
l Sayın Başkan söyleş�ye 
şöyle b�r soruyla başlamak 
�st�yorum: Neden beled�ye 
başkanı olmak �sted�n�z?
İsted�mden daha çok, “Gelen 
öner�y� b�r askerl�k görev� 
olarak kabul ett�m” desem 
daha doğru olacak. Uzun 
yıllar Çaycuma Beled�ye 
Başkanlığı yapmış b�r 
babanın oğluyum. Tüm 
çocukluğum Çaycuma'nın 
sorunlarının konuşulduğu b�r 
evde geçt�. Bu nedenle 
Çaycuma ve sorunlarına 
çocuk yaşlardan ber� vakıfım. 
Gerek �ş hayatındak� 
poz�syonum, gerekse 
Çaycuma T�caret ve Sanay� 
Odasındak� görev�m 
neden�yle, bu sorunların 
çözümüne çok kafa yordum. 
Bu görevler�m sırasında 
yalnızca Çaycuma değ�l, tüm 
bölgen�n ekonom�k gel�ş�m� 
�ç�n fik�r ürett�m, projeler 
gel�şt�rd�m. Karaelmas 
Ün�vers�tes�n�n 
kurulmasından havaalanının 
açılmasına kadar pek çok 
h�zmet�n altında emeğ�m var. 
Ancak akt�f s�yasetten de hep 
uzak durdum. Türk�ye'dek� 
s�yaset�n düzey�, 
demokras�s�nde yaşanan 
eks�kl�kler, s�yasal part�ler�n 
�ç �şley�ş� ben� akt�f 
s�yasetten uzak tuttu. Son 
dönemde bu görev bana 
ısrarla tekl�f ed�l�nce daha 
fazla kaçamayacağımı 
anladım. Ded�ğ�m g�b�, b�r 
askerl�k görev� olarak kabul 
ett�m. İy� de oldu. Ortaya 
güzel sonuçlar çıktı. 

l Üç buçuk yıldır 
görevdes�n�z. Seç�m 
b�ld�rgen�zdek� 
vaatler�n�z�n ne kadarını 
gerçekleşt�rd�n�z?
Fazlasını yaptım desem 
yanlış olmaz. Seç�m 
b�ld�rges�nde yer almayan 
b�rçok �ş� de yaptık çünkü. İlk 
önce doğalgaz dönüşümünü 
sağlayarak Çaycuma'yı 
tertem�z b�r havaya 
kavuşturduk. Neredeyse 
kentsel tüm altyapıyı yen�den 
yaptık. İlçey� b�s�klet 
yollarıyla donatıp, 
yayalaştırılmış alanlarla 
tanıştırdık. Kent Konsey�, 

beyaz masa vaatler�m�z 
arasındaydı, onları kurduk. 60 
yıllık h�zmet b�namızın 
yer�ne çok güzel b�r b�na 
yapıyoruz. İnce �şler�n� 
�haleye çıkardığımız b�na 
b�tt�ğ�nde Çaycuma'nın s�mge 
yapıtlarından b�r� olacak. 
Havuz projem�z�n, Sofia 
Evler�'n�n, hastaneye yaya 
ulaşımını sağlayacak eğ�k 
asansörün �hales�n� 
yapıyoruz. F�lyos ırmağının 
sedde �ç�ne alınmasıyla 
kazanılan alanlardak� 
çalışmalarımız devam ed�yor. 
Çocuklarımız �ç�n 
yapacağımız kreş�n �nşaatına 
başlıyoruz. B�l�m merkez�n�n 
uygulama projes�n� 
tamamladık, finansla �lg�l� 
sorunlarını çözmeye 
çalışıyoruz. Çaycuma koca 
b�r şant�ye g�b�. Beled�ye her 
yerde çalışıyor.  Yaptığımız o 
kadar çok şey var k�, 
saymakla tükenmez. 

l B�z de tak�p ed�yoruz. 
Ekonom�k sorunları h�ç 
gündeme get�rmeden b�rçok 
projeye �mza attınız. 
B�rçoğu c�dd� bütçe �çeren 
�şler� yaparken hang� 
alanlarda tasarrufu 
seçt�n�z?
Yaptığımız en öneml� �şlerden 

b�r� beled�yem�z�n mal� 
yapısını düzeltmek oldu. 
Beled�ye, devraldığımızda, 
car� ödemeler�n� yapamaz 
durumdaydı. Verg�, s�gorta 
borçları b�r�km�şt�. Bu 
durumda aldığımız 
beled�yey�, ülken�n, mal� 
yapısı belk� de en düzgün 
kurumu hal�ne get�rd�k. Tüm 
ödemeler�m�z� zamanında 
yaptığımız g�b�, geçm�şten 
gelen borçları da 
yapılandırdık, onları da 

ödüyoruz. Köprü fac�asının 
m�lyonlarca l�ra tutan 
tazm�natlarının da üstümüze 
kalmasına rağmen mal� 
tabloyu �y�leşt�rd�k. 
Savurganlığa, �srafa 
kes�nl�kle son verd�k. Mal� 
d�s�pl�n� sağlamak �ç�n, 
alacaklarımızın tahs�l�ne 
önem verd�k. Öz kaynak 
gel�rler�m�z� artırdık. Bu 
sayede, bütçem�z, üç yılda �k� 
kattan fazla arttı. 
Kaynaklarımızı son derece 

b�l�nçl� kullanıyoruz. Planlı 
çalışarak gereks�z 
harcamalardan kaçınıyoruz. 
B�r �ş� yapmamak �ç�n 
mazeret çok, ancak b�z h�çb�r 
mazeret�n arkasına 
sığınmadan, h�zmet odaklı 
bakışla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

l Çok önem verd�ğ�n�z 
b�s�klet yolu projes�n� 
anlatır mısınız?
Çaycuma düz b�r coğrafyada 
kurulu, bu nedenle de b�s�klet 
kullanımına çok uygun. B�z 
b�s�klet� yalnızca sağlıklı 
yaşam �ç�n kullanılan spor 
alet� olarak değ�l, b�r ulaşım 
aracı ve ulaşım stratej�m�z�n 
öneml� b�r parçası olarak 
görüyoruz. Onun �ç�n b�s�klet 
altyapısına çok önem 
ver�yoruz. Yen�lemes�n� 
yaptığımız tüm cadde ve 
sokaklarda mutlaka b�s�klet 
yolu da yapıyoruz. Şu ana 
kadar tüm standartlara uygun 
olarak yaptığımız b�s�klet 
yolu uzunluğu 12 k�lometrey� 
buldu. Vatandaşlarımızı 
b�s�klet kullanımına 
özend�rmek �ç�n 
düzenled�ğ�m�z çeş�tl� 
kampanyalarla b�nden fazla 
b�s�klet dağıttık. Ayrıca, 
b�s�klet kullanımını ne kadar 

artırırsak, o kadar çok aracı 
da trafikten çıkarmış 
oluyoruz. Böylece Çaycuma 
trafiğ�n her türlü k�rlet�c� 
etk�s�nden arınmış oluyor. 
İş�n en güzel yanı da, havaya 
daha az egzoz gazı salındığı 
�ç�n de yalnızca �lçem�ze 
değ�l, tüm �nsanlığa da 
h�zmet ed�yoruz.
  
l Pek� Çaycuma Beled�yes� 
sosyal beled�yec�l�k 
uygulamalarında ne 
durumda?
B�z sosyal kültürel anlamda 
da üretken b�r beled�yey�z. 
Özel�kle Kent Konsey�m�z 
aracılığıyla pek çok sosyal 
projeye �mza atıyoruz. Kent 
Konsey� �le b�rl�kte toplumun 
mağdur kes�mler�yle 
dayanışma �ç�nde olacak 
b�rçok kampanya 
yürütüyoruz. Çeş�tl� 
konularda b�lg�lend�rme 
çalışması yapıyoruz. Trafiğe 
çıkan araç sayısını azaltmak 
amacıyla toplu taşımaya 
büyük önem ver�yoruz. Bu 
amaçla oluşturduğumuz r�ng 
hattında her ay 30 b�nden 
fazla vatandaşımızı ücrets�z 
olarak taşıyoruz. Bu sosyal 
beled�yec�l�ğ�n en güzel 
örnekler�nden b�r� bence. 
Y�ne yayalaştırılmış alan 
�ç�nde golf aracı ve m�n� 
trenle ücrets�z taşımacılık 
yapıyoruz. Ün�vers�tede 
okuyan yüzlerce öğrenc�m�ze 
burs ver�yoruz. B�rçok 
tes�s�m�zde, pek çok 
h�zmet�m�z g�b� cenaze 
h�zmetler�n� de ücrets�z 
ver�yoruz. 

l Muhalefet part�s� 
beled�ye başkanı olmanın 
dezavantajlarını yaşıyor 
musunuz?
Kuşkusuz yaşıyoruz. 
Özell�kle Haz�ne'ye a�t 
alanların, kamu yararına 
kullanımı �ç�n b�le 
beled�yem�ze tahs�s�nde 
sorunlar yaşanıyor. Başta 
kred� talepler�m�z olmak 
üzere b�rçok dosyamız 
bakanlıkların tozlu raflarında 
beklet�l�yor. Ama ben bundan 
ş�kâyet edecek b�r� değ�l�m. 
Bunların mazeret olarak 
arkasına asla sığınmıyorum. 

Her şeyin odağında insan var
Başkan Kantarcı, Şehirleşme Felsefesini Açıkladı

Çaycuma Beled�ye Başkanı Bülent Kantarcı gazetem�z 
�mt�yaz sah�b� Sev�m Arı'nın sorularını yanıtladı. Yaptığı 
sıra dışı çalışmalarla taraflı, tarafsız herkes�n d�kkat�n� 
çeken Kantarcı, “Çaycuma'nın tüm değerler�n� koruyarak 
geleceğe hazırlıyoruz. Burada her şey�n odağında �nsan var. 
Tüm çabamız, �nsanlarımızın daha sağlıklı b�r çevrede 
yaşaması. Tüm olanaklarımızı, enerj�m�z� bunun �ç�n 
seferber etm�ş durumdayız. İnanıyorum k�, Batı 
Karaden�z'�n �nc�s� Çaycuma kısa b�r zaman sonra bölgen�n 
en öneml� caz�be merkezler�nden b�r� olacak” ded�. 
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“Planlı b�r gel�şme �le modern 
b�r kent �nşa ed�l�rken, ortaya 
çıkardığımız tüm eserler uzun 

yıllar halkımıza h�zmet 
vermeye devam edecek. Her 

şey� uzun vadel� olarak 
planlıyoruz.

Ben adımızın b�zden
sonra yaşamasını
sağlayacak b�rçok

esere �mza atmanın
onurunu ş�md�den

yaşıyorum.

“



(Baş tarafı 5'TE)
Bu nedenle kamuoyuna da 
çok duyurmuyorum. Başta 
Kaymakamlık olmak üzere 
tüm kamu kurumlarıyla uyum 
�ç�nde çalışmaya özen 
göster�yorum. Sürem kısıtlı, 
kavga ed�p gereks�z enerj� 
harcamak yer�ne, enerj�m� 
Çaycuma halkına h�zmet �ç�n 
kullanmak �st�yorum.

l Part�n�zle d�yaloglarınız 
nasıl? CHP yönet�m�nden 
bekled�ğ�n�z desteğ� alıyor 
musunuz?
Part�mle d�yaloglarımın �y� 
olduğunu düşünüyorum. 
Özell�kle sayın genel 
başkanın verd�ğ� mücadeleye 
büyük saygı duyuyorum. Ben 
de el�mden geld�ğ� kadar bu 
mücadeleye destek olmaya 
çalışıyorum. Zaman zaman 
yereldek� yönet�c�ler�m�zle 
yaşadığımız üslup 
farklılıklarını, frekans 
uyuşmazlıklarını gayet doğal 
görüyorum. Söz buraya 
gelm�şken şu hususu açıklıkla 
bel�rtmek �ster�m. Evet, ben 
b�r s�yas� part� mensubuyum, 
o part�n�n adayı olarak 
seç�ld�m ama h�zmette s�yas� 
ayrım gözetmem söz konusu 
olamaz. Tüm 
vatandaşlarımızın, beled�ye 
h�zmetler�nden tam b�r eş�tl�k 
�ç�nde yararlanması Çaycuma 
Beled�yes�n�n ana �lkes�d�r. 
Bundan da asla ödün 
vermeyeceğ�z.

l Ş�md�ye kadar aşmakta 
zorlandığınız en öneml� 
problem ned�r?
Beled�ye olarak doğumundan 
ölümüne kadar hayatın her 
alanında vatandaşlarımıza 
h�zmet ed�yoruz. Doğal 
olarak da önümüze pek çok 
sorun çıkıyor. S�z de 
b�l�yorsunuz, kentsel altyapı 
yalnızca beled�ye 
h�zmetler�yle sınırlı değ�l. 
Bunun elektr�k altyapısı, 
�let�ş�m, haberleşme altyapısı, 
doğalgaz altyapısı g�b� her 
b�r� b�r başka kurumca yer�ne 
get�r�len farklı boyutları var. 
Bu kurumların her b�r�n�n 
farklı ajandaları, yatırım 
programları bulunuyor. Ben 
b�r sokak ya da cadden�n b�r 
kez kazılıp, tüm altyapısının 
tamamlandıktan sonra, üst 
kaplamasının yapılarak 

çalışmanın b�t�r�lmes�n� 
�st�yorum. Onun �ç�n de, 
farklı programları olan 
kurumlar arasında eşgüdümü 
sağlamak �ç�n büyük çaba 
harcıyorum. Bu beş 
benzemez� b�r araya get�rmek 
g�b� b�r çaba gerekt�r�yor. Bu 
zamana kadar, bu 
koord�nasyonu büyük ölçüde 
de sağladık. Böylece büyük 
�srafların önüne geçt�ğ�m�z 
g�b�, vatandaşlarımızın 
mağdur�yet�n� de en aza 
�nd�rd�k.

l Sayın Başkan pek çok 
kararı, çok hızlı b�r şek�lde 
almak zorundasınız. B�r 
konuda karar ver�rken 
nelere d�kkat ed�yorsunuz?
Tab� her şey�n b�r öncel�k 
sırası var. Beled�ye 
mecl�s�m�zde, 
encümen�m�zde �lk önce bu 
öncel�kler� tesp�t ed�yoruz. 
Tekn�k personel�m�zle, da�re 
am�rler�m�zle mütalaasını 
yapıp uygulamaya 
koyuyoruz. Uygulamadan 
etk�lenecek vatandaşlarımızın 
görüşler�n� de d�kkate 
alıyoruz. K�m� yen�l�kler �lk 
önce tepk� alab�l�yor, hatta 
b�r�ler� bunu kaşımak �st�yor 
ama b�z yapılan çalışmanın 
ne g�b� 
faydası 
olacağını 
vatandaşlarımı
za anlatıyoruz. 
B�r müddet sonra 
bu tepk�ler 
ortadan kalktığı 
g�b�, olumlu 
sonuçlarını gören 
vatandaşlarımız 
teşekküre b�le gel�yor. 
Bunun yüzlerce örneğ� 
olduğunu 
söyleyeb�l�r�m.
l Kentler� kent yapan 
unsulardan b�r� şüphes�z 
k� o kentte yasayan 
toplumun d�nam�k 
güçler�d�r. B�r başka dey�şle 
“Kral çıplak” d�yenlerd�r. 
Bu kes�mlerle �l�şk�ler�n�z 
nasıl?
Yalnızca o kes�mlerle değ�l 
toplumun her kes�m�yle 
d�yalog �ç�nde olmayı 
önems�yorum. S�z de 
�zl�yorsunuzdur, sosyal 
medyayı etk�n b�r şek�lde 
kullanıyorum. Bu mecradan 
herkes bana rahatlıkla ulaşıp 

fikr�n� dolaysız olarak 
�leteb�l�yor. Art n�yetl� 
olmayan, her türlü görüşü 
d�kkate alıyorum. Toplumun 
farklı kes�mler�yle b�rl�kte �ş 
yapmak da önemsed�ğ�m 
konulardan b�r�. Bu nedenle 
s�v�l toplum örgütler�n�n 
get�rd�ğ� her konuyu mutlaka 
değerlend�r�yorum. Ne yazık 
k� çok az �nsan gönüllü 
çalışmalar �ç�nde yer alıyor. 
Bu da gerek fik�r üret�m�nde, 
gerekse sosyal hayatta b�rçok 
eks�ğ�n ortaya çıkmasına 
neden oluyor. İlçe olarak bu 
eks�kl�ğ� g�dermem�z, daha 
zeng�n b�r s�v�l toplum 
hareket� ortaya çıkarmamız 
gerek�yor. 

l Çaycuma'da özell�kle 
konaklama sıkıntısı 
olduğundan tat�lc�ler 
Çaycuma'ya değ�l de 
Amasra, İnkumu ve 
F�lyos'a g�d�yorlar. Bu da 
�lçe ekonom�s�ne katkı 
verm�yor. Bu konuda 
çalışmanız var mı?
Elbette var. Bu konuda c�dd� 
adımlar da attık. SEKA 
Sosyal Tes�sler�'m�z�n 
restorasyonu sırasında, 
�ç�ndek� m�safirhaney� aslına 
uygun olarak onarıp, yıldızlı 
otel statüsünde h�zmete 
soktuk. B�z�m esas olarak 
�lçede tur�zm� gel�şt�rmem�z 
gerek�yor. Kadıoğlu 
moza�kler�n�n b�r an önce 
z�yarete açılması bu açıdan 

çok öneml�. Kent müzes� 
keza y�ne aynı önemde. 
Yaptığımız kentsel 
düzenlemelere, F�lyos 
Nehr�'n�n kıyısında 
oluşturacağımız yaşam 
alanları da eklen�nce 
Çaycuma gerçekten b�r 
caz�be merkez� olacak. 
Üret�c�ler�m�z� destekl�yoruz. 
İlçen�n organ�k tarım 
potans�yel�n� de harekete 
geç�rerek, daha çok �nsanın 
�lçem�z� z�yaret etmes�n�, 
burada daha çok kalmasını ve 
mutlu b�r şek�lde ayrılmasını 
sağlayacağız.

l Manda yoğurdu 
Çaycuma �ç�n b�r marka. 
Manda yoğurdu 
üret�c�ler�yle ortak b�r 
çalışmanız var mı?
Manda yoğurdu öteden ber� 
�lçem�z�n marka değer�n� 
oluşturan çok değerl� b�r 
ürün. B�z bu alanda yapılan 
tüm çalışmaları 
destekl�yoruz. Bu konuda 
üret�m yapan üret�c�lere 
destek ver�p, tanıtımını 
yapıyoruz. 

l F�lyos Çayı yaşam alanı 
projes�n� anlatab�l�r 
m�s�n�z?
İlçem�z�n tam ortasından 
F�lyos Irmağı geç�yor. 
Irmağın sedde �ç�ne 
alınmasıyla elde ed�len 
arsaları yaşam alanları olarak 
değerlend�rmek �st�yoruz. Bu 
konudak� çalışmalarımız şu 
anda doğal gölet etrafında 
devam ed�yor. Orada 
oluşturduğumuz plaj, 
gazetelere “Çaycuma'ya den�z 
geld�” şekl�nde haber oldu. 
Orada su sporlarının 
yapılmasına olanak tanıyan 
düzenlemeler de yapacağız. 
Den�z b�s�klet�, kano 
ş�md�den h�zmete geçt� b�le. 
Peyzaj çalışmaları da 
tamamlandığında çok güzel 
b�r görünüme sah�p olacak. 
Kurduğumuz raylı s�stemde, 
maden ocaklarında �nsan 
taşıyan faytonlarla nostalj�k 
gez�ler yaparak madenc�l�k 
kültürünü yaşatacağız. Orada 
b�r yapay ocak yapmayı da 
tasarlıyoruz. F�lyos yaşam 
alanı �ç�nde b�rçok akt�v�ten�n 
yapılab�leceğ� alanlar, yeme 
�çme, d�nlenme yerler�, 
yöresel ürünler pazarı da 
olacak. 

l S�z�n dönem�z�n öncek� 
dönmelerden farkı ne 
olacak?
H�zmette devamlılık esastır 
ve her şey taşın üstüne taş 
koymak suret�yle oluyor. 
Bütün beled�ye başkanları �y� 
n�yetle, b�lg�ler� ölçüsünde 
h�zmetler yaptı. Heps�ne çok 
teşekkür ed�yorum. Mesela, 
babamın zamanında ana 

arterler bu kadar gen�ş 
açılmasaydı, Çaycuma bugün 
nefes alamayacak durumda 
olurdu, b�z de h�zmet 
vermekte çok zorlanırdık. 
Görev sürem �ç�nde bütün 
h�zmetler�n şeh�rc�l�k 
mevzuatına uygun olarak 
yapılmasını önems�yorum. 
Planlı b�r gel�şme �le modern 
b�r kent �nşa ed�l�rken, ortaya 
çıkardığımız tüm eserler uzun 
yıllar halkımıza h�zmet 
vermeye devam edecek. Her 
şey� uzun vadel� olarak 
planlıyoruz. Ben adımızın 
b�zden sonra yaşamasını 
sağlayacak b�rçok esere �mza 
atmanın onurunu ş�md�den 
yaşıyorum.

l Çaycuma halkına neler 
söylemek �sters�n�z?
Çaycuma halkına 
müteşekk�r�m. Bu kadar 
rad�kal değ�ş�m� bunca kısa 
b�r zamanda hayata 
geç�reb�lmem�z onların 
yen�l�ğe çok hızlı b�r şek�lde 
uyum sağlamasıyla oldu. 
Vatandaşlarımızın desteğ� 
olmadan bunları başarmamız 
mümkün değ�ld�. Sevg�l� 
vatandaşlarımdan tek �steğ�m 
var, yapılanlara sah�p 
çıksınlar, zarar vermeye 
kalkanlara �z�n vermes�nler. 

l Sayın Başkan çok 
teşekkür ed�yorum. Tüm 
sorularımıza açık 
yürekl�l�kle yanıt verd�n�z. 
Tamamlamak �sted�ğ�n�z b�r 
şey varsa onları da almak 
�ster�m.
F�k�rler�m� açıklama fırsatı 
verd�ğ�n�z �ç�n esas ben 
teşekkür ed�yorum. Türk�ye'de 
şeh�rleşme en büyük 
problemlerden b�r� olarak 
önümüzde duruyor. Kentleşme 
alanında ülkem�zde büyük 
sorunlar yaşandığı b�r gerçek. 
Tüm kentlere apartman 
peyzajı hak�m oldu ve 
nerdeyse tüm şeh�rler b�rb�r�ne 
benzed�. Kentler�n özgün 
dokuları kayboldu. B�z 
Çaycuma'nın tüm değerler�n� 
koruyarak geleceğe 
hazırlıyoruz. Burada her şey�n 
odağında �nsan var. Bütün 
çabamız, �nsanlarımızın daha 
sağlıklı b�r çevrede yaşaması. 
Tüm olanaklarımızı, 
enerj�m�z� bunun �ç�n seferber 
etm�ş durumdayız. İnanıyorum 
k�, Batı Karaden�z'�n �nc�s� 
Çaycuma kısa b�r zaman sonra 
bölgen�n en öneml� caz�be 
merkezler�nden b�r� olacak. 
Bunun �şaretler�n� de zaten 
alıyoruz. “Yavaş şeh�r” 
v�zyonu �le yaptığımız 
çalışmalar sonucunda, kenttek� 
yaşam kal�tes� her geçen gün 
daha da artıyor. Daha çok 
çalışarak daha �y� �şlere �mza 
atacağımızdan k�msen�n 
şüphes� olmasın.

Kantarcı, Arı'nın muhalefet beled�yes� olmanın 
zorlukları üzer�ne yöneltt�ğ� soruyu �se “Başta kred� 

talepler�m�z olmak üzere b�rçok dosyamız 
bakanlıkların tozlu raflarında beklet�l�yor. Ama ben 

ş�kâyet eden b�r� değ�l�m. Bunları asla mazeret olarak 
öne sürmüyorum. Bu nedenle kamuoyuna da çok 
duyurmuyorum. Başta Kaymakamlık olmak üzere 

tüm kamu kurumlarıyla uyum �ç�nde çalışmaya özen 
göster�yorum. Sürem�z kısıtlı, kavga ed�p gereks�z 

enerj� harcamak yer�ne, o enerj�m� Çaycuma halkına 
h�zmet �ç�n kullanmak �st�yorum” şekl�nde yanıtladı.

Evet, ben b�r s�yas� part� mensubuyum, o 
part�n�n adayı olarak seç�ld�m ama h�zmette 

s�yas� ayrım gözetmem söz konusu olamaz. Tüm 
vatandaşlarımızın, beled�ye h�zmetler�nden tam 

b�r eş�tl�k �ç�nde yararlanması Çaycuma 
Beled�yes�n�n ana �lkes�d�r.

Bundan da
asla ödün

vermeyeceğ�z.
““

*  *  *  *
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