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Safranbolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşku ile 
kutlandı.
Sabah saatlerinde resmî törenlerle başlayan kutlamalar, saat 
19:45'te Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nden 
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına kadar olan fener alayı ile 
devam etti. 

Meydandaki program ise Belediye Başkanımız Elif Köse’nin 
selamlama konuşması ile başladı.

Konuşmanın ardından Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi 
Üyeleri, İstiklal Marşımızı şiir ve işaret dili ile okudu. Daha sonra 
Safranbolu Türk Halk Müziği Topluluğu ve Safranbolu Kültür ve 
Turizm Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Program, Orhan Demirağ’ın solo konseri ile son buldu. Meydanı 
hınca hınç dolduran muhteşem kalabalık, gece boyunca 
söylenen şarkılara eşlik etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm Safranbolululara 
bayrama gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan etkinlikte konuşan 
Başkan Köse, şunları söyledi: “İslam aleminin en önemli 4 ayından 
Muharrem’i yaşıyoruz. Bu ayın en büyük özelliklerinden bir tanesi 
de aşuredir. Bizler, her yıl olduğu gibi bu sene de arkadaşlarımız 
tarafından hazırlanan aşureleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu 
yıl ki etkinliğimiz Kent Meydanı ile Merkez ve Ulu Camii önlerinde 
gerçekleşti. 

Malumunuz hem dinimiz hem ananelerimizin bıraktığı en 
yaşatılması gereken miras, paylaşımdır. Allah ibadetlerimizi kabul, 
birliğimizi daim eylesin. Muharrem ayının sağlıkla yaşanan, bütün 
sıkıntıların da son bulduğu bir ay olmasını diliyorum. Bu vesile ile 
tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını kutluyor, ağız tadıyla geçire- 
cekleri bir yıl diliyorum.” 

Belediye Başkanımız Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren DERMAN ekibi ile bir araya gelerek, ilçe halkına aşure ikram etti.

Ne yazık ki; ağustos ayımız yangınlarla, sellerle geçti. Yetişebildiğimiz kadarıyla, 
felaket bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu amaç 
doğrultusunda başlattığımız “Safranbolu Yardım İçin El Ele” kampanyamızı, destek 
yağmuruna tuttuğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız…

İlçemiz de yoğun yağıştan etkilendi ancak, durum çok şükür felaket boyutuna 
ulaşmadı. Felaketi önlemek adına canla başla çalışan ekiplerimize de ayrıca 
teşekkür ediyorum. 

Ülkemizde yaşanan felaketlerde yaşamını yitiren insanlarımıza Allah rahmet, 
yakınlarına sabır ihsan eylesin inşallah…

Ağustos ayının Türk tarihindeki önemi ise, 
idrak ettiğim günden bu yana beni hep 
gururlandırmış ve duygulandırmıştır. Sultan 
Alp Arslan’ın Anadolu’nun kapılarını Türklere 
açtığı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
1919’da işgale uğrayan topraklarımızın, 
Alp Arslan’dan tam 851 yıl sonra tapusunu 
tazelediği aydır ağustos… Onlara çok şey 
borçluyuz... 

Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız… 

Ecdadımızın verdiği zorlu mücadeleyi yeni 
nesillere anlatabilmemiz, zihinlerde taze 
tutarak; bu günümüzü ona göre yaşayıp, 
yarınımızı da ona göre inşa edebilmemiz 
için belirlenen milli bayram günlerinden 
biridir.

Şunun altını çizerek belirtmek isterim ki; 
biz her güne bahsettiğim sorumlulukla 
uyanıp, her işimizi ona göre icra ediyoruz. 
Biz, arkamıza Türk bayrağını boş yere 
asmadık. Yüzümüzü çevirdiğimiz her yöne 
Atatürk tablosunu boş yere koymadık... 

Emperyalist batılılar; Türklerin Hunlardan 
itibaren devamlı silah başında bulunan ve 
ülke sınırlarını koruyan bir orduya sahip 
olduklarını unutup, binlerce yıllık Türk 
varlığını yok etme çabasıyla; Türk Kurtuluş 
Mücadelesi devam ederken Sevr Antlaş- 
ması'nı imzaladılar. Aslında, Türklerin güçlü 
ordulara sahip olmaları nedeniyle güçlü 
devletler kurduklarını; Ergenekon'dan, 
Malazgirt'ten biliyor olmaları gerekirdi...

İşte Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaş- 
ları ve yüce Türk milleti, onlara unuttukları 
gerçeği hatırlattılar ve Lozan Antlaşması ile 
Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedini 
ortaya koydular. Öyle bir yürek koymuşlar 
ki ortaya, öyle bir inanç, öyle bir azim var 
ki; biz, onlara çok şey borçluyuz... 

Milli Mücadele'yi komuta eden Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun ruhuna 
ortak olan silah arkadaşlarını ve yüce 
milletimizi minnetle anıyorum. Büyük 
Taarruz’un 99. Yılı ve 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’mız kutlu olsun…

FESTİVAL HAVASINDA 30 AĞUSTOS

Kıymetli Safranbolulular;

MUHARREM AYIMIZ MÜBAREK OLSUN
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YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ
Belediye Başkanımız Elif Köse, Kastamonu’ya ve Bartın’a giderek, selde hasara 
uğrayan bölgelerde inceleme yaptı.
Afetzede vatandaşları dinleyen Başkan Köse, “Eksiklerini sorduk, onlar için elimizden 
geleni yapacağız.” diye konuştu. 

Başkan Köse şöyle devam etti: “Canını son anda kurtaran vatandaşımızla karşılaştık, 
‘25 yıllık emeğim gitti.’ diyen vatandaşımızla karşılaştık ve en acısı karşılaşamadan 
kaybettiklerimizin olmasıydı. Selin bıraktıklarıyla karşı karşıya gelmek oldukça zor. 
Harabeler temizlenmeye, yıkılanlar yeniden yapılmaya çalışılıyor. Tüm ekiplere 
kolaylıklar diliyorum. Felakette hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, kederli 
ailelerine sabır versin inşallah.”

04 05AĞUSTOS 2021 AĞUSTOS 2021

SAFRANBOLU YANINIZDA

İTFAİYEDE ZORLU SAATLER

14 Temmuz’da gerçekleştirilen ilk seçimde Meclis 
Başkanı seçilen Zeynep Berra Hatipoğlu, göreve 
geldikten sonra ilk olarak Safranbolu Belediye 
Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti. Ziyareti Meclis 
Üyelerini temsilen yaptığını ifade eden Başkan 
Hatipoğlu, Safranbolu’da Çocuk Meclisinin 
kurulmasından dolayı Belediye Başkanı Elif 
Köse’ye teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Elif Köse’nin “Çocuk Dostu Kent” olma hedefi doğrultusunda kurulan ve bölgede ilk olma özelliğini taşıyan Safranbolu 
Belediyesi Çocuk Meclisi, faaliyetlerini sürdürüyor.

AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Safranbolu Çocuk Meclisi, ağustos ayı olağan 
toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Elif Köse’nin de 
katıldığı toplantıda, Meclis Başkanı Zeynep Berra 
Hatipoğlu, seçilen komisyon üyelerini tanıttı. Daha 
sonra hazırladıkları raporu okudu. 

Belediye Başkanı Elif Köse; “çevre kirliliği, yangın, 
ağaçlandırma, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım 
ve can dostlarımıza mama desteği” gibi 
maddelerin yer aldığı raporun okunmasının 
ardından, oluşturulan rapordan dolayı çocuklara 
teşekkür etti.

“SİZLERE GÜVENİYORUM”

Başkan Köse, Meclis Üyelerine yaptığı hitapta: 
“Sizlerin talepleri doğrultusunda, bizlere 
emanet olan Safranbolu’da çok güzel 
projelerin gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Sizlerin �kirleriniz doğrultusunda, koordineli 
olarak çalışacağız.

Sizlere güveniyorum. Sizlerin bir şeyler 
başarabileceğinizi, farkındalık yaratabileceğinizi 
biliyorum. Bugün hazırladığınız rapor zaten 
bunun bir belgesi. Her maddesi Safranbolu’yu 
doğrudan ilgilendiriyor. 

Bununla birlikte, yapacağınız etkinliklerde her 
zaman yanınızda olcağız. Sizlerle gurur 
duyuyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Çocuk Meclisi Komisyonları şu isimlerden oluştu:

Çocuk Meclis Başkanı: Zeynep Berra Hatipoğlu
Başkan Yardımcıları : Ceylin Duru Kalaycıoğlu ve 
Göknur Aybüke Tuncer
Spor Komisyonu Başkanı: Baturalp Ertuğrul
Sanat Komisyonu Başkanı: Sümeyye Çetin
Çevre Komisyonu Başkanı: Aybüke Karaibis
Kültürel Miras Komisyonu: Duru Dökmeci
Çocuk Hakları Komisyonu: Berin Seyhan

Safranbolu Çocuk Meclisi'nin Üyeleri, Erdoğan 
Caymaz Spor Salonu'nda yapılan spor etkinliğinde 
buluştu. Çocukları spora yönlendirmek, onlara 
sporun faydalarını anlatmak için hazırlanan program; 
Safranbolu Belediyesi'nin Antrenörü Oğuzhan Öztaş 
koçluğunda gerçekleşti. 

ÇOCUK MECLİSİ SPORDA BULUŞTU

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür 
Merkezi'nde, randevulu sistemle hizmete 
devam eden Oyun Evi'miz; 4 - 7 yaş 
aralığındaki yavrularımızı ağırlıyor. Burada 
resim, müzik, zekâ oyunları, masal, kukla 
gösterisi, dans gibi alanlarda etkinlik 
yapabilen çocuklar; cumartesi (öğleye 
kadar) de dahil olmak üzere günde en fazla 3 
saat, haftada ise 3 gün Oyun Evi'mizden 
yararlanabiliyor. 

Görselde belirtilen iletişim numarasını 
arayarak, randevu alabilir ve ücret hakkında 
bilgi edinebilirsiniz.

Oyun Evi'mizde, Covid-19'dan korunmayı 
sağlayacak tüm tedbirler alınmaktadır ve şu 
ana kadar vakaya rastlanmamıştır.14 Haziran Pazartesi günü başlattığımız "Esnafa Destek" kampanyamızda başvuruların neticelenmesiyle 

birlikte, belirlenen kriterlere uygunluk gösteren esna�arın destek tutarları hesaplarına yatırıldı.

Pandeminin zor şartlarında esna�arımıza bir nebze de olsa can suyu sağlamak istedik...

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile takdir 
toplayan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, bölgede 
sel felaketine sebep olan yağışların olduğu 
günlerde, ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşan- 
maması için teyakkuzda bekledi. 

Tüm birimlerde olduğu gibi itfaiye biriminde de yoğun ve 
hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü söyleyen Belediye 
Başkanımız Elif Köse, “Öncelikle mesai arkadaşlarıma 
öyle bir gecede soğukkanlılıklarını koruyarak, mağdur 
olan vatandaşların kurtarılmasında gösterdikleri 
çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz 10 
Ağustos gecesi su baskınına maruz kalan bina ve 
dairelerden su tahliyesi yaparken, evinde mahsur 
kalan bir kişiyi de merdivenle kurtardılar.” dedi.

İsmetpaşa Mahallesi girişinde bulunan köprüde araçta 
mahsur kalan biri hamile kadın olmak üzere toplam 4 
kişinin de kurtarıldığını kaydeden Başkan Köse, 
“Ekiplerimiz Kayarlı mevkiinde dere kenarında 
mahsur kalan bir vatandaşı da kurtarmıştır.” diye 
konuştu.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, ilimizin Ödemiş 
köyünde meydana gelen yangına da; 2 itfaiye 
aracı, 1 su tankeri ve 9 itfaiye personelimiz ile 
müdahale desteği sağladı. 

İitfaiye ekiplerimizin, Tarihi Çarşı’da çıkan yangına 
anında müdahalesi ile de faciadan dönüldü. 
Karaali Mahallesi'ndeki Demirciler Çarşısı'nda 
bulunan ahşap bir dükkânda çıkan yangın, 
ekiplerimizin ihbar gelir gelmez olay yerine intikal 
etmesiyle, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. 
Alevlerin çıkış noktası olan dükkân ise ahşap 
olduğu için tamamen yandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız 
Elif Köse, “Tarihi Çarşı bölgemizin gözde alan- 
larından bir tanesi olan Demirciler Çarşısı'nda 
çıkan yangın bizleri çok üzdü. Tabi ki en 
büyük tesellimiz cana herhangi bir zarar 
gelmemesi ve yangının itfaiyemizin müda- 
halesi sonucu diğer yerlere sıçramadan 
söndürülmesidir. 

Dükkân sahibi vatandaşımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Bir daha böyle bir 
olayın yaşanmamasını temenni ediyor, itfaiye 
personelimize kolaylıklar diliyorum.” dedi.

ÇOCUKLARINIZ "OYUN EVİ"MİZDE
EMİN ELLERDE!

SİFTAH BİZDEN BEREKET ALLAH’TAN

“ÇOCUK DOSTU KENT”

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen felaketler sonucunda, birçok 
vatandaşımız mağdur oldu. Yangınlarla başlayan ağustos ayı ne yazık ki 
sellerle devam etti. Safranbolu Belediyesi olarak, mağdur olan vatan- 
daşlarımıza destek olabilmek için kampanyalar başlattık. İlçe halkımız, 
her zaman olduğu gibi bu defa da bizi yalnız bırakmayarak, Hayır Çarşımızı 
bağışa boğdu. 



YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ
Belediye Başkanımız Elif Köse, Kastamonu’ya ve Bartın’a giderek, selde hasara 
uğrayan bölgelerde inceleme yaptı.
Afetzede vatandaşları dinleyen Başkan Köse, “Eksiklerini sorduk, onlar için elimizden 
geleni yapacağız.” diye konuştu. 

Başkan Köse şöyle devam etti: “Canını son anda kurtaran vatandaşımızla karşılaştık, 
‘25 yıllık emeğim gitti.’ diyen vatandaşımızla karşılaştık ve en acısı karşılaşamadan 
kaybettiklerimizin olmasıydı. Selin bıraktıklarıyla karşı karşıya gelmek oldukça zor. 
Harabeler temizlenmeye, yıkılanlar yeniden yapılmaya çalışılıyor. Tüm ekiplere 
kolaylıklar diliyorum. Felakette hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, kederli 
ailelerine sabır versin inşallah.”
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SAFRANBOLU YANINIZDA

İTFAİYEDE ZORLU SAATLER

14 Temmuz’da gerçekleştirilen ilk seçimde Meclis 
Başkanı seçilen Zeynep Berra Hatipoğlu, göreve 
geldikten sonra ilk olarak Safranbolu Belediye 
Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti. Ziyareti Meclis 
Üyelerini temsilen yaptığını ifade eden Başkan 
Hatipoğlu, Safranbolu’da Çocuk Meclisinin 
kurulmasından dolayı Belediye Başkanı Elif 
Köse’ye teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Elif Köse’nin “Çocuk Dostu Kent” olma hedefi doğrultusunda kurulan ve bölgede ilk olma özelliğini taşıyan Safranbolu 
Belediyesi Çocuk Meclisi, faaliyetlerini sürdürüyor.

AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Safranbolu Çocuk Meclisi, ağustos ayı olağan 
toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Elif Köse’nin de 
katıldığı toplantıda, Meclis Başkanı Zeynep Berra 
Hatipoğlu, seçilen komisyon üyelerini tanıttı. Daha 
sonra hazırladıkları raporu okudu. 

Belediye Başkanı Elif Köse; “çevre kirliliği, yangın, 
ağaçlandırma, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım 
ve can dostlarımıza mama desteği” gibi 
maddelerin yer aldığı raporun okunmasının 
ardından, oluşturulan rapordan dolayı çocuklara 
teşekkür etti.

“SİZLERE GÜVENİYORUM”

Başkan Köse, Meclis Üyelerine yaptığı hitapta: 
“Sizlerin talepleri doğrultusunda, bizlere 
emanet olan Safranbolu’da çok güzel 
projelerin gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Sizlerin �kirleriniz doğrultusunda, koordineli 
olarak çalışacağız.

Sizlere güveniyorum. Sizlerin bir şeyler 
başarabileceğinizi, farkındalık yaratabileceğinizi 
biliyorum. Bugün hazırladığınız rapor zaten 
bunun bir belgesi. Her maddesi Safranbolu’yu 
doğrudan ilgilendiriyor. 

Bununla birlikte, yapacağınız etkinliklerde her 
zaman yanınızda olcağız. Sizlerle gurur 
duyuyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Çocuk Meclisi Komisyonları şu isimlerden oluştu:

Çocuk Meclis Başkanı: Zeynep Berra Hatipoğlu
Başkan Yardımcıları : Ceylin Duru Kalaycıoğlu ve 
Göknur Aybüke Tuncer
Spor Komisyonu Başkanı: Baturalp Ertuğrul
Sanat Komisyonu Başkanı: Sümeyye Çetin
Çevre Komisyonu Başkanı: Aybüke Karaibis
Kültürel Miras Komisyonu: Duru Dökmeci
Çocuk Hakları Komisyonu: Berin Seyhan

Safranbolu Çocuk Meclisi'nin Üyeleri, Erdoğan 
Caymaz Spor Salonu'nda yapılan spor etkinliğinde 
buluştu. Çocukları spora yönlendirmek, onlara 
sporun faydalarını anlatmak için hazırlanan program; 
Safranbolu Belediyesi'nin Antrenörü Oğuzhan Öztaş 
koçluğunda gerçekleşti. 

ÇOCUK MECLİSİ SPORDA BULUŞTU

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür 
Merkezi'nde, randevulu sistemle hizmete 
devam eden Oyun Evi'miz; 4 - 7 yaş 
aralığındaki yavrularımızı ağırlıyor. Burada 
resim, müzik, zekâ oyunları, masal, kukla 
gösterisi, dans gibi alanlarda etkinlik 
yapabilen çocuklar; cumartesi (öğleye 
kadar) de dahil olmak üzere günde en fazla 3 
saat, haftada ise 3 gün Oyun Evi'mizden 
yararlanabiliyor. 

Görselde belirtilen iletişim numarasını 
arayarak, randevu alabilir ve ücret hakkında 
bilgi edinebilirsiniz.

Oyun Evi'mizde, Covid-19'dan korunmayı 
sağlayacak tüm tedbirler alınmaktadır ve şu 
ana kadar vakaya rastlanmamıştır.14 Haziran Pazartesi günü başlattığımız "Esnafa Destek" kampanyamızda başvuruların neticelenmesiyle 

birlikte, belirlenen kriterlere uygunluk gösteren esna�arın destek tutarları hesaplarına yatırıldı.

Pandeminin zor şartlarında esna�arımıza bir nebze de olsa can suyu sağlamak istedik...

Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile takdir 
toplayan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, bölgede 
sel felaketine sebep olan yağışların olduğu 
günlerde, ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşan- 
maması için teyakkuzda bekledi. 

Tüm birimlerde olduğu gibi itfaiye biriminde de yoğun ve 
hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü söyleyen Belediye 
Başkanımız Elif Köse, “Öncelikle mesai arkadaşlarıma 
öyle bir gecede soğukkanlılıklarını koruyarak, mağdur 
olan vatandaşların kurtarılmasında gösterdikleri 
çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz 10 
Ağustos gecesi su baskınına maruz kalan bina ve 
dairelerden su tahliyesi yaparken, evinde mahsur 
kalan bir kişiyi de merdivenle kurtardılar.” dedi.

İsmetpaşa Mahallesi girişinde bulunan köprüde araçta 
mahsur kalan biri hamile kadın olmak üzere toplam 4 
kişinin de kurtarıldığını kaydeden Başkan Köse, 
“Ekiplerimiz Kayarlı mevkiinde dere kenarında 
mahsur kalan bir vatandaşı da kurtarmıştır.” diye 
konuştu.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, ilimizin Ödemiş 
köyünde meydana gelen yangına da; 2 itfaiye 
aracı, 1 su tankeri ve 9 itfaiye personelimiz ile 
müdahale desteği sağladı. 

İitfaiye ekiplerimizin, Tarihi Çarşı’da çıkan yangına 
anında müdahalesi ile de faciadan dönüldü. 
Karaali Mahallesi'ndeki Demirciler Çarşısı'nda 
bulunan ahşap bir dükkânda çıkan yangın, 
ekiplerimizin ihbar gelir gelmez olay yerine intikal 
etmesiyle, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. 
Alevlerin çıkış noktası olan dükkân ise ahşap 
olduğu için tamamen yandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız 
Elif Köse, “Tarihi Çarşı bölgemizin gözde alan- 
larından bir tanesi olan Demirciler Çarşısı'nda 
çıkan yangın bizleri çok üzdü. Tabi ki en 
büyük tesellimiz cana herhangi bir zarar 
gelmemesi ve yangının itfaiyemizin müda- 
halesi sonucu diğer yerlere sıçramadan 
söndürülmesidir. 

Dükkân sahibi vatandaşımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Bir daha böyle bir 
olayın yaşanmamasını temenni ediyor, itfaiye 
personelimize kolaylıklar diliyorum.” dedi.

ÇOCUKLARINIZ "OYUN EVİ"MİZDE
EMİN ELLERDE!

SİFTAH BİZDEN BEREKET ALLAH’TAN

“ÇOCUK DOSTU KENT”

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen felaketler sonucunda, birçok 
vatandaşımız mağdur oldu. Yangınlarla başlayan ağustos ayı ne yazık ki 
sellerle devam etti. Safranbolu Belediyesi olarak, mağdur olan vatan- 
daşlarımıza destek olabilmek için kampanyalar başlattık. İlçe halkımız, 
her zaman olduğu gibi bu defa da bizi yalnız bırakmayarak, Hayır Çarşımızı 
bağışa boğdu. 



Belediye Başkanımız Elif Köse, 15 
Temmuz Mahalle Muhtarı Recep Sönmez 
ve bazı mahalle sakinleri ile bir araya 
gelmiş, mahallede yaşanan su soru- 
nunun kendisine iletilmesiyle, sorunu 
kısa sürede çözüme kavuşturacağının 
sözünü vermişti. 

Buluşmanın ardından Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede 
çalışmalara başladı. Başkan Köse, kısa 

sürede tamamlanan çalışma sonucunda vananın başına bizzat geçerek, suyun 
mahalleye verilmesini sağladı. 

Açılış töreni sonrasında konuşan Başkan Köse, “ Malumunuz Yazıköy’ün köy kısmı 
ve Çay Mevkii'nde su sıkıntısı vardı. Muhtarımız ve vatandaşlarımıza bu sorunu 
çözeceğimize dair söz vermiştik. 800 metrelik boru hattının döşenme 
çalışmasını kısa bir sürede tamamlayıp, bu sıkıntıya son vermiş olduk.” dedi.
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Geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğumuz yeni tip halk otobüslerimizi 
kullanan şoförlere, "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.

Isuzu yetkilisi Yener Gülünay tarafından verilen eğitimde; iyi iletişim kurulması, 
çevrenin korunması, iyi sürüş yapılarak daha az yakıt tüketimi konularına 
değinildi.

Eğitim esnasında yurt dışından getirilen bir 
cihazla çeşitli ölçümler de yapıldı. Eğitim ile çok 
daha bilinçli şoförler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimin bölgede ilk defa verildiğinin altını çizen 
Belediye Başkanımız Elif Köse, “İş, tabi ki yeni 
araç alıp, onu servise sunmakla bitmiyor. 
Vatandaşlarımızın güvenini ve konforunu 
düşünmek durumundayız. Verilen eğitimle 
bunu amaçlıyoruz. Bu program bölgemizde ilk 
defa bizim belediyemizde uygulanıyor.” dedi.

Öte yandan bölgemizde yangına en hızlı 
müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü olarak bilinen 
Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, 
okullara ve sivil toplum kuruluşlarına ilk yardım 
ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi olarak; ilçede safran üretiminin artırılması ve buna 
farkındalık oluşturmak amacıyla, 2 bin 500 metrekare alanda safran 
üretimine başladık.

Yazıköy’de, Belediyemize ait seraların olduğu bölgeye yakın bir alanda 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, Belediye Başkanımız Elif Köse de safran ekimi 
yaptı. 

Ekimden sonra konuşan Başkan Köse, "Safran, kentimizin adını aldığı çok 
kıymetli bir bitki. Zaman içinde üretimi maalesef azalmış. Safranbolu'da 
son zamanlarda birkaç üreticimiz oldu. İlçede safran üretiminin artırılması 
ve farkındalık oluşturup, vatandaşların safran üretimine yönelmesi için 
Belediye olarak 2 bin 500 metrekare alanda üretim yapmaya başladık.” 
dedi.

"Herkesi Ekip Biçmeye Davet Ediyorum"

Yaklaşık 18 dekar arazi üzerindeki seralarda çiçek ve sebze üretiminin de 
devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanımız Elif Köse, “Biz buna safranı da 
eklemiş olduk. Üretimde olduğumuz ve tarımla ilgilendiğimiz için çok 
mutluyum. Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde gördük 
ve yaşadık. Herkesi ekip biçmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

“Çavuş Üzümü Üretimine de Başladık”

Yerli tohumlarla üretimi yapılan sebzelerden 
tekrar tohum olarak bir tohum bankası 
oluşturulduğunu belirten Safranbolu 
Belediye Başkanı Elif Köse, “Toplamda 
70 bine yakın yazlık çiçek üretimi 
yaptık. Bölgemizin geçmişten gelen 
tadı olan çavuş üzümünün de çoğaltımını 
yaparak, 2 binin üzerinde lavantayı 
toprakla buluşturduk." diye konuştu.

sağladığını ifade etti. 

Serada; 2020 yılında 7 bin 600 kadife 
çiçeği tohumlandı, fideden 7 bin 150 
çiçek üretimi yapıldı ve ilk tohum- 
lamada 14 bin 750 ilk yazlık çiçek 
üretimi gerçekleşti. Seranın 2 dönümlük 
alanında ilk etapta 3 ton maniye 
domatesi, şeker fasülye, empürme 
fasülye, biber çeşitleri (sivri, dolma 
biber, kapya, Arnavut, üçburun), sulu 
sultaniye bamyası ve patlıcan gibi çeşitli 
sebzelerin üretildiğini belirten Başkan 
Köse, yazlık sebzelerin belediyenin aşevine 
gönderilerek; taze sebze, salça ve sos 
olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını 
ekledi. 

2020 yılında kurulan seramızda çok sayıda çiçeğin yanı sıra, ilçemize özgü 
maniye domatesinin de ekimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanımız Elif Köse; seranın sadece üretmekle kalmadığını, serada 
üretilen ürünlerin çeşitli kurumlara satılması yoluyla belediye bütçesine katkı da 

Kışlık gıda hazırlıklarına başlayan kadınlara 
kolaylık sağlamak amacıyla, salçalık domateslerini 
ücretsiz olarak çekebilecekleri alanlar oluşturduk. 
İşlemler; İlkan Sitesi, Yukarı Tokatlı SAKEM, Tarihi 
Çarşı SAKEM, Yazıköy TOKİ SAKEM ve Aşağı Tokatlı 
SAKEM olarak belirlenen yerlerde randevu sistemi 
ile yapıldı. 

Daha önce serada yetiştirilen domateslerden salça 
üretmek için alınan makinenin halkın kullanımına 
açıldığını ifade eden Belediye Başkanımız Elif Köse, 
“Hemşehrilerimize, hayatın her alanında onların 
yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu 
amaçla çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Her 
zaman söylediğimiz gibi, Safranbolu’yu Safranbolu 
halkı ile birlikte istişare içerisinde yönetiyoruz. 
Konu ile ilgili tarafımıza iletilen iyi dilekler ve 
olumlu tepkiler için teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Salça çekimi için SAKEM'de bulunan bazı vatandaşlar 
da, “Belediye Başkanımız sağ olsun. Hayatı 
kolaylaştırmak için yerinde ve önemli çalışmalar 
yapıyor. Daha önce uzun süre emek sarf ettiğimiz 
salça yapımında, şimdi çok daha hızlı şekilde 
işimizi bitiriyoruz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyoruz.” şeklinde görüşlerini bildirdiler.

Hanımlarımız için bir başka önemli mekânımız olan 
Hanımevi’mizde de çeşitli danışmanlık hizmetlerini 
başlattık. Kadınlarımız, ücretsiz olarak faydalanmaya 
devam ettikleri Hanımevi’nde; diyetisyenlik, spor ve 
psikoloji alanlarında ücretsiz olarak uzmanlarına 
danışabiliyorlar.

Belediye Başkanımız Elif Köse, Halk Günü toplantılarında vatandaşlarla bir 
araya geliyor.

Her hafta perşembe günü Belediye binasının 6. 
katındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen 
buluşmalarda, talep ve önerileri tek tek dinleyen 
Başkan Köse, bunları ilgili birimlere sevk ediyor.

Çalışmaları ve projeleri; halkla birlikte, onların 
da razı olacağı şekilde yapmayı amaçladıklarına 
dikkat çeken Başkan Köse, şöyle konuştu:

“Bu toplantı vesilesi ile değerli hemşehri- 
lerimi bire bir dinleme fırsatı buluyorum. 
Karşılıklı istişare imkânı da yakalıyoruz. 
Gelen olumlu tepkiler ise ne kadar doğru bir 
yolda olduğumuzun kanıtı. 

Tüm ekibimizle birlikte ilk günkü şevkle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Safranbolu, 
hizmetin en iyisine lâyık.” dedi.

Öte yandan, kıymetli Safranbolulular çözül- 
mesini istedikleri problemleri, Belediye binasının 
1. katında ve şehir meydanındaki Halk Masası’na 
da iletebiliyorlar. Burada hizmet veren çalışanlar; 
Belediyemizin, ilçe halkının beklentilerine cevap 
verebilmesi ve sorunları ivedilikle çözebilmesi 
için, kendilerine iletilenleri ilgili birimlere aktararak 
köprü vazifesi görüyor. İlgili birim personeli de 
sorunu gidermek için harekete geçiyor.

Belediye Başkanımız Elif Köse, “Değerli mesai 
arkadaşlarıma; hemşehrilerimize nezaket 
çerçevesi içerisinde cevap vererek, onların 
taleplerini doğru birimlere ulaştırdıkları için 
teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle, Halk Masası'nın 
önemine vurgu yaptı.

Siz de 153 numaralı hattımızı ücretsiz arayarak, 
Halk Masası görevlileri ile iletişim kurabilirsiniz.

SAFRANBOLU GÜZELLEŞİYOR

EKİPLERİMİZ, İLÇEMİZDEKİ İLAÇLAMA 
HİZMETİNE DEVAM EDİYOR…

BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU HİJYEN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz; camilerde, cami avluları ile 
lavabolarında Cuma Namazı öncesi hijyen çalışmaları yapıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarının yeniden artışa 
geçmesiyle Belediye olarak tedbir almaya devam ettikleri, bu kapsamda 
yoğunluğun yaşandığı yerlerde dezenfektan çalışması başlattıkları bildirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ortamda namazlarını kılmaları için gereken 
tedbirlerin alındığını ifade eden Belediye Başkanımız Elif Köse, “Pandemi 
nedeniyle alınan önlemler kapsamında ve yeniden artan vakalar nedeni ile 
her hafta camilerimizde ve cami avlularında çalışma başlattık. 
Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum.” dedi. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2021 – 2022 Eğitim - Öğretim Yılı'na 
hazırlık olarak da ilçedeki okul bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışması yaptı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.

Bir yandan müdürlük programı doğrultusunda ihtiyaç duyulan mahallelerde 
ızgara temizliği, kanalizasyon ve su hattı yenileme gibi çalışmalar devam 
ederken, diğer yandan periyodik bir şekilde su analizleri, su kanalı açma, arıza 
ve parsel yükseltme gibi çalışmalar yapılıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada; “Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin 
belediyemizin benimsediği vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile 
ilçemize hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerek kendi 
programımız, gerekse halkımızın talepleri doğrultusunda gece gündüz 
demeden çalışıyoruz.” denildi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK,
GÖNÜLLERİ RAHAT OLSUN”

Geçtiğimiz günlerde Safranbolu çöp 
toplama alanında çıkan yangın, İtfaiye 
ile Fen ve Temizlik İşleri Müdürlük- 
lerimizin koordineli çalışması sonu- 
cunda söndürüldü.

Yangın ihbarı alınır alınmaz tüm ekiplerin 
derhal müdahaleye başladığını ifade 
eden Belediye Başkanımız Elif Köse, 
“Böylesi bir olayın yaşanmasını elbette 
bizler de istemezdik. Ancak çöp
toplama alanı olarak belirlenen yerin, 
ne kadar tehlikeli olduğunu ve bu kente yakışmadığını defalarca dile getirdim. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana el attığımız en önemli konulardan biri de bu 
oldu.” ifadelerine yer vererek, sorunun nasıl çözüldüğünü şu sözlerle aktardı:

“İlçemizin çöpleri, 13.03.2021 tarihinden itibaren Karabük Kale Köy’de yer 
alan Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ne gönderilmektedir. Yani 
Safranbolu’nun çöpleri, belirttiğim günden beri yangının çıktığı alana 
bırakılmamaktadır. 

Geçmişten gelen çöp birikintilerinin oluşturduğu dağda, zaman zaman 
yangın çıkmaktadır. İlçemizin bu sorunu çözülmesine rağmen, geçmişten 
kalan çöpler nedeniyle maalesef bu tarz olaylar yaşanmaktadır.

Vatandaşımızın, konu ile ilgili üzerimize düşeni yaptığımızı bilmesini 
isterim. Gönülleri rahat olsun.”

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekiplerimiz, 
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
Müdürlükten yapılan açıklamada, kent genelinde bazı bölgelerde alt yapı 
çalışmaları yapılarak ve zamanla hasar görmüş yollar tespit edilerek; öncelik 
sırasına göre çalışmaların başlatıldığı belirtildi. 

Asfalt sezonunun en verimli şekilde geçirilmesinin amaçlandığını kaydeden 
Belediye Başkanımız Elif Köse, "Bu bağlamda çalışmalarımız esnasında 
bizlere destek veren Safranbolulu hemşehrilerime bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyor, mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Büyük 
Belediye ailesi olarak, Safranbolu’nun çok daha yaşanılır bir kent olması 
için çalışıyoruz.” diye konuştu.

ASFALTA "DUR" DEMİYORUZ

SU VE KANALİZASYON 7/24 

EĞİTİMSİZ OLMAZ

ADINLA YAŞA “SAFRAN”BOLU!

BELEDİYE SERASI
FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

HANIMLARIMIZ İÇİN…

Uzman kadrosunu ise, gönüllü olarak danışmanlık yapan Diyetisyen Büşra 
Nur ONKARDEŞLER, Psikolojik Danışman Elif DİKİLİTAŞ ile Dilan 
BAŞSALLAR ve Mat Plates Eğitmeni Perihan BALUN oluşturuyor.

Yoğun ilgi gören programlarımıza, Safranbolulu tüm hanımlarımızı bekliyoruz. 
Randevu için, 0 370 725 41 15 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.

HALKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
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GEÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE

İKİ  BELEDİYE MEMURUNUN
ÖZVERİLİ  GÖREV  BİLİNCİ

Kızıltan ULUKAVAK

 Safranbolulu çok tanınmış bir aileye mensup 
M.A. zamanın Safranbolu Belediye Başkanını Mayıs/1974 
ayı içinde ziyaret ederek, verdiği bir dilekçeyle, şöyle 
bir istemde bulunur. Hastarla’daki bir tarlanın yarı 
hissesinin kamulaştırma yoluyla Belediye adına, diğer 
yarısının ise dedesi olan A….oğlu Mehmet adına  
tapuda kayıtlı bulunduğunu; bu nedenle tarlanın ikiye 
bölünerek, bir parçasının Belediye, diğer parçasının 
da hayatta olmayan dedesinin mirasçıları adına, 
hisseleri oranında tapuya işlenmesini önerir. En büyük 
hissedarın da kendisi olduğunu açıklar.

 Belediye Başkanınca tapu kayıtları söylendiği gibi ise, 
Kıranköy-Arslanlar arasında  yer alan bir çok taşınmaz gibi sözkonusu 
tarlanın da ortasından, 1957 yılında kamulaştırma bedeli ödenmeksizin, 
daha sonra Sadri Artunç Caddesi adı verilecek olan asfaltın geçirildiğini 
ve dolayısıyla asfalt dışında kalan kısmın ikiye ifrazının düşünülebileceği 
yanıtı verilir, istem sahibi bu yanıta itiraz etmez.

 Tapu kayıtları incelendiğinde, bahsekonu taşınmazın iki kardeşten 
A….oğlu Mustafa’ya ait yarı hissesinin 1940 yılında yapılan kamulaştırma 
ile belediye mülkiyetine intikal ettiği; diğer yarı hissenin ise bildirildiği 
gibi diğer kardeş  A….oğlu Mehmet adına kayıtlı olduğu görülür. Bugün 
olduğu gibi, 1970’lerde yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanununa 
göre de, belediye taşınmazlarına ilişkin her türlü işlem yetkisi Belediye 
Meclisi’nde olduğundan, konu Belediye Meclisi’nin Haziran/1974 dönemi 
toplantı gündemine alınır ve ifraz konusunda Belediye Encümeni’nin 
yetkili olması kararlaştırılır.

 Burada, 1936 yılında Mimar Burhan Cahit ONGUN tarafından 
yapılan imar planı uyarınca, Çarşı’nın Hastarla’ya çıkartılıp, orada yeni bir 
yerleşim alanı ve kent merkezi kurulması için yapılan kamulaştırma 
işlemlerine ilişkin bir olayla karşı karşıya bulunulmaktaydı. 

 Kent merkezinin ve bu arada çarşının Bağlar’a çıkartılması için, 
Belediye tarafından 1940 yılında Hastarla’da çok sayıda tarla 
kamulaştırılmış, 1942 yılında da Kaymakam Bekir Suphi AKTAN 
döneminde Kaymakamlık ile bağlı birimler Kıranköy’e Çelik Palas 
binasına; Belediye ise Ulucami (o sıralar metruk bir kilise)   civarında bir 
binaya taşınmış, Kale’deki tarihsel Hükümet Konağı, ne yazık ki 
pencerelerine ve kapılarına demirler yerleştirilip “Cezaevi”ne dönüştürülmüştü. 

 Böyle bir uygulama karşısında halk Şehirci” ve “Bağlarcı” olarak iki 
gruba ayrılmış ve halkın ısrarlı tepkileri karşısında 8 yıl sonra 
Kaymakamlık 1950 yılının başlarında, tekrar Kale’deki görkemli tarihsel 
binaya taşınmıştı. Yarı yarıya A….oğlu Mustafa ve A….oğlu Mehmet adına 
kayıtlı tarlanın da söz konusu 1940 yılı kamulaştırmalarıyla ilgili olduğu 
anlaşılıyordu.

 Ancak, A….oğlu kardeşlere ait tarlanın yarı hissesi kamulaştırılırken 
diğer yarısının bırakılması anlaşılamıyordu; bunun hukuksal açıdan  
mümkün olamayacağı görüşünde olan Belediye Başkanı  taşınmazın 
ifrazına ilişkin Belediye Meclis kararının uygulamasını durdurdu. Medeni 
Kanuna göre, hisseler oranında taksim ve ifraz edilmedikçe, müşterek 
mülkiyet konusu bir taşınmazın her yerinden, her paydaşın yararlanma 
hakkı vardı. 

 Dolayısıyla, yarı hisselerden sadece birinin kamulaştırılması, hiçbir 
yarar sağlamayacaktı; bunun hukuksal bir açıklaması yapılamazdı. 
1974’te yürürlükte bulunan 6830 Sayılı İstimlak Kanunu böyle bir 
kamulaştırmaya cevaz vermediği gibi, daha önceki mülga 3710 sayılı 
Belediyeler İstimlak Kanununda da farklı bir hüküm olamazdı; aksi 
takdirde Medeni Kanun’la bağdaştırılamazdı. Bu nedenle kamulaştırma 
işlemlerine ilişkin dosyaları bulup incelemek gerekirdi; acaba  34 yıl 
öncesinin kamulaştırma dosyaları saklanmış mıydı? 

 Böyle bir durum karşısında, üç ay kadar önce yeni seçilmiş 
konumda bulunan zamanın  Belediye Başkanı, Belediye personeli ile 
görüştüğünde,   Belediyenin 30 küsur yıl içinde, Çarşı’da Eski Tahıl 
Pazarı’ndan Kıranköy’e ve oradan da önce Cinci Hanı’nın karşısına, sonra 
halen bulunduğu binaya yer değiştirdiğini, düzenli bir arşivinin 
bulunmadığını, ancak Cinci Hanı’nda Belediye’ye ait  çok büyük bir 
odada, oraya buraya atılmış, karmakarışık evrak ve dosyalar 
bulunduğunu öğrenir. 

 Bunun üzerine Belediye Başkanı, Başkatip (bugün Yazıişleri 
Müdürü) M.Ali TERZİAHMETOĞLU ile Sayman (bugün Hesap İşleri 
Müdürü) İzzet ÇUBUKÇU’yu çağırır; birlikte  han odasındaki tüm evrak ve 
dosyaların her birinde, ayrı ayrı araştırma yapmalarını ister. Cinci 
Hanı’nda elektrik tesisatı yoktur; kent içi elektrik hizmetleri eskiden 
Belediyelerce yürütüldüğünden, Elektrikçi Osman (GÜLAY) Usta’ya 
hemen Cinci Hanı önündeki direkten, içerdeki Belediyeye ait odaya 
geçici bir hat çektirilmesi sağlanır. 

   O gün akşama yakın, elleri yüzleri kapkara, üstleri başları toz 
toprak ve pislik içersinde M.Ali TERZİAHMETOĞLU ile İzzet ÇUBUKCU 
ellerinde çok büyük sarı bir zarfla Belediye Başkanı’nın yanına gelirler. 
İçinde çok sayıda küçük sarı zarflar olan büyük sarı zarfın üstünde 
“istimlakler” yazmaktadır. Küçük sarı zarflarda da parsel numarası ve 
kime ait tarlanın kamulaştırılması ile ilgili oldukları yazılıdır. Zarfların 
üzerindeki inci taneleri gibi çok güzel ve çok düzgün el yazıları, 1940’ların 
Belediye Katibi İhsan CEBECİ’ye aittir. Belediye Başkanı çok 
heyecanlanır, arkadaşlarına teşekkür eder; “haydi siz gidin temizlenin, 
ben şunları bir inceleyeyim” der.

 Büyük zarfın içindeki çok sayıdaki küçük zarftan, üzerinde 56 
No.lu parsel ve A….oğlu mirasçıları yazılı küçük zarfı hemen açar, bu  
küçük zarfın içindeki  belgeler, 6.657 M2 yüzölçümündeki tarlanın, M2’si 
8 kuruştan yarısının değil, tamamının kamulaştırıldığını kanıtlar. Belediye 
Başkanı  tarlanın tamamının kamulaştırma bedeli  532 lira 56 kuruşun T.C. 
Ziraat Bankası’na yatırıldığını gösteren makbuzu görünce de gömü 
bulmuşçasına sevinir.

  Yapılan incelemede, yatan paranın yarısı olan 266 lira 28 kuruşu 
A….oğlu Mustafa varisleri Bankadan aldıkları için, onların yarı payının, 
tapuya   Belediye adına tescil edildiği, paranın diğer yarısı olan 266,28 
lirayı mirasçıları Bankadan almadığı için, diğer yarı hissenin tapuda  
A….oğlu Mehmet adına kayıtlı olarak kaldığı; ancak para alınmasa da, 
A….oğlu Mehmet’in, o tarihte bilinebilen mirasçılarından R…..Hanım’a  
kamulaştırma kararının, krokisiyle birlikte, 1940 yılında noter aracılığıyla 
tebliğ edildiği görülür.

 Bu durumda o günlerde yürürlükteki 1926 tarihli Medeni Kanunun 
633 ve 642.maddeleri, tapuda taraflar arasında karşılıklı bir devir işlemi 
olmasa da, cebri icra ve kesinleşmiş kamulaştırma işlemleri sonucunda 
mülkiyetin doğrudan intikal edeceğini öngördüğünden, Belediye Başkanı 
, söz konusu taşınmazda A…oğlu Mehmet mirasçılarının ve bunlar 
arasında en büyük pay sahibi M.A.’nın mülkiyet hakkı bulunmadığını ve 
dolayısıyla tarlada hak sahibi olamayacaklarını anlar.

 Kamulaştırılmasına karşın, Belediye adına kaydedilmeyen 
A….oğlu Mehmet hissesinin de Belediye adına kaydı için hemen 
mahkemeye başvurulur.  Belediye Avukatı Veli Tevfik ERENER, damadı 
olduğu M…..oğlu ailesi bireylerinin, A….oğlu Mehmet’in mallarında çok 
az oranda da olsa pay sahibi olması nedeniyle, davayı takipten affı 
isteminde bulunur. Bu nedenle açılan davayı Belediye Başkanı bizzat 
takip eder. Dava oldukça uzun sürer. İkinci kez temyiz edilip dava dosyası 
Yargıtay’ta bulunduğu sırada, 12 Eylül 1980 harekatıyla Belediye Başkanı 
görevden ayrılmıştır, davayı vekalet ücreti almaksızın Avukat Mehmet 
Basmacı üstlenir ve Aralık/1980’de Belediye lehine karar alınır. 

 Bu hukuksal sonuca ulaşmayı gerekli kılan belgeleri bulup getiren, 
iki Belediye memuru  M.Ali TERZİAHMETOĞLU ile İzzet ÇUBUKÇU çok 
önemli bir görev başarmışlardı; kutlanmaya değer, çok yararlı bir 
hizmette bulunmuşlardı. Zamanın Belediye Başkanı da, hukukçu olma 
niteliğinin, Belediyeye ve dolayısıyla Safranbolu’ya sağladığı kazanımın 
mutluluğu içinde olsa da alınan sonuçtaki aslan payı, hiç kuşkusuz 
kamulaştırmayı hukuksal açıdan kanıtlamayı sağlayan belgeleri, özveri 
göstererek arayıp bulan iki Belediye Memuruna aitti.  

  

          
         

                   M.Ali TERZİAHMETOĞLU          İzzet ÇUBUKÇU

 Ancak, o günlerde gerçekleştirdikleri hizmetin ilerde Safranbolu’ya ne gibi olanaklar 
sağlayacağını bilebilmek mümkün değildi. Kesinlikle şu gerçek dile getirilebilirdi: Hem maddi ve 
hem de manevi açıdan sergiledikleri tutum ve anlayış, her türlü takdirin üstündeydi. Maddi açıdan   
belediyeye intikal eden yarı hissenin değeri, herhalde her birinin tüm memuriyetleri boyunca 
Belediye’den aldıkları aylıkların tamamını karşılar boyuttaydı.

 Cinci Hanı’nda üstleri başları toz toprak içinde kalacak, elleri 
yüzleri kapkara olacak  bir şekilde saatlerce 34 yıl öncesinin evrakını 
arama ve bulma azmi içersinde olmayabilirlerdi. Yasal bir zorunlulukları 
da yoktu; bulamadık deyip geri gelebilirlerdi. Hizmet aşkı, görev bilinci ve 
verilen görevi mutlaka başarma kararında olmaları örnek alınacak 
davranışlardı. Yaptıkları; kamu malına, kendi mallarıymış gibi sahip 
çıkmak anlayışının bir uygulamasıydı.

 Manevi yönden ise, hizmetin değerinin tartışma götürmez kadar büyük olacağı, ileriki yıllarda 
daha iyi anlaşılacaktı. Söz konusu taşınmaz üzerinde Sayın Erdoğan CAYMAZ’in Belediye 
Başkanlığı döneminde bir iş hanı inşaatına başlandı. Halefi Sayın Mustafa EREN, Belediye 
Başkanlığı döneminde çok isabeti bir kararla, inşaatı tamamlayarak aynı binada 1990’lı yılların 
başında Safranbolu Meslek Yüksek Okulu’nun açılmasına olanak sağladı. Halen söz konusu binaya 
iki yıl kadar önce Safranbolu Kaymakamlığı yerleşmiş bulunmaktadır. Aynı taşınmazın karşıda, Sadri 
Artunç caddesinin öte tarafındaki parçası ise, Belediyece satılarak  üzerine çok yüksek katlı bir 
öğrenci yurdu yapılmış ve altında kafe ya da pastane açılmış olduğu görülmektedir.

 Eğer, Sayın M.Ali TERZİAHMETOĞLU ve Sayın İzzet ÇUBUKÇU, yukarda değinilen azim ve 
gayreti göstermeselerdi, örnek bir görev aşkı ve bilinci sergilemeselerdi 1990’lı yılların hemen 
başında, erken bir tarihte,  Safranbolu bir yüksek öğrenim kurumuna sahip olamayabilirdi.  Bu 
okulun Safranbolu’ya olan kültürel, sosyal ve ekonomik katkıları düşünüldüğünde, adıgeçenlerin 
hizmetlerinin değeri daha iyi anlaşılmaktadır.
 
 Aramızdan genç yaşta ayrılan her iki özverili Belediye memuru, hep rahmet dilekleri ve 
şükran duygularıyla anılmalıdır. Ruhları şad olsun. 

- Safranbolulu bir gencin eseri

- Orta mektebimizin yetiştirdiği müsteid (yetenekli 
)gençlerden Kemal Çivici, kendi yazdığı manzume- 
lerden on kadarını küçük bir kitap halinde toplamış ve 
kitap matbaamızda basılmıştır.'Ufukta bir çizgi" adını 
taşıyan bu kitap, unvanını 19 Mayıs 1919‘u tasvir eden 
ilk şiirden almaktadır. Bu şiirler on beş yaşında çocuk 
denecek bir gencin eseri olduğu için elbette 
mükemmel şeyler değildir. Bunu zaten “ önsözünde" 
kendisi de itiraf ediyor. Bununla beraber, bu gibi 
müsteid gençleri teşvik etmek, onlara yeni ufuklar 
açmak itibariyle bir vazifedir. (Bartın Gazetesi 20 Mayıs 
1937 Sayı:594)

 Bize bu güzel ezgileri bırakan, anılarımızın anlamlı ve yüce duygularla 
bezenmesini sağlayan iki şairimize Allah’tan rahmet dileriz. Minnet ve şükranla anıyoruz.

Safranbolu’da öğretmenlik yapan şair
Fuat Edip Baksı’nın ünlü şarkı sözleri

ON SEKİZ YAŞ

Hatırayla yaşamak yaşlılara vergidir.
Fakat hatırlamak da dostluğun mihengidir.
Unutmak tesellisi içinde sezimizi,
Unutup teselliler buluruz dizi dizi.
Düşünmeyiz ki, nerde bir kırık kalb bıraktık,
Düşünmeyiz ki, onu kendimiz saracaktık.
Düşünmeyiz mazide kalan yaşlı gözleri,
Düşünmeyiz yeminle âyetleşmiş sözleri,
Düşünmeyiz, düşünmek istemeyiz nedense,
Hepsi boştur bu yolda ne kadar lâf söylense.
Çünkü, benüz yaşamak, kâm almak emeliyle,
Çünkü, sevişmek için bir Havva güzeliyle,
Geçmişi düşünmeye vakit kalmaz bu yaşta,
Eserken en sayılı kavak yelleri başta,
Hergün bir yeni zevkin içinde damla damla,
Eriyip, ruh olunuz toz-pembe bir akşamla.
Gümüş serviliklerin içerek ahengini,
Hülya dolu bakışlar tanzir eder engini,
Lâcivert geeleri bir sihirle besteler,
Ilık karanlıkların sinesinde buseler.
Hayal dolu, his dolu bir ruhla çıkıp yola,
Tek gidip çift dönülür hep bu yaşta kol kola,
Bir damla gözyaşında bütün günahlar erir,
Çünkü, akıl ve mantık hissin elinde esir,
Çünkü, gönül tazedir, aşk tazedir, ruh taze,
Kanımızı alevler bir büyülü yelpaze.
Yaşamak korkusu yok, âti düşüncesi yok,
Vicdanda bir günahın mayalaşmış sesi yok;
Gününü gün etmenin verdiği derin hazla,
Hemen mes’ut olunur, istenmez daha fazla.
Yalnız keder gözlerde bir buğu kadar kalır,
Tebessüm dudaklarda eski yerini alır.
Gönüller kaygusuzdur, gözler elemeden uzak,
Rüzgar kadar başı boş ve gayesiz yaşamak.
Yudum yudum zevk almak hayat denen iksirden,
Unutmak bir lâhzada acıları hep birden.
Sevmek, yalnızca sevmek, hayattan gaye budur.
On sekiz ya şın aşkı gençliğin şuurudur.
                                                         
                                                                     Kemal Çivici

BİR BAHAR AKŞAMI

Bir bahar akşamı rastladım size 
Sevinçli bir telaş içindeydiniz 
Derinden bakınca gözlerinize 
Neden Başınızı öne eğdiniz?

 İçimden uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın işte bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Daha önceleri neredeydiniz?

GÖNÜLDEN GÖNÜLE

Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır 
İzi hiç silinmeyen ilk yıkıcı bakıştır 
Gün olur yeşil bahar, gün olur kara kıştır
İzi hiç silinmeyen ilk yıkıcı bakıştır

UZUN YILLAR ÖTESİNDEN

Uzun yıllar ötesinden,
Hatırını sorayım mı?
Sana gönül bahçesinden,
Bir demet gül vereyim mi?

Senden haber gelmeyince,
Bir kar yağar ince ince.
Sevgilim, diye her gece
Karanlığı sarayım mı?

Almamış gibi yazımı,
Güldürmesen de yüzümü.
Dile getirip sazımı,
Bir selâm göndereyim mi?

AŞKIMIN İLKBAHARI 

Aşkımın ilkbaharı ilk hevecamm benim 
Sevgilim, ikigözüm, biricik canım benim 
Eşi yok, menendi vok, gönül hicranın;benim
Sevgilim, iki gözüm biricik canım benim

BAKIŞI ÇAĞIRIR BENİ UZAKTAN

Bakışı çağırır beni uzaktan 
Varınca çatılır kaşlar nedendir?
Bir yandan hoşlanır azarlamaktan
Bir vanda gözünde yaşlar nedendir?

Derindir alnımda gurbet çizgisi 
Değişmez diyorlar bahtın yazgısı 
Gönlümün içinde var ki bir sızı
Her aksam yeniden başlar nedendir?

Hasreti bağlayıp sazın teline
Yıllardır çıkmışım gurbet eline
Düşmüşüm bu yüzden elin diline
Üstelik var beni taşlar nedendir?

YÜZÜN PEMBE GÜLLERDEN

Yüzün pembe güllerden, sesin bülbülden güzel
Ey benim servi boylum, gözünden öpeyim gel
Özlenen vuslatındır bende en güzel emel
Ey benim servi boylum, gözünden öpeyim gel

GÖNÜL TELLERİMİZİ TİTRETENLER

AYTEKİN AYTEKİN

BELEDİYE BAŞKANI GADARTALIOĞLU OSMAN AKIN’IN
ÖZEL ARŞİVİNDEN

BİR ZAMANLAR SAFRANBOLU
1931-1946
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GEÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE

İKİ  BELEDİYE MEMURUNUN
ÖZVERİLİ  GÖREV  BİLİNCİ

Kızıltan ULUKAVAK

 Safranbolulu çok tanınmış bir aileye mensup 
M.A. zamanın Safranbolu Belediye Başkanını Mayıs/1974 
ayı içinde ziyaret ederek, verdiği bir dilekçeyle, şöyle 
bir istemde bulunur. Hastarla’daki bir tarlanın yarı 
hissesinin kamulaştırma yoluyla Belediye adına, diğer 
yarısının ise dedesi olan A….oğlu Mehmet adına  
tapuda kayıtlı bulunduğunu; bu nedenle tarlanın ikiye 
bölünerek, bir parçasının Belediye, diğer parçasının 
da hayatta olmayan dedesinin mirasçıları adına, 
hisseleri oranında tapuya işlenmesini önerir. En büyük 
hissedarın da kendisi olduğunu açıklar.

 Belediye Başkanınca tapu kayıtları söylendiği gibi ise, 
Kıranköy-Arslanlar arasında  yer alan bir çok taşınmaz gibi sözkonusu 
tarlanın da ortasından, 1957 yılında kamulaştırma bedeli ödenmeksizin, 
daha sonra Sadri Artunç Caddesi adı verilecek olan asfaltın geçirildiğini 
ve dolayısıyla asfalt dışında kalan kısmın ikiye ifrazının düşünülebileceği 
yanıtı verilir, istem sahibi bu yanıta itiraz etmez.

 Tapu kayıtları incelendiğinde, bahsekonu taşınmazın iki kardeşten 
A….oğlu Mustafa’ya ait yarı hissesinin 1940 yılında yapılan kamulaştırma 
ile belediye mülkiyetine intikal ettiği; diğer yarı hissenin ise bildirildiği 
gibi diğer kardeş  A….oğlu Mehmet adına kayıtlı olduğu görülür. Bugün 
olduğu gibi, 1970’lerde yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanununa 
göre de, belediye taşınmazlarına ilişkin her türlü işlem yetkisi Belediye 
Meclisi’nde olduğundan, konu Belediye Meclisi’nin Haziran/1974 dönemi 
toplantı gündemine alınır ve ifraz konusunda Belediye Encümeni’nin 
yetkili olması kararlaştırılır.

 Burada, 1936 yılında Mimar Burhan Cahit ONGUN tarafından 
yapılan imar planı uyarınca, Çarşı’nın Hastarla’ya çıkartılıp, orada yeni bir 
yerleşim alanı ve kent merkezi kurulması için yapılan kamulaştırma 
işlemlerine ilişkin bir olayla karşı karşıya bulunulmaktaydı. 

 Kent merkezinin ve bu arada çarşının Bağlar’a çıkartılması için, 
Belediye tarafından 1940 yılında Hastarla’da çok sayıda tarla 
kamulaştırılmış, 1942 yılında da Kaymakam Bekir Suphi AKTAN 
döneminde Kaymakamlık ile bağlı birimler Kıranköy’e Çelik Palas 
binasına; Belediye ise Ulucami (o sıralar metruk bir kilise)   civarında bir 
binaya taşınmış, Kale’deki tarihsel Hükümet Konağı, ne yazık ki 
pencerelerine ve kapılarına demirler yerleştirilip “Cezaevi”ne dönüştürülmüştü. 

 Böyle bir uygulama karşısında halk Şehirci” ve “Bağlarcı” olarak iki 
gruba ayrılmış ve halkın ısrarlı tepkileri karşısında 8 yıl sonra 
Kaymakamlık 1950 yılının başlarında, tekrar Kale’deki görkemli tarihsel 
binaya taşınmıştı. Yarı yarıya A….oğlu Mustafa ve A….oğlu Mehmet adına 
kayıtlı tarlanın da söz konusu 1940 yılı kamulaştırmalarıyla ilgili olduğu 
anlaşılıyordu.

 Ancak, A….oğlu kardeşlere ait tarlanın yarı hissesi kamulaştırılırken 
diğer yarısının bırakılması anlaşılamıyordu; bunun hukuksal açıdan  
mümkün olamayacağı görüşünde olan Belediye Başkanı  taşınmazın 
ifrazına ilişkin Belediye Meclis kararının uygulamasını durdurdu. Medeni 
Kanuna göre, hisseler oranında taksim ve ifraz edilmedikçe, müşterek 
mülkiyet konusu bir taşınmazın her yerinden, her paydaşın yararlanma 
hakkı vardı. 

 Dolayısıyla, yarı hisselerden sadece birinin kamulaştırılması, hiçbir 
yarar sağlamayacaktı; bunun hukuksal bir açıklaması yapılamazdı. 
1974’te yürürlükte bulunan 6830 Sayılı İstimlak Kanunu böyle bir 
kamulaştırmaya cevaz vermediği gibi, daha önceki mülga 3710 sayılı 
Belediyeler İstimlak Kanununda da farklı bir hüküm olamazdı; aksi 
takdirde Medeni Kanun’la bağdaştırılamazdı. Bu nedenle kamulaştırma 
işlemlerine ilişkin dosyaları bulup incelemek gerekirdi; acaba  34 yıl 
öncesinin kamulaştırma dosyaları saklanmış mıydı? 

 Böyle bir durum karşısında, üç ay kadar önce yeni seçilmiş 
konumda bulunan zamanın  Belediye Başkanı, Belediye personeli ile 
görüştüğünde,   Belediyenin 30 küsur yıl içinde, Çarşı’da Eski Tahıl 
Pazarı’ndan Kıranköy’e ve oradan da önce Cinci Hanı’nın karşısına, sonra 
halen bulunduğu binaya yer değiştirdiğini, düzenli bir arşivinin 
bulunmadığını, ancak Cinci Hanı’nda Belediye’ye ait  çok büyük bir 
odada, oraya buraya atılmış, karmakarışık evrak ve dosyalar 
bulunduğunu öğrenir. 

 Bunun üzerine Belediye Başkanı, Başkatip (bugün Yazıişleri 
Müdürü) M.Ali TERZİAHMETOĞLU ile Sayman (bugün Hesap İşleri 
Müdürü) İzzet ÇUBUKÇU’yu çağırır; birlikte  han odasındaki tüm evrak ve 
dosyaların her birinde, ayrı ayrı araştırma yapmalarını ister. Cinci 
Hanı’nda elektrik tesisatı yoktur; kent içi elektrik hizmetleri eskiden 
Belediyelerce yürütüldüğünden, Elektrikçi Osman (GÜLAY) Usta’ya 
hemen Cinci Hanı önündeki direkten, içerdeki Belediyeye ait odaya 
geçici bir hat çektirilmesi sağlanır. 

   O gün akşama yakın, elleri yüzleri kapkara, üstleri başları toz 
toprak ve pislik içersinde M.Ali TERZİAHMETOĞLU ile İzzet ÇUBUKCU 
ellerinde çok büyük sarı bir zarfla Belediye Başkanı’nın yanına gelirler. 
İçinde çok sayıda küçük sarı zarflar olan büyük sarı zarfın üstünde 
“istimlakler” yazmaktadır. Küçük sarı zarflarda da parsel numarası ve 
kime ait tarlanın kamulaştırılması ile ilgili oldukları yazılıdır. Zarfların 
üzerindeki inci taneleri gibi çok güzel ve çok düzgün el yazıları, 1940’ların 
Belediye Katibi İhsan CEBECİ’ye aittir. Belediye Başkanı çok 
heyecanlanır, arkadaşlarına teşekkür eder; “haydi siz gidin temizlenin, 
ben şunları bir inceleyeyim” der.

 Büyük zarfın içindeki çok sayıdaki küçük zarftan, üzerinde 56 
No.lu parsel ve A….oğlu mirasçıları yazılı küçük zarfı hemen açar, bu  
küçük zarfın içindeki  belgeler, 6.657 M2 yüzölçümündeki tarlanın, M2’si 
8 kuruştan yarısının değil, tamamının kamulaştırıldığını kanıtlar. Belediye 
Başkanı  tarlanın tamamının kamulaştırma bedeli  532 lira 56 kuruşun T.C. 
Ziraat Bankası’na yatırıldığını gösteren makbuzu görünce de gömü 
bulmuşçasına sevinir.

  Yapılan incelemede, yatan paranın yarısı olan 266 lira 28 kuruşu 
A….oğlu Mustafa varisleri Bankadan aldıkları için, onların yarı payının, 
tapuya   Belediye adına tescil edildiği, paranın diğer yarısı olan 266,28 
lirayı mirasçıları Bankadan almadığı için, diğer yarı hissenin tapuda  
A….oğlu Mehmet adına kayıtlı olarak kaldığı; ancak para alınmasa da, 
A….oğlu Mehmet’in, o tarihte bilinebilen mirasçılarından R…..Hanım’a  
kamulaştırma kararının, krokisiyle birlikte, 1940 yılında noter aracılığıyla 
tebliğ edildiği görülür.

 Bu durumda o günlerde yürürlükteki 1926 tarihli Medeni Kanunun 
633 ve 642.maddeleri, tapuda taraflar arasında karşılıklı bir devir işlemi 
olmasa da, cebri icra ve kesinleşmiş kamulaştırma işlemleri sonucunda 
mülkiyetin doğrudan intikal edeceğini öngördüğünden, Belediye Başkanı 
, söz konusu taşınmazda A…oğlu Mehmet mirasçılarının ve bunlar 
arasında en büyük pay sahibi M.A.’nın mülkiyet hakkı bulunmadığını ve 
dolayısıyla tarlada hak sahibi olamayacaklarını anlar.

 Kamulaştırılmasına karşın, Belediye adına kaydedilmeyen 
A….oğlu Mehmet hissesinin de Belediye adına kaydı için hemen 
mahkemeye başvurulur.  Belediye Avukatı Veli Tevfik ERENER, damadı 
olduğu M…..oğlu ailesi bireylerinin, A….oğlu Mehmet’in mallarında çok 
az oranda da olsa pay sahibi olması nedeniyle, davayı takipten affı 
isteminde bulunur. Bu nedenle açılan davayı Belediye Başkanı bizzat 
takip eder. Dava oldukça uzun sürer. İkinci kez temyiz edilip dava dosyası 
Yargıtay’ta bulunduğu sırada, 12 Eylül 1980 harekatıyla Belediye Başkanı 
görevden ayrılmıştır, davayı vekalet ücreti almaksızın Avukat Mehmet 
Basmacı üstlenir ve Aralık/1980’de Belediye lehine karar alınır. 

 Bu hukuksal sonuca ulaşmayı gerekli kılan belgeleri bulup getiren, 
iki Belediye memuru  M.Ali TERZİAHMETOĞLU ile İzzet ÇUBUKÇU çok 
önemli bir görev başarmışlardı; kutlanmaya değer, çok yararlı bir 
hizmette bulunmuşlardı. Zamanın Belediye Başkanı da, hukukçu olma 
niteliğinin, Belediyeye ve dolayısıyla Safranbolu’ya sağladığı kazanımın 
mutluluğu içinde olsa da alınan sonuçtaki aslan payı, hiç kuşkusuz 
kamulaştırmayı hukuksal açıdan kanıtlamayı sağlayan belgeleri, özveri 
göstererek arayıp bulan iki Belediye Memuruna aitti.  

  

          
         

                   M.Ali TERZİAHMETOĞLU          İzzet ÇUBUKÇU

 Ancak, o günlerde gerçekleştirdikleri hizmetin ilerde Safranbolu’ya ne gibi olanaklar 
sağlayacağını bilebilmek mümkün değildi. Kesinlikle şu gerçek dile getirilebilirdi: Hem maddi ve 
hem de manevi açıdan sergiledikleri tutum ve anlayış, her türlü takdirin üstündeydi. Maddi açıdan   
belediyeye intikal eden yarı hissenin değeri, herhalde her birinin tüm memuriyetleri boyunca 
Belediye’den aldıkları aylıkların tamamını karşılar boyuttaydı.

 Cinci Hanı’nda üstleri başları toz toprak içinde kalacak, elleri 
yüzleri kapkara olacak  bir şekilde saatlerce 34 yıl öncesinin evrakını 
arama ve bulma azmi içersinde olmayabilirlerdi. Yasal bir zorunlulukları 
da yoktu; bulamadık deyip geri gelebilirlerdi. Hizmet aşkı, görev bilinci ve 
verilen görevi mutlaka başarma kararında olmaları örnek alınacak 
davranışlardı. Yaptıkları; kamu malına, kendi mallarıymış gibi sahip 
çıkmak anlayışının bir uygulamasıydı.

 Manevi yönden ise, hizmetin değerinin tartışma götürmez kadar büyük olacağı, ileriki yıllarda 
daha iyi anlaşılacaktı. Söz konusu taşınmaz üzerinde Sayın Erdoğan CAYMAZ’in Belediye 
Başkanlığı döneminde bir iş hanı inşaatına başlandı. Halefi Sayın Mustafa EREN, Belediye 
Başkanlığı döneminde çok isabeti bir kararla, inşaatı tamamlayarak aynı binada 1990’lı yılların 
başında Safranbolu Meslek Yüksek Okulu’nun açılmasına olanak sağladı. Halen söz konusu binaya 
iki yıl kadar önce Safranbolu Kaymakamlığı yerleşmiş bulunmaktadır. Aynı taşınmazın karşıda, Sadri 
Artunç caddesinin öte tarafındaki parçası ise, Belediyece satılarak  üzerine çok yüksek katlı bir 
öğrenci yurdu yapılmış ve altında kafe ya da pastane açılmış olduğu görülmektedir.

 Eğer, Sayın M.Ali TERZİAHMETOĞLU ve Sayın İzzet ÇUBUKÇU, yukarda değinilen azim ve 
gayreti göstermeselerdi, örnek bir görev aşkı ve bilinci sergilemeselerdi 1990’lı yılların hemen 
başında, erken bir tarihte,  Safranbolu bir yüksek öğrenim kurumuna sahip olamayabilirdi.  Bu 
okulun Safranbolu’ya olan kültürel, sosyal ve ekonomik katkıları düşünüldüğünde, adıgeçenlerin 
hizmetlerinin değeri daha iyi anlaşılmaktadır.
 
 Aramızdan genç yaşta ayrılan her iki özverili Belediye memuru, hep rahmet dilekleri ve 
şükran duygularıyla anılmalıdır. Ruhları şad olsun. 

- Safranbolulu bir gencin eseri

- Orta mektebimizin yetiştirdiği müsteid (yetenekli 
)gençlerden Kemal Çivici, kendi yazdığı manzume- 
lerden on kadarını küçük bir kitap halinde toplamış ve 
kitap matbaamızda basılmıştır.'Ufukta bir çizgi" adını 
taşıyan bu kitap, unvanını 19 Mayıs 1919‘u tasvir eden 
ilk şiirden almaktadır. Bu şiirler on beş yaşında çocuk 
denecek bir gencin eseri olduğu için elbette 
mükemmel şeyler değildir. Bunu zaten “ önsözünde" 
kendisi de itiraf ediyor. Bununla beraber, bu gibi 
müsteid gençleri teşvik etmek, onlara yeni ufuklar 
açmak itibariyle bir vazifedir. (Bartın Gazetesi 20 Mayıs 
1937 Sayı:594)

 Bize bu güzel ezgileri bırakan, anılarımızın anlamlı ve yüce duygularla 
bezenmesini sağlayan iki şairimize Allah’tan rahmet dileriz. Minnet ve şükranla anıyoruz.

Safranbolu’da öğretmenlik yapan şair
Fuat Edip Baksı’nın ünlü şarkı sözleri

ON SEKİZ YAŞ

Hatırayla yaşamak yaşlılara vergidir.
Fakat hatırlamak da dostluğun mihengidir.
Unutmak tesellisi içinde sezimizi,
Unutup teselliler buluruz dizi dizi.
Düşünmeyiz ki, nerde bir kırık kalb bıraktık,
Düşünmeyiz ki, onu kendimiz saracaktık.
Düşünmeyiz mazide kalan yaşlı gözleri,
Düşünmeyiz yeminle âyetleşmiş sözleri,
Düşünmeyiz, düşünmek istemeyiz nedense,
Hepsi boştur bu yolda ne kadar lâf söylense.
Çünkü, benüz yaşamak, kâm almak emeliyle,
Çünkü, sevişmek için bir Havva güzeliyle,
Geçmişi düşünmeye vakit kalmaz bu yaşta,
Eserken en sayılı kavak yelleri başta,
Hergün bir yeni zevkin içinde damla damla,
Eriyip, ruh olunuz toz-pembe bir akşamla.
Gümüş serviliklerin içerek ahengini,
Hülya dolu bakışlar tanzir eder engini,
Lâcivert geeleri bir sihirle besteler,
Ilık karanlıkların sinesinde buseler.
Hayal dolu, his dolu bir ruhla çıkıp yola,
Tek gidip çift dönülür hep bu yaşta kol kola,
Bir damla gözyaşında bütün günahlar erir,
Çünkü, akıl ve mantık hissin elinde esir,
Çünkü, gönül tazedir, aşk tazedir, ruh taze,
Kanımızı alevler bir büyülü yelpaze.
Yaşamak korkusu yok, âti düşüncesi yok,
Vicdanda bir günahın mayalaşmış sesi yok;
Gününü gün etmenin verdiği derin hazla,
Hemen mes’ut olunur, istenmez daha fazla.
Yalnız keder gözlerde bir buğu kadar kalır,
Tebessüm dudaklarda eski yerini alır.
Gönüller kaygusuzdur, gözler elemeden uzak,
Rüzgar kadar başı boş ve gayesiz yaşamak.
Yudum yudum zevk almak hayat denen iksirden,
Unutmak bir lâhzada acıları hep birden.
Sevmek, yalnızca sevmek, hayattan gaye budur.
On sekiz ya şın aşkı gençliğin şuurudur.
                                                         
                                                                     Kemal Çivici

BİR BAHAR AKŞAMI

Bir bahar akşamı rastladım size 
Sevinçli bir telaş içindeydiniz 
Derinden bakınca gözlerinize 
Neden Başınızı öne eğdiniz?

 İçimden uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın işte bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Daha önceleri neredeydiniz?

GÖNÜLDEN GÖNÜLE

Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır 
İzi hiç silinmeyen ilk yıkıcı bakıştır 
Gün olur yeşil bahar, gün olur kara kıştır
İzi hiç silinmeyen ilk yıkıcı bakıştır

UZUN YILLAR ÖTESİNDEN

Uzun yıllar ötesinden,
Hatırını sorayım mı?
Sana gönül bahçesinden,
Bir demet gül vereyim mi?

Senden haber gelmeyince,
Bir kar yağar ince ince.
Sevgilim, diye her gece
Karanlığı sarayım mı?

Almamış gibi yazımı,
Güldürmesen de yüzümü.
Dile getirip sazımı,
Bir selâm göndereyim mi?

AŞKIMIN İLKBAHARI 

Aşkımın ilkbaharı ilk hevecamm benim 
Sevgilim, ikigözüm, biricik canım benim 
Eşi yok, menendi vok, gönül hicranın;benim
Sevgilim, iki gözüm biricik canım benim

BAKIŞI ÇAĞIRIR BENİ UZAKTAN

Bakışı çağırır beni uzaktan 
Varınca çatılır kaşlar nedendir?
Bir yandan hoşlanır azarlamaktan
Bir vanda gözünde yaşlar nedendir?

Derindir alnımda gurbet çizgisi 
Değişmez diyorlar bahtın yazgısı 
Gönlümün içinde var ki bir sızı
Her aksam yeniden başlar nedendir?

Hasreti bağlayıp sazın teline
Yıllardır çıkmışım gurbet eline
Düşmüşüm bu yüzden elin diline
Üstelik var beni taşlar nedendir?

YÜZÜN PEMBE GÜLLERDEN

Yüzün pembe güllerden, sesin bülbülden güzel
Ey benim servi boylum, gözünden öpeyim gel
Özlenen vuslatındır bende en güzel emel
Ey benim servi boylum, gözünden öpeyim gel

GÖNÜL TELLERİMİZİ TİTRETENLER

AYTEKİN AYTEKİN

BELEDİYE BAŞKANI GADARTALIOĞLU OSMAN AKIN’IN
ÖZEL ARŞİVİNDEN

BİR ZAMANLAR SAFRANBOLU
1931-1946
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Çengel Bulmaca’mızdaki şifreyi çözen okurlarımız sürpriz bir 
hediye kazanacak. Cevapları çözümleri ile birlikte tüm sayfanın fotoğrafını 
çekerek gazete@safranbolu.bel.tr adresinden bize yollayabilirsiniz.

HAYATTAN HİKAYELER

Mükerrem YILDIZ

 Ağacın bir ismi var mı bilmiyorum ama sözünü ettiğim küçük 
çocuk Zeyno'dan başkası değil. Zeyno henüz 4 yaşındayken, kreş 
yolunda rastlaşan bu ikilinin dostluğu görülmeye değer.

 Dilerseniz, sözü uzatmadan anlatmaya başlayayım.
                                                                                    
 2020 yılının ilk günleri. Henüz başladığı kreşe giderken bir ağaçla 
dost oldu Zeyno. Doğru okudunuz.  “Ağaç Dostluğu” 
 
 Zeyno, her sabah ağacın gövdesine dokunup “Günaydın” derdi. 
Dalları ve   gövdesi sanki küçük bir arkadaş arıyormuşçasına eğik olan 
ağacı, selamlayarak şefkatle okşardı. Gövdesinde gördüğü bir 
oyukluğun, ağacın gözleri olduğunu düşünürdü. O gözlere uzun uzun 
bakıp “nasılsın” dediği ağaç dostuyla halleşip, matarasındaki suyu 
onunla paylaştıktan sonra  el sallayıp uzaklaşır, ancak ondan sonra kreşin 
kapısından içeri girerdi. Dönüş yolunda da devam eden  bu buluşma,  
her gün böyle devam etti.

 Zeyno yalnızca bir ağaçla dost olsa 
da, onun koruyucusu olduğunu düşünse 
de, çok dahası vardı. Gölgesinde uzanan 
köpeklerin, gövdesine bir çırpıda tırmanan 
minik kedilerin, dallarına yuva yapan renk 
renk kuşların, üzerinde gezinen karınca- 
ların ve daha başka minik canlıların da 
koruyucusu olmuştu haliyle. Ağaç tüm 
bunların farkında, belki de Zeyno’yu bu 
yüzden sevivermişti. 
 
 Aylar sonra pandemi gerçeği ile 
tanışıp evlere kapandığımız günlerde 
küçük Zeyno’nun aklına sık sık ağacı 
gelirdi. Öyle ya; hem kreş kapalıydı hem de 
sokağa çıkılamıyordu. Ağacı çok özlemişti. 
Üstelik bir de havalar ısınıyordu, yağmur 
yağmıyordu. Ağacı susamış mıydı? Acaba 
susamış mıydı? Acaba ağacın bulunduğu  
sokağı süpüren temizlik görevlisi Sefer 
ağabey, ağacısuluyor muydu? Acaba dostunu özlüyor muydu? Acaba 
yalnızlık çekiyor muydu?

 Çocukların dışarı çıkmasına izin verilen günler geldiğinde Zeyno, 
ağacının yanına gitti. Eğik ve odunsu gövdesine dokundu. Su kabındaki 
suyu paylaştı, onunla sohbet etti. Ona, “biliyor musun, ben ağaç bakıcısı 
olmaya karar verdim. Tüm ağaçlara iyi bakan bir bakıcı olacağım. Sana 
söz veriyorum,” dedi. Ağaçları, yerdeki çimeni, taşların arasından çıkan 
papatyayı onlara yarenlik eden dikeni bile seviyordu. En çok da yazları 
Safranbolu’ya geldiğinde, yemyeşil köylerde, rengiyle, şekliyle elde 
işlenmiş bir motif gibi olan kedi güllerini (gelincikleri) seviyordu. Kollarını 
kabartan ısırganlar bile dostuydu. “Kapı eşiğinin kenarında boy vermiş 
ısırganları kessem mi?” diyen ninesine çıkışmış, “Dünya onun da evi!” 
demişti. 

 Bu yaz, küçük kız yine köydeydi. Bir akşam bostanın girişine 
serdiğimiz  babaanne yadigârı pala kilimlerin üstüne uzanıp yıldızları 
seyrediyorduk. Bir ses duyduk. “Eyvah! Yenice yakınlarında orman 
yanıyormuş.” Nicedir unuttuğumuz telefonlara uzandık, Mesajları-çağrıları 
gördük. Köyde olduğumuzu bilen eş dost meraklanmıştı. İyi olduğumuzu 
öğrenenler yanan orman yakın mı? diye soruyorlardı. Günlerdir 
yanıyorduk, komşumuzdaki yangın bizi üzüyordu elbette, bizdik, birdik 
nihayetinde. Yine de o anda hepimiz  biraz daha tedirgin olduk zira 
yangın kapımıza kadar gelmişti.

 Yaşlı ninemiz gökyüzüne baktı, “hava da pek ıscak (sıcak), 
kıbleden (güneyden)  sıcak sıcak örüskâr (rüzgar) esiyor, çok yağacak 
çok” dediğinde “Ninecim bu hava patlar mı, her yer yanıyor” dedim 
içimden. Zeyno ise;  kilimin üzerinden kalktı, çevredeki endişeden o da 
nasibini aldı. “Benim ağacım mı yanıyor?” diye sorduğunda  “hayır” 
dedim. “Öyleyse ailesi mi yanıyor?” dediğinde gözleri dolu doluydu. 

 Zeyno ile evimize döndüğümüz gün, ağaç dostunu ziyaret ettik, 
yine matarasından ona su verdi, onunla bolca sohbet etti, dallarına 
konmuş serçelerin sesini dinledi. Zeyno çok mutluydu. Ben onu ve 
ağacını izlerken düşünceliydim. Zor günler geçiriyorduk. Ormanlar sanki 
ateşe teslim olmuştu.. Teslim olan sadece ormanlar mıydı?  Yangınlara 
teslim olan biraz da sanki insanlığımızdı, vicdanımızdı. 

 Zeyno’ya ve diğer çocukları bakarken kendimi, küçük bir çocuk 
olduğum günleri anımsadım. Her yaz köye giderdik, köyde uyanmak, 
oynamak benim için de sınırsız bir özgürlük demekti. O özgürlüğü, ne bir 
otelde, ne bir çadırda hissedemezdim. Köyde uyandığım sabahlar çam 
kokusuyla, uyuduğum geceler yıldızlarla dolu olurdu. O an aklıma adeta 
canımı yakan sorular geldi: 

 Çağıl çağıl akan “Öte Buğar’ın” buz gibi suyu akmaz olursa,  
Gelincikler açmazsa,  Ahlat ağacı küsüp bizden vazgeçerse, Tarladaki 
buğday başakları boy vermezse, Mantar topladığımız koru, Yaprak dağı 
küle dönerse, içimiz sızlamaz mı? 

 Küçük bir çocuk olan ben, büyüdüm, Zeyno’nun annesi oldum. 
Ağaç bakıcısı olmadım ama doğa dostu, daim gönüllüsü oldum. Elime 
kalemi aldım, hepimizin sözü olmaya niyet ettim. 

Dünya onun da evi

 Yüksek beton binaların kuşat- 
tığı, toprağın asfalttan nefes alamadığı 
büyük şehirlerin birinde, bir ara 
sokakta yaşama tutunmaya çalışan 
yemyeşil bir ağacın ve kendisini bu 
ağacın koruyucusu olarak benimseyen 
küçük bir çocuğun hikayesini 
anlatmak istiyorum sizlere.
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Çengel Bulmaca’mızdaki şifreyi çözen okurlarımız sürpriz bir 
hediye kazanacak. Cevapları çözümleri ile birlikte tüm sayfanın fotoğrafını 
çekerek gazete@safranbolu.bel.tr adresinden bize yollayabilirsiniz.

HAYATTAN HİKAYELER

Mükerrem YILDIZ
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köpeklerin, gövdesine bir çırpıda tırmanan 
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söz veriyorum,” dedi. Ağaçları, yerdeki çimeni, taşların arasından çıkan 
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serdiğimiz  babaanne yadigârı pala kilimlerin üstüne uzanıp yıldızları 
seyrediyorduk. Bir ses duyduk. “Eyvah! Yenice yakınlarında orman 
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gördük. Köyde olduğumuzu bilen eş dost meraklanmıştı. İyi olduğumuzu 
öğrenenler yanan orman yakın mı? diye soruyorlardı. Günlerdir 
yanıyorduk, komşumuzdaki yangın bizi üzüyordu elbette, bizdik, birdik 
nihayetinde. Yine de o anda hepimiz  biraz daha tedirgin olduk zira 
yangın kapımıza kadar gelmişti.

 Yaşlı ninemiz gökyüzüne baktı, “hava da pek ıscak (sıcak), 
kıbleden (güneyden)  sıcak sıcak örüskâr (rüzgar) esiyor, çok yağacak 
çok” dediğinde “Ninecim bu hava patlar mı, her yer yanıyor” dedim 
içimden. Zeyno ise;  kilimin üzerinden kalktı, çevredeki endişeden o da 
nasibini aldı. “Benim ağacım mı yanıyor?” diye sorduğunda  “hayır” 
dedim. “Öyleyse ailesi mi yanıyor?” dediğinde gözleri dolu doluydu. 

 Zeyno ile evimize döndüğümüz gün, ağaç dostunu ziyaret ettik, 
yine matarasından ona su verdi, onunla bolca sohbet etti, dallarına 
konmuş serçelerin sesini dinledi. Zeyno çok mutluydu. Ben onu ve 
ağacını izlerken düşünceliydim. Zor günler geçiriyorduk. Ormanlar sanki 
ateşe teslim olmuştu.. Teslim olan sadece ormanlar mıydı?  Yangınlara 
teslim olan biraz da sanki insanlığımızdı, vicdanımızdı. 

 Zeyno’ya ve diğer çocukları bakarken kendimi, küçük bir çocuk 
olduğum günleri anımsadım. Her yaz köye giderdik, köyde uyanmak, 
oynamak benim için de sınırsız bir özgürlük demekti. O özgürlüğü, ne bir 
otelde, ne bir çadırda hissedemezdim. Köyde uyandığım sabahlar çam 
kokusuyla, uyuduğum geceler yıldızlarla dolu olurdu. O an aklıma adeta 
canımı yakan sorular geldi: 

 Çağıl çağıl akan “Öte Buğar’ın” buz gibi suyu akmaz olursa,  
Gelincikler açmazsa,  Ahlat ağacı küsüp bizden vazgeçerse, Tarladaki 
buğday başakları boy vermezse, Mantar topladığımız koru, Yaprak dağı 
küle dönerse, içimiz sızlamaz mı? 

 Küçük bir çocuk olan ben, büyüdüm, Zeyno’nun annesi oldum. 
Ağaç bakıcısı olmadım ama doğa dostu, daim gönüllüsü oldum. Elime 
kalemi aldım, hepimizin sözü olmaya niyet ettim. 

Dünya onun da evi

 Yüksek beton binaların kuşat- 
tığı, toprağın asfalttan nefes alamadığı 
büyük şehirlerin birinde, bir ara 
sokakta yaşama tutunmaya çalışan 
yemyeşil bir ağacın ve kendisini bu 
ağacın koruyucusu olarak benimseyen 
küçük bir çocuğun hikayesini 
anlatmak istiyorum sizlere.
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VOLEYBOL RÜZGÂRI ESTİRDİK

Safranbolu Belediyesi olarak, 16 - 27 
Ağustos tarihleri arasında 2. Dostluk ve 
Kardeşlik Voleybol Turnuvası'nı düzenledik.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan 
turnuvanın başlama vuruşunu, 16 Ağustos 
günü Belediye Başkanımız Elif Köse yaptı. İlk 
karşılaşma ise, ilçemizde kampta bulunan 
İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'nın 
gösteri maçı oldu. Turnuvada, belediyemizin 
takımı da ter döktü. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye 
Başkanımız Elif Köse, "Sporun birleştirici bir 
unsur olduğunu düşünüyorum. Burada 
gençlerimiz maçlarını oynarken, vatandaş- 
larımız da hoşça vakit geçirdiler.

Pandemi nedeni ile evlerinde kısıtlı bir 
dönem geçiren insanlarımızın, stresli 
vakitleri etkinliğimizle bir nebze olsun 
atlattıkları kanaatindeyim. Turnuvamız, adı 
gibi dostluk ve kardeşlik içerisinde 
geçmiştir." diye konuştu.

TURNUVADA DERECEYE GİRENLER, 
KUPALARINI BAŞKAN KÖSE'NİN 
ELİNDEN ALDI

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri 
kapsamında, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda 
düzenlenen törende ödüllerini alan 1. 
Safranbolu Voleybol, 2. Safranbolu DOSK ve 3. 
Sağlıkspor sporcuları, Başkan Köse’ye gerçek- 
leştirilen turnuva için teşekkür ettiler.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, “Uzun 
ve zevkli bir maratonun ardından dereceye 
giren takımlara kupalarını verirken, katılım 
sağlayan diğer takımlarımıza da teşekkür 
ediyorum.

Her akşam meydanı dolduran vatandaş- 
larımızın hoşça vakit geçirdiklerini biliyorum. 
Safranbolu Belediyesi olarak bu tür 
projelerimize devam edeceğiz. Bir kez daha 
Safranbolu Voleybol’u tebrik ediyorum.” 
dedi.

İlçemizde voleybol rüzgârı estiren takımlar şunlar oldu:
16.08.2021    19.00     MİLLİ TAKIM GÖSTERİ MAÇI
16.08.2021    20.00     My Koleji – Safranbolu Belediye
16.08.2021    21.00     Kardemir Mavi – Safranbolu DOSK
17.08.2021    19.30     Sağlıkspor – Kardemir Kırmızı
17.08.2021    21.00     Safranbolu Voleybol – Beyaz Ateş
18.08.2021    19.30     Safranbolu DOSK – My Koleji
18.08.2021    21.00    Safranbolu Belediye – Kardemir Mavi
19.08.2021    19.30     Safranbolu Voleybol – Kardemir Kırmızı
19.08.2021    21.00     Sağlıkspor – Beyaz Ateş
20.08.2021    19.00     Safranbolu DOSK – Safranbolu Belediye
20.08.2021    21.00     My Koleji – Kardemir Mavi
23.08.2021    20.00     Safranbolu Voleybol – Sağlıkspor
23.08.2021    21.00     Beyaz Ateş – Kardemir Kırmızı

Turnuvamızın gösteri maçını yapan İşitme Engelliler Voleybol 
Milli Takımı’nı da, 30 Ağustos günü uğurladık. Ekibe, İtalya'da 
düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyor; 
şampiyonaya hazırlık kampı için Safranbolu’muzu tercih 
ettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz…

1. lige çıkan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı yönetim ekibi ve oyuncuları, Belediye 
Başkanımız Elif Köse’yi ziyaret etti. 
Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan KÖSE, “Kendilerine sağladığımız lojistik 
desteğinden ötürü tarafıma teşekkürlerini ileten ekibe; ben de nazik 
davranışları için teşekkür ediyor, elde ettikleri başarıdan ötürü onları bir 
kez daha kutluyorum. 

Adıma hazırlattıkları formayı ise Sevgili Ebru'nun elinden aldım. Ebru'nun, 
‘Gitmeden önce kupayı alacağımızı biliyorduk.’ ifadesi ve bunu aktarırken 
gözlerinde beliren ışıltı, beni fazlasıyla duygulandırdı. Onlar, inanmışlığın 
ve azmin zaferini kazanmışlardı. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize. 
Spora desteğimiz devam edecek.” diye konuştu.

Hardo� Safranbolu O�road Klübü 
pilotları, Denizli’de düzenlenen 
Türkiye O�road Şampiyonası'ndan 4 
kupa ile döndü.

Safranbolu Belediyesi olarak yarış 
araçlarının nakliyesine destek sağla- 
dığımız ekip; katıldıkları S1, S3, S3 ve 
S4 klasmanlarında bir 1.'lik, bir 2.'lik 
ve iki de 3.'lük kazanarak, büyük bir 
başarıya imza attılar. 

Yoğun iş temposu nedeniyle yarışları 
yerinde izleyemediğini ancak takip 
ettiğini ifade eden Belediye Başkanı- 
mız Elif Köse, “Başarılarından 
dolayı arkadaşlarımızı tebrik 
ederim. Safranbolu ismini, böylesi 
önemli bir platformda başarıyla 
temsil ettikleri için tüm ekibe 
teşekkür ediyorum." diye konuştu.

O�roadun zor bir spor dalı olduğuna 
dikkat çeken Başkan Köse, şöyle devam 
etti: "Pilotlarımız zoru başararak 
ilçemize kupalarla döndüler. Bizler de 
onlar için elimizden geleni yapıyoruz, 
yapmaya devam edeceğiz. Her birini 
bir kez daha kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.”
Pilotların kupa sıralaması ise şöyle: 

S1 İkincisi
Şehmuz Oğuz & Selman Aybar, 

S3 Birincisi
Engin Öztürk & Mehmet Özdemir, 

S3 Üçüncüsü 
Özgür Sarı & Harun Ulusoy, 

S4 Üçüncüsü
Orhan Sakarya & Sercan Öztürk.

SPORCULARIN BAŞARISI, GURURUMUZDUR! SAFRANBOLU SPORDA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR


