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CUMHURĠYET DÖNEMĠ ĠġÇĠ YERLEġKELERĠ VE LOJMAN 

ALANLARININ KENTE OLAN ETKĠLERĠ: ZONGULDAK ÖRNEĞĠ 

ÖZET 

Endüstri devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluĢların üretime olan etkisi 

ve buhar gücüyle çalıĢan makinelerin makineleĢmiĢ endüstriyi doğurması, bu 

geliĢmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırması olarak açıklanırken, 

üretim ise mal ve hizmetleri bir dizi iĢlemden geçirerek biçim, zaman ve mekân 

boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü 

etkinlik olarak açıklanır. Zaman ve mekanın üretimdeki önemli kriterler olduğu 

tanımından anlaĢılmaktadır. Bu doğrultuda endüstri ile hat safhaya çıkan üretim için 

zaman ve mekanın iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu gaye sonucunda 

kontrollü üretimin sağlandığı fabrikalar ve zaman kaybını aza indiren lojmanların 

ortaya çıkması kaçınılmaz olmuĢtur. Ġlk sanayi kentlerini barındıran ve sanayinin 

lokomotifleri olan Ġngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki ilk lojman 

örnekleri dikkat çekicidir. 

 1. Dünya savaĢı sonrasında toparlanmaya çalıĢan yeni bir Cumhuriyet olan Türkiye 

ilk olarak üretim faaliyetlerine geçmeli ve çağdaĢı olan diğer Avrupa ülkeleri ile aynı 

seviyeye gelebilmeliydi. .Bu amaçla ülkenin çeĢitli bölgelerinde ilk santraller  

kurulmaya baĢlanmıĢtır. Kurulan bu ilk santraller ile Alpullu, Nazilli, Bursa, Kayseri, 

Karabük, Zonguldak, Ġzmit gibi Ģehirler için kırılma noktaları sağlanmıĢtır. Santraller 

sadece üretim yapmayacak aynı zamanda ülkenin gereksinim duyduğu yeni bir 

toplum yapısını oluĢturacaktır. 

Zonguldak kenti, fiziksel ve sosyal yapısının oluĢumunda varoluĢ nedeni olan taĢ 

kömürünün etkisi çok büyüktür. Zonguldak taĢkömürü havzasının üretime baĢladığı 

1840‟lı yıllardan günümüze kadar bölgede birçok iĢçi lojmanı ve barınağı inĢa 

edilmiĢtir. Her dönem barınma birimi, kendi ekonomik ve sosyal yapısını göstermesi 

açısından önemlidir. Osmanlı dönemindeki mahkûm iĢçiler için üretilen iĢçi 

barakalarından Cumhuriyet dönemi bahçeli iĢçi lojmanlarına kadar değiĢik yelpazede 

iĢçi konutları oluĢmuĢtur. Bu tip yerleĢkeler ilk olarak içinde yaĢayan insanları farklı 

Ģekilde geliĢtirmiĢ ve bulundukları Ģehirleri de etkilemiĢlerdir. Artık üretim yapmayan 

bir çok fabrika ve lojman birimi kentin bir köĢesinde atıl olarak durmaktadır. Bu tip 

alanlar kentsel hafıza için önemli, geçmiĢin endüstri yapılarıdır. Tez kapsamında 

incelenen Ġlk Çatalağzı Termik Elektrik Santrali ve Türkiye TaĢ Kurumu‟na ait birçok 

yerleĢke korunması gereken, atıl durumdaki yapılardır. Böylesi değerli ve bir bütün 

olarak anlam ifade eden yerleĢkelerin tamamının ivedilikle tescillenmesi gerekmektedir. 

Sonrasında ise yerleĢkenin teknolojisinin yenilenerek sanayi iĢlevini sürdürmesi, bu 

mümkün olmuyorsa yeniden iĢlevlendirerek bölgeye kazandırılması yerinde olacaktır.  

Ayrıca bir alt baĢlık olarak günümüz sorunlarından olan kapalı siteler içinde 

incelediğimiz iĢçi yerleĢkeleri bir gelecek senaryosu çizebilir. 

Anahtar kelimeler: Endüstri (Sanayi) devrimi, iĢçi, iĢçi sınıfı, fabrika yerleĢkeleri, 

yeni kentler, ütopist yaklaĢımlar, lojman ve kapalı yerleĢkeler. 
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THE AFFECTS OF THE REPUBLICAN-ERA WORKERS SETTLEMENTS 

AND LODGING AREAS TO THE CITY: ZONGULDAK CASE 

SUMMARY 

The industrial revolution is described as the activity of the invention of the steam-

powered machinery that produced the machine-based manufacturing which had the 

impact of the new discoveries of the production during the period of 18th and 19th 

century. By this means, accumulation of capital had increased, while the form of the 

production of goods and services have been reproccessed in order to increase the 

usefullness through the form, time and space aspects. As it is understood by the 

definition, time and space are the major aspects of the production. Accordingly, the 

industry for the production is required to have better evaluation of time and space. As 

a result of that, the factories and lodgings were indispensibly emerged to provide 

controlling the production as well as minimising the time loss. However, the 

archetypes of the industrial cities are remarkable in the European countries like 

Germany, France, England which are also the pioneers of the industry.  

After WW1 Turkey as  a new established republic, initially was supposed to 

introduce modern production activities in order to recover the country and keep up to 

the same level with the other European countries. For this purpose, the first power-

stations have been established around the country which were provided breaking 

point for the cities like Alpullu, Nazilli, Bursa, Kayseri, Karabük, Zonguldak, Ġzmit. 

These power-stations were aimed not only being the production places but also 

would constitute the social structure that the new country had needed. 

For the city of Zonguldak, the coal which is the raison d‟etre of the city, has an 

enormous impact upon the city‟s social and physical structure. Zonguldak coal basin 

which started production from the 1840s to the present day, many workers lodgings 

and shacks were built. The shelterings are the important living units in terms of 

showing the economic and social structure of the each period.  From the Ottoman-era 

shacks for the prisoners workers to the Republican-era  lodgings with gardens, 

various shelters have been built for the workers. 

These type of settlements, have affected the cities as well as developing the people in 

different ways. Currently many factories and housing units have become 

disfunctional that had been used once,  and remain idle in the city. However, these 

type of urban areas are the historical industrial structures which are also mainly 

important for the urban memory. Within the scope of the thesis, Çatalağzı Termik 

Santral (Thermal Power station) and many other idle settlements of Türkiye TaĢ 

Kurumu ( Turkey Stone Instute?) were examined,  which are immensely needed to 

be protected. On the other hand, such valuable and integrally meaningfull settlements 

are urgently needed to be registered as well. Afterwards, the settlements have to be 

renewed technologically in order to maintain their industrial functions, if perchance 

not possible refunctioning would be appropriated for the new uses. 

Additionally, as a sub heading, the gated communities and theris problematics were 

examined as part of the workers settlements in order to draw a future scenerio.  

Key words: industrial revolition, workers, proletariat, labor, factory settlements, new 

cities, worker houses and gated communities. 
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1.  GĠRĠġ 

Sanayi devrimi, insanlık için çok önemli bir kırılma noktasıdır. Üretim sistemi 

tamamen değiĢmiĢ ve bu değiĢim insan yaĢımını da etkilemiĢtir. Öncesinde kiĢiler 

evlerini yarı atölyelere çevirirken artık yeni çalıĢma mekanları olarak fabrikalar ve 

sanayi kentleri, aynı zamanda kiĢilerin çalıĢma haricinde barındıkları yerler olmuĢtur. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde bu dönemde oluĢan ilk sanayi kentleri, iĢçi sınıfı, 

çeĢitli dönem ütopyaları anlatılarak fiziksel mekan yapısı, Ģehirlerin aldığı yeni 

görünümler ve iĢçinin sosyal yapısı anlatılmak istenmiĢtir. 

Cumhuriyetle birlikte ülkemizde de önem kazanan sanayileĢme atılımları sonucunda 

birçok fabrika yerleĢkesi kurulmuĢtur. EndüstrileĢmiĢ dönemin iĢçi konutlarının çok 

zengin bir bilgi kaynağı ve arka plan sunduğu söylenebilir. Tasarlanan bir idealin, bir 

ütopyanın parçası ve bir mimari kültür ürünü olarak iĢçi konutları, yapıldıkları 

dönemdeki iĢverenin iĢçiye ve onun yaĢamına bakıĢını aydınlatır. Bu yönüyle fabrika 

arazisindeki iĢçi konutları, iĢçinin de kabul ettiği, benimsediği, katlandığı fiziksel 

çevre ve yaĢam koĢullarına iliĢkin kimi önemli ayrıntıyı içinde saklamaktadır 

(Cengizkan, 2009). Bu gaye ile birlikte o dönemin yerleĢkeleri incelenerek, 

bulundukları Ģehirlerdeki etkileri anlaĢılmak istenmiĢtir. 

Diğer yandan kömürün bulunması ile birlikte gerçek anlamda bir sanayi kentine 

dönüĢen Zonguldak‟ın fiziksel oluĢumunda; maden ocakları, bölgedeki fabrikalar ve 

iĢçi lojmanlarının etkisi çok büyüktür. Üçüncü bölümde bu tip lojmanların ne gibi 

gerekçelerle iĢveren tarafından iĢçiye sağlandığı anlatılmıĢtır. Fakat maden kentleri 

diğer kent oluĢumlarından biraz farklılık göstermektedir. 1900‟lere kadar kazma ve 

diğer birkaç alet ile gerçekleĢen kömürün çıkarılması sonraki süreçte geliĢen 

teknikler ile birlikte ilerleme katetmiĢtir. Ġlk açılan ocaklarla birlikte doğal 

kaynaklarının zenginliği ile en çok dikkat çeken bölge olarak yabancı sermayeyi 

kendine çekmiĢ ve kömürü çıkarmak için bir çok iĢçi, taĢınması için limanlar, 

demiryolları, makinalar için elektrik, su gerekmiĢ ve sonuçta Ģehir varolmuĢtur.  

Yerli halk için ise Zonguldak‟ta uzunca bir süre madende çalıĢmak cazip değildir. 

Tarımla uğraĢmıĢ yerli halk çok daha sonraları köyünden sadece birkaç ay için 
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ayrılarak çalıĢmıĢtır. Bundan dolayı aile fertleri köyde kalmaya devam etmiĢ ve 

Zonguldak maden ocakları çevresinde yabancı sermaye harici ilk dönemlerde kalıcı 

bir yerleĢim oluĢturmamıĢlardır. Madenci barakalarında ve dağlarda barınarak geçici 

zorunlu  çalıĢmalarını yerine getirmiĢlerdir. Aynı zamanda Ġslam toplumlarında 

kadının ev dıĢında çalıĢması kabul edilemez. Bu faktör de sürekli bir çalıĢan sınıf 

oluĢumunu engeller. Cumhuriyet sonrasında diğer Ģehirlerde yaĢanan sanayileĢme 

atılımları Zonguldak ve çevre ilçelerini de etkiler ve tüm toprakların devletleĢtirmesi 

sonucu oluĢturulan iĢçi lojmanları bugünün mahalleleri haline gelerek baĢta kenti 

fiziksel olarak etkiler, sonrasında ise sosyolojik altyapıyı oluĢturur. 

1.1 Problem 

Günümüzde birçok fabrika yerleĢkesi ve bu yerleĢkelere ait lojmanların çoğunluğu 

fonksiyonunu yitirmiĢ, terkedilmiĢ endüstriyel alanlardır. Ayrıca Cumhuriyet‟in ilanı 

ile kurulması kararlaĢtırılmıĢ bu yerleĢkeler, o dönemin mimarisini ve sosyal 

çevresini anlamak için güzel örneklerdir. Fakat kimisi özel sektörün eline geçmiĢ ve 

yok edilmiĢ kimisi de bir köĢede unutulmuĢ olarak beklemektedir. Korunması ve 

dönüĢümü gereken bu mimari miras araĢtırılarak ve dökümantasyonu yapılarak 

bilimsel bir veri oluĢturulmalıdır.  

Ayrıca, varoluĢu endüsri Ģehirlerinin oluĢumuyla baĢlayan lojman kavramı 

günümüzde yok olmaktadır. Birçok kentte iĢyerine yakın olmak isteyen iĢçi sınıfı, 

kendi konut ihtiyacını kendi koĢulları ile sağlar. Böylece plansız ve düzensiz yaĢam 

alanları oluĢur. Bunun aksine iĢverenin çalıĢanına konut sağlaması ile planlı bir çevre 

olgusu oluĢmakla birlikte barınma ihtiyacı iĢçinin omuzuna yük olmaktan çıkar. Bu 

sayede planlanmıĢ çarpık olmayan bir kentleĢme kurgusu oluĢur.  

Bir diğer konut oluĢumu olan kapalı yerleĢkeler ise lojman modeli ile birçok 

benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda kapalı yerleĢkelerin bulunduğu çevrede 

oluĢturduğu toplumsal ötekileĢtirmenin mekânsal ve fiziksel nedenleri bulunmalı ve 

araĢtırılmalıdır.  

AraĢtırma alanı olan Zonguldak Ģehrinde, varoluĢ nedeni olan sanayi ve kömüre ait 

kentsel hafızayı gün geçtikçe yitirmektedir. Fiziksel ve sosyolojik oluĢumunu çok 

büyük bir Ģekilde etkilemiĢ olan fabrikalar, maden ocakları ve onlara ait lojmanlar  

gün geçtikçe yok olmaktadır. Kentsel hafızayı güçlendirmek, o bölgenin yok olan 
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mimarisini korumakla baĢlar. Bu sebeple dökümantasyonu ve analizleri yapılan 

fiziksel ve sosyolojik değerler gelecek için bir alt çalıĢma oluĢturabilir. 

1.2 Tezin Amacı 

Öncelikle; iĢçi sınıfının doğuĢu, endüstri devrimi kavramlarının açıklanması ve 

insanın en temel gereksinimi olan barınma ve çalıĢma ilkelerinin bir arada olduğu 

iĢçi yerleĢkeleri ve lojman kültüründeki sosyal, fiziki, ekonomik ve hiyerarĢik 

düzenin geçmiĢten günümüze dünyadan ve Türkiye‟den örnekler ile incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

Bu karĢılaĢtırmalar ve örnek incelemeleri sonrasında üst ölçekte iĢçi yerleĢkelerinin 

kentle kurdukları iliĢki saptanacak, günümüzde var olan benzer özellikteki diğer tip 

konut modelleri için gelecek senaryosu çizilmiĢ olacaktır.  

Alt ölçekte ise „„Günümüzde tamamen ya da kısmen iĢlevini yitirmiĢ bu yerleĢkelerin 

yeniden kazanımları nasıl olur ve bulundukları çevre için nasıl bir ekonomik ve 

kentsel çekim alanları haline gelebilirler‟‟ gibi sorular cevaplanacaktır. 

1.3 Yöntem 

Tez çalıĢmasının ilk aĢamasında öncelikle, çalıĢma konusu ve çalıĢma yapılacak 

alanın seçilmesi, sonrasında ise üniversite kütüphaneleri, Zonguldak Ġl kütüphanesi 

ve çeĢitli devlet kurumlarının arĢivleri, süreli dergilerde yer alan makaleler ve 

internet gibi kaynaklardan literatur araĢtırması yapılmıĢtır. 

Tezin alt baĢlığı olan iĢçi kentlerinin ve bir konut tipi olan lojmanların oluĢum 

sürecini incelemeden önce, bu konuların üst baĢlığı olan iĢçi sınıfının doğuĢu, 

endüstri devrimi kavramları, ilk sanayi kentlerinin oluĢumu ile ideolojik ve 

sosyolojik anlamda döneminin sorunlarına çözüm arayan utopist yaklaĢımlar 

araĢtırılmıĢ ve incelenmiĢtir. Daha sonrasında ise alt baĢlık olan; insanın en temel 

gereksinimleri barınma ve çalıĢma ilkelerinin bir arada olduğu iĢçi yerleĢkeleri ile bu 

yerleĢkelere ait lojman kültüründeki sosyal, fiziki, ekonomik ve hiyerarĢik yapı 

geçmiĢten günümüze dünyadan ve Türkiye‟den örnekler araĢtırılmıĢtır. Türkiye 

özelinde daha çok KĠT yerleĢkeleri olarak rastladığımız sanayileĢmeyi ve iĢçi sınıfını 

temsil eden ve bulunduğu kentler için önemli bir etkisi olan birkaç örnek; mimari, 

fiziksel çevre, sosyal yapı ve Ģehirle kurulan iliĢki gibi kriterler doğrultusunda 
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değerlendirilmiĢ ve bu örneklerin günümüzdeki durumları ve yeraldıkları kentleri 

nasıl etkiledikleri araĢtırılmıĢtır. 

Elde edilen literatür bilgisi ve örnek yerleĢkeler doğrultusunda; Zonguldak örneğinde 

lojmanlar tarihsel, bölgesel, sosyolojik ve mimari mekan açısından irdelenmiĢtir. Bu 

irdeleme, alan çalıĢması bağlamında yapılan fotoğraflama, haritalama, anket 

çalıĢması ve röportajlar ile oluĢturulmuĢtur. 
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2.  FABRĠKANIN YÜKSELĠġĠ VE ĠġÇĠ KENTLERĠNĠN OLUġUM SÜRECĠ 

Diğer toplumsal mekânlar gibi üretim mekânları da kendi oluĢum sürecini 

geçirmiĢlerdir. Bu oluĢum süreci içinde; Antik Yunan‟a baktığımızda mimarinin 

daha çok anıt mimarisi ve tapınaklar üzerine yoğunlaĢması sonucu, sivil mimari 

kendiliğinden oluĢan evler yığını Ģeklinde var olmuĢtur. Barınma ihtiyacının yanında 

bu evler birçok fonksiyonu da içerisinde bulundurmaktadır. 

Özel yaĢamla toplumsal/mesleki yaĢamın ayrılmadığı bu zamanlarda, evlerin 

mimarisinde de bir farklılaĢma görülmemektedir. Üretim için önceden tanımlanmıĢ 

bir mekân yoktur. Zanaatkârlar hem ürünleri, hem de üretim sürecinin kendisini 

kontrol etmiĢlerdir (Aries,1962, Foucault,1980). 

18. yüzyılda kapitalizm, ticaretten sanayi kapitalizmine dönüĢerek, baĢta toplum 

yapısı olmak üzere insan yaĢamını ve kentleri de büyük ölçüde etkilemiĢtir. Eve iĢ 

verme sisteminin ve bunun bir sonucu olan ayrıntılı uzmanlaĢmanın ortaya 

çıkmasıyla üretenlerin ürün üzerindeki denetimi kalkmıĢtır. Çünkü artık mekân, 

üzerinde tam bir denetim kurulamayacak kadar yaygın ve dağınıktır. Üreticiler 

istedikleri Ģekilde mal üretip, zamanı geciktirebilir ve aynı zamanda ham maddeden 

çalabilirler. Bu sebeplerden dolayı, sermayedar (iĢveren) daha ekonomik ve aynı 

zamanda daha kolay kontrol edebileceği bir mekâna ihtiyaç duymuĢtur. Önce 

birleĢtirilmiĢ imalathaneler, 18. yüzyılın ikinci yarısında da tam anlamıyla atölyeler 

ya da fabrikalar, evrilen üretim mekânının son hali olmuĢtur. Bu bir ölçek değiĢimi 

olduğu kadar aynı zamanda yeni bir denetim türüdür (Foucault, 1979). 

Bu nedenle daha sonraki süreçlerde kendiliğinden oluĢan bir gereksinim sonucu, 

üretim; vadilerde, yarımadalarda ve inĢa edilen mekânlarda yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Atölyelerin yayılmasının yanı sıra, hem homojen hem de iyi tanımlanmıĢ imalat 

mekânları geliĢmiĢtir.  

2.1 Sanayi Devrimi ve Fabrikanın YükseliĢi 

19. yüzyıl baĢlarında Ġngiltere‟de buharlı makinenin kullanımı ile birlikte oluĢan hızlı 

sanayileĢme; hammaddeye ulaĢmak için birçok demiryolu ağına ve seri-hızlı üretim 

için ise birçok fabrika ile birlikte iĢçi sınıfına ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda, iĢ 

gücü ihtiyacına bağlı olarak kırdan kente olan göç, var olan kentlerdeki nüfus 
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yoğunluğunu artırır. Diğer yandan ulaĢım masrafları, kendi değerinden pahalı olan 

üretimler için ise hammaddeye yakın yerlerde yeni fabrikalar ve bunun sonucu olarak 

da yeni kentler oluĢturulur. Örnek olarak; Ġngiltere‟de çelik endüstrisi için Corby, 

Ealington bölgesindeki madenciler için kurulan Peterlee, Sovyetler Birliği‟nde çok 

sayıdaki yeni kent, ABD‟deki Ģirket kentleri (Company Towns), Ġndiana‟daki Gary 

Ģehri, Kanada‟da Kitimat, Hindistan‟da Shilal ve Libya‟daki Marsa El Braga kentleri 

sayılabilir (Aksoylu, 2002). 

 

ġekil 2.1 : Gary Ģehrinden bir silüet.[1] 

Birlikte üretim, ekonomiyi hareketlendirmekte ve çalıĢanı daha fazla üretmeye teĢvik 

etmektedir. Smith‟e (1997) göre, sanayinin geliĢmesi ile bir kiĢi kendi baĢına günde 

en fazla yirmi adetten on günde iki yüz iğne üretebilirken, aynı sürede “bir iğne 

fabrikasında çalıĢan on iĢçi, iĢleri bölüĢerek kırk sekiz bin iğne” imal edebilme 

gücüne sahip olmuĢtur. 

Çok katı bir disiplinin egemen olduğu 19. Yüzyılın fabrikası ise Lefranc‟ın deyiĢiyle, 

daha çok bir kıĢlayı anımsatmaktadır. ĠĢçi bulunduğu kente ve iĢyerine bağlanmıĢtır. 

Üretim mekânının çevrilmesindeki temel amaç, "üretici güçlerin giderek 

yoğunlaĢmasıyla birlikte, azami avantajları elde etmek ve zorlukların (hırsızlıklar, iĢi 

bırakmalar, huzursuzluklar ve 'fesatlar') üstesinden gelmek; araç ve gereçleri 

korumak ve iĢgücüne hâkim olmaktır" (Foucault, 1979). 

Fabrikalara karĢı direniĢ, karĢı-üretim örgütlenmeleri geliĢtirerek (örneğin ev-

fabrikalar) farklı biçimlerde uzun süre yaĢasa da sonunda düĢük maliyetlere 

yenilerek, emek pazarını oluĢturmaya baĢlamıĢtır (Friedman, 1977). Fabrika mekânı 

erkler tarafından toplumu kontrol etmekte kullanılmıĢtır. Örneğin, 16. yüzyılın 

sonlarında, Avrupa' da ilk kez fabrika çizgisinde örgütlenen ve belirli ekonomik 

imtiyazlarla kuĢatılan ilk çalıĢma ve ıslah evini (ilk modem hapishaneyi) yaratanlar, 

Amsterdam Belediyesi'nin yönetiminde bulunan tüccarlardır (Melossi, 1979). 

Böylece iĢe yaramaz kalabalıklar (Dilenciler, aylaklar, serseriler) daha üretken ve 

ekonomik bir yaĢam biçimine yönlendirilmiĢtir.18. yüzyıl sonlarındaki hapishane 

sistemi, suçun ücretli emeğe bir alternatif oluĢturmasını engelleyerek, iĢgücü pazarını 
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muhafaza etmeye yönelik bir giriĢim olmuĢtur (Anette, 1979). Zonguldak 

madenlerinde de bu sistem uygulanmıĢ, mahkûmlar dönüĢümlü sürelerle denetim 

altında, madenci olarak çalıĢtırılmıĢlardır. 

EndüstrileĢmenin nüfusun hareketini ve yoğunluğunu arttırmaya yönelik farklı 

etkileri olmuĢtur: 

19. yy‟ın baĢlıca sanayi kolları olan demir-çelik ve tekstil sektörleri, 

hammaddelerinin niteliği nedeniyle, farklı tipte yerleĢmelere ve geniĢlemelere yol 

açmıĢlardır. Bunlar; Ağır sanayi; mineraller, kömür, demir cevheri ve diğer 

metallerin bulunduğu yerler, bu endüstriler ve onların etrafında biriken nüfus için 

çekim merkezleri olmuĢtur.. Üretim için bir araya gelen bu nüfus, toplumsal 

organizma meydana getirip endüstri kolonilerini oluĢturmuĢtur (Pollard, 1980). 

Bunlar birbirlerine eklemlenirken eski yerleĢmeleri de içererek, sanayi bölgelerini 

oluĢturmuĢlardır. Almanya‟daki Ruhr havzasının 1870‟lerden sonraki geliĢmesi bu 

sürecin en tipik örneklerindendir (Kastorff-Viehmann,1981). 

Tekstil sanayi; hammaddesinin değeri, nakliyesine göre çok daha pahalı olduğundan, 

tekstil sektörünün yerel bağımlılığı zayıftır. Ticaret ve ulaĢım kolaylıkları bu 

sektörün yer seçim kararlarında belirleyici rol oynamaktadır. 19. y.y.‟da ağır 

sanayinin yeni yerleĢmeler yaratmaya, tekstil sektörünün ise eski yerleĢmeler içinden 

stratejik olarak elveriĢli olanları dönüĢtürmeye daha yatkın olduğu sonucu 

çıkarılabilir. Doğrudan etkileri bakımından 19. y.y‟ın ayrıcalıklı ve istisnai 

endüstriyel ürünü ise demiryoludur. 

Yeni konutlar için kentsel arsa gereksinimi iki Ģekilde karĢılanmıĢtır:  

1. ya kent dıĢındaki alanlar, fabrikalar ve onların çevrelerinde kümelenen konut 

yerleĢmeleri aracılığıyla tarım arazisi olmaktan çıkarak imarlı alanlara 

dönüĢtüler;  

2. ya da geniĢ bulvarlar ve onlara bağlı hiyerarĢik bir ulaĢım Ģebekesiyle 

parçalanıp yeniden kurulan mevcut imarlı alanların, hem yüksekliklerini 

arttırarak hem de konut birimlerini küçülterek daha yoğun kullanımı yoluna 

gidilmiĢtir. 
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2.2 SanayileĢme Sürecindeki Ütopist YaklaĢımlar 

19. yy. sosyalist ütopistlerinin önerileri, planlama bazında eĢitlik, kolektif paylaĢım 

kavramları ve sanayileĢme merkezli, kendine yeterli yerleĢkeler kurma bağlamında, 

Cumhuriyet Türkiyesi‟nin bazı uygulamaları için yakın geçmiĢin öncül örnekleri 

olarak değerlendirilebir. Ancak sözü edilen öncül örneklerde var olduğu belirtilen 

kamusal mekanlarda ortak, eĢit mülkiyete dayanan devletdıĢı kooperatif yapı, KĠT 

yerleĢkelerinde bulunmaz, çünkü devlet mülkiyeti her mekan için esastır (Arıtan, 

2004). 

18. yy. sonlarından önce yalnızca düĢünce ürünü olan klasik ütopya, daha sonraki 

dönemlerde tümden yeni bir düzenin oluĢabilmesini amaçlayan eyleme yönelik 

ütopya Ģekline dönüĢmüĢtür (Rowe,Koetter,1978). 

SanayileĢmenin kentsel çevreyi ve doğayı tahrip etmesi sonucunda, tarımsal üretim 

ve kırın, kent ve sanayi ile uzlaĢtırılması gündeme gelmiĢtir. Bu nedenle, 19.yy.ın 

baĢında ütopyalar, sanayinin bireyle ve kentle çatıĢan zararlarını gidermek için 

kentsel-mimari önerilerini bir ideal toplum, çoğunlukla da “ komünal bir yaĢam” 

içinde tasarlamıĢlardır. Bu bağlamda ütopyacıların bir diğer eğilimleri, toplumun 

genel bir reformunu beklemeksizin, kentleriyle toplumu reforme etmeye 

çalıĢmalarıdır (Aykutlu,1996). 

2.2.1 Robert Owen (1771-1858) 

Ütopyacı reformcuların ilki ve en tipiğidir. Fabrikada çalıĢması, ona yaĢadığı çağda 

geçerli olan düĢünce sisteminden tamamıyla farklı bir düĢünce tarzı vermiĢtir. 

Owen, ideallerini, 1799 yılında ortakları ile birlikte Ġskoçya‟da New Lanark‟taki  

iplik fabrikalarında hayata geçirmeyi denemiĢtir.  Bu fabrika modern aletlerle 

donatılmıĢ, çalıĢma saatleri ve ücret koĢulları uygun, çevresinde ilkokul, kreĢ gibi 

sağlıklı yaĢama ve eğitim olanaklarına sahip bir uygulamadır (Benevelo,1981). 

Owen‟ın iĢçi yerleĢmesi, hem kırda hem de fabrikada çalıĢan, kendi kendine yeterli 

ve nüfusları 500- 3000 arasında değiĢen küçük topluluklardan oluĢmuĢtur (Aksoylu, 

2002). Kooperatif yerleĢim planında merkezde toplu yemek salonlarını içeren ana 

binanın, kreĢin ve okulun bulunduğu bir meydan, meydanın üç yanında evli, 3 

yaĢından küçük çocuklu aileler için yurt bloğu ve merkezdeki bu yapılanmadan yeĢil 

bantlarla ayrılan sanayi/üretim bölgeleri önerir (Benevelo,1982). 
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Sanayi ile tarımın ayrı etkinlik alanları olarak kalmaması ve değiĢik kategorilerden 

insanlara ayrılmaması, tam tersine tarımın bütün Ġngiliz halkının temel uğraĢı olması, 

sanayinin bir tümleyici rolü oynaması inancında olan Owen; 1810-1820‟de sınırlı bir 

topluluk için kurulacak bir köy tasarlamıĢtır. Bunun için 1825 yılında Amerika‟da 

30.000 dönümlük bir arazide kendi yandaĢları ile birlikte New Harmony yerleĢimini 

kurmuĢtur. Hem kırda hem de fabrikada çalıĢan, kendi kendine yeterli ve bütün 

zorunlu hizmetlerle donatılmıĢ bu yerleĢke de, bütün nüfus kolektif bir tarzda yemek 

piĢirip yeme yolu ile daha iyi ve daha ekonomik bir Ģekilde beslenmiĢtir. Çocuklar da 

hep bir arada ve ana babalarının gözleri önünde herhangi bir baĢka Ģekilde 

yapılabileceğinden çok daha iyi korunup eğitebilirler; bu durumda topluluğun 

barınacağı binalar biriminin sağladığı büyük avantajlardan yararlanmak amacıyla, 

dikdörtgen Ģeklinde bir alanın kenarlarına yapılmıĢtır. Owen‟ın büyük deneyi New 

Lanark‟taki baĢarıya ulaĢamasa da, New Harmony yerleĢkesi daha sonraki süreçte 

Batı‟nın bilim ve eğitim merkezi olmuĢtur. 

2.2.2 Charles Fourier(1772-1837) 

Owen‟dan farklı olarak toplumsal mutluluğa ulaĢırken, bireysel mutluluğu ön koĢul 

olarak kabul eden Fourier, insanların kentleri terk ederek her biri 1620 kiĢilik 

“Phalange”larda toplanacağını ve “Phalanstere” diye isimlendirilen kollektif 

binalarda yaĢayacağını belirtmiĢtir. Toplumsal uyuma vurgu yapan ve modern 

kentleĢmenin iskeleti olan alanlama (zone‟lama) üzerinde yoğunlaĢan Fourier ünlü 

„‟Phalanstere‟‟ önerisinde, Owen‟dan farklı olarak sakinlerine ayrı konutlar 

vermemiĢ ve zemin katlarında toplu yemek salonları, kütüphane, atölyeler, 

misafirhane gibi çeĢitli kamusal mekanların, üst katlarında konut birimlerinin 

bulunduğu 3 kollu bir bina ve kolları bağlayan kapalı geçitlerden oluĢan kolektif 

yaĢam üniteleri ortaya koymuĢtur ( Benevelo, 1982). 

Phalanstere önerisi uygulama olanağı bulamamasına karĢın, kendisinden sonra 

gündeme gelen tasarıların ve giriĢimlerin birçoğunun altında Fourier‟in tasarım 

mantığı yatmaktadır (Sevinç, 1998).“Phalanstere”ler, mütevazi boyutlara indirgenmiĢ 

haliyle, iĢçi sitelerinin ve sosyal konut modelinin prototipi olmuĢtur (Aksoylu,2002). 
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2.2.3 Godin 

Fransa‟da, Cezayir‟de, Amerika‟da ve Yeni Kaledonya‟da “Phalanstere” kurmak 

üzere çeĢitli giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Fourier önerilerinin gerçeğe dönüĢtürülmesi 

ise onun takipçisi Godin‟in „‟Familistere‟‟si ile olmuĢtur. 

“Familistere”, Kuzey Fransa‟nın Guise kasabasının hemen yakınında Godin‟in demir 

döküm ısınma ve sağlık donanımı araçları fabrikasının yakınında Oise Irmağı‟nın 

yanındaki ormanlık alanın içinde 6 hektarlık bir bahçenin içinde kurulmuĢtur.  

Bu yapıda; 3 kol, galerili 3 binaya dönüĢür, bu binalardan birine kreĢ bağlanır, 3‟lü 

konut yapısının karĢısında hastane, kreĢ, anaokulu, ilkokul, tiyatro, mağazalar, 

jimnastik salonu, çamaĢırhane, banyo ve çeĢitli servis yapıları, depolar, sebze ve 

meyve bahçeleri ile oyun alanları ve havuzlar konumlanır. Yan tarafında yeĢil bir 

kuĢak ve Oise Irmağı ile ayrılmıĢ fabrika arasındaki bağlantı bir köprü ile 

sağlanmaktadır (Kostof, 1999). 

Godin Fourier‟in planlarını iki temel noktada değiĢikliğe uğratmıĢtır. YerleĢim 

binalarıyla sanayi yapılarını iç içe geçirmiĢ ve her aileye bir konut ayırmıĢtır. 

Konutların avlulara açıldığı büyük binada, ayrıca bir çocuk bahçesi, bir okul, bir 

tiyatro ve çeĢitli baĢka hizmet yerleri de bulunmaktadır. 

Godin‟in “Familistere”i, mimarlığın sonraki geliĢmelerine öncülük eden,  sosyal 

konut ve toplu konut kavram ve modellerinin bir ön tasarımını veren ve ütopya 

mimarlığının en dikkate değer örneklerinden bir tanesidir (Aykutlu, 1996). 

2.2.4 Ebenezer Howard ve bahçe kent fikri 

Büyük kentlerdeki iĢ olanaklarıyla yoğunlaĢan kırdan kente olan göç Berlin, Paris, 

Londra gibi kentlerde yoğunluğu daha da artırarak sağlıksız yaĢam koĢulları 

yaratmıĢtır. Bu durumda sorun göçü tersine çevirmektir ve tüm bunları baĢarmanın 

yolu, büyük kentin alanı dıĢında, kırsal alanın ortasında, arazi değerinin düĢmesi 

sonucunda satın alınabilecek hale gelen tarımsal arazi üzerinde tamamıyla yeni bir 

bahçe kent yaratmaktır (Aksoylu, 2002). 

Ebenezer Howard, 1902 yılında "Garden Cities of Tomorrow „‟ kitabında bahçe kent 

fikrini anlatmaktadır. Howard‟a göre; “ Gerçekte sanıldığının aksine yalnızca iki 

seçenekle karĢı karĢıya değiliz. Kent yaĢamı ile kır yaĢamı yanında bir de üçüncü 



 

 

11 

seçenek vardır ki burada enerji ve canlılık dolu kent yaĢamının bütün iyi yanlarıyla, 

kırın güzellik ve tatları eksiksiz bir kaynaĢma içindedir.”  

Bahçe kentlerin en önemli özelliği olan, Kentin içten dıĢa doğru yayılmasını, ya da 

kent çevresinde yer alan düzensiz kentsel geliĢmeleri denetim altına almak için, 

tarıma ayrılmıĢ sürekli bir yeĢil kuĢak karĢımıza lojman örneklerinde de çıkar kent 

içi örneklerde bu kuĢak izole bir alan sağlamaktadır. Kent topraklarının tamamı tüm 

toplumun sahipliği ve denetimi altında bulunacak ve ancak kiralama yoluyla özel 

giriĢimcilere devredilebilecektir. Kent nüfusunun belirlenen büyüklüğü aĢmaması, 

kazanılan kapitalin herkese yarar sağlayacak Ģekilde yeni sanayilere yatırılması, 

merkez kent yaratılması,  nüfusun hepsinin hem sanayi de çalıĢması hem de tarım ile 

uğraĢması gibi kararlar uygulanmıĢtır.  

Howard, meslekdaĢlarının da yardımıyla Bahçe Kent Birliğini (Garden City 

Association-GCA) 1899 yılında kurmuĢtur. Böylece ilk bahçe kent olan Letchworth 

inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır. Bunun yanında diğer ülkelerde de “Bahçe Kent 

Birlikleri” kurularak, daha sonra “Uluslar arası Konut ve Kent Planlama 

Federasyonuna” dönüĢen “ Uluslar arası Bahçe Kent Birliği” oluĢturulmuĢtur.  

Letchworth, Londra‟nın yaklaĢık olarak 55 kilometre kuzeyinde, ana demiryolu hattı 

üzerindeki Hertfordshire‟da inĢa edilmiĢtir. Letchworth‟ün planlamasında;  büyük 

yapı adaları, özel bahçeler, erken sanayi dönemi model köylerinde bulunan temel 

olarak geometrik veya rijit formlardan uzak, radyal bir Ģemaya sahip olma gibi 

planlama prensipleri göz önünde bulundurulmuĢtur.  

2.2.5 Marksist yaklaĢım ve kent 

Marks ve Engels‟e göre asıl sorun sanayi kapitalizminin iliĢkiler ağının ve ağı 

yansıtan, besleyen kentlerin yok edilmesi ve kır-kent ayırımını ortadan kaldıran yeni 

Sosyalist kentlerin inĢa edilmesidir. Konutların mülkiyetinin bir öneminin olmaması 

ve Fabrikanın tek bir Ģahsın mülkiyetinde olma durumunun sosyalizm açısından bir 

anlamı olmaz. Sadece var olan kentlerle kırsal bölgeler arasındaki farkları ortadan 

kaldırmayı hedefleyen yeni kentler projesi bile, Marksist düĢünce, özellikle 30‟larda 

benimsediği etkin devletçilik anlayıĢı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti ile bazı 

benzerlikler taĢır (Arıtan, 2004). 

Engels‟in ortaya koyduğu bağlamda sosyalist kentler tam olarak ütopistlerin kentleri 

gibi de olmamalıdır; çünkü ona göre hem konutların mülkiyetini edinme Sosyalizm 
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açısından pek mantıklı değildir hem de özelikle fabrikaların tek bir Ģahsın 

mülkiyetinde olması durumunda fabrikalara bitiĢik konutlar iĢçiler açısından direnç 

kırıcı bir pazarlık kozu olabilmektedir (Bumin, 1986). 

2.3 Avrupa‟daki ĠĢçi Kentlerinin OluĢumu 

Bu çalıĢma kapsamında özellikle Ġngiltere, Fransa ve Almanya‟daki sanayi, sanayi 

kenti ve maden iĢçilerinin çalıĢma koĢulları yansıtılacaktır. Çünkü Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda kömürün üretilmeye baĢlamasıyla birlikte; geliĢen olaylarda bu üç 

ülke örnek alınmıĢ olup, bu ülkelerin ekonomik ve siyasal etkisi altında kalınmıĢtır. 

2.3.1  Ġngiltere 

Buharlı makinenin bulunmasıyla sanayileĢmenin merkezi olan Ġngiltere‟de 19 

yüzyılın sonlarında özellikle kent içi sanayi bölgelerine yakın noktalarda iĢçi 

mahalleleri kurulduğu görülür. ÇalıĢma ile gelen barınma ihtiyacı sonucu iĢçiler ve 

aileleri yoğun nüfus artıĢı ile birlikte oldukça düzensiz ve sağlıksız koĢullarda 

yaĢamaktadır. Engels Ġngiltere‟de emekçi sınıfların durumu kitabında bu koĢullardan 

oldukça yoğun bir Ģekilde bahseder. 

Sıra evlerin oluĢturulduğu bu dönemde burjuva sınıfı da bir yandan yakınında 

istemediği iĢçi konutlarının ve fabrikaların Ģehir dıĢına taĢınması için uğraĢır ya da 

kendisi alt merkezlere çekilir. Böylece fabrikalar çevresinde, konutlar ve sosyal 

tesislerin bulunduğu sanayi yerleĢimleri kurma yaklaĢımı benimsenir. Fabrika sahibi 

eliyle kurulan sanayi yerleĢimlerinden Richardsonlar‟ın Ġrlanda Bersbrook‟ta kendi 

iĢçileri için gerçekleĢtirdiği, Titus Salt‟ın Saltaire de oluĢturduğu yerleĢkeler ile Port 

Sunlight ve Bournville yerleĢkeleri örnek olarak verilebilir (Benevelo, 1982, Tondy, 

1987). 

Ġngilterede sanayi konutları ve yerleĢimleri Bahçe ġehir türü ya da sermaye eliyle 

yaptırılmıĢ yerleĢkelerden, kent içi ikiz ya da sıra evlere ve 3-6 katlı büyük 

apartmanlara kadar uzanan geniĢ bir yelpaze içinde çeĢitlilik kazanır (Muthesius, 

1992). 
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ġekil 2.2 : (sol) Saltaire, Bradford (Sturm, 1977). 

ġekil 2.3 : (sağ) Bournville, Birmingham (Sturm, 1977). 

2.3.2 Fransa 

Fransa‟daki konut sorunu uzunca bir süreden sonra gündeme gelmiĢtir. 

EndüstrileĢme ve ulusal demiryollarının inĢası ile birlikte Paris‟te açığa çıkan 

barınma sorunu göç eden iĢçiler için oluĢturulan model konutlar ile aĢılmıĢtır (Power, 

1993). Devlet sermaye ile ortaklaĢa ünlü Mullhouse evlerini inĢa ettirir. Mülk ya da 

kira konutları olarak üretilen tek ya da 2 katlı ikiz evler Ģeklindeki Mullhouse‟lar 

iĢçilerin gereksinimlerini belli bir ölçüde karĢılar (Benevelo, 1982). 

20. yüzyılla birlikte dünya savaĢları Fransa‟nın  konut politikalarını etkilemiĢ, Fransa 

savaĢlar sonunda tamamen harap olmuĢ bir milyondan fazla konutu yeniden inĢa 

etmek zorunda kalmıĢtır. Ayrıca savaĢlardan sonra eskimiĢ binaların onarım ve 

bakımlarının yapılması gerekmiĢtir. Fransa‟da kredilerin büyük bir kısmı: devlet 

tarafından harap olan Ģehirlerin “yeniden yapımı” için kullanılmıĢtır. Devletin konut 

sektörüne bir diğer müdahalesi ise I. Dünya savaĢı sırasında kiraların dondurulması 

ile olmuĢtur (Aru, 1951). II. Dünya SavaĢı sonunda ekonomi zayıflaması sonucu, 

Fransız nüfusunun çoğunluğu baraka, gecekondu gibi uygun olmayan mekanlarda 

yaĢarken, bazı aileler otellerde ve kiralık odalarda kalmıĢtır. Daha yüksek gelirli özel 

mülk sahiplerine ait Paris‟in eski kiralık konutları, en az yedi katlı, koridor sistemli 

mutfak banyo ve tuvalet mekanlar ortak kullanımlı olan küçük odalardan oluĢmuĢtur 

(Power, 1993). Daha sonraki süreçle yapılan bir çok kanun ve yeni sistem ile 
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geliĢtirilen konut sunum modelleri içinde lojman modeline olan gerekliliği ortadan 

kaldırmıĢtır (Uzungüngör, 2008). 

2.3.3 Almanya 

Ġngiltere ve Fransa‟dan sonra sanayileĢen, Almanya‟da ise sanayi kentinin artan 

konut sorununa ilk yanıt kira kıĢlası konutları ile gelir. Bu yapılar iç avlulu, galerili, 

4-5 katlı her katta 2-12 konut birimine sahip büyük bloklar Ģeklindedir. Bir konutun 

sahipleri bir konut birimini birden çok aileye, bir konut biriminin kiracısı ise birimin 

bazı odalarını baĢka kiracılara kiralayabilmektedir ( Fehl. 1992). 

Diğer yandan Broch‟a (2005) göre, dönemin Alman hükümeti ve yerel yönetimler 

kurulan fabrikaların çevresinde konut yerleĢimleri kurulmasını önemsemiĢ ve 

desteklemiĢtir. Yasa ve yönetmelikler ile fabrikalar çevresinde, iĢçilerin kullanımı 

için konut üretimi zorunlu tutulmuĢtur. Örneğin, AEG (Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft) ve Siemens gibi Ģirketlere ait fabrikalar çevresinde, günümüzde 

Siemensstdat, Öberschöneweide veya Hennigsdorf olarak bilinen konut yerleĢimleri 

bu yaklaĢıma bağlı olarak kurulmuĢtur. Broch (2005), Almanya için fabrikalar 

çevresinde konut yerleĢimleri oluĢturulması yaklaĢımını, daha önce kurulan 

fabrikalarda çalıĢan iĢçiler için inĢa edilen yatakhane blokları ile iliĢkilendirmektedir. 

Yurt anlayıĢındaki bu bloklardaki yaĢama koĢullarının zorluğu ve sağlıksızlaĢması, 

fabrikalar çevresinde konut yerleĢimleri kurulması yaklaĢımını ortaya çıkarmıĢtır. 

 

ġekil 2.4 : “Siemensstdat‟tan bir görünüm, 1910 (www.siemens.com). 

Almanya‟da sermaye eliyle oluĢturulan sanayi yerleĢkelerine Ktupps‟un Essen 

yakınlarında yarattığı yerleĢim ve uyarlanmıĢ bahçe Ģehir uygulamaları örnek olarak 

verilebilir. Aynı zamanda kentiçi ve sanayi bölgelerine yakın yarı yerleĢkeler 

diyebileceğimiz büyük komĢuluk üniteleri planlanır ve uygulanır (Bilgin, 1994). 
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3.  LOJMAN KAVRAMININ OLUġUMU VE GÜNÜMÜZE YANSIMASI 

3.1 Barınma Biçimi Olarak Lojman ve Ġlk Örnekler 

Maslow'a göre; kiĢilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluĢtururlar ve her 

ihtiyaç kategorisine bir kiĢilik geliĢme düzeyi karĢılık gelir. Birey, bir kategorideki 

ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla 

kiĢilik geliĢme düzeyine geçemez. Buna göre; birey ilk olarak fizyolojik 

gereksinimlerini sağladıktan sonra, bir üst kademe olan güvenlik gereksinimi ve 

barınma ihtiyacına çözüm arar. 

Endüstri devrimi ile birlikte oluĢan Ģehirlerde kiĢiler artık fizyolojik gereksinimlerini 

ancak kapitalist iĢveren için çalıĢarak karĢılar. ÇalıĢmakla barınmak artık birbirini 

tamamlayan kavramlar olmuĢtur. ĠĢçi sınıfı iĢveren tarafından sağlanan konutlar ile 

barınma ihtiyacını karĢılamıĢ olmaktadır. Kısaca, lojman yerleĢkesindeki bireyler, 

çalıĢır, barınır ve güvende hisseder daha sonraki süreçte bir topluluğa ait olur ve 

sosyalleĢir. 

Çizelge 3.1 : Maslow‟un ihtiyaç piramiti. 

 

 

19. yüzyılda sanayi sermayesinin konut sektörüyle doğrudan iliĢkisi lojman- konutlar 

aracılığıyla gerçekleĢmiĢtir. Hammaddenin yakınında oluĢan sanayi konut alanına 

uzak olduğunda, çalıĢacak elemanı o alana çekebilmek için barınma ihtiyacını 

karĢılamak istemiĢtir. Bu Ģekilde ilk lojman yerleĢkeleri oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Toplam konut arzı içindeki payları çok düĢük olsa da lojman konutlar, Ġngiltere, 

Almanya, Belçika, Fransa gibi endüstrileĢme sürecinin öncü ülkelerinde istikrarlı bir 

kendini
gerçekleĢtirme

Saygınlık 
gereksinimi

Ait olma, sevgi gereksinimi

Güvenlik gereksinimi-barınma

Fizyololojik gereksinimler
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varlık kazanmıĢ ve sonraki dönemler için model oluĢturmuĢ kalıcı konut tipleridir 

(Bilgin, 1990). 

Fabrika lojmanlarının öncülüğünü, Val-st. Lambert cam fabrikası ( 1825) Houdeng-

Bois de Luc maden ocağı (1938) ve Fleurg-J.L.Godin kağıt fabrikası (1840) konutları 

ile Belçika yapmıĢtır. Bu erken Belçika örnekleri 2-4 hacimli, depo vs. ilaveleri de 

içeren küçük sıra evlerdir (Kastorff-Viehmann,1981).  Ancak lojman-konutlar, 

yarattıkları etkiler bakımından asıl kalıcı konumlarını yüzyılın ikinci yarısında 

Ġngiltere ve Almanya‟daki uygulamalarla kazanmıĢlardır. Ġngiltere‟de filantropik 

eğilimler; Almanya‟da ise Ģehirlerin uzağına yerleĢen, dolayısıyla mevcut konut 

üretim piyasasının etki alanının dıĢında kalan ağır sanayi yerleĢkeleri bu 

uygulamalara örnek olarak gösterilebilir (Tekeli,1998). 

1840‟ların Wolverton, Crewe, Swiden gibi yerleĢmeleri, Ģehirlerin uzağındaki 

demiryolu yapımlarında çalıĢanlar için yapılmıĢlardır (Kastorff-Viehmann,1981). 

Kısa zamanda Orta Avrupa‟nın sanayi merkezi haline gelen Ruhr havzasındaki; 

Westend, Nordhof, Schederhof, Cronenberg gibi lojman yerleĢmeleri, 

Ġngiltere‟dekiler gibi kültürel ve estetik kaygılar taĢımadan, ekonomiyi, minimumu 

ve kullanıĢlılığı öne çıkaran örneklerdir (Kastorff-Viehmann, 1981). 

Ayrıca ĠĢverenin, çalıĢanın barınma ihtiyacını karĢılamasının baĢka sebepleri de 

bulunmaktadır. Bunları; Ali Cengizkan (2000) Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

 Fabrikanın iĢgücü talebi ve yarattığı konut açığı ortamında, iĢçi belirli bir 

fabrikaya lojman türü ucuz ya da ücretsiz konut ile bağımlı kılınmakta; 

dolayısıyla emeğini de bağımlı kılmaktadır. Böylelikle, iĢverenin iĢgücü 

bulma riskini, iĢçinin iĢ bırakma riskini azaltan bir seçenek yaratmıĢ 

olmaktadır. 

 ĠĢçi aynı zamanda coğrafi açıdan da aynı fabrikaya bağımlı kılınmıĢ 

olmaktadır. Bununla iĢçinin kent içi ya da kent dıĢı, baĢka bir fabrikayı, bir 

iĢliği tercih etmesi riski de azaltılabilmektedir. Böylece iĢveren açısından 

iĢgücünün sürekliliği sağlanmıĢ olmaktadır. 

 ĠĢyeri-iĢçi evi arasındaki geliĢ-gidiĢ süresi, en aza indirildiği, en emniyetli 

ortama ve koĢullara kavuĢturulduğu için, iĢletmenin iĢgücü randımanı 

artırılmıĢ, iĢgücü kaybı en aza indirgenmiĢ olmaktadır. 
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 ĠĢçi mahallelerinin barındırdığı eğitim, sağlık ve sosyalleĢme mekânları ile 

iĢçi ailesinin geleceğe iliĢkin kaygıları giderilmekte, ailenin kendisini rahatça 

yenilemesi olanağı en çoğa çıkarılmıĢ olmakta; böylece üretim içinde 

iĢgücünün verimlileĢtirilmesi ve nitelikli iĢgücü ile sağlıklı çalıĢma koĢulları 

sağlanmaktadır. 

3.2 Günümüz Lojmanları Kapalı YerleĢkelerin OluĢum Süreci ve Örnekleri 

Günümüzde; lojman konut yapıları azalmaya baĢlasa da varoluĢ nedenleri farklılık 

gösteren fakat fiziksel özellikleri bakımından örtüĢen, yeni bir konut tipi olan kapalı 

siteler karĢımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda tez kapsamında incelenen lojmanların, 

kente ve bölgeye fiziksel ve sosyolojik etkileri anlaĢıldığında kapalı siteler içinde bir 

gelecek senaryosu çizilmiĢ olabilir. 

Kapalı siteler genel olarak, orta ve üst gelir grubundan hane halklarının dıĢarıya 

kapalı ve izole, üst düzey ve özel güvenlik önlemleri ile kuĢatılmıĢ, belli boĢ zaman 

olanakları sunan ve yaĢam tarzı kurgusu etrafında biçimlenmiĢ olan konut alanları 

olarak tariflenmektedir. Bu siteler aile yaĢamına odaklı olarak tasarlanmakta, kiĢisel 

geliĢim ve yeniden üretim süreçlerine yönelik olarak barındırdıkları aktivitelerin, aile 

yaĢamı ile örtüĢmesine dikkat edilmektedir. Kapalı banliyö ve site tipi kentsel 

yerleĢmeleri yaratan gereksinme, Türkiye'de sosyal anlamda sınıf değiĢtiren "yeni 

zengin" (negatif ve pozitif yönüyle) grubun kendi toplumsal profilinin yeni yaĢam 

kalıbını oluĢturma isteğidir. Güvenlik, konfor, spor, rekreasyon alanları, kapalı 

otoparklar, teknik servis imkanları, tasarlanmıĢ dıĢ mekan, bakımlı çevre gibi çağdaĢ 

kentsel yaĢamda olması gereken kolaylıklar ve kalite bu sitelerden beklenen temel 

bileĢenlerdir. 

Denetimli giriĢ çıkıĢ, sınırları olan bir alan, aynı sosyal yapıya sahip aile yapısı, 

çeĢitli sosyal donatıları barındırması, güvenli bir yaĢam sunması açısından lojmanlar 

ve kapalı siteler örtüĢmektedir. AyrıĢtıkları nokta ise varoluĢ nedenleridir. Kapalı 

sitelere, yalnızca üye olanların girebildiği ve üye olanların aidatlarıyla karĢılanan 

kolektif tüketim mekanizması ile çalıĢan bir kulüp sisteminin varlığı söz konusudur. 

Altyapılardaki ve konutlardaki tadilatlar kapalı site yönetimleri tarafından 

gerçekleĢtirilir. 
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Kapalı banliyö, site tipi yerleĢmelerin kentsel yaĢam için olumlu yönü kentin fizik 

mekanına kentsel tasarım ölçeğinde müdahale imkanını vermeleridir. Çünkü artık 

metropol ölçeğindeki kentler tekil evlerin, apartmanların sadece imar planına bağlı 

bir Ģekilde dıĢ mekan tasarımını dikkate almadan yan yana gelmesiyle değil de, bir 

ana çatkı içinde tasarlamıĢ kent parçalarının organizasyonu ile oluĢmalı, geliĢmelidir. 

Bu hem kapalı siteler hem kentin diğer fonksiyon parçaları için böyledir. Kent 

planını göz ardı etmeyen "fraktal" bir kurgu, bizi bu büyük gruplaĢmıĢ bütüne 

ulaĢtırır (Kazmaoğlu, 2003). Fabrika yerleĢkeleri ile lojman alanları kentin o 

bölgesinde diğer alanlardan farklılığıyla ayrıĢmıĢ ve tasarlanmıĢ bir alanı var 

etmiĢtir.  
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4.  TÜRKĠYE‟DE SANAYĠ VE ĠġÇĠ KONUTLARI 

4.1 Cumhuriyet Öncesi Osmanlı‟daki Sanayi 

19. yüzyılda Avrupa‟daki endüstrileĢme ve bunun sonucu olan ekonomik geliĢme ile 

birlikte; aile yapıları, tüketim normları, yaĢama alıĢkanlıkları ve iĢ yapma tarzları 

gibi birçok nitelik de değiĢmiĢtir. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan 

bölümü, 1. Dünya SavaĢı‟na, hatta 1950‟lere kadar, 19. yüzyıl Avrupası‟ndaki köklü 

dönüĢümlere paralel bir değiĢime sahne olmamıĢtır. Ekonomik durgunluk, tarıma 

dayalı bir üretim sistemi, mesleki uzmanlaĢmanın olmayıĢı, coğrafi bütünlüğün 

sağlanamaması ve ülkenin genel görünümündeki yoksulluk gibi nedenlerden dolayı 

endüstrileĢmede yani; üretim alanında bir geliĢme gösteremeyen Osmanlı, 

endüstrileĢen ülkelerin etkisi altında kalmıĢtır. EndüstrileĢmiĢ ülkeler Osmanlıyı bir 

pazar olarak görmüĢ ve ham maddesini kullandığı Osmanlıya iĢlenmiĢ ve 

fabrikalardan geçmiĢ ürünlerini satmıĢtır. Hatta taĢıma ücretleri hammaddeden 

yüksek olan madenler gibi ürünler için ise direk Osmanlı topraklarında kendi 

iĢlettikleri fabrikaları kurmuĢlardır. Bu süreçte ticaret hacmi geliĢen Osmanlı‟da daha 

uygun taĢımacılık bir gereklilik olmuĢtur. Bunun bir sonucu olarak Osmanlı 

imparatorluğunun demiryolu sistemi, ülkenin değiĢik bölgelerini etkisi altında 

bulunduğu dıĢ gücün ekonomisiyle bütünleĢtirmeye dönük bir biçimde geliĢmiĢtir 

(Tekeli, 1998). 1850 ve 60‟larda Ġngiliz sermayesi ile Batı Anadolu‟nun demiryolları 

yapılırken, 1880 ve 90‟larda Fransız sermayesi ile Suriye ve Filistin, Alman 

sermayesi ile Ġzmit- Ankara ve EskiĢehir- Konya hatları tamamlanmıĢtır. (Pamuk, 

1984). 

Demiryolunun geç gelmesi ile Anadolu‟nun iç bölgeleri pazara entegre olamamıĢ ve 

geçimlik üretim ancak kıyı bölgeleri ve kervan yolları üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bununla birlikte, toplumdaki kapıkulu geleneği içinde „„amele‟‟nin sosyal statüsü her 

zaman küçümsenmiĢ, dolayısıyla devlete „„kalem efendisi‟‟ olmak, ya da „„kılıç 

kuĢanmak‟‟ sanayi iĢçisi olmaya tercih edilmiĢtir (Toprak, 1985). Bu sosyal yapı 

içinde üretimi gerçekleĢtirecek bir iĢçi sınıfı oluĢamamıĢtır. 

1850‟lere gelindiğinde Osmanlı çoğu Ġstanbul‟da olmak üzere bir dizi devlet 

fabrikaları kurmuĢ ve bu fabrika mamullerini de 1856 Paris sanayi sergisinde 

sergilemiĢtir. Tanzimat‟tan sonra kurulan ve geliĢtirilen devlet fabrikaları olarak; 



 

 

20 

Feshane, Basmahane, Hereke Fabrikalası, Debbağhane, Ġzmit Çuha Fabrikası,  

Zeytinburnu Dokuma Fabrikası, Zeytinburnu Demir Fabrikası, Bursa Ġpek Ġpliği, 

Veli Efendi Basma Fabrikası, Balıkesir Aba Ġpliği Fabrikası, Beykoz Ġncirköy 

Fabrikası sayılabilir (Çatma, 2006). 

Ayrıca SavaĢ sanayi için kurulan fabrikalar ile özel giriĢim olarak gayrimüslimlerin 

kurduğu fabrikalar yer almıĢtır. Topraktan bağımsız bir iĢ gücü, yani sanayi iĢçisi 

bulunmayan Osmanlı da bu açık mahkumlar, yetimler gibi toplumun alt kesimi ile 

kapatılmak istenmiĢtir. Fakat eğitimsiz olan bu kesim ile istenilen verim elde 

edilememiĢ ve sanayi kentini doğuran sosyal sınıfın noksanlığı ile kentlerdeki 

fiziksel değiĢiklikte oluĢmamıĢtır. Sadece birkaç fabrika çevresinde oluĢturulan 

disiplinli ve düzenli bir iĢçi kesimi olmuĢtur.(Hereke Fabrikası, Bursa Ġpek Ġpliği 

Fabrikası, Silahtarağa Elektrik Fabrikası gibi…) 

Osmanlı sanayi ile ilgili sayısal veriler, 1913 ve 1915 yıllarında yapılan sayımlara 

dayanmaktadır. Sayımlar, sanayinin yoğun olduğu Batı Anadolu‟yu ve 10 ve daha 

fazla kiĢinin çalıĢtığı iĢyerlerini kapsamaktadır.  1914‟te, sanayi kesiminde kapitalist 

ve iĢçilerin yalnız % 15‟inin Türk olduğunu belirtmektedir. Sanayi kesiminde 

mülkiyetin etnik yapısı, salt ekonomi kuramı açısından önemsiz sayılabilir. 

Diğer yandan iĢçi sayısındaki azlık gibi eldeki bu düĢük sanayileĢme sadece Ġstanbul, 

Ġzmir, Bursa, Bandırma, Manisa, UĢak, Ġzmit gibi birkaç Ģehirle sınırlı kalmıĢtır. 

Toplam üretimin %65‟i tarım, % 18‟i dokuma sanayisinde oluĢmaktadır. Bu 

durumda dönem süresince sanayinin, tarım ürünlerini iĢleme, madencilik ve dokuma 

alanında yoğunlaĢtığı ve bu niteliği ile sanayileĢmenin ilk aĢamasında olduğu 

söylenebilir. 

Gerçek anlamda ilk sanayi yapıları, 19.yüzyılın ortalarında yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Bu yapılar da, devlet tarafından, zorunlu ihtiyaçları karĢılamak için yapılmıĢ 

yatırımlardır (Gıda, tekstil, tersane gibi). 1833 yılında yapılan Feshane Fabrika-i 

Hümayun (Dokuma Fabrikası - Mimar Krikor Balyan), Osmanlı Devleti'nin ilk 

sanayi yapısı sayılabilmektedir. 

 

 

 

 



 

 

21 

Çizelge 4.1 : Osmanlı Ġmparatorluk idaresinde Ticaret ve Ziraat Nezareti                                                                                             

tarafından 1913,1915 yıllarında yaptırılan ĠĢçi Sayımını  

gösteren tablo (Aydemir,  1971). 

 

4.2 Cumhuriyet Öncesi Osmanlı‟daki ĠĢçi Konutları 

Osmanlı‟da geliĢmeyen bir sanayi olduğu gibi yeni bir iĢçi sınıfının oluĢumundan da 

söz edilemez. Ticaretteki geliĢmelerden dolayı da oluĢmayan bu alt-orta sınıfın 

yokluğu ticaretle uğraĢan azınlık gayrimüslimlerin yeni bir orta üst sınıf 

oluĢturmasını sağlar. Bu yeni sınıfın konut ihtiyacı da Avrupa‟daki yeni sanayi kenti 

ölçeğinde ve niteliğinde olmamıĢtır.  

DeğiĢme dinamiği imalat sektörü yerine, ticaret ve hizmet sektörü tarafından 

belirlenince, yeni konut iliĢkilerinin, çevrelerinin ve ikamet formlarının ortaya 

çıkması da, düĢük gelir gruplarının konut talebi artıĢından değil, yeni yüksek gelir 

gruplarının konut taleplerindeki niteliğin değiĢmesinden kaynaklanmıĢtır. 

Dolayısıyla 19.yy. Avrupası‟nda ortaya çıkan alt-orta tabaka konut yerleĢme 

formlarından çok, alt-kentler ve apartman semtleri gibi, üst-orta tabaka yerleĢme 

formları ortaya çıkmıĢtır (Ortaylı, 1986). NiĢantaĢı, Cihangir ve Beyoğlu‟nda yayılan 

yeni bir form olan apartman bir prestijli konut göstergesi olmuĢtur. 

OluĢmayan iĢçi sınıfı ve kenti olmasa da Osmanlı‟da bir takım barınma mekanları 

ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan biri 15. yüzyılda hücerat denilen tek oda konut 

birimleridir. Hücerat‟lar dıĢında toplam konut stokunun % 37‟si tek odalıdır. 

Yeniçeriler, bekar erkekler ve suhde tarafından kullanılan hücerat, vakfiyeler 

tarafından yaptırılan ve kiraya verilen, tek odalı, kolektif yaĢantıyı gündeme getiren, 

kendi kullanıcılarının evli ve çocuklu ailelerle karıĢmasını engelleyen ve denetleyen 

bir yapı türüdür. Yeniçeriler için yapılan Yeniçeri odaları ve Cebeci odaları, II. 

Mahmud döneminde ortadan kaldırılmıĢ olup, bugüne gelen örneği bulunmamaktadır 

(Tanyeli, 1996). Bekâr erkekler için üretilen bekar odaları ise genellikle tersaneler ve 
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donanma için üretilen barınma bölgeleridir. Buralarda çalıĢan iĢçiler, örneğin 18. 

Yüzyılda Kalyoncular KıĢlası inĢa edilinceye kadar Galata ve KasımpaĢa‟daki bekar 

odalarında kalmıĢlardır. 

MahmutpaĢa çevresinde ve Kapalı ÇarĢı‟nın kuzeyinde hem çalıĢma hem de barınma 

mekanı olarak yer alan hanlar, Haliç‟te Feshane‟deki, ya da Topkapı Sarayı‟nın dıĢ 

bahçesinde bulunan Darphane‟deki hücerat, ya da 20. Yüzyılın baĢlarında Ġstanbul ve 

Ankara‟da görülen “ameleler yuvası” türü barınak tipleri, iĢçi konutlarının ön 

oluĢumunu hazırlayan geliĢmelerdir. 

4.3 Erken Cumhuriyet Dönemi SanayileĢme Uygulamaları 

Yeni Türkiye Cumhuriyeti‟nin sanayi atılımlarını incelemeden önce Osmanlı‟dan 

neleri miras aldığı, hangi alanlarda eksiklerinin olduğu incelenmelidir.  Bu bağlamda 

eldeki fabrikalar ve sanayi kolları araĢtırıldığında, durumun çok da iç açıcı olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Elde, oluĢmuĢ çeĢitli sanayi dalları olmadığı gibi oluĢmuĢ bir sınıf 

ve eğitimli teknik elemanlar da bulunmamaktadır.  

1. Dünya savaĢından yenik çıkan Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti‟nin devraldığı 

devlet tesisleri Ģunlardır: 

1. Askeri fabrikalar… 

2. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü‟nün emrinde bulunan fabrikalar:  

      a)Silah ve mühimmat fabrikaları,  

      b) Beykoz Deri ve Kundura Fabrikaları, 

      c) Feshane Mensucat Fabrikası,  

      d) Bakırköy (Zeytinburnu) Bez Fabrikası.  

3. Maliye Vekâlet‟i emrinde bulunan fabrikalar:  

      a) Hereke Mensucat Fabrikası,  

      b) Adana Bez Fabrikası,  

      c)Yıldız Çini Fabrikası…(Soysal, 1957)  

Devlet elinde bulunan fabrikaların niteliğine bakıldığı zaman gıda ve giyim 

sanayinin ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir. Bu sanayi kolları daha çok tarıma 

dayalı sanayi kollarıdır. Cumhuriyet öncesinde Türkiye‟de 341 fabrika vardır. Fakat 

bunlar ufak çapta iĢletme ve atölyeler durumundadır (Tural, 1987). Makine ve kimya 

sanayi gibi ağır sanayi Cumhuriyet öncesinde kurulamamıĢtır. Bunun temel nedeni 

ise toprağa dayalı ekonomik yapıda dönüĢüm sağlanamamasıdır. 
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1927 yılında gerçekleĢtirilen "Nüfus, tarım ve sanayi sayımı" verilerine göre ülkede 

çağın sanayi teknolojisinden çok uzak bir sanayi vardı:   

 Toplam 65245 iĢletmenin %43,5'i tarım, evcil hayvanlar, balık ve av ürünleri 

alanında çalıĢmaktaydı. 

 Sayılan iĢletmelerin %79'unda 4'ten az kiĢi çalıĢmaktaydı. 

 Sadece 155 iĢ yerinde 100'den fazla kiĢi istihdam edilmekteydi. 

 Ülkede 642 yabancı iĢveren, 702 yabancı memur ve 347 yabancı iĢçi 

çalıĢmaktaydı. 

 Sınaî iĢletmelerinin %96'sı çevirici güç olarak organik güç kullanıyordu. 

Motor gücü kullanan iĢletme sayısı 2822 idi. (Anonim. Ekodialog.) 

Düzenlenen kongrelerde ekonomik bakımdan kuvvetli bir devlet olmak için mevcut 

kaynakların kullanılarak, büyük küçük her çeĢit sanayinin yaratılması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Bu dönemde sanayinin geliĢmesinin teĢvik edilmesi, yerli sanayi 

korunması, özel giriĢimlere ulusal ekonomi içinde önemli bir yer verilmesi, kredi 

olanaklarının sağlanması, sanayi için teknik eleman gereksinimi teknik eğit imler ile 

karĢılanmaya çalıĢılması amaçlanmıĢtır. Özel sektörün gerçekleĢtiremediği 

yatırımlar, devlet eliyle yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Fakat 1929 yılında dünya genelinde 

yaĢanan ekonomik bunalım, devletin özel giriĢime olan güveninin sarsılmasına ve 

devletçiliğe yönelmesine sebep olmuĢtur. Bu nedenle Cumhuriyet Dönemi'nde 

yapılan sanayi yapılarının hepsi devlet tarafından yapılmıĢtır. 

Cumhuriyet öncesindeki reformların temel hedefi olan devletin çağdaĢlaĢtırılması, 

Cumhuriyet rejimiyle yerini toplumun çağdaĢlaĢtırmasına bırakmıĢtır (Tanju, 1999). 

Devlet, temel tüketim ve ara malları alanında, ithal ikamesi sağlamak gayesiyle "Üç 

beyaz" ve "Üç siyah" projelerine öncelik vermiĢtir. Un, Ģeker ve pamuklu bez üç 

beyazı; kömür, demir ve akaryakıt üç siyahı temsil etmektedir. Bu temel malların 

yurt içinde üretilmesiyle, önemli oranda döviz tasarruf edildiği gibi, dıĢa bağımlı 

kalma korkusu da yenilmiĢtir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörden beklenen sanayileĢme hamlesi 

gerçekleĢmeyince, 1930‟ların ortalarından itibaren devlet eliyle sanayileĢme 

gündeme gelmiĢ ve birinci beĢ yıllık sanayi planı hazırlanmıĢtır (Ġnan, 1972). 1931 

yılında 1. sanayi planı yapılır. Ġlk önce Devlet Sanayi Ofisi ile Türkiye Sanayi Kredi 

bankası yerine Sümerbank kurulur. Sümerbank‟ın temel görevi sanayi planının 
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uygulanması yani sanayi tesislerinin kurulması ve kurulan diğer devlet kuruluĢlarına 

da örnek olmasıdır. 1935 yılında yer altı kaynaklarını araĢtırmak için Maden Tetkik 

Arama (MTA), bu kaynakları iĢlemek için Etibank ve elektrik enerji kaynakları için 

de Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi (EĠE) kurulur. 

Tekeli, 1. Sanayi planı doğrultusunda yapılması öngörülen fabrikaların yerlerinin, 

özellikle Anadolu da yer alan küçük kentler olarak seçilmesini, devletin modernite 

projesini tüm ülke düzlemine yayma isteğinin bir göstergesi olarak yorumlamaktadır.  

Bu planda öncelikle ham maddeleri memlekette bulunan veya sağlanabilecek olan 

sanayinin kurulması amaçlanmıĢtır. Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren 

sanayi devlete bırakılmıĢtır. Kurulmasına karar verilen sanayinin üretim kapasitesi 

ile ülkenin gereksinim ve tüketimi arasında paralellik kurulması hedeflenmiĢtir 

(Ġnan,1972). Bu plana göre yirmi fabrika kurulması teklif edilmiĢtir. Ġktisadi 

geliĢmenin sadece büyük merkezlerle sınırlı kalmaması, ülkenin çeĢitli yörelerine 

dengeli bir Ģekilde dağıtılması hedeflenmiĢtir. Bu hedef büyük pamuklu dokuma ve 

iplik tesislerinin Konya Ereğlisi, Nazilli, Kayseri ve Malatya‟da kurulmasına yol 

açmıĢtır. Bir fabrika, onun iĢleyebilmesi açısından gerekli enerjinin ve kömürün, 

suyun ve iĢçinin en ucuz ve en kolay sağlanabilmesine, hammaddesi ve ürünün en az 

masraf ve özveriyle taĢınabilmesine uygun bir yerde kurulmalıdır (Ġnan,1972).   

Sanayi programında kurulacak sanayi kolları; 

1. Mensucat sanayi: pamuklu, yünlü, kendir 

2. Maden sanayi: Demir, semikok, kömür ve türevleri, bakır kükürt 

3. Selüloz sanayi: Kağıt, karbon, selüloz, suni ipek 

4. Seramik sanayi: ĢiĢe, cam, porselen 

5. Kimya sanayi: Zaçyağı, klor, sudkostik, süperfosfat. 

4.4 Cumhuriyet Dönemi Sanayi Kronolojisi 

Cumhuriyet Dönemi Sanayi Kronolojisi Ġncelendiğinde, devletin ülkenin bütün 

bölgelerinde homojen kalkınma çabası gözlemlenir. Bu hedef sanayi planlarında 

alınan kararlar sonucunda belirlenmiĢtir. Böylece ülke içinde göç azalacak her 

bölgedeki kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanılacak ve en önemlisi yeni 

kimlik oluĢumu bu homojen sanayileĢme ile Anadolu‟nun her noktasına taĢınmıĢ 

olacaktır. 
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ġekil 4.1 : Birinci ve Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planlarına Göre 

KurulmuĢ Ve Kurulacak Sanayinin Yerleri (ġahinkaya, 

2009). 

AĢağıda kronolojik olarak sanayi adımları ve atılan önemli adımlar ile açılan 

fabrikalar listelenmiĢtir. Ayrıca tez kapsamında incelenen fabrikalar, listede koyu 

renkle belirtilmiĢtir. 

1924 - Gölcük'te ilk tersane ünitesi kuruldu. 

1924- Devlet Demiryolları kuruldu. 

1925 - Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu. 

1925 - Ġstanbul'da Liman ĠĢleri inhisarı kuruldu. 

1925 - Sanayi ve Madenler Bankası kuruluĢ kanunu kabul edildi. 

1925 - Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi. 

1925 - EskiĢehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete      

girdi. 

1925 - Adana Mensucat Fabrikası üretime baĢladı. 

1925 - ġeker Fabrikaları kurulmasına iliĢkin kanun kabul edildi. 

1926 – Demir Çelik Sanayiinin kurulmasına iliĢkin kanun yayımlandı. 

1926 - Türk Telsiz Telefon ġirketi kuruldu. 

1926 - EskiĢehir Uçak Bakım ĠĢletmesi açıldı. 

1926 - Ġlk Ģeker fabrikası Alpullu ġeker Fabrikası iĢletmeye açıldı. 

1926 - Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı.  
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1926 - Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu. 

1926 - UĢak ġeker Fabrikası iĢletmeye açıldı. 

1927 - Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi. 

1927 - Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı. 

1928 - Ankara Çimento Fabrikası açıldı. 

1928 - Ġstanbul Bomonti'de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi. 

1928 - Malatya Elektrik Santralı açıldı. 

1928 - Gaziantep'te Mensucat Fabrikası iĢletmeye açıldı. 

1929 - PaĢabahçe Rakı ve Ġspirto Fabrikası hizmete girdi. 

1930 - Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası açıldı. 

1932 - Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası iĢletmeye açıldı. 

1933 - EskiĢehir ġeker Fabrikası açıldı. 

1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti. 

1934 - Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime baĢladı. 

1934 - Turhal ġeker Fabrikası açıldı. 

1934 - Isparta Gülyağı Fabrikası üretime baĢladı. 

1934 - Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılıĢı yapıldı. 

1934 - Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası iĢletmeye açıldı. 

1935 - MTA Enstitüsü kuruldu. 

1935 - ETĠBANK kuruldu. 

1935 - Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. kuruldu. 

1935 - TürkkuĢu kuruldu. 

1935 - PaĢabahçe ġiĢe ve Cam Fabrikası üretime baĢladı. 

1935 - Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası iĢletmeye açıldı. 

1935 - Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası'nın açılıĢı yapıldı. 

1935 - Ankara Mamak'ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı. 

1936 - Sümerbank Malatya Ġplik ve Bez Fabrikası kuruldu. 

1936 - Ġzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi. 

1936 - Elazığ ġark Kromları ĠĢletmesi kuruldu. 

1936 - SEKA'nın Ġzmit'teki fabrikasında ilk kağıt üretildi. 

1937 - Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime baĢladı. 

1937 - Kozlu Kömür ĠĢletmeleri yabancılardan satın alındı. 

1937 - Ankara'da ilk Bira Fabrikası kuruldu. 

1937 - Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı. 
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1938 - Gemlik Suni Ġpek Fabrikası açıldı. 

1938 - Divriği Demir Madenleri üretime baĢladı. 

1938 - Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti. 

1938 - Murgul Bakır ĠĢletmeleri satın alındı. 

1938 - EskiĢehir Ġspirto Fabrikası açıldı. 

1938 - Giresun'da Fiskobirlik kuruldu. 

1939 - Ergani Bakır ĠĢletmesi hizmete girdi. 

1939 - Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime baĢladı. 

1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleĢtirildi. 

1939 - Adana Elektrik ġirketi devletleĢtirildi. 

1939 - Sivas Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu. 

1939 - Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi. 

1939 - Ankara Havagazı ġirketi devletleĢtirildi. 

1939 - Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi. 

1939 - Tekirdağ ġarap Fabrikası hizmete açıldı 

1940 - Ereğli Kömür ĠĢletmesi kuruldu. 

1940 - Garp Linyitleri ĠĢletmesi kuruldu. 

1941 - Türk Hava Kurumu Ankara'da uçak fabrikası kurdu. 

1942 - Ġlk büyük Türk ilaç fabrikası EczacıbaĢı Ġlaç Fabrikası Levent'te açıldı. 

1943 - Sivas Çimento Fabrikası açıldı. 

1944 - Ġzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi. 

1944 - Ġzmit Selüloz Fabrikaları iĢletmeye alındı. 

1944-Ġzmit'te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı. 

1946 - Elazığ Tekel ġarap Fabrikası açıldı. 

1947 - Rize Çay Fabrikası hizmete girdi. 

1948 - Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi. 

1948 - Ankara Etimesgut'ta kurulan Uçak Motor Fabrikası hizmete girdi. 

1949 - Sümerbank AteĢ Tuğla Fabrikası Filyos'ta açıldı. 

1949 - Murgul Bakır ĠĢletmeleri üretime baĢladı. 
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4.5 Cumhuriyet Döneminde OluĢturulmuĢ ĠĢçi yerleĢkeleri Örnekleri 

Örnek alan analizleri öncesinde literatür araĢtırması ile dönem örnekleri incelenerek 

önemli baĢlıklar altında incelenmiĢ böylece karĢılaĢtırma yapabileceğimiz bir altyapı 

oluĢmuĢtur. 

4.5.1 ġeker Fabrikaları 

Genç Türkiye Cumhuriyeti‟nin ekonomisi yerel kaynakları orijin alarak 

yapılandırılmak istenmiĢ, bu paralellikte UĢak ġeker Fabrikası ile Alpullu ġeker 

Fabrikası‟nın temelleri atılmıĢtır. Bu fabrikalar ekonomik üretime katkı sağlamak 

haricinde toplumsal yaĢamın kültürel boyutta da biçimlendirilmesini getirmiĢtir.  

Alpullu ġeker fabrikası, UĢak ġeker Fabrikası, EskiĢehir ġeker Fabrikası, Nazilli 

ġeker Fabrikası gibi yerleĢkeler lojman özellikleri ve kentle kurdukları bağlam 

açısından önemlidir. Bu nedenle Alpullu ġeker fabrikası, yerleĢke özellikleri ile bu 

tür fabrika yerleĢkelerinin ana kurgusunu örneklemesi açısından daha kapsamlı 

incelenmiĢtir. 

4.5.1.1 Alpullu ġeker Fabrikası 

22 Aralık 1925‟te temeli atılan ve inĢaatına baĢlanan fabrika, çelik karkas olarak 

planlanmıĢ ve inĢa edilmesi Alman Maschinenfabrik Bukau R. Wolf Firması 

tarafından yapılmıĢtır. 11 ayda tamamlanan fabrika inĢaat çalıĢmaları paralelinde 

fabrikaya ayrılan alanda numune tarlalar hazırlanarak, Macar baĢ mühendis Guters 

gözetiminde pancar ekimi yapılmıĢtır. Pancar ekimi çakın çevre köylerinde de 

öğretilmiĢ ve özendirilmiĢtir. 

Fabrika, üretim tesisi haricinde yapılaĢmasında içerdiği fonksiyonlar gereği, sosyal 

amaçlı binalar da inĢa edilmiĢtir. Böylelikle Alpullu ġeker Fabrikası bir yerleĢke 

içinde konumlanmıĢtır. Alpullu ġeker Fabrikası 1926‟ da iĢletmeye açılmıĢtır 

(Ödekan vd, 1990). 

Ekonomik istihdam ile birlikte, Alpullu ġeker Fabrikası ve yerleĢkesi, sosyal ve 

kültürel açıdan da içerdiği ilkokul, lise, hastane, sinema, yazlık sinema, gazino, spor 

tesisleri, lojmanlar, müze niteliğindeki Ergene KöĢkü, alıĢveriĢ mekânları, sıra 

dükkânlar, kooperatif binası ile çalıĢanının ve yöre insanının modernleĢmesi 

olgusunu yöreye getirmiĢtir (Anon., 2008).  



 

 

29 

YerleĢkenin özellikleri ve içinde barındırdığı yapılar 

Kırsal alan içinde yeĢil-modern bir üretim-yaĢam ortamını yansıtan Alpullu ġeker 

Fabrikası ve yerleĢkesinde, 751.000 metrekare üretim tesisinde ağırlıklı olarak Ģeker 

üretimi gerçekleĢtirilmektedir. ÖzelleĢtirme süreci ile mülkiyeti parçalanmaya 

baĢlayan 300.000 metrekare sosyal alanı kapsayan yerleĢke, Cumhuriyetle birlikte 

kalkınma hareketinin yansıması olmuĢtur.  

 

ġekil 4.2 : Alpullu Ģeker fabrikası vaziyet planı (Kaprol, 2009). 

YerleĢkede yer alan yapılar olarak; 

Üretim, arıtma ve depolama tesisleri, Yönetim Binası, Dinlenme ve eğlence amaçlı  

sosyal tesisler (Ergene KöĢkü, Büyük KöĢk, Sinema Binası, Yazlık Sinema Alanı, 

Gazino Binası), Spor Tesisleri, Eğitim Binaları, Revir, Ticaret ve Konaklama 

Binaları, Lojmanlar sayılabilmektedir. 

Alpullu ġeker Fabrikası Lojmanları 

Üretim tesisinin kuzeyinde yeĢil alan içinde yer alan 120 hanelik konut grubu; iki 

haneli tek ev, tek haneli tek ev, dört haneli iki katlı apartman olmak üzere toplam 3 

tip sergiler. Konutların yeĢil alan içinde yer alması kullanıcılarına doğayla yaĢama ve 

sebze yetiĢtiriciliği imkânı vermiĢtir. Hemen hemen her evin önünde çocuk oyun 

alanları ve bununla ilgili mobilyalar yer alır. Lojman alanı, kırsalda yer almasından 

dolayı kapalı bir yerleĢke olmamıĢtır. Güneyde yer alan tren istasyonu doğal bir sınır 

oluĢturmuĢtur. Lojmanların doğusundaki yeĢil alan da o noktada doğal bir eĢik 

olmuĢtur. Kırsalda konumlanan fabrika etrafından Lojmanlar haricinde, yerleĢkenin 
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kuzey ve kuzey-batı bölgesinde, aynı yerleĢim tipolojisi baz alınarak zamanla yeni 

konut alanları inĢa edilmiĢtir.  

Alpullu ġeker Fabrikasının kentle kurduğu iliĢki 

YerleĢke incelendiğinde modern ve çağdaĢ mimarlık ilkelerinin makro formda 

yerleĢimde, mikro formda binalarda uygulandığı gözlemlenir. 1926 yılında inĢa 

edilen Alpullu ġeker Fabrikası ve yerleĢkesi modernizim izlerini günümüze yansıtır. 

Aynı zamanda, fabrika çeĢitli hizmet alanlarında çevrenin kalkınmasına da katkı 

yapmıĢtır. Örneğin; kendi elektriğini üreten fabrika bir süre sonra çevresine de 

elektrik sağlar duruma gelmiĢ, fabrika ile birlikte bölge elektrik ile tanıĢmıĢtır. Bölge 

de pancar yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢ böylece çevre bölgelerde oluĢan tarlalarla birlikte 

küçük yerleĢimler de oluĢmuĢtur. Binaların yer aldığı yerleĢim bölgesindeki sistem 

ızgara kent planının habercisi olmuĢ, özellikle konutların yer aldığı sokaklar, 

dönemin kentsel dokusunu ĢekillendirmiĢtir. 

 

ġekil 4.3 : Alpullu Bölgesi‟nde oluĢan konut alanlarının Google  Earth 

görüntüsü. Düzenleyen:Melek Akçadoğan, 2014 

Alpullu ġeker Fabrikasının günümüzdeki durumu 

Günümüzde üretim faaliyetleri sonlandırılarak müzecilik anlayıĢıyla veya yeni 

iĢlevlerle yaĢatılmaya çalıĢılan örneklerin aksine Alpullu ġeker Fabrikası; 1926 
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yılındaki üretim anlayıĢından çok fazla değiĢim göstermeyen yapısıyla, sürdürülebilir 

olarak, yaĢayan endüstriyel miras, niteliğini sürdürmektedir. 

 

ġekil 4.4 : Alpullu Ģeker fabrikası günümüz Google Earth görüntüsü.   

Düzenleyen: Melek Akçadoğan, 2014 

4.5.2 Sümerbank Fabrikaları 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında sanayileĢme ve modernleĢmenin öncüleri olarak kurulan 

Sümerbank fabrikaları, ilerleyen yıllarda daha çok kendi çalıĢanlarına hizmet veren 

kapalı bir topluluk özelliği kazanmıĢtır. Bu anlamda bir tür Ģirket aidiyeti, (corporate 

identity) Sümerbanklılık oluĢmuĢtur. Bu oluĢumda amaç dengeli ve sürekli bir 

iĢgücüdür.  Böylelikle personel alımlarında aynı aile üyelerine öncelik tanınmıĢtır. 

Yine de kuruluĢlarından itibaren Sümerbank fabrikalarının kapalı bir topluluğu 

barındıran tamamen yalıtılmıĢ fiziki çevreler olarak düĢünülmemesi gerekir. Bu 

fabrikaların kuruldukları kentlerde bugün dahi hissedilen kültürel, ekonomik ve 

toplumsal yönde olumlu etkileri olmuĢtur (Asıliskender, 2002). 

konut alanları
fabrika 

lojmanları
sosyal donatılar

fabrika yapıları, 
depolar

yeĢil alan
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Tez kapsamında; Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, Bursa Merinos Dokuma 

Fabrikası, Ġzmit Seka Kâğıt Fabrikası, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası gibi 

yerleĢkeler incelenmiĢtir. 

4.5.2.1 Kayseri Sümerbank bez fabrikası 

Devletin, Sümerbank çatısı altında kurduğu ilk fabrika Kayseri‟dedir. Bu karar da 

Kayseri‟nin coğrafi konumu, demir yoluna sahip olması ve geniĢ bir ova üzerinde 

kurulması etkili olmuĢtur. Kayseri dokuma fabrikası Yozgat-Kayseri demiryolu 

üzerinde, 345,920 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuĢtur. Projesi Sovyet 

Türkstroy tarafından hazırlanan Kayseri bez fabrikasının temelleri, 20 Mayıs 1934‟te 

Ġsmet Ġnönü tarafından atılmıĢ olup, hizmete baĢladığı tarih ise 16 Eylül 1935‟tir. 

Türk- Sovyet iĢbirliği ile kurulan fabrikanın ve diğer binaların mimarı bir Rus, 

müteahhidi ise Abdurrahman Naci isimli bir Türk‟tür. Amacı halk tipi, ucuz pamuklu 

kumaĢ üretmek olan fabrikanın, kuruluĢ yıllarında bünyesinde 2194 iĢçi ve 155 

memur çalıĢmaktadır.  

YerleĢkenin özellikleri ve içinde barındırdığı yapılar 

YerleĢke kent merkezinden çıkan istasyon caddesinin devamında uzanan Erkilet 

Bulvarı üzerinde, kurulduğu dönem itibari ile dahi merkeze çok uzak sayılmayan bir 

noktada konumlanır. Üretim ve konut alanlarından oluĢan ikili bir yapı ortaya koyar. 

Erkilet bulvarının bir yanında üretim, sosyalleĢme, konut ve rekreasyon mekanlarını 

içeren üretim alanı, diğer yanında ise konut ve bazı sosyalleĢme mekanlarını 

barındıran konut alanı yer almaktadır. 

YerleĢkenin 50‟li yıllar öncesi itibari ile bir ana ve iki ya da üç adet de tali giriĢi 

bulunmaktadır. Diğer Sümerbank yerleĢkeleri gibi bu yerleĢke de üretim ve 

konutlar+sosyal alanlar olarak bir ana arterle birbirinden ayrılmıĢtır. Aynı zamanda 

ham madde, mamul madde ve yaya ulaĢımının kolaylığı açısından diğer yerleĢkeler 

gibi demiryoluna yakındır. Hatta yerleĢkenin yanında istasyon mahallesi yer alır.  

Sümerbank Kayseri Fabrikası, ĠĢletme (34.262 m
2
), Müdüriyet (462 m

2
), Tamirhane 

ve Elektrik santrali gibi iĢletmeye yardımcı binalar (yaklaĢık 4.000 m
2
), depolar ve 

sosyal tesislerin oluĢturduğu 218.000 m
2
‟si kapalı toplam 922.500'lik oturuma 

sahiptir. 
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ġekil 4.5 : Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları YerleĢke 

Planı  (Asiliskender, 2008) 

YerleĢkede yer alan yapılar olarak; 

Fabrika binaları (iplik ve dokuma) , ambarlar, elektrik santrali, atölyeler 

(dökümhane, demirhane, kaynak, sachane, tesviye ve marangozhane), kazan dairesi-

güç santrali, trafo- arıtma tesisi, soğutma havuzu, su kulesi, itfaiye- garaj, eğitim 

merkezi (kütüphane+ eğitim), yönetim yapıları, revir ve kreĢ, Sümer ilkokulu, iĢçi 

lokali, iĢçi yemekhanesi, sosyal merkez (memur yemekhanesi, sinema salonu), 

misafirhane, ekonoma, voleybol ve tenis sahaları, yüzme havuzu, 1000 kiĢilik 

tribünlü futbol sahası,  otoparklar ve yeĢil alanlar ile iĢçi ve memur lojmanları 

sayılabilmektedir. 1950‟lerden sonra yerleĢkeye cami ve lise de eklenmiĢtir. 

Sümerbank Kayseri bez fabrikası lojmanları 

Bu lojmanlar fabrika yapıları ile beraber tasarlanmıĢ ve belirli zaman aralıklarında 

uygulanmıĢ konutlardır. Ġlk olarak, 1935 yılında fabrika içinde memurlar için beĢer 

odalı dubleks 8 daireyi içeren betonarme apartmanlar ile iki kat üzerine üçer odalı 16 

daire inĢa edilmiĢtir.  Fabrika dıĢında ustalar için yapılan apartmanlarda ikiĢer odalı 

64 daire ikiĢer katlı dört blok içinde düzenlenmiĢtir. Ayrıca 1937‟de 350 yatak 

kapasiteli betonarme bekâr pansiyonu yapılmıĢtır.( Anon, 1973; Cumhuriyet‟in 50. 

Yılında Sümerbank 1923-1973) 
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1935-1950 yılları arasında toplam 6 ayrı tipte konut üretilmiĢtir. Tip 1, Tip 1A ve Tip 

2, dikdörtgen bir merkez etrafında toplanmıĢtır. Tip 3 ise birbirini lineer takip eden 

ikili sıra halinde dört binadan oluĢmaktadır. 1942 yılında yapılan Tip 4 ise, gridal 

düzende, 6 sıra 4sütun Ģeklinde yerleĢmiĢ 24 bloktan oluĢmaktadır. 

Sümer evleri çalıĢanların statüsüne göre planlanmıĢ evlerdir. Üst düzey idari 

hizmetlerde çalıĢanlar için, Tip1, Tip1A ve Tip2; iĢçi olarak çalıĢanlar için T3; 

memurlar için Tip4 ve bekâr iĢçiler için Tip5 olmak üzere 6 ayrı gruptur. 

 

ġekil 4.6 : Kayseri bez fabrikası lojman binaları. [2] 

1935-1945 yılları arasında 350 konut inĢa edilmiĢtir. Lojmanların ve fabrikaya ait 

binaların tasarlanması organik bir geliĢim süreci geçiren Kayseri için ilk Ģehircilik 

planları olarak görülebilir. Bu proje sadece fabrika ve lojmanlarını değil, 1950‟den 

1970‟e kadar, fabrika emeklileri için kooperatifler kurularak yapılan konutları da 

kapsamaktadır. Bu yapılaĢma, fabrika çevresinde, Sümer-Bebek, YeniĢehir ve Yeni 

Mahalle olmak üzere üç farklı semti oluĢturmuĢtur. 

Kayseri Sümerbank bez fabrikasının kentle kurduğu iliĢki 

Yapılan yatırım ile kent merkezinde yaĢamaya yönelik artıĢa bağlı olarak, barınma 

ihtiyacı ve konut sorunu ortaya çıkarmıĢtır. Kent merkezindeki kamu yatırımları 
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çevresinde kooperatifler ile geliĢmeye baĢlayan konut üretimi, bu ihtiyacın 

karĢılanmasında oldukça etkili olmuĢtur. 

Kentin önemli eğitim ve yönetim yapılarını etrafına çekmesi ile yerleĢkenin kentin 

geliĢiminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu anlaĢılmaktadır. YerleĢke ile 

merkez arasında bir cadde açılarak, kent merkezinin bu yöne doğru geniĢlemesi 

sağlanmıĢtır. 

1950 sonrası Kayseri‟de inĢa edilen konutlar ve özellikle de yapılan ilk apartmanların 

planlama yaklaĢımlarında, Sümerbank Bez Fabrikası lojmanları ve çevresinde 

kooperatifler ile üretilmiĢ konutların mekansal kurgusundan izler görülmektedir. 

Lojmanlar, üretildikleri dönemde mevcut dokuya karĢı ortaya koydukları farklılık ile 

geleneksel olanı etkilemiĢ, değiĢimi ortaya çıkararak mekansal modernleşme sürecini 

baĢlatmıĢ ve yönlendirmiĢtir. Ayrıca, kent içindeki konumlarından dolayı, lojmanları 

ve çevrelerinde destekledikleri kooperatif yerleĢimleri ile, kent merkezinin kuzey ve 

güney -bir miktarda batı yönlerinde, planlı bir biçimde geniĢlemesini sağlamıĢlardır. 

DıĢarıdan gelen iĢgücü, bulundukları ortamda yaĢadıkları sosyal değiĢim ile kentteki 

yerliliğin çözülmesini etkilemiĢtir. Bu iĢletmelerin hizmete girmesi ile, kendi içine 

kapalı geleneksel bir yapı içinde yaĢayan yerli aileler, modernleĢme sürecinin 

etkilerine bağlı olarak, daha önce karĢılaĢmadıkları derecede farklı bir sosyal ortamla 

birlikte yaĢamaya baĢlamıĢtır (Asiliskender, 2008). 

Toplanma ve iĢçi eğitimine önem veren fabrika, gene dönemin yazarlarınca ifade 

edildiği gibi önemli görevler üstlenmiĢtir. “Devletçe konulmuĢ bir radyo, sinema  

salonunda devletin propagandasının yapıldığı tiyatro oyunları.” yeni bir rejimin 

propaganda merkezi ve sosyal iletiĢimin mümkün olduğu yerler olmuĢtur. Buraya 

gelen iĢçilerin artık yeni para kazanma Ģekilleriyle Ģehirciliğin ilk kuralı olan toprak 

bağımlı iĢçinin toprağından Ģehre gelmesiyle oluĢmuĢtur. ÇalıĢanlar topraklarını 

bırakıp, bu fabrikalarda para kazanmaya baĢlamıĢlar ve bu ülke için önemli bir 

değiĢimin ilk habercisi olmuĢlardır ( Peri, 2002). 
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ġekil 4.7 : Kayseri‟de fabrikaların çevresinde kurulan iĢçi mahalleleri 

(Asıliskender, 2008). 

Kayseri Sümerbank bez fabrikasının günümüzdeki durumu 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, Sümerbank Holding A.ġ. yönetim kurulu 

kararınca 01.01.1989 tarihinden itibaren tüzel kiĢiliği kaldırılarak iĢletme haline 

dönüĢtürülmüĢtür. 30.10.1997 tarihinde ise BaĢbakanlık Toplu Konut ve Kamu 

Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı‟na ve BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu‟na 

devredilmiĢtir. KuruluĢlar tarafından iki kez ihaleye çıkarılmasına rağmen, 

özelleĢtirilememiĢ ve 12.10.1999 tarihinde Erciyes Üniversitesi‟ne tahsis edilmek 

üzere Maliye Bakanlığı‟na devredilmiĢtir (Anon. 1999, Sümer Holding A.ġ.; 

Aktaran, Asiliskender, 2008). 

1999 yılında iĢletmeye kapatılan Fabrika, -özelleĢtirilmek yerine- kamulaĢtırılarak 

Erciyes Üniversitesi‟ne devredilmiĢtir. Ancak, kapanan iĢletmeye ait borçlardan 

dolayı, futbol, tenis ve basketbol sahaları ve yüzme havuzunun bulunduğu kısım bu 

devir sürecinin dıĢında bırakılmıĢtır. Do.Co.Mo.Mo Türkiye Ulusal ÇalıĢma 

Grubu‟nun baĢvurusu ile Aralık 2003‟de iĢletme alanı içinde kalan yapılar ve Ocak 

2004‟de ise iĢletme alanı dıĢında kalan lojmanlar Kayseri Kültür Varlıkları ve 

Anıtları Koruma Kurulu tarafından tescillenmiĢtir. 

4.5.2.2 Bursa Merinos dokuma fabrikası 

19. yüzyıl sonlarında Osmanlı‟nın Güney Marmara Bölgesi‟nin en önemli ticaret ve 

sanayi merkezi olan Bursa‟da bıçakçılık, bakır sanayi, torna sanayi, dokuma sanayi 

ve tarım ürünleri sanayi gibi sanayi dalları bulunmaktadır. 
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Cumhuriyetle birlikte 1933 yılı itibari ile sanayileĢme hareketi planlanmıĢ ve ilk beĢ 

yıllık sanayileĢme planı içinde, Bursa‟da yer almıĢtır. Bunun baĢlıca nedenleri 

olarak; yün yıkama iĢlemi için gerekli olan suya sahip olması, merinos koyununun bu 

bölgede yetiĢtirilmesi ve iĢçi ücretlerinin Ġstanbul ve Ġzmir‟den görece düĢük olması 

sayılabilir. Bu plan bağlamında ülkede kurulacak 16 çeĢitli sanayi dalındaki 

fabrikadan biri olan Sümerbank Bursa Merinos Fabrikası‟nın 1935 yılında temeli 

atılmıĢ; Tesisin açılıĢı 2 ġubat 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

yapılmıĢ ve iĢletme üretime baĢlamıĢtır. Tesisin projeleri ve üretimi Alman 

HOCHTĠEF firması tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra hizmete alınan 

dokuma fabrikasındaki aksamın bir kısmı da Ġngiltere‟de üretilmiĢtir.  

1929 yılında 2800 merinos koyunu ithal edilmiĢ ve Karacabey Harası‟nda 

yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 

 

ġekil 4.8 : Sümerbank Bursa Merinos Fabrikası, 1937 (Arıtan, 2004). 

YerleĢkenin Özellikleri ve Ġçinde Barındırdığı Yapılar 

KuruluĢunda 72.000 m
2
'lik bir alana yerleĢen fabrika zaman içinde eklenen tesislerle 

büyümüĢ ve 390.000 m
2
'lik bir yerleĢim alanına ulaĢmıĢtır.  ĠĢletmeye açılan fabrika, 

üretim birimleri, kuvvet santrali, atölye ve ambarları, sosyal birimleri ve lojmanları 

ile 404,372 metrekarelik bir alana yayılmıĢtır.  

Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası hizmete açıldığında 1.442 iĢçi ve 67 memur 

çalıĢanı olan bir iĢletmeydi. Fabrikanın tam kapasite ile çalıĢtığı yıllarda ise 6 bin kiĢi 

çalıĢmakta, dolaylı olarak 30 bin Bursalı için istihdam olanağı yaratılmaktaydı 

(AvĢaroğlu, 2012). 

Merinos Caddesi‟ne dik yönde bağlanan Mahmudiye Caddesi‟nin ( Ulubatlı Hasan 

Cad.) bir yanında üretim, diğer yanında ise konut alanı yer alır. Üretim alanı kuzeyde 

mevcut demiryolu hattıyla, konut alanı ise güneyde ÇarĢamba Caddesi ile sınırlıdır. 

YerleĢkenin merinos caddesinde bulunan bir ana giriĢi dâhil dört giriĢi 

bulunmaktadır. 
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Kompleksin tüm özgün yapıları, bu yapıların detayları, çevre duvarları, giriĢ kapıları 

ve benzer diğer yapısal donatılar aynı modern tasarım anlayıĢı ile ele alınmıĢ ve 

özenle üretilmiĢlerdir. Yapılarda dönemin mimarlık özellikleri görülmektedir, bunlar 

yalın çizgileriyle modern endüstriyel yapı örnekleridir. GeniĢ alanlar kaplayan 

iplikhane ve dokuma salonu kuzey-güney yönünde yerleĢtirilmiĢ, üstten kuzey ıĢığı 

almaları sağlanmıĢtır (Aslanoğlu, 2001). DeğiĢik dönemlerde oluĢan gereksinimlere 

göre zamanla yeni birimler eklenmiĢtir. (1943-  kumaĢ boyama bölüm, 1946- apre 

bölümü gibi) 

Fabrika binaları, hizmet binaları ve sosyal tesisi, Mudanya Caddesi‟nin kuzeyinde 

modernist bir mimari ile inĢa edilmiĢ, o dönemde ev/iĢ uzaklığının ulaĢım açısından 

önemli olması nedeniyle lojmanları hemen karĢıda, caddenin güneyinde 2 katlı 

bahçeli, ikiz ev olarak çekirdek aile için batılı mimari tarzında inĢa edilmiĢler. 

  

ġekil 4.9 : Bursa Merinos Fabrikası Plan ġeması (Arıtan, 2004). 

YerleĢkede yer alan yapılar olarak; 

GiriĢ, fabrika ( iplik+dokuma), ambarlar, atölyeler, personel birimi, kazan dairesi-

kuvvet santrali, su deposu, soğutma havuzları, soğutma kulesi, kömür alanı, kantar, 

itfaiye, sera, idare, sosyal merkez ( sinema, yemekhane, lokal, misafirhane), iĢçi 

yemekhanesi, kreĢ+ revir, Sümer ilkokulu, spor alanları (futbol, basketbol ve tenis 

sahaları), otoparklar ve çocuk bahçeleri, yeĢil alanlar ve konutlar sayılabilir. 



 

 

39 

Bursa Merinos Fabrikası Lojmanları 

Merinos Fabrika Tesisi‟nin inĢa edildiği dönemde iĢyeri-konut iliĢkisinde yaya 

ulaĢımı egemendir. Caddenin kuzey yanında fabrika, güneyinde ise lojmanlar yer 

almıĢtır. Tesiste modernist bir yaklaĢım biçimi yanı sıra lojman yerleĢiminde batılı 

konut tipolojisi egemen olmuĢtur. 

Üretim alanı tarafında güney giriĢine yakın bir noktada iki katlı, müstakil, bahçeli, 

büyük müdür evi, makine Ģefi evi ve üç katlı bir memur konut bloğu yer alır. Ancak 

lojmanların yani kira evlerinin büyük çoğunluğu Mahmudiye Caddesi‟nin karĢısında 

yer alan konut alanında konumlanır. Bunlar da memur evleridir. 50 öncesi dönemde 

ÇarĢamba Caddesi hizasında taĢ kaplamalı iĢçi evlerinin de var olduğu söylenir, bazı 

çizimlerde bu evlerin izlerine de rastlanır ancak sonradan bunlar yıkılarak yerlerine 

kooperatif evleri ( mülk konutları) inĢa edilir. Burada bir dönem var olsa da Merinos 

iĢçi konutlarının diğer yerleĢkelere oranla daha cılız, miktarca az kaldığı söylenebilir. 

Halen korunan memur konutları ise iki sıra halindedir. Ön sırada dört odalı A tipi iki 

katlı (dubleks) ikiz evler, bir adet C tipi tek katlı ikiz ev ve yine bazı apartman 

blokları bulunur. Ancak arka sırada yer alan ve biri bugün kız öğrenci yurdu olarak 

kullanılan apartmanların çoğu 50‟lerden sonra inĢa edilir. Evlerin hepsi bahçelidir. 

(Arıtan, 2004) 

A Tipi bloklar, 1970 sonrası inĢa edilmiĢ beĢer katlı, betonarme yapılardır. B ve C 

tipi bloklar ise, 1948 yılında inĢa edilmiĢ olan iki katlı müstakil evlerdir. Bu 

yapılarda yığma sistem kullanılmıĢtır. B ve C tipi yapılarda bahçe-kent fikrinin 

önemsendiği, 1970‟lerde eklenen çok katlı blokların ise yerin niteliği ve genel 

planlamayla çok da bağlantılı olmaksızın inĢa edildiği gözlenebilmektedir 

(Zeybekoğlu, 2009). 

Bursa Merinos Fabrikasının kentle kurduğu iliĢki 

Bursa Merinos YerleĢkesi hem 1. BYSP‟ında adı geçen bir çok diğer yerleĢke gibi 

rasyonel bir yaklaĢımla hammaddeye yakın bir noktada kurulur hem de kendi 

hammaddesini kendi yaratır ve bölgede hayvancılığın geliĢmesine ön ayak olur. Bu 

yerleĢkenin kurulduğu kenti, çevresini sadece sanayileĢme yoluyla değil geleneksel 

hayvancılığın modernizasyonuyla da dönüĢtürdüğünü gösterir (Arıtan, 2004). 

Bursa‟nın Cumhuriyet sonrası sanayileĢmesi ve ilk 5 yıllık kalkınma planı içinde yer 

alması, kente göçü getirmiĢtir. Ġpek-ĠĢ ve Merinos yünlü sanayi fabrikaların inĢa 
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edildiği mahalleler, yeni konut alanlarının bu bölgelerde yapılanmasını sağlamıĢtır. 

1938 yılında Sümerbank Merinos Fabrikası iĢletmeye açılmıĢtır.  1925 yılında 

iĢletmeye açılan Ġpek-iĢ fabrikası ve onu takiben 1938 yılında Merinos fabrikasının 

açılması, kırsal kesimden kente göçü arttırmıĢtır. Ayrıca bu fabrikaların; Mudanya 

Caddesi‟nin sağladığı ulaĢım olanağı ile onun civarında yer almaları, bölgede yeni 

konut alanlarını oluĢturmuĢtur.  

Yapı Bursa için sadece mimari açıdan değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik 

açıdan da önemli bir tesis olmuĢ, her dönemde özel giriĢimcilerin ilgisini Bursa‟ya 

çekmiĢ, ülkemizin tarımdan sanayiye geçiĢinde önemli rol oynayarak, kent ve yakın 

çevresini tetikleyerek bölgede yeni sanayi kuruluĢlarının açılmasına öncülük 

yapmıĢtır. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1960‟lı yıllara kadar fabrika sosyal tesisleri 

önemli toplantı, balo ve benzeri etkinliklerin burada düzenlenmesi ile kente sosya l 

açıdan da katkıda bulunmuĢtur (Tuncer, 2011). 

YerleĢke içinde bulunan santral, Bursa‟nın elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü 

karĢılamıĢ; revir, kreĢ, yemekhane, misafirhane, ilkokul, lokal, spor alanları ve yoğun 

yeĢil doku kentlinin de zaman zaman kullanabildiği mekanlar olmuĢtur. 

1950‟li yıllarda çekilmiĢ olan hava fotoğrafına göre, fabrikanın kuzeydoğusunda 

seyrek bir yerleĢim dokusu bulunmakta, fabrikanın güneybatısında, Ulu Yol‟un 

hemen karĢı tarafında, gridal yerleĢim planı ile fabrika lojmanları görülmektedir. 

Bursa Merinos Fabrikasının günümüzdeki durumu 

1991‟de özelleĢtirme kapsamına alınan fabrika,  2004 yılında T.C. BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından özelleĢtirilmiĢ ve üretim 

durdurulmuĢ,“Merinos Yünlü Sanayi ĠĢletmesi‟nin toplam 314 bin 569 metrekarelik 

arazisi ve üzerinde bulunan taĢınmazların eğitim, halka açık kültür, sanat, spor ve 

rekreasyon amaçlarında kullanılması için kamu yararı göz önüne alınarak, Bursa 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟na bedelsiz devredilmesine karar vermiĢtir.  

Merinos Dokuma Fabrikası‟ndaki müdür evi, iplik iĢletmesi, düğün salonu, su kulesi, 

soğutma kulesi, puantörlük yapıları Koruma Kurulu kararıyla korumaya alınmıĢtır 

(Zeybekoğlu, 2009). Arazi ve taĢınmazlar 31 Temmuz 2006 tarihinde çıkan yangınla 

yok olmuĢtur.  Bursa BüyükĢehir Belediyesinin baĢlattığı kentsel dönüĢüm çalıĢması 

ile Merinos Fabrikası Atatürk Kültür Merkezi‟ne dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca alanda 

yeni bir kongre merkezi inĢa edilmiĢ ve rekreasyon amaçlı bir park oluĢturulmuĢtur. 
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Park içerisinde açık hava etkinlikleri için düzenlenen 16 bin metrekarelik alanın yanı 

sıra birçok kafe, restoran ve sosyal tesis de bulunmaktadır. Merinos Fabrikası‟ndaki 

elektrik santrali restore edilerek Enerji Müzesine dönüĢtürülmüĢtür. GeçmiĢte 

Merinos Sümerbank iĢletmesi spor kulübüne ait olan futbol sahasına ise günümüzde 

2005 yılında tamamlanan yeni bir stat inĢa edilmiĢtir. Ve bu stat Bursa Spora tahsis 

edilmiĢtir. Günümüzde Lojman Binaları alanda mevcut değildir. 

4.5.2.3 Seka kağıt fabrikası 

Ġlk BeĢ Yıllık SanayileĢme Planı içinde Kocaeli de yer almıĢtır. Kocaeli‟nin 

ülkemizdeki konumu ve çeĢitli ulaĢım olanaklarına sahip olmasından dolayı 

sanayileĢmenin baĢladığı bir ildir. Ġlk BeĢ Yıllık SanayileĢme planının kente 

yansıması 1936 yılında devlet tarafından kurulan SEKA Kâğıt Fabrikası‟dır (Aslan, 

2000).  

Cumhuriyet döneminde Kocaeli bir sanayi ve ticaret kenti olarak yeniden 

biçimlenirken, SEKA Kâğıt Fabrikası‟nın, kenti „tanımlı ve yaĢam dolu bir yer‟ 

haline dönüĢtürmede etkin bir rol oynadığı söylenebilir. 

YerleĢkenin özellikleri ve içinde barındırdığı yapılar 

Tesis Kocaeli‟nin batısında, Yenidoğan ve Kozluk Mahalleleri‟nde kuzeyde D-100 

karayolu, güneyde Marmara denizi ile sınırlı yaklaĢık 1.200.000 m
2
 alan üzerine 

kurulmuĢtur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan demiryolu hattı tesis arazisini ikiye 

ayırmaktadır. Tesisin üretim ve servis mekanları demiryolu hattı ile D-100 karayolu 

arasında yer almaktadır (Aydın, Çömlekçioğlu, 2008). 

 Fabrikada yer alan yapılar; Kağıt fabrikası, 2. Kağıt fabrikası (Hamur bölümü, 

üretim bölümü), Selüloz Fabrikası, Kaolin Fabrikası, ikmal ünitesi, ambar, güç 

santralı, kazan dairesi, tamirhane, hizmet binaları, Sümer ilkokulu, sosyal tesisler, 

sinema, revir, SEKA Cami,  spor alanları ve Kağıtspor Kulübü, lojmanlar olarak 

sayılabilir. 

 Birinci Kâğıt Fabrikası 

Seka I. Kağıt Fabrikası tesisin ilk üretim yapısıdır. ĠnĢaatı Alman bir firma 

Gutchoffnungshütte (G.H.H.) tarafından gerçekleĢtirilen yapının temelleri 14 

Ağustos 1934 tarihinde atılmıĢtır. 6 Kasım 1936 tarihinde açılıĢı yapılarak resmen 

iĢletmeye alınan Sümerbank Kağıt ve Karton Fabrikası, Kocaeli Ġli‟nden istimlak 
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kararı çıkartılan ve 30.400 liraya satın alınan 121.864 metrekare araziye kurulmuĢtur. 

Üç bitiĢik üniteden oluĢan fabrika yaklaĢık 15.700 m
2
 kapalı alana sahiptir. 

ĠnĢaatın hızlı tamamlanması, binaların daha hafif olması ve ilerde geniĢleme ve 

değiĢikliklere daha uygun olması gibi nedenlerle çelik taĢıyıcı sistem tercih 

edilmiĢtir. Hamur bölümü, üretim bölümü, ikmal ünitesi, ambar gibi mekânları 

barındıran I. Kâğıt Fabrikasının planlamasında fonksiyonun etkili olduğu 

anlaĢılmaktadır. Fabrikanın iĢ akıĢ Ģeması 3 katlı hamur ünitesinden baĢlayarak 9.00 

m yükseklindeki üretim ünitesini takip etmektedir. Üretilen kağıt, 2 katlı Ġkmal 

salonu kullanılmak üzere paketlenmektedir.  

 Ġkinci Kâğıt Fabrikası 

Zamanla iç artan talep sonucu Ġkinci kağıt fabrikası birincisinin geniĢletilmesi ile 

onun yanındaki araziye kurulmuĢtur. ĠnĢaatın ön projesi Voith firmasının planlarına 

dayanılarak G.H.H. firmasınca yaptırılmıĢ fakat  bazı aksaklıklardan dolayı inĢaat iĢi 

1944 yılına kadar sürmüĢtür. 

 Üçüncü Kâğıt Fabrikası 

Dört yıl içinde tamamlanarak, 21 Nisan 1954 tarihinde düzenlenen bir törenle 

CumhurbaĢkanı Celal Bayar tarafından açılmıĢtır. Bu fabrikanın açılması ile karton 

ihtiyacının önemli bir kısmının yurt içinden temin edilmesi ve saman kullanılarak 

üretilecek oluklu mukavva kutular ile tahta sandık tüketiminin azaltılması 

hedeflenmiĢtir (KocabaĢoğlu, 1996). 

 Dördüncü Kâğıt Fabrikası 

8 Kasım 1961 tarihinde iĢletmeye açılan Dördüncü Kağıt Fabrikası yılda 25.000 ton 

gazete kağıdı, 21.000 yazı tabı kağıdı üretecektir. 

 BeĢinci Kâğıt Fabrikası 

 Selüloz Fabrikası 

6 Kasım 1936‟da fabrikanın temeli atılmıĢtır. Selüloz Fabrikası her iki fabrikanın 

ihtiyacı olan selülozu temin ederek, selüloz ithaline ihtiyaç duyulmamasını 

sağlamıĢtır. Fabrikanın ihtiyaç duyduğu suyun Sapanca Gölü‟nden temin edilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Fabrika için gerekli tesisat, makine ve cihazlar J.M. Voith‟in yanı 

sıra baĢka yabancı firmalara sipariĢ edilmiĢtir. Fabrikanın inĢaatı iki kısımdan 
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oluĢmuĢtur. Çelik iskelet Ġkinci Kağıt Fabrikası zamanında yapılıp; tamirhane, 

malzeme ambarı, iki saman deposu, 6 memur evi, kantar barakası, 11 adet bina, su 

depoları, kanalizasyon, boru kanalları ve yollar ikinci aĢamada inĢa edilmiĢtir. 1945 

yılında fabrika faaliyete geçmiĢtir. 

 Kaolin Fabrikası 

1937 yılında Birinci Sanayi Planı‟na dahil bulunmayan bir Kaolin Fabrikası, daha 

doğru bir ifade ile kağıt fabrikalarının ilk maddelerinden birisi olan kaolini 

hazırlayacak bir tesis kurulmasına karar verilmiĢtir. 1941 yılı mart ayında iĢletmeye 

açılmıĢtır. 

 Klor ve Sud Kostik Fabrikası 

10 Temmuz 1938 yılında fabrikanın temel atma töreni gerçekleĢtirilmiĢtir. Uzun bir 

süreç sonunda türbin ve kazan dairesinin montajına 1943 yılı ortasında baĢlanabilen 

klor fabrikasının açılıĢı 17 Ağustos 1945 yılında Ġsmet Ġnönü‟nün katıldığı bir törenle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Seka kâğıt fabrikasının kentle kurduğu iliĢki   

1936 tarihinde iĢletmeye açılan SEKA Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Cumhuriyet 

döneminde Kocaeli‟nde kurulan öncü iktisadi atılımlardan biridir. Kamu eliyle 

gerçekleĢtirilen SEKA kağıt fabrikaları kompleksi erken Cumhuriyet döneminde 

devlete ait diğer sanayi tesislerinde olduğu gibi, sadece üretim odaklı olmakla 

kalmayıp, ayrıca yer aldığı Kocaeli Ġli‟nde iĢçi mahallesi, memur evleri, okulu, 

sinema ve tiyatro olarak kullanılan kantini, elli yataklı hastanesi ve çırak okulu ile bir 

modernleĢme modeli olmuĢtur.  

Seka kâğıt fabrikası Lojmanları 

Fabrikaların kurulması ile çalıĢanların barınma ihtiyacını karĢılamak amacıyla ilk 

lojman yerleĢimi söz konusu olmuĢtur. SEKA Kâğıt Fabrikası lojmanları Cumhuriyet 

döneminde Kocaeli‟nin ilk toplu yerleĢim örneklerinden birini oluĢturması açısından 

önemlidir (Demirarslan, 2005). 

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi (Seka Kağıt Fabrikası) kapsamında merkezi 

Saraybahçe mevkinde 1934-1936 yıllarında 2 adet, Yenidoğan ve Kozluk mah. 

mevkinde ise 1934-1936 yıllarında 36 adet lojman yapısı inĢa edilmiĢtir.  
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Kocaeli ili Merkez ilçesinde yer alan SEKA Kağıt Fabrikası‟na ait 1934-1936 Yılları 

arasında inĢa edilen iki adet lojman grubu 14 adet yapıdan oluĢmaktadır. Plan Ģeması 

ve alan büyüklükleri bakımından farklılaĢan tek katlı ikiz ev tipi lojmanların bir 

adedi 228 m2‟lik lojman (A blok, envanter no: 2-1A) ve on üç adedi ise 152m2‟lik 

lojman (B blok, envanter no: 2-1B) bloklarından oluĢmaktadır (Uzungüngör, 2008). 

 

ġekil 4.10 : Seka I. Kâğıt Fabrikası lojmanları günümüzdeki durumu. 

(Fatma Uzungüngör) 

 

ġekil 4.11 : Seka I. Kâğıt Fabrikası lojmanları ilk kurulduğu zamanki 

durumu [2] 

Seka kâğıt fabrikasının bugünkü durumu 

1990‟lı yıllarda özelleĢtirme sürecine giren ve 2005 yılında teknolojisinin yetersizliği 

nedeniyle kapatılan SEKA Kâğıt Fabrikası‟nın mülkiyeti Kocaeli BüyükĢehir 
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Belediyesi‟ne devredilmiĢtir. Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi alansal analiz çalıĢması 

26 raporunda 1. Tip iĢçi lojmanları (14 blok - 28 adet daire) korunma kapsamına 

alınmıĢtır. Bu kapsam dıĢındaki lojmanların yıkılmasına karar verilmiĢtir 

(Aydın,2006). Alanda aynı yıl Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 

tarafından incelemeler yürütülmüĢtür. Ġncelemelere göre 1936 – 1960 tarihlenen bazı 

üretim ve servis üniteleri, tasarım/yapı strüktürü değeri, tek olma değeri, özgün olma 

değeri, yapı stoku değeri, iĢlevlendirilebilirlik/alanda getirilecek kullanım kararları 

içinde yararlanılabilirlik değeri ve tarihi değer özellikleri göz önüne alınarak tescil 

edilmiĢtir. 1936 tarihinde tamamlanan Seka I. Kâğıt Fabrikası da tescile uygun 

görülen ünitelerden biridir. 

Bu kuruluĢa ait lojmanlar günümüzde yeniden iĢlevlendirilerek bakım ve onarımları 

yapılmadığı için atıl durumda kaldığı görülmüĢtür. 

 

ġekil 4.12 : SEKA Kağıt Fabrikası lojmanları A blok yerleĢim planı 

2007,  E. Özlem Aydın arĢivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.13 : SEKA Kağıt Fabrikası lojmanları B blok yerleĢim planı, 

2007, E. Özlem Aydın arĢivi. 
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4.5.2.4 Sümerbank Nazilli basma fabrikası 

Ġzmir- Aydın demiryolu güzergâhında bulunan Nazilli, iĢgücü rezervi dıĢında; su ve 

enerji kaynaklarının yakın mesafelerde bulunması, ulaĢım ve hammadde olanakları 

gibi gerekli olan pek çok özelliğe sahiptir. 

Öncesinde Nazlıköy ve Pazarköy isimli iki köyün birleĢmesinden oluĢan Nazilli 

özellikle 1866‟da Aydın-Ġzmir demiryolunun inĢasından sonra geliĢen küçük bir 

kasabadır. Demiryolu kurulduğu dönemde bugün de olduğu gibi kenti ikiye 

bölmektedir. 

Aydın ili Nazilli ilçesinin Bozdoğan yolu üzerinde 1935‟te temeli atılan fabrika, 9 

Ekim 1937 yılında iĢletmeye açılmıĢtır. Projesi Sovyet Türkstroy Firması tarafından 

çizilmiĢ, inĢaatı ise Sovyet Türk iĢbirliğinde yapılmıĢtır (Arıran, 2004). Bozdoğan 

Ģosesinin doğu tarafında bulunan iĢçi konutlarının Turkstroj‟da üretilen projeye 

sonradan Türkiye‟de eklendiği söylenebilir (Doğan, 2009). 

YerleĢkenin özellikleri ve içinde barındırdığı yapılar 

1937 tarihli vaziyet planına göre, 213875 metrekare büyüklüğündeki fabrika alanı ve 

84000 metrekare büyüklüğündeki konut alanıyla birlikte toplam 297.875 

metrekaredir (Doğan, 2009). Alan 350x600 m boyutlarında kuzey- güney 

doğrultusunda uzanan ve Bozdoğan Ģosesinin batı kenarında yer alan bir 

dikdörtgendir.  

Fabrika yerleĢkesi Ģehre karayolunun haricinde Sümerbank tarafından inĢa edilen tek 

ray demiryolu hattı ile bağlıdır. Yük taĢımasının yanında uzak konut alanlarından 

fabrikaya iĢçi de taĢımıĢtır. Nazilli Bozdoğan yolunun bir yanında üretim, 

sosyalleĢme alanlarını ve iç memur evlerini barındıran üretim alanı, diğer yanında ise 

memur,iĢçi evlerini ve bazı sosyalleĢme mekanlarını kapsayan konut alanı yer alır. 

Üretim alanının  ana giriĢ dahil dört giriĢi bulunur.  

Önceleri boĢ olan demiryolunun batısına yerleĢke sınırına gelecek Ģekilde depolar ve 

atölyeler eklenmiĢtir. Demiryolu ve ana fabrika binası arasında depolar, tren 

istasyonu, itfaiye ve tamir atölyeleri bulunmaktadır. Fabrika yapısı ile Bozdoğan 

yolu arasında kalan kısımdaki iĢçi yemekhanesi, soyunma odaları ve duĢlar gibi 

eklemeler 1980‟lerden sonra yapılmıĢtır. 
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ġekil 4.14 : Fabrika yerleĢim planı ( Arıtan, 2004). 

YerleĢkede yer alan yapılar; 

YerleĢkede; giriĢ, fabrika, çırçır fabrikası, ambarlar, atölyeler, ĠnĢaat bakım Ģefliği, 

kazan dairesi- güç santrali, itfaiye+garaj, su kulesi+pompası, soğutma havuzu, su 

santrali, su deposu, sera, istasyon birimi, idari bina, sosyal merkez, sinema, açık hava 

sineması, iĢçi kantini, iĢçi kontrol birimi, misafirhane, ekonoma, Sümer ilkokulu, 

spor salonu, bisiklet parkı, spor alanları (tenis kortu, futbol sahası, basketbol sahası), 

otoparklar, çocuk bahçeleri, yeĢil alanlar ve lojmanlar yer almaktadır. 

Sümerbank Nazilli basma fabrikası Lojmanları 

Hem üretim hem de konut alanında bulunan ve dönemi içinde çekim alanı yaratan 

lojmanların önemli bir bölümü kuruluĢtan gelir. Bozdoğan yolunun doğusunda yer 

alan konut alanında inĢa edilen ilk yapılar, U Tipi Memur Apartmanları, Bekâr 

Memur Apartmanı ve Bekar Pavyonları‟dır. Konutlar yolun diğer tarafına inĢa 

edilerek olabildiğince gürültü ve hava kirliliğinden uzak tutulmak istenmiĢtir.  

Üretim alanında idarenin kuzeyinde bir avlu çevresinde konumlanan iki katlı, 

betonarme, kırma çatılı dört memur evi bloğu bulunur. Müdür evi de bu bloklardan 

birinde yer alır. GiriĢi dıĢarıdan dubleks dairelerle apartmanlar bir aradadır.( kapalı 

yerleĢkeler ile özdeĢleĢiyor) 50‟lerden sonra burada iç misafirhane açılır. Bozdoğan 

yolunun karĢısındaki konut alanında ise iki katlı, sekiz daireli, kırma çatılı „„dıĢ 

apartmanlar‟‟ , farklı tipte farklı tipte birkaç apartman bloğu ve bekar iĢçi 

apartmanları vardır.  
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Memur Apartmanları (Ġç Apartmanlar) 

Nazilli Basma Fabrikası‟nda konutlar, ana fabrika yapısı ve yönetimle birlikte ilk 

etapta inĢa edilen ve özgün projede bulunan Ġç Apartmanlar dıĢında, Bozdoğan 

Ģosesinin doğusuna inĢa edilmiĢlerdir. Ġç apartmanlar bir tarafında futbol sahası ve 

diğerindeyse müdüriyet bulunan, ortası yeĢil alana ayrılmıĢ U formu oluĢturacak 

Ģekilde dizilmiĢ dört bloktan oluĢmaktadır. Bu apartmanlar müdür, müdür 

yardımcıları ve Ģeflere ayrılmıĢtır. Bu özelliği ile statü farkı vurgulanmıĢtır. Statü 

farkı müdür evi ile daha da ortaya çıkar. Müdür ve batıda futbol sahasına ve güneyde 

Kantin‟in bahçesine bakan köĢede bulunmaktadır. 

Evli Memur Apartmanları (U Tipi Apartmanlar) 

Bunlar açık ucu batıdaki Bozdoğan yoluna ve fabrika alanına bakan bir U formu 

oluĢturacak Ģekilde dizilmiĢ türdeĢ üç bloktan oluĢmaktadır. 1970 tarihli plana göre 

toplam 48 daireden oluĢan betonarme yapılardır. Her blokta 8 daireye ulaĢan iki giriĢ 

bulunur. Güneydeki blok SSK hastanesi inĢa edilene kadar hastane olarak 

kullanılmıĢtır. 

Amele (Bekâr) Pavyonları; 

Konut alanının güney ucunda yer alan iki bloktan oluĢmaktadır. Fakat bu yapılar 

yıkılmıĢtır. Özgün projede 4 adet tasarlanmıĢ fakat yalnızca 2 tanesi inĢa edilmiĢtir.  

Bekâr Memur Apartmanı ; 

Bu yapı daha sonraları Misafirhaneye dönüĢtürülmüĢtür ve bu iĢlev ile kullanılmıĢtır. 

Plan Ģeması olarak tabir oteli andırmaktadır. 

Nizamiyenin tam karĢısında bulunan bu yapı önündeki ortak kullanıma açık birtakım 

iĢlevlerin zaman içinde yerleĢtirildiği geniĢ bir alanı tanımlar. Sonradan bu alanının 

kuzey doğu kısmına bir fırın, güneyine ise berber, manav bakkal, kasabın da yer 

aldığı ve iĢçi kulübü, aynı hizada yer alan konut blokları ve fabrikaya en yakın ucuna 

da ekonoma eklenecektir. Bugün bu yapıların hiçbirisi ayakta değildir. 

A2 Tipi ĠĢçi Apartmanları; 

Sümerbank tarafından inĢa edilen tip projelerden biri olan bu apartmanlar, 1942‟de 

tamamlanmıĢlardır. Bu apartmanlar iki katlı ve her biri 49 metrekarelik dört dairenin 

bulunduğu yapılardır. Apartmanların evli iĢçiler için tasarlandıkları anlaĢılmaktadır. 
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Bu alanda memur, iĢçi evleri karıĢıktır ancak yine de hiyerarĢi gereği önde memurlar 

arka kısımda ise iĢçiler oturur. 50‟lerden sonra ise mevcut konut alanının arkasında 

228 adet küçük, müstakil iĢçi evi inĢa edilir, böylece konut miktarı iki katına çıkar. 

 Ocak 2002 itibari ile Belediye‟ye devredilen bu alandaki birçok konut yıkılmıĢ 

durumdadır (Arıtan, 2004). 

Sümerbank Nazilli basma fabrikasının kentle kurduğu iliĢki 

Fabrikanın Ģehre olan etkilerinden en önemlisi tarımsal üretime olan katkısıdır. 

Birincisi, beĢ yıllık sanayi planının da önemli temalarından biri olan tarımsal ürünün 

sanayi hammaddesi olarak standardize edilmesidir. Dokuma sektöründe kullanılacak 

hammadde için pamuk ıslah istasyonlarının kurulmasına sanayi planı öncesinde 

baĢlanmıĢtır. Ġkinci olarak Nazilli Basma Fabrikası bir süre sonra pamuğun bir 

numaralı alıcısı olmuĢtur.  

Fabrikanın kurulması ile mevcut yerleĢkedeki birçok sorunun da çözülmesi 

öngörülmüĢtür. (Kanalizasyon, elektrik gibi altyapı hizmetlerinin gelmesi gibi) 

KuruluĢ yıllarında bölgedeki iĢçi gücü azlığından dolayı çevre illerden gelecek 

iĢçilerin için fazladan iĢçi konutu yapılması öngörülmüĢtür. Bu da bölgenin daha da 

büyümesine neden olmuĢtur.1958 yılında Kemer Hidroelektrik Santrali iĢletmeye 

açılana dek, fabrika kentin elektrik ihtiyacını karĢılamıĢtır. 

Sümer Ġlkokulu, U tipi apartman bloklarının kuzeyinde yer alır. YerleĢke içindeki 

konumu düĢünüldüğünde, AĢağı Nazilli‟nin geneline hizmet verdiği anlaĢılmaktadır. 

Ayrıca sinema olarak kullanılan çok amaçlı salon, Nazilli için de öneme sahip bir 

kültür merkezi görevi yapmıĢtır. 

YerleĢke lojmanlarının, konutlarının inĢası ile birlikte çevrede yeni konut alanları 

oluĢur, çeĢitli eğitim, sağlık yapıları ve ticari mekânlar kurulur. Mahalle Sümer 

Mahalle adını alır ve mahalledeki birçok dükkân da yine Sümer adını kullanır 

(Arıtan, 2004). Sümer mahallesi 50‟ler öncesi geliĢir ancak 50‟lerden sonra da 

büyümeyi sürdürür. 
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ġekil 4.15 : Sümerbank Nazilli  Fabrikası Plan ġeması (Arıtan, 2004). 

4.5.2.5 Karabük Demir Çelik Fabrikası 

Demir-Çelik endüstrisinin kurulması için incelemelere 1925 yılında baĢlanmıĢ, bu 

sanayi için uygun bir yerin seçilmesi üzerinde durulmuĢtur. Yapılan incelemeler 

sonucunda maden kömürü havzalarına yakınlığı, demiryolu güzergâhında oluĢu, 

mıntıkanın iskânına çok müsait oluĢu, jeolojik bakımdan ağır endüstri kurulmasına 

elveriĢli oluĢu ve askeri mülahazalar nedenleriyle o güne kadar on üç haneli bir köy 

olan Karabük, fabrikaların kurulacağı bölge olarak seçilmiĢtir (Kardemir). 

 

ġekil 4.16 : Fabrikanın kurulduğu arazinin kurulmadan önceki hali 

(www.kardemir.com). 

Türkiye‟nin ilk ağır sanayi hamlesi olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası‟nın yeri ile 

memur ve iĢçi meskenlerinin yerleĢtirileceği alan, 1936 yılında belli olmuĢ ve 3 

Nisan 1937 yılında Ġsmet Ġnönü‟nün katılımıyla iĢletmenin temeli atılmıĢtır. 

Böylelikle Karabük Demir-Çelik kompleksi Ġngiliz Export Credit Guarantee 

Department kuruluĢundan alınan kredi ve Ġngiliz H.A. Brassert and Co. Ltd. 
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Ģirketinin müteahhitliğiyle, Soğanlı ile Araç çaylarının kesiĢtiği yerde ve birer 

bataklıktan farksız olan geniĢ çeltik tarlalarının üzerinde kurulmuĢtur. 

1 Mart 1938‟de makinelerin montajı baĢladı ve birbirini besleyen-tamamlayan 

üniteler bütünü olan bu tesiste ilk olarak 6 Haziran 1939‟da Kuvvet Santralı ve 

ardından da 27 Temmuz 1939‟da 1. Kok Fabrikası iĢletmeye alınmıĢtır (Kiper, 

2013). 

Ġstanbul Üniversitesi‟nde görev alan Gerhard Kessler 1949 yılında yayınlanan, 

Zonguldak ve Karabük‟teki çalıĢma Ģartlarını incelediği çalıĢmasında; Karabük‟ün 

sadece coğrafi ve iktisadi bakımından değil, yarattığı sosyal ortam dolayısıyla da 

yeni bir dünya olduğunu belirtmiĢtir (Öktem, 2009). 

Birinci sanayi planında daha çok tekstil ve tahıl sanayi üzerine kararlar alınmıĢ 

olmasına rağmen daha sonraki süreçte kurulacak ağır sanayiler için bir demir çelik 

fabrikası gerekmekteydi. Bu amaçla kurulan ilk Demir- Çelik Fabrikası ile yeni 

fabrikalar inĢa edilecek ve yeni makineler üretilebilecektir. 

Bünyesindeki ek tesislerle, birçok fabrikanın kuruluĢunda önemli görevler üstlenip 

„Fabrikalar Kuran Fabrika‟ unvanını taĢımaya hak kazanmıĢtır. Zira, AfĢin- Elbistan 

TES, Petkim, SeydiĢehir Alüminyum Tesisi, Karakaya Barajı, Fırat Köprüsü; Pendik, 

TaĢkızak ve Alaybey Tersaneleri ile Erdemir ve Ġsdemir entegre tesisleri de dahil 

olmak üzere, TRT ve PTT‟nin 19 adet Radyo-TV anten kulesi, çay fabrikalarının 64 

ünitesi, 9 tane Ģeker fabrikası, 7 çimento fabrikası, Etibank iĢletmelerinin bir kısmı 

ve bazı askeri tesisler Karabük Demir-Çelik Fabrikası tarafından kurulmuĢtur (Kiper, 

2013). 

 

ġekil 4.17 : Fabrikanın ilk kurulduğu yıllardan bir görünüm 

(www.kardemir.com). 
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YerleĢkenin Özellikleri ve Ġçinde Barındırdığı Yapılar 

Karabük demir- çelik fabrikalarının yapımına baĢlanması ile birlikte bu fabrikada 

çalıĢacak olan iĢçiler ve mühendisler için bir yerleĢim inĢasına da eĢ anlamlı olarak 

giriĢildi. Ġlk olarak yapımına baĢlanan evlerin inĢasını da aynı Ġngiliz firma 

üstlenmiĢtir (Öktem, 2009). 

Fabrikaların çalıĢanlarına sağladığı imkânlar içinde yazın iĢçilere tatil imkânı veren 

Erkan Kampı da vardır. Aynı zamanda; fabrikaların evlere verdiği diğer hizmetler 

içinde elektrik, yakacak ve suyun ücretsiz olarak verilmesi de vardır. Bunun dıĢında 

evlerin bahçelerinin düzenlenmesi, her sene evlerin boyanması da fabrikaların 

görevlileri tarafından gerçekleĢtirilir ( Ġller Bankası,1967-68). 

21 Mayıs 1955‟te Etibank‟ın bir müessesesi olan Divriği Demir Madenleri‟ni de 

bünyesine katan kuruluĢta, bu iĢletmelerin dıĢında baĢlıca Ģu üniteler mevcuttur; 

- Kırma-Eleme ve Sinter Tesisleri,- Kok Fabrikaları,- Yüksek Fırın, 

- Çelikhane,   

- Haddehaneler, 

- Makine Atölyesi, 

- Çelik Konstrüksiyon Atölyesi, 

- Pik, Çelik ve DemirdıĢı Metal Dökümhaneleri (Kiper, 2013). 

YerleĢkede yer alan sosyal donatılar olarak; 

YeniĢehir‟de 300 kiĢilik bir sinema binası, gençlik ve YeniĢehir kulüpleri, halkevi, 

Arı Parkı ( havuzlu bahçe), çocuk bahçeleri, tenis, voleybol ve futbol sahaları, yüzme 

havuzu,2 adet lokanta, atıĢ poligonu, halkevi, kreĢ ,800 öğrenci için ilk ve 

ortaokullar, bir yatılı çırak okulu , 100 yataklı ve tam teçhizatlı bir hastane,mahalle 

kantini(Ekonoma), Lojmanlar. 

1957 yılında 4000 kiĢilik bir stadyum inĢa edilmiĢtir ( Fındıkoğlu, 1963). 

Karabük Demir-Çelik Fabrikası Lojmanları 

Fabrikalarla eĢ zamanlı olarak kurulan yerleĢimde, yeni konutlar inĢa etmeye altmıĢlı 

yılların ortalarına kadar devam edilmiĢtir. YerleĢim planının yabancı uyruklu bir 

mimar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Sonraki yıllarda inĢaat faaliyetleri daha 

çok mevcut evlerin geniĢletilmesi üzerine yoğunlaĢmıĢtır (Öktem, 2009). 
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 1935-1955 yılları arasında demir- çelik fabrikaları tarafından inĢa edilen konut sayısı 

1011 civarındadır (Fındıkoğlu 1963b). YerleĢim, Ergenekon ve YeniĢehir mahalleleri 

olmak üzere komĢu iki bölgeden oluĢur. Ergenekon Mahallesi daha alt düzey iĢçiler 

için, daha basit ve küçük evlerden meydana gelir. YeniĢehir Mahallesi üst düzey 

iĢçiler, memurlar ve mühendisler düĢünülerek planlanmıĢtır. 

Ġlk etapta 400 iĢçi yerleĢtirilmiĢtir. Bu ustalar Karabük‟te bir süre Ġngiliz 

mühendislerin yanında çalıĢtıktan sonra eğitim için Ġngiltere‟ye gönderilirler. 

ĠĢçilerin iskânını sağlamak amacıyla Araç vadisi boyunca basit binalar yapılırken 

diğer taraftan da yamaç üzerinde memur ve teknisyenler için evler inĢa edilmeye 

baĢlanır.  

   

ġekil 4.18 : Karabük demir-çelik fabrikası lojmanları yerleĢim Ģeması, 

(Öktem, 2009, Fabrikada YaĢamak) 

ġekil 4.19 : Karabük demir-çelik fabrikası lojmanları günümüz Google 

Earth görüntüsü.  

Lojman tipleri birkaç çeĢitte farklı dönemlerde inĢa edilmiĢtir. Bu tipler; Yüzevler, 

Dereevler, iĢçi pavyonları; çamlık ve memur evleri, müdür evleri, genel müdür 

evleri, misafirhane, bekar lojmanları, Memur Apartmanları, Otuzsekiz Evler ve 
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Kübana Apartmanları‟dır. Her evin ön ve arka tarafında bahçe iĢlerine elveriĢli boĢ 

arazisi mevcuttur. 

Diğer Sümerbank amele evleri ve mahallelerin planlanmasında uygulanan ilkeler bu 

yerleĢim için de geçerlidir.  

Genel müdür ve misafir evleri mahallenin giriĢinde yamaçtaki ilk terasın üzerinde 

manzaraya hakim bir noktada bulunur. Yakın çevresinde müdür evleri, mühendisler, 

ustabaĢılar ve iĢçiler için evler yeralır. Bekar lojmanları içinde yemekhanenin de 

bulunduğu sosyal tesislerin yakınına yerleĢtirilmiĢtir. Mahallede oturanların 

ihtiyaçlarını ucuza karĢılayabilecekleri kantinleri mevcuttur. Yaya kaldırımları ve 

yollar geniĢtir. Kanalizasyon, temiz su gibi donatıların yanında mahallenin büyük bir 

kısmı 1950‟li yıllarda inĢa edilmiĢ olan merkezi ısıtma ile ısıtılmaktadır. Evler 

minimum ihtiyaca göre, çekirdek aileye hitap eden evlerdir. Evlerin kuzey-güney 

doğrultusunda yerleĢtirilerek hem sabah hem akĢam güneĢinden faydalanması 

sağlanmıĢtır. Her evin bol güneĢ alması önemsenmiĢtir.  

Caddeden sonra ilk olarak sıra evlerden oluĢan Yüzevler gelir, devamında bir yeĢil 

kuĢağın ardından diğer evlerin ve apartmanların yer aldığı YeniĢehir yerleĢimi 

yükselir. Bütün yollar geniĢ kaldırımlı, geniĢ asfaltlı ve yeĢillik içerisindedir. Ayrıca 

1959 yılında yapılan 14 katlı apartmana kadar, 3 katın üstünde ev yapmama ilkesi 

ihlal edilmemiĢtir. 

Karabük Demir-Çelik Fabrikasının kentle kurduğu iliĢki 

Karabük demir- çelik fabrikaları yerleĢimi karabükün köyden kentleĢmeye geçirdiği 

değiĢimdeki ilk yapılaĢma sürecidir. Bu yerleĢimle birlikte eĢ zamanlı olarak 

karabükte konutlaĢma baĢlamıĢtır. Karabük ilk planlama çalıĢması 1949 yılında 

yapılmıĢtır. 
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ġekil 4.20 : Karabük demir-çelik fabrikası ve çevresinde oluĢan konut 

alanlarının Google Earth görüntüsü. Düzenleyen: Melek 

Akçadoğan, 2014 

Zaman içinde üretim ve iĢçi kapasitesi sürekli artıĢ gösteren fabrikaların sürekli 

olarak lojman inĢa ederek tüm ihtiyacı karĢılaması hem ekonomik olarak, hem de 

bölgenin sadece bu fabrikalara ait bir yerleĢim olmaktan çıkıp ĢehirleĢmesi sebebiyle 

gerekliliğini yitirmiĢtir. 1960‟lardan itibaren yeni konut yapımı bırakılmıĢ, hem 

iĢçilerin kendi evlerine sahip olarak Ģehri sahiplenmeleri de düĢünülerek, iĢçi 

kooperatiflerine ağırlık verilmiĢtir. 

Aynı zamanda, fabrika çeĢitli hizmet alanlarında çevrenin kalkınmasına da katkı 

yapmıĢtır. Kenti mimari alanda geliĢtirirken yeni diğer sanayi yatırımlarında olduğu 

gibi kurulduğu Ģehre yeni modern hayatı da getirmiĢtir. Örneğin, halkı eğitmek adına 

çeĢitli kurslar düzenlenir,  halk terbiyesi kurslarında pratik hayat bilgileri 

öğretilmektedir. Ġngilizce, Almanca, Fransızca üzerine yabancı dil kursları verilir. 

Halk eğitim olarak yüksek standarda ulaĢırken sinema, tiyatro, dans ve spor gibi 

sosyal aktiviteler ile bu fabrika sayesinde tanıĢır. Böylelikle fabrika kent yaratırken 

kentliyi de yaratmaktadır.  
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Fabrika bünyesinde yapılan su sondajları sonucu elde edilen su, fabrikanın 

ihtiyacından baĢka kentin de su talebini karĢılamaya baĢladı. Ġdare binaları ve 

lojmanlarla oluĢturulan ilk nüvenin çevresini ise artan gelir düzeyine uygun tüketim 

maddelerini satan mağazalarla baĢlayan ticari geliĢme giderek büyümüĢtür.  

Karabük Demir-Çelik Fabrikasının günümüzdeki durumu 

58 yıl boyunca bir kamu kuruluĢu olarak faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik 

Fabrikaları, 1995 yılında özelleĢtirilerek Kardemir adını almıĢtır. 

 

ġekil 4.21 : Karabük demir-çelik fabrikası günümüz Google Earth 

görüntüsü. Düzenleyen: Melek Akçadoğan, 2014 

Bugün hala demir-çelik fabrikalarına ait olan yerleĢim, fabrikaların Lojmanları 

olarak iĢlevini sürdürmektedir.  Bu lojmanlar, farklı Ģahıslara ait olmayıp tek bir 

kuruma ait olması sayesinde orijinalliğini kaybetmemiĢ bu güne zaman zaman 

yapılmıĢ olan geniĢletme çalıĢmaları dıĢında özelliklerini kaybetmeden gelebilmiĢtir 

(Öktem, 2009). 

YeniĢehir Mahallesi, 1996 yılında kentsel sit ve üçüncü derece doğal sit alanı ilan 

edilmiĢtir. 

4.5.3 Ye0rleĢkelerin Genel değerlendirmesi 

Ġncelenen fabrikalardan bir kısmı günümüzde iĢlevini yitirmiĢ ve dönüĢüm geçirmiĢ 

olup bir kısmı da yerleĢke özelliğini korumuĢ ve hala faaliyetine devam etmektedir. 

konut alanları
fabrika 

lojmanları
sosyal donatılar

fabrika yapıları, 
depolar

yeĢil alan
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Bütün bu yerleĢkelerin bulunduğu bölgeye olan kentsel bağlamdaki etkileri 

yadsınamaz. Bu etkileĢim fiziksel, sosyolojik ve ekonomik dinamikler olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

Fiziksel etkileĢim olarak incelediğimizde, bu yerleĢkelerin kuruldukları bölgelere 

öncelikli olarak gerekli olan alt yapıyı getirmiĢ olduğunu anlarız. Bulundukları 

Ģehirlere demiryolunun gelmesi, yeni yolların ve limanların yapılması ve ayrıca Ģehir 

elektriğinin üretilmesi, yeĢil alan oluĢumu gibi dinamikler kentin omurgasını 

oluĢturan önemli kriterlerdir.  Diğer yandan, incelenen örneklerdeki; o Ģehrin ilk 

hastaneleri, ilk okulları ya da ilk sinemaları gibi sosyal donatıların çoğu fabrikaların 

getirmiĢ olduğu yeniliklerdir. Bu yeni yapılar bölgenin  sonraki süreçlerde ürettiği 

mimari çevreyi de etkilemiĢtir. Bir diğer konu ise yerleĢkelere ait olan lojmanların 

haricinde kendiliğinden oluĢmuĢ olan iĢçi mahalleleridir. Bu mahalleler yerleĢke 

etrafında oluĢmuĢ ve oluĢumunda lojman yerleĢim yapısını örnek almıĢtır. 

Ekonomik etkileĢim olarak, yeni iĢ olanakları, bölgedeki nufüsü besleyen diğer yan 

hizmetler ile yeni kaynakların üretilmesini sayabiliriz.Örneğin Allpullu‟nun Ģeker 

fabrikası için alan seçilmesi ile bu bölgede Ģeker kamıĢı yetiĢtirilmesi, Bursa‟daki 

Merinos Fabrikası için getirtilen Merinos koyunu ve bu koyunun burada 

yetiĢtirilmeye baĢlanması  gibi yeni kaynaklar ve teknikler  gösterilebilir. Ayrıca bu 

yerleĢkeler ile bölge kalkınmıĢ ve diğer yan sanayiler için de çekim merkezi haline 

gelmiĢlerdir. Bölge halkı Fabrikalarda çalıĢmasa bile Fabrika çevresindeki diğer 

hizmet birimlerinden kazanç elde etmiĢlerdir. 

Sosyolojik etkileĢim incelendiğinde ise, ilk olarak bölgedeki insan yapısının eğitim 

düzeyi, yaĢam koĢulları ve kültürel aktiviteler yönünden geliĢtirilmesi göze 

çarpmıĢtır. Birinci bölümde değinilen disipliner mekan anlayıĢı, Cumhuriyet‟in ilk 

yılları ile benimsenmiĢ ve disipliner mekanlar ile yeni bir kimliği olan çalıĢkan, 

aydın ve disiplinli bir yurttaĢ oluĢturma anlaĢıyı birbirini beslemiĢtir.  

Bu bölgelere gelen eğitimli insanlar diğer insanları da etkilemiĢ ve birçok sanat dalı, 

gazeteler, radyolar Anadolu Ģehirlerine bu sayede gelmiĢtir. Yöre halkı sinema, spor, 

balolar ile bu yerleĢkeler sayesinde tanıĢmıĢtır.  
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5.  MADEN KENTLERĠNDEKĠ ĠġÇĠ YERLEġKELERĠ; ZONGULDAK 

ÖRNEĞĠ 

Madencilik insanlık tarihi kadar eskidir. TaĢ kömürünün de eski tarihlerden beri 

kullanıldığı bazı kaynaklarda yer almaktadır. Milattan 350 sene önce yunan 

filozoflarından Aristo ve sonrasında Teokrast, yazdıkları eserlerde eski Yunanistan 

da ağaç gibi yanan siyah topraklardan ve taĢlardan bahsetmiĢlerdir. Ġngiltere de 1066 

yılında Newcastle Havzası‟nda, Belçika‟da 1195 yılında Hesin Mıntıkasında, 

Fransa‟da 12. Asırda Saint Etienne havalisinde, Almanya‟da 1302 senesinde 

Vestafalya‟da, Amerika‟da ise 18. asır sonlarında Virjini ve Pansivania 

Eyaletleri‟nde maden keĢfi ve ihracı yapılmıĢtır.  Bu zamanlarda, köylülerin kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda toprak yüzeyine yakın olan kısımlardaki maden kömürünü 

çıkarttıkları bilinmektedir. Fakat taĢ kömürünün önemi ve kullanımı, demir 

üretiminin hızlandığı 18 yüzyılda daha da artmıĢtır. Bir ton ham demir elde etmek 

için geç ortaçağ yüksek fırınında 8 ton odun kömürü gerekmiĢ, bunun üretimi için de 

30 ton odun tüketilmiĢtir. Bu odun beĢ hektarlık kayın ormanına karĢılık gelmektedir. 

Bu da metal sanayisinin geliĢmesini engellemiĢtir (Çatma, 2006). Büyüyen demir 

endüstrisi ile Avrupa‟daki ormanların tehdit altında olması,  Kok kömürünün 

metalürji alanına giriĢini hızlandırmıĢtır. Ayrıca bu madenin üretimindeki artıĢ; artan 

nüfusa ısı sağlamak için kömüre olan talep, ocaklardan tüketiciye ucuz olarak 

nakletme olanaklarının geliĢimi ve madencilik yöntemlerindeki iyileĢmeler olarak 

sayılabilir. Ġngiltere‟nin madencilikteki erken geliĢmesinin önemli bir nedeni ise 

kuzeydoğu kömür yataklarının denize yakın oluĢudur.  

ÇalıĢma alanımız olan Zonguldak da bu özelliğe sahiptir. Böylece sanayi planlarında 

kararı alınan birçok fabrikanın (örneğin Karabük Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, 

Çatalağzı Termik Santrali) Zonguldak çevresinde kurulmuĢ olması tesadüf değildir. 

Türkiye‟de taĢkömürü yatakları sadece Ereğli- Zonguldak havzasındadır. Adana, 

Merzifon, Amasya, Bolu, Erzurum, Kütahya, Manisa, NevĢehir, Sivas, Yozgat, 

Mardin ve Siirtteki kömür yatakları ise değiĢik türden linyitlerden oluĢmaktadır. 

Zonguldak Ģehir merkezi kömürün bulunmasından sonra kurulmuĢ olsa da çevresinde 

eski tarihlere dayanan yerleĢim alanları yer almıĢtır. Bölgede Eski yunan kolonisi 

çağında; Herakleia Pontika (Ereğli) ve Amastris (Amasra) kentleri kurulmuĢtur. 
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Osmanlılar zamanında ise Ereğli, Amasra ve Bartın deniz ticaretinde ve gemi 

yapımında oldukça ilerlemiĢtir. 

5.1 Tarihsel Süreç, Kentin OluĢumu ve Kırılma Noktaları 

Kentin ilk kurulduğu günlerden bugünlere kadar geçirdiği evreler kısaca 

açıklanacaktır. Çünkü yönetim, siyasi yapı, geçerli olan kanunlar sosyal yapıyı 

etkilediği gibi fiziksel çevreyi de etkilemiĢtir. 

5.1.1 Osmanlı‟da Zonguldak kömür havzasının keĢfi  

Sanayi devrimini 100 yıl geriden takip eden Osmanlı‟da, devrimin yaratıcısı olan 

makinelerin itici gücü olan buhar ve bunun için gerekli yüksek kalorili taĢ kömürü 

sorunu kendini dayatmaktadır. Dünyadaki sanayileĢmeyi yakalamak isteyen II.  

Mahmut‟un 1820 yılındaki fermanıyla ilk kömür araĢtırmaları baĢlamıĢtır. Amaç, 

taĢkömürüne dayalı buhar makinelerinden özellikle askeri alanda yararlanmaktır 

(Amele birliği). TaĢ kömürü yataklarının 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından 

keĢfedilmesi ile bu sorun çözülmüĢtür. Bu tarih havzanın oluĢum sürecinin 

baĢlangıcıdır. Kömürün bulunduğu 1829 yılından günümüze kadar, havzada farklı 

tarihlerde oluĢmuĢ birçok yönetim yapısı yer almıĢtır. Bu tarihler incelendiğinde 

havza için çok önemli kırılma noktaları olduğu anlaĢılmaktadır.  

1. Hazine-i Hassa (Evkaf Nezareti ) yönetimi (1848 -1854) 

2. Ġngiliz (Galatalı Sarraflar) Kömür Kumpanyası iĢletmeciliği (1849 -1854) 

3. Kırım SavaĢı (Geçici Ġngiliz) yönetimi (1854 -1856) 

4. Hazine-i Hassa ( Evkaf Nezareti ) yönetimi (1856 -1865) 

5. Bahriye Nezareti Yönetimi (1865 -1908) 

6. Nafıa Nezareti Yönetimi (1908 - 1909) 

7. Ġktisat Vekâleti Yönetimi (1920 -1940) 

8. TKĠ Yönetimi (1957- 1984) 

9. TTK Yönetimi (1984-) 

5.1.2 ĠĢletmecilik BaĢlangıcı 

Osmanlı devlet sanayi kuruluĢlarının bölgedeki kömür üretimine paralel olarak 

kömür kullanımına geçtikleri, hatta kömür üretimi ile ilgili belirli geliĢmeler kesinlik 

kazandıktan sonra kömür kullanan yeni fabrikaların kurulduğu görülmektedir 
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(Öğreten, 2006). Bu bilgi, bölgede çıkarılmaya baĢlanan kömürün Osmanlı 

döneminde ülke genelinde kömüre gereksinim duyan bir takım sanayi tesislerinin 

kurulmasına olanak vermesi gibi bir iliĢkiyi ortaya koyması açısından önemlidir 

(Altan, 2011). 

Kömürün bulunmasından 1848 yılına kadar ki süreçte, kömür rezervinin ve havza 

sınırlarının belirlenmesi için çalıĢmalar yapılmıĢ ve bölgede küçük ölçekli üretim 

yapılmıĢtır. 1830 yılından sonra çıkarılan kömürün bir bölümü tersane ve tophanede 

kullanılmakta, bir bölümü de buharlı ticaret gemilerinde ve yabancı vapurlarda 

tüketilmektedir. 1840 tarihinden önce Kozlu iskelesinin varlığını ve kömür 

çıkarımının gerçekleĢtiğini kanıtlayan kaynaklar vardır (Zaman, 2004). 

Ġngiliz asıllı bazı galata sarraflarının 1840‟lı yıllarda kurdukları kumpanya, 

Amasra‟da Ġngiliz bacaları denen ilk ocakları faaliyete geçirerek Ġngiltere adına bir 

öncelik kazanmayı baĢarmıĢtır.  

5.1.3 Hazine-i Hassa (Evkaf Nezareti ) yönetimi (1848 -1854) 

Bu dönemde padiĢah fermanı ile havzanın sınırları belirlenir. Daha sonraki süreçte 

bu araziler vakıflar idaresi mülkleri topraklarına dâhil edilir yönetimi de hazine-i 

hassa‟ya ait olur. Böylece havza padiĢah adına tapulaĢtırılmıĢ olur. Bu yapılan ilk 

resmi düzenlemedir.  

5.1.4 Ġngiliz (Galatalı Sarraflar) Kömür Kumpanyası iĢletmeciliği (1849 -1854) 

Galata bankerleri, Osmanlı Devleti‟nden taĢkömürü iĢletme imtiyazlarını, Mart 1849 

yılında almıĢlardır. Donanma için ücretli kömür üretimi de zorunlu hale gelmiĢ, 

demir üretimi için Ġstanbul‟da birçok fırın kurdurulmuĢ ve 1850 Kırım savaĢı 

esnasında havzada ilk taĢıma projesi olan demiryolu Ġngiliz uzmanlar tarafından 

yapılmıĢtır. Demir yolu ile birlikte nakil sorunları ortadan kalkmıĢ olduğu için artık 

daha fazla üretim yapılabilecek ve çıkarılan bütün madenler kolayca Ġstanbul‟a 

aktarılabilecektir. Bu yıllarda bazı ocaklar miri ocaklar olarak asker- iĢçiler 

tarafından iĢlenmiĢtir. Ayrıca kömürlerin limana taĢınması için bir dekovil hattı ile 

sahilde yükleme tesisleri yapılmıĢtır. Yabancıların havzaya giriĢi ile bölgede yapılan 

Bu çalıĢmalar yurt dıĢından getirilen uzmanlar doğrultusunda gerçekleĢmiĢ ve 

havzanın kömür üretiminde teknik açıdan geliĢmesini sağlamıĢtır. 
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5.1.5 Kırım SavaĢı (Geçici Ġngiliz) yönetimi (1854 -1856) 

Zonguldak hem coğrafi hem de üretim açısından o dönem için çok önemli bir 

bölgedir. Rusya ile baĢlayan savaĢ neticesinde Osmanlı Fransa ve Ġngiltere ile birlik 

oluĢturmuĢtur. Daha sonraki süreçte Osmanlı kömür havzasının (Kozlu, Zonguldak 

ve Üzülmez mıntıkası) yönetimini kısa bir süre için Ġngilizlere devretmiĢtir. Bu 

süreçte çıkarılan kömür Fransız ve Ġngiliz deniz donanması için kullanılmıĢtır. 

Çaydamar- Üzülmez ve Kilimli dekovil hatları da Kırım SavaĢı sürecinde 

yapılmıĢlardır. 

5.1.6 Ġkinci Hazine-i Hassa ( Evkaf Nezareti ) yönetimi (1856 -1865) 

SavaĢın sona ermesiyle anlaĢma gereği yaptığı yatırımları bedelsiz, kömürleri ise 

bedelli olarak teslim eden Ġngiliz teknik elemanlar bölgeden çekilmiĢ bölge yeniden 

Hazine-i Hassa yönetimine geçmiĢtir. Sanayi devrimini yakalamaya çalıĢan 

Osmanlı‟nın sanayi yapıları için Ġngiltere‟den buharlı makineler getirilmiĢ ve 

gereken kömür de Zonguldak kömür havzasından karĢılanmıĢtır. Fakat bu süreç 

içinde göreve getirilen kiĢilerin baĢarılı olamaması üretimin artmaması ve 

Ġngiltere‟den kömür getirme gereksinimleri sonucunda yönetim yeniden yabancı 

sermayelere verilecektir. 

1860‟ların sonlarında raylı sistem, kömür akıtma kanalları yenilenmiĢ ve bu 

yenilemelere ek olarak yeni raylı sistemler inĢa edilerek tesisler ve mekanik kömür 

taĢıma donanımları geliĢmiĢtir (Özgönül, 2007). 

5.1.7 Bahriye Nezareti Yönetimi (1865 -1908)      

1867 Dilâver PaĢa Nizamnamesi, temel amacı imparatorluğun buharlı savaĢ gemileri 

için bölgeden sağlamak istediği kömürü daha iyi çıkarma koĢullarıdır. Bunun 

yanında bu nizamnamede iĢçinin yaĢam koĢullarını bir miktar düzeltme çabası da 

bulunmaktadır. Havza 14 bölgeye ayrılmıĢ olup; 13-50 yaĢ arasındaki her erkek 

nüfus, 12 günlük periyotlarla madenlerde dönüĢümlü olarak çalıĢmakla yükümlü 

kılınmıĢtır. Böylece bölgedeki çiftçi madenci sosyal tabakanın ilk adımı atılmıĢ olur.  

1882 yılındaki Bahriye Nezareti piyasada serbest satıma izin verince bölgeye yabancı 

sermaye gelir. Böylece üretimin azlığı ve yetersiz iĢgücünün belirginliği artar. Buna 

çare olarak 1900‟lerde,  Ereğli bölgesi dıĢından iĢçi temin etmek için izin çıkartılmıĢ 

ve Trabzon, Artvin, Rize gibi illerden daha uzun süreli çalıĢtırılmak üzere iĢçiler 
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getirtilmiĢ ve böylece ilk göç bu zamanlar da baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda çıkan 

barınma ihtiyacı ile ocak çevrelerinde yerleĢmeler oluĢmuĢtur. Üretimin 

zorlaĢmasından dolayı, 1910‟da, miri toprakların bundan böyle imar ve ihya yoluyla 

özel mülke geçemeyeceği, bina yapımının yasaklandığı ve 1900 yılı esaslı tapular 

geçerli olmak üzere, tüm arazinin devletin hüküm ve tasarrufunda kalacağı kararı 

çıkmıĢtır.  

 

ġekil 5.1 : Kömür havzası dıĢından gelen maden iĢçilerinin kaynağı, 

1840‟lar- 1914. [3] 

1906 Maden Nizamnamesi, ticaret ve tarım bakanlığı yönetimi alır. Bölgenin kentsel 

yapısını çok uzun süre etkileyecek olan Tezkere-i Samiye çıkarılır. Böylelikle havza 

kamulaĢtırılır. 

Sonuç olarak en büyük  kırılma noktası olan kömürün keĢfi ile Cumhuriyet öncesi 

bölge yerleĢim yapısı değiĢmiĢ, Zonguldak kenti ortaya çıkmıĢ var olan yan bölgeler 

ise büyümüĢtür. Fakat yine de birçok kaynaktan edinilen bilgiler doğrultusunda o 

dönemde Ģehir altyapılarının Zonguldak için hala oluĢtuğu söylenemez. Bunun da 

baĢlıca nedeni köylü iĢçi olan mevsimlik iĢçilerdir. Civar köylerden bu iĢçiler 

dönüĢümlü olarak çalıĢmıĢ bu yüzden çoğunluk geçici iĢçi barakaları 

oluĢturmuĢlardır.  
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ġekil 5.2 : Zonguldak maden iĢçileri için kurulmuĢ bir iĢçi barınağı 

(Amelebirliği arĢivi). 

 

ġekil 5.3 : Zonguldak maden iĢçileri için kurulmuĢ bir iĢçi barınağı 

(Amelebirliği arĢivi). 

5.1.8  Cumhuriyet‟in ilanı ve sonrasındaki süreç 

Osmanlı Ġmparatorluğu ve I. Dünya savaĢı sırasında geliĢmiĢ ülkelerin hedefi olan 

bölge, Cumhuriyetin ilanı ile bağımsızlığın ve kalkınmanın temel kaynaklarından biri 

olarak ele alınmıĢ ve ulus devletin modernleĢme ve kalkınma projesine dönüĢmüĢtür. 
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Kentsel altyapılar daha çok bu süreçte oluĢturulmuĢ, diğer kalkınma ürünleri olan 

sanayi dalları bölgeye kurulmuĢtur.  

 

ġekil 5.4 : Havzanın ilk Santrali (ZĠÇDR, 2009). 

Ayrıca Cumhuriyetle birlikte mecliste ilk çıkan kararlardan biri maden iĢçisine 

yönelik bir kanundur. Bu kanun zorunlu çalıĢmayı ortadan kaldırmaya yönelik olup, 

iĢçi çalıĢma koĢulları ve barınma, sağlık, eğitim gibi alanlarda iyileĢtirici kararlar 

alınmıĢtır. 

1921 tarihli kanun sonrasında havzada etkin bir Ģekilde çalıĢan yabancı Ģirketler, 

yasa gerekliliğince bazı giriĢimlerde bulunmuĢtur. Örneğin, Ġtalyan Türk Kömür 

Madenleri Anonim ġirketi, yaklaĢık 600 iĢçilik bir iĢ gücü barındıran Kozlu ve 

Kandilli için iĢçi barakaları inĢa ettirmiĢtir. ġekil 5.5‟te bu Ģirketin yaptırmıĢ olduğu 

iĢçi barakaları görülmektedir. 
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ġekil 5.5 : Amele kanunundan sonra Kandilli‟de iĢçi barakaları 

(Cumhuriyet‟in 10. Yılında, 1933). 

Aynı Ģekilde Fransız Ģirketi de iĢçileri için barakalar inĢa ettirmiĢ fakat bunun tek 

nedeni kanuna uymak değil aynı zamanda iĢçiyi çalıĢma alanına bağlama isteğidir. 

Ayrıca bazı koğuĢ ve hamamlar da bu kanun doğrultusunda inĢa edilen birimler 

olmuĢtur. ġekil 5.6‟da Fransız Ģirketine ait iĢçi barakaları ve diğer birimleri 

görmekteyiz. 

 

ġekil 5.6 : Amele kanunundan sonra Eregli Ģirketinin inĢa ettiği iĢçi 

mahallesi (Cumhuriyet‟in 10. Yılında, 1933). 

 „„…Vatanı ıĢıklatan vatanı yürüten ve vatanı ısıtan belde‟‟ cümlesiyle baĢlayan „„ 

Kömür ġehri‟‟ adlı makalesinde Ġsmail Habib (1943), Zonguldak‟ın fiziksel yapısını 

Ģu cümlelerle betimlemektedir.„„…Limana girmeden güverteden bakıyorum: deniz, 
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ufki bir huni maktar gibi karaya sokulmuĢ. Koyun solunda bir tepe, sağında bir tepe, 

ve dipte, hepsi yeĢil sırtlı, koyu ormanlı, ve dalga dalga birbirine girmiĢ üç dört tepe. 

Bu tepelerin duruĢu dahil, deniz tarafı çatlak, dibindeki sivriliği biraz kesilerek 

oturtulmuĢ Ģakuli bir huniye benziyor.Limandayız: solda, denizin içine bir baĢ gibi 

uzanan fener burnu. Bu baĢ geriye, karaya doğru dalga dalga kabarıyor, ilk kabartının 

üstünden kırmızı kiremitli madenler mektebinin yan profili görülmektedir. Onun 

önündeki dere yarığının karĢı sırtlarına yayılmıĢ, hepsi ağaçlara gömülü; kagir, 

beyaz, birer ikiĢer katlı, taĢkın saçaklı sayfiye evleri: orası eski Frenk mahallesi; 

eskiden Türkler‟in adım atamadığı yer…‟‟ 

1935‟lere gelindiğinde daha ciddi atılımlar içine giren genç Türkiye Cumhuriyeti, 

devlet adına Ģirketler kurmakla iĢin yürüyemeyeceğini görünce, sanayinin geleceği 

için kesin çözümü, 1940 yılında bütün kömür havzasını devletleĢtirmekte bulmuĢtur. 

Zonguldak Maden Ocakları, devlet eliyle tasarlanan ve yönetilen, bu kararla birlikte 

kaynaklarını bütün ülkeye aktaran bir sanayi bölgesi olmuĢtur. 

Bahriye nezareti ile alınan Ġlk önemli istihdam kararı Zonguldak kömür havzası 

içinde „‟çevre-merkez‟‟ iliĢkilerinin baĢlangıcıdır.  Sanayi planı doğrultusunda 

Karabük ve Ereğli‟de kurulan demir çelik fabrikaları ve Çatalağzı‟nda kurulan 

termik santral ile kömüre endeksli bir endüstriyel alan ve iĢçi sınıfı oluĢmuĢtur. 

Zonguldak kömür havzası, Ġstanbul ve Ġzmir dıĢında o dönemdeki iĢçi nüfusunun en 

çok olduğu bölgedir.  

1930‟ların  ilk yarısında havzada bir ay içinde çalıĢan ve toplamı on bin kadar olan 

madenci nufüsünun yaklaĢık üçte ikisinin ayın yarısını madenlerde, diğer yarısını ise 

köylerinde tarımla uğraĢarak geçirdiği bilinmektedir. Geri kalan üçte birlik kısım ise 

yine havza içinde yerleĢik maden iĢçileri olmayıp; Trabzon, Giresun, ve Artvin gibi 

daha uzak illerden gelen ve en az on aylık periyotlarla madenlerde kalan Doğu 

Karadeniz köylüleridir. Daha sonraki süreçte ailelerinin de yanına alan 

Karadeniz‟den ve yurdun Doğu bölgesinden Zonguldak‟a çalıĢmaya gelen bu iĢçiler; 

konut ve konut yapımı için gerekli arsa yokluğu nedeniyle, var olan lojman 

yerleĢkeleri ile çalıĢtığı yer civarında orman arazisine ve hazine arazisine gecekondu 

yapmıĢtır.   
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Çizelge 5.1.‟de değiĢik yıllarda Zonguldak dıĢı doğumluların genel nüfus içindeki 

yüzdesinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu da bölgenin o dönem için göç alan bir 

endüstri bölgesi olduğunu açıklamaktadır. 

Çizelge 5.1 : Zonguldak doğumlularla,  Zonguldak dıĢında doğanların sayılarının 

1935-1960 yılları arasındaki değiĢimleri ( ZMP, 1970). 

 

Ġkinci dünya savaĢı ile birlikte gelen dünya krizi ve kömür üretiminin daha az 

masraflı olması için 1940 yılında ikinci mükellefiyet dönemi baĢlamıĢtır. Tutuklu- 

iĢçiler ve asker- iĢçiler ile üretim artmıĢ olsa da daha öncesinde oluĢturulmak istenen 

nitelikli iĢçi gücü bir dönem daha ileri atılmıĢ olur (Ġmamoğlu, 2009). 

Fakat oluĢturulamayan bu iĢçi sınıfı için uzman kiĢilerin önerileri olmuĢtur. Örneğin; 

1938 yılında Profesör Granigg tarafından hazırlanan raporda iĢçi sorunu çözüme 

yönelik getirilen öneride Zonguldak ve civarında iĢçi sitesi oluĢturularak her iĢçiye 1 

dönüm toprak vermek Ģartıyla 5-10.000 iĢçi yerleĢtirilebileceğini, burada yerleĢtirilen 

iĢçilerin ailelerinin toprak ekip, hayvan besleyeceğini, iĢçinin hergün servis 

trenleriyle iĢ baĢına getirilecek ve kendisine verilen ev ve arazi müesseseye ait 

olduğu için iĢ inzibatı da kolaylıkla temin edilmiĢ olacaktır. [4] Bu sayede mevcut 

olan iĢçi- köylü tipinin korunması amaçlanmıĢtır. Diğer yandan iĢçi kontrol altında 

tutulabilecek, çalıĢtığı yere bağımlı kılınabilecektir. 

Cumhuriyetle birlikte havzada kurulan devlet ve özel giriĢim Ģirketler 

ĠĢ Bankası havzada maden iĢletmeciliği yapmak üzere iki adet Ģirket kurar. 

Bunlardan birincisi, Maden Ve Kömür ĠĢleri Türk Aġ, 1926 yılında bir milyon liralık 

bir sermaye ile kurulur. Ġkinci Ģirket, Kömür ĠĢleri Aġ de aynı yıl kurulur fakat 

finansal ve idari düzenleme ve tesislerin mekanizasyonuna dair bir hazırlık 

döneminden sonra üretime baĢlar. Bir diğer Ģirket Ġse Kilimli Kömür Madenleri Türk 

Aġ‟dir. Banka bölgeye; sonrasında daha incelikli iĢleyeceğimiz, sadece kendi 

Ģirketlerine değil bütün havzaya hizmet etmesi için bir termik santral kurar. 
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GerçekleĢtirilmesi kararı 1933 1. BeĢ yıllık kalkınma planından gelen Antrasit 

Fabrikası‟nı ise Türk-iĢ,  Üzülmez Köyü‟nde 1934 yılında inĢa eder.  

Bankaya ait Ģirketler için iĢçinin dönemlik barınması sorunu önceklidir. Devletin 

yaptırıcı gücü ve ayrıca disiplinli bir iĢçi oluĢturma gayesi buna sebep olarak 

gösterilebilir. Bu amaçla memurlar ve teknik personel için lojman ya da pansiyon tipi 

binalar, çoğunluğu mevsimlik iĢçiler için ise koğuĢ tipi yatakhaneler inĢa eder. 

Bunun yanında yemekhaneler, umumi çamaĢırhane, duĢ mahalleri, sinema, umumi 

radyo, kütüphane, çocukları olan çalıĢanlar için çocuk bahçesi, tenis kortu ve yeĢil 

alanlar inĢa edilmiĢtir. Daha sonrasında Seyfi Arkan‟a kentsel ölçekte konut projeleri 

tasarlatılır. Türk iĢ projesi için, dönemlik iĢçi yatakhanelerinden dördünün, memur ve 

mühendis evlerinden on birinin ve ilkokulun inĢa edilmiĢ olduğu anlaĢılıyor. Kömür 

iĢ projesinin ise sadece küçük bir bölümü gerçekleĢtirilmiĢtir. bu iki projede alınan 

yeĢillendirme kararları ile kent bugünkü yeĢil görünümüne ulaĢmıĢtır. Bunda hem 

bahçeli yaĢam alanı gereksinimi hem de madenlerdeki odun gereksinimi neden 

olarak gösterilebilir. 

Devletin kömür havzasına giriĢi ise 1937 yılında Etibank tarafından kurulan Ereğli 

kömür iĢletmesi ile olmuĢtur. 1940‟larda havzadaki tüm kömür iĢletmeleri devlet 

tekeline alınmıĢtır. Ocak sayısının 6‟a, lavvar sayısının 3‟e indirilmesi, limanın 

yapılması; sosyal tesislerin, iĢçi ve memur lojmanlarının yapılması, bir yanda 

EKĠ‟nin organizasyonunu çok yönlü bir yapıya çevirirken yerleĢme biçimi de bu yeni 

iĢyerlerinin konumuna paralel olarak bugünkü serpiĢtirilmiĢ, dağınık halini almaya 

baĢlamıĢtır (Erkin, 1970). 

Zonguldak‟ta lojman kavramının fiziki yapıyı ve sosyal çevreyi nasıl etkilediği o 

dönemki mimari yaklaĢımlar incelendiğinde de karĢımıza çıkar. Örneğin öncesinde 

bahsettiğimiz Seyfi Arkan‟a ait bu iki projeden ilki Maden ve Kömür ĠĢleri Türk A.ġ. 

için 1934 ve 1936 yılları arasında Üzülmez köyü yakınlarında 450 aileyi barındıracak 

Ģekilde tasarlanmıĢ ve beĢ yılda tamamlanması düĢünülmüĢtür. Mühendisler, 

memurlar, evli olan iĢçiler için bahçeli evleri, bekâr ve dönemlik iĢçiler için iĢçi 

yatakhanelerini ve bunların yakınına konumlandırılmıĢ, içinde duĢları, ortak mutfak, 

yemekhane ve çamaĢırhaneleri barındıran bir servis binasını ve bir ilkokulu içerir. 

Ġkinci projede ise Kömür ĠĢleri A.ġ. çalıĢanları için 1935 ve 1936 yılları arasında 

Kozlu kasabası yakınlarında Kılıç bölgesinde inĢa edilmek üzere tasarlanmıĢtır. 

Benzer bir programla bu kompleks de bahçeli olarak düĢünülmüĢ olup; iĢçi, memur 
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ve mühendis evlerini, bekar ve dönemlik iĢçiler için yatakhanelerini, bir ilkokulu, bir 

yönetim binasını ve bir tenis kortunu içerir (Ġmamoğlu, 2009). O döneme ait diğer 

Cumhuriyet yerleĢkeleri incelendiğinde fabrika ve diğer yapı kompleksleri yabancı 

mimarlar tarafından tasarlanmıĢtır. Bu bağlamda kentsel bir etkiyi de getiren Seyfi 

Arkan projeleri her ne kadar tamamıyla inĢa edilememiĢ olsa da, nasıl o dönem için 

mühendisler ve iĢçi sınıfı oluĢumu bu yerleĢkelerde baĢladıysa endüstriyel mimariyi 

de oluĢturan yerel mimarlar bu Ģekilde oluĢmaya baĢlamıĢtır.     

Ayrıca üç büyük fabrika dıĢında; Cumhuriyetin ilanı ile birlikte planlı yerleĢme 

düzenine geçen kentte ve bölgede 1924 yılından itibaren kömür ocaklarına bağlı 

olarak değiĢik nitelikte ve ölçekte sanayi tesisleri  de  inĢa edilmiĢtir. 

      Süreç incelendiğinde Ģu önemli tarihler ve yapılar, tesisler görülmektedir. [5] 

1. Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri ĠĢletmesi kuruldu, 1924. 

2. Zonguldak somikok fabrikalarının temeli atıldı. Kömür yıkama fabrikasının 

açılıĢı yapıldı, 1934. 

3. Zonguldak Türk Anrasit Fabrikası iĢletmeye açıldı, 1935. 

4. Filyos - Çatalağzı demiryolu hattı iĢletmeye açıldı, 1936. 

5. Ereğli Kömürleri ĠĢletmesi Devletçe satın alındı, 1936. 

6. Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu, 1937. 

7. Çatalağzı- Zonguldak Demiryolu hattı iĢletmeye açıldı, 1937. 

8. Kozlu Kömür ĠĢletmeleri devletleĢtirildi, 1937. 

9. Çatalağzı- Zonguldak demiryolu ulaĢıma açıldı, Ekim 1937. 

10. Karabük Demir Çelik Fabrikası Kuvvet Santrali, birinci Kok Fabrikası ve 

yüksek fırınları, "ġaküli Boru Fabrikası" hizmete girdi, 1939. 

11. Karabük Demir Çelik Fabrikaları Haddahanesi hizmete girdi, 1940. 

12. Etibank tarafından Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali‟nin yapımına 

baĢlanıldı, 1941. 

13. Ereğli ve köylerinde yaĢayan erkeklerin Zonguldak Kömür Havzası‟ndaki 

maden ocaklarında çalıĢma zorunluluğu sona erdi, 1942. 

14. Zonguldak- Kozlu demiryolu ulaĢıma açıldı, 1943. 

15. Ereğli Limanı‟nın temeli atıldı, 1945. 

16. Zonguldak Filyos AteĢ Tuğla Fabrikası‟nın temeli atıldı, 1945. 

17. Çatalağzı Elektrik Santrali hizmete açıldı.1946, 
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18. Filyos AteĢ Tuğla Fabrikası üretime baĢladı, 1949. 

19. Karabük Demir Çelik Fabrikaları‟nda ikinci yüksek fırın hizmete girdi, 1952. 

20. Çatalağzı Termik Santralde 2. ünite hizmete girdi. 1956. 

21. Zonguldak Limanı açıldı. 1957. 

22. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.ġ kuruldu. 1960. 

23. Karabük Kok Fabrikası hizmete açıldı. 1962. 

24. Kardemir 3 Kok Fabrikası ve 3 yüksek fırını hizmete açıldı. 1962. 

25. Ereğli Demir Çelik A.ġ kuruldu. 1965  (Özgönül, 2007). 

5.2 Zonguldak‟taki YapılaĢma Tipleri 

Ġlk kentler en önemli doğal kaynak olan tarımsal alanlar ve tarımsal üretime bağımlı 

olarak yer aldılar ve Ģekillendilerse, 18. ve 19. Yüzyılların ilk kapitalist Ģehirleri de 

özellikle kömür üretim alanları çevresinde geliĢtiler. Zonguldak kentinin oluĢması ve 

geliĢmesi de aynen batıdaki geliĢime uygun olarak ama biraz daha geç 

gerçekleĢmiĢtir. 1848 yılında baĢlayan ve yabancı Ģirketlerin giriĢi ile hızlanan 

kömür üretimine paralel olarak her ocağın giriĢinde oluĢan küçük yerleĢmeler, 

havzanın 1900‟lerin baĢındaki yerleĢme yapısını simgelemiĢtir (Erkin, 1977). Kömür 

üretimi son derece geniĢ alanlarda, birbirinden kopuk bir Ģekilde ocak ağızlarında 

oluĢan konutlar ve ocağın iĢlevi bittiğinde de baĢka bir ocağa yönelen yapılaĢma 

Ģeklinde olmuĢtur. Bu nedenle terk edilmiĢ ocak yerleĢmeleri hayalet mekânlar 

olarak kalmıĢ ve kentin genelinde ise kok-kent (coke-town) denilen yeni bir tip 

yerleĢme yapısı geliĢmiĢtir (Gezim, 1977). 

ġehirsel yerleĢme alanlarının Tezkere-i Samiye kanunuyla son derece kısıtlanmıĢ 

olması, hazine ve belediye arazileri üstünde gecekondu yapımına neden olmuĢtur. 

1970 yılında yapılan ZMP‟e göre Zonguldak‟ta toplam konutun % 50‟sini, 

Kilimli‟de %45 ini, Çatalağzı‟nda %70‟ini, Kozlu‟da % 40‟ını gecekondular 

meydana getirmiĢtir. Ayrıca bunun nedeni olarak iĢçi nüfusunun yoğun artıĢı da ek 

olarak gösterilebilir. 

 1970‟lerde ülkenin yılda yaklaĢık 5 milyon tonu bulan taĢkömürü üretiminin 

tümünün gerçekleĢtirildiği Zonguldak Havzasında, yaklaĢık 200.000 kiĢi yaĢamakta, 

bu insanların barınma gereksiniminin yalnızca %15‟i kamu eliyle sağlanmakta, 

%60‟ı ise düzensiz gecekondulaĢma ile kendilerince karĢılanmıĢtır (ZMP,1970). 

Ġncelenen yerleĢkelerden bu yapılaĢma özelliği anlaĢılmaktadır. Kapalılık özelliğini 
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yitirmiĢ bu kamu kuruluĢları çevre yapılaĢmayı etkilemiĢtir. Yetersiz konut 

sayısından dolayı göç eden madenci aileleri lojmanların bahçelerine kendi yapılarını 

yapmıĢlardır. Ġncelenen alanda da bu durum gözlenmiĢtir. 

5.3 Zonguldak Lojman YerleĢimleri 

Önceki bölümlerde incelediğimiz gibi sanayi kentlerinde var olan fabrikalar için 

çalıĢan iĢçinin barınması en önemli sorunların baĢında gelmektedir. Bu bağlamda bu 

soruna farklı dönemlerde kendine uygun çözümler aranmıĢtır. Örneğin; ikinci 

bölümde incelenen ütopist yaklaĢımlar ile iĢçi sınıfı için birçok tipte barınma birimi 

ve yaĢam standartları düĢünüldüğü görülmüĢtür. Daha sonraki süreçte oluĢan lojman 

kavramı iĢçi barınma sorununa getirilmiĢ ve uygulanmıĢ bir diğer çözüm olmuĢtur.  

GeçmiĢte günümüze nazaran daha yoğun bir sanayi kimliğine sahip Zonguldak‟ta 

birçok lojman modelini bünyesinde barındırmaktadır. Bunların kimisi devlet 

kuruluĢları kimisi ise özel sektör ile oluĢturulmuĢtur. Zonguldak‟ta yer alan 

lojmanlar içerisinde, öğretmen evleri, devlet demiryollarına ait olan lo jmanlar 

(Çatalağzı tren garı bölgesinde hala lojmanlar faaliyet göstermektedir), TTK ( Ereğli 

Kömür ĠĢletmeleri-EKĠ) Lojmanları (büyük bölümünü oluĢturur), Çatalağzı termik 

elektrik santrali lojmanları, askeriyeye ait lojmanlar ve devlet memur lojmanları 

sayılabilir. 

Büyük çoğunluğu oluĢturan Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu (TTK) lojmanları; 

Zonguldak çeperine yayılmıĢ bir Ģekilde konumlanmakla birlikte oluĢum süreçleri 

değiĢik dönemlere rastlamaktadır. Bunun nedeni farklı bölgelerde oluĢan maden 

çıkarımı olarak gösterilebilir. Ayrıca bu yerleĢkelerden bazılarının Ģu anda faaliyet 

göstermemesinin nedeni de maden çıkarma- ocak fonksiyonunun sona ermesidir. 
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ġekil 5.7 : Zonguldak kömür havzanındaki kömür madeni bulunan ve 

çıkarımı yapılan alanlar ile havzanın sınırını gösteren harita. 

(ZMP, 1970) 

Maden çıkarılan baĢlıca bölgeler: 

 Kozlu kesimi: Ġhsaniye, Kılıçlar, Ġncir harmanı 

 Üzülmez kesimi: Asma, Çaydamar, Dilâver 

 Gelik kesimi: Karadon, Kilimli 

 Armutcuk kesimi: Kandilli, Armutcuk, Kireçlik  

 

ġekil 5.8 : Ġlk yapılan iĢçi lojmanlarından bir fotoğraf, 1940. (Mehmet 

Atalı ArĢivi).  
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1970 ZMP‟e göre, EKĠ‟nin Bölgedeki konut sitelerindeki konut sayısı toplamı 

1371‟dir. Bu binalarda 914‟ü memur, 2155‟i iĢçi ailesi olmak üzere toplam 3069 aile 

oturmaktadır. ĠĢçi pavyonları bu sayı dıĢındadır. Konut sitelerinin ikisi Ģehrin içinde 

olup, öteki yedi site 1-2 km. uzaklıkta üç ayrı yönde yayılmıĢtır. 

EKĠ 1952 yılında 4000 iĢçi evi yapmaya karar vermiĢtir. Sonradan bazı 

imkânsızlıkların ortaya çıkmasından ötürü ancak 1000 ev yapılmıĢtır. O dönem için 

EKĠ‟nin 1877 memur kadrosu olup, 1607 kiĢi de fiilen çalıĢmaktadır. Bu durumda 

914 mamura EKĠ tarafından konut sağlanabilmekte geri kalan bölümü Ģehirde kira ile 

oturmaktadır. Bu sitelerden baĢka EKĠ‟nin dört bölge üzerine bekâr iĢçiler için 

yaptırdığı özel iĢçi pavyonları vardır. 

 

ġekil 5.9 : ĠĢçi pavyonlarına ait fotoğraf, 1940 (Mehmet Atalı ArĢivi). 

Bu dört bölgedeki pavyonlarda oturanların sayısı toplam olarak 15.654‟tür. 

Bölgedeki nöbetleĢe ve sürekli iĢçi durumu Ģöyledir.  

NöbetleĢe iĢçi sayısı: 25.060,Sürekli iĢçi sayısı:19.596, toplam;44.656dır. 

Toplamın içinden sürekli iĢçi sayısını çıkarırsak EKĠ‟nin elinde fiilen çalıĢan iĢçi 

sayısı 32.000 olur. Bu iĢçilerin 15.654 ü pavyonlarda, 2.155‟i konutlarda kaldığına 

göre 17.809 iĢçiye EKĠ tarafından konut sağlanmıĢtır. Geri kalan 14.191 kiĢi ise 

kendi imkânları doğrultusunda barınma ihtiyacını karĢılamıĢtır. 
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ġekil 5.7‟de gördüğümüz 4 ana bölgeden biri olan Armutçuk Bölgesi günümüzde 

iĢlevini yitirdiği için, önceden de bahsettiğimiz hayalet yerleĢimlerden biri haline 

gelmiĢtir. Bu bölge sahip olduğu endüstriyel mirası günümüz koĢullarına uygun bir  

biçime dönüĢtürememiĢ olup yok olmaktadır. GeçmiĢteki Fiziksel ve sosyal 

yapısından kısaca bahsederek diğer yerleĢimler için bir ön bilgi vermiĢ oluruz. 

Armutcuk yerleĢkesi: 

„„Sanki burada bir savaĢ yaĢanmıĢ gibi… BoĢaltılmıĢ ve çökmeye bırakılmıĢ binalar, 

yıkılmıĢ evler, terk edilmiĢ sanayi makineleri, devrilmiĢ direkler, eskimiĢ tabelalar, 

çökmüĢ yollar, kepenkleri kapalı dükkânlar, bomboĢ sokaklar ve kesif bir sessizlik 

kokusu… ‟‟diye betimlemiĢ o bölgeyi fotoğraflarıyla anlatan, Alaattin Timur ve 

Mahmut Hamsici.  

Armutçuk kömür üretiminin baĢladığı 1850‟li yıllarda madenlerde çalıĢmaya 

gelenlerle kurulmuĢ bir kenttir. Armutçuk adıyla ilk kez 1940‟lı yıllarda, armutçuk 

kömür iĢletmesi (AKĠ ) adıyla kurulan iĢletmeyle karĢılaĢılmaktadır.  

Armutçukta kömür üretiminin nerede baĢladığına iliĢkin bir bilgi olmamakla birlikte 

üretimin kolay olması (yüzeye yakın + kotlar), deniz taĢımacılığına elveriĢlilik, 

tesislerin eskiliği, ilk maden kazalarına iliĢkin kayıtlar (1913 Çamlı Grizusu) bugün 

Armutçuk olarak adlandırdığımız kentin Çamlı ve AĢağı Kandilli‟den doğru 

kurulduğunu göstermektedir.  Hatta deniz kenarında bulunan bu bölgelerde bugün 

bile iskeleler, kömür yıkama ve yükleme siloları, hamam ve yemekhane olarak 

kullanılmıĢ yapıların, iĢçi evlerinin kalıntıları görülmektedir. 

Diğer Zonguldak yerleĢimleri gibi, 1970 yılına kadar olan yerleĢim yapısına bakarsak 

madenlerde çalıĢmaya gelen bekâr iĢçiler mükellefiyetle köylerden toplanıp zorla 

madenlerde çalıĢtırılan iĢçilerin kuyu baĢlarında yapılan barakalarda 

barındırılmasıyla gerçekleĢmiĢ olduğunu , bölge dıĢından göç ederek aileleriyle 

gelenler ise yine üretim noktalarına yakın yerlere kurulmuĢ lojmanlara yerleĢtirilmiĢ 

olduğunu görürüz. 
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ġekil 5.10 : Üzülmez YerleĢkesin‟deki sinemanın iç mekanından bir 

fotoğraf. (Mehmet Atalı arĢivi). 

YerleĢke de yer alan yapılar incelendiğinde; lojmanlar, ekonoma, hastane, okul, 

misafirhane, kulüp, sinema, lojmanlar ve ocak bölgesindeki diğer birimler sayılabilir. 

ÇeĢitli ulaĢımlar ücretsiz olarak EKĠ tarafından gerçekleĢtirilir. Ayrıca, sinema ve 

tiyatro faaliyetleri bütün kit yerleĢkelerinde olduğu gibi oldukça yoğundur. Ekonoma 

için Tike adı verilen yerleĢkeye ait para birimi kullanılmıĢtır. Öyle ki her yerleĢim 

yerinde sinema, sağlık ocağı, okul, gıdadan kırtasiyeye, içkiden manifaturaya tüm 

gereksinimleri karĢılayacak biçimde market benzeri ekonomalar, fırın, deniz 

kenarında dinlenme tesisleri, çay bahçeleri, gruplu iĢçilerin kalacağı yaklaĢık 500 

kiĢilik iĢçi yurtları (pavyon), yemekhaneler vb. kurulmuĢtur. 

GeçmiĢi büyük olasılıkla 1850‟li yıllara kadar giden Armutçuk‟ta kara ulaĢımı ilk 

olarak at ve katırlarla sağlanmıĢtır. EKĠ‟nin yaptığı aile tipi lojmanlar ve AĢağı 

Kandilli olarak bilinen, Ģu anda yıkıntı halinde olan (1995 yılında TTK tarafından 

yıkıldı) misafirhanenin bodrum katının ahır olarak kullanılmıĢ olması, aynı yerde 

katırların beslendiği EKĠ‟ye ait büyük bir ahır olması, yalnızca yer altı kömür 

taĢımacılığında değil, yerüstünde de katır ve atların kullanıldığını göstermektedir.  

1960 sonrası Armutçuk- Ereğli arasında demiryolu ulaĢımına geçilmiĢ, kömür 

taĢımacılığı baĢta olmak üzere ulaĢım büyük ölçüde trenle karĢılanmaya baĢlanmıĢ, 

Ereğli‟den gelen iĢçi, öğrenci ve diğer yolcular otobüslerle taĢınarak bölge içi ulaĢım 

hizmeti de sunulmuĢtur. 
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YerleĢim 

Armutçuk‟ta ilk düzenli yerleĢim AKĠ‟nin yaptığı lojmanlarla baĢlamıĢtır. 1995‟ten 

sonra TTK‟ın kendi eliyle yıktığı AĢağı Kandilli ve Çamlı mahallelerindeki 

lojmanların büyük çoğunluğu Fransız ve Ġtalyan yapımıdır. 1940‟tan sonra 

gerçekleĢtirilen devletleĢtirmeler sonrası bölgede iĢletmecilik yapan yabancı 

Ģirketlerdeki, (Alman, Fransız, Ġtalyan) mühendislerin bir bölümünün çalıĢmaya 

devam ettikleri, onlarla komĢuluk yapanların anlatımlarından anlaĢılmaktadır.  

1960‟lara doğru Yayla ve Uzunmehmet mahalleleri kurulmuĢ, ardından sivil evler 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. AKĠ lojmanları Geyikbeli mahallesindeki Helvacı gölü 

çevresinde kurulan kırmızı tuğla ocağı ve Kandilli sahilindeki kireç taĢlarının 

iĢlendiği kireç ocağında üretilen tuğla ve kireçle yapılmıĢtır. Ġlk yapıların çoğunda 

çimento kullanılmamıĢtır. 1940‟lardan sonra inĢa edilen lojmanların ise Ġtalyan Rat 

Ģirketi tarafından inĢa edildiği bilinmektedir.(anonim). AKĠ lojmanları bekâr ve aile 

tipi olarak yapılmıĢtır. Lojmanlar, evlerin ölçüleri, birbirine olan uzaklıkları, 

bahçeleri-elektrik- kanalizasyon- Ģebekelerinin halen kullanılıyor olması gibi 

özellikleriyle örnek bir imar planına sahiptir. 1990‟lara kadar TTK lojmanlarının 

bulunduğu tüm güzergâhların bakımı, çevre düzenlenmesi, boyanması, çöplerinin 

toplanması gibi iĢler için özel birimler bulunmaktadır. 

 

ġekil 5.11 : Fener  yerleĢimine ait bir fotoğraf, 1940 ( Mehmet Atalı 

ArĢivi). 

TTK‟nın sosyal- kültürel yaĢamdan tümüyle çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan 

boĢluk doldurulamamıĢtır. Sağlık hizmetinin yok denecek kadar gerilemesi, 
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okullardaki eğitimin niteliğinin düĢmesi gibi nedenler de eklendiğinde baĢta öğrenim 

düzeyi yüksek olan müdür, mühendis, Ģef pozisyonundakiler Ereğli‟ye taĢınmıĢ, 

ardından da ekonomik koĢulları görece iyi olan iĢçiler Ereğli ve Alaplı ilçelerine 

taĢınmıĢtır. 

 

ġekil 5.12 : YerleĢke de yer alan Lojmanlara ait fotoğraflar.  

ġekil 5.12‟de görüldüğü gibi yapılar bahçeli, tek katlı komĢuluk birimini barındıran 

bir sistemde diğer örnek yerleĢimlere benzemektedir. 
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6.  ALAN ÇALIġMASI: ZONGULDAK‟TA KENTĠÇĠ VE KENT DIġI ĠġÇĠ 

YERLEġKELERĠ (Çatalağzı ve Karadon) 

ĠncelenmiĢ olan diğer yerleĢkelerden de anlaĢılacağı gibi fabrika yerleĢkeleri, 

lojmanları ile birlikte kentin fiziki ve sosyal yapısını değiĢtirmektedir. Bu doğrultuda 

seçilmiĢ çalıĢma alanları ġekil 6.1‟de  1 nolu alanda gösterilen  Karadon Türkite TaĢ 

Kömürü Müessesesi ve  3 nolu alanda gösterilen Çatalağzı Termik Elektrik Santrali 

ve lojmanları (IĢıkveren) olarak seçilmiĢtir. Karadon yerleĢiminin zamanla 

etrafınında oluĢturmuĢ olduğu yapılaĢma ile artık kentiçinde kalması ile bir tipi 

oluĢtururken, IĢıkveren yerleĢimi kapalı ve kent dıĢında kalma özelliğini korumuĢ 

olup bir diğer tipi oluĢturmuĢtur. 

 

ġekil 6.1 : Çatalğazı Termik Santrali, Karadon TTK Bölgesi ve Çatalağzı lauvar 

bölgesi iliĢki ağı. Google Earth görüntüsü.Düzenleyen, Melek 

Akçadoğan 

 

ġekil 6.2 : Çatalağzı lauvar bölgesi ve konjektör sistemini gösteren fotoğraf. 

(www.taskomuru.gov.tr) 
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ġekil 6.1‟de 2 nolu bölge olan Çatalağzı lauvar alanına ait fotoğraf Ģekil 6.2‟de 

gösterilmiĢtir. Çatalağzı bölgesi ayrıca sahip olduğu tren garı ile önemli bir aktarım 

merkezi olmuĢtur. O bölgede 1935 yılında inĢası baĢlamıĢ olan, Tren garı ve demir 

yolları çalıĢanlarına  ait lojmanlar da günümüzde fonksiyonlarını sürdürmektedirler. 

ġekil 6.3‟te bu lojmanların inĢası bittikten sonraki döneme ait fotoğrafı görmekteyiz.  

 

ġekil 6.3 : Çatalağzı lojmanlarına ait fotoğraf. (http://catalagzi67.weebly.com) 

6.1 Kent Ġçi Lojman YerleĢimi; TTK Karadon YerleĢkesi 

Karadon bölgesi, kapalı bir lojman modeli ve kapalı olmayan bir lojman modelini 

içinde barındırması nedeniyle çalıĢma alanı olarak belirlenmiĢtir. Günümüzde 

kamusal üretim seviyesi çok azdır ve mevcut lojman yerleĢkeleri son demlerini 

yaĢamaktadır. Artık birçok sosyal donatı ve sosyal hak geçerli değildir. ĠĢçi 

lojmanlarının olduğu bölüm tamamen çevre yapılaĢma ile iç içe geçmiĢtir. Bu lojman 

yapılarının fiziksel bağlamda çevreyi de etkilediği yadsınamaz. Yapısal ve mimari 

bazı öğeler diğer konut birimlerinde de gözlemlenmektedir.(bahçe, ön, arka çift giriĢ 

gibi özellikler) EKĠ lojmanları çevresinde oluĢmuĢ Kilimli, Karadon ve Gelik 

yerleĢimleri her ne kadar kömür ile oluĢmuĢsa da günümüzde diğer geçim kaynakları 

bölgenin devamını sağlamaktadır. Çünkü özelleĢtirmeler ile birlikte üretim kapasitesi 

azalan Türkiye TaĢ Kömürü ĠĢletmeleri‟nde çalıĢan iĢçilerin nufüsu azalmıĢ ve artık 

özel sektöre ait Ģirketler iĢçileri kendi bünyelerine çekmiĢtir. Özel kurumların 

çalıĢanlarına sağladıkları lojmanlar bulunmamakta, çalıĢanlar kendi imkanları 

doğrultusunda konut ihtiyacını sağlamaktadır. 



 

 

81 

6.1.1 Bölgenin Kurulumu ve Tarihçesi 

Kozlu, Zonguldak, Kilimli ve Çatalağzı‟nı birleĢtirecek, tümü 5 km olarak 

hesaplanan demiryolu ve tünellerin yapımı Bahriye nezareti tarafından 1897-1913 

yılları arasında Fransız Ģirketine vermiĢtir. ġirket demiryolu tünellerini açarken 

Karadon ve Üzülmez‟de zengin kömür yataklarını ortaya çıkarmıĢtır. Karadon ilk 

maden ocaklarından biri olarak günümüze kadar aktifliğini korumuĢtur. Yakınında 

konumlanan Gelik bölgesi ile Karadon Bölgesi, Gelik kesimi olarak 

adlandırılmaktadır. Ġlk açıldığı zamanlarda Karadon bölgesinde herhangi bir lojman 

yapısı bulunmamakla birlikte, burada çalıĢan iĢçi ve aileleri Gelik bölgesindeki 

lojmanlarda ikamet etmektedir.  

1940 yılında havzadaki tüm üretim yerleri devlet tarafından satın alınarak Ereğli 

Kömür ĠĢletmesine devredilmiĢ, 1957 yılında ise Ereğli Kömür ĠĢletmeleri, Türkiye 

Kömür ĠĢletmelerine bağlanmıĢtır. Ereğli Kömür ĠĢletmeleri 1983 tarihinde 96 sayılı 

KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Türkiye TaĢkömürü Kurumu adını almıĢ 

olup, Üretim Bölge Müdürlüğü olan yapılanma, 01/01/1986 tarihinden itibaren 

Müessese Müdürlüğü olarak teĢkilatlanmıĢtır (taskomuru.gov.tr). 

 

ġekil 6.4 :  Karadonun ilk açıldığı yıllara ait fotoğraf (http://www.delcampe.fr). 

1940‟ların sonlarında Karadon bölgesine de iĢçi ve memur lojmanları ile diğer 

birimler inĢa edilmiĢtir.  
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ġekil 6.5 : Karadon EKĠ‟ye ait iĢçi lojmanlarının ilk yıllarına ait eski bir fotoğraf. 

ġükran Akçadoğan arĢivi. 

6.1.2 Fiziksel Durum Analizleri 

YerleĢke genel olarak 3 bölgede incelenmiĢtir. Bunlar : 

1. ĠĢçi lojmanları  

2. Memur lojmanları ve diğer birimler 

3. ÇalıĢma alanı; maden çıkarma, depolama, taĢıma 

 

ġekil 6.6 : YerleĢkedeki bölgeleri gösteren genel Google Earth görüntüsü. 

(Melek Akçadoğan) 
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ġekil 6.7 : YerleĢkedeki fonksiyonları gösteren genel Google Earth görüntüsü. 

(Melek Akçadoğan) 

YerleĢkede yer alan yapılar  

ĠĢçi lojmanları, memur lojmanları, mühendis konutları ( apartman bloğu), bekar iĢçi 

pavyonları, yemekhaneler, ekonoma, sinema, karadon ilkokulu ( günümüzde ismi 

değiĢmiĢ ve ek bir bina yapılmıĢtır.), lokal, müdür evi, bahçeler oyun alanları, 

depolar, ambarlar, atölyeler, personel binaları ve maden giriĢ bölgesi, güvenlik 

birimleri olarak sayılabilir. 

 

ġekil 6.8 :  A blok iĢçi pavyonuna ait fotoğraf. Melek Akçadoğan, 2014 

 

ġekil 6.9 : B blok iĢçi pavyonuna ait fotoğraf. Melek Akçadoğan, 2014 

iĢçi 
lojmanları

memur 
lojmanları

iĢçi 
pavyonları

sosyal 
donatılar

maden çıkarımı 
,depolar, 
atölyeler

yönetim 
birimleri
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ġekil 6.8 ve 6.9‟da yer alan iĢçi pavyonları, yerleĢkenin kuzey doğusunda, 

günümüzde terk edilmiĢ a blok ve b blok olmak üzere iki adet yapıdan oluĢmaktadır.   

Lojman yapısı olarak, iĢçi lojmanları ve memur lojmanları olmak üzere birbirinden 

ayrı konumlanmıĢ iki farklı tipte yerleĢme görmekteyiz. 

ĠĢçi lojmanları 

YerleĢkenin batısında yer almakta ve lojmanlar dubleks ve tek katlı olmak üzere 2 tip 

konut yapısını barındırmaktadır. Yapılar manzaraya yönlenmiĢ olup, bahçeli ayrık 

nizam bir yapılaĢma oluĢturmuĢtur. Madenciler için tasarlanan bu yapılar bahçeli 

olarak düĢünülmüĢtür. Bu bahçeli ev tipleri o dönem diğer yerleĢke yapılarında da 

vardır. Fakat maden iĢçisi için bahçeli, havadar evler daha önemlidir. Bırakıp geldiği 

köyünden sonra bu bahçeli evler, hem yerleĢkeye olan aidiyet hissini pekiĢtirmiĢ, 

hem de maden dıĢında gereken temiz hava ile rehabiliteyi sağlamıĢtır.  

 

ġekil 6.10 : ĠĢçi lojmanlarının Google earth görünümü, 2014.  Düzenleyen: Melek 

Akçadoğan 

 

ġekil 6.11 : 1numaralı bakıĢ açısını gösteren fotoğrafı (Melek Akçadoğan). 
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ġekil 6.12 : 2 numaralı bakıĢ açısını gösteren fotoğraf (Melek Akçadoğan). 

Eğimli arazide kurulduğu için yapıların 2 giriĢ-çıkıĢı bulunmaktadır. Ön yol 

bağlantısı alt kottaki çardağa açılan mutfaktan, arka yol bağlantısı ise üst kattandır. 

Konutların giriĢinde geniĢ bir çardak yer almaktadır. Bu da küçük olan konut için artı 

bir özellik olup, yaz dönemlerinde aile fertlerinin çoğunlukla zamanlarını geçirdiği 

bir mekan olmuĢtur. Zemin kat taĢ, üst kat ise ahĢap karkaslı tuğla yapılardır. Zemin 

katta mutfak ve yaĢam alanı üst katta ise merdivenin bulunduğu bir hol, bir oda ve 

banyo/wc yer almaktadır.  

Günümüzde bu bölge diğer yapılaĢmalarla iç içe geçtiği için karıĢık bir yapı 

sergilemektedir. Eski yapısı bozulmuĢ yetersiz olan konutlara yerleĢen iĢçiler 

konutlara ekler yapmıĢ ve konutun orijinal yapısını bozmuĢtur. 

 

ġekil 6.13 : Orijinal yapısını korumuĢ tek katlı tipteki iĢçi lojmanı. (Melek 

Akçadoğan) 
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ġekil 6.14 : Orijinal yapısını korumuĢ dubleks tipteki iĢçi lojmanı. (Melek 

Akçadoğan) 

Memur lojmanları 

Dördüncü bölümde incelenmiĢ olan fabrika yerleĢkelerindeki tipik yapılaĢma bu 

yerleĢkede de görülmektedir. Bahçeli ayrık, nizam yapılar arazinin eğimine göre, 

oluĢmuĢ yol kenarlarına sıralanmıĢtır. Birkaç konut tipinden oluĢan memur 

lojmanları, iĢçi lojmanlarına göre daha büyük metrekareye sahiptir. Statüye göre 

konut sahibi olma özelliği bu yerleĢke için de geçerli olmuĢtur. Müdür evi, mühendis 

apartmanları, ekonoma, lokal ve sinema gibi birimler de memur lojmanlarının 

yakınında konumlanmaktadır. Ayrıca memur lojmanlarının çevresi bahçe çitleri ile 

çevrilmiĢ kendi içinde yarı izole bir yapı oluĢturmuĢtur. Ayrıca yapılan görüĢmeler 

sonunda bu bölgenin önceden bir bekçiye sahip olduğu öğrenilmiĢtir. 
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ġekil 6.15 : 2 Numaralı bölge: Memur lojmanlarının Google Earth görünümü. 

(Melek Akçadoğan) 

 

ġekil 6.16 : Memur lojmanlarını gösteren siluet fotoğrafı . (Melek Akçadoğan) 

ĠĢçi lojmanlarındaki gibi memnur lojmanlarında da birkaç tip konut yapısı 

bulunmaktadır. 2 katlı ve tek katlı konutlardan, çift katlı olanların alt katı depo olarak 

kullanılmaktadır.  

 

ġekil 6.17 : Memur lojmanlarını gösteren siluet fotoğrafı . (Melek Akçadoğan) 

ġekil 6.10‟ da gösterilen konutlar müdür evinin karĢısında yer almaktadır. Müdür 

evine yakın konumları ve diğer evlerden daha büyük olmaları bu konutların üst 

düzey memurlara ait olduğu kanısını uyandırmaktadır. 



 

 

88 

 

ġekil 6.18 : Memur konutları, 2 katlı konut tipi, arka cephe ve bahçe fotoğrafı. 

(Melek Akçadoğan) 

 

ġekil 6.19 : Memur konutları, 2 katlı konut tipi, arka cephe ve bahçe fotoğrafı. 

(Melek Akçadoğan) 

 

ġekil 6.20 : Memur konutları, tek katlı konut fotoğrafı. (Melek Akçadoğan) 

Müdür evi  

Memur lojmanlarının yakınında fakat onlardan ayrı bir Ģekilde sinemanın karĢısında 

konumlanmaktadır. Yolla bağlantılı olan ön cephesinde iki tarafı ağaçlarla kaplı bir 

geçiĢ yer almaktadır. Eğimden dolayı binanın ön cephesi tek katlı görünürken arka 
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cephesi iki katlı görünmektedir. Mimarisi 3 oda, bir banyo, wc, mutfak ile geniĢ bir 

hole açılan iki kapılı bir giriĢten oluĢmaktadır. Holün karĢısında manzaraya hakim 

bir noktada salon bulunur. Manzaradan ve ıĢıktan maksimum yararlanabilmek için 

uzun pencereler kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 6.21 :  Müdür evi giriĢ cephesine ait fotoğraf. Melek Akçadoğan, 2014 

Salonun içinde bir Ģömine ile birlikte, mutfak ve salonla bağlantılı olan bir yemek 

odası yer almaktadır. Arka cephede bir bahçe ve havuz yer almakta olup, arka 

bahçeye binanın yan cephesinden ve mutfaktan ulaĢılabilmektedir. Günümüzde bu 

bina yarı harap bir Ģekilde varlığını sürdürmektedir. Müdür evine ait bir bekçi 

kulubesi ile güvenlik sağlanmıĢtır. 

. 

ġekil 6.22 : Bekçi kulubesine ait fotoğraf. Melek Akçadoğan, 2014 
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6.1.3 Sosyal Donatılar 

YerleĢke içerisinde geçmiĢte var olan bir çok sosyal donatı artık iĢlevini yitirmiĢtir. 

Bu sosyal donatılar içinde ekonoma, sinema, spor alanları,bahçeler, okul ve lokal 

olarak sayılabilir. 

Karadon Ġlkokulu 

Günümüzde bu ilk okul Milli Eğitim Bakanlığpı bünyesindeki devlet okullarından 

bir olarak eğitim hayatına devam etmektedir. Ġlk zamanların da ise EKĠ bünyesinde 

öncelikle çalıĢanların çocukları için eğitim vermektedir. Fakat daha sonrası süreçte 

dıĢarıdan da öğrenci almaya baĢlamıĢtır. 

 

ġekil 6.23 : GeçmiĢten günümüze Karadon ilkokulu (www.facebook.com) 

Ekonoma 

Öncelikle ekonoma; iĢçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve 

yakacak gibi zaruri ihtiyaç maddeleri satmayı amaçlayan Ģehir ve beldelerden 

uzaktaki iĢyerleri için sözkonusu olan iĢçiler veya bunlarla müĢtereken iĢveren 

tarafından veya iĢveren tarafından açılan ĢatıĢ yerleridir. Ġlk zamanlarında çevrede 

ihtiyaçlarını karĢılayacakları birimler olmadığından dolayı TTK bünyesinde 

Karadon‟da da bir ekonoma mevcuttur. Fakat günümüzde bu binanın izine 

rastlanmamıĢtır. Yapılan mülakatlarda edinilen bilgiye göre ekonoma binası memur 

lojmanlarının içinde yer almaktadır. 

Spor ve Oyun Alanları 

Diğer kurumlarda olduğu gibi bu kurumunda ilk zamanlarda kendine ait bir futbol 

takımı mevcuttur. Ayrıca lojmanlar içerisinde düzenlenmiĢ bahçeler, çocuk oyun 

alanları ile de rekreasyon amaçlı mekanlar düzenlenmiĢtir. Günümüzde bu birimlerin 

çoğu yoktur. Özel lojman bahçeleri mevcutiyetini korumaktadır. 



 

 

91 

 

ġekil 6.24 : Lojmanlara ait bahçeler. Melek Akçadoğan, 2014 

Sinema 

ġekil 6.8 de mor renkle iĢaretlenmiĢ olup, memur lojmanlarının giriĢinde 

konumlanan sinema yapısı günümüzde iĢlevsiz bir halde durmaktadır. Dikdörtgen bir 

plana sahip yapı tek katlıdır.  O dönemin mimarisini yansıtan yapının, iyi bir mimari 

miras olarak restore edilip yeniden kazanımı sağlanabilir.  

 

ġekil 6.25 : Sinemaya ait fotoğtaf. Melek Akçadoğan, 2014 

Lokal 

ġekil 6.8 de mor renkle iĢaretlenmiĢ olup, memur lojmanlarının içerisinde 

konumlanan lokal günümüzde konut tipolojisindedir. Kurumda çalıĢan iĢçiler ve 

memurlar bu lokalde bir araya gelerek zaman geçirmektedirler. 
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Maden çıkarım alanı (ocak giriĢi) ile atölyeler ve ambarlar 

ġekil 6.6‟da yer alan 3. nolu bölge yerleĢkenin doğusundaki ocak giriĢi ve diğer 

birimleri içermektedir. ġekil 6.17‟de bu birimlerin konumları numaralandırılmıĢtır. 

Arazinin en alt kotunda olan bu noktanın kuzey batısında yönetim ve personel 

binaları yer almakta ve bütün çalıĢma alanını yukarıdan görerek kontrol etmektedir. 

Bölgede, Kardiye binası, yönetim ve personel yapıları, mekanik atölye ve diğer 

atölyeler, eski ve yeni kafes, tahlisiye istasyonu, malzeme ambarları, depolar ve hava 

bacaları yer almaktadır. 

 

ġekil 6.26 : Maden çıkarımı ve atölyelere ait Google Earth görüntüsü. 

Düzenleyen: Melek Akçadoğan 
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ġekil 6.27 : Alana ait genel fotoğraf. Melek Akçadoğan, 2014. 

6.1.4 Sosyal Durum Analizleri 

Alanda yapılan fiziksel analizler sürecinde, lojmanda yaĢayan kiĢilerle mülakatlar 

yapılmıĢtır. Çevredeki yapılaĢma ile içiçe geçtiği için görüĢülen kiĢi sayısı az 

olmakla birlikte, 8 kiĢidir. Ayrıca geçmiĢte orada yaĢamıĢ 2 kiĢi ile de röportaj 

yapılmıĢtır. 

 Yüzyüze yapılan görüĢmeler 

1. YaĢı. 

GörüĢmeye katılanların, 2‟si 31 ile 40 yaĢ arası, 1‟i 41 ile 50 yaĢ arası , 1‟i 51 ile 60 

yaĢ arası, 6‟sı ise 61 ve üstüdür. Çoğunluğun 50 yaĢ üstünde olduğu görülmektedir. 

2. Zonguldaklı mısınız? 

GörüĢmeye katılanların 6‟sı Zonguldaklı, diğer 4‟ü ise Zonguldak dıĢındandır. 

3. Değilseniz nereden nasıl geldiniz? 

Hayır cevabını verenlerin göç ettikleri Ģehirler 61 yaĢ üstü kiĢilerin cevapları 

Trabzon, Giresun ve Rize gibi Doğu Karadeniz illeridir. Ayrıca son zamanlarda 

KPSS ile atanan Çankırı‟dan gelmiĢ bir lojman sakini vardır. 

4. Bu yerleĢkeden nasıl haberiniz oldu? 

Verilen cevapların  2‟si ailesinden dolayı haberdarken, 5‟i burada doğmuĢ, 1‟i 

sınavla atanmıĢ, diğer 2‟si ise evlenince haberdar olmuĢtur. 

5. TTK kurumunda çalıĢtınız mı? 

GörüĢülen kiĢilerden 4‟ü fabrikada çalıĢmıĢ, 6‟sı ise çalıĢmamıĢtır. 

Hayır ise TTK kurumu ile olan bağlantınız nedir? 

Hayır diyenlerin babası ya da eĢi  çalıĢmıĢtır. 
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Evet ise göreviniz nedir?  

Evet cevabını verenlerin 2‟si elektrikçi, 1‟i vinç operatörü, 1 tanesi memur olarak 

çalıĢmıĢtır. 

6. Eğitim durumunuz nedir? 

8‟i meslek lisesi veya üniversite mezunudur. Bu durum eğitim düzeyinin 

yüksekliğini göstermektedir. 

7.ÇalıĢtığınız süre boyunca TTK kurumu tarafından sunulan her hangi bir 

eğitim aldınız mı? 

Kurumda çalıĢmıĢ olanlardan sadece 2 tanesi kurum tarafından eğitim görmüĢtür. 

8. Ailenizde sizden baĢka TTK kurumunda çalıĢan oldu mu? 

GörüĢmeye katılanlardan 7‟sinin ailesinde kurumda çalıĢan baĢka biri daha 

bulunmaktadır. GeçmiĢte buraya yerleĢmiĢ olan aileler genelde akrabaları vasıtası ile 

kuruma girmiĢ ve çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 

9. ÇalıĢırken lojmanlarını kullandınız mı? 

GörüĢme yapılanların hepsi lojmanda yaĢamıĢ kiĢilerdir. 

10. Lojmanları kullanırken kira ödediniz mi?  

Lojmanda kalan bütün kiĢiler kira ödemiĢtir. 

11. Lojmandan ne sebeple ayrıldınız? Ne tür bir konut tercih ettiniz? 

Lojmandan ayrılanlar emekli olarak, evlenerek ya da lojman hakları bittiği için 

lojmanlardan ayrılmıĢtır. GeçmiĢte kalan kiĢiler emekli olana kadar kalabilirken , 

günümüzde lojman kullanım hakkı sadece 5 senedir. 

 

12. Bu kurumda yaĢadığınız  süre boyunca siz veya ailenizden her hangi biri 

TTK Karadon YerleĢkesinde bulunan eğitim kurumlarını kullandınız mı? 
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GörüĢmelerdeki tüm kiĢiler kendileri ya da çocukları olmak üzere kurumun 

okullarında eğitim görmüĢlerdir. 

13. Lojmanlardaki komĢuluk kavramını nasıl tanımlarsınız? 

GörüĢülen 8 kiĢi komĢuluk iliĢkisini çok iyi, diğer 2‟si ise iyi olarak tanımlamıĢtır. 

ĠliĢkileri kötü olarak değerlendiren kimse bulunmamaktadır. 

14. YerleĢke çevresindeki yaĢayanlarla sorunlar yaĢadınız mı? 

GörüĢmelere katılanlardan yalnızca 1‟i çevrede yaĢayanlarla sorun yaĢadığını 

belirtmiĢtir. YaĢadığı sorunun lojmandaki statü farkından ileri geldiğini, memur ya 

da mühendis çocukları ile aralarında çeĢitli sebeplerden kavgalar yaĢandığını 

belirtmiĢtir.  

15. Kendinizi yaĢadığınız yerleĢkeye ait hissediyor muydunuz? 

GörüĢmeye katılanların 8‟i kendini bu yerleĢkeye ait hissetmektedir. 

16. Kent  Merkezine nasıl ulaĢım sağlıyordunuz? 

GörüĢmeye katılanların hepsi kurumun sağladığı servisleri kullanmıĢtır.  

17. Ne sıklıkta kent merkezine gidiyordunuz? 

GeçmiĢte orda yaĢamıĢ olan kiĢilerin cevaplarından anlaĢıldığı üzere lise eğtimine 

kadar kent merkezine gitmeleri çok az sıklıkta gerçekleĢmiĢtir. Gerekeli olan bütün 

imkanlara yerleĢkede sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. Fakat günümüzde bu durum 

değiĢmiĢ olup, çevrede özel ticaret alanları geliĢmiĢ olup artık yerleĢke içinde her 

hangi bir hizmet bulunmamaktadır. 

Fabrikada düzenlenen sinema, tiyatro, yüzme, spor aktiviteleri gibi etkinliklere 

katılım durumları incelendiğinde genel olarak verilen cevaplar en çok alttaki 

baĢlıklar ortaya çıkmıĢtır. 

Lojmanlarda eskiden beri yaĢayanlar genel olarak birçok etkinliğe katıldığını 

söylerken günümüz sakinleri hiçbir etkinliğin kalmadığından bahsetmektedir.  
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Fabrikada çalıĢmanın /lojmanda yaĢamanın sosyal yaĢamlarındaki etkileri  

incelendiğinde; 

Olumlu olarak; 

 Haftada 4 kez sinamamız olurdu iki türk iki  yabancı film oynardı. Çarşıya 

gezmek dışında başka bir ihtiyaç için gitmezdik. Herşey mükemmeldi. 

 Arkadaşlıkların çok geliştiğini söyleyebilirim. 

 En güzel özelliği komşuluklarıydı. En ufak bi durumda yardımlaşmalar vardı. 

 Ev iş yakınlığı zaman kazancı sağladı. Aynı işte çalışanlar aynı yerde 

yaşıyordu.  

 Yeni geldiğimiz bölgeye daha kolay alıştık. Aynı koşullara sahip olduğumuz 

kişilerle yan yana olma şansımız var. 

Ġmkânınız olsa baĢka bir konutu tercih eder misiniz? Böyle bir durumda, 

kullandığınız konutu nasıl değerlendirir misiniz?  

„„Hayır etmezdim‟‟diyenlerin verdiği cevaplarda; 

 10 kardeş bir odalı evde yaşadık ama yinede başka bir konut tercih etmezdik 

rahattık misafirlerimiz bile gelirdi ona ragmen çok memnunduk. 

 Etmezdik, konforlu değildi ama bahcesi ve koşulları vardı. Hep dışarıda 

oynardık.  

„„Evet ederdim‟‟diyenlerin verdiği cevaplarda ise; 

BaĢka evi tercih edenler son yıllarda lojmanda kalan kiĢilerdir. 

 Evet ederim. Fakat bu konuta taşındığımda bir çok tadilat yaptığım için 

ayrılmak istemiyorum. 5 yıllık kalma hakkım var dolunca çıkmak zorundayım. 

Çok başvuru olduğu için kullanım süresi kısıtlı. 4 kişilik bir aileyiz. 1 oda bi 

salaon duıblex bir  ev. Alt katta mutfak var bize yetmiyor bu ev. Bahçeli 

olması iyi. Bahçesini ekip biçiyoruz. 

Oturduğunuz konut ve semti nasıl değerlendirirsiniz. Ġlk kullandığınız andan 

bugüne neler değiĢti? (sosyal yaĢamınızda ne tip değiĢimler oldu?) 

 Konut yetersiz günümüz koşulları için. Fakat iş yeri ve çalıştığımız yer 

birbirine yakın . Semt artık eski zamanlardaki gibi değil. 
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 Hayvanlara bakardık, ineğimiz, tavuklarımız, köpeklerimiz vardı. 

Bahcelerden ürünler alırdık. Eğlenceler yapılırdı. Sinemamıza bazı günlerde 

tiyatro için gelen ekipler olurdu. Folklor grupları da okulumuza gelirdi.  

 Ttk arabası ile pazara gidilirdi. Hafta da bir kere, öğrenci servisi vardı. O 

arabalarla okula gidip gelirdik. Uzun ev meydanın da kömür toplanır ve 

orada yaşayanlara dağıtılırmış. 

 Yaşadığımız konuttan ayrılırken üzüldük. Bahçeli bir evdi. Yakıtımız TTK’dan 

veriliyordu. 2 oda bir salon, mutfak, banyo ve wc mevcuttu. Alta katta 

kendimize ait depomuz vardı. Sobalı bir evdi.  

GeçmiĢten günümüze neler değiĢti? 

 Sosyal yaşam olsun, komşuluk olsun semt güzeldi. Yüzde yüz bir degişim var 

biz oturdugumuzda harikaydı ama şuan öyle değil evler sokaklar çok değişti 

 Konut yetersiz günümüz koşulları için. Fakat iş yeri ve çalıştığımız yer 

birbirine yakın . Semt artık eski zamanlardaki gibi değil. 

 Konutumuz iyiydi. Eski zamandaki olanaklar kalmadı. Ama memur konutları 

bahçeli olduğu için diğerlerine nazaran daha iyi.  

Kullandıkları konutun ve yaĢadıkları semtin Zonguldak ve Türkiye için nasıl 

bir etkisi olduğu aĢağıda gözlenmektedir. 

Zonguldak için önemi; 

 Memur evlerinin durumu iyi ama bu evler atık eski ve yetersiz. Zonguldak 

için önemi var ama çoğu kişinin bu bölgeden haberi yok. 

 Eskiden vardı; şu ana göre daha modern, daha yenilikciydi. Bütün Zonguldak 

halkı TTK’nın hizmetlerinden faydalanırdı. Sadece Karadon’daki lojmanlar 

değil bir çok lojman oluşumu ile Zonguldak’ın farklı kesimleri kendi kendine 

yetiyordu. 

Türkiye için önemli; 

 Dönemin mimarisini yansıttığı için konutların mimarlık tarihi açısından 

önemlidir. 
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 GeĢmiĢte önemi büyüktü, vapurlar kömürle çalıĢır, evler kömürle ısınır, 

demir kömürle dövülürdü. Yani kömür herĢeydi, fakat artık kullanım alanı 

çok azaldı. Kömüre verilen önem azaldıkça buraya ve burda yaĢayanlara 

verilen önemde onunla birlikte azalmıĢ oldu. 

 GeçmiĢte Türkiye‟den fazla dünya için önemliydi. Osmanlı zamanında 

burdaki bütün yabancı Ģirketlerin buraya gelmesi burada birçok altyapılar 

yapması ancak bu Ģekilde açıklanabilir. 

6.1.5 YerleĢkenin Kente Olan Etkileri 

Yapılan analizler sonucunda yerleĢkelerin, kente etkileri üç baĢlık altında kategori 

edilmiĢtir. 

Fiziksel Etkiler; Karadon  yerleĢkesi ile bölgede yapılaĢma baĢlamıĢ, Kilimli, Gelik 

gibi çevre merkezler oluĢmuĢtur. Bölgenin ihtiyacı olan su, elektrik, ulaĢım sistemi 

(demir yolu, araç yolu) de bu yerleĢke sayesinde oluĢmuĢtur. Ġ Ģçi lojmanları konum 

olarak, diğer iĢçi mahallelerini etkilemiĢtir. Sınırı olmayan iĢçi evleri çevresinde iç 

içe geçmiĢ karıĢık yapı oluĢurken, sınırları belli olan memur lojmanları ise yapısını 

korumuĢtur. Bu da iki farklı tipin çevresine verdiği etkiyi vurgulaması açısından 

önemlidir. Diğer yandan çevredeki yeĢil alan oluĢumu, madenler için gereken odun 

gereksinimi yanında; yerleĢke sakinleri için oluĢturulmuĢ peyzaj ve rekreasyon 

alanlarından kaynaklanmaktadır. 

Ekonomik Etkiler; yapılan görüĢmelerden de anlaĢıldığı gibi bu kurum, bölgeyi 

kalkındırmıĢ ve çoğu kiĢinin kazanç kapısı olmuĢtur. Yöre halkı buradaki iĢçi 

nüfusunu beslemek için, ürünlerini buradaki kurulan pazarlarda satmıĢ, çevrede ek 

hizmet için ticari birimler kurmuĢtur.  

Sosyal Etkiler; birlikte yapılan aktiviteler, sıkı kurulmuĢ komĢuluk iliĢkileri, aynı 

gaye ve durum içinde olmak gibi nedenler ile kurulan aidiyet hissi öncelikle kendine 

özgü bir sınıf oluĢturmuĢtur. Doğu Karadeniz ve diğer yerlerden göçmüĢ ve 

akrabalarının yanına gelerek buraya yerleĢmiĢ kiĢiler lojman birimleri ile yeni 

geldikleri yere bağlanmıĢ ve sahiplenmiĢlerdir. Ayrıca yeni kurulan bölgeye ilk 

zamanlarda üst düzel yönetici, mühendis ve teknik kadroyu çekebilmek için; sinema, 

tiyatro, spor gibi aktiviteler oluĢturulmuĢ, bu aktiviteler ile birlikte yeni sosyal 

donatılar yerleĢke içi ve dıĢı dahil olmak üzere bir çok kiĢinin  kiĢisel geliĢiminde 

önemli kırılma noktaları olmuĢlardır. 
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6.1.6 YerleĢkenin Bugünkü Durumu 

Müessese 1986‟dan beri Türkiye Türkiye TaĢ kömürü kurumu tarafından 

yönetilmektedir. Günümüz alternatif enerji kaynakları ile birlikte kömürün önemi 

azalmaktadır.  Kurulduğu yıllardaki üretim kapasitesi, günümüze azalarak gelmiĢtir. 

2814 yer altı, 457 yer üstü çalıĢan iĢçi ile 330 memur olmak üzere toplamda 3601 

kiĢi müessesede çalıĢmaktadır (taskomuru.gov.tr). 

YerleĢkeye ait lojmanlar son demlerini yaĢamaktadır. mevcut konut sayısı iĢçi 

sayısına yeterli gelmediği için, yeni bir kural olarak 5 yıl kalma süresi belirlenmiĢtir. 

Bu yeni kural ile evlerin el değiĢtirmesi hızlanmıĢ ve evler daha çok zarar görmüĢtür. 

Memur lojmanları iĢçi lojmanlarından daha iyi durumda olsada bütün evler tadilat 

gereksinimi duymaktadır. YerleĢke içindeki, iĢçi yemekhanesi, bekar pavyonları, 

müdür evi ve sinema gibi yapılar atıl bir Ģekilde beklemektedir.  

Maden çıkarım alanında ise ilk hava bacaları ve vinç gibi endüstriyel yapılar 

teknolojik geliĢmeler ile günümüzde yetersiz kalmıĢ,  yakınlarına yenileri 

yapılmıĢtır. ÇeĢitli bilirkiĢiler ile geçmiĢin teknolojisini yansıtan bu yapılar 

incelenmelidir. Bu sayede maden sanayisi ile ilgili bir çok geçmiĢ bilgi gelecek 

kuĢaklara aktarılmıĢ olacaktır. 

6.2 Kent DıĢı Lojman YerleĢimi: Çatalağzı Termik Elektrik Santrali YerleĢkesi 

6.2.1 Ġlk Santralin Kurulması 

1938 yılında kurulumuna karar verilen Çatalağzı termik elektrik santrali için, 1940 

yılında bir Ġngiliz firması ile anlaĢma yapılmıĢtır. Bu amaçla Zonguldak ilinin 

merkez ilçesine bağlı ve il merkezinin 17 km. doğusunda bulunan Çatalağzı'nda 

(IĢıkveren), kömür tozlarından yararlanacak biçimde bir termik elektrik santrali 

yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Böylece EKĠ'nin piyasaya arz edilmeyen ticari değeri 

düĢük ve baĢka yerlerde kullanılmayan mikst, Ģlam gibi yüksek küllü ara ürünleri 

değerlendirilecektir. Ancak Ġkinci Dünya SavaĢı nedeniyle, santralin inĢaatı 

gecikmeli olarak "English Electric" firmasına ihale edilmiĢtir. Santralın inĢaatına 10 

Temmuz 1946 tarihinde baĢlanmıĢtır. Yapıldığı yıllarda Türkiye'nin 2. büyük termik 

santralidir. 
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ġekil 6.28 : Santralin ilk zamanlarından bir fotoğraf. (Murat Ekrem Zaman ArĢivi) 

Metropolitan-Vickers (esas müteahhit, Jenratör elektrik donanımı),, Babcock and 

Wilcox (kazan tesisleri) ve Holloway Bros (inĢaat iĢleri)  Ġngiliz firmaları tarafından 

yapılan ÇATES santralı, 27 Kasım 1948 tarihinde 3 grup ve toplam 64.500 kWh 

kapasiteyle iĢletmeye açılmıĢtır. Ġlk santral müdürü ve aynı zamanda Etibank Genel 

Müdür Yardımcısı Salim Eker‟dir. Zonguldak Filyos karayolu ve Zonguldak Ankara 

demiryolu ile ulaĢımı sağlanan santralin, Zonguldak Limanı'na uzaklığı 11 km'dir. 

Santralin Karadeniz kıyısında batı tarafı 262 m, doğu tarafı 682 m uzunlukta 

'IĢıkveren limanı' mevcuttur. 
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ġekil 6.29 : Fabrikanın kurulmasından iĢletmeye açılıĢına kadar ki süreç. 

(cates.gov.tr) 

Çatalağzı Termik Santralına kömür TTK Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak ve 

Çatalağzı Filitrasyon tesislerinden temin edilmektedir. Kömür Çatalağzı lauvarından 

bant yoluyla, Zonguldak lauvarından ise TCDD vagonları ile santrale 

ulaĢtırılmaktadır. 

Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı‟nda yer alan iki termik santralden biri olan 

“Zonguldak Mıntıkası Elektrik Santrali” (diğeri Kütahya‟daki linyit kömürü 

havzasındadır), Zonguldak Kömür Havzası‟nın rasyonelleĢtirilmesi ve üretimin 

artırılması amacının bir parçası niteliğini taĢır. Santralin öncelikle kömür üretiminde 

ve taĢınmasında gerekli enerjiyi sağlaması öngörülmüĢtür. Havzadaki beĢ yıl sonraki 

enerji ihtiyacı; Rasyonalize edilecek kömür ocakları için 85 milyon kw/h, Çatalağzı – 

Ereğli elektrikli demiryolu33 için 17 milyon kw/h, ġehir ve limanlar için 2 kw/h 

olarak hesaplanmıĢtır. Santralde kömür üretimi sırasında ortaya çıkan ve ticari değeri 

olmayan kömür süprüntülerinin yakılacaktır. Bu proje de memur ve isçi evleri ile 

birlikte ele alınmıĢ, bunlara 5,1 milyon liralık yatırımın 320.000 lirası ayrılmıĢtır. 

Santral için Çatalağzı‟nda Direk Harmanı denilen düzlük alanın seçilmesinin nedeni 

topografyanın uygunluğu, deniz suyunun soğutmada kullanılıp akarsuya geri 

verilmesi ve hammadde taĢıması için uygun olması, santralin ileride geniĢletilmesine 

olanak vermesi olarak belirtilmiĢtir. (Ġnan, 1973, 79, 84) ĠBYSP‟de yer alan bir baĢka 
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yatırım olan Çatalağzı elektrik Santrali Ġkinci Dünya Savası‟ndan önce bir Ġngiliz 

Ģirketine ihale edilmiĢ olmasına karsın savaĢ nedeniyle yapımı gecikmiĢtir. ĠnĢaatı 

planda belirlenen yerde, 1946‟da baĢlamıĢ, santral 1949‟da faaliyete geçmiĢtir (Yurt 

Ansiklopedisi, 1981). 

1955 yılında santralde, Ġstanbul'a kadar ki Ģebeke personeli de dahil 19 mühendis, 3 

teknisyen, 84 maaĢlı ustabaĢı ve memur ile 546 iĢçi çalıĢmaktadır. 

1.1961 tarihinde Etibank Elektrik ĠĢletmeleri Müessesesi kurulunca, ÇATES'te Bu 

müesseseye bağlı Çatalağzı ĠĢletmesi Müdürlüğü olur. Etibank, DSĠ ve Ġller Bankası 

elinde bulunan santraller ve elektrik iletim Ģebekeleri, 1970 yılında 1312 sayılı yasa 

ile kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredildi. Ekonomik ömrü dolan 

Çatalağzı (A) Santrali 1991 yılında yeni santralin hizmete girmesiyle kapatılır. 

Santralin içindeki donanım hurda olarak satılır. Daha sonra da arazisi satıĢa çıkarılır. 

Çatalağzı B (Çates B) Santral Projesinin temel atma töreni B1 ünitesinde Nisan 1978, 

B2 ünitesinde Mayıs 1987 yapılır. Yüklenici firmalar KutlutaĢ, Trans Elektro, 

Simens, Mitsubishi olup, Ticari iĢletmeye alınma tarihi B1 ünitesinde 19 Ekim 1990, 

B2 ünitesinde 5 Temmuz 1991 .ĠĢletmeye açılan Çatalağzı B Santrali 2 X 150 MW 

(2 X 150.000 KW) gücünde olup, iki ünitenin yıllık elektrik üretimi 2X 966.000.000 

kwh.'tır. Santralin ana yakıtı taĢkömürü filitrasyon ürünü olup yardımcı yakıtları ise 

fueloil (200 ton/yıl) ve motorin (480 ton/yıl) dir. Çatalağzı Termik Santraline kömür 

TTK'nin Zonguldak ve Çatalağzı Filitrasyon tesislerinden temin edilmiĢtir. Kömür 

Çatalağzı Lavuarından bant yoluyla, Zonguldak Lavuarından ise TCDD vagonları ile 

santrale ulaĢtırılmıĢtır. 

 

ġekil 6.30 : yeni santralin yukarıdan görünüĢü (cates.gov.tr) 

ġekil 6.31 : eski ve yeni santralin konumlarının gösteren fotoğraf 
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6.2.2 Fiziksel Durum Analizleri 

Çatalğazı Termik Santrali, Karadon TTK Bölgesi ve Çatalağzı lavvar bölgesi iliĢki 

ağı Ģematik olarak gösterilmiĢtir. Bu bölgelerde iĢveren tarafından sağlanan konutlar 

harici yerleĢkeler oluĢmuĢtur.  Bu küçük alt merkezlerin baĢlıca varoluĢ nedeni 

sanayi planında kararı alınan termik santraldir. Bölge halkı birçok ihtiyacını en yakın 

merkez olan Çatalağzı‟ndan karĢılar.  

Günümüzde ise endüstriyel kimliğini yeni yapılan yatırımlarla devam ettirmektedir. 

Fakat bölgedeki kirlilik ve diğer etkenlerden dolayı artık bu bölgede yaĢam koĢulları 

kötüleĢmektedir. Son yıllarda karĢılaĢılan en büyük sorun budur. Ayrıca yapılan 

anketler sonucu katılımcılar yeni kurulan santraller öncesinde her Ģeyin çok daha iyi 

durumda olduğunu belirtmiĢlerdir. 

YerleĢke de yer alan yapılar  

Lojmanlar, müdür evi, postane yakıt merkezleri, misafirhane, ıĢıkspor kulübü, futbol 

sahaları, tenis kortları, ilkokul, ortaokul, ekonoma, deniz kulübü, depolar, santral, 

yönetim birimleri, tren garı, dispanser, liman, güvenlik birimleri olarak sayılabilir. 

Lojmanlar 

Fabrikada çalıĢacak olan iĢçi mühendis ve memurlar için, lojmanlar inĢa edilmiĢtir. 

Projesi santral projesi ile bir bütün olarak düĢünülmüĢtür. Fakat lojmanlar da yer alan 

konutların inĢası farklı dönemlere tekabül etmektedir. Birçok lojman ( özellikle 

santral bölgesine yakın alanlarda) boĢaltılmıĢ ve günümüzde yok olmuĢtur.  

 

ġekil 6.32 : Lojman yerleĢkesini gösteren kroki. Düzenleyen: Melek Akçadoğan, 

2014 
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ÇATES‟e ait olan lojmanların günümüzdeki durumları Ģekil 6.34‟te görülmektedir. 

Lojman yapısı kapalı lojman yerleĢkesi tipindedir. Lojman yerleĢkesi ıĢıkveren sitesi 

olarak isimlendirilmiĢtir. AnlaĢılacağı üzere bu isim enerji üreten ve baĢlıca özelliği 

ülkeyi aydınlatmak olan bir gayenin kimliksel gösterimidir.  

IĢıkveren sitesi iĢçi, memur ve mühendis evleri ile müdür evini içinde 

barındırmaktadır. Statüye göre çalıĢanların oturacağı evler belirlenmektedir. Ayrıca 

yapılan alan çalıĢması sonucu aynı apartmanda oturan fakat farklı mevkiye ya da 

kıdeme sahip olan çalıĢanların üst katlardan alt katlara doğru sıralandığı görülmüĢtür. 

Bu da statünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

IĢıkveren lojmanları santralin batısında yer almaktadır. Zonguldak merkezden 

gelirken ilk önce depolar ve lojmanlar ile karĢılaĢılır. Depolar ve lojmanları ayıran 

demiryolu ayrıca bir sınır görevi görmektedir. YerleĢkenin kuzeyinde yer alan orman 

dokusu dik bir uçurum ile sahile iner. Bu bölgeden sağlanan bir ulaĢım yoktur. Bu 

nedenden dolayı lojmanları kuzey hattı doğal bir sınıra sahiptir. Batı, doğu ve 

güneyde yer alan tel örgüler kuzey hattında devam etmemektedir. Sitenin 4 giriĢi 

bulunmaktadır.  ġekil 6.32‟de görülen bu giriĢlerden günümüzde sadece 1 numaralı 

ana giriĢ aktif olarak kullanılmaktadır. Araç giriĢinin sağlandığı bu noktada bir 

güvenlik kulübesi ve kontrollü araç giriĢi için bariyer bulunmaktadır. 

YerleĢke orman içinde birçok ağaç ve yürüyüĢ alanları ile topografyaya göre 

yerleĢmiĢ konut birimleri ve sosyal yapılardan oluĢmaktadır.  

 

ġekil 6.33 : YerleĢkeye ait eski siluetler. (ĠĢletme ArĢivi) 

 

ġekil 6.34 : Eski santral ve ilk inĢa edilen lojmanlar. (ĠĢletme ArĢivi) 
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Küme evler 

ġekil 6.35‟de gösterilen küme evler tahminen ilk inĢa edilen konutlardır. Eski 

fotoğraflar incelendiğinde santral çevresinde bu yapılar görülmektedir. Sıra ev 

Ģeklinde dizilmiĢ bu evlerin mimari yapısı Avrupa iĢçi kentlerindeki konut tiplerine 

benzemektedir. 

 

    

ġekil 6.35 : Küme evler cephe görünüĢleri ve sokak. Fotoğraflar: Melek 

Akçadoğan, 2014 

Eski santrale çok yakın olan bu sıra evlerin giriĢleri balkon tipli giriĢler ile 

gerçekleĢtirilir. Toplamda 4 bloktan oluĢmakta olup, 1 blokta 6 daire yer almaktadır. 

Daireler, bir oda, bir salon, mutfak, banyo+ tuvalet ve kilerden oluĢmaktadır.  TaĢ 

malzeme ile inĢa edilmiĢ bodrum katlar, normal projelendirme aĢamasında depo 

olarak düĢünülmüĢ olup uygulamada ise yoğun konut talebi doğrultusunda iĢçi 

konutlarına dönüĢtürülmüĢtür. Ġlk çalıĢma yıllarında birçok aile bu evlerde oturmuĢ 

daha sonraki süreçte ise kıdem aldıkça site içinde ev değiĢtirmiĢlerdir. Bu evler 

günümüzde tadilat geçirmiĢ 2 odaya çıkarılmıĢtır. 
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ġekil 6.36 : Ġlk iĢçi Lojmanları, Tenekeci mahallesi. Fotoğraf: Melek Akçadoğan, 

2014 

Sıra evlerin güney doğusunda 2 adet apartman bloğu yer almaktadır. Bu konutlar ön 

cepheden 2 katlı olup arka cepheden 3 katlıdır. Bölgenin arazisi eğimli olduğu için 

bu yapılaĢma tipi genel olarak bütün yapılarda kullanılmıĢtır. Bir bloğun iki giriĢi ve 

iki merdiveni bulunmaktadır. Yani aynı tip apartman sıralanmıĢ ve bir blok 

oluĢmuĢtur. Bir apartmanda bodrumlar dâhil 6 daire, böyle bir blokta da toplamda 12 

daire yer almaktadır. Bu konut tiplerinde iĢçiler yaĢamaktadır. Konut plan Ģeması 

incelendiğinde 2 oda bir salon, mutfak, balkon, tuvalet+banyo ve kilerden 

oluĢmaktadır. Evler soba ile ısınmaktadır. Eski santral birimine olan yakınlığından 

dolayı o noktada bu bölge çalıĢanları için de bir giriĢ yer almaktadır.  

Telefonun bütün konutlarda bulunmadığı zamanlarda bu bölge oturanları için 

oluĢturulmuĢ bir telefon kulübesi yer almaktadır. Bu telefondan lojman sakinleri 

ücretsiz yararlanmıĢtır. Teknolojinin geliĢmesi ile daha sonraki süreçte bütün evlere 

telefon girmiĢ ayrıca santral içindeki haberleĢme için bütün lojman sakinlerine ait 

santral telefon hattı bağlanmıĢtır. Bu hat sayesinde lojmanda yaĢayanlar birbirleri ile 

ücretsiz görüĢebilmektedir. 

 

ġekil 6.37 : Lojmanlara ait olan iĢlevini yitirmiĢ telefon kulübesi. Fotoğraf: Melek 

Akçadoğan, 2014 
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ġekil 6.38 : Ġlk inĢa edilen diğer ĠĢçi evleri, AĢağı mahalle. Fotoğraflar: Melek 

Akçadoğan, 2014 

 

ġekil 6.39 : Ġlk inĢa edilen diğer ĠĢçi evleri, Yukarı mahalle. Fotoğraf: Melek 

Akçadoğan, 2014 

Memur ve mühendis evlerinin alt sırasında kalan ve 10 bloktan oluĢan bu 

apartmanlardan 7 adedi alt sokakta 3 adedi ise üst sokakta yer almaktadır. 

Topografyaya göre dizilmiĢ olup merdiven ve yürüyüĢ yolları ile birbirileri ile olan 

bağlantıları sağlanmıĢtır. Bu konut birimleri memur ve mühendis evleri ile birlikte 

Ġngilizler tarafından projelendirilmiĢtir. Ayrıca site halkı tarafından Ġngiliz evleri ve 

Londra Mahallesi olarak da adlandırılmaktadır. Kuzey cephesi 2 katlı olup, güney 

cephesinde ise kottan dolayı 3 katlı olarak görülmektedir. 1 blokta 6 adet daire yer 

almaktadır. Konutlar 2 oda, bir salon, mutfak, balkon, banyo+tuvalet ve kilerden 

oluĢmaktadır. Konutlar soba ile ısınmaktadır. 

Mühendis, memur evleri 

Ġngilizler tarafından projelendirilmiĢ olan bir diğer lojman birimleri ise mühendis 

memur evleridir. ĠĢçi bloklarının üst levelinde yer alan bu üç blok plan tipi olarak da 
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daha refah ve konforludur. Memur evi ise topoğrafyanın en üst noktasında mevkiyi 

simgeleyen bir konumda yer almaktadır. Statünün etkisi yapıların konumlanmasında 

da kendini göstermiĢtir. Ġlk dönemler için yeni konut birimleri yapılmadan önce, bu 

konutlarda santralde görev yapan doktor, mühendis ve üst düzey yöneticiler 

yaĢamaktaydılar. Konutlar 2 katlı olup 2 daireden oluĢmaktadır. Bu konutlar 2 oda ve 

salon salomanje Ģeklinde geniĢ bir salondan oluĢmaktadır. Salonda ayrıca Ģömine 

vardır. Fakat daha sonraki süreç için soba da kullanılmıĢtır. Bu birimlerin dıĢında 

mutfak banyo, wc ve önceleri hizmetli odası olarak düĢünülmüĢ bir birimden 

oluĢmuĢtur. Fakat daha sonraki süreçte iĢçilere tahsis edilen bu konutlarda hizmetli 

odası mutfağa katılmıĢtır. 

  

ġekil 6.40 : 2 daireli mühendis ve memur evleri. Fotoğraflar: Melek Akçadoğan 

 

ġekil 6.41 : Apartman tipi mühendis ve memur evleri. Fotoğraf: Melek 

Akçadoğan,2014. 

Müdür evi 

Müdür evi ayrıca yerleĢke içinde kontrollü giriĢ çıkıĢı olan güvenlikli ve izole bir 

bahçe içinde yer almaktadır. Bu ev birçok müdür tarafından kullanılmıĢsa da genel 
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olarak önemli misafirlere tahsis edilmiĢtir. Daha sonraki süreçte müessese müdürleri 

de beyaz evlerde ikamet etmiĢlerdir. 

 

ġekil 6.42 : Müdür evi ve bahçesi. Fotoğraf: Melek Akçadoğan,2014 

Tesis evleri 

Tesis evleri gereken konut ihtiyacı doğrultusunda 1986 yılında inĢa edilmiĢtir. Bu 

konutlar diğer lojman birimlerinin aksine yerel mimarlar tarafından tasarlanmıĢtır. 5 

bloktan oluĢmakta olup her blok 6 katlıdır ve bir katta 2 adet konut birimi yer alır. 

Konutlar 3 oda bir salon, mutfak banyo ve tuvaletten oluĢmaktadır. Isıtma sistemi 

kaloriferlidir. 90‟lı yıllarla birlikte özel araç sayısındaki artıĢ nedeniyle araba park 

yerleri de oluĢturulmuĢtur. Binaların güney cephesinde rekreasyon alanları ve spor 

sahaları yer almaktadır.  

 

ġekil 6.43 : Sitenin genel görünüĢü( soldan sağa, tesis evleri, spor alanları, 

yeni ortaokul, cami). Fotoğraf: Melek Akçadoğan, 2014 

Beyaz evler 

ġekil 6.32‟deki 18 numaralı ev tipleridir. Toplamda 8 bloktan oluĢmaktadır. Bu evler 

1990‟da en son inĢa edilen konutlardır. Tesis evleri gibi 6 katlı olup, bloklar eğimden 

dolayı 2 katmana oturmaktadır. 2 ile 3. Kat arasından üst katmana köprü Ģeklinde 

bağlanan ana giriĢ ve zemin ile bodrum kat arasından alt katmana bağlantı vardır.  

Bütün blokların altında büyük bir sığınak yer almaktadır. 
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ġekil 6.44 : Beyaz evler giriĢ cephesi. Fotoğraf: Melek Akçadoğan, 2014  

Mühendisler ve ustabaĢılar öncelikli olmak Ģartı ile daha alt katlarda diğer iĢçiler 

ikamet edebilmiĢtir. 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 adet balkondan oluĢan 

plan tipi ile odalar arasındaki birleĢimlerde kullanılmıĢ olan gömme dolaplar 

yaĢayanlar açısından en önemli mimari çözümler olarak gösterilmiĢtir. Isıtma sistemi 

kaloriferdir. Bir diğer önemli konfor özelliği ise her daim yanan kaloriferler olarak 

anlatılmıĢtır. Geçtiğimiz yıllarda bu evlerin iĢletme tarafından onarıldığı 

bilinmektedir. Bu tadilat kapsamında kapılar, pencereler ve mutfak dolapları 

yenilenmiĢtir.  

6.2.3 Sosyal Donatılar 

Site içerisinde ve santral bölgesinde olmak üzere bir çok sosyal donatı 

bulunmaktadır. Bu sayede kente uzak olsa da burada yaĢayanlar bütün 

gereksinimlerini karĢılamıĢlardır. Fakat günümüzde bir çok sosyal donatı 

kapanmıĢtır. Sosyal donatı olarak, misafirhane, deniz klubü, IĢıkspor lokali, futbol 

sahası, ilk ve ortaokul, rekreasyon alanları, tenis kortları, basketbol sahası, sinema, 

dispanser, liman bölgesi, ekonoma, postane, tren garı ve yeĢil yürüyüĢ alanları 

sayılabilir. Ayrıca kurum çalıĢanlarına pazar ve hastane servisleri, iĢçi vardiya 

servisleri, okul ve çarĢı servislerini hizmet olarak sunmaktadır. Bunun haricinde 

sitede sürekli bir denetim ve güvenlik bulunmaktadır. 

IĢıkveren ilkokulu 

1943 yılında Çatalağzı santrali özel ilkokulu olarak eğitim ve öğretime baĢlamıĢtır. 

Zonguldak Ankara demiryolu kenarında çates iĢletmesi site içerisinde yer almaktadır. 
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1953 yılında ise kırmızı kiremitli bir bina olan yeni yapıya yerleĢmiĢtir. Binanın alt 

katı ilkokul, üst katı ortaokul olarak hizmet vermekteyken 1965 yılında ortaokul 

kısmı ayrı bir binaya taĢınmıĢtır. Zemin katta 5 sınıf, öğretmenler odası, müdür 

odası, erkekler tuvaleti, kızlar tuvaleti ve sinema salonu yer almaktadır. Üst katta ise 

diğer sınıflar bulunmaktadır. Sinema salonunun okul içinden 1 ve dıĢ cepheden iki 

adet olmak üzere toplamda 3 giriĢi bulunmaktadır. 2001 yılına kadar hizmet vermiĢ 

olan eski okul binası 27 Ekim 2013 tarihinde yıkılmıĢtır. 

     

 

ġekil 6.45 : IĢıkveren ilk okulu. (Hayati Yılmaz ArĢivi) 
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ġekil 6.46 : YerleĢkenin ilk yıllarında IĢıkveren Ġlk okulu öğrencileri ve 

Öğretmenler (Anon.) 

Deniz kulübü 

Santral bölgesine yakın olan lokal ilk zamanlarda inĢa edilen sosyal tesislerden 

biridir. Birçok Çates gençlik geceleri, mezuniyet törenleri, emeklilik yemekleri ve 

düğünler gibi bir çok etkinliğe ilk günlerden günümüze kadar ev sahipliği yapmıĢtır. 

Küçük ağız olarak adlandırılan sahil kısmında konumlanmakta olup günümüzde 

kullanılmamaktadır. 2 katlı olan bu yapı teras ile denize yönlenmiĢtir. 

 

ġekil 6.47 : Deniz kulübü ilk yılları ( Mehmet Demirci arĢivi). 

Misafirhane 

Lojmanlar ile birlikte site içinde konumlanmaktadır. Santralin ilk açılıĢ yıllarından 

günümüze kadar birçok önemli ziyaretçiyi de ağırlamıĢ olan misafirhane öncelikle 
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diğer kurumlardan gelen ve tek bünyesinde çalıĢan kiĢiler ve ailelerine hizmet 

etmektedir. Ayrıca misafirhanenin içinde kapalı ve açık olmak üzere yemek salonları 

yer almakta site halkı için hizmet vermektedir. Deniz kulübü gibi misafirhane de 

birçok etkinlik için kullanılmaktadır. Yakın zamanda iç mekanda ve bahçe kısmında 

tadilat görmüĢtür.  

 

ġekil 6.48 : Misafirhanenin tadilat geçirdikten sonraki durumu. 

 

ġekil 6.49 : YerleĢkenin etrafında yeni açılan özel santraller. Melek Akçadoğan 

IĢıkveren‟e ait eski fotoğraflar incelendiğinde ilk günlerinde bölgenin daha kurak 

olduğu gözlenmiĢtir. Santralin yapılması ile bölgede ağaçlandırma baĢlatılmıĢ ve site 

halkını endüstriyel imajdan en çok izole eden de bu yeĢil kuĢak olmuĢtur. Fakat 

fotoğraflardan ve yapılan görüĢmelerden anlaĢıldığı üzere günümüzde bu bölgede 

yaĢam artık eskisi kadar cazip değildir. Çünkü bölge kaldıramayacağı yoğunlukta 

santral ile dolmuĢtur ve bu yapıların konumları lojmanlara çok yakındır.  

6.2.4 Sosyal Durum Analizleri 

YerleĢke içinde gerçekleĢtirilmiĢ olan mülakatlar ile yerleĢkedeki sosyal durum, 

yaĢantı ve insanlar arasındaki iliĢkiler irdelenmiĢ olup, dünden bugüne Lojman 

yaĢamının orada yaĢamıĢ insanların hayatlarında nasıl bir etkisi olduğu ve bu tip 

yerleĢkelerin kenti sosyolojik açıdan da etkilediği anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Anket ÇalıĢmaları 

Alanda 30 kiĢi ile yapılmıĢ anket çalıĢmalarına ait cevapların sonuçları 

izlenmektedir. 30 kiĢinin 15‟i kadın, 15‟i ise erkektir.  
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1. YaĢı. 

Ankete katılanların, yüzde 17‟si 21 ile 30 yaĢ arası, yüzde 22‟si 31 ile 40 yaĢ arası , 

yüzde 22‟si 41 ile 50 yaĢ arası ,yüzde 13‟ü 51 ile 60 yaĢ arası, yüzde 26‟sı 61 ve 

üstüdür. Çoğunluğun 50 yaĢ üstünde olduğu görülmektedir. 

 

2. Zonguldaklı mısınız? 

Ankete katılanların %58‟i Zonguldaklı, %42‟si Zonguldak dıĢındandır. 

 
 

3. Değilseniz nereden nasıl geldiniz? 

Madenlerde çalıĢanlar gibi bu santralde de dıĢarıdan göçle gelenlerin çoğunluğu 

Karabük, Tokat, Sivaslıyız, Trabzon, Çaycuma, Sinop, Giresun, Devrek, Beycuma, 

doğu Karadeniz‟den ve diğer Zonguldak ilçelerinden gelmiĢlerdir. 

4. Bu fabrikadan nasıl haberiniz oldu? 

Verilen cevapların yüzde 31‟i ailesinden dolayı haberdarken, yüzde 15 burada 

doğmuĢ, yüzde 19‟u sınavla atanmıĢ, yüzde 4 baĢka bir iĢletmeden atanarak haberdar 

olmuĢ, yüzde 8‟i de kitaplardan öğrenmiĢtir. 
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5. Fabrikada çalıĢtınız mı? 

Ankete katılanların %37‟si fabrikada çalıĢmıĢ, %63‟ü çalıĢmamıĢtır. 

 

Hayır ise fabrikayla olan bağlantınız nedir? 

Genel cevap olarak baba ya da annenin çalıĢması verilmiĢtir. 

Evet ise fabrikadaki göreviniz nedir?  

Evet cevabını verenlerin 7‟si iĢçi, 3 tanesi memur, 1‟i ise güvenlikçi olarak 

çalıĢmıĢtır. 

6. Eğitim durumunuz nedir? 

Ankete katılanların % 64‟ü meslek lisesi veya üniversite mezunudur. Lise ve üstü 

eğitimler %77 olup, eğitim düzeyinin yüksekliğini göstermektedir. 
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doğdum

15%
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19%

baĢka bir 

iĢletmeden 

atandım

4%
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23%
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Cevaplar kiĢi Yüzde 

ilkokul  5 17% 

ortaokul  2 7% 

lise  4 13% 

meslek lise 8 27% 

Üniversite 11 37% 

 

7.ÇalıĢtığınız süre boyunca fabrika tarafından sunulan her hangi bir eğitim 

aldınız mı? 

Ankete katılanların %44‟ü fabrika tarafından sunulan bir eğitim aldıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

 
cevap kiĢi Yüzde 

Evet 11 44% 

hayır 14 56% 

8. Ailenizde sizden baĢka fabrikada çalıĢan oldu mu? 

Ankete katılanların %56‟sının ailesinde fabrika çalıĢan biri bulunmaktadır. 



 

 

117 

 
 

cevap kiĢi Yüzde 

Evet 15 56% 

hayır 12 44% 

9. ÇalıĢırken lojmanlarını kullandınız mı? 

Ankete katılanların hepsi lojmanda yaĢamıĢ kiĢilerdir. 

 

10. Lojmanları kullanırken kira ödediniz mi?  

Lojmanda kalan bütün kiĢiler kira ödemiĢtir. 

 

11. Lojmandan ne sebeple ayrıldınız? Ne tür bir konut tercih ettiniz? 

Lojmandan ayrılanların çoğunluğu emeklilikten dolayı ayrılmıĢ olup hepsi de sonraki 

süreçte kendi evine taĢınmıĢtır. Diğer ayrılma sebepleri olarak, baĢka bir yere 
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atanma, evlenme ve eĢ ile ayrılma sayılabilir. Lojmandan ev hakkı alabilmek için 

kiĢinin ya evli ya da çalıĢan dul olması gerekmektedir. Aksi takdirde lojman hakkı 

sona ermektedir. 

12. ÇalıĢtığınız süre boyunca siz veya ailenizden her hangi biri Fabrika 

YerleĢkesinde bulunan eğitim kurumlarını kullandınız mı? 

Ankete katılanların %93‟ü fabrika yerleĢkesinde bulunan eğitim kurumlarını 

kullanmıĢtır. 

 
Cevap kiĢi Yüzde 

Evet 27 93% 

Hayır 2 7% 

13. Fabrikaya ait lojmanlarda komĢuluk kavramını nasıl tanımlarsınız? 

Ankete katılanların %72‟si komĢuluk iliĢkisini çok iyi, %28‟i iyi olarak 

tanımlamıĢtır. ĠliĢkileri kötü olarak değerlendiren kimse bulunmamaktadır. 

 
 

Cevap kiĢi Yüzde 

Çok iyi 21 72% 

Ġyi 8 28% 

Kötü 0 0% 
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14. YerleĢke çevresindeki yaĢayanlarla sorunlar yaĢadınız mı? 

Ankete cevap verenlerin %72‟si çevrede yaĢayanlarla sorun yaĢamadığı belirtmiĢtir.  

 
cevap kiĢi yüzde 

Evet 8 28% 

Hayır 21 72% 

Evet ise, ne gibi sorunlar yaĢadınız? 

Evet cevabını verenlerin çoğunluğu sorunun site dıĢındaki gençler ile site içindeki 

gençler arasında olduğunu bunun da nedeni olarak dıĢarıdakilerin içerideki Ģartlara 

özenmelerini göstermiĢlerdir.  

15. Kendinizi yaĢadığınız yerleĢkeye ait hissediyor muydunuz? 

Ankete katılanların %86‟sı kendini bu yerleĢkeye ait hissetmektedir. 

 
Cevap kiĢi Yüzde 

Evet 25 86% 

Hayır 4 14% 

16. Kent  Merkezine nasıl ulaĢım sağlıyordunuz? 

Ankete katılanların yüzde 93‟ü kurumun sağladığı servisleri kullanırken yüzde 7‟si 

özel aracı tercih etmektedir. Anketteki diğer Ģıkların hiç biri iĢaretlenmemiĢtir.  
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17. Ne sıklıkta kent merkezine gidiyordunuz? 

Anketi cevaplayanların %40‟ı haftada bir-iki, %37‟si ayda birkaç kez kent merkezine 

gittiklerini belirtmiĢlerdir. 

 
 

Cevap kiĢi Yüzde 

Her gün 4 13% 

Gün aĢırı  3 10% 

Haftada bir-iki 12 40% 

Ayda bir kaç 11 37% 

 Yüz yüze yapılan görüĢmeler 

ÇalıĢmada anketlerden baĢka 10 kiĢi ile derinlemesine görüĢmeler yapılmıĢ ve 

aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Fabrikada düzenlenen sinema, tiyatro, yüzme, spor aktiviteleri gibi etkinliklere 

katılım durumları incelendiğinde genel olarak verilen cevaplar en çok alttaki 

baĢlıklar ortaya çıkmıĢtır. 

Lojmanlarda eskiden beri yaĢayanlar genel olarak birçok etkinliğe katıldığını 

söylerken günümüz sakinleri hiçbir etkinliğin kalmadığından bahsetmektedir.  

93%

7%

servis özel araç
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 Deniz kulübü, misafirhane gibi sosyal tesislerin çok sık kullanıldığı ve 

buralarda yapılan etkinliklerin takip edildiği, 

 GeçmiĢte, ilkokul içinde yer alan sinemanın faal olması ve site sakinlerinin 

bundan yararlandığı, 

 IĢık spor ile birlikte birçok çalıĢanın aynı zamanda futbol ve basketbol 

takımlarında yer alması ile kadınlara yönelik düzenlenen jimnastik eğitimleri, 

çocuklar ve gençler için düzenlenen tenis dersleri aldığı, 

 Ayrıca bu etkinliklerin çevrede yaĢayanlar tarafından da kullanılabiliyor 

olması etrafını da geliĢtirmiĢ ve kutuplaĢmayı azalttığı, „„Fabrika dıĢında 

büyümeme rağmen yerleĢkenin sinema ve diğer sosyal tesislerinden 

yararlanabiliyordum ve bazı akrabalarımda orada yaĢamamalarına rağmen 

okulda eğitim gördüler.‟‟ 

 Ayrıca yaĢanlar tarafından gerçekleĢen bazı etkinlikler (ÇATES gençlik 

geceleri, emekli yemekleri, düğünler, geziler, lojman içindeki piknikler gibi.) 

ekinklikler yapıldığı görülmektedir. 

Fabrikada çalıĢmanın /lojmanda yaĢamanın sosyal yaĢamlarındaki etkileri  

incelendiğinde; 

Ġlk olarak kazanç elde etmek ve yaĢam için gereken barınma ve diğer ihtiyaçların bir 

arada olması kiĢiler için en büyük avantaj olarak saptanmıĢtır. „„SosyalleĢmenin 

yerleĢke sayesinde sağlanması, çalıĢılan yer ve iĢ yerinin beraber olması ile kazanılan 

zaman ve daha yakın dostlukların elde edilmesi‟‟ gibi durumlar ise ek avantajlar 

olarak anlatılmıĢtır. En çok tekrar edilen diğer cevaplar ise aĢağıda listelenmiĢtir. 

Olumlu olarak; 

 Korunaklı olduğu için daha güvenlikli bir yer böylece rahat ve huzurlu bir 

alanda yaĢamak. YerleĢkeye ait hissetmek ve sahiplenmek. 

 ÇATES'te oturan bütün ailelerin birbirini tanıması, böylece çocuklar çok 

geniĢ bir arkadaĢ grubunda geliĢim göstermesi ve birbirini iyi anlamda 

etkilemesi. Ġleriki yaĢantılarında insanlar ile iletiĢimlerinde daha atak 

olmaları. 

 Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere daha kolay ulaĢım sağlayabilmek. 

 Kendi içlerinde daha yaratıcı etkinlikler düzenlemeleri. 
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 KomĢular sayesinde kadınların birlik olması ve kiĢisel eğitimlerini 

tamamlamaları.  

 BaĢka bir Ģehirden atananlar için daha kolay adapte olabilmek. Çocukların 

eğitimleri ve yeni konut edinmek gibi sorunların daha kolay aĢılması. 

 Çoğu öğrencinin, bireyin, çocuğun yaĢayamadığı imkanları fazlasıyla 

yaĢamak bir yandan da iĢçi sınıfının zorluklarını, acılarını yakinen görmek, 

bilmek.  

 Bu yerleĢkede doğanlar daha sonraki süreçte burada çalıĢmaya baĢlamıĢ ve 

süreklilik sağlanmıĢtır. Bu da gençleri daha stressiz diğer akranlarına göre 

daha avantajlı olmalarını sağlamıĢtır.  

 Normalde eĢi vefat eden kiĢiler lojmanda kısa bir süre kalabiliyor. Fakat 

çeĢitli örneklerde eĢi ölen kadınlar santralde uygun bir iĢe girerek lojman 

sahipliği ve yerleĢkedeki olanaklardan faydalanması sağlanabiliyor. Bu 

özellik kadının sahiplenilmesi ve birlik oma kavramını daha iyi 

açıklamaktadır. 

 Disiplinli bir alan olan iĢ hayatının yaĢamın içinde olmasının olumlu etkisi 

olarak kiĢiyi her yönden disiplinli bir insan yapması olarak gösterilebilir. 

Olumsuz olarak; 

 Daha çok son zamanlarda yerleĢkede yaĢamıĢ olan kiĢiler etkinlik 

olmamasından Ģikâyet etmektedir, geçmiĢten beri kalanlarda eski zamanlar ve 

bugünler arasında karĢılaĢtırma yaparak birçok Ģeyin değiĢtiğini anlatmıĢtır. 

 Ayrıca her Ģeye kapalı, kent merkezinden uzakta hiçbir Ģeyden habersiz, izole 

bir yaĢam olması; fakat oradan ayrılana kadar bunun fark edilmemekte 

olduğunu söylemiĢlerdir. 

 ġehir merkezindeki sosyal aktivitelerden uzak kalınması. 

 Tek sıkıntının artık birçok kiĢinin değiĢmesi ve eski arkadaĢlıkların 

kalmaması.  

Ġmkânınız olsa baĢka bir konutu tercih eder misiniz? Böyle bir durumda, 

kullandığınız konutu nasıl değerlendirir misiniz?  

Alan çalıĢmasında 24 kiĢiden 18‟i hayır, 5‟i evet, 1„i ise eskiden etmezdim ama artık 

ediyorum diye cevaplamıĢtır. 
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„„Hayır etmezdim‟‟diyenlerin verdiği genel cevaplarda; 

 ĠĢ yerinin yakın olması, çocukların okula gidiĢ geliĢlerinin kolay olması ve 

okul servislerinin ücretsiz olması 

 Son inĢa edilen konutların ferah ve geniĢ olması (tasarımsal yönden güzel 

çözümler var her odada olan gömme dolaplar gibi.)  

 Zamanla eskiyen konutlarda sorunlar yaĢanmakta iken fabrika yakın zamanda 

tadilat yapmıĢtır. Mutfak dolapları, kapılar ve pencereler yenilenmiĢtir. 

 Evler ısıtma sistemi açısından çok avantajlı, eski evler sobalı fakat yeni evler 

kaloriferli ve yakıtları santral tarafından karĢılanmakta. 

 Ekmek arabası, iĢçi arabası, pazar arabası, hastane arabası gibi gerekli 

servislerin site içine kadar gelmesi kolaylık sağlanmıĢtır.  

 Konutlar yeĢil alan içinde olduğu için sadece iç mekan değil ayrıca güzel bir 

çevre içinde yer almaktadır ve bir bütün olarak anlatılmıĢtır. Bu da yaĢantının 

sadece iç mekânda değil sokakta da gerçekleĢmesini sağlamıĢtır. Çocuklar 

için park alanları bulunmaktadır. 

 GeçmiĢte alıĢ veriĢ için site içinde ekonomanın yer alması, 

 Tadilat için santralin teknik ekibinden yararlanabilmek, 

 Güvenliğin olması, 

 Kendin gibi aynı vardiya ve iĢyerinden insanlarla bir arada olmaktan dolayı, 

„„Evet ederdim‟‟diyenlerin verdiği genel cevaplarda ise; 

 Fabrikaya ait olduğu için konutların içlerine çok fazla müdahale edememek 

kendi zevkine göre dekore edememek. 

 Yapıların eski teknolojiler barındırması, asansör gibi sitemlerin apartmanda 

bulunmaması ve yaĢlılar ile engelliler için sorun teĢkil etmekte. 

 „„ İlk bodrumda oturduk. Mutfak ile yaşam alanı ayrıydı. Bodrum katı projede 

çamaşırhaneymiş, fakat işçiler için konut olarak kullanılıyormuş. Çocuklar 

küçük olduğu için bu durum, sorun oluyordu. Daha sonra birkaç tip ev 

değiştirip en son kaloriferli evde oturdum. Bu ev yeni yapılmıştı. 5 kişilik bir 

aile için yeterli büyüklükteydi.‟‟  

 Konutların iyi fakat günümüz koĢulları için biraz yetersiz olması, 

 „„İlk inşa edilen konutlar aileler için yeterli değil. Türk aile yapısı gereği 

daha fazla aile ferdi var bunun nedeni olarak yabancı şirketler tarafından 

inşa edilen konutların bizim yapımız için değil de Avrupa işçi aileleri 
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standartlarına uygun olarak yapılması ile bazı konutların depodan konuta 

dönüştürülmesi olarak gösterilebilir.‟‟ 

 Artık çevre kirliliğinin baĢlamıĢ olması. 

Oturduğunuz konut ve semti nasıl değerlendirirsiniz. Ġlk kullandığınız andan 

bugüne neler değiĢti? (sosyal yaĢamınızda ne tip değiĢimler oldu?) 

Ġlk olarak en çok bahsedilen sitenin çok yeĢil ve iyi bir çevre içinde olmasıdır. Bunun 

haricinde genel olarak olumlu ve olumsuz düĢünceler aĢağıda listelenmektedir. 

Olumlu düĢünceler; 

 Bekçili ve kapalı bir site olması ile güvenliğin sağlanması, 

 Ortalama olarak aynı hayat yapısına sahip yaĢayanlar, birbirini daha iyi 

tanıyor aynı koĢullara sahip oldukları için.  

 Ġyi ve kötü günlerinde bütün site sakinlerinin birbirleri ile yardımlaĢmaları ve 

bütün olarak hareket edilmesi. (düğünler, eğlenceler, hastalıklar, cenazeler 

gibi) 

 Ailelerin çocukları büyüyene kadar koĢullar çok kolay eğitim kurumları 

lojman alanı içinde güvenli ve huzurlu bir Ģekilde çocuklar yetiĢiyor. Ayrıca 

aralarında bir etkileĢim oluĢuyor verilen eğitim düzeyi iyi. 

 Son inĢa edilen konutlar ferah ve konforlu. 

GeçmiĢten günümüze neler değiĢti? 

 ‘‘Bahçeler ve burada yaşayanların beslediği hayvanlar vardı. Çoğu yok 

oldu.’’ 

 ‘‘İlk yıllarda iletişim zorlukları vardı. Telefon gibi daha sonra evlere 

telefonlar geldi.’’ 

 ‘‘Eskiden ekonoma vardı. Her türlü ev ihtiyacı için alış veriş yapılırdı ve 

herkesin faydalanabilmesi için belli bir sınırın üstünde alamazdık. Fakat 

artık kapandı ve site içinde alışveriş yapabilecek bir birim kalmadı. Acil bir 

ihtiyaç olduğunda yürüme mesafesinde bir market yok artık.’’ 

 ‘‘İlk dönemde sitede yasayanlar daha nezihti. Emekli olanlar gittikçe, zaman 

ilerledikçe, teknoloji geliştikçe komşuluk ilişkilerinde zayıflama oldu eski 

komşuluklar günümüzde kalmadı. Sonra daha farklı sosyal ortamlardan 

aileler de yerleşti. Yaşayanlar eskisi gibi birbirini tanımıyor ve eski ilişkiler 

koptu. Çünkü oturma süresi kısaldığı için gidip gelen kişiler çoğaldı. 

Dışarıdan birçok insan gelmeye başladı.’’ 
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 ‘‘Geçmişte insanlar etrafına daha duyarlıydılar.’’ 

 ‘‘Hayat sadece evlerin içinde değil dış mekânda da gerçekleşirdi. Yazlık 

sinema, Sinema, spor faaliyetleri, yaz-kış aktiviteleri, sosyal aktiviteler vardı. 

(Göbü'e ( plaj) servis kalkardı yazın.)’’ 

 ‘‘Sinema, deniz kulübü, ekonoma, birçok servis, geceler ve diğer birçok 

sosyal donatı yok oldukça lojmanlarda yaşayanlar da değişti.’’ 

Olumsuz özellikler 

 ‘‘Dostluklar sıfıra indi artık çünkü insanları birleştiren etkinlikler azaldı ve 

kişiler uzaklaştı.’’ 

 ‘‘Doğası çok güzel olsa da potansiyeli olan bu bölgenin özellikleri tam olarak 

kullanılmıyor.’’ 

 Kent merkezine uzak mesafede ve daha çok kıĢ aylarında ulaĢım zorlaĢıyor. 

 Statü farkı var. Katlar arasında bile statü farkı var. KiĢiler konutları için sıra 

bekliyor. 

 Eski evler yetersizdi. GeniĢ aile yapısına sahip olsan da kıdemin düĢükse 

oturduğun evin koĢulu da ona bağlıdır.  

 Santral sayısı 3‟e yükseldi ve lojmanlara çok yakında yer almaktalar. Bölge 

bu kadar santrali kaldırmıyor ve yeni santrallerden dolayı kirlilik arttı. 

Ġnsanlar sokakta çok vakit geçiremiyorlar. 

Kullandıkları konutun ve yaĢadıkları semtin Zonguldak ve Türkiye için nasıl 

bir etkisi olduğu aĢağıda gözlenmektedir. 

Zonguldak için önemi; 

 Zonguldak'ın gereksiz olan kömürünün değerlendirildiği bir geri dönüĢüm 

aracı. Zararı yarara dönüĢtürüyor.  

 Bölgedeki insanların kalkınması ve geliĢmesi için önemli bir kaynaktır. 

KoĢullar diğer yerlere göre daha üst düzeydi. Bu yüzden Santral ve yerleĢke 

civar köylerde, ilçelerde büyümüĢ kiĢileri bu bölgeye çekti. Para kapımız 

oldu ve önceden görmediğimiz birçok yeniliği burada gördük. Zamanında hiç 

bir semtte hatta illerde olmayan imkanlar tesislerimizde var idi.  

 Örneğin büyükbabalarımızın, babalarımızın küçüklüğünde film 

izleyebildikle, sinema salonu, bizim zamanımızda ise tiyatro ve kültür 

merkezi, tenis, golf, basketbol ve futbol adına her türlü imkan, misafirhane 
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adı altında sosyal hizmet, Ġlkokulun imkanları bakımından kolejden farkı 

olmaması bu bölgeyi önemli kılmıĢtır.  

 Ayrıca Konutlar o dönem mimarisi için önemli örneklerdir. Yeni gelenler, 

barınma derdine düĢmeden direk hazır bir sistemin içine giriyor. 

 Örnek alınacak kiĢilerin bulunduğu ve burada yaĢayan diğer insanları 

geliĢtiren bir ortam. KiĢilerin birbiri ile etkileĢimde olduğu IĢıkverenli adı 

altında fabrika sayesinde bir gelirimiz var. Burada çocuk yetiĢtirenler 

çocuklarını çok okutuyorlar. Herkes dıĢarıdan gelse de buradaki kurallara 

uymaya baĢlıyorlar. Diğer ebeveynleri örnek alıyor. Bir kimlik oluĢuyor.  

 Ayrıca, çevredeki köylerde yaĢayan birçok öğrenci buranın okulundan 

faydalanmıĢ ve mezun olmuĢtur. 

Türkiye için önemli; 

 Öncelikle Türkiye‟nin elektrik üretimi açısından büyük bir öneme sahiptir. 

Diğer yandan Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. 

 Ayrıca burada eğitilmiĢ birçok teknisyen ve mühendis diğer fabrikalarda da 

deneyimlerini diğer kiĢilere aktardılar. Bu da teknolojik geliĢmemizi 

hızlandırdı. Bunun yanında sanayi tesisleri için gereken iĢçi yapısını 

oluĢturdu. 

 Daha sonrasında kurulacak elektrik santralleri için de bir örnek teĢkil etmiĢtir. 

6.2.5 YerleĢkenin Kente Olan Etkileri 

Fiziksel olarak incelediğimizde;  Karadon YerleĢkesi‟nden farklı olarak 

çevresindeki yapılaĢmayı çok etkilemediği gözlenmiĢtir. Lojman yapılarının yeterli 

olması ile kent merkezinden uzak olan bu alana yerleĢke çalıĢanlarından baĢka bir 

nüfus çekilmemiĢtir. Yalnız, günümüzde çevresine çektiği diğer sanayi yapıları ile 

yakın zamanda gerekecek olan istihdam ve konut gereksinimi yadsınamayacak 

boyutlara ulaĢacaktır. 

YerleĢke ve çevresi eski fotoğraflardan görüldüğü üzere kurak bir alanken yapılan 

ağaçlandırma çalıĢmaları sonucunda günümüzdeki yeĢil görünümüne kavuĢmuĢtur. 

YerleĢke içinde çok fazla sayıda çınar ve çam ağaçları mevcuttur. YerleĢke içindeki 

liman , demir yolu, tren istasyonu ve araç yolları gibi kentsel bileĢenler zamanla inĢa 
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edilmiĢtir. Fiziksel etki bağlamında, kente olan etkileri kent içi yerleĢkeden daha 

azdır.  

Ekonomik olarak; Türkiye için önemli bir ekonomik değer olan santral , bölge 

insanı için de farklı sebeplerle önemli olmuĢtur. Örneğin; santralden emekli olan 

iĢçiler artık ait oldukları çevreden kopamamıĢ ve kendi iĢ yerlerini açmıĢlardır. 

Ayrıca çalıĢan çocukları da santralde iĢe girmiĢ ve aile için bir süreklilik oluĢmuĢtur. 

Sosyal olarak; birlikte yapılan aktiviteler, sıkı kurulmuĢ komĢuluk iliĢkileri, aynı 

gaye ve durum içinde olmak gibi nedenler ilk kurulan aidiyrt hissi, öncelikle kendine 

özgü bir sınıf oluĢturulmuĢtur. Doğu Karadeniz ve diğer bir çok yerden göçmüĢ ve 

akrabasının yanına gelerek buraya yerleĢmiĢ kiĢiler , lojman birimleri ile yeni 

geldikleri yere bağlanmıĢ ve sahiplenmiĢlerdir. Ayrıca diğer yerleĢkeler gibi burada 

da ilk sinema, okul, dispanser, tiyatro, spor gibi aktiviteler bölge insanı için de kiĢisel 

geliĢimlerinde önemli olmuĢtur. Site içindeki sosyal yapı, bağlılık, eğitim düzeyi 

çevreyi de etkilemiĢ ve türevlerini yaratmıĢtır. 

6.2.6 YerleĢkenin Bugünkü Durumu 

ÇATES 30 Nisan 2014 tarihinde ihaleye çıkarılmıĢ ve özelleĢtirilmiĢtir. Demir 

maden tarafından satıl alınmıĢtır. Günümüzde bu bölgede 2 adet daha özel fabrika 

kurulmuĢtur fakat bölge bu yoğunluktaki kirliliği kaldıramamaktadır.  

Lojmanlar 2014 senesi içinde tadilat görmüĢtür. Cephe boyama, iç dekorasyon ve dıĢ 

mekan rehabilitasyonları ile fiziksel açıdan iyi korunmuĢlardır. Lojmanların tam 

kapasitede dolu olmamasından dolayı, Van depremi gibi doğal afetler sonrası, 

lojmanların bir kısmı, yardım amaçlı depremzedelere tahsis edilmiĢtir.  

Yeni kurulan fabrikalar ve site içindeki komĢulukların azalması gibi sebeplerden 

dolayı burada eskiden beri ikamet eden aileler emekliliklerini beklemektedirler.  

YerleĢke içindeki ekonoma, deniz kulübü gibi sosyal donatılar zamanla 

kapanmaktadır. Ayrıca ilk santral yapısının dıĢ kabuğu yerleĢke içinde terkedilmiĢ 

olarak durmaktadır. Bu türde bir baĢka yapı olan ilkokul 2014 yılında yıkılmıĢtır.  

Santralin özelleĢtirilmesi ile birlikte lojmanların ve eski santral yapısının gelecek 

vizyonunda nasıl bir plan olduğu bilinmemektedir. 
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7.  SONUÇ 

ÇalıĢmak, her dönem kendi biçimleniĢini ve koĢullarını oluĢturmuĢtur. Ġnsanlık 

tarihinde; toplum iĢ bölümü yaparak üretimi gerçekleĢtirmiĢ ve yaĢamının devamını 

sağlamıĢtır. Ġlk bölümde bahsedildiği gibi üretim; insanlık varoldukça devam 

edecektir. Bu ilk zamanlarda insan eliyle , daha az zamanda ve genel olarak temel 

ihtiyaçlar için gerçekleĢirken, 19.  ve 20. yy‟la yani sanayi devrimiyle birlikte 

makinalar ile gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Üretim ve gereksindiği üreten ile aynı 

zamanda tüketen insanla beraber, fiziksel gereksinimler doğar, birey bulunduğu 

çevreyi etkiler. 

Sanayi kenti ile baĢlayan kötü yaĢam koĢulları düĢünürleri, daha iyi ve düzenli yaĢam 

modelleri aramaya itmiĢtir. Varolduğu zamanlar için her ne kadar ütopist yaklaĢımlar 

olarak anılsalar da, bu fikirler kısa bir zaman sonrasında bile gerçeğe 

dönüĢtürülebilmiĢlerdir. Örneğin; Owen‟ın New Lanark‟ı , Fourier‟in Phalanstere‟i,  

Godin‟nin Familistere‟si, Howard‟ın Bahçe kent fikri ve Marx‟ın sosyal kent anlayıĢı 

yeni kurulan fabrika yerleĢkelerinin Ģekillenmesinde örnek aldıkları oluĢumlardır.  

ĠĢveren ister devlet yatırımı isterse özel giriĢim olsun; konumlandığı alana 

çalıĢtıracağı teknik elemanı çekmek için bazı etkenleri kullanır. Çünkü seçilen bölge, 

kent yaĢamından uzakta ise üst düzey çalıĢanlar bu fabrikalarda çalıĢmak istemezler. 

Bu doğrultuda; ilk olarak onlar için konforlu konutlar üretilmiĢ ve kente ait imgeler 

olan spor ve sosyal aktiviteler ile kentte bulunmayan yeĢil ve doğayı bir araya getiren 

tasarımlar kapsamında lojmanı içeren yerleĢke yapısını oluĢturmuĢlardır. 

Osmanlı‟da ise bu tür oluĢumlar en son sanayi atılımları ile oluĢturulmaya çalıĢılsa 

da yeni oluĢmuĢ sanayi kentlerinden bahsedilemez, sadece birkaç iĢçi lojman 

oluĢumu ile bekar odaları ve hüceratlar bulunmaktadır. Bu tür fabrika yerleĢkeleri 

için Cumhuriyet dönemi önemlidir.  

AnlaĢıldığı üzere Cumhuriyet‟le birlikte aydın, eğitimli, çalıĢkan yeni tip yurttaĢ ve 

ulus gayesi ile sanayi Anadolu‟nun dört bir yanına götürülmüĢtür.  

GiriĢimcilerin konumlandığı alana çalıĢtıracağı teknik elemanı çekmek için 

kullandıkları yaklaĢımlar Cumhuriyet Türkiyesinde de karĢımıza çıkar. Sanayi 

planları ile oluĢturulmak istenen hedef ve gelecek senaryosu, ülkenin her bir yerinde 

kurulacak yeni fabrikalar ve homojen bir endüstrileĢmedir. Bu doğrultuda, alınmıĢ 
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kararlarla yeni açılan bir çok fabrika, etrafında fiziksel bir çevrenin olmadığı kentten 

uzak alanlarda kurulmuĢtur. Her ne kadar daha sonraki süreçte bölge geliĢip 

kalkınmıĢ ve etrafında bir kent oluĢturmuĢ ise de, ilk açıldığı zamanlar için, büyük 

kentlerde yaĢayan eğitimli mühendis ve teknik elemanları, aileleri ile birlikte bu 

bölgeye çekmek gayesiyle bir çok olanak sağlamıĢlardır. Zonguldak‟ta bu tür lojman 

yerleĢimlerine sıkça rastlamaktayız. Fakat günümüzde teknolojideki bir çok geliĢme 

ile birlikte artık insan gücüne dayalı sanayi yapısı kalmamıĢtır. SanayileĢmenin 

yoğun yaĢandığı bir çok Ģehrimizde, artık iĢlevini kaybetmiĢ ya da kaybetmekte olan 

bazı endüstriyel yapılarımız yok olmaktadır.  Örneğin; Çatalağzı Termik Elektrik 

Santrali‟nin iĢlevi 1990 yılında, yeni santral yapısının inĢa edilmesi ile sona ermiĢtir. 

Daha sonraki süreçten günümüze kadar bu yapı, yerleĢke içinde atıl bir Ģekilde 

beklemektedir. ĠĢlevini yitirerek bir süre atıl bir Ģekilde beklemiĢ olan IĢıkveren 

Ġlkokulu ise 2014 yılında yıkılmıĢtır. Bu yapı Cumhuriyet dönemi mimari 

miraslarından biriydi. Fakat yeterli dokümantasyon yapılamadan yok edilmiĢtir. Bu 

gibi sebeplerden dolayı yaĢadığımız Ģehirlerin kimlikleri, mimari miraslarının yok 

olmaması, orada yaĢayan insanlar tarafından yeniden sahiplenilmesi  için sadece 

fabrika yapıları değil ayrıca bu yapıya hizmet veren diğer mimari yapılarda 

önemsenmelidir.  YerleĢke içindeki endüstriyel tarihi yapılar ile diğer tarihi hizmet 

yapıları bir an önce tescillenmeli, dökümantasyonu yapılmalıdır. 

Bilindiği gibi, 19. Yüzyıl ortalarında kömür madenleri ve demir-çelik fabrikaları 

etrafında kurulan ve 20. Yüzyıl ortalarına değin hızla kalkınan Ruhr Bölgesi, post 

endüstritel çağda madenlerin kapatılması ve ağır sanayinin bitmesiyle kentsel açıdan 

parçalanmıĢ ve terk edilmiĢ izlenimi vermekteydi fakat daha sonrasında 90‟larda 

geliĢtirilen projeler ve alan üzerine çalıĢmalar doğrultusunda bölge barındırdığı 

tarihsel arka planı geliĢtirerek bir dönüĢüm geçirmiĢ oldu. Bu doğrultuda fiziksel ve 

tarihsel arka plan olarak aynı tip modeli oluĢturan Zonguldak için de bütünsel bir 

yaklaĢım ile düĢünülmesi gereken koruma planları yapılmalıdır.  

Diğer yandan sanayinin ilk yıllarında fabrikada çalıĢan iĢçi gereksinimi ile 

günümüzdeki iĢçi gereksinimi birbirinden farklılaĢmaya baĢlamıĢtır. Artık insanlar 

büyük Ģehirlerde daha çok biliĢim, sosyal medya , reklamcılık gibi hizmet 

sektörlerinde çalıĢmakta ve bu tarz Ģirketler ise kent merkezlerindeki arazi 

yokluğundan dolayı çalıĢma alanlarını daha farklı mekanlarda  oluĢturmaktadır. 

Çünkü yere olan bağımlılık azalmıĢ, internet ve  sanal ortam ile kiĢi çalıĢma alanını 



 

 

131 

gerçek mekandan sanal mekanlara taĢımıĢtır. Artık iĢverenin çalıĢan üzerindeki 

denetimi azalmaktadır. Fakat değinildiği gibi kiĢi her ne kadar yere olan 

bağlamından kopsa da çalıĢma mekanı olarak, gereksindiği diğer fizyolojik 

ihtiyaçları devam etmektedir. Ayrıca yeni çalıĢma koĢulları arayan ve çalıĢanından 

maksimum düzeyde faydalanmak isteyen günümüz iletiĢim Ģirketleri de çalıĢanları 

için büyük köyler yapmaktadır.  Google ve Facebook gibi sosyal ağ Ģirketleri 

oluĢturdukları bu köylerde, tıpkı fabrika yerleĢkeleri gibi çalıĢanlarına, sosyal 

donatılar sunmakta ev-iĢ kolaylığı, bir kimliğe olan aidiyet ve takımın parçası olma 

kavramları ile iĢin sürekliliğini sağlamaktadırlar. Lojman modelinin fiziksel, 

ekonomik ve sosyal boyutta iyi algılanması ile yeni yeni üretilen bu tip yerleĢkelerin 

kuruldukları kentte yaratacakları etki önceden algılanabilir. Tasarım sürecinde büyük 

bir alana kurulan bu yerleĢkelerin master planda kentle olan iliĢki ağları 

çözülmelidir. Diğer yandan ülkemizde ki Ģirketler daha çok yüksek ofis binalarını 

seçmektedir. ÇalıĢan üzerinde olumsuz etkileri olan bu tip çalıĢma mekanları, 

iĢverenin çalıĢanı kaybetmesine neden olmaktadır.  Oysaki Facebook köyü ile 

Google Köyü gibi örneklerin tasarım yaklaĢımları ve sağladığı koĢullar daha verimli 

bir üretim doğurabilir. 

Lojman modelinin örnek altlık olarak incelenmesinin bir diğer önemli sebebi ise 

kapalı sitelerdir. Lojman modeli ile kapalı sitelerin varoluĢ nedenleri farklı olmakla 

birlikte fiziksel yapıları benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda incelediğimiz lojman 

yerleĢkelerinin günümüz durumları bulundukları çevreye etkilerini inceleyerek, 

kapalı siteler için bir gelecek öngörüsü oluĢturmuĢ olabiliriz. Çünkü bütüncül bir 

yaklaĢım ile tasarlanmıĢ kapalı siteler, güvenlikli giriĢleri sosyal ek donatıları ve 

rekreasyon alanları ile birlikte lojman modelinin üst örnekleridir.  

Fakat büyük kentlerde kapalı sitelerin bulundukları sosyal çevre içerisinde bazı 

sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunlar öncelikle içine kapalı bir yaĢam tarzının iç ve dıĢ 

arasında yarattığı ötekileĢtirmeden kaynaklanmaktadır. Kapalı tipteki lojman 

yerleĢimleri, her ne kadar denetimli ve güvenlikli alanlar olsa da çevresine tamamen 

izole olmamıĢlardır. Ġçerisinde bulundurdukları sosyal donatıları çevre halk için de 

kullanılabilir olduğundan , kendi yaĢayanları dıĢındaki kiĢiler tarafından da 

benimsenmiĢ ve kabullenilmiĢ alanlar olmuĢlardır. Bu uygulama tipi günümüz kapalı 

siteleri için de düĢünülürse kutuplaĢma ortadan kaldırılabilir. Diğer yandan 

incelediğimiz alan çalıĢması ile bu tip kapalı yerleĢemeler için bir sosyal ve fiziki 
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etki durumu ortaya konmuĢtur. Yoğun ve heterojen yapıdaki büyük kentlerde kapalı 

siteler vazgeçilemeyen yapılaĢma tipleridir. Fakat yarattıkları en büyük sorun 

çevreleri ile oluĢturdukları kutuplaĢmadır. BaĢlıca nedeni olarak, bu yerleĢke tipinin 

dıĢa tamamen kapalı olması gösterilebilir. Lojmanlarda dıĢarıya kapalı yaĢam 

modelleri olsalar da içindeki sosyal donatıların ve hizmetlerin çevredeki halk için de 

kullanılabilir olması, o alanın diğerleri tarafından da kabul görmesini sağlamıĢ ve 

zıtlaĢmıĢyı ortadan kaldırmıĢtır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda lojmanlardaki 

komĢuluk biriminin de çok kuvvetli olduğu anlaĢılmıĢtır. Birlikte geçirilen zaman 

arttıkça kiĢiler daha barıĢçıl, sahiplenici ve koruyucu olmaktadır.Kapalı sitelerin 

yarattığı kutuplaĢmanın, en büyük nedeni kendi içinde var olmayan komĢuluk birimi 

baĢta olmak üzere,  bulunduğu bölgede mevcutta var olan komĢuluğu da 

parçalamasıdır. 

ÇeĢitli sosyal donatıların ortak kullanılması, tamamen izole olmayan çevresine de 

hizmet veren yerleĢimler kaçınılmaz olan kapalı sitelerin kente olan olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırabilir. 

 

 

 

 

 



 

 

133 

KAYNAKLAR 

Acar, N., (1983),  Üretim Süreçlerinin Mekânsal DönüĢümü: Fabrikanın YükseliĢi,  

Mimarlık Dergisi, no:83/4, s. 17-19. 

Aksoylu, S., (2002), „‟Ġdeal Toplum modelleri ve yeni kent fikri‟‟, T.C. Anadolu 

Üniversitesi Yayınları; no.1431, EskiĢehir. 

Altan, S., (2011), Planlamanın Konumunu Belirleme Üzerinde Bir Model Denemesi: 

Zonguldak Bölgesi Örneği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul. 

Anette, J., (1979), 'Bentham's Fear of Hobgoblins: Law, Political Economy, and 

Social Discipline', Fine, B. 

Arıtan, Ö., (2004), Kapitalist, Sosyalist ModernleĢme Modellerinin Erken 

Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının BiçimleniĢine Etkileri- Sümerbank 

KĠT YerleĢkeleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi, 

Doktora tezi. 

Aries, P., (1962), Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New 

York: Alfred A Knopf, s. 394 ve Foucault (1980), y.a.g.e., s. 149. 

Aru, K, A., (1951), ikinci Dünya Harbinden Sonra Garp Avrupa‟sında Mesken 

Problemi, Ġ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Ġstanbul Matbaacılık. 

Asıliskender, B., (2002), Cumhuriyet‟in Ġlk Yıllarında Mimaride Modern Kimlik 

ArayıĢı, Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Örneği, Yüksek lisans tezi, 

ĠTÜ Mim. Fakültesi, Ġstanbul. 

Asıliskender, B., (2008), ModernleĢme ve Konut; Cumhuriyet‟in sanayi yatırımları 

ile Kayseri‟de Mekansal ve Toplumsal DeğiĢim, Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, Doktora Tezi, Ġstanbul. 

Aslan, S., (1999), „‟Günümüzde Konut Tasarımı için Kullanıcı- Tasarımcı 

EtkileĢiminde Kültür Etkeninin Ġzmit Örneğinde Ġrdelenmesi ve Bir 

Sistem Önerisi‟‟, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 

Aslanoğlu, Ġ., (2001), Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923- 1938; ODTÜ 

Mimarlık Yayınları, s. 289-295. 

Aydemir, ġ. S., (1971). Sanayisiz Türkiye, Mimarlık Dergisi, yıl: 9, sayı: 2, s. 30-31. 

Aydın, E.Ö., ġenlier, N., KandaĢ, H., (2007), “Türkiye Cumhuriyetinin Ġlk Kağıt 

Fabrikası Kapanırken”, I.Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür 

Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli May 2006, V 1, Kocaeli BüyükĢehir 

Belediyesi Kültür Yayınları, s. 222-233. 

Aydın, E., Ö.,  (2006), Endüstriyel Miras ve Kocaeli, Mim. Der. Kasım sayısı, 

Mimarlar Odası Yayınları, Kocaeli., 

Aydın, E. Ö., Çömlekçioğlu, R., (2008), SEKA 1. Kağıt Fabrikası, 

http://v2.arkiv.com.tr/p10608. 

Aykutlu, N., (1996), „„Günümüz Mimarlığında Ütopyanın Sınırları‟‟ BasılmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

EskiĢehir. 



 

 

134 

AvĢaroğlu, N., (2008),  Tekstil Mühendisliğinin Üniversitesi Bursa Merinos 

Fabrikası, Mühendislik Mimarlık Öyküleri 3, TMMOB. 

 

Benevelo, L., (1982), The Origins of Modern Town Planning, The MIT Press, 

Massachusetts. 

Bilgin, Ġ., (1990), Üretimin KarĢılaĢtırılmalı Analizi, Doktora Tezi, ĠTÜ Müh. Mim. 

F akültesi, Ġstanbul. 

Bilgin, Ġ., (1994), Yapı Üretiminde Ürün-Süreç ĠliĢkisi, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Yayınları, Ġstanbul. 

Bozdoğan, S.,  (2002), Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis yayınları, Ġstanbul. 

Broch, R., (2005), The Peter Behrens´ Wohnungsbaukonzepte 1910-1920, Von der 

repräsentativen Industriesiedlung zur kostengünstigen Kleinsiedlung, 

Fachbereich Neuere Deutsche Literatur und Kunstwissenschaften der 

Philipps-Universität Marburg, 

Bumin, K., (1986), Demokrasi ArayıĢında Kent, Ankara: Kent Koop. Yayınları. 

Cengizkan, A., (2000), Türkiye‟de Fabrika ve ĠĢçi Konutları: Ġstanbul Silahtarağa 

Elektrik Santrali, ODTÜ MFD, (20:9-2), s. 29-55 

Cengizkan, A., (2009), Fabrikada Barınmak, „„Erken Cumhuriyet Döneminde 

Türkiye‟de ĠĢçi Konutları: YaĢam, Mekan, Kent‟‟, ArkadaĢ Yayınları. 

Cumhuriyetin 10. Yılında, (1933), Zonguldak Maden Kömürü Havzası, T.C. 

Zonguldak Sanayi ve Ticaret Odası. 

Çatma, E., (2006), Zonguldak TaĢkömürü Havzası Tarihi 1. Cilt, Sitem Ofset 

Yayınlıcık. 

Demirarslan, D.,  (2005), Ġzmit‟te Konut ve YerleĢim, Mimarizm Dergisi, Mimarlar 

Odası Yayınları, Kocaeli. 

Doğan, Ç., E.,  (2009), Nazilli Basma Fabrikası YerleĢimi: Tarihçe ve YaĢantı, 

Fabrikada yaĢamak, s. 77-83. 

Engels, F., (1994), Ġngiltere‟de Emekçi Sınıfların Durumu, Sosyalist Yayınlar, 1994 

Erkin, E., (1977), „„Zonguldak Kömür Havzasında KentleĢme ve YerleĢme 

Sorunları‟‟, Mimarlık Dergisi, sayı:77/1, TMMOB Mimarlar Odası 

Yayını, Ankara. 

Ersoy, M., ġengül, H., Gözü, Ö., (2002), SanayisizleĢme Sürecinin Kentsel YaĢama 

Etkileri: Zonguldak Örneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel 

Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı yayınları, 

Ankara. 

Fehl, G., (1992), Almanya‟da Dar Gelirliler Ġçin Konut Üretimi:19. Yüzyıl Sonrası 

Konut- YerleĢme-ġehir, Türkiye‟de Son On Yılda Toplu Konut 

Uygulamaları Sempozyumu, Yıldız Teknik. Ün. Mim. Fak. Eğitim ve 

Kültür Derneği, Ġstanbul. 

Fındıkoğlu., Z., F., (1963a), Bir Tatbiki ġehir Sosyolojisi Karabük‟ün ġehirleĢmesi, 

ġehircilik Konferansları 1962-1963 Yaz Yarıyılı, ĠTÜ Mimarlık 

Fakültesi ġehircilik Kürsüsü Yayınları, Ġstanbul. 



 

 

135 

Fındıkoğlu., Z., F., (1963b), Karabük SanayileĢmesi ve Ġctimai Tesisleri Türkiye 

Köy ve ġehir Sosyolojisi Merkezi Ġktisat ve Ġctimaiyat Enstitüsü, 

Ġstanbul. 

Firidin Özgür, E., (2006), Sosyal ve Mekansal AyrıĢma Çerçevesinde Yeni 

KonutlaĢma Eğilimleri: Kapalı Siteler, Ġstanbul, Çekmeköy Örneği, 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün., Doktora Tezi. 

Foucault M.,  (1979), 'Discipline and Punish', Peregrine Books,s. 142. 

Foucault M., (1980), The Eye of Power, y.a.g.e., s. 148-9. 

Friedman, A., (1977), 'Industry and Labour', The MacMillan Press, London. 

Gezim, G., (1977), Üretim Eylemleri ve Kent, Mimarlık Dergisi, sayı:77/1, 

TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara. 

Godin, (1870), Solutions Sociales, Paris. 

Habib, Ġ., (1943), Yurddan Yazılar, Üç bölge- Fırat‟tan Toroslar‟a- Karadeniz 

Kıyıları – Yukarı Doğu Diyarı, Cumhuriyet Matbaası, Ġstanbul. 

Ġller Bankası 1967-68, Karabük-Safranbolu, Analitik Etütler ve Teklif Projeler, Ġller 

Bankası, Ankara.  

Ġmamoğlu, B., Ergut E., A., (2010), „„Cumhuriyet‟in Mekânları, Zamanları, 

Ġnsanları‟‟, Derleyenler: Dipnot Yayınları, Ankara, s.187-201. 

Ġnan, (1972), “Ġktisadi Programın Ana Hatları”, Hâkimiyeti Milliye, 9 Ocak 1934, 

s.13-16. 

Ġnan, 1972, „Raporlar‟ bölümünde, s.17.  

Kaprol, T., (2000), Bursa‟da 1930-1950 Yıllarında ĠnĢa EdilmiĢ Konutların Cephe 

Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Tipolojik Bir Yöntem Denemesi. 

YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul. 

Kaprol, T., Minez, B., (2009), Türkiye‟de Cumhuriyet Dönemi Endüstriyel Mirası: 

Alpullu ġeker Fabrikası, Mimarist, yaz 2009, sayı:32, s. 19-27. 

Kastorff- Viehmann, R., (1981), Wohnungsbau für Arbeiter-Das Beispiel 

Ruhrgebiet Bis 1914, Klenkes Verlag. 

Kazmaoğlu, A., (2003), Kapalı Siteler ve Kentsel Yalıtım, Arredamento Mimarlık 

2003/07-08, sayfa 75-76. 

Kınay, M., B., (2000), Ereğli, Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam 

Yayınları, Ġstanbul. 

Kiper, M., (2013), Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ile Türkiye Demir-Çelik 

Sektörünün Öyküsü, Metalurji Dergisi, sayı: 165, s. 18-25. 

KocabaĢoğlu, U., Bulutgil, A., Çiloğlu, F., BinbaĢ, Ġ. E. ve ġeker, N., (1996), 

SEKA Genel Müdürlüğü Yayınları, Ġzmit. 

Kostof, S., (1999), The City Shaped-Urban Patterns and Meanings Through History, 

Londra: Thames and Hudson Ltd. 

Melossi, D., (1979), 'Institutions of Social Control and Capitalist Organization of 

VVork' s. 93, 'Capitalism and the Rule of Law', Der. Fine B. et al, 

NDC/CSE - Hutchinson: London. 



 

 

136 

Mühendislik Mimarlık öyküleri 2, TMMOB,2006 sayfa; 57-58-59. 

Mühendislik Mimarlık öyküleri 3, TMMOB,2008. 

Mühendislik Mimarlık öyküleri 5, TMMOB,2012  

Muthesius, F.,  (1992), Ġngiltere‟de Toplu Konut ve Sosyal Konut, Türkiye‟de Son 

On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, Yıldız Teknik 

Üni., Mimarlık Fak. Eğitim ve Kültür Der., Ġstanbul. 

Ortaylı, Ġ., (1986), Ġstanbul‟dan Sayfalar, Hil Yayınları. 

Owen, R.,  (1927), Report to the Country of Lanark (1820), bkz. A New Society and 

Other Writing, Londra, s.266. 

Ödekan, A. Vd., (1990), Cumhuriyet Dönemi: 1923-1950, Türkiye Tarihi 4, ÇağdaĢ 

Türkiye 1908-1980, s. 526. 

Öğreten, A. Vd., (2006), Ereğli Kömür Madeni Havzasında Ġlk üretim‟‟, A.Ü. 

Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 31, Erzurum. 

Öktem., S., (2009), Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve YerleĢimi, ArkadaĢ 

Yayınları, s. 157-175. 

Özgönül, N., (2007), Cumhuriyet‟in Yeni Anadolu Kenti Zonguldak ve Endüstri 

Mirası, Mimarlık Dergisi, sayı: 336. 

Pamuk, ġ., (1984), Osmanlı Ekomomisi ve Dünya Kapitalizmi 1820-1913, Yurt 

Yayınları. 

Peri, B., (2002), „„Building the modern environment in early republican Turkey: 

Sümerbank Kayseri and Nazilli Factory settlements‟‟, Yüksek Lisans 

Tezi ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Pollard, S., (1980), Region und Industrialisierung, Vandenhoeck-Ruprecht Verlag. 

Power, A., (1993), Hovels to High Rise:State Housing in Europe Since 1850, 

Routledge, London. 

Quataert, D., (2009), Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda madenciler ve devlet /Zonguldak 

kömür havzası 1822-1920, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 

Rowe, C., Koetter, F., (1978), Collage City, Moss: Cambrige, MIT, Press. 

Sevinç, A., (1998), Ġdeal Toplum Modelleri- Mimarlık EtkileĢimi Hayali/Ahali 

Projeler, ĠTÜ YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul. 

Sezer, M., (2013), Sanayi Kültürümüz, Metalurji Dergisi, sayı: 165, s. 10-17 

Smith, A., (1997), Ulusların Zenginliği, Çev. Yunus, A., Bakırcı, M., Alan, Ġstanbul. 

Soysal, M., (1957), “Türk Ġktisadında Devletin Payı ve Rolü”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 12, S. 28, Ankara. 

Sturm, H., (1977), Fabrikarchitektur, Villa, Arbetitersiedlung, Heinz Moos Verlog, 

München. 

Suher, H., (2010), „„Kamu Yararını Öncelikli Gören Bir YaĢam Öyküsü, Ġnsanlar 

Anıldıkça YaĢar‟‟, Yem Yayınları, Ġstanbul. 



 

 

137 

ġahinkaya, S., (2009), Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin ĠnĢası, 

ODTÜ Siyaset- Ekonomi Dizisi, Ankara. 

ġenyurt, O.,  (2010), 1923-1960 Ġzmit Cumhuriyet‟in Tanıkları Binalar ve Kentten    

Haberler, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli ġubesi, s. 48-69. 

Tanju, B., (1999), 1908-1946 Türkiye Mimarlığının Kavramsal Çerçevesi, Doktora 

Tezi, ĠTÜ Müh. Mim. Fakültesi, Ġstanbul. 

Tanyeli, U., (1996), Klasik Dönem Osmanlı Metropolünde Konutun „Reel‟ Tarihi: 

Bir standart saptama denemesi, derleyenler; Z. Ahunbay, D. Mazlum 

ve K. Eyüpgiller. 

Tekeli, Ġ., (1998), Atatürk Türkiyesi‟nde Kentsel GeliĢme ve Kent Planlaması, 

Arredamento Mimarlık 10, 61-63. 

Timur, A., Hamsici, M.,  (2010), Madenci Kasabasında Yıkımın Fotoğrafı 

Yerüstünden Notlar, Nota Bene Yayınları. 

Tomruk, B., (2008), Bursa‟nın Kentsel Mimari DönüĢüm Dinamikleri, Mimarlık 

Dergisi, sayı 344. 

Tuncer, F., (2011), Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası Kompleksi, 

//v2.arkiv.com.tr/p10665-merinos-yunlu-dokuma-fabrikasi-

kompleksi.html 

Tural, M., (1987), Atatürk Devrinde Ġktisadi YapılaĢma ve Celâl Bayar (1920-

1938), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 76, Ankara. 

Toprak, Z., (1985), Osmanlı Devleti ve SanayileĢme Sorunu, Tanzimat‟tan 

Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt V, ĠletiĢim Yayınları, 

Ġstanbul. 

Uzungüngör, F., (2008), Konut Sunumunda Lojman Modelinin Kocaeli ili 

Genelinde Ġrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Ġleri teknoloji 

Enstitüsü, Gebze.  

TMMOB Mimarlar Odası Ankara ġubesi, (2006), DOSYA 3, Bülten 45. 

Yurt Ansiklopedisi, (1981), Anadolu yayıncılık, Ġstanbul. 

Zaman, M., E., (2004),  Zonguldak Kömür Havzasının Ġki Yüzyılı, TMMOB Maden 

Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 

Zeybekoğlu, S., (2009),  Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde Sanayi Komplekslerinin 

Mekansal Analizi:Nazilli, Kayseri, Bursa, EskiĢehir, Fabrikada 

yaĢamak. 

Zonguldak Bölgesi Ön Planı (ZMP),  (1964),  Ġmar ve Ġskan Bakanlığı Planlama ve 

Ġskan Genele Müdürlüğü Bölge Planlama Diresi. 

Zonguldak, Mimarlık Dergisi, 1977/1,yıl, 15, sayı 150 

Zonguldak Ġl Cevre Durumu Raporu, (2009), T.C. Cevre ve Orman Bakanlığı. 

 



 

 

138 

[1] Gary Art Studio - Library of Congress, Prints and Photographs Division,                

Washington, DC ,S. Shook,  Indiana Steel Co.'s Plant at Gary, Ind., 

1910 

[2] Sümerbank Amele Evleri ve Mahalleleri, Sümerbank Fen Heyeti, Mimarlık 

Dergisi. No:1-2, s.9, 1944 

[3] Quataert, D., (2009), Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda madenciler ve devlet 

/Zonguldak kömür havzası 1822-1920, s.126, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi.  

[4] Kessler, G., Zonguldakta ve Karabükte ÇalıĢma ġartları, Konferans makalesi, 

çev: Ekmel Zadil- http://www.journals.istanbul.edu.tr (01.05.2014) 

[5]  (http://zonguldak.mmo.org.tr – 10.04.14) 

Ġnternet Kaynakları 

https://www.siemens.com/history/en/news/1185_siemensstadt.htm (28.09.13) 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~innwigs/ImageArchive/Gary/Panoramics/GaryP            

anoramicImages.htm (03.10.13) 

 

http://www.ekodialog.com/index-5.html (03.10.13) 

ZBK Bolgesel Gelisme Projesi Yonetici Ozeti, Batı Karadeniz Kalkınma 

                       Ajansı, www.bakka.org.tr (08.02.2014) 

ZBKPB-CDP Acıklama Raporu (2009), www2.cedgm.gov.tr 

http://www.sahismail-kaya.de/kandilli-armutcuk.php (10.04.14) 

http://v2.arkiv.com.tr/p10665-merinos-yunlu-dokuma-fabrikasi-kompleksi.html 

(08.02.2014) 

http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/PDF/muh/2002-7(1)/htmpdf/mak17.pdf 

(08.02.2014) 

http://cates.gov.tr/ 

http://www.kardemir.com/ 

http://www.taskomuru.gov.tr/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

EKLER 

M (Melek Akçadoğan) :Adınız soyadınız nedir? 

A:Avni çimen 

N: Neriman Suiçmez 

M:Kaç yılında doğdunuz? 

A: 1950 yılında doğdum 

N: Ben ise 1947 yılında doğdum 

M:Nerede doğdunuz? 

N: Giresun Tirebolu da doğdum 

A:Zonguldak‟ta doğdum. 

M:Aileniz orada mı yaĢıyordu? 

A:Evet. 

M:Nereden gelmiĢler peki Zonguldaklı mı onlarda? 

A:Onlar Giresun, Tirebolu‟dan gelmiĢler. 

M:Neden gelmiĢler biliyor musunuz?  

A:Para kazanmak ve geçimini sağlayabilmek için gelmiĢler. 

M:Nasıl para kazanıyorlarmıĢ Zonguldak‟ta? 

A:Buraya gelmiĢ, daha önce abisi buradaymıĢ, abisinin yanına geliyor. Abisi 

madende çalıĢıyormuĢ o da onun gibi madenlerde çalıĢmaya baĢlamıĢ. 

M:Burada ki madenlerden iĢ olanaklarından nasıl haberleri olmuĢ? 

N:Ġlk önce onların köyünden Ġsmail Karakoçlar gelmiĢ. Onlarda onları örnek alarak 

gelmiĢler. 

M:Madenciliği nasıl öğreniyorlar. Öncesinde bu iĢi biliyorlar mıymıĢ? 

N: Babam ilk olarak madenci olarak değil elektrikçi olarak çalıĢıyor.  

M: Peki onun için bir eğitim almıĢ mı? 

A: Hayır amcam ocak elektrikçisiymiĢ. Okul yok. Ama çalıĢanlar kendi içinde 

birbirilerini eğitmiĢler. 

M:Ailenizin göç ettiği zamanı hatırlıyor musunuz? 

N: Ben 1,5 yaĢındaydım. 

M: Ġlk geldiklerinde nereye taĢınmıĢlar Zonguldak‟ta? 

N:Gelik Esentepe‟de ilk önce kiraya gelmiĢler. Ben geldiğimde EKĠ evindeydik. 

M:Peki babanız evlenmeden önce geliyor muymuĢ çalıĢmaya? 

N:Evlendikten sonra babam askere gitmiĢ ondan sonra tekrar Zonguldak‟a gitmiĢ 

annem ve beni alarak. 

M:Peki, bu ev nasıl bir ev hatırlıyor musunuz? 

A:Annemler geldiğinde babam evlenip annemi buraya getirdiğinde; babam, annem, 

amcam ve yengem tek odalı bir evde kalmıĢlar. Daha sonra annem babam ev buluyor 

baĢka bir eve geçiyorlar. Benim doğduğum ev EKĠ‟nin evi. Esende bir karakol var. 

Onun altındaydı o ev. 2 sene önce Gelik‟e gittiğimde o evi orda bulamadım. 

N: Gelik‟te bir de Fransız Mahallesi vardı. 

M:Hala Fransızlar var mıydı? 

N:Vardı. Mühendislerin kaldığı evlerdi çok az da olsa yabancı vardı. 

M:Peki, evler nasıldı. 

A:Bahçeli çok güzel evlerdi. Tek katlı ama yan yana iki ailenin oturabileceği 

Ģekildeydi. Ata biniyorlardı ekinin atları vardı. Tenis kortları vardı. 

M:Gelikte ne vardı? Kömür mü çıkarılıyordu? 

A: Evet sadece kömür çıkarılıyordu. Gelik‟ten bant ile Karadon‟a taĢınıyordu. Biz de 

daha sonra Karadon‟a taĢındık. 



 

 

140 

M:Ne zaman taĢındınız Karadon‟a? 

A:1957‟e kadar Gelik‟te oturduk. 

M:Orada çalıĢan istediği lojmanda oturabiliyorlar mıydı? 

A:Gelik‟te iĢçilere ait fazla ev olmadığı için orada yaĢayamıyordu hepsi. Daha sonra 

1956larda Karadon‟da evler yapıldı. Onun öncesinde hiçbir Ģey yoktu. Bu tarihlerde 

iĢçi mahallesi yapıldı. Bu evler Gelik ve Karadon‟da çalıĢan iĢçi ve ailelerine tahsis 

edildi.  

M:Peki, Gelik‟te çalıĢanlar nasıl gidiyorlardı iĢlerine? 

A:Onlar için servisler vardı. Ya da katır arabaları ile alınıyorlardı. Ama belirli bir 

zaman bizi arabalarla Gelik‟e götürüyorlardı. 

M:Nasıldı okulun koĢulları? 

A:Sadece ilkokul vardı. 

M:Gelikte neler vardı yerleĢke içinde hatırladığınız kadarıyla? 

A,N: Ekonoması, hastanesi (dispanser), misafirhanesi, sineması, iĢçi lojmanları, 

mühendis evleri, tenis kortları, iĢçilerin kaldığı lojman pansiyonlar vardı köylerden 

gelen iĢçiler için ,6 ay burada 6 ay memleketlerindeydiler.  

N:Bahçeler için atlarla gübre geliyordu. Eki getirtirdi. O katırlarla odun kömür 

getirirlerdi. Senede 1 defa bahçeleri kazardı onların gönderdiği kiĢiler. Biz kendimiz 

inceltir. Fideleri kendimiz dikerdik. 

M: Burada ki sosyal donatılar ve diğer ihtiyaç duyduğunuz Ģeyler yetiyor muydu 

size. Kent merkezine iĢiniz düĢer miydi? 

N:Ben  Zonguldak‟ı lise de gördüm. O zamana kadar hiç iĢim düĢmedi. Her Ģeyimiz 

vardı bize yetiyordu. 

M:KomĢuluklar nasıldı o zamanlarda? 

N:KomĢuluğumuz çok iyiydi. Hafta sonları toplanırdık bütün aileler, erkekler oyun 

oynardı kadınlar kek günleri yapardı. Biz çocuklarda bahçelerden meyve toplardık. 

M:Spor aktiviteleriniz var mıydı? 

N:Spora vaktimiz yoktu. O tarz sporları( tenis gibi) mühendisler felan yapardı. Biraz 

lükstü bizim için.  

M:Sınıf ayrımı var mıydı peki sizce? 

A:Evet sınıf ayrımı vardı. 

N:Beniz deniz diye arkadaĢım vardı. Onların evine gidip gelirdim. Bence yoktu. 

A:Onlar sinemaya pazartesi günü de Salı günü de gidebiliyorlardı. Biz Salı ve 

PerĢembe günü gidebilirdik. Onlar hem bizimkine gidebilirdi hem de kendi 

günlerinde. Müessese tarafından bu hak verilmiĢti onlara. 

M:Peki yaĢadığınız evleri anlatabilir misiniz? 

N:Gelikteki evimiz Tek katlı. 1 oda 1 salondu... Oturma alanıyla birlikte çözülmüĢ 

bir mutfak ve wc ile birlikte bir de yatak odası vardı. DıĢarı da geniĢ bir bahçemiz 

vardı. Karadon‟daki eve taĢındık daha sonra 2 kardeĢim daha oldu Gelik‟te 4 

kiĢiydik. 

M:Akrabanız var mıydı sizinle birlikte lojmanda kalan? 

A:Evet amcamlar vardı.  

M:Ailedeki kiĢi sayısına göre ne tip bir konutta oturacağının bir bağlantısı var 

mıydı? 

A:Hayır, öle bir durum yoktu. Karadon sitesinde ki evlerde aile sayısına göre bir 

belirleme yoktu. ĠĢçiler ve memurların konut tipleri ayrılıyordu sadece. Hatırladığım 

kadarıyla birkaç tip ev vardı. 

A:ĠĢçilerin ustabaĢı ile memurların tek katlı evleri vardı. Herkesin bahçesi vardı. 

Kilimli‟de her PerĢembe pazarımız kurulurdu. 

M:KomĢularınız nereliydi çoğunluk olarak? 
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N:Ġnsanların çoğunluğu hep göç etmiĢ insanlardı. Ama son zamanlarda 

Zonguldaklılar da lojmanlara taĢınmaya baĢlamıĢtı. 

A,N: Ortaokulu Kilimli de okuduk.  

M:Nasıl giderdiniz okula? 

N:Okula servis vardı ama biz çoğunluk yürüyerek giderdik arkadaĢlarımızla. 

M:Liseyi nerede okudunuz? 

N:Kilimlide ve Karadon‟da lise olmadığı için Zonguldak‟a gitmek zorundaydık. 

A:Ben sanat okulunu bitirdim. 

N:Ben ise kız meslek okulundan mezun oldum. Kız kardeĢim ise ticaret okulundan 

mezun oldum. 

M: Fenerdeki evler hakkında bir bilginiz var mıdır? 

N: O evler memur evleriydi eki de çalıĢanlar için. 

M: ĠĢçi evleri nerelerdeydi peki bildiğiniz kadarıyla? 

A, N: Armutcuk, Üzülmez, Gelik, Karadon, Kandilli, Çaydamar bölgelerinde vardı 

bildiğim kadarıyla. 

M: Peki, lise zamanlarınız da sosyal hayatınız nasıldı? 

N: Sinemamız vardı. Yazlık sinemamız vardı. Yazın kimse kalmıyordu. Hepsi 

köylerine giderdi. Limana vapur gelirdi. Herkes memleketine giderdi. Biz de hep 

yazları Giresun‟a giderdik. Cuma günleri toplanırdık. 3,5 aile deniz kenarına giderdik 

çadır kurardık hafta sonunu orada geçirirdik. Hasırarkası kilimlinin arkasında bir 

plaj. Mühendis evlerinde değiĢik Mühendisler daha çok müstakil evlerde kalırdı. 

Uzun evlerde yan yana iki aile kalırdı. 

M:Spor takımlarınız var mıydı? 

A:Bizim Karadon futbol takımı vardı. Ben de oynardım orada. Ayrıca, Ekonoma, 

kulüp, iĢçi lojmanları, memur evleri, sinema da vardı. 

M: Balolar geceler olur muydu? 

N: Vardı ama genelde mühendisler düzenlerdi bizim alakamız yoktu öyle Ģeylerle. 

M: Güvenlik olarak nasıldı yerleĢke? 

A: Güvenlik çok sağlamdı. Bekçimiz vardı, sokaklarda gezerdi hep. 

N: Deniz suyu kullanırdık. Çünkü içme suyumuz yeterli değildi. ArıtılmıĢ deniz 

suyunu getirirlerdi bizlere. Dağıtırlardı. 

A: Evler büyüktü. 5 kardeĢ biz bir odada yatıyorduk bize yetiyordu. Misafirler üst 

taraftan girerdi eve. 

N: Çoğu kiĢi saraç yaptırıyordu. 

M: Kim yapıyordu? 

A: Eki yapardı bu tür ek Ģeyleri. 
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