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ÇALIŞMALARIMIZ ANKARA’DA YANKI BULUYOR

BAŞKAN’DAN

Gururluyuz, kendi 
yakın çevremizde 
büyük bir takdir ve 
ilgiyle karşılanan 
çalışmalarımız, giderek 
ülkeye yayılıyor. 
Şehircilik konusunda 
uzman meslek 
kuruluşları ilçemizden 
övgüyle söz edip, 
örnek gösteriyor. 3'TE

3BAŞKAN KANTARCI’DAN 

FUARA BÜYÜK İLGİ

İLK GÜNKÜ GİBİ IŞILDIYOR

SOKAK RÖPORTAJI  /  KONUK YAZAR

YAŞASIN CUMHURİYET!



Çaycuma Beled�ye Başkanı Bülent 
Kantarcı, TMMOB M�marlar Odası 
Ankara Şubes�'n�n, kend� toplantı 
salonunda, “M�marlık Günler�” 
etk�nl�kler� kapsamında düzenled�ğ�, 
“Katılımcı yerel yönet�mler” adlı 
panele katıldı. ODTÜ Öğret�m Üyes� 
Prof. Dr. Tarık Şengül'ün yönett�ğ� 
panel�n d�ğer konuşmacıları Ovacık 
Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet 
Maçoğlu ve yazar Sedat Göçmen'd�. 
CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı 
Mehmet Mocan �le Zonguldak 
Beled�yes� Mecl�s Üyes� Turhan 
Dem�rtaş'ın da �zled�ğ� panelde 
konuşan Beled�ye Başkanımız Bülent 
Kantarcı, “Böyle b�r atmosferde, 
meslektaşlarıma, Çaycuma'da 
yaptıklarımızı anlatmak ben�m �ç�n 
çok heyecan ver�c�. 1955 yılında 
Demokrat Part�'den beled�ye başkanı 
olmuş b�r babanın oğluyum. 1968 
yılında Kabataş L�ses�ne yazıldım. 
Ün�vers�tede s�yasal tartışmaların 
uzağında durdum. O tartışmalı 

ortamlara g�rmek �stemed�ğ�m �ç�n, 
mesleğ�n� �y� yapan b�r mühend�s 
olmaya karar verd�m. Müteahh�tl�k 
yaptım, Çaycuma T�caret Sanay� Odası 
yönet�m kurulu üyel�ğ�m sırasında 
bölgen�n kalkınmasıyla �lg�l� projeler 
ürett�m. Alanımda b�rçok �lk�n altına 
�mza attıktan sonra �şler�m� küçültüp 
kend�me daha ılımlı b�r hayat 
kurmuşken adaylık tekl�fi geld�. Epey 
düşündükten sonra kabul ett�m. Seç�m 
kampanyasında 'Çaycuma'ya ne 
yapmamız lazım' d�ye h�ç 
düşünmed�m, çünkü hep bunları 
düşünüyordum, projeler�m hazırdı” 
ded�.

TÜM PLANLAMALARI 
İLGİLİLERİYLE BİRLİKTE YAPTIK

Kuru gürültücüler�n, lafebeler�n�n, 
s�yaset tac�rler�n�n değ�l de en uçtak�, 
sıradan �nsanların �ht�yaçlarını 
bel�rleyerek çalıştıklarını söyleyen 
Kantarcı, “Çaycuma'ya b�r bölge 

pazarı kurduk. 2000 satıcı var. Bunun 
500'ü üret�c� köylü kadınlarımız. 
K�msen�n yapmadığı �şlere �mza attık. 
Pazaryer�n� taşıdık. Kent merkez�ndek� 
dağınıklığı ortadan kaldırdık. 
Çaycuma'nın 83 tane köyü var. 
Buralardan 500'ün üzer�nde m�n�büs 
gel�yor. Bunlar önceden Çaycuma'nın 
sokaklarına lab�rentler�ne gel�ş�güzel 
dağılıyordu. Bunu önlemek �ç�n 
pazarın yanına m�n�büs term�nal� 
yaptık. Köyler�m�zden gelen 
vatandaşlarımız burada 
m�n�büsler�nden �n�yor, beled�yen�n 
tahs�s ett�ğ� ücrets�z araçlarla, 
oluşturduğumuz r�ng hattı üzer�nden 
şehr�n d�led�ğ� yer�ne g�d�yor. Bu 
m�n�büs güzergâhının planlamasını 
b�zzat �lg�l�ler�yle b�rl�kte yaptık. B�r 
yılda 100 k�lometreye yakın kazı 
yaparak, �lçen�n doğalgaz dönüşümün 
sağladık. Ş�md� tertem�z b�r hava var 
Çaycuma'da. Yol tasarımını 
değ�şt�rd�k. Gen�ş yaya yolları ve 
b�s�klet yolları yaptık. Yayalaştırılmış 
alanlar oluşturduk. Yaya bölgem�z var, 
yaya bölgem�z�n etrafından ücrets�z 
taşımacılık yapılan b�r r�ng hattımız 
var. Yaya bölges� �ç�nde de, tat�l 
köyler�nde gördüğünüz golf aracı ve 
trenc�kle �nsanların hareket etmes�n� 
sağlayan b�r s�stem var” ded�.

KENTİ SIFIRDAN 
ELE ALDIK

Beled�yen�n SEKA'dan devraldığı 
sosyal tes�sler� aslına uygun olarak 
restore ederek h�zmete sunduklarını da 
söyleyen Kantarcı, “İmar Planı �le 
Çaycuma'nın kentsel tasarımını 
sıfırdan ele aldık. Sank� komün�st b�r 
s�stemde yaşıyormuşuz, tapu yokmuş 
g�b� düşünerek, yen� yapılaşacak 
yerlerde, modern b�r kent�n tüm 

öğeler�n� plana dah�l ett�k. Bazen espr� 
olarak 'Tek rak�b�m babam' d�yorum. 
B�z hâlâ babamın yaptırdığı b�nada 
h�zmet ver�yoruz. Kaba �nşaatı devam 
eden yen� b�nayı yaptırmak da bana 
nas�p oluyor. Yer�n� de halka sorarak 
bel�rled�k. Çaycuma'da her açıdan 
güzel şeyler oluyor. Bunu halkımızla 
b�rl�kte yapıyoruz” d�yerek 
konuşmasını b�t�rd�.
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TMMOB Mimarlar Odası 

Ankara Şubesi'nin “Dünya 

Mimarlık Haftası” 

nedeniyle düzenlediği 

panele katılan Çaycuma 

Belediye Başkanı Bülent 

Kantarcı yaptığı 

uygulamalar nedeniyle 

büyük övgü aldı.

Tezcan Karakuş Candan: 
(TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı)
Ulaşım, kentleşme, kent merkez�n�n 
yayalaştırılması çalışmalarıyla yen� 
adımların atıldığı b�r Çaycuma 
görüyoruz. Şubem�z�n h�nterlantlında 
yeşeren bu umudu, toplumla 
buluşturmayı amaçlıyoruz. Çaycuma 
merkez�n�n yayalaştırılması, araç 
trafiğ�n�n dışarıya alınması, r�ng 
s�stem�nde ücrets�z taşımacılık 
yapılması çok öneml�. Küçük b�r adım 
b�le o kenttek� yaşamı değ�şt�r�yor. Y�ne 
Çaycuma Beled�yes�n�n neredeyse tüm 
projeler�n� yarışmayla bel�rl�yor olması 
çok değerl� b�r çaba. Bu çalışmaların 
mutlaka tanıtılması lazım.

Prof. Dr. Tarık Şengül 
(ODTÜ Şehir Plancılığı 
Bölümü Öğretim üyesi)

Beled�yeler topluma en yakın 
ayaklardır, o yüzden de devlet�n 
kend� �ç�nden sorgulanması �ç�n 
öneml� b�r alan açarlar. Geçm�şte 
Fatsa deney�m�, b�r toplumsal 
projeden nasıl b�r s�yasal proje 
çıkab�leceğ�n� gösterd�. Çaycuma 
Beled�yes� bunca beled�ye arasında 
yaptıklarıyla g�derek öne çıkıyor. Bu 
umudu yeşertt�ğ� Sayın Bülent 
Kantarcı'ya teşekkür ed�yorum.

Ankara’da

Arabadan in, bisiklete bin!
Çaycuma Beled�yes� örnek 
uygulamalara devam 
ed�yor. Göreve başladığı 
andan �t�baren kent� b�s�klet 
yollarıyla donatan Beled�ye 
Başkanı Bülent Kantarcı, 34 
personel�ne b�s�klet 
dağıtırken, b�s�klet alan 
personele, �şe gel�p 
g�derken araca b�nmeme 
koşulu get�rd�. B�s�klet 
dağıtımıyla �lg�l� Çaycuma 
Beled�yes� önünde 
düzenlenen törende 
açıklamalarda bulunan 
Başkan Kantarcı, “Bugün 
34 personel�m�ze b�s�klet 

dağıttık. Bu peyderpey 
devam edecek. B�s�klet 
yollarımızı yaptık, 
kullanımını özend�rmeye 
çalışıyoruz. Öncel�kle de 
personel�m�zden başladık. 
Çaycuma’nın tüm 
kes�mler�n� b�s�klete 
b�nd�rmeye kararlıyız. Bu 
konuda gerek beled�ye 
�mkanlarını gerekse devlet 
projeler�n� kullanacağız. 
Çok kısa zaman �ç�nde 
Çaycuam’da çok yoğun b�r 
şek�lde b�s�klet 
kullanıldığını göreceks�n�z” 
ded�.

B�s�klet� 
Çaycuma’nın en 

öneml� ulaşım aracı 
yapmaya kararlı 

Çaycuma 
Beled�yes� Beled�ye 

Başkanı Bülent 
Kantarcı 34 

personel�ne b�s�klet 
dağıttı. Kantarcı, 

b�s�klet alan 
personele arabaya 

b�nmeme şartı 
koştu.

Çalışmalarımız

Yankı Buldu



Hizmet yarışında dolu dolu geçen 
günlerin içinde sizlere seslenmenin 
bah�yarlığını yaşıyorum.
Sizler de izliyorsunuz, modern 
Çaycuma'nın altyapısını oluşturma 
çalışmalarımızda oldukça mesafe kat 
e�k.
Kent merkezinde yap�ğımız 
düzenlemelerin aynısını, bu çalışma 
döneminde mahallelerde 
uygulamaya başladık. 
Önümüzdeki günlerde halen elektrik 
alt yapı çalışması süren cadde ve 
sokaklara da girerek, bambaşka bir 
görünüm kazandıracağız.
Kamunun fazladan bir kuruşunu 
israf etmek gibi bir lüksümüz yok.
Bu yüzden elektrik, su, kanalizasyon, 
yağmur suyu toplama şebekesi, 
haberleşme ve doğalgaz ha� gibi 
tüm altyapı çalışmalarını 
tamamladıktan sonra, yol 
kaplamasını, yaya ve bisiklet 
yollarını yapıyoruz.
Böylece hem plansız kazılarla 
kaynak savurganlığını önlüyor, hem 
de uzun yıllar hizmet verecek bir 
altyapıyı ilçemize kazandırıyoruz.
Çaycuma'nın ayrımsız her köşesini 
hizmetle tanış�rıyoruz; yap�ğımız 
düzenlemeler tamamlandığında her 
köşesi aynı tasarımla yenilenmiş, 
aynı görünümle kimlik kazanmış bir 
kent çıkacak ortaya.
Gururluyuz, kendi yakın çevremizde 
büyük bir takdir ve ilgiyle karşılanan 
çalışmalarımız, giderek ülkeye 
yayılıyor. 
Şehircilik konusunda uzman meslek 
kuruluşları ilçemizden övgüyle söz 
edip, örnek gösteriyor.
Hazırlanın, çok yakında, 
çalışmalarımızı yerinde görmek, her 
köşesi insan odaklı bakışla 
yenilenmiş bir ken�n huzurunu 
yaşamak için pek çok konuğumuz 
gelecek Çaycuma'ya.
Hazırlıklarını sürdürdüğümüz yüzme 

havuzumuz, denem bilim 
merkezimiz de tamamlandığında 
Çaycuma, etrafa, hayran gözle bakan 
insanlarla dolup taşacak.
Bulduğumuz her �rsa�a dile 
ge�riyorum, Kadıoğlu'nda ortaya 
çıkarılan Ambrossia mozaiklerinin 
bulunduğu alan hızla mozaik 
müzesine dönüştürülmeli, bir dünya 
mirası olan buluntular insanların 
ziyare�ne açılmalıdır.
Bu 
gerçekleş�rildiğinde, 
manda yoğurdu, 
pelement bezi, 
organik tarım 
ürünleri; tarihi, 
kültürel, doğal 
zenginlikleriyle 
Çaycuma, Karadeniz 
bölgesinin en önemli 
ekolojik turizm merkezi 
olacak.
Sevgili 
hemşehrilerimden bu kon
uda duyarlılıklarını ar�rmasını, 
siyaset insanlarından bu 
doğrultudaki taleplerini bıkmadan 
dile ge�rmesini is�rham ediyorum.
Herkes şunu iyi bilmelidir ki, bu, 
siyaset üstü bir meseledir ve 
Çaycuma'mızın geleceği için 
yaşamsal önemdedir.
Bültenimiz Cumhuriyet'imizin 93. 
yılını kutladığımız günlerde elinizde 
olacak.
“Egemenlik kayıtsız, şartsız 
mille�ndir” şiarıyla yola çıkan 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşları, egemenliği bir 
hanedanın elinden alıp, halkın 
iradesine teslim etmek için kurdu 
Cumhuriyet'i.
“En hakiki mürşit ilimdir” diyerek de 
aklın ve bilimin önderliğinde 
modern Türkiye'nin temellerini a�.
Büyük mesafeler de kat edildi bu 
doğrultuda.

Yaşayarak gördük ki, ne zaman bu 
ilkelerden sapılsa, ülkenin başına bin 
türlü bela geliyor.
15 Temmuz darbe girişimi laik 
demokra�k Cumhuriyet'in, 
varlığımız için ne kadar önemli 
olduğunu çok net bir şekilde ortaya 
koydu.
Bir kez daha açıklıkla ifade etmek 
isterim ki, dogmalarla, hurafelerle 
toplumu kandırıp, karanlık fikirler 

üzerine ik�darlarını 
kurmak isteyenlerin 
önüne geçmenin yolu, 
yeni hurafeler, dogmalar 
üretmekten değil, aklın 
ve bilimin ışığında cesur 
adımlar a�lmasından 
geçmektedir.
Etra�mızı saran ateş 
çemberi içindense 
ancak ve ancak Ulu 
Önder'in “Yur�a sulh, 
cihanda sulh” sözüyle 

formüle e�ği ilkeye sarılarak 
çıkabileceğimiz açık�r.
Cumhuriyet'i kuranların neredeyse 
yüzyıl önce ortaya koyduğu fikirlere, 
bugün, her zamankinden daha çok 
ih�yaç duymaktayız.
Onlara daha sıkı sarılıp, günümüzün 
gerçeklerine uyarlayarak, ülkeyi 
geleceğe hazırlamak hepimizin 
ödevidir.
Bu duygularla Cumhuriyet'imizin 93. 
yılını kutluyor, başta büyük devlet 
adamı Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, bu uğurda çaba harcayan tüm 
kahramanların önünde saygıyla 
eğiliyorum.
Yeniliklere açık, hoşgörülü kişiliğiyle 
her zaman övündüğüm  
Zonguldak'ın en aydınlık yüzünü 
temsil eden sevgili Çaycumalıların, 
Cumhuriyet'in ışıklı yolundan hiç 
ayrılmayacağından eminim.

Üçüncü sayımızda buluşmak dileği 

ve umuduyla.
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Çaycuma Beled�yes� personel� 
Gaz�antep’e, �nceleme gez�s�ne g�tt�. 
İk� gün süren ve Çaycuma Kent 
Konsey�’nden bazı üyeler�n de 
katıldığı gez�ye, Gaz�antep 
Beled�yes� rehberl�k h�zmet sundu. 
63 k�ş�n�n katıldığı gez�de, 
katılımcılar, kenttek� müzeler� gezd�, 
Gaz�antep Beled�yes�n�n yaptığı 
kentsel uygulamaları, sokak 
�y�leşt�rme çalışmalarını, peyzaj 

düzenlemeler� �nceleyerek b�lg� aldı.
Başkan Kantarcı, “Personel�m�z�n 
�y� beled�yec�l�k uygulamalarını 
görmeler�, hem de moral-
mot�vasyonlarının artması, hem de 
aralarındak� dostluk duygularının 
pek�şmes� �ç�n böyle b�r gez�y� 
düşündüm. Arkadaşlarım büyük b�r 
moralle döndü. Oradak� 
uygulamaları yer�nde �nceleyerek 
fik�r sah�b� oldular. ” ded�.

Gaziantep’e inceleme gezisi

63 personel�m�z Gaz�antep’e 
�nceleme gez�s�ne g�tt�.

Aşure bereketi
Muharrem ayının g�rmes� neden�yle 
daha önce Cumhur�yet Meydanında 
aşure etk�nl�ğ� düzenleyen Çaycuma 
Beled�yes�, bu kez, İstasyon 
Mahalles�’nde aşure dağıttı.
Çaycuma Beled�yes�n�n Muharrem 
ayının g�rmes� neden�yle 
gerçekleşt�rd�ğ� aşure dağıtım 
törenler�n�n �k�nc�s� İstasyon 
Mahalles�’nde yapıldı. Törene Beled�ye 

Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Müftüsü 
Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Çaycuma 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Hayr� Kandem�r, Memur-Sen İlçe 
Başkanı Kenan Tunç ve beled�ye 
mecl�s üyeler�n�n yanı sıra kalabalık b�r 
vatandaş topluluğu katıldı. Müftülük 
görevler� okudukları Kuranı Ker�m ve 
�lah�ler�n yanı sıra sundukları ney 
d�nlet�s� �le etk�nl�ğe renk kattı..

Kamunun 

fazladan b�r 

kuruşunu 

�sraf etmek 

g�b� b�r 

lüksümüz yok.

Başkan’dan
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FuaraFuara 

büyük ilgi
 

büyük ilgi
Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez 
Çaycuma'da açılan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı büyük ilgi gördü. 

En güzel buzağı ve malak seçildi

En güzel manda yoğurdu seçildi
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Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez 
Çaycuma'da açılan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı büyük ilgi gördü. 



Çaycumalıların hatırasında 
der�n �zler� olan SEKA Sosyal 
Tes�sler�, yen�leme 
çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından tüm 
b�r�mler�yle h�zmete g�rd�. 
İlçem�z�n sosyal dönüşümünde 
büyük rol oynayan tes�sler, 
1969 yılında, SEKA Kağıt 
Fabr�kası �le b�rl�kte yapıldı. 
İç�nde, lojman, lokal, 
m�safirhane, s�nema ve spor 
alanları bulunan sosyal tes�sler 
�ç�n at yarışlarının, güreş 
müsabakalarının yapıldığı, Yen� 
Mahalle'dek� spor alanı tahs�s 
ed�ld�. Bu yer, o zamank� 
yerleş�me göre, şeh�r 
merkez�n�n oldukça uzağında 
kalan Kâğıt Fabr�kası'nın kentle 
�l�şk�s�n� sağlamak �ç�n 
seç�lm�şt�. 1970'lerden 
2000'ler�n başına kadar tüm 
Çaycuma halkına h�zmet veren 
tes�sler, bu süre �ç�nde, pek çok 
�nsanın özel günler�ne, tar�hsel 
ölçekl� toplantılara, 
buluşmalara, kutlamalara ev 
sah�pl�ğ� yaptı. Uzun yıllar 
Çaycumalıların hoşça vak�t 
geç�rd�ğ� b�r sosyal merkez 
olarak varlığını koruyan sosyal 
tes�sler, 2000'l� yılların başında, 
SEKA'nın özelleşt�rme sürec�ne 
g�rmes�yle boşaltılmaya 
başladı.

HARABE
GÖRÜNÜMÜNDEYDİ
19 Haz�ran 2003'de SEKA 
özelleşt�r�l�rken sosyal tes�sler, 
Çaycuma Beled�yes�ne 
devred�ld�. O zamank� Beled�ye 
Mecl�s�n�n aldığı b�r kararla 
önceden lojman olarak 
kullanılan yapılar öğrenc� 
yurdu, okul, huzurev� g�b� 
amaçlar �ç�n kullanılmak üzere 
bazı kamu kurumlarına 
devred�l�rken, yalnızca s�nema 
ve sosyal b�na (lokal-
m�safirhane) beled�yen�n 
kullanımında kaldı. Bu zaman 
�ç�nde son derece kötü 
kullanılan ve zaman �ç�nde terk 
ed�ld�ğ� �ç�n harabeye dönen 
b�na sosyal dışlanma sorunu 
yaşayan �nsanların mekânı 
hal�ne geld�. 

ASLINA UYGUN 
OLARAK RESTORE 
EDİLDİ
Çaycuma Beled�yes�, 30 Mart 
2014 seç�mler�n�n ardından 
kent�n tüm sorunları g�b�, 
SEKA Sosyal Tes�sler�'n� de 
bambaşka b�r anlayışla ele aldı. 
İlk olarak, b�r kentsel m�ras 
olarak gelecek kuşakların 
emanet� olarak görülen b�na ve 
çevres�, güvenl�kl� hale 
get�r�lerek başka maksatlar �ç�n 
kullanımı engellend�. Ardından 
hızlı b�r restorasyon sürec�ne 
g�r�ld�. Tümüyle Beled�yem�z�n 
personel� ve olanaklarıyla 
temel�nden çatısına kadar elden 
geç�r�len yapı, dış cephes�nden, 
ıslak zem�nler�ne, yer 
döşemeler�nden, duvar 
kaplamalarına kadar aslına 
uygun olarak restore ed�ld�. 
Restorasyon çalışmalarında 
özgün malzemeler�n 
kullanılmasına büyük özen 
göster�ld�.

KENTİN HAFIZASI 
KORUMA ALTINA 
ALINDI
Ş�md� 24 odalı m�safirhanes�, 
çok maksatlı olarak 
kullanılab�len lokal�, kent�n en 
modern mutfağına sah�p 
restoranı, ağaçlıklar �ç�ndek� 
açık çay bahçes�, yazlık düğün 
bahçes� ve son s�stem 
teknoloj�ye sah�p s�nemasıyla 
Çaycuma halkına, kompleks 
olarak h�zmet ver�yor. V�ran 
haldeyken etrafa boynu bükük 
bakan yapılar, artık, bambaşka 
güzell�kle ışıldıyor. SEKA 
Sosyal Tes�sler�, �lk günkü 
heyecanı, güzell�ğ� ve 
coşkusuyla vatandaşlarımızı 
ağırlamaya devam ed�yor. 
Çaycuma Beled�yes�, 
başkanından, mecl�s üyes�ne, 
da�re am�r�nden sıradan 
çalışanına kadar tüm 
b�leşenler�yle, yurttaşlarımızın 
hafızasında yer tutmuş b�r 
sosyal merkez� yen�den halka 
kazandırmanın, yok ed�lmeye 
çalışılan kent�n hafızasını 
koruma altına almış olmanın 
gururunu yaşıyor.
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Ne söz verdİyse tutuyor!
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Yaptığı çalışmalarla �sm� ülkede 
duyulmaya başlayan Çaycuma 
Beled�yes�, �lçe halkından da 
büyük takd�r topluyor. K�m� 
çevrelerce spekülasyon konusu 
yapılmaya çalışılan ve Çaycuma 
�ç�n köklü reform n�tel�ğ�nde olan 
pazaryerler�n�n Köprübaşı'na 
taşınması, k�m� cadde sokakların 
araçlara kapatılarak, 
yayalaştırılması çalışmaları, 
Çaycumalılardan büyük destek 
alıyor. Vatandaşlar ÇOMBÜS'lerle 
ver�len taşımacılık h�zmet�nden de 
büyük memnun�yet duyduğunu 
d�le get�r�yor. Yen� yapılan yol 
tasarımından da son derece 
memnun olan vatandaşlar, yapılan 
çalışmaların Çaycuma'ya çok güzel 
b�r görünüm kazandırdığını 
söylüyor. İşte bazı 
vatandaşlarımızın, Çaycuma 
Beled�yes� ve Başkan Bülent 
Kantarcı hakkında d�le get�rd�ğ� 
görüşler:

         HER ŞEY ÇOK 
         GÜZEL OLDU
Vel� Küçük: Cumhur�yet 
Meydanı’nın yayalaştırılmasından 
çok memnunum. Burada rahatça 
gez�yorum, halk da gez�yor. 
Pazaryerler�n�n aşağıya 
taşınması da çok güzel oldu. 
Buralar rahatladı.

         NE SÖZ VERDİYSE 
         YERİNE GETİRİYOR
Ümmühan Hanım: 
Yayalaştırma 
uygulamasından çok 
memnunum. Çok güzel 
oldu. Esk�den arabalardan 
geç�lm�yordu. B�r oturma, 
gezme alanı yoktu. Ş�md� 
çok güzel. Çocuklarımız 
rahat rahat dolaşıyor. Allah 
razı olsun başkanımızdan. 
Pazaryer�n�n aşağıya 
toplanması da çok güzel 
oldu. Her şey b�r arada. Ama 

önceden böyle değ�ld�. B�r� orada, 
b�r� buradaydı. Vak�t kaybından 
başka b�r şey değ�ld�. ÇOMBÜS'le 
yapılan taşımacılık h�zmet�nden de 
çok memnunuz. Beled�ye 
başkanımızdan çok memnunuz. Ne 
söz verd�yse yer�ne get�r�yor. Allah 
onu başımızdan eks�k etmes�n. 
Yaptığı her şey �ç�n çok teşekkür 
ed�yoruz.

      TOZ YOK DUMAN YOK
Kamuran Altınkaya: Yayalaştırma 
uygulaması çok güzel oldu. Burada 
gayet rahat oturuyoruz. Gürültü 
olmuyor, toz yok, duman yok. 
Pazaryerler�n�n aşağıya taşınması 
da çok �y� oldu. Bana göre hava 
çok hoş. Beled�yen�n yaptığı 
ücrets�z taşımacılıktan b�lg�m var.

         HELE ŞU KÜÇÜK  
         ARABALAR ÇOK GÜZEL
Özer Sağtek�n: Buraların trafiğe 
kapatılması çok güzel oldu. 
ÇOMBÜS'ler�n verd�ğ� h�zmet 
mükemmel. Her şey çok güzel 
oldu. Hele şu sey�r �ç�n yapılan 
küçük arabalar var, onlar da çok 
güzel. Pazaryerler� açıldı açılalı �lk 
defa g�tt�m, çok beğend�m. 
Beled�ye başkanına çok çok 
teşekkür ed�yorum.

         BAŞKANIMIZDAN 
         ÇOK MEMNUNUZ
Şeref Uzaldı: SEKA sosyal 
tes�sler�n�n yen�lemes� çok güzel 
oldu. Başkan çalışıyor. Ondan çok 
memnunuz. Pazaryer�n�n aşağıya 
toplanması da çok güzel oldu. 
Heps� b�r araya toplandı. Buraların 

trafiğe kapatılması büyük 
h�zmet. İnsanlar araba 
olmadığı �ç�n rahat 
gezeb�l�yor. 
Başkanımızdan çok 
memnunuz. 

          HALKA BÜYÜK  
          HİZMET
Sefer Topçu: Pazaryer�n�n 
aşağıya taşınması b�z�m 
açımızdan �y� olmadı. O 
yüzden ş�kâyet�m�z var 
ama yapılan d�ğer 
düzenlemeler çok �y�. 
Buralardan araç geçmemes� 
çok güzel. ÇOMBÜS'ler�n 
ücrets�z taşımacılık 
yapması halka çok büyük 
h�zmet. 

Röporta
jıSokak

Ne söz verdİyse tutuyor!
Çaycuma halkının Başkan Kantarcı için ortak görüşü:

Çaycuma Beled�yes�n�n 

h�zmetler� �lçe halkından 

büyük takd�r alıyor. BEÜ 

Çaycuma Meslek 

Yüksekokulu öğrenc�ler� 

Zeynep Güneş, Ayşe Ekt�, 

G�zem Tay ve Sanem Kılıç 

Cumhur�yet Meydanı'nda 

dolaştı. Halka 

Beled�yem�z�n h�zmetler�n� 

sordu. Konuştukları 

herkesten aldıkları ortak 

yanıt, “Allah başkandan 

razı olsun. Ne söz verd�yse 

yer�ne get�r�yor” oldu.

KONUK YAZAR

Hakan Evkaya (*)

Çaycuma, Zonguldak ilinin küçük bir ilçesi 

olmasına rağmen sunduğu deneyimler ve eşsiz 

içtenliği ile sınırlarının ötesinde büyüklüğü hak 

eden bir yerdir. Burada bulunduğum kısacık 

zamandaki edinimlerim bu çıkarım için hayli 

yeterli olmuştur.

Bu yere adımınızı atar atmaz topraklardan 

taşan hayatı iliklerinizde hissedersiniz. 

Karadeniz'in hırçın ama bir o kadar da muhteşem 

yaşam enerjisi bonkörce saçılmıştır tüm alana. 

Yolda yürürken, koca tarlaları kibarca aralayıp 

ortaya çıkan naif bitkilere bakınca hemen 

anlarsınız bunu. Aldığınız her nefes ciğerlerinize 

şefkatle dolarken bile bunun şahitliğini yapar. 

Bereketli toprakların nerdeyse her yerinde, 

yeşilin hemen her tonu içinizi açarken, benzersiz 

coğrafyasıyla adeta kucaklanmış hissedersiniz. 

Nasıl derler, sabah bile güne bir başka 

uyanırsınız.

Bir yemek için herhangi bir yere 

oturduğunuzda ilk dakika geçmeden hep 

ordaymış gibi olursunuz çünkü insanlar yüzünüze 

gülmeyi esirgemezler. İnsanlar mı bu 

topraklardan nasiplenmiş, bu topraklar mı 

insanlardan bilmem ama insanların benzersiz 

tavırlarıyla daha bir güzeldir burası.

Akşam olur, bir şeyler içmek için sahile 

yaklaşırsınız. Yine iyi hissedersiniz çünkü kimse 

size yabancı gibi bakmaz. Orada herkes insandır, 

insansa herkes. 

Buradan yenilenmiş ve hayat dolu 

ayrılırken bir burukluk hissedersiniz ve hep aynı 

cümleler kurulur, “Buraya tekrar gelmeliyiz.”  Ben 

bir gezgin değilim ama bu ülkenin hemen her 

yerinde edindiğim tüm deneyimlerin yanında, 

Karadeniz'in yerini hep ayrı tutarım. Geç 

tanıştığım Çaycuma'nın ise ölçeği ve kimliği ile 

tüm diğer yerlerden farklı olduğunu içtenlikle 

söyleyebilirim. Var olduğu için bu ilçeye, var 

ettikleri için tüm halkına sonsuz teşekkür ederim.

(*)Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Tasarım Yarışması 

Jüri Üyesi.

*   *   *   *

“Nasıl derler, sabah 
bile güne bir başka 

uyanırsınız 
buralarda.”

Bendeki Çaycuma
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Yaşasın Cumhuriyet!
Gaz� Mustafa Kemal Atatürk 
ve arkadaşlarının kurarak 
b�zlere emanet ett�ğ� 
Cumhur�yet�m�z 93 yaşında. 
Savaştan yen� çıkmış, 
yanmış, yıkılmış topraklar 
üzer�ne yen� b�r ülke �nşa 
etmek �ç�n kolları sıvayan 
kurucu kadro, oluşturdukları 
yen� yönet�m b�ç�m�yle, 
ahal�ye ulus b�l�nc� aşılarken, 
ayrıcalıklı �nsanlarca “avam” 
ya da “tebaa” olarak anılan 
halkı, eş�t haklara sah�p 
yurttaş konumuna yükseltt�.
Hedef, aklın ve b�l�m�n 
üstünlüğüne �nanıp ona 
uygun davranan, çağdaş 
dünya �le bütünleşme 
ülküsüne sah�p b�r m�llet 
yaratmaktı.
Bu amaçla, ulusal egemenl�k 
devlet�n temel �lkes� hal�ne 
get�r�ld�, yurttaşların 
yönet�me katılması ve özgür 
�rades�yle seçme seç�lme 
hakkını kullanması �ç�n 
büyük çaba harcandı. 
Çağdaşlaşmanın temel� olan 
“la�kl�k” �lkes� ben�msenerek 
d�n özgürlüğü güvence altına 
alındı.
“Hayatta en hak�k� mürş�t 
�l�md�r” ş�arıyla eğ�t�mde 
reformlar yapılarak 

karanlığa, dogmalara, 
hurafelere, cah�ll�ğe savaş 
açıldı.
Yepyen� b�r hukuk s�stem� 
kuruldu, ad�l yargılanma 
hakkı kazanan tüm yurttaşlar 
yasalar önünde de eş�t hale 
get�r�ld�. 
Kültürel yaşamdan, 
toplumsal �l�şk�lere kadar 
hayatın her alanında köklü 
reformlar yapılarak, ülken�n 
çağdaş değerlerle 
kucaklaşmasının yolu açıldı.
Yüzyılın başında, “hasta 
adam” sayılan Türk�ye'n�n 
ekonom�k açıdan 
güçlenmes�, kalkınmanın 
hızlandırılması �ç�n başlatılan 
çalışmalar, sanay�de büyük 
b�r atılım yapılmasını 
sağladı. 
Atatürk'ün �zled�ğ� “Yurtta 
sulh, c�handa sulh” 
pol�t�kalarıyla bölges�nde b�r 
huzur adası hal�ne gelen 
Türk�ye, tar�h�n�n en uzun 
barış yıllarını Cumhur�yet'le 
b�rl�kte yaşadı.
Evrensel değerler ışığında 
gel�şen Türk�ye, zaman 
�ç�nde hukuk devlet� 
k�ml�ğ�n� kazandı. Tüm 
kurum ve kurallarıyla �şleyen 
eks�ks�z b�r demokras� 

yolunda büyük adımlar atıldı.
Bugün k�m� konularda bu 
kazanımların uzağına düşmüş 
g�b� görünse de hedef 
bell�d�r: M�sak-ı M�ll� 
sınırları �ç�nde refah düzey�n� 
sürekl� yükseltmek, herkes�n 
tan b�r fırsat eş�tl�ğ� �ç�nde 
kend�n� gel�şt�rme şansı 
bulmasını sağlamak, 
geleceğe güvenle bakan b�r 
huzur beldes� yaratıp, ulusal 
b�rl�ğ�m�z� bütünlüğümüzü 
sağlayarak, dünyada saygın 
b�r yer kazanmak.
Bunu başaracağız.
Her yer�nden aşındırılmaya 
çalışılan Cumhur�yet'�m�z�n 
kazanımlarını göz bebeğ�m�z 
g�b� koruyup, daha da 
gel�şt�rerek yarınlara 
taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
"Yaptıklarımızı asla yeterl� 
göremey�z. Çünkü daha 
çok ve daha büyük �şler 
yapmak zorunluluğunda ve 
kararlılığındayız" sözü bu 
doğrultudak� en büyük 
rehber�m�zd�r.
Aklımızın ışığı, beden�m�z�n 
tüm gücü, yüreğ�m�z�n tüm 
coşkusuyla haykırıyoruz:
93. YILINDA YAŞASIN 
CUMHURİYET!

Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı 
Cumhuriyet'in 93. yılı nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. Kantarcı  mesajında, 
“Ulu Önder Atatürk'ün kurup bizlere 
emanet e�ği Cumhuriyet’imiz 93. yaşına 
giriyor. Kuranların 93 yıl önce önümüze 
koyduğu, tüm kurum ve kurallarıyla 
işleyen eksiksiz bir demokrasiyi hayata 
geçirme, herkesin yasalar önünde eşit 
olduğu bir hukuk devle� kurma, 
yur�aşlarının huzur içinde yaşadığı, 
kalkınmasını tamamlamış bir refah ülkesi 
haline gelme hedefine ulaşılmasında 
büyük eksikler yaşanmaktadır. Son 
dönemlerde ülke içinde yeni bir şiddet 
sarmalına girilirken, Ortadoğu'dan 
yükselen kan ve barut kokusu, ülkemizde 
de yayılmaktadır. 15 Temmuz darbe 
girişimini büyük bir başarıyla atla�lan 
ülkemiz, darbecilerin, devlet içinden 
tasfiyesi sürecinde ortaya çıkan 
aksaklıkların gerilimini yaşamaktadır” 
dedi

CUMHURİYET'İN KURUCU 
DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ
Cumhuriyet'imizin tüm kazanımlarının 
ağır saldırıla al�nda olduğunu da 
söyleyen Başkan Kantarcı, “Başta laiklik 
ilkesi olmak üzere, yara�ğı pek çok 
değer tar�şma konusu yapılmakta, sıkça 
yapılan sistem değişiklikleriyle eği�m 
kurumları tahrip edilmektedir. Sosyal, 
kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak 
büyük bunalımlar yaşayan ülkemizde, bu 
durumdan çıkışın yolu, Cumhuriyet'in 
kurucu değerlerine sahip çıkmaktan 

geçmektedir. Bundan 93 yıl önce çık�ğı 
ışıklı yolda, 'Yur�a sulh, cihanda sulh' 
ilkesiyle huzur ver barış ortamını 
sağlayan Türkiye, bilimi rehber edinip, 
yüzünü çağdaş dünyaya dönerek, büyük 
bir kalkınma hamlesi başlatmış�r. Bu 
doğrultuda da oldukça mesafe kat etmiş, 
demokra�k kuralları işletebilen tek 
Müslüman ülke haline gelmiş�r. Son 
birkaç yılda üst üste yaşanan badireler, 
özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, laik, 
demokra�k cumhuriye�n, ülkemizin 
varlığı ve geleceğe umutla yürüyebilmesi 
için yaşamsal önemde olduğunu çok açık 
bir şekilde ortaya koymuştur” diyerek 
açıklamasını sürdürdü.

CUMHURİYET'İ KURANLARA 
MİNNET BORCUMUZ BULUNMAKTADIR
Kantarcı mesajının son bölümünde, 
“Bugün halkımızda darbelere direnecek 
bir demokrasi bilinci gelişmişse bu 
Cumhuriyet'imizin kazanımları 
sayesindedir. Tüm eksiklerine karşın, 
dünyanın önemli ekonomileri arasında 
sayılıyor, teknolojik yenilenme 
konusunda adımlar atabiliyorsak bu yine 
Cumhuriyet'imiz sayesindedir. Bu 
nedenle Cumhuriyet'i kuranlara çok 
büyük bir gönül ve minnet borcumuz 
bulunmaktadır. Bu duygularla başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
Cumhuriyet'in kuruluşuna emek 
harcayan tüm devlet adamlarını saygıyla 
anıyor, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı 
kazanarak bugünlere ulaşmamızı 
sağlayan kahraman ecdadımıza Allah'tan 
rahmet diliyorum” şeklinde ifadelere yer 
verdi.

BAŞKAN’IN MESAJI
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