


Güzel ken�miz Çaycuma Filyos Nehri'nin iki yakasında kurulmuş bolluk, bereket diyarıdır. Ilıman iklimi, hoşgörülü 
insanıyla, bir huzur beldesi olarak apayrı yere sahip�r bölgemizde. 
Çaycuma, aynı zamanda, kömür diyarı memleke�mize binlerce madenci ye�ş�rmiş emekçi ken�dir. 
İnsanı, yerin derinliklerindeki kömürü, ülke ekonomisine kazandırmak için canını vermekten çekinmeyecek kadar cefakâr 
ve çalışkandır.
Bu yüzden her birimizin ha�rasında, kömüre dair pek çok acı öykü bulunur.
Sevdiği kulu olmalıyım ki, Allah, bana, böyle insanların yaşadığı bu kente belediye başkanlığı yapmayı nasip e�. 
Tarihi üç bin yıl öncesine kadar uzanan; Bizanslılardan, Romalılara; Cenevizlerden, Rumlara; Ermenilerden, Türklere pek 
çok soydan insana vatan olmuş kadim topraklara hizmet etmenin gururunu yaşıyorum.
Büyük bir aşkla yap�ğımız çalışmalarla, ilçemizde, büyük bir değişim gerçekleşiyor.
İlk kez hayata geçirdiğimiz bisiklet yollar, yayalaş�rılmış alanlar, este�k meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi 
hizmetlerle herkesin takdirini kazanan bir görünüm kazanıyor.
Çaycuma'yı büyük şehirlerin boğucu havasından kaçanların sığınacakları bir liman haline dönüştürüyoruz. 
Verdiğimiz tarafsız hizmetler sayesinde, herkes, eşit yur�aş olmanın huzurunu yaşıyor.  
Çok mutluyum, yap�ğımız imar planı revizyonu ile yıllar sonra da sağlıklı bir şekilde kentleşmeye devam edeceğiz. 
Çaycuma'nın onlarca yıl sonrası da garan� al�nda ar�k.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra bir tarih beldesi de olan ilçemizin turizm alanındaki payını da yükseltmek is�yoruz.
Yap�ğımız çalışmalar sonrasında, yur�aşlarımızın yaşam kalitesi sürekli ar�yor. Hiç abar�sız söylüyorum, projelerimiz 
hayata geç�ğinde, ilçemiz, bölgenin cazibe merkezi olacak.
Çaycuma'da her şey, çok daha iyiye gidecek, yarınların bugünden aydınlık olması için canımızı dişimize katarak çalışıyoruz 
çünkü.
Bu topraklara, bu toprakların ye�ş�rdiği insanlara inanıyor, güveniyoruz.
Hizmetlerimizi tam da bu nedenle katlayarak sürdürüyoruz.
Çaycuma'ya hizme� bir ibadet olarak görüyoruz.
Tarihe bir not düşmek al�nı çizerek söylüyorum: Çaycuma'da her şey bir öncekinden daha güzel olacak.
Herkesin içinde yaşamaktan mutlu olduğu Çaycuma'yı el birliğiyle yaratacağız.
Bunun huzuru ile herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum.

BAŞKAN’DAN...
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Emeğin, hoşgörünün, kardeşçe yaşamın, 

huzurun beldesi Çaycuma, bağrında, insanlığın 

binlerce yıllık mirasını da taşıyor.  Filyos 

Nehri'nin oluşturduğu bereketli topraklar, 

kadim zamanlardan beri, yalnızca insanlara 

değil tüm canlılara yaşam alanı sunuyor… 

Çağıl�lı suların Karadeniz'le buluştuğu yerde 

yükselen an�k (Tion) ken�, içinde, insanlığa 

dair binlerce öykü saklıyor… Kadıoğlu 

Köyü'ndeki Lykurgos ve Ambrosia mozaikleri, 

eski zamanların ih�şamını tüm zarafe�yle 

sunarken, Çaycuma, an�k su kemerleri, tarihi 

değirmenleri,  kilise kalın�larıyla keşfedilmeyi 

bekliyor. 

BİR UZUN İNSANLIK
ÖYKÜSÜDÜR ÇAYCUMA
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Çaycuma'nın Kadıoğlu Köyü'nde 
bulunan mozaiklerin Roma Dönemi'ne 
ait olduğu belir�liyor. MS 250-260 
yıllarına dönemlenen mozaiklerde bir 
üzüm bağını be�mleyen 
kompozisyonun solunda erkek, sağında 
ise kadın figürü bulunuyor. An�k 
kaynaklarda anla�ldığı şekliyle, Tanrı 
Dionysus'a inanmayan ve hakaret eden 
Trakya Kralı Lykurgos, tanrılar 
tara�ndan cezalandırılıyor. Lykurgos 
deliriyor ve bir üzüm bağında karısı ve 
oğlunu öldürüyor. Göz alıcı renkleri, 
muhteşem desenleri, kusursuz 
işçiliğiyle gören herkesi büyüleyen 
mozaikler böyle bir efsaneyi anla�yor.
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Filyos Çayı ağzında yer alan ve tarihi 
kaynaklarda “Tieion - Tius - Tium - 
Tieium - Tios - Tion” gibi farklı isimlerle 
adlandırılan Filyos an�k ken�, 
ilçemizin sınırları içinde yer alıyor. 
Miletoslular tara�ndan kurulan bir 
Helen kolonisi olduğu biliniyor. An�k 
çağların büyük tarihçisi Strabon, 
Filyos'un, Pergamon Krallığı'nın 
kurucusu A�alos'un oğlu Filetairos'un 
doğum yeri olduğunu söylüyor. Bir 
başka efsanedeyse, M.Ö.7. yüzyılda, 
Tios adlı bir rahip tara�ndan kurulduğu 
anla�lıyor. Roma Bizans ve 
Cenevizlilerin hüküm sürdüğü beldede 
kale, açık hava �yatrosu, su kemerleri, 
an�k liman mendireği gibi kalın�lar 
bulunuyor.
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Her tonu insanın gönlüne bir başka huzur veren 
deli yeşili, çağıldayan suları, bereket �şkıran 
yaylaları, değişime açık hoşgörülü insanlarıyla 
Ba� Karadeniz'in incisi olan Çaycuma, büyülü 
güzelliğiyle göz kamaş�rıyor. Tam ortasından 

geçen Filyos Nehri, bolluk, bereket kadar, 
görülmeye değer manzaralar, su sporları 
olanağı da sunuyor. Doğası, tarihi zenginlikleri, 
kültürel varlıklarıyla Çaycuma tüm insanlığa 
kucak açıyor. 
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İlçemize bağlı Çayır Köyü'nde bulunan 
mağara, olağanüstü güzelliğiyle birlikte, 
tarihsel yanıyla da önem taşıyor. An�k 
dönemlerde mağaradan çıkan suyun 
Filyos'a akı�ldığını kanıtlayan su 
kemerlerinin bir bölümü hâlâ ayakta 
duruyor. 1,300 metre uzunluğundaki 
mağaranın içinde bulunan sual� nehri, 
botla gezilebilecek kadar geniş alanlar 
sunuyor. Çayır Köyü Mağarası, 
çevresindeki dinlence alanlarıyla 
herkesi huzurlu bir ortama davet 
ediyor. 
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Orman varlığını geniş yapraklı ağaçların 
oluşturduğu Göldağı Tabiat Parkı, aynı 
zamanda bir doğa harikasının da adı 
olarak öne çıkıyor.  Faunasında sürekli 
olarak var olan kuşların yanı sıra göç 
kuşlarına da ev sahipliği yapıyor. 
Çocuklara ve ye�şkinlere çeşitli 
ak�viteler için olanak sunan geniş oyun 
alanları, dileyenlere kamp yapma �rsa� 
da sağlıyor. Doğayla baş başa kalmak 
isteyenler için farklı bir seçenek olan 
Göldağı, orman al� bitki 
kompozisyonuyla da görülmeye değer 
güzellikler taşıyor.

GÖLDAĞI 

TABİAT PARKI
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BOLLUĞUN, BEREKETİN, 
LEZZETİN ADIDIR ÇAYCUMA

Geç�ği her yere hayat vererek akan Filyos 
Irmağı, Çaycuma'nın tam ortasından, tüm 
cömertliğini sunarak geçiyor. Oluşturduğu 
verimli topraklar, yalnızca ilçeyi değil, tüm 
bölgeyi doyuracak bir zenginlik yara�yor. 
Çevresinde bin türlü canlı kendine yaşam alanı 
buluyor. Endemik türler açısından da varsıl 

olan vadinin dağlarla çevrili olması, havadaki 
nemin yüksek düzeyde seyretmesine neden 
oluyor. Yüksek nem, bitkilerin hızlı gelişimiyle 
farklı aroma�k özellikler kazanmasını sağlıyor. 
Çaycuma'nın bolluğu, bereke�, bambaşka 
lezzetleri bu kendine özgü ekosisteminden 
geliyor.
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Yöremizde ye�şen en önemli büyükbaş 
hayvan olan manda, 11 ay yeşil 
kalabilen doğal meralarda otladığı için 
sütü kendine özgü bir tat taşıyor. 
Kaymağı son derece kalın olan 
yoğurdun yoğunluğu bıçakla kesecek 
kadar ka� oluyor. Vitamin içeriği ve 
kalsiyum yönünden zengin, kolesterol 
oranı düşük olduğu için diğer 
yoğurtlara göre çok daha sağlıklı 
olduğu biliniyor. Manda yoğurdu 
yalnızca gıda ürünü olarak değil 
türkülere, manilere, şiirlere de konu 
olarak, Çaycuma'ya, kültürel kimlik de 
kazandırıyor. 

ÇAYCUMA 

MANDA YOĞURDU 
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Elleri öpülesi kadınların ye�ş�rdiği organik 

ürünler, Bar�n karayolunun hemen karşısında, 

6500 metrekare kapalı alanda kurulan bölge 

pazarında, tüm bereke�yle alıcılarını bekliyor. 

Yeşil tonların bin türüne bürünmüş sebzeler, 

balını Filyos Irmağı'nın bereke�nden alan 

meyveler, mahir ellerde üre�len tarhana, 

peynir, köy ekmeği, serme, manda yoğurdu, 

reçel gibi damak çatlatan lezzetler, tüm 

albenisiyle orada sergileniyor. Ninelerimizin 

tülbentlerinde sakladığı tohumlardan �şkıran 

bereket, yüzlerce yıllık tatları, bitmeyen bir şifa 

kaynağı olarak bizlere sunuyor.

ORGANİK PAZAR
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Çaycuma'nın yöresel bir değeri olan 
Pelemet Bezi keten dokumalar 
kategorisinde yer alıyor. Bölgemizin bir 
zamanlar en önemli tarım ürünlerinden 
biri olan ketenin liflerinden üre�liyor. Ter 
emici özelliği nedeniyle yöre halkı 
tara�ndan geçmişte iç giyim, elbise ve ev 
teks�linde kullanılan Pelemet Bezi, el 
yapımı “düzen” adı verilen ahşap 
tezgâhlarda dokunuyor. Üzerine işlenen 
yöresel nakışlar ve özellikle tel kırma ile 
tam bir sanat eseri hüviye� kazanıyor. 
Şimdilerde otan�k örtüler, yelek, buluz, 
çanta ve hediyelik eşya biçiminde 
değerlendiriliyor. 

ÇAYCUMA 

PELEMET BEZİ
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ÇAYCUMA

Filyos

Saltukova

Perşembe

20

“BÜTÜN YOLLARIN KESİŞTİĞİ 

  BİR KAVŞAKTIR ÇAYCUMA”

Çaycuma yalnızca doğası, kültürel zenginliği, 
tarihsel birikimiyle değil, ulaşım çeşitliliğiyle 
de göz kamaş�rıyor. Demiryolu ile Ankara ve 
Zonguldak'a bağlı olan ilçemiz, bölgenin tek 
havalimanını da sınırları içinde barındırıyor. 
Yapımı planlanan Filyos Limanı alanına, ilçe 
merkezinden, araçla, 20 dakikada 

ulaşılabiliyor. Çaycuma, karayolu ile İstanbul'a 
385, Ankara'ya 250, Zonguldak'a 47, Bar�n'a 
ise yalnızca 46 kilometre mesafede bulunuyor. 
Yolların kesiş�ği Çaycuma herkesi lezzetleri, 
insani sıcaklığı ve doğal güzellikleriyle 
buluşmaya çağırıyor.
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