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Öz: Batı Karadeniz'in önemli bir nehri olan Filyos Nehri, Ilgaz ve Köroğlu Dağları'ndan beslenerek birçok kolun
birleşmesiyle oluşan ve geçtiği yerlerde farklı adlarla da anılan bir nehirdir. Gökçebey'den itibaren geniş tabanlı
bir yataktan akar, Filyos'un doğusunda bir delta oluşturarak Karadeniz'e dökülür. Gökçebey'den Filyos'a kadarki
bu alan Aşağı Filyos havzasını oluşturur. Bu havza aynı zamanda önemli bir projeyle anılmaktadır. "Filyos Vadisi
Projesi" olarak adlandırılan bu proje, özellikle Zonguldak’ta öne çıkan ekonomik sorunlar ın çözülmesine ve
kalkınmasına imkan sağlayacak büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan
destek ve yatırımlar bu alanı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Buna bağlı olarak meydana gelecek olan hızlı
nüfus artışı, birçok sorunu da beraberinde tetikleyecektir.Bu durum, alanda arazi kullanımı konusunda ciddi
çalışmalar gerçekleştirilmesini, uygulanmasını ve kontrolünün etkin şekilde yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.‘’Filyos Çayı Vadisi (Aşağı Çığır) ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı’’ adlı bu çalışmada, araştırma
sahasındaki mevcut arazi kullanımını ortaya koymak ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Filyos Vadisi, Arazi Kullanımı, FilyosVadisi Projesi, CBS
Abstract:Filyos River, a major river in the Western Black Sea , formed by the merger of many headwaters fed from
the Ilgaz and Köroğlu mountains and a river where it is also known by different names each area it flows. Filyos
River flows from broad-based riverbed down from Gökçebey , creating a delta into the Black Sea to the east of
Filyos. This area -Gökçebey to Filyos- constitutes the Basin of Lower Filyos.This basin at the same time refers to
an important project. " Filyos Valley Project", seen as a great opportunity to allow for economic development and
the resolution of outstanding issues in Zonguldak. Consolidations and investments under the project will make this
area a center of attraction. In parallel with this rapid population growth, it will set off many problems with it
.Under this circumstances,it necessitates serious work to be carried out on the use of land in the area, which makes
implementation and control it effectively." Land use of the Filyos Valley and adjacent areas" study aims to put
forward the existing land use in the field and identifing the problems.
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1.Giriş
Ilgaz ve Köroğlu Dağları’ndan beslenerek, birçok kolun birleşmesiyle oluşan ve geçtiği yerlerde
farklı adlarla anılan Filyos Nehri, Batı Karadeniz’in önemli akarsularındandır. Bu çalışma Filyos
Nehri’nin aşağı çığırı ile sınırlandırılmıştır. Yenice ve Devrek Çayı’nın birleştiği Gökçebey ilçesinden
itibaren geniş bir vadi tabanında örgülü bir drenaj sistemiyle akarak, Filyos kasabasının doğusunda
denize ulaştığı yere kadar olan bu alan, Filyos Nehri’nin aşağı çığırını oluşturmaktadır.
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Foto 1.Filyos Nehri (Kıranburnu Tepe’den Saltukova’ya bakış)

Filyos Nehri adını üzerinde kurulacak olan liman projesiyle duyurmuş, uzun yıllar boyunca
yöre insanı için de büyük bir beklenti halini almıştır. “Filyos Vadisi Projesi” olarak bilinen proje,
zamanla sadece bir liman projesi olma özelliğinden sıyrılarak, geniş çaplı (serbest bölge, endüstri
bölgesi, termik santral, baraj ve taşkın koruma yapıları gibi) kalkınma projesine dönüşmüştür. Projenin
gerçekleştirilmesi, özellikle Zonguldak’ta öne çıkan ekonomik sorunların çözülmesine ve kalkınmasına
imkan sağlayacağı gibi Batı Karadeniz Bölümü’nün önemli bir ticaret merkezi konumuna gelmesin i
sağlayacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan destek ve yatırımlar bu alanı bir cazibe merkezi
haline getirecek, hızla gerçekleşecek nüfus artışı sorunları da beraberinde getirecektir. İşte bu noktada,
mevcut haliyle yetersiz olduğu çok açık bir şekilde görülen altyapı ve yerleşim alanları, bu hızlı nüfus
artışı ve yayılmaya karşı hazırlıksızdır. Bu durum, alanda geleceğe yönelik adımların doğru atılmasın ı
ve arazi kullanımı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirilmesini, uygulanmasını ve kontrolünün etkin
şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada alanın mevcut arazi kullanımı ortaya konmaya
çalışılmıştır.
1.1.Veri ve Yöntem:
Çalışma için, sahanın 1:25.000 ölçekli topoğrafya ( F28 a1,a2,a3,a4 ve F28 d3,d4) haritaları,
1:100.000 ölçekli jeoloji haritaları ve uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. CBS ortamında ilgili
haritalar ve uydu görüntüleri koordinatlandırılarak, sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
bu çalışma kapsamında yazılı ve elektronik ortamlarda literatür taraması yapılarak mevcut alan hakkında
bilgi toplanmış; sahada daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan da yararlanılmıştır. Belli
aralıklarla gerçekleştirilen arazi gözlemlerinden fotoğraflar ve halktan bilgiler elde edilmiştir. Elde
edilen tüm veriler coğrafyanın temel ilkeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, hazırlanan haritalarla
birlikte ele alınarak sonuçlandırılmıştır.
1.2.Çalışma Alanının Yeri, Sınırları
Çalışma sahası Batı Karadeniz bölümünde, büyük kısmı Zonguldak ili sınırları (32°00’00’’ ve
32°11’28’’ doğu boylamları,41°15’00’’ ve 41°36’30’’kuzey enlemleri ) içerisinde yeralmaktadır.
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Şekil 1.Çalışma sahasının lokasyon haritası

Şekil 2. Çalışma Alanının Fiziki Haritası

Şekil 3. Çalışma Alanının Jeoloji Haritası
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Şekil 4. Çalışma Alanının Topoğrafya Haritası

Şekil 5. Çalışma Alanının Jeomorfoloji Haritası

1.3.Arazi Kullanım Durumu
Bu çalışmada sahanın morfolojik birimleri baz alınarak arazi kullanımı sınıflandırılmışt ır.
Bunlar;
a) Yüksek platolar ve dağlık alanlar
b) Alçak aşınım platosu ve tepelik alanlar
c) Alüvyal ova ve vadi tabanı
olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
1.3.1. Yüksek Platolar ve Dağlık Alanlar

Foto 2. Yüksek Platolar ve Dağlık Alanlar
(Karaburun Tepe’den kuzeybatıya bakış)

Foto 3. Çaycuma köprüsün Bolat Dağı’na bakış

Yüksek plato ve dağlık alanlar çalışma sahasında çok az bir alan kaplamakla birlikte
Gökçebey’in güneyindeki dağlık saha ile Bolat dağı ve çevresinde görülmektedir. Büyük oranda
ormanlarla kaplı olup insan tahribatından korunmuş sahaları oluşturmaktadır.
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Şekil 6. Çalışma Alanının Arazi Kullanımı Haritası (Yüksek Plato)Şekil 7. Çalışma Alanının Arazi Kullanımı (Alçak Plato)
Haritası

1.3.2. Alçak Aşınım Platosu ve Tepelik Alanlar
Alçak aşınım platosu ve tepelik alanlar sahanın en geniş birimini oluşturmaktadır. Bu alanlar
yoğun yerleşme, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlere bağlı olarak orman tahribatına uğramış sahalardır.
Bu birim üzerinde, köy ve mahalle yerleşmeleri yeralmakla birlikte, dağınık bir doku sergiler. Bu
alanlarda yoğun olarak gerçekleştirilen faaliyetleri, kuru tarım (başta buğday ve arpa olmak üzere),
bahçe ve bazı uygun sahalarda küçük çapta seracılık oluşturmakta ve yine bu sahalardaki otlak alanlarda
büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Foto 4. Eğimli yamaçlarda görülen yerleşme ve tarım faaliyeti

Foto 5. Çeprem Tepe yakınlarınlarında toprak kayması

Alçak aşınım platosu ve tepelik alanlar, Alt-Orta Eosen yaşlı, Çaycuma (Teç) ve Yığılca (Tey)
formasyonlarının üzerine kurulmuştur. Bu birimlerin özellikle killi ve gevşek yapı göstermesi, alanda
yağışlarla birlikte heyelan riskini yükseltmiş ve bu sahaların nadasa bırakılmaları da yine yağışlara bağlı
erezyonu da hızlandırmıştır.
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Şekil 8. Çalışma Alanının Arazi Kullanımı (Vadi Tabanı) Haritası

1.3.3. Alüvyal Ova ve Vadi Tabanı
Alüvyal ova ve vadi tabanına baktığımızda ise başta yerleşme olmak üzere birçok faaliyetin bu
alanda toplandığını görürüz. Düz arazilerin yerleşmeyi kolaylaştırması, geniş verimli tarım sahalarına
sahip olması ve demiryolu ile karayolunun bu alandan geçmesi gibi birçok nedene bağlı olarak hem
yoğun nüfuslanmış, hem de faaliyet türlerinin çeşitlendiğini görmekteyiz. Saltukova, Çaycuma ve
Gökçebey gibi ilçeler bu sahada kurulmuştur.
Yine bu ilçelerin çevresinde Filyos nehrinin kenarında bulunan köy ve mahallelerde, tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu sahaların engebesiz yapısı, verimli alüvyon
toprakların varlığı, taban suyu seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı gürleşen otlak alanların varlığı
bu sahada nüfusun yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Foto 6. Otlak alanlar ve büyükbaş hayvancılık (Akpınar köyü) Foto 7. Şahnalar yakınlarında seracılık
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Alçak aşınım ve tepelik alanların aksine bu alanda yerleşme, özellikle yol boyunca çizgisel doku
sergiler. Fabrikaların ve sanayi sitelerinin de bu alanda yoğunlaştığı görülmektedir.

Foto 8. Çaycuma sanayi sitesi

Foto 9. Bartın yolu uzerinde kum ve çakıl tesisi

Kum ve çakıl ocakları, vadi boyunca yoğun olarak yapılan bir diğer faaliyet türünü
oluşturmaktadır. Aynı zamanda hazır beton fabrikaları ve bunlara ait ürünlerin tesislerinin de entegre
olarak bulunduğu görülür.

Foto 10. Hazır beton fabrikası

Foto 11. Kum çakıl eleme tesisleri ve beton fabrikası
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Şekil 9 . Çalışma Alanının Arazi Kullanımı Haritası
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Sonuç ve Öneriler
Filyos Vadisi Projesi için bahsi geçen bütçe birçok kişinin iştahını kabartmakta hatta malesef
bölge halkınında aynı şekilde arazilerimiz değerlenecek, kamulaştırmadan iyi paralar kazanacağız
şeklinde ifadelerini duymaktayız.
Bu durum, alanda arazi kullanımı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirilmes in i,
uygulanmasını ve kontrolünün etkin şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak uygulanacak
önlemlerin ve arazi kullanımı planlarının Filyos Vadisi ve çevresindeki coğrafi koşulların göz önünde
bulundurularak yapılması gerekmektedir. Böylece Türkiye’nin de gelişmesinde bir adım olacak bu
proje, sürdürülebilir ve doğaya uyumlu bir örnek olacaktır.
Çalışma alanında çok geniş ve verimli tarım alanlarının ve otlak alanlarının varlığı dikkati
çekmektedir.
Son zamanlarda ise özellikle seracılık faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı görülmektedir.
Yetiştirilen ürünlerin hemen yol kenarlarında kurulan tezgahlarda yada küçük kulübelerde satıldığı
özellikle İstanbul ve Ankara’dan yöreye gelen turistler tarafından ilgi görülmektedir.Yine bölgede
kurulan yerel pazarlarda satılan ürünler de yerini bu yerli üretimlere bırakmaktadır. Sorun ise bu
faaliyetin bireysel olması ve özellikle üretilen ürünlerin depolanacığı soğuk hava depolarının olmaması
ve kooperatif şeklinde yapılmamasıdır. Sadece civar köylerden toplanan sütler Çaycuma Süt adı altında
süt ve süt ürünleri olarak pazarlanmaktadır.
Genç nüfusun ise hayvancılık ve tarım faaliyetlerinde bulunmaktan uzak kaldığı görülmektedir.
Devlet koluyla bu konuda ciddi bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Yapılaşmanın hız kazandığı ayrıca görülen diğer bir durumu oluşturmaktadır. Müstakil evlerin
yıkılarak apartmanlara dönüştürüldüğü, diğer taraftan ise nehir kenarına doğru yönelim gösterdiği
farkedilmektedir.
Sıkça yaşanan sağnak yağışların meydana getirdiği sel; jeolojik yapının özelliğind en
kaynaklanan heyelan tehlikesi göz önüne alınmalıdır. Zonguldak merkezde yaşanan bozuk ve plansız
yerleşmenin benzerinin burada da oluşması engellenmelidir.
Bölgede yeralan Filyos Antik kentinin ve yine yakın çevrelerde bulunan tarihi kalıntı ve
yapıların korunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Özellikle arazi gözlemlerimiz sırasında arazinin defineciler tarafından delik deşik edildiğin i
görüyoruz.
Çaycuma’nın Kadıoğlu Mahallesinde bulunan Roma dönemine ait mozaikler ve Üçburgu
mevkinde bulunan liman kalıntıları ile yer yer yıkıntıları görülen su kemeri yapıları ve köprüler yörede
dikkati çekmektedir.Bu değerlere sahip çıkılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan bu yöre özellikle bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri içinde uygun yapı
göstermektedir. Bu imkanlarında gözardı edilmemesi gerekmektedir.
Özellikle akarsu yatağı boyunca yoğun faaliyet gösteren kum ve çakıl ocakları ile entegre
tesisler dikkati çekmektedir.Yoğun şekilde üretim faaliyeti gösteren tesislerin denetiminin yapılması
gerekmektedir. Yer yer nehrin akışını bile etkilediği görülmektedir.
Yine kurulu sanayi sitelerinin tam doluluğunun sağlanamadığı görülmektedir. Bu durumun
sadece yatırım eksikliğinden kaynaklanmadığı yöre halkının bu konuda isteksiz olduğu görülmektedir.
Özelleştirilmeden önce SEKA Kağıt fabrikası ve Zonguldak Kömür İşletmeleri Çaycuma ve
yakın çevresinin istihdamını oluşturuyordu. Önemini kaybeden ve işçi azaltan bu kurumlar yörede
işsizliğin artmasına ve göçü hızlandıran neden olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son zamanlarda özellikle işsiz gençler kaçak kömür madenlerinde çalışmakta; kontrolsüz ve iş
güvenliği olmayan bu madenlerde göçük altında kalmakta ve canlar yanmaktadır.
283

Yörede kısa süreli çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar sağlanmalı ve yöre
halkının eğitim ve seminer programlarıyla kalifiye elemanlara dönüştürülmesi gerekmektedir.
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