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cağına bağlı bir kaza merkezi haline ge
len şehir, muhtemelen gerek bu adian
dıniışı gerekse limanı dolayısıyla XV ve 
XVI. yüzyıllara ait kaynaklarda Bender 
Ereğli veya Bendereğli ( J5.J.k.;) şeklin
de anılır. Daha sonrala rı Bendereğli adı 

yaygınlık kazanmıştır. Evliya Çelebi ise 
burayı Bartın Ereğiisi adıyla anmakta, 
ancak Katib Çelebi'nin Cihannüma'sın
da Bendereğli şeklinin kullanı ldığı görül
mektedir. Ereğli'nin adı bazı Batı hari
talarında Punderekli ya da Bender He
raclee şeklinde yazılmaktadır. 

XVI. yüzyıl başlarına ait tahrirlere gö
re Ereğli fazla büyük olmayan bir kasa
ba özelliği taşıyordu. Burada toplam 221 
hane (yaklaş ık ı 200 ki şi) bulunuyor, bu
nun 179'unu müslümanlar oluşturuyor
du. Kırk iki haneden ibaret gayri müslim
lerin bir kısmı başka yerlerden gelmişler

di. Bu sırada burada bir çarşı ve 11 3 dük
kan mevcuttu. Çoğu dükkan sahibi olan 
halk zenaatkarlık yapıyor, bir bölümü de
nizcilikle, diğerleri ise tarımla uğraşıyor
du. Hayli işlek sayılabilecek iskelesinden 
elde edilen vergi geliri 1 S32 -1 SS4 dev
resinde 10.000-20.000 akçe arasında de
ğişmekteydi. Ticari faaliyetlerin pek art
ınamasına rağmen XVI. yüzyılın ikinci ya
rısında nüfus % SO dolayında artış gös
terdi. Toplam hane sayısı, 2S8'i müslü
man olmak üzere 343'e (tahminen 1800 
kiş i) ulaşmıştı (S. Faroqhi, s. ı 37-ı40) 

XVI. yüzyılda işlek limanı dolayısıyla 

giderek önem kazanan Ereğli, XVII. yüz
yılda gemi inşa faaliyetleriyle de dikkat 
çekici bir gelişmeye sahne oldu. Burada 
16SS -16S6 yıllarında dört kalyon, 16S7'
de dört kadırga, 1691 -1692 yıllarında 
üç kalyon yapılmıştı (Bostan, s. 25) . Ayrı
ca gemicilikle ilgili malzemeler de imal 
edilmekteydi. Üstüpü imali yanında kat
ran da hazırlanıyor ve bunlar zaman za
man donanmanın ihtiyacı için gönderili
yordu. Gemi yapımı XVIII. yüzyılda da 
sürdü. Nitekim 1703'te gemi inşası em
redilen yerler arasında buranın da adı 
geçiyordu (Uzunçarşılı, s. 447). Bu emir 
uyarınca Ereğli 'deki tezgahlarda iki adet 
fırkateyn inşa edilmişti. XIX. yüzyıl baş
larında (18 ı 7- ı 8 ı 9) şehri gören Bıjışkyan, 

Ereğli'nin büyük ve eski bir yerleşim ye
ri olduğunu yazarken Ed. Bore nüfusu
nun 7000'i geçmediğini, Rum mahalle
sinin çoğu fakir kırk evden ibaret bulun
duğunu, halkın dericilikle uğraştığını , 

kırmızı ve sarı maroken imal ettiğini be
lirtir (K~radeniz 'Kıyıları Tarih ve Coğraf
yası 1817-1819, s. 20-22) . 

Bu yüzyılda ilk defa Köseağzı mevki
inde maden kömürünün bulunması Ereğ-
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Ji 'nin gelişmesinde bir dönüm noktası 
oldu. Kömürün asıl yaygın olduğu alan 
daha doğuda bulunan Zonguldak çevre
si olduğu halde havzaya Ereğli Havza-yı 
Fahmiyyesi (Ereğli kömür havzası) adı veril
di. Bugün de kömür işletmesi için Ereğ
li Kömürleri İşletmesi adı kullanılmakta
dır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında, kömür
le daha yakından ilgilenmesi için döne
min hükümeti merkezi Ereğli'de olmak 
üzere bir Maden nazırlığı kurdu (Ali Ta
noğlu , s. 74). Ereğli aynı zamanda kömü
rün ihraç limanı durumundaydı. Bu yüz
yılda Kastamonu vilayetinin Bolu sancağı
na bağlı bir kazanın merkezi olan Ereğli, 
aynı yüzyılın son yıllarında V. Cuinet'nin 
verdiği bilgilere göre dört mahalle için
de 12SS eve sahip bulunuyor ve bu ev
lerde 6274 kişi yaşıyordu. Yine aynı kay
naktaki bilgilere göre burada minareli 
on cami, bir medrese, iki hamam ve 471 
dükkan mevcuttu. 1314 tarihli Kasta
monu Vilayeti Salnamesi'ne göre ise 
Ereğli ' nin nüfusu S300 idi ve bu nüfus 
91 S evde yaşıyordu. 

XX. yüzyılın başlarında Zonguldak bü
yüyüp önem kazanmaya başlayınca Ereğ
li bu yeni gelişen merkeze göre geri plan
da kaldı . Milli Mücadele döneminde 8 
Haziran 1920 tarihinde Fransızlar 200 
kadar asker çıkararak Ereğli'yi işgal et
tiler. Ayrıca 1 O Haziran günü Fransız ge
mileri de denizden Ereğli 'yi topa tuttu. 
Fransızlar işgal sahası olarak Ereğli Ka
lesi'nden deniz kıyısına kadar tel örgü 
çekip Yenimahalle'ye hakim oldular. An
cak Fransızlar, Yüzbaşı Cevad Rifat Bey'in 
idaresindeki kuwetlerin yardıma gel
mesiyle 18 Haziran 1920 tarihinde çekil
meye başladılar ve 19 Haziran 1920' de 
Ereğli'yi tamamen terkettiler. 

Ereğli 1920 yılında Zonguldak mutasar
rıflığına bağ lanmış, Zonguldak'ın 1924'
te il haline getirilmesiyle de bu ile bağlı 
bir ilçenin merkezi olmuştur. Cumhuri
yet döneminin ilk nüfus sayımında (ı 927) 
S 180 olarak tesbit edilen nüfusu 1960 
yılında 8812'ye ulaşmıştı. Ereğli ' nin asıl 

gelişmesi , 1960'tan sonra burada bir 
demir çelik fabrikasının kurulmasına pa
ralel olarak sürdü. 1961-1966 arasında 
ilk kuruluşu gerçekleşen, daha sonraki 
dönemlerde de genişletilen bu tesis, nü
fusun 1960-196S arasındaki dönemde 
birden bire iki katına ulaşmasına yol açtı. 
196S sayımında 18.978 olan nüfus 1970'
te 28.904'e, 197S'te 4S.992'ye ve 1990'
da da 63.987'ye yükseldi. 

Nüfus artışına paralel olarak Ereğli 

mekan üzerinde de genişledi. Şehrin en 

eski mahalleleri olan Süleymanlar ve Or
hanlar, Kaletepe denilen ve denize pa
ralel olarak basık bir tepe üzerinde bulu
nurken yeni mahalleler bu tepenin etek
lerinden güneydeki Göztepe istikameti
ne doğru yayılmakta ve Tabakhane de
resi vadisi vasıtasıyla içeriye doğru so
kulmaktadır. 

Ereğli'nin merkez olduğu aynı adlı il
çenin merkez bucağından başka Ormanlı 
adlı bir bucağı ve doksan iki köyü var
dır. 1990 sayımının sonuçlarına göre nü
fusu 1S2.710 idi. 
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Konya Ereğlisi. İç Anadolu bölgesinde 
Konya ovasının güneydoğu kenarı yakı
nında, Orta Toroslar adı verilen dağ sıra
larının kuzeybatıya bakan etekleri önün
de kurulmuştur. Anadolu yarımadasını 
boydan boya kateden çok önemli bir yo
lun Toros dağlarını geçmek için elverişli 



bir tabii koridor durumunda .olan Külek 
Bağazı'na varmadan önceki son konak
lama yeri olarak önem kazanan Ereğli 

Anadolu'nun eski yerleşme yerlerinden 
biridir. Eski adının Heracleia Kybistra 
olduğu, Kybistra'nın Hitit dönemine in
diği , Herakles'in adıyla zikredilmesinin 
ise Yunan kolonizatörlerinin burayı ona 
izafe etmelerinden veya Bizans impara
toru Herakleios'un tamirat çalışmala

rından kaynaklanmış olabileceği belirti
lir. Ancak Strabon burayı sadece Kybistra 
adıyla zikreder ve Tyana şehri civarında 
dağ eteğinde bir kasaba olarak anar. 
Bundan da ikinci ihtimalin daha kuwet
li olduğu söylenebilir. Milattan önce 742 
yılından itibaren Asur, daha sonra Kim
mer, Frig ve Lidya istilalarına uğrayan 

şehir 546'da Pers hakimiyeti altına gir
di. Milattan önce 333'te Büyük İsken
der tarafından ele geçirildi. Onun ölümü
nün ardından Selefki Devleti'ne bağlan
dı ve bu devletin önemli şehirlerinden 

biri oldu. Hemen sonra da Roma idaresi 
altında Kapadokya eyaJetine dahil edil
di. Bizans döneminde stratejik öneme 
sahip bir sınır kalesi haline geldi. Müslü
man Araplar'ın Anadolu'ya yönelik akın
ları sırasında İmparator Herakleios tara
fından esaslı şekilde tahkim edildi. Arap
lar 644'ten itibaren kale önlerinde gö
rüldüler ; saldırılar 89 (707-708), 95 (713-

Konya Ereğ ii si'n i n XVI. yüzy ıl dak i durumunu gösteren bir 

minyatür (Mat rakçı Nasuh , Beyan· ı Menazil -i Sefer-i /rakeyn. İÜ 

Ktp. , TV. nr. 5964, vr . 18 3
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71 4) ve 187 (803) yıllarında da sürdü. 806 
yılı Ağustosunda Harünürreşid dönemin
de zaptedilen ve bir ara elden çıkan ka
le, 216'da (831 -32) yeniden Me'mün ta
rafından ele geçiriidiyse de bu hakimi
yet uzun süreli olmadı. Bu mücadele
ler dolayısıyla şehrin adı Ortaçağ Arap 
kaynaklarında Hirakle ( .ı.;ı_,., ), Hirakli
ye ( <;El_,.,) , Irakliye ( .W,S ~I) şekillerinde 
geçer. 

Yeniden Bizans hakimiyetine giren ve 
bu dönemde "Kuyudaki Yahya" adlı bir 
hıristiyan azizin yurdu olarak kutsal bir 
ziyaret yeri ve dini bir merkez durumun
da bulunan Ereğli Xl. yüzyılın sonlarına 
doğru Selçuklular tarafından fethedilin
ceye kadar Bizans ' ın elinde kaldı. 1077'
de başlayan Selçuklu hakimiyeti sırasın
da şehir ve çevresi Haçlı seferleri güzer
gahında bulunduğu için büyük sıkıntı ve 
karışıklıklara maruz kaldı. 1 097'de ilk 
Haçlı istilasına uğradı (Runciman, 1, 145) 
11 O 1 yılında Akşehir- Konya- Ereğli yo
luyla Suriye'ye inmekte olan bir Haçlı or
dusu Selçuklu Sultanı 1. Kılıca rslan tara
fından şehir civarında imha edildi. XII. 
yüzyılın sonlarında, ll. Rükneddin Süley
man Şah'ın gerek iç mücadeleler gerek
se Bizans'la meşgul olmasını fırsat bi
len Ermeni Prensi ll. Leon Toros dağla
rını geçerek Ereğli ve Kayseri 'ye saldır
dı. Bu saldırı 1199 yılında püskürtüldü 
ve şehir kurtarıldı. Bir süre daha Erme
niler 'le Selçuklular arasındaki mücade
lelere sahne olan şehir, Selçuklu Devle
ti'nin parçalanmasından sonra 1276'da 
Karamanlılar'ın hakimiyetine girdi. 1291 '
de Geyhatu Han tarafından alındı ve ta
mamıyla tahrip edildi. Yıldırım Bayezid 
zamanında ilk defa Osmanlı hakimiyeti 
altına girdiyse de bu uzun süreli olmadı. 
Yeniden Karamanoğulları ' nın ele geçir
diği kale Fatih Sultan Mehmed 'in Kara
man Beyliği'ne son verişine kadar ( 1466-
1467) Karaman- Memlük ve Osmanlılar 
a rasında ki mücadelelere sahne oldu. Os
manlı idaresinin ilk yıllarında bölgede 
baş gösteren karışıklıklar burayı da et
kiledi. Rum Mehmed Paşa bir üs haline 
gelmesini önlemek için kaleyi yıktırdı ve 
burayı açık şehir haline getirdi. Bunun 
hemen ardından ll. Bayezid döneminde 
Memlük saldırıları ile karşı karşıya kal
dı. XVI. yüzyıldan itibaren sükünete ka
vuşan şehir XVII. yüzyılda Cela!I isyanla
rından etkilendi. 

Osmanlı idari teşkilatında Karaman 
eyaJetinin Konya sancağına bağlı üç na
hiyeli (merkez, Ki lseme, Ka racadaği bir ka
zanın merkezi olan ve bazı kaynaklarda 
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Karaman Ereğiisi şeklinde anılan şehir 

XVI. yüzyılda orta büyüklükte bir iskan 
merkezi durumundaydı. Tahrir defter
lerindeki bilgilere göre Ereğli XV. yüz
yıldan itibaren gerek fiziki yönden ge
rekse nüfus bakımından gelişme gös
terdi. Bu gelişmede yol kavşağında bu
lunması önemli rol oynadı. ll. Bayezid 
döneminde 1 502' de altı mahalleli kü
çük bir kasaba durumunda olan Ereğ

li bu sırada 182 haneye . altmış bi r mü
cerred nüfusa (yaklaş ı k 970-980 ki ş i ) sa
hip bulunuyordu. En kalabalık mahal
lesini Cami mahallesi oluşturuyordu . 1. 
Selim döneminde 1518'de mahalle sa
yısı yine aynı olup (Cami, Hacı Davud, Ha
cı Kayser, Mencik, H acı Yusuf, ine Müsa) 
nüfusu 212 hane, doksan ik i mücerred 
(yaklaş ık ı ı 00- 1200 kişi) kada rdı. KanO
ni Sultan Süleyman dönemi başla rında 

yapılan tahrirlere göre ise altı mahalle
de 184 nefer erkek nüfus kayıtlı bulu
nuyordu. XVI. yüzyıl ortala rına doğru nü
fusta giderek beli rli bi r artış meydana 
gelirken yeni mahalleler de teşkil edil
meye başlandı. Nitekim bu dönemde 
mevcut mahallelere MOsa Halife adlı ye
ni bir iskan birimi daha eklenmiş , nü
fus 382 nefere (tahminen 2000 k i ş i ) yük
selmişti. Söz konusu dönemlerde ger
çekleştirilen İran seferleri esnasında se
fer yolu üzerinde önemli bir menzil ve 
konak olması şehrin gelişmesinde rol 
oynadığı gibi artan ticari f aaliyet ve zen
gin vakıfların tesis edilmiş bulunması 

da bunda etkili oldu. 1 580'1erde Ereğli ' 

de mahalle sayısı yirmi üçe yükselmiş, 

nüfus da büyük bir artış göstererek 4000 
dalayına ulaşmıştı. Önceleri şehrin en ka
labalık iskan yerini Cami mahallesi (Ulu
cami ) teşkil ederken bu son tarihte Ka
zancı Mescidi, Kiçi Zaviye, Hacı İshak ma
halleleri nüfusun yoğunlaştığı yerleri 
oluşturmuştur. Ereğli'de ayrıca bir be
desten, en az altmış vakıf dükkanı var
dı. Bunlardan ot uzu Ulucami vakfına ait 
bulunuyordu (Konyal ı, s. 236-4 ı 5) Ereğli 
XVII. yüzyılda da bu gelişmesini sürdür
dü. Şehrin bu yüzyıldaki durumundan 
bahseden kaynaklardan Cihannümc'i' 
da buradan yirmi iki mahallesi bulunan 
bir "kasaba-i azime" olarak söz edilir. 
Yine buranın giderek marnur bir hale gel
mekte olduğuna temas eden Evliya Çe
lebi , Karaman Ereğiisi dendiğini belirt
tiği şehrin Haremeyn evkafına bağlı bu
lunduğunu yazar ve birçok mescid, tek
ke, han, hamam, çarşı , pazar ile Mimar 
Sinan ' ın eseri olan Rüstem Paşa Kervan
sarayı ve Koca Mehmed Paşa Camii'nden 
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bahseder; Peygamberpınarı denilen ye
rin çevrenin tek su kaynağı olduğunu 

ve bunun su nazırının idaresinde oldu
ğunu belirtir. XVIII. yüzyılda Çapanoğul

ları ' nın nüfuzu altına giren Ereğli. 1832'
de Mısır kuwetleriyle Anadolu'da ilerle
yen Kavalalı İbrahim Paşa tarafından iş
gal edildi. 1833 Kütahya Antiaşması ile 
boşaltılınca yeniden Karaman vilayetine 
bağlandı. Bu sıralarda Ereğli 'den geçen 
Alman Mareşali Helmuth von Moltke bu
rayı "dağların eteğinde ağaçlar altına gö
mülmüş, oldukça büyük, fakat hemen 
hemen boşalmış bir kasaba " olarak tasvir 
eder. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Kon
ya Ereğiisi'n i n on üç mahallesi, dört ca
mii, on sekiz mescidi, üç hanı ve 300 ka
dar da dükkanı bulunuyordu. K iimusü '1-
a1am'a göre burada 300'ü Ermeni, 200'ü 
Rum olmak üzere toplam 4600 kişi ya
şıyordu. istanbul'dan hareket eden hacı 
kafilelerinin ve doğu seferine çıkan or
duların yolu üzerinde önemli bir konak
lama yeri durumunda olan Konya Ereğ
lisi, XX. yüzyılın başlarından itibaren de 
Haydarpaşa- Bağdat demiryolu üzerin
de bir istasyon olarak ulaşımdaki öne
mini sürdürmüştür. 

Cumhuriyet döneminin başlarında 1927 
yılında nüfusu 7500'ün altında iken (7476) 
20 Kasım 1934 tarihinde temeli atılan ve 
4 Nisan 1937'de açılışı yapılan büyük bir 
pamuklu dokuma fabrikası Ereğli ' nin can
lılığını arttırdı. 1940 yılında 1 0.000' i aşan 
(12.56 1) şehrin nüfusu 1960'ta 30.000'i 
(31935), 1975'te 50.000'i (50 354) aşarak 
1990 sayımında 74.283'e ulaştı. Ereğli 

günümüzde Konya iline bağlı bir ilçenin 
merkezidir. Tarihi eserler yönünden zen
gin olan Ereğli 'de bugüne ulaşan XV. yüz
yıl yapısı Karabaş Veli Külliyesi. Selçuklu 
zamanından kalma Ulucami, XVI. yüzyıl 

da yapılan Ağalar Mescidi, Şeyh Şehabed
din Zaviyesi ( 1390- 1391 ı . Rüstem Paşa 
Kervansarayı başlıca abideleri teşkil et
mektedir. 

Ereğli ' nin merkez olduğu aynı adlı il
çenin merkez bucağından başka Çakmak 
adlı bir bucağı ve kırk üç köyü vardır. 

1990 sayımının sonuçlarına göre nüfu
su 116.847 idi. 
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Marmara Ereğlisi. Marmara denizinin 
kuzey kıyısında Tekirdağ ile Silivri ara
sında, Malaburnu adı verilen bir burun
la son bulan batı - doğu doğrultulu bir 
yarımada üzerinde kurulmuş olup Te
kirdağ Ereğiisi olarak da anılır . Tarihi 
İlkçağ 'a kadar inen şehrin üzerinde yer 
aldığı yarımadanın karaya bitiştiği batı 

kesimi surtarla çevriliydi. Bu eski surla
rın baz ı kalıntıları günümüze kadar ulaş
mıştır. Yarımadanın kuzeyinde bulunan 
koy da söz konusu yarımada tarafından 
lodos fırtınalarından korunduğu için İlk
çağ ' ın küçük tonajlı gemilerine iyi bir ba
rınak teşkil ediyordu. 

Milattan önce 599'da Trakya ve a rdın
daki ülkelerle ticaret yapmak için Sisam
lılar tarafından kurulan ve eski adı Pe
rinthos olan bu liman şehrine IV. yüzyıl
dan itibaren Herakleia, öteki Herakleia
lar'dan ayırmak için de Herakleia Thra
ciae (Trakya Ereğ l is i ) denmeye başlandı. 
Ortaçağ 'da bu liman şehri nin ehemmiye
ti daha da arttı. Burası Bizans ' ın önemli 
şehirleri arasında bulunuyor ve Venedik
liler'in Bizans'la olan ticaretinde büyük 
bir yer tutuyordu. 1204 yılında istanbul 
Haçlılar'ın eline geçince Marmara kıyı

ları bir anlaşma çerçevesinde Bizans'la 
Haçlıla r arasında paylaşıldı. Bunun so
nucunda Ereğli Haçlılar' ın payına düştü . 

Venedikliler bu şehri uğrak yeri olan bir 
iskele ve Trakya· nın zengin ovalarının 

ürünü olan buğdayın bir ihraç kapısı ola
rak kullandılar. 

Marmara 
Ereğiis i 'nde 

eski sur 
kalınt ı l arı 

Ereğli , 1264'te Venedik'in baskısı kar
şısında ittifakı bozan Bizans imparato
runun istanbul' dan sürdüğü Cenevizli
ler' in ikametine ayrıldı. Bunlar 1268'de 
Galata'ya geri döndüler, f akat 1352 yı
lında Ereğli'yi zor kullanarak ele geçir
dilerse de bu uzun süreli olmadı. Osman
lılar'ın Rumeli 'ye geçişleri ve Gelibolu ya
rımadasının karaya bağlandığı kesim
den itibaren sağ ve sol koliara yönelik 
fetih faaliyetleri sırasında bu yöre onla
rın hükmü altına girdi. Ancak Ereğli'nin 
kesin olarak nasıl ve ne şekilde ele ge
çirildiği hususunda kaynaklarda bilgi yok
tur. Evliya Çelebi'nin, buranın Orhan Ga
zi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından 

alındığını belirtınesi başka kaynaktarla 
teyit edilmemektedir. Ereğli Osmanlı ida
resi altına girdikten sonra limanı dolayı
sıyla önemini korudu. Balkanlar ' dan ve 
Trakya'dan gelen tahıl ürünleri bu liman 
üzerinden gemilerle istanbul'a sevkedili
yordu. Şehir XV. yüzyılın ikinci yarısında 
Fatih Camii ve imareti 'nin vakfı arasında 
bulunuyordu. Bu vakfa ait 1489-1490 ta
rihli Muhasebe Defteri'ne göre Çorlu'
nun bir köyü durumunda olan Ereğli'

de 583 hane vardı. XVI. yüzyılda vakıf 
dolayısıyla nüfusta artış oldu. 1 529'da 
on dört mahallede 450 hane (2500 k i ş i ). 

1540'ta ise yirmi mahallede 639 hane 
(3500 ki şi) yaşıyordu . Ayrıca burada bir 
de tuzla vardı (Gökbilgin, s. 303, 311 ) 

Ereğli büyümesini XVII. yüzyılda da 
sürdürdü. Bu yüzyılda şehre gelen Ev
liya Çelebi Ereğli'yi büyük bir liman ve 
eski bir kale olarak tasvir eder; ancak 
mahalle, hane, cami ve mescid sayıları
nı vermez. XVIII ve XIX. yüzyıllarda Trak
ya ' nın iç kesimlerine bağlılığı gittikçe za
yıflayarak gerileyen Ereğli ' de XIX. yüz
yıl sonlarında 130 kadar hane vardı. Bu 
gerileme Cumhuriyet'ten sonra da sür
dü. 1935 yılında 1433 olan nüfusu, ara
da iniş ve çıkışlar göstererek 1975 yılı
na kadar 2000 sayısını geçemedi. Nüfus 
1975'te 2397'yi, 1980'de 31 02'yi buldu. 
1985'te yeniden 2943'e düştü . 1987'ye 
kadar Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesine bağ
lı bir bucak merkezi olan Ereğli 19 Ha
ziran 1987'de kabul edilen ve 4 Temmuz 
1987 tarihli Resmi Gazete'de yayımla
nan 3392 sayılı kanunla yeni kurulan 
Marmara Ereğiisi ilçesinin merkezi ol
du. 1990 yılında yapılan sayıma göre nü
fusu 5957'ye ulaştı. Yaz aylarında nü
fusu birkaç katına ulaşan Ereğli , istan
bullular'ın yazlığı olarak konut sayısı yö
nünden hızla artan bir fiziki gelişmeye 
sahne olmaktadır. 


