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Öz: Ülkemizde demiryolu güzergahlarının belirlenmesinde jeomorfolojik özelliklerin etkisi büyüktür. Engebeli sahalarda
demiryolları akarsu vadilerinden geçirilmiştir. Bu sahalarda eğim, litoloji ve iklim koşulları etkisiyle kütle hareketleri
meydana gelebilmektedir. Bu durum zaman zaman ulaşımın aksamasına ve kazalara yol açmaktadır. Bu çalışmada
Elâzığ-Tatvan Demiryolu Deplase Hattının Bingöl ile Muş arasındaki bölümünün doğal riskler açısından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu sahada demiryolu hattı Murat Vadisi’nden geçmektedir. Bingöl-Muş arasında baraj
yapımı nedeniyle demiryolu hattı deplase edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar sırasında hattın farklı
bölümlerinde kütle hareketleri meydana gelmiş, tüneller, tarım ve mera alanları zarar görmüştür. Çalışmada sayısal
yükseklik modeli, jeoloji haritaları ve heyelan envanteri temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. SYM’den eğim ve
yükselti basamakları haritası oluşturulmuştur. Jeomorfolojik ve jeolojik özellikler arazi çalışmaları ile birlikte
değerlendirildiğinde deplase hattının Genç (Bingöl)-Muş arasındaki bölümünde akma, kayma, düşme şeklinde kütle
hareketlerine maruz kaldığı, deplase hattında Bozkanat köyü ile Asmakaya (Solhan) Köyü güneyinde yapılan tünellerin
sel oluşturabilecek mevsimlik derelerin ağız kısmından geçirildiği ve sel olaylarına maruz kalabileceği belirlenmiştir.
Deplase hattı çalışmaları nedeniyle Genç (Bingöl) doğusunda, Oymapınar (Solhan) ve Asmakaya köylerinde tarım
alanlarına, mera alanlarına zarar veren kaymalar meydana gelmiştir. Bu durum deplase hattının yeri belirlenirken
yörenin jeolojik-jeomorfolojik özelliklerinin dikkate alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu tür
çalışmalar planlanırken yörenin doğal risklere maruz kalma durumu dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Doğal riskler, Bingöl, Muş.
Abstract: In our country, the effect of geomorphological characteristics on determining the railroad routes is profound.
Railroads have been passed through river valleys in rugged terrain. Mass movements tend to take place in these areas
due to slope, lithology and climatic conditions. This often causes disruption in transportation and traffic accidents. The
aim of this study is to evaluate the section of Elazığ-Tatvan Railroad Displacement Line, which is between Bingöl and
Muş, in terms of natural risks. The railway line in this area passes through Murat Valley. The railway line has been
displaced due to the dam construction between Bingöl and Muş, and trackwork is still continuing. Mass movements took
place in different parts of the line during the work, and the tunnels, agriculture and pasture areas were damaged. In the
study, digital elevation model, geological maps and landslide inventory were used as the basic data source. Slope, and
elevation maps were formed from DEM. When evaluating geomorphological and geological characteristics along with
the field studies, it is observed that the displacement line is subjected to mass movements in the region between Genç
(Bingöl) -Mus as flow, slide, fall and that, in the displacement line, the tunnels constructed in the Bozkanat Village (Solhan)
and Asmakaya Village (Solhan), pass through the mouth of seasonal streams and could be subjected to flood events. Due
to the displacement works, landslides, which damaged cultivated and pasture areas in Oymapınar (Solhan) and Asmakaya
villages,in the east of Genç (Bingöl) district, have occurred. This situation shows that it is necessary to consider the
geological-geomorphological characteristics of the region while determining the location of the displacement line. For
this reason, when such studies are planned, effects of natural risks on the area must be considered.
Keywords: Railroad, Natural risks, Bingöl, Muş.
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1. Giriş
Ülkemizde geçmişten günümüze kara ulaşımında olduğu gibi demiryolu ulaşımında da jeomorfolojik
faktörler etkili olmuştur. Engebeli alanlarda demiryolu hatlarının önemli kısmı akarsu vadilerinden
geçmektedir. Bu sahalar eğimin nispeten düştüğü alanlar olduğundan tercih edilmiştir. Türkiye’nin
jeomorfolojik yapısı demiryolu ağının kurulmasına yönelik bazı alanlarda kolaylıklar sağlarken kimi yerde
zorluklar, hatta imkansızlıklar ortaya çıkarmıştır. İç bölgelerde depresyonlar, havza tabanları, akarsu vadileri,
dağ etekleri, boğazlar, oluklar gibi jeomorfolojik unsurlar demiryolu ağının kurulmasında etkili olmuştur.
Jeomorfolojik faktörlerden yükselti, rölyef amplidüdü, orografik özellikler demiryolu ağlarının ve
güzergâhlarının oluşmasında önemli rol oynamıştır (Çağlıyan ve Yıldız, 2013). Doğu Anadolu Bölgesi’nin
reliefinin ana çizgileri E-W uzanımlı dağlar ile bunlar arasında yer alan, çoğu yerde birbirinden dar vadi veya
boğazlarla birbirinden ayrılan havzalardan oluşmaktadır. Bu havzaları birbirine bağlayan vadiler ulaşım
güzergahı olarak kullanılmaktadır (Yazıcı, 1995).
Ülkemizde karayolu projelerinde seçilen güzergâh rotalarının kaçınılmaz olarak potansiyel ve aktif
heyelan sahalarını da kapsaması nedeniyle doğal ve dolgu zeminlerde zaman zaman karayolu kaymaları ile
karşı karşıya kalınmaktadır (Erginal ve Bayrakdar, 2005). Benzer durum demiryolu projelerinde de
görülmektedir. Güzergâh seçiminde jeomorfolojik ve jeolojik koşulların göz ardı edilmesi önemli problemlere
yol açmaktadır.
Bu çalışmada Elazığ-Tatvan demiryolu deplase hattının Bingöl-Muş arasındaki bölümünde demiryolu
güzergahında yanlış yer seçimi ve hatalı mühendislik uygulamalarından kaynaklanan doğal risklerin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Elazığ-Tatvan demiryolunun Bingöl-Muş arasındaki bölümü Murat Nehri
Vadisi yamaçlarını takip etmektedir. Çünkü vadi yamaçlarında eğim dağlık alanlara nispeten azdır. BingölMuş arasında Murat Nehri üzerinde Beyhan I Barajı, Yukarı Kalehan ve Aşağı Kalehan Barajları’nın yapımı
nedeniyle demiryolu hattı deplase edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Genç (Bingöl)-Muş arasının lokasyon haritası

Proje kapsamında 30 adet delme tünel, 48 aç-kapa tünel, 12 adet köprü, 10 adet viyadük, 108 adet
menfez ve 4 adet üst geçit inşa edilmesi planlanmıştır. Deplase hattı üzerinde çalışmalar sırasında ÇaytepeDuşmalan, Bozkanat, Oymapınar ve Asmakaya köylerinde kayma, akma ve düşme şeklinde heyelanlar
görülmüş, bu heyelanlar tünellere, tarım, mera ve orman alanlarına zarar vermiştir. Ayrıca mevsimlik derelerin
ağız kısmından geçirilen bazı menfezlerin sel ve taşkınlardan zarar gördüğü belirlenmiştir.
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2. Çalışma Alanı ve Başlıca Coğrafi Özellikleri
Bingöl-Muş arasında Murat Nehri, Güneydoğu Torosları D-B yönünde yarmaktadır (Şekil 1). Sahanın
jeomorfolojik gelişimine bağlı olarak Murat Nehri, dar ve derin vadisini oluşturmuştur. Murat Nehri
Vadisi’nde gömülme bazı alanlarda 750-1000 m ye ulaşmaktadır. Araştırma sahasında dağlık alanlar ve Murat
Nehri ile kollarının oluşturduğu vadiler ana jeomorfolojik birimleri oluşturmaktadır. İncelenen saha güneyden
Yaylım Dağı (2681 m) ile sınırlandırılmıştır. Yaylım Dağı’nda litoloji, Paleozoyik-Mesozoyik dönemli şist ve
kalkşistlerden oluşmaktadır. Dağlık kütlenin bol yağış alması ile litolojik yapı özellikle kuzeye bakan
yamaçlarda heyelanların yoğun olarak görülmesine neden olmuştur. Kazmadağ Tepe (2100 m), Belli Tepe
(1979 m), Daz Tepe (1620 m), Kutluca Tepe (1792 m), Pul Tepe (1730 m), Kol Tepe (1457 m), Panav Tepe
(1459 m), Helik Tepe (1524 m), Taşlık Tepe (1788 m) ve Dingilbaz Tepe (2066 m) diğer zirveleri
oluşturmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Genç (Bingöl)-Muş arasının yükselti basamakları haritası

Araştırma sahasında Murat Nehri ve kollarının oluşturduğu vadiler dar ve derindir. Ana akarsu ve
kollarının oluşturduğu vadilerin dar ve derin oluşu epirojenik yükselmeler ile ilgilidir (Atalay, 1974-1977;
Sunkar ve Avci, 2016; 2018; Foto 1). Muş-Bingöl arasında Murat Nehri Vadisi tabanında yükselti 1000-1235
arasında değişmektedir. Yaylım Dağı (2681 m) ve Dingilbaz Tepe (2066 m) kuzeyinde yükselti artarken,
Murat Nehri Vadisi’nin genişlediği Muş Ovası, Muratköy ve Genç’te yükselti azalmaktadır.
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Foto 1. Elazığ-Tatvan Demiryolu Bingöl-Muş arasında Murat Vadisi’ni takip etmektedir (Bozkanat köyü doğusu)

Genç (Bingöl)-Muş arasında Murat Vadisi’nde eğim değerleri oldukça yüksektir. Vadi yamaçlarında
eğim 59o’ye kadar çıkmaktadır. Çalışma alanında minimum eğim 0o, maksimum eğim 58.6o, ortalama eğim
ise 17o’dir. Eğim değerleri Muş Ovası, Genç ve Muratköy dışında yüksektir. Bölgede kütle hareketlerinin
görülmesinin en önemli nedeni eğim değerlerinin yüksek olmasıdır (Şekil 3).

Şekil 3. Genç (Bingöl)-Muş arasının eğim haritası
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Bingöl-Muş arasında Paleozoyik’ten Kuvaterner’e kadar farklı dönemlerde oluşmuş litolojik birimler
yüzeylemektedir (MTA, 2013; Şekil 4). Araştırma sahasında temeli Bitlis Metamorfitleri’ne ait birimler
oluşturmaktadır. Formasyonu oluşturan kayaçlar şist, mermer ve kalkşistlerdir. Bu birime ait kayaçlar Yaylım
Dağı ve çevresinde yüzeylemektedir. Metamorfik kütleler üzerinde tabii dengesi bozulmuş volkanik kütleler,
geçirimsiz ve kaygan olan ve aynı zamanda kayma sathı vazifesi gören şistler üzerinde kaymaktadır (Atalay,
1974-1977).

Şekil 4. Genç (Bingöl)-Muş arasının litoloji haritası (MTA 1/100000 ölçekli Muş K 45 ve K 46 paftalarından yararlanılmıştır)

Çalışma alanında en geniş yüzeyleme alanına sahip olan kayaçlar aglomera ile tüflerden oluşan Üst
Miyosen dönemli proklastiklerdir. Bu birim incelenen alanın batısında geniş alanlarda yüzeylemektedir.
Aglomera ve tüflerin kolayca çözülmesi, Murat Nehri ve yan kollarının derine aşındırması ile bu kayaçlardan
oluşan yamaçların dengesi bozulmaktadır. Yağış miktarının da fazla olması bu malzemenin likitide sınırına
ulaşıp, kaymasına neden olmaktadır. Çalışma alanında Kuvaterner dönemli alüvyon ve eski alüvyonlar akarsu
vadilerinde yüzeylemektedir. Bu döneme ait bazaltlar, Asmakaya köyü kuzeyinde Dingilbaz Tepe ve
çevresinde yüzeylemektedir. Malzemenin ayrışmaya uğraması bu sahada kayma, düşme ve akma şeklinde
heyelanların görülmesine neden olmaktadır.
Çalışma alanında Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ile Kuzey Anadolu Fay Zonuna (KAFZ) paralel
uzanan faylar bulunmaktadır. KD-GB ve KB-GD uzanımlı bu faylar morfolojiye belirgin olarak yansımış, fay
diklikleri ve fay gölleri oluşmuştur. Bu faylar üzerinde magnitüdü >4 olan 9 deprem (1900-2012) meydana
gelmiştir. Bu durum bölgenin tektonik olarak aktif olduğunu göstermektedir (Şekil 5).
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Şekil 5. Genç (Bingöl)-Muş arasının tektonik haritası
Kaynak:Faylar Duman vd., 2012 ve Emre vd., 2012’den ve MTA’nın jeoloji haritalarından alınmıştır

Genç (Bingöl)-Muş arasının iklim özellikleri Bingöl, Genç, Solhan ve Muş Meteoroloji İstasyonlarının
iklim verilerine göre değerlendirilmiştir. Buna göre ortalama sıcaklıklar Bingöl’de 12 oC, Genç’te, 11.8 oC,
Solhan’da 10,3 oC, Muş’ta ise 9,6 oC’dir (Şekil 6). Genç (Bingöl)-Muş arasında Murat Vadisi’nde sıcaklık
farkları oldukça yüksektir. Bu durum ayrışma ürünü enkazın artmasına yol açmaktadır. Ayrıca donma-çözülme
olaylarının sık görülmesi, eğimli yamaçlardaki kayaçların çatlaklarından kopmasına neden olmakta ve yamaç
depolarının hareketini kolaylaştırmaktadır.
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Şekil 6. Bingöl, Genç, Solhan ve Muş’ta aylık sıcaklık ortalamalarının yıl içerisindeki dağılışı
Kaynak: MGM, 2017
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Yıllık yağış miktarı Bingöl’de 940 mm, Genç’te 587 mm, Solhan’da 587 mm, Muş’ta ise 766 mm’dir.
Yağışın büyük bir bölümünün kış ve ilkbahar mevsimlerinde düştüğü görülmektedir (Şekil 7). Bu yağışlar kış
mevsiminde, kar şeklinde düşmektedir. İlkbahar mevsiminde kar erimeleri çözülme ürünü malzemenin suya
doymasına ve ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bu durum heyelanların oluşumunu kolaylaştırmaktadır.
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Şekil 7. Bingöl, Genç, Solhan ve Muş’ta aylık yağış ortalamalarının yıl içerisindeki dağılışı
Kaynak: MGM, 2017

Şiddetli ve devamlı yağmurlar yahut karların erimesi, kayaçların ve çözülme ürünü enkazın içine bol
miktarda suyun sızmasına imkan verir. Bunun neticesinde plastisite veya likitide sınırlarına erişilir ve herhangi
bir sebeple tiksotropi neticesinde heyelan oluşur. Su ayrıca, denge açısını küçülterek, ağırlığı artırarak, buna
karşılık sürtünmeyi azaltarak heyelanları kolaylaştırır (Erinç, 2002). Çalışma sahasında hem hidrometeorolojik olaylar hem de sismik aktivite bu duruma neden olmaktadır.
3. Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada topoğrafya, jeoloji ve heyelan envanter haritaları kullanılmıştır. Çalışma alanına ait
1/25000 ölçekli topoğrafya haritalarının paftaları kullanılarak Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), SYM’den
eğim ve yükselti basamakları haritaları oluşturulmuştur. MTA envanter haritası Erzurum paftasından heyelan
envanter haritası oluşturulmuştur. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında farklı dönemlerde deplase hattı boyunca
arazi çalışmaları yapılmıştır. Jeomorfolojik-jeolojik özellikler arazi çalışmaları ile birlikte değerlendirildiğinde
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
4. Bulgular
Genç (Bingöl)-Muş arasında Murat Vadisi’nde eğim değerlerinin yüksek olması, uygun litolojik
birimler, kar yağışlarının fazla olması, bitki örtüsünün tahribi akma, kayma ve düşme şeklinde heyelanların
görülmesine neden olmaktadır. Yüksek eğim ve seyrek bitki örtüsü nedeniyle sel karakterli akışlar
görülmektedir. Buna bağlı olarak heyelanlar ve sel-taşkınlar bazı bölümlerde deplase hattı için en önemli doğal
risklerdir.
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4.1.

Heyelanlar

Genç (Bingöl)-Muş arasında deplase hattı boyunca Duşmalan (Çaytepe), Bozkanat-Murat Köy
arasında, Oymapınar ve Asmakaya köylerinde hatta zarar veren heyelanlar meydana gelmiştir (Şekil 8). Bu
heyelanlar meydana geldiği km’lere göre ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiştir.

Şekil 8. Genç (Bingöl)-Muş arasının heyelan envanter haritası
Kaynak: Duman vd., 2009’dan yararlanılmıştır

4.1.1. 169-174 Km’de Görülen2 Heyelanlar
Bu sahada Duşmalan (Çaytepe) güneyinde KD-GB uzanımlı diri bir fay bulunmaktadır. Fay
morfolojiye belirgin olarak yansımış, diklikler oluşmuştur. Duşmalan, doğusunda faya bağlı olarak oluşmuş
mevsimlik bir göl bulunmaktadır. Yağış ve kar erimeleri beslenen gölün fazla suları yer altından sızmaktadır.
Aglomera ve tüflerden oluşan litoloji, gölden sızmalar, yağış ve kar erimeleri ile suya doygun hale gelmektedir.
2017 yılında meydana gelen heyelan sonrasında 2 tünel zarar görmüştür (Foto 2a, 2b, 2c). Heyelan sonrasında
yamaç malzemesi alınmış (yaklaşık 20 milyon m3), ancak heyelan 2017-2018’de yeniden tetiklenmiştir. Bu
alanda 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle 5 tünel zarar görmüştür (Foto 3a, 3b).
Deplase hattı bu sahada 500 m güneye kaydırılmış, ancak yeni sahada da heyelanlar en önemli risk faktörüdür
(Foto 3c, 3d).

Foto 2. Çaytepe-Duşmalan’da fay ve oluşturduğu göl (a), 2017’de meydana gelen kayma (b) ve zarar gören tünel (c)

2

Km’ler mevcut yola göre verilmiştir
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Foto 3. Çaytepe-Duşmalan’da yeniden aktive olan heyelan nedeniyle zarar gören tüneller (a, b), güneye kaydırılan hat boyunca görülen
heyelanlar (c, d).

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Heyelan Envanter Haritası’nda bu sahada pasif bir heyelan
bulunmaktadır. Aşağı Kalehan Barajı ve demiryolu inşaatı yapımı sırasında yapılan kazı, patlama, şevlendirme,
topuktan malzeme alımı ve benzeri çalışmalarından dolayı pasif heyelan aktif hale gelmiştir.
4.1.2. 196-203. km’de Görülen Heyelanlar
Bu km’lerde deplase hattı Bozkanat ile Murat köyleri arasından geçmektedir. Bu sahada eğim değerleri
45 ’nin üzerinde olup, litoloji aglomera ve tüflerden oluşmaktadır. Aglomera ve tüflerin Murat Nehrinin yan
kolları tarafından derince yarılması, zaman zaman görülen sellere bağlı olarak meydana gelen oyuntular
kütlelerin hareketini kolaylaştırmaktadır. Kayma ve düşme şeklinde görülen heyelanlar Bozkanat köyü
güneyinde ve doğusunda yer alan tünellere zarar vermiştir. Bu sahada bitki örtüsünün tahribine bağlı olarak
çığ görülme riski de bulunmaktadır.
o
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Foto 4. Bozkanat köyü güneyinde (a) ve doğusunda (b) heyelandan etkilenen tüneller

4.1.3. 204-206 km’de Görülen Heyelanlar
Bu sahada deplase hattı Oymapınar köyü kuzeyinden geçmektedir. Litoloji, yer altı su miktarının fazla
olması ve demiryolu çalışmaları nedeniyle görülen heyelanlar, tarım ve mera alanlarına zarar vermiştir.
Heyelanın demiryoluna zarar vermesini önlemek maksadıyla sahadaki yamaç malzemesi alınmış, ancak bu
durum kütlenin yeniden aktive olmasına neden olmuştur. Bu sahada heyelanlar deplase hattı için en önemli
risk faktörüdür. Oymapınar köyünde heyelan nedeniyle bir köprü zarar görmüştür.

Foto 5. 2017 yılında meydana gelen heyelan sonucu tarım alanları zarar görmüş (a, b), heyelanın hatta zarar vermesini önlemek
maksadıyla yamaç malzemesi alınmıştır (c, d).
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4.1.4. 218. km’de Görülen Heyelanlar
Asmakaya köyü kuzeyinden geçen faya bağlı olarak eğim değeri yüksek diklikler bulunmaktadır.
Eğim değerlerinin yüksek olduğu sahada 2017 yılında ayında meydana gelen heyelan köyün mera alanlarına
ve güneyinden geçen aç-kapa tipindeki tünele zarar vermiştir.

Foto 6. Asmakaya’da görülen heyelan (a), köyün güneyinden geçen aç-kapa tüneline (b) zarar vermiştir

MTA Heyelan Envanteri Erzurum Paftasında (Duman vd., 2009), Asmakaya köyü güneyinde ve
doğusunda pasif heyelan sahaları bulunmaktadır. Bu heyelanlar demiryolu ve baraj yapım çalışmaları ile
yörenin iklim koşulları nedeniyle aktive olmuş ve deplase hattına zarar vermiştir.
4.2. Sel ve Taşkınlar
Bingöl-Muş arasında eğim değerlerinin yüksek olması, yağış miktarının fazla olması ve bitki
örtüsünün tahribi sel-taşkınların görülmesine neden olmaktadır. Deplase hattına ulaşan mevsimlik akarsuların
Çaytepe batısı, Bozkanat güneyi, Oymapınar ve Asmakaya köyü kuzeyinde sel ve taşkın riski yüksektir (Foto
7). Eğim değerlerinin yüksek olması, çözülme ürünü olan malzemenin taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu
malzemenin menfezleri doldurması demiryolu için risk faktörüdür. Bu nedenle demiryoluna ve menfezlere
taşınan malzemenin sürekli olarak temizlenmesi gerekmektedir
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Foto 7. Deplase Hattında sel ve taşkın riskinin yüksek olduğu alanlar a) Çaytepe batısı b) Bozkanat köyü güneyi, c) Oymapınar köyü,
d) Asmakaya köyü güneyi

5. Sonuç
Yeni yerleşme alanlarının belirlenmesinde, kara ve demiryolu güzergahlarının belirlenmesinde dikkate
alınması gereken en önemli husus jeomorfolojik özelliklerdir. Jeomorfolojik özellikler dikkate alınmadan
yapılan çalışmalarda istenilen sonuçlar alınamamakta, emek ve zaman israfı meydana gelmektedir. Yol
güzergahlarının belirlenmesinde doğal çevre koşullarının göz ardı edilmesi yatırım giderlerinin artmasına yol
açmaktadır. Bu çalışmada Elazığ-Tatvan Demiryolu deplase hattının Bingöl-Muş arasında bölümü doğal
riskler açısından değerlendirilmiştir. Elazığ-Tatvan Demiryolunun Bingöl-Muş arasındaki bölümünde deplase
hattı kütle hareketlerinin-heyelanların yoğun olarak görüldüğü alanlardan geçirilmiştir. Doğal koşulların
uygun olması ve çalışmaların tetiklemesi ile görülen heyelanlar tünellerin, tarım ve mera alanları ile orman
alanlarının zarar görmesine yol açmıştır. Arazi çalışmalarına göre Duşmalan ve çevresinde 5, Bozkanat
köyünde 2, Asmakaya köyünde 1 tünel zarar görmüştür. Oymapınar köyünde heyelan bir köprünün
kullanılamamasına neden olmuştur. Genç doğusunda (Duşmalan-Çaytepe), Bozkanat ve Murat köyü,
Oymapınar ve Asmakaya köylerinde heyelanlar hat için en önemli risk faktörüdür. Çaytepe batısı, Bozkanat,
Oymapınar ve Asmakaya köylerinde sel ve taşkınların demiryolu ve yapılarına zarar verme olasılığı yüksektir.
Bu nedenle yol güzergahlarının belirlenmesinde ya da güzergâh değişikliğinde yöre jeomorfolojisi başta olmak
üzere doğal çevre koşulları dikkate alınmalıdır.
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