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TARİHİ COĞRAFYA
HİSTORİCAL GEOGRAPHY 

Ereğli adı; Antik çağdaki adı Herakleia olan kentin adıYunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles'ten (herkül)  gelmektedir. “Herakleia” kelimesi 
zaman içinde Türkçe'nin ses yapısına uygun olarak; Herakle>İrakle>Eregle>Eregli>Eregliyye> EREĞLİ şeklini almıştır. Evliya Çelebi Seyehatnamesi'nde ise  Alaaddin 
Keykubat'ın Ereğli' den bir sefer dönüşü geçerken Peygamber Pınarı denilen (şu anda Akhüyük köyünde bulunan) çamurun, yaralı askerlerinin yaralarına şifa olduğundan 
dolayı buraya ERKİLİ (Ereğli) dediği için adını buradan aldığı rivayet edilir.
Gerek su kaynakları gerekse verimli tarım arazileri nedeniyle Cilalı Taş Devrinden Osmanlıya sürekli iskan edilmiş olan Ereğli, İç Anadolu ile Çukurova arasında geçit 
bölgesinde bulunduğu için pek çok devletin egemenliğine geçmiş, tarihte önemli savaşların merkezi ve geçit güzergâhı olmuştur. Hitit Devletinin yıkılmasından sonra 
kurulan Tuvana Krallığı (Tyana-Herakleia) da bu şehir devletlerinden biri olup, 1200-742 yılları arasında merkezi Ereğli olmak üzere hüküm sürmüştür. Bu krallıktan 
günümüze Kral Warpalavas'a ait İvriz kaya kabartması kalmıştır. Tuvana Krallığı'nın yıkılmasından sonra Asurluların egemenliğine geçen Ereğli pek çok savaşa şahit 
olmuştur.Helenistik Çağda Bergama Krallığına bağlı önemli bir merkez olan Ereğli M.Ö. 64 yılında bütün Anadolu ile birlikte Romalıların hâkimiyetine geçmiş,395 
yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun sınırlan içerisinde kalmıştır. Arapların Doğu Roma İmparatoru Heraklius 'u 
yendikleri Yermük savaşından sonra Adana ve Tarsus 'tan Toroslara kadar ilerleyen Hz.Ömer  Bizans alanlarına karşılık İç Anadolu 'ya yapılan akınlar sırasında Ereğli 'nin 
gelirinin Beytül Mal'a gönderilmesini Bizans'a kabul ettirmiştir. Abbasi Devletinin zayıflamasıyla tekrar, Bizans hâkimiyetine geçen Ereğli'yi Bizanslılar bir üst olarak 
kullanmışlardır.

Ereğli Merkezi / Center of EREĞLİ

The name Ereğli, which had the name of Heraklia in ancient era, comes from the Ancient Greek demi-god Hercules. As time goes, the name Hercules adapted to Turkish dialectic structure 
starting with Hercules and following the sequence of Herakle, Irakle, Eregle, Eregli, Eregliyye and finally evolven into the word Ereğli. However, there are many speculations about where 
the name Ereğli exactly comes from. Evliya ÇELEBİ, the famed writer of the masterpiece travelogue SEYEHATNAME argued that the name comes from Alaaddin KEYKUBAT himself, 
when he saw that a swamp near the state was used as a remedy for injured soldiers.

Due to its geographical position as a bridge between Central Anatolia and Çukurova, Ereğli, which includes water sources and fertilized agriculture lands has constantly been settled from 
Neolithic Period to Ottoman Empire, was a conflict-heavy settlement in history with the control over the area consistently changing hands over the decades of immigrations and aggressive 
expansions. An impressive amount of city states were built in the area during the period between 2000 and 3000 BC with one of the more prominent ones being the Twana Kingdom (Tyana-
Herakleia), found after disappearing of Hitit Empire, the city state reigned supreme in the region from 1200 BC to 742. During that time, many of the current Hittie relics of present day 
were created and built such as Ivriz Rock Relief and etc. After the fall of Twana Kingdom, Ereğli was conquered by Assyrians. Ereğli, which was an important center depended to Bergama 
Kingdom in Hellenistic Period  was also a part of the Byzantium Empire after it was conquered at the time of 64 BC and the seperation of the Roman Empire into two sides, with the one 
being the East Roman Empire, commonly known as Byzantium. When Hz. Ömer and his armies won the Yermük War and went further into the south from Ereğli, reaching to Tarsus and 
Adana and after he stopped the crusade attacks and ambushes, he subjugated the Byzantium Empire to accept the offer of sending all of the income of Ereğli to Beytül Mal. Even though the 
area was always in conflict and a constant change of hands, today, Ereğli is carved into history's this period as one of the most important bases of Byzantium in Anatolia.

Ereğli Belediyesi / Ereğli Municipality 1920 Ereğli / 1920s Ereğli

Ereğli Malazgirt Savaşı'ndan altı yıl sonra (1077) Kutalmışoğlu Süleyman Şah zamanında Anadolu Selçuklularının eline geçmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey, 1276 
yılında Konya'yı alarak Karamanoğulları Beyliğinin başkenti yaptı ve Ereğli bu Beyliğe bağlanmış oldu. 1398 'de Osmanlı topraklarına katılmışsa da daha sonra ki 
zaman sürecinde Karamanoğulları ile Osmanoğullları arasında el değiştirmiştir. 1457 yılından itibaren kesintisiz olarak Osmanlı yönetimine girmiştir. Türklerin 
Ereğli'yi fethinden sonra imar faaliyetleriyle Ereğli 'de birçok eser yapılmıştır. Ulu cami, Rüstem Paşa Kervansarayı,Bedesten, Şifa Hamamı halen kullanılmaktadır. 
Milli Mücadele döneminde Adana ve çevresini işgal eden Fransızlar, Akdeniz'i Anadolu'ya bağlayan yol üzerinde bulunan Ereğli'yi işgal etmeyi planlamıştır. Ancak 
Ereğli Guvarnörlüğü'ne (askeri yönetici)yazılan bir mektubun Ereğli postanesinde ele geçirilmesiyle işgal planı anlaşılmış, Niğde de bulunan 126. Alay Komutanı 
Albay Rüştü Bey Ereğli'de Kuva-i Milliye' yi kurmuş Ereğli'yi işgale gelen bir Fransız yüzbaşısı ve emrindeki askerlere bu fırsatı vermemiştir. Kurtuluş Savaşından 
sonra Konya iline bağlı bir ilçe olarak örgütlenmiştir.

Six years after the Malazgirt Battle, Ereğli was conquered by Anatolian Seljuks led by Kutalmışoğlu Süleyman Şah. In 1276 Karamanid Mehmet Bey took over Konya 
and made the city the capital of Karamanids Dynasty and as a result, Ereğli was an integral part of their seigniory.  Even though the Ottomans were succesful in their 
attempt to conquer the area in 1398, Ereğli changed hands back and forth betwen the Ottomans and the Karamandis up until 1457 where it was decisively taken over 
by the Ottoman Empire. After Turkish had conquered Ereğli, many structures were constructed with improvement activities. During the reign of the empire, many 
mauseloums, foundations, mosques and caravansaries were built in Ereğli. Some of them, such as Ulu Cami, Bedesten, Şifa Bathouse and Rüstem Paşa Caravanserai 
are still operational to this day. Ereğli also played an integral part during the Turkish Independence War when the French, after seizing Adana and its surroundings, 
strategized to capture the state in order to control the bridge between Anatolia and Mediterranean Sea but failed to do so after the resistance attempt from recently 
formed Ereğli Kuva-i Milliye headed by 126. Regimental Commander Colonel Rüştü Bey when a letter detailing the invasion plan captured in Ereğli post office. After 
the Independence War, Ereğli affiliated with Konya and organized as a state/district of the city.
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CAMİLERİMİZ
MOSQUES 

Ulu Cami
Cami Kebir Mahallesinde yer alan Ulu Cami Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 1426 yılında yaptırılan en 
önemli kültür varlıklarından biridir. Orjinal olarak sadece minaresi kalmıştır. Plan olarak küfe tipindedir. 
Kuzey güney yönünde uzanan sekiz sıra kemer üzeri kirişlerle kapatılarak oluşturulan düz çatıyla 
kapatılmıştır. 32 adet sütun üzerine oturan kemerler beyaz taştandır, sütunlardan sekiz tanesi yığma diğerleri 
devşirme malzemedir. Yirmi dört adet sütün ve başlıklar Roma ve Bizans dönemine aittir. Minareye yakın kapı 
üzerinde ve yanında onarım kitabeleri vardır. Mihrap 1940 onarımında yeniden yapılmıştır.
Caminin minaresi 40 metre yüksekliğinde olup kırmızı kesme taştan yapılmıştır.Üzerinde beyaz taşla yapılmış 
kuşaklar ve çini mozak tekniği bezemeler yer alır. Bu haliyle minare Selçuklu mimarisini yansıtır.

Ulu Mosque
Located in Cami Kebir neighborhood and built in 1426 by the order of Karamandis Mehmet Bey, the mosque is 
a very important historical piece of the region. Its architectural design is somewhat a unique piece of history 
that carries the handprints of many civilizations including the Roman Empire to the Ottomans. Its restoration 
writings are located next to an area that leads up to the minaret. The altar was rebuilt during the restoration of 
the mosque in 1940. The only original piece of the mosque that withstands the test of time is its minaret, which 
is 40 meters long in height and is made of red cutting stones while the interior design of the mosque features 32 
columns (using diverse materials) built upon a white archway. There are belts  made of white stone and 
embellishments in tile mosaic technique on it. This form reflects the minaret structure of Seljuk architecture.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ
CULTURAL VALUES

Ulu cami Minaresi / Ulu Mosque Minaret

Ulu Cami İç Görünüm
View inside the Great Mosque

Ulu Cami Dış Görünüm
View outside the Great Mosque

Ulu cami / Ulu Mosque
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KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ
CULTURAL VALUES

Cağaloğlu Bedesteni
Osmanlı Dönemi ticaret yapılarından olan bedesten 17. Yüzyıl başlarında Sinan Paşa'nın babası Cegale 
adına vakıf olarak yapılmıştır. Kesme taş ve moloz taştan yapılmış olan bedesten 11.00x26.00 m. 
ölçülerinde dikdörtgen planlı oldukça sade bir yapıdır. Üç kapısı ile içerisine girilen bedestenin kapalı 
avlu çevresinde sıralanmış bölümleri bulunmaktadır. Bölümlerin üzeri beşik tonoz, bütünü de çatı ile 
örtülmüştür.Bedesten XX. Yüzyılın başında kendi haline bırakılmış ve uzun süre belediye tarafından 
depo olarak kullanılmıştır. 1990 yıllarında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce onarılmıştır.

Cağaloğlu Bezistan
Due to its inscription being lost in time, it is unclear when exactly Cağaloğlu Bezistan was built but by the 
looks of its architectural design, it is assumed that it was built in 16th Century by the request of Rüstem 
Paşa at the time of Kanuni Sultan Süleyman's reign. Featuring cutting stones and rubbles in its 
architecture, the bezistan is 11.00x26.00 m and is shaped like a rectangle with very homely design. The 
bezistan opens up with a three-doorway design that continues to the closed courtyard where all the 
sections are located.
Abandoned at the beginning of 20th Century and used as a warehouse by the municipality, Cağaloğlu 
Bezistan was restored during the 90s by the Konya Regional Foundations Directorship.

TÜRBELER
Mausoleums

Ebud Derda Türbesi
Ebud Derda mezarlığındadır. Kare plan üzerine sekiz köşeli kasnaklı ve tek kubbelidir.

Ebub Derda Mausoleum
Located in the Ebub Derda Cemetery, this mausoleum features a square design with eight 
cornered pulleys and has a single dome.

Ahi Zekeriya Mausoleum
Located right next to Meydanbaşı Cemetery, mausoleum features a marble-made sarcophagus 
that features Ayetel Kürsi and Kelime-i Tevhid alongside with an epitapth that reads as follows: 
''Here lies the sainted martyr, Ahi Zekeriya Helva-i. May Allah let him rest in piece.''

Ahi Zekeriya Türbesi
Meydanbaşı mezarlığı yanındadır. Adi taştan yapılmıştır. Ön tarafında mermer sanduka üzerine 
sülüs ile şu ibare yer alır “Ayetel Kürsi ve Kelime-i Tevhid Diğer bölümde ise bu kabirde 
Merhum Mağfur Şehit ve Sait Ahi Zekeriya Helva-i meftundur. Allah Kabrini nurlandırsın” 
denilmektedir.

Rüstem Paşa Kervansarayı
Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1552'de Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılan beş menzil hanından ayakta kalan tek örnektir Büyük bir ahır bölümü onun önünde geniş bir 
avludan oluşan üç kademeli bir plana sahiptir. Ana kitlenin önündeki alçak bölüm giriş eyvanı onun 
sağında ve solunda daha dar bir eyvan ve sonra üçer odadan meydana gelir. Hepsinin içinde birer ocak 
yeri bulunan odaların kapıları ve tek pencereleri avluya bakar. Duvarların üst kesiminde ve beşik 
tonazların iki ucuna açılır. Mazgal pencerelerden ışık ve hava alan ahır bölümü ise ortasında dört fil ayak 
bulunan geniş bir mekândır. Çatı beş beşik tonazla örtülüdür.

KERVANSARAYLAR
CARAVANSARIES

Rüstem Paşa Caravanserai
Dating all the way back to 1552, at the time of Ottoman Empire and the reign of Kanuni Sultan Süleyman, 
the caravanserai was one of the five caravansaries designed and overseen by Mimar Sinan at the request 
of Grand Vizier Rüstem Paşa and is the only remaining one. Having a detailed, complex and an expert 
craftmanship, caravanserai opens with the stables section, followed by a large courtyard that features the 
room sections. All the rooms in the caravanserai contains an oven and a window that looks to the 
courtyard while the stables have crenels as their light and air source. 

Şeyh Şıhabüddin Türbesi
13. yy. sanduka biçiminde yapılmıştır. Üzerinde, çerçeve Selçuklu sülüsü ile yazılmış hadis 
içeren yazılar mevcuttur. Karamanoğullan döneminde Zaviye ve türbe yenilenmiştir. 
Kitabede; Resul üzerine selam olsun şöyle buyurdu: Ölmeden önce ölünüz ve Müminler 
ölmezler belki bir darden bir dare göçürülürler denilmektedir.

Şeyh Şıhabüddin Mausoleum
Made in style with 13th Century sarcophagus design, it was restored by the Karamandis and 
features Seljuk carvings of various hadis (prophet sayings) with one of them saying as 
follows: ''Phophet of Allah (may peace be upon him) said: Die while you're alive and the 
faithful won't taste death, but transcendence''

Ulu cami ve Rüstem Paşa
Ulu Mosque and Rüstem Paşa

Rüstem Paşa Kervansarayı
Rüstem Paşa Caravanserai

Cağaoğlu Bedesteni
Cağaoğlu Bezistan

Ahi Zekeriya Türbesi
Ahi Zekeriya Mausoleum

Ebud Derda Türbesi
Ebub Derda Mausoleum

Şeyh Şıhabüddin Türbesi
Şeyh Şıhabüddin Mausoleum
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HAMAMLAR
BATHHOUSES

Şifa Bathhouse
It is only speculated that this bathouse was belonged to Karamandis but due to its inscription 
being lost, there's no way to pinpoint the exact date of built. The pathway to still operational Şifa 
Bathhouse starts with going to the west of the building and following the descending ladders into 
the main hall of the bathouse. First thing to notice is the partly-collapsed dome and later an east-
side door that leads to the hotter areas of the bathouse which are divided into 4 cabin liwans with 
individual domes. 

Şifa Hamamı
Bugün hala kullanılmaktadır. Kitabesi yoktur. Karamanoğullarına ait olduğu düşünülmektedir.

Hamama batı tarafından on basamakla inilir. Kubbenin bir kısmı göçmüş yerine ahşap örtü 
konmuştur. Batıya bakan üçüncü bir kapıyla sıcaklık kısmına girilir. Bu kısımda dört eyvanın yer 
aldığı ve eyvanlar arasında kubbeli hücreler bulunur. 

Mustafa Bey Türbesi
Alpaslan Mahallesindedir. Kare planlı olup kubbelidir, adi taştan yapılmıştır. Mustafa Bey Kaptan-ı 
derya aşçı İbrahim Paşanın dört yaşında vefat eden oğludur. Mezar kitabesi Ahmet Durdi Efendi 
tarafından bir şiirle bezenmiştir. 1710 yılında yapılmıştır. Aynı türbeye 69 yıl sonra Çelebi Zade 
İsmail Asım efendinin eşi Ematullah Hanım defnedilmiştir. Kitabesinde Şeyhül İslam Çelebizade 
merhumun halilesi merhume Ematullah hanımın ruhuna Fatiha 1192 (Miladi 1778) yazılıdır.

Mustafa Bey Mausoleum
Located in the Alparslan neighborhood and built in the shape of a square with a single dome, the 
name of the mausoleum is taken from Captain-Chef İbrahim Paşa's son, Mustafa Bey, who've 
deceased at the age of 4, whose epitaph contained a poem written by Ahmet Durdi Efendi. The 
mausoleum was built in 1710. 69 years later, Çelebi Zade İsmail Asım Efendi's late wife Ematullah 
buried in the same mausoleum with an epitaph read as:  ''We pray for the soul of the wife of Şeyhül 
İslâm Çelebizade for all eternity. Let her rest in piece with Fatiha.''

İVRAZ KAYA ANITI
İVRİZ ROCK RELIEF

İvriz Rock Relief 
Located in the İvriz Village, bound to Halkapınar, which is about 17 km south-east of Ereğli, the 
relief is on a rock mass near the beginning of the İvriz stream. It was built during the Neo-Hittie-
Aramean Period (1180-700 BC) by the King Warpalawas of Tuwana and depicts him and the 
Storm-God, Tarhunzas. On the right side of the relief, King Warpalawas is shown on a stone 
platform, praying to Tarhunzas whose depiction is considerably larger compared to 
Warpalawas. Tarhunzas is also  shown holding ripe grape clusters and ears of corn in his 
hands, indicating that he was worshipped as a God of fertility. In hieroglyph monument it is 
stated that “ I planted these grapes as the prince of this palace. May Tarhundas give these 
fertility and abundance.”
One of the most important pieces of Neo-Hittie Era, the relief measures 4.2 in height and 2.4 in 
width and is one of the very few relics of the Tuwana Kingdom that founded its way to present 
times.

İVRİZ  KAYA  ANITI
İvriz Kaya Anıtı (Hitit Kabartması) Ereğli ilçemizin 17 km. uzağındaki Halkapınar'a bağlı İvriz Mahallesi'nde bulunmaktadır.
 Çay başlangıcının biraz ilerisinde, kaya üzerine kabartma olarak (M.Ö. 1180-700) Geç Hitit Çağı'nda yapılmıştır. 
Tuvana ülkesinin en görkemli krallarından Varpalawas tarafından yaptırılmıştır. XIX. yüzyılda gezginlerin yazıları ile Hititoloji literatürüne girmiştir. Geç Hitit sanatının 
en önemli yapıtlarından biri olan İvriz Kaya Anıtı 4.20x2.40 m. ölçülerindedir. Arami, Asur ve Frig etkilerinin görüldüğü Tuvana Krallığından günümüze gelebilmiş 
nadir eserlerden biridir. Anıtta, Fırtına Tanrısı Tarhundas ile bölgenin kralı Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha büyük ölçülerde olan Tarhundas, ellerinde 
başaklar ve üzüm salkımı tutmaktadır. Bu Tarhundas ' ın aynı zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğunu da göstermektedir. Tanrının karşısındaki kral ise daha küçük 
boyutlarda ve dua eder durumda tasvir edilmiştir.Hiyorogrif yazıtta: ' Ben sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhundas bunlara bolluk ve bereket versin' 
denilmektedir.Kaya anıtının benzeri daha basit işlenmiş olarak Ambar deresinde bulunmaktadır. Buradaki kabartmada yazıt yer almaz.

İvriz Çayı / İvriz River

Mustafa Bey Türbesi
Mustafa Bey Mausoleum

Şifa Hamamı
Şifa Bathouse İvriz  Kaya  Anıtı

İvriz Rock Relief

Şeyh Şıhabüddin Türbesi
Şeyh Şıhabüddin Mausoleum
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KALELERİMİZ

Kızlar - Oğlanlar Manastırı
İvriz mahallesinin Ambar deresi içinde yer alır. Doğal bir mağaranın ağzına çok katlı düzgün kesme taştan bina inşa edilmiş olup işçilik oldukça kalitelidir. Erken 
Bizans dönemine aittir. Giriş kısmında duvar fresklerin izi kalmıştır. Dini eğitim amacı ile yapılmıştır.

İVRAZ KAYA ANITI
İVRİZ ROCK RELIEF

Kale-i Mindos (Kayasaray)
Köyün güney tarafında sarp bir tepe üzerindedir. M.Ö. 1. Bin demir çağına ait sur ve kapı kalıntıları vardır. Kalenin Osmanlı dönemine kadar stratejik önemi devam 
etmiştir. Kalenin orta yerinde bir sarnıç yer alır. Son dönemde kalenin üzerine yapılan yel değirmeni izlerine rastlanmaktadır.

MANASTIRLAR
MONASTERIES

Kızlar-Oğlanlar Monastery
Located in the Ambar river which is a part of İvriz neighborhood, the multi-storied monastery is built upon a cave mouth with exceptional craftsmanship. It was built 
with the purpose of religious teaching for both boys and the girls.

Ereğli bölgesinde bulunan kaleler genellikle dağlık kesimlerde ve ovaya hakim bir 
durumda yapılmışlardır. Hitit imparatorluk çağının sonlarından itibaren kale tipi 
yerleşmeleri güvenlik kaygısı ile ovalardan ziyade dağlık bölgelere ve geçitlere kaydığı 
görülmektedir. Öte yandan bölgede dağlarda doğal olarak oluşmuş kayaların üzerine inşa 
edilmiş kalelere rastlamak mümkündür. Kalelerdeki sur duvarlarının örgü sisteminde kaba 
yontulup polygonal (çokgen) taş işçiliğini görmek mümkündür. Ereğli ve civarındaki 
kaleleri de şu şekilde sıralaya biliriz.
Kurşunlu Kale, Keçi Kalesi, Göleren Kalesi, Kutören Kalesi, Tont Kalesi, İvriz Kalesi

Ereğli is a home to many fortresses often located in mountain sides and plains. After the end 
of the Hittie Period, it is clear that the planning and the building of the fortresses was 
exclusive to mountain sides rather than plains due to security reasons. No matter where 
they've been built, many times it is observed that the craftmanship was top notch and the 
designs often feature polygonal workmanship. Fortresses around Ereğli are as follows;  
Kurşunlu Fortress, Keçi Fortress, Göleren Fortress, Kutören Fortress,  Tont Fortress, İvriz 
Fortress

FORTRESSES

İvriz Mahallesi üzerindeki tepeye hakim bir konumda yapılmıştır. Yer yer sur kalıntıları 
vardır. Hitit ve orta çağ dönemine aittir.

İVRİZ KALESİ

Built upon the hill that overlooks İvriz neighborhood, it is possible to see residual water 
around and inside the fortress. İvriz Fortress dates back to Middle Age

İVRİZ FORTRESS

Kale-i Mindos 
An ancient fortress, Kale-i Mindos is a relic of the past that has craftsmanship which dates back to 1 BC. The fortress had an important tactical significance until the 
arrival of the Ottoman Empire. It also features a large cistern in its center and later studies found the remains of a windmill located insid the Kale-i Mindos.

Kayasaray
Kale köyündedir. Güney tarafta bir tepe üzerinde sur izleri vardır. Ortada bir sarnıç yer alır. Roma 
dönemine ait kaya mezarlarında iki sabit sütun üçgen alınlık ve oda kısmında ölüleri koymak için 
klıneler vardır. Roma döneminde Akdeniz'e inen antik yol üzerinde olması nedeni ile önemli bir  
yerleşmedir.

Kayasaray
Located in the Kale Village and considered a very strategic settlement due to it being under the ancient 
path that was used to reach the Mediterranean Sea at the time of Roman Empire, Kayasaray featured a 
cistern in the middle and various shapes of blocks and pediments with a room used to embalm the 
deceased.

Kızlar - Oğlanlar Manastırı
Kızlar-Oğlanlar Monastery

İvriz Kalesi
Ivriz Fortress

Kayasaray
Kaya Village 

Kayasaray
Kaya Village 
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KÖPRÜLER
BRIDGES

İvriz Köprüsü
İvriz çayı üzerindeki ulu yoldadır. Bu kervan yolundan Tarsus da ki Horozlu Hana ulaşılır. Tek 
kemerli olup düzgün kesme taştan yapılmıştır. Osmanlı dönemine aittir.

Ivriz Bridge 
Located above the Ivriz waterstream, the one- arched Ivriz Bridge links Ereğli with the Horozlu 
Han in Tarsus. It was built during the reign of the Ottoman Empire. 

Hortu (Sazgeçit) Köprüsü
Sazgeçit mahallesindedir. Köprü beş kemerli olup yöresel düzgün kesme taştandır. Akgöl'ün ilkbaharda 
taştığı dönemlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. Eski Aksaray Ereğli Kervan yolu üzerindedir. 
Karamanoğlu döneminde yapılmıştır. Köprü halen kullanılmaktadır.

Akhüyük Bridge
This one-arched bridge is located in the Akhüyük Çiller Village and is built at the time of Ottoman 
Empire using  rubble-stone as the base material.

Akhüyük Köprüsü
Akhüyük Çiller Köyü yolu üzerindedir. Tek kemerlidir. Dış cephe düzgün kesme taştan iç kısımlar 
moloz taşla örtülüdür. Eski Aksaray Ereğli Kervan yolu üzerindedir. Osmanlı dönemine aittir.

Hortu (Sazgeçit) Bridge
Located in the Sazgeçit Neighborhood, the five-arched bridge was first built to use as a caution for 
the possible overflow of Akgöl river during the Spring times. It is located at the Aksaray-Ereğli 
caravan way and built at the time of Karamanids and is still actively used.

Şeyh Şahab-üd Din Köprüsü
Ereğli çıkışında İvriz Yolu üzerindedir Kesme taştan yapılmış köprü 3 m genişliğindedir.
Selçuklu dönemine aittir.

Şeyh Şahab-üd Din Bridge
Built at the time of Seljuk Empire, this bridge is located in the outskirts of Ereğli (otherwise known 
as Ivriz path) and is 3m in width.

KAYA  OYMA  YERLEŞMELERİ
Karapınar ilçesine bağlı Oymalı ve Akören sınırlan içinde bulunan kaya oyma yerleşmeleri 
Ereğli’ye 40 km uzaklıktadır. Karacadağ sönmüş bir yanardağ olup bölgede oluşan granit 
bünyeli tüf tabakalar ve kalkerleşmiş ana kayalar oyularak bir birinden bağımsız 36 adet yer altı 
kaya oyma yerleşmeleri yapılmıştır.8 - 10 yüzyıllarda bölgeye yapılan yoğun Arap akınları 
nedeniyle ovada yaşayan halk kendini korumak için Karacadağ vadilerinde yer altı şehirleri 
meydana getirmiştir. İç mekânlarda kilise, sarnıç, odalar, galeriler ve hava bacaları gibi birimler 
bulunmaktadır. Savunma amaçlı yapıldığı için galeriler bir insanın geçebileceği şeklindedir. 
Kapı olarak iri yuvarlak sürgü taşları kullanılmıştır.

Carved Settlements 
Rock-carved settlements of the region is located in the Karapınar state's Oymalı and Akören 
settlements and is 40 km away from Ereğli. On the of these settlements, Karacadağ was an 
ancient settlement carved out from an extinguished volcano and divided into 36 individual 
underground settlements and the rest were carved as the local people's cautionary nature 
forwarded them to take shelter against immigrant Arabs from 8th to 10th Century. The inside 
design of these settlements often include churches, rooms, dungeons, cisterns, airshafts and 
galleries with the galleries built conveniently for people to use during a time of crisis. There are 
units like churches, cisterns, rooms are air shafts and galleries indoors. Some of the settlements 
also include pulleys for the transportaion of children and valuables. Large round millstones are 
used as the door.

İvriz Köprüsü
Ivriz Bridge

Hortu (Sazgeçit) Köprüsü
Hortu (Sazgeçit) Bridge

Akhüyük Köprüsü
Akhüyük Bridge

Kaya Oyma Yerleşmesi
Corved Settements

Kaya Oyma Yerleşmesi
Corved Settements

Şeyh Şahab-üd Din Köprüsü
Şeyh Şahab-üd Din Bridge
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EREĞLİ MÜZESİ
EREĞLI MUSEUM

EREĞLİ MÜZESİ
Adı antik çağlara dayanan (Herakleia) ve mitoloji kahramanı Herakles (Herkül) den gelen Ereğli'nin tarihi Cilalı Taş devrinden, günümüze uzanmaktadır. Ereğli ve 
çevresinin tarihi zenginliği göz önüne alınarak Ereğli'ye bir müze açma fikri 1960'larda ortaya atılmış ve 1968 yılında bugün ki binasında bir törenle hizmete girmiştir. 
1977 yılına kadar Konya Müzesi'ne bağlı memurluk olan müze, 1978 yılında bağımsız müdürlük haline gelmiştir. Bina 1980 yılında onarılmış ve ayrı bir depo binası 
ilave edilmiştir. Ereğli Müzesi Cilalı Taş Devri'nden Cumhuriyet Dönemine kadar kesintisiz sergi sunan Anadolu'daki ender müzelerden birisidir. Müzede eserler 
kapalı, yarı kapalı ve açık teşhir olmak üzere 3 şekilde sergilenmektedir. 

Ereğli ve çevresinde bulunan kültür varlıkları Ereğli Müzesi'nde sergilenmektedir. Neolitik Döneme ait Can Hasan'dan çıkan el baltaları, duvar freskleri, el 
değirmenleri, kazıcı aletler ve pişmiş toprak kaplar, Kalkolitik Döneme ait çok renkli pişmiş toprak kaplar, ağırşaklar, Eski Tunç Çağına ait hayvan ve insan 
figürinleri, ok uçları, damga mühürler, el baltaları, Asur Ticaret Koloni Çağına ait testiler, idoller, Hitit Çağına ait pişmiş toprak meyvelikler, pişmiş toprak tuzluklar, 
silindir ve damga mühürler, scarabeuslar, hiyeroglif yazılı heykel kaideleri, Frig Çağına ait fibulalar, gaga ağızlı testiler, phialeler, Helenistik Döneme ait lekythoslar, 
Herakleia definesi diye adlandırılan gümüş Athena sikkeleri, altın varaklar, Roma Dönemine ait mimari parçalar, mezar stelleri, insan ve hayvan figürinleri, Bizans 
Çağına ait mimari parçalar, altın kristogramlar, Selçuklu ve Karamanoğlu Dönemine ait sırlı kâseler, alçı süslemeler, Osmanlı Dönemine ait çavdar sapından yapılmış 
çeyiz sandığı, el yazması altın teshibli Kur'an-ı Kerim, silahlar, el dokuması halı ve kilimler,ahşap kapı,dolap ve tavan göbekleri müzemizde bulunan en önemli taşınır 
kültür varlıklarıdır. Ayrıca Zengen Mahallesi'nde bir kum ocağından çıkan mamut fosili ile Göztepe Tümülüs'ünde bulunan Helenistik Döneme ait altın yaldızlı ahşap 
lahit parçaları ve altın Efes sikkesi nadide eserlerdir.

Ereğli Museum
Ereğli, the name of which dates back to ancient (Herakleia) and mythological hero Heracles (Hercules), extends to present from the Neolithic period. Considering 
historical treasures of Ereğli  and its environment, idea of founding a museum was asserted in 1960s and it was founded it 1968 with a ceremony. Being an office 
depended to Konya Museum until 1977, the museum became an independent management in 1978. The building was restorated and added a store in 1980. It is one of 
the unique museums offering continuous exhibition in Anatolia from the Stone Age to Republic Period.  The works are exhibited in three ways in museum as closed, 
half closed and open display.
 
The cultural assets existing in Eregli and around are exhibited in Ereğli Museum. The hand axes found in Can Hasan belonging to the Neolithic Period, wall frescos, 
hand mills, digging tools and terracotta pots, Chalcolithic period multi-colored terracotta pots, spindle whorls, belonging to the Old Bronze Age animal and human 
figurines, arrowheads, stamps, hand axes, jugs of Assyrian Trade Colony Period, idols, terracotta orchards belonging to Hittite, terracotta salt shakers, cylinders and 
seals, Scarabeus are hieroglyphs inscribed statue bases, fibulas belonging to the Phrygian period, spouted pitchers, phiales, Hellenistic lekythoi , Herakleia treasure 
called silver Athena coins, golden frames, architectural parts belonging to the Roman Period, grave steles, human and animal figurines, architectural belonging to 
Byzantine Period pieces, gold christograms, Seljuk and Karaman glazed pots belonging to the period, stucco, rye belonging to the Ottoman Period stems from the 
hope chest made, handwritten gold teshib, Koran Quran weapons, hand-woven carpets and rugs, wooden doors, cabinets and ceiling centers are the most important 
movable cultural assets in our museum.
Besides,  a mammoth fosil  from the Hellenistic found  in a sand pit in Zengen Neighbourhood an d Göztepe gilded wooden sarcophagus parts in the tumulus and 
golden Ephesus coin are one of the precious artifacts. 

Roma Bizans Dönemi Sütun ve Başlıklar
Rome Byzantium Period Columns and Headers

El Yazması Kuranı Kerim Osmanlı Dönemi 1804
Manuscript Quran Commentary Ottoman Period 1804

Sırlı Kase Selçuklu Dönemi 13.yüzyıl
Glazed Bowl Selcuklu Period  13.Centenary

Fosil Vitrini
Fossil Showcase
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İVRAZ KAYA ANITI
İVRİZ ROCK RELIEF

Akhöyük ( Kükürtlü Su Kaynağı)
Akhöyük köyündedir. Jeotermal kükürt oranı yüksek travertenlerden oluşmuştur. Genellikle cilt 
hastalıklarının tedavisinde tercih edilmektedir.

TABİAT VARLIKLARIMIZ
NATURAL ASSETS

Ereğli ilçe merkezinin 30 km batısındadır. 
Sığ, bataklık, sazlık, tatlı su gölleri ve tuzcu 
stepten oluşan 6400 hektarlık bir alanı 
kaplamaktadır. Önemli kuş alanları 
içerisinde yer almaktadır. Sazlıkta göçmen 
kuşlardan,  Karabatak,  Ak Pelikan, 
Alacabalıkçıl, Flamingo, Boz Ördek ayrıca 
burada kışlayan Turna, Angıt, kaz türleri 
görülür

Akhöyük (Sulfur Water Supply)
Located in the village with the same name, Akhöyük is a naturally occured water source with high 
amounts of geothermal sulfur filled travertines. It is often preffered for the treatment of candidiasis.

Meke Gölü
Meke Krater Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl. Karapınar-Ereğli 
yolunun 7. km sindeki sapaktan 2 km içeridedir. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. Göl 12 metre derinliğindedir. 4-5 
milyon yıl önce (Pleistosen çağda) volkanik patlama sonucu oluşan bu krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş ve daha sonra, günümüzden 
9000 yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş, zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüştür. Meke Gölü 
deniz seviyesinden 981 m yüksekliktedir. Ana Mekenin ortasında bulunan ve su seviyesinden 50 m yükseklikte olan volkan konisindeki göl 25 m derinliktedir ve 
suyu tuzludur. Adayı oluşturan volkanik kütlenin yapısı, en şiddetli yağmurları bile hemen emecek yeteneğe sahiptir. Meke'nin biçiminin bin yıllardır 
bozulmamasının nedeni budur. Ama son suların bilinçsiz tüketimi yüzünden yaz aylarında tamamen kurumaktadır. Göçmen kuşların Türkiye üzerinde mola verdiği 
nadir doğa harikalarımızdan biridir.

Meke Lake
Formed approx. 4-5 million years ago (Pleistosen Age) after a gas explosion within an extinguished volcano crater filling with water and later a second explosion 
creating another lake inside of the original one with its own properties and water source 9000 years ago from present day, Meke Crater Lake is located 2 km away 
from the detour path of 7th km of Karapınar-Ereğli road. The height of the primary crater pit lake is 800 meters with a width of 500 meters. The lake is 12 meters deep 
while it is 981 meters high above the sea level while the original, salty watered and crimson colored lake within the volcanic cone is 50 meters high above the sea 
level and is 25 meters deep. Due to the structure of the volcanic mass forming it, Meke Lake has the capacity to absorb even the heaviest of rains and is the reason 
why the shape and the properties of the lake haven't been distorted for thousands of years. However, due to the unconscious consumption of the groundwater in the 
Konya basin in recent years, Meke Lake is completely dry during the summers. It is also one of the rare natural wonders of Turkey where the birds of passage would 
have a stopover.

Akgöl
About 30 km west of Ereğli lies the 6400 hectare Akgöl. A favorite place for birds of passage and exotic birds such as flamingos, pelicans, cranes and more, Akgöl is 
partly swamp and partly limnetic all the while covered with reeds.

Meke Göl
Meke Lake

Akhöyük Kükürtlü Su Kaynağı
Akhöyük Sulfur Water Supply

Akgöl
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İVRAZ KAYA ANITI
İVRİZ ROCK RELIEF

TABİAT VARLIKLARIMIZ
NATURAL ASSETS

Acı Göl
Acı Göl, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırlan içinde yer alan volkanik maar gölüdür. Meke Krater Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alır. Karapınar-Ereğli yolu üzerinde 8. 
km'dedir. Denizden yüksekliği 988 m, alanı 400 hektar olan göl elips biçimlidir. Genişliği 1250 m - 1750 m kadardır. Acıgöl, Karacadağ'ın güneydoğu kenarında 
volkanik alanda patlamayla oluşan bir çukurda oluşmuştur. Göl kıyılan oldukça diktir. Magnezyum sülfattan dolayı sulan acı-tuzludur. Bu nedenle mikroskobik de 
olsa içinde canlı yaşamaz

Acı Lake
Located in the 8th km of the Karapınar-Ereğli road of Konya and the north-east of Meke Crater Lake, Acıgöl is a naturally formed volcanic lake. The lake is 988 
meters above the sea level  with 1750 in height and 1250 in width while covering a 400 hectare area resembling a shape of an eclipse. Due to very high amounts of 
magnesium-sulfate it contains, the lake's water is salty and bitter and is not suited for microscobic organisms to inhabit.

Çıralı Göl

Karapınar şehir merkezinin kuzey - batısındadır. Şehir merkezine uzaklığı 31 km'dir. Çıralı Gölü bir obruk gölüdür. Gölün suyu tatlıdır. Çıralı Gölü’nün diğer bir 

özelliği ise, M.Ö. yaşamış olan bazı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıdır. Gölün çevresinde çok sayıda insan yapımı mağaralar ve yeraltı şehirleri 

bulunmaktadır. Çıralı Gölü  jeolojik oluşumuyla, yeraltı şehirleri ve mağaralarıyla yerli ve yabancı turistler için ideal bir yerdir.

Çıralı Lake
Located in the 31 km north-west from the city center of Karapınar state, Çıralı is a rounded lake with fresh water. The most noteworthy aspect of the lake is that Çıralı 
was a favored place for early civilizations confirmed with the numerous findings of inhabitable caves and underground cities around it. A true marvel of history for all 
the eyes wishing to see it.

Hiking 

Ereğli Halkapınar offers all shapes and kinds of parkour and tracks for all the nature enthusiasts who's willing to visit the tallest mountain the west side of region, 

Aydos Mountain. A 3430 meter long giant, Aydos Mountain is supervised extensively to make mountain fit for all the hiking requirements and is open for all seasons. 

There are many long, challenging but high reward tracks located in Aydos, such as the one that starts from the Delimahmutlu Village and follows the path next to 

Gümüşoluk stream and continues all the way until the Aksu waterfall. Another one allows hikers to cross the path known as ''King's Mile'' to reach Tarsus all the way 

from Ereğli by using the pathway 50 meter down from the mountain's peak and witnessing all the natural beauties of the region from the beginning of Kayasaray to 

Kayapınarı, Eğrigöl, Kızıltepe, Sayınbaşı, Büklüboyun, Papzınbağı to Çamlıyayla. This track is a perfect choice for camping hikers.

Aydos Şenliği
Aydos Festival

İvriz Çayı
İvriz Waterstream

Aydos'a Tırmanış
Climbing Aydos

Trekking Rotası
Trekking Route

Aydos'a Tırmanış
Climbing Aydos

Aydos'a Tırmanış
Climbing Aydos

Acı Göl
Acı Lake

Çıralı Göl
Çıralı Lake

Doğa Yürüyüşü

Ereğli Halkapınar ilçelerinde doğa tutkunları için çok özel yürüyüş ve tırmanış parkurları mevcuttur. Halkapınar ve Ereğli sınırlan içerisinde yer alan Orta Torosların 

batısında batısındaki en yüksek dağı olan 3430 m yükseklikteki Aydos dağı 4 mevsim dağcılık sporuna uygundur. Günü birlik doğa yürüyüşleri için Aydos dağının 

eteklerinde çok uygun parkurlar mevcuttur. Bunlardan birisi Deli Mahmutlu köyü Balıklı pınardan başlayıp Gümüşoluk deresini takip eden ve Aksu Şelalesinde son 

bulan parkurdur. Ereğli yi Tarsus a bağlayan antik kral yolu takip edilerek orta Toroslar yürüyerek boydan boya geçmek mümkündür. Bu geçiş için Kayasaray’dan 

başlayıp Aydos dağının zirvesinin 50 m altından geçilip Ayıpınarı, Eğrigöl, Kızıltepe, Sayınbaşı, Büklüboyun, Papazınbağı hattı takip edilerek Çamlıyayla'ya ulaşılır. 

Kamplı dağcılık yürüyüşü için çok uygun bir parkurdur.
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EKONOMİK YAPI
ECONOMIC STRUCTURE

TARIM
Ereğli ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir yapıya sahip olup, toplam 
nüfusunun % 52 sinden fazlası tarımla uğraşmaktadır. İlçemizde bitkisel üretim; 
başta tarla tarımı olmak üzere baklagiller, sanayi bitkileri, meyvecilik, sebzecilik 
ve yem bitkileridir. Tarımsal üretim sürekli gelişerek modem bir yapıya sahip 
olmakta ve üretimde artış sağlanmaktadır. Ereğli'de önemli bir yere sahip olan 
kiraz ve siyah havuç üretiminden ihracat yapılarak ilçe ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır. Son dönem yapılan çalışmalar ve kapalı devre sulama 
projesinin faaliyete girecek olmasıyla Ereğli’de tarım sektörü daha da 
büyüyecektir.

AGRICULTURE
Ereğli Economy mostly dependent on agriculture and more than %52 of the 
population deal with agriculture. In our country, crop production is mainly field 
crops, including pulses, industrial crops, fruit, vegetable and forage crops. 
Agricultural production is  constantly improving and having a modern structure 
and it results in increare in producion. It is contributed to country economy by 
exporting cherry and black carrot, which are important productions of Ereğli. 
Agriculture in Eregli will grow more thanks to the last period studies and 
activities and  closed-loop irrigation project in the agriculture sector. 

Beyaz Kiraz
White Cherry

Beyaz Kiraz Hasadı
White Cherry Harvest

Beyaz Kiraz Reçeli
White Cherry Jam

Elma Bahçesi
Apple Garden

Beyaz Kiraz
White Cherry

Beyaz Kiraz
White Cherry

Beyaz Kiraz İle Yapılan Türk Bayraklı Süsleme
White Cherry With Made Turkish Flay Decoration
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HAYVANCILIK
İlçemizde tarım kadar önem arz eden diğer bir gelir kaynağı da hayvancılıktır. Et ve süt fiyatlarındaki artışın üreticiye olumlu yansıması ve hayvancılık teşviklerinin 
artması sebebiyle besi ve damızlık süt sığırcılığında artış olmuştur. Süt sığırcılığı ve besi sığırcılığı ilçenin gelirleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır

EKONOMİK YAPI
ECONOMIC STRUCTURE

ANIMAL FARMING
Along with agriculture, animal farming is one of the most common endeavors and income sources of Ereğli. The price increase of meat and milk products by the Meat 
and Milk Institution was a fairly positive move that increased the productivity and the profit of the region's breeders and their livestock, which is mainly bred and 
farmed for their milk and meat.

Küçükbaş Hayvancılık
Sheep Animal Farming 

Büyükbaş Hayvancılık
Cattle Animal Farming 

Siyah Havuç
Black Carrot 

Siyah Havuç
Black Carrot 

Siyah Havuç
Ereğli'de üretilen ürünler büyük katma değer oluşturuyor. Ereğli'ye özgü ürünlerin başında havuç geliyor. Halk arasında mor havuç, bizim ifademizle de siyah havuç 
dediğimiz şalgamın ana maddesidir. Son yıllarda özellikle gıda boyası olarak kullanılan ve yeni konsantre fabrikalarıyla artık sadece şalgam olma özelliğinden çıktı.
Black Carrot 
Commonly known as purple carrot, black carrot is an indigenous food in Ereğli and the main ingredient of turnip.

Siyah Havucun faydaları / Benefits of Black Carrot:

*   İştahı açar / A natural appetizer
* İdrar söktürücü, romatizma, nıkris ağrılarına, mafsal şişliklerine,böbrek kumu ve taşının düşmesine yardımcı olur / Diuretic, pain killer for Podagra and artroz. Helps 
to reduce the kidney stones.
*  Laktik asit içerir, sindirimi kolaylaştırır / Contains lactic acid and beneficial for easy digestion.
* B grubu vitaminleri içerir, sinirleri yatıştırır  / Contains vitamin B, which is a natural stress reducer.
* Mide ve karaciğere faydalıdır. / Beneficial for both stomach and liver.
*    Kalsiyum, potasyum ve demir içerir, kemik ve dişleri kuvvetlendirir. / Contains calcium, potassium and ferrum, strengthens bones and teeth.
*     Kalp, damar ve göz sağlığı için faydalıdır. / Helps body to keep the wellness of heart, veins and eyes.
*    Vücuttaki toksinleri atmak, kolesterolden uzaklaşmak, stresten kurtulmak için bolca yenip, suyu içilir / Reduces cholesterol and helps body to cancel out toxins, 
relieve stres.
*  Göğsü yumuşatıcı, akciğer ve bronşları / Breast softener. Cleans the lungs and bronchi.
*   Toksinleri atmaya yarayan, süt asidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştır. Lactic acid, phosphorus, calcium and potassium helps relieve stres 
and cancel out toxins.
*  Şeker ve vitamin yönünden çok zengin olan şalgam arsenik, kalsiyum ve madeni tuzlar içerir / Contains high amount vitamins and sucrose. Also exists arsenic, 
calcium and mineral salts.
 *  Kansızlık için ideal bir ilaç olup, yapraklan da kökü gibi kalsiyum demir, bakır ve iyot içerir. / An ideal natural remedy for people who suffer anemia. It cotains 
calcium, ferrum, copper and iodine.
*  Haşlanan suyu ile saçlar yıkandığında beyazlaşmayı önler / Boiled Black Carrot water is a natural way to keep hair healthy and grey hair free.
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SÜT VE PEYNİR
Konya'nın ve bölgenin hayvancılıkta önemli merkezi olan Ereğli 130 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş hayvan varlığı ile günde işlenen 800 ton'dan fazla süt ile 
sayıları 20'yi aşan modern süt ve süt ürünleri işletmeleriyle süt sektöründe marka olma yolunda ilerliyor. İlçemiz Ereğli her geçen gün büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
çiftlik sayılarının ve  buna bağlı olarak süt ve süt ürünlerini  işleyen fabrika sayıların artmasıyla ülke ekonomisinde önemli yere sahip olup süt ve süt ürünlerinin 
üretiminde 1.sıradaki yerini almıştır.

EKONOMİK YAPI
ECONOMIC STRUCTURE

Milk and Cheese 
With the ever-growing number of milk processing plants, over 130.000 livestock capacity, 150.000 ovine capacity and the 800 tons of daily processed milk, and more 
than 20 modern dairy product factories, Ereğli is recognized as the leader of both Turkey's and the overall region's milk and cheese giant. Our province has been the 
first range in producing milk and dairy products thanks to the fact that the number of livestock farms and accordingly the factories that process dairy products 
increasing day by day.

YARIŞ ATLARI
Ereğli'nin ayrık otu, yüksek kalsiyumlu toprağı ve uygun iklim koşullan nedeniyle yarış atlarının yetiştirildiği önemli merkezlerden biridir. Bu nedenle at 
pansiyonculuğunun hızla yaygın hale gelmiştir. Ereğli'de 20 civarında modern at çiftliği bulunmaktadır.

Horse Breeding 
Due to its rich calcium, couch-grass filled soil and favorable climate, Ereğli is one of the more important parts of the region on the topic of racing horses and 
breeding. There are about 20 modern horse ranches in the state.

Obruk Peyniri
Obruk Cheese

Obruk Peyniri
Obruk Cheese

Tulum Peyniri
Overalls Cheese

At Çiftliği
Horse Farm

Süt ve Süt Ürünleri
Milk  and Milk Products
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Arabaşı
Bir miktar un, bol yağda kırmızılaşıncaya kadar kavrulur. Daha önce pişmiş olan horoz kavrulmuş 
olan unun üzerine ince ince didilerek konur. Bir miktar tavuk suyu eklenir. 20 dakika kaynadıktan 
sonra limon ve karabiber ilave edilir. Daha sonra hamuru ile birlikte servis yapılır.

YÖRESEL LEZZETLER 
REGIONAL CUISINE 

Arabaşı Soup
Use a large saucepan to sift flour and add salt to stir the flour in a well-oiled pan until it turns red. 
Later, add diced and/or sliced chicken, rooster or turkey meat to the roasted flour and add an 
ounce of chicken broth. Wait 20 minutes to boil and add lemon and pepper in soup and serve it with 
dough.

Uzun Kabak
Uzun kabağın kabuğu soyulur, uzunlamasına bölünüp, parmak büyüklüğünde dilimlenir. 
Domatesler normal boyutta dilimlenir.
Soğan ince doğranır. Üzüm koruğunun suyu çıkarılır, süzülür. Tencerenin en altına etler konur. 
Üstüne dilimlenmiş kabaklar yerleştirilir. Üstüne soğan yerleştirilir, Üstüne dilimlenmiş 
domatesle yerleştirilir ve tuz, biber, üzüm ekşisi konur. Tencerenin kapağı kapatılarak 45 -50 dk. 
kaynatılır.

Zucchini Dish 
Pare the zucchinis and slice it julienne style. Then, slice and dice a number of tomatoes in a way 
you see fit along with some thinly sliced onions. Put some water and wait for a couple of minutes, 
after that, put some ripe grapes and the meat or chicken of your choce in a deep pot. Later, after the 
water starts to boil, add the zucchinis along with a small amount of tomato juice and seasonings 
such as salt, pepper and paprika. Finally, add the tomatoes and use a kettle and leave it to rest for 
45-50 minutes.

Etliekmek
As one of the most famous delights of Turkish cousine, Etliekmek is a meal that is enjoyed best 
when made by the hands of a true master. Its main ingredients are lamb meat, onions, tomatoes and 
peppers. First, the lamb meat must be minced in a grinder while the vegetables sliced very thinly.  
When both are ready, use a deep bowl to mix all the ingredients along with the seasonings of your 
choice. When its ready, put the salpicon on a thin and long dough and put it in an oven (preferably 
a stone oven). When the dough is cooked, put it out and serve it directly as Etliekmek is tasted best 
while its hot.

Etli Ekmek
Kuzu eti, soğan, domates ve biberdir. Et kıyma makinasında çekilerek yapılır. Soğan, domates ve 
biber bıçak ile ince bir şekilde doğranır. Kıyma ile hazırlanan karışım iyice karıştırılır. Hazırlanan 
etli ekmek içeriği odun fırınına götürülür. Fırıncı eli ile uzunlamasına açtığı hamura bu karışımdan 
bir avuç kadar koyar ve hamurun üzerine yayar. Fırın küreğinin üzerine konur ve firma sürülür. Bir 
süre piştikten sonra, pişmeyen yönü çevrilir. Pişme işlemi bitince fırından çıkarılır. 

Bamya Yemeği
Soğanı yemeklik doğrayarak kavurun, pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek biberleri de 
kavurun. Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin 2-3 dk. karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş 
bamyaları ekleyin. 1-2 dk. da bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin. 
Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın.

Okra Dish
Start with roasting the thinly sliced onions and add sliced peppers when the onions start to turn 
red. After, add some diced tomatoes along with a tablespoon of tomato juice and roast all of it for 3 
minutes. Later, add the okras and start roasting all the ingredients for a couple of minutes just 
before adding some lemon juice and boiled water. Finally, add the seasonings of your choice and 
leave it to rest without stirring it too much.

Kayısılı Yemeği
Et ile tereyağı kavur. Kavrulan ete su ilave edilip etin pişmesi beklenir. Et piştikten sonra kuru kayısı 
(çekirdekli Tokoğlu kayısı çeşidi) yıkandıktan sonra ilave edilir. Piştikten sonra şeker ilave edilir.

Apricot Dish
At first glance, apricot dish may seem an easy to cook meal, but it is important to stick to the recipe 
in order to achieve the desirable taste. First, use some butter and add meat of your choice in it and 
start roasting the meat with the butter. After the meat is roasted, add some water and wait for meat 
to fully cook. When the meat is done cooking, add the dried apricots and wait for the apricots to 
release their  flavor (a couple of minutes, 5 minutes at best). When the meal is cooked, add some 
sugar to strenghten the taste.

Etli Topalak
Geniş bir kabın içine eti, bulguru, yumurtayı ince kıyılmış maydanozu, unu, soğanı, tuzu ve 
baharatları koyup köfte hazırlar gibi iyice yoğrulur.
Macun haline gelince ufak ufak yuvarlaklar yapılır. Diğer tarafta genişçe bir tencereye iki yemek 
kaşığı margarini eritip içine bir kaşık un konup kavrulur. Salçası da konduktan sonra nohutta katılarak 
6-7 bardak sıcak su veya et suyu konur. Kaynadıktan sonra diğer tarafta bekleyen etli malzememizi 
tencereye boşaltır. 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir.

Etli Topalak
Take a deep bowl and add all the ingredients (beef, bulgur wheat, egg(s), thinly sliced parsleys, 
some flour, thinly sliced onions, salt and other spices) and start to mix it to create small meatballs. 
Take a pot and add two tablespoons of butter  and a tablespoon of flour and start roasting. After a 
couple of minutes, add some tomato juice and some chickpeas into the pot right before 6-7 glasses 
of boiled water or meat broth. When the water is fully boiled, add all the meatballs and leave it to 
rest for 15-20 minutes in simmer.

Arabaşı Çorbası
Arabaşı Soup

Uzun Kabak
Long Pumpkin

Etliekmek
Bread with Meat
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PEYNİR VE YOĞURT
Toplumun en önemli besin değerlerinden olan yoğurt üretimi ve tüketiminde Ereğli zirveye oynuyor. Türkiye'nin en önemli süt ve süt ürünleri üretim merkezi 
konumunda olan Ereğli peynir üretiminin yanı sıra yoğurt üretiminde de zirveye oynuyor. Özellikle koyun yoğurdunun revaçta olduğu ilçede inek ve keçi yoğurdu 
da hem üretim hem de tüketim noktasında ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Milk and Yogurt 
Ereğli, a leading force in milk and cheese production in Turkey is also the first and foremost yogurt production and processing state. Playing an important in state's 
general income, yogurt is mainly made using sheep's milk but cow and goat milk is also favored.

Ereğli Yaylalarında Hayat
Toroslar da yaşayan insanlar Ereğli ekonomisine hayvancılık sektöründe önemli katkı sağlamaktadır. Keçi ve koyun sütünden çok lezzetli yoğurt, tereyağı ve 
kaymak elde edilmektedir.

Life in Plains
People living in the plains are an integral part of Ereğli with their contributions to the economical growth and the cultural preservatation of the state with their 
animal farming. Their homemade yogurt, butter and custard from the goat and sheep's milk  is highly recommended to all our visitors

YÖRESEL LEZZETLER 
REGIONAL CUISINE 

Bez Tulum Peyniri
Bez Overalls Cheese

Çökelek Peyniri
Çökelek Cheese

Süzme Peynir
Süzme Cheese

Yoğurt
Yoghurt
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Oğuz Ata Tesisleri
Oğuz Ata Facilities

EREĞLİ FOTOĞRAFLARI
PHOTOS OF EREĞLİ

Gwangjin Kardeşlik Parkı
Gwangjin Brotherhood Park

Atatürk Kültür Parkı
Atatürk Culture Park

Ulu Cami Meydan
Ulu Mosque Square

Gwangjin Kardeşlik Parkı
Gwangjin Brotherhood Park

Akgöl
Akgöl

Atatürk Kültür Parkı
Atatürk Culture Park

Meke Gölü
Meke Lake
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KONAKLANACAK YERLER

Özkoçlar Hotel
Adres: Sümer Matı. İnönü Cad. No: 110 42310 Ereğli/Konya Tel: +90 332 713 6070 Fax: +90 332 712 3859

Cherry Garden City & Spa Hotel
Adres: İvriz Yolu 5 km Belçeağaç Mevkii No:415 42310 Ereğli/Konya Tel:+90 332 713 1111

Hotel Fuat Bey
Adres: İnönü Cad. Aksoy Kavşağı No:25/F 42310 Ereğli/Konya Tel: +90 332 713 44 35, +90 332 712 45 50, +90 332 712 45 51

Otel Köşk
Adres: Rasim Erel Caddesi No:3,42310 Ereğli/Konya Tel: +90 332)713 1730

Yeşilyurt Otel
Adres: Pir Ömer Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Üzeri, Polis Evi Yanı No:7 42320 Ereğli/Konya, Tel: +90 322 710 2535

Mirel Hotel
Adres: İnönü Cad. No:35 42310 Ereğli/Konya,
Tel: +90 332 713 40 40 Faks: +90 332 713 60 60 

KONAKLANACAK YERLER
PLACES TO STAY 

Places to Stay 
Özkoçlar Hotel
Address: Sümer Mah. İnönü Cad. No: 110 42310 Ereğli/Konya  Phone: +90 332 713 6070 Fax: +90 332 712 3859

Cherry Garden City & Spa Hotel
Address: İvriz Yolu 5 km Belçeağaç Mevkii No:415 42310 Ereğli/Konya  Phone:+90 332 713 1111

Hotel Fuat Bey
Address: İnönü Cad. Aksoy Kavşağı No:25/F 42310 Ereğli/Konya Phone: +90 332 713 44 35, +90 332 712 45 50, +90 332 712 45 51

Otel Köşk
Address: Rasim Erel Caddesi No:3,42310 Ereğli/Konya Phone: +90 332)713 1730

Yeşilyurt Otel
Address: Pir Ömer Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Üzeri, Polis Evi Yanı No:7 42320 Ereğli/Konya, Phone: +90 322 710 2535

Mirel Hotel
Address: İnönü Cad. No:35 42310 Ereğli/Konya,
Phone: +90 332 713 40 40 Faks: +90 332 713 60 60 


