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Özet 
 
Zonguldak ve yak"n çevresi, 160 y"ld"r madencili%in yap"ld"%"  
Ta&kömür Havzas"n"n merkezini olu&turmaktad"r. 300 bini a&k"n 
nüfusun ya&ad"%" bu bölgede, madencilik ana ekonomik faaliyet 
alan"n" olu&turmakta ve ya&am"n her alan"n" etkilemektedir. 
Ta&kömür Havzas"nda gerek madencilik tasman" ve gerekse Havza-i 
Fahmiye uygulamas" ve bu uygulamadan kaynaklanan mülkiyet, 
arazi kullan"m", planlama ve kentle&me sorunlar", Ta&kömür 
Havzas"na özel sorunlar olmaktad"r. Üretim bölgelerinde yeryüzünde 
olu&an deformasyon etkileri, üretim sonland"ktan sonra da, azalarak 
y"llarca sürebilmektedir. 
     Art"k tasman olarak adland"r"lan bu olu&um, etki bölgesindeki 
do%al ve kültürel yap"larda sorunlara neden olabilmektedir. Son 
y"llarda Havzan"n birçok bölümünde eski maden üretim alanlar" 
üzerinde in&a edilen yap" ve tesislerde art"k tasman etkilerinin ileride 
stabilite, hasar ve zarar sorunlar" yarat"p yaratmayaca%" konusu 
merak edilmektedir. Bunun için de, bu alanda ileri düzeyde bölgesel 
ara&t"rmalar"n yap"lmas" gerekmektedir. Bu makalede Ta&kömür 
havzas"ndaki tasmandan kaynaklanan mevcut problemler incelenmi& 
ve bu sorunlar"n giderilmesine yönelik çözüm önerileri getirilmeye 
çal"&"lm"&t"r. 

Anahtar Sözcükler  
Art"k tasman, deformasyon, deplasman, kentle&me, altyap", Zongul-
dak 

Abstract 

Formation of Subsidence Resulting From Mining 
Activities and Its Effects on Urbanization 

Zonguldak and its near surrounding have been constituted the centre 
of hard coal basin where mining activities have been carried out for 
160 years. In the region where more than 300 thousand people live, 
mining activities have affected every area of life and comprised the 
main economical activity in this region. Subsidence caused by mining 
activities and the enforcement of Coal Basin Region Regulation, 
locally known as Havza-i Fahmiye implementation, and the 
planning, land use and urbanization problems due to this regulation 
are the issues special to this hard coal region. The effects of surface 
deformations could go on even post production in a decreasing 
manner in and around the production area. 
     This formation also named as residual subsidence can cause a 
great number of natural and cultural problems. It is a curious 
subject whether the buildings constructed on the surface in question 
and the residual subsidence could create damages and problems in 
future. Therefore, it is concluded that investigations of advance 
nature should be conducted to determine these effects in the region. 
In this study existing subsidence problems are investigated and given 
some suggestions for solving these problems. 

Keywords: Residual Subsidence, Deformation, Infrastructure, 
Displacement, Urbanization, Zonguldak 

1. Giri& 

Kömür cevherinin madencilik faaliyetleriyle üretilmesi 
süreci, toplum hayat!nda sa"lad!"! yararlar yan!nda çe#itli 

çevresel, sosyal ve ekonomik yönden problemleri de bera-
berinde getirmektedir. Kömür cevherinin maden i#letme 
bölgelerindeki olu#turdu"u tasman sorunu, bu problemlerin 
ba#l!calar! aras!nda yer almaktad!r. Tasman, anlam olarak 
madencilik faaliyetleri esnas!nda yeralt!ndan al!nan cevher-
den dolay! yeryüzünde zamanla meydana gelen zemin al-
çalmalar! anlam!na gelmektedir. Yeralt!ndaki kömür da-
marlar! ve bu damarlar aras!ndaki panolarda yap!lan rezerv 
ç!karma faaliyetleri esnas!nda zemin içinde büyük bo#luklar 
meydana gelmektedir.  
     Madencilikten kaynaklanan tasman bu bo#luklar!n 
etraf!nda ve üstünde bulunan katmanlar!n kendini tutama-
maya ba#lamas!yla, yeryüzünde meydana gelen dü#ey ve 
yatay yöndeki #ekil bozukluluklar!yla kendisini gösterir ve 
zemin içinden daha üst k!s!mlara do"ru bir dalga hareketi 
yaparak ilerler ($ekil 1).  
     Bu etki, yer alt! ve yerüstünün do"al dengesiyle birlikte 
kentle#me yönünden yerüstünde yap!lan mühendislik proje-
lerinin (toplu konut, karayolu, demiryolu, liman vb)  do"al 
dengesinin bozulmas!na ve deformasyona, ayr!ca alt yap! 
tesislerinin de hasar görmesine neden olmaktad!r.  

 
$ekil 1: Tasman Olu#umu ve Etkileri (AKÇIN vd.2007) 

Di"er yandan madencilik tasman!, insan-toprak ve arazi-
mülkiyet ili#kilerinin bozulmas!na; kadastro ve haritac!l!k 
faaliyetlerinin güç yap!l!r olmas!na da neden olmaktad!r. 
     Yeralt!nda üretim bo#luklar! seviyesinden ba#layarak yer-
yüzüne ula#an bu zemin hareketlerinin zemin içi ve yeryüzü 
yap!lar!nda ve ortamlar!nda neden oldu"u zararlar ve sorunlar,  
yeralt! madencili"inin oldu"u her yerde önemli ara#t!rmalara 
ve düzenlemelere konu olmaktad!r. Zonguldak Metropoliten 
alan! da madencilik faaliyetleri bak!m!ndan çok yo"un 
çal!#malar!n yap!ld!"! bir bölge olmas!ndan dolay! bu tür 
çal!#malara ve düzenlemelere konu olmu#tur.   
     Ta#kömür havzas! Do"uda Çatala"z!, Bat!da De"irmen-
a"z! dereleri aras!nda yakla#!k 20km uzunlu"unda ve 10 km 
geni#li"indeki 200km2’lik bir alan! kapsar. Bu bölge havza 
üretiminin yakla#!k %80’inin yap!ld!"! Kozlu, Üzülmez, 
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Karadon üretim alanlar! yer almaktad!r.  
     Üretim alanlar! ile yerle#im alanlar!n!n iç içe oldu"u bu 
alan içerisinde yo"un yerle#im alanlar!, enerji nakil hatlar!, 
yeralt! alt yap! tesisleri, karayolu, liman, köprü gibi mü-
hendislik yap!lar! bulunmaktad!r. Bölgede üretimlerin sürmesi 
sonucunda bu yap!larda art!k ve aktif tasman etkilerinin so-
nuçlar! görülmekte ve sosyal, ekonomik yönde s!k!nt!lara 
sebep olmaktad!r. 

2. Tasman)n Neden Oldu+u Sorunlar 

Madencilik faaliyetlerindeki üretim sonucu ortaya ç!kan bu 
hareketler, etkilenen ortam ve etki alan! içindeki etki büyük-
lü"üne ve bu ortamlardan yararlanma özelli"ine göre; çe#itli 
sorunlara, madencilik problemlerine, mühendislik yap!lar!n-
daki deformasyonlara sebep olurlar.(KU$CU ve AKÇIN 
1991), ($ekil 2) (URL1) Bu problemleri k!saca özetleyecek 
olursak; 
  

  Yeryüzünde do"al e"imin de"i#mesine, dolay!s! ile 
a#!nma, ta#!nma, heyelan, göçük gibi olaylar!n art-
mas!na ve h!zlanmas!na, 

  Etki alan! üzerindeki ve çevresindeki su dengesinin 
bozulmas!na, bitki örtüsünün zarar görmesine, göl-
lenme ve su kayna"! kay!plar!na, ki#i-ta#!nmaz mal 
ili#kilerinin bozulmas!na, 

  Yerüstü ve yeralt!ndaki yap!larda, tesislerde hasar-
lara, haberle#me ula#!m (karayolu, demiryolu), imar, 
kentle#me, iskân, in#aat faaliyetlerinin güçle#mesine 
ve maliyetlerin artmas!na, 

  Etki alan!nda ve etkilenen ortam içinde neden oldu-
"u zemin deformasyonlar! sonucu su alt! çal!#ma-
larda, su ve di"er ak!c! materyalin ocak içine girmesi 
ile buralarda çal!#ma emniyetinin ve rand!man!n!n 
azalmas!na, 

  4#letmeci kurulu#larla bu hareketlerden etkilenen ki#i 
ve kurulu#lar aras!nda çe#itli hukuki ve sosyal içerik-
li sorunlar!n do"mas!na, 

  Madencilik faaliyetlerinin bitmesinin ard!ndan, art!k 
tasman etkisiyle yeryüzünde e"im, çökme, deplas-
man gibi düzgün yava#layan hareketlerin meydana 
gelmesine ve insan ya#am!n!n etkilenmesine,  

sebep olmaktad!r. 
     Günümüzde yeralt! madencili"inden kaynaklanan çev-
resel, #ehirle#me, imar, iskân ve özellikle tasman gibi so-
runlar!n yo"un oldu"u ülkelerde, harita ve kadastro mühen-
dislerine bu problemlerin boyutunun belirlenmesinde ve ta-
n!mlanmas!nda önemli derecede ihtiyaç duyulmaktad!r.  
     Özellikle Harita ve Kadastro Mühendislerinin çal!#ma-
lar!yla yeralt!nda yap!lacak bir madencilik faaliyetinin yer-
üstü topografyas!nda ne gibi bir tasmana neden olabilece"i, 
yeralt!nda madencilik faaliyetleri s!ras!nda ve sonras!nda 
olu#acak tasman!n yerüstünde bulunan mühendislik yap!-
lar!na ne derecede hasar verece"i ortaya ç!kacakt!r. Yine bu 
çal!#malarla, tasman etkilerinin istenilen bir de"erin alt!nda 
tutulmas! ve madencilik faaliyetlerinin #ehircilik ve çevre 
ile uyumlu halde yürütülmesi mümkün hale gelecektir. 

 
 

 

 
$ekil 2: Tasman!n Kentle#me ve Yap!lar Üstündeki Etkileri  
(URL1) 

3. Tasman De+erini Etkileyen Faktörler 

Madencilik faaliyetleri sonucu olu#an zemin hareketleri ile 
imalat!n yeryüzü etkilerini azalt!p art!ran faktörler 3 grupta 
toplanabilir. 
 
1.Madencilik faaliyetinin yap!ld!"! oca"!n boyutlar! 

  4#letilen panonun uzunluk ve geni#li"i, 
  Yap!lan kaz! kal!nl!"!, 
  Üretilen damar!n e"imi 
  Panonun yeryüzünden olan derinli"i 

 
2.Sahan!n jeolojik yap!s! 

  Taban ve tavan ta#!n!n yap!s! ve özellikleri, 
  Kömürlü seri üzerinde ba#ka bir örtü tabakas! 

bulunup bulunmad!"! ve varsa bunun özellikleri, 
  Ocaktan yeryüzüne kadar etkilenen ortamda bulunan 

kaya ve zemin grubunun yap!sal (tektonik) özel-
likleri, 

  Etkilenen ortam!n nemlilik derecesi ve yeralt! sular! 
 

3. Di"er Etkenler 
  Eski üretimler, 
  Etkilenen ortam!n jeomorfolojisi, 
  Yeryüzü topografyas! ve bitki örtüsü 

 
 

Can E., Akç!n H   Ta"kömür Havzas!ndaki Tasman Olu"umlar!n!n Kentle"me ve Arazi Kullan!m! Üzerindeki Etkileri



hkm 2010/2  Say! 103

-35-

4. Aktif ve Art)k Tasman Etkileri  
 
Yeterli boyutlara gelmi# bir üretimin etkileri yeryüzüne he-
men ula#maz. Derinlik, zemin yap!s! ve di"er do"al-yapay 
ko#ullara ba"l! olarak gecikmeli ula#!r.  
 

     Belirli büyüklükteki bir üretimin yeryüzündeki bir noktada 
neden oldu"u kal!c! hareketleri %80-%90’! o noktan!n etki 
oca"!nda çal!#!ld!"! s!rada, di"er bölümü de üretim bittikten 
ya da etki oca"!n!n d!#!na ç!k!ld!ktan sonraki zaman içinde 
gerçekle#ir CAN ve KU$CU 2009) 
 

 

 

$ekil 3: Aktif ve Art!k Tasman!n Zamana Ba"l! Geli#imi (CAN ve KU$CU 2009) 
 
 
Yeryüzünde daha çok jeodezik donan!m ve yöntemlerle;  
ocak ve zemin içi ortamlarda ise geoteknik donan!m ve yön-
temlerle gerçekle#tirilen bu periyodik ölçmelerle yeryüzünde 
etki alan! üzerinde; 
 

  Bir noktadaki yatay ve dü#ey hareket büyüklü"ü 
ve h!z!, 

  4ki nokta aras!ndaki deformasyon, tasman e"imi ve 
h!z!, 

  Ard!#!k üç nokta aras!ndaki tasman e"rili"i, e"imi, 
h!z! ve yüzeysel yönelimi, 

  Tasman s!n!r ve k!r!lma aç!s! de"erleri, 
  Tasman!n yüzeysel da"!l!m!, 
  Tasman!n zamana ba"l! de"i#imi, aktif ve art!k 

tasman etkileri 
gibi de"erleri ve özellikleri belirlenebilmekte, ölçme ve 
gözlem bölgesi ile ilgili bölgesel parametrelere ait genel ge-
çerli kurallara ula#!labilmektedir. 
     Zamana ba"l! olarak, aktif tasman etkisinin incelendi"inde 
üretimin ilk y!llar!nda düzgün, do"rusal olarak artt!"!, üretim 
sona erdikten sonra ise azalarak artma e"ilimi gösterdi"i 
görülmektedir ($ekil 3).  

5.  Tasman Gözlemleri ve Tasman 
Parametreleri 

Madencilik tasman!n!n olu#um mekanizmas!n!n ve bölgesel 
özelliklerinin; tasman üzerinde etken olan faktörlerin ara#-
t!r!lmas!, neden oldu"u sorunlara çözümler geli#tirilmesi, 
tasman kestirimlerinin yap!labilmesi gibi birçok amaçlar 
için tasman ölçme ve gözlemlerinin yap!lmas! zorunlu 
olmaktad!r (KU$CU, EROL 1991). 
 

6. Zonguldak Ta&kömür Havzas) Ve Tasman 
7li&kisi 

 
Zonguldak ili, bölgede ta#kömürün bulunmas!yla geli#mi# 
bir yöredir. Kentle#me sürecinin madencilik faaliyetlerini 
etkilememesi için 19. yüzy!l!n ortalar!nda bir tak!m önlem-
ler al!nmaya ba#lanm!#t!r. Bu bölgedeki in#aatlara s!n!rla-
malar, ilk defa maden Naz!r! Dilaver Pa#a önderli"inde ku-
rulan bir heyetin haz!rlad!"! yönetmelik taraf!ndan belirlen-
mi#tir (KU$CU ve AKÇIN 1991, AKÇIN v.d. YAZICIO6-
LU, KARAGÖZ 1995; BUYURGAN 1980; QUATAERT 
2009). 1867 tarihinde 100 madde içeren bu Ere"li Kömür 
Madeni Hümayunu Nizamnamesi’nde, madencilerin ve 
halk!n Ta#kömür havzas!nda istedikleri yere ruhsat almadan 
in#aat yapamayacaklar! ve idarece belirlenen uygun yerlere 
ruhsat alarak bina yapabilecekleri belirtilmi#tir. 1879 tari-
hinde yap!lan haritayla havzan!n s!n!rlar! belirlenmi# ve 
Havza-i Fahmiye olarak adland!r!lan bölge ortaya ç!km!#t!r.  
     Havza için olu#turulan bir di"er hüküm ise 1910 tarihli 
Tezkere-i Samiye kararnamesidir. Bu karara göre imar ve 
zilyetlikle mal edinme yasaklanm!# olup, tüm havzan!n 
arazisi devletin hüküm ve tasarrufuna b!rak!lm!#t!r. 1933 
y!l!ndan itibaren Havza-i Fahmiye Müdürlü"ü’nün izni d!-
#!nda belediye kimseye ruhsat verememi#tir. Böylece her 
in#aat için izin yaz!#malar! ba#lam!#t!r. 1950 tarihli Zon-
guldak imar yönetmeli"inin 71. Maddesinde, üretim alan-
lar! üzerinde yap!lacak in#aatlar!n tek katl! yap!lmas! öngö-
rülmü#tür. 1986 tarih ve 3300 say!l! yasa ile Havza-i 
Fahmiye kararnamesi yürürlükten kald!r!lmakta ve bu hav-
zada yap!lacak ta#!nmazlar!n, madencilik faaliyetlerinden 
zarar görmesi durumunda kömür i#letmeleri arazisinden 
herhangi bir hak talep etmeksizin yeni araziler için 
mülkiyete izin vermektedir (KU$CU ve AKÇIN 1991). Son 
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yap!lan sondajl! aramalara göre Kozlu'dan Kilimli'ye kadar 
olan kalker örtülü k!y! #eridi alt!nda 1 milyar 300 milyon 
ton ta#kömürü ve bu kömürün ç!kar!lmas! için birçok galeri 
bulunmaktad!r ($ekil 4).  
     Yap!lan gözlemler kesin olarak göstermi#tir ki, 
Zonguldak sahil #eridindeki kalkerler, tasman yönünden en 
tehlikeli temel zeminidir.  Çünkü bu kalker yap! içinde çok 
say!da karstik bo#luklar bulunmaktad!r.  
    Bölgede yap!lan üretim sonucunda olu#an büyük çapl! 
bo#luklar!n göçü"e b!rak!lmas! sonucu hem dü#ey yönde 
çökme hem de yatay yönde deplasman ad! verilen hareket-
ler meydana gelmektedir. Zonguldak Ta#kömürü havzas!n-
da madencilik faaliyetleri nedeniyle olu#an yatay ve dü#ey 
yöndeki hareketler, bu bölgede altyap! ve üstyap! tesis-
lerinde hasarlar!n olu#mas!na sebep olmu#tur ($ekil 5a ve 
5b).  
     Zonguldak Ta#kömür Havzas!nda yer alan Kozlu bölgesi 
ve di"er üretim alanlar!ndaki bu etkiler; 
 

  Üretim bölgelerinin jeolojik, tektonik ve topog-
rafik yap!s!n!n madencilik, yerle#me ve imar için 
çok elveri#siz olmas!, 

  Üretim alanlar! ile yerle#me alanlar!n!n içi içe bu-
lunmas!, 

  Daha derin kotlarda üretim yap!lsa bile Havzadaki 
damar da"!l!m!n!n düzgün olmay!#! ve daha önceki 
yüzeye yak!n kotlardaki yap!lm!# üretimlerin jeo-
lojik yap!y! bozdu"undan tasman etkilerini aynen 
ta#!mas!, (KU$CU 1993) ayr!ca derin kotlarda 
yap!lan üretimlerin tasman etki alan!n! geni#let-
mesi,   

  Yo"un yerle#im alanlar! alt!nda önemli kömür re-
zervlerinin belirlenmesi, 

  Bu bölgede yeterli bilgi birikiminin bulunmamas!, 
  4#letmeler ile mahalli idareler aras!nda üretim imar 

iskân konular!nda gerekli i#birli"inin sa"lanama-
mas!, 

  Yerle#me ve yap!la#man!n plans!z, projesiz ve ka-
litesiz olmas! 

gibi nedenlerle tasman sorununun boyutlar!n! gün geçtikçe 
art!rmaktad!r.  
     Bugün özellikle Zonguldak Kozlu bölgesinde izinsiz ve 
plans!z yerle#me bölgelerinde bulunan yap!larda oldu"u 
gibi imar planlar!nda yerle#me alanlar! olarak görülen 
bölgelerdeki binalarda yayg!n tasman hasarlar! ortaya 
ç!kmaktad!r. Ayr!ca, 1910 - 1986 y!llar! aras!nda Havza-i 
Fahmiye uygulamas! nedeniyle yeni mülkiyet kazan!m-
lar!n!n yasaklanmas! ve bölgede 1950-1955 y!llar! aras!nda 
yap!lan ilk tesis kadastrosu esnas!nda yerle#ik alanlar!n 
kullan!c!lar ad!na de"il de maliye ad!na kay!t edilmesi, 
orman s!n!rlamalar! ve sorunlar!, yönetim ve planlama hata-
lar! gibi nedenlerle havza genelinde ve Kozlu bölgesinde 
imara yap!la#maya uygun arazi varl!"! çok yetersizdir. 
(AKÇIN, YAZICIO6LU, KARAGÖZ 1995; KU$CU, 
AKÇIN 1991)       
     Bu yetersizlikler nedeniyle; yap!la#maya ve imara uygun 
olmayan alanlarda çe#itli zorlamalarla ve büyük harca-
malarla yeni in#aat alanlar! olu#turulmakta ve bu kapsamda, 
eski üretim alanlar! da yerle#ime aç!lmaktad!r ($ekil 6).  

 
$ekil 4: Zonguldak Metropoliten Alan! Alt!ndaki Maden 
Galerilerinden Bir Görünü# 
 

 
 
$ekil 5a: Ta#kömür Havzas!nda Tasmandan Etkilenen 
Binalar (AKÇIN 2007)       
                

 
 
$ekil 5b: Tasman!n Altyap! Tesislerindeki Etkileri (AKÇIN 2007) 
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$ekil 6: Tasman Etkisinden Kurtulmak Amac!yla Büyük 
Harcamalarla Olu#turulan Yeni Yerle#im Alanlar! 

7.  Ta&kömür Havzas)nda Planl) Yerle&im 
Alan) Olu&turma Çal)&malar) 

Son y!llarda, Zonguldak Ta#kömür havzas!nda ya#ayan hal-
k!n ekonomik geli#melere paralel olarak, daha sa"l!kl! yer-
le#im alanlar!nda ve yap!larda ya#ama istekleri, yönetim-
lerin de bu istekleri kar#!lamaya yönelik bölgeyi daha ya#a-
nabilir hale getirme ve bölgeden göçün önlenmesine yar-
d!mc! olma çabalar!, nüfusun artmas! gibi sebepler, Ta#-
kömür Havzas!ndaki gecekondu bölgelerinde imar !slah 
planlar!n!n uygulanmas!; yeni planl! yerle#im alanlar! yara-
t!lmas! gibi projeleri gündeme getirmi#tir. Sa"l!ks!z yerle-
#im alanlar!n!n !slah! ve planl! yerle#ime uygun yeni alanlar 
olu#turulmas! için yap!lan çal!#malarda: 
 

  Tasman etkisinin sonland!"! ya da sonland!"! sa-
n!lan ve genelde gecekondu bölgeleri niteli"indeki 
eski üretim alanlar!nda, 

  1950’ li y!llarda yap!lan ilk tesis kadastro es-
nas!nda, Havza-i Fahmiye yasaklamas! nedeniyle 
zilyetleri ad!na de"il de, Hazine ad!na tescil edilen 
arazilerin yo"un oldu"u plans!z yerle#im alanla-
r!nda, 

  2B kapsam!na giren alanlarda 
 
imar !slah uygulamalar!n!n yap!lmas! ya da bu bölgelerde 
yeni imarl! yerle#im alanlar! aç!lmas! Havzaya uygun de-
"erlendirilebilecek olanaklar olarak görülmü#tür. 
 
8. Eski Üretim Alanlar)ndaki Art)k 

Tasmandan Kaynaklanan Potansiyel 
Sorunlar 

8.1. Sorunlar)n Yerle&imler Üzerindeki Olumsuz 
Etkileri  

Zonguldak yerle#im yeri olarak Topografik yap!n!n en-
gebeli olmas!ndan dolay! dar bir alana s!k!#m!#t!r. Bununla 
birlikte bölgede yap!la#ma ve mühendislik projeleri de ar-
tarak devam etmektedir. Sürmekte olan bu projeler, 
günümüzde de halen madencilik faaliyetlerinin bulundu"u 

ve eskiden madencilik aç!s!ndan etkin, #u anda ise 
üretiminin daha derinlerde (Deniz seviyesinden 400m ile 
625m a#a"!da)  olan bölgelerde gerçekle#tirilmektedir. Bu 
bölgeler, madencilik faaliyetlerinden dolay! aktif ve art!k 
tasman olu#umlar!n!n etkisi alt!nda bulunmaktad!r. Bu 
sebeple, bölgenin topografyas! yan!nda bölgede yap!lm!# ve 
yap!lmas! dü#ünülen; karayolu, liman vb mühendislik pro-
jelerinin bir bölümü, tasmandan kaynaklanan deformasyon-
lar!n ve deplasmanlar!n etkisinde kalm!#t!r. Söz konusu böl-
ge, yerle#im yeri olarak ileride birçok problemlere zemin 
olacakt!r. Ayr!ca bu alanda tesis edilen altyap! tesislerinde 
art!k ve aktif tasmandan kaynaklanan deformasyonlar!n da 
mevcut oldu"u bilinmektedir. (AKÇIN v.d. 2006)  

8.2. Tasman)n Yerle&im, Kadastro ve Haritac)l)k 
Hizmetleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri  

Zonguldak Ta#kömürü havzas!nda, madencilik faaliyetleri 
sonucunda meydana gelen aktif ve art!k tasman olu#umlar!, 
arazinin topografyas!n! etkilemektedir.  Olu#an bu etki,  ta-
#!nmaz s!n!rlar!n!n yatay ve dü#ey konumlar!n!n da de"i#-
mesine sebep olmaktad!r.  Bunun sonucu olarak da ta#!n-
mazlar de"er kay!plar!na u"ramaktad!r. Bu durum ta#!nmaz 
maliklerin mülkiyet haklar!na zarar verdi"inden dolay! bu 
zararlar!n kar#!lanmas!; bunun içinde yasal ve idari düzen-
lemelerin yap!lmas! zorunlu hale gelmektedir (AKÇIN 
vd.1995, KU$CU ve AKÇIN 1991). 
     Tasman sorunlar!n!n yo"un oldu"u ülkelerde, ilgili ta-
raflar!n (maden i#leticilerinin, genel ve mahalli idarelerin, 
ta#!nmaz maliklerinin) görev hak ve sorumluluklar! belir-
lenmi# ve gerekti"inde mülkiyet hakk! dahil arazi kullan!m 
faaliyetlerine getirilebilecek k!s!tlamalar!n bulundu"u özel 
kanun ve yönetmelikler ç!kar!lm!#t!r (KU$CU ve EROL 
1991). Di"er yandan madencilik faaliyetleriyle olu#an 
tasman etkilerinin; kadastro ve haritac!l!k alan!ndaki di"er 
hizmetlerin yürütülmesinde önemli i#levleri olan nirengi, 
poligon ve röper noktalar! gibi temel jeodezik noktalar!n 
sa"laml!"!n! bozdu"u bilinmektedir (AKÇIN vd. 2003). Bu 
sebeple, bu hizmetlerin yap!m! güçle#mekte, zaman ve eko-
nomik kay!plara ve ki#iler aras!nda anla#mazl!klara neden 
olmaktad!r.  
     Yine tasman hareketlerinin en çok hissedildi"i bu böl-
gede ta#!nmazlar!n kiralanamad!"!, ta#!nmaz üzerindeki el 
de"i#tirme ve hareketlerin (al!m sat!m ipotek vb.) azald!"! 
gözlenmektedir. Bugün ilk tesis kadastrosu üretilmi# ve 
tümü çok y!pranm!# durumdaki kadastro paftalar!n!n kulla-
n!lmas! ve mevcut fiili durumu yans!tmas! araziye uyar-
lanmas! çok güç olmaktad!r. 
     Zonguldak Ta#kömür havzas!nda arazinin Topografik ve 
jeolojik yap!s!n!n ve iklimin kaya dü#mesi gibi olu#umlara 
elveri#li olu#u, yukar!da bahsedilen problemlere ek olarak 
güvenlik problemini de ortaya ç!karmaktad!r. Ayr!ca art!k 
tasman etkisinden dolay! halen bu üretim bölgeleri üzerinde 
ve civarlar!ndaki bu tür tesislerin büyük bir bölümü yarar-
lan!lamaz ve güvenilemez durumdad!r. Bu noktalar!n kont-
rolü ve yenilenmesi ise bölgenin özelli"i dolay!s!yla hem 
zor hem de tekrar bozulma durumuyla kar#! kar#!yad!r. 

9. Sonuç ve Öneriler 

Zonguldak Ta#kömür havzas!ndaki tüm belediyeler için 
tapulu ve imara uygun yeterli arazinin olmay!#!, bölge ile 
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ilgili olarak güncel ve güvenilir kadastro verilerinin ve bü-
yük ölçekli güncel temel planlar!n!n bulunmay!#!, yap!lan 
ve yap!lmas! gereken imar-!slah ve proje üretim faaliyetleri 
için önemli bir darbo"az olu#turmaktad!r. 
     Bu darbo"azla birlikte bölgedeki madencilik faali-
yetlerinden kaynaklanan aktif ve art!k tasman etkilerinin de 
bulunmas!, burada ekonomik sosyal ve yasal yönde birçok 
problemi de beraberinde getirmektedir. Bu güçlüklerin a#!l-
mas! ve tüm arazi içerikli planlama, proje üretme, uygu-
lama faaliyetlerinin daha sa"l!kl! yap!labilmesi için; 
 

1. Belediye s!n!rlar! içindeki hazine ad!na tescil edil-
mi# arazilerden imar ve !slaha uygun olanlar!n ve 
tasmans!z bölgelerin, belirlenerek planl! yerle#ime 
aç!lmas! sa"lanmal!d!r. 

2. Üretim alanlar!n!n güvenilir bir tasman plan! ha-
z!rlanmal! ve bu plan üzerinde bölgelerin muhte-
mel tasman periyotlar! ve etkilenme oranlar! gün-
celle#tirilerek gösterilmeli ve izlenmelidir. 

3. Aktif ve art!k tasman etkisi ile 55-60 y!lda mey-
dana gelen de"i#imler ve yeni olu#umlar nede-
niyle uygulanamaz hale gelmi# olan 1950’li y!llar-
da yap!lm!# ilk tesis kadastrosu, Marmara deprem 
bölgesinde oldu"u gibi yenilenmeli ve arazideki 
fiili durum, tapu sicil kay!tlar!yla uygun hale geti-
rilmelidir 

4. Belediye s!n!rlar! içinde kalan ve kadastrosu ol-
mayan yerle#im alanlar!n!n tesis kadastrosu yap!l-
mal! ve konu ile ilgili olarak ç!kan anla#mazl!klar 
çözülmelidir  

5. Bu çerçevede Ta#kömür havzas!nda ve özellikle 
de havzan!n merkezi olan Zonguldak il merkezi, 
Kozlu, Kilimli, Çatala"z! bölgelerinde büyük bö-
lümü 1910 tarihli Havza-i Fahmiye uygulamas!n-
dan kaynaklanan bölgeye özel mülkiyet sorunlar!-
n!n yine bölgeye özel uygun uygulanabilir bir 
yasal düzenleme ile çözülerek ülke geneli ile uy-
um ve hukuka olan güven sa"lanmal!d!r. 

6. 26730 say!l! 14.12.2007 tarihli Resmi gazetede 
yay!nlanan madencilik faaliyetleri ile bozulan 
arazilerin do%aya yeniden kazand"r"lmas" yönet-
meli%i gere"i; art!k tasman etkisinin sona erdi"i, 
etütlerle saptand!ktan sonra bu bölgeler, kendi 
#artlar!nda yap!la#maya aç!labilir. Ancak havzada 
henüz bu konuda yap!lm!# ve kesinle#mi# bir etüt 
çal!#mas! yoktur. Bununla beraber bu bölgelerde 
yüksek katl! a"!r betonarme binalar!n in#aat! 
sürmekte ve binalar!n say!s! h!zla artmaktad!r. 
Oysa ki, bu bölgelerde onar!m! kolay, hafif yap! 
malzemelerinden üretilmi# az katl! yap!lar!n tercih 
edilmesi ve bu tür yap!la#maya izin verilmesi 
gerekmektedir URL2.  
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