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Batı Karadeniz kıyısına kurulmuş olan Zonguldak Đlinde 2000 yılında yapılan resmi nüfus 
sayımı sonuçlarına göre 106000’i merkezde olmak üzere metropolitan belediyeler birliği 
olarak bölgede nüfus oldukça artmaktadır. Bölgede endüstrinin gelişmesini sağlayan 
taşkömürü madenciliği ve sanayisi olmuştur. Demir ve Çelik, Kömür Yakıtlı Termik Santral, 
Toprak Sanayi, Kâğıt Sanayi gibi fabrikalar ile Organize Sanayi Bölgeleri Zonguldak 
bölgesindeki başlıca endüstriyel faaliyetlerdir. Zonguldak bölgesinde evsel ve endüstriyel 
olmak üzere katı atıklar, hava kirliliği ve akarsu ve deniz kirliliği en önemli çevre 
sorunlarıdır. Her türlü katı atıklar il merkezinde Kozlu sahil yolu ile deniz kenarında bulunan 
vahşi depolama alanına dökülmekte olup bunların düzenli depolanacağı tesisin inşası henüz 
devam etmektedir. Bölge genelindeki hava kirliliği ise evsel ısınmadan, trafikten ve diğer 
sanayi faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Kullanılan yakıtların kalori olarak yüksek fakat 
bazı parametreler açısından (örneğin uçucu madde ve kül) kalitesiz oluşu, yakma sistemleri ve 
eğitimli personel yetersizliği ve sanayi tesislerinde baca gazı arıtımının yetersiz olması ve 
ulaşım olarak alternatif yolların eksikliği hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Evsel ve sanayi 
atıksularının arıtılmadan direkt alıcı ortama deşarj edilmesi ve bölge genelinde kolektör ve 
atıksu arıtma tesislerinin bulunmayışı ise akarsu ve deniz kirliliğinin en önemli kaynaklarıdır. 
Bölgenin artan yerleşim ve sanayi faaliyetlerine ve beraberinde getirdiği çevre sorunlarına 
zamanında gerekli önlem ve çözümlerin alınmaması sonucu çevre problemleri birikerek hızla 
artmıştır. Bu bildiride, yukarıda özetlenmeye çalışılan Zonguldak bölgesinin mevcut çevre 
sorunları irdelenerek yapılabilecek çözüm önerileri sunulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Zonguldak, Sanayileşme, katı atıklar, hava kirliliği, su kirliliği 
 
 

1. GĐRĐŞ 
 
Dünya nüfusunun çoğalması, artan nüfusun beraberinde getirdiği ihtiyaçların gün geçtikçe 
artarak değişmesi ve doğal kaynakların gün geçtikçe azalması durumu, insanoğlunun karşısına 
bütün dünyayı etkisi altına alan çevre sorunlarını çıkarmıştır. Kentleşme ve sanayileşme 
süreci ile insanoğlunun yaşam kalitesi yükselmiş ve ortalama ömrü uzamıştır. Buna bağlı 
olarak artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha çok enerjiye ve hammaddeye 
ihtiyaç duyulmuş ve doğal kaynaklar daha fazla tüketilmeye başlanmıştır. Başta ısınma olmak 
üzere, ulaşım ve sanayi, enerji ve hammadde üretimini başlatarak çevre kirliliği sorununu da 
beraberinde getirmiştir. Nüfusu artan ve hızla kentleşip sanayileşen şehirler, sürdürülebilir 
kalkınmayı gerçekleştiremedikleri için de hava kirliliği, su kirliliği ve katı atıkların bertaraf 
edilmesi gibi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır ve halen kalmaktadırlar. Özellikle 
nüfusun yoğunlaştığı yerleşim alanlarında ısınma, ulaşım ve sanayi en önemli kirletici 
kaynaklarıdır. 
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Kirleticiler için alıcı ortam olarak bilinen “hava, su ve toprak” kirliliğinin temel nedeni, insan 
faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevreye düzenli olmayan bir şekilde atılmasıdır. Atıklar 
içindeki kimyasalların toksik özelliklerine bağlı olarak, küçük miktarlardaki derişimlerinin 
dahi çevreye salınması, alıcı ortamların bozularak kirlenmesine yol açabilmektedir. Çevreye 
salınan atıkların doğanın fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtabilme kapasitesini aşması 
durumunda ise kirlilik etkin bir duruma gelmekte ve zararlı etkilerini göstermektedir. Doğanın 
kabul etmediği bir yöntemle bertaraf edilen atıkların ortaya çıkardığı çevre sorunları hava, 
toprak ve yeraltı ve yüzeysel suları ile karışarak uzun yıllar sonrada ortaya çıkabilmektedir. 
 
Sürdürülebilir kalkınma ekonomik olarak büyürken çevrenin korunması, bugünkü ihtiyaçlar 
karşılarınken gelecek nesiller için doğal kaynakların tehlikeye atılmamasıdır. Bu bağlamda 
gelecek yıllardaki ekonomik büyümenin, sanayileşme ve üretimlerin doğal kaynakları 
kullanım yolları ve yaşanılacak olan çevrenin kalitesine bağlı olduğu çok açık bir realitedir. 
Günümüzde sürdürülebilir olmayan sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları 
pek çok şehir için problem oluşturmaya başlamıştır (Büke ve Köne, 2006). 
 
Bu bildiride, Zonguldak bölgesinin hava kalitesi, katı atık ve yüzeysel su kirliliği 
konularındaki mevcut çevre sorunları irdelenerek yapılabilecek çözüm önerileri 
sunulmaktadır. 
 

2. ÇALI ŞMA ALANININ TANITILMASI VE BÖLGEN ĐN ÖNEML Đ SEKTÖRLER Đ 
 
Çalışmanın konusu ve alanı olan Zonguldak ili, Batı Karadeniz kıyısına kurulmuş olup, 
kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Bartın, doğudan Karabük, güneyden Bolu, batıda Düzce 
illeriyle çevrilidir. Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Ereğli ilçelerini kapsayan 
ilin yüzölçümü 3481 km2dir ve bu alanın %49.2’sini dağlar, %33.5’ini platolar ve %15.3’ünü 
de ovalar oluşturmaktadır. Zonguldak şehir merkezinin etrafı dağlarla çevrili olup oldukça dik 
eğimli bir arazi yapısına sahiptir (Yıldırım ve Uzun, 2000). Zonguldak 2000 yılında yapılan 
resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre 106000’i merkezde olmak üzere toplam 382000 nüfusa 
sahiptir. Đl genelinde Karadeniz iklimi görülmekte olup her mevsim yağışlıdır. 30 yıllık 
verilere göre ortalama sıcaklık 13.6 oC, yıllık ortalama yağış 1240.9 mm, ortalama rüzgar hızı 
2.4 m/s, ortalama bağıl nem oranı %68 ve ortalama yerel basınç ise 1000.1 milibar’dır. 
Karadeniz’in en az yağış ve en fazla güneş ışını alan bölgesidir. (ZĐÇDR, 2004).  
 
 
Karadeniz Bölgesi genelinde en fazla sanayileşmenin olduğu kesim Batı Karadeniz 
Bölümü’dür. Zonguldak ilindeki başlıca sanayi sektörleri taş kömürü madenciliği, enerji ve 
metalürji sektörüdür. Bununla beraber kâğıt, taş ve toprak, orman ürünleri, tekstil ve gıda 
sektörleri Zonguldak sanayisini oluşturan diğer etkili sektörlerdir.  
 
Ülkenin koklaşabilir tek maden kömürünün bulunduğu Zonguldak havzasında 1840’lı yılların 
sonunda ilk maden ocaklarının açılmasının ardından taş kömürü madenciliği en önemli sanayi 
sektörü olmuştur. Zonguldak’ta maden kömürünün çıkartıldığı ocaklar Türkiye Taş Kömürü 
(TTK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon maden ocaklarıdır. 
Yıllık üretilen yaklaşık 2 – 2.5 milyon ton arasındaki yıkanmış kömürün %65’i Çatalağzı 
Termik Santraline, %17’si Demir Çelik Fabrikalarına, % 8’i diğer fabrikalara (çimento, çay, 
şeker vs.) ve kalan %10’u da ısınma amaçlı olarak pazarlanmaktadır (ZĐÇDR, 2004). 
 
Zonguldak ilindeki bir diğer sanayi sektörü ise enerjidir. Zonguldak’ın 17 km doğusunda 
Işıkveren mevkiine kurulmuş olan Çatalağzı Termik Santrali ülkemizin ilk termik santralidir. 
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Temeli 1946 yılında atılıp 1948 yılında 129 MW gücünde elektrik üretimine başlayan 
Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES-A) bölgede üretilen taş kömürüne göre tasarlanmıştır. 
ÇATES-A’nın teknolojisinin eskiyip kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle, 1987 yılında 
inşaatına başlanan ÇATES-B’nin 1991 yılında hizmete girmesiyle ÇATES-A kapatılmıştır. 
ÇATES-B 2x150 MW gücündeki iki üniteden oluşmakta ve tesiste günde yaklaşık 5000 – 
5500 ton kömür kullanılmaktadır (Avcı, 2005 ve ZĐÇDR, 2004).  
 
Zonguldak’taki metalürji sektörünün en önemli firması Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
(ERDEMĐR)’dır. 1965 yılında üretime başlayan ERDEMĐR, yıllık 3 milyon ton ham çelik 
üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük demir çelik kuruluşu ve tek entegre yassı çelik 
üreticisidir. Uluslararası standartlarda levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom 
ve çinko kaplamalı sac üretmektedir. Ayrıca panel radyatör üretimi yapan EMKO Fenni 
Malzemeler Sanayi A.Ş.’de metalürji sanayindeki diğer önemli bir firmadır 
(http://www.erdemir.com.tr/tr/hakkimizda.asp ve ZĐÇDR, 2004). 
 
Zonguldak ilinde faaliyet gösteren diğer önemli sanayi sektörleri ise kağıt sanayi, taş ve 
toprak sanayi, orman ürünleri sanayi, tekstil sanayi ve gıda sanayidir. Son yıllarda özelleşerek 
OYKA Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ismini alan kağıt fabrikası Çaycuma ilçesindedir. Taş 
ve toprak sanayindeki en önemli kuruluşlar ise Zonguldak Yatırımcılık Filyos Ateş Tuğla 
Fabrikası, Çaytaş Ateş tuğla fabrikası, Yurtbay Tuğla Kiremit Fabrikası, Çanakçılar Seramik 
Fabrikası, La Farge Çimento fabrikası, Aytek Hazır Beton A.Ş. ve Devrek Mermer Sanayi 
A.Ş.’dir. Orman ürünleri sektöründeki başlıca firmalar ise Devrektaş Sunta ve Parke Fabrikası 
ve Başoğlu Orman Ürünleri Sanayi’dir. Alaplı ilçesindeki Ak-Al Tekstil A.Ş. tekstil 
sektöründeki en önemli firmadır. Devrek ilçesindeki salyangoz üretimi yapan ve doğa mantarı 
işleyen Ayanoğlu Ev Aletleri A.Ş. ile Gökçebey ilçesindeki Gökçe Yağ ve Ambalaj Sanayi 
gıda sektöründeki başı çeken firmalardır. Ayrıca bölgede 13 adet süt ve süt ürünleri tesisi 
mevcut olup bunların içerisinde en büyüğü Çaycuma Süt Ürünleri Tesisi’dir (ZĐÇDR, 2004). 
 
Bölgenin en önemli sanayi bölgesi Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olup 125 hektar 
alan üzerine kurulmuştur ve bu bölgenin mevcut kapasitesi dolu olmayıp içerisinde halen 15 
sanayici üretim yapmaktadır. Bunlar: Hayvan Yem Katkı Maddesi, Tekstil, Süt Ürünleri, Isı 
Cam, Demir Ferforje, Ambalaj Karton Kutu, Beton Kiremit, Sanayi Eldiveni, Oksijen Dolum 
Tesisi, Mobilya ve Çorap Örme üretimlerdir. Ereğli OSB Hamzafakıhlı ve Gökhasan 
köylerinin Akpınar Mevkiinde 200 hektar alan üzerinde kurulma çalışmaları devam 
etmektedir (http://www.zonguldak.gov.tr/).  
 

3.  ZONGULDAK ĐLĐNDE BAŞLICA ÇEVRE SORUNLARI 
 
Sanayileşme sürecinde başı çeken illerden olan Zonguldak uzun yıllar ülkenin her yöresinden 
göç alan il olmuştur. Kurulduğu yıllarda bir kömür üretim bölgesi olan Zonguldak ili Türkiye 
Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen “Havzai 
Fahmiyye” ve “Havzai Samiyye” yasalarının getirdiği mülkiyet sorunu düzensiz kentleşmenin 
ve gecekondulaşmanın başlıca nedenidir (ZĐÇDR, 2004). Altyapı hizmetlerinin yeteri kadar 
sağlanamaması, arazinin oldukça eğimli oluşu, nüfus artışı ve sürdürülebilir kalkınmaya önem 
verilmeden yapılan sanayileşme, evsel ve endüstriyel olmak üzere katı atıklar, hava kirliliği 
ve yüzeysel suların kirliliği gibi pek çok çevre sorununu beraberinde getirmiştir. Zonguldak 
ilinde başlıca çevre sorunları olarak katı atıklar, hava kalitesi ve yüzeysel su kirliliği en acil ve 
önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır.  
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3.1. Katı Atıklar 
 
Evsel, ticari veya endüstriyel faaliyetler sonucu oluşmuş, tüketicisi tarafından işe yaramadığı 
için atılan ancak çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar nedeniyle düzenli olarak bertaraf 
edilmesi gereken maddelere katı atıklar denir. Tarih boyunca insanlar katı atıklarını yerleşim 
yerlerinin uzak bir köşesindeki vahşi depolama alanlarına atarak bertaraf etmeyi denemişler. 
Ancak günümüzde vahşi depolama alanlarının halk sağlığı açısından zararlı etkileri ortaya 
çıkmaya başlamış ve katı atıklar için düzenli depolama tesisleri yapılmaya başlanmıştır. Vahşi 
depolama alanlarının en büyük sakıncaları çürüme sonucunda oluşan kokuların etrafa 
yayılması, görüntü kirliliği, hastalık taşıyan vektörlerin (böcekler, sinekler ve fareler vb.) 
yaşayabilmeleri için uygun ortamı sağlaması, sızıntı suyunun su kaynaklarını kirletmesi ve 
çürüme prosesleri sırasında ortaya çıkan metan (CH4) gazının patlama riskidir. 
 
Zonguldak Merkez’deki vahşi katı atık depolama alanı Kozlu beldesi yakınlarındaki 
Zonguldak Ereğli karayolu ile Karadeniz arasında kalan bölgedir. Katı atık depolama alanı ve 
yakın çevresinin uydu görüntüsü Şekil–1’de gösterilmiştir. Mevcut katı atık depolama alanı 
2003 ölçümlerine göre yaklaşık olarak 2.5 hektar’lık bir alanı kaplamakta ve hacmi ise 
yaklaşık 750000 m3 büyüklüğünde olup gün geçtikçe büyümektedir. Yapılan ölçümlere göre 
2002 yılı verilerine göre günlük toplam çöp üretimi 72.4 ton (506.6 ton/hafta) olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca depolama alanına değişik kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel 
sekterden atıklar da getirildiği düşünüldüğünde oluşan katı atık miktarı yaklaşık 100 ton/gün 
olmaktadır. 2002 yılında tartım yapılarak belirlenen Zonguldak bölgesi atık miktarı 2007 yılı 
için yapılmış olan nüfus projeksiyonuna göre kişi başına atık üretimi 0,67 kg/gün-kişi olarak 
hesaplanmıştır. 
 

 
Şekil–1: Katı atık depolama alanı ve yakın çevresinin uydu görüntüsü: 1) Çöp döküm alanı, 2) 

Maden taşı döküm alanı, 3) Şehirlerarası karayolu, 4) Benzin istasyonları, 5) Meskenler 
 
Yapılan araştırmalara göre, mevcut katı atık depolama sahası kesin tarihi bilinmemekle 
beraber yaklaşık 25 yıldan beri "vahşi depolama" sahası olarak kullanılmaktadır ve halen 
kullanılmaya devam edilmektedir. Depolama sahası şehrin Batısında olup şehirlerarası 
karayolu ile Kara Deniz arasına konuşlandırılmış ve her türlü katı atığın (evsel, endüstriyel, 
tıbbi ve tehlikeli atıkların) "vahşice depolandığı", bir bölgedir. Bölgenin Güney yönünde 
sırasıyla şehirlerarası karayolu (Zonguldak Đlini çevre bölgelere bağlayan tek alternatif 
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yoldur), akaryakıt istasyonları ve meskenler bulunmaktadır. Depolama alanının Kuzey yönü, 
çöplerin deniz suyu ile direkt etkileşimde bulunduğu kıyı çizgisi ile temas halindedir. 
Zamanla meteorolojik şartların ve dalga ikliminin değişmesi sonucu katı atık alanından, deniz 
içerisine doğru kütle akışı gerçekleşmektedir. 2004 yılı Ocak ayında meydana gelen çok 
şiddetli fırtınalar sonucu tüm deniz ortamına geçen katı atıklar çevresel bir felaket 
oluşturmuştur (Özölçer ve Yıldırım, 2005). Mevsimsel değişikliklerle, özellikle yaz aylarında, 
katı atık yapısında bulunan organik maddelerin çürümesi sonucu, depolama alanının 
yüzeyinden çevreye gaz halinde yayılan koku problemi de oluşmaktadır (Yıldırım vd, 2004). 
 
Zonguldak bölgesine ait katı atık bileşimi Tablo-1’de gösterilmiştir. Tablo-1’deki değerler 
incelendiğinde %10.9 değerine sahip kül ve inert maddelerin önemli bir yer tuttuğu görülür. 
Ayrıca kağıt ve karton, plastik, metal ve cam gibi geri dönüşebilen katı atıkların miktarı ise 
(20.0 + 16.1 + 6.1 + 3.8) %46’dır (Yıldırım vd, 2004). 
 

Tablo–1: Zonguldak bölgesine ait katı atık bileşimi (Yıldırım vd, 2004) 
Bileşen Miktar 

(Kg) 
Ağırlık (%) A ğırlık (%) Özel 

Atıklar Dahil 
Organik Atık 663 32.6 30.7 
Kâğıt ve Karton 433 21.3 20.0 
Plastik 349 17.2 16.1 
Cam 132 6.5 6.1 
Metal 81 4.0 3.8 
Tekstil 56 2.7 2.6 
Kül ve Đnert 235 11.6 10.9 
Çeşitli Atıklar (teker, odun, kemik, deri vb.) 83 4.1 3.8 
Hastane ve Klinik Atıklar 127 - 6.0 
Toplam 2159 100 100 
 
Mevcut depolama alanının Kuzey-Batı yönünde kıyı çizgisi ile temas halinde olup, 
meteorolojik şartların değişimi ile atık dolgusuna ait yamaçların duraylığının bozulmasıdan 
dolayı katı atık alanından deniz içerisine doğru kütle akışı gerçekleşmektedir. Daha sonrada 
bu taşınan atıklar kıyı boyunca sahil, liman ve plaj gibi alanlarına yayıldığı tespit edilmiştir 
(Özölçer ve Yıldırım, 2005 ve Çapar vd., 2005).  
 
Yapılan önceki çalışmalarda (Çapar vd., 2005 ve Çapar vd., 2007) katı atık dolgularının 
yamaç güvenliği için maksimum eğim açıları %14 ile %18 arasında bulunmuştur. Duraylık 
analizlerinde istenen güvenlik sayısı da 1,5’in üstünde olması gerekmektedir. Arazi 
gözlemleri ve yapılan duraylık analizlerden malzemenin yüksek oranda şev eğimlerine sahip 
olmasına rağmen sistemin duraylılığını kritik de olsa koruduğu gözlemlenmiştir. Fakat 
depolama alanına hala çöp dökümü devam etmekte ve malzemenin hacmi ve yüksekliği her 
geçen gün artmaktadır. Buna ilaveten dalga hareketlerinden dolayı sahil şeridinin yapısı 
devamlı değişim içerisindedir. Acilen atık deposunun kıyı şeridine bir tahkimat yapılarak 
dalgaların malzeme taşımasına engel olunması gerekmektedir. Bu tehlikeleri önleyebilmek 
için yapılacak olan ilk iş proje konusu olan alana çöp dökümünün durdurularak, yeni bir katı 
atık bertaraf alanının çevre mevzuatına uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca 
Çevre ve Halk sağlığı ve kıyı güvenliği açısından çalışmanın konusu olan mevcut döküm 
alanında mutlaka iyileştirme yapılmalıdır. 
 
Mevcut döküm alanının oluşturduğu çevre problemlerini durdurmak üzere başta özel idare ve 
yerel yönetimler bölgede ihale edilerek yeni bir katı atık bertaraf alanı inşasına başlanılmıştır. 
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25 yıl süreyle hizmet vermesi planlanan ve Merkez ilçede Sofular Köyü Tombaklar 
Mevkiinde halen inşaatı devam eden “Düzenli Katı Atık Bertaraf Tesisi” yaklaşık 150000 
m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Düzenli depolama alanı, en yakın yerleşim yeri olan Köroğlu 
Köyüne 2250 m uzaklıktadır. Depolama alanı hizmete girdikten sonra il genelindeki bütün 
ilçe ve belde belediyeleri katı atıklarını buraya dökeceklerdir (Zonguldak Katı Atık Düzenli 
Depolama Tesisi ÇED Raporu, 2005). Mevcut çöp döküm sahasının çevreye vereceği 
zararların yasal boyutlar içerisine alınması için ise ıslah çalışmalarına başlanılması 
planlanmıştır (Evren vd., 2007).  
 

3.2. Hava Kirlili ği 
 
Yanma kaynaklı hava kirleticileri evsel ısınmadan, endüstriyel tesislerden ve motorlu 
taşıtlardan atmosfere salınmaktadır. Yakıtların tam yanma için gerekli standartları 
sağlamaması ve yakma sistemlerinin uygun olmaması sonucunda eksik yanma 
gerçekleşmekte ve karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar, uçucu organik bileşikler, partikül 
maddeler ve is gibi yan ürünler meydana gelmektedir. 
 
Zonguldak’taki başlıca hava kirleticileri özellikle kış aylarında evsel ısınmadan, endüstriyel 
tesislerden ve trafikten kaynaklanmaktadır. Konutlarda kullanılan yakıtların kalitesiz oluşu, 
kaçak kömür kullanımı, yakma sistemlerinin uygun olmayışı hava kirliliğinin başlıca 
sebepleridir. Evsel ısınmada kullanılan kömürlerin özellikleri yapılan bir çalışmada 
incelenmiş ve Tablo-2’deki sonuçlar bulunmuştur. Yakıt olarak kullanılan özel sektör 
kömürlerinde kükürt oranı düşük olmakla beraber özellikle kül ve uçucu madde oranları 
oldukça yüksektir. Evsel ısınmada kullanılan bu kömürler koklaşabilir olduğundan dolayı 
yanma sonrasında başta partikül madde olmak üzere uçucu organik bileşikler (VOCs), 
Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), siyah karbon ve karbon monoksit (CO) gibi kirleticiler 
atmosfere salınmaktadır. Ayrıca yanma sonucunda oluşan küller de uygun şekilde bertaraf 
edilmemekte ve sokaklarda çöp bidonlarının yanında bekletilmektedir. Rüzgarın esmesiyle bu 
küller havaya karışmakta ve partikül madde kirliliğini arttırmaktadır. Đlin topografik yapısı da 
hava kirliliğinde etkin rol oynamaktadır. Kent merkezinin hemen arkasında yükselen dağlar 
ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yeterince atmosferik dispersiyon oluşamamakta ve özellikle 
kış aylarında ve akşam saatlerinde yüksek oranda hava kirliliği görülmektedir (Yıldırım ve 
Uzun, 2000 ve Yıldırım, 2004). 
 

Tablo–2: Yakıt olarak kullanılan taş kömürünün özellikleri (Yıldırım ve Uzun, 2000) 
Parametre Lavvar Kömürü (yıkanmış ve 

elenmiş) 
Özel Sektör Kömürleri 

Tüvenan   
+50 

 
18-50 

 
Ara Ürün 

X Y 

Elenmiş 
parçalanmış 

kömür 
Nem (%) 2 3 13 1.6 9.3 1.3 
Kül (%) 13 13 39 19.4 29.4 26.6 
Uçucu Madde (%) 27 27 18 30.6 26.7 27.9 
Sabit Karbon(%) 57 56 29 48 34 62 
Kükürt S Maksimum 0.8 0.8 0.8 0.7 0.61 0.76 
Üst Isıl Değer (kcal/kg) 7150 7100 3700 6038 4916 7320 
Alt Isıl Değer (kcal/kg) 6950 6900 3550 - - - 
Tüvenan: ocaktan çıktığı andaki hali ile kömür; X ve Y farklı özel sektörler 
 



 I. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu 

 335  

Başbakanlık Türkiye Đstatistik Kurumu’nun yayınladığı çevre istatistiklerine göre Zonguldak 
partikül madde kirliliğinde Türkiye genelinde başı çeken illerden birisidir. 1995-2006 yılları 
arasında Zonguldak ilinin partikül madde konsantrasyonları Türkiye sıralamasında ilk beş 
içerisinde bulunmaktadır. Bölgenin kış dönemine ait partikül madde ve kükürt dioksit 
konsantrasyonları ile ilgili istatistikler de Tablo–3’de verilmektedir (TUĐK, 2007).  
 
Tablo–3: Zonguldak ili kış dönemi ortalama Partikül Madde (PM) ve SO2 konsantrasyonları 

(TUĐK Çevre Đstatistikleri, 2007) 
Ortalama 
(µg/m3) 

Bir önceki döneme göre 
değişim oranları (%) 

Minimum 
(µg/m3) 

Maksimum 
(µg/m3) Yıllar 

PM  SO2 PM  SO2 PM  SO2 PM  SO2 
2002-2003 114 121   5 13 357 269 
2003-2004 108 78 -5 -36 5 14 336 222 
2004-2005 109 80 1 3 11 24 495 173 
2005-2006 59 62 -46 -23 4 11 283 228 
 
Đldeki sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin büyük çoğunluğu TTK 
Müesseselerinden, Çatalağzı Termik Santralinden ve bir miktar da ERDEMĐR’den 
kaynaklanmaktadır. TTK’ya ait müesseselerden atmosfere önemli oranlarda karbon monoksit 
(CO), partikül madde ve özellikle ocak havalandırmalarından metan gazı salınmaktadır. 
Metan doğrudan kirletici olmamasına rağmen sera gazı özelliği gösterdiğinden dolayı ilklim 
değişikli ği konusunda oldukça önem arz etmektedir. Maden kömürüne göre tasarlanmış olan 
ÇATES-A’da önceleri %14 kül oranına sahip kömür kullanılırken daha sonra kül oranı %50 
olan kömür yakılmış ve atmosfere kabul edilebilir değerlerin 4.5–5 katı partikül madde 
salınmıştır. ÇATES-B’de kullanılan elektrofiltreler sayesinde partikül madde salınımları 
kabul edilebilir düzeye indirilmiştir (Avcı, 2005). ERDEMĐR oldukça yeni teknolojiye sahip 
olduğu için daha az oranda hava kirliliğine neden olmaktadır. Ancak tesis içindeki kireç 
fabrikalarından ve Sinter’den salınan karbon monoksit emisyonları oldukça yüksektir. Hava 
kirlili ğine neden olan önemli sanayi kuruluşları ve sınır değerleri aştıkları emisyon türleri 
Tablo-4’de ve ağır metal açısından ölçülen emisyonlar ise Tablo-5’da gösterilmiştir. Bölgede 
hem ÇATES hem de ERDEMĐR için yapılan bir çalışmada karayosunları bio-indikatör olarak 
kullanılmıştır ve her iki tesisten çevreye ağır metal salındığı belirlenmiştir (Uyar, 2004).  
 
Tablo-4: Hava kirliliğine katkısı olan bazı sanayi kuruluşları (ZĐÇDR,2004’den uyarlanmıştır) 
Sanayi Kuruluşu Sektör Sınır Değerleri A şan Emisyon Türleri 
TTK Madencilik PM, CO 
ERDEMĐR Metalürji CO, SO2 
OYKA Kağıt Fabrikası Kağıt SO2 
Filyos Ateş Tuğla Fab. Taş ve Toprak CO, SO2 
Çaytaş Ateş Tuğla Fab. Taş ve Toprak CO, SO2 
Yurtbay Tuğla Kiremit Fab. Taş ve Toprak CO 
Devrektaş Sunta ve Parke Fab.  Orman Ürünleri PM, CO 
Başoğlu Orman Ürünleri Sanayi Orman Ürünleri PM, CO 
Gökçe Yağ ve Ambalaj Sanayi Gıda SO2 
Not: Bu tesislerin hiç birinde VOC konsantrasyonları ölçülmemiştir.  
 
Zonguldak’taki hava kirliliğinin bir diğer sebebi de motorlu taşıtlardır. Şehir merkezinin çok 
dar bir alana toplanması ve çevre yolunun bulunmaması dolayısıyla motorlu taşıtlardan 
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kaynaklanan hava kirliliği ana caddelerde ciddi problemler oluşturmaktadır. Eksoz gazı içinde 
azot oksitlerin %95’ini oluşturan azot monoksit (NO) atmosferde oksijenle reaksiyon sonucu 
azot dioksit (NO2)’e dönüşmekte ve bu bileşikler uygun reaksiyon koşulları oluştuğunda asit 
yağmurlarına ya da ikincil kirletici olan troposferik ozon oluşumuna yol açmaktadır. Egzoz 
gazlarından atmosfere salınan ve kanserojen etkilerinin olduğu bilinen uçucu organik 
bileşikler (VOC) ise son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde oldukça önem arz eden bir konu 
haline gelmiştir. Zonguldak bölgesinde de bu konuda çalışmalar yapılmaktadır ve özellikle kış 
aylarında VOC konsantrasyonlarının kayda değer bir oranda olduğu bulunmuştur (Yıldırım, 
2007). 
 
Tablo-5. Örneklenen Tozların Đçerdiği Bazı Ağır Metal Değerleri ( mg / g-toz ) (Özsu, 2006) 
Ölçüm Noktası Al Ca Fe Ni Mn Pb Cd Cr Zn 

Fabrika Dışı 0,42 - 0,04 - 0,0003 0,001 0 0,0007 0,45 

Fabrika Đçi  0 0,15 0,336 0,0075 0,011 0,0028 0 0,0184 0 

Sinter Fabrikası 
Baca Tozu 

0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0,003 

 

3.3. Yüzeysel Su Kirliliği 
 
Zonguldak’ın kıyısında kurulduğu Karadeniz dünyanın en büyük iç denizidir ve Türkiye, 
Rusya, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna tarafından çevrelenmiştir. 17 ülkenin ve 
160 milyon insanın atıklarını deşarj ettiği bir havza haline gelen Karadeniz ağır bir kirlenme 
ile karşı karşıyadır (Atlas ve Büyükgüngör, 2007). Kirliliğin kaynağı evsel ve endüstriyel 
atıksulardır. Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki pek çok yerleşim yeri altyapı eksikliklerinden 
ve atıksu arıtma tesisleri olmadığı için atık sularını hiçbir arıtma olmaksızın doğrudan denize 
deşarj etmektedir. Karadeniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde evsel atıksu arıtma tesisleri yok 
denecek kadar azdır. Başbakanlık Türkiye Đstatistik Kurumu çevre istatistiklerine göre 2004 
yılında Zonguldak nüfusunun %83 kanalizasyon şebekesi hizmetinden yararlanabilmekte ve 
ancak nüfusun %26’sı atıksu arıtma tesisi hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Zonguldak 
bölgesinde üç adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Devrek civarında bulunan arıtma tesisi 
sadece fiziksel arıtma yapmaktadır. Diğer iki arıtma tesisi biyolojik arıtma yapmaktadır. 
Bunlardan biri Türkali turistik beldesinde diğeri ise şehrin doğu kısmında olan ve birçok insan 
tarafından yaz aylarında faydalanılan Kapuz plajının hemen yanında inşa edilmiştir.  
 
Batı Karadeniz kıyı bölgelerinde su kirliliği konusunda yapılan çalışmalar oldukça azdır. 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bünyesinde yapılan bir çalışmada 
şehir merkezindeki atıksularda 1075 mg/L kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĐ) ve 210 mg/L 
askıda katı madde (AKM) bulunduğu; Kozlu ve Kilimli beldelerindeki atıksularda ise bu 
değerlerin 435mg/L KOĐ ve 175 mg/L AKM bulunduğu belirtilmiştir. Kişi başı atıksu 
üretimini 165 L/gün kabul edilmiş ve 105000 kişilik merkez nüfus için 6798 ton KOĐ ve 1328 
ton AKM, çevre belde belediyelerinden de 70000 kişilik nüfus için 1834 ton KOĐ ve 738 ton 
AKM deşarjı olduğu hesaplanmıştır. Toplamda ise günlük 8632 ton KOĐ ve 2066 ton AKM 
deşarj Karadeniz’e deşarj edilmektedir (Yılmaz vd., 2007). Bu veriler değerlendirildiğinde 
atık suların arıtılması için biyolojik arıtma tesisinin yeterli olacağı veya fiziksel ön arıtıma 
tutulmuş atık suların derin deniz deşarjı ile arıtılabileceği mümkün görünmektedir.  
 
Ayrıca sanayiden kaynaklanan ve arıtılmadan akarsulara ve Karadeniz’e deşarj edilen 
atıksular da kirlilikte önemli rol oynamaktadır. Zonguldak’ta yer alan sanayi sektörlerinden 
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kaynaklı atık suların genel içeriği Tablo-6’da gösterilmiştir (Atlas ve Büyükgüngör, 2007). 
Zonguldak bölgesinde enerji sanayi olarak Karadeniz’e yapılan en önemli deşarj Çatalağzı 
Termik santrali külleridir. Santraldeki uçucu küller ve kazanaltı külleri birbiri ile 
karıştırıldıktan sonra bu karışıma 1/10 oranında deniz suyu eklenmekte ve bu atıksu doğrudan 
denize deşarj edilmektedir. Çatalağzı Termik Santralindeki uçucu küllerin ve kazanaltı 
külünün kimyasal analiz sonuçları ise Tablo-7’de verilmiştir. Tablo-7’ye göre bu küller 
yüksek oranda SiO2, Fe2O3 ve Al2O3 içermektedirler (Bayat, 1998 ve Türker, 2003). 
Laboratuarda benzeşim yapılarak gerçekleştirilen çöktürme deneylerine göre küllerin hacimce 
%95’i ilk beş dakika içerisinde silindirin dibine çökmekte iken diğer %5 kısım ise su üzerinde 
yüzmekte olduğu belirlenmiştir (Yıldırım vd., 2006). Bu atıklar Tablo-7’den de görüleceği 
gibi zehirli olmamasına rağmen denizde oluşturduğu bulanıklık ve deniz yüzeyinde 
oluşturduğu perdelemeden dolayı yeterli oranda güneş ışığı deniz içerisine ulaşamamakta ve 
dolayısıyla deniz içerisinde bulunan flora ve fauna canlılarına zarar vermektedir. Flora ve 
fauna yapısı bozulan denizin bu bölümünde besin zinciri yok olmakta ve deniz içi 
ekosistemini değiştirmektedir. ÇATES enerji tesisine ait kül depolama barajı inşası ihale 
edilmiş olup, yapım çalışmaları devam etmektedir ve kül depolama barajının bu yılsonu 
itibarıyla hizmete girmesi planlanmaktadır. Kül depolama barajının bitirilmesiyle denize kül 
atılması tamamen durdurulacaktır.  
 

Tablo–6: Sanayi sektörlerinden kaynaklı atık suların genel karakteristikleri (Atlas ve 
Büyükgüngör, 2007 ’den uyarlanmıştır) 

Sektör Atıksu Karakteristi ği 
Gıda BOĐ, KOĐ, kimyasal ve organik maddeler, koku, prosese özel maddeler 
Kağıt pH, AKM, selüloz 
Tekstil Alkalinite, renk, BOĐ, AKM, sıcaklık 
Kömür 
Madenciliği 

SiO2, CaCO3, Al2O3, Co, Cd, Li, Kül, AKM 

 
Tablo-7: ÇATES uçucu külleri ve kazanaltı külü kimyasal analiz sonuçları (Bayat, 1998 ve 

Türker, 2003) 
Bileşik Kazanaltı külü (w/w, %) Uçucu kül (w/w, %) 

P2O5 0.11 0.18 
Si2O5 59.58 57.45 
Fe2O3 9.53 6.00 
Al 2O3 19.05 23.68 
TiO2 1.25 1.33 
MgO 1.94 0.95 
CaO 2.71 5.32 
SO3 1.30 0.22 
Na2O 0.75 1.66 
K2O 0.85 0.78 
Isınma Kaybı 1.43 0.65 
Diğerleri 1.50 1.73 

 
Diğer sanayi tesisleri de çoğunun deşarj izni olmamasına karşı atıksularını denize veya 
akarsulara deşarj yapmaktadırlar. 2004 yılı Zonguldak Đl Çevre Durum Raporu’ndaki verilere 
göre TTK Çatalağzı ve Merkez Lavvarı atıksu analizlerinde askıda katı madde (AKM) 
değerleri izin verilen sınır değerlerden daha yüksek çıkmıştır. Aslında AKM olarak sınır 
değerleri aşan su içerisindeki partiküller kömür partikülleri olup basit çöktürme yöntemleri ile 
kolayca arıtılabilmektedir, fakat bu işlem için herhangi bir yatırım henüz yapılmamıştır. 
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Mermer Fabrikası atıksu analiz sonuçlarına göre de AKM ve Krom (+6) değerleri sınır 
değerleri aşmaktadır. Çeşitli süt ürünleri tesisinden yapılan atıksu deşarjlarında ise pH, KOĐ 
ve Yağ ve Gres değerleri izin verilen sınırların oldukça üzerindedir. Metalürji sektöründeki en 
önemli tesis olan ERDEMĐR bünyesindeki proseslerde oldukça fazla miktarda atıksu 
üretilmektedir ancak yapılan arıtımlar sonucu suların yeterince arıtıldığı belirlenmiştir. 
Metalürji sektöründeki bir diğer tesis olan Radyatör üretme tesisine ait atıksular herhangi bir 
arıtma tesisinden geçirilmemektedir ve dolayısıyla tesisin atık sularının içerdiği alüminyum, 
demir, kadmiyum, nikel ve yağ ve gres değerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirlenen sınır 
değerlerini aştığı belirtilmektedir (ZĐÇDR, 2004).  
 
Özellikle küçük yapıda olan sanayi tesislerinin sanayi bölgeleri dışında kurulmuş olmaları, bu 
işletmelerin çevre standartlarına uymada zorluk çekmelerine sebep olmaktadır. Sanayi 
bölgeleri dışında kurulan her tesise bir atıksu arıtma tesisi gerektiğinden, bu tesislerin maliyeti 
işletmelere oldukça pahalı gelmektedir. Bu tür işletmelerin mutlaka organize sanayi bölgeleri 
içerisine alınmaları gerekmektedir. Ayrıca üretilen malların pazarlamasında arıtma tesisi olup 
üretim yapan tesisler, arıtma tesisi olmayıp da üretim yapan tesislerle aynı tutulmakta ve 
dolayısıyla pazarlamada bir haksızlığa uğramaktadırlar.  
 

4. TARTI ŞMA ve SONUÇ 
 
Batı Karadeniz Bölümü Karadeniz’in en fazla sanayileştiği bölgedir. Sanayileşme sürecinde 
sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmemesi ve çevresel faktörlerin göz ardı edilmesi 
sebebiyle Zonguldak ve çevresi katı atıklar, hava kirlili ği ve su ve deniz kirliliği gibi çevre 
sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır.  
 
Kozlu beldesi yakınlarındaki mevcut katı atık depolama alanı denizin hemen kenarında olup 
vahşi depolama yapılmaktadır. Buradan sızan sular doğrudan denize karışmaktadır. Ayrıca 
fırtınalı havalarda dalgaların da etkisiyle denize doğru kütle taşınımı gerçekleşmektedir. Katı 
atıkların düzenli olarak depolanacağı deponi alanının inşası halen devam etmektedir. Bölgenin 
katı atık sorununun çözümü için yeni deponi alanının bir an önce bitirilmesi gereklidir. 
Rehabilite edilerek şehre yeşil bir alan sağlamayı amaçlayan “rehabilitasyon projesi” mutlaka 
desteklenmeli ve rehabilite edilecek alan kıyı kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda 
rekrasyonel amaçlarla kullanılmalıdır.  
 
Zonguldak’taki katı atıkların içeriğine bakıldığında %46’lık bir bölümün geri dönüştürülebilir 
atıklar olduğu görülmektedir. Oluşacak katı atık miktarlarını azaltmak, katı atık depolama 
alanlarını daha uzun süreli kullanmak ve geri dönüşebilen maddeleri tekrar ekonomiye 
kazandırmak için katı atıklar mutlaka kaynağında ayrılarak toplanmalıdır. Geri dönüşüm için 
gerekli olan en önemli iki şey katı atık kumbaraları ve bilinçli vatandaştır. Kağıt, cam, metal, 
plastik gibi geri dönüştürülebilir atıkların atılacağı kumbaralar belediyeler tarafından şehrin 
gerekli yerlerine yerleştirilmeli ve bölge halkı da ilgili atıkları çöp yerine bu kumbaralara 
atması için eğitilmelidir. Çağımızın en korkunç felaketlerinden birisi olan iklim değişikli ğinin 
nedeni olan sera gazlarının belli bir bölümü yine katı atık depolama alanlarından atmosfere 
salınmaktadır. Bu oran Türkiye için % 9.3’dür (Ubay ve Apak, 2007). Bu nedenle geri 
dönüşüm yapılarak katı atık miktarlarını azaltmak iklim değişikli ği ile mücadele etmek 
açısından da oldukça önemlidir.  
 
Zonguldak’ta özellikle kış aylarında ortaya çıkan hava kirliliği evsel ısınmada kullanılan kötü 
kalitedeki kömürden, sanayi tesislerindeki emisyonlardan ve trafikten kaynaklanmaktadır. 
Şehrin topografik yapısı ve dispersiyon için uygun koşulların oluşmaması da Zonguldak’ı son 
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yılların partikül madde kirliliğinde Türkiye genelinde en üst sıralara taşımıştır. Hava 
kirlili ğini önleyebilmek için kaçak kömür kullanımı ile mutlaka mücadele edilmedir. 
Ereğli’de kullanılmaya başlanan doğalgaz bir an önce Merkez ilçede ve diğer ilçelerde de 
kullanılmaya başlanmalıdır. Çünkü doğalgaz kömüre göre çevreyi çok daha az kirleten bir 
yakıt türüdür. Ayrıca sanayi tesisleri atmosfere saldıkları gazları mutlaka arıtmalıdırlar. Bu 
tesisler oldukça sıkı bir şekilde kontrollerden geçirilmeli ve emisyon sınır değerlerini aşanlara 
gerekli cezalar uygulanmalıdır. Trafikten kaynaklı hava kirliğini engellemek için de toplu 
taşım araçlarının kullanımı özendirilmeli, eksoz emisyon muayeneleri sıkı bir şekilde 
yapılmalıdır. Tırların ve transit geçen motorlu taşıtların şehrin içine girmemesi için şehrin 
etrafına çevre yolu inşa edilmeli ve bitirilmelidir.  
 
Su ve deniz kirliliği ise sadece Zonguldak’ın değil bütün Karadeniz Bölgesi’nin sorunudur. 
Alt yapı eksikliği ve atıksu arıtma tesislerinin bulunmayışı su ve deniz kirliliğini en önemli 
nedenlerinden biridir. Zonguldak’taki atıksular değişik yerlerden denize hiçbir artıma 
olmaksızın deşarj edilmektedirler. Atıksu arıtma tesisi bir an önce inşa edilip şehrin tüm atık 
suları bu tesiste toplanmalı ancak arıtma yapıldıktan sonra denize deşarj edilmelidir. 
Sanayiden kaynaklanan kirliliğin de önüne geçebilmek için sanayi tesisleri öncelikle deşarj 
izni almalı, atıksularını arıtmalı ve bu şekilde deşarj etmelidirler. Arıtma işleminin yapılıp 
yapılmadığı ise ciddi şekilde denetlenmelidir.  
 
Organize sanayi bölgeleri de kurulurken benzer türdeki tesisler bir arada olmalı farklı türdeki 
fabrikalar aynı organize sanayi bölgesi içinde yer almamalıdır. Örneğin süt ürünleri üreten bir 
tesisin atık suyunda KOĐ, yağ ve gres ve pH değerleri önemli iken, metalürji sektöründeki bir 
fabrikanın atık suyunda bakılması gereken parametreler pH, AKM, KOĐ, alüminyum, bakır, 
çinko, demir, flor, kadmiyum, krom, nikel, nitrit azotu, siyanür ve yağ ve grestir. Dolayısıyla 
benzer işletmeler aynı organize sanayi bölgesi içinde olmalı ve aynı türden atıksular bir arada 
arıtılmalıdır.  
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