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Ne söz verdiysek o

Mart 2014'te, Çaycuma'ya Belediye 
Başkanı olarak göreve başlamamım 
üstünden tam üç yıl geçmiş. Geriye 
dönüp bak�ğımda, sanki üç gün 
önce göreve başlamış gibi 
hissediyorum kendimi. Oysa ne 
kadar çok şey sığdırdık üç yıla. Üç yıl 
önce, arkadaşlarımla, puslu bir 
Çaycuma sabahında kollarımızı 
sıvayarak “Bismillah” dedik.

ÇAYCUMA TEMİZ 
HAVA KENTİ OLDU
İlk iş olarak havamızın solunabilir 
olması için harekete geç�k. 
Bürokrasinin zor dağlarını aşıp, 
elektrik ve doğalgaz dağı�m 
şirketlerinin ya�rım programlarına 
ilaveler yap�rarak, ana arterleri 
kazmaya başladık. Onlarla 
sağladığımız koordinasyon sayesinde 
doğalgaz için vurulan her kazma, 
aynı zamanda, elektrik, telefon, 
yağmursuyu toplama, kanalizasyon 
ve internet altyapısı için de 
vurulmuş oluyordu. Etkin dene�mle 
kötü yakıt kullanımını önleyip, 
doğalgaza dönüşümü teşvik ederek, 
Çaycuma'yı, tertemiz bir havaya 
kavuşturduk. 

TÜM MESELELERE 
İNSAN ODAKLI YAKLAŞTIK
Durmak olmazdı elbe�e. 
Pazaryerleri, ken�n en ortalık 
yerinde kurulan bir mezbelelikten 
ibare�. Pazarın kurulduğu günlerde 
tam bir keşmekeş yaşanıyordu 
ilçede. Trafik durma noktasına 
geliyor, gelişigüzel parklar nedeniyle 
ortaya çok çirkin görüntüler 
çıkıyordu. Hızla harekete geç�k. 
Köprübaşı'nda her türlü sosyal tesisi, 
geniş otoparkı, hijyen koşullarına 
uygun sa�ş yerleriyle bölgenin en 

 

büyük pazaryerini oluşturduk. 
Binlerce kişinin aynı anda alışveriş 
yapıp, yüzlerce aracın girip çık�ğı 
pazaryerinde en küçük sorun 
yaşanmıyor şimdi. 

ÜLKENİN EN GÜZEL 
KENTLERİNDEN BİRİ 
OLACAĞIZ
Este�k meydan düzenlemeleri, 
standartlarına uygun akıllı kavşaklar, 
her biri kente başka bir değer katan 
heykeller, yeşil alan düzenlemeleri, 
çocuk parkları, hiç yüksel�si 
olmayan yol tasarımıyla Çaycuma, 
yaşanabilir kent haline geldi. Gelişen 
Çaycuma'ya onlarca yıl hizmet 
verecek belediye kompleksimizin 
inşaa� büyük bir hızla ilerliyor. 
Mimari tasarımı ve çoklu 
fonksiyonuyla fark yaratacak 
binamızın, yakında ince işlerine 
başlıyoruz. Mimari projelerini 
yarışmalarla elde e�ğimiz, içinde 
yüzme havuzu da bulunan spor 
merkezi ve deneme bilim merkezi 
projelerimiz adım adım ilerliyor. 
Zemin etüdünü tamamladığımız kule 
asansör projemizde, temel atma 
aşamasına yaklaşıyoruz. 

38 BİLYON LİRALIK BÜTÇE, 350 
KİŞİLİK DEV KADRO
Detaylarını bu bültenin sayfaları 
arasında bulacağınız daha pek çok 
çalışmaya imza a�k. Üç yılda 
Çaycuma makus talihini yendi ve 
modern bir kent olma yolunda dev 
adımlar a�. 38 milyon liralık bütçesi, 
350 kişilik dev kadrosuyla ilçenin her 
yanına hizmet için koşturan bir büyük 
kurum haline ge�rdiğimiz 
Belediyemizle, üç yılda seçim 
bildirgemde vaat e�ğim projelerin 
yüzde seksenini hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. 

HERKESE EŞİT HİZMET 
VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Duracak mıyız, hayır! Hiçbir ayrım 
gözetmeden herkese eşit hizmet 
vermeye devam edeceğiz. Çaycuma 
bambaşka güzelliklerin diyarı olacak. 
İddialıyım, görev süremizin sonunda 
ortaya çıkacak Çaycuma göz 
kamaş�racak. Çaycuma'yı seviyorum. 
Sizlere güveniyorum. Tüm çabam 
verdiğiniz desteğe layık olmak için 
zaten… 

ÇAYCUMA ZONGULDAK'IN 
AYDINLIK YÜZÜDÜR
Doğup büyüdüğüm, ömrümü 
vakfe�ğim Çaycuma, doğal, kültürel, 
tarihi zenginlikleri kadar insani 
yapısıyla da göz kamaş�rıyor. 
Çaycuma insanı, yeniliğe ve değişime 
açık yönüyle Zonguldak'ın en aydınlık 
yüzünü oluşturuyor. Cumhuriyet 
değerlerine, demokrasiye sonuna 
kadar bağlı olan ve yüce Atatürk'ün 
ışıklı yolundan hiç ayrılmayan 
hemşehrilerimin, 16 Nisan'da 
yapılacak referandumda da bu tavrını 
göstereceğinden hiç şüphem yok. 
Dördüncü hizmet yılımızın tam da 
başlangıcında yapılacak olan 
referandumun ülkemiz için hayırlı 
olmasını diliyor, tüm Çaycuma 
halkına sevgiler sunuyorum.

Çaycuma 

bambaşka 

güzell�kler�n d�yarı 

olacak. İdd�alıyım, 

görev sürem�z�n 

sonunda ortaya 

çıkacak Çaycuma 

göz kamaştıracak.

Başkan’dan

Feyzioğlu ve 

Batum Çaycuma'da
Zonguldak programı önces�nde Çaycuma Beled�yes�n�n 
verd�ğ� kahvaltıda konuşan TBB Başkanı Prof. Dr. 
Met�n Feyz�oğlu �le Prof. Dr. Süheyl Batum, get�r�lmek 
�stenen�n sultanlık rej�m� olduğunu savundu. Feyz�oğlu, 
“Canlı yayından b�zler� �zleyenler var. Ne olur gel�n 
Çaycuma’yı z�yaret ed�n. Beled�yec�l�ğ�n nasıl 
yapılacağını Çaycuma’da görün. O modern bulvarlar, 
parklar, bahçeler tertem�z. Çaycuma Beled�yes� �le 
gurur duydum” ded�.

CHP İstanbul M�lletvek�l� İlhan 
Kes�c� Beled�yem�z� z�yaret ett�. 

Z�yarete esk� dostların 
kucaklaşması damga vurdu.

Zonguldak'a referandum çalışmaları �ç�n 
gelen CHP İstanbul M�lletvek�l� İlhan Kes�c�, 
�lçem�ze sürpr�z b�r z�yaret yaptı. Yol boyu 
karşılaştığı esnaf ve vatandaşları selamlayan 
Kes�c�, Beled�yem�ze de kısa b�r z�yarette 

bulundu. Beled�ye Mecl�s Salonundak� 
buluşmaya, ağırlıklı olarak esk� AP ve DYP 
yönet�c�ler�n�n katılması, ortamı sıcak b�r 
dost mecl�s�ne çev�rd�. Kes�c�'n�n, özell�kle, 
Çaycuma Beled�yes� esk� Başkanı Orhan 
Yardımcı, yaşayan en esk� Beled�ye Mecl�s 
Üyeler�nden Sadık Sağtek�n'le kucaklaşması 
görülmeye değer manzaralar ortaya çıkardı. 
Duyduğu memnun�yet� d�le get�ren Beled�ye 
Başkanımız Bülent Kantarcı z�yaret�n anısına 
Kes�c�'ye b�r plaket sundu.

Dostluklar tazelendi
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Çaycuma 3 yılda kabuk değ�şt�rd�. “Sak�n 

şeh�r” v�zyonuyla gerçekleşt�rd�ğ�m�z 

h�zmetlerle, b�r Avrupa kent� görünümü 

kazanan �lçem�zde, pazaryerler�, hava 

k�rl�l�ğ� ve arsa üreterek kentleşmen�n 

önünün açılması başta, kördüğüm olmuş 

pek çok sorunu çözdük.  B�r zamanlar hayal 

g�b� görünen engell� dostu b�r kent çıkardık 

ortaya. Standartlarına uygun meydan 

düzenlemeler�, heykeller, b�rörnek kent 

mob�lyalarıyla estet�k b�r kent yarattık. 

Beled�yem�z�n uygulamalarıyla yaşam 

kal�tes� sürekl� yükselen Çaycuma'da, 

�ler�ye doğru her şey�n daha �y� olacağına 

da�r b�r umut yeşertt�k. Bu umudu daha da 

büyüteceğ�z. Hedefim�z büyük, v�zyonumuz 

gen�ş: Ülken�n en güzel coğrafyalarından 

b�r�nde kurulu olan �lçem�z� Batı 

Karaden�z'�n �nc�s� yapacağız. Üç yılda 

yaptıklarımız alnımızın akı, bundan sora 

vereceğ�m�z h�zmetler�n de tem�natıdır.

Çıktık Açık Alınla!
Ülkenin mali yapısı 
en düzgün belediye-
lerinden birini yarattık

Övünerek söylüyoruz, car� ödemeler�n� yapamaz 
durumda ve bütçes�n�n �k� katı borçla tesl�m 
aldığımız Çaycuma Beled�yes�n�, ülken�n mal� 
yapısı en düzgün beled�yeler�nden b�r� hal�ne 
get�rd�k. 
· Geçm�ş dönemlere a�t tüm borçları yapılandırarak 

vades�nde ödüyoruz. 
· Tüm car� ödemeler�m�z� ve dönem �ç�nde 

tahakkuk eden verg�, s�gorta g�b� borçları en küçük 
aksamaya mahal vermeden,  vades�nde ödüyoruz. 

· Bütçey� üç yılda yüzde 220 büyüttük. 
· Beled�yem�z�n öz kaynaklarının 

bütçe �ç�ndek� oranını yüzde 56'ya 
çıkardık. 

· Bütçem�z büyüyor, 
   Çaycuma gel�ş�yor. 
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Çaycuma'yı yeniden 
imar ediyoruz.

3 yılda:
Ÿ 100 b�n metrekare k�l�tl� parke, 
Ÿ 60 b�n metrekare de beton parke döşed�k. 
Ÿ 11 b�n metrekare ant�k parke �le estet�k boyut 

kazandırdığımız caddeler�, 10 b�n metrekare 
traverten taşla bezed�k.  

Ÿ 3 yılda 5200 metreküp beton döktüğümüz 
Çaycuma'da h�ç yükselt�s� olmayan tasarımla 
yen�led�ğ�m�z yol uzunluğu 10 k�lometrey� geçt�.

Kentsel altyapıyı
tümden yeniliyoruz

İlçen�n neredeyse tümüyle �şlemez durumda olan 
yağmursuyu toplama hattı ve kanal�zasyon 
şebekes� ana hatlarının tamamını k�raladığımız 
komb�ne s�steml� kanal açma mak�nes� 
tem�zled�k. Dönem �ç�nde:
· 4 k�lometre kanal�zasyon şebekes�, 
· 4,5 k�lometre de yağmur suyu hattı döşed�k. 
· Yen�lemes�n� yaptığımız tüm cadde ve 

sokaklarda en küçük b�r altyapı eks�ğ� 
bırakmıyoruz. Çaycuma yalnızca üstyapısıyla 
değ�l, altyapısıyla da göz kamaştırıyor.
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Çaycuma
yayalaştırılmış
alanlarla tanıştı
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Bisiklet Çaycuma'nın
simgesi oldu
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Otomob�ller yaydıkları em�syon, ortaya 
çıkardıkları gürültü, yarattıkları trafik kaosu ve 
park sorunları neden�yle kentler�n kabusu oldu. 
· En sağlıklı ve en tem�z ulaşım aracı olan b�s�klet, 
tüm dünyada, ulaşım stratej�ler�n�n parçası hal�ne 
gel�rken, b�s�klet yolu uzunluğu, kentler�n uygarlık 
sev�yes�n� gösteren öneml� göstergelerden b�r� 
oldu. 
· Türk�ye'de, en çok b�s�klet yolu yapan kentler 
arasında başa güreşen �lçem�zde, tüm standartlara 
uygun olarak, 8 k�lometre b�s�klet yolu yaptık. 
· Yen�lemes� yaptığımız tüm cadde ve sokaklara 
da yapmaya devam ed�yoruz.

Kente araç değ�l, �nsan odaklı yaklaşıyoruz. 
· Ekonom�k, toplumsal, çevresel ve fiz�ksel 

anlamda �y�leşt�rmeler sağlamak, araç 
odaklı kentsel gel�ş�m stratej�s�n� yaya 
odaklı hale dönüştürmek �ç�n 15 b�n 
metrekare alanı araç trafiğ�ne kapatarak 
yayalaştırdık. 

· Kent merkez�ndek� tar�h� çarşıda yapılan bu 
düzenleme �le vatandaşlarımız huzur ve 
güvenl�k �ç�nde alışver�ş yapab�l�yor, kent 
meydanında özgürce dolaşab�lmen�n tadını 
çıkarıyor. Çaycuma'da artık her şey �nsan 
�ç�n.
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Golf aracıyla mini tren 
yaya alanında “mekik” dokuyor
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Yayalaştırdığımız alanların �k� başında bulunan merkez� otoparklar arasında 
golf aracı ve m�n� trenle ücrets�z taşımacılıkla yapıyoruz. 
· Aracını otoparklara bırakan vatandaşlarımız bu özel araçlara b�n�p hem 

key�fl� b�r yolculuk yapıyor, hem de d�led�ğ� yere ücrets�z ulaşıyor. 
· Alışver�ş�n� tamamladıktan sonra da aynı araçlara b�n�p otoparka gel�yor. 
· Vatandaşlarımız, b�r sayfiye kent� görünümü kazanan Çaycuma'da 

yaşamanın ayrıcalığını tadıyor.

Kent estetiğini
geliştiriyoruz
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Yaptığımız meydan düzenlemeler�, b�rörnek 
kent mob�lyalarıyla daha estet�k b�r kent hal�ne 
gelen Çaycuma'nın 
· Dört b�r yana d�kt�ğ�m�z heykellerle görsel 

kal�tes�n� de artırdık. 
· Değ�ş�k yerlere d�kt�ğ�m�z heykeller�n her b�r� 

b�r başka öyküyü anlatarak, kent kültürüne 
değer katıyor. 

· Öte yandan, estet�k ve standartlara uygun 
kavşak düzenlemeler�yle, hem trafik akışını 
hızlandırdık, hem de güzel b�r görünüm 
çıkardık ortaya. 

· Düzenlemeler sırasında trafik ışıkları da 
kaldırılarak gereks�z beklemelere son ver�ld�.

ÇOMBÜS'lerle trak 
keşmekeşine son verdik
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Pazaryerler�n�n kent merkez�nden 
taşınmasıyla eş zamanlı olarak köy 
m�n�büsler�n�n, aynı yerde oluşturulan 
otoparklarda park etmes�n� sağlayarak, 
kent merkez�nde, gel�ş�güzel yapılan 
parkların yarattığı keşmekeşe son verd�k. 
· Köprübaşı'nda köy m�n�büsünden �n�p de 
kent merkez�nde gelecek vatandaşlarımızı, 
her 15 dak�kada b�r kalkan ÇOMBÜS'lerle 
ücrets�z olarak taşınmaya başladık. 
· İlçem�z� çepeçevre saran r�ng hattında, 
her ay 40 b�ne yakın vatandaşımızı 
taşıyoruz. 
· Ücrets�z taşımacılıktan güzergâh üzer�nde 
oturan vatandaşlarımız da yararlanıyor. 



Pazaryerlerini 
sokak aralarından 
kurtardık
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Son derece �lkel şartlarda, sokak aralarında, her türlü 
h�jyen koşullarından uzak şek�lde kurulan 
pazaryerler�, Köprübaşı'na taşınarak toplulaştırıldı. 
Bu kapsamda 
· 6,500 metrekare kapalı, 7 b�n metrekare açık pazar 

alanı oluşturuldu. 
· Köy m�n�büsler� �ç�n 3 b�n, d�ğer araçlar �ç�n de 3 

b�n olmak üzere 6 b�n metrekare otopark alanı 
yapıldı. 

· Zabıta b�r�m�, kafeteryası, her türlü donanıma sah�p 
tuvalet� ve çevre düzenlemeler� yapılarak h�zmete 
sunuldu. 

· 30 b�n metrekarey� aşan b�r alana yayılan, bölgen�n 
en büyük pazaryer�nde, ş�md�, b�nlerce k�ş� aynı 
anda alışver�ş yaparken, en küçük b�r sorun 
yaşanmıyor. 

· Vatandaşlarımız sağlıklı koşullarda alışver�ş yapma 
�mkânına er�ş�rken, esnafımız �nsana yakışır 
şartlarda h�zmet sunmanın keyfin� yaşıyor.

Hizmet için artık 
bir telefon yetiyor
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Vatandaşlarımızın beled�yem�ze daha hızlı 
ulaşmasını saylayıp, ş�kâyet, d�lek ve 
�hbarlarını hızla yanıtlayab�lmek �ç�n 
kurduğumuz Beyaz Masa, halkımızla 
aramızda dolaysız �let�ş�m sağlıyor. 
· H�zmetler�m�z Beyaz Masa aracılığıyla çok 
daha etk�n ve hızlı şek�lde �lg�l�s�ne ulaşıyor. 
· Kurulduğu Mayıs 2014'ten, Mart 2017'ye 
kadar telefon, e-ma�l, SMS ya da WhatsApp 
yoluyla 4524 kayıt alındı. Bunun %91 g�b� 
büyük bölümü en kısa sürede yanıtlandı. 
· Bu kapas�tey� daha da artıracağız. 
Çaycuma Beled�yes� vatandaşına h�zmet 
yolunda çok daha d�nam�k b�r kurum hal�ne 
gelecek.

alo

beyaz

ORUS Nev L AK RE IT N

Sİ

masa

Çaycuma
     Belediyesi

WhatsApp’ta

0549 761 01 96 Çek, gönder

çözelim!

1



SEKA Sosyal Tesislerini aslına 
uygun olarak restore ettik
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Bell� yaşın üstündek� Çaycumalıların tamamının hatırasında yer 
eden SEKA Sosyal Tes�sler�, bakımsızlık neden�yle resmen yıkıntı 
haldeyd�. 
· Çok kısa sürede, aslına uygun olarak restore ett�ğ�m�z tes�s, 

yıldızlı otel statüsündek� m�safirhanes�, lokantası, kafeteryası, 
toplantı- düğün salonu ve bahçeler�yle halkımıza �lk günkü g�b� 
h�zmet vermeye devam ed�yor. 

· Çaycuma Beled�yes� SEKA Sosyal Tes�sler� yen�lenen hal�yle 
�nsanların yüzüne gülüyor.

Belediye kompleksinde 
sona yaklaşıyoruz
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Tasarımı ve hacm�yle kent�n s�mge yapılarından b�r� olacak yen� 
beled�ye kompleks�m�z�n kaba �nşaatını kısa sürede b�t�rd�k. 
· Bakanlıkta onay bekleyen ödenek sorununu çözer çözmez �nce 

�şler�n�n �hales�n� yapacağız. 
· Kısa zamanda taşınmayı umduğumuz yen� b�namızda, 

vatandaşlarımıza, çok daha etk�n b�r h�zmet sunacağız. 
· İç�ndek� konferans, serg� salonları ve d�ğer sosyal b�r�mler�yle b�r 

kültür merkez� de olacak kompleks�m�z, �lçem�ze yıllar boyunca 
h�zmet edecek.



Atıksu tesisini 
devreye aldık
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Geri dönüşüm tesisimizde 
yalnızca Çaycumalılara değil 
insanlığa da hizmet ediyoruz
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Karaden�z'�n en değerl� ekos�stem� F�lyos Vad�s�'nde havası, suyu, 
ormanlarıyla  bütün doğayı korumayı �badet sayıyoruz. Bu amaçla 
oluşturduğumuz atık yönet�m�yle:
· Evsel katı atıklar, Zonguldak Çevre Beled�yeler B�rl�ğ� (ZONÇEP) 

tarafından oluşturulan alana transfer ed�l�rken cam, metal ve kâğıt 
atıkları kaynağında ayrıştırarak, ger� dönüştürüyoruz. 

· Günde 3000 k�logramın üzer�nde ambalaj atığı toplayıp, yen� 
kurduğumuz tes�ste presleyerek yalnızca Çaycuma'ya değ�l, �nsanlığa 
da h�zmet ed�yoruz.

Daha önce �hales� yapılarak yapımı bell� b�r aşamaya 
get�r�len ancak eks�kler� neden�yle devreye alınamayan 
arıtma tes�s�n� uzun uğraşılar sonucunda h�zmete 
sunduk. 

· Artık evsel tüm sıvı atıkları, 45 l�tre/san�ye kapas�tel� 

b�yoloj�k arıtma tes�s�m�zde arıtıyoruz. 

· Başlattığımız �k�nc� etap çalışma �le c�var köy ve 

yerleş�m b�r�mler�yle sanay� tes�sler�nde oluşan atık 

suları da arıtacağız. 

· Hedefim�z net: F�lyos Nehr�'ne arıtılmamış b�r damla 

su bırakmayacağız.
Çaycuma'nın 50 yıl
sonrasını planladık

HAYIR
LI

OLSUN

İlçedek� kamu kuruluşları, konuya taraf s�v�l 
toplum örgütler� ve tartışmalı olab�lecek 
alanlarda vatandaşlarımızın görüşler�n� alıp, 
b�lg�lend�rmeler yaparak �lave �mar planı 
rev�zyonu yaptık. Kent�n 50 yıl sonrasında 
doğab�lecek sorunları b�le çözmey� amaçlayan 
bu planda:
· Üst ölçekl� planların get�rd�ğ� unsurlar, 

yerleş�m gereks�n�mler�, şeh�rc�l�k gelenekler� 
ve kamu yararını gözett�k.

· Tek aksa sıkışan kent� bu durumdan kurtarmak 
�ç�n yen� b�r çevre yolu oluşturduk, köy yolları 
ve şeh�r �ç� ana arterler� gen�şlett�k.

· Yaya öncel�kl� b�r anlayışla, ülkede örneğ� çok 
az görülecek şek�lde, yayalaştırılmış alanları 
plana �şled�k. Ana arterlerde b�s�klet ve koşu 
yolları oluşturuldu.

· F�lyos Vad�s� Projes�n�n hayata geçmes�yle 
nüfusta meydana geleb�lecek artışın çarpık 
kentleşmeye yol açmaması �ç�n önlemler aldık.

18 uygulamaları ile 
sağlıklı kentleşmenin 
önünü açıyoruz. 

HAYIR
LI

OLSUN

İmar Kanunu'nun 18. maddes� uyarınca: 
· İmar planını kapsayan 183,5 hektarlık alanda 

parselasyon çalışmaları yaptık. Kılı kırk yaran b�r 
t�t�zl�kle ad�l b�r şek�lde yapılan uygulamayı, 
askıya çıkarmadan önce, her �mar adasında arsa 
sah�b� vatandaşlarımızın görüşler�ne sunduk. Gelen 
eleşt�r� ve öner�ler doğrultusunda yen�den 
düzenlemeler yaparak, Çaycuma'da sağlıklı 
kentleşmen�n önünü açtık. 
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Araç parkımız 
genişliyor

HAYIR
LI

OLSUN

Daha etk�n, hızlı ve kal�tel� 
h�zmet vereb�lmek �ç�n araç 
parkımızı sürekl� gen�şlet�yoruz. 
3 yıl �ç�nde:
· 3 �tfa�ye aracı, 
· 1 cenaze aracı, 
· 2 halk otobüsü, 
· 1 H�zmet aracı
· 1 p�ck'up, 
· 2 �ş mak�nes�, 
· 2 yol süpürme aracı olmak 

üzere toplam 12 aracı 
envanter�m�ze kattık. 

· Atıl halde bulunan 2 �ş 
mak�nes�n� de onararak 
h�zmete sunduk. 

ÇAYBEL, Belediyemize
yeni araçlar kazandırıyor

HAYIR
LI

OLSUN
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ÇAYBEL üretiyor 
Çaycuma kazanıyor

HAYIR
LI

OLSUN

Beled�yem�ze h�be yoluyla geçen ÇAYBEL üret�yor, 
Çaycuma kazanıyor. 
·ÇAYBEL b�r yandan �st�hdam yaratırken d�ğer yandan 

Beled�yem�z�n �ht�yacı olan ahşap ve beton kent 
mob�lyalarını da üret�yor. 

Envanter�ne kayıtlı:
·10 aracı, 
·60 metreküp saatl�k üret�m kapas�tes�ne sah�p beton 

santral�, 
·Ger� dönüşüm tes�sler�yle ÇAYBEL h�zmet 

performansımıza büyük katkı sunuyor.  
·Yen�den yapılandırılan tes�sler�yle üret�m kapas�tes�n� 

�k� katına çıkaran ş�rket�m�z d�ğer beled�yelere de 
h�zmet vermey� hedefl�yor. 



N�san 2017 AYLIK BÜLTEN10

Kent Konseyi halkımızı 
kucaklamayı sürdürüyor

HAYIR
LI

OLSUN

2014 yılında kurulan Kent Konsey�'m�z�n kadın, 
gençl�k, çocuk, emekl�ler ve yaşlılar mecl�sler�n�n 
yaptığı çalışmalar, her geçen gün daha büyük �vme 
kazanıyor.  
· Toplumsal dayanışmanın en güzel örnekler�n� de 

serg�leyen bu mecl�slerde alınan kararlar 
beled�yem�z�n pol�t�kalarının şek�llenmes�nde de 
rol oynuyor. Doğalgaz dönüşüm 

tam gaz gidiyor
HAYIR

LI

OLSUN

Çaycuma'yı tem�z hava sahası �ç�n yola çıktık ve 
doğalgaz dönüşümünü sağlamak �ç�n her türlü 
olanağı seferber ett�k. 
· Dağıtımcı firma �le görüşmeler yaparak, 

Çaycuma'yı yatırım programına aldırdık. Ana 
arterlerden başlayarak, b�r program dah�l�nde, 
pek çok noktada doğalgaz altyapısını 
tamamladık. 

· Kısa sürede �lçem�z�n havası tertem�z oldu. 
Beled�yem�z�n etk�n desteğ� �le doğalgaz 
abones� sayısı 7 b�n� geçm�ş bulunuyor.

Yeni bir arşiv
düzeni kurduk

HAYIR
LI

OLSUN

Öncek� dönemlerde çok �hmal ed�len, 1970 
önces�ne a�t tüm dokümanları SEKA'ya yakılmak 
üzere gönder�len, o tar�hten 2014'e kadar olanlarsa, 
çatı katında yığıntı vaz�yette beklet�len Beled�ye 
arş�v� yen�den düzenlen�yor. 
· Kent�m�z�n hafızasına sah�p, gelecek kuşakların 

kend� tar�hler�yle �lg�l� b�lg� ed�nme hakkını 
korumak �ç�n kurtarılab�len tüm evraklar 
elektron�k ortama aktarıldı. 

· Var olan belgeler�n yangın, su baskını g�b� 
afetlerden zarar görmemes�, doğal ortamların 
yarattığı tahr�battan kurtulması �ç�n kompakt 
dolaplarda koruma altına alındı.

Yeni park ve bahçelerle 
daha yeşil bir Çaycuma

HAYIR
LI

OLSUN

Mevcut tüm parklarımızın bakım ve onarımlarının 
yapıldığı �lçem�ze 
· 5 yen� çocuk parkı ve 
· İstasyon semt�ndek� Gaz� Parkı'nı kazandırdık. 
· Kavşak düzenlemeler�nde b�nlerce ç�çek 

kullandık, 
· Kent�n çeş�tl� yerler�ne b�nlerce ağaç d�kt�k. Yeş�l, 

Çaycuma'ya çok yakışıyor.
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Her şey 
çocuklar için

HAYIR
LI

OLSUN

Her şey yarın tem�natımız olan çocuklarımız �ç�n. 
En büyük hedefim�z onların �ç�nde yaşamaktan 
mutlu olacağı b�r kent� yaratmak. 
· Dönem �ç�nde açtığımız açık hava parklarının yanı 

sıra, kötü hava koşullarında da key�fle vak�t 
geç�r�p, özgürce oynayab�lecekler� kapalı oyun 
parkı yaptık. 

· “Pamuk Prenses Çocuk Ev�” adlı salon 130 
metrekare alanda oluşturuldu. 

· İç�nde �nsan �skelet� model�, yerküre, büyüteç, 
m�kroskop, organ önlüğü g�b� eğ�t�c� malzemeler�n 
yanı sıra ahşap tam�r set�, mutfak set�, tem�zl�k 
set�, d�ş fırçalama set� g�b� eğlend�rerek öğreten 
oyun aletler� de bulunan salonda, çocuklarımız 
gönlünce eğlenmen�n sev�nc�n� yaşıyor.

Engelli dostu 
Çaycuma

HAYIR
LI

OLSUN

Uygulamaya soktuğumuz yükselt�s� olmayan yol 
tasarımıyla, �lçem�z, sözcüğün tam anlamıyla engell� 
dostu b�r kent hal�ne geld�. 
· Devam eden çalışmalarımız tamamlandığında, 

hareket edeb�l�r durumdak� tüm engell� 
yurttaşlarımız, h�ç k�msen�n yardımı olmadan, her 
türlü h�zmete rahatlıkla er�şeb�lecek, d�led�ğ� yere 
g�deb�lme olanağına kavuşacak.

Ç k Eocu vi
P ram nuk P se es

Konut sorunu çözmek 
için tüm olanaklarımızı 
seferber ettik

HAYIR
LI

OLSUN

ÇAYCUMA

384 KONUT

PROJESİ

Kent�n doğal dokusuna uygun olarak konutlaşma stratej�s� �le 
halkımızın barınma �ht�yacını karşılayacak konut üret�m�ne önem 
ver�yoruz. 
· Vad� Evler�'nde artık sona yaklaşıyoruz.
· Sofia Evler�'n�n temel�n� atmaya hazırlanıyoruz. 
· TOKİ �le �l�şk�ler�m�z� gel�şt�r�p her türlü desteğ� vererek, 

vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut sah�b� olmasını 
sağlıyoruz.

· B�r�nc� etabında kura çek�m�n� yaparak hak sah�pler�n� 
bel�rled�ğ�m�z TOKİ evler�nde, 2. etap çalışmalarımız sürüyor.

Akıllı Belediyecilik 
Uygulamaları

HAYIR
LI

OLSUN

Daha d�nam�k b�r beled�ye yaratmak, halkımıza daha 
hızlı h�zmet vermek �ç�n, teknoloj�n�n yarattığı tüm 
�mkânlar kullanılarak akıllı beled�yec�l�k 
uygulamalarına geç�ld�. Bu kapsamda: 
· Kurum �ç� yazışmalarda tümüyle onl�ne s�stemle 

geç�ld�.
· 7 /24 saat su tahs�latı yapılab�lecek k�osklar 

h�zmete sunuldu 
· SMS �le borç sorgulama s�stemler� hayata geç�r�ld�. 
· Akıllı tahs�lat noktaları kuruldu. 
· Mob�l tahs�lat araçları h�zmete başladı.  
· İnternet s�tem�z ve altyapısı yen�lend�.

Çaycuma Belediyesi 
hayatın her alanında

HAYIR
LI

OLSUN

İy� beled�yec�l�ğ�n yalnızca tekn�k h�zmetlerden 
�baret olmadığını da b�l�yoruz. 
Bu amaçla Beled�yem�z bünyes�nde:
· Türk Halk Müz�ğ� Korosu, 
· Türk Sanat Müz�ğ� Korosu, 
· B�s�klet B�n�c�ler� Topluluğu, 
· Rahvan At B�n�c�l�k ve Yet�şt�r�c�l�k Topluluğunu 

oluşturduk.
· Beled�ye bandomuz zeng�n repertuvarıyla ulusal 

bayram ve özel günlere renk katıyor.
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Yedi buçuk kilometre 
İMAR YOLU açtık

HAYIR
LI

OLSUN

Trafiğ�n sorun olmadığı b�r kent� yaratmaya kararlıyız. Kent 
merkez� dah�l �mar planında bulunan ancak kulak arkasına 
atıldığı açılmayan �mar yollarını açıyoruz. Böylece pek noktada 
yen� bağlantı noktaları, hızlı ulaşımı sağlayacak kest�rme yollar 
kazandırdık Çaycuma'ya. 
· Yen� Mahalle'de, Pehl�vanlar'da, Çay mahalles�nde, Karalar'da, 

İstasyon semt�nde 7,5 k�lometre �mar yolu açtık.

· Atatürk Caddes� ve Cumhur�yet 
meydanında 12 noktadak� 
ver�c�yle gen�ş b�r alanda 
kullanılab�len sokak �nternet� 
h�zmet�m�z� adım adım 
büyütüyoruz. 

· Önümüzdek� günlerde N�hat 
Kantarcı Caddes�'nde de 
h�zmete başlayacak olan 
uygulamayı, tüm ana caddelerde 
hayata geç�receğ�z.

Sokak interneti 
HAYIR

LI

OLSUN

Halkımızın değerlerine 
ve inançlarına saygılıyız

HAYIR
LI

OLSUN

Halkımızın �nançlarına saygılı değerler�n�n sah�b�y�z.
· Ramazan aylarında Beled�yem�zce kurulan �ftar çadırında, on 

b�nlerce �nsanımızla, b�rl�kte �ftar yapmanın huzurunu yaşadık. Aynı 
zamanda b�r kent �meces�ne dönüşen bu �ftarlarda, dayanışmanın, 
kardeşl�ğ�n güzel örnekler�n� de ortaya çıkardık. 

Stratejik 
Planımızı 
yayımladık

HAYIR
LI

OLSUN

Nüfusu 50 b�n� geçmeyen beled�yeler �ç�n 
yasal olarak zorunlu olmadığı halde, 2015-
19 yılları stratej�k planımızı yayımladık. 
Stratej�k planımızda, Beled�yem�z�n 
bulunduğu �ç ve dış şartları değerlend�r�p, 
fırsat ve r�skler� bel�rled�k. Ulaşmak 
�sted�ğ�m�z stratej�k amaçları ve bu 
amaçlara ulaşmak �ç�n �zleyeceğ�m�z 
pol�t�ka, proje ve faal�yetler� ortaya 
koyduk.  Performans kr�terler�n� de 
bel�rleyerek, hang� amaca, ne g�b� b�r 
oranda ulaşacağımızı saptadık. 
Çaycuma'ya �l�şk�n b�rçok ver�n�n de yer 
aldığı k�tap, b�r başvuru kaynağı n�tel�ğ� de 
taşıyor.

ÇAYBEL Spor 
Kompleksi
hayata geçiyor

HAYIR
LI

OLSUN

F�lyos Irmağı'nın kenarında mülk�yet� 
Beled�yem�ze a�t 7 b�n metrekare 
alanda
· 1700 metrekare kapalı, 1600 

metrekare açık halı saha yaptık
· 700 metrekarede ten�s kortu, 400 

metrekarede de voleybol sahası 
yapacağız. Çaycuma her türlü sporun 
rahatlıkla yapılacağı b�r zeng�nl�ğe 
sah�p olacak.
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PROJELER

· Spor Merkez�
  Suyla bu kadar �ç �çe 

olan b�r yerleş�m 
bölges�nde, su sporları 
yapılacak tes�sler�n 
olmaması öneml� b�r 
eks�kl�k sayıyoruz. Bunu 
g�dermek �ç�n �ç�nde yarı 
ol�mp�k b�r havuzun da 
bulunduğu Çaycuma 
Spor Merkez� Projes�n� 
gel�şt�rd�k.  

· M�mar� projes�n� 
yarışmayla 
bel�rled�ğ�m�z� 
tes�s�m�zde �lkyardım 
odası, eğ�t�m salonu, 
personel serv�s alanı, 
yeme, �çme, satış 
mekânları, çocuk 
havuzu, fıtness salonu ve 
saunanın yanı sıra 
etk�nl�k çayırı, j�mnast�k 
alanı, tırmanma duvarı 
g�b� akt�v�te alanları 
olacak.

· B�l�m Merkez�
  Başta geleceğ�m�z�n tem�natı olan 

gençler�m�z olmak üzere, her yaştan 
�nsanımızı b�l�mle tanıştırmak, b�l�m�n 
günlük hayattak� kullanım şek�ller�n�, 
eğlend�rerek öğretmek amacıyla b�l�m 
merkez� projes� gel�şt�rd�k. 

· Mülk�yet� beled�yem�ze a�t 38 
dönümlük araz� üzer�ne yapımı 
düşünülen merkez�n m�mar� tasarımı da 
yarışmayla bel�rlend�. 

· İlçem�z� bölgem�z�n b�l�m üssü hal�ne 
dönüştürmen�n de b�r adımı olacak olan 
Çaycuma B�l�m Merkez�, yarattığı 
b�l�msel gel�şk�nl�kle, 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. 

Tamamlandığında, Bülent Ecev�t 

Ün�vers�tes� başta olmak üzere Bartın, 

Karabük, Düzce ve Kastamonu'dak� 

ün�vers�telere h�zmet verecek, c�vardak� �l 

ve �lçeler�n �lg� odağı hal�ne gelecek.

· Kreş projes�
  Her açıdan sağlıklı ve 

donanımlı nes�ller 
yet�şt�reb�lmek �ç�n her 
türlü çabayı harcıyoruz. 
Çaycuma'ya modern b�r 
kreş kazandırıyoruz. 

· Şu anda uygula projes� 
hazırlanan kreş 
İstasyon semt�mdek� 
Beled�yem�ze a�t 
araz�de yapılacak. 

· İstasyon semt�ne değer 
ve canlılık katan kreş, 
460 metrekare kapalı 
alana sah�p olacak. 

· 2 �le 6 yaş arasındak� 
çocuklara h�zmet 
verecek olan kreş 
çocukların gün �ç�ndek� 
tüm �ht�yaçları 
karşılayab�lecek 
yeterl�l�kte olacak.

Engell� dostu b�r kent olan 
Çaycuma, gel�şt�rd�ğ�m�z kule 
asansör projes�yle sağlık 
h�zmet�ne er�ş�m�n en kolay 
olduğu kentlerden de b�r� 
olacak. Proje hayata 
geçt�ğ�nde:
· Çaycuma'da yaşayan her 

yurttaşa, h�çb�r vasıta 
kullanmadan, kente hak�m b�r 
tepede kurulu Çaycuma 
Devlet Hastanes�ne 
ulaşab�lecek.

· 55 metrel�k d�key asansör, 66 
metrel�k yatay b�r 
platformdan oluşacak tes�s 
serg� salonu, kafeteryası, 
sey�r terası �le �lçem�zde yen� 
b�r sosyal merkez olacak.

· Hareket edeb�l�r durumdak� 
her engell�, h�ç k�msen�n 
yardımına �ht�yaç duymadan 
ev�nden çıkıp, hastaneden 
sağlık h�zmet� alab�lecek.

Kule asansör kent�m�ze değer katacak



İç Anadolu Beled�yeler B�rl�ğ� şubat ayı encümen 
toplantısı Çaycuma'da yapıldı. Beled�yem�z�n SEKA 
Sosyal Tes�sler�'nde yapılan toplantıya, aynı 
zamanda Ankara Yen�mahalle Beled�ye Başkanı da 
olan B�rl�k Başkanı Feth� Yaşar, Esk�şeh�r 
Odunpazarı Beled�ye Başkanı Kazım Kurt, Aksaray 
Taşpınar Beled�ye Başkanı C�han Yüksel, Çorum 
Oğuzlar Beled�ye Başkanı Orhan Ateş, Afyon 
Dazkırı Beled�ye Başkanı İsma�l Taylan'ın yanı sıra 
B�rl�k Müdürü Sal�m Çoruk da katıldı. Zonguldak 
Beled�ye Başkanı Muharrem Akdem�r, Alaplı 
Beled�ye Başkanı Nur� Tek�n, Mengen Beled�ye 
Başkanı Turan Bulut, Muslu Beled�ye Başkanı 
Sabahatt�n Adıyaman, Kand�ll� Beled�ye Başkanı 
Mustafa Aydın, Perşembe Beled�ye Başkanı İsma�l 
İnam ve Karapınar Beled�ye Başkanı Ahmet Aydın 
toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısı �le 
ÇAYBEL'e yapılan tekn�k gez�ye katılarak 
başkanlara eşl�k ett�.  Etk�nl�ğe katılan tüm beled�ye 
başkanlarıyla b�rl�kte Çaycuma Beled�yes�ne a�t 
ÇAYBEL ş�rket�n�n ahşap ve beton kent mob�lyaları 
üreten tes�sler� gez�ld�. Kent �ç�nde turlar da atan 
başkanlar, b�s�klet yolları ve yayalaştırılmış alanlarla 
Çaycuma'nın b�r Avrupa kent� görünümü kazanmış 
olduğunu d�le get�rd�. İç Anadolu Beled�yeler B�rl�ğ� 
Çaycuma Beled�yes�ne 14 adet 400'lük çöp 
konteynırı hed�ye ett�.
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İç Anadolu Beled�yeler 
B�rl�ğ�n�n şubat ayı encümen 

toplantısı Çaycuma'da 
yapıldı. Toplantı neden�yle 
ülken�n değ�ş�k yerler�nden 

13 beled�ye başkanı 
Çaycuma'nın konuğu oldu. 
Başkanlar, Çaycuma'dak� 

gel�şmeye hayran 
kaldıklarını bel�rtt�.

Başkanları ağırladık

ÇALIŞMALARIN ÖLÇÜSÜ 
HAKKINDA FİKİR SAHİBİ OLDUK

Toplantıyı değerlend�ren Başkanımız Kantarcı, “Ülkem�z�n güzel 
beldeler�n�n değerl� başkanları b�z� onurlandı. İk� gün süre �le 
b�rl�kte olduk. Yaklaşık üç yıllık emekler�m�z�n teraz�ye konduğu 
bu gez� sırasında, yaptığımız çalışmaların ölçüsü hakkında fik�r 
sah�b� olduk. Aldığımız övgüler beled�ye personel�m�z�n de 
moral�n�n yükselmes�ne neden oldu. B�z bu değerlend�rmeler�n 
ışığında, ger� kalan zamanımızı �y� değerlend�rerek,  den�zde b�r 
damla m�sal� Çaycuma'ya faydalı olmaya devam edeceğ�z. 
Verd�kler� destek ve moral �ç�n sayın başkanlara teşekkür ed�yor, 
onlara da çalışmalarında başarılar d�l�yorum” ded�.

Salim Çoruk 
(İç Anadolu 
Belediyeler 
Birliği Mdr.)

93 beled�yen�n üyes� 
olduğu b�rl�ğ�m�z�n 
encümen toplantısını 
yapmak üzere Çaycuma'ya 
geld�k. İk� gün burada 
m�safir olduk. Yapılan 
çalışmaları yer�nde 
gördük. Bu toplantıya 

katılan beled�ye başkanlarımızın tamamı “farklı 
b�r Avrupa kent�ne gelm�ş g�b�y�z. Aynı öyle b�r 
hava var” yorumları yaptı. Çaycuma'yı zaten 
yakından tak�p ed�yorduk, buna b�r de 
gözler�m�zle tanık olduk. B�z de başta İç Anadolu 
Beled�yeler B�rl�ğ� olarak, Çaycuma'ya, gerek 
proje desteğ�, gerekse madd� manev� açıdan her 
türlü desteğ� vereceğ�z. 

Kazım Kurt 
(Eskişehir 
Odunpazarı 
Belediye 
Başkanı)

Çaycuma'da sosyal 
demokrat beled�yec�l�ğ�n 
güzel örnekler�n� gördük. 
Katılımcı, üretken ve 
çevreye saygılı olarak 
yapılan bu h�zmetler�n 
uzun süre devam edeceğ�ne 

�nanıyorum. Çaycuma halkının böyle b�r 
beled�yey� terc�h etmekte ne kadar haklı olduğunu 
gördüm. B�z Türk�ye'n�n her yer�nde üreten ve 
halkla b�rl�kte paylaşan b�r beled�yec�l�k 
anlayışını savunuyoruz.  Çaycuma'da bunun güzel 
örnekler�n� görmekten büyük b�r onur duyduk. 
Başkanı ve ek�b�n� kutluyor, başarılarının 
devamını d�l�yorum.
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Fethi Yaşar (Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı

İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı)

Çaycuma'ya bu ben�m üçüncü 

gel�ş�m. Bu sefer gel�ş�mde çok 

büyük değ�ş�mler gördüm. 

Bulvarları, parkları ve yapılan 

projelerle, sosyal demokrat 

beled�yec�l�k uygulamalarının en 

güzeller�n� görmekten mutlu 

olduk. Başkanımız z�yades�yle 

başarılı �şlere �mza atmış. Bu 

dönem b�tt�ğ�nde Çaycuma güzel 

b�r beled�ye sarayına kavuşacak. 

Çok büyük �lçeler�n beled�ye 

saraylarında b�le böyle güzel b�r 

proje yok. Burada ben� memnun 

eden b�r d�ğer şey de 

Çaycuma'nın cumhur�yete ve 

değerler�ne sah�p çıkacağı 

yönünde ed�nd�ğ�m �zlen�m oldu.  

Bu duygularla tüm Zonguldak 

halkına sevg�ler�m�, saygılarımı 

sunuyorum.

Çaycuma'ya daha önce de b�r 
z�yaret�m olmuştu. V�zyon sah�b� 
Sayın Bülent Kantarcı, �nsan odaklı 
b�r bakışla Çaycuma'yı yen�den 
şek�llend�rm�ş. Halkı kucaklayan 
h�zmetlerle sosyal beled�yec�l�ğ�n 
en güzel eserler�n� verm�ş. Başkan 
kısa b�r süre �ç�nde, son derece kıt 
kaynaklar ve çok sıkıntılı b�r sürece 

rağmen büyük eserlere �mza atmış. 
Ayrıca Zonguldak yapı �t�bar�yle, 
düşünce yapısı neden�yle 
cumhur�yete, Atatürk değerler�ne, 
demokras�ye bağlı b�r �l�m�z. Bu 
gez� sırasında halkta bu b�l�nc�n 
devam ett�ğ�n�, geleceğe y�ne �mza 
atacağını büyük b�r memnun�yetle 
gördük.

Cihan Yüksel (Aksaray Taşpınar Belediye Başkanı)

Çaycuma halkının sıcak alakasını 

h�ç unutmayacağım. Çaycuma ben� 

gerçekten çok şaşırttı. Ben 

kes�nl�kle böyle b�r şey 

beklem�yordum. Bülent Başkan 

sank� Avrupa� b�r �lçe yaratmış. 

Kend�s�n� kutluyorum. Örnek b�r 

başkan olarak kend�me örnek 

alacağım. Ek�b�ne ve kend�s�ne 

çok teşekkür ed�yorum. Çaycuma 

halkına da Oğuzla halkının 

selamlarını �let�yorum.

Orhan Ateş (Çorum 

Oğuzlar Belediye Başkanı)

Çaycuma'ya �lk kez geld�m. 

Burada Bülent Başkanın 

yaptığı ve yapacak olduğu 

projeler� �nceleme fırsatım 

oldu. Bülent Başkan 

mühend�sl�k mesleğ�ndek� 

b�lg� ve tecrübes�n� 

kullanarak, �lçeye, 

gerçekten değ�ş�k b�r tarz 

katmış. Başarılardan dolayı 

kend�s�n� kutluyorum.

İsmail Taylan 

(Afyon Dazkırı

Belediye Başkanı)
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İnsanoğlu, b�nlerce yıl havası, suyu, 
toprağı h�çb�r k�myasal tarafından 
k�rlet�lmem�ş, gürültüsüz, plast�ks�z ve 
elektr�ks�z olarak ve en fazla b�r atın 
koşma hızıyla sınırlı hızda hareket 
ederek yaşadı. Bugünün “modern” 
dünyasında yalnız şeh�rlerde değ�l, 
köylerde dah� artık tem�z hava, su, 
toprak bulmak mümkün değ�l. B�z�m 
g�b� adı demokras� olan ancak gerçekte 
tam b�r zeng�nler sultasının hüküm 
sürdüğü ülkeler�n “modern” 
şeh�rler�nde gürültüsüz, yeş�l çevrede 
yaşamak ancak çok zeng�nler�n satın 
alab�leceğ�, çevres� yüksek duvarlarla 
çevr�l� özel s�teler �ç�ndek� evlerde 
mümkün oluyor. S�te sınırından 
çıktığın an y�ne keşmekeş başlıyor. Bu 
anlamda şanslı g�b� görünen 
köylüler�m�z �se der�n cehaletler�n�n 
sonucu olarak şeh�rlerden daha kötü 
çevresel koşullarda yaşıyorlar. 

1700'ler�n sonlarından �t�baren b�r 
şehr�n nasıl olması gerekt�ğ� konusunu 
tartışan Batı Avrupa ülkeler�, sanay� 
devr�m�n�n get�rd�ğ� yoğun kentleşme 
süreçler�n� yaşamış olmaları neden�yle 
aynı keşmekeş hayatı çok da uzak 
olmayan b�r geçm�şe kadar yaşamışlar. 
Fakat özell�kle İng�ltere'de, çok yüksek 
b�nalarda toplanıp çevren�n boş 
kalmasını önerenler olsa da �nsanın 
toprakla bağını koparmaması, doğaya 
yabancılaşmaması �ç�n “bahçe 
şeh�rler” kavramı daha çok tutulmuş 
ve uygulanmış da… Günümüzde 
İng�l�z kültürü �le yönet�len başta 
İng�ltere, ABD, Kanada, Avustralya ve 
Yen� Zelanda g�b� ülkelerde, nüfusun 
büyük kes�m� çok gen�ş alanlara 
yayılmış bahçel� müstak�l evlerde 
yaşamaktadır. O ülkeler�n hemen her 
şehr�nde özell�kle yerel değerler� öne 
çıkaran, etnografik ögeler� saklayıp, 
gelecek kuşaklara tanıştıran b�rkaç 
müzeye rastlamak mümkündür. B�r 
başka özell�k �se yaya ve b�s�klet 
yollarının �st�snasız şehr�n her yer�nde 
bulunmasıdır. B�s�klet yolu yoksa 
b�s�kletl� normal trafikte g�deb�l�r ve 
asla b�r başka sürücü onu rahatsız ya 
da ted�rg�n etmez/edemez. Çünkü 
sürücü, arabasından �nd�ğ� anca aynı 
zamanda yaya veya b�s�kletl�d�r. “Sana 
yapılmasını �stemed�ğ�n şey� 
başkalarına yapma.” 

Bu konularda kurallar tartışmasız 
kabul görmüş. H�zmetler �se yalnız 
zeng�n muh�tlere değ�l her yere 
götürülmüş. Ortak yaşamın zorunlu 
kıldığı trafik kurallarına uyma, gürültü 
yapmama, ötek�ne saygı gösterme g�b� 
konular artık tartışma konusu olmaktan 
çıkmış. Hal�yle hukuk ve adalet 
s�stem�nde adamına göre 
davranılmadığını söylemeye gerek 
yoktur sanırım. Burada kastett�kler�m 
tab�� k� nüfusun büyük çoğunluğunun 
günlük yaşamıyla �lg�l� konulardır. 
Yoksa büyük menfaat çevreler�, 
görünmez der�n eller�yle pasta 
bölüşümünün nasıl olacağı g�b� 
konularda oralarda da rotayı ç�z�yor 
olab�l�rler. Bu ayrı b�r konu. B�z 
sıradan �nsanlar günlük yaşamımızı 
nasıl düzenleyeceğ�z, derd�m�z bu… 
D�yel�m s�z yaya olarak sokağa 
çıktınız, b�r başkası �se aracıyla 
çıkmış. Herhang� b�r yerde karşı 
karşıya geld�ğ�n�zde öncel�k k�m�n 
olacak? Karşı komşunuzun, üst kat 
komşunuzun gürültüsünden gına gel�p, 

uyardığınızda, karşılığında tehd�t 
ed�l�yorsanız ne yapacaksınız? Gece 
yarısı klakson çala çala mahallel�y� 
ayağa kaldıran b�r sürücüye karşı ne 
yapab�l�yorsunuz… 

B�r söz var: “Kural koyup ona uyan 
toplumlar uygar; kural koyup ona 
uymayan toplumlar cah�l; kural dah� 
koyamayan toplumlar �lkeld�r.” d�ye… 
Türk�ye'de kağıt üzer�nde bakıldığında 
kurallarda b�r eks�kl�k yok g�b�… 
Uygulamaya bakıldığında �se kural 
yok g�b�... 

1986'da yürürlüğe g�ren “Gürültü 
Kontrol Yönetmel�ğ�” var ama 
uyulmuyor, 2000 tar�h�nden �t�baren 
zorunlu olan “TS 825 B�nalarda Isı 
Yalıtımı Standardı” var ama 
uyulmuyor. Ülke olarak “İnsan Hakları 
Evrensel B�ld�rges�”ne �mza atmışız 
ama sadece �ş�m�ze geld�ğ� zaman, 
�ş�m�ze gelen maddeler�n� hatırlıyoruz. 
Benzer şek�lde b�r Avrupalı g�b� 
yaşamak, onlar g�b� muamele görmek 
�st�yoruz ama Avrupa 
Parlamentosu'nun, 1988'de kabul ett�ğ� 
“Avrupa Yaya Hakları B�ld�rges�”nden 
haber�m�z yok. Olsa da orada neler 
yazdığı umurumuzda değ�l. Bunları 
söylerken hamaset olsun d�ye değ�l, en 
az y�rm� yıldır bu konulara d�kkat 
çeken yazılar yazan, söyleş�ler 
düzenleyen, göster�ler yapan, g�tt�ğ� 
ülkelerde gözlem yapan ve kurallara 
uyan b�r� olarak yazıyorum. Sözler�m 
h�çb�r sosyal statü, d�ploma, unvan, 
mevk��, makam ayrımı gözetmeks�z�n 
herkes �ç�n geçerl�d�r. Tanıştığımızda 
kırk yıllık Kanada vatandaşı olan b�r 
İstanbul beyefend�s� �le sohbet�m�zde; 
özell�kle trafik kuralları �ç�n “Burada 
varlıklı ve eğ�t�ml� kes�m kurala 
uymamayı kend�s� �ç�n ar meseles� 
olarak görür” anlamında b�r cümle 
söylem�şt�. “Ola k� pol�se yakalanırsa 
utanır.” dem�şt�. Zonguldak'ta en 
zeng�nler�n, en yüksek makamlıların 
“Bana k�m ne d�yeb�l�r” cakası �le 
davrandığına defalarca tanık 
olmuşumdur. 

Sonra yaya b�r� �le araçtak� b�r�s� 
arasında �lla üstünlük �l�şk�s� 
kurulacaksa yaya üstün olmalıdır. 
Çünkü b�r araca karşı korunmasız olan 
odur. F�z�ksel engell�ler, yaşlı ve 
çocuklar şeh�rlerde evden çıkamaz 
hale gelm�şler. Çünkü şehr�n toplam 
nüfusuna oranla çok az sayıda olan 
araç sah�pler� sokakta, caddede terör 
est�r�yor. Çünkü yaya ve b�s�kletl�ler�n 
can güvenl�ğ�n� sağlayacak engels�z 
yaya/b�s�klet yolları yok. İnsan evden 
�ş�ne, okuluna, cam�s�ne g�derken el�n� 
kolunu sallaya sallaya yürümek �st�yor. 
Etrafına bakma, orada göze hoş gelen 
m�mar�ye sah�p b�nalar, peyzaj 
düzenlemeler�, ağaçlar görmek �st�yor. 
Kuş ses� duysun, köşey� döndüğünde 
kend�n� şaşırtan b�r heykelc�k olsun 
�st�yor. Heykel den�nce sadece anıt 

akla gelmemel�. Yol kenarında, havuz 
başında, dere kenarında küçük 
heykelc�kler, b�r anlık dah� olsa günlük 
yaşamın can sıkıcı atmosfer�nden 
çıkmanızı ve kend�n�ze gelmen�z� 
sağlayacaktır. Onun �ç�n rekreasyon 
(yen�lenme, yen�den yaratılma) alanı 
d�ye gen�ş parklar yapıyorlar. İnsan �şe 
gel�p g�derken, günlük yaşamı �ç�nde 
oradan geçs�n ya da hafta sonunu 
orada geç�rs�n de kend�ne gels�n, yen� 
haftaya z�nde başlasın d�ye…

Çaycuma'da Barbaros İlkokulu 
dördüncü sınıftayken (1970) para 
b�r�kt�r�p b�r berberden mıknatıs satın 
almıştım. O zamanlar mıknatıs satılan 
b�r yer yoktu sanıyorum. B�r çocuğun 
merakını b�lg�ye dönüştürmek �ç�n b�r 
mıknatıs, b�r büyüteç g�b� araçlar ne 
kadar öneml�d�r. Bunları a�leler 
çocuklarına sağlayab�l�r ancak örneğ�n 
teleskop, refleks ölçen c�hazlar, opt�k 
ve elektron�k donanımlı daha büyük 
s�stemler� her a�len�n sağlaması zordur. 
Bunları topluca b�r yerde bulunduracak 
b�r B�l�m Merkez� gelecek kuşakların 
b�l�mle �ç �çe olmasını sağlayacaktır. 
Ne mutlu bana k� Japonya'da Tokyo 
B�l�m Müzes� ve Kanada'da Toronto 
B�l�m Merkez� g�b� dünyanın en 
büyükler�n� görmek şansım oldu. 
Oraları görünce hep gıpta etm�ş�md�r. 
Ankara'da “Feza Gürsey B�l�m 
Merkez�” d�ğerler� yanında m�nyatür 
kalmakla beraber y�ne de çok güzel. 
Yeğenler�m� götürme bahanes�yle 
b�rkaç kere g�tt�m. Yeğenler�m tekrar 
g�tmek �st�yorlar örneğ�n. Çaycuma'da 
b�r benzer� olsa şahane olur. 

Aynı şek�lde sadece b�r spor olarak 
değ�l, sağlıklı yaşam araçlarından b�r� 
olarak yılın her mevs�m�nde yüzme 
fırsatı sunacak b�r havuz ve hatta su 
merkez� ne güzel olur. Gel�şm�ş 
ded�ğ�m�z ülkelerde yapay kaplıcalar 
g�b� merkezler ve buralarda basınçlı su 
�le masaj, sıcak, soğuk havuzlar, yarı 
ol�mp�k havuzlar, jakuz�ler var. 
Bunların lüks ve sadece zeng�nler�n 
yararlanab�leceğ� h�zmetler g�b� 
görülmes� son derece yanlıştır. Kaldı k� 
bu tür yerler mal�yet�n�n çok az 
üzer�nde kârlarla çalışırsa, hemen 
herkese h�zmet vereb�l�rler. 
Beled�yeler�n böyle yerler� yapıp 
�şletmek g�b� sorumlulukları da olmalı. 
Nüfus �ç�nde romat�zma ve benzer� 
eklem sorunları yaşayan yaşlıların 
sayıca artması, bu h�zmetler� daha da 
gerekl� kılmaktadır. Aynı zamanda 
çocukların ve gençler�n daha sağlıklı 
yet�şmes� �ç�n de öyle…

Kentler �ç�nde yaya bölgeler� 
oluşturulması “Avrupa Yaya Hakları 
B�ld�rges�” maddeler�nden b�r�d�r, 
örneğ�n. Hatta Hels�nk�'de, gelecek 
b�rkaç yıl �ç�nde şeh�r �ç�ne özel 
araçların g�r�ş�n�n tamamen 
yasaklanması gündemde… Temel 
felsefe şu: “Kentler ve kentlerde zem�n 

kat �nsanlar �ç�nd�r.” Fena mı? Bu 
anlamda, Batılı ülkeler�n şeh�rler�nde 
yaya üst geç�d� de göremezs�n�z. 
Çünkü el�nde yükü olan, bebek arabası 
süren, engell� aracı kullanan b�r� o 
merd�venler� tırmanıp da karşıya 
geçemez.

Bütün bunları n�ç�n yazdım? 
Çaycuma'da b�r yıldır gördüğüm 
yapısal dönüşümler� şahsen umut 
ver�c� olarak gördüğüm �ç�n yazdım. 
Yapılan kavşak düzenlemeler�n�n b�r 
benzer�n� Avustralya'da görmüştüm. 
B�s�klet yollarına dökülen betonun 
kal�tes�n� ve kalınlığını b�rkaç ülkede 
gördüm. Yaya kaldırımlarının yol �le 
aynı h�zada olması; akülü engell� 
araçları ve b�s�kletl�ler �ç�n büyük 
avantaj. Özell�kle Kanada'da akülü 
araçları yürüme zorluğu çeken yaşlılar 
da kullanıyorlardı. 

Çaycumalı olup da Beled�ye'n�n 
yaptığı değ�ş�kl�lerden rahatsızlık 
duyan tanıdıklarım da var. Üstel�k 
heps� el� kalem tutan k�ş�ler. B�r de 
“esnaflar kan ağlıyormuş.” 
Zonguldak'ta tanıdığım b�r esnaf 
dostum, “B�z her yıl b�r da�re 
alamazsak, �şler kötü g�d�yor der�z” 
dem�şt�. O belk� �y� kazananlardandır. 
Çoğu küçük esnaf gerçekten zor 
durumda, onu da b�l�yoruz. Ancak 
asgar� ücretl�ler�n de, çocukların da, 
yaşlıların da öğrenc� serv�s�ne para 
vermek �stemeyen�n�n de sokakta 
caddede hakkı var. Onların da b�r araç 
gördüğünde ked� köpek g�b� kaçmadan 
yürüme hakkı olduğunu k�mse 
unutmasın. Temel derd�m�z b�raz da 
“�nsana saygı” olsun. Gel�r�n�z azıcık 
düşse b�le bu g�d�şle sırf Çaycuma'yı 
görmek �ç�n çevre �l ve �lçelerden 
z�yaretç�ler geld�ğ�nde o artar merak 
etmey�n… Kent�n�z�, sadece s�ze çok 
kazandırdığı zamanlar değ�l, uygar b�r 
yaşam alanı sunduğu �ç�n çocuklarınız, 
torunlarınız �nsan g�b� yaşayacağı �ç�n 
de sev�n�z. 

Beled�yen�n yaptığı �şler derken, 
bunlar tab�� k� kend�l�ğ�nden olmuyor. 
Öyle olsaydı ş�md�ye kadar olurdu. 
Ş�md�ye kadar olmadıysa tekrar seç�m 
kazanma kaygısıyla popül�st davranan 
ya da gerekl� entelektüel b�r�k�me 
sah�p olmayan başkanlar neden�yle 
yapılmamıştır. Ş�md� bunları yapan b�r 
�rade var. Çaycuma �ç�n büyük şans… 
O �radey� gösteren Beled�ye Başkanı 
Sayın Bülent Kantarcı'yı kıyasıya 
eleşt�renlere b�r ç�ft sözüm olacak. 
Köklü değ�ş�mler güle oynaya 
olmuyor. Bunu en çok; “Değ�şmeyen 
tek şey değ�ş�m�n kend�s�d�r” sözünü 
ş�ar ed�nm�ş olanlar b�l�yor olmalıdır. 

Son olarak; 1 Mayıs 2016'da Çaycuma 
Beled�yes�'n�n, Seka Sosyal 
Tes�sler�'nde düzenlem�ş olduğu 
“Çaycumalılar Buluşuyor” toplantısı 
kapsamında düzenlenen Forum'da 
söyled�kler�m� y�nelemek �st�yorum: 
Çaycuma'da B�l�m Merkez� açılsın; 
mezun olduğum Barbaros-Kutlutaş 
İlkokulu ve b�r yarıyıl okuduğum 
köyümün (Akçahat�pler) �lkokulundan 
o yıl mezun olanlara, yanında b�rer 
mıknatıs �le g�r�ş b�let� benden… 
Çünkü tek çıkış yolumuz var: Eğ�t�m 
ve b�l�m. İnsana saygılı, kültürü 
yüksek b�r toplum olma yolunda çaba 
gösterenlere saygılarımla. 

Bir Kent 
Niçin Sevilir? Mustafa Eyriboyun

(Dr. Makine Y. Müh.)
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Cumhur�yet Halk Part�s�n�n 
öncek� dönem Genel 
Başkanı Den�z Baykal, 
referandum çalışmaları 
neden�yle geld�ğ� 
Çaycuma'da, Beled�yem�z� 
de z�yaret ett�. Cumhur�yet 
Meydanı'nda son derece 
katılımlı m�t�ngde 
Çaycumalılara h�tap eden 
Den�z Baykal, gördüğü �lg� 
neden�yle, kürsü de 2 saate 
yakın kaldı. Uzun konuşma 
boyunca kend�n� �lg�yle 
d�nleyen vatandaşlar, 
Baykal'a sık sık alkışlarıyla 
destek verd�. 
Konuşmasının ardından, 
yanındak� 
m�lletvek�ller�yle b�rl�kte 
Beled�yem�ze geçen  
Baykal'a, Başkan Kantarcı  
çalışmalar hakkında kısa 
b�r br�fing verd�. Baykal, 
burada kend�ne �kram 

ed�len manda yoğurdunu 
büyük b�r beğen�yle 
kaşıkladı.

    VATANDAŞLAR   
    YOĞUN İLGİ 
    GÖSTERDİ
Beled�yem�zde, başkan 
yardımcılarımız ve da�re 
am�rler�m�z tarafından 
karşılanan Baykal, gördüğü 
�lg�den duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rd�. 
Burada, kısa b�r süre 
d�nlend�kten sonra 
Zonguldak'tak� etk�nl�ğe 
katılmak üzere �lçeden 
ayrıldı. Beled�yem�zden 
Atatürk anıtına kadar, 
elektr�kl� golf aracıyla 
yolculuk eden Baykal'a, 
yol boyu toplanan 
vatandaşları yoğun �lg� 
gösterd�. 

Çaycuma’da Tarihi Gün
CHP'n�n 

öncek� Genel 
Başkanı Den�z 

Baykal 
referandum 
nedne�yle 

geld�ğ� 
Çaycuma'da 
Beled�yem�z� 

de z�yaret 
ederek �kram 
ed�len manda 

yoğurdunu 
key�fle 

kaşıkladı..

Geçen yıl, 1 Mayıs 2016'da, doğup büyüdüğü 
topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan 
hemşehr�ler�m�zle Çaycuma'da buluşup hasret 
g�derd�k.
Aramızda b�rb�rler�yle �lk kez tanışanlar kadar, 
�lk kez yüz yüze gel�p dolaysız merhaba d�yen 
pek çok hemşehr�m�z de vardı.
Ayrımsız hep�m�z dostluklarımızı tazeled�k, yen� 
dostlar ed�nd�k. Çoğalmanın, çok olmanın 
sev�nc�n� yaşadık.
Sokaklarında oynadığımız, çocuk düşlerle 
ağaçlarına tırmandığımız, okullarında 
okuduğumuz coğrafyanın hep b�rl�kte havasını 
soluduk.
Gün boyunca anılarımızı tazeled�k.  Yalnızca 
gönüller�m�z� değ�l, akıllarımızı da b�rleşt�rerek 
Çaycuma �ç�n kafalarımızı yorduk.
Uzun uzun dünü, bugünü, yarını konuştuk.
Büyük hasret� g�dermek �ç�n b�r gün yetmed�ğ� 
�ç�n �k�nc� buluşmayı �k� güne çıkarıp, çok daha 
gen�ş katılımla yapmak �ç�n sözleşt�k.
İk�nc� buluşmayı tam da konuştuğumuz g�b�, 6-7 
Mayıs 2017 tar�hler�nde yapıyoruz.
Görev alan arkadaşlarımız, o günden ber� 
tempolu b�r çalışmayla yen� �s�mler bel�rley�p, 
herkese ulaşmaya çalışıyor.

Hep�m�z�n tek amacı, çok daha kalabalık, çok 
daha coşkulu b�r şek�lde b�r arada olmak; fik�r ve 
katkılarımızla �lçem�ze, doğup büyüdüğümüz 
topraklara gönül borcumuzu ödemek, 
dostluklarımızı tazelemek.
Bu yıl s�z sevg�l� hemşehr�ler�m�zden b�r de 
r�camız var:
İlçem�z�n, ekonom�k-sosyal gel�ş�m�ne yönel�k 
öner�ler�n�z� ve sorunlarımızın çözümü �ç�n 
sunab�leceğ�n�z katkıları mümkünse b�r met�n 
hal�ne dönüştürmen�z� �st�yoruz s�zden. 
Sunacağınız fik�rlerden yola çıkarak, 
Çaycuma'ya, ortaklaşan aklımızın �mzasını 
atacak ve böylece buluşmamızın daha anlamlı 
sonuçlara ulaşmasını sağlayacağız.
Ortaya çıkacak kalıcı sonuçlar hep�m�z�n ortak 
eser�, yüz akı olacak.
Herkes öyled�r mutlaka, ben daha ş�md�den 7-8 
Mayıs'tak� buluşmanın sev�nc�n� yaşıyor, o 
günler� heyecanla bekl�yorum.
Katılımınız ve sunacağınız katkılardan dolayı 
ş�md�den teşekkür ed�yor, saygılar sunuyorum.

   Bülent Kantarcı
  Çaycuma Beled�ye Başkanı  

Çaycumalılar 

2. buluşmaya 

hazırlanıyor

Geçen yıl 1 Mayıs'ta yapılan “Çaycumalılar Buluşuyor” etk�nl�ğ�, bu yıl 6-7 Mayıs tar�hler� arasında, 2 
gün olarak yapılacak. Geçen yıl k� toplantıda oluşturulan hazırlık kom�tes�, hummalı b�r çalışmayla 
herkese ulaşmaya çalışıyor. Şu ana kadar ülken�n dört b�r yanında, çeş�tl� kademelerde görev yapan çok 
sayıda Çaycumalıya ulaşan hazırlık kom�tes� üyeler�, farklı nedenlerle �lçe dışında yaşayan pek çok 
hemşehr�m�z�, buluşma hakkında b�reb�r b�lg�lend�r�lerek, Çaycuma'ya davet ett�. Çok daha zeng�n b�r 
�çer�kle gerçekleşecek olan 2017 buluşmasında �lçem�z�n sorunlarının yanı sıra, �lçe dışında yaşayan 
hemşehr�ler�m�z�n bu sorunların çözümüne yapab�leceğ� katkılar da konuşulacak. Çaycuma Beled�yes�n�n 
ortaya çıkan b�lg�lerden yola çıkarak planlayacağı etk�nl�kler, buluşmanın daha kalıcı sonuçlara 
ulaşmasını sağlayacak. Buluşma �ç�n �lçe dışında yaşayan 400'e yakın Çaycumalıya davet�ye çıkarılacak. 
Beled�ye Başkanımız Bülent Kantarcı �mzasıyla yapılan çağrıda şöyle den�l�yor:
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