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ÖZET 

 

Bu çalışmanın konusu; "Ereğli Çevresinin Coğrafi Etüdü"dür. 

Konya İli’ne bağlı olan Ereğli İlçesi’ni kapsayan araştırma sahasında Permiyen, Trias,  

Paleojen, Neojen ve Kuaterner’e ait formasyonlar mevcuttur. En geniş alan kaplayan 

jeomorfolojik birimler ovalık sahalar, plato yüzeyleri ve dağlık sahalardır. Bunların dışında 

kuzeyde volkan konileri ve maarlar bulunur. 

Karasal iklim özelliklerinin görüldüğü sahada, yıllık ortalama sıcaklık 11,5 C˚, yıllık 

ortalama yağış 290,4 mm’dir. İklim şartlarına bağlı olarak doğal bitki örtüsü steptir. 

Toprak örtüsü içinde kapladığı alan bakımından ilk sırayı alüvyal topraklar alır. 

Araştırma sahasında 2000 yılı sayımına göre toplam nüfus 126 117’dir. Bu nüfusun          

% 66’sı şehir, % 34’ü kırsal nüfusu oluşturur. Faal nüfusun % 35’i hizmet, % 31’i sanayi,  

% 18’i ticaret, % 10’u tarım ve % 6’sı ulaşım sektöründe çalışır. Sahada devamlı 

yerleşmelerden köy, kasaba ve şehir yerleşmeleri, geçici yerleşmelerden ağıl, oba ve yayla 

yerleşmeleri bulunur. Kırsal yerleşmelerde kerpiç ve taştan yapılmış eski tip konutlar, şehir 

yerleşmesinde ise daha çok çimento kullanılarak yapılmış yeni tip konutlar yaygındır. 

Ziraat yapılan alanların içinde en fazla pay tahıl ürünlerine ayrılmıştır. Hayvan varlığı 

içinde ilk sırayı tavuk alır. Tarım ürünlerine dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Ulaşım kara 

ve demiryolu ile sağlanır. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this study is “geographical etude of Ereğli district” .  

The formations belonging to Permiyen, Trias,  Paleojen, Neojen and Kuaterner exist in 

the research area which comprises Ereğli, a town of Konya. The geomorphology units 

covering the largest field are plain areas,  plateau surfaces and mountainous areas. Apart 

from these, there are volcanic conics and maars in the northern part of the Ereğli.  

The average temperature in a year is 11.5 C˚ and the average annual rainfall is         

290,4 mm in the region where continental  climate is observed. Depending on the climate 

features, natural vegetation is steppe. Alluvial soils form the fist one in terms of covering 

field  among the soil mat. 

The population in the area of the study is 126 117 according to the census in year 2000. 

This population consists of 66 % city and 34 % rural population. Active population works 

35 % in services, 31 % in industry, 18 % in commerce, 10 % in agriculture and 6 % in 

transportation. There are village, town and city type of permanent settlement and 

sheepbarn, tent of nomad, plateau type of temporary settlement. In the rural settlement, the 

old style of houses made of sun-dried brick and stone; but in the city settlement, mostly 

new style of houses made of cement is common.  

Cereal is the most grown plant in the agricultural areas. Chicken becomes first in the 

existence of animal. The industrial branches depending on agriculture have been 

developed. The transportion is done via railway and motorway. 
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ÖNSÖZ 

 

“Ereğli Çevresinin Coğrafi Etüdü” konulu araştırmada Ereğli İlçesi sınırları içine giren 

alanın fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ortaya konmuştur.  

Çalışmanın giriş bölümünde sahanın sınırları, genel özellikleri, araştırmanın amacı, 

kullanılan malzeme ve yöntemler ile daha önce burası ile ilgili yapılan çalışmalar 

anlatılmıştır. Birinci bölümde fiziki coğrafya özellikleri, ikinci bölümde beşeri coğrafya 

özellikleri ve üçüncü bölümde ekonomik coğrafya özellikleri üzerinde durulmuştur. Son 

olarak incelenen sahadaki tespit edilen sorunlar belirtilmiş ve bu sorunlara çözümler 

önerilmiştir.  

Tezimin oluşumunun her aşamasında bana değerli fikirleri ile yol gösteren danışman 

hocam sayın Prof. Dr. Akif AKKUŞ’a, tecrübeleri ve eleştirileriyle çalışmamın 

sonuçlanmasına emek harcayan hocam Yrd. Doç. Dr. Ayhan AKIŞ’a, araştırmamda gerekli 

verilerin derlenmesi aşamasında her türlü kolaylığı gösteren D.S.İ., D.İ.E., M.T.A. ve 

Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü personeline, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen 

aileme teşekkürü borç bilirim. 
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BÖLÜM I 
 
     1. GİRİŞ 

 

1.1. ARAŞTIRMA SAHASININ COĞRAFİ KONUMU ve GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma sahası, İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’nde, Toros Dağlarında son 

bulan Ereğli Ovası’nda kurulmuş Konya İli’ne bağlı bir ilçedir.  

Ereğli İlçesi 37º- 38º Kuzey enlemi ve 33,5º- 34,5º Doğu boylamları arasında yer alır. 

Kuzeyinde Emirgazi, doğusunda Niğde, güneyinde Karaman ve Halkapınar, batısında 

Karapınar bulunur (Şekil 1.1). 

Denizden yüksekliği 1054 m’dir. 2260 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir.  

 

                              Şekil 1. 1: Araştırma Sahasının Lokasyon Haritası 
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Büyük kısmı Konya Ovası’nın bir parçası olan Ereğli Ovası sınırları içinde bulunan, 

genel olarak sade bir görünüme sahip çalışma alanında, en yüksek eş yükselti eğrisi 

güneyde Toros Dağları’nın yamaçlarından geçer (2250 m). Kuzey kesimde yükseltileri 

1200 m ile 1400 m arasında değişen çok sayıda volkan konisi ve Ereğli’nin doğusunda bu 

yükseltilerde tek tepeler ovadaki önemli arızalardır (Harita 1). 

Sahanın büyük kısmı Kuatener yaşlı volkanik birimler ve alüvyonlardan oluşur. 

Permiyen ve Triyas’a ait sahanın en yaşlı formasyonları güney kesimde bulunur. 

Güneydoğuda ve kuzeybatıda Neojen yaşlı kalker, konglomera, şeyl ve volkanik 

elemanlardan oluşan formasyonlarla kaplı alanlar mevcuttur. 

Karasal iklimin hakim olduğu araştırma sahasında en yağışlı mevsim ilkbahar, en kurak 

mevsim ise yazdır. En düşük ortalama sıcaklık Ocak ayında (-1,5 C˚), en yüksek ortalama 

sıcaklık Temmuz ayında (23,6 C˚) ölçülmüştür. Bitki örtüsü de bu iklim şartlarına bağlı 

olarak step türlerinden oluşur. Ağaç ve çalı formasyonlarının az olduğu sahada hakim bitki 

türleri ot formasyonundandır. 

Alüvyal topraklar inceleme sahasında en fazla yayılış gösteren topraklardır. Kuzey 

kesimde regosoller ve tuzlu-alkali topraklar geniş yer kaplar. Yamaçlarda kolüvyal, batıda 

taban suyunun yüksek olduğu yerlerde organik ve hidromorfik alüvyal topraklar 

bulunurken güneyde dağlık sahalardaki çıplak kayalıklar üzerinde toprak örtüsü yoktur. 

Büyük su kaynakları olmayan Ereğli İlçesi’nin en önemli su varlığı İvriz Çayı’dır. 

Sürekli akarsulardan olan bu çay dışında diğer bir sürekli akarsu da üzerinde bir gölet 

bulunan Çayhan Deresi’dir. Her yıl su miktarı biraz daha azalan Akgöl, Türkiye’nin ve 

dünyanın önemli sulak alanlarındandır ve bir kısmı araştırma sahasının güneybatısında 

bulunur. 

Sahada toplam nüfus 2000 yılı sayımlarına göre 126 117’dir. Toplam nüfusun 82 633’ü 

şehir, 43 484’ü kırsal nüfusu oluşturur. Ülkemizin genelinde olduğu gibi burada da şehir 

nüfusu kırsal nüfusa göre giderek artmaktadır. Yerleşmelerin tarihinin Hititlere kadar 

dayandığı alan birçok devletin egemenliğinde kalmış eski bir yerleşim yeridir. Bugün 6 

kasaba ve 44 köy bulunan araştırma sahasında çeşitli yerleşme şekilleri ve konut tipleri 

bulunur.  

Tarımın ekonomik faaliyetler içinde hala önemini koruduğu sahada, ziraat çeşitli 

faktörlerin etkisiyle hayvancılıktan daha ön plandadır. En çok yetiştirilen ürünler tahıl 

türleridir. Hayvan varlığı içinde tavuk en büyük paya sahiptir. Sanayi faaliyetleri içinde 

özellikle hammaddesi tarım ürünleri olan sanayi kolları gelişmiştir. İlçenin ulaşım sorunu 

yoktur. Birkaç köyü dışında tüm yollar asfalttır. Büyük şehirlerle karayolu ve demiryolu ile 
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ulaşım imkanı vardır. Çok sayıda turizm faaliyetlerine konu olabilecek tarihi kalıntılar ve 

doğal güzelliklere sahiptir. 

 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Ereğli İlçesi’ni kapsayan bu coğrafi etüt çalışmasının amacı, araştırma sahasının fiziki, 

beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini, bu özelliklerin birbirini nasıl etkilediğini ve ne 

gibi sonuçlar doğurduğunu belirleyerek, mevcut sorunları ortaya koyup bunlara çözüm 

önerileri getirmektir. 

   

1.3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN MALZEME ve YÖNTEM 

 

 Araştırmanın ilk aşamasında konu ile ilgili basılmış eserler ve tezler incelenmiştir. 

Maden Tetkik Arama, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik 

Enstitüsü, İller Bankası ve Köy Hizmetleri tarafından hazırlanmış rapor, bülten ve 

haritalar, Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanmış çalışma alanını içine alan       

(N 31, N 32, M 31, M 32, L 31, L 32 paftaları) 1/100 000 ölçekli topoğrafya haritaları 

çalışmanın temel verilerini oluşturmuştur. Bu haritalardan faydalanılarak topoğrafya, 

jeoloji, jeomorfoloji, hidrografya, toprak, yerleşme ve arazi kullanım haritaları çizilmiştir.  

Çalışmanın tamamlanması ve eldeki kaynakların değerlendirilmesinde, 

belgelendirilmesinde arazi incelemeleri yapılmış buralardan edinilen bilgilerden yeri 

geldikçe yararlanılmıştır.  

Basılı eserlerden, raporlardan, haritalardan ve arazi çalışmalarından elde edilen bilgiler 

ve fotoğraflar, anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde, coğrafyanın temel prensiplerine 

uygun olarak düzenlenmiş ve çalışma sonuçlandırılmıştır. 

 

1.4. ARAŞTIRMA ile İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

AKKUŞ, A., BOZYİĞİT R. (1998): “Ereğli Akgöl Tabiatı Koruma Alanının 

Düzenlenmesi” konulu çalışmada Akgöl’deki çevre sorunlarını incelemişler ve çözüm 

önerilerini ortaya koymuşlardır. 

APA, G., (2001): “Ereğli-Türk Devri Yapıları” adlı yüksek lisans tez çalışmasında 

Ereğli’de bulunan Türk devri yapılarının özelliklerini detaylı bir şekilde incelemiştir. 
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AYHAN, A., SEVİN, M., ALTUN, İ.E. (1986): “Karapınar-Ereğli(Konya)-

Ulukışla(Niğde) Civarının Jeolojisi” adlı raporda araştırma sahasının da içinde bulunduğu 

geniş bir alanın jeolojik gelişim safhalarını ve özelliklerini ortaya koymuşlardır. 

ÇELİK, Ş. (1990): “Ereğli Kazası (1500-1520)” isimli yüksek lisans tez çalışmasında 

1500-1520 yılları arasında Ereğli İlçesi’nin ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu 

incelemiştir. 

ÇINAR, K. (1990): “Konya Ovası Kırsal Yerleşmelerinde Planlamaya İlişkin Bir Yöntem  

Araştırması” adlı doktora tez çalışmasında araştırma sahasının da içinde bulunduğu Konya 

Ovası’ndaki bazı kırsal yerleşmeler ve buralarda bulunan konutların özellikleri üzerinde 

durmuştur. 

DEMİRTAŞLI, E. (1986): “Bolkar Dağları ile Ereğli-Ulukışla Havzasının Genel Jeolojisi” 

isimli raporda Ereğli’nin güney ve güneydoğusundaki alanın jeolojik birimlerini ve 

bunların özelliklerini incelemiştir. 

D.S.İ. (1968): “Ereğli Projesi Planlama Raporu” isimli raporda İvriz kaynaklarından çıkan 

sular incelenmiş ve bu suların kullanımı ile ilgili planlamalar ortaya konmuştur. 

D.S.İ. (1972): “Ereğli-Bor Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu” isimli raporda Ereğli 

Ovası’nda mevcut yeraltı suyunun bulunduğu alanlar, derinlikleri ve kalitesi araştırılıp 

sunulmuştur. 

EREĞLİ-KONYA TİCARET ve SANAYİ ODASI (1975): “Ereğli (Konya) Ekonomik 

Sosyal Yapı ve Projeksiyonlar ile Kalkınmaya Yöneliş Durumu” adlı eserde araştırma 

sahasının ekonomik ve beşeri özellikleri ve bunların birbirleri ile etkileşimi ortaya 

konmuştur. 

EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI (1999): “2000’e Doğru Ereğli” adlı eserde araştırma 

sahasının fiziki, beşeri ve ekonomik açıdan sahip olduğu özelliklere yer verilmiştir.  

GÜRBUDAK, T. (1993): “Zaman Sürecinde Ereğli” isimli eserinde araştırma sahasının 

tarihi gelişimini, beşeri ve ekonomik açıdan özelliklerini ortaya koymuş, bazı sorunlarına 

çözüm önerileri üretmiştir. 

SÖĞÜT, A. R. (1992): “Ereğli (Konya) Civarının Jeolojisi ve Zemininin Özellikleri” isimli 

yüksek lisans tez çalışmasında araştırma sahasının güneyinin jeolojik özelliklerini 

incelemiştir. 

SUNGUR, K. (1970): “Konya-Ereğli Havzasında Volkanik Faaliyetler” makalesinde 

araştırma sahasında meydana gelmiş volkanik faaliyetlerin ve şekillerin özelliklerini, 

dağılışlarını incelemiştir. 
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YASSIBAŞ, S. (2003): “Cumhuriyet Dönemi Ereğli (Konya) İlçesi’nin Siyasi, Kültürel ve  

Sosyo-Ekonomik Tarihi” adlı yüksek lisans tez çalışmasında Ereğli’nin cumhuriyetten 

sonra günümüze kadar çeşitli alanlarda gösterdiği gelişim sürecini araştırmıştır.  
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BÖLÜM II 

 

2. FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma sahası, Torosların kuzey eteklerinde, Toros Dağlarının devamı konumunda 

olan, tepelerden ve ova tabanından meydana gelmektedir. Çeşitli jeolojik dönemlere ait 

formasyonların bulunduğu araştırma sahasında 3. ve 4. zaman arazileri hakim durumdadır. 

Büyük kısmı ovalık alanlardan oluşan sahanın kuzeyinde volkan konileri ve maarlar 

bulunur. Büyük akarsuların olmadığı sahada İvriz Çayı ve Çayhan Deresi önemli 

akarsulardır. Bunların yanında çok sayıda mevsimlik akarsu bulunur. Sahada hakim olan 

karasal iklim şartlarına bağlı olarak bitki örtüsü genellikle step türlerinden oluşur. Yağışın 

arttığı yüksek alanlarda daha çok karaçam ve meşe ağaçları görülür. Ancak bunların yayılış 

alanları tahrip nedeniyle çok dardır. Alüvyal ve kahverengi topraklar ile regosoller 

araştırma sahasında en fazla, organik topraklar ve kireçsiz kahverengi orman toprakları ise 

en az görülen toprak türleridir.   

 

2.1. JEOLOJİK ÖZELLİKLER 

 

En eski formasyonun Permiyen’e ait olduğu araştırma sahasında, Triyas, Paleojen, 

Neojen ve Kuaterner yaşlı birimler mevcuttur. Neojen ve Kuaterner yaşlı araziler geniş bir 

yayılım gösterirler. Permiyen, Triyas ve Paleojen’e ait formasyonların neredeyse hepsinde 

kireçtaşı mevcuttur. Kuaterner ve Neojen yaşlı formasyonlarda ise volkanik malzemeler 

önemli bir oranda bulunur. 

 

2.1.1. Permiyen 

Çalışma sahasındaki en eski jeolojik birim Permiyen yaşlıdır. Büyükdede köyünün 

güney eteklerinde 1500 m’nin üzerinde mostra veren bu birim Dedeköy Formasyonu 

olarak adlandırılır (Harita 2). Dolomitik kristalize kireçtaşları ile kayraklardan oluşur. 

 

2.1.2. Triyas 

Büyükdede, Yellice ve Ulumeşe köylerinin güneyinde Triyas yaşlı iki formasyon 

belirlenmiştir. Bunlardan biri şeyl, dolomitik kireçtaşı, şist ardalanmasından oluşan ve 

Bolkar grubunun en çok klastik içeren birimi olan Gerdekesyayla Formasyonudur. Kuzeye 

doğru gidildikçe formasyonun belirgin bir metamorfizmaya uğradığı gözlenir. Büyükdede 
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köy güneyinde dolomitik kireçtaşları ile ardalanan yeşilimsi gri renkli şist ve kayraklar 

içinde yer yer diyabaz arakatkıları ve glokofan şistler gözlenmiştir1. Alt Triyas yaşlı bu 

formasyon üstteki Berendi Kireçtaşı ile uyumludur. Halkapınar Formasyonu bu 

formasyonu diskordan olarak örter. 

Triyas yaşlı diğer birim Berendi Kireçtaşı olarak adlandırılmıştır. Bolkar dağlarının en 

yüksek zirvelerinden olan ancak araştırma sahası sınırlarına girmeyen Aydos dağı       

(3430 m ), Meydan dağı ( 3132 m ) ve Medetsiz dağı ( 3524 m )  Berendi Kireçtaşı'ndan 

oluşmuştur.  

Berendi Kireçtaşı, sığ ve duraylı bir karbonat platformunda çökelmiştir. Formasyonda 

yaygın olan boksit cepleri çökelme ortamının çok sığ olduğuna ve formasyonun zaman 

zaman su yüzeyine çıktığına işaret etmektedir. Tip kesitinde kalınlığı 600 m olan 

formasyon koyu mavimsi gri, kalın tabakalı dolomitlerle başlar ve üste doğru açık gri,  

orta-kalın tabakalı, çok kristalize kireçtaşı ile devam eder. En üste doğru koyu gri, kalın 

tabakalı dolomitik kireçtaşı hakimdir. Kuzeye doğru gidildikçe belirgin bir metamorfizma 

ve aşırı kristalleşme gözlenmektedir. Berendi Kireçtaşı alttaki Gerdekesyayla Formasyonu 

ile uyumludur.2

 

2.1.3. Paleojen 

Karaburun ve Yıldızlı köyleri arasına çizilecek bir hattın güneyinde ve Gökçeyazı köyü 

çevresinde yayılış gösteren Halkapınar Formasyonu Üst Paleosen-Orta Eosen zamanında 

oluşmuş, kuzeye doğru derinleşen bir filiş havzasında çökelmiştir. Genellikle 1250 m’nin 

altındaki yüksekliklerde kabaca doğu batı yönünde uzanan birim kumtaşı, killi kireçtaşı, 

şeyl ve çakıltaşından oluşur. Halkapınar Formasyonu Gerdekesyayla Formasyonu üzerinde 

Yellice ve Büyükdede köyleri civarında açısal uyumsuzlukla durmaktadır.  

Yellice köyünün kuzeyinde, Yazlık köyü güneyinde, Hüseyinler tepe çevresinde ve 

Bahçeli köyü güneybatısında görülen Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı Hasangazi 

Formasyonu,   Paleosen-Orta Eosen döneminde hakim olmuş filiş evresi sonunda çökelen 

türbiditik kumtaşlarından ve havzanın tamamen dolması ile gelişen evaporitik bir ortamda 

çökelen anhidrit, jips ve dolomitlerden oluşur3. 

Toprak tepe, Kocalıdağ tepe, Küçükgöz tepe, Sızma tepe, Bahçeli köyü, Acıpınar köyü, 

Kuskuncuk köyü ve Gökçeyazı köyü arasında yayılış gösteren Aktoprak formasyonu 
                                                 
1 DEMİRTAŞLI, E., 1986, Bolkar Dağları ile Ereğli-Ulukışla Havzasının Genel Jeolojisi, M.T.A. Jeoloji 
                             Etütleri Dairesi Başkanlığı, Rapor No: 746, s. 80, Ankara. 
2 DEMİRTAŞLI, E., 1986, a.g.e., s. 82, Ankara. 
3 DEMİRTAŞLI, E., 1986, a.g.e., s. 59-60, Ankara. 
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Ereğli-Ulukışla Havzası'nda Oligosen ve Miyosende egemen olan molas evresinde çökelen 

gölsel kireçtaşı, marn ve alacalı kireçtaşından oluşur. Araştırma sahasında Aktoprak 

Formasyonu’nun Kurtulmuştepe üyesi bulunmaktadır. Bu üye Ereğli-Ulukışla Havzası'nın 

kapanmasından sonra havzada yer yer oluşan tatlı su göllerinde çökelmiştir. 

 

2.1.4. Neojen 

Çakmak ve Kuskuncuk köylerinin arasına çizilecek bir hattın güneydoğusunda geniş 

alan kaplayan Beştepeler Formasyonu çalışma sahasında akarsu ve göl ortamlarında 

oluşmuş formasyonların sonuncusudur. Kuzeyde konglomera arakatkılı yeşil kumtaşları ile 

başlayan formasyon, killi kireçtaşı arakatkılı kumtaşı-şeyl-konglomera ardışımı 

şeklindedir. En üstte tamamen konglomera ile temsil edilir. Kumtaşları kimi zaman 

konglomera içinde mercekler şeklindedir. Konglomeralar kuzeyde, ince-orta batıda orta-

kalın tabakalı, gevşek çimentolu iyi yuvarlaklaşmış çakılları kapsar. Gevşek çimentolu 

olması nedeniyle çabuk dağılıp, çakıl yığını halini alır. Kumtaşları yeşilimsi, morumsu, 

kızıl renkte kaba taneli, taneler iyi yuvarlaklaşmamıştır. Çapraz tabakalanmalar mevcuttur. 

Şeyller yeşilimsi-boz renkte kötü tabakalı, kirli beyaz renkte, killi kireçtaşı ara seviyeleri 

içermektedir. Gölün sığlaşmasına uygun olarak formasyon kalınlığı değişmekte ise de, 

formasyonun üst sınırı gözükmediği için kesin kalınlığı ölçülememiştir. Fakat tahmini 

kalınlığı 450 m dolayındadır. Tatlı bir eğimle Ereğli-Ulukışla alüvyonları altında 

kalmaktadır. Formasyon içinde yaş verecek hiçbir veri yoktur. Konkordan olarak üstelediği 

Katrandedetepe Formasyonunun Üst Miyosen olması ile Beştepeler Formasyonu da        

Üst Miyosen veya daha genç yaşta olmalıdır. Formasyonun çökelme ortamı tatlı su 

gölüdür. Kırıntılı malzemenin çok oluşu daha çok sığ ortamda oluştuğunu gösterir4. 

Araştırma sahasının kuzeybatısında geniş bir alanda İnsuyu Kireçtaşı adı verilen 

formasyon bulunur. Bu formasyonun üzerine çeşitli volkanik kayalar, kum, alüvyon 

malzemeler diskordan olarak gelir. Birimin değişik kesimlerinde kil, çapraz tabakalanmalı 

kumtaşı, gevşek tutturulmuş konglomera, marn, tüf, ve bazalt gibi farklı litolojilerle ara 

katkılıdır. Yaşı Mio-Pliyosendir. 

Karacadağ yöresinde volkanizmanın gelişimi sonucunda mağma gittikçe asitikleşmiş ve 

bazaltların üzerine araştırma sahasının batısında bulunan andezit akıntıları gelmiştir. 

Üzerine ise Neojen volkanizmasının son ürünü olan andezit-bazaltik üst akıntılar ile 

                                                 
4 AYHAN, A., SEVİN, M., ALTUN, İ.E., 1986, Karapınar-Ereğli(Konya)-Ulukışla(Niğde) Civarının 
                   Jeolojisi, M.T.A. Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Rapor No: 746, s. 23, Ankara. 
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Kuaterner volkanizması ürünleri olan Hasandağ Kül Formasyonu ile konilerin 

piroklastikleri eklenmiştir. Bu alandaki andezitler bazaltlardan minerolojik özelliklerinden 

ziyade renkleri ile ayırt edilebilirler. Yaşı Pliyosendir. Ayrıca Zengen kasabası kuzeyinde 

çıkış merkezi bilinmeyen, Hasandağı Kül Formasyonu’nu örten andezitler vardır. 

Tabanında bazalt akıntıları ve İnsuyu Kireçtaşı Formasyonu bulunan anglomera 

seviyeleri Taşbudak köyü batısında yer alır. Andezit akıntıları üzerine gelmiştir. Yaklaşık  

2 km²’lik bir alanı kaplar. İçerdiği malzemelerin boyutları çeşitlidir. Yer yer tüflere 

rastlanır. Pliyosen yaşlıdır. 

Kutören kasabası, Kızılgedik köyü arasında, Beyören köyü batısında, İğre dağında, 

Karayalım tepenin kuzeyinde ve Boz tepe çevresinde görülen bazaltlar İnsuyu Kireçtaşı 

Formasyonu’nun üzerine değişik dönemlerde çeşitli yerlerden çıkarak gelmiş arazinin 

eğimine uygun olarak yayılmıştır. Bazaltların çıkış yerlerinden daha asitikleşerek gelen 

andezit ve andezitik bazaltik üst akıntılar bazaltların üzerine gelmiştir.  

Jean Rondot'a göre bazaltların gelişimi göl sularının akması için doğal kanallar 

meydana getirdiğinden gölün kurumasına neden olmuşlardır. İlk bazalt volkanik 

faaliyetleri İnsuyu Kireçtaşı’nın oluşumuna rastladığı için bunlar kalker katmanları 

arasında ince bir seviye halinde görülür. Daha sonraki faaliyetler İnsuyu Kireçtaşı üzerine 

yayılım gösterirler. Kalkerler yer yer siyah parçalar nedeniyle siyah bir renk almıştır. 

Stratigrafik konumuna göre yaşı Pliyosendir5. 

Kızılgedik köyü ve Ziyaret tepe arasında kuzeydoğu güneybatı yönünde andezitik-

bazaltik üst akıntılar uzanır. Kuzeydoğu-güneybatı yönlü ana çatlağın son ürünüdür. Daha 

önce meydana gelmiş volkanizma ürünleri olan bazalt ve andezitlerin üzerinde, çatlağın 

yönüne uygun bir şekilde yayılır. Çabuk soğuduğundan hemen hemen hiç akmamış ve 

Karacadağ'ın doruk noktalarını meydana getirmiştir (Ziyaret Tepe 1958 m). Sert, masif bir 

görünümü vardır. Pliyosen yaşlıdır ve bazaltik andezittir. 

 

2.1.5. Kuaterner 

Karaburun, Karayalım ve Kara tepe civarı ile Büyükkaraoğlan tepe doğusunda Neojen 

bazaltlarından daha genç bazaltlar mevcuttur. Olivin bazalt adı verilen Kuaterner yaşlı bu 

bazaltlar daha çok ovadaki piroklastik volkan konilerinin çevresinde yayılmıştır. Koyu 

siyah renkli ve ince tanelidir. 

                                                 
5 AYHAN, A., SEVİN, M., ALTUN, İ.E., 1986, a.g.e., s. 29, Ankara. 
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Ovadaki piroklastik volkan konilerinin etrafını çevreleyen Kuaterner yaşlı bazik kül gri-

boz renkli olup taneleri kül boyutunda ve birbirleri ile iyi tutturulmamış durumdadır.  

Kutören kasabası güneyinde Kutören maarı ve Paşa tepenin doğusundaki iki maar 

Kuaterner yaşlıdır. Kutören maarı derinliği 30 m çapı 750 m civarında dairesel şekilli bir 

maardır. Maarların duvarları ince tabakalı radial olarak dışa doğru 10˚-15˚ eğimlidir.   

Kuzeybatı ve güneyinde bazaltlar, doğusunda Pliyosen yaşlı gölsel kireçtaşı (İnsuyu 

Kireçtaşı Formasyonu) bulunur. Maarı üç yönden çevreleyen bazaltlar burada daha önce 

yataya yakın konumda bulunan lavların patlamadan önce kubbe şeklinde yükselmesi 

nedeniyle dışa doğru eğimlidir.  Kutören maarı ve çalışma alanındaki elips şekilli diğer 

maarlarda öndüleli yapı görülmez. Piroklastik ve maar volkanizması ürünü lavlar Orta 

Anadolu bazalt volkanizmasına aittir6.  

İri piroklastikler araştırma sahasının kuzeyinde dağınık halde bulunur. Maarlarla birlikte 

bölgede, Kuaternerde görülen son volkanizma şekilleridir. Bu faaliyetlerde değişik 

boyutlarda  piroklastik ürünler (cüruf, lapilli, bomba) fırlatılmıştır. Renkleri kırmızı, 

kahverengi ve siyahtır. Nisbi yükseklikleri 100-150 m civarındadır. Birbirine yakın 

devrelerde oluşmuş bu konilerin bir kısmı erozyonla aşınmış yalnız lav tıkaçları kalmış 

bazıları da koni şeklini korumuştur. Lapilli boyutundaki volkanik malzemelerden oluşmuş 

Kızıl tepe, Kara tepe, Büyükkaraoğlan tepe, Kara tepeler, Kırmızı tepe, Karaman tepe, 

Karaburun tepeler şeklini korumuş piroklastik konilere örnektir. Piroklastik volkan 

konilerinin bazıları olivin bazalt oluşumuna neden olmuşlardır.  

Araştırma sahasının kuzey ve kuzeydoğusunda yayılış gösteren Hasandağı Kül 

Formasyonu’nun esas indifa noktası Hasandağı üzerindeki konilerdir. Hasandağı Kül 

Formasyonu lapilli ve çakıl boyutunda beyaz ponza taşı şeklindedir. Ponza çakıllarının 

boyutu volkanik merkezden uzaklaştıkça küçülmüştür. Kuaterner yaşlı Hasandağı Kül 

Formasyonu sahada yer yer volkanizmanın son safhası kabul edilen maar ve piroklastik 

volkan külleri ile örtülüdür. İnsuyu Kireçtaşı ile olması gereken temas yerinde topoğrafik 

yükseklik aynı olduğundan ve bu alan tarım arazisi ile kaplı olduğundan temas alanı 

tahmini çizilmiştir. 

Kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan Ereğli Ovası Kuaterner yaşlı alüvyonlarla 

örtülüdür. Bunlar alttaki yaşlı formasyonlar üzerinde açılı uyumsuzlukla dururlar. Alüvyon 

ova içinde kalınlığı birkaç metreyi geçmeyen, en çok 10 m kalınlıkta bir örtü oluşturur. 

Kil, kum, çakıl ve siltten oluşan alüvyonda; orta ve batı kısımda kil, doğu kısımda ise kum 

                                                 
6 AYHAN, A., SEVİN, M., ALTUN, İ.E., 1986, a.g.e., s. 36, Ankara. 

 10



 

ve çakıl hakimdir. Kuzeydeki alüvyon, Taşlıbudak köyü çevresindeki düzlükte, ince 

kumlar  (silt) halindedir. Güneydeki alüvyon ise Bulgurluk, Yeniköy köyleri ve Aziziye 

kasabası güneyindeki derince kazılmış vadilerde, lokal olarak kalınlaşır ve kumlu, çakıllı 

seviyelerden oluşmuştur. Kuzeye doğru alüvyon kalınlığı azalır7.  

 

2.1.6. Araştırma Sahasının Jeolojik Geçmişi 

Eski jeolojik devirlerde Akdeniz Jeosenklinali'nin zeminini oluşturan çalışma alanında 

Triyas devri sonlarında başlayan Alpin Orojenezi Eosen sonlarında da devam etmiştir. 

Paleosen sonlarında deniz sığ ve sıcak bir duruma gelmiştir. Bu nedenle bu dönemde 

oluşmuş bazı serilerin içine kalker ve kumtaşı gibi unsurlar yanında evaporitiv 

teşekküllerden jips ve anhidrit de dahil olmuştur.  

Sahanın güneyindeki dağlık alan Alp orojenezinin etkisi ile kıvrılmış ve su yüzeyine 

çıkmıştır. Bu orojenezin tesiriyle Paleozoyik yaşlı kalkerler metamorfizmaya uğramıştır. 

Torosların su yüzeyine çıkması ile Akdeniz'in kuzeydeki denizle bağlantısı kesilmiş, bu 

alan bir iç denize dönüşmüştür. Paleojenin sonları Neojenin başlarında bu alanda gölsel 

kireçtaşları ve marnlar çökelmiş, akarsuların biriktirdiği kumtaşı ve çakıl taşları eski 

formasyonları açısal uyumsuzlukla örtmüştür. Neojen birimler Alp orojnezinin son 

dönemlerinde oldukça durgun bir devrede oluştuklarından tabaka eğimleri genellikle yatay 

ve yataya yakındır8. İklim değişmelerinin etkisiyle bugünkü ova alanını kaplayan göl 

zamanla küçülmüş ve kaybolmuştur. Akgöl ve Sultaniye düzlükleri bu gölün kalıntılarıdır.  

Üst Miyosen-Pliyosende başlayarak Kuaternerde de devam eden volkanik faaliyetler 

sonucu oluşan birimler, piroklastik koniler ve maarlar çalışma alanındaki sedimantasyona 

volkanik kül, tüf, lav, ve anglomeraların da eklenmesine neden olan, özellikle kuzey 

kesimde topoğrafyaya son şeklini veren unsurlardır. 

 

2.2. JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER 

 

Sade bir görünüme sahip olan araştırma sahasında ovalık kesimin kapladığı alan diğer 

jeomorfolojik birimlere göre daha fazladır. Ovalık sahaların dışında dağlık sahalar, plato 

yüzeyleri, çentik vadiler, birikinti konileri, volkan konileri ve maarlar diğer jeomorfolojik 

unsurları oluşturur.  

 

                                                 
7 D.S.İ., 1972, Ereğli-Bor Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, s. 26, Ankara. 
8 D.S.İ., 1972, Ereğli-Bor Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu, s. 29, Ankara. 
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2.2.1. Dağlık Sahalar 

Kuzey ve güneyde gördüğümüz, dağlık sahalar 1750 m üzerindeki alanları kapsar. 

Araştırma sahasının batısında Karacadağ’ın doğu eteklerinde Ziyaret tepeyi içine alan 

dağlık saha, Neojen yaşlı bazalt ve andezit-bazaltik üst akıntılardan oluşmuştur. Bu sahada 

ovaya göre yağışın artması ile karaçamlar ve meşeler görülür. Ancak bunlar tahrip 

edildiğinden çok azalmıştır (Foto 1.12). Kireçsiz kahverengi orman toprakları ve kireçsiz 

kahverengi topraklardan oluşan saha mera alanı olarak kullanılmaktadır. 

Torosların kuzey yüzünü oluşturan güneydeki dağlık sahalar ise Permiyen ve Triyas 

yaşlı kalkerlerden oluşur. Çıplak kayalık alanlardan oluşan saha, güneyden ovaya akan 

mevsimlik akarsuların büyük kısmının kaynağını aldığı yerdir. 

 

2.2.2. Plato Yüzeyleri 

Araştırma sahasında 1250 m ve 1750 m arasında bulunan plato yüzeyleri güney, 

güneydoğu ve batıda görülür. Güneyde Triyas yaşlı kalker ve Paleojen yaşlı kumtaşı, 

kireçtaşı, çakıltaşı, anhidrit, jips ve dolomit gibi tortullanma sonucu oluşmuş birimler plato 

yüzeylerini meydana getirir. Kahverengi topraklardan oluşan bu sahalar kuru tarım ve mera 

alanı olarak kullanılır. Dandritik drenaja sahip mevsimlik akarsular burada birçok çentik 

vadi açarak platoları parçalamıştır. Tabanı neredeyse olmayan yamaçları eğimli bu 

vadilerdeki akarsular aynı zamanda arazinin genel eğimine uygun olarak aktığı için 

konsekant akarsular olarak nitelendirilebilir. 

Batıda plato yüzeyleri Neojen andezitlerinin aşınması ile oluşmuştur. Kireçsiz 

kahverengi toprakların bulunduğu alan kuru tarım ve mera alanı olarak kullanılır. 

Karacadağ yamaçlarından ovalık sahaya ulaşmadan volkan konileri görülür.  

 

2.2.3. Ovalık Sahalar 

Ovalık sahalar;araştırma sahasında, 1250 m altındaki yerleri kapsayan, en fazla paya 

sahip yer şeklidir (Harita 3). Karasal bir ova olan Konya Ovası'nın bir bölümünü oluşturan 

Ereğli Ovası'nın büyük kısmını içine alan sahanın yükseltisi, 1000 m eğrisinin geçtiği 

güneybatıya doğru azalır.  

Kuaterner alüvyonlarından oluşan sahanın kuzeye doğru yükseltisi artar. Bu kesimde 

volkan konileri ve maarlar mevcuttur. Proklastik konilerin ovadan nisbi yükseltisi          

100 m’ye kadar çıkar. Maarların içinde en küçüğü Kutören maarıdır. Diğer iki maarın çapı 

buna göre daha fazladır. Neojen kireçtaşları, volkanitleri ve Kuaterner volkanizması ile 

kaplı bu kesimde sierozomler, regosoller, tuzlu-alkali topraklar, kahverengi topraklar, 
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kolüvyal ve alüvyal topraklar bulunur. Buralar kuru tarım ve mera alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

Ovalık sahanın güneybatısında eski göl tabanını oluşturan alçak kesimlerde, organik, 

hidromorfik alüvyal ve alüvyal topraklar mevcuttur. Plato yüzeyleri ile ovalık saha 

arasındaki yamaçlar güneyde ve güneydoğuda kolüvyal topraklarla kaplıdır. Plato 

yüzeylerinden ovaya inerken güneyde Çimencik ve Sarıca köyleri arasında birikinti 

konileri bulunur (Foto 1.3). Eğimin azaldığı bu kesimde dağlık sahalardan kaynağını alan 

mevsimlik ve sürekli akarsular, taşıma güçleri azaldığından taşıdıkları malzemeleri 

biriktirmiş ve konilerin oluşmasına neden olmuşlardır. Bu akarsular, kuru tarım ve mera 

alanı olarak kullanılan sahaya doğru akarak kaybolur. 

 

2.3. İKLİM ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma sahasında iklim özellikleri, güneşlenme süresi, güneş ışınlarının geliş açısı ve 

atmosferdeki genel hava dolaşımı gibi planeter koşullar ile karasallık, yükselti ve yer 

şekilleri gibi coğrafi koşulların etkisindedir. Sahadaki çeşitli iklim elemanlarının 

değerlerinin düzenlenip yorumlanmasında 1980–2004 yılları arasındaki Ereğli Meteoroloji 

İstasyonu tarafından tespit edilen veriler kullanılmıştır. Bu verilere göre genel bir 

tanımlamayla burada, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı, en yağışlı mevsimin 

ilkbahar olduğu karasal iklim tipi görülür.  

 

2.3.1. Sıcaklık 

Sahada sıcaklık faktörü üzerinde çeşitli unsurlar etkilidir. Bunların başında yükselti, 

enlem ve denizden uzaklık gelir. Bu unsurların etkisiyle yaz-kış ve gece-gündüz sıcaklık 

farkları fazladır. Ortalama sıcaklığın en düşük olduğu ay ile ortalama sıcaklığın en yüksek 

olduğu ay arasında 25,1 Cº sıcaklık farkı vardır. 

 
   Tablo 1. 1: Ortalama Sıcaklık, Ortalama En Düşük Sıcaklık ve Ortalama En Yüksek 
                      Sıcaklık Değerleri (1980–2004) 

*Kaynak: DMİGM 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A YILLIK 

Ortalama Sıcaklık (C˚) -1,5 1 5,5 11,6 16 20 23,6 22,7 18,3 12,6 6,2 2,1 11,5 

Ortalama En Düşük 

Sıcaklık (C˚) -13,3 -13 -8,3 -1,4 2,6 6,7 10,3 9,1 3,8 -1,3 -7,1 -12 -2 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (C˚) 13,5 16 21 26,8 30 34 36,4 35,7 33 29,3 20,7 15,9 26 
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Araştırma sahasının yıllık ortalama sıcaklığı 11,5 C° 'dir. Yıllık ortalama sıcaklığın en 

yüksek olduğu ay 23,6 C° ile Temmuz ayıdır. Yıllık ortalama sıcaklık Ocak ayında             

-1,5 C° 'ye kadar düşer ve bu yılın en düşük sıcaklığının yaşandığı aydır. Ocak ayından 

sonra sıcaklıklar ülkemiz genelinde olduğu gibi yükselmeye başlar. Temmuz ayında en 

yüksek değerine ulaşır. Ortalama sıcaklıkların en fazla olduğu mevsim yaz, en az olduğu 

mevsim kıştır.  

Ortalama en düşük sıcaklığın 1980–2004 yılları arasında yaşandığı ay -13,3 C° ile yine 

Ocak ayıdır. Bu yıllar arasında ortalama en düşük sıcaklığın yaşandığı gün -26 C° ile 

02.11.1992 'dir. Ortalama en düşük sıcaklıkların içinde en yüksek sıcaklık 10,3 C° ile 

Temmuz ayıdır. Ortalama en düşük sıcaklığın yıllık ortalaması -2 C° 'dir.   

Rasat verilerinin kullanıldığı yıllar içinde ortalama en yüksek sıcaklık 36,4 C° ile 

Temmuz ayında ölçülmüştür. Ortalama en yüksek sıcaklığın yaşandığı gün 41,3 C° ile 

29.07.2000 'dir. Ocak ayı ortalama en yüksek sıcaklıkların içinde en düşük sıcaklığın 

yaşandığı aydır. Ortalama en yüksek sıcaklığın yıllık ortalaması 26 C° 'dir (Tablo 1.1).  
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                Şekil 1. 2:  Ortalama Sıcaklık, Ortalama En Düşük Sıcaklık ve  

                                   Ortalama En Yüksek Sıcaklık Grafiği (1980–2004) 

Ortalama don olaylı günlerin en fazla olduğu ay Ocak ayıdır. Yaz mevsiminde ve Eylül 

ayında don olaylı gün yaşanmaz. Ocak ayından sonra en fazla don olayının meydana 

geldiği aylar sırasıyla Şubat ve Aralıktır. Yıllık ortalama don olaylı gün sayılarının toplamı 

102 gündür. Yani yılın 102 günü don yaşanır. Şubat ayından sonra don olayının yaşandığı 

günlerde azalma başlar ve Mayıs ayından sonra Ekim ayına kadar don görülmez         

(Tablo 1.2). 
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Tablo 1. 2: Ortalama Don Olaylı Günlerin Değerleri (1980–2004) 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A YILLIK
Ortalama Don Olaylı 
Günler 24,8 21,7 15,4 2,4 0,2 - - - - 2,3 13 21,4 102 

   *Kaynak: DMİGM 

 

Sıcaklık değerlerindeki bu dağılış başta fiziki coğrafya unsurlarını olmak üzere sahada 

yaşayan insanların beşeri ve ekonomik faaliyetlerini etkiler. Sahanın ekonomisinde önemi 

büyük olan zirai faaliyetler üzerinde sıcaklığın yıl içindeki seyri çok etkilidir. Özellikle 

don olaylı günlerin sayısı ve meydana geldiği tarihler zirai ürünlerin verimini belirler. En 

fazla meyvecilik üzerinde olumsuz etkisi olan don olaylı günler, bazı yıllarda meyve 

verimini belirgin oranda düşürür. Bunların yanında olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklık 

ve kuraklık isteyen, araştırma sahasında en fazla yetiştirilen ürün olan tahıllar içinde, 

sıcaklıkların yükselme ve düşme dönemleri önemlidir. Ayrıca tahılların veriminde, 

olgunlaştıkları dönemde yağış almamaları da gereklidir. Bu dönemlerinde gelen yağışlar 

verimi düşürür.  

 

2.3.2. Basınç ve Rüzgarlar 

Araştırma sahasının ortalama yıllık basınç miktarı 896 mb'dır. Şubat ayından sonra 

basınç değerlerinde meydana gelen düşüş İç Anadolu Bölgesi'yle beraber çalışma 

sahasında da etkili olan genel basınç şartlarından kaynaklanmaktadır. Eylül ayından sonra 

ülkemize kuzeyden sokulmaya başlayan karasal kökenli Sibirya yüksek basınç merkezinin 

etkisiyle ortalama basınç değerleri tekrar yükselmekte Ekim ve Kasım aylarında en yüksek 

değerlerine ulaşmaktadır. Şubat ayından sonra kuzeyden etkili olan yüksek basınç 

merkezinin çekilmesi, güneyden gelen yine karasal kökenli Basra alçak basınç merkezinin 

sahayı da etkisi altına almaya başlamasıyla basınç değerlerinde düşüşler görülmektedir. 

Yaz aylarında ortalama basınç değerleri en düşük değerlerine ulaşır. 

 

                             Tablo 1. 3: Ortalama Basınç Değerleri ( mb ), (1980–2004) 

Aylar 
O Ş M N M H T A E E K A YILLIK

Ortalama 
Basınç  897,9 897,7 895,5 894,9 896 895,4 893,9 894,8 894 899 899 898 896 

   *Kaynak: DMİGM 

 

Ereğli İlçesinde 1980–2004 yılları arasında hesaplanan değerlere göre hakim rüzgar 

yönü güneydoğudur (Şekil 1.3). Bu durumun oluşmasında güneydoğuda yer alan İvriz 

 15



 

Çayı'nın vadisinde güneyden, Toros Dağlarından gelen rüzgarların kanalize olması ve 

ilçeye doğru esmesi etkendir. 

 

Tablo 1. 4: Ortalama Rüzgar Esme Sayıları ve Yönleri (1980–2004) 

Yönler  N NE E SE S SW W NW 
Ortalama Rüzgar Esme 
Sayıları 1747 1281 1164 2667 1313 1433 1401 876 

    *Kaynak: DMİGM 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Saat

 

        Şekil 1. 3: Araştırma Sahasının Rüzgar Gülü (1980–2004) 
 

2.3.3. Nem ve Yağış 

Sahanın ortalama yıllık bağıl nem değeri % 63,4 'dür. Nem oranının en fazla olduğu ay 

% 76 ile Aralıktır. En az olduğu ay % 51,5 ile Temmuzdur. Kış mevsimi % 75 ile nem 

oranının en fazla olduğu mevsimdir. Sonbahar % 64 bağıl nem ile kıştan sonra gelir. Nem 

oranı İlkbaharda % 62, yaz mevsiminde % 53’dür. 

İlkbahar mevsiminin nem oranı bakımından 3. sırada olmasına rağmen yağış miktarının 

mevsimlere dağılışında ilk sırada yer alması basınç şartlarının yağış oluşumuna etkisinden 

kaynaklanmaktadır. Nem oranının en düşük olduğu aylar aynı zamanda yağış miktarının en 

az olduğu aylardır. Bu aylarda alçak basınç şartları hakim olsada nem oranı düşük 

olduğundan yağış oluşumu zorlaşır. 
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Tablo 1. 5: Ortalama Bağıl Nem Değerleri (%), (1980–2004) 

 *Kaynak: DMİGM 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A YILLIK 

Ortalama Bağıl 
Nem 75,7 71,8 64,8 59,6 60,1 54,4 51,5 53,9 56,7 65,1 71,5     76 63,4 

 
Ereğli yağış rejimine göre yarı kurak bir iklime sahiptir. 25 yıllık verilere göre ortalama 

yıllık toplam yağış tutarı 290,4 mm’dir. Ortalama yağışın değerleri içinde yağışın en fazla 

düştüğü ay  38,3 mm ile Mayıstır. En az yağış alan ay ise 3,7 mm ile Ağustostur. 
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             Şekil 1. 4: Ortalama Toplam Yağış Değerleri Grafiği (1980–2004) 
 
 

Tablo 1. 6: Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm), (1980–2004) 
 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A TOPLAM

Ortalama Yağış Miktarı (mm) 28,2 26,2 30,5 37 38,3 22,6 7,5 3,7 5,9 23,1 31,6 35,8 290,4 
    *Kaynak: DMİGM 

 
Aylık ortalama yağışın en fazla düştüğü mevsim 106 mm ile ilkbahardır. Ardından 90 mm 

ile kış, 61 mm ile sonbahar ve 34 mm ile yaz gelir. Yağışın mevsimlere dağılışına 

baktığımızda Ereğli'nin karasal iklim görülen bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü karasal 

iklim görülen alanlarda en yağışlı mevsim ilkbahardır. En az yağışlı mevsim yazdır. Çalışma 

alanı da bu şartlara uygundur (Şekil 1.5). 
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            Şekil 1. 5: Ortalama Toplam Yağış Değerlerinin Mevsimlere Göre  
                              Dağılışı Grafiği (1980–2004) 
 

Ortalama açık günlerin en fazla olduğu ay Ağustostur. Açık günlerin en fazla olduğu aylar 

yaz mevsimine rastlamaktadır. Ortalama açık günlerin en az olduğu ay Ocaktır. Açık günlerin 

en az olduğu mevsim kıştır. Ortalama bulutlu günlerin en fazla olduğu ay Mayıstır. En fazla 

ortalama bulutlu günlerin yaşandığı aylar aynı zamanda yağışın en fazla olduğu ilkbahar 

aylarıdır. Kapalı gün Ağustos ayında hiç görülmezken en fazla ortalama kapalı gün sayısı 

Aralık ayında olmaktadır (Tablo 1.7).  

 
Tablo 1. 7: Ortalama Açık Günler, Ortalama Kapalı Günler ve Ortalama Bulutlu Günlerin 

Sayısı (1980–2004) 
 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A YILLIK
Ortalama 
Kapalı 
Günler 9,6 7,6 6,2 4,3 2,6 0,4 0,1 0 0,2 2,6 5,8 10 4,1
Ortalama 
Açık Günler 4,4 5,5 7,3 6 7,1 14,7 24,1 24,9 22,8 14,8 9,4 5,6 12,2
Ortalama 
Bulutlu 
Günler 17 15,2 17,2 19,6 21,2 14,9 6,8 6 7 13,6 14,8 16 14

   *Kaynak: DMİGM 
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               Şekil 1. 6: Ortalama Açık Günler, Ortalama Kapalı Günler ve  
                                 Ortalama Bulutlu Günler Grafiği (1980–2004) 

 
Ortalama kar yağışlı günlerin en fazla olduğu ay Ocak ve Şubat en fazla olduğu mevsim 

kıştır. Kar yağışlarının en fazla kış mevsiminde görülmesi sahada karasal iklim 

görüldüğünün başka bir kanıtıdır. Ortalama karla örtülü günlerin en fazla olduğu ay Ocak 

ayıdır. Kış mevsimi, ortalama karla örtülü günlerin sayısının en fazla olduğu mevsimdir.   

 
Tablo 1. 8: Ortalama Kar Yağışlı ve Karla Örtülü Günlerin Sayısı (1980–2004) 

 
Aylar O Ş M N M H T A E E K A YILLIK

Ortalama Kar Yağışlı Günler 4,9 4,9 3,3 0,4 - - - - - - 1,3 3,6 1,5 

Ortalama Karla Örtülü Günler 11 8,6 3,6 0,2 - - - - - - 1,9 8,6 2,8 
    *Kaynak: DMİGM 

 

2.3.4. İklim Tipi 

Herhangi bir yerin iklimini sınıflandırmada bilim adamları tarafından çeşitli formüller 

tespit edilmiştir. Bunlardan Köppen'in tasnifine göre araştırma alanı yıllık yağış miktarı 

290,4 mm olduğu için “kurak iklimler” kuşağına girer. Köppen, Çöl İklimi ile Step İklimi 

arasındaki sınırı belirlemek için yağış ile sıcaklık arasındaki ilişkiden yola çıkarak bir 

formül oluşturmuştur. Sahada yıllık yağışın % 70 'i ne Nisan ve Eylül arasındaki sıcak 

dönemde ne de Ekim ve Mart arasındaki soğuk dönemde düşmediğinden r= 2t + 7 formülü 

uygulanır. Formüle göre r 'nin değeri 2t + 7'den küçük olduğu için çalışma alanı Çöl 

İklimine dahildir. Buna göre çalışma alanı kışları soğuk, yazları kurak, soğuk kurak iklime 

girer ve bu iklimin harflerle ifadesi BWks'dir.  

De Martonne’un iklim tasnifi özellikle sıcaklık ve yağış dikkate alınarak yapılmıştır. 

Bulutluluk, havanın nemi, yağışlı günlerin sayısı da dikkate alınarak yapılan tasnife göre 

saha Orta İklimler Kuşağında Orta Kuşak Geçiş İklimi içine girer. Kurak ve nemli iklimler 
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arasındaki sınırı belirlemek için De Martonne'nun kullandığı kuraklık indis formülünü göre 

ise alan yarı kurak iklimlere girer.  

De Martonne'nin başka bir formülü de en kurak ayın yağış değeri ile en kurak ayın 

sıcaklık değeri arasındaki ilişkiye dayanarak kuraklık indisini ortaya koyar. Çalışma alanı 

bu formüle göre Yarı Kurak sahalar içine girer. Kurak ve yağışlı ayların tespit edilmesinde 

ise De Martonne, aylık kuraklık indisi formülünü kullanmıştır. Bu işlemleri Ereğli'nin 

değerleri ile uyguladığımızda şu tablo ortaya çıkar: 

 

Tablo 1. 9: Araştırma Sahasında Aylık Kuraklık İndis Değerleri (1980–2004) 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A YILLIK
 

   *Kaynak: DMİGM 

Kuraklık İndisi 
29,4 28,5 23,6 20,5 17,6 9,04 2,6 1,3 2,5 12,2 23,4 35,5   17,1 

 

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kurak, Mayıs ve Ekim ayları yarı kurak, 

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları nemli aylardır (Tablo 1.9). Tahıl 

bitkilerin yetişme dönemi olan ayların nemli geçmesi olgunlaşma dönemi olan ayların ise 

kurak geçmesi sahada tahıl tarımı olumlu etkilemektedir. Ancak yarı kurak geçen Mayıs 

ayında bitkilerin bundan olumsuz etkilenmemesi için sulama gerekmektedir. Aylık 

kuraklık indislerinin bu şekilde dağılış göstermesi burada yetiştirilecek ürünlerin türünü ve 

verimini de etkilemektedir. Tahıl ürünlerinin en fazla yetiştirilen türler olmasında kuraklık 

şartları etkili olmuştur.  

Sırrı Erinç'e göre yaz sıcaklığı 20 C˚ ile 25 C˚, kış sıcaklığı 0 C˚ ile -3 C˚ arasında ve 

yaz yağışları yıllık yağışın % 10 'undan fazla ise bu yer İç Anadolu Step İklimine girer. 

Çalışma alanı yaz sıcaklığı ve yağış oranının mevsimlere dağılışı bakımından bu iklim 

tipine dahildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 20



 

Tablo 1. 10: Araştırma Sahasının Su Bilançosu (1980–2004) 
   
  O Ş M N M H T A E E K A YILLIK

Ortalama Sıcaklık(Cº) -1,5 1 5,5 11,6 16 20 23,6 22,7 18,3 12,6 6,2 2,1 11,5 

Sıcaklık İndisi 0 0,09 1,16 3,58 5,82 8,16 10,48 12,99 7,13 4,06 1,39 0,27 55,13 

Güneşlenme Katsayısı 0,86 0,84 1,03 1,10 1,22 1,23 1,25 1,17 1,03 0,97 0,85 0,83   

Brüt Evapotranspirasyon 0 1,5 15 37 55 80 96 94,5 70 40 19 4   
Düzeltilmiş 
Evapotranspirasyon(mm) 0 1,2 15,4 40,7 67,1 98,4 120 110,5 72,1 38,8 16,1 3,3 583,6 

Ortalama Yağış(mm) 28,2 26,2 30,5 37 38,3 22,6 7,5 3,7 5,9 23,1 31,6 35,8 290,4 
Birikmiş Suyun Aylık 
Değişimi 28,2 23,8 0 -3,7 -28,2 -68,1 0 0 0 0 15,5 32,5   

Birikmiş Su 76,2 100 100 96,3 68,1 0 0 0 0 0 15,5 48   
Gerçek 
Evapotranspirasyon 0 1,2 15,4 40,7 67,1 90,7 7,5 3,7 5,9 23,1 16,1 3,3  

Eksik Su (mm) 0 0 0 0 0 7,7 112,5 106,8 66,2 15,7  0 0 308,9 

Fazla Su (mm) 0 25 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,1 

Yüzeysel Akış 0 0,6 7,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0  

Nemlilik Oranı 28,2 20,8 0,9 
-
0,09 -0,4 -0,7 -0,9 -0,9 -0,9 -0,4 0,9 9,8   

 
Thornthwaite'in iklim sınıflandırmasına göre sahanın su bilançosu ve diyagramı 

incelendiğinde Kasım ayından itibaren yağış PE (Potansiyel Evapotranspirasyon)' den fazla 

olduğundan toprakta su birikmeye başlar. Nisan ayına kadar toprakta su birikmeye devam 

eder. Şubat ve Mart aylarında toprak suya doyduğundan fazla su ortaya çıkar. Nisan ayında 

ve daha sonraki aylarda Kasıma kadar PE yağışı geçtiğinden topraktaki birikmiş su 

harcanmaya başlamamıştır. Haziran ayından sonra toprakta harcanacak birikmiş su 

kalmadığından su eksiği ortaya çıkar. Su eksiği PE'nin yağışı geçip toprakta suyun 

birikmeye başladığı Kasım ayına kadar devam eder. 

Bu sonuçlara göre Thornthwaite'in iklim sınıflandırmasında saha yarı kurak, 

mikrotermal, su fazlası olmayan yada çok az olan ve deniz etkisinde olan bir iklime 

sahiptir. 

Su bilançosuna ait tablo bir diyagram yardımıyla da gösterilebilir. Bunun için yatay 

eksen üzerinde aylar, dikey eksen üzerinde de yağış ve pet değerleri gösterilir. Bu eğrilerin 

meydana getirdiği diyagram üzerinde su fazlası, su eksiği, sarfedilen su ve birikmiş su 

sınırları gösterilir.      
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Şekil: 1. 7: Araştırma Sahasının Su Bilançosu Diyagramı (1980–2004) 

 

2.4. HİDROGRAFYA ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma sahası su varlığı açısından zengin değildir. En önemli akarsuları İvriz Çayı ve 

Çayhan Deresi’dir. Bunların dışındaki akarsular mevsimliktir. Özellikle güneydeki dağlık 

ve güneydoğudaki platoluk alandan çok sayıda mevsimlik akarsu kaynağını alır. Bu 

akarsular doğdukları yerlerden yükseltinin azaldığı ovaya doğru akarak burada kaybolur. 

Güneyden akanlar Çimencik ve Sarıca köyleri arasında birikinti konisi oluşturmuştur. 

Bunların dışında önemli bir su varlığı da Akgöl’dür. Birçok ilçenin sınırlarının içinde olan 

Akgöl’ün doğu kesimi çalışma sahası içine girer (Harita 4).  

 

2.4.1. Akarsular 

Sahada, çeşitli yollarla beslenen, düzenli rejime sahip, İvriz Çayı ve Çayhan Deresi 

sulama suyu sağlamada değeri büyük akarsulardır. Ayrıca bu suların üzerine sulamada 

daha fazla yararlanılabilmesi için baraj ve gölet yapılmıştır. 

 

2.4.1.1. İvriz Çayı 

Halkapınar İlçesi sınırlarında yer alan Aydınkent (İvriz) köyü yakınlarında Paleozoik 

mermerlerden, bir fay hattı boyunca çıkan kaynaklardan oluşur. Bu ilçe sınırları içinde yer 

alan İvriz Barajı’nın sularını topladığı çay, Ereğli'nin 2 km doğusundan geçerek ovaya 

doğru yayılır ve çayın bir kısmı ovada kaybolurken bir kısmı Akgöl’e dökülür. Sulama 
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suyu sağlanmak amacıyla yapılan İvriz Barajı Akgöl’e giden suyun azalmasına neden 

olmuştur. 1000 km² yağış alanına sahip baraj 1983 yılında yapılmıştır. Sulama üniteleri 5 

tanedir. Bunların içinde Sağ Sahil Sulama Ünitesi 18 866 ha net alanı sulayarak en geniş 

alanda sulama yapan ünitedir (Tablo 1.11). 

 
                            Tablo 1. 11: Araştırma Sahasındaki Sulama Üniteleri ve  
                                                 Suladıkları Alanların Miktarı (2005) 

 
 Sulama Ünitesinin Adı Suladığı Alan (net) 

Sol Sahil Sulaması 8 150 ha 
Sağ Sahil Sulama  18 866 ha 
Adabağ Sulaması 3 854 ha 
Yıldızlı Sulaması 538 ha 
Akhüyük-Çiller Sulaması 4 700 ha 

 
 
 
 
 
  

İvriz Çayı’nın akım ölçümünün yapıldığı rasat yılları arasında ortalama yıllık toplam 

akım değeri 129,89 hm³' dür. Akım değerinin en fazla olduğu ay 24,86 hm³ ile Hazirandır. 

En az olduğu ay 3,86 hm³ ile Şubat ayıdır.  

 

                

0

10

20

30

40

50

O Ş M N M H T A E E K A Aylar

0
5
10
15
20
25
30

Yağış 
(mm)

Akım 
(hm3)

Yağış Akım
 

                 Şekil 1. 8: İvriz Çayı’nın Akım (1985–2000)  ve Yağış Değerleri Grafiği  
                                   (1980–2004) 
 

Akım değerlerinin en düşük olduğu mevsim kıştır. Bunun en önemli sebebi bu dönemde 

yağışların daha çok kar şeklinde düşmesi ve sıcaklığın düşük olması nedeniyle karın 

erimesinin gecikmesi, dolayısıyla kar sularının akarsuya karışmasının ve yeraltına 

sızmasının gecikmesidir. İlkbahar aylarında yağışların yağmur şeklinde olması nedeniyle 

akım değerleri yükselmektedir. Özellikle Nisan ayından sonra sıcaklıkların artması kar 

erimelerini de hızlandırır ve kar suları da akarsuyun akımına katkıda bulunur.  

Akım değerlerinin en fazla olduğu mevsimin yaz ayları olması dikkat çekicidir. Bu 

mevsimde havzada sıcaklığın artışı ile buharlaşma değerleri yükselmiş, sulama ve 
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kullanma suyuna olan ihtiyaç artmıştır. Dolayısıyla akarsudan diğer mevsimlere göre daha 

fazla yararlanılmaya başlanmıştır. Buna rağmen akım değerinde düşme yerine yükselme 

olması İvriz Çayı’nın beslenme türü ile ilgilidir. Bu değerlerin dağılışı İvriz Çayı’nın 

yalnız yağmur ve kar suları ile değil yeraltı suları ile de beslendiğini gösterir. Yaz 

aylarından sonra akım değerleri yine düşer ve bu düşüş Şubat ayına kadar devam eder 

(Şekil 1.9).  

İvriz Çayı’nın yukarı çığırının vadisi ve çaya karışan yan derelerin vadileri çentik 

vadidir. Bu nedenle yağışla gelen sular eğimin etkisiyle hızla akışa geçer ve akarsuyun 

akım değerini kısa sürede etkileyerek debide değişimlere neden olur.  
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               Şekil 1. 9: İvriz Çayı’nın Akım Değerlerinin Mevsimlere Göre Dağılımı  
                                 Grafiği (1985–2000) 
 

Akım miktarındaki artma ve azalmaların, her yıl, belirli dönemlerde gerçekleştiği rejim 

tipine düzenli rejim, değişmelerin yılın hangi döneminde meydana geleceğinin belli 

olmadığı rejim tipine ise düzensiz rejim denir. Düzenli rejim kavramı yıl içinde akım 

miktarında görülen değişmelerin önemsiz olduğu akım miktarının hemen hemen aynı 

kaldığı rejim tipi içinde kullanılır. 

     Bu tanıma göre İvriz Çayı düzenli rejime sahiptir. Yılın hangi dönemlerinde artış 

hangi dönemlerinde azalış olacağı bellidir. Akım başlığı altında söz edildiği gibi akımı 

etkileyen etmenler rejimi de etkiler. Çünkü rejim akımdaki değişmeleri ifade eder. 

     İvriz Çayı rejim tipi üzerinde yağışın, kar erimelerinin ve kaynakların etkisini göz 

önünde tutarak sınıflandırma yapılmalıdır. Grafikte de görüldüğü gibi yıl içinde bir alçalma 

bir de yükselme meydana gelmektedir (Şekil 1.8). Bu durum İvriz Çayı’nın akım rejiminin 

basit rejime sahip olduğunun kanıtıdır. 
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Ayrıca Kasım ve Nisan ayları arasındaki devrede seviyede alçalma olması, en az akımın 

Şubat ayında en fazla akımın karların erimesine bağlı olarak Haziran ayında olması İvriz 

Çayı’nın karlı-dağ rejimine sahip bir akarsu olduğunu gösterir.  

 

2.4.1.2. Çayhan Deresi 

Araştırma sahasındaki diğer önemli akarsu da Çayhan Deresi’dir. Torosların kuzey 

yüzünden Milli Orman ve Çarlı dağlarındaki çeşitli alanlardan doğan suların oluşturduğu 

dere buradan kuzeybatı yönünde akarak Çakmak köyünün batısından geçer ve ovaya 

ulaştıktan sonra burada kaybolur. Bu akarsuyun akım değerleri ile ilgili yalnız 1985 yılına 

ait bilgiler elde edilebilmiştir. Bu yıl içinde yapılan ölçümlere göre ortalama yıllık akım 

değeri 0,123 m³’dür. 

 

2.4.2. Göller 

Araştırma sahasında biri doğal diğeri yapay olmak üzere iki göl mevcuttur. Doğal bir 

göl olan Akgöl’ün bir kısmı inceleme alanın içinde yer alır. Yılın bazı dönemlerinde su 

seviyesi, ölçümün yapıldığı yüksekliğinde altına düşer. Yapay bir göl olan Çayhan Göleti 

ise sulama suyu sağlamak amacıyla yapılmıştır. İçinde yeterli miktarda su toplandığında 

düzenli bir şekilde çevredeki ziraat alanlarına su salınır. 

 

2.4.2.1. Akgöl 

Gölün doğu kesimi araştırma sahasının sınırları içinde yer alır. Sürekli olarak su 

bulundurmayan göl sığ bataklıklar, sazlık ve tuzcul steplerden oluşan bir alandır. 

Sazlıkların güneyinde gölün fazla sularının akmasıyla oluşmuş çalışma alanı sınırlarına 

girmeyen Düden Gölü yer alır. Gölün en önemli beslenme kaynakları İvriz Çayı ve 

mevsimlik akarsulardır. İvriz Çayı’nın sularını toplayan İvriz Barajı’nın yapılmasından 

sonra su seviyesinde önemli düşüşler meydana gelmiş ve göl yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalmıştır. Su seviyesi 1990 yılından beri ölçülememektedir.  
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         Şekil 1. 10: Akgöl’de Mevcut Suyun Aylara Göre Değişimi Grafiği (1976–1990) 
 

Yağışlı dönem olan ilkbahar aylarında gölün alanı genişlemekte yaz aylarında 

kuraklığın başlamasıyla daralmaktadır. Mayıs ayından sonra başlayan su miktarı azalması 

Kasım ayına kadar devam eder. Yaz aylarında buharlaşmanın artması yanında yeraltı 

sularının aşırı kullanımı da su seviyesinin düşmesinde etkili olur. Sonbahar aylarında yağış 

artsa da toprak nem bakımından fakir olduğundan su seviyesi yükselemez (Şekil 1.10). 

Araştırma sahası sınırlarında kalan kısmı drenaj yetersizliği ve tahliye imkanlarının sınırlı 

olması nedeni ile genellikle bataklık halindedir.  

Günümüzde göl 3 tahliye kanalının getirdiği sularla beslenir. Ereğli ana tahliye kanalı, 

Ereğli İlçesi ve çevresinin endüstri tesislerinin arıtılmamış sularını göle taşır. Diğer bir 

kanal olan Karaman-Deliçay ana boşaltım kanalının suları Gödet Barajı'nın yapılmasıyla 

azalmıştır. Üçüncü bir kanalda Ağızboğaz tahliyesi adı ile bilinmektedir. Ereğli-Adabağ 

sulamasıyla birlikte ele alınan kanal bugün içinde su olan kaynaklardan biridir.  

 

2.4.2.2. Çayhan Göleti 

Sulama suyu sağlamak amacıyla Çayhan Deresi üzerine 1999 yılında inşaa edilmiştir 

(Foto 1.9). Çayhan sınırlarında yer alan Ereğli'ye 44 km, kasabaya 4,5 km uzaklıkta 

bulunan göletle ilgili ölçümler göletin inşaasından sonra D.S.İ. tarafından bir defa yapılmış 

daha sonra ölçüm yapılmamıştır. İdare yerel yönetime bırakılmıştır. Gölet 678 ha net 

alanın sulamasını yapmaktadır. Yağış alanı 118,1 km²’dir. Toplam yıllık ortalama su 

miktarı 4,4 hm³’tür. 
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2.4.3. Yeraltı Suları 

Araştırma sahasının büyük kısmını oluşturan ovalık saha çevresindeki dağlık ve 

platoluk sahalardan gelen sürekli ve mevsimlik akarsuların sularının toplandığı bir kapalı 

havza durumundadır. Bu nedenle ovanın yeraltı sularının beslenmesinde bu suların önemli 

rolü vardır. Ayrıca yağmur ve kar suları da taban suyunun beslenmesine katkıda bulunur. 

Daha çok Neojen birimlerin taşıdığı yeraltı sularının akış yönü Ereğli'den kuzey, kuzeybatı 

ve batı yönüne doğru arazinin eğimine uygunluk gösterir. Bu akış sırasında Neojen 

serilerin içinde bulunan tuzlu ve jipsli katlara temas eden yeraltı suyu tuzlanmaya başlar. 

Ovanın doğu kesiminde yüzeyden beslenmenin fazla olması nedeniyle tuzluluk derinlere 

doğru inmiştir. Güney doğu kısımlarda da İvriz Çayı’nın sızma ile yeraltı sularını 

beslemesinin etkisinden tuzluluk kuzeye ve batıya doğru itilmiştir. Taban suyu seviyesinin 

en yüksek seviyede olduğu, aynı zamanda ovanın en alçak yerini oluşturan batı ve 

güneybatıda yüzeyden yıkanmanın azalması ve buharlaşma nedeniyle toprağın üst 

kısımlarında tuz zonları meydana gelmiştir.  

Yeraltı suyunun tuzluluk oranının fazla olduğu yerlerde toprakların tuzluluk 

derecelerinin de artması buharlaşmanın tuzluluğa etkisini gösterir. Yeraltı sularının 

tuzluluk oranının düştüğü yerlerde topraktaki tuzluluk oranı da düşmektedir.  

Yağmur şeklindeki yağışların ve kar erimelerinin artması ile ilkbahar aylarında taban 

suyu seviyesi en yüksek sınırına ulaşır. Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi sonucunda 

buharlaşmanın ve sulama suyuna olan ihtiyacın artmasıyla kuyuların aşırı kullanımı yeraltı 

suyunun seviyesinde önemli bir düşüşe neden olur. Eylül ayında bu unsurların etkisiyle 

seviye en düşük durumuna gelir. Sonbahar sonlarından itibaren yağışların artması, 

sıcaklıkların düşerek buharlaşmanın ve sulama suyuna olan ihtiyacın azalması taban suyu 

seviyesinde nispeten bir artışa neden olur.  

 

2.5. TOPRAK ÖZELLİKLERİ 

 

Yerkabuğunu oluşturan malzemelerin çeşitli yollarla ayrışması ve içine çeşitli 

unsurlarında katılmasıyla (organik maddeler, hayvanlar, su) oluşan toprak örtüsünün 

meydana gelmesinde farklı etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenlerin başında gelen ana 

kaya, iklim ve yer şekilleri araştırma sahasındaki toprakların oluşumunda da önemli rol 

oynamıştır. Özellikle yağış miktarı, sıcaklık, jeolojik formasyonların özellikleri ve eğim 

toprakların çeşitlenmesinde belirleyici olmuştur. 
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Araştırma sahasında intrazonal, zonal ve azonal toprak gruplarından toprak çeşitleri 

bulunmaktadır. 

İyi gelişmiş profil özellikleri taşıyan büyük toprak gruplarının oluşturduğu zonal 

topraklardan kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi 

orman toprakları ve sierozemler, ana materyalin yapısı, topoğrafya veya drenaj gibi hakim 

bazı yerel etkileri yansıtan intrazonal topraklardan tuzlu-alkali topraklar, organik topraklar, 

hidromorfik alüvyal topraklar, çeşitli faktörler nedeniyle belirli bir profile sahip olamayan 

azonal topraklardan regosoller, alüvyal topraklar, kolüvyal topraklar araştırma alanında 

bulunan topraklardır. 

 

2.5.1. Kahverengi Topraklar 

Çeşitli ana kayalar üzerinde oluşabilen kahverengi toprakların oluşumunda 

karstifikasyon önemli rol oynadığından profilinde kalsiyum önemli yer tutar. A, B ve C 

profilli topraklar olup aşırı erozyona uğrayan yerlerde A ve C katı bulunur. A katı 

kahverengi ve tonlarındadır. B katının altında beyazımsı ve çoğunlukla sertleşmiş kireç 

birikme katı vardır. Doğal drenajları iyidir. A katı 10-15 cm kalınlığında ve granüler 

yapıdadır. Organik madde içeriği orta derecededir.9 Güneyde 1150-1500 m’ler arasındaki 

yamaçlarda, güneydoğuda 1200 m’den sonra, Ereğli'nin doğusunda tepelik alanlarda ve 

kuzeyde 1050 m’den sonra değişik alanlarda bulunan kahverengi topraklar yazın uzun 

dönem kuru kaldığından bu dönemlerde kimyasal ve biyolojik etkinlikler yavaşlar. Bu 

toprakların oluştuğu topoğrafya fazla eğimli değildir. Karaburun, Melicek köylerinin 

güneyi, Çayhan kasabasının güneyinde 1250 m’nin üzerindeki alanlar, Çakmak köyünün 

doğusu, Kuzukuyu köyünün kuzeyi ve Ereğli'nin doğusundaki tepelik alanlar gibi eğimli 

olan sahalarda mera olarak, bunların dışındaki alanlarda ise kuru ziraat alanı olarak 

kullanılmaktadır.  

 

2.5.2. Kireçsiz Kahverengi Topraklar 

A, B ve C katına sahip, yağışın 350 mm-750 mm arasında yıllık ortalama sıcaklığın 

11.5 C˚ olduğu alanlarda görülen kireçsiz kahverengi topraklarda kireç birikimi yok yada 

çok azdır. Ana maddesi andezit ve bazalt gibi püskürük kayalar olan bu topraklar eğimli 

alanlarda bulunur. Sahada yalnız Karacadağ’ın doğu eteğinde yer alır. Mera alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

                                                 
9 K.H.G.M., 1993, Konya İli Arazi Varlığı, K.H.G.M. Yay., s. 16, Ankara. 
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2.5.3. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları 

A katı iyi oluşmuş B katını ayırmanın zor olduğu bazı yerlerde B katının olmadığı A 

katının altında C katının olduğu kireçsiz kahverengi orman toprakları, orman alanları ya da 

çalılık alanlar altında oluşur. Genellikle çalışma sahasında olduğu gibi dağlık ve tepelik 

alanlarda bulunur, orman ve mera alanı olarak kullanılır. Ancak sahada kuru tarım alanı 

olarak da kullanılmaktadır (Harita 5).  

 

2.5.4. Sierozem Topraklar 

Kireçlenme ve tuzlanmanın etkisi ile oluşan, A, B ve C profilli topraklardan sierozem 

topraklar sahada kuzeyde, ana kayanın Kuaterner yaşlı volkanik küllerden ve ponza 

taşından oluştuğu Hasandağı Kül Formasyonu ve olivin bazaltın üzerinde oluşmuştur. Bu 

topraklar üçüncü sınıf arazilere girmektedir. Erozyon orta şiddettedir. Regosoller, 

kahverengi topraklar ve kolüvyal topraklarla birlikte bulunurlar. Bulunduğu topoğrafyada 

eğim fazla değildir. Sahada kuru ziraat alanı olarak kullanılmaktadır. Yalnız dördüncü sınıf 

arazi sınıfına giren bir kısmı meradır. 

 

2.5.5. Tuzlu-Alkali Topraklar 

İntrozonal toprakların halomorfik sınıfına giren. sahada eğimin çok azaldığı Tatlıkuyu, 

Çiller ve Kamışlıkuyu köylerinin kuzeyindeki tuzlu-alkali topraklar belirgin A, B ve C 

katına sahiptir. Tuzlu topraklar tuzlu taban suyunun yükselmesi ve aşırı buharlaşma sonucu 

arazide tuz birikmesi ile oluşmuştur. Tuz toprak katlarında veya yüzeyde kristaller halinde 

birikmiştir. Alkali topraklarda özellikle B katında yüksek oranda sodyum birikimi söz 

konusudur. Bu katta kil oranı oldukça fazla ve genellikle prizmatik veya kolon strüktür 

görülür.10 Tuzlu topraklar tuz, alkali topraklar sodyum fazlalığı nedeniyle ıslah çalışmaları 

yapılmadan ziraat için kullanılamazlar. Araştırma sahasında mera alanı olarak 

kullanılmaktadır.  

 

2.5.6. Organik Topraklar 

Yalnız Adabağ köyünün doğusunda görülen organik topraklarda yüksek oranda organik 

malzeme birikimi vardır. Bu topraklar eğimin çok az olduğu ya da topoğrafyanın iç bükey 

olduğu alanlarda görülür. Bu nedenle drenajın yanında genellikle tuzlulukta bir problemdir. 

Saz, kamış gibi suyu seven bitkilerin kök ve saplarının yüksek taban suyu içerisinde 

                                                 
10 MATER, B., 1998, a.g.e., s.192, İstanbul. 
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havasız şartlarda yavaş yavaş ayrışarak devamlı birikmesi sonucu oluşurlar. İyi yapılacak 

ıslah çalışmalarıyla verimli topraklar haline gelebilirler. Araştırma sahasında çayır alanı 

olarak kullanılmaktadır. 

 

2.5.7. Hidromorfik Alüvyal Topraklar 

Pınarözü ve Türkmen köyleri arasına çizilecek hattın güneybatısında, çalışma sahasının 

güneybatı sınırına kadar uzanan bu topraklarda profil oluşmamıştır. Eğimin az ya da 

topoğrafyanın düz olduğu yerlerde oluşmuştur. Kuaterner yaşlı araziler üzerinde meydana 

gelen ana maddesi alüvyal topraklarla aynı olan bu topraklarda taban suyunun yüksek 

olması, toprağın sürekli ıslak olmasına neden olmaktadır. Bu durum nedeniyle toprak 

sürüme elverişli değildir.  

Esas olarak çayırlık, sazlık ve mera şeklinde görülen bu topraklarda yer yer bataklıklar 

bulunur. Toprakların devamlı suya doygun olması oksidasyona engel olup redüksiyona 

neden olmakta, böylece toprakta renk lekeleri ve gley oluşmaktadır. Gley katı genellikle   

30 cm’den başlamaktadır. Hidromorfik alüvyal topraklarda kamış, saz ve çayırların kök, 

sap ve yaprakları çok fazla olduğundan organik madde miktarı yüksektir. 11 Drenaj 

yetersizdir, tuzluluk ve alkalilik fazladır.  

 

2.5.8. Regosol Topraklar 

İnceleme sahasında kuzeydoğuda geniş alan kaplayan regosoller Kuaterner yaşlı 

volkanik malzemeler ve Pliyosen yaşlı kireçtaşı üzerinde oluşmuştur. A ve C katı iyi 

gelişmiş regosollerde genellikle B katı olmadığından profil oluşumu zayıf zonal 

topraklardandır. Oluştuğu alanda topoğrafya dalgalı, eğim azdır. Geçirgenliğin fazla, su 

tutma kabiliyetinin düşük olduğu sığ topraklardır. Bu nedenle toprak kurudur ve üzerinde 

zayıf, seyrek, bitkiler yetişmiştir. Rüzgar ve su erozyonu büyük kısmında orta şiddette 

olmakla beraber bazı kesimlerinde şiddetli rüzgar erozyonu dikkati çeker. Bu toprakların 

bulunduğu tepelik alanlar mera, eğimin daha az olduğu kısımlar ise kuru ziraat alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

 

2.5.9. Kolüvyal Topraklar 

Bu topraklar plato yüzeyleri ile ovalık saha arasında ve vadilerin yamaçlarında 

bulunurlar. Sel ve yağmur sularının taşıdığı malzemelerin üzerinde oluşmuş bu toprakların, 

                                                 
11 K.H.G.M., 1993, a.g.e., s. 13, Ankara. 
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unsurlarının büyüklüğü aşınmanın şiddetine bağlı olarak değişir. Eğim nedeniyle drenajları 

iyidir. Tuzlanma gibi problemler yoktur. Bazı alanlarda bu toprağı oluşturan unsurlar         

o kadar küçülür ki alüvyal topraklarla karıştığı olur. Bu toprakların bulunduğu yerlerin 

büyük kısmında su ve rüzgar erozyonu orta şiddettedir. Kuru ziraat, sulu ziraat ve mera 

alanı olarak kullanılır (Harita 5). 

 

2.5.10. Alüvyal Topraklar 

Araştırma sahasında geniş yer kaplayan bu topraklar A ve C katlarına sahip akarsu ve 

göl kaynaklı depozitlerin meydan getirdiği ve değişik zamanlarda gelen sedimantasyonun 

durumuna göre profilinde çeşitli katlar bulunan genç ve derin topraklardır. İnce bünyeli, 

sığ taban suyuna sahip, düşey geçirgenlik düşüktür12. Kuaterner yaşlı alüvyonlar üzerinde 

meydana gelmiş bu genç topraklar kireççe zengindir. Toprağın yüzeye yakım kısımları 

nemli ve organik maddece zengindir. Çalışma sahasında sulu ziraat, kuru ziraat ve az bir 

kesimde mera alanı olarak kullanılmaktadır.  

 

2.6. BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma sahası flora bakımından İran-Turan Fitocoğrafya bölgesine dahildir. 

Ülkemizin genelinde olduğu gibi burada da bitki türleri ve yayılışları iklim, topoğrafya ve 

toprak şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Ot, çalı ve ağaç formasyonunun görüldüğü 

çalışma sahasında yıllık yağış ortalamalarının düşüklüğü (300 mm’nin altında) zayıf, derin 

köklere sahip olmayan, seyrek ot formasyonuna ait türlerin daha fazla yayılış göstermesine 

neden olmuştur.  

Topraklardaki, özellikle sahanın güney kesimlerinde, kireç ve tuz oranı fazlalığı bu 

şartlara uyum sağlamış Salsoletum inermi, Frankenio-Limonietum iconiae gibi çorakçıl 

bitkilerin yetişmesine neden olur. Aynı zamanda sahanın büyük kesiminde eğimin az ve 

yüksekliğin 1000 m civarında olması ot formasyonuna dahil benzer türlerin bir arada 

olmasını sağlamıştır. Bunların yayılışı oldukça seyrektir. 

 

2.6.1. Ot Formasyonu  

Ot formasyonunu step ve antropojen step türleri oluşturur. Çalışma sahasının M.Ö. 

5000-3000 yıllarından beri devamlı yerleşmelere sahne olması, konumu nedeniyle önemli 

                                                 
12 K.H.G.M., 1993, a.g.e., s. 12, Ankara. 
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geçit yolları üzerinde bulunması, geçmiş devirlerde bulunan orman örtüsünün tahribinde 

önemli etken olmuştur. Bu tahrip sonucunda yok edilen ormanlık alanların yerlerini 

antropojen step türleri kaplamıştır. 

Yetişme dönemleri olan ilkbahar mevsiminde yağışlarla yeşeren bu bitkiler kurak 

dönemin başladığı yaz mevsiminde sararıp, tohumlarını bıraktıktan sonra kurur. Sahada en 

yaygın görülen türler; sütleğen (Euphorbia sp.), sığırkuyruğu (Verbascum), çobanyastığı 

(Acantholimon), geven (Astragalus), menekşe (Viola kitabeliana), gelincik (Papaver 

laevigatum), üzerlik (Peganum harmala), çayır dikeni (Centaurea aspera), kekik 

(Thymus), yavşan (Artemisia), sorguç otu, püsküllü ot, yıllık dikenler, yumak otu, delisarı, 

kangal dikeni'dir. 

Ayrıca kuzeyde su tutma kapasitesi düşük olan regosoller üzerinde yabani yulaf ve 

ayrıklara, güneyde tuzlu-alkali topraklar üzerinde salicornia, statica limonium, atriplew 

hidromorfik alüvyal topraklar üzerinde suyu seven, tuza dayanıklı kamış, saz, yosun, acı 

ayrık ve kova otuna rastlanır. Aşırı otlatmanın yapıldığı meralarda hayvanların yemediği 

diken türleri geniş alanlarını kaplamıştır.  

 

2.6.2. Çalı Formasyonu 

Araştırma sahasında pek yaygın olmayan çalı formasyonu türleri daha çok Karacadağ 

yamaçlarında meşe ve karaçamların tahrip edildiği alanlarda laden (Cistus laurifolius) ve 

karaçalı (Faliurys spina) şeklinde görülür. Kireçsiz kahverengi topraklar üzerinde yetişen 

bu bitkiler kısa ve zayıf gövdeye sahiptir. Ayrıca akarsu boylarında ve nispeten nemli 

alanlarda katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), menengiç (Pistacia palestina), kavak 

(Populus), söğüt (Salix) ve akçaağaç (Acer) görülür. 

 

2.6.3. Ağaç Formasyonu  

Sahada ağaç örtüsü azdır ve seyrek bir şekilde dağılmıştır. Daha çok kuzeyde volkan 

konilerinin bulunduğu alanlarda ve Karacadağ’ın yamaçlarında bulunan ağaç türlerinin 

içinde en fazla görülenler; karaçam (Pinus nigra), meşe (Quercus) ve ardıçtır (Juniperus). 

Meşe türlerinden en fazla tüylü meşe (Quercus pubescens) ve nispeten nemli kuzey 

yamaçlarda saçlı meşe (Quercus cerris) toplulukları görülür. 
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BÖLÜM III 

 

3. BEŞERİ COĞRAFYA 

 
3.1. NÜFUS ÖZELLİKLERİ 

Bu kısımda sahadaki nüfus hareketleri, nüfusun yapısı ve dağılışı gibi nüfus özellikleri 

ile ilgili veriler ortaya konmuş ve değerlendirilmiştir. Nüfus hareketleri konusunda yıllara 

göre sahanın nüfusundaki artış ve azalışlar ve bunların nedenleri üzerinde durulmuştur. 

Nüfusun yapısında, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, iş gücü ve çalışan nüfusun sektörlere 

dağılımı ve kültür durumu incelenmiştir. Nüfusun dağılışında ise sahada bulunan şehir ve 

kır yerleşmelerinde nüfusun yıllara göre nasıl dağıldığı ve bu dağılışı etkileyen etmenler 

konu edilmiştir. 

 

3.1.1. Nüfus Hareketleri 

Araştırma sahasında nüfus doğum, ölüm ve göçlerle artarak değişmektedir. Araştırmada 

kullanılan 1960–2000 yılları arası nüfus verilerinden de anlaşıldığı üzere artış                  

hızı değişsede nüfus sürekli artmaya devam etmiştir. 

 

Tablo 2. 1: Araştırma Sahasındaki Nüfus ve Nüfusun Artış Oranları (1960–2000) 
 

NÜFUS ARTIŞ(%) Yıllar 
ŞEHİR KIR TOPLAM ŞEHİR KIR TOPLAM

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1997 

2000 

31 935 

38 362 

46 727 

50 354 

56 931 

68 749 

74 283 

76 033 

82 633 

46 924 

      51 426 

56 331 

57 016 

61 988 

61 970 

42 564 

39 637 

78 859 
 

89 788 
 

103 058 
 

107 370 
 

118 919 

130 719 
 

116 847 
 

115 670 
 

- 

3,7 

4,0 

1,5 

2,4 

3,8 

1,5 

0,9 

         - 

1,8 

1,8 

0,2 

1,6 

-0,005 

-7,2 

-2,2 
 

- 
 

2,6 
 

2,7 
 

0,8 
 

2,06 
 

1,9 
 

-2,2 
 

-0,1 
 

126 117 3,1 43 484 2,8 2,9 
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Sahada 1970–1975 yılları arasına kadar nüfus artış hızı artmıştır. Bu yıllar arasında 

toplam nüfusun artış hızı % 0,8’e düşmüştür. Kır nüfusundaki artış oranı şehir nüfusundaki 

artış oranına göre daha düşüktür. 1975–1980 yılları arasında toplam nüfusun artış oranında 

önceki beş yıla göre artma olmuştur. 1980–1985 arasında tekrar toplam nüfusun artış oranı 

düşmüştür. Bu yıllar arasında şehir nüfusunun artış oranı kır nüfusunun artış oranından 

dikkat çekecek kadar fazladır. Ayrıca bu yıllar arasında şehir nüfusu kır nüfusunu 

geçmiştir. Şehir nüfusundaki artış oranının artmasının nedeni 1980 yılından sonra 

Ereğli’nin ekonomik ve sosyal alanda gelişmeyle birlikte göç almasıdır. Özellikle 

Sümerbank’ın ve Ersu Meyve Suyu Fabrikası’nın, modernize edilip kapasitesinin 

arttırılmasıyla yeni iş gücüne duyulan ihtiyaçta şehre yapılan göçleri arttırmıştır. Sanayiye 

yapılan yatırımlar, iş gücüne duyulan ihtiyacı arttırarak, göçler yoluyla şehir nüfusundaki 

artışın devamlılığını sağlamaktadır.  

1985 yılından sonra toplam nüfusta azalma meydana gelmiştir. Dolayısıyla toplam 

nüfus artış oranı da düşmüştür. Azalmanın nedeni bu yıldan sonra yeni ilçe ve il olan 

yerlere Ereğli’den bağlanan köylerdir. Zaten toplam nüfusun azalmasının nedeni kır 

nüfusundaki azalmadır. Bu yıldan sonra kır nüfusunun artış oranındaki azalma 1997 yılına 

kadar devam etmiştir. Toplam nüfus artış oranı 1997 yılından sonra artmıştır.  
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                  Şekil 2. 1: Araştırma Sahasında Şehir ve Kır Nüfusunun  

                                    Artış Hızı Grafiği (1960–2000) 

 
Araştırma sahasında 1997–2000 yılları arasında şehir ve kır nüfus artış oranları, buna 

bağlı olarak da toplam nüfus artış oranı artmıştır. Bu artışa nüfus sayımı zamanında çevre 

şehirlerden veya köylerden gelen, memleketi sahadaki yerleşmeler olan halkın etkisi 

vardır. Sayım zamanı memleketlerinde sayılarak sonucun yüksek çıkmasına neden 
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olmakta, daha sonra ikamet ettikleri yerlere dönmektedirler. Bu durum sayım sonuçlarının 

sağlıklı olmamasına neden olur. Çeşitli nedenlerle yapılan mükerrer sayımlar da (bunu 

yapan görevlilerin ifadelerinden öğrenilmiştir) sahanın nüfusunun fazla çıkmasının başka 

bir nedenidir.   

 

3.1.2. Nüfusun Yapısı 

 

3.1.2.1.Nüfusun Cinsiyet Yapısı 

Nüfus içindeki kadın ve erkek oranları nüfusun cinsiyet oranını ifade eder. Sahada  

2000 yılı nüfus sayımına göre kadın oranı erkek oranından fazladır. 

2000 yılı nüfus sayımına göre Ereğli'nin toplam nüfusu 82 633 kişidir. Bu sayının       

39 655 kişisi erkek, 42 978 kişisi kadın nüfusu oluşturur. Yani toplam nüfusun % 48’i 

erkek, % 52’si kadındır. 

Sahada çocuk nüfus içinde (0–14 yaş) erkek oranı, 12 597 kişi ile % 51, kadın nüfus 

oranı 12 326 kişi ile % 49’dur. Faal nüfus içinde (15–64 yaş) erkek oranı, 24 839 kişi ile   

% 47, kadın nüfus oranı 27 992 kişi ile % 53’dür. Yaşlı nüfus içinde (65 yaş ve üstü) erkek 

oranı, 2 208 kişi ile % 45, kadın nüfus oranı 2 640 kişi ile % 55’dir. Faal nüfus içinde 

erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından az olması inceleme alanının göç verdiğini 

gösterir.  
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                      Şekil 2. 2: Yaşa Göre Cinsiyetin Dağılışı Grafiği (2000) 
 

 35



 

Erkek oranının en fazla paya sahip olduğu yaş grubu 15–19 yaş grubudur. Toplam erkek 

nüfus içinde bu yaş grubunun erkek nüfusu % 11 paya sahiptir. Kadın oranının en fazla 

paya sahip olduğu yaş gurubu da 15–19 yaş grubudur. Toplam kadın nüfus içinde bu yaş 

grubunun kadın nüfusu % 11 paya sahiptir.  

Cinsiyet oranı % 92’dir.Yani her 100 kadına 92 erkek düşmektedir. Faal nüfusta kadın 

oranının fazla olması ve cinsiyet oranının bu değeri sahada özellikle erkek nüfusta dışarıya 

göç olduğunu gösterir. 

 

3.1.2.2. Nüfusun Yaş Yapısı 

Nüfusun yaş yapısı tespit etmek için dar aralıklı gruplandırma tercih edilmiş ve buna 

göre nüfus piramidi yapılmıştır (Şekil 2.3). 

                  
                   Şekil 2. 3: Araştırma Sahasının Nüfus Piramidi (2000) 
 

Araştırma sahasında nüfusunun büyük kısmını çocuk nüfus ve yetişkin (faal) nüfus 

oluşturur. Nüfusun % 64’ü yetişkin (52 831 kişi ), % 30’ü çocuk nüfustur (24 923 kişi). En 

az pay % 6 (4 842 kişi) ile yaşlı nüfusundur.  

Yaş bakımından en fazla nüfus 15–19 yaş arasındadır. Bu yaşlar arasındaki nüfus         

(9 176 kişi), toplam nüfusun % 11’ini oluşturur. Burada 20–24 yaş arasındaki erkek 

nüfustaki azalmaya neden olan askere ve çalışmak için ilçe dışına gidenlerdir. 

Yaş yapısından faydalanarak bağlılık oranları hesaplanabilir. Bağlılık oranı “15–64” yaş 

grubundaki her 100 kişi için“ 0–14” ve “65 ve daha yukarı” yaş grubundaki kişi sayısıdır. 
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Bu işlemin sonucu bize, bir yerde, kuramsal olarak her yüz kişinin baktığı insan sayısını 

verir. 

Araştırma sahasında yaş bağımlılık oranı % 52’dir.  

 

3.1.2.3. İş Gücü ve Çalışan Nüfusun Sektörlere Dağılımı 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün ölçütlerine göre 12–64 arasındaki nüfus çalışabilir, 

Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre ise 15–64 yaş arası nüfus çalışabilir (faal) nüfus 

sınıflandırmasına girmektedir13. Araştırma sırasında iş gücü ve nüfusun sektörel dağılımını 

incelerken DİE verileri kullanıldığından 12 yaş üstü çalışan nüfusun içine alınmıştır. 

2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre sahada iş gücüne katılma oranı yani 12–64 yaş 

arası nüfusun (58 231 kişi) toplam nüfusa oranı % 70’dir. Yaşa göre faal nüfus oranı yani 

12–64 yaş arasında istihdam edilmiş nüfusun bu yaş grubu içindeki toplam nüfusa oranı    

% 28’dir. Buna göre sahada çalışabilir nüfusun % 28’i çalışır durumdadır. 

Çalışabilir erkek nüfus içinde çalışan erkek oranı % 47’dir. Kadın nüfus içinde çalışan 

kadın oranı % 7’dir. Bu sonuca göre çalışabilir yaş içinde çalışan erkek sayısı çalışan kadın 

sayısından fazladır. Erkek nüfus daha fazla istihdam edilmiştir. 
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                    Şekil 2. 4:  Araştırma Sahasında Erkek Nüfusun İstihdam Durumu  
                                       Grafiği (2000) 
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                    Şekil 2. 5:  Araştırma Sahasında Kadın Nüfusun İstihdam Durumu  
                                       Grafiği (2000) 
 

                                                 
13 ATALAY, İ., 2000, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Ege Üniversitesi Basımevi, s.217, İzmir. 
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Araştırma sahasında çalışan nüfus ile ilgili yalnız Ereğli ile ilgili verilere 

ulaşılabilmiştir. Buna göre çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışına 

baktığımızda bu nüfus grubunun % 31’i sanayi sektöründe, % 35’i hizmet sektöründe, 

%10’u tarım sektöründe, %18’i ticaret sektöründe, % 6’sınında ulaşım sektöründe çalıştığı 

görülür (Şekil 2.6). Çalışan nüfusun % 50’den fazlasının tarım dışı sektörlerde çalışması 

Ereğli'nin şehir yerleşmesi özelliğine sahip olduğunun göstergelerinden biridir. 
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                 Şekil 2. 6: İş Gücünün Sektörlere Göre Dağılımı Grafiği (2000) 
 
 
 Tablo 2. 2: Araştırma Sahasında Faal Nüfusun Cinsiyete Göre Çalıştığı Sektörler (2000) 
 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Toplam 

 
Madencilik ve taş ocakçılığı 
İmalat sanayi 
Elektrik, gaz ve su 

 

İnşaat 

12 
3318 
100 
1203 

0 
366 
5 
7 

12 Sanayi 3684 
105 
1210 

Tarım Ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık, 
hayvancılık 1310 309 1619 

Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler 
ve kurumları, yardımcı iş hizmetleri 484 174 658 Hizmet 

Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler 3745 1242 4987 

Ticaret 
Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller 2658 

  * Kaynak: DİE        

245 2903 

Ulaştırma 
Ulaştırma haberleşme ve depolama 982 50 1032 

            
Ereğli çalışan kadın nüfusun (2 398 kişi) % 59’u hizmet sektöründe faaliyet gösterir. 

Yani, çalışan kadın nüfus, en fazla hizmet sektöründe istihdam edilmiştir. Çalışan erkek 

nüfus (13 812 kişi) % 34’lük bir oran ile en fazla sanayi sektöründe faaliyet gösterir. 
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3.1.2.4. Nüfusun Eğitim, Öğretim ve Kültür Durumu 

2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre sahada 6 yaş üstü okuma yazma bilenler 65 883 

kişi, okuma yazma bilmeyenler 7 182 kişidir. Okuma yazma bilenlerin 33 225 kişisi erkek,   

32 658 kişisi kadındır. Okuma yazma bilmeyenlerin 1 554'ü erkek, 5 628’i kadındır. Bu 

verileri oranlarsak; erkek nüfusun % 96’sı okuma yazma bilirken % 4’ü okuma yazma 

bilmemektedir. Kadın nüfusun % 85’i okuma yazma bilirken % 15’i okuma yazma 

bilmemektedir. 

Ereğli’de ilkokul mezunu nüfus 29 889 kişidir ve okuma yazma bilenlerin % 45’ini 

oluşturur. İlkokulu bitirenlerin % 46’sı erkek, % 54’ü kadındır. Ortaokul mezunu nüfus 

4948 kişidir ve okuma yazma bilenlerin % 8’ini oluşturur. Ortaokulu bitirenlerin % 66’sı 

erkek, %34’ü kadındır. İlköğretim okulu mezunu nüfus 2483 kişidir ve okuma yazma 

bilenlerin %4’ünü oluşturur. İlköğretim okulunu bitirenlerin % 51’i erkek, % 49’u 

kadındır. İlköğretim okulunu bitirenlerin içinde kadın erkek oranlarının bu kadar yakın 

olmasında, ilköğretimin zorunlu olmasının yanında halkın eğitim faaliyetlerine ve 

kurumlarına karşı sıcak bakması da etkendir (Şekil 2.7). 
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         Şekil 2. 7: Araştırma Sahasında Kültür Durumu Grafiği (2000) 
 

Lise mezunu nüfus 6 688 kişidir ve okuma yazma bilenlerin % 10’unu oluşturur. Liseyi 

bitirenlerin % 51’i erkek, % 49’u kadındır. Lise dengi meslek okulunu bitirenler 2 304 

kişidir ve okuma yazma bilenlerin % 3’ünü oluşturur. Lise dengi meslek okulunu 

bitirenlerin % 64’ü erkek, % 36’sı kadındır.  

Yükseköğretimi bitirtenlerin sayısı 3 595 kişidir ve okuma yazma bilenlerin % 5’ini 

oluşturur. Yükseköğretim okulunu bitirenlerin % 65’i erkek, % 35’i kadındır.  
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Okuma yazma bilmesine rağmen herhangi bir okulu bitirmeyen 15 963 kişi okuma 

yazma bilenlerin % 24’ünü oluşturmaktadır. Bunların büyük kısmı okuma yazmayı devlet 

tarafından düzenlenen kurslarda öğrenmiştir. Bir okul bitirmeyenlerin % 49’u erkek,        

% 51’i kadındır. Bir okul bitirmemesine rağmen okuma yazma bilenlerin içinde kadın ve 

erkek oranının yakın olması kadın oranının erkek oranından çok fazla olmaması yine 

kadınların toplumda çok fazla geri planda kalmadığını erkeklerle benzer şartlara sahip 

olduğunu gösterir. 

Araştırma sahasında eğitim kurumlarının sayısına ve dağılışına baktığımızda ilçenin 

merkezinin okul ve öğretmen sayısının kasaba ve köylere göre daha fazla olduğu görülür. 

Bu elverişli durum ilçe merkezine yapılan göçlerin eğitim öğretim amaçlı da olmasına 

neden olur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha yoğun ve elverişli imkanlarla yapılması 

ilçenin merkezini çekici kılmaktadır. Özellikle orta öğretim kurumlarının çeşitliliği 

öğrencilere alternatifler arasından seçim imkanı sağlayarak geleceklerinin şekillenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Ayrıca şehirde bulunan 3 yaygın ve 2 özel eğitim kurumu da 

toplam 45 öğretmeni ile eğitim için daha fazla seçenek sunar. 

Sahada ilköğretimde 455 olan derslik başına 46, ortaöğretimde 167 olan derslik başına 

38 öğrenci düşer. Merkezde 21 anasınıfı dersliği başına 6 öğrenci düşer. Bu sayılara göre 

ilköğretim toplam öğrenci sayısı ve derslik bakımından orta öğretim kurumlarına göre daha 

yetersizdir. Anasınıflarına düşen öğrenci sayısının az olmasında ise halkın anasınıfının 

eğitimdeki yerini ve önemi hakkında yeterince bilinçli olmaması nedeniyle çocuklarını 

ilköğretimden önce bu okullara göndermemesi etkendir.  

İlköğretimde 25 öğrenciye 1 öğretmen, ortaöğretimde 19 öğrenciye 1 öğretmen ve 

anaokullarında 6 öğrenciye 1 öğretmen düşer. Bu verilere göre çalışma alanında eğitim için 

gerekli olan fiziki şartlar iyidir.  

Ancak özellikle ortaöğretim kurumlarının arasında öğrenci sayıları açısından eşit bir 

dağılım olmadığından ortaya konulan sonuçlarda değişebilir. Örneğin genel liselerin 

öğrenci sayısı 4636 iken meslek liselerinin öğrenci sayısı 1457’dir. Öğrenci sayıların farklı 

olması yanında derslik ve öğretmen sayılarının okullara göre değişmesi tamamının aynı 

sayıda dersliğe sahip olmaması derslik başına düşen öğrenci ve öğrenci başına düşen 

öğretmen sayısında da değişikliğe neden olur. Burada yapılan değerlendirmeler her bir 

ilköğretim ya da ortaöğretim kurumunun sahip olduğu derslik, öğrenci ve öğretmen 

sayısının eşit olduğu kabul edilerek yapılmıştır. Çünkü eldeki veriler toplam değerleri 

göstermektedir (Tablo 2.3). 
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Tablo 2. 3: Araştırma Sahasında Bulunan Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (2004) 

Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı  
Merkez Kasaba Köy Merkez Kasaba Köy Merkez Kasaba Köy 

Anasınıfı 20 4 7 22 0 0 129 0 0 
İlköğretim 24 8 33 619 95 125 15525 2526 3039
Ortaöğretim 9 2 2 306 10 32 6444 263 0 

 

3.1.3. Nüfusun Dağılışı 

 

3.1.3.1. Şehir ve Kır Nüfusu 

1960 yılından itibaren araştırma sahasında nüfusun şehir ve kır nüfusu arasında nasıl 

dağıldığına bakarsak 1985 yılına kadar kır nüfusunun şehir nüfusundan fazla olduğu 

görülür. Bu yılda şehir nüfusu kır nüfusunu geçer. Bunun sebebi Ereğli’de sanayinin 

gelişmeye başlaması ve şehirde çalışan nüfusa olan ihtiyaç nedeniyle 1985 yılından sonra 

şehre göçün artmasıdır. Bu yıldan sonra günümüze kadar şehir nüfusu kır nüfusundan 

sürekli fazla olmuştur.  

1985 yılında araştırma sahasında toplam nüfusun % 48’i kır, % 52’si şehir nüfusunu 

oluşturur. 2000 yılına kadar şehir nüfusunun toplam nüfustaki payı artmaya, kır nüfusunun 

ki azalmaya devam etmiştir. Bu yılda toplam nüfus 126 117 kişidir. Bunun 82 633 kişisi 

şehir,  43 484 kişisi kır nüfusunu oluşturur. 
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                   Şekil 2. 8: Şehir ve Kır Nüfusunun Yıllara Göre Dağılışı Grafiği  
                                     (1960–2000) 
 

1985 yılından sonra toplam nüfusta bir azalma olmuştur. Ancak bu azalma şehir 

nüfusunda değil kır nüfusundadır. Bunun nedeni bazı kasabaların Ereğli İlçesi 
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yönetiminden ayrılarak ilçe olması, daha sonra Ereğli’nin bazı köylerinin bu yeni ilçeye 

bağlanmasıdır. Köy ve kasaba sayısı azalan ilçenin toplam nüfusu da düşmüştür. 

 

Tablo 2. 4: Araştırma Sahasında Bulunan Köy ve Kasaba Nüfusları (2000) 
Köyler ve Kasabalar Nüfus Köyler ve Kasabalar Nüfus 
Acıkuyu 197 Karaburun 461 
Acıpınar 209 Kargacı 508 
Adabağ 284 Kızılgedik 41 
Akhüyük 207 Kuskuncuk 586 
Alhan 1316 Kutören 2002 
Aşağıgöndelen 511 Kuzukuyusu 327 
Aşıklar 137 Melicek 596 
Aziziye 3295 Orhaniye 3137 
Bahçeli 169 Özgürler 819 
Belceağaç 676 Pınarözü 243 
Belkaya 5914 Sarıca 250 
Beyköy 778 Sarıtopallı 352 
Beyören 417 Sazgeçit 2098 
Bulgurluk 684 Selvili 636 
Burhaniye 256 Taşağıl 550 
Büyükdede 220 Taşbudak 302 
Çakmak 587 Tatlıkuyu 386 
Çayhan 3291 Türkmen 588 
Çiller 471 Ulumeşe 214 
Çimencik 897 Yazlık 483 
Gaybi 527 Yellice 839 
Gökçeyazı 662 Yeniköy 723 
Göktöme 147 Yıldızlı 332 
Hacımemiş 1407 Yukarıgöndelen 397 
Kamışlıkuyu 548 Zengen 2807 

 

Sahanın kırsal nüfusunu oluşturan kasaba ve köylerinin toplam sayısı 50’dir. 

Kasabaların sayısı 6, köylerin sayısı 44’dür. Kasabaların içinde en fazla nüfusa sahip olan 

5914 kişi ile Belkaya’dır.  Ez az nüfuslu kasaba 2002 kişi ile Kutören’dir. Nüfusu en fazla 

olan köy 3137 kişi ile Orhaniye köyüdür. En az nüfuslu köy 41 kişi ile Kızılgedik köyüdür 

(Tablo 2.4).  

 

3.2. YERLEŞME ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırmanın bu bölümünde incelenen sahadaki yerleşmenin tarihçesi, yerleşim şekilleri 

ve konut tipleri ortaya konmuştur. Yerleşmelerin tarihinin Hititlere kadar dayandığı sahada 

köy altı, köy, kasaba ve şehir yerleşmeleri mevcuttur. Konutların yapımında ise 

günümüzde kerpicin ve taşın yerini çimento almıştır. 
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3.2.1. Yerleşmenin Tarihçesi 

Araştırma sahasında kurulan yerleşmelerin tarihi M.Ö. 5000-3000 yıllarına kadar 

dayanır. Anadolu'da Hititliler’in hüküm sürdüğü bu dönemde bilinen en eski yerleşme 

Ereğli’nin güney doğusunda bulunan, İvriz Çayı’nın kaynağını aldığı yerde kurulmuş olan 

Kybistra’dır. 1. ve 2. Tuvana Krallıklarına başkentlik yapmış bu şehirden günümüze İvriz 

Kaya Anıtı kalmıştır. Tuvana Krallığının yıkılmasından sonra birçok savaş ve istilalara 

sahne olan Ereğli ve çevresi M.Ö. 64 yılında Romalıların eline geçmiştir. İmparatorluğun 

ikiye bölünmesinden sonra Bizans'a kalan sahada Araplarla mücadele amacıyla bir kale-

kent olan Ereğli şehri kurulmuştur. Bizans’ın stratejik amaçla kurduğu şehre imparator 

Heraklia kendi adını vermiştir. Daha sonra bu isim günümüze kadar değişerek Ereğli 

haline gelmiştir. O dönemde şehirde yapılmış olan kaleden günümüze buluntu kalmamıştır.  

Miken mimarisinden esinlenilerek kurulan bu kale-kent merkezde “barı kent” ve 

çevrede “ova kent” adlarını alan iki bölümden oluşuyordu. Barı kent ova kentten 10-15 m 

daha yüksekte bulunan, yığma tepeciklerden oluşan, doğudan batıya eğimli ve dalgalı bir 

arazi üzerinde kurulmuştur. Çevresinde toprak ve taştan örülmüş surlar mevcut olup halkın 

devamlı oturduğu evler ve çalıştığı iş yerleri bu kısımda bulunurdu. Barı kentin oturum 

alanı; Makbara, Kervansaray, Ağalar, Hamidiye, Horhoru barılarını içine alan bir sınır 

çizgisi ile gösterilebilir. Bu barılardan sadece Ağalar barısı eski yüksekliğini 

koruyabilmiştir. Makbara barısı Belediye Parkı haline dönüştürüldüğünden, Hamidiye 

barısı tarım ürünleri pazarı haline getirildiğinden, Kervansaray ve Horhoru barıları da yol 

yapılırken kısmen çevresi doldurulduğundan eski görünümlerinde değildir. Ova kent 

merkezde kalan barı kenti çepeçevre saran sulak ve düz bir arazi üzerinde kurulmuştur. 

Ziraat ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin bir kısmının devamlı oturduğu bir kısmının da 

geçici olarak yaz mevsiminde göçtüğü bölümdür. Ova kentin oturum alanı; Karasu, 

Hacımustafa, Cahi, Üçgöz, Gülbahçe ve Şeyh Şahabettin adlarını alan eski kemer 

köprülerden geçen bir çizgi ile gösterilebilir14.  

Araplar ve Bizanslılar arasında 1077 yılına kadar sürekli el değiştiren Ereğli ve çevresi 

bu tarihten sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından alınarak Anadolu Selçukluları'nın 

eline geçmiştir. 1276 yılında Karamanoğlu Beyliğine bağlanarak 1392 yılında Osmanlı 

Devleti'ne dahil olmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarını paylaşan İtilaf 

Devletleri'nden Fransa burayı işgal etmeyi planlasa da milli mücadeleyi sürdüren Kuva-i 

Milliye birlikleri buna izin vermemiştir.  

                                                 
14GÜRBUDAK, T., 1993, Zaman Sürecinde Ereğli, Arı Ofset Matbaacılık, s. 24-25, KONYA. 
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Cumhuriyet döneminde idari olarak Konya İli’ne bağlı bir ilçe durumuna gelen 

Ereğli'nin bugün 44 köyü ve 6 kasabası bulunmaktadır. 

 

3.2.2. Yerleşme Şekilleri 

 

3.2.2.1. Kır Yerleşmeleri 

Kır yerleşmelerini geçici ve devamlı olarak ikiye ayırabiliriz. Geçici yerleşmeler 

araştırma sahasında da örnekleri görülen köylülerin özellikle ekonomik anlamda 

ihtiyaçlarını gidermek için yılın bazı dönemlerinde kullandığı köyden uzak olmayan ve 

köye bağlı yerlerdir. Meskenler basit ve çevrede kolay bulunan malzemeler kullanılarak 

geleneksel yöntemlerle yapılmıştır. Köy altı yerleşmesi adı verilen bu yerleşmelerin sahada 

ağıl, oba ve yayla örnekleri bulunur.  

Devamlı kır yerleşmeleri ise sahada köy ve kasaba olarak temsil edilir. Bu yerleşmeler 

sürekli yerleşmeye sahne olan nüfusun köylerde 2000'in altında, kasaba yerleşmelerinde 

2000–10 000 arasında ziraat ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleri ile geçinen insanların 

çoğunluğu oluşturduğu yerleşme şekilleridir. 

 

3.2.2.1.1. Köy Altı Yerleşmeleri 

Köy altı iskan şekli, bir köyü oluşturamayacak kadar küçük olan bir yerleşme biçimidir. 

Bu yerleşmeler, çoğunlukla bir veya birkaç evden başlar, onlarca evin bir arada bulunduğu 

mahalleye kadar çıkar. Başka bir anlatımla köy altı yerleşmeleri çoğunlukla birkaç evin 

biraraya gelmesi ile oluşmaktadır.15 Köy altı yerleşmelerinin başlıca kuruluş nedenleri 

şunlardır: 

· Kalabalık aile fertlerinin birarada yaşamalarından kaynaklanan çeşitli sorunlardan 

kurtulma isteği 

· Ormandan kazanılan arazilere sahip çıkma isteği 

· Tarım arazilerinin birbirinden uzakta parçalar halinde bulunması 

· Hayvancılıkla uğraşan aileler için hayvanlara barınak ve otlak teminidir. 

İşte bu nedenlerle ailelerinden ve köylerinden ayrılan köylülerin meskenleri ile ahır, 

avlu, otluk, ağıl gibi eklentileri köy altı yerleşmelerini oluşturur.16

                                                 
15 ATALAY, İ., 2000, a.g.e., s. 247, İzmir. 
16 ŞAHİN, C., DOĞANAY, H., 1999, a.g.e., s. 201, Ankara. 
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Araştırma sahasında köy altı yerleşmelerinden yayla, ağıl ve oba yerleşmeleri bulunur. 

Daha çok Ereğli'nin kuzeyinde ve Çayhan kasabası çevresinde bulunan köy altı 

yerleşmelerinin içinde yayla ve ağıl sayısı oba sayısına göre daha fazladır.  

Yaylalar devamlı yerleşmelerdeki bir kısım ailelerin ekonomik faaliyet bölgesi 

uzantıları olup, buralarda hayvan otlatmak, tarım yapmak ve hayvan ürünlerini üretmek 

gibi ekonomik faaliyetler yapılır. Köy ailelerinin devamlı yaşama bölgeleri dışında 

kalmalarına rağmen, onların ortaklaşa mülkiyetinde, veya hazineye ait olan yaylalar, sosyal 

ve ekonomik bağlarla köye bağlı, köy ekonomisinin tamamlayıcısı durumundaki ekonomik 

faaliyet bölgeleridir.17

Özellikle Kamışlıkuyu, Kuzukuyusu ve Acıkuyu köyleri arasına çizilecek bir hattın 

kuzeyinde toplanmış yaylalar ülkemizde genellikle İç Anadolu Bölgesi’ne has olan yatay 

yaylacılık faaliyetlerine güzel bir örnek oluşturur (Harita 6). Bu yaylaların bulunduğu yer 

ile köy yerleşmeleri arasında yükseklik farkı yok ya da çok azdır. Burada yayladan kasıt 

köy ile hemen hemen aynı yükseklikte bulunan, köyden uzak, bazı alanlarda kerpiçten bazı 

alanlarda da taştan yapılmış basit evlerin bulunduğu geçici yerleşmelerdir. Sahada 1250 m 

yüksekliğin üzerinde yalnız güneyde ki Cender yaylası bulunur. Bunun dışında ki 61 

yaylanın tamamı bu yükseltinin altındadır.  

Özellikle tuz ve kireç oranının yüksek olduğu, topraktan yeterince faydalanılamayan ve 

mera alanlarının daha geniş alan kapladığı kuzeyde bu tip yerleşmelerin diğer kesimlere 

göre daha çok görülmesi halkın ziraat yanında hayvancılığa da yönelmiş olduğunun bir 

kanıtıdır. Hayvancılığın geçimlerinde önemli bir yer oluşturmasına bağlı olarak yaylacılık 

bu civarda gelişmiştir. Zaten nisbeten verimli alüvyal toprakların bulunduğu ve sulu 

tarımın yapıldığı ilçe merkezine doğru gidildiğinde genel olarak temelde hayvancılık 

faaliyetlerine bağlı olarak oluşan geçici yerleşmelerin belirgin oranda sayısında azalma 

görülür. Bu kesimlerde ziraatin halkın geçimini sağlayacak ölçüde olmasına paralel olarak 

hayvancılıkla uğraşanların sayısı azalmış, toprağa daha çok bağlanılmıştır.  

Günümüzde çeşitli araçlarla yapılan hayvanların ve gerekli eşyaların taşınma işi 

geçmişte yaya olarak veya yük hayvanları tarafından yapılmıştır. İklim şartlarına bağlı 

olarak kuraklığın meydana gelmeye başlamasıyla hayvanlar için gerekli otların azalıp 

kurumaya başladığı Mayıs sonu Haziran başında yaylaya gidiş, sıcaklıkların azalmaya 

başladığı, sonbaharın yaklaştığı, hayvansal ürünlerin değerlendirilip işlendiği Ağustos sonu 

                                                 
17 DOĞANAY, H., 1997, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Milli Eğitim Basımevi, s. 273-274, İstanbul. 
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Eylül başında köye dönüş başlar. Göç zamanlarını iklim şartlarının yanında, özellikle 

çocuklu ailelerde okulların açılma tarihleri de belirler. 

Sahada yaylaların sayısının bu kadar fazla olmasında en önemli etken hayvanlar için 

gerekli olan otlak ve su azlığıdır. Özellikle bir yaylada belli sayıda hayvanın yararlanacağı 

kadar otlak olması, köyün bütün hayvanlarına yetecek kadar alan olmaması köydeki 

aileleri yeni yerler aramaya itmiştir. Bunun sonucunda da Beşirhoca yaylası, Hacıibrahim 

yaylası, Şerifoğlu yaylası, Velifakılı yaylası, Seyitali yaylası, Osman yaylası gibi bazı 

yayla isimlerinden de anlaşıldığı gibi bir veya birkaç aileye ait çok sayıda yayla ortaya 

çıkmıştır. 

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesiyle halkın yeni geçim kaynaklarına yönelmesi ve 

köyden göç sahada yaylaların bir kısmının terk edilmesine neden olmuştur. Geçmiş 

yıllardaki kadar yaylacılık faaliyetleri yoğun değildir (Foto 2.5).  

Araştırma sahasında büyük sürü sahiplerinin ya da bütün köylünün küçükbaş 

hayvanlarının kullanması için ağıl yerleşmeleri kurulmuştur. Bu ağıllar köyün yakınında 

bulunur ve sahibi olan kişiler ya da köylüler tarafından kullanılır. Bazı ağıllar yalnız 

köylülerin sürüleri için tuttukları çobanlar tarafından kullanılır. Geceleri burada barınan 

hayvanlar gündüzleri çoban tarafından otlatılır. Çobanın kalması için ağıla bitişik çoban 

odaları yapılmıştır.  

Sahada bulunan 31 ağılın içinde Ulumeşe köyünün güneyindeki Gün ağılı dışında 

tamamı 1250 m’nin altındadır. Gün ağılı 1250 m’nin üzerinde bir yüksekliktedir. Ağılların 

içinde İbrahimağa ağılı, Kallemoğlu ağılı, Ramazan ağılı gibi bir kişiye ait olanların 

yanında Kızıl ağıl, Koca ağıl, Tepesidelik ağılı gibi köylünün ortak kullandıkları da vardır.   

Ağıllar taşla ya da kerpiçle örülmüş, duvar içinde, bir kısmının üstü çalı ya da sazlarla 

örtülmüş, önünde avlu bulunan basit hayvan barınaklarıdır. Örtme adı verilen üstü kapalı 

olan kısımda kuzuluk denilen yeni doğmuş kuzuların, oğlakların ya da hasta hayvanların 

tutulduğu bir kısım da bulunur. Örtmenin kalan kısmı yağmurlu günlerde hayvanların 

barınması için kullanılır (Şekil 2.9). 
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( 10x8 m ) 
 
        Kuzuluk 
       ( 3x4 m ) 

Oda 
( 3x3 m ) 

Oda 
( 3x3 m ) 

Oda 
( 3x3 m )  

    Şekil 2. 9: Araştırma Sahasında Bulunan Ağıl Tiplerinden Birine Ait Plan Örneği 

Bazı ağıl yerleşmeleri zamanla devamlı yerleşmelere dönüşerek köy yerleşmeleri haline 

gelebilir. Sahada bulunan Taşağıl köyü muhtemelen ağıl yerleşmesinin devamlı 

yerleşmeye dönüşmesi sonucu oluşmuş bir köydür. Bazıları da araştırma sahasının 

muhtelif yerlerinde olduğu gibi terk edilebilir. 

Hayvancılıkla uğraşan kişilerin kurduğu bazen birkaç çadır, bazen de birkaç evden 

oluşan oba yerleşmelerinden 10 tanesi Çayhan kasabası çevresinde, 7 tanesi kuzeyde 

Kutören, Zengen kasabaları arasında görülür. Bu yerleşmeler muhtemelen önce çadırların 

geçici olarak Yörükler tarafından kurulması daha sonrada bunların yerine evlerin yapılması 

ile oluşmuştur. 1997 Köy Envanteri’ne göre sahadaki obalardan yalnız 9’u kullanılmaya 

devam etmektedir. Ancak günümüzde ekonomik etkinliklerin değişmesi ve göç nedeniyle 

bunlarında büyük kısmı yılın hiçbir döneminde kullanılmamaktadır. 

 

3.2.2.1.2. Köy Yerleşmeleri 

442 sayılı kanunda tarif edilen şartlara göre sahada 46 köy yerleşmesi bulunmaktadır. 

Köylerin 6 tanesi dışında tamamı ovalık sahadadır. Ulumeşe, Yellice, Gaybi, Büyükdede, 

Beyören ve Kızılgedik köyleri plato yüzeyleri üzerine kurulmuştur. Bu yerleşmelerin ilgili 

kanunda da belirtildiği gibi otlak, mera, orman, koruluk, okul ve cami gibi ortak alanları 

vardır. Ayrıca bazı köylerin ( 12 tane) kendine ait yaylaları, ağılları ve obaları vardır. 

Sahada bulunan köylerde halk geçimini tarım faaliyetlerinden sağlar. Özellikle tahıl 

ürünleri ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygındır.  

Köylerin 17 tanesinde yalnız tarla bitkileri ve hayvan yetiştiriciliği yapılır. Sulu tarım 

yapma imkanı olan 12 köyde tarla ve hayvan yetiştiriciliği yanında sebze ve meyve 

yetiştiriciliği de yapılır. Köylerin içinde hayvan sayısı 1000’in altında olan 10 köy 
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bulunmaktadır. En fazla hayvan sayısı 16 850 ile Yellice ve 9 500 ile Karaburun 

köyündedir. Köylerin 38’inde hayvan varlığı içinde küçükbaş hayvan sayısı daha fazladır. 

Bu da sahada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ön planda olduğunun göstergesidir. Ayrıca 

9 köyde arıcılık yapılmaktadır.  

Yerleşme dokusuna baktığımızda köylerin tamamında toplu yerleşme görülür. 

Yerleşmelerin dokusunun oluşmasında topoğrafya, su durumu, ekonomik faaliyetlerin 

çeşidi, mülkiyet durumu gibi faktörler etkilemekle beraber hiçbirinde yalnız bir faktör 

etkili olmaz.  

Araştırma sahasında yerleşmelerin toplu olmasında su kaynaklarının sınırlı oluşu en 

etkili faktördür. Bu durum kaynaklar etrafında toplanmayı gerektirmiş ve yerleşme 

çekirdekleri birbirinden uzaklaşamamıştır. Sahayı enine iki parçaya ayıracak olursak 

köylerin büyük kısmının (35 tane) Ereğli'nin içinde bulunduğu parçanın içinde olduğunu 

görürüz. Bu dikkat çekici durumun en önemli nedeni İvriz Çayı'nın çeşitli kollarının 

buralara yayılması yani su varlığıdır. Tatlıkuyu, Kuzukuyusu, Acıkuyu, Acıpınar, 

Pınarözü, Kamışlıkuyu gibi köy isimleri araştırma sahasında suyun yerleşmeye etkisinin 

başka bir göstergesidir.  

Topoğrafyanın eğiminin az, tarım yapılan toprakların dağınık olmaması dolayısıyla 

tarım alanlarına toprakların işlenmesi, bakımını yapılması gibi faaliyetler için ulaşımın 

kolay olması yerleşmelerin toplu olmasının diğer bir nedenidir. Sahadaki köylerde tarla 

sahiplerinin büyük kısmı topraklarının çevresini çevirmemişlerdir yani açık tarla hakim 

durumdadır. Yalnız bazı köylerde meyvecilik ve sebzecilik yapılan tarlaların çevresi çitle 

çevrilmiş durumdadır. 

Köy yerleşmelerinde eski tip meskenlerin yapı malzemesinin seçiminde çevrede 

bulunan malzeme etkili olmuştur. Günümüzde betonarme evler daha fazla inşaa 

edilmektedir. Kerpiç bu eski tip meskenlerde en çok kullanılan malzemedir. Ancak 

kuzeyde volkanik kayaçların çok bulunduğu alanlardaki köylerde taşta yapı malzemesi 

kullanımında önemli yer tutar  (Foto 2.2). Örneğin Karacadağ eteklerinde yer alan 

Kızılgedik ve Beyören köylerinde taş yapı malzemesi olarak kerpice göre daha çok 

kullanılmıştır. Bunun yanında evlerin damları köylerin büyük kısmında düzdür. Damların 

düz yapılmasında yapılan ekonomik etkinliklerin etkisi vardır. Üretilen ürünlerin 

toplanması ve kurutulması için düz damlar en uygun yerlerdir.  

Araştırma sahasındaki köyler dairesel planlı köyler sınıfına girer. Köyün merkezinde 

bulunan cami, çeşme, okul, bakkal ve kahve gibi ortak kullanım alanlarının çevresine 

dizilmiş bulunan meskenler ve eklentileri kabaca bir daireye benzemektedir. Güneyde 
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Toros dağlarının kuzey yamaçlarında bulunanlar ile Karacadağ yamaçlarında yer alanların 

dışında köylerin büyük kısmı ovada bulunur. 

 

3.2.2.1.3. Kasaba Yerleşmeleri 

Faal nüfusun büyük kısmının tarım sektörlerinde çalışmasıyla köye benzeyen ancak 

nüfusunun 2000’den fazla ve hizmet sektörünün daha gelişmiş olması ile köyden ayrılan, 

belediye yönetiminin bulunduğu devamlı kır yerleşmelerinin en büyüğü olan kasaba 

yerleşmelerinden çalışma alanında 6 tane bulunmaktadır. Bunlar Kutören, Belkaya, 

Zengen, Aziziye, Çayhan ve Sazgeçit'tir. Bu kasabaların tamamı ovalık sahada bulunur. 

Köylerde olduğu gibi eski meskenler kerpiçten ve taştan yapılmıştır. Ancak bu tiplerin 

sayısı giderek azalmakta betonarme evlerin sayısı artmaktadır. Evlerin eklentileri de 

ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişir.  

Bütün kasabalarda ilköğretim okulu ve sağlık ocağı bulunur. Belkaya ve Zengen'de 

birer lise vardır. 

Belkaya 2000 nüfus sayımına göre 5914 kişi ile nüfusu en fazla olan kasaba 

yerleşmesidir. Nüfusu en az olan kasaba yerleşmesi Kutören’dir. Kasabalarda yaşayanların 

büyük kısmı geçimini ziraatten ve hayvancılıktan sağlar. Sahadaki kasaba yerleşmelerinde 

de bu durum görülür. Tarla bitkileri üretimi ve hayvan yetiştiriciliği hepsinde yapılırken 

Kutören’de ayrıca meyvecilik (kayısı), Sazgeçit ve Zengen’de sebzecilik, Çayhan’da hem 

sebzecilik hem meyvecilik yapılır. Hayvan varlığı en fazla olan kasaba 18 900 ile 

Kutören’dir. Kasabaların hepsinde küçükbaş hayvan sayısı büyükbaş hayvan sayısından 

fazladır. Buda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin daha fazla yapıldığını gösterir. 

Kasabaların tamamında belediyelik bulunur.  

 

3.2.2.2. Şehir Yerleşmesi 

Günümüzde şehir yerleşmelerinin özellikleri ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Coğrafi 

anlamda bir yerin şehir özelliği taşıyabilmesi için nüfusuna ve faal nüfusun çalıştığı 

sektörlere bakılır. Nüfusu 10 000’den fazla ve çalışanların yarıdan fazlasının tarım dışı 

sektörlerde çalıştığı yerleşim yerlerine şehir denir. Ereğli'de 2000 yılı nüfus sayımına göre 

nüfus 82 633 kişidir. Bu nüfusun içinde faal nüfusun % 90’ı tarım dışı sektörlerde çalışır. 

Bu özellikleri ile Ereğli çalışma sahasındaki tek şehir yerleşmesidir. 

Şehirler planlı şekilde kurulmuş yerleşim yerleridir. Ereğli’de konut, sanayi, ticaret, 

resmi kurum ve kültür alanları belediye tarafından hazırlanmış imar planına göre 

belirlenmekte ve inşaa edilmektedir. Binaların arasında şehir yerleşmelerine has olduğu 
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gibi büyük boşluklar, tarım alanları yoktur. Ancak bazı mahallelerde, özellikle tek katlı 

evlerin çevresinde evde oturan fertlerin işleyip yararlandığı bahçeler bulunur. 

Ereğli’de yerleşimin şekli 1965 yılına kadar kabaca bir daireye benzerken bu yıldan 

sonra özellikle güneye doğru belirgin bir yayılma görülür. Bunun sebebi belediyenin bu 

yıldan sonra şehri güneye doğru imara açması ve buralarda daha sonraki yıllarda hızlı bir 

yapılaşma olmasıdır. Bugün önemli kuruluşlardan olan devlet hastanesi, meslek yüksek 

okulu, polis meslek yüksek okulu ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi şehrin en güney 

ucunda Atakent mahallesinde bulunmaktadır. Bu yapılarında çekici unsur olmasıyla konut 

alanları bu kesimde giderek daha fazla yer kaplamaktadır.   

Çevresinden gelen ham maddelerin toplandığı, işlendiği, Ereğli; banka, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin, idari hizmetlerin gerçekleştirildiği, ticari ve sanayi faaliyetlerin yapıldığı, 

çevresine göre kültürel fonksiyonunun olduğu, civardan gelen yolların kesiştiği, belediye 

örgütünün bulunduğu bir yerleşim olmakla da şehir özelliği taşımaktadır.  

Ereğli’de tarım ürünlerini işleyen sanayi tesisleri çoğunluktadır. Yani sanayisi tarıma 

dayalıdır. Un, şeker, et kombinası, yem süt ürünleri ve meyve suyu üreten tesisler, şehrin 

çeşitli yerlerine dağılmış halde bulunurken bugün, inşaa edilmiş olan organize sanayi 

bölgesine yerleşmeye devam etmektedirler. 

 

3.2.3. Konut Tipleri 

Araştırma sahasında özellikle ilçe merkezinde hızlı şehirleşme ve gelişmeye bağlı 

olarak eski tip konutların sayısı giderek azalmış, yerleşmelerin eski dokusu kaybolmuştur. 

Betonarme binaların sayısının artışıyla fiziki faktörlerin konut yapımındaki etkisi en aza 

inmiştir. 

 

3.2.3.1. Eski Tip Konutlar 

Sahada eski tip konutların özellikleri üzerinde etkili olan en önemli faktörler; çevrede 

bulunan malzeme, iklim ve insanların ekonomik faaliyetlerinin türüdür. 

Alüvyonlarla kaplı geniş ovalık sahada en kolay ve bol bulunan malzeme toprak 

olduğundan eski tip konutların büyük kısmı toprağın ana malzemesini oluşturduğu 

kerpiçten yapılmıştır*. Kerpiç malzeme aynı zamanda ısı yalıtımı sağladığı için karasal 

iklimin hakim olduğu çalışma sahasında tercih edilen bir malzeme olmuştur. 

                                                 
*Kerpiç; toprağın samanla karıştırılıp, kalıplara dökülerek güneşte kurutulmasıyla elde edilen bir inşa 
malzemesidir. 
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Evler taş temel üzerine kerpiç duvar örülerek ve kerpicin arasına ahşap hatıllar atılarak 

hımış** tekniğiyle yapılmıştır. Dam genellikle düz, saman ve kamış parçaları ile yapılmış 

veya kiremitle örtülmüştür. Düz olan damlar aynı zamanda çeşitli tarım ürünlerinin 

kurutulmasında kullanılır ve iki yılda bir yuvak adı verilen bir aletle sıkıştırılarak kar ve 

yağmurdan yapının zarar görmesi engellenir. Damların yapılmasında kullanılan kamışlar 

genellikle Akgöl’den sağlanmıştır. Kamış kullanılmayan damlar kiremitle örülmüştür.  

 

SAMANLIK 
( 4x3 m ) 

AHIR 
(8x3 m) 

MUTFAK 
( 4x3 m ) 

GİRİŞ 
( 3x3 m ) 

ODA 
( 4x3 m ) 

DEPO AVLU 
( 10x3 m ) ( 15x5 m ) 

     Şekil 2. 10: Araştırma Sahasında Bulunan Eski Tip Konutlardan Birine Ait  

                         Plan Örneği 

Yörede zor bulunan ahşap malzeme dam ve duvar yapımının dışında kapı, pencere, 

tavan, dolap, zemin, merdiven ve saçakların yapımında kullanılır. 

Güneşten daha fazla yararlanabilmek için evlerin pencereleri genelde güneye bakan 

duvarlara yapılmıştır (Foto 2.10). Evin kuzeye bakan yönüne yapılan pencere sayısı ve 

boyutu azdır. 

Taşın kolay bulunabildiği özellikle Karacadağ civarındaki yerleşmelerde yapı 

malzemesi olarak kerpicin yanında taşta kullanılmıştır. Çeşitli şekiller verilerek kullanılmış 

bazaltlar yapıların dış etkenlere karşı dayanıklı olmasını sağlar.  

Aile bireylerinin sayısına ve ekonomik faaliyetlerin çeşidine göre eklentilerden oluşan 

ve büyüklüğü değişen eski tip konutlar genellikle bir avlu etrafında toplanmış unsurlardan 

meydana gelir. 

Ziraat ve hayvancılığın birlikte yürütüldüğü, maddi imkanlarının iyi olduğu kalabalık 

aileler iki katlı büyük evlerde oturur, burada yemek yer, misafirleri kabul eder, işleri 

bölüşür ve ikamet eder. Eve ek olarak ambar, samanlık, ahır gibi elemanlar bulunur. 

                                                 
**

Hımış; evin iskeletinin ahşap direklerden yapılarak bunların arasının kerpiç veya taş ile doldurulması ile 
oluşturulan bir bina yapım tekniğidir. 
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Aileler tarım işleriyle kendileri uğraşmaz, çiftçi, çoban, erkek hizmetçi, seyis gibi 

çalışanları vardır. Bunların kullandığı avlunun içinde ayrı eklentiler yapılmıştır. Eve gelen 

erkek misafirlerin kalması için avluyu görmeyen, merkez bina ile servis kapısı aracılığıyla 

bağlantısı olan ayrı yerler yapılmıştır. 

Evin geçimini sağlamak için aile bireylerinin çalıştığı daha az nüfuslu evlerde, ikamet 

edilen konut dışında samanlık, ahır ve ambar bulunur. Maddi durumları iyi olmayan, 

başkalarının işlerinde çalışan ailelerin oturduğu evler basit iki odalı ve tek katlıdır. Avlu 

içinde yalnız ailenin kaldığı konut bulunur. 

 

3.2.3.2. Yeni Tip Konutlar 

Yapımında coğrafi faktörlerin etkisinin en aza indiği yeni tip konutların araştırma 

sahasında sayısı giderek artmaktadır. Özellikle Ereğli'de yeni tip konut sayısı köy ve 

kasabalara göre daha fazladır. Atakent, Aydınlar ve Fatih mahalleleri bu tip konutların en 

fazla olduğu yerlerdir. Hamidiye, Pir Ömer ve Selçuklu mahalleleri gibi eski mahallelerde 

konutların görünümü mozaik bir yapıdadır. Tek katlı, birkaç odalı kerpiç evlerden 7-8 katlı 

apartmanlara kadar farklı özelliklerde yapılar görülür. 

Yeni tip konutlar genellikle çok katlı apartmanlar şeklinde yapılmaktadır. Yapı 

malzemesi olarak tuğla, çimento ve demir, çatı yapımında çinko yada kiremit 

kullanılmaktadır. 

Pencere ve kapı yapımında ahşap malzeme kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda ahşap 

yerine yaygın şekilde plastikte kullanılmaktadır. 

Daireye girildiğinde bir hol veya koridor ve bunun etrafında sıralanmış odalar, mutfak, 

tuvalet ve banyo görülür. Bu evlerde kullanılan malzeme ailenin ekonomik durumuna göre 

değişiklik göstermektedir. 

Ereğli’de 1985 yılından sonra yeni tip konutların yapımında artış olmuştur. Bunda 

kooperatifçilik faaliyetlerinin artmasının büyük payı vardır. Halk eski tip konutlarını terk 

ederek yeni tip konutlara yerleşmekte bu da büyük oranda kooperatifçilik sayesinde 

olmaktadır. Yapılan ilk kooperatif evleri: Barbaros Mahallesi’ndeki 110 Evler ve Gülbahçe 

Mahallesi’ndeki 81 Evler’dir. Bu evler tek katlı olup etrafında eve ait küçük bir bahçede 

bulunmaktadır. Günümüzde ise yeni tip konutlarda kat sayısı artmıştır. 
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BÖLÜM IV 

 

4. EKONOMİK COĞRAFYA 

 
4.1. TARIM ÖZELLİKLERİ  

 

Araştırma sahasındaki arazisinin toplam yüzölçümü 2260 km2’dir. Bunun % 48,2’si 

işlenen arazidir. Bu arazinin 39 900 hektarı (% 37) sulu ziraat 69 100 hektarı (% 63) kuru 

ziraat alanıdır. 95 513 hektar olan tarım dışı arazilere yerleşim alanları, bataklıklar, taşlık 

alanlar ve ürün getirmeyen alanlar girmektedir. Toplam 17 420 hektar olan çayır ve mera 

alanlarında çayır alanları Ereğli'nin batısında, mera alanlarına daha çok dağlık ve tepelik 

alanlarda yoğunlaşmıştır. 4 067 hektarlık orman alanı genellikle 1500 m üzerindeki 

yamaçlar da bulunmaktadır (Şekil 2.11). 

 

17 420 ha
Çayır ve Mera 

Alanı

109 000 ha
Tarım Alanı

95 513 ha
Tarım Dışı 

Arazi

4 067 ha
Ormanlık Alan

 
                  Şekil 2. 11: Araştırma Sahasında Toplam Arazinin Dağılımı 

                                      Grafiği 

 

Ziraate ayrılan topraklar içinde en fazla pay tahıl ürünleri üretilen arazilerindir            

(49 300 ha). En az toprak baklagil üretimi için ayrılmıştır. 

Ziraat yapılan alanların büyük kısmı alüvyal ve kolüvyal topraklar üzerindedir. Bu 

topraklar üzerinde yüzyıllardır ziraat yapılmaktadır. Hititler döneminde yapılmış ve 

günümüze kadar ulaşmış İvriz Kabartması’nda görülen üzüm salkımı ve buğday başağı 

bunun kanıtıdır (Foto 2. 17). 
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Tahıl; 49 300

Yem; 4 240
Bahçe; 4 921

Baklagil; 1 450

Endüstri; 2 
308

Sebze; 3 215

 
                   Şekil 2. 12: Araştırma Sahasında Ziraat Arazisinin Dağılımı  

                                       Grafiği (ha)   

 

Çalışma sahasında ziraata ayrılan topraklar devamlıdır. Parçalı ve dağınık değildir. 

Ayrıca eğiminde az olması ziraat için elverişli şartlar yaratmaktadır. Arazinin bu özelliği 

makineli tarıma imkan vermektedir ve zirai faaliyetlerin modern yöntemlerle yapılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca ilçede çeşitli köylerde ve merkezde bulunan sulama kooperatifleri 

ve tarımsal kalkınma kooperatifleri tarımın gelişmesinde önemli rol oynamıştır          

(Tablo 2.5). 

Tablo 2. 5: Araştırma Sahasındaki Tarımsal Kalkınma ve  

                         Sulama Kooperatiflerinin Köylere Göre Dağılımı 
    Sulama 

Kooperatifi 

Tarımsal Kalkınma    

Kooperatifi 
Yerleşim  Yeri 

Aşıklar 1 - 

Belceağaç 1 1 

Beyören - - 

Kutören 2 1 

Kuzukuyusu 1 - 

Taşağıl 1 - 

Taşbudak 1 - 

Tatlıkuyu 1 - 

Ulumeşe 1 - 

Yellice 1 1 

Zengen - 1 

Ereğli 1 1 

                               *Kaynak: Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü 
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Ereğli ve çevresinde büyük toprak mülkiyeti yoktur. Küçük toprak mülkiyeti hakimdir. 

Ancak bu topraklar miras yoluyla birçok kişi arasında paylaşılmakta ve topraklar giderek 

küçük parçalara ayrılmaktadır. Bu da verimin düşmesine neden olmaktadır. 2004 yılı 

verilerine göre çalışma alanında 14 149 aile çiftçidir. Bu ailelerin 5 650'si Ereğli'de 

diğerleri köy ve kasabalarda oturmaktadır.  

 

4.1.1. Kültür Bitkileri 

Kuru ziraat yapılan alanlar 69100 hektar, sulu ziraat yapılan alanlar 39 900 hektardır. 

Ekilen alanların içinde en fazla pay 49 300 hektarla tahıl ziraatine ayrılmıştır. Tahıl 

ziraatinde en fazla paya sahip ürün buğdaydır. Toplam tahıl üretiminin %58’ini oluşturur. 

Elde edilen ürünler Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ya da özel sektöre ait çeşitli buğday alım 

merkezlerine satılır. Son yıllarda TMO’nun makarnalık buğday çeşidine daha yüksek fiyat 

vermesi nedeniyle çiftçiler bu türü daha çok yetiştirmektedir. 

Buğdayın ardından üretim miktarına göre sırayla arpa, çavdar ve yulaf gelir. Arpa şeker 

pancarı ile nöbetleşe ekilmekte olup şeker pancarından sonra yazlık olarak ekilmektedir. 

Ancak 2004 yılında mısır üretimine ayrılan arazi ve üründe artış meydana gelmiştir ve 

mısır yulaf üretiminin önüne geçmiştir (Tablo 2.6). 

 

           Tablo 2. 6: Tahıl Ürünlerinin Ekildiği Alan ve Üretim Miktarları (2000–2004) 
2000 2001 2002 2003 2004 

ÜRÜNLER 
Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Buğday 32 000 89 600 30 000 60 000 25 000 75 000 26 000 94 000 29 000 111 
500

Arpa 22 500 67 500 20 000 44 000 15 000 37 500 16 000 43 200 13 000 35 750
Çavdar 4 000 10 000 4 000 8 000 3 000 4 500 3 000 6 000 6 000 10 800
Yulaf 1 000 2 000 1 000 1 700 0 0 5 00 1 100 500 750
Mısır(Dane) 30 75 40 88 40 100 0 0 800 6 400

 

Sanayi bitkileri içinde 2000 yılından sonra yalnız şeker pancarı üretimi yapılmıştır.  

Ereğli'de şeker pancarı üretiminde şeker şirketinin önceden bildirdiği fiyat ve satın alma 

garantisi önemli etken olmaktadır. 2 308 hektar olan üretim alanından 2004 yılında        

115 400 ton ürün elde edilmiştir. Bazı şeker pancarı üretim alanlarında 3’lü nöbet sistemi 

uygulanmaktadır. Nöbete tahıllar ve baklagiller girmektedir. 

Besi ve ahır hayvancılığının ilçede gelişmesi ile birlikte yem bitkilerini üretmek için 

ayrılan topraklar buna bağlı olarak da yem bitkisi üretimi artış göstermiştir. Yem bitkileri 
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içinde en fazla üretilen 55 000 ton ile mısır (slaj)'dır. Ardından 30 000 ton ile yonca gelir. 

2003 yılından sonra fiğ ve korunga üretimi de gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2. 7: Yem Bitkilerin Ekildiği Alan ve Üretim Miktarları (2000–2004) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ÜRÜNLER  
Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Yonca 1 600 60 000 1 700 63 000 2170 21 700 2470 98 800 3000 30 000

Mısır(slaj) 2 00 10 000 500 20 000 1 000 50 000 1002 47 094 1 200 55 000

Fiğ 0 0 0 0 0 0 30 120 20 266

Korunga 0 0 0 0 0 0 20 160 20 266
 

Sulu ziraat yapılan alanlar Ereğli ve çevresinde yoğunlaşmıştır (Harita 7). Bu durumun 

ortaya çıkmasında tüketim alanlarına ve pazarlara yakınlık önemli rol oynamıştır.  

Tahıldan sonra 2004 yılında topraklar en fazla bahçe bitkilerinin üretimi için ayrılmıştır. 

Meyve yetiştiriciliğinde üretimin yapıldığı alanın büyüklüğü ve üretim miktarı bakımından 

2004 yılında ilk sırayı alan elma toplam meyve üretiminin % 67,3’ünü oluşturur. İkinci 

sırayı kayısı alır. Kayısı % 12,6’lık bir paya sahiptir. Ardından sırayla üzüm, armut, vişne, 

şeftali, erik, ceviz, kiraz, ayva ve antep fıstığı gelir (Tablo 2.8). Kiraz üretimi beyaz ve 

kırmızı olmak üzere iki çeşittir. Üzüm bağları genellikle yamaçlarda yoğunlaşmıştır. 

 

Tablo 2. 8: Meyvelerin Ekildiği Alan ve Üretim Miktarları (2000–2004) 
2000 2001 2002 2003 2004 

ÜRÜNLER 
Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Elma 1 433,3 25 800 1 333,3 24 000 2 050 22 300 3 460 27 878 3 610 6 841

Kayısı 43,3 845 50 975 150 1 240 195 1 240 225  1 290

Üzüm 200 800 210 840 306 1 272 306 1 272 306 1 272

Armut 150 2 250 133,3 2 000 239 2 140 239 2 140 239 299

Vişne 63,3 570 66,6 600 133 1 785 133 1 785 133 121

Şeftali 16,1 350 16,6 350 25 287 25 287 25 95

Erik 33,3 350 33,3 350 20 160 20 160 20 80

Ceviz 19 161 20 170 21 126 21 126 21 77

Kiraz 233,3 4 550 283,3 5 525 300 2 295 300 2 295 320 60

Ayva 4,6 42 5 45 5,3 45 5 45 5 23
Antep 
Fıstığı 16,6 9 16,6 9 16,6 9 16,6 9 16,6 5
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Ereğli’de kavak yetiştiriciliği yaygındır. İnşaat, mobilya sanayi, selüloz sanayi ve 

ambalaj sanayi gibi çok çeşitli kullanım alanları olan, geçmişi eski olan kavak 

yetiştiriciliğinde bordür(tarla, bahçe kenarı) kavakçılığı yapılması yaygındı. Bunda esas 

düşünülen tarlayı yada bahçeyi rüzgara karşı korumak, bunların sınırlarını belirlemek bir 

diğer yönüyle de yetişen kavakları inşaat işlerinde kullanmak ve de en önemlisi satışının 

yapılıp maddi yönden aile bütçesine katkıda bulunmak veya sermaye oluşturmaktır.18  

Bordür kavakçılığının yanında tam saha kavakçılığına 1944 yılında faaliyete geçen, 

Ereğli’de bulunan Sümerbank çalışanları tarafından kurulan Ereğli Bez Fabrikası Ağaç 

Yetiştirme ve Zirai Teşebbüsler Kooperatifi daha sonra 1945 yılında Ereğli Ağaç 

Yetiştirme ve Zirai Teşebbüsler Kooperatifi’ne dönüştürülmüş olan kuruluş ilk adımı 

atmıştır. Çimencik köyünde 43 ha, Bahçeli köyünde 1 ha kavaklık bulunmaktadır. Bunların 

dışında İvriz sulama alanı içinde bulunan Sarıca, Belceağaç, Yazlık, Orhaniye, Sarıtopallı 

ve ilçe merkezinde kavakçılık yaygınlaşmıştır.19

Elma yetiştiriciliğinin ekonomik değerinin büyük olduğu Ereğli’de buna bağlı olarak 

ambalaj imalatı da giderek gelişmektedir. Ambalajlamada kavak ağacı kerestesi 

kullanılmaktadır. Bu nedenle kavak yetiştiriciliği elma üretiminin artmasına paralel olarak 

artar. Böylece elmacılık dolaylı olarak kavakçılığı etkiler. 

Sebzeler içinde en fazla yetiştirilen ürün % 80,3’lük pay ile domatestir. Yetiştirilen 

diğer sebzeler sırasıyla salatalık, havuç, kabak, karpuz, biber, ıspanak, lahana, kavun ve 

taze fasülyedir. Patlıcan 2002 yılından sonra üretilmemiştir (Tablo 2.9).  

 
               Tablo 2. 9: Sebzelerin Ekildiği Alan ve Üretim Miktarları (2000–2004) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 

ÜRÜNLER 
Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Domates 500 25 000 500 17 500 500 25 000 2500 125 000 2 000 140 000
Salatalık 200 10 000 200 8 000 200 8 000 400 14 000 300 15 000
Biber 110 660 160 800 160 1 200 100 760 60 280
Kabak 20 800 20 700 20 800 200 8 000 170 6 400
Patlıcan 8 120 8 112 8 120 0 0 0 0
Lahana 5 200 5 150 5 200 5 200 5 200
Kavun 0 0 0 0 0 0 10 350 20 60
Karpuz 20 800 20 600 20 800 10 350 40 1000
Taze 
Fasülye 80 480 80 440 80 480 0 0 20 60

Ispanak 30 240 30 240 30 240 30 210 30 210
Havuç 200 8 000 200 6 000 200 8 000 350 10 500 400 12 000

                                                 
18 EREĞLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ve AKŞAM SANAT OKULU, 1991, Bizim Ereğli, s. 20, Konya.  
19 YASSIBAŞ, S, 2003, Cumhuriyet Dönemi Ereğli (Konya) İlçesi'nin Siyasi, Kültürel ve Sosyo-Ekonomik                 
Tarihi, Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 169, Ankara. 
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Yumrulu bitkilerin içinde soğan, üretilen alan ve üretim miktarı bakımından ilk sırada 

yer alır. Patates ve sarımsak üretilen diğer yumrulu bitkilerdir.  

 
Tablo 2. 10: Yumrulu Bitkilerin Ekildiği Alan ve Üretim Miktarları (2000–2004) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ÜRÜNLER  
Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Patates 170 1 700 120 2 640 120 3 600 10 400 20 900

Soğan 0 0 0 0 350 6 300 88 2 640 100 2 500

Sarımsak 2 20 2 18 3 26 0 0 50 100
 

Toprağın verimi ve yapısının iyileştirilmesi açısından önemli yeri olan baklagiller ilçede 

ekim alanı genişliği bakımından son sırada yer alan ve toplam tarım ürünleri üretiminde de 

en az paya sahip olan türlerdir. İklim değerlerinde meydana gelen değişmeler nedeniyle 

İvriz Barajı’ndaki su miktarı değişmeleri bu türlerin ekim alanlarında ve verimlerinde 

belirgin değişmelere neden olur. Baklagillerin içinde en fazla üretilen 1040 ton ile nohut, 

825 ton ile kuru fasülye ve 112 ton ile mercimektir. Yeşil mercimek kuru tarım alanlarında 

özellikle çavdar tarımına alternatif olarak ve nadas alanlarının daraltılmasında 

kullanılmaktadır. 

 
Tablo 2. 11: Baklagillerin Ekildiği Alan ve Üretim Miktarları (2000–2004) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ÜRÜNLER 
Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Ekim 
Alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Kuru 
Fasülye 3 500 2 450 3 000 3 000 3 000 4 500 900 1 890 500 825

Nohut 2 500 2 250 2 500 2 000 2 600 3 120 500 750 800 1 040

Mercimek 300 300 200 140 200 150 150 225 150 112
  

4.1.2. Ziraat Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar  

 

4.1.2.1. Sulama İle İlgili Sorunlar 

İklim değerlerindeki değişme nedeniyle İvriz Barajı’ndaki seviye düşüşü, yeterli 

miktarda ve zamanında sulama yapmaya engel oluşturarak, sulu tarım yapılan alanlarda 

yetiştirilen bitkilerin üretim miktarını etkiler. 

Yanlış sulama sistemi ve sulama suyunun kaynağından tarım arazisine gelinceye kadar 

uğradığı kayıplar sulama performansını düşürmektedir. 
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Sulanabilir 70 500 hektarlık alanın yalnız 34 128 hektarı sulanabilmektedir. Sulanabilen 

alanın 28 628 hektarı devlet tarafından, 5 500 hektarı halk tarafından sulanan alandır.  

Sulama sorunlarına çözüm bulunursa bu arttırılabilir. 

 

4.1.2.2. Gübreleme İle İlgili Sorunlar  

Çiftçilerin gübreleme konusundaki bilgisizlikleri gübreleme ile ilgili aşağıdaki 

sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır: 

• aşırı derecede inorganik gübre kullanımı 

• yeşil gübre kullanımı 

• çiftlik gübresinin yetersiz seviyede ve yanlış kullanımı 

• hayvan gübresinin yakacak olarak kullanılması 

• gübre uygulamasında yanlış metot kullanımı 

 

4.1.2.3. Ekim İle İlgili Sorunlar 

Ekimden önce tarla hazırlığının iyi yapılmaması, kötü tohum yatağına ekim, tohum ve 

gübrenin aynı yere atılması, tavsız toprağa ekim ve ekim zamanı dışında yapılan ekimler 

verim ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. 

 

4.1.2.4. Zirai Mücadele İle İlgili Sorunlar 

Çiftçinin uygun alet ve ekipmanlar kullanmaması, hastalık ve zararlılara karşı ilgisiz 

kalması, zamanında mücadele yapılmaması ve zararlı mücadelesinin yeterli 

uygulanmaması üretilen ürünlerde kalitesizliğe ve verimsizliğe sebep olmaktadır. 

 
Tablo 2. 12: Araştırma Sahasında Görülen Derecesi Büyük Hastalık ve Zararlılar 

Bitki Grubu Hastalık Zararlı 

Tahıllar Paslar Süne Kımıl 

Nohut Antraknozu Yeşil Kurt 
Baklagiller 

Fasülye Kök Çürüğü Kırmızı Örümcek 

     Ekonomik Önemi Yok      Pancar Yaprak Piresi     Endüstri  Bitkileri  

  

4.1.2.5. Tarım Ürünlerini Pazarlama Sorunları 

Standartlara uygun kaliteli ürün yetiştirilmemesi ve fiyatlardaki dalgalanmalar ekim 

alanlarını daraltmaktadır. Standardizasyona araştırma sahasında gereken önem verilmediği 

için ihracata yönelik ürünler yetiştirilememektedir. 
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4.1.3. Hayvan Varlığı 

Tarım faaliyetlerinde hayvancılık ziraattan sonra gelmektedir. Araştırma sahası hayvan 

varlığı bakımından zengin bir görünüm sunmaktadır. Toplam hayvan varlığı 314 810’dur. 

İlçede hayvan varlığında ilk sırayı kanatlı türleri alır. Bu türlerin içinde yumurta tavuğu, 

ördek, et tavuğu, hindi ve kaz bulunmaktadır. Yumurta tavuğu sayısı kanatlılar içinde 

sayısı en fazla olan kanatlı türüdür. İlçede tavuk ve yumurta üretme çiftlikleri vardır. Diğer 

kanatlılar hindi, kaz ve ördektir (Tablo 2.13). 

Hayvan varlığında sayı bakımından 212 645 ile koyun ikinci sırada gelir. Toplam 

hayvan sayısı içinde % 39’luk bir paya sahiptir. Koyunlar yerlidir ve türü Akkaraman’dır. 

Sahada bulunan merinos üretme çiftliklerinde Akkaraman cinsi koyunları merinoslaştırma 

çalışmaları yapılmaktadır. Yün üretimi 2002 yılında 144 tondur. Çalışma alanında koyun 

varlığının fazla olmasında iklimin etkisi vardır. Yarı kurak bir iklime sahip olan sahada 

bitki örtüsü de buna bağlı olarak şekillenmiştir. İlkbaharda yeşeren bozkır türüne ait ot 

toplulukları yazın kuraklık nedeniyle sararır ve kurur. Meralar bu otlarla kaplıdır. Kısa 

boylu ve cılız otlarla yetinebildiği için de çalışma alanında en fazla yetiştirilen küçükbaş 

hayvan koyundur. 

 
Tablo 2. 13: Küçük ve Büyükbaş Hayvan Varlığı (2000–2004) 

YILLAR 
Hayvan Türleri 2000 2001 2002 2003 2004 
Koyun (Yerli-Diğer) 136 000 128 000 120 200 120 200 121 645
Koyun Toplam 136 000 128 000 120 200 120 200 121 645
Kıl Keçisi 4 800 4 500 6 100 5 500 4 275
Tiftik Keçisi 2 700 2 900 2 800 2 500 2 000
Keçi Toplam 7 500 7 400 8 900 8 000 6 275
Sığır (Saf Kültür) 25 500 21 500 25 400 26 250 26 340
Sığır (Kültür Melezi) 10 750 9 800 3 900 4 125 4 125
Sığır (Yerli-Diğer) 410 1 810 1 600 1 305 1 015
Manda 105 113 103 88 100
Sığır Toplam 36 765 33 223 31 003 31 768 31 580
At 880 925 871 845 450
Katır 50 45 50 40 40
Eşek 1 200 1 400 1 150 1 025 820
Kanatlı 164 500 154 800 204 800 185 000 154 000

 

İlçede hayvan varlığı bakımından 3. sırayı sığır türleri yer alır. Sığır sayısı 31 580’dir. 

Bunun 1 015'i yerli, 4 125’i kültür melezi, 26 340’ı saf kültürdür. Manda sayısı 100 ile 

sığır sayısı içinde en az olan türdür. 
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Keçi 4. sıradadır. Keçi bitkilerin taze yapraklarını yiyerek ormanlık ve çalılık alanlara 

zarar verir. Keçi sayısı 6 275’dir. Bunun 4 275’i kıl keçisi, 2 000’i tiftik keçisidir. Keçiler 

kasaplık ve süt hayvanlarıdır. Kıllarından dokumada yaralanılır. 2002 yılında toplam 5 ton 

yün üretimi sağlanmıştır. 

Arıcılık faaliyeti pek yaygın değildir. 3 250 kovan vardır. Bunun 50’si eski usul kovan, 

3 200’ü yeni usul kovandır (Tablo 2.14). 

 
Tablo 2. 14: Kovan Sayısı ve Bal Üretimi (2000–2002) 

Yıllar 2000 2001 2002 
Kovan Sayısı (adet) 3 300 3 500 3 500
Bal Üretimi (kg) 57 800 57 700 59 500
Balmumu 2 900 3 000 3 000
 

Binek hayvanı olarak inceleme alanında eşek, at ve katır bulunur. Eşek sayı bakımından 

en fazla olan türdür. İkinci sırada at yer alır. Selçuklulardan beri ordunun ihtiyacını 

karşılamak için, 19 yy sonlarından beri de yarışlar için at yetiştiriciliği yapılır. Yarışlara 

gönderilen atlar İngiliz cinsidir. Yetiştirildikten sonra Adana ve İstanbul’a gönderilen 

atların yetiştirildiği haraların sayısı 10’u geçmez.  

İlçede hayvan sayısının fazla olmasına karşılık meraların kalitesinin bozuk olması 

sebebiyle iyi cins hayvan yetiştirilememektedir. Ayrıca fazla otlatma ve tarla açma 

nedeniyle mera alanları giderek daralmaktadır. Meraların azalması ve hayvanları otlatma 

zorluğu insanları ahır hayvancılığına yöneltmiştir. Buna bağlı olarak da yem bitkileri 

ziraatı özellikle de yonca üretimi artmıştır. 

Süt işleme sanayinin gelişmeye başlamasıyla halk kendi ihtiyaçlarını karşılamanın 

dışında bu sanayiye hammadde sağlamak amacıyla ahır hayvancılığı yapmaya başlamıştır. 

Böylece mera hayvancılığından giderek uzaklaşılmaktadır.  

 

4.2. SANAYİ ÖZELLİKLERİ 

 

Hammaddenin işlenerek yarı mamül ya da mamül madde haline dönüştürülmesini 

kapsayan sanayi faaliyetleri çalışma sahasında giderek gelişmektedir. Sanayinin 

gelişmesinde etkili olan sermaye, ulaşım, hammadde, enerji, iş gücü ve pazarlama 

faaliyetleri gibi unsurların kolay elde edilir ve uygulanır olması ölçüsünde bu alandan 

gelen kazançta fazla olmakta ve sahanın gelişmesinde en önemli rolü oynamaktadır. 

Özellikle tarım ürünlerine ait hammaddenin kolay elde edilmesi, yer şekillerinin ulaşımı 
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kolaylaştırması, önemli kara ve demiryolları üzerinde olması, çalışabilecek yaştaki nüfusun 

fazla olması, ulaşım şartlarının uygun olmasından dolayı pazarlama olanaklarının iyi 

olması, inceleme alanında sanayinin kurulup, büyümesini sağlamıştır.  

Günümüzde Konya-Adana karayolu üzerinde, Ereğli’ye 10 km uzaklıkta 100 hektar 

alana kurulmuş Organize Sanayi Bölgesi sahada sanayinin gelişmesinde ve 

çeşitlenmesinde önemli bir rol oynar. Tesislerin bir araya toplanması ile altyapı 

hizmetlerinin ve teknolojinin işletmelere ulaşması kolaylaşacak, zaman, enerji ve 

maliyetten kazanılacaktır. Büyük kısmına yerleşilmiş olan bu alanın kalan kısmında da 

tesislerin inşaası devam etmektedir. 71 adet parselin tamamı satılmış durumdadır.   

 
Tablo 2. 15: Araştırma Sahasında Faaliyet Gösteren Sanayi Kolları ve Sayıları 

 

SEKTÖR ADI İŞLETME 
SAYISI ÜRETİM KONUSU İSTİHDAM (KİŞİ) 

20 Süt ve Süt Ürünleri 431 
10 Şeker-Melas 1236 
9 Yem-Un 94 
4 Tavukçuluk 15 
4 Meyve İşleme 162 

14 Muhtelif Gıda 101 
3 Et  94 

GIDA 

1 Gübre 10 
TEKSTİL-KONFEKSİYON 5 İplik-Kumaş 1297 
İNŞAAT 2 Tuğla-Mobilya 38 

4 Yedek Parça 21 
2 Teneke 57 METAL-PLASTİK 

Plastik Şişe, Poşet, PVC 
Pencere 5 75 

* Ereğli İlçesi’nin sanayi kolları ve istihdam edilen kişi sayıları Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan 
2002 yılına ait verilerden düzenlenmiştir. 

 

Ereğli’de mevcut sanayi tesislerine baktığımızda gıda sanayinin toplam sanayi 

üretiminde ve istihdamda diğer sanayi kollarına göre daha ön planda olduğu görülür. 

Bunun dışında tekstil-konfeksiyon, inşaat, metal-plastik diğer faaliyette olan sanayi 

kollarıdır (Tablo 2.15).  

Gıda sanayi içinde en fazla tesis süt ve süt ürünleri üreten tesislere aittir. Bu tesislerde 

pastörize süt, çeşitli peynir türleri, tereyağı, yoğurt ve krema üretilmektedir. Süt ürünleri 

üreten imalathaneler büyük istihdamlar sağlayan fabrikalar yanında küçük işletmeler, 

mandıralar şeklinde de olabilmektedir. Zaten Gül Süt, Torunoğlu Süt gibi fabrikalarda 

başlangıçta üretime mandıralarda başlamışlar daha sonra işletmelerini büyütmüşlerdir.  
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Gıda sanayi içinde ikinci sırada 10 işletme ile şeker, melas, küspe, helva, lokum, 

pekmez, reçel ve sirke üreten tesisler gelir. Bunların içinde en fazla istihdam sağlayan 

(1123 kişi ) sahadaki tek kamuya ait işletme olan Ereğli Şeker Fabrikası’dır. 

Muhtelif gıda adı altında üretim yapan tesislerde tahıl ürünlerinin hammaddesini 

oluşturduğu ekmek, gofret, pasta ve kuruyemiş türleri üretilir.  

Yem, un ve bulgur üreten tesis sayısı 9’dur. Bunların 5 tanesi yem fabrikasıdır. Sahada 

geleneksel hayvancılıktan giderek uzaklaşılarak özellikle ahır ve besi hayvancılığının 

yaygınlaşması ile yem türlerine talep artmıştır. Yeme olan talebin artması hem yem 

olabilecek ürünlerin ekiminin artması hem de yem imalathanelerinin artması sonucunu 

doğurmuştur. Ayrıca et kombinasının varlığı besi hayvancılığının yaygınlaşmasını 

sağlamaktadır.  

Diğer gıda işletmeleri tavuk ve yumurta, meyve suyu, reçel, meyve konsantresi ile 

gübre üreten tesislerdir. Meyve işleyen tesislerden Ersu Meyve Suyu Fabrikası yurtdışında 

yaşayan işçilerin sermayesi ile kurulmuş ve 1975 yılında faaliyete başlamıştır. Ayrıca 

burada son yıllarda salça üretimine de başlanmıştır. Diğer meyve işleyen tesislerin tamamı 

yabancılara aittir.  

Gıda kollarından sonra en fazla istihdam sağlayan işletmeler; iplik, kumaş ve 

konfeksiyon malları üreten fabrikalardır. En büyük ve en fazla istihdam sağlayan fabrika 

1937 yılında üretime başlayan Ereğli'de sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncü olan 

Sümerbank Dokuma ve Bez Fabrikasıdır. Fabrika 1997 yılında özelleştirilerek Albayrak 

Ereğli Tekstil adını almıştır. Ereğli'de ki diğer tekstil fabrikaları da özel sektöre aittir. Gül 

Tekstil istihdam sağlamada ikinci sırada yer alır.  

İnşaat sektörüne üretim yapan 1 tuğla fabrikası, yine bu sektörde kullanılan mobilya 

ürünlerini yapan 1 fabrika bulunmakta bu işletmelerde 38 kişi çalışmaktadır.  

Metal ve plastik sektöründe çeşitli otomobil yedek parçaları, ziraat aletleri, plastik eşya, 

alüminyum ve demir doğrama, pvc doğrama ve mutfak aletleri üretilmektedir. Ayrıca İvriz 

Şişeleme adında hazır şişe suyu üreten bir adet tesis mevcuttur. Bu sektörde toplam 153 

kişi çalışmaktadır. 

 

4.3. ULAŞIM ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma sahası ulaşımın gelişmesinde en önemli unsurlar olan yer şekilleri ve iklim 

açısından şanslıdır. Engebenin ve eğimin fazla olmadığı topoğrafya ve ulaşımı 
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engelleyecek derecelere ulaşmayan iklim değerleri burada ulaşımın gelişmesini 

hızlandırmıştır.  

Sahada 1901 yılında yapılan ve yüz yılı aşkın bir süredir hizmet veren Anadolu-Bağdat 

hattının bir parçası olan demiryolunun biri Ereğli’de diğeri Çakmak köyünde olmak üzere 

iki istasyonu bulunur. Çalışma sahasındaki toplam uzunluğu 30 km’dir. Batıda 

Karaman’dan gelen hat doğuda Ulukışla’ya doğru devam eder (Harita 1).  

 
Tablo 2. 16: Ereğli İstasyonundan Bazı İllere Demiryolu Mesafesi 

 
Güzergah Yol Uzunluğu (km) 

Ereğli-Ankara 582 
Ereğli-Haydarpaşa 938 
Ereğli-Adana 181 
Ereğli-Mersin 201 
Ereğli-Erzurum 1001 
Ereğli-Diyarbakır 827 

 
Çeşitli tahıl ürünleri, araçlar, hayvanlar ve insanların taşındığı demiryolundan bir çok 

nedenden dolayı yeterli düzeyde faydalanılamamaktadır. Bu nedenlerin başında trenin 

süratinin azlığı nedeniyle zamandan meydana gelen kayıp gelir. Sık sık verilen molalar ve 

rayların bakımının ve onarımının yeterince iyi yapılmaması, bazı yerlerde hala 

demiryolunun ilk yapıldığı yıllarda kullanılmış rayların yenilenmemesi, trenlerin eski ve 

yıpranmış olması, varılmak istenen noktaya ulaşılmasını geçiktirerek zaman ve masraf 

yönünden kayba neden olmaktadır. Ayrıca köylerin büyük kısmının yük sevkiyatının 

yapıldığı istasyonlara uzak olması ( Zengen-Ereğli 30 km, Büyükdede-Ereğli 20 km, 

Kızılgedik-Ereğli 55 km ) ve demiryollarının izlediği dolambaçlı yol bu ulaşım aracına 

talebi azaltır ve karayolları ile rekabette başarısızlığa neden olur. 

Karayolu ilçede ulaşım için kullanılan ve en çok tercih edilen seçenektir. Kuzeyinden 

80 numaralı Konya-Adana devlet karayolu geçer ve bu yol Ereğli’nin 33 km doğusunda   

E-5 karayolu ile birleşir. 80 numaralı Konya-Adana devlet karayolu, Ereğli’yi, batısında 

Konya aracılığıyla, doğusunda Ulukışla aracılığıyla Anadolu'nun diğer şehirlerine bağlar. 

Ayrıca güney batısından geçen 35 numaralı devlet karayolu ile Karaman İli’ne oradan da 

133 km sonra Akdeniz kıyısına, Silifke’ye ulaşılır. Çalışma sahası Konya’yı en kısa ve 

ekonomik yoldan Gülek Boğazı yoluyla Çukurova, Amik Ovası, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş’a bağlamasıyla çok tercih edilen bir güzergahtır.  
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Tablo 2. 17: Ereğli ile Bazı İller Arasındaki Karayolu Mesafesi 
 

Güzergah Yol Uzunluğu (km) 
Ereğli-Konya 150 
Ereğli-Karaman 89 
Ereğli-Ankara 340 
Ereğli-Adana 200 
Ereğli-Mersin 200 
Ereğli-Niğde 126 

 
Ereğli’nin yerleşme düzeninin kuzeye doğru genişlemesinde buradan geçen Konya-

Adana karayolu etkili olmuştur. Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinin büyük 

kısmı, mal sevkiyatında avantajlar sağladığından bu yol boyunca sıralanmıştır. Çeşitli 

araçların bakımının ve onarımının yapıldığı sanayi sitesi ve otobüs terminali de bu yol 

üzerinde yer alır. Terminalden bütün köylere ve çevredeki yakın il merkezlerine gün 

boyunca araç bulma imkanı vardır.  

 
Tablo 2. 18: Ereğli’nin Köylerinin İlçe Merkezine Uzaklıkları ve Yol Durumları 
 

Köy İlçeye 
Uzaklığı Yol Durumu Köy İlçeye 

Uzaklığı Yol Durumu 

Acıkuyu 48 Asfalt Karaburun 18 Asfalt 
Acıpınar 13 Stabilize Kargacı 9 Asfalt 

Adabağ 20 Asfalt Kızılgedik 58 
45 km asfalt, 13 km 
stabilize 

Akhüyük 10 Asfalt Kuskuncuk 15 Asfalt 
Alhan 8 Asfalt Kuzukuyusu 33 Stabilize 
Aşağıgöndelen 20 Asfalt Melicek 12 Asfalt 
Aşıklar 12 Stabilize Orhaniye 5 Asfalt 
Bahçeli 7 Asfalt Özgürler 10 Asfalt 
Belceağaç 7 Asfalt Pınarözü 12 Stabilize 
Beyköy 11 Asfalt Sarıca 12 Asfalt 

Beyören 55 
50 km asfalt, 5 
km stabilize Sarıtopallı 11 Asfalt 

Bulgurluk 17 Asfalt Selvili 8 Asfalt 
Burhaniye 7 Asfalt Taşağıl 9 Asfalt 
Büyükdede 15 Asfalt Taşbudak 54 Asfalt 
Çakmak 25 Asfalt Tatlıkuyu 26 Asfalt 
Çiller 15 Asfalt Türkmen 7 Asfalt 
Çimencik 6 Asfalt Ulumeşe 7 Asfalt 
Gaybi 13 Asfalt Yazlık 7 Stabilize 
Gökçeyazı 10 Asfalt Yellice 10 Asfalt 
Göktöme 11 Asfalt Yeniköy 38 Asfalt 
Hacımemiş 5 Asfalt Yıldızlı 16 Asfalt 
Kamışlıkuyu 21 Asfalt Yukarıgöndelen 31 Asfalt 
 
Acıpınar, Aşıklar, Beyören, Kızılgedik, Kuzukuyusu, Pınarözü ve Yazlık köylerinin 

dışında Ereğli ilçe merkezi ile köyler ve kasabalar arasındaki yolların tamamı asfalttır. 

Nadiren hava şartlarından dolayı ulaşım kesilir.  
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             Tablo 2. 19: Ereğli'nin Kasabalarının İlçe Merkezine Uzaklıkları ve  
                                   Yol Durumları  
 

Kasaba   İlçeye 
Uzaklığı 

Yol 
Durumu Kasaba    İlçeye 

Uzaklığı 
Yol 

Durumu 
Aziziye 27 Asfalt Kutören 59 Asfalt 
Belkaya 67 Asfalt Sazgeçit 14 Asfalt 
Çayhan 31 Asfalt Zengen 65 Asfalt 

 

Araştırma sahası sınırları içinde havaalanı yoktur en yakın havaalanı Konya’dadır. Saha 

Mersin limanının hinterlandı içindedir. 

Ulaşımın gelişmişlik derecesini yansıtan diğer bir etmende haberleşme faaliyetleridir. 

Günümüzde her yerde olduğu gibi çalışma sahasında da en çok kullanılan haberleşme aracı 

telefondur. İnceleme alanında Telekom Müdürlüğüne ait 2 hizmet binası 52 adet santral 

vardır. 33 864 adet telefon bağlı abone, 483 adet ttnet abone sayısı, 27 adet kiralık telefon 

devresi ve 106 adet ankesör mevcuttur.20

 

4.4. TURİZM ÖZELLİKLERİ 

 

Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile iç ticareti canlandıran, önemli bir gelir ve 

geçim kaynağı olan, çeşitli kültürlerin arasında bağ kurulmasını sağlayan turizm 

faaliyetlerinin sahada yeterli olduğunu söylemek zordur. Turizmin canlanmasında en 

önemli faktörlerden ulaşımın, çalışma sahasında gelişmiş olmasına rağmen turizm 

faaliyetleri sınırlıdır. 

Bu durumun sebeplerinden en önemlileri, yetişmiş eleman eksikliği ve alt yapı 

yetersizliğidir. Yapılacak olan turistik etkinliklerin düzenli ve doyurucu olmasını 

sağlayacak tecrübeli ve eğitimli personel eksikliği ve mevcut olanların ihtiyacı 

karşılayamaz durumda oluşuna konaklama imkanlarının kısıtlılığı da eklenince saha 

yeterince turist çekememektedir.  

Turizm faaliyetlerinin istenilen ve beklenen düzeyde olmamasının bir diğer nedeni de 

tanıtım eksikliğidir. Araştırma sahasında görülebilecek eserlerin ve yapılabilecek 

aktivitelerin yeterince insana duyurulamaması, sahayla ilgili broşür, harita, resim gibi 

dökümanların istenilen sayıda kişiye ulaştırılamaması, kısaca iyi reklama yetkili ve görevli 

                                                 
20 Haberleşme ile ilgili bilgiler Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan 2002 yılına ait verilerden 
düzenlenmiştir. 
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kişilerin, kuruluşların önem vermemesi turistik faaliyetlerin hareketlenmesine ve istenilen 

hamleyi yapmasına engel olmaktadır. 

Sahada tarihi M.Ö. yıllarına kadar dayanan kalıntılar mevcuttur. Bunların günümüze 

kadar gelebilmiş olması zor rastlanır bir avantajdır. Dini, ticari, siyasi, kültürel faaliyetlerin 

yürütüldüğü çeşitli özelliklerdeki bu yapılar özellikle Ereğli’nin çok yönlü bir yerleşme 

merkezi olduğuna bir kanıttır. Bu eserlerin içinde en eskilerine ilçe merkezinin 

güneydoğusunda, İvriz Çayı’nın çıktığı kaynak çevresinde rastlıyoruz. Aynı zamanda 

şehrin ilk yerleşim yeride olan bu çevrede M.Ö. 1200-742 yılları arasında Hititler 

döneminde yapılmış olan İvriz Kaya Anıtı ve dini bir eğitim merkezi olan Kızlar-Oğlanlar 

Manastırı kalıntıları hala ayaktadır. Gökçeyazı köyünde bulunan Tont Kalesi, merkezde bir 

kısmı yapılan kazılarda ortaya çıkartılmış olan Roma Hamamı, İlk Tunç Çağı'na ait 

Topraktepe, Çakmak, Adabağ, Çiller höyükleri ve Karahöyük, Beyköyü’nde ve Karaburun 

köyünde bulunan Helenistik döneme ait tümülüs ve antik kent kalıntıları sahada bulunan 

M.Ö. yıllarına ait diğer kalıntılardır. 

Sık sık farklı devletlerin istilasına uğrayan ve yönetimi altına giren sahada ilk Türk-

İslam eserlerini Karamanoğlulları yapmıştır. Bu dönemde yapılan ve hala kullanılan Ulu 

Cami, Şifa Hamamı şehrin merkezinde bulunur. İçinde medrese, mescid ve imared 

bölümlerinin bulunduğu, bugün sadece eski bir kitabe kalıntısının mevcut olduğu Şeyh 

Şahbettin Külliyesi’de Karamanoğulları döneminde yaptırılmıştır. 

Osmanlı Dönemi'nde yaptırılmış olan eserler şehrin bugünkü imar planının 

şekillendiricisi olmuştur. Günümüzde hala kullanılan ticaret faaliyetlerinin yürütüldüğü 

Cağaloğlu Bedesteni ve Rüstempaşa Kervansarayı yapıldığı dönemde ekonomik 

etkinliklerin canlanmasını sağlamış, şehrin merkezi durumuna gelmiştir. Daha sonraki 

dönemlerde de bu alan pazarların kurulduğu, çeşitli malların alım satımının yapıldığı 

ticaret merkezi haline gelmiştir. Bugün fonksiyon alanlarının dağılımına bakıldığında 

ticaret alanlarının, resmi ve özel kurumların, sigorta ve banka hizmetlerinin, lokanta ve 

otellerin hizmetlerini sunan binaların bu yapıların çevresinde toplanıp çevreye doğru imar 

planı çerçevesinde yayıldığı görülür. Yüzlerce yıl öncesinde çeşitli amaçlarla yapılmış 

eserlerin insanların beşeri ve ekonomik faaliyetlerini belirlemede bir sürekliliği olduğu, 

birbirinden etkilendiği görülmektedir. Bu dönemde yapılmış diğer tarihi değerler dini 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için inşaa edilen Bağdatlı Cami ve Ağalar Mescidi’dir. 

Araştırma sahasında turistik etkinliklere konu olabilecek tarihi değerlerin yanında doğal 

güzellikler de mevcuttur. İlçe sınırı dışında olmasına rağmen ulaşımının Ereğli üzerinden 

daha kısa ve masrafsız yapılabildiği İvriz Çayı’nın çıktığı kaynak ve çevresindeki mesire 
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yerleri, bugün büyük kısmı kurumuş olan ancak yapılan çalışmalarla eski haline 

döndürülmeye çalışılan, doğal sit alanı Akgöl ve Düden Gölü, Akhüyük köyü yakınlarında 

bulunan şifalı su kaynağı, Kutören kasabası yakınındaki maar, doğa sporlarının 

yapılabileceği Toros Dağları turizme malzeme olabilecek doğal varlıklardır. 

Gerekli yatırımların, tanıtımların ve hizmetlerin uygulamaya geçirilmesi halinde ilçe 

ekonomisine büyük katkıları olabilecek bu değerlere vakit kaybetmeden gereken önem 

verilmelidir. 
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PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Bu kısımda araştırmanın tamamlanmasına kadar yapılan incelemeler sonucunda sahada 

tespit edilen problemler ve bunlara çözüm önerileri dile getirilmiştir. Belirlenen en önemli 

sorunlar; erozyon, turistik faaliyetlerin yetersizliği, Ereğli’de artan hava kirliliği, yeraltı su 

seviyesinde meydana gelen önemli düşüşler, Akgöl’deki çevre sorunları, ulaşımda sahada 

bulunan demiryolunun yeterince değerlendirilmemesidir.  

Bitki örtüsü yönünden fakir olan çalışma sahasında özellikle orman örtüsü, toplam arazi 

varlığı içinde % 1,7’lik bir pay ile dikkat çekecek oranda azdır. Ağaç varlığının azlığı başta 

erozyon olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sahanın bazı 

kesimlerinde erozyon şiddetli derecededir. Bitki örtüsünün varlığı erozyonun şiddetinin 

azalmasını sağlayan en önemli etmendir. Ağaçlandırma çalışmalarına gereken önem 

verilirse aşınma ile süpürülen, yok olan verimli toprakların kaybının önüne geçilerek 

ekonomik zararlar azaltılabilir.   

Turizme konu olabilecek tarihi ve doğal güzelliklere sahip araştırma sahasında imkanlar 

yeterli ölçüde değerlendirilmemekte yeteri derecede bunların tanıtımını yapılmamaktadır. 

Ortaya çıkarılmayan ya da yeterince önemi kavranamamış binlerce yıllık kalıntılar, eserler 

turizm faaliyetlerinin canlanmasında büyük paya sahip olabilecek unsurlardır. Başka bir 

sorunda konaklamadır. Turistleri ağırlayabilecek yeterli miktarda tesis mevcut değildir. Bu 

tesislerin arttırılması gerekir. Turizmin gelişebilmesi ve ilçe ekonomisine katkı 

yapabilmesi için çeşitli festivaller, kongreler düzenlenip yöreyle ilgili ilgi çekici rehberlik 

yapabilecek broşür ve kitapçıklar basılabilir. Geçmişte yaşanmış önemli tarihi olayların 

anılması yoluyla buraya dikkat çekilebilir. Çevredeki şehirlerden günü birlik ya da bir iki 

günlük doğa yürüyüşleri yapılarak doğal güzelliklerde tanıtılabilir. 

Fosil yakıtların kullanımının artması ile ilçe merkezinde özellikle son yıllarda hava 

kirliliği hissedilir derecede artmıştır. 2005 yılının Kasım ayından itibaren bazı sanayi 

tesisleri ve evler daha az kirletici olan doğal gaz kullanmaya başladıysa da daha ekonomik 

olduğuna inanılan kömür kullanımının hala devam etmesi hava kirliliğinin de önüne 

geçilememesine neden olmaktadır. Halkın yeterince bilinçlendirilmesi, yetkililerin 

doğalgaz kullanımını teşvik edici yollar bulması, hava kirliliğinin önlenmesini 

sağlayacaktır. Ayrıca şehir içinde yeşil alanların arttırılması da hem sosyal hayata olumlu 

etkiler yaparak hem de hava kirliliğini azaltarak halk sağlığına katkıda bulunacaktır. 

Özellikle kurak geçen dönemlerde sulama suyu sağlamak amacıyla çiftçiler çok sayıda 

kuyu açarak yeraltı suyu seviyesinin aşırı miktarda düşmesine neden olmaktadır. Açılan 
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kuyulardan kullanılanın dışında bilinçsizce suyun akıp gitmesine izin verilirken verilen 

zararın farkında olmayan halkın bilinçlendirilmesi, yeraltı suyunun değerinin anlatılması 

ve kuyu denetimlerinin iyi yapılarak kaçak kuyuların kapatılması ile yeraltı su 

seviyesindeki düşüşün önüne geçebilir. Ayrıca yeraltı sularının düşüşüne neden olan 

faaliyetler bu sularla beslenen çeşitli su varlıklarının ve içme suyu sağlanan kaynakların 

azalmasına neden olarak farklı alanlara da zarar verir.  

Sanayi tesislerinin büyük kısmı arıtma tesisine sahip değildir. Bunların atıkları herhangi 

bir işlemden geçmeden ovaya bırakılır. Özellikle Akgöl’e bırakılan bu atıklar gölün 

kirlenmesine neden olur. Arıtma tesisi olmayan şirketlere gerekli yaptırımlar en kısa 

zamanda uygulanmalıdır. Yıllardır süregelen kirlenmenin önüne geçilmesi çevre sağlığı 

için büyük önem taşımaktadır. 

Ramsar Sözleşmesine göre A tipi sulak alanlar sınıfına giren Akgöl’e zarar veren, gölün 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan bir diğer sebepte burayı besleyen 

su kaynaklarının azalmasıdır. Özellikle İvriz Çayı üzerine yapılan İvriz Barajı gölün en 

önemli beslenme kaynağını azaltmıştır. Ayrıca buraya ulaşan Belediye kanalizasyon suları 

ve tarım alanlarından drenaj ile gelen, zararlı gübre atıkları içeren sular, çevreden 

erozyonla gelen malzemeler, gölün alanını küçülterek göle zarar verir. Akgöl’ün 

kurtulması için: 

• Halk bu kıymetli ekolojik ortam hakkında bilinçlendirilmeli 

• Gübre kullanımı ve sazların kesilmesi konusunda çiftçiler eğitilmeli 

• Belediye arıtma tesisi kurmalı ve göle kirli suların gelmesini engellemeli 

• Zaman zaman barajlardan göle su bırakılarak tamamen kuruması önlenmeli 

• Yasalarla gölün çevresindeki tarım arazileri kamulaştırılarak halkın göl ile olan 

direk bağlantısı kesilerek gölden gelişigüzel faydalanması engellenmeli 

• Çevrede erozyonun etkisini yavaşlatmak için ağaçlandırma yapılmalı  

• Yasak avlanmalara engel olmak ve buraya has türlerin yok olmasını engellemek 

amacıyla özel görevliler olmalı 

• Göl sularının çiftçiler tarafından tarım arazilerini sulamak için kullanması 

önlenmelidir. 

Sahada ulaşım için büyük bir şans olan demiryolu yeterince kullanılmamaktadır. 

Rayların ve trenlerin eski olması, istasyonlara ulaşımın zor olması, istasyonlarda gelişmiş 

çağdaş yükleme araçlarının eksikliği demiryolu ile karayolunu rekabet edemez duruma 

getirmiştir. Bunun için köylerden en yakın istasyona belirli saatlerde servis kaldırılabilir. 
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Trenlerin, rayların ve yükleme araçlarının yetkililer tarafından yenilenmesi için gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. Ucuz olan bu ulaşım aracının değerlendirilip geliştirilmesi en başta 

ticareti ve turizmi olumlu etkileyerek ekonomiye katkı sağlayacaktır. 
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         Foto 1. 1: Kutören Kasabası’nın güneyindeki Kutören Maarı. 
 

 
         Foto 1. 2: Paşa Tepe’nin doğusunda bulunan maarın güneyden görünüşü. 
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         Foto 1.3: Güneyde Torosların eteklerinde oluşmuş birikinti konileri. 

 

         
    Foto 1.4: Ereğli’ye güneyden bakış. 
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Foto 1. 5: İnceleme alanının kuzeyindeki volkan konilerinin kuzeydoğu-güneybatı 

                yönünden görünüşü. 

 

 

 

 
Foto 1. 6: Yamacında Gökçeyazı köyünün bulunduğu Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı 

                 tepelerden biri. 
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Foto 1. 7: Büyükdede köyünün güneyinde Triyas Yaşlı Gerdekesyayla 

                 Formasyonu’nun yüzeye çıktığı alandan bir görünüş. 

 

 

 

 
Foto 1. 8: Araştırma sahasında yer alan Akgöl. 
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Foto 1. 9: Doğu-Batı istikametinde Çayhan Göleti’nin görünümü. 

 

 

 

 

 
 Foto 1. 10: Çayhan yakınlarında kahverengi topraklarda görülen kireç birikimi. 
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Foto 1. 11: Araştırma sahasında görülen step bitki topluluğuna ait sütleğen bitkileri. 

 

 

 

 

 
 Foto 1. 12: Karacadağ yamaçlarında tahripten geriye kalmış meşe toplulukları. 
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Foto 1. 13: Regosoller üzerinde gelişmiş cılız bitki örtüsü. 

 

 

 

 

 
Foto 2. 1: Eski tip konutların yapımında kerpiç en fazla kullanılan malzemedir.  

                 Önde  kerpiçler görülmektedir. 
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Foto 2. 2: Karacadağ yakınlarında çevrede kolay bulunan bazaltlar yapı malzemesi  

                 olarak  kullanılır. Kutören kasabasından bir ev.  

 

 

 

 
Foto 2. 3: Kerpiç ve taş meskenlerin bir arada bulunduğu yayla yerleşmesi. 
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Foto 2. 4: Sahadaki bazı yaylalarda hayvancılığın yanında ziraat de yapılır. Ancak  

                 bunlar ailenin geçimini sağlayacak ölçüdedir. 

 

 

 

 
Foto 2. 5: Bugün yerleşme haritasında görülen yaylaların bir kısmı terk edilmiştir. Bu   

                 yaylalardan bir örnek. 
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Foto 2. 6: Köy altı yerleşmelerine bir örnek ağıl yerleşmesi. 

 

 

 

 

 
Foto 2. 7: Ereğli İlçe merkezinin genel görünümü. 
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Foto 2. 8: 1920’li yıllarda Ereğli’nin bugün en işlek caddelerinden biri olan İstasyon  

                 Caddesi. 

 

 

 

 
Foto 2. 9: Günümüzde İstasyon Caddesi’nin görünümü. 
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Foto 2. 10: Sahadaki evlerin güneye bakan yüzünde pencere sayısı güneşten daha   

                   çok yararlanmak için fotoğraftaki ev gibi fazla yapılmıştır. 

 

 

 

 

     
    Foto 2. 11: Kuaterner alüvyonları ile kaplı Ereğli Ovası’nda en fazla yetiştirilen ürün           

                       olan buğdayın ekildiği alanlardan bir görünüm. 
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   Foto 2. 12: Sahada yaygın olarak yetiştirilen kayısının yaş ve kuru olarak ticareti  

                      yapılır. Önde kurutulan kayısılar, arkada kayısı ağaçları. 

 

 

 

 

    
   Foto 2. 13: Temmuz sonunda yapılan buğday hasatından sonra tarlada kalan sapların  

                      toplanması. 

 93



  

    
   Foto 2. 14: Hayvan sürülerinin su ihtiyacının karşılanması için sahada mahsen denilen    

                      içini insanların doldurduğu kuyulardan bir örnek. 

 

 

 

    
   Foto 2. 15: Gıda sanayinin gelişmesiyle birlikte bu işletmelere hammadde sağlamak    

                     amacıyla besi ve ahır hayvancılığı giderek artmaktadır. Sahadaki   

                     ahırlardan biri. 
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   Foto 2. 16: Ereğli’de haralar yüzlerce yıldır varlığını sürdürmektedir.  

                      Ereğli-Halkapınar yolu üzerinde bulunan haralardan görünüm. 

 

 

 

     
    Foto 2. 17: İvriz Kaya Anıtı 
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   Foto 2. 18: Hititler döneminden kalma İvriz Kaya Anıtı yakınlarında bulunan  

                      Kızlar Sarayı. 
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