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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Fosil yakıtların canlı yaşamını tehdit edecek düzeyde yarattığı yıkımın boyutları duyarlı 

kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Bu amaçla gelişmiş Avrupa ülkeleri kömürden çıkışın 

yollarını aramaktadır. Bu konuda örnek niteliğinde stratejik planlar ve girişimler söz konusu 

olsa da küresel düzeyde karbon salınımının azaltılması için önümüzde uzun bir yolun olduğu 

görülebilmektedir. O halde fosil yakıtlar dışında alternatiflerin gündeme gelmesi ve 

geleceğimiz üzerine daha ciddi düşünebilmemiz için bu konular politik ve akademik alanda 

daha fazla ele alınmalıdır.  

Bu araştırma şu ana kadar Türkiye’nin ulusal gündemine yansımamış bir tartışmaya dikkat 

çekmek istemektedir. Türkiye’de enerji üretimi %35’e yakın bir oranla (yurt içi üretimle ve 

ithalatla edinilen) kömüre bağlıdır. Dünya çapında gelişen alternatif enerji kaynaklarına 

yönelme eğiliminin Türkiye’ye yansıması beraberinde bir dizi tartışmayı da gündemimize 

taşıyacaktır. Ülkede kömür madenciliği sayesinde var olmuş yerleşim alanları hiç şüphesiz 

kömürden çıkış politikalarından doğrudan etkileneceklerdir. Şu anda ulusal siyasetin 

gündeminde böyle bir tartışma olmasa da modern gelişmeleri yakından takip eden bir ülke 

olarak Türkiye’nin bu bahisten uzak kalacağı düşünülemez. İşte tam bu noktada yürütülen bu 

çalışma geleceğe dair ön kestirimde bulunmak adına bazı sorular sormaktadır. Eğer Türkiye 

kömürden çıkışı kimi Avrupa ülkeleri gibi stratejik bir hedef olarak önüne koyarsa ekonomik 

ve kültürel açıdan kömüre bağımlı şehirler bu durumdan nasıl etkilenebilir ve bu duruma nasıl 

hazırlanabilir? 

2020 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında bu sorular etrafında yürüttüğümüz çalışmaya bir 

çevre mühendisi olarak ben de destek versem de esasında bu bir sosyal bilim araştırmasıdır ve 

iki sosyolog tarafından yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Türkiye’de ekonomik ve 

kültürel olarak kömür madenciliğine bağımlı şehirler arasından Zonguldak örnek olarak 

seçilmiştir. Fenomenolojik araştırma yöntem ve tekniklerine bağlı olarak şehrin sivil toplum 

kuruluşu ve resmi kurum temsilcilerinden yirmi bir kişiyle görüşülmüş ve kendilerine 

Zonguldak’ın dünü, bugünü ve geleceği hakkında sorular sorulmuştur.  

Çalışmamızı özgün kılan sadece kömürden çıkış gündeminin doğrudan bir yerel inceleme 

araştırmasıyla ülke gündemine taşınması değil; aynı zamanda salt ekonomik olarak kodlanan 

ilgili konu ve süreci “anlam”, “kültür” ve “kimlik” kavramları etrafında okumaya 

çalışmasıdır. Örnek şehir olarak ele alınan Zonguldak kömür madenciliğiyle var olmuş bir 

yerleşim alanıdır. Kömür bu şehir için sadece ekonomik bir kaynak değil, şehre anlam ve 
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kimlik kazandıran bir sembol niteliğindedir. Bu sebeple araştırmacılarımız yoğun bir okuma 

faaliyeti sonrasında sahaya indikleri ilk andan itibaren şu problematik etrafında 

düşünmüşlerdir: Kömür madenciliği sayesinde var olan bir şehrin sakinleri kömür dışı 

alternatifler üzerine düşünmeyi şehrin kimliği için bir tehdit olarak değerlendirmektedir. 

Çünkü şehir sadece bir yerleşim alanı değil aynı zamanda ortak bir deneyim alanıdır. 

Deneyimler zamanla anlama ve belleğe dönüşür. Bu şartlarda Zonguldak’ta madenciliği 

tartışmaya açmak, kent sakinleri tarafından şehrin anlamını ve belleğini sorgulamak olarak 

anlaşılmaktadır.  

Araştırmacılarımız saha araştırması süresince gerçekleştirdikleri mülakatlar ve 11 Temmuz 

2020 tarihinde yapılan çalıştay sonrasında bu şehrin sakinlerinin geçmiş dönemlerine özlemle 

baktıklarını tespit etmişlerdir. Bu sadece güzel geçmişe duyulan bir özlem değildir. Özlenen 

sosyal refah devleti anlayışına dayanan 20. yüzyıl kalkınma pratiğidir. Zonguldak, 1990 

sonrasında etkisini belirgin biçimde gösteren yeni liberal politikalara rağmen halen kolektif 

üretim mantığına dayanan tesisleri korumak ve dayanışmacı tüketim alışkanlıklarını 

sürdürmek istemektedir. Sosyal devlet anlayışına dayanan modernleşme pratiğinin 

benimsenmesinin bir diğer sonucu, şehir sakinlerinin Zonguldak’ın geleceği hakkındaki tüm 

girişimlerin devlet tarafından planlanması ve hayata geçirilmesi beklentisine neden olmasıdır. 

Zonguldaklılar diğer ekonomik alanları (tarım, ticaret, sanayi vd.) bir kaynak olarak 

değerlendirmekte; ancak kömür madenciliğinin merkezde olduğu, kendine yeten bir 

ekonomide ısrar etmektedirler. Burada kısaca değindiğimiz bu başlıklar hakkında daha detaylı 

bir anlatımı raporun “analiz” ve “sonuç” bölümlerinde bulacaksınız.  

Raporun birinci bölümünde Avrupa’nın kimi ülkelerinde karşılaşılan kömür madenlerini 

tasfiye politikalarına dair kısa bir bilgilendirme aktarılmaktadır. Ardından Türkiye’de kömür 

havzalarının genel durumu hakkındaki sayısal veriler ve Türkiye’de kömür kaynaklı enerji 

üretiminin toplam enerji üretimindeki yeri işlenmektedir. Daha sonra temelde bir nitel 

araştırma olan bu çalışmada kullanılan yöntem ve teknikler okuyucuya sunulmaktadır. 

Zonguldak hakkında genel bir betimleme yapmak için sonraki üç bölümde kentin kömürle 

beraber başlayan tarihi, geçmiş ve bugünüyle kömüre bağımlı ekonomik ve kültürel hayatı ve 

kömür dışındaki sektörlerin kentteki genel görünümü ele alınmaktadır. Araştırma bulguları 

bölümündeyse yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ile şehrin sivil ve resmi 

temsilcilerinin görüşleri yansıtılmaktadır. Burada gösterilmek istenen şehrin sakinlerinin 

geçmişe özlem duydukları, bugüne dair dramatik bir tablo çizdikleri ve geleceğe bakışta umut 

ve kaygıyı bir arada hissettikleridir.  
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Sonuç olarak Zonguldaklıların kömür madenciliğiyle anlamlı bir ilişki kurdukları 

görülmektedir. Bu nedenle hem madencilik hem de ona bağlı enerji üretimi nedeniyle yaşanan 

tahribata rağmen bu konularda duyarlılık üretmeye çalışan farkındalık çalışmalarının 

sonuçsuz kalacağının altı çizilmektedir. Zonguldaklılar sürdürülebilir ve alternatif nitelikte 

istihdam ve kalkınma projelerini deneyimlemeksizin kömür dışındaki seçeneklere şehrin 

geleceği adına şüpheyle yaklaşmaktadırlar.  

Her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvelerinde, neredeyse tüm dünya ülkelerinin 

onayladığı Paris İklim Antlaşmasında ve birçok finans kuruluşunun raporlarında fosil 

yakıtlardan çıkışa dair planlar yapılmaktadır. Yeni dönem kalkınma anlayışındaki bu köklü 

değişimin desteklenmesi ancak yerel uygulamaların hayata geçirilmesiyle mümkün 

görülmektedir. İster uluslararası kuruluşlar isterse de ulusal merkezi hükumetler tarafından 

yürütülsün, daha geniş kapsamlı ve doğrudan yeni istihdam olanakları ile kültürel 

kurumsallaşmalar yaratmayı hedefleyen projeler olmaksızın kömürden vazgeçme 

girişimlerinin kömüre bağımlı yerleşim alanlarında benimsenmesi beklenmemelidir. 

Raporun ilk bölümünde aktarılacağı gibi pek çok gelişmiş ekonomi kömürden çıkmayı 

hedeflemektedir. Dünyadaki gidişata seyirci kalmamak, bu sürecin ekonomik ve sosyal 

etkilerinden hem toplumun hem de yerel ekonomilerimizin etkilenmemesi için geleceğe 

yönelik planlama yapılması günümüzün ivedi ihtiyaçlarındandır. Ülkemizde de politik bir 

hedef olarak ortaya çıkmasa da benzer bir sürecin yaşandığı söylenebilir. Raporumuzda da 

araştırdığımız konu aslında malumun ilamını, kömürden çıkışın çoktan başladığını ancak 

yerine alternatif bir ekonomik modelin konulmasının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğunu 

gösteriyor. Raporun ilerleyen safhalarında aktarılacağı gibi yerli kömür üretimi büyük oranda 

düşmüş ve kömür dışı alternatifler düşünülmeye başlamıştır. Geçmişte, büyüklerimizin 

öngörüsüzlüklerinden kaynaklanan hataların sonuçları bugün yaşanırken, gelecekte benzer 

öngörüsüzlüklerin olmamasını sağlamak bugünün, bulunduğumuz anın yani bizlerin 

sorumluluğundadır. Bu raporu bu amaca hizmet etmesi umuduyla sizlerle paylaşıyoruz. 

 

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği  

Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Baran BOZOĞLU 
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1. AVRUPA’NIN KÖMÜR MADENLERİNİ TASFİYE POLİTİKASI 

Fosil yakıt ve yanma kaynaklı gazların dünya sıcaklığını doğrudan etkilediği ve “sera” olarak 

adlandırılan bu etkinin yaşamın dengesini riske attığı yirminci yüzyılın ortasında bilimsel 

verilerle ortaya konulmuştu. 1950’lerde netleşen bu sorun üzerinden uzun yıllar geçmiş ve 

binlerce rapor, bilimsel çalışma ile iklim değişikliğinin risk olmaktan çıkıp krize döndüğünün 

ortaya konmuş olmasına rağmen kriz artarak devam etmektedir.  

1990’ların başında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile 

sorunun küresel olduğu ve küresel olarak tüm toplumların çözümde sorumluluğu olduğu 

ortaya konmuştur. Ülkeleri kategorize ederek sorumluluklar veren BMİDÇS’nin yanına 

Kyoto Protokolü 1997 yılında ortaya çıkmış ve bilimsel, teknik gelişmelerle çeşitli yenilikler 

getirmiştir. Yıldan yıla artan sera gazı miktarı ve dünya sıcaklığının ilerleyişi grafik haline 

getirildiğinde her iki uluslararası hamlenin yetersiz olduğu açıkça görülebilmektedir. 

2015 Kasım’ında ise Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde, Paris’te, Paris İklim Anlaşması 

üçüncü bir uluslararası anlaşma olarak tüm dünya ülkeleri tarafından kabul gördü ve 2020 

yılında devreye girdi… Bu anlaşmanın gönüllüğe dayanan yaklaşımı, 2050 yılında karbon 

nötr olmayı hedefleyen içeriği ve yeni çözüm mekanizmaları iklim krizinin çözümüne yönelik 

umut oldu.  

Tamda bu süreçte, yani uluslararası anlaşmaların yetersizlikleri, krizin derinleşmesi ve 

yaşamın her alanında iklim krizinin hissedilir olması daha somut adımların atılmasını, üretim 

tüketim ilişkisinin yeniden ele alınmasını ve temiz üretim ilişkilerinin tanımlanmasını gerekli 

kıldı. Kömür başta olmak üzere fosil yakıtlara dayanan ekonomilerin dönüştürülmesi en 

somut ve gerçekçi çözüm olarak ortaya konurken, “kömürden çıkış” talepleri daha yüksek 

sesle dile getirilmeye başlandı. Paris Anlaşması’nın hedeflerinin de hayata geçirilmesi için bu 

talep oldukça meşru bir hal aldı…  

Öte yandan, enerji verimliliği, tüketimi azaltan teknolojik alternatifler, yenilenebilir, temiz 

enerji üretim biçimlerinin fiyatlarındaki azalma ve bu alana yönelik teşviklerdeki artış fosil 

yakıta dayanan enerji üretim biçimlerinden çıkışı mümkün kılacak noktaya ulaştı. Kömür gibi 

fosil yakıt kullanımının çevresel etkileri günümüzde daha da belirgin ve bilinir hale geldi. 

COVİD-19 salgını döneminde de hava kirliliğinin hastalıklardaki kırılganlığı arttırdığı ortaya 

konuldu. Tüm bunların yanında, kömürün çıkartılmasından, enerji üretilmesine kadar geçen 



KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ŞEHİR HAYATINA ETKİLERİ BAĞLAMINDA ZONGULDAK ARAŞTIRMASI 

GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ 

6 

 

süreçteki insani, toplumsal ve çevresel risklerin maliyetleri yenilebilir enerji üretim biçimleri 

karşısında oldukça yüksek kaldı. Dünya artık kömürden çıkış konusunda hem fikir.  

İngiltere normal şartlarda 2025 senesinde kapatmayı planladığı 2 termik santrali içinde 

bulunduğumuz salgın döneminde kapatma kararı verdi. Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Portekiz, Slovakya, 

Hollanda, İsveç kömürden çıkmaya karar verdi. Fransa, Finlandiya ve Hollanda bu kararlarını 

yasalaştırdılar. İsimleri belirtilen Avrupa ülkelerinin ilerleyen yıllarda bu konuda alacakları 

etkili kararların ulusal gündemimizi meşgul edeceği öngörülmektedir. 

2. TÜRKİYE’DE KÖMÜR HAVZALARININ GENEL DURUMU 

Türkiye’de bir devlet politikası olarak elektrik üretiminde dışa bağımlılığın düşürülmesi 

amacıyla, 2009 yılı mayıs ayı tarihli Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesinde “Elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynakların payının artırılması öncelikli 

hedeftir” ifadesi bulunmaktadır (DPT, 2009). Bu strateji belgesinde; “Bilinen linyit 

kaynakları ve taşkömürü kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla 

değerlendirilmiş olacaktır. Bu amaçla elektrik üretimine uygun yerli linyit ve taşkömürü 

sahalarının, elektrik üretimi amaçlı projelerle değerlendirilmesi uygulaması sürdürülecektir” 

ifadeleri geçmektedir (DPT, 2009).  

Yerli enerji konusunda ortaya konulmuş olan bu politikalar çerçevesinde 2018 yılında elektrik 

enerjisi üretiminde yerli kömürün payı 40 milyar kWh’den 45 milyar kWh düzeyine 

yükselmiştir. Bu artış 2018 yılında yerli kömürde görülen üretim artışıyla da doğru orantılıdır.  

2018 yılında yerli kömürün toplam enerji üretimindeki payının artmasında, başını Türkiye 

Kömür İşletmeleri Kurumu’nun çektiği resmi kuruluşların sergilediği üretim artışı etkili 

olmuştur. 2018 yılında Türkiye’de yerli kömür üretimi 2017 yılına göre toplam %15,6 

oranında artarak 87,8 milyon tondan 101,5 milyon ton düzeyine ulaşmıştır. Kömür sektörünün 

kamu ayağındaki en büyük aktörlerinden olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 

üretimi ise bir önceki yıla göre %18,6 oranında artarak 25,3 milyon tondan 30 milyon ton 

düzeyine çıkmıştır (TKİ, 2019). Diğer yandan 2018 yılında resmi kuruluşların elindeki ruhsat 

sahalarından yapılan yerli kömür üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık 11 milyon ton artarak, 

42,4 milyon tondan 53,3 milyon tona yükselmiştir. Bu bağlamda, 101,5 milyon ton olan 

toplam yerli kömür üretiminin yarıdan fazlası (%53) kamu kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilmiştir (TKİ, 2019).  
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Türkiye, rezerv ve üretim miktarları bakımından dünya ölçeğinde linyitte orta seviyede, 

taşkömüründe (antrasit) ise alt düzeyde olduğu değerlendirilebilir. Toplam dünya linyit 

rezervlerinin %8,7’si, linyit ve alt bitümlü kömür rezervinin yaklaşık %3,6'sı ve antrasit dâhil 

toplam dünya kömür rezervinin yaklaşık %2,1’i Türkiye’de bulunmaktadır. Öte yandan 

Türkiye’deki kömür madeni kaynaklarının %92’sini linyit oluştururken %8’i ise taş kömürü 

yataklarıdır (TKİ, 2019).  

 

Türkiye’deki taşkömürü üretimine baktığımızda ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 

tarafından çıkartılan taşkömürü miktarı 2019 yılı içerisinde 734.316 ton olarak belirtilmiştir. 

Özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirdiği madencilik faaliyetleri sonrası çıkarılan 

taşkömürü miktarının ise 1.206.748 ton olduğu belirtilmektedir. 2005 yılından başlayarak 

MTA Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde TKİ, TP, DSİ, MTA, EİE ve TTK ile ortak 

bir çalışma (Linyit Arama Projesi) başlatılmış olup son yıllarda tespit edilen yeni linyit 

kaynakları ile toplam linyit kaynaklarında artışlar olduğu ifade edilmektedir. 2005-2017 

yılları arasında 4 adedi büyük rezervli (Karapınar-Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Afyon-Dinar, 

Tekirdağ-Malkara) olmak üzere 13 adet yeni kömür sahası keşfedilmiştir. Üç adet sahada ise 

rezerv artışı sağlanarak; Türkiye’nin mevcut linyit kaynakları yaklaşık 9,18 milyar ton 

artırılarak 8,3 milyar ton seviyelerinden 17,5 milyar ton seviyesine yükseltilmiştir (MTA, 

2018). Bu durum son 12 yılda yaklaşık %109 oranında yerli linyit kaynağı artışını ifade 

etmektedir. Son linyit kaynağı artışları ile Türkiye’nin linyit kaynağının yaklaşık %30’u 

Afşin-Elbistan havzasında yer alırken %10,5’i Konya-Karapınar, %8,3’ü Eskişehir-Alpu, 

%5,4’ü Afyon-Dinar, %4,9’u Manisa-Soma ve %4,3’ü Muğla-Milas’ta yer almaktadır. Linyit, 

asfaltit ve taş kömürü ile toplam kömür kaynağı yaklaşık olarak 18,98 milyar tondur (MTA, 

Türkiye'deki Kömür Kaynaklarının Türlere Göre Dağılımı 

LİNYİT

TAŞ KÖMÜRÜ
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2018). Türkiye’nin en büyük taşkömürü kaynağı ise Zonguldak Havzasında bulunmaktadır. 

Zonguldak bölgesinde yapılan fizibilite araştırmalarına göre tahmini taşkömürü rezerv 

büyüklüğü 1,5 Milyar ton olarak belirlenmiş olup bu miktarın yaklaşık yarısı çıkarılabilir ve 

işlenebilir durumdadır (TTK, 2019).  

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2018 yılı Taşkömürü Sektör Raporu’na göre Zonguldak 

ilindeki taşkömürü madenlerinde çalışan işçi sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 

(TTK, 2019).  

Yıl 

Üretimde 

Çalışan İşçi 

Sayısı 

Yeraltında 

Çalışan İşçi 

Sayısı 

Yerüstünde 

Çalışan İşçi 

Sayısı 

Toplam İşçi 

Sayısı 

2010 4033 9330 2126 11456 

2011 3863 9125 1980 11104 

2012 3545 8661 1851 10512 

2013 3018 7942 1897 9839 

2014 2671 7475 1862 9337 

2015 2465 7157 1824 8982 

2016 1598 6341 1676 9615 

Kaynak: http://www.taskomuru.gov.tr/file/duyuru/ttk_sektor_raporu_2018.pdf 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) 2019 yılı sonu verilerine göre, kuruma bağlı 

taşkömürü havzaları bünyesinde çalışan işçi sayısı baktığımızda yeraltında çalışanlar 6.586 ve 

yerüstünde çalışanlar 1.361 olmak üzere toplam 7.947 kişidir. Bununla birlikte Türkiye 

Taşkömürü Kurumunun memur personel sayısı ise 1.303 olarak belirmektedir. Bir devlet 

kuruluşu olan TTK’nin faaliyetleri içinde hem kendi maden sahalarında üretim yapmak hem 

de özel sektöre kimi taşkömürü havzalarının işletmesini vermek bulunmaktadır. 2010 - 2019 

yılları arasındaki veriler birlikte değerlendirildiğinde taşkömürü sektöründe çalışan işçi 

sayılarının düşüş eğiliminde olduğu gözlenebilmektedir.  

3. TÜRKİYE’DE KÖMÜR KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİMİ 

Katı, sıvı veya gaz durumundaki fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisini 

elektrik enerjisine dönüştüren santrallere “termik santraller” denilmektedir. Dolayısıyla bu 

tanımın kapsamına kömürle çalışan, fuel-oil kullanan ve doğalgaz çevrim santralleri 

girmektedir. Bunların dışında biyokütleden elektrik elde edilebilen tesisler de termik santral 

olarak nitelendirilebilir (Makina Mühendisleri Odası, 2017).  

http://www.taskomuru.gov.tr/file/duyuru/ttk_sektor_raporu_2018.pdf
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2018 yılı verilerine göre Dünya çapında üretilen 

elektriğin %31,9’u petrolden, %27,1’i kömürden, %22,2’si doğalgazdan, %9,5’i 

biyoyakıtlardan, %4,9’u nükleer kaynaklardan, %2,5’i hidroelektrikten ve son olarak %1,8’i 

ise yenilenebilir enerjiden üretilmektedir (IEA, 2019).  

 

Grafikten de görülebildiği üzere dünya elektrik üretiminde en büyük payı fosil kaynaklı 

yakıtlar oluşturmaktadır. Bunlar arasında kömür, %27,1 ile petrolden sonra ikinci sırayı 

almaktadır. Yenilenebilir enerjinin ise küresel çapta halen çok düşük düzeyde seyrettiğini 

söylemek mümkündür.  

Türkiye’nin enerji üretiminde de fosil yakıt temelli benzer bir eğilimin mevcut olduğu 

belirtilebilmektedir. 2018 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam elektrik üretimi bir önceki yıla 

göre %3,8 oranında artarak 303,9 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumunun verilerine göre 2018 yılı için Türkiye’de elektrik üretiminde en çok 

kullanılan kaynak %37,1 ile kömürdür. Bunların %16,6’sı yerli madenlerden çıkarılan 

kömürlerken; %20,5’i ithal kömürlerdir. İkinci en çok kullanılan kaynak olarak %30,1’lik 

oranla doğalgaz öne çıkmaktadır (TKİ, 2019). Bu iki fosil kaynağı %13,1 ile hidroelektrik 

santralleri ve %6,8’lik oranla rüzgâr santralleri takip etmektedir. Ülkemizde elektrik üretilen 

diğer kaynaklar ise %6,1 akarsular, %2,7 güneş enerjisi, %2,5 jeotermal ve %1,2 diğer 

(biyokütle, motorin, fuel-oil) enerji kaynaklarıdır (TKİ, 2019).  

Dünya'da Elektrik Üretiminde Kullanılan Kaynaklar (2018)  

Petrol

Kömür

Doğalgaz

Biyoyakıt

Nükleer

Hidroelektrik

Yenilenebilir Enerji
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4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın temel amacı kimi Avrupa ülkelerinde hedeflenen kömürden çıkış planlarının 

Türkiye’de de gündeme gelmesiyle kömür madenciliğine ekonomik ve kültürel olarak bağlı 

olan şehirlerde yaşayanların söz konusu sürece hazırlık durumuna ve gelecekte nasıl 

etkileneceklerine dair betimleme yapmaktır. Bu bağlamda araştırma kapsamında örnek şehir 

olarak Zonguldak seçilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde aktarıldığı gibi Zonguldak kömürle 

beraber var olmuş bir yerleşim alanıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kömürle birlikte 

şekillenmiş bir kent olan Zonguldak, tarihi ve bugünüyle kömür madenciliğiyle sıkı ilişki 

içerisindedir.   

Bu konuda daha önce Türkiye’de yapılmış bir araştırma olmadığı için araştırmamız özgün 

niteliktedir. Konuyla ilgili yeterli literatür olmaması sebebiyle açıklayıcı bir nicel araştırmanın 

yürütülmesi uygun görülmemiştir. Kentteki mevcut durumu ortaya koyabilmek amacıyla nitel 

bir sosyal araştırma deseni belirlenmiştir. Araştırmada amaçlanan kentin kömür madeniyle 

kurduğu anlamlı ilişkiyi tasvir etmek ve muhtemel bir madencilik sonrası durumuna kentin 

resmi ve sivil temsilcilerinin nasıl yaklaştığını anlamak olduğu için fenomonolojik yaklaşım 

kullanılmıştır. Teknik olarak da katılımcılarla yürütülen derinlemesine mülakatların 

uygulanmasının yanı sıra odak grup çalışması niteliğinde bir çalıştay yapılmıştır.   

Proje takviminde belirtildiği üzere araştırmanın ilk basamağı olan literatür taraması 1 Ocak 

2020 ile 15 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Bu ön araştırmada Zonguldak 

ekonomisi, tarihi, kültürü ve sosyal yaşantısının yanı sıra Dünyadaki ve Türkiye’deki 

ekonomi ve enerji politikalarının şehre olan yansımaları gösterilmeye çalışılmıştır. Bunların 

yanı sıra kentin muhtemel bir kömürden çıkış durumu sonrasında gelişebilecek alternatif 

sektörler de mercek altına alınmıştır. Öte yandan sosyal bilim araştırmasını daha zengin 

kılacak ve geçerliğini artıracak olan aktör görüşmelerine de yer verilmiştir. 

Nitel araştırmanın doğası gereği incelenen olgu ya da fenomenin anlaşılmaya çalışılması, 

soruna haiz olan aktörlerin ilgili olguyu ne derece yoğun deneyimledikleri ve içeriden bir göz 

olarak konu hakkındaki kanaatlerine ulaşmak araştırma açısından değerlidir. Bu bağlamda 

Şubat ve Mart aylarında yüz yüze, Temmuz ayında ise online ve odak grup görüşmeleri olarak 

toplam 21 kişiyle görüşülmüştür ve buradan elde edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır. 

Gerek görüşmecilerin olgu hakkındaki objektifliğini sağlama ve kendilerini çekinmeden ifade 

etme, gerekse de görüşmecilerinden gelen veri akışının bir sınırlamaya tabi tutulmaması için 



KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ŞEHİR HAYATINA ETKİLERİ BAĞLAMINDA ZONGULDAK ARAŞTIRMASI 

GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ 

11 

 

ses kaydı alınmamıştır. Ses kayıt tekniği yerine üç adet sabit sorunun yer aldığı bir yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Mülakatlarda kentteki resmi kurum ve sivil 

toplum kuruluşlarında görev yapan çeşitli paydaşların görüşlerine başvurulmuştur ve her bir 

görüşme ortalama 40 dakika sürmüştür. Mahremiyet hakkı gereği, isminin ve kurumunun 

raporda geçmesini istemeyen görüşmecilerin talepleri uygulanmıştır. Bilimsel çözümleme 

sürecinde öncelikle görüşmecilerin tekrarladıkları kodlar belirlenmiş; bu kodların derlenip 

demetlenmesi sonucu temalara ulaşılmış ve ilgili temalar analize zemin oluşturmuştur. Bu 

doğrultuda zamansal bağlamda Zonguldak’ın dünü, bugünü ve geleceğini temsil eden toplam 

üç mülakat sorusuna verilen cevapların ve değerlendirme sonucu elde edilen bulguların yine 

üç başlık altında sunulması uygun görülmüştür. 

Araştırma başladıktan sonra tüm dünyada baş gösteren COVİD-19 salgını nedeniyle 14 Mart 

2020 tarihi itibariyle ülkemizde çeşitli kısıtlamalar uygulanmış ve şehirlerarası seyahat yasağı 

getirilmiştir. Salgının Türkiye’deki ilk aylarında Zonguldak, Sağlık Bakanlığı tarafından 

COVİD-19 vakasının en yoğun tespit edildiği kentlerden biri olarak ilan edilmiştir.
1
 Bu durum 

araştırmamızı sınırlandıran temel faktör olarak öne çıkmaktadır. Bir diğer sınırlılık, kentin 

resmi ve sivil paydaşlarının kömür madenciliği dışında bir gelecek planlarının olmaması 

sebebiyle araştırmamıza şüphe ve önyargıyla yaklaşmış olmalarıdır.  

Çalışmanın takip eden bölümünde Zonguldak üzerine yürütülen araştırmalar, tezler, raporlar, 

istatistiki veriler gibi ikincil kaynakların taranması ve değerlendirilmesiyle oluşturulan 

literatür taraması yer almaktadır. Bu başlık altında kentin karakteristik özellikleri, tarihi, 

kültürü, ekonomisiyle birlikte madenciliğe bağlı hayatı detaylıca tasvir edilmektedir.  

5. ZONGULDAK İLİNİN KÖMÜR ODAKLI EKONOMİK VE 

KÜLTÜREL GEÇMİŞİ 

Bugün Zonguldak olarak bilinen şehir merkezinde kömür madenciliği öncesinde bir yerleşim 

alanı bulunmazken madencilikle beraber işletmeler ve altyapı kurulmuş ve şehir hızla 

büyümüştür (Yüksel, 2014). Zonguldak’ın sahil uzunluğu 85 kilometredir. Günümüzde 

Zonguldak 8 ilçe, 374 köy ve 25 belediye teşkilatına sahiptir. İlçeleri şöyledir: Merkez ilçe, 

Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli, Kilimli, Kozlu. Engebeli bir arazi yapısına sahip 

olan şehrin fiziki alanının %56'sı dağlarla, %31'i platolarla ve %13'ü ovalarla kaplıdır. 

Zonguldak ili Karadeniz etkisi altında ılıman bir iklime sahiptir. Tarım arazisi niteliğindeki 

                                                 
1
 Vaka sayısındaki yoğunluğun temel nedeninin Zonguldak’taki kömür madenciliği ve termik santrallerin sebep 

olduğu hava kirliliği ve bu kirliliğe bağlı olan göğüs hastalıkları olduğu düşünülmektedir.  
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alanlar %28 oranındadır (Aktaş, Bölgesel Kalkınmada Organize Sanayi Bölgelerinin Rolü: 

Zonguldak İline Yönelik Bir Analiz - Yüksek Lisans Tezi, 2019). 2018 yılına ait adrese dayalı 

kayıt sistemi verilerine göre şehrin nüfusu 566.698’dir. Bu nüfusun %39’u köylerde, %61’i 

kentsel yerleşim alanlarında yaşamaktadır. 

İlin sektörel dağılımında ziraat, avcılık, balıkçılık ve ormancılık önde gelmektedir. Daha 

sonra hizmet sektörü ve ardından madencilik ve çelik endüstrisinin başını çektiği sanayi 

sektörü gelmektedir. Ancak Zonguldak’ta kömür madenciliğinin etkileri görünenden çok daha 

fazladır. Şehrin temel ihracat geliri maden ve bağlı sektörler üzerinden sağlanmaktadır. 

Kömür madenciliğinin şehrin geçmişi ve geleceği açısından önemini anlamak adına bu 

bölümde öncelikle Zonguldak’ta kömür madenciliğinin geçmişi aktarılacaktır. Ardından 

Zonguldak’ın demografik dönüşümü mercek altına alınacaktır. En sonunda ise kömür 

madenciliğinin şehrin kültürel hayatı üzerindeki etkisi irdelenecektir. 

5.1. Kömür Madenleri ve Zonguldak Ekonomisi 

Türkiye’de Taş Kömürü ilk defa 1829 yılında Zonguldak Ereğli’de kömürün 

keşfedilmesinden sonra 1848 yılı itibariyle çıkarılmaya başlanır. Önceleri İngiliz idaresinde 

olan havzanın yönetimi 1865 yılında Osmanlı Devletine geçer. 1884-1903 yılları arasında 

şehirde farklı uluslardan şirketler bulunmaktadır. Bu dönem boyunca aslında pek de yerleşim 

yeri olmayan alanlara ilk yerleşimler başlamıştır. İlk dönemlerde Zonguldak havzasında 

çalıştırılmak üzere Dalmaçya, Arnavutluk ve Karadağ’dan taş ocağı ustaları getirilmiştir 

(Yüksel, 2014). O dönem yeterli iş gücünün bulunmasında zorlanılmaktaydı çünkü kömürün 

çıkarıldığı yerler insanların yaşadığı bölgeler değildi. 1865 senesinde Maden Müdürlüğü 

bakanlığa dönüştürüldü ve başına Dilaver Paşa getirildi. Dilaver Paşa 1867 senesinde 

çıkardığı kanun metni ile Zonguldak’ın bazı köylerine çalışma zorunluluğu getirdi (Güven, 

2014). Söz konusu zorunlu çalışma kanunu 1921 senesine kadar işletildi. 

1910 yılına gelindiğinde kömür istihdamı 10.000’e ulaşmıştır. Bu istihdamı çoğunlukla 

Fransız şirketleri üstlenmektedir. Osmanlı tarihi boyunca Çankırı ve Kastamonu’nun 

gölgesinde kalan Zonguldak, Ereğli ve Bartın bölgelerinde iktisadi hayat canlanınca 1 Nisan 

1924 tarihinde Ankara Meclisi tarafından il ilan edilmiş; Bartın ve Ereğli Zonguldak’a 

bağlanmıştır (Yüksel, 2014). 

İzmir İktisat Kongresi (1923) ile kömür üretiminin arttırılması hedeflenmiş ve 1923 yılında 

597.499 ton kömür çıkarılırken 1924 yılında 994.020, 1925 yılında 957.625 ton kömür 

çıkartılmıştır (Engin, 2004). Kömür tonajının arttırılmasında Türkiye İş Bankası aktif müdahil 
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olmuştur. 1927 yılında Kömür Madenlerinde çalışan kişi sayısı 7.897’dir. O dönem 

Zonguldak’taki tüm işkollarındaki toplam işçi sayısı 11.325’tir. 1919-1922 yılları arasında 

kömür alanında çalışan 280 kayıtlı tüccarın 240’ı Türk değildir. Cumhuriyet yönetiminin 

belirlediği Milli İktisat politikası doğrultusunda sermayenin Türkleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Yine Cumhuriyetin ilk on yılında kömür ihracatını gerçekleştiren liman ve vapurların 

çoğunluğu yabancı sermayeye aittir. Bu alanda da bir Türkleştirme politikası benimsenmiştir. 

1932 yılında özel hatlar dışında tüm denizyolu taşımacılığı devletlileştirilmiştir. Dönemin 

milliyetçi rüzgârı ile kömürün bulunmasında Uzun Mehmet rivayetinin ortaya atılmasında bir 

dönemdaşlık söz konusudur (Engin, 2004). 1924 yılında Zonguldak’ta bir yüksek mühendis 

okulu açılarak eğitimli bir sınıfın oluşturulması hedeflenir. 

Şehrin nüfusu giderek artar ve 1927 senesinde kent yerleşim alanlarının nüfusu 33.336 iken 

1940 senesinde 60.648’e, 1960’da 123.094’e çıkar. Şehirdeki köylü nüfusun da kente 

indirilmesi hedeflenmiştir. Nüfusun hızlı artışında şehre gelen işçi göçünün de etkisi vardır. 

Şehrin kaderini değiştiren önemli yatırım Karabük’te demir-çelik fabrikasının kurulmasıdır. 

Zonguldak’taki kömür havzalarına yakın iki alanda demir-çelik fabrikalarının kurulmasındaki 

amaçlar nakliyat maliyetini düşürmek, geri kalmış bölgeleri kalkındırmanın yanı sıra milli 

savunmanın temellerini atmaktır (Engin, 2004). Bu dönemde Karabük bir yerleşim alanı 

olarak adeta yaratılmıştır. Bu bölgelere demir cevherinin aktarılması ve işlenmiş demirin 

yeniden taşınması için demiryolu hattı kurulmuştur. 

Zonguldakta Kömür Üretimi ve İstihdam Tablosu (1941-1950) 

Yıllar Satılabilir Üretim (Ton) Toplam Personel (İşçi-Memur) 

1942 1.813.943 22.267 

1943 2.211.905 31.157 

1944 2.493.034 29.474 

1945 2.524.056 30.789 

1946 2.525.581 29.156 

1947 2.623.315 28.809 

1948 2.668.985 27.758 

1949 2.705.941 28.132 

1950 2.832.243 27.871 

Kaynak: (TMMOB, 1992) 
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Kömür madeninin yarattığı istihdamda 1920’lere göre ciddi bir artış olsa da 1940-1946 

arasında üretim ve istihdam yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi benzer biçimde seyretmiştir. 

Bu yıllarda Kömür İşletmeleri zarar etmekteydi ve zararın kapatılması için 1950 sonrası 

üretimin arttırılması hedeflendi. Üretimin plansız bir şekilde artışının zorlanması sonucunda 

1955 senesinde bir grizu patlaması gerçekleşir (Engin, 2004). Bu kömür madenlerinde 

gerçekleşen ne ilk ne de son grizu patlamasıdır. Plansız üretim sonucunda ortaya çıkan grizu 

patlamaları bir biçimde Zonguldak’ın kaderine dönüşür ve Zonguldak her dönem ciddi iş 

kazaları ile anılır olur.  

Zonguldakta Kömür Üretimi ve İstihdam Tablosu (1950-1960) 

Yıllar Satılabilir Üretim (Ton) Toplam Personel (İşçi-Memur) 

1950 2.832.243 27.871 

1951 2.987.846 27.138 

1952 3.010.312 26.841 

1953 3.664.314 29.318 

1954 3.690.125 32.001 

1955 3.500.219 32.552 

1956 3.717.718 33.229 

1957 4.011.494 36.130 

1958 4.074.887 37.739 

1959 3.941.479 39.236 

1960 3.652.959 39.602 

(TMMOB, 1992) 

1950 sonrası satılabilir kömür üretimi belirgin bir biçimde artsa da Kömür İşletmeleri zarar 

etmeye devam etmekteydi. Kömürün bir tonunun çıkarılması satışından daha pahalıya 

gelmektedir. Bahsi geçen her yıl için durum böyledir (TMMOB, 1992). Fakat bunun nedeni 

bu dönemdeki işçi ücretleri değildir. Bu konuda yapılan araştırmalar işçi ücretlerinin de 

dönem itibariyle oldukça düşük olduğunu göstermektedir (Engin, 2004). 1940-1950 arasında 

yıllık ortalama 80 işçi maden kazalarında ölmekte, 600’e yakın kişiyse akciğer kanserinden 

hayatını kaybetmektedir. 

Zonguldakta Kömür Üretimi ve İstihdam Tablosu (1961-1971) 

Yıllar Satılabilir Üretim (Ton) Toplam Personel (İşçi-Memur) 

1961 3.772.581 36.277 
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1962 3.892.767 34.362 

1963 4.152.438 33.172 

1964 4.448.813 32.811 

1965 4.389.520 34.026 

1966 4.880.419 35.559 

1967 5.030.864 35.099 

1968 4.768.771 34.966 

1969 4.683.647 34.652 

1970 4.571.966 36.220 

1971 4.638.721 37.189 

(TMMOB, 1992) 

1961-1971 yılları arasında işçi sayısı azalmasına rağmen kömür üretimi artmıştır. Bazı yıllar 

kara geçilse de kömür çıkarma maliyetleri düşürülemediği için maden işletmeleri zarar 

etmeye devam etmiştir. Bunun temel nedeni 1961 sonrasında işçi yevmiyelerinin 

arttırılmasıdır (Engin, 2004). Asıl zararın olduğu yıllar 1972-1980 arası idi. İşçi sayıları 

sürekli artıyor olmasına rağmen üretimde belirgin bir artış olmuyor ve ardı ardına gelen grev 

kararlarıyla madenciler çoğu kez madene inmiyordu.  

Zonguldakta Kömür Üretimi ve İstihdam Tablosu (1972-1980) 

Yıllar Satılabilir Üretim (Ton) Toplam Personel (İşçi-Memur) 

1972 4.641.461 37.663 

1973 4.642.394 39.126 

1974 4.965.490 40.988 

1975 4.812.934 41.587 

1976 4.631.854 43.355 

1977 4.405.369 44.368 

1978 4.295.237 43.653 

1979 4.051.331 45.122 

1980 3.597.628 43.440 

(TMMOB, 1992) 

1980 sonrası alınan neo-liberal iktisadi politika kararları Zonguldak’ı da etkiledi. 1980-2000 

yılları arasında Türkiye Taş Kömüründe istihdam edilen çalışan sayısı aşamalı olarak 

azaltıldı.  
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Zonguldakta Kömür Sektörü İstihdam Tablosu (1972-1980) 

Yıllar Toplam Personel (İşçi-Memur) 

1980 43.440 

1985 39.557 

1990 36.991 

1995 24.119 

2000 21.133 

 

1980 sonrası Zonguldak’a dair en yaygın siyasal söylem maden sektörünün giderlerini 

karşılayamadığı idi. Dönemin başbakanı Turgut Özal çıkarılan madenin işçi giderlerini 

karşılamadığını iddia ediyor ve devlete bağlı kömür ocaklarını azaltıp, madenciliği özel 

sektöre açmayı hedefliyordu. 1989 yılında TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu), ilk özel 

maden ihalesine çıkmış ve ihaleyi bugün Zonguldak’ın en büyük sermayedarlarından olan 

Erdoğan Demir almıştır (Yılmaz, 2019).  

Devletin izlediği bu politika işçi sendikaları ile hükümet arasında gerilime sebep oldu ve 

tarihe “Büyük Madenci Yürüyüşü” olarak geçen maden işçilerinin eylemi 4-5 Ocak 1991 

tarihlerinde gerçekleşti. Askerin müdahalesiyle sendika, eylemi sona erdirme kararı alır. 

Dönemin hükümetinin benimsediği söylem sonucunda “üreten madenci” kimliğinin yerini 

“devletin sırtındaki kambur” olan madenci ifadesi almıştır (Yılmaz, 2019). Aşağıda yer alan 

tabloda da görüldüğü gibi 2004 sonrasında da özel sektör hızla kömür madenciliğinde egemen 

olmuştur. Bu AK Parti hükumetlerinin benimsediği maden politikasıdır. Zonguldak’ta maden 

sahalarının işletilmesi ruhsatı tümüyle TTK’ya aittir. Ancak TTK kömür çıkarma yetkisini 

özel şirketlere kiralamaktadır. 2018 yılı itibariyle TTK’nın 13 özel firma ile anlaşması 

bulunmaktadır (Yılmaz, 2019).  

2000-2010 Yılları Arasında Zonguldak’ta çıkarılan Taş Kömürü Miktarı 

Yıllar TTK Üretimi (ton) Özel Sektör Üretimi (ton) Havza Toplamı (ton) 

2000 2.259.227 135.019 2.394.246 

2001 2.356.865 137.097 2.493.962 

2002 2.244.385 74.647 2.319.032 

2003 2.011.178 47.943 2.059.121 

2004 1.880.847 65.124 1.945.971 

2005 1.665.846 511.355 2.177.201 
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2006 1.522.698 795.931 2.318.629 

2007 1.675.283 817.092 2.492.375 

2008 1.586.532 1.043.909 2.630.441 

2009 1.879.630 999.776 2.879.406 

2010 1.708.844 883.074 2.591.918 

2011 1.592.515  1.026.733 2.619.248 

2012 1.457.104 835.157 2.292.261 

Kaynak: (Yüksel, 2014) , (BAKKA, 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı, 2013) 

5.2. Zonguldak’ta Demografik Değişim 

Daha önce de belirtildiği gibi Zonguldak, kömür işletmelerinin kurulmasından önce bir 

yerleşim alanı değildi. Bölge Kastamonu vilayetine bağlı küçük köylerden ibaretti. Ancak 

kömürle beraber önce bölgeye nüfus akışı oldu, arkasından Zonguldak il ilan edildi. 1940 

yılında İkinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle kentin nüfus artış hızı düşse de 1950 sonrasında kent 

hızla büyüdü. Ancak gelişen madencilik ve demir-çelik sahalarının açtığı istihdam alanları 

genellikle yerli halka pek cazip gelmemiştir (Deniz, 2013). Bu nedenle de şehre dışarıdan 

yoğun bir işçi göçü yaşanmıştır.  

Sayım Yılı Zonguldak İli Nüfusu Artış Türkiye Nüfusu 

1927 267.990 - 13.648.270 

1935 322.108 54.180 16.158.018 

1940 349.783 27.675 17.820.950 

1945 383.481 33.698 18.790.174 

1950 426.684 43.263 20.947.188 

1955 491.147 64.463 24.064.763 

1960 569.059 77.912 27.754.820 

1965 650.191 81.132 31.391.421 

1970 743.654 93.463 35.605.176 

1975 836.617 92.963 40.347.719 

1980 954.512 117.895 44.736.957 

1985 1.044.945 90.433 50.664.458 

1990 1.073.560 28.615 56.473.035 

1997 612.722 - 460.838 62.865.574 

Bartın 1991, Karabük ise 1995 yılında Zonguldak’tan ayrılarak illere dönüştürülmüştür. 1990-
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1997 yılları arasındaki ciddi fark temel olarak bu sebepten kaynaklanmaktadır. Ek olarak bu 

dönem, madencilik faaliyetlerinin de yavaşladığı devreye denk gelmektedir. 

2000 615.599 2.877 67.803.927 

2007 615.890 291 70.586.256 

2010 619.703 3.813 73.722.988 

2013 601.567 - 18.136 76.667.864 

2016 597.524 - 4.043 79.814.871 

2019 599.698 2.174 82.003.882 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verileri 

1950-1980 yılları arasında Zonguldak’a yönelik Türkiye içinden işçi göçü giderek artarken 

1960-1975 yılları arasında Zonguldak’tan (Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere) 

Avrupa’ya işçi göçü de ciddi biçimde yaşanmıştır. Yurtdışına yönelik göçün temel sebepleri o 

dönemde şehrin nüfusu artarken aynı oranda istihdam olanaklarının artmaması ve güvencesiz 

çalışma koşullarıdır (Deniz, 2013).  

1980 sonrası kömür madenlerinden edinilen ekonomik gelirler azaldıkça Zonguldak’ta 

alternatif ekonomik kaynak arayışlarına girilmiştir. Türkiye Kalkınma Bankası 2002 

raporunda Zonguldak’a uygun yatırım alanları olarak tarım, hayvancılık ve ormancılığı işaret 

etmiştir (Engin, 2004). Kalkınma Bankası’nın verilerine göre Zonguldak 1970 ve 1980 

yıllarında nüfusu en fazla olan 10 il arasında iken 1980-1985 ve 1995-2000 yılları arasında en 

çok göç veren 10 il arasına girmiştir (Kocaman, 2008). Zonguldaklıların en yoğun göç ettiği 

iller İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli ve İzmir’dir. Bu iller sanayi başta olmak üzere çeşitli 

alanlarda istihdam sağlayabilen illerdir. Bu da göstermektedir ki Zonguldaklılar yeni iş 

alanları bulabilmek amacıyla göç etmektedir. Çünkü kömür madenleri 1980 sonrasında artık 

Zonguldak nüfusunu istihdam etmek için yetersiz kalmaktadır.  

Zonguldak İline Ait Son 10 Yılın Göç Verileri 

Dönem 
Toplam  

Nüfus 
Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç 

Net Göç 

Hızı 

2017-2018 599 698 24 363 24 105 258 0,4 

2016-2017 596 892 19 421 22 541 - 3 120 -5,2 

2015-2016 597 524 19 991 21 933 - 1 942 -3,2 

2014-2015 595 907 18 244 25 340 - 7 096 -11,8 

2013-2014 598 796 18 115 24 783 - 6 668 -11,1 

2012-2013 601 567 17 006 25 571 - 8 565 -14,1 

2011-2012 606 527 14 279 22 687 - 8 408 -13,8 
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2010-2011 612 406 15 822 23 658 - 7 836 -12,7 

2009-2010 619 703 15 712 23 267 - 7 555 -12,1 

2008-2009 619 812 16 258 20 701 - 4 443 -7,1 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verileri 

Zonguldak’ta yaşlı insan sayısının genel şehir nüfusa oranı da giderek artmaktadır. 

Zonguldak’ta 65 yaş ve üstü nüfusun oranı 2013 yılında %8,2 iken bu oran 2017 yılında 

%11,4’e yükselmiştir. İstihdam alanlarının daralması nedeniyle çalışabilir durumda olan 

işgücü şehri terk etmektedir. Bu durum Zonguldak’ın bir “emekliler şehri” olarak anılmasına 

neden olmaktadır. 2014 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin düzenlediği araştırmaya göre 

Zonguldak’taki ebeveynlerin %53,7’si çocuklarının başka şehirde çalışmasını istemekte, 

%52,8’i Zonguldak’ın yeterince ailelerinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünmektedir 

(Vergil, ve diğerleri, 2014). Aynı araştırmanın bulgularından devam edecek olursak görüşülen 

aktörlerin %71’inin Zonguldak’tan göç etmiş bir akrabası bulunmaktadır. Katılımcıların 

sadece %37,4’ü Zonguldak’tan ayrılmayı düşünmediklerini belirtirken; göç etmeyi 

düşünenlerin %38,6’sı işsizlik sorunu giderildiğinde, %15,9’u hava kirliliği sorunu 

çözüldüğünde göç etmekten vazgeçebileceklerini söylemiştir. Çalışmaya katılanların %90,2’si 

Zonguldak’ta hava kirliliği ve çarpık kentleşmenin ciddi bir sorun olduğunu düşünmektedir. 

Bulguları analiz eden araştırmacılar şehirde %62 oranında göç etme eğilimi tespit etmiştir 

(Vergil, ve diğerleri, 2014). Buna karşın ilginç bir biçimde katılımcıların %81,9’u 

Zonguldak’ı sevdiğini belirtmiştir. 

5.3. Zonguldak’ta Kömüre Bağımlı Sosyal ve Kültürel Hayat 

Zonguldak kömür madeni nedeniyle farklı dönemlerde “karaaltın”, “karaelmas” ve “emeğin 

başkenti olarak adlandırılmıştır (Engin, 2004). Çünkü kentin kültürel ikliminin oluşmasında 

kömür birincil etken olmuştur.  

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Zonguldak’a sanayi alanında yapılan yatırımlara uygun 

biçimde kültürel hayatı canlı tutacak yatırımlar da yapılmıştır. 1939’da 2.000 izleyici 

kapasitesi olan Şehir Stadyumu tamamlandı (Engin, 2004). Sinema yapıldı, belediyecilik 

geliştirildi, Halkevleri kültür faaliyetleri yürüttü. Şehri, Belediye’nin değil EKİ’nin (Ereğli 

Kömür İşletmesi) inşa ettiği söylenebilir. EKİ Lojman yapıyor, asfalt döküyor, okullar ve 

cezaevi inşa ediyordu. 1940-50 arasında Kozlu, Kilimli ve Çatalağzı birer yerleşim alanı 

olarak oluşmaya başladı. 1948 yılında kurulan Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) kentin 

elektrik ihtiyacını sağlamıştır (Yüksel, 2014). 1932’de ilk poliklinik, 1933’te 4 adet dispanser 

kurulmuştur. 1936’da Sıtma ile Mücadele Derneği kurulmuştur. 
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1960 sonrası devlet planlamacılığı devreye girdi. Uluslararası kuruluşların da desteğiyle 1961 

yılında Zonguldak pilot bölge ilan edilerek şehre dair planlar çizildi. 1960 sonrası sendikalar 

kooperatifler yoluyla konutlar yapmaya başladı. Kozlu’nun nüfusu 1960’lar itibariyle 

kooperatifler yoluyla konut edinmek isteyen işçilerle birlikte arttı. Altmışlar boyunca devam 

eden apartmanlaşma tüm şehrin nüfusunu arttırmıştı.  

Kömür madenlerinin trenler vasıtasıyla ülkenin iç bölgelerine taşınma isteği Zonguldak’a 

demiryolu yatırımı yapılmasını sağlamıştır. Kırıkkale’de bulunan Irmak bölgesi ile 

Zonguldak’ın Filyos beldesi arasında 1925 yılında yapımına başlanan Irmak-Filyos demiryolu 

hattı 1931 yılında işletmeye açılmıştır (Akalan, 2010). Bu hat 391 kilometre uzunluğundadır. 

Daha sonra bu hatta eklenen Filyos-Zonguldak-Kozlu hattı ile Ankara ile Zonguldak’ın 

demiryolu bağlantısı kurulmuştur. 1933 senesinde yapımına başlanan Zonguldak-Filyos 

demiryolu parça parça işletmeye açılmıştır. Hattın Kozlu’ya ulaşıp işletmeye açılması 1943 

yılında sağlanmıştır (Akalan, 2010). 

1960 yılında Amerika’nın desteğiyle Ereğli Demir Çelik Fabrikasının Kurulması 

kararlaştırıldı. Bu karar Zonguldak’ın ilçesi olan Ereğli’nin kaderini değiştirdi. Esnaf ve çiftçi 

ağırlıklı olan Ereğli, bir işçi kentine dönüştü. Şehirdeki otel, kahvehane ve lokanta sayıları 

arttı. Kömür madeni şehirde başka sektörlerin doğmasını da sağlamıştı. Filyos Vadisi boyunca 

Sümerbank Ateş Tuğlaları 1948 yılı itibariyle, Çaycuma’daki SEKA kâğıt fabrikası 1966 

senesinde, Bartın Çimento Sanayi A.Ş 1962 senesinde, Bartın Orman Ürünleri Sanayi 1970 

senesinde faaliyete geçmiştir. 

“Zonguldak, bölgedeki kömür ve maden yataklarının zenginliği ile var olmuş ve Cumhuriyetin 

ilanından sonra il olan Anadolu’nun yeni kentlerinden biridir. Kent bir taşkömürü 

yerleşkesidir; kömür işletmesi ile var olmuş, tesislerin ek servisleri, işletme birimleri ve işçi 

konutları ile yapılanmış bir sanayi kentidir (Özgönül, 2007)” 
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6. GÜNÜMÜZ ZONGULDAKININ KÖMÜR BAĞIMLI EKONOMİK VE 

KÜLTÜREL HAYATI 

 

Türkiye’nin taşkömürü ihtiyacının 1980’lere doğru %80’i, 1990’lara doğru %45’i yerli 

kaynaklardan karşılanırken 2018 yılı itibariyle bu talebin sadece %3,18’i yerli kaynaklardan 

karşılanmıştır (TTK, 2019). 2014-2018 yılları arasında Türkiye’nin çıkardığı ve ithal ettiği taş 

kömürü oranları aşağıda belirtildiği gibidir.  

Yıllar Üretim (Ton) İthalat (Ton) Tüketim (Ton) 

2014 1.788.000 27.015.000 28.803.000 

2015 1.434.000 31.494.000 32.928.000 

2016 1.315.000 34.880.000 36.195.000 

2017 1.234.000 36.632.000 37.866.000 

2018 1.101.000 37.083.000 38.184.000 

Kaynak: (TTK, 2019)  

Enerji Bakanlığı yerli kömürün önemine dikkat çekerek enerji üretiminde yerli kömür 

kullanımının artacağını vaat etmiştir. Taşkömürü havzalarının en zengin alanı Zonguldak ili 

olduğu için Enerji Bakanlığı bu politikasında ısrarcı olursa Zonguldak’ta uzun bir süre daha 

kömüre bağımlı yaşamın devam edeceği öngörülebilir. 2017 yılında enerji arzında doğalgaz 

ve petrolden sonra %17,67’lik payla taşkömürü bulunmaktadır (TTK, 2019). Taşkömürünü 
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takiben %9,02’lik oranla linyit kömürü kullanımı gelmektedir. 2018 yılında ise taşkömürü ve 

linyitin enerji üretimindeki payı %22,4’tür. Bu da göstermektedir ki Türkiye fosil yakıta 

bağımlı enerji arzına devam ettikçe taşkömürüne olan ihtiyaç bitmeyecektir. Üstelik 

Türkiye’de döviz kurlarındaki yükselme, ithalata kıyasla yerli kömür kaynaklarına ilgiyi 

arttırmıştır. Her ne kadar 2018 yılına göre üretim artmış olsa da Bakanlığın iddia ettiği 

düzeylerin altında kalmıştır. Türkiye Kömür İşletmeleri yetkililerinden doğrudan edinilen 

verilere göre Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü’nün personel sayısı ve üretim gücü 

aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir.  

İŞÇİ PERSONEL DURUMU 

2019 Aralık Sonu İtibariyle TTK Personel Sayıları 

İşçi Sayısı 

Yeraltı Yerüstü Toplam 

6.586 1.361 7.947 

Memur Sayısı 1.303 

 

  

Zonguldak’ta madencilik için yapılan tren hatları kısmen sökülmüştür ve rayların kalanları da 

önemli oranda işlevsiz haldedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

sisteminden elde edilen bilgiye göre Zonguldak merkez ilçesinden sadece Gökçebey 

Beldesine ve Karabük İline tren seferleri işler haldedir. Bu iki sefer de aynı tren hattı üzerinde 

seyretmektedir. Daha önceleri 2017 yılı itibariyle Karabük’ten Kırıkkale Irmak’a olan hattın, 

2018 itibariyle de Irmak-Ankara hattı ulaşıma açılacağı resmi makamlarca ifade edilmiş 

(BAKKA, 2017) ancak bu hatlar henüz tamamlanamamıştır. Bu hat tamamlandığında 

Zonguldak ile Türkiye’nin en büyük ikinci şehri olan Ankara arasında bir turizm hattı 

kurulacağı düşünülmektedir. 

2019 YILI HAVZA ÜRETİMİ (Ton) 

Yıl TTK Üretimi Özel Sektör Üretimi Havza Toplamı 

2019 734.316 472.432 1.206.748 
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Günümüz Zonguldak kültür hayatında kömür madenlerine ve madenciliğe dair semboller 

halen çok güçlüdür. Zonguldak’ın kültürel dünyasında madencilik o derece yer etmiştir ki 

şehrin en önemli sembolleri şehrin merkezinde bulunan Madenci heykeli, Maden Şehitleri 

Anıtı ve yakın zamanda kurulan Maden Müzesidir. Zonguldak’a dair edebi eserlerde de 

madenciliğin etkisi yoğun olarak görülmektedir.  

Zamanla kömür üretimindeki düşüş, madenciliğe bağlı istihdam oranlarının azalması, 

özelleştirme ile esnek çalışma koşullarının yayılması Zonguldak’a dair imgelerde kömüre 

alternatif olarak şehrin sahilini, limanını ve turistik bölgelerini ön plana çıkarmaya 

başlamıştır. Eski adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, yeni adıyla Bülent Ecevit 

Üniversitesi’nin öğrenci sayısındaki artış kentin kimliğine eğitim perspektifini de katmıştır. 

1992 yılında kurulan üniversitenin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında YÖK verilerine göre 

toplam 33.716 öğrencisi bulunmaktadır. Bu da şehrin toplam nüfusunun %5,6’sına denk 

düşmektir. Üniversite çok yönlü bir biçimde şehrin kültürel hayatına katkı sunmakta; özellikle 

konservatuarı ve opera bölümüyle dikkat çekmektedir.  

7. ZONGULDAKTA KÖMÜR DIŞI SEKTÖRLER 

7.1. Orman Ürünleri 

Orman Bakanlığı’nın 2015 yılı verilerine göre Zonguldak’ın toplam alanının %56’sı ormanlık 

alandır. Zonguldak’ta yaygın bulunan geniş yapraklı ağaç türleri şunlardır: ıhlamur, çınar, 

meşe, süs kirazı, atkestanesi, harmi, akçaağaç, sığla, erguvan ve oya ağacı. Zonguldak’ta 

yaygın bulunan iğne yapraklı ağaç türleri ise şunlardır: mavi ladin, batı ladini, mavi atlas 

sediri, Toros sediri, Himalaya sediri, leylandi, limon servi ve göknar.  

Zengin kereste kaynaklarına rağmen mobilya sektörü işletme sayısı açısından bölgede önde 

gelen bir sektör değildir. Zonguldak’ta mobilya imalatı yapan firmaların tüm işletmelere oranı 

%2’dir (BAKKA, 2013). 2013 verilerine göre Zonguldak’ta orman ürünleri sektöründe 

(tomruk, kereste, parke imalatı) 15 işletme faaliyet göstermekte ve 200 kişinin üzerinde 

istihdam sağlamaktadır.  

Bölgede tarihsel bir yeri olan ahşap tekne imalatı halen Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 

sürmektedir. Ahşap tekne yapımında meşe, kestane ve çam ağaçları kullanılmaktadır. Bu 

imalatın Zonguldak iline de taşınması mümkün gözükmektedir. Zonguldak’ın ahşap 

işlemeciliğinde en meşhur üretimi bastondur. Her yıl gerçekleştirilen Devrek Baston ve 

Kültür Festivaliyle baston, turistik bir ürün olarak pazarlanmaktadır.  
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Sadece Doğu Avrupa ve Türkiye’de yayılım gösteren ve tedavi edici özellikleri olan gümüşi 

ıhlamur bitkisinin Türkiye’de nadiren yetiştiği yerlerden biri de Zonguldak’ın Alaplı ilçesidir 

(Korkusuz, 2014). Bu bitkinin toplanma zamanına dair akademik bir eğitimle verim 

arttırılabilir ve türe verilen zarar azaltılabilir. Zonguldak ormanlarında yetişen mantarlar da 

şehrin iç pazarlarında satılmaktadır. Zonguldak’ta ormanların sağladığı bir diğer besin 

kaynağı da defneyaprağıdır. Ormanlarda yer alan ağaç türlerinden çeşitli koku, sabun ve 

kozmetik ürünler de elde etmek mümkündür.  

7.2. Tarım ve Hayvancılık 

Deniz Ürünleri 

Zonguldak’ta 5 ayrı alanda balıkçı barınakları bulunmaktadır. Kozlu, Kilimli, Hisarönü, 

Alaplı, Bozhane balıkçı barınakları üzerinden 700’ü aşkın balıkçı avlanmaktadır (Dadaylı, 

2012). Bu balıkçıların su ürünleri alanında eğitim almaları bir sektör olarak balıkçılığın 

Zonguldak’ta gelişmesi kadar çevre temizliğinin ve balık türlerinin geleceği açısından da 

önemlidir. 

Zonguldak Karadeniz’de bulunan balık ve diğer deniz canlılar açısından avantajlı bir şehirdir. 

Mevcut su ürünlerinden biri de deniz salyangozudur. Bölgede deniz salyangozu 

yetiştiriciliğine yapılacak yatırımın azami dört yılda amorti edileceği ve bu dört yılın ardından 

on beş yıl kadar kar getireceği düşünülmektedir (BAKKA, 2019) 

Tarım 

2017 yılı itibariyle Zonguldak’ta çiftçi kayıt sistemine kaydı bulunan 21.596 çiftçi mevcuttur. 

Bunların 1.029’u organik tarımcılıkla uğraşmaktadır. Tüm şehirde 536 üretim kooperatifi 

vardır. Zonguldak’ta tarım niteliği gösteren arazilerin toplam oranı şehrin %28’idir. Bu da 

93.287 hektarlık bir alana denk gelmektedir. Bu alanın 39.259 hektarı işlenmemektedir. 

26.380 hektarında meyve, 22.851 hektarında tahıl, 2.932 hektarında sebze, 152 hektarında süs 

bitkisi yetiştirilirken; 1.454 hektarı ise mera-çayır alanı olarak kullanılmaktadır (Aktaş, 

Bölgesel Kalkınmada Organize Sanayi Bölgelerinin Rolü: Zonguldak İline Yönelik Bir 

Analiz - Yüksek Lisans Tezi, 2019).   

Meyve üretiminde en yaygın bitki Alaplı civarında yetiştirilen fındıktır. Fındıktan sonra çilek, 

erik, elma ve armut gelmektedir. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de yıllık 420.000 ton fındık 

üretilmektedir. Zonguldak, Türkiye’nin toplam fındık üretiminde %7’lik paya sahiptir. Ancak 

arz fazlasının depolanması sorunu çözülemediği için çiftçinin kar oranları düşük olmaktadır 
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(BAKKA, TR81 Bölgesi Lisanslı Depoculuk Yatırımı Ön Fizibilite Raporu, 2016). Çiftçi 

elinde kalan fındığı ya ucuza kendisi elden satmakta ya da tüccara vermek zorunda 

kalmaktadır. Zonguldak toprağı ceviz ve kestane yetiştiriciliğine de oldukça uygundur. Bu 

alanda yapılan görüşmeler sonucunda çiftçilerin eğitimiyle ceviz ve kestane üretiminde 

bölgesel bir marka olunabileceği tespit edilmiştir. Fakat yetiştiriciler gerekli sistemlere kayıtlı 

olmadığı gibi tanıtıma da önem vermemektedir (Zonguldak Ziraat Odası, 2014). Zonguldak’ta 

tarla bitkiciliğinde buğday, mısır, arpa, yonca ve yemeklik baklagiller yaygın bir üretim 

sahasına sahiptir. Sebze yetiştiriciliğinde ise şehirde öne çıkan ürünler lahana, domates, 

salatalık, pırasa ve maruldur (BAKKA, 2018a).   

Besicilik 

Aşağıda Zonguldak ili içerisinde yetiştirilen besi hayvanlarının güncele yakın verileri 

bulunmaktadır. Bu verilerden anlaşılacağı üzere Zonguldak’ta kümes hayvancılığı tavuk 

üzerinden güçlü görünürken iklim şartlarının uygunluğuna rağmen ördek besiciliğinin zayıf 

kaldığı görülmektedir. Şehrin özellikle güney bölgelerinde mandacılık için uygun iklim ve 

doğa şartları bulunmaktadır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı mandacılık alanına yatırım 

yapılması için araştırmalar yürütmektedir. Şehrin Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere 

yakın olması hayvancılıkta pazar sahasının geniş olmasını sağlamaktadır.  

2017 Yılı Zonguldak İli Besi Hayvanları Sayısı 

Sığır 75.056 

Manda 1.153 

Koyun 23.124 

Keçi 9.642 

At/Eşek/Katır 284 

Tavuk 6.303.890 

Ördek 1.621 

Hindi 773 

Kaz 1.759 

Arı Kovanı 38.296 

(BAKKA, 2018b)  

Zonguldak bölgesinde arıcılığa uygun ormanlar da vardır. Bölgede yetişen orman meyveleri 

ve ağaçlar sayesinde antioksidan özelliğe sahip bal üretme imkânı bulunmaktadır (Aktaş, 

Bölgesel Kalkınmada Organize Sanayi Bölgelerinin Rolü: Zonguldak İline Yönelik Bir 
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Analiz - Yüksek Lisans Tezi, 2019). 2016 yılı içerisinde Zonguldak’ta 380 ton, 2017 

yılındaysa 300 ton bal üretilmiştir.  

7.3. Turizm 

Maden Turizmi 

İngiltere, ABD, Almanya, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın pek çok 

ülkesinde eski maden alanları turistik destinasyonlar olarak düzenlenmekte ve ziyaretçi kabul 

etmektedir. Bir dönem yoğun şekilde üretim yapılmış ancak daha sonra çeşitli sebeplerle 

faaliyetleri son bulmuş olan maden alanları turistik amaçlarla yenilenmekte ve pek çok insanı 

kendisine çekmektedir. Bölge için önemli bir turizm getirisi sağlayabilecek olan maden 

turizmi kapsamında Zonguldak bölgesinde bulunan çok sayıdaki taşkömürü madeni bu 

bağlamda değerlendirilebilir ve turistik gelir elde etmek yoluyla kentin ekonomisine pozitif 

katkı sağlayabilir.  

Bunun dışında madencilik faaliyetleri ve hayatına ilişkin müzecilik çalışmalarında 

bulunulabilir. İnteraktif müzelerin kurulması yoluyla gerek yerli gerekse yabancı turistleri 

cezbedecek çekici bir turizm yatırımı gerçekleştirilebilir. Öte yandan Zonguldak ilinde 2016 

yılında açılmış olan bir maden müzesi mevcut olup bu müze merkez ilçede bulunmaktadır 

(Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019).  

Deniz Turizmi 

Zonguldak’ın Karadeniz’e olan sahil uzunluğu 46 deniz mili yani yaklaşık 85 kilometredir 

(Zonguldak Valiliği, 2019). Zonguldak merkez ve ilçelerinde bulunan mevcut plajlar Sazköy, 

Filyos, Türkali, Göbü, Hisararkası, Uzunkum, Kapuz, Karakum, Değirmenağzı, Ilıksu, 

Kireçlik, Armutçuk, Karadeniz Ereğli, Mevreke, Alaplı ve Kocaman mevkileri olup bunlar 

daha çok şehirde yaşayanlarca tercih edilmektedir. Özellikle öne çıkan plajlardan Bartın İli 

yönünde yer alan Göbü Plajının uzunluğu 800 m, genişliği 60 m, Türkali sahilinin uzunluğu 

1500 m ve genişliği 40 m’dir. Bir diğer önemli kumsal olan ve Zonguldak’a 35 km mesafede 

yer alan Filyos Plajının uzunluğu ise 3000 m, genişliği 30 m ile 60 m arasındadır (Zonguldak 

Valiliği, 2019).  

Bununla birlikte Türkiye’nin en büyük iki kenti olan İstanbul ve Ankara arasında bulunması 

Zonguldak’ın barındırdığı turizm potansiyelinde bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Kentin 

mevcut lokasyonu gözde ve cazip bir turizm bölgesi olarak parlamasında yardımcı olacaktır. 

Şehir, başkent Ankara’ya 270 kilometre ve Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’a 330 
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kilometre uzaklıktadır ve her iki yön için de otoyol ve bölünmüş karayolları ile ulaşım 

imkânına sahiptir. Bu bağlamda Zonguldak yalnız uzun soluklu değil, kısa süreli ve 

günübirlik seyahatler için de uygun bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır.  

Orman Turizmi 

Bitki örtüsü bakımından Zonguldak’ın %56’sını ormanlar oluşturmaktadır (Zonguldak İl 

Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019). İlin doğal güzellikleri arasında yalnız ormanlar 

değil, ilde bulunan çok sayıdaki akarsu da sayılabilmektedir. Bunlar arasında Filyos ve Gülüç 

çayları en büyükleri olarak öne çıkmaktadır. İrili ufaklı çok sayıdaki akarsuyun oluşturduğu 

sık vadi ağı, engebeli bir coğrafi yapı oluşturmaktadır. İldeki kimi yüksek noktalar arasında 

Atyaylası Tepesi (710 m), Göldağı (771 m), Kantar Tepe (905 m), Orhan Tepe (920 m), Baba 

Dağı (1120 m), Soğukoluk Tepesi (1268 m) ve Kızıl Tepe/Kızıltaş (1468 m) sayılabilmektedir 

(Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019). Bu engebeli yapı trekking, doğa 

yürüyüşçülüğü, dağcılık gibi sporların yapılabileceği çok elverişli bir coğrafya anlamına 

gelmektedir. Yükselen bir eğilim olarak doğa sporları aktiviteleri gün geçtikçe daha fazla 

insanı kendisine çekmektedir. Gerek kalabalık kentlerin gündelik stresin uzaklaşmak, gerekse 

temiz hava ve doğa ile iç içe olma ihtiyacının bir sonucu olarak doğa sporları artan oranlarda 

talep görmektedir. Kömür sonrası dönemde daha temiz bir niteliğe bürünen hava kalitesi, ilin 

barındığı mevcut orman varlığı ile doğa sporları için büyük bir potansiyeli oluşturmaktadır. 

İldeki popüler kamp alanları olarak “Taşgölü Doğal Yaşam ve Kamp Alanı” ve “Mugada 

Kamp Alanı” olarak öne çıkmaktadır. Bu alanlar hem günübirlik geziler hem de çadır ve 

karavan konaklamalı kamp faaliyetleri için yüksek potansiyel barındırmaktadır. Bu alanların 

dışında bahsedilmesi gereken bir diğer tabiat varlığı, “Gümeli Tabiat Alanı”dır. Alaplı 

ilçesine 35 km uzaklıkta ve 1.400 m yüksekte yer alan “Gümeli Tabiat Anıtı” alanı 1000 yaşın 

üzerinde pek çok Taxusbaccata L. (Yaygın Porsuk) bitkisini barındırmaktadır. Bu ağaçların 

boyları yaklaşık 25 metre olup çapları 1,50 m ile 3 metre arasında değişmektedir. Alanın 

biyoçeşitlilik açısından çok zengin flora ve faunaya sahip olması, Türkiye’nin en yaşlı porsuk 

(Taxusbaccata L.) ağaçlarını (1.000 yıldan daha eski) bünyesinde barındırması ve bölgede 

bulunan porsuk ağacı neslinin yok olma tehlikesi sınırında bulunması, söz konusu alanı 

ekoturizm açısından önemli hale getirmektedir. (Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü, 2019). İlin merkezine yakın bir konumda bulunan Harmankaya, Kozlu 

Beldesindeki Değirmenağzı ve Karadeniz Ereğli’deki Güneşli Şelaleleri Zonguldak’ın önemli 

çağlayanları arasında olup, gezintiler ve trekking amaçlı olarak da kullanılmaktadır.  

Tarihi Yerler ve Doğal Güzellikler Turizmi 
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Dünya’da çapında önemli bir trend olan mağara turizmi Zonguldak ili için de önemli bir 

potansiyele sahiptir. Literatürde “Cave Tourism” yani mağara turizmi ya da “Jeoturizm” 

olarak geçmekte olan bu turizm türü gün geçtikçe daha fazla sayıda insanı kendisine 

çekmektedir. Mağara oluşumu yönünden Türkiye’nin en zengin yörelerinden biri olan 

Zonguldak’ta ilk mağarabilim çalışmaları yetmişli yıllarda başlamıştır.  

Şehir merkezinde bulunan ve 2016 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanarak yenilenmiş 

haliyle ziyarete açılan Gökgöl Mağarası mağara turizmi açısından başta gelen noktalardan 

biridir. Gökgöl Mağarası Türkiye’nin onuncu, ilin ise en uzun ikinci mağarasıdır. Toplam 

uzunluğu 3350 metre olan mağara, Zonguldak–Ankara karayolu üzerindedir ve şehir 

merkezine yalnız 3 km mesafede yer almaktadır. Mağara içerisinde her türden oluşum 

mevcuttur. Sarkıtlar, dikitler, sarkıt ve dikitlerin birleşmesinden meydana gelen sütunların 

yanı sıra bayrak damla taşları ve dere üzerinde yer alan yoğun makarna sarkıtları görülmeye 

değerdir. 875 metrelik yürüyüş yoluna sahip olan mağara içerisinde yağışlı dönemlerde debisi 

artan bir yer altı deresi de yer almaktadır (Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü, 2019).  

İlde yer alan bir diğer önemli mağara Kızılelma Mağarası’dır. Türkiye’nin en uzun 

mağaralarından biri olan Kızılelma Mağarası, kollarıyla birlikte 6.630 m uzunluğundadır. 

Oluşum yönünden zengin olan Kızılelma Mağarası, sarkıtları, dikitleri, sütunları, gölleri ve 

akarsuları ile görsel açıdan son derece zengin bir mağaradır. Kızılelma Mağarasının devamını 

oluşturan “Cumayanı Mağarası” ise Kilimli Beldesi’nin doğusunda bulunmaktadır. Yaklaşık 

10 km’lik bir sistemin sonu olan Cumayanı Mağarası, görsel şölen niteliğinde olan doğal bir 

köprüyü de bünyesinde barındırmaktadır. Bu mağaraların yanı sıra Cehennemağzı Mağarası 

Zonguldak’ın bir diğer önemli potansiyel turist destinasyonu olarak öne çıkmaktadır 

(Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019).  

Zonguldak’ta önemli turizm imkânı barındıran bir diğer bölge Filyos’taki “Tios Örenyeri”dir. 

Tios ya da bir diğer adıyla Tieion Antik Kenti, Zonguldak Çaycuma İlçesi, Filyos Beldesi’nde 

bulunmaktadır. 2006 yılında başlayan ve günümüze değin devam eden Tios Antik Kenti 

bilimsel arkeolojik kazılarında, Hellenistik Döneme tarihlenen sur duvarları, Roma dönemi 

sikkeleri ile çömlek kalıntıları ve Bizans dönemine ait yapı kalıntıları gün yüzüne 

çıkarılmıştır. Tios Kenti kazılarından elde edilecek bilgi ve belgeler, Karadeniz tarihi ve 

arkeolojisi için büyük önem taşımanın yanı sıra Zonguldak’a kültür turizmi bağlamında da 

turist çekme imkânını içermektedir (Zonguldak Valiliği, 2019).  
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7.4. Kömür Dışı Sanayi 

Bölgesel ve şehir bazlı kalkınmada sanayi sektörü büyük önem arz etmektedir. Katma değerli 

ürün üretiminde ve dolayısıyla nitelikli ekonomik çıktı yaratmada sanayi yatırımları başı 

çekmektedir. Kömür sonrası dönemde Zonguldak için yeni sanayi imkânlarının ortaya 

konulması ve potansiyelinin açığa çıkarılması da gerekli bir uğraş olarak belirmektedir.  

Bu bağlamda ileride kurulabilecek organize sanayi bölgeleri Zonguldak ekonomisi için büyük 

öneme sahip olabilecektir. Ticari ve sanayi faaliyet alanlarının planlı bir şekilde tasarlanması, 

organize sanayi bölgelerinin kurulması yoluyla sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra ihtiyaç 

duyulan altyapı ve ortak hizmetleri de bir araya getirilebilmektedir. Benzer faaliyet kolu ya da 

benzer büyüklükteki işletmelerin bir araya getirilmesi yoluyla birbirlerini de besleyen ve 

geliştiren bir ticari ilişki ağı kurulabilmektedir. Organize sanayi bölgelerinin bir diğer avantajı 

ise amacı doğrultusunda uygun arazilerin gösterilmesi sayesinde tarıma elverişli alanların 

korunmasının sağlanmasıdır (Aktaş, 2019). Organize sanayi bölgelerinin hayata geçirilmesi, 

bulundukları kentlerde çevreye duyarlı ve düzenli bir kentleşmenin tesis edilmesini 

beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra, üretim faaliyetlerinin de etkin bir biçimde 

yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerini de girişimcilere sunabilmektedir. 

Altyapı unsurlarının eksiksiz ve daha ekonomik bir şekilde hayata geçirilmesiyle gerekli izin 

ve ruhsatların da kolayca alınabilmesi diğer avantajlar olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ek 

olarak aynı lokasyonda bulunan ve yakın faaliyet kollarında bulunan işletmelerin kümelenme 

ile aralarındaki maliyetleri düşerek verimlilikleri artabilmektedir (Aktaş, 2019). Zonguldak 

ilinde ikisi faal, biri ise faal olmayan üç adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Çaycuma 

ve Ereğli organize sanayi bölgeleri faal olarak hizmet vermektedir. Alaplı organize sanayi 

bölgesinin ise resmi kuruluş işlemleri tamamlanmış olup henüz faaliyete geçmemiştir. 

Zonguldak’taki organize sanayi bölgelerinde toplam parsel sayısı 154 olup bunun 124 tanesi 

faal olan Çaycuma ve Ereğli organize sanayi bölgelerinde bulunmaktadır (Aktaş, 2019).  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünün verilerine göre Zonguldak 

ilindeki sanayi üretimine baktığımızda kömür ve demir çelik sektörünün başı çektiğini 

söyleyebilmekteyiz. 2018 yılı verilerine göre şehirde istihdam edilen toplam 43.252 işçiden 

9.842’si demir çelik, 9.564’ü ise madencilik sektöründe çalışmaktadır. Bu bağlamda 

hâlihazırda ildeki lokomotif sektörlerden olan demir çelik endüstrinin olası kömür sonrası 

dönemde de başat konumunu koruyacağı söylenebilmektedir. Zonguldak ilinden yapılan 

ihracatın en büyük kısmı ise yine demir çelik sektörüne aittir. Türkiye’nin en büyük demir 

çelik üretim merkezi olan “Erdemir Ticaret A.Ş.” işletmesi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 
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bulunmaktadır. Demir çelik mamulleri ihracatı kentin ihracat kalemleri arasında çok önemli 

bir paya sahiptir ve 2012 yılı verilerine göre 273 milyon dolar ile yaklaşık %60’ını 

oluşturmaktadır. Demir çelik işkolunu takiben %15’lik ihracat payı ile toprak-seramik-

mermer sektörü öne çıkmaktadır ve 163 milyon dolarlık bir ihracat gelirini şehre 

kazandırmaktadır (BAKKA, 2014). Zonguldak’ta taş kömürü dışında da değerli yer altı 

kaynakları bulunmaktadır. Bunlar arasında boksit, manganez, barit, dolomit, fosfat ve kalker 

gelmektedir (BAKKA, 2014). Bu bağlamda kömür sonrası dönemde bu ürünlerin çıkarılması 

ve işlenmesi yoluyla sanayi faaliyetlerine katkı yapılabilmesi mümkün olacaktır. Toprak-

seramik-mermer iş kolunda 2639, tekstil alanında ise 1639 kişi çalışmaktadır. Bu iki işkolu da 

kömür sonrası geçiş sürecinde teşvik edilir ve desteklenirse istihdam sağlamada önemli rol 

oynayabileceklerdir. Bu alanların dışında gıda sektöründe 1248, mobilya imalatında ise 754 

kişinin iş sahibi olduğu belirtilmektedir. Bunların yanı sıra makine imalatında 748, inşaat 

malzemeleri imalatında ise 747 işçi çalışmaktadır (Zonguldak İl Müdürlüğü, 2018). Tüm bu 

sektörlerdeki mevcut istihdam ise şehrin kömür sonrası sanayi üretimi faaliyetlerinde 

gelişebileceği yön hakkında ipuçları sağlamaktadır.  

Zonguldak’ın deniz taşımacılığı ve liman faaliyetleri bakımından potansiyel barındırdığı ifade 

edilmelidir. Batı Karadeniz’de bulunan mevcut altı limanın dördü Zonguldak’ta 

bulunmaktadır. Bu limanların yanı sıra iki adet de yeni limanın kurulması öngörülmektedir. 

Bunlar Alaplı ilçesinde planlanın Alaplı Limanı ile Çaycuma ilçesinde hayata geçirilmesi 

planlanan Filyos Limanıdır. Filyos Limanını da içerisinde bulunduran bir proje olan “Filyos 

Vadisi” projesi kapsamında Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve 

Serbest Bölge Gelişme Alanı bulunmaktadır. Filyos Limanı ile birlikte yıllık 25 milyon tonluk 

bir liman ve denizyolu ticareti hacmi amaçlanmış olup Zonguldak başta olmak Batı Karadeniz 

bölgesindeki diğer illeri de kalkındırabilecek bölgesel bir faydanın ortaya çıkacağı 

söylenebilmektedir (Aktaş, 2019). Filyos Endüstri Bölgesi’nin karayolu bağlantıları 

tamamlanmıştır. Bölge, İstanbul’a 380; Ankara’ya ise 240 km uzaklıktadır. Öte yandan 

bölgedeki havaalanı olan Zonguldak Saltukova Havaalanına yalnızca 12 km uzaklıktadır ve 

bu konumuyla ulaşım bağlamında avantajlı olduğu rahatlıkla ifade edilebilmektedir (Aktaş, 

2019).  

Filyos Vadisi Projesi, bölgede ekonomik kalkınmayı beraberinde getirecek, bölgenin ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınırlığını ve yatırım almasını sağlayacak önemli bir projedir. Proje 

kapsamında yapılması planlanan yıllık 25 milyon ton kapasiteli liman ayrıca büyük önem arz 

etmektedir. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin yanı sıra çevre illere ve İç Anadolu 
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Bölgesine de hizmet edecek olan ve bir kısmı da Serbest Ekonomik Bölge olan ve Filyos 

Limanı ile bütünleşmiş bir proje niteliği taşıyan Filyos Vadisi Projesi bölgede muhtemel 

sanayi gelişimini, yeni istihdamı ve lojistik imkânları beraberinde getirecektir (Zonguldak İl 

Müdürlüğü, 2018). Bölgede, demir-çelik, ahşaba dayalı endüstriler, çimento ve çimentoya 

dayalı mamuller, cam sanayi, kimya sanayi gibi endüstriler gelişme potansiyeli 

barındırmaktadır. Giderek daha fazla yer ve altyapıya ihtiyaç duyan bu sanayi tesislerinin 

Filyos Vadisinde yer alacağı deklare edilen Endüstri Bölgesinde ve Serbest Bölgede gelişme 

olanağı bulacağı ifade edilebilmektedir. Öte yandan entegre demir-çelik sanayii, petrol 

rafinerisi ve petro-kimya tesisleri, cam sanayi, metale dayalı sektörlerin de Zonguldak ve 

çevresinde artı bir potansiyel üretebileceği düşünülmektedir. Bölgede gelişecek sanayi kolları, 

Filyos Limanı sayesinde hammaddenin büyük kısmını da yine deniz yoluyla Karadeniz 

ülkelerinden temin edebilecektir (Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019).  

Şehrin periferisindeki Bolu ve Kastamonu gibi illerde gelişmiş olan ahşap endüstrisi, imkânlar 

sağlandığında mobilya sanayi başta olmak üzere hammadde ithali ve mamul ürün ihracında 

Filyos Limanı’nı tercih edeceklerdir. Bunların dışında, bölgenin ihtiyacı olan yaş meyve ve 

sebze ile konserve ürünlerinin üretim ve nakliyeleri de olanaklar dâhilinde olup, limana ilişkin 

diğer imkân olarak öne çıkmaktadır. Gelişebilecek başlıca iş kolları olarak yiyecek-içecek, 

ahşap-kereste sektörleri ile demir çelik imalat ürünleri sayılabilmektir (Zonguldak İl Planlama 

ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019). Filyos Projesinin bölge ekonomisine katkı sağlayarak 

bölgeyi bir ticaret merkezi haline getirme olanağı mevcuttur. Türkiye Denizcilik 

İşletmelerinin 2007 yılı verilerine göre Türkiye limanlarında işlem gören toplam hacim 257 

milyon tondur ve Filyos Limanı için planlanan toplam yük kapasitesi ise yıllık 25 milyon 

tondur. Bu kapsamda bakıldığında Filyos Limanı Projesi, Türkiye’nin deniz taşımacılığı 

ihtiyacının yaklaşık %10’luk bir dilimini karşılayacak olup, deniz taşımacılığının 

gelişmesinde ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Proje kapsamında tahmini 

olarak 25.000 civarı kişiye doğrudan veya dolaylı olarak istihdam sağlanması kömür sonrası 

dönemde ekonomik kalkınmanın tesisi için büyük bir imkân olarak belirmektedir (Zonguldak 

İl Müdürlüğü, 2018) 

8. ARAŞTIRMA BULGULARI 

8.1. Geçmişe Yönelik Özlem 

Neredeyse tüm görüşmecilerin vurguladığı üzere Zonguldak şehri kömürle birlikte var 

olmuştur. Eğer taş kömürü yatakları burada olmasaydı şehrin de olmayacağı vurgulanmıştır. 
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Bu bağlamda kent, bir maden şehri olarak kurulmuştur ve büyümüştür. Bir kalkınma 

uzmanının ifadesiyle Zonguldak’ın “önce altı bulunmuş, sonra üstü var olmuştur”. Ülke 

genelinde linyit yaygın olarak çıkarılmakla birlikte, Türkiye’de taşkömürü yalnızca bu 

bölgede bulunmaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım 

Eroğlu’nun ifadesiyle sanayinin temeli kömürdür. 19. yüzyılın ortalarına uzanan madencilik 

geçmişi kentte ilk olarak yabancılarla başlamıştır ve 1848 yılından beridir aktif olarak 

taşkömürü çıkarılmaktadır. Bu durum kimi kültürel ve sosyal ilklerin Zonguldak şehrinde 

ortaya çıkmasına önayak olmuştur. Örneğin, kent araştırmacısı Yüksel Yıldırım’ın ifade ettiği 

üzere ülkedeki ilk tenis kortu (1910) gibi yeniliklerle şehir tarihinde karşılaşılmaktadır. 

Çağdaş Gazeteciler Derneğinden Ali Ayaroğlu ise o dönem yeni kurulan Cumhuriyetin, ülke 

kalkınmasının temeli olarak madencilik ve enerjiyi gördüğünü ve bu sebeple TBMM’nin 1 

Nisan 1924’te il olarak ilan ettiği ilk şehrin Zonguldak olduğunu vurgulamıştır. Ayaroğlu’nun 

ifade ettiği üzere yine aynı sene (1924) “Zonguldak Yüksek Maden Mühendisi Mektebi” 

kurularak madencilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan mühendisler yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün’ün iddiasına göre Türkiye'de Sosyal Sigortalar 

Kurumuna ilk kaydolan işçi Zonguldak’tadır. Yüksel Yıldırım’ın vurguladığı üzere 

Türkiye’nin ilk vakıf lisesi olan Çelikel Lisesi de kentte 1938 yılında açılmıştır. 

Şehirdeki madenlerin jeolojik yapısı kırıklı olduğu için mekanizasyona uygun değildir. Bu 

sebeple üretim emek yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Genel Maden İşçileri Sendikasından 

(GMİS) Teknik Müdür Nizamettin Tiryaki’nin belirttiği gibi ilk dönemlerinde yabancı 

yatırımcılar eliyle yapılan üretim 1940 yılında tüm üretim tesislerinin devletleştirilmesiyle 

kamuya geçmiştir. 1940-1947 arası uygulanan mükellefiyet döneminde gerekli olan işgücü 

yakın bölgedeki köylerdeki erkeklerden yaşları 18-50 arasında olanların zorunlu çalışmaya 

katılması yoluyla edinilmiştir. 

Gazeteci Bahaddin Arı’nın aktardığı üzere bu dönemde uygulanan “gruplu işçilik” sistemine 

göre otuz gün madenlerde çalışanlar otuz gün de köylerinde kalmaktadırlar. Madende 

kaldıkları bir ay müddetince pavyon adı verilen işçi yurtlarında konaklamaktaydılar. Yine 

Arı’nın vurguladığı üzere kent yoğun bir göç alımını tecrübe etmiştir ve çok farklı 

bölgelerden gelen insanlar bir arada yaşamaktadır. Yeraltındaki birlik, (madenlerde beraber 

çalışma, yeraltında can güvenliğini tesis edebilmek için gelişen iş birliği zorunluluğu) 

yerüstünde de bir birlik ortamı doğurmaktadır. Bu durum, kentte demokratik kültürün 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Arı’ya göre Zonguldak’ta kömür üretimi arttıkça demokrasi, 
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tolerans ve hoşgörü artmakta; üretim düştükçe demokratik kültür yerini tekçi anlayışlara 

bırakmaktadır. 

Artan imalat miktarları doğrultusunda ihtiyaç duyulan işgücünü karşılamak amacıyla kent 

1950’lerden itibaren ülkenin her bölgesinden göç almıştır. Belli iş kollarında belli illerden 

gelenler yoğunlaşmaktadır. O dönemki mahalleler çoğunlukla gelinen yer temelinde 

hemşericilik örüntüleriyle inşa olmuştur. 1950’ler, 1960’lar ve 1970’ler boyunca iyileşen 

çalışma koşulları ve teşviklerle madencilik çekici bir hal almıştır. TEMA Zonguldak 

Şubesi’nden Berran Aydan’ın aktardığı üzere bu dönemde sosyal imkânlar ve tesisler artmıştır 

ve Zonguldak adeta sosyal devletin bir laboratuvarı olmuştur. 

Kömür işletmelerine bağlı olarak marketler (ekonoma), okullar kurulmuştur. Bunların yanı 

sıra sinemalar ve kulüpler sosyal hayatı renklendirmektedir. Benzer şekilde gazeteci Ali 

Ayaroğlu dönemin Zonguldak’ının adeta bir Avrupa kenti olduğunu, zamanına göre gelişmiş 

ve modern bir sosyo-kültürel yapıya sahip olduğunu ifade etmiştir. Tiyatrolar, tenis kortları, 

yüzme havuzları gibi sosyal imkânlar ve düşük suç oranları şehrin dışarı bakan yüzünü 

oluşturmaktaydı. O dönem ülke sanayisinin önemli merkezlerinden olması hasebiyle kent, 

Maden Mühendisleri Odasından Çağlar Öztürk'ün ifadesiyle “Türkiye’nin Almanyası” olarak 

ünlenmiştir. 

Zonguldak bir “devlet kentidir” ve sosyal refah uygulamaları net olarak görülebilmektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) İş Güvenliği Uzmanı Mühendis Kâmil Şenol’un 

ifadesiyle 1983 yılından önceki adıyla EKİ (Ereğli Kömür İşletmeleri), yeni ismiyle TTK; 

1990’lı yıllara kadar olan süreçte kentte yol, yol bakımı ve açımı, iş makinesi ihtiyaçları, 

elektrik, su vb. ihtiyaçları karşılamaktaydı. Bunların yanı sıra işçilerin konakladığı lojmanlar 

da bulunmaktaydı. Şehrin kalkınmasıyla ilgili uzmanlardan birinin vurguladığı üzere EKİ ve 

TTK, o dönemlerde Zonguldak’ın her şeyidir; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak çok 

değerlidir. Barınma, yiyecek, giyecek, ulaşım gibi temel ihtiyaçları kent halkına sunan birer 

refah sağlayıcısıdırlar. Ailelerle birlikte 150.000’den fazla kişi o dönemlerde TTK’dan ve 

madencilik faaliyetlerinden geçimini sağlamaktaydı. Şenol’un ifadesi ile TTK demek 

Zonguldak demekti. Madencilik faaliyetleri ve aynı doğrultuda kent, altın çağlarını bu 

dönemde yaşamıştır. Kentin kültürel yapısının belirlenmesinde de madencilik çok önemlidir. 

Üç kuşak boyunca madencilik yapan pek çok aile bulunmaktadır. 
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Seksenlerin ortasından itibaren ibre terse dönmeye ve gerek işçi sayıları gerek üretim 

kapasiteleri azalmaya başlamıştır. Nizamettin Tiryaki’nin vurguladığı üzere seksenlerde 

45.000 işçiyle zirve noktasına ulaşan maden çalışanı sayısı, doksanlarda hızla azalmaya 

başlamıştır. Bu azalışta zorunlu ve erken emeklilik uygulamalarının da rolü bulunmaktadır. 

Kömürün küresel olarak değerindeki düşüş ve elektrik, elektroniğin yükselmesi de madencilik 

faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla şehir, eski canlılığını koruyamamıştır. 1991 

senesinde Bartın’ın ve 1995 senesindeyse Karabük’ün il olmasıyla şehir, hem nüfus hem de 

ekonomik olarak kan kaybetmiştir. Şehir göç alan bir konumdan, göç veren bir duruma 

evrilmiştir. Kâmil Şenol’un ifadesiyle 1990’lardaki özelleştirmeler, kaçak ocakları ve 

güvencesiz çalışma ortamını beraberinde getirmiştir.  

8.2. Bugüne Dair Dramatik Yaklaşım 

Doksanlardan itibaren hem işçi sayıları hem de kömür üretim miktarlarında büyük düşüşler 

gözlenmiştir. İthal kömürün ülkeye girmesi ve pazarda artışıyla kentteki madencilik 

faaliyetleri hız kesmiştir. Adnan Akgün’ün ifadesiyle kent için kömür, lokomotif sektördü ve 

buradaki düşüş tüm şehri negatif yönde etkilemiştir. Şehirdeki termik santrallerde ithal kömür 

kullanılmaktadır. Doksanlardan itibaren yüksek işçi sayılarına rağmen devlet madenlerinin 

kar elde edememesi TTK’nın devletin sırtında bir “kambur” olduğu inancının yerleşmesine 

neden olmuştur ve özelleştirmelerin yolu açılmıştır.  

Kömür üretimi bugün çok düşmekle birlikte Bahaddin Arı’nın altını çizdiği üzere kok 

fabrikası ve lavuar (kömür yıkama tesisi) olmadan bugün TTK “kanatsız bir kuş gibidir ve 

uçamamaktadır”. Bu iki unsur yani kok fabrikası ve lavuar olmaksızın taş kömürü 

işlenememektedir ve bu durum yalnız ekonomiyi değil aynı zamanda çevreyi ve hava 

kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Arı’ya göre kentte üretimin azalmasıyla şehirdeki 

birlik ve beraberlik duygusu zedelenmiştir ve demokratik kültür zayıflamıştır. Somut üretimin 

düşük seviyede seyretmesi demokrasiyi de negatif yönde etkilemiştir. Meslek yapıları 

değişmiş; kasiyerlik, güvenlik, temizlikçilik gibi güvencesiz ve esnek işler şehirde 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna karşın halen Türkiye’deki demir çelik sektörünün ihtiyaç 

duyduğu taşkömürü miktarının yaklaşık beşte biri yerli tedarik olup bunun tamamı Zonguldak 

Havzası’ndan elde edilmektedir.  

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun ifadesiyle taşkömürüne olan ihtiyaç azalmayacaktır 

çünkü linyitten farklı olarak demir çelik endüstrisinde kullanılabilecek yegâne kömür türü 
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koklaşabilme özelliğinden dolayı yalnız taşkömürüdür. Bu sebeple taşkömürü stratejik bir 

kaynak olarak belirmektedir. Geçmişte madenlerde çalışan işçi sayısı 45.000’i aşmasına 

rağmen günümüzde kamuda yaklaşık 8.000; özel sektördeyse yaklaşık 1.500 civarı kişi 

istihdam edilmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Maden Mühendisliği Bölümü Dr. 

Öğr. Üyesi Erdoğan Kaymakçı’nın ifadesiyle taşkömürü hem Zonguldak hem de Türkiye için 

vazgeçilmezdir ve bu bağlamda kömür üretimi artırılabilir. Kent şu anda eski şaşaalı 

günleriyle kıyaslanınca terk edilmiş gibidir ancak üretimin artmasıyla Zonguldak eski 

günlerine dönebilir. Fakat Kaymakçı’nın ifadesine göre şehrin fiziki durumu, madencilik 

faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Kaymakçı’nın sözleriyle Zonguldak günümüzde “kaderine terk 

edilmiş bir şehir”dir. Eskiden aldığından fazlasını veren, sanayisi ülkede sayılı bir konumda 

olan ve emekle öne çıkan bir kenttir. Ancak şu anda üretimden kopuk ve yüzünü tüketime 

dönmüş bir haldedir, Zonguldak’a “vefa duyulmalıdır”. 

11 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcı olarak da bulunan Erdoğan 

Kaymakçı bu etkinlikte de temel tezlerini yeni argümanlarla güçlendirmeye çalışmıştır. 

Kaymakçı’ya göre bugün Türkiye’nin enerji için kömür ithal etmesinin nedeni Zonguldak’ta 

yüzeye yakın kömür yataklarının boşalması ve kömür çıkarma maliyetlerinin artmasıdır. 

Ancak zaman içinde kömür ithal edilen ülkelerde de benzer bir durum yaşanacak ve ithal 

kömür maliyeti ile Zonguldak’ta kömür çıkarma maliyetleri eşitlenince ithalattan 

vazgeçilecektir. Çalıştayda görüşlerini ileten bir başka maden mühendisiyse Levent 

Yağcıoğlu’dur. Yağcıoğlu da Zonguldak için kömür madenciliğinin vazgeçilmez olduğunu 

söylemektedir. Hem Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği hem de Maden Mühendisleri 

Odası Zonguldak Şube Yönetimi’nde bulunan Levent Yağcıoğlu, madenlerin özelleştirilmesi 

ve madenciliğin uluslararası piyasaya uyumunun sağlanması politikalarının madenciliği çok 

olumsuz etkilediğini ifade etmektedir. Çıkarılan yeni kanunlarla madenlerin tümüyle devletin 

elinden çıkarılacağını ifade etmektedir. Çeliğin hammaddesi kömürdür ve ulusal politikalar 

gereği ülke Zonguldak madenlerinden vazgeçmemelidir. 

GMİS’ten Nizamettin Tiryaki kentteki madencilik faaliyetlerinin düşüşünü vurgulamak için 

bugün Zonguldak’ta yaklaşık 8.000 kamu maden işçisinin kaldığını ve ayrıca artan 

özelleştirmeler, rödovans ve kaçak madencilikle iş ve işçi güvenliği sorunlarının oluştuğunu; 

bunun yanı sıra ölümlü kazaların devlet madenlerinde değil, özel maden işletmelerinde 

meydana geldiğini belirtmiştir. Fakat buna rağmen artan işsizlikle birlikte riskli olsa dahi 

insanların madeni tercih ettiğini çünkü “yeraltında ölüm belki ama yerüstünde açlık garanti” 
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düşüncesinin yerleştiğini vurgulamıştır. Bir maden işçisinin yerüstünde on üç kişiye daha 

istihdam sağladığını belirten Tiryaki, maden sektöründe çalışan sayısının azalmasıyla kentin 

ekonomisinin daraldığını ifade etmiştir. Bu sebeple şehrin gelişmesi için işçi sayısının, 

istihdamın ve kömür üretiminin artırılması gerektiğini savunmaktadır. Ona göre kentteki 

kömür ekonomisinin düşüşü bir yandan sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir.  

TTK’dan Kâmil Şenol’un ifade ettiği üzere eskiden 8-9 sinemanın olduğu şehirde şu an yalnız 

2 adet sinema bulunmaktadır ve onlarda kentteki iki alışveriş merkezinin (AVM) içinde yer 

almaktadır. Üretimin düşmesiyle “kolektif yaşamdan bireysel yaşama geçiş gerçekleşmiştir” 

ve bununla beraber toplumsal dayanışma azalmıştır. Şenol, bu durumun bir örneği olarak 

Zonguldak’ın köylerinde önceden imece usulü üretimler yapılırken şimdi yevmiyeli işçilerin 

tutulduğunu belirtmektedir. Yüksel Yıldırım’ın belirttiği üzere eskiden göç alan bir kent olan 

Zonguldak, 2000’lerden itibaren göç veren bir pozisyona gelmiştir. Bülent Ecevit 

Üniversitesinin büyümesi de bu durumu tersine çevirememiştir. Bununla birlikte emekli 

sayısının, çalışan sayısından fazla olduğu bir kent çehresine bürünmüştür.  

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk’e göre 

Zonguldak, günümüzde fakirleşmiş, göç veren ve TTK ile çarkların döndüğü bir şehir 

görüntüsündedir. Devlet verdiği teşviklerle kömürü ve de kenti ayakta tutmaktadır. Benzer 

şekilde gazeteci Ali Ayaroğlu da Zonguldak’ın eskiden soylu bir yarış atı gibiyken, şimdi bir 

sütçü beygirine döndüğünü; işçi sayısının düştüğünü, sanayi tesislerinin sırayla kapatıldığını 

ve işsizliğin arttığını belirtmiştir. Günübirlik politikaların, faydasız projelerin ve plansızlığın 

Zonguldak’ı bitirdiğini ifade eden Ayaroğlu, kentte yeni bir iş alanı yaratılmadığının altını 

çizmektedir. Berran Aydan günümüz Zonguldak’ını geçmişe nazaran bakımsız, küçülen, 

doğası kirli bir kent olarak betimlemekte ve bölgedeki termik santrallerin havayı ve doğayı 

kirlettiği ifade etmektedir. Santraller havanın yanı sıra üretim faaliyetinde kullandıkları ve 

tekrar denize boşalttıkları suyla denizi de kirletmektedir. Aydan’ın ifadesiyle şehirde kanser 

ve solunum yolları hastalıkları oransal olarak yüksek seyretmektedir. Aydan’ın iddiasına göre 

Zonguldak halkının çevre kirliliğine madenlerden dolayı zaten alışkın olduğu düşünülerek 

şehir bir enerji üssü olarak ilan edilmiştir ve termik santrallerin yeni üniteler kurularak 

kapasiteleri artırılmıştır. Bu durum çevresel anlamda kenti olumsuz yönde etkilemiştir.  
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8.3. Gelecek Hakkında Umut ve Kaygının Bir Aradalığı 

Adnan Akgün’ün ifadesiyle kentte hava kirliliği yüksektir ancak bu durum madencilikten 

ziyade termik santrallerin uygun filtreleme işlemi yapmamasından kaynaklanmaktadır. 

Akgün’e göre “Devlet ticari düşünemez, sosyal düşünmek zorundadır”. Devlet desteğiyle de 

olsa madencilik burada devam etmelidir. “Zonguldak’ın altında belki iki kat büyük bir 

Zonguldak daha bulunmaktadır.” Akgün’ün burada ifade etmek istediği maden turizmine 

uygun altyapının zaten mevcut olduğudur. Manchester’da örneği olduğu üzere maden turizmi 

yapıldığında büyük ziyaretçi kapasitesinin söz konusu olacağı düşünülmektedir. Akgün’e göre 

termik santrallerin kapanması koşuluyla doğa turizmi de bir seçenek olarak düşünülebilir 

çünkü “bacanın olduğu yere turist gelmez”. Ona göre kömür ülke için stratejik bir kaynaktır, 

zarar etse bile devlet tarafından sübvanse edilmelidir. Bu itibarla kömürden vazgeçmemek 

gerekir. 

Kent tarihçisi Yüksel Yıldırım da kentte madenciliğin bitmeyeceğini düşünenlerdendir. 

Coğrafi olarak sanayi ve fabrikalar için yeterli alan olmadığı için madencilik kent için 

vazgeçilmezdir ve yüzyılı aşan madencilik tarihiyle Zonguldak yaşayan bir müzedir. Bunun 

dışında Yıldırım’a göre şehrin iki şansı bulunmaktadır: Üniversite ve Filyos Projesi. 

GMİS’ten Nizamettin Tiryaki de şehrin kömürsüz olamayacağını ve olası maden kapatma 

sürecinin kenti bir “hayalet şehre” dönüştüreceğini öngörmektedir. Kömür olmazsa kent 

tamamen boşalır çünkü insanların başka bir seçeneği bulunmamaktadır. Tiryaki, Filyos 

Projesi hakkında umutlu değildir. Benzer şekilde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti başkanı 

Derya Akbıyık da kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede Zonguldak’ta kömür 

madenciliğinin asla bitmemesi gerektiğini, kömürsüz bir Zonguldak’ın düşünülemeyeceğini 

ifade etmiştir. 

Gazeteci Bahaddin Arı, son 15-20 yıldır sürekli projelerin yapıldığını ancak bunların somut 

bir şekilde faaliyete geçemediğini belirtmiştir. Ona göre projeler vasıtasıyla umut üretilip 

umut satılmaktadır. Plan, program yapılsa da somut üretime dönük bir gelişme 

bulunmamaktadır. Arı’nın iddiasına göre projeciliğin bizzat kendisi bir gelir elde etme aracı 

olarak kullanılmaktadır. Balıkçılık, deniz turizmi, ormancılık faaliyetleri il sınırları içerisinde 

geliştirilebilir ancak bu seçenekler de proje bazında kalmaktadır.  

TTK’dan iş güvenliği uzmanı mühendis Kâmil Şenol kömür olmazsa şehrin adeta bir emekli 

kentine dönüşeceğini vurgulamıştır. Kömür sonrası dönem için kerestecilik, ahşap endüstrisi, 
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kâğıtçılık ve mobilya imalat sanayii için çeşitli olanaklar kent için belirebilir. Bunun dışında 

tarımsal imkânlardan kestane, ceviz ve fındık da il sınırları dâhilinde yetiştirilebilmektedir. 

Şenol’a göre kentte gelişebilecek diğer ağır sanayi olanakları olarak Ereğli’de bulunan tersane 

örneğinde olduğu gibi gemi yapımı sektörü desteklenebilir ve geliştirilebilir.  

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İngiltere ve Polonya’nın kömür üretimini artırdığını ve 

stratejik bir kaynak olarak taş kömürü üretiminin ülke için önemli bir kaynak olduğunu 

vurgulamıştır. Eroğlu’na göre taş kömürü (koklaşabilme özelliğinden dolayı) demir çelik 

endüstrisi için vazgeçilmezdir ve çelik olmaksızın kalkınmış bir ülke düşünülemez. Gelişmiş 

ülkeler madencilik bilgisini korumakta ve üretimi başka ülkelere kaydırmaktadırlar. 

Madencilik bu şehirde devam etmelidir. Madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu yan ürünleri 

de üreten bir şehir tasavvur edilebilir. Genel Müdürün belirttiği üzere turizm, kente estetik 

katsa da Zonguldak için büyük bir ekonomik katkı sağlayamayacaktır. Bu durumun en önemli 

nedeni bölgede sezonun kısa (2 - 2,5 ay gibi) olmasıdır. BEÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan 

Kaymakçı da benzer şekilde şehir için kömür dışında ciddi bir alternatifin belirmediğinin 

altını çizmektedir. Tarım ve hayvancılık konuşulsa da bunların aslında kömürün yerini 

alabilecek kapasitede olmadığını belirtmektedir. Kaymakçı’nın iddiasına göre gelişmiş ülkeler 

kömür üretimini artırma yoluna gitmektedirler ve (bugünkü üretim ve tüketim hızlarıyla) 

küresel çapta yaklaşık iki yüz yıllık kömür rezervinin bulunduğu hesaplanmaktadır. Ona göre 

dışa bağımlı ve tüketime yönelik politikalar terk edilmelidir ve böylelikle kent, üretimden 

gelen gücü sayesinde eski görkemli günlerine kavuşabilecektir.  

Maden Mühendisleri Odasından Çağlar Öztürk benzer şekilde kentte daha en az yüz senelik 

kömür rezervi olduğunu ve gerekirse madenlerde mevcut durumdan daha derinlere de 

inilebileceğini belirtmektedir. Kömür dışında Ereğli ilçesi taraflarında balıkçılık, Çaycuma ve 

Devrek’te ise hayvancılığın desteklenebileceğini bildirmektedir. Ancak Öztürk’e göre hemen 

her köyde hayvancılık günümüzde mevcut olsa da bunlar kendi ihtiyaçları için yapılan 

üretimler olmakta ve pazarlama amacı önde gelmemektedir. Gazeteci Ali Ayaroğlu kentte 

kömür madenciliğinin tasfiye olması durumunda şehrin adeta “Çernobil’e” döneceğini; zaten 

şu anki durumda bile Zonguldak’ın “büyükçe bir köy görünümünde” olduğunu ifade etmiştir. 

Alternatif olarak hayvancılık düşünülse bile bu sektörün şehrin ekonomisini çevirmede yeterli 

olamayacağının altını çizmektedir.  

Kentte kömür madenciliğinin devam etmesi gerektiği fikrine zıt görüşü ise TEMA’dan Berran 

Aydan ortaya koymaktadır. Aydan, Zonguldak için kömür sonrası dönemde ortaya 
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çıkabilecek alternatiflerden turizmi birinci sıraya yerleştirmektedir. Ekoturizm, orman turizmi, 

maden turizmi, Filyos havzasındaki kuş cenneti başlıca turistik alanlar olarak düşünülebilir. 

Bunların dışında Filyos’taki Teos antik kenti de bir diğer turist çekici lokasyon olarak öne 

çıkabilecektir. Tarımsal faaliyet olarak kestane, çilek, ceviz üretiminin yanı sıra konservecilik, 

meyve suyu üretimi gibi alanlar öne çıkabilir. Zonguldak’ın yalnızca termik enerji, ağır 

sanayi, çimento gibi kirlilik yaratan sektörlerle birlikte düşünülmesine karşı olduğunu belirten 

Aydan; bunların dışında turizm, tarım, yükseköğretim ve ormancılık faaliyetlerinin 

geliştirilebileceğini ifade etmektedir. Ona göre Zonguldak’ta eksik olan şey alternatif 

arayışına girmemektir. Kömürün tek çıkar yol olduğunu düşünmek yetkilileri ve yerel 

sakinleri bir tür tembelliğe ve kolaycılığa itmektedir. 

Turizm seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünen bir diğer isim Cumhuriyet Halk 

Partisi Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Güney’dir. Güney’e göre Zonguldaklılar 

dahi kentin iç turizm olanaklarını yeteri kadar bilmemektedir. Turizm yoluyla açılacak 

istihdam alanları gençlerin şehir dışına çıkmasını engelleyecektir. Çalıştaya TEMA adına 

katılan Gülden Işık ise turizm alternatifinin yaratılması için öncelikle termik santrallerin 

şehrin dışına alınması gerektiği tezini ileri sürmektedir. Deniz kentinde yaşamalarına rağmen 

artık denize giremediklerini belirten Işık’a göre termik santraller turizmle beraber tarıma da 

zarar vermektedir. Tarım arazilerine santral kurulduğunu iddia eden Işık, köylüye tarımsal 

imkân sunulduğu takdirde göçün engellenebileceğini düşünmektedir. Aynı zamanda TEMA 

Vakfı Zonguldak Şube üyesi ve Zonguldak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olan Nuray 

Gencalp ise madenciliğin ve termik santrallerin yarattığı tahribata dikkat çekmek için 

Zonguldak’taki kanser vakalarının altını çizmektedir. Sadece kendi yaşadığı apartmanda yedi 

adet kanser vakasının olduğunu belirten Gencalp, Türkiye’de az sayıda bulunan çocuk 

onkolojisi bölümlerinden birinin de Zonguldak’ta olduğunu hatırlatmaktadır.  

Doktora tez çalışmasını Zonguldak’taki madenciler üzerine yapan sosyolog Evrim Yılmaz 

Zonguldak halkı için madenciliğin vazgeçilmez olmadığını, başka bir ekonomik kaynak 

üretildiğinde Zonguldaklıların buna uyum sağlayacağını düşünmektedir. Araştırmasında üç 

ayrı madencilik alanından (kaçak, taşeron ve kamusal) işçilerle görüşen Bülent Ecevit 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademik personeli Yılmaz, madenciliğe olan bağımlılığın 

kültürel olarak nitelendirilemeyeceğini söylemektedir. Şehrin kalkınmasıyla ilgili 

uzmanlardan birisi, madenin bitmez tükenmez bir kaynak olmadığını, bir gün elbet 

tükeneceğini ve bu nedenle kentin alternatifler üretmesinin şart olduğunu öne sürmektedir. 
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Şehirde öncelikle girişimcilik kültürünün geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen uzman; 

sektörel çeşitliliğin mutlaka artırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Böylelikle kömüre 

bağımlı olan ekonomik yapı kırılabilecektir. Bununla birlikte kentte değerli bir “endüstriyel 

miras”ın bulunduğu ifade edilmelidir. Eski maden alanları, yeraltı tünelleri, lavuarlar, kömür 

işleme tesisleri gibi eski sanayi alanları kültürel miras çerçevesinde değerlendirilebilirler. 

Maden alanlarının kapanmasından sonra tamamen atıl hale geleceği düşüncesi doğru kabul 

edilmemelidir. Dünya çapında pek çok örneği olmakla birlikte ülkemiz için yeni ve ilgi çekici 

bir seçenek olarak eski maden alanları turizme açılabilir. Madencilik bitse bile madenciliğinin 

mirasının kente değer katacağı ileri sürülebilir. Madencilik bitse de kültürü burada yerleşik 

kalacaktır. Diğer bir deyişle madenin kendisi sona erse bile ondan arta kalanlar ekonomik 

olarak şehre değer katabilecek potansiyeldedir. Kent, endüstriyel mirasın turizme 

kazandırılması imkânının yanı sıra özellikle zengin orman varlığıyla doğa turizmi için de 

elverişli bir durumdadır. Bunların yanı sıra şehirde sektörel çeşitliliği artırmak amacıyla 

yeşertilebilecek alternatifler olarak topraksız modern seracılık, mandacılık, deniz salyangozu 

üreticiliği gibi alanlar desteklenebilir. Görüştüğümüz kalkınma uzmanı bu seçeneklerin 

dışında, yaklaşık %70’i tamamlanan Filyos Vadisi Projesinin faaliyete geçmesiyle birlikte 

Çaycuma’da lojistik üssü, Zonguldak’taysa maden makineleri kümelenmesi kurulmasının 

planlandığını aktarmıştır. Genç kuşaklar için şehirde üç alternatifin bulunduğunu dile getiren 

uzman, bunları: işsiz kalmak, göç etmek veya gelecek için alternatifleri takip etmek olarak 

sıralamaktadır. Kentte yaşayanlardan 40 yaş üstünde olanlar madensiz bir gelecek göremese 

bile gençlerin madencilik dışında da seçenekler görmek istediği ifade edilmektedir. 

Görüştüğümüz uzmana göre yerel halk geçmişte her şeyini kömürle kazansa da maden sınırsız 

bir kaynak değildir ve alternatifler yaratılmalıdır. Aksi takdirde ileriki dönemlerde şehrin 

“büyük bir köye dönüşebilme ihtimali” bulunmaktadır.  

9. ANALİZ 

Zonguldak kimlik sahibi bir kenttir ve bu kimliğin oluşumunda temel belirleyen devlet eliyle 

yürütülen kömür madenciliğidir. 1990 öncesi doğumlu Zonguldak sakinleri, 1960’ların sosyal 

refah devleti anlayışına dayalı modernleşme pratiğini ve bu pratikten miras kalan iktisadi ve 

kültürel kurumsallaşmayı tecrübe etmişlerdir. Bu nedenle 1990 öncesi doğumlu 

Zonguldaklılar yaşadıkları şehri ağır sanayiye dayalı kalkınma anlayışıyla ilişkili olarak 

“emeğin başkenti” olarak adlandırmaktadırlar. Ancak 1990 sonrası esnek üretim ilişkileri ve 

tüketim kültürünün temel görüngüleri olduğu yeni bir modernleşme paradigması şehirde 

hâkim olmaya başlamıştır. Şehrin eski sakinleri küreselleşme olarak da adlandırılan bu yeni 
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paradigmayı benimsememiştir. Eski sakinler, kömür madenciliğini kent kimliğinin başat 

unsuru olarak görmek konusunda oldukça kararlıdırlar. Şehrin geçmişi nedeniyle günümüz 

Zonguldaklıları kömür madenciliği ile anlamlı bir ilişki kurmaktadır. Kömür, Zonguldaklılar 

için sadece bir geçim kaynağı değil; kente anlamını, kimliğini ve ruhunu verendir.  

Geçmiş dönemlerde (yukarıda bahsi geçen modernleşme pratiği nedeniyle) iktisadi ve kültürel 

hayatın devlet tarafından planlanması, kentin devletten “talep eden” bir siyasal söyleme sahip 

olmasına neden olmuştur. Geleceğe dair öngörüleri sorulduğunda görüşmeciler, ekonomik ve 

kültürel hayatı canlandıracak esas öznenin merkezi otorite olduğunu söylemektedirler. Bu 

egemen söylem, bireysel girişimciliğe ve serbest piyasa anlayışına dayalı ekonomik ve 

kültürel önerilere şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmaktadır. Kent sakinleri merkezi 

otoriteden beklenti içerisinde oldukları gibi Genel Maden İşçileri Sendikası’nın da daha aktif 

olmasını ummaktadırlar. Hem resmî kurumlar hem de 20. yüzyılda şekillenmiş kitle 

örgütlerinden beklentilere sahip olunması, Zonguldaklıların bireysel girişimciliği temel alan 

piyasa yaklaşımının yerine kolektif örgütlenmeye dayalı planlı kalkınma anlayışını 

benimsediklerini göstermektedir.  

Zonguldaklılar hem kömür madenciliği hem de termik santrallerin yarattığı istihdamı olumlu 

bulmaktadır. Ancak öte yandan özellikle termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği halk 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hava ve deniz kirliliği ekolojik olarak diğer canlıların da 

yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Şehir sakinleri de bu kirliliğin ve yarattığı tahribatın 

farkındadır. Bu bağlamda şehrin iktisadi kalkınma talebiyle temiz çevre istenci arasında bir 

çelişki belirmektedir. Örneğin şehrin bir belediyesi baca filtresi olmayan termik santrallerin 

kapanmasını isterken bir başka belediyesi bu kapatmanın şehir halkına iktisadi olarak zarar 

vereceğini düşünmektedir. Zonguldaklıların bu çelişkiyi aşabilmesinin yolu sürdürülebilir 

kalkınma modelini benimsemeleriyle mümkün görünmektedir. Bu çelişkinin de temelinde 

ağır sanayiye dayalı kalkınma anlayışı vardır.  

Günümüz kömür madenciliği Zonguldak nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

kapasitede değildir. Üstelik maden üretim maliyetleri gittikçe artmakta ve küresel piyasa ile 

rekabet gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Ancak Zonguldak için kömür madenciliği hem sahip 

olduğu rezervler hem de metal sanayisinin ihtiyaçları gereği stratejik bir ekonomik faaliyettir. 

Bunun yanı sıra Zonguldaklılar kömür üretim maliyetleri artsa da madenciliğin ürettiği 

toplumsal fayda gereği devlet destekli olarak devam etmesini talep etmektedir. Madenciliğin 

lokomotif sektör olduğu bir ortamda, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere turizm ve diğer 

sanayi alanlarına yatırım yapılması Zonguldaklılar tarafından önerilmektedir. Hem demir-
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çelik sanayinin ihtiyaçları hem de kent sakinlerinin kömür madenciliğiyle kurdukları anlamlı 

ilişki göz önüne alındığında kömür madenciliğinin belirli bir seviyede sürdürülmesi doğru bir 

karar olarak değerlendirilebilir. Üstelik kimi katılımcıların belirttiği gibi muhtemel küresel 

kriz dönemlerinde ulusal çıkarlar gereği kömür madenciliğine dair pratik şartların ve teknik 

bilginin korunması adına bu yönde bir planlama stratejik nitelikte görülebilir.  

Mevcut ulaşım olanakları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 20 milyonu aşkın bir nüfusla 

Zonguldak’ın ticari etkileşime girmesine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla gerek tarım ve 

sanayi ürünleri için geniş bir pazar, gerekse turizm için gelişkin bir potansiyel 

barındırmaktadır. Söz konusu etkileşim alanıyla bütünleşik, dışa dönük bir iktisadi ve kültürel 

perspektifin benimsenmesi gerekmektedir. Buna rağmen kent belleğine sadakat gösteren eski 

sakinler Zonguldak’ın merkezde olduğu, kendine yeten ve içe dönük bir iktisadi perspektifi 

desteklemektedirler. Kent yerleşimcileri bireysel girişimciliğin esas olduğu piyasa ekonomisi 

yaklaşımına uzak ve kamunu müdahil olduğu kolektif çalışma anlayışına daha yakın olduğu 

için özellikle tarım alanında kooperatifçilik modeli hızla örgütlenebilir. Üstelik Zonguldak’ta 

bu yönde iyi örnekler bulunmaktadır. Mesleki eğitim programları, mikro krediler ve pilot 

uygulamaların olduğu geniş bütçeli bir proje kapsamında veya sivil toplum eliyle 

kooperatifçiliğin örgütlenmesi kent sakinlerine Zonguldak’ta kömür dışında bir alternatifin 

olabileceği fikrini kazandırabilir. Şehir içi ihtiyaçtan fazla kalan ürünler, kooperatifler eliyle 

mevcut ulaşım olanakları kullanılarak büyük şehirlerin pazarlarına aktarılabilir.  

Gerek mülakatlarda gerekse çalıştayda kimi Avrupa ülkelerinde kömür içermeyen enerji ve 

iktisat politikalarının uygulandığı katılımcılarla paylaşılmıştır. Cevaplar doğrultusunda 

Zonguldaklıların kömürün olmadığı bir gelecek planına hazırlıksız olduğu söylenebilir. Buna 

karşın her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvelerinde, neredeyse tüm dünya 

ülkelerinin onayladığı Paris İklim Antlaşmasında ve birçok finans kuruluşunun raporlarında 

fosil yakıttan çıkışa dair planlar yapılmaktadır. Yeni dönem kalkınma anlayışında köklü bir 

değişim olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle Zonguldak’ın ve Zonguldaklıların geleceği için 

bu duruma dair planların üretilmesi, bu sürece hazırlıklı olunması gerekmektedir. 

10. SONUÇ 

Enerji üretimiyle ilgili resmi makamlar Türkiye’de kömüre bağlı enerji üretiminin arttırılarak 

sürdürülmesini hedeflemektedir. Öncelikle ulusal maden kaynaklarının değerlendirilmesi, 

yakın dönem hükumetlerinin hedefleri arasında sayılmaktadır. Ne var ki kömür üretiminin 

mevcut ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle kömür ithalatı da artmaktadır. Bu durumun, enerji 
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üretiminde dışa bağımlılığı ve fosil yakıt tüketimi nedeniyle yaygın çevre kirliliğini 

doğuracağını ön görmek zor değildir. Bazı sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler konu 

hakkında farkındalık yaratmaya çalışsalar da özellikle enerji üretimi amacıyla fosil yakıt 

tüketiminin arttırılması sonucunda oluşacak tabloya dair bir gelecek projeksiyonuna sahip 

olunduğunu söylemek zordur. Bu şartlarda fosil yakıt tüketiminin yarattığı tahribat konusunda 

duyarlı çevreler tarafından yurt içinde daha fazla çalışmanın yapılması gerekliliği bir gündem 

olarak ele alınmalıdır.  

Zonguldak ilinin örnek olarak ele alındığı bu araştırma, fosil yakıtın olmadığı muhtemel bir 

geleceğe dair şehrin sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum temsilcilerinin algılarını 

betimlemeyi amaçlamaktadır. Görülmektedir ki Zonguldaklılar yüz yılı aşkın süredir kentin 

dinamo sektörü olan kömür madenciliğiyle anlamlı ve sıkı bir ilişki kurmaktadırlar. Bu 

sebeple kömür madenciliğinin olmadığı bir Zonguldak’ı tasavvur edememektedirler. 

Madenciliğin kent kimliğinin temel belirleyicisi olduğu tüm yerleşim alanlarında bu durum 

söz konusu olabilir. Bu nedenle kömür madenciliğinin doğa ve insan hayatı üzerinde yarattığı 

tahribatın ifade edilmesi yoluyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları, Zonguldak gibi 

kültürü madencilikle yoğrulan yerlerde yaşayanlar üzerinde beklenen etkiyi 

gösterememektedir. Çünkü kömür madenciliği Zonguldak’ta yaşayanlar için sadece bir geçim 

kaynağı değil; bu şehri var eden ve bu şehre anlamını veren olgudur. Kömürsüz bir 

Zonguldak’ın mümkün ve uygulanabilir olduğu öncelikle pilot çalışmalarla kent sakinlerine 

gösterilmelidir.  

Bir şehirde başat sektöre alternatif ekonomik ve kültürel kurumsallaşmalar nüvelenmiş 

düzeyde olsa dahi ortaya çıkmadıkça mevcut sosyo-kültürel yapıda radikal değişimler 

beklenmemelidir. Zonguldak örneğinde bir maden şehrinin dönüşümü, ancak yerleşik algıyı 

değiştirebilecek kapsamlı projelerle mümkündür. Bu bağlamda kentte gerekli olan esasen 

zihinsel bir dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Kültürel yapıyı ıskalayan ve salt ekonomi 

temelli yaklaşımlar kentin mevcut realitesiyle tam olarak uyuşmayacaktır. İster uluslararası 

kuruluşlar, ister kamu kurumları, isterse sivil toplum eliyle yürütülecek olsun; yöntem ve 

uygulanmasında farklı disiplin ve alanlardan uzmanların bulunduğu, geniş bütçeli ve uzun 

vadeli projelerin uygulanması Zonguldak’ı dönüşümün örnek şehri olarak öne çıkarabilir. 

Kömür sonrası döneme başarılı bir ekonomik ve kültürel adaptasyon böylelikle başarılabilir. 
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11.EKLER: FOTOĞRAFLAR 

 

Fotoğraf 1: Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ile Yapılan Görüşme Sonrası 

 

Fotoğraf 2: TTK İş Güvenliği Uzmanı Kâmil Şenol ile Yapılan Görüşme Sonrası 
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Fotoğraf 3: Akademisyen Maden Mühendisi Erdoğan Kaymakçı ile Yapılan Görüşme Sonrası 

 

Fotoğraf 4: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk ile Yapılan Görüşme Sonrası 
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Fotoğraf 5: 11 Temmuz 2020 Tarihinde Gerçekleştirilen Çalıştaydan Bir Kare 

 

Fotoğraf 6: Çalıştay Kapanış Yemeği 
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Fotoğraf 7: 12 Temmuz 2020 Tarihinde Gerçekleştirilen Basın Açıklaması 

 

Fotoğraf 8: Basın Açıklaması Sonrasında Araştırmaya Katkıda Bulunan Dernek Üyelerimiz Soldan: Nuray Çaltı, Ahmet 

Turan Aldırmaz, Baran Bozoğlu, Bahattin Cizreli, Alkan Üstün 



KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ŞEHİR HAYATINA ETKİLERİ BAĞLAMINDA ZONGULDAK ARAŞTIRMASI 

GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ 

48 

 

 

 

Fotoğraf 10: Açıklamaya Yer Veren Yerel Basından Örnek: Susma Gazetesi 

Fotoğraf 9: Açıklamaya Yer Veren Yerel Basından Örnek: Pusula Gazetesi 
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