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ZONGULDAK İLİ GENEL DURUMU 

 

Zonguldak ili 8 ilçe merkezinden oluşmaktadır. İl toplam nüfusunun 432.656’sı il, ilçe ve 

bucak merkezlerinde, 164.236’sı köylerde yaşamaktadır.  

 

 
 

Kilometrekareye en fazla nüfus düşen il bölge içerisinde Zonguldak olup ülke 

ortalamasının da çok üzerindedir 
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GENEL TİCARİ FAALİYETLER 

 

Ülkemizin koklaşabilir tek taş kömürü Zonguldak’ta üretilmektedir. Kömürün 1829 

yılında bulunup 1848’de ilk ocakların açılmasıyla devam eden serüveni boyunca 

taşkömürü üreticiliği yörenin en önemli endüstri kolunu oluşturmuş bunun sonucu olarak 

da kentteki tüm fonksiyonlar kömüre göre biçimlenmiştir. Çatalağzı Termik Santrali, 

Erdemir Demir Çelik Fabrikası, Çınar Boru Profil Sanayi, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası, 

OYKA Çaycuma Kâğıt Fabrikası gibi ülkemizin büyük endüstriyel kuruluşları, taşkömürü 

üretim havzası içinde kömüre dayalı yatırımlar olarak kurulmuştur. Son yıllarda alternatif 

sektörler yaratma politikaları çerçevesinde merkez ve ilçelerde yeni endüstriyel alanlar 
oluşturulmuştur. Tekstil başta olmak üzere tuğla, kiremit, mermer, seramik, çimento gibi 

inşaat malzemeleri; süt, peynir, yoğurt, konserve, ayçiçek yağı gibi gıda ürünleri ve sunta, 

kereste gibi orman ürünleri bunların istihdam ve ticari hacim bakımından en önemlilerini 

oluşturmaktadır. Kırsal kesimde ise, seracılık, süt ve besi hayvanı yetiştiriciliği gelişme 

gösteren alanlarıdır. 

ÇAYCUMA İLÇESİ 

İlçe, Filyos Çayı Vadi’sinin iki yanında yer alan yamaçlar arasında kurulmuş olup, deniz 

seviyesinden yüksekliği 20 metredir. 228 kilometre uzunluğundaki Filyos Çayı’nın 

yaklaşık 35 kilometrelik kısmı Çaycuma sınırları içinden geçerek, Filyos Beldesinde 

Karadeniz’e dökülür 

İlçede Karadeniz iklimi hâkimdir; yazları fazla sıcak değildir, kış Ayları ise ılık ve 

yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1250-1500 kg/m2’dir.Yağışlar genellikle ilkbahar 

ve sonbahar mevsimlerinde görülür. İlçe Filyos Vadisi boyunca kuzey rüzgârlarının etkisi 

altındadır.  

72 kilometre olan karayolu ağıyla il merkezine ve komşu ilçelere bağlanan Çaycuma’nın, 

Zonguldak-Ankara demiryolu üzerinde 3 istasyon ve 6 durağı bulunmaktadır. Zonguldak-

Ankara karşılıklı seferleri dışında, günün diğer saatlerinde Zonguldak-Çaycuma-Karabük 

hattında yolcu ve yük nakli yapılmaktadır. İlçeden karayolu ile Ankara’ya 2,5 İstanbul’a 

3,5 saatte ulaşmak mümkündür. Ayrıca uluslararası Zonguldak-Çaycuma Havalimanı da 

ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır. 
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ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

 

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası 1984 yılında kurulmuştur. 149’u imalat sektöründe 

olmak üzere toplam 917 üyesi mevcuttur. Üyelerin dağılımı şu şekildedir. 

 

İŞLETME TÜRÜ ADET 

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ  432 

ANONİM ŞİRKET  83 

LİMİTED ŞİRKET  367 

KOOPERATIF  35 

 

ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASININ ÇALIMA ALANI İÇERİSİNDE 

BULUNAN GENEL FAALİYETLER VE PROJELER 

 

1- FİLYOS VADİ PROJESİ 

 

İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest 

Bölge Gelişme Alanı'nı barındıran yatırım havzası Filyos Vadisi Projesi olarak 

adlandırılmaktadır. Proje merkezinin 350 km çevresindeki alanda 30 milyon nüfus 

yaşamaktadır ve 80 milyar dolarlık büyük bir ekonomi mevcuttur. 

 
Türkiye belirlediği 2023 vizyonuna ulaşabilmek ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına 

girebilmek amacıyla sanayinin rekabet gücünün arttırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, 

yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapmaktadır. 

 

Bu maksatla üretime ve ticarete yönelik uygun fiziki altyapı ve imkânlar yaratmaya 

başlamıştır. Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, 

güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan 

Filyos Limanı da Filyos Yatırım Havzası'nda yer alan ve Türkiye’nin önemle üzerinde 

durduğu ulusal bir yatırım projesidir. 
 

Projeyle birlikte yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale 

Boğazları'nın trafik yükünün azaltılması, nitelikli üretimin arttırılması, ulusal ve 

uluslararası taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

 

Yatırım İmkânları 

 

• Çok modlu taşımacılık imkânı 

• 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı 
• 597 hektar Filyos Endüstri Bölgesi 

• 1166 hektar Filyos Serbest Bölgesi 

• 620 hektar Serbest Bölge Genişleme Alanı 

 

Ulaşım ve Taşımacılık 

 

Denizyolu: Proje kapsamında 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı yapılmaktadır.  

Altyapı inşaatı devam eden ve % 70’i tamamlanmış olan limanın yap-işlet-devret 
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modeliyle ihale edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi'nde hâlihazırda 

5 farklı liman daha bulunmaktadır. 

 

Demiryolu: Proje alanının hemen yanından Ankara’dan Zonguldak’a uzanan Irmak-

Karabük-Zonguldak Demiryolu geçmektedir. Ayrıca ihale süreçleri devam etmekte olan 

Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi Filyos'u Marmara Bölgesi'ne 

bağlayacak önemli bir projedir. 
 

Havaalanı: Proje bölgesine 5 dk. mesafede uluslararası uçuşların yapılabildiği Zonguldak 

Havalimanı bulunmaktadır. 

 

Karayolu: Proje alanı İstanbul-Ankara otoyoluna 100 km mesafededir. Ankara’ya 250 km, 

İstanbul’a ise 350 km uzaklıktadır. 

 

Filyos Endüstri Bölgesi  

 

Filyos Endüstri Bölgesi karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecektir.  

 

Endüstri bölgeleri, gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için tahsis edilen özel 

üretim bölgeleridir. Bu bölgelerde daha büyük ölçekli entegre yatırımların yer alması 

hedeflenmektedir. Endüstri bölgelerinde yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin ÇED 

izinleri en geç 2 ay, diğer gerekli tüm izin ve onaylarını da 15 gün içerisinde alabilmeleri 

Endüstri Bölgeleri Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Böylelikle endüstri bölgesinde 

yapılacak yatırımlar hızlı bir şekilde faaliyete geçebilecek ve gerekli sanayi altyapı 

imkânlarından faydalanabilecektir. 
 

Filyos Endüstri Bölgesi'nde henüz herhangi bir tahsis işleminin başlamamış olması da 

sektör kümelenmesi için bir avantaj teşkil etmektedir. 

 

Bölgede, yüksek ve orta-yüksek teknolojileri barındıran, çevreye duyarlı, büyük ölçekli ve 

entegre yatırımlar gerçekleştirilecektir. 

 

Bölge içerisinde, 215 hektar sanayi alanı (10-30 hektar büyüklüğünde 10-14 adet sanayi 

parseli), 100 hektar hizmet alanı (Arıtma tesisi, idari bina, hizmet binası, park alanları, 

yollar vb.), 282 hektar yeşil alan mevcuttur. 

 

Filyos Serbest Bölgesi 

 

Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi'nin hemen güneyinde yer alan ve 

Zonguldak Havalimanı'nın yanından geçerek Çaycuma ilçe merkezine doğru uzanan 1.166 

hektar büyüklüğünde bir bölgedir. Çaycuma ilçesinin hemen güneyinde ise Ankara-

Zonguldak yoluna kadar uzanan ve 620 hektar büyüklüğünde olan "Serbest Bölge 

Gelişme Alanı" bulunmaktadır. 

 
Serbest Bölgeler, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. 

Bu bölgeler, ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Serbest 

bölgelerin başlıca avantajı ve sağladığı kolaylıklar bu bölgede yapılacak yatırımlar için 

önemli bir katma değer yaratmaktadır. 
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Filyos Limanı 

 

Türkiye Karadeniz’e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke 

konumundadır. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon 

ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde altyapı inşaatı sürdürülmektedir. Türkiye'nin üç 

büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2019 yılında 
tamamlanması beklenmektedir. Liman geniş bir hinterlant alanına sahiptir. Başta 

Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası 

ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Konteyner, dökme, katı-sıvı ve cevher yüklerini 

elleçlemek üzere gerekli liman tesislerini bünyesinde barındıracaktır. 

 

Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek 

yatırımları tamamlar niteliktedir. 

 

Gerek ithal edilen ürünlerin tedariki gerekse ihracat ürünlerinin satışı ve pazarlaması için 

limanlara yakınlık, yatırımlar için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Filyos 

Limanı'nın hemen güneyinde yer alan ve uluslararası ölçekte planlanan Filyos Endüstri 

Bölgesi'nde yüksek ve orta-yüksek teknolojiye sahip sektörlerin yer alması 

planlanmaktadır. Bunların yanında serbest bölge imkânları da bölgede ticari faaliyetlerin 

gelişmesine imkân sunacak önemli unsurlardan biridir. Filyos Vadisi Projesi'yle 12.000 

kişiye varan yeni istihdam yaratılması ve toplamda 50 milyar USD mertebesinde ciroya 

sahip yatırımların ortaya çıkması beklenmektedir. 

 

Sonuç olarak; 
 

Gerek ithal edilen ürünlerin tedariği gerekse ihracat ürünlerinin satışı ve pazarlaması için 

limanlara yakınlık, yatırımlar için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Filyos 

Limanı'nın hemen güneyinde yer alan ve uluslararası ölçekte planlanan Filyos Endüstri 

Bölgesi'nde yüksek ve orta-yüksek teknolojiye sahip sektörlerin yer alması 

planlanmaktadır. 

 

Bunların yanında serbest bölge imkânları da bölgede ticari faaliyetlerin gelişmesine imkân 

sunacak önemli unsurlardan biridir. Filyos Vadisi Projesi'yle 12.000 kişiye varan yeni 

istihdam yaratılması ve toplamda 50 milyar USD mertebesinde ciroya sahip yatırımların 

ortaya çıkması beklenmektedir. 

 

ÇAYCUMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

 

Organize Sanayi Bölgesi kurulması için 1989 yılından itibaren Çaycuma Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde, 1991 yılında Organize 

Sanayi Bölgesi Müteşebbis Kurulu oluşturulmuş ve 1993 yılında Organize Sanayi Bölge 

Müdürü’nün de atanmasıyla Organize Sanayi Bölgesi hayata geçmiştir. 

 
Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin tam ortasında bulunan, ulaşım yollarına yakın, 

Ereğli ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarına 80 km uzaklıkta, yakın zamanda 

tamamlanması öngörülen Filyos Endüstri Bölgesine ve Filyos Limanının yaklaşık 10 km 

yakınında kurulan birkaç yıl içinde Bölgenin cazibe merkezi olacağı öngörülen Zonguldak 
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– Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinin toplam alanı 125 Hektar olup 60 adet sanayi 

parselinden oluşmaktadır, 58 parselin sanayicilere tahsisi yapılmıştır, 2 adet sanayi parseli 

ve 3 adet hizmet destek alanı hali hazırda yatırımcıları beklemektedir. 

 

Zonguldak – Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde altyapı yönünden bir sorun 

bulunmamakta, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlanmaktadır. Düz bir 

arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, pis su 
hattı ve arıtma tesisi, drenaj ve telefon ile destek hizmetlerinin bulunması bölgeyi yeni 

yatırımlar açısından tercih edilir kılmaktadır. 

 

Zonguldak – Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmaların başlıca üretim 

konuları konfeksiyon sanayi, mobilya, kağıt,  elektrik malzemeleri, yapı malzemeleri,    

süt ürünleri olarak sıralanabilir.  

 

ZONULDAK-ÇAYCUMA HAVALİMANI 

Bartın ve Karabük dâhil bölgemizin en önemli ulaşım sorununu bir nebzede olsa 
rahatlamasına yol açan olan havaalanı, bölgemizde yatırım yapan ve yapma teşebbüsünde 

olanlar içinde önem arz etmektedir.  

 

Zonguldak-Çaycuma Havalimanı 1800x30 metre uzunluğunda piste sahiptir ve 

havalimanından Almanya’nın Germania Havayolları tarafından aktif şekilde Dortmund ve 

Duesseldorf Havalimanlarına karşılıklı uçuş seferleri gerçekleştirilmektedir. 

Havalimanına ILS cihazının montaj çalışmaları devam etmektedir. Montajın 

tamamlanmasından sonra yurtiçi seferlerine başlanacaktır. 

 

SERACILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

 

İlimiz genelinde yaklaşık 2.500 sera vardır ve bunların büyük çoğunluğu Çaycuma’dadır.  

Dağınık ve küçük ölçeklerde olan bu işletmeler bölgenin potansiyelini yansıtmamaktadır. 

Bu sektörü bir araya toplayacak ve büyük ölçekli seracılığa dönüştürecek "Sera Organize 

Sanayi Bölgesi"  kurulması için Valilik Makamının öncülüğü ve girişimleri ile İlimiz 

Çaycuma ilçesi sınırları içerisinde Tarıma Dayalı İhtisas (Seracılık) Organize Sanayi 

Bölgesi kurulması kararlaştırılmış ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yetkililerinin 

06.06.2017 tarihinde ilimizi ziyaretleri ile ön etüt hazırlık çalışması başarı ile 
tamamlanmıştır. 

 

Süreç devam etmekte olup 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Seracılık 

Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile ilk planda doğrudan yaklaşık 2.000 (iki 

bin) kişiye iş imkânı sağlanmış olacaktır.  

 

KARAYOLLARI 

 

Çaycuma, Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri arasında önemli bir yerdir. Çaycuma,  Batı 
Karadeniz bölgesinin geleceğini belirleyecek önemde dikkate alınması gereken bir 

merkezdir. Çaycuma, Batı Karadeniz bölgesinde yeni anlayışın, yeni bölgesel 

kalkınmanın başkenti olma özelliğine sahiptir. Devletin, uzun yıllar boyu Zonguldak ve 

Batı Karadeniz Bölgesi için ortaya koyduğu büyük stratejik projeler ve genel makro 

yaklaşımlar bu gerçekliği fazlasıyla ortaya koymaktadır. 
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Ankara, İstanbul, Bartın istikametinde duble yol çalışmaları tamamlanmış,  Bakacakkadı-

Zonguldak bağlantısında sıcak asfalt çalışmaları tamamlanmak üzeredir.  

 

İLÇEMİZDE DÜZENLENEN FUARLAR 

 

İlçemiz Çaycuma bölgenin en önemli cazibe merkezidir. İlçemizde her yıl Batı Karadeniz 
Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı ve Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 

adı altında iki önemli fuar düzenlenmektedir. Her iki fuar da 50.000 kişinin üzerinde 

ziyaretçi ağırlamaktadır. 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÇAYCUMA KAMPÜSÜ 

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsü ilk olarak 2002-2003 eğitim öğretim 

döneminde, Muhasebe Programı ve İşletme Programı olmak üzere 2 programı, 1 öğretim 

üyesi ile 3 öğretim görevlisinden oluşan akademik kadrosu ve 111 öğrencisiyle eğitim-

öğretime başlamıştır.  

 

O zamanki adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olan Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı 

olan Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nun açılışı, Zonguldak Valisi'nin, Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi Rektörünün, Karaelmas Üniversitesi personelinin, Çaycuma 

yöneticilerinin ve Çaycuma halkının geniş bir katılımı ile 23-Aralık-2002 tarihinde 

yapılmıştır. Böylece, kendi bölgesi ve Türkiye içinde iktisadi, kültürel ve eğitim açısından 

önemli bir gelişmişlik düzeyine sahip olan Çaycuma'nın ilerlemesi konusunda bir adım 

daha atılmış ve Çaycuma halkının bu konudaki özlem ve arzularının giderilmesi 

konusunda önemli bir hedefe ulaşılmıştır. 
 

Yıllar itibari ile sürdürülebilir bir gelişim gösteren Çaycuma Meslek Yüksekokulu 

program sayısını ve buna bağlı olarak öğrenci sayısını sürekli artırmış; akademik ve idari 

kadrosunu da genişleterek güçlendirmiştir. Bununla birlikte ÇMYO’da eğitim-öğretim 

altyapısı, teknik donanım ile fiziki ve sosyal imkânlar da güçlendirilmiştir. Çaycuma 

Meslek Yüksekokulu bugün 9 bölüm 15 önlisans programı ve 1745 kayıtlı öğrencisi ile 

eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.” 

 

TOBB tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsü içerisine Gıda ve Tarım 

Meslek Yüksek Okulu Binası yapılması amacıyla TOBB ve Bülent Ecevit Üniversitesi 

arasında bir protokol imzalanmıştır. 

 

KÜLTÜR ve TURİZM  

 

Çaycuma ilçesi Kadıoğlu Köyü'nde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait Zeugma 

benzeri taban döşeme mozaikleri bulunması sonucu bu alan, Kültür Bakanlığı tarafından 

koruma altına alınmıştır. Kazı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzerdir. 

Çalışmalar bitildiğinde LYKURGOS ve AMBROSİA Mozaiği Çaycuma’da ziyaret 

edilebilecek yerler arasına girecektir. 
 

Çaycuma'ya bağlı Çayır köyünde bulunan mağara doğa harikasıdır. İçine girilebilir 

durumda olan mağaranın soğuk ve temiz akarsuyunda alabalık yetiştirilmektedir. Mağara 

önünde piknik yapabilecek alan bulunmaktadır. Ayrıca Çayır köyünde biri mağara 
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yakınında, diğeri köy merkezinde 2 adet tarihi köprüde bulunmaktadır. Çayır 

mağarasından Filyos antik kente kadar uzanan yaklaşık 30 km’lik tarihi su kemeri ile ilgili 

yenileme çalışmaları başlamıştır. 

 

Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde tarihi antik kentte büyük bir mağara, denize uzanan 

kale, açık hava tiyatrosu, antik liman, su sarnıcı, açık ve kapalı kilise vb. tarihi eserler 

mevcuttur. Halen kazı çalışmaları devam etmektedir. Tarihi eserlerin ortaya çıkartılması 
halinde Çaycuma İlçesi’nin Filyos Beldesi daha çok iç ve dış turizmin gözbebeği 

olacaktır. 

 


