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Özet
Zonguldak ili sahip olduğu endüstriyel miras değerleri açısından eşsiz bir konumdadır. Mevcut değerler sadece bölgenin eski
endüstriyel mekanları ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda sosyolojik bir yöne sahip olan anıtlara da evsahipliği eder. Bu sebeple
Zonguldak’a gelen turistler sadece madenler ve kömür ile ilişkili obje ve mekanları görmez aynı zamanda kentin emek yoğun
yapısı ile kömür uğruna çekilen acıları da tanıma şansına sahip olur. Bu çalışmada Zonguldak ilinin sahip olduğu endüstriyel
miras turizmi kaynakları kullanılarak bir tur önerisi oluşturmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede günübirlik bir tur rotası
hazırlanmıştır. Tur Zonguldak İl merkezi ve Zonguldak’ın bir ilçesi olan Karadeniz Ereğli sınırları içerisinde
gerçekleşmektedir. Tur önerisi öncesi, bölgede tur faaliyetleri düzenlemiş 3 turist rehberinden uzman görüşü alınmıştır. Yapılan
görüşmeler neticesinde günübirlik bir tur planının hazırlanmasına, endüstriyel miras kaynaklarına ek olarak madenleri
çağrıştırması sebebi ile bölgedeki iki mağaranın rotaya dahil edilmesine karar verilmiştir. Bölgeye dair araştırmalar doküman
analizi ile gerçekleşmiş ayrıca ortaya konulan tur planındaki her bir noktaya ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Anahatar Kelimeler: Zonguldak, Endüstriyel Miras, Tur Rotası,

A Tour Route on Industrial Heritage Tourism of Zonguldak Province
Abstract
Zonguldak province is in a unique position in terms of its industrial heritage values. Existing values are not only limited to the
old industrial spaces of the region, but also host monuments with a sociological aspect. For this reason, tourists who come to
Zonguldak not only see the objects and places related to mines and coal, but also have the chance to get to know the laborintensive structure of the city and the suffering for coal. In this study, it is aimed to create a tour proposal by using the industrial
heritage tourism resources of Zonguldak province. In this context, a daily tour route has been prepared. The tour takes place in
the city center of Zonguldak and within the borders of Karadeniz Ereğli, a district of Zonguldak. Before the tour proposal,
expert opinion was obtained from 3 tourist guides who organized tour activities in the region. As a result of the negotiations, it
was decided to prepare a one-day tour plan and to include two caves in the region on the route, as it evokes mines in addition
to industrial heritage resources. Research on the region was carried out by document analysis, and visits were made to each
point in the tour plan.
Keywords: Zonguldak, Industrial Heritage, Tour Route
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Giriş
İkinci dünya savaşından sonraki süreçte hızlı bir ivme ile yükselen turistik gezi ve seyahatler kısa
zaman içerisinde daha sonra “kitle turizmi” olarak anılacak deniz, kum ve güneş merkezli,
dinlenme odaklı, sezonluk bir turizm akımını da beraberinde getirmiştir (Goeldner & Ritchie 2009).
Bu akımın kısa zamanlı yoğun turistik faaliyetleri ortaya çıkartırken taşıma kapasitesinin aşımı
gibi durumlar sebebi ile doğaya ve yenilenemeyen kaynaklara ciddi zararlar verdi ği de zaman
içerisinde anlaşılmıştır. Bu sebeple destinasyonların taşıma kapasitesini aşmayan, 12 ay
devamlılık arz eden turizm faaliyetlerinin hedeflendiği sürdürülebilir bir turizm şekli olan
alternatif turizm çeşitlerine yönelik bir eğilim oluşmaya başlamıştır (Albayrak, 2013; Hacıoğlu &
Avcıkurt, 2008). Alternatif turizm faaliyetlerinden birisi olan endüstriyel miras turizmi de
içerisinde yer alan atıl durumdaki endüstriyel varlıkların ayağa kaldırılması ve turizme
kazandırılması yönü ile sürdürülebilir turizm düşüncesini merkezine almış bir turizm çeşididir
(Xie, 2015).
Endüstriyel miras üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, kavramsal incelemeler, derlemeler
ve tartışma odaklı çalışmaların daha yoğun şekilde ele alındığı görülmektedir. Uluslararası alan
yazında konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde başta derleme ve ikincil veri kaynaklarından
yapılan çalışmaların yoğunlukta olduğu görülür. Bu kapsamda endüstriyel kentlerin turizm
gelişimi yoluyla yeniden canlandırmanın olanaklarının tartışıldığı (Mansfeld, 1992), bu
destinasyonların pazarlama politikalarına yoğunlaşarak şehirlerarası kıyaslara gidildiği (Bramwell
& Radwing, 1994), endüstriyel turizm potansiyelini sürdürülebilir turizm çerçevesinde ele alarak
spresifik alanlar üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı (McMahon, 1998; Pozo & Gonzalez, 2012;
Verbeke, 1999), endüstri mirasının özelliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların (Xie, 2006)
ağırlıkta olduğu gözlenmektedir. Türkiye’de endüstriyel miras turizmi konusunda gerçekleştirilen
çalışmaların uluslararası alan yazınına kıyasla yeni ve kısıtlı sayıda olduğu ayrıca bu çalışmaların da
ağırlıklı olarak bölgelerin potansiyel değerlerinin ele alındığı , alanların müzeleştirilmesi üzerine
tartışmaların yürütüldüğü ya da turizm planlaması kapsamında derleme odaklı çalışmalar ile
mevcut durum üzerine değerlendirmeler yapıldığı gözlenmektedir. Bu kapsamda Uysal (2018)
endüstriyel mirasın Türkiye turizm planlaması kapsamında değerlendirmesini yaparak konuya
ulusal ölçekten yaklaşmıştır. Akay ve Örmecioğlu (2018) Antalya Tekirova Maden İşletmesinin
bir endüstriyel miras olarak değerlendirilmesi üzerine incelemelerde bulunmuş, Güdü Demirbulat
ve Saatci (2020), Zonguldak ilinin endüstriyel miras turizmi potansiyelini araştırırken, Yıldız
(2019), Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçesindeki lokomatif bakım atölyesinin endüstriyel
miras olarak işlevlendirilmesi üzerinde durmuştur. Nazik (2021) ise İstanbul özelinde yürüttüğü
çalışmasında endüstriyel miras alanlarının müzeleştirilmesi üzerine bir araştırma
gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmada endüstriyel miras turizmi açısından Türkiye’nin önemli destinasyonlarından biri
olan Zonguldak ilinde günübirlik bir tur önerisinin yapılması amaçlanmaktadır. Çalı şmayı
endüstriyel miras turizmi üzerine yapılan diğer çalışmalardan ayıran en büyük özelliği, çalışmanın
ortaya ekonomik çıktıya sahip bir ürün koymayı amaçlamasıdır. Alan yazınını incelendiğinde,
ulusal ya da uluslararası alan yazında endüstriyel miras al anlarına yönelik herhangi bir tur önerisi
üzerine yapılan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ele aldığı bölgenin mevcut potansiyeline
odaklanan diğer çalışmaların aksine Zonguldak ilini sadece endüstriyel miras turizmi açısından
değerlendirilmekte aynı zamanda kent içerisinde bir tur rotası oluşturularak somut bir ekon omik
çıktı meydana getirmektedir.

Endüstriyel Miras Turizmi
18. yüzyıl insanlık tarihi açısından geri dönüşü mümkün olmayan değişikliklerin ortaya çıktığı bir
çağdır. İngiltere’de başta dokuma sanayisi olmak üzere gelişen makineleşme hareketi hızlı bir
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şekilde diğer sektörlere ve Avrupa ülkelerine, oradanda okyanusu aşarak Amerika Birleşik
Devletleri’ne sıçramıştır. Böylece Almanya ve Fransa’da sanayi devrimi hızlı bir şekilde kendini
gösterirken kısa süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bu alanda büyük yatırımlar yapmış,
toplumsal yapısını yeniçağ düzenine göre düzenleme yoluna gitmiştir (McNeil, 2002).
Sanayileşme ve küreselleşme hareketleri medeniyetin gelişme sürecinde değiştirilemez bir yol
ayrımı olarak değerlendirilse de bu hareketlilikler kısa süre içerisinde dünyaya geri döndürülemez
zararlar vermeye başlamış, çevre kirlilikleri ve doğal bozulmaları beraberinde getirmiştir. Bu
durum gelecek yüzyıllar içerisinde devletleri çevreyi kirleten ve yayılımcı sanayi politikasından
kısmen de olsa vazgeçmek ya da hızını düşürmek zorunda bırakarak çevreye yararlı teknolojilere
odaklanmaya yöneltmiştir. Gerçekleşen bu hareket, kentleşmenin de merkezi haline gelen büyük
fabrika ve sanayi tesislerinin bir kısmının atıl hale gelmesine neden olmuş, demograf ik
değişiklikler beraberinde terk edilen sanayi bölgelerini doğurmuştur (Kaya & Yılmaz, 2018). Bu
nokta itibariyle terk edilen kentler ya da kentlerin merkezlerinde atıl hale gelip zamanla çürümeye
bırakılan yapıların endüstriyel miras olarak görülmeye başlanması eğilimi ortaya çıkmıştır.
Endüstriyel miras, endüstri ile ilgili tüm faktörleri içererisine alan bir kavramdır. Bu faktörler
fabrika, depo, atölye ve bu alanlarda kullanılan eski makineler olduğu gibi endüstriyel alanlarda
iş gücünü oluşturan insan kaynaklarının yaşadıkları mahalleri de kapsamaktadır. Bu çerçevede
eğitim, dini amaçlı ya da yönetim maksatlı kullanılan binalar taşıdıkları çeşitli özellikler sayesinde
endüstriyel mirasın konusu olabilmektedir (Uysal, 2018). Buna ek olarak bölgedeki soyut nitelikli
değerlerin çeşitli anıt ya da benzeri yapılar ile hayat bulması da yine endüstriyel miras değerleri
içerisinde sayılabilmektedir. TICCIH Nizhny Tagil Sanayi Miras Tüzüğü’ne göre endüstriyel
miras; tarihsel, toplumsal, teknolojik, mimari ya da bilimsel değeri olan endüstri hafıza kültürünün
kalıntılarından oluşmaktadır (TICCIH, 2003).
Endüstriyel yapı ya da tesislerin zaman içerisinde işlevini yitirmesi, kullanım ömrünü
tamamlaması ya da daha gelişmiş veya çevreye daha az zarar veren yöntemlerin keşfedilmesi ile
kullanım dışı kalması bu yapıları günümüzde birer turistik arz haline getirebilmektedir. Tıpkı
endüstri devrimi gibi endüstriyel değerlerin korunması ve yeniden bir işlev kazandırılması
düşüncesi ilk defa İngiltere’de başlamıştır (Xie, 2015). Bu düşüncenin temelinde atıl vaziyette ve
çöküntü haldeki endüstriyel mekanların günümüz ihtiyaçları gözetilerek yeniden ayağa
kaldırılması amaçlanmaktadır. 1950’li yıllar itibariyle ortaya çıkan bu düşünce zaman içerisinde
önce endüstrileşmesini tamamlamış ülkelere yayılmış sonrasında ise endüstrileşme sürecindeki
ülkelerin de gözetmeye başladığı bir akım olarak günümüze kadar süre gelmiştir (Büyükarslan ve
Güney, 2013; Yıldız, 2019). 1970 yılında endüstriyel arkeoloji kavramı ortaya çıkarak bu alanların
korunmasına dair bilimsel adımlar atılmıştır (Nazik, 2021). Endüstriyel mirasın turizm için
kullanılması ise 1980’li yıllardan sonra Avrupa'da kullanım süresini doldurmuş kömür madenleri
ve benzer alanların turistik yerler olarak yeniden diz ayn edilmesi ile başlamıştır. Bu alanlara
öncelikli olarak turizm ofisleri inşa edilmiş, sonrasında haritalar oluşturularak bilgilendirmeler
gerçekleştirilmiş ve böylelikle rehberli özel turlar düzenlenmiştir. Ayrıca bu bölgelerde özel
etkinlikler teşvik edilerek sanayi şehri imajı geliştirilerek, bölgenin sahip olduğu kültürel ve
endüstriyel gelenek birlikte tanıtılmaya başlanmıştır (Xie, 2015). Çeşitli ülkeler endüstriyel
alanlarını turizm pazarları içerisinde dahil etmeye başlamış bu kapsamda Fransa, Almanya, İtalya
ve İspanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde endüstriyel miras turizmi üzerine envanter
çalışmaları da başlamıştır (Otgaar, 2012).
2000’li yıllara gelindiğinde endüstriyel miras turizmi pazarının turizm pastası içerisinde giderek
büyüdüğü ve endüstriyel mirasa sahip destinasyonlar için oldukça önemli bir gelir kaynağı
olabildiği de görülmeye başlanmıştır. Her ne kadar sanayinin sağlamış olduğu istihdamı
sağlamıyor gibi görünse de kentlerin imajı ve sağladığı dolaylı geliri açısından turizm faaliyetleri
büyük önem taşımaktadır (Kaya & Yılmaz, 2018). Bu kapsamda verilecek en iyi örneklerden biri
İngiltere’nin York kentidir. Dünyanın en büyük demiryolu müzesi olan Birleşik Krallık Ulusal
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Demiryolu Müzesi, York kentine yılda ortalama 770.000'den fazla ziyaretçiyi çekmektedir.
Sadece müze, destinasyona ortalama yıllık 29 milyon Euroluk ek gelir oluşturan bir unsur olarak
görülmektedir. Elde edilen gelirin büyük kısmının da gecelemelerden gerçekleştiği
belirtilmektedir (Lane vd., 2013). Türkiye bu alanda sahip olduğu değerlerin turistler ile
buluşturulması noktasında Avrupa’ya göre henüz gelişimini tamamlamamış bir durumdadır.
Türkiye’deki önemli endüstriyel miras müzelerinden olan Rahmi Koç Müzeleri 2020 yılında 1
milyonu aşan turist sayısına ulaşırken (Koçbayi, 2020) Zonguldak Maden Müzesinin 2018 yılında
14 bin civarında turist ağırladığı kayıtlara geçmiştir (Sonhaber, 2019).

Zonguldak ve Endüstriyel Miras
Endüstrileşme süreci Türkiye’de Avrupa’dan çok sonra başlayarak ancak Osmanlı devletinin son
yüzyılı içerisinde 19. yüzyıl sonlarında başlayabilmiş, Cumhuriyetin kurulması ile büyük bir ivme
kazanmıştır. Öyleki 1927 yılına kadar kurulan toplam fabrika sayısı 130 iken 1932 yılına
gelindiğinde bu sayı 2200 dolaylarına yükselmiştir. Endüstriyel ürünlerin bir miras değeri olarak
kabul görmesi de ancak 2004 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nda yapılan değişiklerle sağlanmaya çalışılmıştır (Uysal, 2018).
Türkiye’nin endüstrileşme süreci ve enerji üeretiminde Zonguldak havzasının oldukça önemli bir
yeri vardır. 1800’lü yılların ortaları itibari ile başta Karadeniz Ereğli olmak üzere havzada kömür
yataklarının keşfedilmesi bölgenin tüm dinamiklerini değiştirerek geleceğini şekillendirici bir
unsur haline gelmiştir. 1848 yılında ilk defa kömürün çıkartılıp işlenmeye başlaması bölgeyi hem
Osmanlı hem de Dünya açısından oldukça önemli bir taş kömürü üretim merkezi haline getirmiştir.
Bu süreç itibariyle Zonguldak havzası artık uluslararası bir nitelik kazanarak İngiltere ve Fransa
gibi devletlerin dikkatini çekmiştir. İlgili devletler belirli dönemlerde havzadan çıkartılan taş
kömürünün işletme haklarını satın almış, bölgede liman, deniz feneri, demir yolu gibi alt yapı
çalışmalarını da gerçekleştirmiştir (Apaydın, 2020). Bugün endüstriyel miras değerleri olarak
belirlenen bu alanların pek çoğunun temelleri de Cumhuriyet öncesi dönem içerisinde atılmış veya
bu temel üzerine kurulmuştur.
Endüstriyel miras turizmi açısından Zonguldak ili ve Karadeniz Ereğli ilçesinin çeşitli
çalışmalarda ele alındığı ve bölge potansiyelinin ortaya koyulduğu görülmektedir (Güdü
Demirbulat & Saatci: 2020; Gülay, 2019; Yıldız, 2019). Zonguldak ili bir bütün olarak
değerlendirildiğinde endüstriyel mirasın ve özellikle kömür madenciliğinin her bir aşamasının
gözlemlenip deneyimlenebileceği eşsiz bir kaynak niteliğindedir. Kömürlerin madenden
çıkartıldığı ocaklar, çıkartılan kömürlerin yıkama alanları, yıkama sonrası oluşan atıkların taşınma
aşamaları gibi önemli süreçlerin gerçekleştirildiği tüm alanlar gezilip yerinde incelenmeye
oldukça müsaittir. Zonguldak ili geçmiş yıllarda endüstriyel değerlere sahip olup bugün bu
niteliğini kaybetmiş destinasyonlardan biri değildir. Şehirde hala kömür madenciliği önemli bir
gelir kaynağıdır. 2012’de yapılan bir araştırmada mevcut maden kömürü rezervlerinin 1,3 milyar
ton civarında olduğu belirtilmektedir (Deniz & Özdemir, 2014). Ayrıca Karadeniz Ereğli ilçesinde
bulunan ve Türkiye’nin en önemli demir çelik üretim fabrikalarından biri olan Erdemir tesisleri
ile yine bu ilçede bulunan tersaneler bölgenin endüstriyel alanda hala yaşayan bir merkez
olduğunu da göstermekedir.
Sahip olduğu endüstriyel miras potansiyeli sayesinde Zonguldak, Türkiye’nin hiçbir yerinde
yaşanmayacak bir endüstriyel miras deneyim fırsatı sunmaktadır. Bu bölümde kent içerisinde
bulunan endüstriyel miras değerleri ve madencilik ile ilgili değerler ve bu değerlere ek olarak
uzman görüşü neticesinde çalışma kapsamındaki tur programına dahil edilen mağaralar hakkında
bilgi verilmiştir.
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Zonguldak Maden Müzesi
Türkiye’nin ilk maden müzesi olma özelliğini taşıyan Zonguldak Maden Müzesi, 2016 yılında Zonguldak
ilinin merkezinde 7000 m2 bir alan üzerine inşa edilmiştir. Müze sadece madencilik mesleği ve teknik
ekipmanlarının sergilendiği bir alan olmayıp aynı zamanda Zonguldak ilinde neredeyse 200 yıldır varlığını
sürdüren madenciliğin, ilin sosyal hayatı ve sosyolojik yapısı ile olan ilişkilerini de gözler önüne sermeye
odaklanmaktadır. Bu çerçevede müzenin giriş katında ilde gerçekleşen madencilik faaliyetlerini
başlangıcından günümüze olan tarihine dair bilgiler verilmektedir. Alan, Zonguldak ilinin madencilik
tarihini panoramik şekilde ziyaretçilerine sunması açısından büyük önem taşımaktadır. Giriş katı ayrıca
ilin tanıtım videosunun izlenebileceği bir alana ve Zonguldak havzasında gerçekleştirilen madencilik
faaliyetlerinin daha somut şekilde görülebilmesi amacı ile büyük ölçekli bir havza maketine ev sahipliği
yapmaktadır. Müzenin birinci katında madencilik ile ilgili geçmiş dönemlerde kazı, ölçüm, iş kazası gibi
farklı alanlarda kullanılmış ekipman ve cihazlara yönelik sergiler barındırırken ikinci katta kömür
madeninin hangi evrelerden geçerek oluştuğu ve bu evrelerde nasıl göründüğüne ilişkin kömür örnekleri
bulunmaktadır.
Fotoğraf 1: Zonguldak Maden Müzesi

Fotoğraf 2: TTK Eğitim Ocağı

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Maden Şehitleri Anıtı
Zonguldak Maden Şehitleri Anıtı, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Genel Maden İşçileri Sendikasının
ortaklaşa girişimi ile ortaya çıkmıştır. 2003 yılında tamamlanan anıt 1911 yılından anıtın yapıldığı seneye
kadar olan süreçte madenlerde hayatını kaybeden yaklaşık 4500 madencinin anısına dikilmiş olup anıt
üzerinde madencilerin isimleri pirinç levhalar üzerinde yazmaktadır (Oral, 2017).
Fotoğraf 3: Maden Müzesi Anıtı

Fotoğraf 4: Maden Müzesi Anı

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

154

Tolga Fahri ÇAKMAK

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki siyah granit anıt 7 panodan oluşmaktadır. 2003 yılında şehrin liman
bölgesine dikilen anıt zamanla deniz suyunun yıpratıcı etkisi ile kısa sürede deforme olması gibi sorunlar
yaşanması sebebi ile bu gün Zonguldak Maden Müzesi’nin bahçesine taşınmıştır.
Fener Mahallesi ve Varagel Tüneli
Fener Mahallesi, kent merkezinin kuzeydoğu kısmında bulunan ve Karadeniz’e doğru uzanan burun
üzerinde yer alan Zonguldak’ın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Kentin sanayi olarak nasıl geliştiğinin
ve bu gelişme aşamasında sosyal yaşam alanlarının ve mahallelerinin nasıl şekillendiğini görmek adına
endüstriyel miras kapsamı içerisinde yer edinmiş bir bölgedir. Bu alan 1893 – 1896 yılları arasında o
dönem bölgedeki kömür üretim ocaklarının işletmeciliğini yapan Fransız şirket tarafından meskun mahal
olarak belirlenmiş ve Fransız Mahallesi ismi ile anılmaya başlanmıştır. Alana 1908 yılında yapılan
Zonguldak Deniz Feneri sonrası Fener Mahallesi olarak isimlendirilmeye başlanmıştır. Bugün ise resmi
kayıtlarda Yayla Mahallesi olarak geçmektedir (Batıkaradeniz, 2021). Mahalle kurulduğu dönemden bu
yana Cumhuriyet öncesi süreç itibari ile prestijli bir yerleşim alanı olarak anılmaktadır. Kente dışarıdan
gelen mühendis, doktor ve yönetici konumundaki kamu kurum amirlerinin yaşam alanı konumundaki
mahallede herhangi bir üretim birimine yer verilmemiş, konutlar, lojmanlar, çeşitli devlet kurumlarının
konuk evleri, spor alanları ve rekreasyon faaliyet alanları inşa edilmiştir. Özellikle mühendis odalarının
kulüp evlerini barındırması ile Zonguldak ilinin sosyal yaşantısında önemli bir bölge konumuna
yükselmiştir (Bakka, 2021).
Fotoğraf 5: Varagel Tüneli

Fotoğraf 6: Zonguldak Feneri

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu varageli “Yer çekiminden yararlanarak dolu vagonları aşağıya boş
vagonları da yukarıya çıkmasını sağlayan eğimli yüzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan
nakliyat yolu” olarak açıklamaktadır (TTK, 2017). Yaklaşık 75 yıllık tarihe sahip olan 600 metre
uzunluğundaki Zonguldak Varagel Tüneli Fener Mahallesinde endüstriyel kullanım amacı ile karstik
yapıdaki kayalar oyularak, içerisine inşa edilmiştir (visitzonguldak 2021). Bu tünel, madenlerden
çıkartılan kömürün yıkanıp cevher haline getirilmesi sonucu ortaya çıkan atıkların Zonguldak limanı su
yapısını olumsuz etkilememesi için inşa edilmiştir. Tünel endüstriyel kullanımının son bulması üzerine
2017 yılında ışıklandırılarak turizme kazandırılmıştır (Tokel, 2019).
Lavuar Alanı
Lavuar, kömür yıkama tesislerine verilen isimdir. Zonguldak il merkezinde bulunan lavuar alanı 1956
yılında inşa edilmiş olup 141 bin metrekarelik bir alanda günde ortalama 5 bin ton kömürün yıkamasının
yapıldığı bir tesistir. Bu tesis 2006 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi ile kapatılmış ve yer
yer sökülüp yıkılmıştır. Aynı sene Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin 2006 yılını “ Dünya Endüstri
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Mirası Yılı” ilan etmesi ve TMMOB Mimarlar odası başvurusu ile lavuar alanının Cumhuriyet dönemi
sanayi tesisleri içerisinden önemli bir yeri olması ve bu önemin gelecek nesillere de aktarılmasının
sorumluluğu kapsamında alan taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Böylece arazi üzerindeki üç
kule ve yeraltı siloları tescil edilmiştir. Bu gelişmelerden sonra endüstriyel alanın kentsel mekanlara
dönüşmesi amacı ile proje yarışmaları gerçekleşmiş olsa da alanın mülkiyet sorunları sebebi ile projeler
hayata geçirilememiştir (Akitera, 2016; Kaya vd. 2015). Endüstriyel miras ve Türkiye Cumhuriyeti sanayi
tarihi açısından önemli bir alan olan Lavuar Alanı Fotoğraf 7’de görüldüğü vaziyette kalmış
bulunmaktadır. Bu gün turizme açık olmayan bu alan ancak panoramik şekilde dışarıdan görülebilmekte
ve fotoğrafı çekilebilmektedir.
Fotoğraf 7: Lavuar Alanı

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Gökgöl Mağarası
Ankara- Zongudak karayolu üzerinde, Zonguldak il merkezine 3km mesafede bulunan Gökgöl Mağarası
3350 m uzunluğu ile Türkiye’nin 10. en uzun mağarasıdır. Bu uzunluğun 875 metrelik kısmı yürüyüş
yapılmaya müsaittir. Yürüyüş yapılan bölümler Fosil Giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler
Salonu gibi farklı şekilde isimlendirilmiştir. 2001 yılında turizme açılan mağara 2019 yılında kapsamlı bir
restorasyona girmiş olup 2021 yılı itibariyle tekrardan turist ziyaretine açılmıştır. Aktif bir mağara
özelliğini gösteren Gökgöl Mağarası yatay olarak genişlemiştir ve içi damlataş açısından son derece
zengindir. Mağara boyunca çok sayıda sarkıt, dikit ve bunların birleşiminden meydana gelen sütun
gözlenmektedir. Mağaranın sahip olduğu mikroklima özelliği alanı sağlık turizmi açısından da önemli bir
merkez haline getirmektedir. Mağara içerisinde pek çok yerde profesyonel aydınlatma, yürüyüş yolu ve
seyir terasları mevcuttur (Zonguldak Valiliği, 2021; Kültür Portalı, 2021).
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Fotoğraf 8: Gökgöl Mağarası Yürüyüş Yolu

Fotoğraf 9: Gökgöl Mağarası Doğal Sütunları

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Kaynak: Yazar Tarafından Çekilmiştir.

Gazi Alemdar Gemisi
Gazi Alemdar Gemisi, Karadeniz Ereğli ilçesinde liman bölgesinde bulunmaktadır. Gemi, ulusal tarih
kapsamında Kurtuluş Savaşı sürecinde oynadığı rol açısından büyük bir önem arzeder. Bölgedeki Fransız
hakimiyeti döneminde Gazi Alemdar Gemisi, Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve tek deniz mücadelesinin
gerçekleştiği gemidir. Bu savaş Ankara Hükümeti’nin uluslararası ilk antlaşmasına zemin hazırlamıştır
(Özçakır & Dönmez, 2012). Gazi Alemdar Gemisi’nin aslı 1982 yılında sökülmüş olmasına rağmen Gazi
Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği önderliğinde 2007 senesinde Karadeniz Ereğli ilçesinde
bulunan 4 tersane gemiyi aslına uygun olarak yeniden inşa etmiştir (TRT, 2020). Eski gemiye ait tarihi
nitelikli gemicilik cihazları ve ekipmanları ile bu gün müze olarak kullanılan gemi endüstriyel miras
açısından kurtuluş savaşı dönemine ait endüstriyel ürünlerin sergilenmesi noktasında önem arz etmektedir.
Cehennem Ağzı Mağaraları
Herakles’in Yunan mitolojisinde oldukça önemli bir yeri olan 12 görevinin sonuncusu olan üç başlı köpek
Kerberos’u yeryüzüne getirmek için indiği yer, bu gün Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Cehennem
Ağzı Mağaraları olarak isimlendirilen üçlü mağara yapısı olduğuna inanılmaktadır. Bir diğer ismi Acheron
Mağarası olan üçlü mağara yapısı, Helenistik dönemde kehanet ve bilicik merkezi olarak kullanılmıştır
(Karadeniz Ereğli Belediyesi, 2021). Üç mağaradan ilki Kilise Mağarasıdır. Bu alanın içerisinde sütunlar,
sütun başlıkları, mozaik döşeme ve kandil yuvaları, mağaranın paganizmin egemen, Hıristiyanlığın ise
yasak olduğu dönemde, ilk Hıristiyanlarca gizli ibadet merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir.
İkincisi Herkales’in efsanevi 12. görevini gerçekleştirdiği ve diğer dünyaya bir geçit olduğuna inanılanan
Cehennem Ağzı Mağarası’dır. Üçüncü mağara ise Ayazma Mağarası olarak bilinen yapay olarak
şekillendirilmiş ve su sarnıcı olarak kullanılmış bir mağaradır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).

Yöntem
Zonguldak ilinin sahip olduğu mevcut endüstriyel miras değerlerini ve bu değerleri destekleyecek
diğer alanların birleştirilerek günübirlik bir tur programının oluşturulmasının he deflendiği bu
çalışmada veriler, doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi olan
doküman analizinde hem basılı hem de elektronik materyaller sistematik bir şekilde incelenmekte
ve böylece bir anlam çıkarma çabasına gidilmektedir (Corbin & Strauss, 2008 ; Kozak 2014). Balcı
(2006) dokümanları birincil ve ikincil olarak iki alt gruba ayırmakt adır. Birincil doküman
araştırmacının kendi yazdıkları ikincil doküman ise diğer araştırmacılar tarafından yazılanlardır.
Bu çalışmada ikincil doküman tipi tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen doküman incelemesi hem
çalışmanın başında hem de uzman görüşü aldıktan sonraki süreçte de devam etmiştir. Bunun
sebebi yapılan uzman görüşleri sonrası tur planına mağaralar ve Gazi Alemdarın da eklenmesi
gerektiği yönündeki geri dönüşlerdir. Ayrıca şehirde panoramik gezilerin gerçekleşmesi ve tur
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güzergahının şehrin hangi bölgelerine yoğunlaşması gerektiği de bu noktada alınan dönüşler
üzerine düzenlenmiştir. Turun güzergahının belirlenmesi noktasında çalışmada bölgede tur
faaliyeti gerçekleştiren en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip 3 turist rehberine danışarak uzman
görüşü alınmıştır. Gerçekleştirilen uzman görüşmeleri çalışmanın alan yazını ve yerinde gözlem
süreçleri devam ederken yapılmıştır. Bu görüşler şu şekilde özetlenebilir:
“Zonguldak’ın endstriyel mirası için tura en müsait iki merkez var biri Zonguldak il merkezi diğeri
Ereğli ilçesi. Bunlar dışında da yerler olsa da henüz bir kısmı proje aşamasında bir kısmının yolu
yok, ya da bölgede turistik arza dair hiçbir şey yok” 12 Yıllık Turist Rehberi
“Mağaralar ve Gazi Alemdar atlanmamalı. Yerin altına inma duygusu ve karanlığın yaşanması
hissi açısından mağaralar çok önemli. Gazi alemdar ise Ereğli tersnelerinde üretilen başlı başına
endüstriyel bir ürün. Müze içindeki tüm ekipman tarihi” 10 Yıllık Turist Rehberi
“Lavuar alanı gibi yerler çok önemli fakat buralara giriş durumu yok. O sebeple turunuzda
panoramik bir gezi de olmalı şehir içinde. Lavuarı, Limanı ya da Erdemir’i gelen turist uzaktan
da olsa görmeli, fotoğrafını çekmeli. Ayrıca Karadeniz Ereğli ilçesi serbest zaman vermeye ve
mümkünse gün batımını izlemeye çok müsait bir sahile sahip. Bunu da değerlendirirseniz turunuza
değer katacaktır.” 18 Yıllık Turist Rehberi
Doküman analizi ve uzman görüşlerinin alınması sonrası tur rotası oluşturma sürecine
girişilmiştir. 01.06.2021 ve 01.10.2021 tarihlerini kapsayan süreç içerisinde tur programına dahil
edilen tüm endüstriyel miras alanlar ve mağaralar ziyaret edilmiş ve yerinde gözlem
gerçekleştirilmiştir.

Tur Rotası
İzmir’den Hareket – Zonguldak’a Varış
Zonguldak’ta Kahvaltı
Fener Yolu Mahallesi Gezisi
Varagel Tüneli Gezisi
Maden Şehitleri Anıtı
Zonguldak Maden Müzesi
Panoramik Şehir Turu ( Lavuar Alanı – Liman – Kent Merkezi )
Karadeniz Ereğli’ye Hareket
Öğle Yemeği Molası
Gazi Alemdar Gezisi
Cehennem Ağzı Mağaraları
Karadeniz Ereğli Panoramik Turu (Erdemir Tesisleri
Fotoğraflama)
Karadeniz Ereğli Sahil Serbest Zaman
İzmir’e Dönüş

Saat

Mesafe

22:30
8:30
9:45
10:15
11:15
11:35
12:35
13:05
14:00
15:00
15:45
16:30

690 km
5km
Aynı alan
4,5 km
Aynı alan
10km
50km
3km
1km
3km
5km

Alanda geçirilecek
zaman
10 saat
1 Saat
30 dk
45 dk
20 dakika
1 saat
30dk
50 dk
50dk
35 dakika
45 dakika
30 dakika

17:00
18:00

690 km

1 saat
10 saat

Belirlenmiş olan tur rotası, Batı Karadeniz bölgesine yoğun tur gönderen şehirlerden biri olan
İzmir’den başlatılmıştır. Tur planlamasında kullanılan mesafe ve sürelerde Google Maps’den
faydalanılmıştır. Akşam saat 22:30 İzmir hareketli tur planında, Zonguldak’a varış sonrası alınan
kahvaltının devamında şehrin endüstriyel miras alanlarına yönelik geziler gerçekleştirilmekte,
sonrasında öğle yemeği için Karadeniz Ereğli ilçesine geçilerek turun devamı bu ilçede
sürdürülmektedir. Bir tam gün süren tur saat 18:00 itibari ile İzmir’e dönüş şeklinde planlanmıştır.
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Sonuç
Bu çalışmada Zonguldak şehrinin endüstriyel miras değerleri günübirlik bir tur planı çerçevesinde
sunulmuştur. Yapılan planlama sürecinde doküman analizi yanı sıra alanda uzman üç turist
rehberinden görüşler alınmış ve bu görüşler tur planına dahil edilmiş tir. Oluşturulan tur planında
sabah 9:45’de gezi başlamakta ve 18:00’da tamamlanmaktadır. Bu sayede tur planı içerisinde grup
hem sabah kahvaltısını hem de öğle yemeğini Zonguldak’da almakta, serbest zaman ve
alışverişlerini şehir içerisinde gerçekleştirmektedir. Planlanmış olan bu tur kentin etnografik
öğeleri ve sosyolojisini de turiste aktarmayı hedefleyen bir tur planıdır. Bu sebeple tura katılacak
olan bireylerin eğitim ve gelir seviyesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olması beklenmektedir.
Planlanan turun uygulamasını gerçekleştirecek seyahat acentaları bölgedeki yerel yöntimlerden
park, alanlara ulaşım ya da yiyecek içecek hizmetleri gibi ki mi konularda destek - öneri alması ve
turun başında bölgeyi bilen uzman bir profesyonel turist rehberini bulundurması konusunda hassas
bir tutum sergilemesi turun başarı ile sonuçlanması için son derece önemlidir.
Bu çalışmanın en büyük sınırlılığı Zonguldak ilinde endüstriyel bir miras olarak varlığını
korumasına rağmen turistik bir arz olmaktan çok uzak olan d eğerlerdir. Üzülmez Vadisi, Ereğli
Varagel ve Feneri, Karadeniz Ereğli Lokomotif Bakım ve Onarım İşliği gibi alanlar bu sebeple tur
programı içerisine dahil edilememiştir.
Zonguldak ili, endüstriyel miras merkezli tur rotalarının süresini birden fazla gün e yayacak ve
böylece Zonguldak’ta gecelemeli tur planlarının da oluşturulmasına sebebiyet verecek zenginlikte
bir endüstriyel miras destinasyonudur. Bu sebeple çalışma kapsamında bahsedilen ve henüz
turistik arz noktasında hazır olmayan bölgelerin turizme kazandırılması, iki ya da üç günlük tur
rotalarının oluşturulmasına zemin hazırlayacak nitelikte adımların atılması önerilmektedir. Yerel
yönetimler ve bölgedeki özel nitelikli endüstriyel işletmelerin bu konuda bir araya gelerek zamana
yayılmış bir süreç içerisinde atıl durumdaki miras alanlarının ayağa kaldırılmasına yönelik
çalışmaları il içerisindeki turistik faaliyetlerin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.
Zonguldak ve endüstriyel miras konusunda çalışmayı planlayan araştırmacılar bu bölgede tur
yapmış turist rehberlerine ya da turistlere ulaşarak bölgenin endüstriyel miras açısından
potansiyelini gezginler gözünden araştırabilir ve bu konuda alana katkı sunabilir. Araştırmacılar
böylesi bir turu tercih edebilecek turistleri belirlemeye yönelik tur motivasyonlarını anlamaya
yönelik bir çalışma yürütebilirler.
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