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Değerli Safranbolulu Hemşehrilerim;

Belediyemizin hizmetlerini sunduğumuz bir Belediye Hizmet 
Gazetesinde daha sizlerle birlikteyiz.

Bildiğiniz üzere, gazetemizde bir ay süresince güzel ilçemizde 
sizinle istişare içerisinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi 
yayımlıyoruz.

Bu ay yine mesai arkadaşlarımızla birlikte pek çok çalışmayı 
tamamladık. Ya da hayata geçirdik. Bizlere gösterilen anlayış, 
verilen destek için her birinize sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.

İnsan Hakları Günü

İnsanın haklarını koruyabilmek için keşke girişimlere 
gereksinimimiz olmasaydı. Her insan, hak ettiği şekilde 
yaşamakta özgür olabilseydi. Bugün ne yazık ki çocukları, 
kadınları, emekçileri ve onların haklarını korumak, savunmak 
zorunda kalıyoruz. Giydiği kıyafet yüzünden saldırıya uğrayan 
kadınlar, oyun oynarken kaçırılan çocuklar, emeği hiçe 
sayılarak hakkı verilmeyen işçiler gibi çoğaltabileceğimiz 
örneklerle karşı karşıyayız.  

İnsanların birbirlerine saygı duyarak bir arada yaşamayı 
öğrenmesi her şeyden daha önemli. Her birey kendi hayatının 
kararını kendi verebilmeli. İnsanları ve onların haklarını 
korumak zorunda olmadığımız bir dünyada yaşayabilmek 
ümidiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha 
kutluyorum.

Safranbolu’nun Değerlerinden Biri Olan Ataman’ı 
Rahmetle Anıyoruz

Safranbolu’ya olan bağını 'Toprağından, suyundan, havasından 
ve insanlarından feyz ve güç aldığım Safranbolu’muz' 
sözleriyle tarif etmiş, Safranbolu’nun tarihi ve gelenekleri 
üzerine yaptığı araştırmaları kitaplaştırdığında ise, 
Safranbolu’yu bir kitaba sığdırmanın ne kadar güç olduğunun 
vurgusunu yapan Sadi Yaver Ataman’ı rahmet ve minnetle 
anıyorum. 

Birlikte çok daha güzel hizmetleri yerine getirmek ümidi ile 
selam ve sevgilerimi sunuyorum… 

03 ARALIK 2021

Halkımızın süslemelere ilgi göstermesi, buralarda fotoğraf çekip, sosyal medya 
paylaşımı yapmaları onların memnuniyetini gösteriyor ve bu durum bizleri 
mutlu ediyor.

Umarım yeni yıl umutların yenilendiği; sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olur." 
diye konuştu.

Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada, yeni yıla girerken kenti renklendirmek, 
biraz daha eğlenceli hale getirmek istediklerini belirtti. Başkan Köse, "Kentimizin 
caddelerini ve sokaklarını yılbaşı süsleriyle donattık. Vatandaşlarımızın sık sık 
kullandığı, sirkülasyonun yoğun olduğu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında, 
kavşaklarda ve Tarihi Çarşıdaki Kazdağlı Meydanına ışıklandırma yaptık.
 

Turizm Kenti Safranbolu'nun Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı, kavşakları ve Tarihi Çarşı bölgesi; Safranbolu 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni yıl dekorlarıyla süslendi. Vatandaşların ilgi odağı olan 
nokta ise, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına kurulan 2022 rakamları ve çam ağacı maketi oldu. 

Yeni yıl öncesi Safranbolu Belediyesi tüm birimleri ile 
görev başında olmaya devam edecek.
Vatandaşlarımızın yılbaşı akşamı her hangi bir aksilik 
yaşamamaları için tüm birimleri ile mesaide olacaklarını 
belirten Belediye Başkanımız Elif Köse, “ Vatandaşlarımızın 
büyük çoğunluğu yeni yıla aileleri ile birlikte evlerinde 
girecekler. Bizler de Belediye olarak huzur içerisinde hiçbir 
aksilik yaşanmaması için görevimizin başında olacağız” 
dedi.

Olası bir aksilik durumunda vatandaşların Halk Masası ve 
Whatsaap ihbar hatlarını arayabileceklerini ifade eden Başkan 
Köse, “ Yılın her günü olduğu gibi İtfaiye, Fen İşleri, Su İşleri, 
Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 
rutin çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızdan gelecek 
ihbarları da değerlendirecek. Yine Halk Otobüslerimiz de 
yeni yılın ilk günün de hafta sonu tarifesi ile hizmet 
vermeye devam edecek” diye konuştu. 

Başkan Köse, “ Bu vesile ile değerli hemşehrilerimizin yeni 
yılını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

TURİZM KENTİ SAFRANBOLU
YENİ YILA IŞIL IŞIL GİRDİ

EKİPLER YILBAŞINDA DA GÖREV BAŞINDA2021’in son günü Belediyenin iç ve dış birimlerini ziyaret eden Belediye Başkanımız Elif Köse; 
mesai arkadaşlarına önce yeni yıl için iyi dileklerde bulundu, sonra Safranbolu 
Belediyesinde en düşük işçi maaşının 4500 TL olacağının müjdesini verdi.

Ziyaretlere Belediye hizmet binasından başlayan Başkan Köse, ardından Asfalt Şantiye Şe�iği, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, SAKEM, Hanımevi, Sosyal Tesis, Hayır Çarşısı, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, Arıtma Tesisi, Halk Masası, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Kütüphane, Nikâh Memurluğu daha sonra da Bağlar Polis Karakolu ve Safranbolu Devlet 
Hastanesi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Başkan Köse’ye, ziyaretler esnasında Başkan Yardımcıları Metin Yıldırım, Ahmet Şahin ile Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur eşlik etti. Şantiye Şe�iğinde personel ile birlikte yediği öğle 
yemeğinin ardından açıklama yapan Başkan Köse, "Yılın son günü personelimize teşekkür etmek 
ve yeni yıl ile ilgili iyi dileklerimizi iletmek için ziyaretlerde bulunuyoruz.” dedi. Bu yılın hizmet 
açısından yine dolu dolu geçtiğini kaydederek, “Safranbolu Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile 
büyük bir uyum içerisinde çalıştık. 2022 yılında da aynı şevk ve arzu ile Safranbolu’ya hizmet 
edeceğiz.“ diye konuştu. 

Safranbolu Belediyesinde Asgari Ücret 4500 TL Olacak

Başkan Köse açıklamanın sonunda asgari ücretin 4250 TL olarak belirlendiğini ancak, Safranbolu 
Belediyesinde en düşük işçi maaşının 4500 TL olacağının müjdesini verdi. Personel, açıklanan 
rakamın ardından Başkan Köse’ye teşekkür etti. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, onlara 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni yılda da hep birlikte birbirinden güzel projelere 
ve çalışmalara imza atacaklarını söyledi. 

BAŞKAN KÖSE’DEN PERSONELE YENİ YIL HEDİYESİ 
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05 ARALIK 2021

Belediye Başkanımız Elif Köse, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hoş 
Geldin Bebek" ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Köse, bu senenin son ziyaretini bugün 
Deveci ve Eşgün çiftlerinin evlerine yaptı. Kübra Nur 
ve Kuzey bebekleri görmeye giden Başkan Köse, 
onlarla oldukça keyi�i vakit geçirdi. 

Hayatın her alanında vatandaşlarla bir arada olmaya 
gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Köse, 
“Burada amacımız ailelerin sevinçlerine ortak 
olmak. İnanıyorum ki; yavrularımız ülkemize 
birbirinden değerli bireyler olarak yetişecekler, 
hem ailelerine hem de vatanımıza hayırlı birer 
evlat olacaklar. 

Deveci ve Eşgün ailelerine Allah bağışlasın diyor; 
Kübra Nur'a ve Kuzey’e hayırlı, sağlıklı ve başarılı 
bir ömür diliyorum.” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, ziyaret esnasında 
ailelerle uzunca süre sohbet ederek, onlara Hoş 
Geldin Bebek Seti hediye etti.

Belediye Başkanımız Elif Köse'nin önemli vaatlerinden biri olan ve dağıtımına geçtiğimiz 
aylarda kendisinin de katılımıyla başlanan, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
halk süt projesi devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren DERMAN ekibi tarafından 
gerçekleştirilen süt dağıtımının, her hafta salı günü yapıldığını belirten Başkan Köse; "Daha önce 
de ifade ettiğim gibi bu, göreve gelmeden önce verdiğimiz bir sözdü. Bunu yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim için çok değerli. Onlar geleceğimiz.” 
diye konuştu.

Dağıtımın, belirlenen ihtiyaç sahibi 80 ailenin yavruları olan yaklaşık 100 çocuğa 2 litre olarak 
devam ettiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Ailelerimizin içi rahat olsun. 
Dağıttığımız sütler tamamen steril ortamda, el değmeden hazırlanıyor. Yeni yılda da bu 
uygulamamıza devam edeceğiz.” dedi.

04 ARALIK 2021

Belediye Başkanımız Elif Köse, 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü vesilesiyle yazılı açıklamada 
bulundu. Başkan Köse şu ifadelere yer verdi:
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından insan 
haklarının korunmasına, geliştirilmesine, 
ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin 
giderilmesine yönelik çalışmalar başlatılması için 
1948 yılında hazırlanan 'İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin kabul edildiği gün olan 10 
Aralık; o tarihten bu yana 'Dünya İnsan Hakları 
Günü' olarak kutlanmaktadır. 

İnsanın haklarını koruyabilmek için keşke 
girişimlere gereksinimimiz olmasaydı. Her insan, 
hak ettiği şekilde yaşamakta özgür olabilseydi. 
Bugün ne yazık ki çocukları, kadınları, emekçileri 
ve onların haklarını korumak, savunmak zorunda 
kalıyoruz. Giydiği kıyafet yüzünden saldırıya 
uğrayan kadınlar, oyun oynarken kaçırılan 
çocuklar, emeği hiçe sayılarak hakkı verilmeyen 
işçiler gibi çoğaltabileceğimiz örneklerle karşı 
karşıyayız. 

Gençlerimiz ne hayallerle üniversite okuyup, 
mezun olduklarında işsiz kalıyorlar. Çoğu 
vatandaşımız işi ve sosyal güvencesi olmadan 
yaşamını sürdürerek, herhangi bir kurum veya 
şahıs tarafından yapılan yardımlarla geçimini 
sağlıyor. Kendi hissi, �kri bile sorulmadan 
evlendirilen genç kızlar ve hatta çocuk gelinler mi 
dersiniz! Ne yazık verebileceğimiz daha çok örnek 
var…

İnsanların birbirlerine saygı duyarak bir arada 
yaşamayı öğrenmesi elzem. Her birey kendi 
hayatının kararını kendi verebilmeli. İnsanları ve 
onların haklarını korumak zorunda olmadığımız 
bir dünyada yaşayabilmek ümidiyle, 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum."

Safranbolu Belediyesi ile Eczacıbaşı Profesyonel 
arasında, ev dışı noktaların hijyen standartlarını 
artırmayı amaçlayan "Hijyende Mükemmellik" 
protokolü imzalandı.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde 
yapılan imza törenine Belediye Başkanımız Elif Köse, 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Müdürü Pelin 
Özbilgin ile çok sayıda basın mensubu katıldı. İmza töreni 
öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 
Eczacıbaşı Profesyonel'in 4 yıl önce başlattıkları Hijyende 
Mükemmellik Serti�kası programını ögrendiklerinde 
Safranbolu için ne kadar gerekli olduğunu konuştuklarını 
ancak, pandemiden dolayı protokolü ertelemek 
durumunda kaldıklarını söyledi. 

Başkan Köse, "Pandemi bu programı biraz uzattı. Şimdiye 
kadar programın başlamış olmasını umut ediyorduk. 
Olsun, geç olsun temiz olsun. Safranbolu için gerekli bir 
program diye düşünüyorum. Safranbolu'nun Tarihi 
Çarşı bölgesinde özellikle hem restoranlarda hem de 
konaklamada hijyen konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bir 
de tek sıkıntı hijyenle alakalı değil, birçok sıkıntımız var. 
Bunlara ayrı ayrı çözümler bulmak için çalışmalar 
yapıyoruz.” diye konuştu. 

Başkan Köse konuşmasını şöyle sürdürdü: “Benim her 
zaman dile getirdiğim bir 'Mor Bayrak Serti�kamız' da 
var. Bu hijyende mükemmellik serti�kası programı da 
birinci ayağı. Hijyen serti�kasını alan işletmeler bizim 
için öncelikli olacak. Turizmde tercih edilen yerler 
anlamında çok büyük bir avantaj. Eczacıbaşı 
Profesyonel, bize bununla ilgili eğitimler verecek. 
Sonrasında Mor Bayrak Serti�kası alma kriterlerinin 
diğer adımlarını uygulamaya başlayacağız. Kendilerine 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama 
Müdürü Pelin Özbilgin ise, "Safranbolu'da ev dışı 
tüketim sektörünün bugün imzalayacağımız 
protokol ile birlikte yeni bir döneme 'Merhaba.' 
diyeceğini düşünüyorum. Eşsiz bir tarih sunan 
Safranbolu’daki konak ve restoranlar başta olmak 
üzere, Belediye kapsamındaki tüm noktaların 
'Hijyende Mükemmellik' programının bir parçası 
olmasını diliyorum.

Eczacıbaşı Profesyonel; dünyaya ve değişime 
açık, girişimcilik ruhuna sahip uzman markaları ve 
yüksek hizmet kalitesi ile ev dış tüketim pazarının 
lider markaları arasında yer alıyor. 

Özellikle, hijyenin her zamankinden çok daha 
önemli hale geldiği bu dönemde 'Hijyende 
Mükemmellik' programımız; otel, restoran, 
çamaşırhane, gıda üretim tesisleri gibi farklı 
sektörlerdeki işletmelere özel hazırlanan hijyen 
çözümleri ile standartların yükselmesine katkıda 
bulunuyor. Artık tüm işletmeler için müşteri 
güveni ve devamlılığı adına hijyen ilk ve 
vazgeçilmez gereklilik haline geldi.

Dört adımda kusursuz hijyen sağlanmasını 
amaçlayan program çerçevesinde işletmeler; 
denetim, eğitim, takip ve koruma aşamalarına 
tabi tutuluyor. İşletmeler, oteller ve konaklar 
'Hijyende Mükemmellik' hizmetlerinden 
faydalanmak ve serti�ka sahibi olabilmek için 
Eczacıbaşı Profesyonel ve Safranbolu Belediyesi'ne 
başvuruda bulunabilir. Programımızın bir parçası 
olarak Safranbolulu işletmelerin, hizmet 
kalitelerini yukarıya taşıyacaklarına inanıyoruz.” 
dedi.

Konuşmaların ardından Safranbolu Belediyesi ile 
Eczacıbaşı Profesyonel arasında protokol 
imzalanırken, Belediye Başkanımız Elif Köse, 
misa�rlere Safranbolu evi maketi hediye etti.

Müdürlüklere bağlı personellerle birlikte öğle yemeği yiyen 
Başkan Köse, işçilerle uzun süre sohbet etti.

Birim Müdürlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Köse 
işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Değerli mesai 
arkadaşlarım, sizlere olan güvenim tam. Biliyorum ki her 
biriniz Safranbolu için elinizden gelenin en iyisini 
yapıyorsunuz. Ayrıca sizlerle bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyorum.” dedi. Başkan Köse konuşmasını şöyle sürdürdü: 

Belediye Başkanımız Elif Köse Aralık ayında Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve İtfaiye Müdürlüğü personeli ile öğle yemekte buluştu.
“Bu etkinliğimizin bir özelliği de, sizleri dinlemek 
istemem. Bizlerden talebiniz var mı? Yapmamızı 
istediğiniz bir şey var mı? Onları konuşmak istiyorum. 

Malumunuz ülke olarak çok zor bir dönemden 
geçiyoruz. Biliyoruz ki aldığınız ücretlerle geçinmek 
çok zor. Ancak biliyorsunuz asgari ücretin üzerinde 
maaş veriyoruz. Gönül istiyor ki çok daha fazla 
verelim. 

Her daim önceliğimizin sizler olduğunuzu 
bilmenizi isterim. Ben bir kez daha verdiğiniz 
emeklerden dolayı teşekkür ediyor, 
kolaylıklar diliyorum.”

Yemek sonrası personellerin sorularını 
yanıtlayan Başkanı Elif Köse, mesai arkadaşları 
ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BAŞKAN KÖSE'NİN İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

BAŞKAN KÖSE, PERSONELLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN KÖSE, 2021'İN SON BEBEK ZİYARETİNİ YAPTI 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ HALK SÜT DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ "HİJYENDE MÜKEMMELLİK" PROTOKOLÜ İMZALADI

Başkan Elif Köse tarafından her perşembe düzenlenen 
Halk Günü Toplantıları devam etti.

Belediye hizmet binası 6. Katında yapılan toplantılara 
vatandaşların ilgisi devam ederken Başkan Köse, talepleri 
alarak ilgili birimlere yönlendiriyor.

Hafta arası ismini yazdırarak randevu alan vatandaşlar Başkan 
Köse ile bir araya geldikleri toplantıda istek, talep ve önerilerini 
bire bir sunma fırsatı buluyor.

Bu günkü toplantının ardından kısa bir açıklama yapan 
Belediye Başkanımız Elif Köse, “ Sosyal ve vatandaş odaklı 
belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye, halkımızla 
birlikte olmaya devam ediyoruz. Mahallede, sokakta, iş 
yerinde hemen her yerde halkımızın içindeyiz. Onlarla bir 
aradayız. Halk Günü Toplantıları da bu buluşmalardan bir 
tanesi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor, istişare 
ediyoruz. Ben ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Toplantılara katılan vatandaşlar ise güzel bir proje olduğunu ve 
devam etmesini istediklerini ifade ederken, Başkan Köse’ye de 
teşekkür ettiler.

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI
ARALIK AYINDA DA DEVAM ETTİ
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Belediye Başkanımız Elif Köse, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hoş 
Geldin Bebek" ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Köse, bu senenin son ziyaretini bugün 
Deveci ve Eşgün çiftlerinin evlerine yaptı. Kübra Nur 
ve Kuzey bebekleri görmeye giden Başkan Köse, 
onlarla oldukça keyi�i vakit geçirdi. 

Hayatın her alanında vatandaşlarla bir arada olmaya 
gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Köse, 
“Burada amacımız ailelerin sevinçlerine ortak 
olmak. İnanıyorum ki; yavrularımız ülkemize 
birbirinden değerli bireyler olarak yetişecekler, 
hem ailelerine hem de vatanımıza hayırlı birer 
evlat olacaklar. 

Deveci ve Eşgün ailelerine Allah bağışlasın diyor; 
Kübra Nur'a ve Kuzey’e hayırlı, sağlıklı ve başarılı 
bir ömür diliyorum.” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, ziyaret esnasında 
ailelerle uzunca süre sohbet ederek, onlara Hoş 
Geldin Bebek Seti hediye etti.

Belediye Başkanımız Elif Köse'nin önemli vaatlerinden biri olan ve dağıtımına geçtiğimiz 
aylarda kendisinin de katılımıyla başlanan, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
halk süt projesi devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren DERMAN ekibi tarafından 
gerçekleştirilen süt dağıtımının, her hafta salı günü yapıldığını belirten Başkan Köse; "Daha önce 
de ifade ettiğim gibi bu, göreve gelmeden önce verdiğimiz bir sözdü. Bunu yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim için çok değerli. Onlar geleceğimiz.” 
diye konuştu.

Dağıtımın, belirlenen ihtiyaç sahibi 80 ailenin yavruları olan yaklaşık 100 çocuğa 2 litre olarak 
devam ettiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Ailelerimizin içi rahat olsun. 
Dağıttığımız sütler tamamen steril ortamda, el değmeden hazırlanıyor. Yeni yılda da bu 
uygulamamıza devam edeceğiz.” dedi.
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Belediye Başkanımız Elif Köse, 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü vesilesiyle yazılı açıklamada 
bulundu. Başkan Köse şu ifadelere yer verdi:
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından insan 
haklarının korunmasına, geliştirilmesine, 
ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin 
giderilmesine yönelik çalışmalar başlatılması için 
1948 yılında hazırlanan 'İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin kabul edildiği gün olan 10 
Aralık; o tarihten bu yana 'Dünya İnsan Hakları 
Günü' olarak kutlanmaktadır. 

İnsanın haklarını koruyabilmek için keşke 
girişimlere gereksinimimiz olmasaydı. Her insan, 
hak ettiği şekilde yaşamakta özgür olabilseydi. 
Bugün ne yazık ki çocukları, kadınları, emekçileri 
ve onların haklarını korumak, savunmak zorunda 
kalıyoruz. Giydiği kıyafet yüzünden saldırıya 
uğrayan kadınlar, oyun oynarken kaçırılan 
çocuklar, emeği hiçe sayılarak hakkı verilmeyen 
işçiler gibi çoğaltabileceğimiz örneklerle karşı 
karşıyayız. 

Gençlerimiz ne hayallerle üniversite okuyup, 
mezun olduklarında işsiz kalıyorlar. Çoğu 
vatandaşımız işi ve sosyal güvencesi olmadan 
yaşamını sürdürerek, herhangi bir kurum veya 
şahıs tarafından yapılan yardımlarla geçimini 
sağlıyor. Kendi hissi, �kri bile sorulmadan 
evlendirilen genç kızlar ve hatta çocuk gelinler mi 
dersiniz! Ne yazık verebileceğimiz daha çok örnek 
var…

İnsanların birbirlerine saygı duyarak bir arada 
yaşamayı öğrenmesi elzem. Her birey kendi 
hayatının kararını kendi verebilmeli. İnsanları ve 
onların haklarını korumak zorunda olmadığımız 
bir dünyada yaşayabilmek ümidiyle, 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum."

Safranbolu Belediyesi ile Eczacıbaşı Profesyonel 
arasında, ev dışı noktaların hijyen standartlarını 
artırmayı amaçlayan "Hijyende Mükemmellik" 
protokolü imzalandı.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde 
yapılan imza törenine Belediye Başkanımız Elif Köse, 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Müdürü Pelin 
Özbilgin ile çok sayıda basın mensubu katıldı. İmza töreni 
öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 
Eczacıbaşı Profesyonel'in 4 yıl önce başlattıkları Hijyende 
Mükemmellik Serti�kası programını ögrendiklerinde 
Safranbolu için ne kadar gerekli olduğunu konuştuklarını 
ancak, pandemiden dolayı protokolü ertelemek 
durumunda kaldıklarını söyledi. 

Başkan Köse, "Pandemi bu programı biraz uzattı. Şimdiye 
kadar programın başlamış olmasını umut ediyorduk. 
Olsun, geç olsun temiz olsun. Safranbolu için gerekli bir 
program diye düşünüyorum. Safranbolu'nun Tarihi 
Çarşı bölgesinde özellikle hem restoranlarda hem de 
konaklamada hijyen konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bir 
de tek sıkıntı hijyenle alakalı değil, birçok sıkıntımız var. 
Bunlara ayrı ayrı çözümler bulmak için çalışmalar 
yapıyoruz.” diye konuştu. 

Başkan Köse konuşmasını şöyle sürdürdü: “Benim her 
zaman dile getirdiğim bir 'Mor Bayrak Serti�kamız' da 
var. Bu hijyende mükemmellik serti�kası programı da 
birinci ayağı. Hijyen serti�kasını alan işletmeler bizim 
için öncelikli olacak. Turizmde tercih edilen yerler 
anlamında çok büyük bir avantaj. Eczacıbaşı 
Profesyonel, bize bununla ilgili eğitimler verecek. 
Sonrasında Mor Bayrak Serti�kası alma kriterlerinin 
diğer adımlarını uygulamaya başlayacağız. Kendilerine 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama 
Müdürü Pelin Özbilgin ise, "Safranbolu'da ev dışı 
tüketim sektörünün bugün imzalayacağımız 
protokol ile birlikte yeni bir döneme 'Merhaba.' 
diyeceğini düşünüyorum. Eşsiz bir tarih sunan 
Safranbolu’daki konak ve restoranlar başta olmak 
üzere, Belediye kapsamındaki tüm noktaların 
'Hijyende Mükemmellik' programının bir parçası 
olmasını diliyorum.

Eczacıbaşı Profesyonel; dünyaya ve değişime 
açık, girişimcilik ruhuna sahip uzman markaları ve 
yüksek hizmet kalitesi ile ev dış tüketim pazarının 
lider markaları arasında yer alıyor. 

Özellikle, hijyenin her zamankinden çok daha 
önemli hale geldiği bu dönemde 'Hijyende 
Mükemmellik' programımız; otel, restoran, 
çamaşırhane, gıda üretim tesisleri gibi farklı 
sektörlerdeki işletmelere özel hazırlanan hijyen 
çözümleri ile standartların yükselmesine katkıda 
bulunuyor. Artık tüm işletmeler için müşteri 
güveni ve devamlılığı adına hijyen ilk ve 
vazgeçilmez gereklilik haline geldi.

Dört adımda kusursuz hijyen sağlanmasını 
amaçlayan program çerçevesinde işletmeler; 
denetim, eğitim, takip ve koruma aşamalarına 
tabi tutuluyor. İşletmeler, oteller ve konaklar 
'Hijyende Mükemmellik' hizmetlerinden 
faydalanmak ve serti�ka sahibi olabilmek için 
Eczacıbaşı Profesyonel ve Safranbolu Belediyesi'ne 
başvuruda bulunabilir. Programımızın bir parçası 
olarak Safranbolulu işletmelerin, hizmet 
kalitelerini yukarıya taşıyacaklarına inanıyoruz.” 
dedi.

Konuşmaların ardından Safranbolu Belediyesi ile 
Eczacıbaşı Profesyonel arasında protokol 
imzalanırken, Belediye Başkanımız Elif Köse, 
misa�rlere Safranbolu evi maketi hediye etti.

Müdürlüklere bağlı personellerle birlikte öğle yemeği yiyen 
Başkan Köse, işçilerle uzun süre sohbet etti.

Birim Müdürlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Köse 
işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Değerli mesai 
arkadaşlarım, sizlere olan güvenim tam. Biliyorum ki her 
biriniz Safranbolu için elinizden gelenin en iyisini 
yapıyorsunuz. Ayrıca sizlerle bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyorum.” dedi. Başkan Köse konuşmasını şöyle sürdürdü: 

Belediye Başkanımız Elif Köse Aralık ayında Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve İtfaiye Müdürlüğü personeli ile öğle yemekte buluştu.
“Bu etkinliğimizin bir özelliği de, sizleri dinlemek 
istemem. Bizlerden talebiniz var mı? Yapmamızı 
istediğiniz bir şey var mı? Onları konuşmak istiyorum. 

Malumunuz ülke olarak çok zor bir dönemden 
geçiyoruz. Biliyoruz ki aldığınız ücretlerle geçinmek 
çok zor. Ancak biliyorsunuz asgari ücretin üzerinde 
maaş veriyoruz. Gönül istiyor ki çok daha fazla 
verelim. 

Her daim önceliğimizin sizler olduğunuzu 
bilmenizi isterim. Ben bir kez daha verdiğiniz 
emeklerden dolayı teşekkür ediyor, 
kolaylıklar diliyorum.”

Yemek sonrası personellerin sorularını 
yanıtlayan Başkanı Elif Köse, mesai arkadaşları 
ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BAŞKAN KÖSE'NİN İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

BAŞKAN KÖSE, PERSONELLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN KÖSE, 2021'İN SON BEBEK ZİYARETİNİ YAPTI 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ HALK SÜT DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR 

SAFRANBOLU BELEDİYESİ "HİJYENDE MÜKEMMELLİK" PROTOKOLÜ İMZALADI

Başkan Elif Köse tarafından her perşembe düzenlenen 
Halk Günü Toplantıları devam etti.

Belediye hizmet binası 6. Katında yapılan toplantılara 
vatandaşların ilgisi devam ederken Başkan Köse, talepleri 
alarak ilgili birimlere yönlendiriyor.

Hafta arası ismini yazdırarak randevu alan vatandaşlar Başkan 
Köse ile bir araya geldikleri toplantıda istek, talep ve önerilerini 
bire bir sunma fırsatı buluyor.

Bu günkü toplantının ardından kısa bir açıklama yapan 
Belediye Başkanımız Elif Köse, “ Sosyal ve vatandaş odaklı 
belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye, halkımızla 
birlikte olmaya devam ediyoruz. Mahallede, sokakta, iş 
yerinde hemen her yerde halkımızın içindeyiz. Onlarla bir 
aradayız. Halk Günü Toplantıları da bu buluşmalardan bir 
tanesi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor, istişare 
ediyoruz. Ben ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Toplantılara katılan vatandaşlar ise güzel bir proje olduğunu ve 
devam etmesini istediklerini ifade ederken, Başkan Köse’ye de 
teşekkür ettiler.

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI
ARALIK AYINDA DA DEVAM ETTİ
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kaleminden kurtuluş savaşı da 
dahil olmak üzere, yaşananlar, yapılanlar 
ve yapılması gerekenleri anlattığı 
NUTUK, Safranbolu Belediyesi Halk 
Otobüslerinde vatandaşlarımızla 
buluşuyor.

Bu gün başlayan uygulama ile Halk 
Otobüslerine binen vatandaşlarımız 
NUTUK kitabını ücretsizi Safranbolu 
Belediyesinin hediyesi olarak 
alabilecekler.

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir 
Turizm Fuarı, bu sene de sektörün önde gelen profesyonellerini bir 
araya getirdi.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK 
A.Ş. iş birliği ile her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini 
bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu 
haline gelen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın 15'incisi, 2 – 4 Aralık 
günleri arasında düzenlendi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine fuarın gözdesi olmaya aday olan 
Safranbolu Belediyesi de fuardaki yerini aldı. Safranbolu Belediyesini 
fuarda Belediye Başkanımız Elif Köse, Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur temsil etti.

Fuarların tanıtım adına önemine dikkat çeken Belediye Başkanımız Elif 
Köse, "Burada amacımız bir dünya kenti olan Safranbolu’muzu tüm 
değerleriyle tanıtırken, turizm potansiyelini de harekete 
geçirmektir. Fuarlar tanıtımın ana noktalarıdır. Bu nedenle böyle 
etkinlikleri çok iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.

Safranbolu'nun, son yıllarda katılım sağladığı fuar ve tanıtım günlerinde 
en çok merak edilen ve ziyaretçi alan kentlerden birisi olduğunu 
hatırlatan Başkan Köse, standın yerli ve yabancı misa�rlerin yanı sıra çok 
sayıda turizm profesyonelleri tarafından da ziyaret edildiğini söyledi. 

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Belediye 
Başkanımız Elif Köse’nin ev sahipliğinde 
yapılan açılışa; Safranbolu Kaymakamı 
Mehmet Türköz, Safranbolu Eski Belediye 
Başkanı Kızıltan Ulukavak, Karabük İl Kültür ve 
Turizm Müdürü İbrahim Şahin, CHP Karabük İl 
Başkanı Abdullah Çakır, CHP Safranbolu İlçe 
Başkanı Bahtiyar Acar, ADD Safranbolu Şube 
Başkanı İsmet Saraçoğlu, İş İnsanı Şe�k Dizdar, 
Şair ve Yazar Bekir Öztürk, yazarlar, çok sayıda 
basın mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan 
Elif Köse, bu günün önemli ve özel olduğunu, 
düzenlenen etkinlikle üç önemli konuya bir 
arada dikkat çekmek istediklerini söyledi.

İlk konunun Safranbolu’nun UNESCO Dünya 
Miras Listesi'ne dahil oluşunun 27. yıl dönümü 
olduğunu ifade eden Başkan Köse, “27 yıl 
önce 17 Aralık'ta UNESCO Dünya Miras 
Listesi'ne dahil edildik ancak, bu süreç 
1970'li yıllara dayanmakta. O dönemin 
Belediye Başkanı Değerli Kızıltan Ulukavak 
Bey'in çalışmaları ile, 1976’da Safranbolu’nun 
korunması gerektiğinin kararı alınmış. 
1994 yılında ise Dönemin Belediye Başkanı 
Mustafa Eren Bey ve Meclis Üyelerinin 
girişimleri ile UNESCO Dünya Miras 
Listesi'ne alınmışız. Bu süreçte emeği olan 
tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 
Böylesi güzel bir binayı Safranbolu’muza 
kazandıran Sayın Şe�k Dizdar’a da ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise, Safranbolu’nun 
aynı zamanda bir kültür kenti olduğunu, bu nedenle böylesi 
etkinliklerin çok daha fazla yapılması gerektiğini şu sözlerle 
vurguladı:

"Kütüphane Safranbolu için olamazsa olmazlardandı. 
İlçemiz adına güzel bir hizmet. Bununla beraber, böylesi bir 
kültür merkezini Safranbolu’ya kazandıran Şe�k Dizdar 
Bey'e, bu güzel etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı'mıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
 
Konuşmaların ardından Başkan Köse tarafından Şair ve 
Yazar Bekir Öztürk’e katkılarından dolayı plaket verilmesi- 
nden sonra, kitap stantları ziyaret edildi. Stant ziyaretinin 
ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin üst katında 
bulunan ve önemli bir arşive sahip olan kütüphanenin 
açılışına geçildi.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Safranbolu Eski 
Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, “İnsanlık tarihi yazı ile 
başlamıştır. Daha sonra kitaplara dökülerek ölümsüz- 
leştirilmiştir. Safranbolu’da böyle bir kütüphanenin açılıyor 
olması, benim de yaşamım boyunca edindiğim kitapların 
burada güzel bir odada sergilenmesine fırsat tanınmasını 
büyük bir memnuniyetle karşıladım. 

Safranbolu’ya ilişkin toparladığım tüm belgeler burada 
sizlerin hizmetinde olacak. Ben bir kez daha emeği geçen 
Sayın Belediye Başkanı'mız başta olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar 
kütüphaneyi gezdiler. Birincisi düzenlenen fuar, 10 gün boyunca 
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açık olacak.

Bugünün bir diğer önemli konusunun da kültür 
merkezinde oluşturulan kütüphanenin açılışı 
olduğunu kaydeden Başkan Köse; kütüphanenin 
yeni nesil bir kütüphane olduğunu, buradan 
herkesin rahatlıkla faydalanabileceğini söyledi. 
Başkan Köse, şöyle devam etti:
 
"Bu kütüphanenin çok özel iki odası var. Bu 
odalardan bir tanesi, Sayın Kızıltan 
Ulukavak’ın geçmişten bu güne birikimi olan 
kitaplardan, bilgi ve belgelerden oluşan bir 
oda; ikincisi ise bizlere arşivini bağışlayan 
Aytekin Aytekin’in odası. İkisi de çok büyük 
emek vererek hazırladılar odaları. Her iki 
değerli insanımıza da teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Başkan Köse, son olarak açılışı yapılan kitap 
fuarından söz etti.

Kültür ve medeniyetin temelinin eğitim ve 
öğretim olduğunu belirten Safranbolu Belediye 
Başkanı Elif Köse, “Onun da temeli tabi ki 
kitaplar. Teknoloji ilerledikçe kitaplardan o 
kadar uzaklaşmaya başladık ki, yeniden kitap 
okumayı hatırlamak, yeniden kitaplarla haşır 
neşir olmak için böyle bir fuar düzenledik.

Fuarımızın bir özelliği de Safranbolu’muzun ilk 
kitap fuarı olması. Bunun düzenlenmesinde 
büyük emeği olan Sayın Bekir Öztürk’e çok 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür etkinlikleri 
sık sık yapacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 27. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kütüphane ve kitap fuarı açılışı 

Safranbolu Belediyesi’nde 2021 yılında emekliliğe ayrılan 15 personele, 
Belediye Başkanı Elif Köse tarafından teşekkür plaketi verildi.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Safranbolu 
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi 
Personel Limited Şirketi tarafından hazırlanan törene, Belediye Başkanımız Elif 
Köse’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin ve Nurten 
Danışman, belediye daire amirleri ve emekli olan personel katıldı.

Tören öncesi konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, verdikleri hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederken, “Belediyecilik bir kente hizmet veren en önemli 
kurumlardan bir tanesi. O kentte yaşayanların huzurlu, mutlu ve daha rahat 
yaşayabilmesi için çalışır. Belediyelerde yaşadığı şehre hizmet arzusu ile 
yanıp tutuşan insanların çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yine o kenti 
ayakta tutabilmek belediyenin ne kadar güçlü olduğuna da bağlı. Bu 
nedenle belediye çalışanlar önemli” dedi.

Aldığı paranın hakkını en çok belediye çalışanlarının vermesi gerektiğinin altını 
çizen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ” Çünkü bu kentte yaşayanların 
belediyelerden talepleri çok fazla. Bu nedenle sizlerin emekli olana kadar 
bu katkıyı sağladığına yürekten inanıyorum. İnşallah Allah hepimize 
sağlıkla emekli olmayı nasip etsin. Emeklilik hayatınızda eşinizle, 
çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir hayat geçirmenizi 
temenni ediyorum. Bir kez daha verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından emekli olan personele Başkan Köse tarafından plaket ve 
çeşitli hediyeler verildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

NUTUK HALK OTOBÜSLERİNDE

SAFRANBOLU BELEDİYESİ "TRAVEL TURKEY"DEKİ YERİNİ ALDISAFRANBOLU’NUN İLK KİTAP FUARININ VE
BELEDİYE KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

BAŞKAN KÖSE’DEN
EMEKLİ OLAN PERSONELLERE PLAKET

Safranbolu Belediyesinden Vatandaşlara ücretsiz olarak NUTUK 
hediye ediliyor. 
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kaleminden kurtuluş savaşı da 
dahil olmak üzere, yaşananlar, yapılanlar 
ve yapılması gerekenleri anlattığı 
NUTUK, Safranbolu Belediyesi Halk 
Otobüslerinde vatandaşlarımızla 
buluşuyor.

Bu gün başlayan uygulama ile Halk 
Otobüslerine binen vatandaşlarımız 
NUTUK kitabını ücretsizi Safranbolu 
Belediyesinin hediyesi olarak 
alabilecekler.

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir 
Turizm Fuarı, bu sene de sektörün önde gelen profesyonellerini bir 
araya getirdi.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK 
A.Ş. iş birliği ile her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini 
bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu 
haline gelen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın 15'incisi, 2 – 4 Aralık 
günleri arasında düzenlendi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine fuarın gözdesi olmaya aday olan 
Safranbolu Belediyesi de fuardaki yerini aldı. Safranbolu Belediyesini 
fuarda Belediye Başkanımız Elif Köse, Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur temsil etti.

Fuarların tanıtım adına önemine dikkat çeken Belediye Başkanımız Elif 
Köse, "Burada amacımız bir dünya kenti olan Safranbolu’muzu tüm 
değerleriyle tanıtırken, turizm potansiyelini de harekete 
geçirmektir. Fuarlar tanıtımın ana noktalarıdır. Bu nedenle böyle 
etkinlikleri çok iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.

Safranbolu'nun, son yıllarda katılım sağladığı fuar ve tanıtım günlerinde 
en çok merak edilen ve ziyaretçi alan kentlerden birisi olduğunu 
hatırlatan Başkan Köse, standın yerli ve yabancı misa�rlerin yanı sıra çok 
sayıda turizm profesyonelleri tarafından da ziyaret edildiğini söyledi. 

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Belediye 
Başkanımız Elif Köse’nin ev sahipliğinde 
yapılan açılışa; Safranbolu Kaymakamı 
Mehmet Türköz, Safranbolu Eski Belediye 
Başkanı Kızıltan Ulukavak, Karabük İl Kültür ve 
Turizm Müdürü İbrahim Şahin, CHP Karabük İl 
Başkanı Abdullah Çakır, CHP Safranbolu İlçe 
Başkanı Bahtiyar Acar, ADD Safranbolu Şube 
Başkanı İsmet Saraçoğlu, İş İnsanı Şe�k Dizdar, 
Şair ve Yazar Bekir Öztürk, yazarlar, çok sayıda 
basın mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan 
Elif Köse, bu günün önemli ve özel olduğunu, 
düzenlenen etkinlikle üç önemli konuya bir 
arada dikkat çekmek istediklerini söyledi.

İlk konunun Safranbolu’nun UNESCO Dünya 
Miras Listesi'ne dahil oluşunun 27. yıl dönümü 
olduğunu ifade eden Başkan Köse, “27 yıl 
önce 17 Aralık'ta UNESCO Dünya Miras 
Listesi'ne dahil edildik ancak, bu süreç 
1970'li yıllara dayanmakta. O dönemin 
Belediye Başkanı Değerli Kızıltan Ulukavak 
Bey'in çalışmaları ile, 1976’da Safranbolu’nun 
korunması gerektiğinin kararı alınmış. 
1994 yılında ise Dönemin Belediye Başkanı 
Mustafa Eren Bey ve Meclis Üyelerinin 
girişimleri ile UNESCO Dünya Miras 
Listesi'ne alınmışız. Bu süreçte emeği olan 
tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 
Böylesi güzel bir binayı Safranbolu’muza 
kazandıran Sayın Şe�k Dizdar’a da ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise, Safranbolu’nun 
aynı zamanda bir kültür kenti olduğunu, bu nedenle böylesi 
etkinliklerin çok daha fazla yapılması gerektiğini şu sözlerle 
vurguladı:

"Kütüphane Safranbolu için olamazsa olmazlardandı. 
İlçemiz adına güzel bir hizmet. Bununla beraber, böylesi bir 
kültür merkezini Safranbolu’ya kazandıran Şe�k Dizdar 
Bey'e, bu güzel etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı'mıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
 
Konuşmaların ardından Başkan Köse tarafından Şair ve 
Yazar Bekir Öztürk’e katkılarından dolayı plaket verilmesi- 
nden sonra, kitap stantları ziyaret edildi. Stant ziyaretinin 
ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin üst katında 
bulunan ve önemli bir arşive sahip olan kütüphanenin 
açılışına geçildi.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Safranbolu Eski 
Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, “İnsanlık tarihi yazı ile 
başlamıştır. Daha sonra kitaplara dökülerek ölümsüz- 
leştirilmiştir. Safranbolu’da böyle bir kütüphanenin açılıyor 
olması, benim de yaşamım boyunca edindiğim kitapların 
burada güzel bir odada sergilenmesine fırsat tanınmasını 
büyük bir memnuniyetle karşıladım. 

Safranbolu’ya ilişkin toparladığım tüm belgeler burada 
sizlerin hizmetinde olacak. Ben bir kez daha emeği geçen 
Sayın Belediye Başkanı'mız başta olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar 
kütüphaneyi gezdiler. Birincisi düzenlenen fuar, 10 gün boyunca 
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açık olacak.

Bugünün bir diğer önemli konusunun da kültür 
merkezinde oluşturulan kütüphanenin açılışı 
olduğunu kaydeden Başkan Köse; kütüphanenin 
yeni nesil bir kütüphane olduğunu, buradan 
herkesin rahatlıkla faydalanabileceğini söyledi. 
Başkan Köse, şöyle devam etti:
 
"Bu kütüphanenin çok özel iki odası var. Bu 
odalardan bir tanesi, Sayın Kızıltan 
Ulukavak’ın geçmişten bu güne birikimi olan 
kitaplardan, bilgi ve belgelerden oluşan bir 
oda; ikincisi ise bizlere arşivini bağışlayan 
Aytekin Aytekin’in odası. İkisi de çok büyük 
emek vererek hazırladılar odaları. Her iki 
değerli insanımıza da teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Başkan Köse, son olarak açılışı yapılan kitap 
fuarından söz etti.

Kültür ve medeniyetin temelinin eğitim ve 
öğretim olduğunu belirten Safranbolu Belediye 
Başkanı Elif Köse, “Onun da temeli tabi ki 
kitaplar. Teknoloji ilerledikçe kitaplardan o 
kadar uzaklaşmaya başladık ki, yeniden kitap 
okumayı hatırlamak, yeniden kitaplarla haşır 
neşir olmak için böyle bir fuar düzenledik.

Fuarımızın bir özelliği de Safranbolu’muzun ilk 
kitap fuarı olması. Bunun düzenlenmesinde 
büyük emeği olan Sayın Bekir Öztürk’e çok 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür etkinlikleri 
sık sık yapacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 27. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kütüphane ve kitap fuarı açılışı 

Safranbolu Belediyesi’nde 2021 yılında emekliliğe ayrılan 15 personele, 
Belediye Başkanı Elif Köse tarafından teşekkür plaketi verildi.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Safranbolu 
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi 
Personel Limited Şirketi tarafından hazırlanan törene, Belediye Başkanımız Elif 
Köse’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin ve Nurten 
Danışman, belediye daire amirleri ve emekli olan personel katıldı.

Tören öncesi konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, verdikleri hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederken, “Belediyecilik bir kente hizmet veren en önemli 
kurumlardan bir tanesi. O kentte yaşayanların huzurlu, mutlu ve daha rahat 
yaşayabilmesi için çalışır. Belediyelerde yaşadığı şehre hizmet arzusu ile 
yanıp tutuşan insanların çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yine o kenti 
ayakta tutabilmek belediyenin ne kadar güçlü olduğuna da bağlı. Bu 
nedenle belediye çalışanlar önemli” dedi.

Aldığı paranın hakkını en çok belediye çalışanlarının vermesi gerektiğinin altını 
çizen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ” Çünkü bu kentte yaşayanların 
belediyelerden talepleri çok fazla. Bu nedenle sizlerin emekli olana kadar 
bu katkıyı sağladığına yürekten inanıyorum. İnşallah Allah hepimize 
sağlıkla emekli olmayı nasip etsin. Emeklilik hayatınızda eşinizle, 
çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir hayat geçirmenizi 
temenni ediyorum. Bir kez daha verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından emekli olan personele Başkan Köse tarafından plaket ve 
çeşitli hediyeler verildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

NUTUK HALK OTOBÜSLERİNDE

SAFRANBOLU BELEDİYESİ "TRAVEL TURKEY"DEKİ YERİNİ ALDISAFRANBOLU’NUN İLK KİTAP FUARININ VE
BELEDİYE KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

BAŞKAN KÖSE’DEN
EMEKLİ OLAN PERSONELLERE PLAKET

Safranbolu Belediyesinden Vatandaşlara ücretsiz olarak NUTUK 
hediye ediliyor. 
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Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı arifesinde çeşitli meslek grubundaki esnaflara denetim gerçekleştirdi. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Elif Köse, "Arkadaşlarımız, rutin denetimlerin yanı sıra yeni yıl öncesi de vatandaşlarımızın sağlığı için 
denetimlere devam etti” dedi. 

“Ekiplerimiz; halk sağlığını tehdit eden, tarihi geçmiş, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik rutin denetimlerini zaten sürdürüyorlar. 
Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadeleye de devam ediyoruz,” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Köse, ”Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz; Safranbolu 
esnafının pandemi kurallarına uyup uymadığı, satılan ürünlerde etiket olması zorunluluğu, ruhsat ve temizlik gibi ana hususları da denetliyor. Yaklaşan 
yılbaşı nedeniyle bu günlerde denetimlerimizi sıklaştırdık.” diye konuştu.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk sağlığının her şeyden daha önemli olduğunun altını çizdi. 

Belediye Başkanımız Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur ile birlikte perşembe pazarı esnaflarını ziyaret ederek, onlara iyi yıllar ve 
bereketli kazançlar diledi. 
Esnaf ile uzun süre sohbet eden Başkan Köse, ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada; “Yoğun iş temposundan vakit buldukça 
vatandaşlarımızla, esnafımızla hem sohbet ediyor hem de onların 
dertlerini dinliyoruz. Onlarla birlikte neler yapabileceğimizi 
konuşuyoruz. Perşembe pazarı ziyaretimizi de, hem esnafımıza 
hayırlı işler dilemek hem de onların yeni yıllarını kutlamak için 
gerçekleştirdik.” dedi.

Pazar yeri esnafının kendilerinden bazı taleplerinin de olduğunu belirten Başkan Köse, 
"Burada; esnaf ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, kimseyi mağdur 
etmeden bazı düzenlemeler yapacağız. Bizim için öncelik Safranbolu ve 
Safranbolu insanına hizmet. Bu vesile ile bir kez daha tüm esna�arımıza kazasız 
belasız, bol kazançlı ve sevdikleri ile birlikte güzel bir yıl diliyorum.” diye konuştu.

Esna�ar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye ilgi ve sevgi göstererek, 
hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. 

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ( SAKEM ) kursları devam ediyor.
Safranbolu Belediyesi bünyesindeki SAKEM şubelerinde farklı kurslar ile güzel 
çalışmalara imza atıldığını belirten Başkan Köse, “SAKEM kurslarımız her geçen 
gün farklı etkinlikler ve çalışmalar ile Safranbolulu hemşerilerimizin 
karşısına çıkıyor. Gerçekten çok güzel kurslar ile her gün beğeni toplayan 
çalışmalara imza atılıyor. Buradan almış oldukları serti�kalar ile gündelik 
yaşantılarında kendilerine çok güzel işler bulabilme imkânı doğuyor. Onun 
yanında ebru, yemek, nakış, yabancı dil, bilgisayar gibi birçok dalda 
gerçekleştirdiği etkinlikler ile kurslarımız devam ediyor” diye konuştu.

SAKEM Şubeleri ile farklı dallarda her gün kendini yenileyen etkinlikleri ile 
çalışmaların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanımız Elif Köse, “SAKEM 
kurslarına katılan kursiyerlerimiz burada kendinde fark edemediği 
birçok yeteneğini görme imkânına sahip oluyor. Örneğin 
hemşerilerimiz burada kurslarımızı takip ediyor veya tanıtımlarımızdan 
izliyorlar. Sonuçta gelip kurslarımıza katılıyorlar ve muhteşem eserler 
üretiyorlar. Hocalarımız da kendi alanlarında uzman oldukları için bilgi 
birikimleri ile kursiyerlerimizi donatmaktalar” dedi.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli 
tarafından kentin birçok bölgesine bırakılan mamalar, 
sahipsiz hayvanların beslenmelerini sağlıyor. Onları 
vatandaşların desteği ile beslediklerini ifade eden 
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sahipsiz 
hayvanlar, kar yağışının ardından ne yazık ki 
yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle 
ekiplerimiz, can dostlarımızı aç bırakmamak için 
şehrin çeşitli noktalarına mama bırakmaya 
başladı. Sahipsiz hayvanlara imkânlarımız 
dahilinde sahip çıkmaya çalışıyoruz, onların yaşam 
haklarına daima saygı duyuyoruz. Onlara mama 
takviyesi yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kar yağışının etkili olduğu şu günlerde, sahipsiz hayvanlar unutulmadı. Onlara barınmaları için kedi evi hizmeti sunan Safranbolu Belediyesi, bunun 
yanında can dostların mama ihtiyacını da gideriyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Musalla Mahallesi'ne sonradan dahil edilen bölgenin tüm sokaklarını temizledi. Ekipler, 
yol kenarlarındaki ve parklardaki çöpleri toplayıp, yaprakları süpürdükten sonra yolları yıkadı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, mahalledeki rutin çöp toplama ve yıkama 
gibi çalışmaların yanı sıra; Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatıyla yeni 
bölgenin tümünde haftanın belirli günlerinde temizlik yapılacağı bildirildi. 

Mahallenin bazı bölgelerinde çöplerin konteyner yerine yollara, yol 
kenarlarına ve yeşil alanlara atıldığı bildirilerek; vatandaşlardan konteyner ve 
çöp kovalarını kullanmaları rica edildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Tarihi Çarşı'da ulaşımı zor olan sokaklara yangın dolapları yerleştiriyor. Çalışmayla, itfaiye 
araçlarının müdahalesi gerektiğinde geç kalınmaması amaçlanıyor.
Safranbolu'nun tarihi yerleşim bölümündeki bazı sokakların dar ve yapıların ahşap olmasından ötürü çıkabilecek yangının hızla yayılma riski taşıdığına dikkat 
çeken Belediye Başkanımız Elif Köse, vatandaşların kurulan tertibatı çok kolay kullanabileceklerini belirtti.

Bölgedeki ilçe halkını ve tarihi dokuyu korumak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Köse, "Kentimiz vatandaşlarımızın büyük katkıları ve gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile 'Korumanın Başkenti' ünvanını almıştır. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda, Belediye olarak biz de aynı bilinçle 
elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bundan da öte, vatandaşımızı koruyabilmeliyiz. Bu amaçla dolapları yerleştirdik ama kullanılmasına inşallah 
gerek olmaz." şeklinde konuştu.

BAŞKAN KÖSE PERŞEMBE PAZARINI ZİYARET ETTİ

SAKEM’DE KURSLAR DEVAM EDİYOR
SAFRANBOLU BELEDİYESİ CAN DOSTLARI UNUTMUYOR

MUSALLA MAHALLESİ'NE YENİ KATILAN BÖLÜMÜN
TÜM SOKAKLARI TEMİZLENDİ 

SAFRANBOLU'DA YANGIN TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

SAFRANBOLU BELEDİYESİNDEN YILBAŞI DENETİMİ  
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Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı arifesinde çeşitli meslek grubundaki esnaflara denetim gerçekleştirdi. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Elif Köse, "Arkadaşlarımız, rutin denetimlerin yanı sıra yeni yıl öncesi de vatandaşlarımızın sağlığı için 
denetimlere devam etti” dedi. 

“Ekiplerimiz; halk sağlığını tehdit eden, tarihi geçmiş, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik rutin denetimlerini zaten sürdürüyorlar. 
Görüntü ve gürültü kirliliği ile mücadeleye de devam ediyoruz,” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Köse, ”Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz; Safranbolu 
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yılbaşı nedeniyle bu günlerde denetimlerimizi sıklaştırdık.” diye konuştu.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk sağlığının her şeyden daha önemli olduğunun altını çizdi. 

Belediye Başkanımız Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İnci Sungur ile birlikte perşembe pazarı esnaflarını ziyaret ederek, onlara iyi yıllar ve 
bereketli kazançlar diledi. 
Esnaf ile uzun süre sohbet eden Başkan Köse, ziyaret sonrası yaptığı 
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dertlerini dinliyoruz. Onlarla birlikte neler yapabileceğimizi 
konuşuyoruz. Perşembe pazarı ziyaretimizi de, hem esnafımıza 
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Pazar yeri esnafının kendilerinden bazı taleplerinin de olduğunu belirten Başkan Köse, 
"Burada; esnaf ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, kimseyi mağdur 
etmeden bazı düzenlemeler yapacağız. Bizim için öncelik Safranbolu ve 
Safranbolu insanına hizmet. Bu vesile ile bir kez daha tüm esna�arımıza kazasız 
belasız, bol kazançlı ve sevdikleri ile birlikte güzel bir yıl diliyorum.” diye konuştu.

Esna�ar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye ilgi ve sevgi göstererek, 
hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. 

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ( SAKEM ) kursları devam ediyor.
Safranbolu Belediyesi bünyesindeki SAKEM şubelerinde farklı kurslar ile güzel 
çalışmalara imza atıldığını belirten Başkan Köse, “SAKEM kurslarımız her geçen 
gün farklı etkinlikler ve çalışmalar ile Safranbolulu hemşerilerimizin 
karşısına çıkıyor. Gerçekten çok güzel kurslar ile her gün beğeni toplayan 
çalışmalara imza atılıyor. Buradan almış oldukları serti�kalar ile gündelik 
yaşantılarında kendilerine çok güzel işler bulabilme imkânı doğuyor. Onun 
yanında ebru, yemek, nakış, yabancı dil, bilgisayar gibi birçok dalda 
gerçekleştirdiği etkinlikler ile kurslarımız devam ediyor” diye konuştu.

SAKEM Şubeleri ile farklı dallarda her gün kendini yenileyen etkinlikleri ile 
çalışmaların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanımız Elif Köse, “SAKEM 
kurslarına katılan kursiyerlerimiz burada kendinde fark edemediği 
birçok yeteneğini görme imkânına sahip oluyor. Örneğin 
hemşerilerimiz burada kurslarımızı takip ediyor veya tanıtımlarımızdan 
izliyorlar. Sonuçta gelip kurslarımıza katılıyorlar ve muhteşem eserler 
üretiyorlar. Hocalarımız da kendi alanlarında uzman oldukları için bilgi 
birikimleri ile kursiyerlerimizi donatmaktalar” dedi.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli 
tarafından kentin birçok bölgesine bırakılan mamalar, 
sahipsiz hayvanların beslenmelerini sağlıyor. Onları 
vatandaşların desteği ile beslediklerini ifade eden 
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sahipsiz 
hayvanlar, kar yağışının ardından ne yazık ki 
yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle 
ekiplerimiz, can dostlarımızı aç bırakmamak için 
şehrin çeşitli noktalarına mama bırakmaya 
başladı. Sahipsiz hayvanlara imkânlarımız 
dahilinde sahip çıkmaya çalışıyoruz, onların yaşam 
haklarına daima saygı duyuyoruz. Onlara mama 
takviyesi yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kar yağışının etkili olduğu şu günlerde, sahipsiz hayvanlar unutulmadı. Onlara barınmaları için kedi evi hizmeti sunan Safranbolu Belediyesi, bunun 
yanında can dostların mama ihtiyacını da gideriyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Musalla Mahallesi'ne sonradan dahil edilen bölgenin tüm sokaklarını temizledi. Ekipler, 
yol kenarlarındaki ve parklardaki çöpleri toplayıp, yaprakları süpürdükten sonra yolları yıkadı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, mahalledeki rutin çöp toplama ve yıkama 
gibi çalışmaların yanı sıra; Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatıyla yeni 
bölgenin tümünde haftanın belirli günlerinde temizlik yapılacağı bildirildi. 

Mahallenin bazı bölgelerinde çöplerin konteyner yerine yollara, yol 
kenarlarına ve yeşil alanlara atıldığı bildirilerek; vatandaşlardan konteyner ve 
çöp kovalarını kullanmaları rica edildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Tarihi Çarşı'da ulaşımı zor olan sokaklara yangın dolapları yerleştiriyor. Çalışmayla, itfaiye 
araçlarının müdahalesi gerektiğinde geç kalınmaması amaçlanıyor.
Safranbolu'nun tarihi yerleşim bölümündeki bazı sokakların dar ve yapıların ahşap olmasından ötürü çıkabilecek yangının hızla yayılma riski taşıdığına dikkat 
çeken Belediye Başkanımız Elif Köse, vatandaşların kurulan tertibatı çok kolay kullanabileceklerini belirtti.

Bölgedeki ilçe halkını ve tarihi dokuyu korumak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Köse, "Kentimiz vatandaşlarımızın büyük katkıları ve gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile 'Korumanın Başkenti' ünvanını almıştır. Koruma bilincinin üst seviyede olduğu Safranbolu'muzda, Belediye olarak biz de aynı bilinçle 
elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bundan da öte, vatandaşımızı koruyabilmeliyiz. Bu amaçla dolapları yerleştirdik ama kullanılmasına inşallah 
gerek olmaz." şeklinde konuştu.
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TEMMUZ AYI ÇENGEL BULMACA ÇÖZÜMÜ

GEÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE

TAHİR  KARAUĞUZ  VE  DİZELERİNDEKİ
 S A F R A N B O L U

Kızıltan ULUKAVAK

 Geçtiğimiz 20.yüzyılın, özellikle ilk yarısının en 
ünlü Safranbolulularından biri merhum Tahir 
KARAUĞUZ’dur. Cumhuriyetin hemen öncesi ve 
sonrası dönemde çok etkin, çok yararlı hizmetleri 
gerçekleştiren bir Safranbolu büyüğü olan Tahir 
KARAUĞUZ ne yazık ki yaşıtları dışında, 
Safranboluluların çok büyük bir bölümünce yeterince 
tanınmamakta; hatta hiç bilinmemektedir.

 İsmini duyanlardan Singerci Mustafa Efendi’nin 
(Mustafa SOYDAL) kayınbiraderi, 1930’lu yılların 
ortalarında doğanların okul arkadaşı Günay 
SOYDAL’ın dayısı olduğunu bilenler olabilir. Kişiliği ve 

Benimki, Trabzon-Safranbolu arasında 
Beş bin evler mahallesine uzanan 
sakin bir çocukluk dönemi. Mahalle- 
mizde evlerin kapıları açık olurdu, 
eğer kapı kapalıysa bilin ki anahtar 
üzerindeydi. Birbirimizin çay kaşık- 
larının sesini duyardık, kimin evinde 
televizyon varsa orada toplanırdık. 

Ben, birlik içinde yaşamayı sevdim.

etkinlikleri hakkında, Safranboluluların bilgilerinin çok yetersiz olması, 
Sayın KARAUĞUZ’un 1920’li yıllardan itibaren yaşamını Zonguldak’ta ve 
1960 sonrasında da İstanbul’da geçirmiş olmasından kaynaklanmak- 
tadır.

 Tahir KARAUĞUZ (1898-1982), 
Safranbolu’da "Karakullukçuoğlu" 
lakabıyla tanınan Saraç Mehmet 
Usta’nın (Mehmet Hilmi Gürol) oğlu 
olup, Safranbolu’daki ilk ve orta 
öğreniminden sonra Kastamonu 
İdadisi’ne (Lise) gönderilir. 

 Kastamonu’da İttihat Terakki’ye 
bağlı “Türk Gücü” örgütüne kaydolur; 
İttihat Terakki’nin çıkardığı “Köroğlu” 
gazetesinde çıkan yurtseverlik ve 
kahramanlık konulu şiirleri yayımlanır. 
Bu nedenle Lisedeki bir öğretmeni 
tarafından kendisine “Safranbolu’nun 
Tahir’i; Kastamonu’nun Şairi” ünvanı 
verilir. Ulusal konuların görüşüldüğü 
toplantılarda ateşli söylevlerde 
bulunur, coşkulu şiirler okur.

 1962 yılında İstanbul’a taşınır. Şair ”Abdülhak Hamit’i Sevenler”  ve 
”Türk Büyüklerini Anma ve Tanıtma” adıyla iki dernek kurar, bu 
derneklerde de etkin sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur.
 
 Sayın KARAUĞUZ, 1976 yılında bu satırların yazarı, zamanın 
Safranbolu Belediye Başkanı’na, “Devre-i Kaside” ve ”Gazel” başlıklı iki 
şiirinin yer aldığı bir fasikül gönderir. 1951 yılında Safranbolu-Karabük 
Gazetesi’nin 15-19 sayılarında yayınlandığı ve divan edebiyatı şiir 
türlerinden olan “Kaside” biçiminde yazıldığı anlaşılan “Devre-i Kaside” 
adlı  şiirini  Şair, ”Tarz-ı Nedim” yani, 18. yüzyılın ünlü divan şairi Nedim 
üslubunda ya da biçiminde yazdığını belirtir.

 Ancak, şiir tümüyle Osmanlıca sözcük ve terimlerle, aruz veznine 
uyularak yazılmıştır. Nitekim şair Tahir KARAUĞUZ, şiirinin son beytinde 
“Fehmeyleyemez artık bizi ensal-i cedide / Yazdıklarımız çünki betarz-i 
kudemadır” (Bizi yeni kuşaklar artık hiç anlayamaz / Çünkü yazdıklarımız 
eskilerin tarzındadır)  diyerek bir gerçeği ifade etmektedir. 1950’li yılların 
gençliğinin anlayamadığı bir şiiri, 2000’li yılların sadece gençleri değil, 
onlarla birlikte yaşlıları da hiç anlayamayacak ve günümüz diline 
dönüştürülmesine gereksinim duyacaklardır.

 Devre-i Kaside şiirinin tamamına yakın çok büyük bir bölümü, 
geçtiğimiz  yüzyıldaki Safranbolu’yu ve kimi Safranboluluları konu 
almaktadır. 109 beyit, 218 dizeden oluşan bu çok uzun şiir Osmanlıca 
aslına olabildiğince bağlı kalınarak ve hece vezniyle bu satırların 
yazarınca günümüzün Türkçesine dönüştürülmeye çalışılarak, 2007 
yılında “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” adlı kitabının 
1.basımında yayınlanmış ve böylece kaybolup gitmesine, 
unutulmamasına yardımcı olunabileceği düşünülmüştür.

 Söz konusu şiirin 1. bölümündeki Safranbolu’yu anlatan 16 
beyitten, 12’sine; bir başka anlatımla 24 dizeye, şairin Safranbolu’yu 
cennete benzetmesinden esinlenerek, “Cennet Safranbolu” başlığı 
konulmuştur.

 “Cennet Safranbolu” başlığı altındaki dizelere, Sayın Tahir 
KARAUĞUZ saygıyla   ve rahmet dilekleriyle anılarak, aşağıda yer verilmiş 
bulunulmaktadır.

CENNET SAFRANBOLU
 

Safranbolu’nun bağları benzersiz güzeldir,
Salkımları yakut ile tartılsa yeridir

Baştanbaşa yeşil ovalar coşku içinde,
Çam dalgalı ormanları gökyüzü renginde.

Yağmış gibidir, sanki bereket gökten yere;
Orada tabiat, her yanda bolluk içindedir.

Dut, elma, erik meyvesi ve bostanla dolu,
Tanrı’nın büyük bir nimetidir Safranbolu.

Seher zamanı bülbüller öter, güller açar,
Uyandırır aşıkları, sabahleyin rüzgar.

Duygular uçacakmış gibi, sanki gönüller
Bir başka hayal alemine kol açar, gider

Çam gölgelerinde kırlara dökülür gençler,
Gönül sefa sarhoşu, yine dönsün kadehler.

Dostların gittiği ya Mağara ya Göveren;
Sefa mızrabından, hangi şarkıdır dökülen?

Bağlar’da zevk ve neşe dolu, havuz başları, 
Cümbüşü gör, bu neşenin, kimde ne kadarı ?

.
Bir çık Değirmenbaşı’na dünyayı seyret de,

Rüzgara bak, bu havadır, Cennet’te esen de.

Cennet ya altında ya da üstünde değilse,
Doğrudur, Cennet yolu buradan geçer dense

Safranbolu, Safranbolu ve de Safranbolu;
Dünya cennetisin veya sende Cennet yolu 

İşçi bir babanın kızıyım.  Yılda bir alınan bayramlığımı, başucuma koyup 
da uyurdum, hele birde geceleyin uyanıp o elbiseyi hayran hayran 
izlemek hatta koklamak ancak bizim dönemin çocuklarının bilip 
hissedebileceği bir coşkudur. Bayram sabahları dedemin Akçasu 
mahallesindeki tarih kokan evinin bahçesinde toplanırdık. Bu kez, 
akrabalarımla birlikte.  

Her bayram sabahı dayımlar, teyzemler ve tüm çocuklar birlik olup 
kahvaltı ederdik yere serilen halıların üzerindeki sofralarda.  Neredeyse 
kırk kişi olurduk da, ne gürültüden, ne kalabalıktan rahatsız olmazdık.

Ben, kalabalıklar içinde yaşamayı sevdim. 

Heyecanla beklerdim bayramları ve dedemin bahçesindeki bayram 
sofralarını. Birlikten kuvvet doğar denilir ya; biz yere hazırlanan 
sofralarda bol tebessümle, çokça sohbetle doyan büyük bir aileydik. 
Kimi zaman birbirimize gönül koysak da vazgeçmedik biz bağlarımızdan 
asla. İşte, o bağ ile geldim ben bugüne.

Ben aile bağlarımızı sevdim.

Bir ara, rüzgar beni hırçın dalgalı şehre savurduğunda, yabancılık 
hissetmedim, köklerim oradaydı, ne de olsa.
 
Okul bittiğinde, kalbimiz Safranbolu diye atınca döndük aidiyet 
hissettiğimiz kente, bu kez tek bir farkla: 

Artık kentin okuyan kızlarından Elif değildim, bu kez mimarlık 
fakültesinden mezun, işçi babanın kızı, çiçeği burnunda mimar Elif 
Köse’ydim. 

Dimdik durdum, hep mimar oldum, özgürlük diye atan kalbim hiç 
durmadı, kendimden, onurumdan aklımdan, özgürlüğümden dün 
vermeden çalıştım yaşadım.

Evlat oldum, mimar oldum, Asya’nın annesi oldum, başkan oldum.  
İşte hepsi Elif, hepsi ben. 
Hepsi insan.
Ben en çok “Elif gibi Elif” olmayı sevdim.

......

 Açık radyo Hayattan Hikayeler programında Safranbolu belediye 
başkanı, mimar Elif Köse ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Elif Köse için 
yazdığım bu yazıyı, Altın Safran’ın bu sayısında paylaşmak istedim. 

 Safranbolu’da büyüyen çocuğun, büyüdüğünde kentin başkanı 
olması hikayesi çok kıymetli. Bilhassa mimar bir kadın olması gerek 
kentin tarihi dokusu, gerek kültürel yapısı için çok daha önem arz ediyor. 

 Safranbolu, bence kadın bakış açısıyla gelişecek bir kent. 
Kentlerin cinsiyeti olsaydı, Safranbolu için naif bir kadın, derdim. Tarihi 
dokusu saçları, kültürel yapısı da o da naif karakteri olurdu, sanırım. 
Safranbolu sokaklarında tertemiz kıyafetleriyle temizlik işçisi, itfaiye 
çalışanı, belediye yetkilisi ya da kadın üreticileri gördükçe, kadınların 
emeğinin gücünü hissettikçe “işte! kadın bakış açısı” diyorum kendi 
kendime. Adeta kadınların el birliği ile adım adım büyüyor, gelişiyor bu 
naif kent. 

 Elbette, evleriyle, kültürüyle, tatlarıyla ve en önemlisi safran çiçeği 
ile anılan bu kentin, sanatın, mimarinin, estetiğin ve birçok alanda 
öncülük edebilmesini diliyorum. Altın Safran Film festivali ve ardından 
gerçekleştirilen bir ilk olan kitap fuarı ile bu konuda umudum anbean 
artıyor. 

 Kadın belediye başkanlarının çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum 
bilhassa köklerimin ait olduğu kente dikkat kesiliyorum. Mimar Elif 
Köse’nin halk ile iç içe, tevazu dolu tavrı insanların gönlünü kazanmaya 
yetiyor. Belediye başkanının türlü görevleri olabilir, anahtar cümle halka 
hizmettir. Halk ile iç içe olması yanıyla, mesleği itibariyle kentin 
dokusuna, tarihine, bu topraklarda büyüyen bir birey olarak kültürüne, 
halkın ihtiyaçlarını bilen bir insan. Daha nice güzel çalışmalarıyla, halk ile 
el ele, gönül gönüle çalışmalarının devamını diliyorum. 

 Hepimizin dileği, bu nadide kentin tüm mimari, kültürel 
birikimleriyle yaşaması, gelecek kuşaklara aktarılması olduğuna eminim. 

Hepimizin kenti Safranbolu.

Hepimizin tarihi, kültürü.

Hepimizin mirası olacak olana kent.

Kalbimiz, Safranbolu diye atıyor.

e-posta: 1dunyamasal@gmail.com
                                                            instagram: mukerrem.yldz
                                                                              hayattan.hikayeler

HAYATTAN HİKAYELER

KALBİMİZ SAFRANBOLU DİYE ATIYOR

Mükerrem YILDIZ

 1.Dünya Savaşı yıllarıdır; lisedeki öğrenimine ara verir, 1916 yılında 
gönüllü olarak askere gider. “Yıldırım Bey” müfrezesi adındaki Birliği’nde 
önemli hizmetlerde bulunur. Savaşın sonunda 1918’de Teğmen 
rütbesiyle terhis olur, Kastamonu Lisesi’nde son sınıfa kaydolur ve lise 
öğrenimini tamamlar. Kurtuluş Savaşı sırasında, iki arkadaşıyla birlikte, 
Kuvay-ı Milliye ve TBMM Hükümeti’nin yanında yer alan Kastamonu’nun 
ünlü “Açıksöz” Gazetesi’ni yayınlamaya başlar. 

 Sonra Ulus Bucak Müdürlüğü’ne, ardından kömür ocağı işleten 
dayısı Maksut ÇİVİ’nin bulunduğu “Zonguldak “Askeri Polis 
Müdürlüğü”ne atanır. Şiirlerini önce 1922’de “Orduya Armağan”, sonra 
“Orta Anadolu’da Yunan Faciaları” adıyla iki ayrı kitap halinde yayımlar.  
Bu iki kitabı için Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa (ATATÜRK), takdir ve tebrik mektupları 
gönderir. 

 Sakarya Savaşı sırasında Ankara’dadır. Genelkurmay İstihbarat 
Dairesi’nde görev verilir, zamanın ünlü yazarları Mehmet Akif (ERSOY), 
Yakup Kadri (KARAOSMANOĞLU) ve Halide Edip (ADIVAR) ile birlikte 
çalışır. Kurtuluş Savaşı sonrası Zonguldak’a İstihbarat Subayı olarak 
atanır. Önce 1926 yılında “beyaz”; sonra 1930 yılında “kırmızı” şeritli 
“İstiklal Madalyası”yla ödüllendirilir.

 Zonguldak’ta 1923 yılında “Zonguldak” adlı gazeteyi çıkarmaya 
başlar. “Karaelmas” matbaasını kurar. Zonguldak için “Karaelmas” sıfatını 
ilk kez Sayın KARAUĞUZ kullanır. 1940’lı yıllardan itibaren “Doğu” adlı bir 
dergiyi ve 1951 yılında da Karabük’te, “Safranbolu-Karabük” adlı bir 
gazeteyi yayınlamaya başlar.

 Merhum Tahir KARAUĞUZ, 1927 yılında Zonguldak’ın İl olmasında 
ve Safranbolu ilçesinin de Kastamonu’dan ayrılarak Zonguldak’a 
bağlanmasında önemli katkılarda bulunur. Ayrıca Zonguldak’ta toplumsal 
ve siyasal görevler üstlenmekten de geri durmaz. Zonguldak İl Genel 
Meclisi’nde uzun yıllar Safranbolu’yu, sonra 1945’te ilçe olmasının 
ardından Ulus’u temsil eder. Zonguldak Halkevi’nde ve CHP Zonguldak İl
örgütünde de görev alır. Sosyal ve Kültürel içerikli çeşitli derneklerin 
kurulmasına ön ayak olur.  

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolulu Devlet Sanatçısı Sadi 
Yaver ATAMAN'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Mesajında Rahmetli Ataman'ın isminin meclis salonuna verilmesini teklif 
edeceklerini de açıklayan Başkan Köse, şunları söyledi:

"Bugün, Safranbolu’muzun kıymetli şahsiyet- lerinden Sadi Yaver 
ATAMAN’ın ölüm yıl dönümü. Kentimiz onun gibi bir folklor uzmanı, saha 
araştırmacısı, eğitimci, yönetici ve sanat uygula- yıcısını kaybedeli tam 27 
yıl oldu. 

Rahmetli Ataman, Safranbolu’ya olan bağını 'Toprağından, suyundan, 
havasından ve insan- larından feyz ve güç aldığım Safranbolu’muz' 
sözleriyle tarif etmiş, Safranbolu’nun tarihi ve gelenekleri üzerine yaptığı 
araştırmaları kitaplaştırdığında ise, Safranbolu’yu bir kitaba sığdırmanın 
ne kadar güç olduğunun vurgusunu yapmıştır. 

Böyle kadim bir şehir, bu şehre hizmette bulunan böyle donanımlı bir 
şahsiyet… Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman’ı unutmadık, her ölüm yıl 
dönümünde anıyoruz ancak; onun ismini yazılı olarak, gözle görülür bir 
yerde yaşatmak istedik. Bunun için de Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar 
Kültür Merkezi’mizdeki Meclis Salonunu uygun bulduk. Önümüzdeki 
meclis toplantısında bu tekli� oylamaya sunacağız.

Safranbolu’muza emek veren, bu kent için yüreğini ortaya koyan her kim 
olursa; onun adını ve eserlerini yaşatmak bizim görevimizdir. 

Bu duygularla ve düşüncelerle Sadi Yaver ATAMAN başta olmak üzere, 
Safranbolu’muza katkısı olan tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum."

SADİ YAVER ATAMAN’I RAHMETLE ANIYORUZ
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GEÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE

TAHİR  KARAUĞUZ  VE  DİZELERİNDEKİ
 S A F R A N B O L U

Kızıltan ULUKAVAK

 Geçtiğimiz 20.yüzyılın, özellikle ilk yarısının en 
ünlü Safranbolulularından biri merhum Tahir 
KARAUĞUZ’dur. Cumhuriyetin hemen öncesi ve 
sonrası dönemde çok etkin, çok yararlı hizmetleri 
gerçekleştiren bir Safranbolu büyüğü olan Tahir 
KARAUĞUZ ne yazık ki yaşıtları dışında, 
Safranboluluların çok büyük bir bölümünce yeterince 
tanınmamakta; hatta hiç bilinmemektedir.

 İsmini duyanlardan Singerci Mustafa Efendi’nin 
(Mustafa SOYDAL) kayınbiraderi, 1930’lu yılların 
ortalarında doğanların okul arkadaşı Günay 
SOYDAL’ın dayısı olduğunu bilenler olabilir. Kişiliği ve 

Benimki, Trabzon-Safranbolu arasında 
Beş bin evler mahallesine uzanan 
sakin bir çocukluk dönemi. Mahalle- 
mizde evlerin kapıları açık olurdu, 
eğer kapı kapalıysa bilin ki anahtar 
üzerindeydi. Birbirimizin çay kaşık- 
larının sesini duyardık, kimin evinde 
televizyon varsa orada toplanırdık. 

Ben, birlik içinde yaşamayı sevdim.

etkinlikleri hakkında, Safranboluluların bilgilerinin çok yetersiz olması, 
Sayın KARAUĞUZ’un 1920’li yıllardan itibaren yaşamını Zonguldak’ta ve 
1960 sonrasında da İstanbul’da geçirmiş olmasından kaynaklanmak- 
tadır.

 Tahir KARAUĞUZ (1898-1982), 
Safranbolu’da "Karakullukçuoğlu" 
lakabıyla tanınan Saraç Mehmet 
Usta’nın (Mehmet Hilmi Gürol) oğlu 
olup, Safranbolu’daki ilk ve orta 
öğreniminden sonra Kastamonu 
İdadisi’ne (Lise) gönderilir. 

 Kastamonu’da İttihat Terakki’ye 
bağlı “Türk Gücü” örgütüne kaydolur; 
İttihat Terakki’nin çıkardığı “Köroğlu” 
gazetesinde çıkan yurtseverlik ve 
kahramanlık konulu şiirleri yayımlanır. 
Bu nedenle Lisedeki bir öğretmeni 
tarafından kendisine “Safranbolu’nun 
Tahir’i; Kastamonu’nun Şairi” ünvanı 
verilir. Ulusal konuların görüşüldüğü 
toplantılarda ateşli söylevlerde 
bulunur, coşkulu şiirler okur.

 1962 yılında İstanbul’a taşınır. Şair ”Abdülhak Hamit’i Sevenler”  ve 
”Türk Büyüklerini Anma ve Tanıtma” adıyla iki dernek kurar, bu 
derneklerde de etkin sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur.
 
 Sayın KARAUĞUZ, 1976 yılında bu satırların yazarı, zamanın 
Safranbolu Belediye Başkanı’na, “Devre-i Kaside” ve ”Gazel” başlıklı iki 
şiirinin yer aldığı bir fasikül gönderir. 1951 yılında Safranbolu-Karabük 
Gazetesi’nin 15-19 sayılarında yayınlandığı ve divan edebiyatı şiir 
türlerinden olan “Kaside” biçiminde yazıldığı anlaşılan “Devre-i Kaside” 
adlı  şiirini  Şair, ”Tarz-ı Nedim” yani, 18. yüzyılın ünlü divan şairi Nedim 
üslubunda ya da biçiminde yazdığını belirtir.

 Ancak, şiir tümüyle Osmanlıca sözcük ve terimlerle, aruz veznine 
uyularak yazılmıştır. Nitekim şair Tahir KARAUĞUZ, şiirinin son beytinde 
“Fehmeyleyemez artık bizi ensal-i cedide / Yazdıklarımız çünki betarz-i 
kudemadır” (Bizi yeni kuşaklar artık hiç anlayamaz / Çünkü yazdıklarımız 
eskilerin tarzındadır)  diyerek bir gerçeği ifade etmektedir. 1950’li yılların 
gençliğinin anlayamadığı bir şiiri, 2000’li yılların sadece gençleri değil, 
onlarla birlikte yaşlıları da hiç anlayamayacak ve günümüz diline 
dönüştürülmesine gereksinim duyacaklardır.

 Devre-i Kaside şiirinin tamamına yakın çok büyük bir bölümü, 
geçtiğimiz  yüzyıldaki Safranbolu’yu ve kimi Safranboluluları konu 
almaktadır. 109 beyit, 218 dizeden oluşan bu çok uzun şiir Osmanlıca 
aslına olabildiğince bağlı kalınarak ve hece vezniyle bu satırların 
yazarınca günümüzün Türkçesine dönüştürülmeye çalışılarak, 2007 
yılında “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” adlı kitabının 
1.basımında yayınlanmış ve böylece kaybolup gitmesine, 
unutulmamasına yardımcı olunabileceği düşünülmüştür.

 Söz konusu şiirin 1. bölümündeki Safranbolu’yu anlatan 16 
beyitten, 12’sine; bir başka anlatımla 24 dizeye, şairin Safranbolu’yu 
cennete benzetmesinden esinlenerek, “Cennet Safranbolu” başlığı 
konulmuştur.

 “Cennet Safranbolu” başlığı altındaki dizelere, Sayın Tahir 
KARAUĞUZ saygıyla   ve rahmet dilekleriyle anılarak, aşağıda yer verilmiş 
bulunulmaktadır.

CENNET SAFRANBOLU
 

Safranbolu’nun bağları benzersiz güzeldir,
Salkımları yakut ile tartılsa yeridir

Baştanbaşa yeşil ovalar coşku içinde,
Çam dalgalı ormanları gökyüzü renginde.

Yağmış gibidir, sanki bereket gökten yere;
Orada tabiat, her yanda bolluk içindedir.

Dut, elma, erik meyvesi ve bostanla dolu,
Tanrı’nın büyük bir nimetidir Safranbolu.

Seher zamanı bülbüller öter, güller açar,
Uyandırır aşıkları, sabahleyin rüzgar.

Duygular uçacakmış gibi, sanki gönüller
Bir başka hayal alemine kol açar, gider

Çam gölgelerinde kırlara dökülür gençler,
Gönül sefa sarhoşu, yine dönsün kadehler.

Dostların gittiği ya Mağara ya Göveren;
Sefa mızrabından, hangi şarkıdır dökülen?

Bağlar’da zevk ve neşe dolu, havuz başları, 
Cümbüşü gör, bu neşenin, kimde ne kadarı ?

.
Bir çık Değirmenbaşı’na dünyayı seyret de,

Rüzgara bak, bu havadır, Cennet’te esen de.

Cennet ya altında ya da üstünde değilse,
Doğrudur, Cennet yolu buradan geçer dense

Safranbolu, Safranbolu ve de Safranbolu;
Dünya cennetisin veya sende Cennet yolu 

İşçi bir babanın kızıyım.  Yılda bir alınan bayramlığımı, başucuma koyup 
da uyurdum, hele birde geceleyin uyanıp o elbiseyi hayran hayran 
izlemek hatta koklamak ancak bizim dönemin çocuklarının bilip 
hissedebileceği bir coşkudur. Bayram sabahları dedemin Akçasu 
mahallesindeki tarih kokan evinin bahçesinde toplanırdık. Bu kez, 
akrabalarımla birlikte.  

Her bayram sabahı dayımlar, teyzemler ve tüm çocuklar birlik olup 
kahvaltı ederdik yere serilen halıların üzerindeki sofralarda.  Neredeyse 
kırk kişi olurduk da, ne gürültüden, ne kalabalıktan rahatsız olmazdık.

Ben, kalabalıklar içinde yaşamayı sevdim. 

Heyecanla beklerdim bayramları ve dedemin bahçesindeki bayram 
sofralarını. Birlikten kuvvet doğar denilir ya; biz yere hazırlanan 
sofralarda bol tebessümle, çokça sohbetle doyan büyük bir aileydik. 
Kimi zaman birbirimize gönül koysak da vazgeçmedik biz bağlarımızdan 
asla. İşte, o bağ ile geldim ben bugüne.

Ben aile bağlarımızı sevdim.

Bir ara, rüzgar beni hırçın dalgalı şehre savurduğunda, yabancılık 
hissetmedim, köklerim oradaydı, ne de olsa.
 
Okul bittiğinde, kalbimiz Safranbolu diye atınca döndük aidiyet 
hissettiğimiz kente, bu kez tek bir farkla: 

Artık kentin okuyan kızlarından Elif değildim, bu kez mimarlık 
fakültesinden mezun, işçi babanın kızı, çiçeği burnunda mimar Elif 
Köse’ydim. 

Dimdik durdum, hep mimar oldum, özgürlük diye atan kalbim hiç 
durmadı, kendimden, onurumdan aklımdan, özgürlüğümden dün 
vermeden çalıştım yaşadım.

Evlat oldum, mimar oldum, Asya’nın annesi oldum, başkan oldum.  
İşte hepsi Elif, hepsi ben. 
Hepsi insan.
Ben en çok “Elif gibi Elif” olmayı sevdim.

......

 Açık radyo Hayattan Hikayeler programında Safranbolu belediye 
başkanı, mimar Elif Köse ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Elif Köse için 
yazdığım bu yazıyı, Altın Safran’ın bu sayısında paylaşmak istedim. 

 Safranbolu’da büyüyen çocuğun, büyüdüğünde kentin başkanı 
olması hikayesi çok kıymetli. Bilhassa mimar bir kadın olması gerek 
kentin tarihi dokusu, gerek kültürel yapısı için çok daha önem arz ediyor. 

 Safranbolu, bence kadın bakış açısıyla gelişecek bir kent. 
Kentlerin cinsiyeti olsaydı, Safranbolu için naif bir kadın, derdim. Tarihi 
dokusu saçları, kültürel yapısı da o da naif karakteri olurdu, sanırım. 
Safranbolu sokaklarında tertemiz kıyafetleriyle temizlik işçisi, itfaiye 
çalışanı, belediye yetkilisi ya da kadın üreticileri gördükçe, kadınların 
emeğinin gücünü hissettikçe “işte! kadın bakış açısı” diyorum kendi 
kendime. Adeta kadınların el birliği ile adım adım büyüyor, gelişiyor bu 
naif kent. 

 Elbette, evleriyle, kültürüyle, tatlarıyla ve en önemlisi safran çiçeği 
ile anılan bu kentin, sanatın, mimarinin, estetiğin ve birçok alanda 
öncülük edebilmesini diliyorum. Altın Safran Film festivali ve ardından 
gerçekleştirilen bir ilk olan kitap fuarı ile bu konuda umudum anbean 
artıyor. 

 Kadın belediye başkanlarının çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum 
bilhassa köklerimin ait olduğu kente dikkat kesiliyorum. Mimar Elif 
Köse’nin halk ile iç içe, tevazu dolu tavrı insanların gönlünü kazanmaya 
yetiyor. Belediye başkanının türlü görevleri olabilir, anahtar cümle halka 
hizmettir. Halk ile iç içe olması yanıyla, mesleği itibariyle kentin 
dokusuna, tarihine, bu topraklarda büyüyen bir birey olarak kültürüne, 
halkın ihtiyaçlarını bilen bir insan. Daha nice güzel çalışmalarıyla, halk ile 
el ele, gönül gönüle çalışmalarının devamını diliyorum. 

 Hepimizin dileği, bu nadide kentin tüm mimari, kültürel 
birikimleriyle yaşaması, gelecek kuşaklara aktarılması olduğuna eminim. 

Hepimizin kenti Safranbolu.

Hepimizin tarihi, kültürü.

Hepimizin mirası olacak olana kent.

Kalbimiz, Safranbolu diye atıyor.

e-posta: 1dunyamasal@gmail.com
                                                            instagram: mukerrem.yldz
                                                                              hayattan.hikayeler
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KALBİMİZ SAFRANBOLU DİYE ATIYOR

Mükerrem YILDIZ

 1.Dünya Savaşı yıllarıdır; lisedeki öğrenimine ara verir, 1916 yılında 
gönüllü olarak askere gider. “Yıldırım Bey” müfrezesi adındaki Birliği’nde 
önemli hizmetlerde bulunur. Savaşın sonunda 1918’de Teğmen 
rütbesiyle terhis olur, Kastamonu Lisesi’nde son sınıfa kaydolur ve lise 
öğrenimini tamamlar. Kurtuluş Savaşı sırasında, iki arkadaşıyla birlikte, 
Kuvay-ı Milliye ve TBMM Hükümeti’nin yanında yer alan Kastamonu’nun 
ünlü “Açıksöz” Gazetesi’ni yayınlamaya başlar. 

 Sonra Ulus Bucak Müdürlüğü’ne, ardından kömür ocağı işleten 
dayısı Maksut ÇİVİ’nin bulunduğu “Zonguldak “Askeri Polis 
Müdürlüğü”ne atanır. Şiirlerini önce 1922’de “Orduya Armağan”, sonra 
“Orta Anadolu’da Yunan Faciaları” adıyla iki ayrı kitap halinde yayımlar.  
Bu iki kitabı için Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve 
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa (ATATÜRK), takdir ve tebrik mektupları 
gönderir. 

 Sakarya Savaşı sırasında Ankara’dadır. Genelkurmay İstihbarat 
Dairesi’nde görev verilir, zamanın ünlü yazarları Mehmet Akif (ERSOY), 
Yakup Kadri (KARAOSMANOĞLU) ve Halide Edip (ADIVAR) ile birlikte 
çalışır. Kurtuluş Savaşı sonrası Zonguldak’a İstihbarat Subayı olarak 
atanır. Önce 1926 yılında “beyaz”; sonra 1930 yılında “kırmızı” şeritli 
“İstiklal Madalyası”yla ödüllendirilir.

 Zonguldak’ta 1923 yılında “Zonguldak” adlı gazeteyi çıkarmaya 
başlar. “Karaelmas” matbaasını kurar. Zonguldak için “Karaelmas” sıfatını 
ilk kez Sayın KARAUĞUZ kullanır. 1940’lı yıllardan itibaren “Doğu” adlı bir 
dergiyi ve 1951 yılında da Karabük’te, “Safranbolu-Karabük” adlı bir 
gazeteyi yayınlamaya başlar.

 Merhum Tahir KARAUĞUZ, 1927 yılında Zonguldak’ın İl olmasında 
ve Safranbolu ilçesinin de Kastamonu’dan ayrılarak Zonguldak’a 
bağlanmasında önemli katkılarda bulunur. Ayrıca Zonguldak’ta toplumsal 
ve siyasal görevler üstlenmekten de geri durmaz. Zonguldak İl Genel 
Meclisi’nde uzun yıllar Safranbolu’yu, sonra 1945’te ilçe olmasının 
ardından Ulus’u temsil eder. Zonguldak Halkevi’nde ve CHP Zonguldak İl
örgütünde de görev alır. Sosyal ve Kültürel içerikli çeşitli derneklerin 
kurulmasına ön ayak olur.  

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolulu Devlet Sanatçısı Sadi 
Yaver ATAMAN'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Mesajında Rahmetli Ataman'ın isminin meclis salonuna verilmesini teklif 
edeceklerini de açıklayan Başkan Köse, şunları söyledi:

"Bugün, Safranbolu’muzun kıymetli şahsiyet- lerinden Sadi Yaver 
ATAMAN’ın ölüm yıl dönümü. Kentimiz onun gibi bir folklor uzmanı, saha 
araştırmacısı, eğitimci, yönetici ve sanat uygula- yıcısını kaybedeli tam 27 
yıl oldu. 

Rahmetli Ataman, Safranbolu’ya olan bağını 'Toprağından, suyundan, 
havasından ve insan- larından feyz ve güç aldığım Safranbolu’muz' 
sözleriyle tarif etmiş, Safranbolu’nun tarihi ve gelenekleri üzerine yaptığı 
araştırmaları kitaplaştırdığında ise, Safranbolu’yu bir kitaba sığdırmanın 
ne kadar güç olduğunun vurgusunu yapmıştır. 

Böyle kadim bir şehir, bu şehre hizmette bulunan böyle donanımlı bir 
şahsiyet… Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman’ı unutmadık, her ölüm yıl 
dönümünde anıyoruz ancak; onun ismini yazılı olarak, gözle görülür bir 
yerde yaşatmak istedik. Bunun için de Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar 
Kültür Merkezi’mizdeki Meclis Salonunu uygun bulduk. Önümüzdeki 
meclis toplantısında bu tekli� oylamaya sunacağız.

Safranbolu’muza emek veren, bu kent için yüreğini ortaya koyan her kim 
olursa; onun adını ve eserlerini yaşatmak bizim görevimizdir. 

Bu duygularla ve düşüncelerle Sadi Yaver ATAMAN başta olmak üzere, 
Safranbolu’muza katkısı olan tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum."

SADİ YAVER ATAMAN’I RAHMETLE ANIYORUZ




