
PROJELER PEŞ PEŞE...

Büyük bir değişim yaşayan Çaycuma, geleceğe 
umutla bakıyor.
Belediyemizin yap�ğı düzenlemelerle bambaşka bir 
görünüm kazanan ilçemiz, üst üste açılan iki fuarla 
Ba� Karadeniz Bölgesi'nin ilgi odağı oldu.
Şimdi de mega projelere başladık.
Hastaneye yaya ulaşımını sağlayacak eğik asansörün 
ihalesini yap�k. Kısa zamanda tamamlayarak 
hemşehrilerimize yeni yıl hediyesi olarak sunacağız.
Yine aynı zamanda ihalesini yap�ğımız kapalı yüzme 
havuzu ile Çaycumalılara yeni bir yaşam ve spor 

merkezi kazandırıyoruz.
Temel atma aşamasına ge�rdiğimiz Sofia Evleri ile 
insanımıza, doğayla iç içe bir yaşayacakları mekânlar 
sunuyoruz.
Yeni belediye binamızın dış cephe kaplaması ile iç 
mekân düzenlemeleri işinin de ihalesini yap�k. 
Belediyemiz bir yıl içinde ken�n simgesine 
dönüşecek modern binada hizmete başlayacak.
Her şey daha da güzel olacak.
Çaycuma Belediyesi mutlu insanlar ken�ni yaratmak 
için çalışıyor. 3'TE

Belediye
Kompleksi
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Hizmet yolculuğumuzda 
dördüncü yıla yaklaşırken, 
Çaycuma'yı modern kent yapma 
yolundaki çalışmalarımız 
doludizgin gidiyor.

Bir şan�ye görünümü 
kazanan Çaycuma'nın her 
yerinde, ekiplerimiz hummalı bir 
şekilde çalışıyor. Son bir ay 
içinde, peş peşe yap�ğımız 
ihalelerle, biri diğerinden büyük 
rüya projelere start verdik.

Ömer Kalaycı Caddesi'nde 
inşaa�na başladığımız eğik 
asansör bi�ğinde, Çaycuma 
Devlet Hastanesi, ar�k, herkesin 
yürüme mesafesinde olacak. 
Hareket edebilir durumdaki her 
engelli vatandaşımız, hiç 
kimsenin yardımına ih�yaç 
duymadan hastaneye erişip, 
sağlık hizme� alabilecek. Bu 
ya�rımı kısa sürede tamamlayıp, 
bir yeni yıl hediyesi olarak 
vatandaşlarımızın hizme�ne 
sunmak is�yoruz. 

Belediye kompleksimizin, dış 
cephe kaplaması ile ince işlerinin 
de ihalesini yap�k. Tamamen 
kendi öz kaynaklarımızla 
yap�ğımız bu çalışmayı da en 
kısa sürede tamamlayıp, yeni 
binamıza taşınacağız.

Gerek mimarisi, gerekse 
işlevselliğiyle ilçemizin simge 
yapısı olacak yeni binamızda çok 
daha nitelikli hizmet sunacağız. 
Çok fonksiyonlu yapısı ile sosyal, 
kültürel hayat için alterna�fler 
de oluşturacak olan binamız 
ilçemize değer katacak.

Bir rüyamız daha gerçek 
oluyor. Projesini ulusal çapta bir 
yarışma ile belirlediğimiz ve 
içinde yarı olimpik yüzme 
havuzunun da bulunduğu spor 
merkezimizin kaba inşaa�nın 
ihalesini yap�k, temelini çok kısa 
bir süre içinde a�yoruz. Bu tesis 
de tamamen kendi öz 
kaynaklarımızla hayata geçiyor.

Hizmetlerde hep ihmal 
edildiği söylenen İstasyon 

Mahal
lemizde yeni kreş binamızın 

inşaa� doludizgin sürüyor. Bu 
projemizi kendi öz 
kaynaklarımızla 
gerçekleş�rdiğimiz gibi, işçiliği de 
kendi personelimiz tara�ndan 
yapılıyor.

Mahallelerde altyapı 
yenileme çalışmalarımız aralıksız 
sürüyor. Hastane çevresinde 
başla�ğımız yol düzenleme 
çalışmalarımız, sözcüğün tam 
anlamıyla �r�na gibi devam 
ediyor. Kısa süre sonra orası 
eskisiyle kıyaslanmayacak bir 
güzelliğe kavuşacak. İddia 
ediyorum tanıyamayacaksınız.

Ar�k adı Çaycuma ile anılan 
bisiklet yollarında da çok mesafe 
kat e�k. Her türlü standarda 
uygun şekilde düzenlediğimiz 
bisiklet yolu uzunluğu 12 
kilometreye ulaş�.

Vatandaşlarımızın büyük 
desteğiyle emeklerimiz zayi 
olmadı, Çaycuma Türkiye'nin 
gündeminde ar�k. Onlarca insan 
fikirlerini, projelerini paylaşmak, 
temellerini atarak hızla 
büyü�üğümüz örnek ken� 
görmek, katkı sunmak, 
deneyimlerini paylaşmak için 
ilçemize geliyor. Çaycuma çağdaş 
kentçiliğin bir laboratuvarı gibi 
oldu adeta. Aydınlık Türkiye'den 
yana olan herkesin yüreği 
Çaycuma için de a�yor. El 
birliğiyle bir ken� yeniden 

kuruyoruz.
Filyos Irmağı'nın sedde içine 

alınmasıyla elde edilen alanlarda 
yap�ğımız düzenlemelerin de 
meyvelerini almaya başladık. 
Irmağın hemen kıyısındaki doğal 
göle�e yap�ğımız çalışmalarla, 
bu yaz, plaj havası es�rdik 
Çaycuma'da. İnsanlarımız kano, 
deniz bisikle� ile birlikte su 
sporları ile de tanış�. Mutluyum, 
buradan kısa sürede yararlanan 
ziyaretçi sayısı 4 binlerin üzerine 
çık�. Önümüzdeki yıllarda, 
oraların cıvıl�sını hayal ederken 
bile içim sevinç doluyor.

Yine aynı yerde hayata 
geçirdiğimiz ve bölgemizde bir 
örneği daha bulunmayan 
modern pazaryerleri, başka 
fonksiyonlar da üstlenerek 
ilçemizin tanı�mına büyük katkı 
sunuyor.  Gururla söylüyorum ki, 
ar�k bir fuarlar şehri de olan 
Çaycuma kabına sığmıyor. Bu yıl 
iki fuara birden ev sahipliği 
yap�k. Sayın Valimiz Ahmet 
Çınar'dan söz aldık. Seneye kalıcı 
alanda fuarlarımızı açacağız. 
Yalnızca tarım değil, mobilya ve 
tasarım sektörünün de kalbi 
Çaycuma'da atacak.

Fuarlar nedeniyle ilçe 
dışından birçok misafirimizi 
Çaycuma'da ağırladık. Yeni 
insanlar tanıyıp yeni 
deneyimlerle buluştuğumuz 
fuarlar, bölgemize yeni bir vizyon 
ka�. Şurası kesin ki, bölgemizin 
yeniden dirilişi Çaycuma'dan 
yükselen ışıkla olacak. Fuardaki 
başarılar bunu bir kez daha 
ortaya koydu.

Biz var gücümüzle çalışarak 
umudu büyütmeye çalışıyoruz. 
Çaycuma'da çok güzel şeyler 
oluyor. Çaycuma gelişiyor, burada 
insanların yüzü gülüyor. Hepimizi 
güzel günler beklediğinin 
farkındayız. Bu umutlu 
yolculukta bize her türlü desteği 
veren tüm vatandaşlarıma 
teşekkür ediyorum.

Çaycuma'da çok 

güzel şeyler 

oluyor.

Çaycuma 

gelişiyor, 

burada 

insanların yüzü 

gülüyor.

Başkan’dan

Şurası kesin ki, bölgemizin 

yeniden dirilişi Çaycuma'dan 

yükselen ışıkla olacak. 

Aralık 2017

Çaycuma’da tarih yazdık
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, Yeşiltepe 

Mahallesi'nde 1875 dönüm alanda yap�kları 18 

uygulaması ile 50 bin kişinin yerleşeceği, her türlü 

sosyal dona�sı düşünülmüş bir yerleşim alanı 

yara�klarını söyledi. Başkan Kantarcı, “Bu tarihi 

belge Yeşiltepe Mahallesi'nde 30 küsur senedir 

gerçekleş�rilemeyen 18 uygulamasının ar�k 

sonuçlandırıldığını anla�yor. 18 uygulaması için de 

yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Bu belge çalışmaların 

semeresinin alındığını gösteriyor. Burada bütün 

çalışmalarımız sona erdi ve var olan sorunları 

kökünden çözdük. Şimdi de kadastroya tescili için 

gönderdik. Yorucu ve yıpra�cı bir çalışma oldu ama 

sonunda başardık. Emeği geçen, katkı sunan herkese 

teşekkür ediyorum.” ded�.
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Çağdaş kentçiliğin
laboratuvarı olduk

Çalışma yapmak için Çaycuma'ya gelen 
Bar�n Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü'nden bir öğrenci grubunu 
ağırlayan Belediye Başkanımız Bülent 
Kantarcı: “Çaycuma çağdaş kentçiliğin 
laboratuvarı oldu” 

Bar�n Üniversitesi Orman Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Öğre�m Üyesi 
Yardımcı Doçent Mustafa Artar 
başkanlığındaki 10 kişilik peyzaj 
mimarlığı öğrencisi, çalışmalar yapmak 
üzere Çaycuma'ya geldi. Bisikletleriyle 
Çaycuma'ya gelen grup, ilçedeki 
inceleme gezisinin gezilerinin büyük 
bölümünü bisikletle yap�. Grubu 
Belediye Meclis Salonunda ağırlayan 
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, 
çalışmalar hakkında bilgi verirken, 
deneyimlerini de paylaş�. 

ÇAYCUMA HEYECAN VERİYOR
Yapılan çalışmayla ilgili olarak 
değerlendirmelerde bulunan Bar�n 
Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Öğre�m Üyesi Mustafa Artar, 
Bar�n'a gidip gelirken hep içinden 
geç�kleri Çaycuma'yı şimdi de bir 
peyzaj mimarı gözüyle inceleyeceklerini 
söyleyerek, “Çaycuma kişi olarak da çok 

beğendiğim bir yer. Burada yoğun bir 
şekilde bisiklet yollarının yapılmış 
olması, kent tasarımında doğal peyzajın 
korunmaya çalışılması araçların işgal 
e�ği bir kent yerine insan odaklı bir 
kent ortaya çıkarılması hep dikka�mi 
çekmiş�r. Çaycuma'da çalışmaktan çok 
heyecan duyuyorum” dedi.

HER GEÇEN İLGİ ODAĞI 
HALİNE GELİYOR
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ise 
bu �p çalışmalardan büyük 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 
“Çaycuma her geçen çağdaş kentçilik 
üzerine çalışan insanların ilgi odağı 
haline geliyor. İlçemiz bu konuda adeta 
bir laboratuvar oldu. Ben 
arkadaşlarımızın bu ilgisinden çok 
memnunum. Bu çalışmadan da 
önümüzü açacak, bize yol gösterecek 
fikirler çıkacağını düşünüyorum. El 
birliğiyle Çaycuma'yı yeniden imar 
ediyoruz. Zaten olağanüstü güzellikte 
doğal peyzajı olan ilçemize, 
arkadaşlarımız buna bir de kent 
kültürünü yaşatan dokunuşları 
ekleyerek parlayan bir yıldız ortaya 
çıkaracaklar. Çaycuma için düşünen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Temizlikte yeni dönem
Belediyemizin temizlik

işleri ihalesini kazanan firma hizmete
başladı. Yeni dönemde, temizlik işlerin, çok daha 

profesyonel bir yaklaşımla yürütülüyor

Belediyemizin ilçede yürü�üğü 
temizlik işlerini çok daha 
profesyonel bir yaklaşımla 
sürdürmek için geç�ğimiz günlerde 
“temizlik işleri ihalesi” yap�. 
İhaleyi, aralarında İstanbul, İzmir, 
Eskişehir, Konya, Balıkesir, Bursa, 
Tekirdağ, Sakarya gibi büyük 
yerleşim birimlerinde, çeşitli 
alanlarda hizmet veren bir firma 
kazandı. Firma ilçede bulunan 
yaklaşık 1200 konteynırın temizlik 
ve dezenfeksiyon işlemi ile hizmete 
başladı. Halen taşeron eliyle 
verilen hizmet, böylece çok daha 
profesyonel olarak çalışan bir firma 
aracılığıyla yürütülüyor. Yeni 
dönemde, mevcut çöp toplama 
araçlarının sayısı ikiden dörde 
çıkarılırken, şirket tara�ndan ilave 
olarak 1 arozöz de devreye 
sokuldu. Halen taşeron firmada 
hizmet veren temizlik personeli ise 
aynı özlük hakları ile yeni firmaya 
devredilerek hiçbir çalışanın hak 
kaybına uğramaması sağlandı. 

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR
Konuyu değerlendiren Belediye 
Başkanımız Bülent Kantarcı, 
“Çaycuma'da devrim niteliğinde bir 
kararı hayata geçirdik. 
Belediyemize yeni eleman 
alamadığımız için taşeron firma 
aracılığıyla yürü�üğümüz temizlik 
hizme�ni, bundan sonra çok daha 
profesyonel bir bakışla yürüteceğiz. 
Ülkemizin birçok yerinde hizmet 
veren güçlü bir firma ile sözleşme 
imzalayarak, mevcut işçi ve 
ekipmanı onlara devrediyoruz. 
Şirket 1200 çöp konteynırının 
dezenfeksiyonunu yaparak işe 
başlayacak. Çok arzu e�ğim ancak 
çeşitli nedenlerle hayata 
geçiremediğim bir hizmet de bu 
vesileyle gerçekleşmiş olacak. 
Mevcut araç parkına yeni araçlar 
da ekleyecek olan şirketle çok daha 
nitelikli bir temizlik hizme� 
vereceğimize inanıyorum” dedi.

Aralık 2017

Tesislerimiz turizm belgesi aldı
Çaycuma Beled�yes�n�n restore ederek 
h�zmete sunduğu SEKA Sosyal 
Tes�sler�, Kültür Tur�zm Bakanlığından 
Tur�zm İşletme Belges� alarak kal�tes�n� 
onayladı. Konuyla �lg�l� açıklamalarda 

bulunan Beled�ye Başkanımız 
Bülent Kantarcı, “Kültür ve Tur�zm 
Bakanlığından aldığımız Tur�zm İşletme 
Belges� �le yaptığımız çalışmanın 
kal�tes�n� belgelem�ş olduk.”ded�.

Bir ağaç proje değiştirtti

Vel�oğlu Mahalles�’nde yol yapımı 

�ç�n bel�rlenen güzergâhta ağaçların 

olması projen�n değ�şt�r�lmes�ne 

neden oldu.  Beled�ye Başkanımız 

Bülent Kantarcı, “Bu t�p çalışmalar 

sırasında, her yerde tab�at 

varlıklarımızı korumaya özen 

göster�yoruz. Hem son derece 

estet�k b�r görünüm ortaya çıktı, 

hem de b�r tab�at varlığını korumuş 

olduk. Çaycuma’nın ağaçları da 

b�ze emanet” ded�.

Daha temiz bir Çaycuma için
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Rüya projeler başladı
Çaycuma Beled�yes� olarak, eylül ayı �ç�nde, b�r� 
d�ğer�nden büyük, rüya projeler�n startını verd�k. 
Toplam mal�yet� yıllık bütçem�z�n yarısından fazla 

olan 5 öneml� projen�n uygulamasına başladık.
Tümüyle kend� öz kaynaklarımızla yaptığımız 

projeler tamamlandığında Çaycuma'nın çehres� 
değ�şecek. Programa alınan yatırımlar gerek 

özgün m�mar�ler�, gerek �şlevsell�ğ�, gerekse kente 
üreteceğ� çözümler açısından devr�m n�tel�ğ� 
taşıyor. Vatandaş memnun�yet�n� en üstlere 

taşıyarak �lçem�ze büyük değer katacak yatırımlar, 
kenttek� yaşam kal�tes�n� yükseltmey� de 

amaçlıyor. 

· Eğik Asansör, Çaycuma'ya 
hakim bir tepede bulunan ve 
bulunulan yere göre şehir 
merkezine uzaklığı yaklaşık 
1,5 - 2 kilometre olan 
Çaycuma Devlet Hastanesine 
yaya ulaşımını sağlamak 
amacıyla tasarlandı. 

· Proje bi�ğinde, ilçe 
merkezindeki Abdullah 
Kalaycı Caddesi üzerinden 
105 metrelik asansöre binen 
vatandaşlarımız, doğrudan 
Devlet Hastanesinin önüne 
ulaşacak. 

· Toplam 16 kişi kapasiteli 
olarak yapımına başlanılan 
asansör, 1,250 kilograma 
kadar yük taşıyabilecek. 

· Aynı zamanda Yeşiltepe 
Mahallesinde yaşayan 

vatandaşlarımızın çok kolay 
bir şekilde şehir merkezine 
ulaşmasını da sağlayacak 
olan tesis, ilçemizde, hareket 
edebilir durumdaki tüm 
engellilerin, hiç kimsenin 
yardımı olmadan sağlık 
hizme�ne erişimini de 
sağlayacak. 

· Tüm altyapı çalışmaları 
belediyemiz ekiplerince 
yapılan ya�rımın 430 bin lira 
olan ihale bedeli 
belediyemizin öz 
kaynaklarından karşılanacak. 

· Asansörün yeni yılın ilk 
aylarında tamamlanıp, yeni 
yıl hediyesi olarak 
Çaycumalıların hizme�ne 
sunulması amaçlanıyor.

YENİ YILIN İLK HEDİYESİ
EĞİK ASANSÖR

· Tam ortasından gürül gürül 
Filyos Irmağı akan Çaycuma'da 
su sporları yapılmıyor.

· Çaycuma Belediyesi bu 
eksikliği gidermek, 
Çaycuma'da su sporlarının 
yapılmasını sağlarken, içindeki 
diğer fonksiyonlarla farklı 
sporların yapılmasına da 
olanak tanıyacak Çaycuma 
Spor Merkezi kaba inşaa�nın 
ihalesi yapıldı.

· 3 milyon lira yaklaşık 

maliyetle ihale edilen inşaat 
12 ayda tamamlanacak.

· Tesiste ilkyardım odası, 
eği�m salonu, personel servis 
alanı, yeme, içme ve sa�ş 
mekânlarının yanı sıra fitness 
bölümüyle sauna yer alacak.

· Yarı olimpik yüzme havuzu 
12,5 metreye 25 metre 
genişliğinde, 1.40 metre 
derinliğinde olacak. Ayrıca 50 
metre kare genişliğinde bir de 
çocuk havuzu bulunacak.

SPOR MERKEZİNİN 
TEMELİ ATILIYOR

2

1
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SOFİA EVLERİ
PROJESİNE

İLK KAZMAYI VURUYORUZ

· Yeşilinin her tonunu 
görmenin mümkün olduğu 
Çaycuma, doğal peyzajıyla 
göz kamaş�rıcı güzellikler 
sunarken, Çaycumalılar 
doğal dokuya zıt şekilde 
apartmanlarda yaşıyor. 

· Çaycuma Belediyesi ilçeye 
değer katacak bu vizyon 
proje ile insanlarımıza 
doğayla iç içe yaşama 
olanağı sunuyor.

· Sofia Evleri, Sofular 
Mahallesi'nde, yaklaşık 12 

bin metrekare alan üzerinde 
yükseliyor. Yapılacak tümü 
bahçeli evlerin 48'i normal, 
36'sı da dubleks olacak. 

· Temel kazılarına başlanan 
84 konutluk projenin 24 
ayda tamamlanması 
hedefleniyor.

· Tahmini bütçesi 12 milyon 
lira olarak hesap edilen 
projenin, ihalesi kat karşılığı 
olarak yapıldığı için kendi 
finansmanını kendisi 
sağlıyor.

BELEDİYE
KOMPLEKSİMİZ 
TAMAMLANIYOR

· Çaycuma Belediyesi 
1950'li yıllarda yapılan 
binada hizmet veriyor. 2 
binin biraz üstündeki nüfuslu 
bir ilçenin gereksinimlerine 
göre yapılmış bina bugünün 
ih�yaçlarına cevap vermiyor.

· Yeri tüm ilçe halkının 
ka�ldığı bir anketle 
belirlenen yeni belediye 
binamız içinde iş merkezi de 
bulunan bir kompleks olarak 
planlandı.

· Kısa sürede kaba inşaa� 
yapılan ve özellikli mimari 

yapısıyla ken�n simgesine 
dönüşecek olan yapının dış 
cephe kaplaması ile iç 
işlerinin ihalesi yapıldı.

· İçindeki toplan� ve sergi 
salonları ile aynı zamanda 
bir kültür merkezi 
fonksiyonu da üstlenecek 
olan yapının bir yıl içinde 
bi�rilmesi hedefleniyor.

· Yaklaşık 6 milyon liralık 
ikmal inşaa�nın finansmanı 
Avrupa Ya�rım Fonu'ndan 
alınan düşük faizli krediyle 
sağlanıyor.

ÇOK AMAÇLI
SOSYAL TESİS
YÜKSELİYOR

· Çaycuma Belediyesi bu 
zamana değin hizmetlerden 
daha az pay alan İstasyon 
Mahallemizin bu açığını 
gidermek için büyük çaba 
harcıyor.

· Yap�ğımız birçok hizme�n 
yanı sıra İstasyon sem�nde 
çok amaçlı sosyal tesis 
inşaa�na başladık.

· Mimari projesi Bilim 
Merkezimizim yarışmasını 
kazanan proje ekibi içinde 

yer alan Ahmet İlyas Sözer 
tara�ndan özgün bir tasarım 
olarak çizilen sosyal tesis, 
yaklaşık 500 metre kare 
alanda yükseliyor.

· İnşa edilen tesis başta kreş 
olmak üzere pek çok amaçla 
kullanılabilecek.

· Tümüyle Çaycuma 
Belediyesi personeli ve öz 
kaynaklarıyla yapılan tesisin 
en kısa zamanda 
tamamlanması amaçlanıyor.

3
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Ramazan Sa�r, 
(55 yaş, Gemiciler Mahallesi, Emekli) 
Çaycuma güzel, böyle giderse çok iyi. 
Bisikletle çarşıya gidiyorum. Çaycuma 
Belediyesinin başla�ğı bisiklet 
kampanyasını çok güzel buluyorum. 
Vatandaşa kampanyalar sayesinde 
bisikletler çok daha ucuza geliyor. O 
yönden iyi. Belediyenin çalışmaları çok 
güzel. Daha önce böyle bir çalışma 
olmamış� hiç.

Erol Arslan (73 yaş, Ayakkabı Boyacısı)
 20 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. 
Vakit geçirmek için bu mesleği yapıyorum. 
Burada yaklaşık 10 kişi varız. Belediyenin 
çalışmalarını iyi buluyoruz. Başkanın bir 
dönem daha kazanması lazım. O zaman 
Çaycuma Çaycuma olur. Hizmet çok güzel. 
Başkanımızın canı sağ olsun yeter. Şu ana 
kadar olanlar hep yemiş içmişler. Belediye 
başkanıma selamlarımı söylüyorum. Tavanı 
azıcık uzatmasını is�yoruz yazın sıcaktan 
oturamıyoruz. 

Me�n Altunkaya 
(54 yaş,  Ayakkabı Boyacısı)
Buraya geldiğimde bir yerde çalışmadım, 
bir ekmeğe muhtaç�k. O yüzden ayakkabı 
boyacılığı yapıyorum. Belediyenin yap�ğı 
çalışmaları takdirle karşılaşıyorum. Onun 
gibi bir başkan daha gelmedi Çaycuma'ya. 
Önceki başkan burayı kapatacak� 
yapmadı, bu başkanımız yap�. Başkanımız 
çalışkan, memnunuz. İnşallah bir dönem 

daha kazanır. Projelerini herkes beğeniyor. 
Yap�ğı her şey güzel. Başkan Çaycuma için en güzelini yapıyor. Ben çalışan 
başkan ondan başka düşünmüyorum.

Emin Taşdemir (60 yaş,  Nakliyatçı)
Çaycuma çok güzel. Belediye başkanımız 
çok iyi çalışıyor. Çarşamba pazarında çocuk 
bahçesi yap�, yolları yapıyor, eksikliklerle 
ilgileniyor. Bütün mahalleleri yap�, asansör 
kaldı, onun yerini de aç�. Seçim 
zamanında vaat e�ği her dediğini yap�. 
Başarılı işler yap�.

Sebaha�n Kandemir
(55 yaş, Karalar Mahallesi) 
Çaycuma Belediye başkanımız bizim 
mahalleyi şehir yap�. Çok büyük katkısı 
oldu, kendisinden memnunuz. 
Çaycuma'nın yollarını genişle�, rahat 
rahat gidip gelebiliyoruz. Eskiden yollar 
kötü olduğundan gidemiyorduk. Şimdi 

rahat rahat 
istediğimiz 
yere 
gidebiliyor
uz. Bu 
çalışmalar çok iyi oldu, bizler rahat e�k.

Me�n Fidan (Sofular Mahallesi)
Eğik asansör projesi de gerçekleşirse iyi 
olur. Vatandaş için iyi olur. Çaycuma 
Belediyesinden herhangi bir beklen�m 
yok, dört dörtlük çalışma yapılıyor.
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Çaycuma Belediyesinin hizmetleri 
hakkında vatandaşlarımızın görüşlerine

başvurduk. Vatandaşlar duydukları
memnuniyeti adeta ağız birliği

etmişçesine dile getirirken 
daha önceden hiç böyle çalışma 

olmadığını vurguluyor. 

“Başkan Çaycuma için
en güzelini yapıyor”

Çaycuma'nın Dereköseler köyü Kocamehmetoğlu 
mahallesinden, 1938 doğumlu İlyas Bakıroğlu, 
kendi yaş kuşağından pek çok hemşehrimiz gibi, 
TTK'de uzun yıllar madencilik yap�ktan sora 
köşesine çekilmiş emektar bir Çaycumalı. Zaman 
zaman İstanbul'daki çocuklarının yanına gitse de 
yaşamının büyük bölümünü köyünde geçiriyor. 
Çaycuma'da son zamanlarda yapılanlardan çok 
mutlu olan İlyas amca, mümkün olsa, her gününü 
Çaycuma'da geçirmek is�yor. “Zorluk diye bir şey 
kalmadı burada ar�k” diyor. Son olarak hastaneye 
eğik asansörün yapılacağı öğrenmesi onu daha da 
mutlu etmiş. İstanbul'da bindiği yürüyen 
merdivenler gibi bir şeyin buraya da yapılacak 
olması çok değerli onun için. Zaman zaman 
yürümek zorunda kaldığı hastane bayırı onu çok 
yoruyormuş çünkü. Yapılan çalışmayı merak edip 
görevlilere sorarken, çalışmaları yerinde görmeye 
gelen Başkan Bülent Kantarcı gelmiş yanlarına. 
Sohbet etmişler. Başkanın sıcak tavrı son derece 
mutlu etmiş İlyas amcayı… “Kıymetli başkanım” 
diye söz ediyor Başkan Kantarcı'dan. Başkan çay 
içmeye davet etmiş İlyas amcayı.  Onunla hem çay 
iç�k, hem o buluşmayı ve Çaycuma'yı konuştuk. 
Daha doğrusu o anla�, biz not e�k.

GÜZEL ALLAH'IM 
BAŞKANIMA ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN
Çay içerken Başkan Kantarcı ile karşılaşmasını 
anla�yor: “Hastaneye gi�m. Orada bir çalışma 
vardı. Çavuş mu ne olduğunu bilmediğim bir kişiye 
ne yapıldığını sordum. 'Yürüyen merdiven 
yapılıyor' dedi. Orası çok yokuş. 'Allah razı olsun 
başkanımdan. Bu zamana kadar böyle bir adam 
gelmedi. Bundan sonra da gelecek de değil' 
dedim. Başkan da arkamdaymış. Yanıma geldi 
bana izah e�. İnşallah oradaki çalışma bizi çok 
rahat e�recek.  Güzel Allah'ım başkanıma zihin 
açıklığı versin” diyor. Son zamanlarda yapılanların 
Çaycuma'yı çok güzelleş�rdiğini düşünüyor: “ 
Çaycuma'yı geziniyorum, çok imreniyorum. Niçin 
imreniyorum? Güzelliklere imreniyorum. Nereye 
gitsem yapılmış. Mesela Sosyal Sigortalar var. 
Çocuğun işi çıkıyor bazen. Oraya gidiyorum, 
bakıyorum her taraf güzelleşmiş” derken, yüzüne 
sevinç yayılıyor.

O YOKUŞA AYNI İSTANBUL'DAKİ GİBİ 
YÜRÜYEN MERDİVEN YAPILACAKMIŞ
Bir yandan çayını yudumlarken, bir yandan da 
anla�yor. Aklında ise yeniden gideceği hastane 
var. Yol gözünde büyüyor biraz da. “Şimdi, 

İstanbul'da hani biniyoruz ya, yukarıya doğru 
çıkaran, yürüyen merdivenler var ya, o yokuş da 
öyle olacakmış. Birazdan yine hastaneye 
gideceğim. Doktorum yokmuş, öğleden sonra gel 
dediler bana. Nasip olursa o saa�e orada 
olacağım. Yürüyerek çıkacağım oraya kadar, ya da 
arabayı bekleyip ona bineceğim”  diye anla�yor 
durumunu. 

ORAYA GİT BEDAVA ARABA, 
BURAYA GİT BEDAVA ARABA
Yapılan güzellikleri konuşurken belediyenin 
ücretsiz taşımacılığına ge�riyor sözü. “Bir de 
arabalar var. Oraya git bedava araba. Buraya git 
bedava araba. Belediyemizin iki arabası var. Bizi 
bedava çekiyor. Daha ne diyeyim ben. Böyle 
güzellik bu zamana kadar hiçbir yerde görmedim.  
Çaycuma'da yorulacak bir şey kalmamış ar�k. 
Çaycuma'yı anlatmak mümkün değil” diyor.

GÖRENLER 'ÇAYCUMA, 
ÇAYCUMA OLMUŞ' DİYOR
Malum yaşı kemale ermişlerden İlyas amca. 
Eskileri soruyoruz. Anlatacak çok şey bekliyoruz 
ama kes�rmeden veriyor yanı�nı: “Eskileri 
unutmuşum. Hep başkanımın yap�ğı yenilikler 
geliyor gözümün önüne. Sade ben değil, 
Çaycuma'ya gelmek nasip olan kim varsa onlar da 
öyle. Herkes yapılanı takdir ediyor. Gökçebey'den 
gelen üç, dört adam vardı bugün. Beraber 
hastaneye çık�k. 'Çaycuma, Çaycuma olmuş' 
dediler. 'Sen daha yeni mi gördün' dedim. 'İki üç 
senedir Çaycuma binlerce yükseldi' dedim adama. 
Onlar da 'maşallah' dedi” diyor. 

SİZE HİZMET ETMEYECEĞİZ DE 
KİME EDECEĞİZ
Başkan Kantarcı kendisini hastaneye 
bırak�racağını söylediğinde, “Kıymetli başkanım, o 
güzel saatlerini benimle meşgul etme. Kimsenin 
benimle meşgul olmasına gerek yok” diyor. Gözü, 
gönlü tok, kanaatkâr hemşehrimize, “Size hizmet 
etmeyeceğiz de kime edeceğiz” diye yanıt veriyor 
Başkan. Ekliyor ardından: “Ne zaman istersen gel. 
Bu kapı sana hep açık. Ben olmasan bile bu 
arkadaşlar sana her türlü kolaylığı sağlar. Allah 
sana uzun ömürler versin ki, biz de daha çok 
hizmet etme şansı bulalım” diyor. Çekilen ha�ra 
fotoğra�nın ardından İlyas amcayı, hastaneye 
uğurluyoruz. İlyas amca dua ede ede biniyor 
kendini bekleyen araca.

BU ZAMANA KADAR BÖYLE BAŞKAN GELMEDİ, GELMEZ DE
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KONUK YAZAR

Dr. Kemal YURTBAY

   Önüne “fuarlar ken�” olmak gibi bir 
hedef koyan Çaycuma, bu doğrultuda 
emin adımlarla yürüyor. Geç�ğimiz 
günlerde iki fuara birden ev sahipliği 
yapan ve buradaki başarısıyla 
bölgemizde iyi şeylerin de 
yapılabileceğini ortaya koyan Çaycuma,  
bu başarısıyla, yalnızca Zonguldak'ın 
değil, bölgenin de geleceğinde önemli 
roller üstlenmeye hazır olduğunu 
gösterdi. 28 Eylül - 1 Ekim tarihleri 
arasında yapılan 2. Ba� Karadeniz Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile 5-8 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleş�rilen 1.inci 
Ba� Karadeniz Yapı Dekorasyon ve 
Mobilya Fuarı bölge firmalarının 
ürünlerini tanı�p, yeni müşteriler 
kazanmasına olanak tanıdı. Fuara 
ka�lan firmalar, beklen�lerinin üstünde 
bir talep ve ziyaretçi sayısıyla 
karşılaş�klarını ifade ederken, kimi 
firmalar gelecek yıl ki fuar için 
şimdiden rezervasyon yap�rdı. 

ÇAYCUMA'NIN SİNERJİSİ
YÜKSEK, BEREKETİ FAZLA
Göreve başladığından beri defalarca 
Çaycuma'ya gelen ve her defasında da 
gördüklerinden duyduğu memnuniye� 
ifade eden Zonguldak Valisi Ahmet 
Çınar, ilçemizle ilgili, “Çaycuma'nın 
sinerjisi yüksek. Bereke� fazla. Hem 
�caret hem sanayi ve sanatsal alanda 
Türkiye'de en dinamik noktalardan ve 
bölgelerden birisi olmaya aday. 
Geleceğimiz çok parlak, u�umuz çok 
mavi. Verdiğiniz emeklerden dolayı, 
şehrim adına, Zonguldak adına 
teşekkür ediyorum ” dedi.  Fuarların 
sağladığı başarıdan da çok mutlu 
olduğu gözlenen Vali Çınar,  1. Yapı, 
Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın 
açılışında yap�ğı konuşmada, “Fuar iki 
oldu ama bundan sonra ha�aya bir 
fuar daha var mı diye takılmalar oluyor. 
Bu gidişle bir fuarcılık fuarı da açarız 
diye geliyor bana. Emeği geçen tüm 
firmalara bireysel olarak kurumsal 
olarak herkese teşekkür ediyorum. 
Gelecek yıl kendi fuar alanımızda bu işi 
yapabilir miyiz diye hep beraber 
koşturacağız, bunun 
sözünü 
verdik hep 
birlikte 
yapacağız 
inşallah. Ar�k 
fuar alanımızın 
gerçekten 
olması gerekiyor. 
Bu da devle�miz 
açısından hiç de 
zor iş değil. 

İnşallah yeni profesyonel mekânımızda 
fuarlarımızı açacağız. Benim ilgili bütün 
arkadaşlara bir teklifim var. Burası 
mobilyada bir merkez olmaya aday ve 
bunu hak ediyor. Çaycuma mobilya 
tasarımcılığının da merkezi olsun” dedi.

VALİMİZLE AYNI TEMPODA KOŞARAK, 
İLİMİZİ YARINLARA HAZIRLAYALIM
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı 
aynı fuarda yap�ğı açılış 
konuşmasında, “Çaycuma'yı yılda 
birçok fuarın yapıldığı fuarlar şehri 
yapmak is�yoruz. Sayın Valimiz Ahmet 
Çınar'ın bir önceki fuarın açılışında, bir 
dahaki seneye yapılacak fuarın kalıcı 
alanda yapılması için her türlü desteği 
vereceğini açıklamasından duyduğum 
memnuniye� kelimelerle ifade etmekte 
inanın zorlanıyorum. Yüksek bir enerji 
çalışan ve pozi�f tavırlarıyla çok kısa 
zamanda sinerji yaratmayı başaran 
Sayın Valimize huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. İlimizdeki tüm bürokratları, 
kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel 
yöne�mleri, ha�a meslek odaları ve 
sivil toplum örgütlerini Sayın Valimizle 
aynı tempoda koşarak, ilimizi yarınlara 
hazırlamaya çağırıyorum” diyerek Vali 
Çınar'ın bu çabalarını verdiği önemi 
dile ge�rdi.

ÇAYCUMA BELEDİYESİ 
ÜRETKEN BİR BELEDİYEDİR
Başka Kantarcı konuşmasında, “İlimizde 
iyi işler de yapıldığını göstermek, tüm 
ülkeye örnek olacak modern bir ken� 
yaratmak için büyük bir enerji ile 
çalışan Çaycuma 

Belediyesi, fuarımızın ih�sas 
alanlarında da güzel çalışmalara imza 
atmaktadır. Gururla söylemek isterim 
ki, Çaycuma Belediyesi ih�yacı olan 
ahşap ve beton tüm kent mobilyalarını 
kendisi üreten, üretken bir belediyedir. 
Tümüyle yöresel malzemelerden, kendi 
elemanlarımızla üre�ğimiz bu 
mobilyaları, Belediyemizin şirke� olan 
ÇAYBEL'in stantlarında görmeniz 
mümkündür. Üre�min en uygun 
maliyet ve zamanlama ile 
gerçekleş�rebilmek için mobilya 
fabrikamızda yap�ğımız inova�f 
düzenlemelerle, kapasitemizi, gelecek 
talepleri karşılayacak boyuta çıkarmış 
durumdayız. Başta yerel yöne�mler 
olmak üzere tüm işletme sahiplerinin, 
yörenin doğal dokusuna uygun olarak 
da imal e�ğimiz ürünleri dikkatle 
incelemelerini hassaten rica ediyorum” 
sözlerine de yer verdi.

FİRMALAR GELECEK YIL İÇİN 
ŞİMDİDEN YERLERİNİ AYIRTTILAR
Yapılan farlar hakkında bilgiler veren 
düzenleyici şirke�n Yöne�m Kurulu 
Üyesi Serdar Erdoğan, “Çok başarılı 
geçen bir tarım fuarının ardından nasıl 
olur acaba soruları ile düzenlediğimiz 
yapı dekorasyon ve mobilya fuarına 
ka�lan firmalar gelecek yıl için 
şimdiden yerlerini ayır�lar. 
Ka�lamayan firmaların da ciddi 
talepleri var. Karabük, Bar�n ve 
Zonguldak'ın orta noktası olan 
Çaycuma'ya önümüzdeki yıl bir fuar 
alanı yapılacak. Biz de bu fuar alanında 
bölgeye hizmet vereceğiz. Yapı fuarını 
gelecek yıl 10 bin metrekare kapalı 
alanda yapacağız. Bizim bakış açımız ve 
vizyonumuzda fuarın başarılı olması kar 
etmesinden daha önemli. Bu bölgede 
uzun yıllar fuar geleceği görüyoruz. Çok 
başarılı bir fuar oldu ve bundan sonra 
da böyle olacağı kanaa�ndeyiz. 
Firmalar teşekkür e�ler ve 
ka�la mayan firmaları 

önümüzdeki yıl 
aramızda 
görmekten şeref 
duyacağız. Tarım 
fuarında 85 bini 
gördük, yapı 
fuarında 60 
bin kişi ile 
toplam iki 
fuarda 
yaklaşık 150 
bin kişiye 
ulaş�k” 
dedi.

   Belediyemizin gazetesini çıkaran 
arkadaşlar beni telefonla arayarak 
gazeteye konuk yazar olarak yazmamı 
önerince kendi adıma tarif edilmez bir 
mutluluk duydum. İlk gözümü aç�ğım, 
ilk gençliğimi yaşadığım ken�n 
gazetesinden hemşerilerime hitap 
etmek benim için gerçekten bir gurur 
vesilesiydi. Bana bu �rsa� verdiği için 
arkadaşlarıma buradan teşekkür 
ediyorum. İlk yazımın konusu da elbe�e 
Çaycuma olacak�.
 Yaşamımda sürekli olarak en az ikamet 
e�ğim bir kent olmasına rağmen 
Çaycuma'nın kalbimdeki ve zihnimdeki 
yeri, yaşadığım diğer kentlerle 
mukayese edilemeyecek kadar 
büyüktür. Dünyayı ilk defa bu ken�e 
tanımış olmam, okul yaşan�ma bu 
ken�e başlamış olmam, ilk 
arkadaşlıklarımı, ilk dostluklarımı, ilk 
gençlik aşklarımı bu ken�e yaşamış 
olmam, ayrıca muhteşem bir doğaya 
sahip olması, insanlarının sıcaklığı ve 
sevecenliği beni bu kente sımsıkı 
bağımlı kılan belli başlı nedenlerdi…
 Bilmiyorum bana mı öyle geliyor, Tanrı 
Çaycuma'yı herhalde en boş gününde 
yaratmış! Öyle bir doğası var ki, 
insanoğlu bundan ötesini hayal bile 
edemez. Dağı var, ovası var; dünyanın 
en güzel kentlerinde olduğu gibi tam 
ortasından geçen bir ırmağı var; 15- 20 
dakikalık mesafede denizi var. Dahası 
yeryüzünde çok az kente nasip olan 
dört çeşit ulaşım ağına sahip: Karayolu, 
denizyolu, demiryolu ve havayolu.
 Demem o ki; un var, şeker var, bir tek 
helva yapacak usta lazım. Şimdi 
kulağıma “O da var, o da var!” diye 
gaipten sesler geliyor…   
 Ey Çaycuma halkı, Allah'tan daha ne 
istersiniz? İnanın ki, böyle bir ken�e 
yaşadığınız için çok şanslısınız. O 
nedenle ken�nize ve ken�nizi bir oya 
gibi işleyen ustanıza sahip çıkın. Şimdilik 
o ken�e sürekli yaşayamadığım için 
kendimde derin bir eksiklik 
hissediyorum ve bu nedenle o ken�e 
yaşayan insanları, ha�a sokaklarında 
parklarında kıvrılıp yatan kedilerini, 
köpeklerini bile kıskanıyorum…
 İlk yazımda kendi yönümden 
Çaycuma'yı kabaca anlatmaya çalış�m. 
Zaten arkadaşlar da yazımın bir dak�lo 
sayfasını geçmemesini istemiş�. Şayet 
izin verirse gelecek yazılarımda 
Çaycuma hakkındaki görüşlerimi daha 
ayrın�lı bir şekilde ortaya koymaya 
çalışacağım…

İLK YAZI!
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Fuarlar şehri Çaycuma

Çaycuma geç�ğimiz günlerde 2 
fuara birden ev sahipliği yap�. 2. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı'nda ziyaretçi sayısı seksen 
binlere �rmanırken, bu sayı, 1. 

Yapı Dekorasyon ve Mobilya 
Fuarı'nda 60 bine yaklaş�. Vali 

Ahmet Çınar: “Çaycuma bizi 
heyecanlandırıyor”
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KUNDURACI BABANIN 
BEŞİNCİ ÇOCUĞU

Nüfus kâğıdında 1937 yazsa da, sek�z 
kardeş�n beş�nc�s� olarak 1933 yılında 
doğmuş. Tam dört yıl yürüyemem�ş 
nedense, o yüzden de nüfusa 4 yıl geç 
yazılmış. Kunduracı b�r babanın oğlu 
olarak kend� �fades�ne göre aç, açık 
kalmadan büyümüş. 8 kardeş�n h�çb�r� 
baba mesleğ�ne gönül vermem�ş. 
Babalarının erken yaşta ölmes� üzer�ne 
dükkân kapanınca, ev�n yükü omuzlarına 
kalmış. “Babam öldüğünde daha askere 
g�tmem�şt�m. O zamanlarda askerl�k 
yapmayan adamı kahveye koymazlardı. 
Bırak kahveye koymayı çarşıya b�le 
sokmazlardı” d�yor. Çaycuma 
İlkokulunda okumuş. Son sınıflarda 
okurken, öğretmen� gelmeyen küçük 
sınıfların başına gönder�ld�ğ�n� 
söyled�ğ�ne göre, başarılı b�r öğrenc� 
saymak gerek�yor. Büyükler�n ağzından 
çıkan her sözün em�r sayıldığı o 
vak�tlerde kız çocukları ev �şler�ne 
yardımcı olurken, erkek çocuklar “avare 
durmasın” d�ye b�r meslek erbabının 
yanına çırak ver�l�rm�ş. Yazları babasının 
yanında kunduracılık yapmış o da, ancak 
aklı da, fikr� de şoförlükteym�ş. B�raz 
yaşı �lerley�nce komşusunun 
kamyonuyla, muav�n olarak g�d�p 
gelmeye başlamış. Babası rahmetl� 
olduktan sonra da profesyonel olarak 
yapmaya başlamış bu �ş�. Muav�nl�kten 
kazandığı üç beş kuruşla ev�n yoksul 
bütçes�ne katkı yapmaya çalışmış.

KUMANDAN 'TESKERE BIRAK' 
DEDİ AMA 'BİR TEK ANACIĞIM 
VAR' DİYE KABUL ETMEDİM

Yaşı kemale er�nce Zonguldak'a g�d�p 
ehl�yet almış. Trafik pol�sler� onu 
tanıdıkları �ç�n ehl�yet�n�, sınav 
yapmadan verm�ş. Şoför olarak 
çalışırken askerl�k yılları gelm�ş çatmış. 
Ankara Mamak'tak� acem�l�k dönem�n�n 
ardından, Erzurum 51. Tümen'e, 
“muhabere asker�” olarak g�tm�ş. 
Zamanın en �ler� haberleşme aracı olan 
telefon ve telgraf hatlarının kontrolüyle 
görevlend�r�lm�ş. Altındak� araçla, hat 
boyunca, dağ bayır d�reks�yon sallamış. 
“Askerl�ğ�n nasıl geçt�ğ�n� h�ç 
anlamadım. Tümen komutanı ben� 
severd�. Bana 'Teskere bırak' ded�. 
'Kumandanım onu yapamam, b�r tek 

anacağım var' ded�m” d�ye anlatıyor o 
günler�. “Askerl�k yıllarından 
unutamadığın b�r anın var mı” şekl�ndek� 
sorumuza verd�ğ� cevap, y�ne görev 
aşkından gel�yor. Tümen komutanı, 
hatları kontrole g�tt�kler� aracın öncel�kl� 
olduğunu b�ld�rmek �ç�n, önüne, onun 
dey�m�yle b�r “canavar düdüğü” 
bağlatmış. B�r gün önünde duran aracın 
yürümes� �ç�n düdüğünü öttürünce, aracı 
kullanan b�nbaşı, azarlamaya kalkmış. O 
da kend�ne em�r ver�ld�ğ�n�, görev yer�ne 
ulaşmak zorunda olduğunu söylem�ş ve 
yolu açmasını �stem�ş. Tartışma uzayınca, 
b�nbaşı, tümen komutanının yanına 
götürmüş onu. Her �k�s� de derd�n� 
anlattıktan sonra, b�nbaşı, sıkı b�r azar 
yem�ş komutandan. Onu h�ç unutmuyor.

BELEDİYE BİNASININ TÜM 
MALZEMESİNİ BEN ÇEKTİM

Askerl�k yıllarının ardından Çaycuma'ya 
dönmüş. Çok az araç varmış o vak�tlerde 
Çaycuma'da. B�rkaç yıl değ�ş�k 
kamyonlarda şoförlük yapmış. Kazandığı 
parayı b�raz “çoğalttıktan” sonra 
evlenm�ş. Düğün salonu falan 
b�l�nmezm�ş o vak�tlerde, herkes g�b� o 
da, “davullu - gırnatalı” düğününü ev�n�n 
önünde yapmış. “O zamanlar �çk� 
�ç�lmeden düğün yapılmazdı” d�yor. 
Çalışkanlığı, efend� k�ş�l�ğ� Beled�ye 
Başkanı N�hat Kantarcı'nın d�kkat�n� 
çekm�ş. B�r gün yanına çağırarak b�rl�kte 
çalışma tekl�fi yapmış. “Beled�yede 
çalışmaya başladım. Bu b�nanın tüm 
malzemes�n� ben çekt�m. O zaman 
Çaycuma küçücük b�r yerd�, doğru 
düzgün b�na yoktu. 

Beled�ye az �ler�dek� cam�n�n yanında, 
küçük b�r b�nadaydı. Kum, çakıl ırmak 
kıyısından kürekle yüklen�rd�. Aklınıza 
gelecek bütün malzemey� kamyonla ben 
taşıdım” d�ye anlatıyor o günler�.

EMEKLİ OLDUM, ZEKİ BEY 
YAKAMI BIRAKMADI

A�lev� b�r sorun neden�yle beled�yedek� 
�ş�nden ayrılmış. B�r parça daha p�yasada 
çalıştıktan sonra meslek yaşamının 
sonuna kadar sürecek olan Yurtbay 
Tuğla'da h�zmet� başlamış. Kokaksu'dan, 
Bartın'dan tuğla k�l� çekmekle kalmamış, 
a�len�n husus� şoförlüğünü de yapmış. 
Efend� k�ş�l�ğ�, sak�nl�ğ� neden�yle a�len�n 
en çok terc�h ett�ğ� şoför olmuş. Ülken�n 
dört b�r yanına tuğla, k�rem�t taşımış. 
Tüneller açılınca ş�rket b�r tır almış. 
Uzun yıllar tır şoförlüğü de yapmış. Daha 
sonra emekl� olmuş, ancak d�reks�yonu 
y�ne de bırakamamış el�nden.  “Zek� Bey 
bırakmadı, 15-20 yıl daha çalıştırdı ben�” 
d�yor. Jandarma komutanlığının 
yanındak� ev�nden, Yurtbay Tuğla'dak� 
�ş�ne her gün yürüyerek g�d�p geld�ğ� 
halde b�r gün b�le �şe geç kalmamış. “Ben 
hâlâ erkenden kalkar, kahvaltımı 
yaptıktan sonra sokağa çıkarım. Yürümek 
�y�d�r. Ben sağlığımı o yürüyüşlere 
borçluyum. Zek� Bey, bana b�r gün eve 
arabasıyla b�rl�kte g�tmey� tekl�f ett�. 
Kabul etmed�m, yürüyeceğ�m� söyled�m. 
Ona da önerd�m. O da zaman zaman 
yürümeye başladı” d�yor.

BİR TANE BİLE KONFEKSİYON 
MAĞAZASI YOKTU

Çaycuma'nın esk� yıllarından söz 
etmes�n� �sted�k. Çarşının, pazarın nasıl 
olduğunu sorduk. “O zamanlar hazır 
elb�se ned�r b�lmezd�k. Çaycuma'da b�r 
tane b�le konfeks�yon mağazası yoktu. 
Terz�ler elb�seler� d�ker, kunduracılar 
ayakkabılarımızı yapardı. Pazarcılardan 
da üstümüze başımıza b�r şeyler 
aldığımız olurdu. Pazaryer� çarşı 
ortasındaydı. Çok kalabalık olurdu. Araba 
yok, daraba yok. İnsanlar köylerden 
yürüyerek gel�rd�, eşek ya da atla gelen 
olsa da sayıları azdı. Çaycuma'da araba 
tam�rc�s� de yoktu. Arabamız arıza 
yaptığında Bartın'a g�derd�k. Evlerde su, 
elektr�k falan yoktu. Her ev�n önünde b�r 
su kuyusu vardı, suyu oradan çeker 
kullanırdık” şekl�nde anlatıyor hatırladığı 
Çaycuma'yı. Hayata da�r söyled�kler�yse 
k�ş�l�ğ�n� özet� g�b�yd�: “Ben hep �y�l�kten 
hoşlanırım. Nerde olursa olsun tatlılık 
olsun �ster�m. Bu yaşıma geld�m h�ç 
k�mseyle en ufak tartışmam olmadı. Ben 
sevmem öyle şeyler�. B�z �nsanoğlu 
nerede olursak olalım b�rb�r�m�ze lazımız 
esasında” d�yor.

TURAN AĞABEY 
ÇAYCUMA'NIN EMEKTARIDIR!

Beled�ye Başkanımız Bülent Kantarcı, 
yoldan g�derken gördüğü Turan Arslan'ı 
makamına çağırıp ağırlarken özel b�r �lg� 
göster�yor ona. Odada bulunanlara 
tanıtırken, “Turan ağabey�m” d�yor 
“Çaycuma'nın emektarıdır. Çok mütevazı 
b�r adamdır. Aynı b�r serçe kuşu g�b�d�r. 
Serçe, en yakınınızdak� dala konar ama 
nereye konduğunu b�lemezs�n�z ya, Turan 
ağabey de aynen öyled�r. Hep 
yanınızdadır ama s�z, h�ssetmezs�n�z, 
k�mseye en küçük b�r yükü olmaz çünkü. 
Hep alın ter�yle kazanılmış tertem�z b�r 
hayattır onun k�. Çaycuma'nın g�zl� 
kahramanlarındandır. Herkese çok 
h�zmet� geçm�şt�r. Tam b�r beyefend�d�r. 
B�r k�ş�yle b�le en küçük tartışmaya 
g�rd�ğ� görülmem�şt�r. Kend�s� şoför, 
altında araba var ama çalıştığı tuğla 
fabr�kasına, her gün yürüyerek g�d�p 
geld�. O arabasını b�r gün b�le özel �ş� 
kullanmadı. Soyu tükenmekte olan nad�r 
�nsanlardan b�r�d�r. Allah ona uzun 
ömürler vers�n.”

Çaycuma'nın emektarı
Turan Arslan, nüfus kâğıdına göre 1937 doğumlu b�r 
hemşehr�m�z. Çaycuma'nın �lk şoförler�nden. Araçlarla 
tanışıklığı çok küçük yaşlarda, komşusunun kamyonuyla 
başlamış. Çocuk düşlerle başladığı meslek yaşamını, 
�lerlem�ş yaşına kadar sürdürmüş. Uzun meslek yaşamında 
kamyonuyla g�tmed�ğ� yer, çekmed�ğ� yük kalmamış. 
Çaycuma'nın kend� �fades�yle her sene ya b�r başı, ya d�ğer 
başı yıkılan tahta köprülü yıllarından, evler�n �lk kez su ve 
elektr�kle tanıştığı zamanlara; dağlar arasında döne 
dolaşa uzayan tozlu yollardan, gösterges� beton asfalt olan 
asr� zamana kadar her dem d�reks�yon başındaymış. 
Beled�ye Başkanı N�hat Kantarcı'nın 50'l� yıllarda, �lçen�n 
�lk betonarme b�nalarından b�r� olarak �nşa ett�ğ� 
Çaycuma Beled�yes� h�zmet b�nasına da kum çakıl taşımış, 

�lçey� b�r kır toplumundan endüstr� şehr�ne dönüştürecek 
olan SEKA Kâğıt Fabr�kası �nşaatına da. Yurtbay 
Tuğla'nın kend�ne emanet ett�ğ� kamyonla, en çok, 
Kokaksu'dan Bartın'dan tuğla k�l� çekse de, ülken�n 
neredeyse tüm bölgeler�ne malzeme taşmış. B�r tek kaza 
yapmış, onda da d�kkats�z b�r motos�klet sürücüsü 
kamyonuna çarpmış. Sürücü, h�çb�r yara almadan 
kurtulmuş onda da. Turan Aslan'la uzun şoförlük yaşamını 
konuştuk. Sorduğumuz sorulara hatırlayab�ld�ğ� kadarıyla 
yanıt ver�rken yanından h�ç ayırmadığı mahcub�yet� tüm 
ağırlığıyla üzer�ndeyd� y�ne. Çaycuma'nın g�zl� 
kahramanın tertem�z yaşamını, hep alın ter�yle kazanılmış 
b�r hayatı b�raz daha yakından tanımak �ç�n yaptığımız bu 
söyleş�y� tar�he b�r not düşmek �ç�n yayımlıyoruz.
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