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SUNUŞ
Aşağõ Filyos Vadisi, Bartõn, Karabük, Zonguldak yörelerinde Mayõs 

1998 tarihinde yaşanan seller ve heyelanlar önemli boyutta ekonomik 
kayõplara neden olmuştur. Yaşananlarõn neden ve sonuçlarõnõ yerinde 
gözlemleme ve değerlendirme amacõ ile oluşturulmuş olan bir TMMOB Teknik 
Heyeti bölgedeki incelemelerini bu raporda aktarmaktadõr.
    Rapor'un I. Bölümü yörenin morfolojik, jeolojik, hidrolojik, hidro-
meteorolojik özelliklerini ve geleceğe ilişkin olarak alõnmasõ gereken önlemleri 
içermektedir. II. Bölüm'de ise doğal afetlere yönelik olarak oluşturulan temel 
politika belgesi niteliğindeki yasal düzenlemeler kronolojik olarak 
değerlendirilmekte, bu genel politikalara bağlõ olarak gerçekleştirilmiş olan 
yöresel planlamalar ve önemli projeler irdelenmekte, gelecekteki olasõ doğal 
afetlere dikkat çekilerek, çözüm önerileri geliştirilmektedir..

Bilindiği gibi; doğa olaylarõnõn doğal afete dönüşebilmesi için, yaşanan 
doğa olayõndan insanlarõn doğrudan ya da dolaylõ zarar görmesi 
gerekmektedir. Yaşanan bu doğal afet, doğrudan zararõ açõsõndan, yörede 



daha önce yaşananlarõn çok ötesindedir. 1998 yõlõ içinde Urfa, Beşköy 
(Köprübaşõ), Sürmene ve yurdun değişik yörelerinde afete dönüşen olaylarõn 
sadece doğal etkenlerin bir sonucu olmadõğõnõ, uygulanan çağdõşõ imar 
politikalarõnõn, gerek afetin oluşmasõnõn, gerekse afetin boyutlarõnõn 
büyümesinin birincil nedeni olduğunu belirtmek gereklidir.

Yapõlmasõ gereken; imar politikalarõnda köklü bir değişiklikle tüm imar 
planlarõnõn mühendislik bilimlerinin bilgi birikimlerinin ortak ürünü kõlõnarak, 
çõkar gruplarõnõn rant aracõ olmaktan çõkarõlmasõdõr. Yerleşim alanlarõ ve 
sanayi tesislerinin yer seçimi ve bunlara ilişkin altyapõ düzenlemeleri Şehir 
Plancõlarõ, Jeoloji, inşaat, Ziraat, Orman ve Meteoroloji mühendisliği 
alanlarõna ilişkin verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 
oluşturulduğunda risk ve kayõp olasõlõklarõnõn en aza indirgenmesi söz konusu 
olabilecektir. Bu yaşananlar, toplum ve doğayõ bütünsel bir denge içinde 
yaşatacak toplumsal, ekonomik ve teknolojik yeni politikalarõn 
oluşturulmasõnõn zorunluluğunu göstermiştir.

Yav
uz ÖNEN
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MOB 
Başkanõ

Bölüm I
Yöreye İlişkin Karakteristikler, Sellerden ve Heyelanlardan Korunma 
Önlemleri

I.1. GİRİŞ
 Yerleşim alanlarõnõn ve sanayi tesislerinin yer seçimi ve bunlara ilişkin 
altyapõ düzenlemeleri; şehir planlamacõlõğõ, jeoloji, inşaat, ziraat, orman, 
meteoroloji ve bilim dallarõna ilişkin verilerin birlikte değerlendirilmesi 
sonucunda oluşturulduğunda, risk ve zarar olasõlõklarõnõ en aza indirgeyici ve 
bu anlamda da optimal bir nitelik taşõr.

Yakõn geçmişte, Senirkent (Isparta)'de çamur akmasõ, Beşköy, 
Sürmene Sel ve Heyelanõ, İstanbul, İzmir ve Ankara'da, olağanõ az aşan 
yağõşlarda taşkõnlar türünde yaşanan felaketler, Dinar, Erzincan ve Ceyhan 
(Adana) depremlerinde gözlenen manzaralar ve doğal olarak bekleneni aşkõn 
zararlar, konuya bütünsellik içinde bakõlmasõ ve orta-uzun vadeli 
projeksiyonlar geliştirilmesini zorunlu kõlmaktadõr. Ne var ki, uygulana gelen 
sosyal ve ekonomik politika(sõzlõk)lar, denetimsiz bõrakõlmõş göç-yerleşim 
eğilimleri, kõsa vadeli ekonomik-politik rant yönelişleri, denetimsiz ve bilinçli 
orman tahribatõna göz kõrpõşlar, bu olumsuz görüntülerin ve giderilmesi yõllar 
alacak olan kayõplarõn ilk elde sayõlabilecek nedenleridir.

I.2. MORFOLOJİ
 Batõ Pontidler Kuşağõ'nda (Batõ Karadeniz) yer almakta olan yöre (Çiz 
1); dağ dizilerinin denize paralel uzanõmõ, kõyõda aniden derinleşme, 
yükseltilerin hemen kõyõ çizgisinden başlamasõ, bu yüksek diziler arasõnda dar 
ve derin akarsu vadilerinin varlõğõ ile karakteristiktir. Gökçebey (Tefen) 
çevresinde derin "V-vadi" oluşturarak akan Yenice Çayõ ve Devrek Çayõ'nõn 
birleşmesi ile oluşan, Hisarönü'nde (Filyos) denize dökülen Filyos Çayõ'nõn 
oluşturduğu vadi yörenin en önemli vadisi olup, özellikle Çaycuma çevresinde 



diğer vadilerden daha geniş tabanlõdõr. Bu niteliği ile Filyos Çayõ Vadisi, 
özellikle Çaycuma yakõnlarõnda      örgülü-menderesli geçiş formuna örnek 
oluşturur. Bartõn Çayõ ise, özellikle Bartõn kent merkezi ve yakõn dolaylarõnda 
bir ölçüde geniş bir vadi tabanõ boyunca akmaktadõr. Gerçekte bu iki 
akarsuyun (Filyos ve Bartõn Çaylarõ) beslenme alanõndaki yüzey akõntõlarõ 
derin ve çok yüksek yatak eğimlidir.

Yükseltilere gelince; bölgedeki ana yükseltileri Tersiyer öncesi ve 
Erken-
Tersiyer yaşlõ kayaçlar oluşturmaktadõr. Bunlar arasõnda Devrek 
yakõnlarõndaki Bulgur Tepe (867 m), Bartõn güneyindeki Kõrõkdağ (838 m), 
Ovacuma yakõnlarõndaki Bugadağ (1120 m), Karabük yakõnlarõndaki Karakaya 
Tepe (1482 m), Perşembe yakõnlarõndaki Göktepe (789 m) sayõlabilir.

I.3. JEOLOJİ
 Tüm Zonguldak çevresindeki birimler özlü olarak üçe ayrõlabilir (Tokay, 
1964; Yergök ve diğ, 1987).
- Zonguldak yakõn çevresinde Paleozoik yaşlõ birimler ve bunlarõ üzerleyen 
Erken-Orta Jura çökelleri,
- Zonguldak yakõn çevresinde, kõyõ kuşağõnõ oluşturan Erken-Geç Mezozoik ve
Tersiyer yaş dilimi birimleri,
- Karabük yakõn çevresinde Erken Tersiyer birimleri.
Paleozoik yaş-dilimi dolomitik kireçtaşõ, kireçtaşõ ve granit ile karakterize edilir. 
Graniti üzerleyen ofiolit ise Kretase evresinde yerleşmiştir.
İrdeleme konusu alan açõsõndan; Rapor'da özellikle, erozyon ve kütle 
kaymalarõnõn yoğun olarak geliştiği Erken-Geç Kretase ve Paleosen-Eosen 
(Erken Tesiyer) yaşlõ birimlerin karakteristikleri belirtilmekle yetinilecektir. 
Bütünsellik açõsõndan, litolojik özelliklerinin benzerliği nedeni ile, Kretase yaşlõ 
birimler Alaplõ formasyonu; Paleosen-Eosen yaşlõ fliş Çaycuma formasyonu; 
Eosen yaşlõ fliş ise Karabük formasyonu olarak tanõmlanmõştõr 

I.3.1. Alaplõ Formasyonu (Erken/Geç Kretase)
Birim, açõk sarõ-beyaz-pembe renkli, ince-orta katmanlõ killi kireçtaşõ ve 

kireçtaşõ düzeyleri ile kõrmõzõ renkli, ince katmanlõ pelajik kireçtaşlarõ, yeşil 
renkli killi-kõrõntõlõ kireçtaşlarõ düzeylerinden oluşmaktadõr. Öz olarak birimin 
marn karakteristiği taşõdõğõ söylenebilir (Yergök ve diğ, 1987). Formasyon kil 
bantlarõ ile çamurtaşõ-kiltaşõ-kumtaşõ arakatmanlarõ da içermektedir. 
Formasyonda 70-80°ye ulaşan katman eğimleri izlenmekte ve bu alanlar 
öncelikli duraysõzlõk kuşaklarõnõ oluşturmaktadõr. Killi kireçtaşõ ve kireçtaşõ 
düzeyleri orta-yüksek dayanõmlõ, çamurtaşõ düzeyleri düşük-çok düşük 
dayanõmlõ, kumtaşõ düzeyleri ise, çimentolanma özelliğine bağlõ olarak orta 
dayanõmlõ-dayanõmlõdõr (Duman ve diğ, 1998). Birim, Mezozoik yaşlõ birimlerin 
oluşturduğu kõyõ kuşağõ ile, Erken Tersiyer yaşlõ birimlerin oluşturduğu güney 
kuşak arasõnda yayõlõr. Bu açõdan, birimin Devrek-Yenice-Ovacuma-Bartõn - 
Amasra poligonunda yüzeylediği belirtilmelidir. Birim, genelde sõğ, arada 
derinleşen, enerji düzeyi değişken, denizel ortamda çökelmiş fliş oluşuğudur.

I.3.2. Çaycuma Formasyonu (Paleosen-Eosen)
Gözlem alanõnda geniş yayõlõmlõ olan ve kiltaşõ, miltaşõ, çamurtaşõ ve 

kumtaşõ katlarõnõn ardalanmasõndan oluşan birim fliş karakteristiği taşõr. 
Genelde zayõf-orta dayanõmlõdõr. İnce-orta katmanlõ olan birimde zayõf-çok 
zayõf dayanõmlõ kiltaşõ ve çamurtaşõ katlarõ egemendir. Havza kenar 



bölümlerinde kumtaşõ katmanlarõ da izlenir ve kumtaşõ katlarõnõn kiltaşõ-
çamurtaşõ katlarõ ile ardalandõğõ ya da dokanakta olduğu bölümler asõl 
duraysõzlõk alanlarõnõ oluşturur. Kumtaşõ katlarõ geçirimlidir.

Birim doğu-kuzeydoğu, batõ-güneybatõ doğrultulu olup, orta-yoğun 
ölçekte kõvrõmlanma geçirmiştir. Dik ve devrik yapõlar sergileyen birimi 
oluşturan katmanlar yer yer 30°lik eğim derecelerine ulaşabilmektedir. Birim 
bir bütün olarak alõndõğõnda, orta dayanõmlõ-dayanõmlõ kumtaşõ katmanlarõ 
içermesine karşõn, zayõf dayanõmlõdõr (Duman ve diğ, 1998).

I.3.3. Karabük Formasyonu (Eosen)
Formasyon Araç Çayõ (Yenice Çayõ) çevresinde yüzeylemekte olup; 

taban bölümlerinde gri ve yeşil renkli killi kireçtaşlarõndan, üst bölümlerinde 
ise kiltaşõ-kumtaşõ ardalanmasõndan oluşmaktadõr.

Taban bölümleri yer yer jips ara katkõlarõ içermektedir. Birimin en üst 
düzeyleri tümüyle kumtaşõ katlarõndan oluşur. Pekişme derecesi düşüktür. 
Taneler kuvars, magmatikler, metamorfikler, serpantin kökenlidir. Alt 
seviyelerinde ince-çok ince olan katman kalõnlõğõ, en üst seviyelerde orta-
kalõndõr. Yersel olarak 10-30 cm kalõnlõklõ kömür ara katlarõ içerir.

Göreceli olarak durgun, düşük enerjili ve az derin bir ortamda 
çökelmeye başlamõş olan birim; üst bölümlerine doğru derinliğin ve enerjinin 
arttõğõ, dolgulanan bir havza çökelimi özelliğini taşõr (Yergök ve diğ, 1987). 
Kuaterner diliminde ise; Pleistosen evresinde akarsu çökelleri, Holosen'de 
alüvyon ve kõyõ çökelleri çökelmiştir.

I.4. HİDROLOJİK, HİDROJEOLOJİK ve HİDRO-METEOROLOJİK 
ÖZELLİKLER

Soğanlõ Çayõ ve Araç Çayõ'nõn oluşturduğu Yenice Çayõ'nõn, Bolu Çayõ 
ve Mengen Çayõ'nõn birleşerek oluşturduğu Devrek Çayõ ile birleşmesi 
sonucunda oluşan Filyos Çayõ bu su havzasõnõn tüm akõmõnõ denize taşõr. 
Yenice Çayõ'nõ bileştiren kollardan olan Soğanlõ Çayõ ise Ulusu ve Melen 
çaylarõnõn bileşmesinden doğmuştur. 

Gerek Filyos Çayõ ve gerekse Kocaçay ağõz bölümlerinde Geç Kretase 
yaşlõ, orta yatak bölümlerinde (Paleosen- Eosen) yaşlõ birimlerde 
akmaktadõrlar. Bölgeye ilişkin harita bu iki akõntõnõn iki havzanõn yükün 
boşaltõldõğõ ana su çizgileri olduğunu gösterir (Çizim 4, EİE Bülteni). Gerek 
yağõş alanlarõ ve gerekse ortalama su akõmlarõ karşõlaştõrõldõğõnda Filyos 
Çayõ'nõ asõl besleyen kolun Yenice Çayõ olduğu gözlenir (Çizelge 1, EİE 
Bülteni). Yenice Çayõ'nda yõllõk ortalama su akõmõ 127.17 m3sn-1 iken, 
ortalama akõmõn özellikle Nisan ve Mayõs aylarõnda maksimum pike ulaştõğõ, 
yaz aylarõ döneminde ise akõmõn çok düştüğü izlenmiştir.

I.4.1. Hidro-Meteorolojik Saptamalar

i)Bölgedeki yapõlaşmalarõn çoğunda (yerleşim alanlarõ, köprü, karayolu gibi) 
hidro-meteorolojik verilere göre planlama yapõlmadõğõ veya bu yöndeki 
çalõşmalar dikkate alõnmadõğõ için sellerin yol açtõğõ zararlar da büyük 
olmuştur.
ii) Bu olaylarõ oluşturan Meteorolojik ve Hidrolojik parametrelerin ekstrem 
değerler olduğu, ekstrem değerler sonucu oluşan selin neden olduğu 
kayõplarõn bu ölçüde çok oluşunun, yanlõş yapõlaşma ve yerleşimlerden 
kaynaklandõğõ tespit edilmiştir.



iii) Yapõlan değerlendirme sonucunda; Mayõs-98 taşkõnõnõ oluşturan akõşlarõn 
yinelenme periyodunun, resmi söylemlerde dile getirildiği gibi yüzlerce) yõl 
değil, havzalara bağlõ olarak Kocaçay (Bartõn) ve Araç Çayõ havzalarõnda 50 
yõl, Filyos-Yenice-Soğanlõ Çaylarõ havzalarõnda ise 25 yõl olduğu 
bulgulanmõştõr.
iv) Meteorolojik değişkenlerin mevsimsel olarak ortalama koşullarda 
yaşanmasõ arzulanan durumdur. Ancak ortalamadan çok ya da az olmasõ 
koşulunda bölgesel olarak geleneksel kõldõğõmõz yaşamõmõzõ olumsuz 
etkilemektedir. Burada amaç belirli periyotlarda yaşanabilecek olaylara karşõ 
hazõrlõklõ olunmasõ ve can-mal kaybõnõ en aza indirecek yaşam alanlarõnõn 
düzenlenmesi olmalõdõr. Bunun için de meteorolojik koşullarõn çok iyi 
belirlenmesi ve planlamalarda gerçek meteorolojik değişkenlerin dikkate 
alõnmasõ gereklidir.
v) Bölgede sele neden olan yağõşõn analizi için yeterli meteorolojik veriler 
elimizde bulunmamakta ya da ölçülmüş olan değişkenler temsil özelliği 
taşõmamaktadõr. Bu verilerin bulunamayõşõ ya da temsil özelliğinin olmayõşõ ise 
bu verilerin amaca yönelik değerlendirilmesini ileri ölçüde kõsõtlamaktadõr.
vi) Bazõ alanlarda oluşan zararlar taşkõnlardan değil doğal yapõya bilinçsizce 
müdahale sonucu oluşan sellerden oluşmaktadõr. Bu açõdan özellikle sel 
sularõndan oluşacak zarar alanlarõ saptanmalõ ve bu duruma göre altyapõdaki 
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.
vii) Meteorolojik olaylarda ortalama değerler yaşanmaz. Yaşanan değerler ya 
ortalamanõn üzerindedir ya da altõndadõr. Gerçekleşen değerlerin ortalamadan 
saptõğõna ya da olaylarõn tekrarlanma sürelerine baktõğõmõzda her türlü 
yapõlanmadaki yanlõşlar görülmektedir.

I.4.2. Hidro-Meteorolojik Açõdan Kõsa Vadeli Öneriler
a) Meteorolojik kökenli doğal afetleri önceden tahmin edebilmek için gerekli 
olan öngörü sistemlerinin, öncelikli bölgelerden başlamak üzere kurulmasõ,
b) Sel zararlarõnõn belirlenmesi ve azaltõlmasõ amacõ ile arazi kullanõm 
haritalarõ ve planlarõnõn hazõrlanmasõ,
c) Taşkõnlardan etkilenen alanlarõn arazi kullanõmõ ve bitki örtüsü dikkate 
alõnarak, olasõ afetlerin önlenmesi için çalõşmalar başlatõlmasõ,
d) Taşkõn alanlarõnda oluşacak can ve mal kayõplarõnõ önlemek devletin 
sorumluluğunda olduğundan birinci derecedeki taşkõn alanlarõnda 
bulunanlarõn bu alanlar dõşõna zorunlu olarak taşõnmasõ,
e) Taşkõn alanlarõndaki her türden yapõlaşma uygulamalarõnõn durdurulmasõ, 
bu
alanlardaki yapõlaşmalarda sellerden oluşacak zararlarõn ödenmeyeceğinin 
özellikle vurgulanmasõ ve bu alanlardaki yapõlaşmalarõ önleyici yaptõrõmlarõn 
oluşturulmasõ,
f) Doğal afet sonrasõ kurtarma ve yardõm ekiplerinin çalõşma yöntemlerini 
belirleyecek planlamalarõn üretilmesi,
g) İmar planlarõnõn üretilmesi aşamasõnda ilgili kuruluşlarca yapõlan ve 
yapõlacak olan taşkõn etütlerinin kesinlikle göz önünde tutulmasõ ve gerekli 
yapõlaşma izinlerinin buna göre verilmesi,
h) Akarsu boylarõndaki yapõlaşmalarda (ulaşõm yollarõ gibi) akarsu yataklarõnõn 
doğal eğimleri ve kesitlerinin korunmasõ ya da hidrolik kurallara göre 
düzenlenmesi,
õ) Taşkõnlarõn etkisini azaltmada önemli olan bitki örtüsünün korunmasõ ve 
geliştirilmesi,



j) Doğal afetlerin zorunlu afetler olmamasõ için ilgili olan bütün kurum ve 
kuruluşlarõn koordineli hale getirilmesi,
k) Bölgede taşkõn koruma amaçlõ mühendislik çalõşmalarõ ve yapõlarõn 
oluşturulmasõ (bu yapõlar baz alõnarak bunlarõn akõş-aşağõ yönündeki akarsu 
yatak bölümlerinin yerleşime açõlmamasõ),
l) Bu alanlarda birinci derecede çalõşmalar yürüten Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü'nün teknik eleman ve teknik gereç eksikliklerinin 
giderilmesi zorunludur.

I.4.3. Hidro-Meteorolojik Açõdan Orta Vadeli Öneriler
a) Taşkõnlarõ önceden tahmin edebilmek için erken uyarõ sistemlerinin 
oluşturulmasõ,
b) Doğal afetleri önceden bilebilmeye yönelik olarak hidrolojik ve meteorolojik 
verilere ulaşõlmasõnõ sağlayacak olan altyapõ-ekipman sistemlerinin kurulmasõ,
c) Hidro-meteorolojik ölçüm istasyonlarõnõn amaca yönelik düzenlenmesi ve 
bu konudaki düzenlemelere yeterli kaynak ayrõlmasõ,
d) DMİ Genel Müdürlüğü'nün işletmekte olduğu meteorolojik ölçüm 
istasyonlarõ ve
bunlardan edinilen verilerin temsil özelliklerinin, eksiklikleri giderilerek 
güncelleştirilmesi; ölçüm ağõna yönelik gerekli yenilikler ve teknolojik 
düzenlemelerin oluşturulmasõ,
e) Taşkõn riski yüksek alanlardaki yerleşim birimlerinin, vakit geçirilmeksizin 
boşaltõlmasõ,
f) Riskli bölgelerde özel amaçlõ istasyonlarõn kurulmasõ ve işler kõlõnmasõ,
g) Doğal topoğrafik ve meteorolojik koşullar dikkate alõnarak yerleşim 
yerlerinin planlanmasõ ve kentleşme planlarõnõn oluşturulmasõnda bilimsel 
olarak belirlenecek risk bölgelerinin tercih edilmesi gereklidir.

I.5. ARAZİ KARAKTERİSTİKLERİ VE DEĞERLENDİRME POTANSİYELİ
 Yöre mühendislik jeolojisi, arazi değerlendirme karakteristikleri 
çerçevesinde 5 gruba ayrõlabilir (Duman ve diğ, 1998'den):
A Grubu Araziler: Alüvyon Düzlükleridir. Yöredeki en düşük yükseltili 
alanlardõr. Filyos Çayõ aşağõ bölümleri boyunca uzanõr ve sellenme ve taşkõn 
olaylarõnõn etkisindeki alandõr. Yer yer, yağõşlara ve taşkõnlara bağlõ olarak sõğ 
bataklõk olma özelliği taşõr.
A1: Filyos Çayõ güncel yatağõdõr. Bakacakkadõ-Filyos arasõnda 25 km 
uzunluklu ve 1 km'ye ulaşmayan genişlikli bir kuşak oluşturur. Taşkõnlardan 
en yoğun etkilenen alandõr ve kum-çakõl-su sağlanma bölgesidir.
A2: Filyos Çayõ taşkõn alanõdõr. Taşkõn çökelleri birkaç m kalõnlõklõ silt-kil ve 
ince kumdur. Bitek ve su açõsõndan verimlidir.
A3: Geçmişteki taşkõn ovalarõnõ ve vadileri kapsar. Geçici göl ve bataklõk 
alanõdõr. Sellenme riski taşõr. Tarõm ve yer altõ suyu açõsõndan verimlidir.
A4: Perşembe, Saltukova ve Mogoda vadi tabanlarõnõ kapsar. Yağõşlõ 
dönemlerde göl ve bataklõklar oluşum alanõdõr. Yük altõnda oturma özelliği 
taşõr.
A5: Tümü ile taşkõn alanõdõr. Çökel kalõnlõğõ 90 m'ye ulaşõr. Çökeller şilt, kil ve 
ince kumdur. Kõyõda, iç bölgelere doğru kumul ilerlemesi izlenir.

B Grubu Araziler: Kõyõ düzlükleridir.
B1: Plaj alanõdõr. Genişliği 200 m'yi bulur.



B2: Kõyõ kumullarõ alanõdõr. Kumullar, dalga etkisinde, kara yönünde ilerler.

C Grubu Araziler: Geçiş Kuşağõ ve Alt Platolar'õn oluşturduğu bölümdür. 20-
150 m yükseltili ve 50-150 m eğimlidir. Perşembe yöresinde toprak sürünme 
kuşaklarõ alanõdõr.

D Grubu Araziler: Platolar ve Tepelikler Alanõ'dõr. Akarsularca yarõlmõştõr. 
Kiltaşi-silttaşõ-kumtaşõ ardalanmasõndan oluşan flişlerce karakterize edilir.
D1: Su-(kil-kum dokanağõnõn oluşturduğu) Duraysõzlõk Zonu-Kum dokanak 
alanlarõdõr ve etkin duraysõzlõk kuşaklarõdõr. Bu alanlarda kütle kaymalarõ, 
heyelanlar ve toprak sürüklenmesi etkin süreçlerdir.
D2: Duraylõ, ancak duraysõzlaşabilen alanlardõr.

E Grubu Araziler: Dağlõk alanlardõr. Düzensiz engebeli, eğimi yüksek, 
akarsularõn vadiler oluşturduğu, aşõnma süreçlerinin etkin olduğu alanlardõr 
(Duman ve diğ, 1998; Çizelge 6).

1.6. SELLERİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bölgede, sellerin olumsuz etkilerini arttõrõcõ doğal ve insan ürünü 

nedenler birkaç maddede özetlenebilir;
i) Çok engebeli morfoloji nedeniyle, akarsu yataklarõnõn eğimlerinin yüksek 
olmasõ, uzun süreli ve şiddetli yağõşlar sõrasõnda, ana akarsularõ besliyor olan 
tüm yüzey akõntõlarõnca taşõnan aşõrõ su kütlesinin, ana akarsularõn oluşma 
noktasõna yaklaşõk aynõ zamanda ulaşmasõ nedeniyle, ana akarsu yatak 
kapasitelerinin yetersiz kalmasõdõr.
ii) Kolay aşõnabilir birimlerdeki akõntõlarõn, yoğun erozyon sonucunda aşõrõ 
doygunlaşan yatak yükünün akõntõyõ bir viskoz akõntõya dönüştürmesi ve bu 
(çok) bulanõk akõntõnõn aktõğõ ve boşaldõğõ alanlarda aşõrõ tahribat 
oluşturmasõdõr. Bir diğer deyişle, normalde su yoğunluğunun yaklaşõk 1 
ton/m3'e eşit olmasõ gerekirken, aşõrõ sediman taşõnmasõ sonucunda 
yoğunluğun bu değeri çok aşmasõdõr.
iii) Tarõm ve yerleşim amacõyla, ormanlõk alanlarõn bilinçsiz-plansõz-denetimsiz 
biçimde tahrip edilmesi sonucunda bu alanlarõn su tutma özelliğini yitirmesi ve 
buna bağlõ olarak erozyonu artõrmasõdõr.
iv) Akarsu yataklarõndan gelişigüzel biçimde inşa gereci olarak sediman 
alõnmasõ sonucunda akõm rejiminin değişmesidir.
v) Yol, baraj, gölet vb. mühendislik yapõlarõnõn inşasõ için gereksinim duyulan 
doğal hammaddelerin karşõlandõğõ açõk ocaklarõn, işletme ertesi düzenleme 
yapõlmaksõzõn, terk edilmesidir.
vi) Akarsu yatağõ içindeki genç ve tutturulmamõş sediman dolgu alanlarõna yol, 
bina, köprü vd yapõlarõn inşa edilmesi ve bunun sonucunda akarsu yatağõnõn 
aşõrõ daraltõlarak (Çiz 5); Debi artõşõ koşulunda akarsuyun engellenmiş bu 
doğal yatak bölümünde de akmasõ, ve bu yapõlarõn bariyer oluşturmasõ 
sonucunda, suyun çok geniş bir alana yayõlmasõdõr.
vii) Filyos Çayõ, Saltukova kuzeyinde, doğal bir boğaz içinde akmaktadõr. 
Boğazõ çevreliyor olan, aşõndõrõlamamõş birimler, akarsu yatak kesitinin çok 
daralmasõna ve aşõrõ su kütlesinin deniz yönünde hõzla boşaltõlamayõşõna 
neden olan bir bariyer işlevi taşõmaktadõr. Bu doğal bariyer, boşaltõlamayan su 
kütlesinin ters akõş yönünde geniş alanlara yayõlmasõna yol açmõştõr.
Belirtilmiş olan bu doğal ve yapay nedenleri gidermede çözüm önerileri 
aşağõdaki gibi özetlenebilir;



i) Akarsu Yataklarõnõn Düzenlenmesi:
a) Düşey enerji kõrõcõlarõn oluşturulmasõ: Akarsu yatağõ boyunca, belirlenecek 
aralõklarla inşa edilecek düşey enerji kõrõcõlarõ yardõmõ ile hem akarsu yatak 
eğimlerinin düşürülmesi, hem de suyun oluşturulmuş bu setler üzerinden 
düşümü nedeniyle enerjisinin azaltõlmasõ 
Yatay enerji kõrõcõlarõnõn oluşturulmasõ: Akarsu yataklarõnda, yatay akõş 
enerjisinin en yoğun olduğu menderes-yarõ menderes büklümlerinde yatay 
enerji kõrõcõlarõnõn inşa edilmesi,
b) Akõş kanalõnõn çok dar ve derin olduğu kesimlerde, kanal tabanõnõn 
dolgulandõrõlõp, akarsu kanalõnõn genişletilerek su akõş enerjisinin düşürülmesi  
c) Özellikle Yenice Çayõ'nõ oluşturan Soğanlõ ve Araç çaylarõnõn birleşme 
noktasõ yakõnõnda, aşõrõ yağõş-aşõrõ yüzey suyu akõmõnõ depolayabilecek ve 
akõşõn çevreye yayõlõmõnõ önleyebilecek yapay kanallarõ, göletler veya da baraj 
inşa edilmesinin gerekli olduğu sonucuna varõlmõştõr.
ii) Yapõlaşmaya ilişkin Düzenlemeler:
a) Yapõlaşmalarõn akarsu yataklarõ yerine, alan sõnõflamasõ ve yer seçimi 
çalõşmalarõ sonuçlarõna göre saptanacak olan belirli korunma zonlarõnõn 
dõşõna kaydõrõlmasõ gerekmektedir. Bu konuda Duman vd 1998 tarafõndan 
Aşağõ Filyos vadisi için yürütülmüş bir çalõşma sonucunda arazi kullanõm 
potansiyel çizelgesi  hazõrlanmõştõr. Bu çalõşmada; "A tipi", taşkõn riski ve 
olumsuz taban karakteristikleri taşõyan, "B tipi" kumullardan oluşup 
yapõlaşmalar açõsõndan olumsuz olan, "C tipi" yerleşme ve sanayileşme 
açõsõndan elverişli özellikler gösteren, "D tipi" duraysõz (heyelanlõ) ve 
potansiyel duraysõz zonlarõ içeren, "E tipi" ise morfolojik özellikleri yönüyle 
kent ve sanayi planlamalarõ açõsõndan elverişsiz alanlarõ tanõmlamaktadõr. Bu 
tür çalõşmalarõn ülke genelinde risk taşõyan bütün bölgeler için üretilmesi ve 
uygulanabilir kõlõnmasõ,
b) Akarsu yatağõ içinden geçirilmiş olan yollarõn akarsu yönünde  ... tipi vb 
uygun istinat duvarlarõnõn oluşturulmasõ,
c) Karayolu ve demiryolu köprü ayaklarõnõn, akarsu yataklarõndaki gevşek 
dokulu ve tutturulmamõş malzeme yerine, sõkõ tutturulmuş kaya zemin üzerine 
yapõlmasõ; ve köprü uzunluklarõnõn akarsu yatağõnõn genişliğini aşacak ölçüde 
olmasõ,
d) Taşkõn yayõlõm yüksekliğinin yapõlacak çalõşmalarla tüm bölgede yeniden 
belirlenmesi ve yeni yapõlaşmalarõn taşkõn alanõ dõşõna (morfolojik olarak 
yüksek alanlara) çekilmesi gerekmektedir.

I.7. HEYELANLAR
Yapõlan incelemeler sõrasõnda, başta Alaplõ, Karabük ve Ovacuma'da 

olmak üzere tüm akarsu vadileri ve yol güzergahlarõ boyunca kütle hareketleri 
(heyelanlar) gözlenmiştir. Bölgede gözlenmiş olan heyelanlar, oluşum 
mekanizmalarõna göre üçe ayõrõlabilir;

i) Dairesel kaymalar: Yörede akarsu banklarõnda ve fliş karakteri taşõyan 
birimler içinde tamamen bozunmuş ve zemin karakteri kazanmõş kõsõmlarda 
gözlenmiştir.
Akarsuyun oluşturduğu, yatağõ sõnõrlayõcõ banklar çok genç (Plio-Kuvaterner) 
yaşlõ, çok zayõf tutturulmuş çökellerden oluşmaktadõr. Akarsuyun debisindeki 
artõş ve bunun regüle edilmemiş olmasõ, şev topuğunda yoğun aşõndõrmaya 
sebep olmuştur (Bu noktada şev terimi, akarsu bankõnõn akarsu yatağõnõ 
sõnõrladõğõ eğimli yüzey için kullanõlmõştõr). Topuktaki bu aşõndõrma şevlerin 



duraylõlõğõnõ bozmuş ve bu kesimlerde dairesel kaymalar gelişmiştir. Aşõnma 
sürecini yoğunlaşmasõnda bir diğer etken, evsel ve sanayi katõ ve sõvõ 
atõklarõnõn oluşturduğu asit etkisinin şev topuklarõnda kimyasal ve mekanik 
ayrõşmayõ hõzlandõrmasõdõr. Tüm akarsu yataklarõ boyunca bu tür kayma 
mekanizmalarõnõn geliştiği izlenmiştir.
Ayrõca, yörede geniş yayõlõmlõ fliş çökelimlerinin üst düzeyleri, mekanik 
ayrõşma ve alterasyon süreçleri sonucunda tümü ile bozunmuş, ilksel doku ve 
pekişme karakteristiklerini tamamen yitirmiş, çok gevrek ve kõrõklõ-parçalõ bir 
yapõ kazanmõş ve sonuç olarak bir zemin (yõğõşõm) özelliği taşõr olmuştur. Aşõrõ 
yağõşlar sonucunda tamamen doygun hale geçen bu katõn dayanõm özellikleri 
iyice zayõflamõş, şev eğimi ve kütlenin kalõnlõğõna bağlõ olarak derinliği 
değişebilen dairesel kaymalar şeklinde kütle yenilmeleri gelişmiştir. Örneğin 
Bartõn-Karabük yol güzergahõ üzerinde gelişen kaymalar bu türde olup, yola 
oldukça büyük zararlar vermiştir.
ii) Yarõ Dairesel-Yarõ Düzlemsel (Janbu Modeli) Kaymalar: Yukarõdağ Köyü 
(Alaplõ) yöresinde gelişen ve 40'a yakõn evin yõkõlmasõna ya da oturulamaz 
duruma gelmesine neden olan kayma bu modelin bir örneğidir.
Yukarõdağ Köyü yerleşkesi Alaplõ formasyonu üzerindedir. Bu kesimde üstte 
8-10 m kalõnlõğõnda, zemin özelliği taşõyan malzemenin altõnda yamaç 
yönünde eğimli marn katmanlarõ yer almaktadõr. Aşõrõ yağõşlar sonucunda, 
yeraltõna sõzan sular marn tabakasõnõ iyice yumuşatarak dayanõmõnõ azaltmõş 
ve tabaka yüzeyini kaygan hale getirmiştir. Köyün kurulduğu tepenin üst 
kesimlerinden başlayan dairesel kayma modelindeki yenilme, dairesel kayma 
düzleminin, marn düzlemiyle kesiştiği yerden itibaren, tabaka yüzeyi boyunca 
düzlemsel olarak süregitmiştir.
iii) Düzlemsel Kaymalar: Fliş çekelleri içindeki kiltaşõ ve marn gibi, aşõrõ 
yağõşlardan sonra doygun hale geçen ve dayanõmõ azalarak kaygan bir yüzey 
oluşturan birimlerin eğimleri, eğer yamaç-dõşarõ (yamaç yönünde) ise; üstte 
yer alan diğer birimler, aşağõdaki katmanlarõn oluşturduğu zayõf düzlem 
boyunca yenilmeye uğrayõp, kayarlar. Bu tür kaymalar da bölgede yaygõn 
olarak gözlenmektedir.

Bölgede sõkça rastlanan bu tür kütle kaymalarõ dõşõnda, fliş çökellerinin 
tümü ile ayrõşarak, zemin özelliği kazanmõş üst kõsõmlarõ içinde nispeten sõğ, 
çok yavaş olarak gelişen krip (creep) türü kütle hareketleri de gözlenmektedir. 
Ayrõca, Karabük ili içinde çamur akmalarõ da büyük tehlike yaratmaktadõr.
benice ilçe merkezi 

I.7.1. Heyelanlara Karşõ Alõnabilecek Önlemler
i) Tüm ülke genelinde duraysõzlõk ve potansiyel duraysõzlõk alanlarõnõn 
haritalarõnõn hazõrlanmasõ ve planlanmõş yerleşme ve sanayileşme alanlarõnõn 
bu zonlar dõşõna kaydõrõlmasõ.
ii) Bu alanlarda varolan yerleşmelerin zon dõşõna kaydõrõlmasõ olanaksõz ise; 
ayrõntõlõ jeoteknik çalõşmalar sonucunda, kaymanõn özelliklerine göre aşağõda 
belirtilen önlemlerden biri ya da birkaçõ birlikte uygulanmalõdõr.
a) Genel şev açõsõnõn düşürülmesi (Basamaklandõrma vd),
b) Yüzey ve yer altõ sularõnõn drene edilmesi,
c) Etekte kaya ve toprak dolgu şeklinde topuk oluşturulmasõ,
d) Topukta uygun tipte istinat duvarlarõ inşa edilmesi,
e) Bulonlama
f) Çimentolama ya da kimyasal katkõlar ile duraylõlõğõn arttõrõlmasõ.



Bölüm II
Yöreye İlişkin Planlar ve Politikalar

II.I. GİRİŞ
Coğrafi koşullarõn insan yerleşmeleri açõsõndan olumsuzluklarõna bir 

önceki bölümde ayrõntõlõ bir biçimde değinilmiş olan Filyos Vadisi Çanağõ, 
yöreye ilişkin temel politikalar ve bu politikalarõn yansõmasõ olan planlar 
aracõlõğõ ile yoğun yerleşim kararlarõna konu edilmektedir. Yaşanan son taşkõn 
felaketi ile yeniden dikkatleri üzerine çeken Filyos Vadisi boyunca yer alan 
yerleşmeler konusu, yöreye ilişkin planlama kararlarõ ile birlikte 
değerlendirildiğinde ve geleceğe yönelik plan kararlarõ ve yörenin genel 
jeolojisi göz önüne alõndõğõnda, yeniden ve çok daha etkili felaketlere yol 
açacağõ önceden belli politikalarõn irdelenmesi gereği ortaya çõkmaktadõr.

Bilindiği gibi, "doğal afetler" olarak nitelendirilen doğa olaylarõ, 
dünyanõn oluşumundan günümüze doğanõn kendi iç dengelerinin yeniden 
düzenlenmesi döngüsünün doğal sonuçlarõdõr. Bu doğal döngüden insanlarõn 
doğrudan ya da dolaylõ etkilenmeleri koşulunda ise bu olaylar "afet" niteliği 
kazanõr. "Afet�in niteliği ve boyutlarõnõ belirleyen temel ölçütler, söz konusu 
doğa olayõndan insanlarõn etkilenme düzeyine bağlõ olarak belirlenir. Bir öteki 
deyişle, doğa olayõnõn gerçekleştiği bölgede nüfusun yoğun oluşu söz konusu 
afetin insan üzerindeki etkilerini artõracağõ için çok büyük bir afet olayõ olarak 
nitelenirken, eş nitelik ve ölçüde, ancak insansõz bir alandaki doğa olayõ ise, 
dolaylõ etkileri insana yansõtmadõkça, doğal afet tanõmõ içinde yer 
almamaktadõr. İnsan yerleşmeleri ile doğa arasõndaki çelişkilerin "afef�e 
dönüşmesinin bir diğer nedeni ise, insanlarõn yerleşimlerini 
gerçekleştirebilmek amacõ ile doğaya yaptõklarõ fiziki müdahalelerin, doğanõn 
varolan döngüsü içinde kurulmuş olan dengeleri değiştirmesidir.

İnsanõ insan yapan asli unsurun onun "iş" yapan varlõk oluşu, bir diğer 
deyişle, "doğayõ bilinçli bir biçimde değiştirme ve dönüştürme" çabasõ olduğu 
bilim çevrelerinin üzerinde ortaklaştõklarõ genel bir kabuldür. Temelde tüm 
canlõ varlõklarõn soyunu sürdürmek ve geliştirmek için yaptõğõ hemen hemen 
tüm faaliyetler doğanõn değişmesi ve dönüşmesine yol açarsa da, insanõn bu 
noktadaki temel ayrõmõ bu eylemi bilinçli bir biçimde gerçekleştirmesidir. Bilinç 
ise; varolan bilgi birikiminden yararlanarak, özgün olaylar karşõsõnda gerekli 
bilgiyi ayõrt ederek kullanma, değerlendirme ve gerektiğinde yeni bilgiye 
dönüştürme yeteneğidir ve bu tüm mühendislik etkinliklerinin temelini 
oluşturur. Bu anõmsatmanõn yaşanan sel felaketine ilişkin teknik 
değerlendirme aşamasõnda yapõlmasõna gerek duyulmasõnõn temel nedeni; 
varolan bilgi birikiminden yararlanmayõ reddederek, insanõ dolaylõ olarak diğer 
canlõ varlõklardan ayrõştõran temel unsuru ortadan kaldõracak ölçüde güçlü bir 
başka güdünün ülkemiz planlama politikalarõna egemen olmaya başladõğõna 
dikkat çekilmesi gereğidir.
  Yöreye ilişkin planlar ve politikalar, özünde, genel afet planlama ve 
politikalarõnõn uzantõsõdõr. Bu açõdan, bu bölümde genel politikalarõn yazõlõ 
belgeleri niteliğindeki yasal düzenlemeleri kõsaca değerlendirdikten sonra; bu 
genel politikalarõn yörenin özgün koşullarõnda günümüzdeki sorunlara yol 
açan diğer düzenleme ve uygulamalara yer verilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz.
    
11.2. GENEL POLİTİKALAR
 Cumhuriyet Dönemi sonrasõndan başlayõp, afetler ve planlama 



konusunda yapõlan yasal düzenlemelere göz attõğõmõzda, imar konusundaki 
ilk düzenlemenin 1933 yõlõnda yürürlüğe giren 2290 Sayõlõ "Belediye Yapõ ve 
Yollarõ Kanunnamesi" olduğunu görmekteyiz. Büyük ölçüde, 1882 yõlõnda 
çõkarõlan "Ebniye Kanunu"na dayanan bu düzenleme ile şehirlerin imar 
planlarõnõn hazõrlanmasõ, yeni yapõlacak yollar ve binalar için gözetilmesi 
gereken minimum ölçütler, ruhsat düzenlenmesi ve fenni sorumluluk, yapõ 
denetimi gibi konular dönemin şehircilik anlayõşõna uygun olarak düzenlenmiş; 
yerleşme ve yapõlaşmalarõn "sağlõk, fen ve san'at kurallarõna uygunluğunun 
sağlanmasõ amaçlanmõştõr. 1939'da yaşanan, 39 962 kişinin yaşamõnõ yitirdiği, 
116 720 binanõn yõkõldõğõ Erzincan Depremi'nin yapõlarõn fenni denetiminde 
Belediyelerin yetersizliğini ortaya çõkarmasõ üzerine, aynõ yõl 3611 Sayõlõ 
Kanun ile Bayõndõrlõk Bakanlõğõ bünyesinde Yapõ ve İmar İşleri Reisliği 
kurularak, "Yapõ ve Yollar Kanunu"nun eksikliklerinin giderilmesi çalõşmalarõ 
başlatõlmõştõr.

1941, 1942 ve 1943 yõllarõnda üst üste yaşanan sel felaketleri 14 Ocak 
1943 tarihinde "Taşkõn Sulara ve Su Baskõnlarõna Karşõ Korunma 
Kanunu"nun çõkarõlmasõna neden olmuştur. Bu kanun ile ilk kez su 
baskõnlarõnõn yaşanmamasõ için yerleşmelerin nerelere yapõlmamasõ, afetlerin 
oluşmasõnõ engelleyecek önlemler ve afetin ortaya çõkmasõ halinde yapõlacak 
çalõşmalar düzenlenmiştir. Özcesi, 1943 yõlõnda yapõlarõ düzenleme, sel ve 
taşkõn afetinden kaçõnma amacõ ile gözetilmesi gereken temel yer seçimi 
ölçütlerini hükme bağlamõştõr. 18 Temmuz 1944 tarihinde ise, 
"Yersarsõntõlarõndan Evvel ve Sonra Alõnacak Tedbirler Hakkõnda Kanun" ile 
depremler sonrasõ yõkõlan evlerin yerine yenilerinin yapõlmasõ uygulamasõnõn 
yerini deprem bölgelerinin tespiti ve deprem haritalarõnõn hazõrlanarak 
yayõnlanmasõ, Belediyelerin yeni gelişme alanlarõnda önceden jeolojik etütlerin
yapõlmasõnõn zorunlu hale getirilmesi, deprem bölgelerinde yapõlacak binalar 
için özel kurallarõn yayõnlanma ve uygulanma zorunluluğu getirilmesi hükme 
bağlanmõştõr. 1950'lerden itibaren artan göç; yetersizliği çõkarõldõğõ tarihte 
tartõşõlmaya başlanan "Yapõ-Yollar Kanunu"nun yerine yeni bir düzenlemenin 
yapõlmasõnõ hõzlandõrmõş ve 1956 yõlõnda 6785 Sayõlõ "İmar Kanunu" 
çõkarõlmõştõr. Bu Kanun ile, yerleşme yerlerinin belirlenmesi sõrasõnda her türlü 
doğal afet tehlikesinin önceden ortaya çõkarõlmasõ için gerekli çalõşmalarõn 
yapõlmasõ planlama çalõşmalarõnõn önkoşulu haline getirilerek; planlama 
sõrasõnda gözetilmesi gereken minimum ölçütler Kanun ve yönetmelikler ile 
belirlenmiş, fenni sorumluluk ve yapõ denetimi sõkõ kurallara bağlanarak 
öncelik kazanmõştõr.

1958 yõlõnda öncelikli görevi, ülkenin, bölge, şehir ve köylerinin bilimsel 
verilere dayalõ olarak planlarõnõ yapmak, konut ve iskan sorununu çözmek, 
yapõ malzeme standartlarõnõ hazõrlamak ve geliştirmenin yanõ sõra afetlerden 
önce ve sonra gerekli tedbirleri almak olan İmar ve İskan Bakanlõğõ, 7116 
Sayõlõ Kanun ile kurulmuştur. 15.05.1959 tarihinde ise, günümüzde çeşitli 
değişikliklere uğrayan 7169 Sayõlõ "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayõsõyla 
Alõnacak Tedbirlere ve Yapõlacak Yardõmlara Dair Kanun" çõkarõldõ. Doğal 
Afetler konusundaki farklõ kanunlarõ tekleştiren, deprem ve su baskõnlarõ 
dõşõnda kalan heyelan, kaya ve çõğ düşmesi, yangõn, fõrtõna vb, tüm afetleri 
kapsamõna alan 7169 Sayõlõ Kanun "Muhtemel Afet Bölgesi" kavramõnõ 
getirerek, can ve mal güvenliği açõsõndan gelecekte afete maruz kalabilecek 
yerleşimleri de kapsamõna almõştõr.

1985 yõlõnda yürürlüğe giren 3194 Sayõlõ Kanun imar politikalarõ 
açõsõndan yeni bir dönüm noktasõdõr. Dönemin genel siyasal yönelimine uygun



olarak, serbest piyasa koşullarõna devlet müdahalesinin engellenmesini içeren 
bir dizi önlem arasõnda ilk sõrayõ, sosyal devlet önermelerine uygun olarak ve 
kamu yararõ ilkesi gözetilerek yapõlan ve kazanõlmasõ, olasõ kentsel rantlarõ 
sõnõrlandõran planlamayõ bilimsel içeriğinden sõyrõlarak yerel dağõtõm aracõ 
haline getiren 3194 Sayõlõ Kanun özünde, 1933 tarihli "Yapõ ve Yollar 
Kanunu"na radikal bir dönüş olmuştur.

Kentlerin "planlõ" alanlarõ için getirilen bu kökten çözüm, göç baskõsõ 
altõnda oluşmuş gecekondu alanlarõnõ "kentsel arsa"ya dönüştürme hedefini 
içeren 2981 ve izleyen imar aflarõ ile 1985'ten sonra kentlerin sadece rant 
güdüsü ile şekillenmesini belirleyen yeni araçlar ile desteklenerek günümüzde 
yaşanan kaosa katkõda bulunmuştur.

3194 Sayõlõ Kanun yalnõzca kentsel alanlarda doğal afet zararlarõnõ 
artõrõcõ bir etki ile yetinmemiş, kõrsal yerleşimlerde yapõlacak binalarõn ruhsat 
zorunluluğunu da kaldõrõp, köy muhtarõ izni ile yapõ yapõlabilmesi olanağõnõ 
getirerek, fen ve sağlõk kurallarõna aykõrõ bina ve yer seçimi kararlarõ kõrsal 
alana da yaygõnlaştõrõlmõştõr, %92'si afet riski taşõyan ülkemiz açõsõndan 
1985'ten günümüze uygulanan imar politikalarõnõn somut sonuçlarõ yaşanan 
doğal afetin boyutlarõnõ aşan can ve mal kayõplarõnda kendisini 
göstermektedir.

II.3. ZONGULDAK'TA PLANLAMA ÇALIŞMALARI VE ÖNEMLİ PROJELER
  Zonguldak ili, planlõ döneme geçiş olarak kabul edilen 1960'lõ yõllardan 
günümüze planlama açõsõndan önemli bir ilgi odağõ olmuştur. İl bütünü için 
yapõlan ilk planlama çalõşmasõ, ülkemizin ilk alt-bölge planõ Zonguldak için 
1963'lerde İmar ve İskan Bakanlõğõnca yapõlmõştõr. Ereğli Demir-Çelik 
Fabrikalarõ'nõn işletmeye açõlmasõ ile bölgede yaratõlacak aktivitenin yanõ sõra, 
yörenin madencilik sektöründeki yoğunluğunu esas alan bu çalõşmayõ 1981'de
başlatõlan ikinci alt-bölge planlama çalõşmasõ izlemiştir.

1982'de başlatõlan ikinci çalõşma, dönemin siyasal konjonktürüne 
uygun olarak hazõrlanan 24 Ocak Kararlarõ adõ ile anõlarak politikalarõn temel 
siyasal önermesi olan "özelleştirme"nin Zonguldak ili bütünü üzerinde 
uygulanmasõ amacõnõ taşõyordu. Planlama çalõşmasõnõn hareket noktasõ, 
özelleştirilecek ya da kapatõlacak olan maden işletmesinden doğacak olan 
işgücüne alternatif iş ve konut alanlarõnõn Filyos Vadisi'ne kaydõrõlarak; orta ve 
uzun vadede Zonguldak Merkez İlçe nüfusunun Filyos'a yerleştirilmesi 
biçiminde somutlaşmakta idi.
Önceki bölümde sözü edilen 6785 Sayõlõ "İmar Kanunu"nun planlamaya ilişkin 
ölçütlerinin yürürlükte olduğu dönemde, siyasi baskõ ile hedefi belirlenen 
planlama çalõşmasõnõn temel önermesi olan Filyos Vadisi'ne yerleşme 
kararõnõn ayrõntõlõ etütleri vadinin hidrolojisi, jeolojisi ve morfolojik yapõsõnõn 
yerleşmeler açõsõndan yaratabileceği yaşamsal sakõncalara dikkat çekince, 
çalõşma 1983 yõlõnda dondurulmuştur. Özetle, Filyos Vadisi'nde nüfusu 
artõrmaya yönelik her türlü karar, plan ya da projenin "taammüden cinayet" ile 
eşanlamlõ olduğu öngörüsü 1983 yõlõnda yapõlmõştõr.

Plan onama yetkisinin yerindenleştirilip, planlamaya ilişkin tüm 
ölçütlerin rafa kaldõrõldõğõ 1985'ten günümüze gelen 3194 Sayõlõ Kanun 
döneminde ise Filyos Vadisi'nde yer alan Belediyeler, kendi özlemlerine 
uygun imar planlarõnõ yaptõrarak, yeni imar politikalarõna uygun yerleşme 
düzenlerini gerçekleştirmeye başladõlar. Daha önce heyelan bölgesinde 
olduğu için imara açõlmayan tapulu araziler, çok katlõ binalarõn yapõlmasõna 
izin veren imar haklarõna kavuştular. Kent içinden geçen nehirlerin õslahõ 



amacõ ile, mevcut dere yataklarõnõn daraltõlmasõ için DSİ olanaklarõ kullanõldõ. 
Akarsu
yataklarõnõn daraltõlmasõ ile kazanõlan ve Hazine adõna tescil edilen alanlar 
Belediyelere terk edildi. Belediyeler bu alanlarõ ucuz fiyata yerel baskõ 
gruplarõna devrederken, akarsu yataklarõnõ gerek kaçak, gerekse ruhsatlõ 
binalar istila etti. Bu alanlarõn büyük bölümü õslah ya da mevzii imar planlarõ 
aracõlõğõ ile ya desteklenen oluşumlar açõsõndan yasallaştõrõldõ, ya da imar 
yağmasõna açõldõ.

1990'larda Filyos Vadisi'ne nüfus taşõma istemi yeniden dillenmeye 
başlandõ. 1991'de Bartõn, 1994'te Karabük, Zonguldak'tan ayrõlarak yeni iller 
kervanõna katõldõ. İl olma aşamasõnda, yüklenilen idari görevlerin yanõ sõra, bu 
yörelerdeki kentsel rantlar yükseldi. Filyos Vadisi'nde ise kentsel rantlarõn 
artmasõnõ özendirecek önemli bir gelişme yaşanmamakta idi. Vadinin rantõnõ 
yükseltebilmek amacõ ile Filyos'a liman projesi 7. kez gündeme getirildi. JICA 
kredisi ile liman, depolama tesisleri ve Organize Sanayi Bölgesi'ni içeren 
fizibilite etütleri ve projeler bir Japon mühendislik firmasõna hazõrlattõrõldõ. 1992 
yõlõnda fizibl bulunan projenin yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesi 
etüdü yapan firmaya teklif edildi. Firma, kağõt üstünde fizibl çõkardõğõ projeyi 
üstlenmeyi karlõ bulmadõğõ için reddetti. 1994 yõlõ Filyos Vadisi Projesi'nin 
talepkarlarõ için altõn yõl oldu. 5 Nisan Kararlarõ'nõn arifesinde, 3 Nisan 1994 
tarihli, DPT tarafõndan hazõrlanan "Filyos Vadisi'nin Serbest Ticaret Bölgesi" 
ilan edilmesi önerisi, 4 Nisan'da Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek onaylandõ; 5 
Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete'de "5 Nisan Kararlarõ" ile birlikte 
yayõnlanarak yasallaştõ. DPT, 1994'te Zonguldak Bölgesi Geliştirme Projesi'ni 
de ihaleye çõkardõ. Türk-Fransõz Konsorsiyumu'nun aldõğõ ihale bir yandan 
kömür üretimine (alternatif) yeni istihdam alanlarõnõn bölgede aranmasõnõ 
Proje bazõnda üstlenirken, öngörülü yerleşme alanlarõnõn, 1982'deki planõn 
temel önermesinde olduğu gibi, Filyos Vadisi'nde olmasõ gerektiğine dikkat 
çekmekte idi. 1996 yõlõnda konuya Refah-Yol iktidarõ el attõ. 1996'da "Filyos 
Vadisi Çevre Düzeni Planõ" onaylandõ. Böylece Vadi'de, mevcut nüfusun 
üstüne yaklaşõk 400 000 kişiyi daha yükleyebilecek yerleşme, sanayi ve 
ticaret alanlarõ ile Saltukova'da taşkõn alanlarõ içinde kalan yöreye Organize 
Sanayi Bölgesi kurulmasõ önerilen alanlar; yörenin jeomorfolojik sakõncalarõna 
plan notlarõnda dikkat çekilerek imara açõldõ.

Filyos Serbest Bölgesi için 1997 yõlõ Bütçesi'ne konan 3 trilyon TL'lik 
ödenek miktarõnõn 10 trilyon TL'ye çõkarõlmasõ için çalõşmalar başlatõldõ.
1995-96 Yatõrõm Programlarõ'nda, 1992 yõlõnda, yapõlan "Filyos Liman 
etütleri"nin revizyonu ve õslahõ amacõ ile yeni etütler programa alõndõ. 1997 
Bütçesi'nde bu amaçla 8 trilyon TL ödenek ayrõlarak, 1997'de devretme şartõ 
aranmaksõzõn yap-işlet modeli ile uygulanmasõ umulan Liman Projesi'ne yine 
talip olan çõkmadõ. Vadide hiçbiri henüz dolmamõş olan 3 Küçük Sanayi 
Bölgesi (KSB) ve 2 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ilan edildi. Tümü de son 
yağõşlarda sular ve sularõn taşõdõğõ alüvyonlar ile doldu. Yeterli uçuş konisi 
olan bir başka alan Filyos Vadisi'nde bulunamadõğõndan, yalnõzca askeri 
amaçlõ uçuşlar ve küçük uçaklar için önemli bir yatõrõm yapõlmaksõzõn öteden 
beri kullanõlan Saltukova Havaalanõ, sivil trafiğe açõlmasõ imkansõz olmasõna 
karşõn, ihale edilerek, Filyos Vadisi'nin önemli bir eksikliği olan havaalanõ 
sorununun çözüldüğü ilan edildi. Anõlan Havaalanõ son taşkõnda sular altõnda 
kaldõ. Zaman zaman 3 km'ye varan taşkõn alanõna sahip Filyos Çayõ'nõn bir 
düzen içine alõnarak, kazanõlacak alanlarõn yerleşime açõlmasõ için DSİ 
tarafõndan etüt yapõlmasõ amacõ ile 1997 Bütçesi'nden 10 trilyon TL'lik ödenek 



ayrõldõ. Projenin tamamlanabilmesi için gerek duyulan tutar ise; 1997 fiyatlarõ 
ile 1 katrilyon TL olarak hesaplandõ.
Zonguldak ve Bartõn limanlarõnõn õslah, revizyon ve tevsiinin gerekliliğine ilişkin 
ön-etütler 1986'dan günümüze gündemde iken, 1986'dan itibaren tüm yatõrõm 
programlarõndan çõkarõldõ. "Filyos'a Liman Yapõlmasõ Projesi"ne alternatif 
oluşturacağõ, daha doğrusu, Filyos'a liman yapõlmasõnõ gereksiz kõlacağõ için 
her iki liman da kaderlerine terk edildi. Son yağõşlarda Bartõn Çayõ'nõn akõşõ 
önünde set oluşturarak, Bartõn Çayõ'nõn 2.5-3 m yükselmesine ve kenti su 
basmasõna neden olan Bartõn Limanõ�nõn durumu, bu bağlamda, "Filyos 
Vadisi Projesi" ile doğrudan ilintilidir. Aynõ şekilde, Gökçebey'den başlayõp 
Filyos Çayõ'nõn döküldüğü çanak boyunca özellikle kentsel alanlarda yoğun 
biçimde etkileri görülen sel ve taşkõn olaylarõna karşõn, Filyos Vadisi'nde 
gelişimi öngören politikalara dayalõ planlar ve projeler teşvik edilmektedir.
Yörede, mevcut nüfusun ve müdahale edilmediği takdirde, Batõ Karadeniz 
Bölgesi'nin tümünde olduğu gibi doğal nüfus artõş hõzõnõn altõnda seyreden 
nüfus artõşõna sahip olduğu ve gelecekte erişilecek nüfusun iskanõ amacõ ile 
yapõlacak yapõlarõn, yörenin karakteristikleri olan afet risklerinden olabildiğince 
az etkilenecek biçimde konumlandõrõlabilmesi için gerekli tedbirlerin alõnmasõ 
mümkündür. Planlama yolu ile ortaya çõkmasõ olasõ riskleri, nüfus 
yoğunluğunu artõrmayõp, mevcut nüfusu olabildiğince güvenli alanlara çekerek 
ve yapõlarõn, olasõ risklere uygun mühendislik ölçütlerine dayandõrarak, 
inşasõnõ zorunlu hale getirmek gerekmekte iken, tüm olumsuzluklarõ öteden 
beri bilinmekte olan bu alanlara yönelik nüfus yüklemesi, 1985'ten günümüze 
yasalar ile adeta koruma altõna alõnarak teşvik edilen kentsel konut ve arsa 
spekülasyonlarõ ile doğrudan ilintilidir. Filyos Vadisi'ne ilişkin plan ve projeler 
ise bu bağlamda, tam anlamõ ile kanõt niteliğindedir.

Zonguldak Kömür Havzasõ'nda 1858 tarihli Padişah Fermanõ ile 
"Tezkere-i Semiye" sõnõrlarõnõn içi "metruk arazi" olarak nitelenmiştir. 1958 
yõlõnda geçerliliği ve statüsü yeniden onaylanmõş olan alanõn işletme haklarõ 
devlet tekelindeki kömür işletmesinde kalmak kaydõ ile adõ geçen alanlar 
"devletin hüküm ve tasarrufu altõndaki topraklar" niteliğini kazanmõştõr. Tarihi 
yerleşme olan Ereğli, Alaplõ, Safranbolu, Bartõn, Devrek, Çaycuma, Yenice, 
Ulus gibi kentlerde 1910 öncesi zilliyetlik haklarõna dayanõlarak bazõ alanlarda 
özel kişilerin tapu edinmeleri mümkün olmuşsa da, özellikle Zonguldak 
Merkez ilçede ve geleneksel yerleşim alanõ olmayan yerlerde istisnai durumlar 
dõşõnda hemen hemen hiç özel mülkiyete rastlanamamaktadõr. Filyos 
Vadisi'nde özel mülkiyete konu olan topraklar ise bir bölümü Saltukova'da 
olmak üzere genelde Çaycuma ve Devrek'te yoğunlaşmaktadõr. Zonguldak 
Merkez ilçenin kentsel spekülasyonlara olanak tanõmayan mülkiyet yapõsõnõn 
aşõlmasõ amacõ ile, 1984 yõlõnda hazõrlanan 3303 Sayõlõ Kanun, "devletin 
hüküm ve tasarrufu altõndaki topraklar" tanõmõnõn elvermeyişi nedeni ile kadük 
kalmõştõr. Zonguldak Merkez ilçenin bu niteliğinin yanõ sõra, özellikle Devrek ve 
Çaycuma'nõn önemli bir gelişme potansiyeli olmadõğõ için, özel mülkiyetin 
yaygõn olmasõna karşõn kentsel rantlarõn artmõyor oluşu, Filyos Vadisi'ne 
yerleşmeyi teşvik etmeyi amaçlayan plan ve projelerin geliştirilmesinin temel 
hareket noktasõnõ oluşturmuştur. Vadi boyunca yapõlan incelemelerde mevcut 
bina sayõsõna ilişkin istatistik! verilerin eksikliğine rağmen, konut fazlasõnõn 
varlõğõ basit gözlemler ile de açõkça ortaya çõkmaktadõr. Yörede fiktif projelerin 
yaratacağõ potansiyel talebi esas alan ve bu nedenle satõş şansõ bulunan 
inşaatlar için spekülatif amaçlõ talep yaratõlmaktadõr. Projelerin hayata 
geçmemesi halinde -ki pekçoğu fiktif niteliklidir- konut spekülasyonu beklentisi 



ile inşa edilmiş ihtiyaç fazlasõ konutlar, gelecekte bu bölgelerde kentsel 
çöküntü alanlarõna dönüşmekten kurtulamayacaklardõr. Bu yolla, yalnõzca söz 
konusu yapõlarõ satõn almõş bireyler değil, aynõ zamanda yapõlarõn geri 
dönülmez maliyetleri ve ekonomik değerleri nedeni ile tüm toplum ciddi maddi 
kayõplar ve bazõ toplumsal sorunlar ile karşõ karşõya kalacaktõr. Gerçekten de, 
özellikle Devrek'te yerinde yapõlan incelemelerde ağõr hasar gören yapõlarõn 
yaklaşõk tümü sözü edilen "talep yaratma" çabasõnõn bir ürünü olan yeni ve 
iskan edilmemiş binalar olduğundan, maddi hasar büyük olmasõna karşõn, 
binalardaki yõkõlmalara bağlõ beklenen can kaybõ olmamõştõr. Yörede özellikle 
kentsel alanlarda akarsu yataklarõnõn daraltõlmasõ ve değiştirilmesine bağlõ sel 
ve taşkõnlar nedeni ile üstyapõda görülen hasarõn çok daha büyüğü, görünür 
ölçülere varmayan çökme ve küçük heyelanlar nedeni ile kentsel altyapõda 
gerçekleşmiş durumdadõr. Yörenin egemen formasyonu olan flişin yumuşak, 
geçirgen ve kaypak yapõsõ, yeraltõndaki su ve kanalizasyon şebekelerinde bu 
birimin hareketlerine bağlõ, henüz tam olarak saptanamayan, ancak şimdiden 
boyutlarõ tahmin edilebilen ağõr hasara yol açmõştõr. Tüm kanalizasyon 
artõklarõ şu anda, doygunluğu yüksek, taban suyu yükselmiş alanlara yönelmiş 
durumdadõr. Aynõ ölçüde hasar görmüş su şebekesine kanalizasyon 
atõklarõnõn karõşmasõ kaçõnõlmazdõr. Ayrõca, Zonguldak Merkez ilçe hariç, 
felakete konu tüm yörelerde şehir içme ve kullanma sularõ kesen kuyulardan 
sağlanmaktadõr. Yani, şebeke arõzalarõ giderilse de, doğanõn kendi atõk arõtma 
süreci tamamlanmadõkça -ki çok uzun yõllar gerekir-yörenin hijyenik koşullara 
sahip su kaynaklarõna kavuşmasõ beklenemez. Yörede gelişmiş teknolojilere 
dayalõ su arõtma tesislerinin kurularak, minimum kimyasal madde içeren içme 
ve kullanma sularõna kavuşturulmasõ acil bir ihtiyaç olarak gündemdedir.

II.4. ÖNERİLER
- Yüzölçümünün % 92'si afet riski taşõyan ülkemizde alõnacak her arazi 
kullanõm kararõ bu riski gözeterek geliştirilmelidir. Bu ise, ülkenin nerede ise 
tamamõnõ yapõ yasağõ kapsamõna sokmak anlamõnda değil; olasõ risklerden 
kaçõnarak önlemleri beraberinde taşõyan, onlarõ gözeten ve gerekli teknolojinin
kullanõlmasõnõ denetleyen bir planlama-uygulama ve denetim sürecinin 
yaşanmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr.
- 3194 Sayõlõ İmar Kanunu ve ilgili mevzuatõn, yaşanmakta olan afet 
zararlarõnõn giderek artmasõnõ özendiren yapõsõ ile, revizyonu mümkün 
değildir. 7269 Sayõlõ "Afet Kanunu" ise, özünde afet sonrasõna ilişkin 
önermelere sahip olup, olasõ afet bölgeleri için yapõ yasağõ hükümleri nedeni 
ile uygulamasõ olmayan bir yasal düzenleme görünümündedir. Yasa ile 
tanõmlanan hak sahipliği sõnõrlarõnõn genişliği, Afetler Fonu'nun kaynak 
yetersizliği ile birleşerek gerçek hak sahipliği niteliğini taşõyanlarõn bile yasa ile 
belirlenen haklardan yararlanmalarõnõ engellemektedir. Nitekim, 1960'lardan 
günümüze devletin hak sahipliği tescilli yaklaşõk 50 000 konutluk borcu 
birikmiş durumdadõr.
- Yasal düzenlemelerde izlenmesi gereken temel politika, afet oluştuktan 
sonra zararlarõn tazmini yerine, afet oluşmadan önce olasõ riskleri ortadan 
kaldõrmak olmalõdõr ve bu konuda planlama en etkin araçtõr.
- Her ölçekteki planlama çalõşmasõnõn mutlaka jeolojik, hidrolojik, morfolojik ve 
meteorolojik verilere dayalõ, yeraltõ ve yerüstü yapõ özelliklerini gözeten, 
teknolojik gelişme düzeyi, toplumsal ihtiyaçlar ve olasõ afet risklerini içerir 
biçimde hazõrlanmasõnõ zorunlu hale getiren yasal düzenlemelerin ivedilikle 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.



- Sel yataklarõ, heyelan ve taşkõn alanlarõ ile jeolojik açõdan sakõncalõ alanlar 
üzerinde yapõlaşmaya izin veren tüm planlarõn iptali; bu tür alanlarda nüfus ve 
sermaye yoğunlaşmasõna neden olan planlarõ yapan, yaptõran ve 
onaylayanlarõn yetkileri oranõnda doğrudan sorumlu olarak tanõmlanmasõ; 
planlama sonuçlarõnõn değil, planlama sürecinin Meslek Odalarõ'nca ve diğer 
Sivil Toplum Kuruluşlarõ (STK)'nca doğrudan denetimine yasal işlerlik 
kazanmalõdõr.
- Planlamanõn yasalarla da belirlenmiş olan en temel ilkesi olan "Kamu Yararõ 
İlkesi" içeriksiz bir kavram olup, en aykõrõ taleplerin de gerçekleştirilmesinde 
gerekçe olarak kullanõlmaktadõr. İnsan yaşamõnõn korunmasõ ve koşullarõn 
gelecek kuşaklarõn da talep ve ihtiyaçlarõ gözetilerek geliştirilmesini içermesi 
gereken kamu ya da toplum yararõ kavramlarõ içeriklendirilmeli ve bir 
toplumsal politika olarak benimsenmelidir.
- Planlama kararlarõnõn oluşumunda yerel çõkar gruplarõnõn etkilerini azaltmak 
amacõ ile, planlama sürecine yöre halkõnõn aktif katõlõmõnõ sağlayacak 
mekanizmalar oluşturulmalõdõr.
- 3194 Sayõlõ Kanun uyarõnca Belediye ve mücavir alan sõnõrlarõ dõşõnda kalan 
köy yerleşim alanlarõnda yapõlacak yapõlarõn ruhsata tabi olmayõşõ doğal afet 
zararlarõnõn bu alanlarda daha da yaygõnlaşmasõnõn temel nedenidir. Bu 
sõnõrlar içinde ya da dõşõnda yapõlacak tüm yapõlarõn, zemine ilişkin teknik 
bilgiler ile birlikte, ruhsata bağlanmasõ sağlanmalõdõr.

II.5. İNCELENEN AFET ALANI ÖZELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
- 1: 25 000 Ölçekli "Filyos Vadisi Çevre Düzeni Planõ" ve bu Plan kararlarõna 
dayalõ olarak üretilen alt-ölçekli planlar iptal edilmelidir.
- Filyos Vadisi'nde mevcut kullanõmlarõn ve yerel ihtiyaçlarõn dõşõnda arsa ve 
yapõ spekülasyonunu özendirecek tüm projeler dondurulmalõ; nüfus 
yoğunluğunu artõrõcõ projelerin iptali yoluna gidilmelidir.
- Filyos Limanõ'nõn yapõlmasõnõ gerekçelendirmek üzere; Bartõn ve Zonguldak 
limanlarõ tevsii ve bakõm çalõşmalarõ sürekli ihmal edilmektedir. Bartõn Çayõ 
tarama ve drenaj çalõşmalarõ ile liman temizleme çalõşmalarõ ivedilikle 
gerçekleştirilmeli, yöre için yaygõn olan aşõrõ yağõşlara bağlõ yeni bir taşkõn 
beklenmemelidir.
- Filyos Vadisi boyunca DSİ tarafõndan yapõlmõş bulunan taşkõn alanlarõ 
sõnõrlarõ içinde 1990 sonrasõ yapõlmõş her türlü yapõ tasfiye edilmelidir.
- Kent geçişlerinde dere yataklarõnõ daraltarak yeni alan kazanmayõ 
amaçlayan düzenlemelerden öncelikle sakõnõlmalõ, Devrek Çayõ yatağõ 
yeniden doğal sõnõrlarõna getirilmelidir.
- Gevşek dokulu ve yüksek eğimli alanlarda heyelan tehlikesini gözeten bitki 
örtüsü oluşturulmalõ, bu tür alanlarõn yapõ yükleri artõrõlarak aktif hale geçmesi 
engellenmelidir.
- Doğal bitki örtüsünün tahribatõ nedeni ile artan sel felaketleri gözetilerek, 
ormansõzlaştõrõlan ve yapõlaşmaya açõlan alanlar, yeni planlar yolu ile 
ağaçlandõrõlacak alan statüsüne geçirilerek, orman dokusunun yeniden 
oluşmasõ sağlanmalõdõr.
- Yöre orman dokusunun aşõrõ tahribatõna neden olan, dünyada kraft kağõt 
üretiminde tüm ile terkedilmiş bir teknoloji ile ham ağaç kullanarak üretim 
yapan SEKA Çaycuma Kraft Kağõt Fabrikasõ'nõn teknolojisi yenilenerek, 
kullanõlmõş kağõt ile üretim yapmasõ sağlanmalõdõr.
- Planlama ilkelerine aykõrõ yöre planlarõ yapan, yaptõran ve onaylayanlar ile, 
mevcut yasa ve yönetmeliklere göre bile ruhsata bağlanmasõ olanaksõz olan 



dere yatağõ içine yapõlmõş binalara ruhsat düzenleyen ve denetleyenler 
hakkõnda kamu davalarõ açõlmalõ, bu yapõlardan zarar görenlerin 7269 Sayõlõ 
Yasa ve özel düzenlemeler ile "hak sahibi" niteliği kazanmalarõ engellenerek, 
haklarõnda yasal koğuşturmaya gidilmelidir.
- Dere yataklarõnda yatak yapõsõnõ bozacak ölçüde kum ve çakõl alõmõ yasal 
ayrõcalõklar kullanõlarak yapõlmaktadõr. Özellikle Filyos Çayõ hidrolojisini önemli 
ölçüde etkileyen kum-çakõl alõmlarõ durdurulmalõdõr.
- Alaplõ'da kõrsal alanda yaşanan heyelanõn temel sorumlusu, köy yerleşik 
alanlarõnda konu hakkõnda hiçbir bilgi birikimi olmayan muhtar izni ile yapõ 
yapõlmasõna olanak tanõyan 3194 Sayõlõ Kanun hükümleridir. Kõrsal alanda' 
can ve mal kayõplarõna yol açan bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli; mevcut 
kõrsal yerleşmeler özellikle sel ve heyelan tehlikeleri açõsõndan denetlenerek 
yeni kayõplara yol açõlmamalõdõr.
- Yörede son olarak yaşanan afetler dõşõnda, yörenin 2. derece deprem 
bölgesi kapsamõnda da olduğu unutulmadan yörenin olasõ afetlerinin birlikte 
değerlendirildiği bir planlama çalõşmasõ acilen başlatõlmalõdõr. 


