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SESSiZ 
Bir büyük değişimi 
yaşayan Çaycuma, 

Belediyemizin “sakin 
şehir” vizyonuyla 
gerçekleştirdiği 

devrimlerle, bir Avrupa 
kenti görünümü 

kazanıyor.DEVRiM
Kaldırım dâhil hiçbir yükselti olmadan yaptığımız yol 
düzenlemeleriyle engelli dostu bir belde haline gelen 
Çaycuma, bisiklet yolları, birörnek kent mobilyaları, 
estetik meydan düzenlemeleriyle insanda hayranlık 
bırakan güzellikler sergiliyor. 2'DE

“Halkımız Çaycuma 
Belediyesine güveniyor. 
Vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğu ilçede daha 
güzel işler yapılacağına 
inanıyor. Bize de bu güveni 
boşa çıkarmamak için 
gecemizi gündüzümüze 
katmak düşüyor. Her şey 
Çaycuma için, tüm çabamız 
insanımızın yüzleri gülsün 
diyedir." 3'TE

BAŞKAN’DANBU
SAYIDA
NELER VAR?
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BAŞKAN’DAN

Bölgemizde ve İlçemizde bir ilk; 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Çaycuma geleceğe hazırlanıyor

Çaycuma bilimin de merkezi oluyor

Geleceğin sporcuları burada yetişecek

Bu ay mecliste ne konuşuldu?
    “Anıları yaşıyor”
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   B�r büyük değ�ş�m� yaşayan 
Çaycuma, Beled�yem�z�n “sak�n şeh�r” 
v�zyonuyla gerçekleşt�rd�ğ� 
devr�mlerle, b�r Avrupa kent� 
görünümü kazanıyor.
Kaldırım dâh�l h�çb�r yükselt� olmadan 
yaptığımız yol düzenlemeler�yle engell� 
dostu b�r belde hal�ne gelen Çaycuma, 
b�s�klet yolları, b�rörnek kent 
mob�lyaları, estet�k meydan 
düzenlemeler�yle �nsanda hayranlık 
bırakan güzell�kler serg�l�yor. 
Vatandaşlarımız, yayalaştırılmış 
alanların güvenl�kl� ortamında, rahat 
rahat dolaşıp, huzur �ç�nde alışver�ş 
yapmanın keyfin� yaşıyor.
Ücrets�z sokak �nternet�n� pek çok 
noktaya yaydığımız �lçede, 
yen�lemes�n� yaptığımız cadde ve 
sokakların p�s ve tem�z su şebekeler�, 
elektr�k altyapısı, yağmur suyu toplama 
hattı başta olmak üzere tüm altyapısı da 
yen�len�yor.
Doğalgaz dönüşümü adeta ışık hızıyla 
yapılarak hava kal�tes� süratle �y�leşen 
Çaycuma'mızda, solunan hava �le 
b�rl�kte kentsel yaşam kal�tes� de 
yüksel�yor.  

     ÇOMBÜS İŞLETMESİ 

     DESTAN YAZIYOR
Yen� oluşturduğumuz ÇOMBÜS 
İşletmes�, pazaryerler�n�n de bulunduğu 
Köprübaşı mevk�� �le kent merkez� 
arasındak� r�ng hattında, her ay, �lçe 
nüfusundan çok daha fazla �nsana ücrets�z 
taşımacılık h�zmet� vererek, sözcüğün tam 
anlamıyla destan yazıyor. Bu sayede pek 
çok aracın gereks�z şek�lde yollara 
çıkması engellenerek, trafiğ�n yarattığı 
olumsuzluklar da bell� ölçüde ortadan 
kaldırılıyor.
İlçe merkez�nde �ş� olan vatandaşlarımız, 
otoparka araçlarını park ett�kten sonra, 
mek�klerle çarşı �ç�ne y�ne ücrets�z olarak 
taşınıyor. Bu sayede hem kent �ç�nde 
eğlencel� b�r yolculuk yapılıyor, hem de 
trafik yoğunluğu azalıyor.
Atık yönet�m�n� baştan sona değ�şt�rd�k 
Çaycuma'nın. Her gün 2.500 Kg. ambalaj 
atığı ger� dönüşüm �ç�n toplanırken, 
h�zmete sunduğumuz atık su tes�s� �le 
F�lyos Irmağı'na arıtılmamış b�r damla su 
b�le bırakılmaması �ç�n çalışılıyor.
Açtığımız k�lometrelerce uzunluğundak� 
�mar yolları �le �lçem�z, rahat ulaşılab�l�r, 
trafik stres� çok daha az olan b�r belde 
hal�ne gel�yor.

Dört b�r yana d�kt�ğ�m�z ve her b�r� b�r 
başka mesaj �çeren heykellerle, Çaycuma, 
b�r yandan kentsel hafızasını d�r� tutarken, 
d�ğer yandan son derece estet�k b�r 
görünüm kazanıyor. 
Altyapı, kentsel düzenleme - yen�leme 
çalışmalarının tamamı beled�yem�z�n 
olanakları ve personel�yle yapılıyor.  
Kent�n görünümünü değ�şt�r�p, k�ml�k 
kazandıran ahşap ve beton kent 
mob�lyalarının tamamı tes�sler�m�zde 
üret�l�yor. 

     ÇAYCUMA 

     GELECEĞE HAZIRLANIYOR
Ulusal b�r yarışma �le m�mar� projes� 
bel�rlenen Çaycuma Spor Merkez� �le 
Çaycuma, sporda da yen� atılımlar yapmaya 

hazırlanıyor. Çok fonks�yonlu 
yapısı �le aynı zamanda b�r 
sosyal merkez olarak 
kurguladığımız tes�sle, 
�lçem�z�n, su sporlarında da 
�dd�alı hale gelmes� 
planlanıyor. F�lyos Irmağı'nın 
hemen kıyısında yer alacak 
merkezde, ulusal düzeyde sporcuların 
yet�şmes� hedeflen�yor. 
Zonguldak'ın aydınlık yüzü Çaycuma 
b�l�m�n de merkez� hal�ne gel�yor. Y�ne 
ulusal çapta b�r yarışma �le projes�n� 
bel�rled�ğ�m�z Çaycuma B�l�m Merkez� �le 
her yaştan, farklı gel�şk�nl�ğe sah�p 
�nsanların b�l�mle buluşturulması 
hedeflen�yor. B�lg�n�n b�zzat kaynağında, 
uygulamalı olarak öğren�lmes�n� sağlayacak 
merkezde, b�l�me olan merakın �lg�n�n 

artırılması amaçlanıyor.
B�reysel çıkarları değ�l, toplumsal faydayı 
ve kamu yararını gözeterek yaptığımız �mar 
planı rev�zyonu �le Çaycuma'nın yalnızca 
bugünü değ�l, yarınları da garant� altına 
alınıyor.
F�lyos Irmağı'nın kontrol altına alındığı 
alanlarda başlattığımız düzenlemelerle 
Çaycuma'ya yepyen� yaşam alanları 
kazandırılıyor. Zem�n düzenleme 
çalışmaları devam eden alanlarda yalnızca 
�lçeye değ�l, tüm bölgeye h�tap edecek 
caz�be merkezler�n�n yapılması planlanıyor.
İnşaatı hızla devam eden yen� beled�ye 
b�nası, çoklu fonks�yonlarıyla �lçeye değer 
katan b�r proje olarak yüksel�yor. 
Önümüzdek� yıl h�zmete g�recek olan 
beled�ye kompleks�nde vatandaşların 
�şler�n� çok daha hızlı görmes�, 
beled�yem�z�n daha etk�n ve d�nam�k 
h�zmet vermes� hedeflen�yor. 

    İLÇE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARIN DA  

    ODAĞI HALİNE GELİYOR
Yalnızca tekn�k, altyapı değ�l sosyal-
kültürel çalışmalara da ağırlık ver�l�yor. 
Yen� oluşturduğumuz bando, b�s�klet ve 
b�n�c�l�k toplulukları, Türk Halk ve Sanat 
Müz�ğ� gruplarıyla, �lçe kültürel 
çalışmaların da odağı hal�ne gel�yor.
Kentsel k�ml�ğ� korumak, Çaycumalılık 
ruhu ve b�l�nc�n� gel�şt�rmek �ç�n dev 
adımlar atılıyor. Bu amaçla SEKA Sosyal 
Tes�sler� �ç�nde yer alan sosyal b�na ve 
d�ğer kentsel m�ras aslına uygun olarak 
restore ed�l�rken, �lçem�zde yet�şen 
değerler�m�z� anma, tanıtma, gelecek 
kuşaklara bırakma doğrultusunda pek çok 
çalışma yapılıyor. 
Çaycuma gel�ş�yor, Çaycuma değ�ş�yor. 
Gerçekleşt�rd�ğ�m�z sess�z devr�mle, her 
şey b�r öncek� günden daha güzel b�r hale 
gel�yor. 
“Her şey Çaycuma'mız, tüm çabamız 
�nsanımız �ç�n. Bu doğrultuda daha çok 
çalışacak, daha çok üreteceğ�z” ş�arıyla 
yola çıkan Bülent Kantarcı'nın 
önderl�ğ�ndek� Çaycuma Beled�yes�, 
çağdaş şeh�rc�l�ğ�n tüm b�ç�mler�n� ödünsüz 
b�r şek�lde hayata geç�rerek, �lçen�n, 
geleceğe doğru em�n adımlarla �lerlemes�n� 
sağlıyor. 
Çaycuma halkı, geleceğ�n�n em�n ellerde 
olmasının huzurunu yaşıyor.

Vatandaşlarımız, 
yayalaştırılmış 

alanların güvenlikli 
ortamında, rahat rahat 
dolaşıp, huzur içinde 
alışveriş yapmanın 

keyni yaşıyor.

SESSiZ
DEVRiM !

SESSiZ
DEVRiM !
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Kentin görünümünü değiştirip, kimlik 
kazandıran ahşap ve beton kent 

mobilyalarının tamamı 
tesislerimizde üretiliyor. 



Bölgemizin cazibe merkezi olma 
yolunda büyük adımlar atan 
Çaycuma'da gerçekten çok güzel 
şeyler oluyor.
İlçemiz, büyük bir hızla, insanların, 
içinde yaşamaktan mutlu olduğu 
bir huzur ve güven beldesi haline 
dönüşüyor. 
Çaycuma'mızı modern bir şehir 
haline dönüştürmek için gecemizi 
gündüzüme ka�yoruz. “Günler 
tempomuza yetmiyor, saatler bize 
az geliyor” dersem hiç de abartmış 
sayılmam. 
Bisiklet yolları, yayalaş�rılmış 
alanlar, Beyaz Masa, Kent Konseyi, 
ÇOMBÜS, ücretsiz sokak interne�, 
hiçbir yüksel� içermeyen yaya 
yolları, a�kların geri dönüşümü,  
trafik ışığında bekleme çilesi 
olmayan dönel kavşaklar, este�k 
meydan düzenlemeleri gibi pek çok 
ilkle tanış�rdık ilçeyi. Bunlardan 
kimileri bölgemizin de ilklerini 
oluşturuyor. 
Çalışmalarımız başka belediyelere 
ilham veriyor. Yap�ğımız 
uygulamaların civar beldelerde de 
hayata geç�ğini görmek bizlere 
mutluluk verdiği gibi çalışma, 
üretme azmimizi körüklüyor.
Köprübaşı mevkkinde faaliyete 
geçirdiğimiz ve bölgenin en büyük 
kapalı alanına sahip pazaryerleri 
gerek büyüklüğü, gerek ulaşım 
kolaylığı gerekse yöresel ürün 
zenginliğiyle bir bölge pazarı olma 
niteliği taşıyor.
Göreve geldiğimiz günden beri, 
Çaycuma'nın yıllardır ihmal edilmiş 
tüm sorunlarını bir bir ele alıyoruz. 
Yol kaplamaları dâhil, tüm 
altyapısını sil baştan yeniliyoruz. 
Standartlara uygun akıllı kavşaklar, 
heykellerle bezenmiş este�k 
meydanlar ilçemize değer ka�yor.

Yeni aç�ğımız imar yolları ve 
yap�ğımız düzenlemelerle trafiği 
büyük ölçüde sorun olmaktan 
çıkardık.
Hızlı bir şekilde doğalgaz 
dönüşümünü sağlayarak, havası 
güzel, suyu güzel, insanı hepsinden 
güzel bir memleket haline geldi 
Çaycuma. 
Tüm bölgenin umudu haline gelen 
Filyos Vadisi Projesi'nin kalbi olan 
ilçemizin, kara, hava, demir ve 
deniz yollarının kesiş�ği bir 
noktada bulunması, ya�rımcılar 
için son derece cazip olanaklar 
sunuyor. Biz de, ilçemizi, yaşam 
kalitesi açısından da çok daha iyi 
hale ge�rerek bölgenin cazibe 
merkezi haline dönüştürmek 
is�yoruz.
Her türlü ya�rımı desteklemeyi, 
müteşebbisin önünü açmayı 
kendimize kutsal bir görev 
biliyoruz. Ancak doğayı kirletecek; 
hava, su, toprak kalitesini bozacak 
kirli teknoloji ürünü ya�rımlara da 
karşıyız.
Kızılırmak Deltası ile Sakarya Irmağı 
arasındaki en değerli ekosistemi 
oluşturan bu coğrafyanın termik 
santraller, çimento fabrikaları, 
petrokimya tesisleri gibi doğa 
düşmanı ya�rımlarla bozulmasını 
istemiyoruz. 
Sürdürülebilir bir kalkınma için 
endüstri kadar, tarım ve 
hayvancılığın gelişmesini de arzu 
ediyoruz.
Bölgemizde ilk kez ilçemizde 
yapılacak olan “Ba� Karadeniz Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı”nı tam 
da bu nedenle, son derece önemli 
buluyorum.
Bölge çi�çileri ile sektör 
temsilcilerinin bir araya geleceği bu 
pla�ormda ilçemiz adına olumlu 

gelişmelerin olacağını ümit 
ediyorum.
Bir sosyal varlık olan insanımızın, 
altyapı kadar sosyal-kültürel 
gereksinimlerini de karşılamaya 
çalışıyoruz.
Bu nedenle, önümüze, sporu 
geliş�rmek, ilçemizi bilimin 
merkezi haline dönüştürmek gibi 
bir görev de koyduk.
Çaycuma Spor Merkezi ve Çaycuma 
Bilim Merkezi için ulusal düzeyde 
gerçekleş�rdiğimiz mimari proje 
yarışmaları ile bir yandan mimarlık 
alanında ilçemizin adını 
duyururken, diğer yandan da, 
yüzlerce çalışma arasından, 
mekânda en uygun çözümleri 
üreten, en güzel projeleri seç�k.
Belediye Meclisimizde bu iki 
projenin hayata geçirilebilmesi 
gerekli kararları alıp 
yetkilendirmeleri yap�k.
Görev sürem dolmadan bunları da 
hayata geçirmeyi çok arzu 
ediyorum.
Sözlerimin başında dediğim gibi 
Çaycuma'da güzel şeyler oluyor. En 
güzeli de halkımız Çaycuma 
Belediyesine güveniyor. 
Vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğu ilçede daha güzel işler 
yapılacağına inanıyor.
Bize de bu güveni  boşa 
çıkarmamak için gecemizi 
gündüzümüze katmak düşüyor.
Her şey Çaycuma için, tüm çabamız 
insanımızın yüzleri gülsün diyedir.
Bunu çok çalışarak, çok üreterek, 
her zamankinden daha yara�cı 
çözümler bularak 
başaracağımızdan kimsenin 
şüphesi olmamalıdır.
Bu duygularla herkese saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum.
      *   *   *   *

Batı Karaden�z Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) tarafından desteklenen ve 
d�ğer destekç�ler� arasında Çaycuma 
Beled�yes�n�n de bulunduğu, “Farmers 
Fa�r, Batı Karaden�z Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı” 29 Eylül tar�h�nde 
başlıyor. Batı Karaden�z Bölges�nde �lk 
defa düzenlenen ve bölgen�n merkez� 
konumundak� �lçem�zde yapılacak olan 
Fuar, 2 Aralık'a kadar açık kalacak. 
Bölgesel ve ulusal düzeyde en az 
50.000 z�yaretç�n�n katılması beklenen 
Fuar, Beled�yem�z�n Köprübaşı 
mevk��nde faal�yete geçen Şeh�t Ker�m 
Keçec� Kapalı Pazaryer�'nde, toplam 

25.000 m 'l�k alanda kurulacak.  Fuarın 
gen�ş z�yaretç� katılımı ve büyük ürün 

yelpazes�yle tüm bölgeye canlılık 
kazandırması düşünülüyor. 

     YARIŞMALARA 

     EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Dört gün boyunca, 10.00 �le 19.00 
saatler� arasında ücrets�z olarak 
gez�leb�lecek Fuar etk�nl�kler� 
kapsamında, 29 Eylül Perşembe günü 
14.00'te, “Batı Karaden�z'de Tarım” 
konulu panel; 30 Eylül Cuma14.00'te 
“En İy� Manda Yoğurdu” yarışması; 01 
Ek�m Cumartes� günü 14.00'teyse “En 
Güzel Buzağı ve Malak” yarışması 
yapılacak. 

   BÖLGEYE HAREKETLİLİK

   KAZANDIRACAK
Fuarı düzenleyen Expo L�nk Fuarcılık, 
yayınladığı tanıtım broşüründe, 
amaçlarını, bölgeye hareketl�l�k 
kazandırmak ve Türk tarım sektörünün 
�lerlemes� adına yen� teknoloj�ler�n 
tanıtımını yapmak şekl�nde açıkladı. 
Fuara ayrıca, gıda ve tarım ürünler�n�n 
yen� alıcılarla buluşturulması, tekn�k 
ek�pman ve mak�ne konusunda 
yen�l�kler�n sektör tems�lc�ler� �le b�r 
araya get�r�lmes�n�n sağlanması ve bölge 
ç�ftç�ler� �le sektör tems�lc�ler�n� b�r araya 
get�rerek t�car� b�r platform oluşturulması 
g�b� �şlevler de yüklend�ğ� de açıklamada 
yer aldı.

     KANTARCI: 

  “BÖLGEMİZ İÇİN 

     ÇOK ÖNEMLİ”
Konuyla �lg�l� olarak b�lg� veren 
Beled�ye Başkanımız Bülent Kantarcı, 
“Bölgem�zde b�r �lke daha ev sah�pl�ğ� 
yapmanın sev�nc�n� yaşıyoruz. 29 Eylül, 
2 Ek�m tar�hler� arasında, Çaycuma, 
Batı Karaden�z Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı'na ev sah�pl�ğ� 
yapıyor. Fuar, tarım ve hayvancılığın 
gel�şmes�, �lçem�z�n, bölgen�n tarım ve 
hayvancılık merkez� hal�ne gelmes�n�n 
öneml� adımlarından b�r� olacak. Tüm 
�lçe halkı olarak, hep�m�ze görev 
düşüyor. Bu fuarda Çaycuma'nın 
tanıtımını en �y� şek�lde yapmak, bu 
alanda sah�p olduğumuz t�car� 
potans�yel� harekete geç�rmek �ç�n 
el�m�zden gelen çabayı göstermek 
zorundayız. Sektörde faal�yet yürüten 
ş�rketlerle, üret�c�ler�m�z�n pazar payını 
ne kadar büyüteb�l�rsek, Çaycuma'nın 
doğal kaynaklarını ve marka değer�n� o 
derece yükseltm�ş oluruz.  Bu şansı �y� 
değerlend�receğ�m�z� üm�t ed�yorum. 
Bu nedenle başta Sayın Val�m�z, �l 
bürokratları ve BAKKA yönet�c�ler� 
olmak üzere emeğ� geçen tüm kurum ve 
kuruluşlara teşekkür ed�yorum” ded�.
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Bölgemizde ve ilçemizde 

BiR iLK

Başkan’dan



Eylül 2016 AYLIK BÜLTEN 4

Çaycuma 

Geleceğe
 Hazırlanıyor

Çaycuma 

Geleceğe
 Hazırlanıyor

Çaycuma Beled�yes� 
dolud�zg�n çalışıyor. Yaz 
dönem� boyunca 
Çaycuma’nın çehres�n� 
değ�şt�recek çalışmalara �mza 
atan Çaycuma Beled�yes�, 
kent�n hemen hemen her 
noktasına h�zmet götürdü. 
Ulusal düzeyde �k� m�mar� 
proje yarışmasını 
sonuçlandırarak, tüm ülkeye 
örnek b�r başarının da altına 
�mza atan beled�yem�z, �lçey�, 
ülken�n ve m�marlık cam�asının 
gündem�ne soktu. Bu dönemde 
mahalleler de b�s�klet yolları ve yen� 
yol tasarımıyla tanışırken, 
pazaryerler�n�n tümü Köprübaşı 
mevk��nde b�r araya geld�. 

Yaptığımız çalışmalarla, doğal, 
kültürel dokusu, �nsan� yapısıyla çok 
büyük zeng�nl�klere sah�p b�r belde 
olan Çaycuma’nın potans�yel gücü, 
tüm bölgeye gelecek vaat eden b�r 
enerj�ye dönüşüyor.

YÖRESEL ÜRÜNLER 

PAZARI DA KÖPRÜBAŞI’NDA 
Çaycuma’da b�r büyük dönüşüm, 
son derece sancısız b�r şek�lde 
yaşandı. Tüm pazaryerler�, �k� yıllık 
çalışma sonunda, Köprübaşı’nda 
toplandı. Son derece modern şek�lde 
yapılan yen� pazaryerler�n�n 
h�zmete geçmes�, �lçe merkez�nde 
yaşanan keşmekeş� de sona erd�rd�. 
5700 metrekare kapalı, 7300 
metrekare açık ve 6600 metrekare 
otopark alanıyla bölgen�n en büyük 
pazarı hal�ne gelen Şeh�t Ker�m 
Keçec� Pazaryer�’ne, son olarak, 
kadınlarımızın, köyler�nde ürett�ğ� 
gıda ürünler�n� pazarladığı yöresel 
ürünler pazarı da taşındı. Yen� 
pazaryer�m�z�n, Bartın-Zonguldak 

karayoluna çok yakın b�r yerde 
kurulması, Çaycuma pazarına, b�r 
bölge pazarı n�tel�ğ� de kazandırdı. 
Mevcut yer� otoparka dönüşecek 
olan g�y�m pazarı �ç�n yen� 
düzenlenen 7300 metrekarel�k alan, 
değ�ş�m� yapılan caddelerden 
sökülen parke taşlarıyla kaplanıyor. 
Başkan Kantarcı, “Bu taşları 
koruyan veya z�yan etmeyen, 
molozların �ç�nden ayırarak yen�den 
döşeyen personel�m�ze (İşç�, şoför, 
operatör, tekn�syen, mühend�s 
heps�ne) teşekkür ed�yorum. B�l�yor 
musunuz? Bu taşlar yen�s�nden daha 
değerl�” d�yor.

İlçem�z�n Çarşamba �le Perşembe 
yakasını b�r araya get�ren �k� köprünün 
üzer�ne Beled�yem�zce pergolalar ve 
oturma grupları yerleşt�rd�. Konuyla 
�lg�l� Beled�ye Mecl�s�ne b�lg� veren 
Başkan Kantarcı, “Köprüler� halkın 
yararına daha fazla nasıl kullanırız, onun 

arayışları �ç�ndey�z. Oturma gruplarını 
yerleşt�rd�k, devamında peyzaj 
düzenlemeler� de yapacağız. Köprü 
yalnızca araçlarla yayaların geçt�ğ� b�r 
yer değ�l, Çaycumalıların yaşam 
alanının b�r parçası hal�ne dönüşecek” 
ded�.

KÖPRÜ SEYİR TERASI 

VE DİNLENME ALANI 

OLARAK DA HİZMET

VERİYOR

PEHLİVANLAR VE YEŞİLTEPE BİSİKLET YOLUYLA TANIŞTI
Şeh�r merkez�ne en yakın 
mahallelerden b�r� olan, 
sak�nler�n�n kent merkez�ne çoğu 
zaman yürüyerek geld�ğ� Yeş�ltepe 
Mahalles�, yapılan çalışmayla 
b�s�klet ve yaya yoluna kavuştu. 
Yol aynı gen�şl�kte mahalle �ç�ne 
kadar devam edecek. Kent�n b�r 
tür aort damarı olmaya aday olan 
yol, gez� ve yürüyüş amacıyla da 
kullanılab�lecek. Pehl�vanlar 
Mahalles� �se yapılan yol 
çalışmasıyla ana bulvarların 
görünümünü kazandı. Çalışma yaz 
sonuna kadar Karalar Mahalles�ne 
kadar uzanmış olacak.

İSTASYON SEMTİ HİZMETLE BULUŞTU
İstasyon semt�nde yaz 
başında açılışını yaptığımız 
Gaz� Parkı’nın ardından hızlı 
b�r şek�lde yol ve kaldırım 
çalışmalarına da başlandı. 
Her noktada aynı malzeme 
ve tasarımla yapılarak şehr�n 
karakter�st�ğ�n� oluşturan 
b�rörnek yol çalışması, semte 
bambaşka b�r görünüm 
kazandırdı. Her yere aynı 
kal�tede h�zmet 
götürülmes�yse 
vatandaşlardan büyük takd�r 
alıyor.
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İNÖNÜ 

MEYDANI DA 

YAYALAŞTI
Çağdaş kent tasarımlarının en değerl� 
öğeler�nden olan yayalaştırılmış 
alanların sayısı, hızla çoğalıyor. 
Atatürk Caddes�’n�n b�r bölümü �le 
Cumhur�yet Meydanı’ndan sonra, 
İnönü Meydanı da, büyük ölçüde, 
yayalaştırılmış alan hal�ne get�r�ld�. 

Üret�c� pazarının Köprübaşı 
mevk��ne taşınmasının ardından hızla 
yaptığımız çalışmayla alan, son 
derece estet�k b�r görünüm kazandı. 
Meydan, tar�h� çarşının yaşayan b�r 
bölges� olarak Çaycumalılara huzur 
vermeye devam edecek.

BELEDİYE KOMPLEKSİ HIZLA YÜKSELİYOR 
Gerek �nşaat hacm�, gerekse m�mar� 
tasarımıyla �lçem�z�n s�mgesel 
yapılarından b�r�ne dönüşecek olan 
beled�ye kompleks�m�z�n �nşaatı 
hızla yüksel�yor. Kaba �nşaatının 

planlanandan da önce b�t�r�lmes� 
hedeflenen kompleks�n, 2017 yılı 
�ç�nde, tüm çalışmaları 
tamamlanarak h�zmete açılması 
düşünülüyor.

TOKİ’YE BÜYÜK İLGİ
TOKİ, Beled�yem�z�n g�r�ş�mler� 
sonucunda, �lçem�ze 384 konut 
yapmayı programına aldı.  Konut 
yapımı duyuruya çıkıldığı andan 
�t�baren Çaycumalılardan büyük 
�lg� gördü. Daha İlk günde 
yapılacak konutlardan fazla 
başvurunun yapıldığı projen�n 

araz�s�, Beled�yem�zce yapılan 
�mar planı rev�zyonu sırasında 
üret�ld�. Başkan Kantarcı, 18 
uygulamasının tamamlanmasının 
ardından oluşturulacak �mar adaları 
üzer�ne, Çaycumalı müteahh�tlerce, 
TOKİ koşullarına uygun olarak 
konut yapılab�leceğ�n� söyled�.

KONUK YAZAR

ÖMER YILMAZ

Çaycuma Belediyesi, bir yılda, ulusal düzeyde iki mimari proje 

yarışmasını birden sonuçlandırıp, üç ayda iki kolokyuma ev sahipliği 

yaparak Anadolu’da başarılması zor bir başarıya imza a�. Tüm 

mimarlık camiası, bu başarıyı, büyük birkaç ken�n dışında eşi zor 

görülecek bir örnek olarak değerlendirdi. Çaycuma Spor Merkezi ve 

Çaycuma Bilim Merkezi için açılan yarışmalara toplam 191 ka�lım 

oldu. Yine mimarlık camiasına göre bu sayılar olağanüstüydü. Ka�lımın 

bu kadar yüksek olmasında, jürinin değerli üyelerinin payı çok büyüktü. 

Yarışmalar için büyük çaba harcayanlardan biri de Jüri Danışman Üyesi 

Ömer Yılmaz’dı. Arkitera Mimarlık Merkezi'nin onursal başkanlığının 

yanı sıra Kivi Stratejik Planlama AŞ’nin koordinatörlüğünü yapan 

Mimar Ömer Yılmaz, izlenimlerini, Çaycumalılar için yazdı.

ÇAYCUMA 
Semra ve Özcan Uygur Ankara’dan ben İstanbul’dan otomobillerimize 

atladık ve Çaycuma’ya geldik, 2015’in son günleriydi. Başkan’ın her 

başkan gibi acelesi vardı. Her Başkan gibi parası yoktu. Her başkan gibi 

o da yarışmaya endişe ile bakıyordu. 26.000 nüfuslu küçük bir 

Karadeniz ken�ydi Çaycuma, her ken�miz gibi tarumar edilmiş, içinde 

bulunduğu muhteşem coğrafya ile son derece tezat bir beton yığınıydı. 

Her ken�miz gibi, her ken�miz kadar. 

Belediye başkanı Bülent Kantarcı seçileli sadece 2 yıl olmuştu. O iki 

yılda, belki de Türkiye’de kişi başına düşen en uzun bisiklet yolunu 

yapmış�, sorunları vardı ama niyet iyiydi. Belediyeye ait kent mobilyası 

tesisi kurmuş burada bizi heyecanlandıran üre�mler yapıyordu. 

Doğalgaz çalışması için sokaklardan sökülen ve moloz olarak a�lan 

parke taşlarını ev kadınları eli ile yeniden paletleyerek kullanıma 

hazırlıyordu. SEKA Sosyal Tesisleri, mimarisi çok şahane olmasa bile 

geç�ğimiz 100 yılın değerlerinden birisi olarak ve kocaman bir kampüs 

olarak Çaycuma’nın ortasında duruyordu; buradaki sosyal tesisi yine 

bir sosyal tesis olarak; çerçevesine, kapısına, karo mozaiğine, tavan 

lambrisine dokunmadan yenilemeyi düşünmüş, bunu da uyguluyordu.  

Heyecanlanmış�k gördüklerimizden.

Bu atmosferde konuştuk Başkanla yarışmaları. 

Bir yüzme havuzu ve bir bilim merkezi binası yapılması söz konusuydu. 

Türkiye’nin çok daha büyük başka yerlerinde vatandaşlar ne yüzme 

havuzu ne de bilim merkezi nedir bilmezlerdi. Çaycuma’da bu iki -

Türkiye’ye göre- uzmanlık yapısı sayılabilecek bina yapılacak�; üstüne 

bir de Belediye Başkanı yarışmayla yapmak is�yordu. 

Yukarıdaki sa�rları 5 ay önce kaleme almış�m. Aradan geçen sürede 

her iki yarışma da başarıyla sonuçlandı merak edenler için linkleri 

şöyle:

• Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması h�p://goo.gl/JnoggA 

• Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması h�p://goo.gl/EcCgYe 

Bu iki yarışma vesilesiyle çok sayıda mimar, jüri üyesi ya da yarışmacı 

olarak Çaycuma’yı tanıma �rsa� buldu. Türkiye’de ha�zaya ve geçmişe 

verilmeyen değerden sonra Sosyal Tesisler’de Çaycuma Belediyesi’nin 

basit müdahalesi ile yapılan yeniden kullanım uygulamasını gördü 

ha�a jüri çalışmaları ve ödül törenleri Sosyal Tesisler’de olduğu için 

bizzat yaşadı. 

Ba� Karadeniz’in aydın insanlarının bu küçük ken� biz mimarlara çok 

iyi geldi, gelecek için ümit verdi. Umarım mimarların tasarımları da 

Çaycuma’ya yararlı olur ve çok daha yaşanabilir bir kent olması için 

destek olur.



Çaycuma Beled�yes� tüm bölgen�n 
�lg� odağı olacak b�r projey� daha 
hayata geç�r�yor. Çaycuma B�l�m 
Merkez� geleceğ�m�z�n tem�natı 
olan gençler�m�z� b�l�mle 
tanıştırmak, b�l�m�n günlük 
hayattak� kullanım şek�ller�n�, 
eğlend�rerek göstermek üzere, 38 
dönümlük araz� üzer�nde kuruluyor. 
B�l�m Merkez� her yaştan, farklı 
gel�şk�nl�ğe sah�p �nsanları b�l�mle 
buluşturmak, hemşehr�ler�m�z�n 
b�lg�y� b�zzat kaynağında, 
uygulamalı olarak öğrenmes�n� 
sağlamak, toplumun tüm 
kes�mler�nde b�l�me olan merakı, 
�lg�y� artırmak ve farkındalık 
yaratmak amacı da taşıyor. 

        İLÇEYİ BİLİM ÜSSÜNE 

        DÖNDÜRME HEDEFİNİN 

        İLK ADIMI
Çaycuma B�l�m Merkez� �lçem�z� 
bölgen�n b�l�m üssüne 
dönüştürmen�n �lk adımı olarak da 
tasarlanıyor. Bölgem�zdek� en 
büyük kamu yatırımı olan F�lyos 
Vad�s� Projes� �ç�nde “hafif 
endüstr�” olarak tanımlanan ve 
çevresel etk�ler� görece olarak daha 
az, teknoloj�s� daha yüksek 
yatırımların da nüves� olacak 
merkez�n bölgedek� �l ve �lçelerden 
de �lg� görmes� beklen�yor. Öte 
yandan TÜBİTAK tüm �ller�nde 
b�l�m merkezler� açmayı hedefl�yor. 
Çaycuma B�l�m Merkez�n�n 
tamamlandığında Zonguldak’ın 
b�l�m merkez� olarak da görev 
yapması hedeflen�yor.

       MİMARİ YARIŞMASI 

       SONUÇLANDI, 

       MECLİS KARARI ALINDI
B�l�m Merkez�n�n çok sayıda 
seçenek �ç�nden ekonom�k, �şlevsel, 
yen�l�kç� ve mekânda en doğru 
çözümler üreten projen�n seç�lmes� 
amacıyla, ulusal çapta düzenlenen 
m�mar� proje yarışması sonuçlandı. 
Seç�c� Kurul, 77 proje arasından,  
Soner Akçam ve arkadaşlarının 

tasarladığı projey� b�r�nc� olarak 
seçt�. Öte yandan projen�n yaşama 
geç�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
Beled�ye Mecl�s� kararı da alındı. 
Mecl�s, eylül ayında 
gerçekleşt�rd�ğ� toplantıda �hales�n� 
ve sponsorluk anlaşmalarını 
yapab�lmes�, bu doğrultuda h�be 
alab�lmes� �ç�n başkanlık makamına 
yetk� verd�.

       BİLİMİN OLDUĞU YERDE 

       HURAFE BARINAMAZ
Beled�ye Başkanımız Bülent 
Kantarcı, Çaycuma B�l�m Merkez� 
M�mar� Proje Yarışması ödül tören� 
ve kolokyumunda yaptığı 
konuşmada, “Yalnızca gençlerde 
değ�l, toplumun tüm kes�mler�nde 
b�l�me olan merakı, �lg�y� artırmak 
ve b�l�msel farkındalık yaratmak 
amacındayız. Toplumu ülkem�z�n 
geleceğ�ne kast eden cemaatler�n 
karanlık düşünceler�nden 
kurtarmanın b�r�c�k yolu da buradan 
geçmekted�r.  Çünkü b�l�m�n olduğu 
yerde hurafe barınamaz. B�l�m 
merkez� ayrıca �lçem�z� bölgem�z�n 
b�l�m üssü hal�ne dönüştürmen�n de 
b�r adımı olacaktır” ded�.

       BÖLGEDEKİ 

       ÜNİVERSİTELERİN DE 

       İLGİ ODAĞI OLACAK
Başkan Kantarcı konuşmasında, 
“Merkez�m�z tamamlandığında, 
başta Bülent Ecev�t Ün�vers�tes� 
olmak üzere Bartın, Karabük, 
Düzce ve Kastamonu’dak� 
ün�vers�telere de h�zmet verecek, 
bölgedek� tüm ün�vers�teler�n �lg� 
odağına hal�ne gelecekt�r. Batı 
Karaden�z Bölges�ndek� çok sayıda 
�nsanın b�l�m merkez�m�z� gezmek, 
buradak� deneysel ve uygulamalı 
etk�nl�klere katılarak yen� b�lg�lere 
ulaşıp keş�fler yapmak amacıyla 
�lçem�ze geleceğ� çok açıktır. 
Çaycuma, bu yönüyle de, 
bölgem�z�n b�r caz�be merkez� 
hal�ne dönüşecekt�r” şekl�nde 
�fadelere de yer verd�. 

ÇAYCUMA BiLiMiN DE MERKEZi OLUYOR
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Bölgemizdeki bir 
ilki daha gerçekleştiriyoruz. 
Bölgemizdeki bir 
ilki daha gerçekleştiriyoruz. 

Çaycuma Bilim Merkezi 
38 bin metrekare

 alanda, yükseliyor.

Çaycuma Bilim Merkezi 
38 bin metrekare

 alanda, yükseliyor.



ULUSAL DÜZEYDE 

SPORCULAR YETİŞTİRİLECEK

İst�hdam sorununun çözümü kadar �lçedek� 
yaşam kal�tes�n�n artırılmasını da 
önemseyen Çaycuma Beled�yes� halkın 
sosyal, kültürel �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n 
alternat�fler oluşturuyor. Suyla �ç �çe olan 
�lçem�zde, su sporları da artık b�r seçenek 
hal�ne gel�yor. Ulusal düzeyde açılan 

m�mar� proje yarışmasına 117 g�b� rekor b�r 
katılım olan tes�s�n yapım takv�m�, son 
derece hızlı �lerl�yor. İhales�n�n yapımı �ç�n 
Beled�ye Mecl�s�’nden başkanlık makamına 
yetk� ver�lmes�n�n ardından, uygulama 
projes�nde de son aşamalara gel�nd�. 
Çaycuma’ya yen� b�r akt�v�te alanı da 
kazandıracak olan ve F�lyos Çayı’nın 
hemen kıyısında yer alacak bu tes�ste, 
ulusal düzeyde sporcular yet�şt�rmek de 
hedefler arasında bulunuyor. 

Çaycuma’da çok öneml� b�r 
yatırım daha hayata geç�yor. 
Önümüzdek� dönemde, �ç�nde, 
su sporlarının da yapılab�leceğ� 
kapalı yüzme havuzu bulunan 
Çaycuma Spor Merkez�’n�n 
yapımına başlanıyor. Aynı 
zamanda b�r sosyal merkez 
olarak kurgulanan Spor 
Merkez�’nde, fıtness bölümüyle 
saunanın yanı sıra etk�nl�k 
çayırı, j�mnast�k alanı, 

tırmanma duvarı g�b� akt�v�te 
alanları da yer alacak. Yen� 
Mahalle’de F�lyos Irmağı’nın 
hemen kıyısında, mülk�yet� 
Çaycuma Beled�yes�ne a�t 
araz�de yapılacak olan Spor 
Merkez� çevre düzenlemeler� ve 
sosyal donatılarıyla 
Çaycumalıların hoşça vak�t 
geç�receğ�, �ç�nde olmaktan 
mutluluk duyacağı b�r kentsel 
mekân olacak.

AYLIK BÜLTEN

Ulusal düzeyde bir yarışmayla 
mimari projesi belirlenen ve 

uygulama projesi son rötuşlara 
kalan Çaycuma Spor Merkezi, 

geleceğin sporcularını 
yetiştirirken, halkımıza da 
farlı bir seçenek sunacak.

GELECEĞiN SPORCULARI 
BURADA YETiŞECEK

Çaycuma Spor Merkezi

İÇİNDE ÇOCUK HAVUZU DA BULUNACAK
İçinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı bölümler, ilkyardım 
odası, eğitim salonu, personel servis alanı, yeme, 
içme, satış mekânlarının bulunacağı tesiste, havuz, 
12,5 metreye 25 metre genişliğinde, 1.40 metre 
derinliğinde olacak. Ayrıca 50 metre kare genişliğinde 
bir de çocuk havuzu bulunacak.

Proje için ayrılan SEKA Sosyal Tesisleri’nin hemen bitişiğindeki alanın 
batısında kalan parkı ve yapıyı çevreleyecek açık alanlar, spor merkezinin 
bir sosyal merkez olma iddiasına destek olacak şekilde planlandı. 
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Çaycuma Beled�ye Mecl�s�, 
Başkan Kantarcı’nın 

öner�s�yle yen� yapılan kapalı 
pazaryer� �le önündek� 
meydana, Şeh�t Ker�m 

Keçec�’n�n adını ver�rken, 
İstasyon semt�ne yen� yapılan 
parkın adı da Gaz� Parkı oldu.

Çaycuma Beled�ye Mecl�s�’n�n eylül 
ayı toplantısı yapıldı. Beled�ye 
Başkanımız Bülent Kantarcı’nın 
dönem �ç�nde yapılan çalışmalarla 
�lg�l� yaptığı b�lg�lend�rmen�n 
ardından gündem maddeler�n�n 
görüşülmes�ne başlandı. Toplantıda 
Deneme B�l�m Merkez� ve Çaycuma 
Spor Merkez�’n�n �haleler� �le 
sponsorluk anlaşmalarını yapması, bu 
doğrultuda h�be alması �ç�n başkanlık 
makamına yetk� ver�l�rken, “Çaycuma 
Beled�yes� Arsa, Konut ve İşyer� 
Üret�m�, Tahs�s� ve K�ralanmasına 
İl�şk�n Yönetmel�k” �le “Çaycuma 
Beled�yes� D�s�pl�n Am�rl�ğ� 
Yönetmel�ğ�” oy b�rl�ğ�yle kabul 
ed�ld�. Yapımı halen devam eden Vad� 
Evler�’nde Çaycuma Beled�yes�n�n 
h�sses�ne düşen 12 konutun 
yönetmel�klere uygun b�r şek�lde 
satışı �ç�n beled�ye encümen�ne yetk� 
ver�lmes�n�n ardından, İmar 
Kom�syonu9nun 5 maddeden oluşan 
raporu, kom�syondan geld�ğ� şekl�yle 
kabul ed�ld�. Halen Tokat Val�l�ğ� 
görev�nde bulunan Çaycuma esk� 
Kaymakamı Cevdet Can’a fahr� 
hemşer�l�k beratı ver�lmes� tekl�fi oy 
b�rl�ğ�yle, Zabıta Müdürlüğünün �çk�l� 
alanlarda düzenleme yapılmasını 
�steyen tekl�fiyse oy çokluğuyla kabul 
ed�ld�. Enerj�-Sa’nın trafolar �ç�n 
bulunduğu yer talepler�n�n de 
onandığı toplantıda, Su ve 
Kanal�zasyon Müdürlüğünün atık su 
ücretler�n�n konutlar, �şyerler�, sanay� 
tes�sler�, kamu kurumları ve d�ğer 
aboneler şekl�nde sınıflandırılarak 
yen�den bel�rlenmes� taleb� Plan ve 
Bütçe Kom�syonuna havale ed�ld�.

 BAŞKAN ÖNERDİ ŞEHİT  

 KEÇECİ’NİN ADI 

 PAZARYERİNE VERİLDİ
Türlü İşler Kom�syonu’nun park ve 
kavşaklara �s�m ver�lmes� konusuyla 
�lg�l� raporu okunarak oy b�rl�ğ�yle 
kabul ed�ld�. Buna göre: Atatürk 
Bulvarı �le N�hat Kantarcı Caddes�’n�n 
kes�ş�m noktasında bulunan çay 
bahçes�n�n adı Atatürk Parkı; N�hat 
Kantarcı Caddes� �le Şems� Den�zer 
Caddes�’n�n b�rleşt�ğ� kavşağın adı 
N�hat Kantarcı Meydanı; Uğur 
Mumcu Caddes� �le Olcay-Oktay 
Yurtbay Caddes�’n�n kes�ş�m 
noktasının adı 15 Temmuz Demokras� 
Meydanı; N�hat Kantarcı Caddes� �le 
Sadık Tek�n Müftüoğlu Caddes�’n�n 
kes�ş�m noktasının adı Karayolları 
Meydanı, Atatürk Bulvarı �le N�hat 
Kantarcı Caddes�’n�n kes�ş�m 
noktasındak� kavşağın adı Atatürk 
Meydanı; Uğur Mumcu Caddes� �le 
C�han Caddes�’n�n kes�ş�m noktasında  
bulunan kavşağın adı Den�z Kızı 
Meydanı; Yalı Caddes� �le Hal�l Bey 

Caddes�n�n kes�ş�m noktasındak� 
kavşağın adı Köprübaşı Meydanı; 
Fat�h Caddes�, Kemal Aydın Caddes� 
ve İstasyon Caddes�’n�n kes�ş�m 
noktasındak� kavşağın adı İstasyon 
Meydanı; İstasyon Mahalles�nde yen� 
yapımı tamamlanan parkın adı Gaz� 
Parkı; İstasyon Caddes�, Yaşar Doğu 
Caddes� �le Metanet Caddes�’n�n 
b�rleşt�ğ� kavşağının adı Term�nal 
Meydanı; Meşe Sokak, Efe Sokak ve 
Tan Sokak’ın kes�şme noktasında yer 
alan parkın adı Ş�r�nler Parkı; Samyel� 
Caddes� �le Ayazma Caddes�’n�n 
kes�ş�m noktasında yer alan kavşağın 
adı Afet Evler� Meydanı oldu.  
Kom�syon raporundan ayrı olarak 
Beled�ye Başkanı Bülent Kantarcı’nın 
öner�s�yle kapalı pazaryer� �le 
önündek� meydana Şeh�t Ker�m 
Keçec� Pazaryer� ve Meydanı adı 
ver�ld�.

İLÇENİN PEK ÇOK NOKTASINA 

DAHA DOĞALGAZ VERİLECEK
Eylül ayı Beled�ye Mecl�s� 
toplantısının d�lek ve temenn�ler 
bölümünde öneml� açıklamalarda 
bulunan Beled�ye Başkanımız Bülent 
Kantarcı, “Çaycuma’nın her yanından 
yoğun b�r doğalgaz taleb� var. 
Akmercan bu yıl Çaycuma’da 2,5 
k�lometrel�k b�r altyapı çalışması 
planlamıştı. B�z bunun 10 k�lometreye 
çıkarılması �ç�n çaba harcadık. F�rma 
ağustos ayı �ç�nde bu doğrultuda 
çalışmalara başladı. Buna göre 
yılsonuna kadar �lçem�zde pek çok 

noktaya daha doğalgaz ver�lecek. Bu 
konuda çaba harcayan Akmercan’a ve 
doğalgaza �lg� gösteren 
vatandaşlarımıza teşekkür ed�yorum” 
ded�.

ENERJİ-SA VE TEDAŞ’TAN 

4,5 MİLYONLUK 

ALTYAPI YATIRIMI

Sözler�ne, “S�ze çok güzel b�r müjde 
daha vermek �st�yorum” d�yerek 
devam eden Kantarcı, “Ana 
bulvarlarda yaptığımız modern 
şeh�rc�l�k uygulamaları Enerj�-Sa �le 
TEDAŞ’ı b�r çeş�t mot�ve ett�. 
Çaycuma �ç�n 4,5 m�lyon l�ra 
değer�nde elektr�k yen�leme projes� 
yapıldı. Geçt�ğ�m�z günlerde 
müteahh�de yer tesl�m� yapıldı. Çok 
büyük ölçekl� b�r şebeke değ�ş�m 
çalışması bayram ertes�nde başlıyor. 
Hükümet Konağı ve Adl�ye’den 
�t�baren yolların yapımını bu çalışma 
neden�yle bekletm�şt�k. Tem�zl�k 
Deres� �le Atatürk Bulvarı arasında 
ırmağa kadar uzanan bölümün 
şebekes� tamamıyla yen�lenecek. Bu 
Çaycuma �ç�n hayat� b�r yatırım. 
Vel�oğlu mahallem�z�n elektr�k 
altyapısı yen�leme çalışması b�tmek 
üzere. Çalışmalar tamamlandığında, 
Çaycuma’da elektr�k altyapısında çok 
büyük �y�leşme olacak” ded�.

SOKAK İNTERNETİ 

YAYGINLAŞIYOR, KULE ASANSÖR 

VE SOFİA EVLERİ BAŞLIYOR
Kantarcı konuşmasının son 
bölümünde, “Yen� düzenleme yapılan 
caddeler�n tamamının fiber opt�k 
kabloları döşend�. Önümüzdek� 
günlerde oralarda da ücrets�z sokak 
�nternet� �le telev�zyon ve telefon 
abonel�kler� başlayacak. Halkımızın 
çok büyük merakla bekled�ğ� çarşı 
merkez�n� hastaneye bağlayacak kule 
asansörün proje çalışmalarına 
başladık. Yer sorunu büyük ölçüde 
açıklığa kavuştu. O bölgede kısm� b�r 
18 uygulaması yaparak yer sorununu 
çözdük. M�mar� proje çalışmaları 
sürüyor. B�r sanat eser� olacağı g�b� 
son derece fonks�yonel b�r yapı da 
olacak. Ayrıca Sofia Evler� �le �lg�l� 
çalışmalarımız sürüyor. Bu projede de 
b�r hayl� mesafe aldık. Orada 80 
c�varında konut yapacağız. Teras evler 
b�ç�m�nde yapacağımız bu projey� 
önümüzdek� günlerde �hale aşamasına 
get�receğ�z” şekl�ndek� açıklamalara 
da yer verd�.
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