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PERŞEMBE GELİŞİYOR

3BAŞKAN KANTARCI’DAN 

ÇAĞRI GENİŞ YANKI BULDU

BURADA BAŞARI KAÇINILMAZ

RÖPORTAJ: O eski Çaycuma yok şimdi!

BURADA ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

BAŞKAN’DAN

Daha iyiye
Daha güzele
Daha iyiye

2016 modern Çaycuma yolunda a�lan dev 
adımlarla geç�. Geceli gündüzlü 
çalışmalarımızla, ilçemizi, yarınlara umutla 
bakan insanların ken� yap�k. Bir yeni yıl 
müjdesi olarak söylüyorum, 2017 çok daha 
nitelikli hizmetlerin verildiği yıl olacak. 
Değerli Çaycumalılar, yeni yılınız kutlu 
olsun. 2017'de, yuvalarınızdan sağlık, 
mutluluk huzur eksik olmasın. 3'TE

Daha güzele

’de’de



Çaycuma'nın Perşembe 
Belediyesi yap�ğı hizmetlerle, 
beldeye bambaşka bir görünüm 
kazandırıyor. İlçemizin beldeleri 
arasında nüfus yoğunluğu 
açısından en kalabalık yerleşim 
alanı olan Perşembe'de birçok 
noktada yapılan yenileme 
çalışmaları, altyapı ve üstyapı 
faaliyetleri, yaya kaldırımı ve 

park düzenlemeleri dikkat 
çekiyor. Belediye Başkanı İsmail 
İnam, 400 yıllık tarihi birikime 
sahip Perşembe'yi, bir huzur 
beldesi haline ge�rmek için 
yoğun çaba sarf e�klerini 
söylerken, “Küçük beldemizde, 
büyük yerleşim alanlarında 
bulunan tüm imkânları 
halkımıza sunmak is�yoruz. Bu 

vizyonla yol, kavşak ve park 
düzenlemeleri yapıyoruz. 
İmkânı olan bütün cadde ve 
sokaklara bisiklet yolu yapmaya 
çalışıyoruz. Köklü bir tarihi 
birikimi olan beldemizi, 
yarınlara hazırlarken, Filyos 
Vadisi Projesi'nin ge�receği 
olası nüfus hareke�ni de 
dikkate alıyoruz” dedi.
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Perşembe 
Belediyesinin 
çalışmalarıyla 
belde yeni bir 

çehre kazanıyor

   Çaycuma Belediyesi bir farkındalık 
projesine daha imza a�. Yörenin doğal 
varlıklarına dikkat çekmek, bu konuda 
toplumda bilinç uyandırmak isteyen 
Çaycuma Belediyesi, Filyos deltasında 
görülen 301 kuştan, şimdilik 44 
tanesinin fotoğra�nı, ilçenin değişik 
yerlerine as�. İlçe merkezinde son 
derece güzel görüntüler ortaya 
çıkmasını sağlayan çalışma, 
Çaycumalılardan da beğeni aldı. Kuş 
fotoğrafları, BEÜ Öğre�m Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Sözen’in yayımında büyük 
emek harcadığı “Zonguldak Kuşları” adlı 
kitaptan derlendi.
   Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent 
Kantarcı, “Her yönüyle çok zengin bir 

beldede yaşıyoruz. 
Başımızın üstünde kanat 
çırparak geçen her varlığı ‘kuş’ 
deyip geçiyoruz ama onların her 
biri apayrı özellikler taşıyan birer varlık. 

Kuşlar besin zincirinde 
oynadıkları rolle 

ekosistemin çok önemli bir 
parçası. Doğada ters giden bir şeyi 

kolayca anlamamıza ve hızla müdahale 

etmemize yardımcı çok yardımcı 
oluyorlar. Ayrıca, yara�kları güzellikler 
kadar zararlı böceklerle otları tüketmesi 
nedeniyle doğanın en değerli 
parçalarından biri. Yöremiz kuş varlığı 
açısından çok zengin. Ülkede varlığı 
tespit edilen 465 kuş türünün 301 
tanesi bölgemizde gözlenmiş. Biz bu 
zenginliğe dikkat çekmek, doğayı birlikte 
paylaş�ğımız canlılar konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla bu 
çalışmaya yap�k. Çeşitli yerlere 
as�ğımız kuş fotoğrafları ilçemizde 
görsel güzellik ka�. Bunu yapmamızı 
sağlayan değerli hocamız Profesör 
Mustafa Sözen’e şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Perşembe gelişiyor
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Çaycuma Belediyesinin yap�ğı 
düzenlemelerin kendilerine esin 
kaynağı olduğunu da söyleyen 
Başkan İsmail İnam, “İlçe 
merkezimiz son dönemdeki 
düzenlemelerle çok güzel bir 
görünüm kazandı. Çaycuma 
misafirlerimize gururla 
gezdireceğimiz örnek bir kent oldu. 
Bunda Başkan Bülent Kantarcı'nın 
çok payı var. Kendisiyle büyük bir 
işbirliği ve dayanışma içindeyiz. El 
ele vererek Çaycuma'mızı yalnızca 
Zonguldak'ın değil, tüm 
Karadeniz'in, Türkiye'ye örnek 
ilçesi haline ge�receğiz” dedi.

Kuşlar Çaycuma’ya           renk kattıKuşlar Çaycuma’ya           renk kattı



Elinizde tu�uğunuz bu bültenle 
2016'yı uğurluyoruz. 2016 yılında, 
biz, Çaycuma'da, geleceğe doğru 
umut dolu adımlar a�p, 
birbirinden güzel hizmetleri 
yaşama geçirmeye çalışırken, hem 
dünyada, hem ülkemizde son 
derece kötü günler yaşandı. Gözü 
dönmüş caniler, hain saldırılarla 
yüzlerce masum insanı katle�. Bir 
ateş çemberi içindeki ülkemizde, 
tüm bunların üzerine gelen 15 
Temmuz darbe girişimi, toplumsal 
dengeleri hepten altüst e�. 
TBMM'nin bombalanıp, sivil halkın 
üzerine ateş açıldığı hain girişim, 
halkımızın sağduyusu ve direnişiyle 
püskürtüldü, ancak sancıları hâlâ 
sürüyor.

ÇAYCUMA: ANADOLU'DA 
YEŞEREN UMUT
Toplumsal barış ve huzur 
arayışındaki ülkemizde pek çok 
çalışma bu yüzden duraklamaya 
uğrarken, Çaycuma Belediyesi, 
ülkedeki kötü koşullara inat, 
birbirinden önemli işlere imza a�.
Başarılı çalışmaları taraflı, tarafsız 
çok geniş çevrelerden takdir 
topladı. Şehircilikle ilgili uzman 
kuruluşların “Anadolu'da yeşeren 
umut” olarak tanımladığı 
Belediyemiz, çağdaş kentçiliğin 
tüm biçimlerini yaşama geçirmek 
için yoğun bir çaba içinde oldu. 

MALİ YAPISI EN SAĞLIKLI 
BELEDİYELER ARASINDAYIZ
Bir zamanlar, bütçesine göre, 
ülkenin, borç yükü fazla yerel 
yöne�mleri arasında olan 
Çaycuma Belediyesi bugün, mali 
yapısı en sağlıklı belediyeler 
arasında başa güreşiyor. Tüm cari 
ödemelerimizi yap�ğımız gibi, 

 

geçmişten gelen tüm borçları 
yapılandırdık, köprü faciasında 
kaybe�ğimiz vatandaşlarımızın 
tazminatları da dahil düzenli olarak 
ödüyoruz. Bunları yaparken, hiçbir 
hizme�n aksamasına izin 
vermediğimiz gibi, sürekli ya�rım 
yapıp, yeni projeler geliş�riyoruz. 
Söz verdik, modern Çaycuma'yı el 
birliğiyle yaratacağız. 2016 yılı bu 
söz doğrultusunda a�lan dev 
adımlarla geç�. Çok kısa sürede 
çehresi değişen, hava kalitesi 
yükselen, fiziki koşulları iyileşen 
Çaycuma, herkesin örnek 
gösterdiği, imrendiği, yaşamak 
istediği bir belde haline geldi. 

GELECEĞE UMUTLA BAKAN 
İNSANLARIN KENTİ
2017'de tempomuzu daha da 
yükselteceğiz. Daha önce ana 
cadde ve bulvarlarda başla�ğımız, 
2016'da yan yol ve sokaklara 
taşıdığımız yenileme çalışmalarını, 
aynı tasarım ve kaliteyle, tüm 
mahallelere taşıyacağız. Doğalgazı 
ilçenin tamamına yayarak, çok 
daha kaliteli bir havaya 
kavuşacağız. Çaycuma'nın her 

köşesi aynı kalitede hizmetle 
buluşacak. Ana caddede ne varsa, 
aynısını, mahallesinde, sokağında 
gören hemşehrilerimiz, eşit hizmet 
almanın, eşit haklı yur�aş olanın 
sevincini yaşayacak. 

GELECEĞİN METROPOL KENTİ 
ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI.
Sakin şehir vizyonu ile 
gerçekleş�rdiğimiz hizmetlerimiz, 
Çaycuma'yı, geleceğe umutla 
bakan insanların ken� haline 
ge�rdi. İlçemiz yara�ğı ışıl�yla 
herkesin yüzünü döndüğü bir kent 
oldu. Filyos Vadisi Projesi ile eş 
zamanlı büyüyecek geleceğin 
metropol ken�, ülkeye örnek 
olacak şekilde şekillenmeye 
başladı. Yeni imar planımız ve 21. 
yüzyıla odaklanan vizyonumuz, 
başarılı kadromuz ve hiç 
bitmeyecek çalışma aşkımızla biz 
buna hazırız. Hemşehrilerimizi 
bunun huzurunu yaşamaya davet 
ediyoruz. 

YENİ YILINIZI KUTLUYORUM
2016 kısır siyasi çekişmelerle 
geçen zor bir yıldı. Katliamlar, 
darbeler yaşadık. Bi�rdiğimiz yılda, 
hiç hak etmediğimiz büyük 
üzüntülerle yüz yüze geldik.  2017, 
tüm bunların unutulup, yarınlara, 
taptaze başlangıç yap�ğımız bir yıl 
olsun. Terör, gözyaşı ve acı, 
ha�rladıkça yüreğimizi burkan 
kötü bir ha�ra olarak kalsın 
içimizde. Analar ağlamasın, 
gözyaşları dursun. Bu duygularla 
hizme�nde olmaktan onur 
duyduğum Sevgili Çaycumalıların 
yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu, 
huzur dolu bir yıl diliyorum.

 

       *    *    *    *
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83 köye çocuk bahçesi

Çaycuma Beled�ye 
Mecl�s�m�z �lçen�n tüm 

köyler�ne çocuk bahçes� 
yapma kararı aldı.

Araç parkımız büyüyor
Beled�yem�z araç parkına 
yen� b�r yol süpürme aracı 
daha kattı...

Kal�tel� ve etk�n h�zmet �ç�n bölgedek� 
pek çok �lke �mza atan Çaycuma 
Beled�yes�, h�zmet standardını 
artırmak �ç�n, b�r yandan da, araç 
parkını büyütüyor. Çaycuma 
Beled�yes�, bu kez, yen� b�r yol 

süpürme aracı daha aldı. Yen� alınan 
d�zel yakıtlı mak�ne, 2 metre süpürme 
gen�şl�ğ�n�n yanı sıra, kar kürüme 
bıçağına da sah�p. Saatte 4 b�n 
metreküp em�ş kapas�tes�ne sah�p fanı 
bulunan süpürme aracı, gezer hortumu 
�le farklı noktalarda tem�zl�k 
yapab�lme özell�ğ� taşırken, boyutları 
neden�yle de tüm cadde ve sokaklarda 
h�zmet verme olanağı sağlıyor.

2017'de tempomuzu 

daha da yükselteceğiz. 

Daha önce ana cadde ve 

bulvarlarda 

başla�ğımız, 2016'da 

yan yol ve sokaklara 

taşıdığımız yenileme 

çalışmalarını, aynı 

tasarım ve kaliteyle, tüm 

mahallelere taşıyacağız.

Başkan’dan

Çaycuma Beled�ye Mecl�s�m�z�n Aralık ayı 
b�r�nc� toplantısında, Çaycuma’ya bağlı bütün 
köylerde, beled�yen�n b�rer çocuk bahçes� 
yapması �ç�n M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �le 
protokol �mzalamak üzere Beled�ye Başkanı 
Bülent Kantarcı’ya yetk� ver�ld�.
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Beled�ye Başkanımız Bülent Kantarcı 
Başbakan B�nal� Yıldırım'a Zonguldak 
z�yaret� sırasında, �lçen�n ve bölgen�n 
beklent�ler�n� �çeren �k� dosya sundu. 
Dosyalar gerek yerel, gerekse ulusal basında 
�lg� gördü.  Gazetelere konuyla �lg�l� 
b�lg�lend�rmelerde bulunan Başkan Kantarcı, 
“Sayın Başbakanımıza b�r� ulaşıma özel, 
d�ğer� de bölge ve �lçem�z�n talep ve 
beklent�ler�n� �çeren �k� dosyayı, danışmanları 
aracılığıyla �lett�k. Talepler�m�z�n bölgem�z 
�ç�n yaşamsal önemde olduğunu 
düşünüyorum” ded�.

ESKİ CEZAEVİNİN DEVRİNİ İSTEDİK
Yıldırım'a sunduğu dosyada Çaycuma'yı ve 
Çaycuma Beled�yes�n�n h�zmetler�n� tanıtan 
bölümlere de yer verd�kler�n� söyleyen 
Kantarcı, “Bunların yanı sıra, bakanlıklarda 
bekleyen yazılarımızın tar�h ve numaralarını 
ver�p, olumlu olarak sonuçlandırılması �ç�n 
yardım da talep ett�k. Beled�yem�z�n, Spor 
Merkez�, B�l�m Merkez�, Kule Asansör, F�lyos 
Park Yaşam Alanı g�b� öneml� projeler�n� 
tanıttıktan sonra, esk� cezaev�n�n, müze 
yapılmak üzere tarafımıza devr�n� �sted�k” 
ded�.

BÜYÜK ZONGULDAK KURULSUN, 
ÇAYCUMA MERKEZ OLSUN
Kente yen� b�r �dar� yapılanma önerd�kler�n� 
de söyleyen Kantarcı, “Esasen kömür 
havzasının �ht�yaçlarına göre oluşturulmuş b�r 
�l olan Zonguldak, zaman �ç�nde, üçe bölündü 
ve küçültüldü. Üç küçük �l�n, k�msen�n �ş�ne 
yaramadığını hep�m�z yaşayarak gördük. 
Kömür havzasıyla b�rl�kte, ekonom�dek� payı 
da küçülen kent �ç�n ç�z�len tüm 
projeks�yonlarda, F�lyos Vad�s� Projes� tek 
çıkış yolu olarak göster�l�yor. Bu yen� duruma 
göre, yen� b�r �dar� yapılanmaya g�d�lmel�d�r.  
Oluşan yen� konjonktürde, büyük Zonguldak 
yen�den kurulmalı, Bartın, Karabük ve 
Zonguldak'tan oluşacak yen� �l�n merkez� 
Çaycuma olmalıdır” ded�.

DOSYADAKİ DİĞER PROJELER

HAVAALANINA İKİNCİ PİST
Çaycuma Havaalanı'nın ver�ml� kullanımına 
engel olan doğal man�anın ortadan 
kaldırılması �ç�n, İlçem�z Hacılar mevk��nde, 
F�lyos Irmağı'nın sedde �ç�ne alınmasıyla 
kazanılan alanda, �k�nc� p�st yapılmalıdır. 

FİLYOS ÜNİVERSİTESİ 
KURULMALIDIR
BEÜ'nün en büyük yerleşkes�, 90 b�n 
metrekare alanla Çaycuma'dadır.  Öner�len 
ün�vers�ten�n fiz�k� altyapısı hazırıdır. 
Kurulacak F�lyos Ün�vers�tes�, F�lyos Vad�s� 
Projes� kapsamında kurulacak tes�slere, 

n�tel�kl� eleman yet�şt�recek, bölgen�n gerek 
planlanmasına,  gerekse ekonom�k gel�ş�m�ne 
katkı sunacaktır. 

İLÇE MERKEZİ – FİLYOS VADİSİ 
KOLAY KARAYOLU
Mevcut Çaycuma-Zonguldak karayolu 45 
k�lometred�r. Yakadem�rc�ler Köyü �le Sapça 
Köyü arasındak� esk� yolun �y�leşt�r�lmes�yle, 
26 k�lometreye düşmes� mümkündür. Hızla 
büyüyen ün�vers�tes�, havaalanı ve F�lyos 
Vad�s� Projes�n�n get�rd�ğ� ek kapas�te göz 
önüne alındığında bu yol büyük �şlev 
görecekt�r.

İKİ YENİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ
Çaycuma'mızın yen� �mar planına 
koyduğumuz çevre yolu ve bu çevre yolunu 
Zonguldak-Bartın karayoluna bağlantısını 
sağlayacak �k� köprünün yapımı, geleceğ�n 
metropolü olmaya aday �lçem�z�n planlı 
gel�ş�m�ne büyük katkı sunacaktır. 

FİLYOS VADİSİ KALKINMA İDARESİ
F�lyos Vad�s� Projes� �ç�n kamu kurumları, 
yerel yönet�mler ve merkez� �dare arasında 
koord�nasyonu sağlayıp, h�zmet�n hızlı ve 
ekonom�k b�r şek�lde hayata geçmes�n� 
sağlayacak b�r �dare kurulmalıdır.

METRO HATTI
İl merkez� �le Çaycuma arasında 19 
k�lometrel�k b�r yolla bağlayacak metro hattı, 
F�lyos Vad�s�'ne ulaşımın çok daha sağlıklı 
hale gelmes�n� sağlayacaktır.

FİLYOS LİMANI 
İÇ ANADOLU OTOBANI
Temel� atılan F�lyos L�manı'nın kapas�tes�n�n 
bu kadar büyük tutulmasının amacı İç 
Anadolu Bölges�n�n loj�st�k desteğ�n�n 
Karaden�z üzer�nden sağlanmasıdır. Bunun 
mümkün olab�lmes�, ancak, F�lyos L�manı �le 
İç Anadolu Bölges� bağlantısını sağlayacak b�r 
otobanın �nşası �le mümkündür.

FİLYOS LİMANI İÇ ANADOLU 
ELEKTRİKLİ DEMİRYOLU
Hem yük, hem de �nsan taşımacılığı �ç�n 
kullanılab�lecek elektr�kl� dem�ryolu, daha 
büyük kapas�teler�n, daha büyük hızlarla İç 
Anadolu Bölges�'ne ulaşmasını mümkün 
kılacaktır.

ADAPAZARI - BARTIN 
DEMİRYOLUNUN İNŞASI
Projes� uzun yıllar önces�nden yapılan, 
kamulaştırma �şlemler� bell� ölçüde 
tamamlanan bu yatırımın hayata 
geç�r�lmes�yle, sanay�n�n en yoğun olduğu 
Marmara Bölges� �le F�lyos L�manı'nın 
bağlantısı kurulmuş olacaktır.
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BARTIN >

Mevcut Karayolu

Planlanan
Çevre yolu

KOZCAĞIZ >

Yen� köprüler

ZONGULDAK

SAPÇA KÖYÜ

BARTIN >

ÇAYCUMA

Karayolu

Karayolu ağına
dah�l ed�lmes�
�stenen yol

15 KM

18 KM

12 KM

FİLYOS

BAKACAKKADI

HAVALİMANI

FİLYOS
L�man Projes�İKİ YENİ KARAYOLU KÖPRÜSÜİKİ YENİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ İLÇE MERKEZİ – FİLYOS VADİSİ 

KOLAY KARAYOLU

İLÇE MERKEZİ – FİLYOS VADİSİ 

KOLAY KARAYOLU

Mevcut P�st

İKİNCİ PİST

ÇAYCUMA

KARABÜK

BARTIN

ÇAYCUMAZONGULDAK

19 KM

ÇAYCUMA

İstanbul-Ankara
Otobanı

FİLYOS LİMANIFİLYOS LİMANI

İÇ ANADOLU OTOBANI

ADAPAZARI-BARTIN

DEMİR YOLU HATTIMETRO HATTI

YENİDEN

BÜYÜK ZONGULDAK

ESKİ CEZAEVİNİN DEVRİNİ

TALEP EDİYORUZ

ESKİ CEZAEVİNİN DEVRİNİ

TALEP EDİYORUZ

FİLYOS ÜNİVERSİTESİ Havaalanına Doğal Maniası Olmayan

Zonguldak-Çaycuma



Beled�yem�z, Batı Karaden�z Kalkınma 
Ajansının destekler�yle kapas�te 
gel�şt�rme eğ�t�m� yaptı. “Yönet�m, 
Planlama, Örgüt ve Operasyonel 
Becer�ler�n Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k 
Eğ�t�mler” başlığıyla 12-16 Aralık 
tar�hler� arasında yapılan çalışmada, 50 
personel,  �ş sürec� ve anal�z�, stratej�k 
planlama ve stratej�k yönet�m, halkla 
�l�şk�ler, yönet�c� as�stanlığı �le süreç ve 
zaman yönet�m� eğ�t�mler� aldı. Son 
derece key�fl� geçen eğ�t�mler� veren 
Ufuk Evren, personel�n �lg�s� ve 
derslere katılımından büyük mutluluk 
duyduğunu söyled�. Evren sorularımıza 
şu yanıtları verd�:

† B�r hafta süren eğ�t�m 
tamamlandı. Nasıl geçt� çalışma, 
ver�m� nasıldı?
Çaycuma'dak� eğ�t�m çalışmalarını çok 
severek yaptım, çünkü çok katılımcı b�r 
grup vardı. Çaycuma Beled�yes� 
çalışanlarının öğrenmeye son derece 
açık ve kend�n� gel�şt�rmeye çok �stekl� 
olduğunu gösteren bu durum,  karşılıklı 
s�nerj�y� doğurdu, bu da çalışmanın 
ver�m�n� yükseltt�. Bu eğ�t�mc�lere çok 
heyecan veren b�r durumdur ve doğal 
olarak daha etk�l� olmak �ster.  Böylece 
güzel sonuçlar çıkar ortaya. Eğ�t�m�n 
çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

† Çalışmayı neye göre yaptınız?  
İht�yaçlar dah�l�nde çerçeves� �y� 
ç�z�lm�ş b�r programla eğ�t�m yaptık. 
İy� de oldu. Ama yeterl�  m�, değ�l 
elbette. Devam ed�lmes� gerek�yor. Pek 
çok şey�n temel�n� attığımızı 
düşünüyorum. İnsanların bunun üzer�ne 
koyup yaşamlarına uygulayıp daha �ler� 
sev�yelere taşıması gerek�yor. 
İnsanların profesyonel yetk�nl�ğ�n�n 
yükselmes� �ç�n hayat boyu öğrenmes� 
gerekenler olduğunu unutmaması 
gerek�yor.

† İlk kez geld�ğ�n�z Çaycuma s�zde 
nasıl b�r �zlen�m uyandırdı?
Merkezde dolaşma şansım oldu, çok 

düzenl� ve tem�z b�r kent. Az �nsanın 
yaşadığı b�r yer olmamasına karşın, son 
derece de sak�n. İlk kez gördüğüm ve 
adının “akıllı kavşak” olduğunu 
öğrend�ğ�m kavşaklar çok hoşuma g�tt�. 
İnsanlar �y� şeylere çok çabuk alışıyor. 
Ankara'ya döndüğümde, ışıklı 
kavşaklara uyum sağlayab�l�r m�y�m 
d�ye kara kara düşünmeye başladım. 

† Pek�, beled�yec�l�k h�zmetler�n� 
nasıl buldunuz?
Yaşadığım zaman d�l�m� �ç�nde 
beled�yec�l�k h�zmetler�yle b�reb�r 
muhatap olduğum söylenemez, ama 
çalışanlarını tanıdım, son derece 
v�zyoner ve pek çok �lk� başarmış b�r 
başkan var. Eğ�t�me neredeyse tüm 
çalışanlar katıldı, herkes hang� m�syonu 
taşıdığını �y� b�l�yor. Vatandaş 
memnun�yet�ne g�den yolda ne g�b� 
görevler� olduğunun farkındalar ve 
�şler�n� severek yapıyorlar. Bu tarz 
çalışan b�r yerde başarı kaçınılmaz. 
Beled�yeler vatandaşının rahat ve 
huzurlu yaşaması �ç�n gerekl� olan her 
şey� tes�s etmekle görevl� kurumlardır. 
Çaycuma Beled�yes� çalışanları bunun 
b�l�nc�yle hareket ed�yor. Başarının 
tesadüfi olmadığı çok açık.

† Son olarak b�r şeyler demek �ster 
m�s�n�z?
Bence Çaycumalılar çok şanslı. Çok 
değerl� b�r başkanları var. Babası uzun 
yıllar beled�ye başkanlığı yapmış, 
kend�s� �y� b�r eğ�t�m aldıktan sonra 
başarılı �şlere �mza atmış, �şadamı 
olarak kend�n� kanıtlamış b�r �nsanın, 
bu makama aday olmasını, h�zmetten 
başka b�r şeyle açıklamak mümkün 
değ�l. Yılmaz Büyükerşen Esk�şeh�r'�, 
Mansur Yavaş Beypazar'ı marka kent 
yaptı. Çaycuma da aynı yolda �lerl�yor. 
Ben �ler�de Çaycuma konuşulurken, 
“Bu markanın ortaya çıkış sürec�n�, �lk 
adımlarını gördüm, gözler�mle tanığım” 
d�yeb�leceğ�m. Bu açıdan da kend�m� 
şanslı sayıyorum. 
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Burada başarı
Beled�yem�z�n BAKKA desteğ�yle 

düzenled�ğ� eğ�t�m çalışmasına eğ�t�mc� 
olarak katılan Ufuk Evren beş gün 

kaldığı Çaycuma'dan çok etk�lend�ğ�n� 
söyleyerek, “Başkanın v�zyonunu 

b�l�yorum, personel� tanıdım. 
Çaycumalılar çok şanslı, burada

başarı kaçınılmaz” ded�.

Eğitimci Ufuk Evren’i makamında kabul 

ederek bir teşekkür belgesi veren 

Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, 

“Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek 

için, hem hizmetlerimizin çeşitlerini, 

hem de kalitesini sürekli artırmak 

zorundayız. Bu eğitimleri bunun için 

yapıyoruz. Eğitime katılan 

arkadaşlarımdaki memnuniyet ifadesini 

görünce ben de çok memnun oldum. 

Çok daha dinamik, vatandaş 

memnuniyetini çok daha yukarılara 

taşıyan bir belediye için elimizden gelen 

tüm gayreti gösteriyoruz. Ben bu eğitim 

desteğini bize sağlayan BAKKA 

yetkililerine, eğitimi veren Sayın Ufuk 

Evren’e teşekkür ediyorum” dedi.

kaçınılmaz

Çaycuma’da renkler de engelsiz
Çaycuma Kent Konseyinin, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle, 75.Yıl İlkokulunda 
düzenlediği etkinlikte engelli 
öğrencilerle resim boyama 
etkinliği yapıldı. Engelli 

öğrencilerle birlikte boyama 
yapan Çaycuma Belediye 
Başkanı Bülent Kantarcı, tüm 
öğrencilere boyama kitabı ve 
pastel boya seti hediye etti. 
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KONUK YAZAR

DAVUT UYAR

1963 yılında, Çaycuma'nın havadan 
�lk kez fotoğraflarını çeken İsma�l 
Nalcıol (Uzun İsma�l) o 
fotoğrafların öyküsünü anlatırken, 
o günler� adeta yen�den yaşadı. 
Foto Serap adlı dükkânında hâlâ 
mesleğ�n� sürdüren Nalcıol aslında 
b�r elektr�kç�ym�ş. 1950'l� yılların 
�k�nc� yarısında, Çatalağzı – Ankara 
arasında 66 b�n voltluk elektr�k 
hattını döşeyen Et�bank'ın kontrol 
bürosunda çalışmaya başlamış. 
Orada mesleğ� öğrend�kten sonra, 
F�lyos Ateş Tuğla Fabr�kası'nda 
elektr�kç� olarak çalışmaya 
başlamış. B�r gün, b�r arkadaşının 
fotoğraf mak�nes� geçm�ş el�ne. 
Onunla b�rkaç makara fotoğraf 
çek�p satmış. İy� b�r gel�r elde 
ed�nce �ş�nden �st�fa ed�p,  
fotoğrafçılığa başlamış. Devrekl� 
İzzet Usta'dan �ş�n �ncel�kler�n� 
öğrenen Nalcıol, Çaycuma'nın �lk 
fotoğraf stüdyosunu kurmuş. Şöyle 
anlatıyor o günler�: “Çaycuma'da o 
zamanlarda h�ç fotoğrafçı dükkanı 
yok. B�r Fotoğrafçı Yusuf var, o da 
alam�nüt mak�ne �le sokakta 
fotoğraf çek�yor. Ben �lk dükkânımı 
ş�md�k� Koçkan İş Hanı'nın 
bulunduğu yerdek� tek katlı b�r 
�şyer�nde açtım. O zamandan ber� 
on b�nlerce fotoğraf çekt�m. Ama 
arş�vde tutmayı beceremed�m. 
Onlar ş�md� dursaydı, Çaycuma 
çok değerl� b�r arş�ve sah�p 
olacaktı. Belk� ben de çok para 
kazanacaktım, ama olmadı.”

      KORKUDAN 36 POZUN 
      6'SINI ANCAK ÇEKEBİLMİŞİM

Kend�s�ne havadan fotoğraf 
çekmen�n aklına nereden geld�ğ�n� 
sorduğumuzda, “Ben t�caret 
adamıyım. Nasıl farklı b�r şey 
yapab�l�r�m d�ye düşünürken 
aklıma geld�. Saltukova 
Havaalanı'na,  senede b�r �k� defa, 
tek k�ş�l�k uçaklar gel�rd�. Türk 
Hava Kurumu'na a�t bu uçaklara on 
l�ra veren b�nerd�. Onlardan b�r�ne 
b�nd�m. P�lotla hoşbeşten sonra 

kafa deng� olduğunu anladım. 
Kend�s�ne Çaycuma'nın havadan 
fotoğraflarını çekmek �sted�ğ�m� 
söyled�m. O da kabul ett�. 
Saltukova'dan Çaycuma'nın üzer�ne 
gel�nce 'Sakın korkma, ben tepeden 
aşağıya doğru alçalacağım, yan 
döndüğüm zaman kanatların 
üzer�nden çek' ded�. Nereye 
çek�yorsun, ödüm patladı. 'Mak�ne 
ya düşerse, ya bağlı olduğum 
emn�yet kemer� koparsa' d�ye b�r 
sürü korku yaşadım. 36 pozdan 6-7 
tanes�n� ancak tutturmuşum. 
Aşağıya �nd�ğ�mde yüzüm sapsarı 
olmuş” d�yor. 

   İNSANLAR ÇOK BOZULDU,   
   DOĞAYI DA BOZDU
O fotoğrafları kartpostal g�b� 
tabed�p epey satmış. İy� de para 
kazanmış. Yıllar sonra Koçkan 
İnşaat takv�m yapmış. “Güzel de 
b�r takv�m oldu” d�yor İsma�l 
Nalcıol. Aynı uçağa b�n�p, aynı 
yerden Çaycuma'ya b�r daha baksa 
�k� görüntü arasında nasıl b�r fark 
olacağını sorduğumuzda, “Yahu o 
zaman Çaycuma'mı var? Her yer 
tarlaydı. Toplasan beş, on tane ev 

vardı buralarda. Küçücük b�r yer. 
Ş�md� tanımak mümkün değ�l” 
yanıtını veren Nalcıol, y�ne de o 
zamanları çok aradığını söylüyor. 
“Ş�md� �nsanlar çok bozuldu. 
Herkes üçkâğıtçı oldu. Saygı maygı 
kalmadı. Bozulan �nsan doğayı da 
bozdu. Doğayı, doğa bozamaz, 
�nsan bozar” d�ye yanıtlıyor.

      BU REİS GELDİ
      ÇAYCUMA'YI 
      ÇAYCUMA YAPTI
İlçen�n son zamanlarını soruyoruz 
kend�s�ne, yüzüne son derece c�dd� 
b�r görünüm takıp, “Ben s�ze b�r 
şey söyleyey�m m� bu Re�s geld� 
Çaycuma'yı Çaycuma yaptı. Ben 
patavatsız adamım. Re�s dah�l 
herkes�n yüzüne konuşurum. 
Alavere dalavere b�lmed�ğ�m �ç�n o 
da sever ben�. Bu h�zmetler� takd�r 
etmeyenlerden Allah hesap sorar. 
G�d�n bakın, yen� pazaryerler�n� 
gez�n. Orada ş�md� 200-300 tane 
m�n�büs var. Onlar buraya gelseyd�, 
nereye koyacaktık Çaycuma'nın 
�ç�nde. Re�s çok doğru yaparak 
pazaryerler�n� oraya kurdu. 
Çaycuma'ya nefes aldırdı” d�yor.

“O eski Çaycuma yok şimdi!”

Çaycuma'nın havadan ilk fotoğraarını çeken
İsmail Nalcıol, o fotoğraarın öyküsünü anlattı.

Çay-Bel gözlerin hep üzerinde olduğu, Çaycuma 
Belediyesinin, yani Çaycuma'nın bir şirke�. Bu şirket 
Çaycuma Belediyesini kâra geçiren çalışmalarda öncülük 
yap�. Asıl amaç halka hizme� daha ucuza mal etmek. 
Sağladığı is�hdamı ise tar�şmaya bile gerek yok. Mali 
bütçesini günden güne ar�rıp Çaycuma halkına hizmet 
vermeye devam ediyor. Kısacası Çay-Bel Çaycuma 
halkının şirke�. Daha ne tür yeni hizmetler sunacağını 
ileride göreceğiz.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN
          ÇAYCUMA'NIN İHTİYAÇLARI

Zonguldak'ın incisi Çaycuma diğer ilçelere nazaran 
arazi yapısı ile gelişmeye daha müsait. Buna karşın, var 
olan havalimanımızda ne yazık ki iç hat seferleri yok. Bu 
eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Bu konu Çaycuma'yı 
dolayısıyla Zonguldak'ı ilgilendirmekle beraber Bar�n ve 
Karabük'ü de ilgilendiriyor. 
Çaycuma'da 4 yıllık fakülte olması gerekiyor. Açılan 2 
yıllıklarda öğrenci sayısı yok denecek kadar az. 
Rektörlüğün Çaycuma'ya bakış açısını değerlendirirken 
Filyos Projesi'ni de düşünmesi gerekir.
Şayet Filyos Projesi ifade edilen rakamlarda is�hdam 
sağlayacaksa yeni bir hastanenin de Çaycuma'ya 
kazandırılması gerekiyor.
2019 sonlarına doğru Çaycuma'nın ilçe nüfusu 100 
binleri rahat geçecek�r. Artan nüfus ile ih�yaçlar da 
çoğalacak�r. Bunların temeli ulaşım ve sağlık�r. Sosyal 
ak�viteler zamanla oluşur ve yapılır.

ÇAYCUMA KANTARCI İLE BIR BAŞKA GÜZEL!
İçinde yaşadığımız il olan Zonguldak her geçen gün 

biraz daha geri gidiyor. Ülkemizin dört bir tara�nda yeni 
yollar, yeni tesisler, yeni hastaneler hizmete açılırken, 
Zonguldak maalesef bu hizmetlerden is�fade edemiyor. 
Başka illere yapılan havaalanı ve hastaneleri görüp, 
orada yaşayanlar adına seviniyor, ilimiz adına 
üzülüyoruz. Çok uzun yıllardır anla�lan, vaat edilen 
Filyos Projesi'nin limanının temelinin Zonguldak'tan 
doğru a�lmasına biraz olsun sevinirken, yıllardır 
bitmeyen Çaycuma Devlet Hastanesi ek binasının resmi 
açılışının Başbakan'a yap�rılmış olmasının şaşkınlığı 
içindeyiz.

Yeterli hizmet alamadığımız gerçeğinin bizi iyice 
üzdüğü bu ortamda Çaycuma Belediyesi çalışmalarıyla 
bize özel olduğumuzu hisse�riyor. Biz Zonguldak'ın bu 
alabildiğine ihmal edilmişliğine rağmen Bülent 
Kantarcı'nın vizyonu ve özverisi ile adeta Zonguldak'tan 
farklı bir yerde yaşıyor gibiyiz. Bölgenin en büyük 
belediye hizmet binası bitmek üzere. Bi�ğinde de 
Çaycuma'mızın pres�ji çok ar�racak. Taşıt ve yaya 
yolları tam bir büyükşehir görüntüsünde. Pazaryerleri bir 
arada, minibüs durakları bir arada, şehir içi trafiği 
minibüslerden de, pazarlardan da etkilenmiyor. Yıllardır 
yapılamayan imar düzenlemeleri bir bir yapılıyor. 
Açılamayan yollar açılıyor, şehir içi trafiği daha da 
rahatlıyor. Çaycuma'mız belediyemizin yoğun çabası 
sonucunda doğalgaza kavuştu ve şehir merkezimiz hava 
kirliliğinden kurtuldu. Birkaç yıldır Çaycuma'ya gelmemiş 
olup yeni gelenler gördüklerine inanamıyor.

Yukarıda da yazdığım gibi Zonguldak il merkezinde 
yaşayıp da Çaycuma'ya gelenler de Zonguldak'a geri 
dönmek istemiyor.

Çünkü Çaycuma ar�k bir başka!
Çünkü Çaycuma Zonguldak'ta bir tane, 

Zonguldak'tan çok farklı!
Çünkü Çaycuma ar�k daha modern, daha 

yaşanılası bir yer!
Çaycuma Kantarcı'nın kazandırdığı yeni vizyonla 

ar�k daha güzel. Ve daha da güzel olacağına inanıyorum.
Ne mutlu bana ki Çaycumalıyım ve Çaycuma'da 

yaşıyorum.

ÇAYCUMA'NIN OLAN ÇAY-BEL

Röporta
j



Burada  çok mutluç ko lc au r
Beled�yem�z b�r �lk� daha başardı, 
bölgem�z�n �lk kapalı oyun parkını 
çocuklarımıza armağan ett�. 
Çaycumalı çocukların yağan 
yağmura, kara, dondurucu 
soğuklara aldırış etmeden 
gönüller�nce eğlenmeler�n� 
sağlayan Pamuk Prenses Çocuk 
Ev�, özell�kle hafta sonları büyük 

rağbet görüyor. Çaycuma Kent 
Konsey�n�n büyük katkı sunduğu 
çocuk ev�, �lçe merkez�nde, 
mülk�yet� beled�yem�ze a�t, 
“Altıgen” olarak tab�r ed�len 
b�nanın üst katında faal�yetler�n� 
sürdürüyor. Pazartes� günler� har�ç, 
sabah 09.00 �le 19.00 saatler� 
arasında h�zmet veren tes�slerde 

çeş�tl� yaş gruplarına h�tap edecek 
oyun aletler� ve b�l�m setler�n�n 
yanı sıra, farklı akt�v�te alanları da 
yer alıyor.

SEVGİYLE BÜYÜYEN 
ÇOCUKLAR, DÜNYAYA 
SEVGİYLE BAKARLAR
Konuyla �lg�l� değerlend�rmelerde 
bulunan Beled�ye Başkanımız 
Bülent Kantarcı, “H�zmete 
sunduğumuz her tes�s bana ayrı 
heyecan ver�yor. Ama Pamuk 
Prenses Çocuk Ev�'n�n yer� apayrı. 
Çocukluk �nsan yaşamının en 
öneml� devres�, bu yaşlarda 
ed�nd�ğ� alışkanlıklar �lerdek� 
yıllarda k�ş�l�ğ�n� şek�llend�r�yor. 
Sevg�yle büyüyen çocuklar, 
dünyaya sevg�yle bakarlar. O 
çocuklardan �stesen�z de, kötü 
�nsan yapamazsınız. Burada 
yarının sevg� dolu toplumunun 
nüveler�n� oluşturuyoruz. Ayrıca, 
çocuklarımız, ne kadar mutlu b�r 
dönem geç�r�rlerse, Çaycuma �le 
kurdukları duygusal bağ o kadar 
güçlü olur. Doğup büyüdüğü 
kentle duygusal bağı güçlü olan 
�nsanlarsa yaşamının her 
dönem�nde, nerede yaşarsa 
yaşasın, hep oranın h�zmet�nde 
olmak �ster. Yarınların 
Çaycuma'sını mutlu, neşel� b�r 
dönem geç�ren bu çocuklar 
şek�llend�recek. Onlar �ç�n yapılan 
her güzel �ş, ülkem�z�n aydınlık 
yarınlarına atılmış b�r adımdır” 
ded�. 

Pamuk Prenses Çocuk Evi'nin açılışı Kaymakamımız Serkan Keçeli, 
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ve Çaycumalıların katılımıyla 

12 Kasım Cumartesi günü yapıldı.

ÇAYCUMA BELEDİYESİ - KENT KONSEYİ
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Çaycuma
     Belediyesi

WhatsApp’ta

0549 761 01 96

Beled�yem�z�n WhatsApp üzer�nden 
oluşturduğu 7/24 h�zmet hattı h�zmete 
g�rd�. Başkanımız Bülent Kantarcı, 
WhatsApp üzer�nden oluşturulan 
hatla vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat, 
sorunlarını beled�yeye 
�let�leb�leceğ�n� söyled�.  Ac�l 
sorunlara günün hang� saat�nde olursa 
olsun anında müdahale ed�leceğ�n� 
açıklayan Başkan Kantarcı, tüm 
�hbarların mutlaka yanıtlanacağını 
bel�rterek “Tüm amacımız, 
vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı 
şek�lde çözüp, en doğru h�zmet� 
vermekt�r” ded�. “Çek, gönder, 
çözel�m” sloganıyla oluşturulan hat, 
549 761 01 96 numaralı telefon 
üzer�nden h�zmet verecek.

Belediyemizde 
asgari ücret 1500 TL
Beled�yem�z, hükümet�n, 1.404 l�ra 

olarak açıkladığı asgar� ücret�, 1.500 

l�ra olarak uygulayacak. Beled�ye 

Başkanı Bülent Kantarcı, “Çaycuma 

Beled�yes� sosyal demokrat 

beled�yec�l�k anlayışının güzel b�r 

örneğ�n� serg�l�yor. B�z aylar 

önces�nden çalışmalarımızı yapmış, 

sağladığımız mal� d�s�pl�nle bell� b�r 

dengeye gelen bütçem�z�n olanaklarını 

göz önüne alarak, arkadaşlarıma, 

'Hükümet ne açıklarsa açıklasın, b�z 

1.500 l�radan aşağıya düşmeyeceğ�z' 

dem�şt�m. N�tek�m asgar� ücret 1.404 

l�ra olarak açıkladı. B�z sözümüzü 

tutup, 1.500 l�ra olarak uyguluyoruz. 

Bundan, 210 taşeron çalışanımız 

etk�lenecek.  Çaycuma Beled�yes� 

büyük b�r a�led�r. Çalışanlarımız 

a�lem�z�n en değerl� fertler�n� oluşturur. 

Onları, �nsanca yaşam düzey�ne 

yükseltmek b�z�m görev�m�zd�r. 1.500 

l�ra taban ücrett�r. Fazla mesa� ve d�ğer 

ödemelerle bu rakam, gerçekte, çok 

daha yukarılara çıkmaktadır. Tüm 

çalışanlarımıza hayırlı olmasını 

d�l�yorum.” ded�.
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