ilişkin ayrıntılı açıklama Çizel-
ge 4'te verilmiştir. Aşağıda ise ayırtlanmış olan arazi sı-
nıflarının dağılımı, planlama ve uygulama açısından
önem taşıyan tanıtıcı özellikleri sunulmuştur.

A Tipi Araziler: Bölgenin en alt yükselti basamağı-
nı oluşturan alüvyonal taban arazi tipileri A Tipi Arazi
grubunda toplanmıştır. Planlama ve uygulayıcılar için
cazibesi olan alanlardır. Filyos nehri ve yan kollan bo-
yunca yer alan alüvyon dolgu düzlükleri ile delta taşkın
ovasından oluşurlar. Alüvyon düzlükleri, etkin doğal sü-
reç ve zemin özellikleri açısından beş alt arazi sınıfına
ayrılmıştır.

Al Tipi Araziler: Filyos nehri güncel yatağı Al tipi
arazi alarak ayırtlanmıştır. Bakacakkadı ile delta arasın-
da yaklaşık 25 km uzunluğunda, 300-800 metre genişli-
ğindedir (Şekil 3). Örgülü akarsu yatağı taşkın dönemle-
ri dışında kum ve çakıllarla kaplı niteliksiz arazi özelli-
ği taşır. Tamamı sellenme-taşkın-sedimentasyon süreç-
leri etkisindedir. Planlanan Serbest Bölge çoğunlukla bu
arazi sınıfı içerisinde yeralır. Ayrıca kamu yapılaşma

alanı olarak kullanılmaktadır. Taşkın açısından bölgenin
en riskli arazi grubunu oluşturur. Zonguldak ve çevresi
inşaat sektörünün kum ve çakıl malzemesinin tamamı
bu arazi grubundan sağlanmaktadır. Yine, çevredeki
yerleşmeler ile sanayi tesislerinin su ihtiyacının çoğun-
luğu buradaki rezervlerden karşılanmaktadır.

A2 Tipi Araziler: A2 simgesi ile ayırtlanan arazi Fil-
yos nehrinin taşkın yatağıdır. Nehir boyunca birbirinden
kopuk alanlar şeklindedir (Şekil 3). 2 m'den 5 m'ye ula-
şan taşkın çökelleri gevşek mil ve ince kumdan oluşur.
Alt seviyelerde mercek şeklinde depolanmış kum ve ça-
kıllar egemendir. Filyos nehrinin 10-20 yıllık aralıklarla
tekrarlanan ender sellenme ve taşkın alanıdır. Bölgenin
en iyi tarım topraklarını oluşturur. Her türlü yapılaşma
için kullanıldığı gibi planlanan Serbest Bölge bu arazi
sınıfı içerisinde yeralmaktadır. Verimli yeraltısuyu taşır.

A3 Tipi Araziler: Filyos nehri boyunca eski taşkın
ovası ve yan vadi tabanlarını kapsar (Şekil 3). Drenaj
yetmezliği bulunan kesimleri yağışlı dönemde geçici göl
ve bataklıklarla kaplanır. Yeraltısuyu rezerv alanlarıdır.
Yan vadi tabanları ani sellenme riski taşımaktadır. Yö-
rede çok sınırlı olan 1. Sınıf tarım arazilerinin çoğunlu-
ğu bu grupta yer almaktadır. Bu arazi grubu son yıllarda
kent ve sanayi yapılaşma alanları olarak hızlı tüketil-
mektedir.

A4 Tipi Araziler: Drenajsız alüvyon düzlükleri A4
tipi arazi olarak ayırtlanmıştır. Perşembe, Saltukova ve
Mogoda vadi tabanlarını kapsamaktadır (Şekil 3). Dre-
naj yetmezliği nedeniyle yağışlı dönemde su basması
egemen olup geçici göl ve bataklıklarla kaplanır. Akar-
su talveg eğimlerinin çok düşük oluşu ve Filyos nehri ile
aynı kotlarda bulunması nedeniyle akaçlanamaz nitelik-
tedir. Yapılaşma açısından bölgenin en kötü zeminleri-
dirler. Zeminler oturma potansiyeli taşır ve küçük dep-
remlerden etkilenebilir niteliktedir. Bazı özel sektör sa-
nayi yapıları ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinin
bir kısım alanları bu arazi sınıfı üzerinde yapılandırıl-
maktadır.

A5 Tipi Araziler: Filyos deltası bu arazi grubun içe-
risinde yer almaktadır. Karadeniz kıyısında Filyos nehri
deltasını kapsayan bu arazi ünitesinin tamamı taşkın ala-
nıdır. Delta taşkınları sık sık tekrarlanır. Taşkın dönem-
lerinde arazi yüzeyi mil çamuru ile örtülür. Üzerinde es-
ki mendereslere karşılık gelen sulu azmak ve göller bu-
lunur. Birinci sınıf tarım toprağı niteliğindedir. Deltanın
tamamı, planlanan Filyos Liman Projesi sahası içerisin-
de kalmaktadır. Silt, kum ve kilden oluşan delta alüv-
yonlarının kalınlığı maksimum 90 metre dolayındadır.
Kıyı kesiminde, içerilere doğru kıyı kumulu ilerlemesi
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Şekil 3. Aşağı Filyos Vadisi (Zonguldak) Arazi Kullanım Potansiyeli Haritası.

Figure 3. Land-use potential map of Lower portion Filyos Valley (Zonguldak).
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Çizelge 4. Devamı.
Table 4. Continued.
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izlenir. Filyos Nehri Taşkın Önleme Projesinin uygulan-
ması ile delta bölümünde taşkın ve sedimentasyon sü-
reçlerinde artış beklenilir.

B Tipi Araziler: Denizel süreçlerin etkisinde olan
kıyı kuşağı zonu B Tipi Araziler adı altında toplanmış-
tır. Kumsal/plaj (Bl) ve kumsal gerisinde yer alan kıyı
kumulları (B2) İki alt gruba ayrılarak incelenmiştir (Şe-
kil 3). Kumsallar (plaj) bu araziler içerisinde yeralır. Ge-
nişliği yer yer 200 metreyi aşmaktadır. Mogoda koyu dı-
şında kalan tüm kıyılar fırtına dalgalarına açıktır. Kıyı
kumulları aktif olup kara yönünde ilerleyen oluşumlar-
dır. Çevresindeki araziler çölleşme riski taşımaktadır.
Bu alanlarda bitkilendirme esasına dayalı öncelikli ön-
lemler alınmalıdır.

C Tipi Araziler: Yükseltisi 20-150 metre, yüzey
eğimi ise 5-15° arasında olan Alt platolar bu sınıflama-
da yeralır. Morfolojik yarılımlar az olup bazı yamaç zon-
lannda potansiyel kayma alanları içerir. Yerleşme ve sa-
nayi amaçlı planlamalar için göreli olarak yörenin en uy-
gun arazi sınıfı niteliğindedir. Yalnız, Perşembe yöresin-
de bu arazi ünitesi üzerinde yoğun ve derin toprak sürün-
mesi izlenir. Yersel litolojik değişimler nedeniyle plan-
lama öncesi ayrıntılı mühendislik çalışmaları gerektirir.

D Tipi Araziler: Bölgede geniş yayılımı olan ve
akarsularla yarılmış plato ve tepeliklerden oluşan bu ara-
zi grubu, genellikle ardışık katmanlı kaya türleri içeren
flişel birimler içerisinde su-süreksizlik-kil üçlüsünün
yaratmış olduğu kütle hareketlerine bağlı olarak aktif
dur ay sizlik (Dİ) ve doğal yapısı ile duraylı, ancak po-
tansiyel duraysızlık (D2) alanları olmak üzere iki sınıfa
ayrılmıştır. Aktif duraysızlık alanlarında her türlü heye-
lan, toprak akması ve toprak sürünmesi (creep) gibi küt-
le hareketleri yoğun olarak gelişmektedir. Heyelanlar
genelde düzlemsel kaymalar şeklinde başlar ve zincirle-
me gelişim süreci gösterirler. Topuk içerisinde dönel
kaymalar gelişebilmektedir. Ayrıca, düşük eğimli ya-
maç zonlarında toprak sürünmesi etkilidir. Bölgedeki
kırsal yerleşmelerin çoğunluğu, suyun varlığı ve basa-
maklı düz morfolojisi nedeniyle heyelan alanlarında yer
almaktadır. Bu alanlarda göreli olarak en duraylı kesim-
ler morfolojik sırtların doruk bölümleridir. Duraysız
alanlar her türlü planlamalar açısından bölgenin en
olumsuz arazi sınıfını oluşturur.

E Tipi Araziler: Bölgenin en yüksek arazi ünitesini
oluşturan yüksek kesimlerdir. Düzensiz morfolojili,
yüksek eğimli, akarsularla dilinmiş, erozyon süreçleri-
nin etkili olduğu alanlardır. Çoğunlukla orman örtüsü ile
kaplıdır. Planlamalarda yapılaşma amaçlı kullanılamaz
niteliktedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Aşağı Filyos Vadisi'nin yerbilimsel nitelikleri belir-
lenerek planlama ve uygulama açısından inceleme alanı
beş ana arazi grubu ve onbir alt sınıfa ayrılarak incelen-
miştir. Bu arazi gruplarının özellikleri meslek disiplinle-
ri arasında iletişimin kolay sağlanabileceği bir şekilde
basitleştirilerek ana hatları ile özellikleri Çizelge 4'te ve
alansal dağılımları Şekil 3'de gösterilmiştir. Ayırtlanan
arazi sınıflarının E Tipi Araziler topografik ve morfolo-
jik özellikleri nedeniyle kent ve sanayi planlamalarında
kullanılamaz niteliktedir. Planlama açısından çekici
özellikler taşıyan A Tipi Araziler'in çoğunluğu ise taş-
kın riski ve olumsuz zemin özellikleri içermektedir.
Özellikle Filyos Nehri yatağı, delta ovası ve Perşembe
ve Saltukova vadileri, günümüzdeki şekli ile yapılaşma
amaçlı kullanımlara açılamayacak niteliktedir. B Tipi
Araziler'de bulunan kumullar herhangi bir yapılaşma
için kullanılmamalı sadece günübirlik turizime yönelik
değerlendirilmelidir. Bölgede Çaycuma formasyonunun
yüzeylendiği D Tipi Araziler ise duraysız ve potansiyel
duraysızlık zonları oluştururlar. Duraysız yamaç zonları
Çaycuma formasyonunun kiltaşı, kumtaşı ardalanması
sunan kesimleridir. Bu alanlarda her türlü kütle hareket-
leri gelişebilmektedir. Dere yataklarına, kütle hareketle-
ri ile sürekli kolüvyonal malzeme aktarılması nedeniyle
duraysız alanlardaki küçük akarsularda çamur sellenme-
si egemendir.

Ana kayanın zayıf kayaç niteliğinde oluşu ve kütle
hareketlerinin tüm yamaç zonlarını kapsaması nedeniy-
le bu alanlarda duraylılığın sağlanması çok zordur. Bu
nedenle, duraysızlık alanları kent ve sanayi yapılaşması-
na uygun olmadığı gibi ulaşım, haberleşme, boru hattı
ve benzeri alt yapı içinde kullanılamaz nitelikte veya
çok yüksek maliyetli projelendirme gerektirmektedir.
Bölgede kent ve sanayi amaçlı planlamalara göreli ola-
rak en uygun arazi sınıfı az eğimli etek düzlükleri ve ge-
niş düz yüzeyler oluşturan C Tipi Araziler'dir. Bu grup,
planlanabilir araziler içerisinde kütle hareketlerinin en
az olduğu kesimlerdir. Saltukova KD'sunda yeralan bu
arazi ünitesi Aşağı Filyos vadisinde yapılması düşünü-
len yatırımların çoğunluğunu karşılayabilecek büyük-
lüktedir.
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