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Ün�vers�te seç�m�nde Safranbolu’yu terc�h Eden Değerl� Genç 
Kardeşler�m;

Büyük Önder Gaz� Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “B�z her şey� gençl�ğe 
bırakacağız... Geleceğ�n üm�d�, ışıklı ç�çekler� onlardır. Bütün üm�d�m 
gençl�kted�r.” sözler�n� kend�m�ze ışık tutarak, b�z�m de gelecek nes�l 
üm�d�m�z�n s�zler olduğunu b�lmen�z� �ster�m.

Dünya M�ras Kent� Safranbolu’muzu dolayısı �le Karabük’ü 
seçt�ğ�n�z �ç�n her b�r�n�ze ayrı ayrı teşekkür ed�yorum. 

Uluslararası Altın Safran Belgesel F�lm Fest�val�;

İlk gününden son gününe kadar dolu dolu programların 
olduğu, b�r yandan eğlend�r�rken d�ğer yandan eğ�ten 
b�rb�r�nden öneml� etk�nl�klere sahne olan, tüm ayrıntıları �le 
güzel b�r fest�val� ger�de bıraktık.
 
Kolay değ�l böyles� öneml� ve b�r kente mâl olmuş b�r fest�vale 
hazırlanmak.  Ancak tüm ek�b�m�zle b�rl�kte sıkı, yorucu ama 
�lk dak�kasından finale kadar harcanan emeğe değen b�r 
fest�val oldu.

Tab� k� böyle büyük b�r fest�val tek başına olmuyor. Bu anlamda 
Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’mız başta olmak üzere emek veren 
Sayın Val�m�z, Sayın Kaymakamımız, 22 yıllık fest�val 
tar�h�nde emeğ� olan herkese y�ne fest�val süres�nde b�zler� 
yalnız bırakmayan değerl� Beled�ye Başkanlarımıza ve özver� 
�le çalışan mesa� arkadaşlarıma teşekkür ed�yorum.  

Yen� B�r Eğ�t�m - Öğret�m Yılına Başladık;

Pandem�n�n gölges�nde yen� b�r eğ�t�m - öğret�m yılına 
başladık. İlçem�zde Cov�d-19 önces� üst sev�yelerde olan 
eğ�t�mdek� başarımızı yen�den yakalayacağımız konusunda, 
yarınımızın güneş� olan s�z çocuklarımıza güven�m tam. 
Ancak yaşadığımız şu dönemde h�jyen, mesafe, maske g�b� 
konulara çok fazla d�kkat etmem�z gerekmekte. 

Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�ne �nandığımızı her fırsatta her 
platformda �fade ed�yoruz. B�z �nanıyoruz k� yarının 
Türk�ye’s�n� yönetecek olan çocuklarımız ve gençler�m�z 
ülkem�z� lâyık olduğu muasır meden�yetler sev�yes�ne 
çıkaracaktır. 

Sevg�l� çocuklar, Korumanın Başkent� Safranbolu Beled�yes� 
olarak s�zler �ç�n üretmeye, projeler yapmaya durmadan 
devam edeceğ�z. S�zler�n de Baş Öğretmen�m�z Gaz� Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün �z�nden ayrılmayarak büyük başarılara 
�mza atacağınızı b�l�yoruz. Gözler�n�zden öpüyor, başarılar 
d�l�yorum.  

Prof. Dr. Doğan KUBAN’ı Rahmetle Anıyoruz;

22 Eylül 2021 tar�h�nde hayata gözler�n� yuman, Türk 
m�mar�s�n�n özgün b�r yaratı alanı olarak görülmes� gerekt�ğ�n� 
savunarak, Türk�ye’de m�mar� ve m�marlık tar�h� alanında 
öneml� çalışmalara �mza atan değerl� meslektaşım Prof. Dr. 
Doğan KUBAN’ı rahmetle anıyorum.

Prof. Dr. Doğan Kuban aynı zamanda, �lçem�z�n kültürel değerler�n�n 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasındak� katkılarıyla da 
�lçem�ze h�zmet verm�ş ve emek harcamış olması münasebet� �le 
Safranbolu dostu olarak b�l�nmekte �d�. Teşekkürler Doğan Hocam…
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Kadın Üretici Pazarı Yoğun Katılımla Açıldı
Beled�ye Başkanımız El�f Köse'n�n �lçede üret�m yapan kadınlara destek olmak 
�ç�n faal�yete geç�rd�ğ� Kadın Üret�c� Pazarı'nın açılışı, 4 Eylül günü yoğun 
katılımla yapıldı.

Başkan Köse'n�n ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşen açılış tören�ne Safranbolu 
Kaymakamı Mehmet Türköz, Türk�ye 
Kadın Hakları Federasyonu Başkanı 
Canan Güllü, Cumhur�yet Halk Part�s� 
(CHP) Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, 
İy� Part� Safranbolu İlçe Başkanı B�lal 
Arslan, Beled�ye Başkan Yardımcıları 
Hal�l Bakkal ve Ahmet Şah�n'�n yanı sıra 
çok sayıda basın mensubu katıldı.

Program, basın mensupları �le b�rl�kte 
yapılan kahvaltıyla başladı. M�safirler� �le 
tek tek sohbet eden Başkan Köse, 
Safranbolu Beled�yes�'n�n çalışmalarına ve açılışa gösterd�kler� �lg�den dolayı 
Karabük ve Safranbolu basınına teşekkür ett�. Halk oyunları göster�ler�n�n 
ardından Kadın Üret�c� Pazarının açılış tören�ne geç�ld�. 

Açılış konuşmasını yapan Beled�ye Başkanımız El�f Köse, uzun zamandır 
hayal�n� kurdukları pazarın açılışını gerçekleşt�rd�kler� �ç�n çok mutlu olduğunu 
söyled�.

“Kadınlarımıza Poz�t�f Ayrımcılık Yapıyoruz”

Kadınların hayatın her alanında yer aldıklarını 
ancak toplumsal eş�tl�k konusunun ülkem�zde 
henüz yeterl� sev�yede olmadığını �fade eden 
Başkan Köse, “Kadınlarımıza poz�t�f ayrımcılık 
yapıyoruz; çünkü kadınlarımız her alanda hak 
ett�ğ� değer� bulamıyor." ded�.

Projen�n başlangıç aşamasından kura çek�m�ne 
kadar büyük �lg� gördüğünü kaydeden Başkan 
Köse, “SAKEM kurslarımızda kadınlar her sene 
bu kurslara g�tt�ler. B�r takım hob�ler� öğrend�ler ve 
yaptılar. Evler� doldu, taştı. Bana sürekl� 
soruyorlardı, 'Yaptığımız el ürünler�n� satab�lecek m�y�z?' d�ye. Malumunuz, 
herkes�n b�r dükkân açma �mkânı yok. Evler�ndek� ürünler� değerlend�rmek, a�le 
bütçes�ne katkı sağlamak �ç�n 'B�ze b�r fırsat ver�n.' ded�ler.

Kend� üret�mler�n� yapan, el emeğ� olan kadınlarımıza çağrıda bulunduk: 'Gel�n, 
hep beraber kadın üret�c� pazarı kuralım.' d�ye. Bu pazarımıza çok büyük �lg� 
oldu. Pazarda yaklaşık 200'e yakın kadınımız kend� ürett�ğ� ürünler� satıyor. 
Ben b�r kez daha �lg�n�zden dolayı s�zlere teşekkür ed�yor, kadınlarımıza bol 

kazançlar d�l�yor, Kadın Üret�c� Pazarının hayırlı olmasını temenn� ed�yorum.” 
d�ye konuştu. Başkan Köse, pazarın oluşmasında Mez�tl�'den es�nlend�kler�n� ve 
pazarın sürdürüleb�l�r olması gerekt�ğ�n�n de önem�ne d�kkat çekt�.

Açılış �ç�n Safranbolu'da bulunan Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu 
Başkanı Canan Güllü �se konuşmasına, “Ömrünün 37 yılını kadın haklarına 
adamış b�r�s� olarak b�r üret�c� kadınlarımızı gördüm, b�r de karar 
mekan�zmasında b�r kadını görmek ben� fazlası �le heyecanlandırdı ve mutlu 
ett�.” d�yerek başladı. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Tek kanatla uçulmaz.” sözünü hatırlatarak 
konuşmasına devam eden Canan Güllü, “İşte b�z tek kanatları unutturduk bu 
ülkede. Bugün; onun tekrar hayata geçmes�n�, kadın erkek eş�tl�ğ� �le yan yana 
yürümey�, kadınlarımızı �st�hdamda var etmey�, 'Yarın çocuğuma ne yed�r�p, ne 
g�yd�receğ�m.' d�ye düşündürmek yer�ne onlara kapılarını açan kadın 
arkadaşlarımızın karar mekan�zmalarında olduğu b�r gündür. Bugün; burada 
kadınların sosyalleşeb�ld�kler�, b�rb�rler� �le dertler�n� paylaşab�ld�kler� b�r yer�n 
açılışını yapıyoruz. Y�ne bugün burada kadın konusunun s�yaset üstü b�r 
mevzu olduğunu hep�m�z�n b�lmes� gerek�r. Ben bu ves�le �le böyles� b�r projeye 
�mza atan değerl� Beled�ye Başkanımıza teşekkür ed�yor, s�zlere de güzel 
kazançlar d�l�yorum.” ded�. 

Açılış tören�nde konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz de, böyles�ne 
güzel b�r projen�n açılışında olmaktan mutluluk duyduğunu �fade ederek; “B�z�m 

d�n�m�z, örfümüz, adet�m�z kadınlarımızın baştacı 
olduğunu söyler, öyled�rler de. Açılışını yaptığımız yer, 
Kadın Üret�c� Pazarı. Yan� hem kend� ürett�kler�n� 
satacaklar, hem sosyalleşme fırsatı bulacaklar, hem 
de a�le bütçes�ne katkı sağlayacaklar. 
Gerek Beled�ye, gerekse Halk Eğ�t�m Merkez�'m�z�n 
kadınlar üzer�ne çalışmaları var. Kadınlarımızın 
olamadığı b�r toplum düşünülemez. Sporda, s�yasette, 
t�carette, sanatta, üret�mde; her yerde b�raz daha 
gayret gösterecekler. B�zler de onlara destek 
vereceğ�z. Kadın Üret�c� Pazarının b�r başlangıç ve 
hayırlı olmasını d�l�yorum.” ded�. 

Konuşmaların ardından kurdela kes�m�ne geç�ld�.

Kurdela kes�m�n�n ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Beled�ye 
Başkanımız El�f Köse, Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu Başkanı Canan 
Güllü ve beraber�ndek� heyet; Kadın Üret�c� Pazarındak� tezgâhları z�yaret 
ederek, hayırlı �şler d�led�ler.

Açılış önces�nde ve sonrasında kadın üret�c�ler�n ve alışver�şe gelen 
Safranbolulu kadınların Başkan Köse'ye büyük �lg� göstermes� gözlerden 
kaçmadı. Kadınlar, Başkan Köse'y� proje �ç�n tebr�k ett�ler.

Başkan Köse'den Zabıta 
Teşk�latı'na Teşekkür

Belediye Başkanımız Elif Köse, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta 
Ha�ası'nda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür e�.

Zabıtanın; kent içi disiplini sağlamak, halk sağlığını ve huzurunu korumak adına 
gece gündüz fedakârlıkla görev yap�ğını ifade eden Başkan Köse, “Özveriyle 
çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızı, yapmış oldukları başarılı çalışmalarından 
ötürü tebrik ediyorum.

Her saa� sokakta, insanların arasında geçen sizler; Belediyemizin yüzüsünüz. 
Önceliğimiz her zaman halkın mutluluğu ve refahı olmalıdır. Belediyemizin 
gören gözü ve işiten kulağı olan Zabıta Teşkila�'mız, aynı zamanda 
vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman onların hizme�nde 
olmaya devam etmektedir.

Bu vesile ile tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, Zabıta 
Teşkila�'nın 195. yıl dönümünü ve Zabıta Ha�ası'nı kutluyorum.” dedi.

Başkan Köse'n�n İtfa�ye Haftası Mesajı
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, ülkem�zde her yıl 25 Eylül günü başlayıp 1 Ek�m'de sona eren 
İtfa�ye Haftası münasebet� �le mesaj yayımladı.

Başkan Köse mesajında, “24 saat halkın emr�nde olan �tfa�ye çalışanları, büyük ve öneml� b�r 
görev� yer�ne get�rmekted�r. Onlar 
�nsanımız ve tüm canlıları, başta 
yangın felaket� olmak üzere deprem 
ve sel g�b� doğal afetlere karşı 
koruyup, onlara s�per olmaktadır. 

Bununla b�rl�kte �tfa�yec�l�k, b�rçok r�sk� 
beraber�nde taşıyan b�r meslek olup 
büyük sorumluluklar da 
gerekt�rmekted�r. Her türlü felaket ve 
ac�l durumlarda kend� hayatlarını 
tehl�keye atarak, a�leler�n� ger�de 
bırakan, zor şartlarda mesa� kavramı 
gözetmeks�z�n çalışan başta �lçem�z�n 
gururu Safranbolu Beled�yes� İtfa�ye 

Müdürlüğü personel�m�z olmak üzere, bütün �tfa�ye çalışanlarının İtfa�ye Haftası'nı kutlar, 
çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar d�ler�m.” �fadeler�ne yer verd�.
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ALTIN SAFRAN'DA SANAT ŞÖLENİ

Uluslararası Altın Safran Belgesel F�lm Fest�val�'n�n 22. s�n� 16, 17 ve 18 Eylül 
günler�nde yaptık. Safranbolu Beled�yes� olarak organ�ze ett�ğ�m�z ve 
kurumlararası �ş b�rl�ğ� �le sanat şölen�ne dönüşen fest�val�m�z, "Kültürel M�ras 
ve Korumacılık" ana teması çerçeves�nde tamamlandı. Fest�val�n bu senek� yan 
teması �se, 2021'�n UNESCO tarafından Ah� Evran Yılı �lan ed�lmes� neden�yle
"Ah�l�k Kültürü" olarak bel�rlend�.

Beled�ye Başkanımız El�f Köse'n�n Fest�val Kom�tes� Başkanlığında organ�ze 
ed�len fest�val, 16 Eylül sabahı yapılan belgesel göster�mler� �le başladı. 
Ardından gerçekleşen şeh�r turundan sonra, Fest�val Organ�zasyon Kom�tes�'n�n 
M�sak-ı M�ll� Demokras� Meydanı'ndak� Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Tören� 
�le sanat severlere kapılarını açtı.

Fest�val kapsamında ''En İy� Restore Ed�len Ev'' ödülüne lâyık görülen Muhs�n 
Bey Konağı'na; Safranbolu 
Kaymakamı Mehmet Türköz, 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, 
Amasra Beled�ye Başkanı Reca� 
Çakır, Azdavay Beled�ye Başkanı 
Osman Nur� C�velek, Araç Beled�ye 
Başkanı Satılmış Sarıkaya, İş İnsanı 
Şefik D�zdar ve konak sah�b� 
tarafından plaket çakıldı.

Daha sonra Leyla D�zdar Kültür 
Merkez�'nde, Fotoğraf Sanatçısı 

Cem�l Belder tarafından Hüsey�n Karataş anısına düzenlenen “Ardımdan” 
konulu fotoğraf serg�s�n�n açılışı yapılarak, dereceye g�ren fotoğrafların 
serg�lend�ğ� alana geç�ld�. 

Safranbolu Erkek Halk Oyunları Ek�b�, Folkart Gençl�k Spor Kulübü ve N�lüfer 
Beled�yes� Halk Dansları Topluluğu göster�ler� �se Leyla D�zdar Kültür 
Merkez�'n�n bahçes�nde yapıldı. Safran Ekspres tarafından ver�len Rock 
konser�n�n de tamamlanmasıyla, buradan M�sak-ı M�ll� Demokras� Meydanı'na 
kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej yürüyüşüne Beled�ye Başkanımız El�f Köse'n�n yanı sıra, Cumhur�yet 
Halk Part�s� Genel Başkan Yardımcısı Den�zl� M�lletvek�l� Gül�zar B�çer 
Karaca, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Mez�tl� Beled�ye Başkanı 
Neşet Tarhan, Beled�ye Mecl�s Üyeler� ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

M�sak-ı M�ll� Demokras� Meydanı'nda fest�val�n açılış konuşmasını yapan 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, bu tür kültürel m�rasa ve tur�zm ekonom�s�ne 
sah�p olan yerler �ç�n fest�valler�n öneml� olduğunu bel�rterek, bu fest�valler�n 

çok yoğun çaba gerekt�ren organ�zasyonlar olduğunun altını ç�zd�.

Fest�val�n ana temasının her yıl "Kültürel M�ras ve Korumacılık" olduğunu 
�fade eden Başkan Köse, "B�z bunun yanı sıra b�r yan tema bel�rl�yoruz. Bu yıl 
seçt�ğ�m�z yan tema da 2021'�n Ah� Evran yılı �lan ed�lmes� neden�yle, 'Ah�l�k 
Kültürü' olarak bel�rlend�. Ah�l�k o kadar öneml� k�; kardeşl�ğ�n, doğruluğun, 
dürüstlüğün, aklın ve b�l�m�n yan� güzel olan her şey�n b�rleşt�ğ� sosyo - 
ekonom�k düzen�n adı." d�ye konuştu.

Beled�ye Başkanımız El�f Köse konuşmasını şöyle noktaladı: “Bu güzel 
organ�zasyonda emeğ� geçen başta mesa� arkadaşlarım olmak üzere herkese 
teşekkür ed�yorum. Fest�val�m�z hayırlı olsun.” 

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz �se, Uluslararası Altın Safran Belgesel 
F�lm Fest�val�'n�n 22 yıldır sürdürüleb�l�r olmasının çok öneml� olduğunu 
kaydett� ve emeğ� geçenlere teşekkür ett�.

Safranbolu Esk� Beled�ye Başkanı Kızıltan Ulukavak'ın hayat h�kâyes�n�n 
anlatıldığı belgesel film göster�m�n�n 
ardından söz alan Kızıltan Ulukavak 
da; Safranbolu'nun önem�ne d�kkat 
çekerek, yapılan çalışmalardan 
memnun�yet�n� d�le get�rd�.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet 
Türköz, Cumhur�yet Halk Part�s� 
Genel Başkan Yardımcısı Den�zl� 
M�lletvek�l� Gül�zar B�çer Karaca, 
CHP Karabük İl Başkanı Abdullah 
Çakır, Mez�tl� Beled�ye Başkanı 
Neşet Tarhan ve Safranbolu Esk� 
Beled�ye Başkanı Kızıltan Ulukavak tarafından fest�val meşales�n�n 
yakılmasını; Yönetmen Alper Şah�n tarafından çek�len ‘Safranbolu'da B�r 
Başkan’ adlı belgesel film�n göster�m� �zled�.

Karabük Val�s� Fuat Gürel'�n alana 
g�rmes�yle devam eden fest�val, 
N�lüfer Beled�yes� Halk Dansları 
Topluluğu'nun göster�ler�n�n 
ardından TRT'n�n sev�len sanatçıları 
İsma�l Özkan ve M�ne Geç�l�'n�n 
muhteşem konser� �le �lk gününü 
tamamladı.

FESTİVALDE 2. GÜN DE 
COŞKU İLE GEÇTİ

Belgesel severlere 22. kez kapılarını açan Uluslararası Altın Safran Belgesel 
F�lm Fest�val�, 2. gününde de dolu dolu geçt�.

Tar�h� Çarşı'dak� Cıngıllıoğlu Sanat Galer�s�'nde Zafer Çamlıca'nın “Safran 
Konulu Yapıtlar” ve Tar�h� 
Beled�ye b�nasındak� 
Gökhan Gönenç'�n “B�r 
Yabancının Gözünden 
Safranbolu” adlı serg�ler�n�n 
açılışları �le başlayan 2. gün 
programları, C�nc� Han'da 
gerçekleşen “Belgesel 
S�nemada Yen� Yönel�mler” 
başlığı altındak� söyleş� �le 
devam ett�.

Moderatörlüğünü Dr. Musa 
Ak'ın yaptığı söyleş�de; 
Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, Dr. Mel�ha El�f Demoğlu ve Öğr. Görevl�s� Hasan 
Basr� Özdem�r belgesel s�nemada yen� yönel�mler �le �lg�l� b�r�k�mler�n�, 
belgesel severlerle paylaştılar. Hemen ardından “B�r F�lm Yapmak” adlı 
söyleş�ye geç�ld�. S�nema yazarı Burcu Bozdem�r'�n moderatörlüğündek� 
söyleş�ye �se; Yönetmen Ebru Ceylan, Yönetmen Eylem Kaftan, Yapımcı 
D�dem Türkmen ve Görüntü Yönetmen� Den�z Eyüboğlu katıldı.

Buradak� programın ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse ve beraber�ndek� heyet, Dem�rc�ler Çarşısı'nda 
dem�r ustalarını z�yaret ederek dem�r sanatı �le �lg�l� b�lg�ler aldı. Kaymakam 
Türköz ve Başkan Köse burada dem�r döverken, Başkan Köse 
“Zanaatkârlarımıza bu zor mesleğ� sürdürdükler�, gelecek kuşaklara aktardıkları 
�ç�n teşekkür ed�yorum.” �fadeler�ne yer verd�.
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ALTIN SAFRAN'DA SANAT ŞÖLENİ
Tar�h� Çarşı'dak� program, Kazdağlıoğlu 
Meydanı'nda dj ve rap performansları �le 
sona erd�.
Uluslararası Altın Safran Belgesel F�lm 
Fest�val� 2. gün etk�nl�kler�, Safranbolu'nun 
sev�len s�malarından Yılmaz Kavuşturucu'ya 
a�t konağa “En İy� Korunan Ev” plaket� 
çakım tören� �le devam ett�.

Bağlarbaşı Mahalles�'nde yaklaşık 100 yıllık 
olduğu bel�rt�len 3 katlı yapıya Karabük Val�s� Fuat Gürel, Safranbolu 
Kaymakamı Mehmet Türköz, Beled�ye Başkanımız El�f Köse �le ev sah�pler�, 
"En İy� Korunan Ev" plaket�n� çakarken; Yılmaz Kavuşturucu, ödüle lâyık 
bulunmaları neden�yle büyük mutluluk yaşadığını bel�rtt�. Kavuşturucu, bu evde 
doğup büyüdüğünü, ölene kadar da bu 
evde yaşamak �sted�ğ�n� söyled�.

Beled�ye Başkanımız El�f Köse de, 
“Çocukluğumda da hayranlıkla 
�zled�ğ�m bu güzel ev�n, daha önce 
böyle b�r ödül almamasına şaşırdığımı 
bel�rtmek �ster�m. Gerçekten çok 
güzel korunmuş, muhteşem b�r 
bahçeye sah�p bu güzel ev�n daha n�ce 
yıllar ayakta kalmasını d�l�yor, değerl� 
Kavuşturucu a�les�ne teşekkür 
ed�yorum.” ded�. 

Karabük Val�s� Fuat Gürel �se, ödül alan ev� koruyan ve geleceğe taşıyan 
Kavuşturucu a�les�n� tebr�k ett�. Fest�val�n devam ett�ğ�n� �fade eden Gürel, 
"Dün akşam b�r kısmına katılab�ld�m. Yarın da başka b�r yerde olacağım �ç�n 
özell�kle buna gelmek �sted�m. Bu tür fest�valler� yapmak, uygulamak ve sürekl� 
hale get�rmek gerçekten çok zor. O bağlamda bu şehr�n yönet�c�ler�n� tebr�k 

ed�yorum." d�ye konuştu.

Törene, Beled�ye Esk� Başkanlarından 
Kızıltan Ulukavak, Mustafa Eren, İl 
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Nevzat Akbaş, İl 
Kültür ve Tur�zm Müdürü İbrah�m 
Şah�n, İş İnsanı Şefik D�zdar da 
katıldı.

Özel çocuklardan oluşan, Ayl�n Özel 
Eğ�t�m Müz�k Gurubu'nun performansı 
�le devam eden akşam programları, 

Türk Dünyası Müz�k ve Halk Dansları Topluluğu'nun programı �le devam ett�.

Gece, M�sak-ı M�ll� Meydanı'nda gerçekleşen Karaden�z müz�ğ�n�n sev�len ses� 

Ek�n Uzunlar konser� �le son buldu.

Meydanı hınca hınç dolduran Safranbolululara muhteşem b�r gece yaşatan 
Uzunlar, Safranbolu'nun çok güzel ve özel b�r kent olduğunu, Başkan Köse �le 
çok daha güzelleşt�ğ�n� söyled�.

Konser süres�nce gönüller�nce eğlenen Safranbolulular tüm şarkılara eşl�k 
ederken, Safranbolu Beled�ye Başkanı El�f Köse sanatçıya Safranbolu maket ev� 
ve ç�çek takd�m ett�.

ALTIN SAFRAN'DA MUHTEŞEM 
FİNAL

16, 17 ve 18 Eylül günler� boyunca 
b�rb�r�ndan güzel programlar �le tüm 
k�tlelere h�tap eden fest�val�n son 
günü, fotoğraf sanatçısı Cem�l Belder 
tarafından organ�ze ed�len doğa 
yürüyüşü �le başladı.

Tar�h� C�nc� Han'da Prof. Dr. Al� 
Yakıcı �le Doç. Dr. Berr�n Sarıtunç 
tarafından, Ah�l�k ve Safranbolu 
Kültürü konularında ver�len 
konferansı; Moderatörlüğünü 
Öğret�m Görevl�s� Serdar 
Sabuncu'nun yaptığı, S�nema 
Eleşt�rmen� Burçak Evren ve Dr. 
Hakan Aytek�n �le Öğret�m Görevl�s� 
Özcan Gürbüz'ün katıldığı "Belgesel 
S�nemanın Kültürel M�ras ve 

Korumacılığa Katkısı" başlıklı söyleş� tak�p ett�.

Safranbolu Beled�yes� Çocuk Mecl�s� Üyeler� tarafından hazırlanan ve 
uygulayıcısının Karabük Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Eda Öz 
Çel�kbaş'ın olduğu "Yaratıcı Sanat Terap�s�" adlı serg�n�n açılışının ardından; 
Kazdağlı Meydanı'nda halk 
oyunları ve genç müz�syenler�n 
performans göster�ler�ne geç�ld�.

Son gün etk�nl�kler�, Leyla 
D�zdar Kültür Merkez�'nde 
yapılan ödül tören� �le devam ett�. 

Beled�ye Başkanımız El�f 
Köse'n�n ev sah�pl�ğ�ndek� 
programa; Safranbolu 
Kaymakamı Mehmet Türköz, 
Mez�tl� Beled�ye Başkanı Neşet 
Tarhan, Amasra Beled�ye Başkanı 
Reca� Çakır, Karabük İl Kültür ve Tur�zm Müdürü İbrah�m Şah�n, İş İnsanı 
Şefik D�zdar �le çok sayıda sanatsever katıldı.

Profesyonel kategor�de Ulaş Tosun'un belgesel� en �y� film seç�ld�. Profesyonel 
film kategor�s�nde jür� özel ödülü, Alekse� Golovkov'un "When The Snow Melts 
Down" �s�ml� film�ne ver�ld�. Amatör film kategor�s�nde en �y� belgesel film 
ödülünü Yas�n Ser�ndere'n�n "Kanalı Beklerken" eser� aldı. Aynı kategor�de jür� 
özel ödülüne Begüm Aksoy'un "Sm�rna'nın Çukuru" film�, Süha Arın özel 
ödülüne �se Celeste Gall�ot-Dollet'�n "Beaut�ful Rema�ns" film� lâyık görüldü. 

Serbest kategor�de en �y� belgesel ödülüne Neşe Uğur Nohutçu'nun "Töz" eser�, 
jür� özel ödülüne �se Ahmet Keç�l�'n�n "Seval" film� değer bulundu. Belgesel 
film yapım destek ödülünü Göksel Tuzun'un "Hüsey�n ve Fatma Ş�md� Oturum 
Açtı" eser� aldı. S�nema onur ödülüne Burçak Evren, belgesel s�nema emek 
ödülüne �se Yönetmen Hakan Aytek�n ve Akadem�syen-Yönetmen Özcan 
Gürbüz lâyık görüldü.

Beled�ye Başkanımız El�f Köse yaptığı konuşmada, "Uzun b�r çalışma 
temposunun ardından fest�val�n 
sonuna geld�k. Etk�nl�kler süres�nce 
emek ve destek veren herkese 
teşekkür ed�yorum. Kısa b�r d�nlenme 
süres�n�n ardından önümüzdek� yılın 
çalışmalarına başlayacağız. Herkes�n 
emeğ�ne sağlık. Tekrar teşekkür 
ed�yorum."ded�. 

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel 
F�lm Fest�val�, sev�len sanatçı Şevval 
Sam konser� �le son buldu. 

Erken saatlerde M�sak-ı M�ll� Demokras� Meydanı'nı dolduran Safranbolululara 
muhteşem b�r performans �le güzel b�r gece yaşatan Sanatçı Sam, yaklaşık �k� 
saat süren konser esnasında meydanı hınca hınç dolduranlarla b�rkte sev�len 
şarkılarını seslend�rd�.

Yerel ve ulusal basının da yakından tek�p ett�ğ� konserde, Başkan Köse Şevval 
Sam'a Safranbolu maket ev� ve ç�çek hed�ye ederken, kend�ler�n� kırmayan 
Sanatçı’ya ve Safranbolu halkına teşekkür ett�.
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SAFRANBOLU DAHA DA GELİŞECEK
“Ac�l Yardım Hattı” 

İşb�rl�ğ� Protokolü İmzalandı

Beled�yem�z İle Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu arasında, "Ac�l Yardım Hattı" İşb�rl�ğ� 
Protokolü İmzalandı.

Beled�ye makam odasında düzenlenen �mza tören�ne Beled�ye Başkanımız El�f Köse ve 
Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı.

Protokol, Beled�ye çalışanları ve �lçede yaşayan vatandaşların, yaşadıkları veya karşılaştıkları 
ş�ddet ve �st�smar vakalarında Ac�l Yardım Hattı (AYH) çağrı merkez�ne ulaşmaları hal�nde; 
�ht�yaçları doğrultusunda mevcut hukuk� ve ps�koloj�k danışmanlık ve sosyal destek 
mekan�zmalarına ulaşab�lmeler�n� kolaylaştıracak.

Özell�kle Türk�ye'de son yıllarda artış gösteren kadına ş�ddet vakalarına karşı ortak çalışma 
yapmaktan memnun�yet duyduklarını �fade eden Beled�ye Başkanımız El�f Köse, “ Safranbolu 
Beled�yes� olarak çeş�tl� sosyal destek projeler� üretmeye devam ed�yoruz. Bu protokol �ş�n 
başka b�r boyuta taşınmasını sağlayacak. Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu'nun başarılı 
b�r şek�lde yürüttüğü tüm çalışmalar g�b� ac�l yardım hattının bundan sonra b�r el�n�n 
Safranbolu'da olacağını b�l�yoruz. Ben özell�kle değerl� Başkanımıza teşr�fler�nden ve 
destekler�nden ötürü teşekkür ed�yor, protokolün hayırlı olmasını d�l�yorum.” ded�.

Türk�ye Kadın Dernekler� Federasyonu Başkanı Canan Güllü �se, “Kadına karşı ş�ddet�n 
önlenmes�nde en etk�n rolün devlet pol�t�kası olduğuna �nanıyorum. Devlet pol�t�kasının yasal 
mevzuatının uygulanmasında da yerel�n önem�ne değ�n�yoruz. Safranbolu Beled�ye 
Başkanımıza protokolü kabul ett�kler� �ç�n teşekkür eder�m. Her b�r adımın b�r çözüm olduğuna 
�nanıyorum. B�z yola çıkarken ded�k k�, mücadele kazandırır. Türk�ye'n�n yarısı olarak, b�z 
kazanacağız d�yoruz.” d�ye konuştu.

Adım Adım 
Kongre Tur�zm�ne

Genel dermatoloj�, �mmünoloj� ve 
onkoloj�k dermatoloj� alanındak� b�lg� 
ve deney�mler�n; yen�l�kler�n ve son 
g e l � ş m e l e r � n  a k t a r ı l m a s ı  v e 
paylaşılmasının hedeflend�ğ� DOD 
Dermatoloj� Gündem� 'n�n 7.s� 
Safranbolu'da yapıldı.

Safranbolu Beled�yes� Leyla D�zdar 
Kültür Merkez�'nde düzenlenen 
a ç ı l ı ş  t ö r e n � n e ;  S a f r a n b o l u 
Kaymakamı  Mehmet  Türköz , 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, İş 
Adamı Şefik D�zdar ve çok sayıda 
doktor �le akadem�syen katıldı. 

Safranbolu tanıtım film� �le başlayan 
kongre; Kongre Eş Başkanları Prof. 
Dr. İlknur Kıvanç Altunay �le Uzm. Dr. 
S�nan Doğan, Dernek Başkanı Prof. 
D r.  Me l � h  Akyo l ,  Sa f ranbo lu 
Kaymakamı Mehmet Türköz ve 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse'n�n 
konuşmalarıyla devam ett�.

Böyles� büyük kongreler�n genelde 
büyük kentlerde yapıldığını bel�rten 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, 
“Safranbolu'yu terc�h etmen�z b�z�m 
�ç�n büyük b�r şans. Safranbolu 3 b�n 
yıllık geçm�ş� olan ve 1994 yılından 
bu yana UNESCO Dünya M�ras 
L �s tes �nde yer  a lan;  hanlar ı , 
hamamları, çeşmeler�, köprüler� ve 
çok kıymetl� konakları �le özel b�r 
kültür ve tur�zm kent�.” ded�.

Safranbolu'nun tanıtımı �ç�n çok 

öneml� çalışmalar yaptıklarını 
kaydeden Başkan Köse, “Bununla 
b�rl�kte, Safranbolu'da tıpkı ş�md� 
o l d u ğ u  g � b �  b ö y l e s �  b ü y ü k 
kongreler�n yapılması da ayrıca 
tanıtıma katkı sağlayacaktır. Bu da 
göster�yor k� �lçem�z artık bu tür 
organ�zasyonları kaldırab�lecek 
kapas�teded�r.  İy �  k �  geld�n�z. 
Toplantının burada yapılmasında 
katkısı olan Prof Dr. Mel�h Akyol 
hocamıza da ayrıca teşekkür 
ed�yorum. Korumanın Başkent� 
Safranbolu'muza hoş geld�n�z 
d�yorum.” d�ye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet 
Türköz �se, “Öncel�kle kongre �ç�n 
Safranbolu'muzu seçmen�zden 
dolayı mutlu olduğumuzu bel�rtmek 
�ster�m. Bu kongre �le kültür tur�zm�ne 
kongre  tu r � zm �n �  de  ek lem�ş 
olacağız. D�l�yorum k� Safranbolu'da 
yapmış olduğunuz çalışma, d�ğer 
toplantılara da örnek olur ve b�r yol 
açmış olursunuz. 

Kongrede emeğ� geçen herkese 
teşekkür ed�yorum.” �fadeler�ne yer 
verd�.

DOD Dermatoloj� Gündem�'n�n 7. 
açılış tören�, konuşmaların ardından 
muhteşem b�r halk oyunları göster�s� 
yapılmasıyla sona erd�.

5 Eylül'de tamamlanan kongreye; 
450'n�n üzer�nde doktor ve çok 
sayıda akadem�syen katılırken, 
beraber geld�kler� yakınları �le bu 
sayının 700'ü aştığı tahm�n ed�l�yor.

Hanımev�'nde Sabah Sporu
Beled�ye Başkanımız El�f Köse'n�n Safranbolulu kadınlar �ç�n hayata geç�rd�ğ� 
projes� olan Hanımev�'nde, b�r yen�l�k daha yapıldı.

Kadınların �steğ� üzer�ne önce d�yet�syen, ardından p�s�kolog �le devam eden 
danışmanlık h�zmetler�ne ş�md� de 
plates eğ�t�m� ekled�. Mat Plates 
Eğ�tmen� Per�han Balun eşl�ğ�nde hem 
güne d�nç başlama hem de spor 
yapma �mkânı bulan Hanımev� 
müdav�mler�, Beled�ye Başkanımız El�f 
Köse'ye, "Başkanımız sağ olsun ne 
söz verd� �se her b�r�n� tuttu." d�yerek 
teşekkür ett�.

Hanımev�'n�n gerek konsept� gerekse 
personel� �le çok sev�ld�ğ�n� �fade eden 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse �se, 
"Hanımev�'n�n, h�zmete �lk g�rd�ğ� 

günden bu yana kadınlarımızın uğrak yer� olması b�zler� z�yades� �le mutlu ed�yor. 
Burada yen� dostluklar ed�nd�kler� g�b� günün stres�n� de atab�l�yorlar. Yen�l�kler�m�ze 
devam edeceğ�z. Her şey çok daha güzel b�r Safranbolu �ç�n." d�ye konuştu.

Yen� N�kâh Salonlarında 
370 N�kâh Kıyıldı

Belediyemizin nikâh salonlarında, 2021 yılı Ocak - Eylül ayları arasında evlenen çi� sayısı 370'ı 
buldu.

Evlendirme Memurluğu'muzdan yapılan açıklamada, “Memurluğumuz Safranbolu Belediyesi 
Leyla Dizdar Kültür Merkezi binasına taşındıktan sonra, çok daha ferah bir alanda hizmet 
vermeye başladık. Nikâh işlemlerimizi, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleş�riyoruz.” 
denildi.

Salonlarda ocak - eylül ayları arasında 370 nikâhın kıyıldığını, bu rakamın yıl sonuna kadar 500'ü 
bulmasının beklendiğini kaydeden Belediye Başkanımız Elif Köse ise, “Evlenme 
Memurluğumuzu Kültür Merkezimize taşımamızla birlikte, nikâh kıyacak çi�lerimize çok daha 
geniş ve konforlu bir salon tahsis etme imkânı bulduk. Çi�lerimiz de bu durumda mutlu oluyor. 
Yetkililerimiz, Covid-19 tedbirleri kapsamında kaç kişinin davet edilebileceğini de bildiriyor. Tüm 
çi�lerimize mutluluklar diliyorum.” dedi.
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07
Temel İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 

Eğ�t�m� Tamamlandı
Bel � r l �  per �yot lar la  düzenled �ğ �m�z  ve tüm 
personel�m�z� kapsayan Temel İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Eğ�t�m�, Leyla D�zdar Kültür Merkez�'nde yapıldı.

İk� gün süren eğ�t�m �lk gün b�r�m müdürler� ve 
memurlara, �k�nc� gün �se �şç�lere ver�ld�.

Turuncu Akadem� İş Güvenl�ğ� Uzmanları Tuğçe 
G�zem Pala ve Em�ne Safran tarafından ver�len 
eğ�t�mde; �ş kazası ve meslek hastalığı, kazanın temel 
nedenler�, �ş sağlığının ve güvenl�ğ�n�n hedefler� g�b� 
konular hakkında b�lg�ler ver�ld�.

Mesa� arkadaşlarımızın sağlığının ve güvenl�ğ�n�n her şey�n önünde geld�ğ�n�n altını ç�zen 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse şöyle devam ett�: “B�z 
büyük b�r a�ley�z ve bu a�ledek� her b�rey b�z�m �ç�n çok 
değerl�. Ortak amacımız gelecek nes�llere daha 
yaşanılır b�r Safranbolu bırakmak. Bu nedenle 
personel�m�z yıl �çer�s�nde bel�rl� per�yotlar hal�nde 
Temel İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Eğ�t�m� alıyor. Bu tür 
eğ�t�mler�n faydalı olduğunu düşünüyorum.”

Eğ�t�mlerde Dr. Hüsey�n Sezg�n de hazır bulunurken, 
katılımcılara herhang� b�r hastalıktan ş�kâyetç� olup 
olmadıkları soruldu.

Safranbolu Beled�yes�nde 
İk� Eğ�t�m B�rden

Per�yod�k olarak düzenled�ğ�m�z h�zmet �ç� eğ�t�m çalışmaları kapsamında, İç İşler� 
Bakanlığı İç Denetç�s� Tah�r Tek�n tarafından personel�m�ze mevzuat eğ�t�m� ver�ld�.

Beled�ye Başkan Yardımcımız Nurten Danışman ve memurlarımızın katıldığı, 
Safranbolu Beled�yes� Leyla D�zdar Kültür Merkez� konferans salonunda yapılan 
eğ�t�mde; 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le mal� yönet�m 
konusunda kamu yönet�m�nde get�r�len yen� yaklaşımlar konuşularak, kanunun 
�lg�l� hükümler� ve uygulama adımları hakkında b�lg�ler ver�ld�. Bu yen� yönet�m 
yaklaşımının yerleşmes�, uygulama b�rl�ğ�n�n sağlanması ve yapılan tüm �şlemler�n 
mevzuata uygun b�r şek�lde gerçekleşmes� konusunda yapılacaklar ele alındı. 

D�ğer salonda �se C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Uzmanı Em�ne Safran tarafından 
�ş güvenl�ğ� �le �lg�l� eğ�t�m ver�ld�.

Beled�ye h�zmet b�nası personel�m�z�n katıldığı eğ�t�mde �ş güvenl�ğ�, yapılması 
gerekenler, kaza sebepler�, kaza z�nc�r� g�b� konular �şlend�.

Tem�z B�r Safranbolu İç�n…
Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü ek�pler�m�z, kenttek� tem�zl�k çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Günlük çöp toplamanın yanı sıra, ana ve ara arterlerde yol yıkama ve park tem�zl�kler� de 
devam ed�yor.

Vatandaşlardan çevre tem�zl�ğ� konusunda daha duyarlı olmalarını �steyen Beled�ye 
Başkanımız El�f Köse, “Safranbolu b�zlere bırakılan muhteşem b�r m�ras. Bu m�rası korumak 

da y�ne b�ze düşüyor. 

Ne yazık k� tüm �kazlarımıza rağmen hâlâ 
sokaklara çöp ve maske atılıyor. H�ç k�msen�n b�r 
d�ğer�n�n sağlığı �le oynamaya hakkı yok. 
Ek�pler�m�z olab�ld�ğ�nce sık b�r şek�lde konteynır 
ve çöp kovası yerleşt�r�yorlar. Lütfen çöpler�m�z� 
bunlara atalım.” �fadeler�ne yer verd�. 

Ek�pler�n Safranbolu'dak� tüm mahalle ve 
caddelerde yol yıkama çalışmalarına devam 
ett�ğ�n� hatırlatan Başkan Köse, “Her şey 
Safranbolu �ç�n. Safranbolu'yu b�rl�kte daha 
yaşanılır ve tem�z kılacağız.” d�ye konuştu.

Dezenfekte Çalışması
Kontrollü normalleşme süreci kapsamında tekrar ak�f hale gelen otobüs seferlerinde, 

yolcuların sağılığı için araçlarımız tek tek 
dezenfekte ediliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız 
Elif Köse, şunları söyledi: “Amacımız, insanların 
yolculuklarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
geçirmelerini sağlamak. Malumunuz okullar da 
açıldı. Çocuklarımız da gençlerimiz de ulaşımda 

otobüslerimizi kullanacağı için tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın raha� ve sağlığı bizim için her 
şeyden daha önemli.” 

Sanay� Yen� Asfalta Kavuşuyor
2020 Yılı Sanay� ve Çevre Altyapısı Mal� Destek Programı kapsamında 

Beled�yem�z tarafından uygulanan ve 
Batı Karaden�z Kalkınma Ajansı'nın 
(BAKKA) destekled�ğ� “Safranbolu 
S a n a y � s �  A l t y a p ı  İ y � l e ş t � r m e 
Projes�”nde sona gel�nd�. Altyapı 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  t a m a m l a n d ı ğ ı 
bölgelerde asfalt sermeye başlandı.

Fen İşler� Müdürlüğü ek�pler�m�z�n 
yürüttüğü çalışmalarda elektr�k, doğal 
gaz g�b� altyapı çalışmalarının 

tamamlandığı alanlardak� mevcut yol kaldırılarak, hızlı b�r şek�lde yen� asfalt 
atılıyor. 

Sanay� esnafının mağdur olmaması �ç�n eller�nden gelen� yaptıklarını �fade eden 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, “Sanay� bölges�nde altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından, �ved�l�kle asfaltlamaya başladık. El�m�zde olmayan 

nedenlerden ötürü uzayan süreçte b�z� anlayışla karşılayan sanay� esnafımıza 
yürekten teşekkür ed�yorum.

Asfalt serme �şlem� de sona erd�ğ�nde, sanay� bölgem�z çok daha güzel b�r 
görünüme ve çehreye sah�p olacak.” ded�.

Kes�nt�s�z H�zmet
Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü ek�pler�m�z, �lçe 
halkının su �ht�yacının kes�nt�s�z karşılanab�lmes� ve 
sorunların m�n�muma �nd�r�lmes� �ç�n var güçler� �le 
çalışmayı sürdürüyor.

Yen� hat döşeme, su ızgaralarında ve rögarlarda 
olası b�r yağışa karşı tem�zl�k, su anal�z� g�b� 
çalışmalara aralıksız devam ed�ld�ğ�n� hatırlatan 
Beled�ye Başkanımız El�f Köse, “Yaşanan sıkıntılar, 
an�den meydana gelen arızalardan kaynaklanıyor. 
Müdürlüğümüz tarafından anında müdahale ed�len 

arızalarda da su, olab�lecek en kısa sürede yen�den ver�l�yor.” ded�.

Safranbolulu vatandaşlara anlayışlarından 
ve destekler�nden ötürü teşekkür eden 
Başkan Köse, “İht�yaç duyulan her mahalle 
ve caddede alt yapı, yağmur suyu g�der�, 
hat yen�leme g�b� çalışmalarımız devam 
edecek. Ben vatandaşların b�zlere 
gösterd�kler� anlayış ve destekten ötürü 
teşekkür ed�yorum. Her şey çok daha 
yaşanılır b�r Safranbolu �ç�n.” �fadeler�ne 
yer verd�.
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Prof.Dr. Doğan KUBAN ve Safranbolu
Kızıltan Ulukavak 

 22 Eylül 2021 tarihindevefat eden; çok değerli mimar, 
sanat tarihçisi, çağdaş değer yargılarının ve Atatürk ilkelerinin 
yılmaz savunucusu; ülkemizin ünlü düşünürü Prof.Dr. Doğan 
Kuban'ı, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir sonraki gün yer alan 
yazısında Sayın Orhan Bursalı, özlü ve eksiksiz bir anla�mla 
“çok yönlü bilge” olarak tanımlamış�.

 Aynı yazıda ayrıca, Sayın Kuban Hoca'nın “Safranbolu 
dahil her yerde imzası var” denirken de bir başka gerçek dile 
ge�riliyordu. Safranbolu'dan söz etmek aslında, Sayın 
Kuban'ın tarihsel çevrenin korunması ve kültürel değerlere 
sahip çıkılmasında da önder olduğunun anımsa�lmasıdır. 

Kendisiyle yapılan bir söyleşide, bir evin sahibinde “Babamın evidir, 
koruyalım kültürü yok” görüşünü açıklarken Kuban Hoca, kültürel değerlere 
sahip çıkılması gereğini vurgular. Hoca'ya göre eski kentleri koruma bilinci, ulus 
bilinciyle eş anlamlıdır; tarihsel yörelerin işlevlerinin başında, ulusun varlığını 
tarih boyutları içinde tanımlaması gelir.

 Ankara'nın ünlü Belediye Başkanı Vedat Dolakay'ın 1970'lerde “insan silosu” 
olarak nitelendirdiği onlarca katlı beton blokların, tarihsel kentlerin sivil mimarlık 
dokusunu yok etmesini önlemedeSayın Doğan Kuban'ın çabaları yadsınamaz bir 

gerçek�r. Ona göre, tarihsel çevreye sahip 
çıkılması bir zorunluluktur.   Bu zorunluluğun 
söy lem o lmaktan  ç ıkar� l ıp ,  ey leme 
dönüştürüldüğü ilk kent, Sayın Kuban 
tara�ndan belirlenen Safranbolu olmuştur. 

Safranbolu ile birlikte, Türkiye'de 
tarihsel kentlerin korunması, mimarlık 
dokusu bozulmaksızın gelecek kuşaklara 
aktarılması istemi; bilim, sanat, tarih ve 
mimarlık çevrelerinin bir özlemi olmaktan 
çıkıp, uygulama alanına kavuşmuştur.

Bugün ülkemizde tarihsel çevreye ve 
tarihsel kentlere duyarlı bir kamuoyu 
oluşmuşsa; bu Sayın Kuban Hoca'nın yıllar 
boyu sürdürdüğü uğraşların sonucudur.

Sayın Doğan Kuban'ın düşünceleri, yapıtları, ülke ve dünya sorunlarına 
yaklaşımı hakkında çok değerli bilgilendirmeler yapılmış�r ve bundan sonra da hiç 
kuşkusuz yapılacak�r. Ancak Sayın Kuban'dan söz edilirkentarihsel kent 
korumacılığında,özelde Safranbolu'daki imzasının neden önemli olduğuna ve ülkemiz 
genelinde hangi olumlu ve mutlu sonuçlara ulaşılmasını sağladığına da mutlaka 
değinilmelidir.

26 Haziran 2009 ve 04 Mayıs2012tarihli Cumhuriyet'in eki Bilim Teknoloji 

Dergisi'ndeki, Safranbolu'ya ilişkin yazılarının başlıklarında, Sayın Kuban 
Safranbolu'yu, sırasıyla “Bir Uygarlık Göstergesi: Safranbolu”  ve “Osmanlı Kent 
Kültürünün En Büyük Yaşamsal İmgesi Safranbolu” olarak nitelendirmektedir.

Bu özelliklere sahip Safranbolu evlerinin korunmasında, yurt içi ve 
dışında tanınmasında en büyük bilimsel katkı, 
1975 yılından i�baren  Sayın Doğan Kuban'ındır. 

S ay ı n  Ku b a n  y u ka rd a  d e ğ i n i l e n 
yazılarında, Safranbolu'da öncü olduğu 
uygulamalardan şöyle söz eder:

“… Safranbolu Belediyesi ve İTÜ Mimarlık 
Tarihi ve Restorasyon Ens�tüsü ortak bir program 
hazırladılar. Bu birkaç yıl sürecek olan Safranbolu 
Ha�aları programı idi. Her yıl bir ha�a Safranbolular 
Türkiye'nin dört bir tara�ndan gelen üniversite 
hocaları, sanatçılar, poli�kacılar, yazarlar, mimarlar 
ve aydınları evlerinde konuk olarak ağırladılar. 
Olasılıkla o zamana kadar hiçbir benzer yerel halk ve 
kentli aydın bu kadar güzel ve içtenlikli bir ortamda 
yan yana gelmemişlerdi. Kanımca bu Cumhuriyet 
tarihinin en görkemli kültür buluşmalarında 
biriydi…”

“Oraya gelen bütün aydınlar kente hayran 
kalsalar bile Safranbolu'nun kurtulabileceğine 

inanmıyordu. Fakat Safranbolu'da bir şey kanıtlandı. Belki aydınlarca yapılacak bir ön 
hazırlık gerekliydi. Fakat bir kültürel etkinliğin tepeden inme bir hükümet buyruğu ile 
değil, halkın inanması ve katkısı ile gerçekleşmesinin çok daha verimli olacağını gördük. 
Üniversite'nin bilimsel ve tarihsel içeriğini saptadığı, Safranbolu halkının da gönüllerini, 
kalplerini ve misafirperverliklerini cömertçe ortaya koyduğu yıllarca süren bu ha�alık 
toplan�lar büyük ve aydınlık bir Anadolu şenliği olarak ken�n ve Türkiye'nin tarihine 
kuşkusuz geçecek�r.” 

Sayın Kuban Hoca'nın İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Mimarlık Tarihi 
ve Restorasyon Ens�tüsü'nün Başkanı olarak, Safranbolu Belediyesi ile eşgüdüm 
içinde, 1975'ten i�baren üç yıl, Safranbolu'da düzenlenmesini öngördüğü 
kültürel etkinlikler, daha sonraSafranbolu'nun UNESCO'nun “Dünya Miras 
Listesi”nde yer almasını sağlayacak�r. 

Sayın Kuban'ın öncülüğü ve yol göstericiliğinde Safranbolu'daki kentsel 
korumacılığa yönelik uygulamalar, zaman içinde Anadolu'daki bir çok tarihsel 
kente de örnek olmuş ve koruma bilincinin geniş halk kesimleri tara�ndan 
benimsenmesinin yolunu açmış�r.

Sayın Prof.Dr.Doğan Kuban'ın çok sayıda kitabı, sayısız yazı ve söyleşileri, 
çok değerli bilimsel çalışma ve uygulamaları vardır.  Sanat, tarih, mimarlık, 
kültür, uygarlık, ulus bilinci, din konularının ele alındığı ve güncel olayların 
değerlendirildiği yazılarını içeren “Gelecek”, “Umutsuzluk Yakışmaz”, 
“Çağdaşlaşma Sancıları”, “Çağdaş Bir Gelecek İçin Türkiye'nin Bağımsızlık 
Savaşı”, “Kendini Öğrenemeyen Toplum”, “Yarını Baştan Tanımlamak” adlı 
kitapları da birer başucu kitabı niteliğindedir.

Bu yapıtlarının önemi ve değeri, hiç 
kuşkusuz tar�şılmaz bir gerçek�r. Ancak, Sayın 
Hocamızın Safranbolu'ya ve dolayısıyla 
ülkemizde kentsel korumacılığa olan olağanüstü 
katkılarının da, yine tar�şılmaz bir başka gerçek 
olduğu unutulmamalıdır.

Sayın Kuban, Safranbolu'nun kültürel 
değerlerinin gün ışığına çıkar�lmasında büyük 
pay sahibidir.  23 Eylül 2021 günkü cenaze 
töreninde Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif 
Köse'nin de bir  çelenginin yer alması; 
Safranboluluların,Kuban Hoca'ya olan asla göz 
ardı edilemeyecek,sonsuz vefa ve şükran 
duygularını duyurabilmek amacına yönelik�r. 

Bu yazı da aynı amaca yönelik olup, Safranboluluların ve tarihsel çevre 
korumacılığına gönül verenlerin ortak duygularına tercüman olunabileceği 
düşüncesiyle kaleme alınmış�r.

Koruma girişimlerinin başla�ldığı 1970'li yılların Safranbolu Belediye 
B a ş ka n ı  o l a ra k  ke n d i l e r i y l e  b i r  a ra d a  b u l u n m a n ı n ,  g ö r ü ş  v e 
değerlendirmelerinden yararlanmanın; ileriki yıllarda da zaman zaman görüşme 
olanağı bulmuş olmanın onuruna sahip bir kişi olarak Sayın Doğan Kuban 
Hoca'nın manevi varlığı önünde saygı ile eğiliyorum.

Sayın Doğan Kuban'ın vefa�, hiç kuşkusuz ülkemizde yeri 
doldurulamayacak bir boşluk yaratmış�r. Ancak,adı belleklerden asla 
silinmeyecek; Türkiye'nin aydınlık yüzü ve çok değerli bir düşünürü olarak 
gönüllerde hep yaşa�lacak�r. 
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“KÜLTÜR BAKANI SAYIN 
DOÇ.DR.AHMET TANER KIŞLALI

 SAFRANBOLU’DA”

21 Ek�m 1999 tar�h�nde Ankara’da su�kaste 
uğrayarak vefat eden Türk S�yaset B�l�mc�, 
S�yasetç�, Yazar ve Öğret�m Üyes� Ahmet Taner 
KIŞLALI’nın Safranbolu’nun tar�h� yapılarının 
restore ed� lmes�n� sağlamasının öneml� 
olduğunu �fade eden Araştırmacı – Yazar Aytek�n 
AYTEKİN; Merhum Kışlalı’nın Safranbolu’ya 
geld�ğ� günler�, dönem�n Beled�ye Başkanı 
K ı z ı l t a n  U L U K AVA K ’ ı n  k a l e m e  a l d ı ğ ı 
“Safranbolu’da B�r Zaman; B�r Başkan (1974 – 
1980)” k�tabından kes�tlerle şöyle aktarıyor:

“H�ç kuşkusuz b�l�m, sanat, kültür çevreler� �le 
basın ve yayın kuruluşlarının 

�lg� odağı olması; Safranbolu’nun tanınmasında ve 
korunmasında çok öneml� b�r aşamaydı. Ancak yeterl� 
değ�ld�, Korumanın duygu ve söylem alanından, eylem 
alanına geç�r�lmes�ne ve bunun �ç�n de Devlet�n devreye 
g�rmes�ne gereks�n�m vardı. Zamanın Kültür Bakanı 
Doç. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI’nın Safranbolu’ya 
gelmes�, Safranbolu’nun Devlet�n koruyucu kanatları 
arasında yer bulmasını sağlayan b�r dönüm noktası 
olacaktı. N�tek�m öyle olduğu, h�çb�r duraksama 
olmaksızın söyleneb�l�r. 

Sayın KIŞLALI, beled�ye olarak çağrımızı kabul buyurdu 
ve 17 Haz�ran 1978 Cumartes� günü Safranbolu’ya geld�. 
Kaymakam Yücel BÖLGEN’le, Bakanı C�ld�kısık tünel� 
dolaylarında karşıladık; Sayın Bakan her �k�m�z� makam 
arabasına aldı; gelene kadar kend�s�ne Safranbolu’yu ve 
sorunlarını anlatmaya çalıştım. Zonguldak Val�s� Nevzat 
AYAZ, aynı gün Zonguldak’ın �lçeler�nde �ncelemelerde 
bulunan Sağlık Bakanı Dr. Mete TAN’la b�rl�kteyd�, 
on la r l a  daha  son ra  Sa f ranbo lu ’da  be rabe r 
olundu.Ahmet Taner KIŞLALI’ya önce Safranbolu’nun 
Çarşı kes�m�n�, sonra Bağlar’ı gezd�rd�m. Arslanlar’da 
Öğretmenler Lokal�’n� z�yaret ett�, öğretmenlerle 
söyleş�lerde bulundu, Konarı Köyü �le Yazıköy’e de 
uğradı. Yazıköy’de b�r kütüphane, Konarı köyünde 
ortaokul açılmasını uygun buldu. Ancak en öneml�s� 
Safranbolu �ç�n aldığı kararlar ve verd�kler� tal�matlardı. 

Bunlar Safranbolu’nun korunmasına yönel�k �lk Devlet 
yatırımları ve somut uygulamalar olarak, tar�hsel b�r 
önem ve değer  taşımaktadır.SAFRANBOLU, 
DEVLETİN DE İLGİ ALANINA GİRİYOR Sayın 
KIŞLALI'nın geld�ğ� günlerde Arasna (Yemen�c�ler 
arastası), sözlük anlamında tümüyle b�r v�raneyd�. Yıllar 
önce çevres�ne sürekl� çek�ç sesler�n�n yankılandığı bu 
çarşı, buranın son ustalarından Rıfat CONKOĞLU’nun 
dükkânını  Arasna dış ına taşıması  ve Ahmet 
DEMİREZEN ustanın da dükkânını kapatması neden�yle 
metruk b�r görünüme bürünmüştü. 

Sık sık arasnanın, k�m� k�ş�ler�n b�r takım uygunsuz 
davranışlarına uygun b�r ortam hal�ne dönüştüğünden 
yakınılıyor veya burada g�zl�ce s�gara �çen çocukların 
yangın çıkartab�leceğ�nden korkuluyor; her �k� g�r�ş yer�n�n Beled�ye olarak 
kapatılıp, �çer�ye g�r�ş�n engellenmes� öner�l�yordu. Sayın Bakanı 
Arasna’ya götürdüm, burasının yandak� Köprülü Cam��’ne akar sağlamak 
üzere vakfed�ld�ğ�n�, daha sonra özel mülk�yete �nt�kal ett�ğ�n�, Kurtuluş 
Savaşında ulusal ordunun ayakkabılarının yapıldığı b�r merkez olduğunu, 
fabr�kasyon ayakkabı dönem�n�n, kunduracılık ve yemen�c�l�k g�b� 
zanaatlara yaşam hakkı tanımaması neden�yle çarşının böyle b�r 
görünüme büründüğünü açıkladım.”

Bakanlıklarının Safranbolu’da b�r h�zmet b�r�m� olmaması neden�yle, 
kamulaştırma sırasında, yardımcı olup olamayacağımı sordu; 

kamulaştırma bedel�n�n Bakanlıkça karşılanması hal�nde her türlü görev� 
üstlenmeye söz verd�m. Bakan hemen, beraber�ndek� Bakanlığının üst 
düzey yönet�c�ler�ne kamulaştırma �ç�n gerekl� d�rekt�fler� verd�. 

Arasna’dak� görüşmem�z sırasında, Sayın Bakan’ın, “B�z burasını 
kamulaştırır, restore eder�z, sonra Beled�yen�ze devreder�z' demes� 
sev�nd�r�c�yd�. Ancak ne var k�, restorasyon b�tt�ğ�nde, 12 Eylül 1980 
sonrasında’ ne Sayın KIŞLALI Bakan ne de ben Beled�ye Başkanıydım. 
Arasna’nın Beled�ye’ye devr� yer�ne Haz�ne mülk�yet�nde kalması, 
Safranbolu Beled�yes� �ç�n b�r kayıptır. Ver�len söz yer�ne get�r�lmel�d�r, 
Hükümetler, Bakanlar değ�şeb�l�r; "Devlette devamlılık esastır” Arasna’nın 
mülk�yet�n�n, Beled�ye’ye devr� �ç�n yoğun g�r�ş�mlerde bulunulmalıdır. 

Sayın KIŞLALI, Arasna dışında uygun görülecek �k� konağın da 
Bakanlıklarınca kamulaştırılıp restore ed�lmes� �ç�n beraberler�ndek�lere 
gerekl� tal�matı verd�. Beraberler�nde Müsteşar ünlü tar�hç� Prof. Dr. 
Şerafett�n TURAN ve Müsteşar Yardımcısı Murat KATOĞLU bulunuyordu. 
Safranbolu'ya, b�r defasında eş� ressam Oya KATOĞLU �le b�rl�kte olmak 
üzere b�rkaç kez gelen ve gerçek b�r Safranbolu dostu olan Müsteşar 
Yardımcısı Murat KATOĞLU, kamulaştırma �şlemler�nde ve bedeller�n�n 
Bankaya yatırılmasında büyük gayret gösterd�. Daha sonra Yavuz 
İNCE’n�n görüşler� doğrultusunda ve yapılan �ncelemeler sonucunda 

Bakanlıkça, "Kaymakamlar ev�' �le ‘Saraçlar'ın ev�n�n’ 
(Çarşı Pazaryer�'nde halen "Hat�cehanım Konağı 3' 
olarak adlandırılan ev) kamulaştırılması uygun bulundu. 
Bu �k� evle b�rl�kte Arasna’dak� 49 �şyer�n�n toplam 
kamulaştırma bedel� h�ç zaman geç�r�lmeden, T.C. 
Z�raat Bankası’na yatırıldı. 

B a k a n a  v e r d � ğ � m  s ö z  g e r e ğ � ,  A r a s n a ’ d a k � 
kamulaştırmaların b�r an önce sonuçlandırılması �ç�n 
büyük çaba gösterd�ysem de, kamulaştırma bedel�ne 
�t�razların yargı merc�ler�nde karara bağlanması zaman 
aldı. Dolayısıyla onarımın başlaması ve b�t�r�lmes� 
gec�kt�. Ancak geç de olsa Arasna kurtarıldı. 

Bugün aradan yıllar geçt�kten sonra b�le hala 
Arasna’dak� dükkanım el�mden alındı d�ye söylenenler�, 
‘mal canın yongasıdır’ d�ye anlayışla karşılamak yer�ne, 
‘kör ölür badem gözlü olur’ d�ye değerlend�rmek daha 
uygun olacaktır. Kamulaştırma yapılıp Arasna 
kurtarılmasaydı, dükkân sah�pler�n�n kamulaştırma 
sonucu, az veya çok b�r bedel almaları b�r tarafa, Arasna 
d ü k k a n l a r ı n d a n  g e r � y e  s a d e c e  e n k a z 
kalacaktı.Kamulaştırılan Kaymakamlar Ev�'nde, 
Karabük Dem�r Çel�k Fabr�kalarında çalışan ev�n 
h�ssedarlardan b�r� oturmaktaydı. Onun r�cası üzer�ne 
Dem�r-Çel�k yetk�l�ler�yle görüştüm, kırmadılar; h�ssedar 
hemşehr�m�ze lojman tahs�s ett�ler ve Kaymakamlar 
Ev�'n�n kamulaştırması sorunsuz olarak çözümlend�.

Bu ev�n onarımı b�tt�ğ�nde Beled�ye Başkanlığım son 
bulmuştu, Açılıştak� törene çağrılmama gerek 
görülmese de, kısa sürede h�zmete g�rmes�ne çok 
sev�nm�şt�m. Ancak, Kültür Bakanlığı’nın Kaymakamlar 
Ev�’n�n yönet�m�n�, geçen zaman �çers�nde Beled�ye’ye 
bırakmamasının da, öneml� b�r olumsuzluk olduğuna 
özell�kle değ�nmek �ster�m.

“Saraçların Ev�” olarak b�l�nen kamulaştırma konusu 
�k�nc� ev, Mers�n’de yerleş�k hemşehr�m�z Avukat Fa�k 
SARAÇOĞLU’na a�tt�, kamulaştırmaya karşı Danıştay 
nezd�nde �ptal davası açtı. O dönemde �dar� yargı merc�� 
olarak, bölgesel yetk�l� �dare mahkemeler� henüz 
kurulmamıştı; �daren�n her türlü eylem ve �şlem�ne karşı, 
�dar� yargı merc�� Danıştay’dı. 

Fa�k SARAÇOĞLU’nun kamulaştırma kararına �t�razları arasında, benden 
bah�sle ‘Beled�ye Başkan’nın a�les�ne a�t ev, ben�m ev�mden daha 
güzeld�r, kend� ev�n� kurtarmak �ç�n ben�m ev�m� kamulaştırıyor demes� çok 
�lg�nçt�. Kamulaştırmayı Beled�ye değ�l, Bakanlık yapıyordu, keşke ben�m 
ev�m kamulaştırılsaydı. Ancak bu kez de “Beled�ye Başkanına ayrıcalık 
yapıldı’ den�rd�.”
                                      
                                      Devamı önümüzdek� sayıda…

AYTEKİN AYTEKİN

EYLÜL  202109
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HAYATTAN HİKÂYELER 

SONBAHARIN KOKUSU 

Mükerrem YILDIZ

Eylül ayı bereket�yle geld�. Sıcak yaz günler�nden sonra yağmurlu ser�n 
havalar esk� sonbaharları tekrar yaşatmaya başladı.  Safranbolu’da 

sabah m�s g�b�  toprak kokusuyla 
uyanmak b�r ayrıcalık. Çocukluğumun 
sabahlarını anımsatıyor bana. 

Çocukken köyde anneannem�n ev�nde 
sonbahar ın  kokusu burnumuzda 
uyanırdık. Köy ocağında çıtır çıtır yanan 
odunlara, kozalaklar eşl�k ederd�. Ateş�n 
közünü �zlemek çocuk ben� nasıl da mutlu 
ederd�. Anneannem o ateş�n üstüne üç 

ayaklı üçgen b�r dem�r koyardı. Üzer�nde de bakır b�r tencere. Tenceren�n 
�ç�nde kaynayan sütün kokusu tüm ev� sarardı. Anneannem el�nde b�r 
kepçeyle, yeş�l topuklu, kulplu plast�k bardağa süt koyardı. Yatağıma süt 
get�r�rd�. “İç de ecük büyü gızım” derd�. O an, �çmek �stemed�ğ�m sütün 
kokusu, yağmurun kokusu, ateş�n ses�yle adeta sarhoş olan z�hn�mle 
bardağı el�me alıp yudum yudum�çmeye başlardım. Anneannem 
�se;“mektepler açılacak,İstanbul’a g�tmen�ze az galdıvalaha,”derd�. Bell� 
k� g�decek olmamız onu üzüyordu. Okumayı yazmayı b�lmeyen o b�lge 
kadın, zamanı havanın durumundan tak�p ed�yordu. “İç�me ataş düşüyor 
g�tmen�ze yakın,aaagızım,” derd�. Sess�zce �zlerd�m, d�nlerd�m onu. 
Meğer, Anneannem �ç�n sonbahar ayrılık demekm�ş. B�z�m �ç�n �se; tat�l 
sonu, okulun başlaması demekt�. Ben�m �ç�n - şu anda b�le- yıl eylülde 
başlıyor,  haz�randa b�t�yor. Z�hn�mdek� takv�m, hala  akadem�k takv�me  
bağlı olarak çalışıyor. Anneannem, yer sofrasını ortaya koyardı. Üstüne 
de tereyağı, bal dolu, çevres� dantel g�b� �şl� �k� tane bakır tası yerleşt�r�rd�. 
Tereyağında p�şm�ş yumurta, kalın cam bardaklarda süt ya da çay 
eşl�ğ�nde yen�l�rd�. Anneannem eller�yle açıp saçta odun ateş�nde p�ş�rd�ğ� 
yufka ekmekler�n tadı da b�r başkaydı. M�s g�b� kokan ekmekler� 
“aaagızım, dür de uşak y�s�n” d�yerek anneme uzatmasını, ç�t ded�kler� 
yuvarlak sepete atışını unutamıyorum. 

Bu yıl sonbahar b�zler �ç�n b�raz daha heyecanlı başladı. Yaz süres�nce 
hem hava sıcaktı, hem de gündem. 
Orman yangınlarıyla sadece ağaçlar 
değ�l, yürekler�m�z de yandı. Öylek� 
ateş -geçen sayıda yazdığım g�b�- 
yak ın ımıza ,  Yen �ce ’ye  kadar 
gelm�şt�. Oysa ş�md� y�ne b�r ser�nl�k 
var.

Yaz tat�l � �ç�n köyüne gelenler 
dönmeye başladı. Mantar toplamak 
�ç�n kalan son şeh�rl� hemşehr�ler�m�z 
de g�tt�kten sonra köyler y�ne esk� 
sess�zl�ğ�ne bürünecek. Pencerey� açtığımızda �nekler�n çan 
sesler�,çeşmede şırıl şırıl akan suyun ses� dolacak. Ded�m ya; sonbaharın 
kokusu ev�m�z�, b�z�, köyü saracak. 

Bu yıl eylül’de�se b�r fark daha var. B�r buçuk yıldır kapalı olan okullar 
açılıyor. Hep�m�z okulların açık olmasını,ders d�nlemey�, anlatmayı ve 
çocuklarımızı okula uğurlamayı özled�k. Okulun hayatımıza kattığı 
düzen�n çok da sosyalleşmey� özled�k. Şöyle b�rb�r�m�ze esk�s� g�b�; 
“ -Hoş geld�n,-Hoş bulduk” derken sarılmayı özled�k. Cov�d end�şes�, aşı 
olalım mı olmayalım mı karmaşası �ç�ndeyken çocuklar okula başladı. 
Elbette b�z�m bu end�şem�zden onlar da nas�plend�ler. Okullar hazır mı, 
vel�ler ve öğretmenler aşı olmalı mı … soruların ve end�şem�z�n ardı 
arkası kes�lm�yor. Bu karmaşada b�le değ�şmeyen tek şey; okula başlayan 
çocukların heyecanı. Çocuklar, gençler okul �ç�n heyecanlılar. İlk kez 
okula g�d�yor g�b�ler. Ben de �k� kızı okula başlayan b�r kadın olarak aynı 
heyecanı ve end�şeler� h�ssed�yorum. Y�ne de onların �lk günler�n� 
çalmamak adına d�kkatl� olmaya çalışıyorum. Daraldıkça köydek� 
sabahları anımsıyorum. Gözler�m� kapatıyorum. Kend�m� köyde, tepedek� 
ev�n balkonundan yeş�l� ve mav�y� adeta b�rleşt�ren o manzaraya 
bakarken düşlüyorum. Anlık da olsa rahatlıyorum. Şehr�n karmasına, 
Cov�d end�şes�ne ara ver�yorum. 

Sonbaharın kokusunu �ç�me çek�yorum. Soluklanıyorum. 

‘İy� k� Safranbolu var, �y� k� köyüm var.’ D�yorum.

Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, prostat kanser� �le �lg�l� b�lg�lend�rme ve uyarı metn� yayımladı. Met�nde şu �fadelere yer ver�ld�:

“Prostat Kanser� Prostat, erkek üreme s�stem�n�n parçası olan b�r salgı bez�d�r. Mesanen�n (�drar keses�) altında yer alır. Prostatı oluşturan hücreler�n 
kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanser� gel�şeb�l�r. Ülkem�zde ve dünyada, erkeklerde 
akc�ğer kanser�nden sonra �k�nc� sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanser�d�r. 
    
Prostat kanser�n�n kes�n nedenler� b�l�nmemekle b�rl�kte:Yaş �lerled�kçe r�sk artmaktadır. 
B�r�nc� derece akrabasında (baba, erkek kardeş, ab� ) prostat kanser� görülenler�n bu 
kansere yakalanma r�sk� d�ğer �nsanlara göre �k� kat daha yüksekt�r. Doymuş yağlardan 
(hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margar�n, �ç yağı, kuyruk yağı) ve kırmızı 
etten zeng�n, sebze-meyveden fak�r beslenme alışkanlığı prostat kanser� r�sk�n� 
arttırab�lmekted�r.

Prostat kanser� erken evrede h�çb�r bel�rt� vermez. Kanser dokusu büyüdükçe aşağıdak� 
bazı ş�kayetlere yol açab�l�r:Sık �drara çıkmaGece �drara kalkmaKes�k kes�k �drar yapma Zor 
�drar yapmaAğrılı �drar yapmaKanlı �drarKanlı men�Bu ş�kayetler�n olması prostat kanser� 
olduğunu göstermez ama b�r �pucu olab�l�r. Bu yakınmalardan en az b�r� olduğunda, üroloj� 
(bevl�ye) uzmanına başvurulmalıdır. 

Prostat kanser� erken tanı konulab�len ve tedav� ed�leb�len b�r hastalıktır. Erkekler�n 50 
yaşından �t�baren, b�r�nc� derece akrabasında prostat kanser� görülenler�n de 40 yaşından 
�t�baren üroloj� uzmanına düzenl� muayene olması ve kanda prostat spes�fik ant�jen (PSA) 
test�n� yaptırması erken tanı konulması açısından öneml�d�r. Hastalığın evres�ne ve 
özell�kler�ne göre farklı tedav� seçenekler� mevcuttur. K�ş�n�n bel�rl� aralıklarla �zlenmes�, 
prostatın tamamının amel�yatla çıkarılması veya ışın tedav�s� (radyoterap�) erken evrelerde 
uygulanab�l�r. Hormon tedav�s� veya �laç tedav�s� (kemoterap�) d�ğer evrelerde gerekl� 
görüleb�l�r. Erken tanı ve tedav� hayat kurtarıcıdır.

Tüm kanserlerde olduğu g�b�; sağlıklı (sebze ve meyveden zeng�n) beslenme alışkanlıkları, 
fiz�ksel akt�v�te yapma (yürüme, koşma, b�s�klete b�nme, yüzme g�b�), sağlıklı k�loda olma ve 
bu k�loda kalma prostat kanser� r�sk�n� azaltab�l�r. A�le hek�m�ne danışılarak sağlıklı k�loda 
olunup olunmadığı öğren�leb�l�r.Özell�kle b�r�nc� derece akrabalarında prostat kanser� 
görülenler yüksek r�sk altında olduğundan 40 yaşınızdan �t�baren, d�ğer erkeklerde 50 
yaşından �t�baren düzenl� olarak üroloj� hek�m�n�ze g�derek muayene olmalı ve kanda prostat 
spes�fik ant�jen (PSA) test�n� yaptırmalıdır.”

EYLÜL  2021

Çengel Bulmaca’mızdak� ş�frey� çözen okurlarımız sürpr�z b�r 
hed�ye kazanacak. Cevapları çözümler� �le b�rl�kte tüm sayfanın fotoğrafını 
çekerek gazete@safranbolu.bel.tr
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ÖDÜLLÜ ÇENGEL BULMACA
Açık,

Ortada

Hazırlayan: Gülşen KARATAŞ

Savunma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

.....
Kırca

Soyadlı
Res�mdek�

Ünlü

Ked�,
Köpek

Yavrusu

İslamda
D�n

Görevl�s�
Es�nt�,
Rüzgar

Perde
Üzer�nde İple

Oynatılan
F�gür

Atın
Ayağına
Çakılır

Duman
Lekes� Acınacak,

Acıklı

Sert,
Saydam,
Kırılan
C�s�m

Ç�ngeneÖğüt

Yaratılmış
Bütün

Canlılar

B�r Ay Adı

En Kısa
Zaman

Otomob�l
Yarışı

B�r Ek

Madden�n Isı
Alarak Sıvı

Hale Gelmes�

Gülhane
Asker� Tıp
Akadem�s�

H�drojen

Benzeşmek,
Kend�ne

Uydurmak

Hıyanet,
Ha�nl�k

Dolaylı
Anlatım

Yemek,
Y�yecek

G�r�nt�s�
Çıkıntısı
Olmayan

Su

B�r Erkek
Adı

Öz Varlık,
K�ş��k

B�r
Toplulukta

Çalışan
İnsanların

Her B�r�

Alışkanlık,
Yet�

Boru Ses�

Tanrı
Tanımaz

K�myasal

Yöntemlerle

Ayrıştırılamayan 

Madde

21. Harfim�z

Maks�mum

Notada
DurakB�r Şey 

Yapmada 
Göster�len 

Ustalık

B�r
İl�m�z

Makam

Kes�nl�kle Bağışlama

Çok İç�p
Uyuyakalmak

Zahmet
Sıkıntı

S�mge

Kara Taşıtı

B�r Tür
Afr�ka 

Zebrası

Mübalağ 
Etmek

Fazlasına 
Kaçmak,

B�r İş� 
Yapma

Kend� 
Kend�ne 

Söz Verme 

Bellek
Us

Esanslı
Itırlı

B�r B�tk�

Ayrılırken
Söylenen
B�r Söz

Ağır,
Yavaş

Büyü,
S�h�r

En Azından,
H�ç

Olmazsa

Para
B�r�m�m�z

Yalnızca

Sevg�l�ye
Kavuşma

İç�nde
Yabancı
Madde

Bulunmayan

Beyaz

Yer�ne
Koyma,
Yer�ne

Kullanma

Hürkuş
Soyadlı

P�lot

Metre

Gözler�
Görmeyen

B�r Kadın
G�ys�s�

Takma Ad

Türk�ye
Plakası

İlm�k

Göster�şs�z

En Önce
Gelen B�r Peyn�r

Türü

Tülbent
Kenarına 

İşlen�r

Düzeltme
Yen�leme

Ayırma 
Seçme

 

Gök 
C�s�mler�n�n 
Doğduğu Yer

Karışık 
Renk

Ham�le

Dış
Karşıtı

B�r Bes�n
Maddes�

Yumurta
B�ç�m�ndek� 

Şek�l

31 30 33

19

16

11

6

24

D�yel�m k�,
Varsayalım k�

Zaman
Gösteren Araç

Güçlü,
Z�nde

Ayın Yay
B�ç�m�

Kom�k

Boya İle
Yapılan
Sanat

B�r Mesaj
Türü

B�r
Erkek Adı

.......
Sürmel�
Soyadlı

Ünlü
Oyuncu

Makam,
Saygınlık

Kan
Kanser�

Mesleğ�nde
Çok

Parlamış
Sanatçı

Hayatın
Sonu

Radon
S�mges�

K�rp�k
Boyası

4. Harfim�z

Ama, Fakat

Resm�
Belgeler�n

Kayded�ld�ğ�
Kütük

B�r Sayı Ağız İç�
Yarası

Mısır 
M�toljes�nde

Güneş
Tanrısı

Kırık 
Kem�k İç�n 
Kullanılan 

B�r Malzeme

Saldırı
Hamle

14721

13
Namus

Köpek

Hamur
Tahtası

Kükürt

Parlak
Olmayan

Konyan’nın 
B�r İlçes�

4

10Kartpostal

8. Harfim�z

Esk�den
Topraktan 

Alınan 
Verg�

12
Altın 
Kökü

S�per
Kuytu Yer

Erm�ş

AsılMağara

Denktaş
Soyadlı Esk� 

KKTC
 Cumhurbaşkanı

Bel�rt� İz

Vesa�re
Kısaltması

..... Özay
Kurt İs�ml�

Fenerbahçel�
Voleybolcu

İnsan El�yle
Açılmış 
Su Yolu

17Duvar İç�nde
Bırakılan

Oyukİsyanker

9

8

Yayla
Atılır

Oks�jen

Mezra

Tekrar,
Gene

Uzaklık
Anlatır

Rütbes�z
Asker

Çengel Bulmaca’mızdak� ş�frey� çözen okurlarımız sürpr�z b�r 
hed�ye kazanacak.  Cevapları çözümler� �le b�rl�kte tüm sayfanın fotoğrafını 
çekerek gazete@safranbolu.bel.tr adres�nden b�ze yollayab�l�rs�n�z.
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Beled�yem�z�n halk otobüsler�nde yen� uygulamaya geç�ld�. Şeh�t ve gaz�ler�n bu 
m�llet �ç�n ne kadar değerl� olduğunu unutturmamak adına yapılan çalışmayla, 
şeh�t yakınları ve gaz�ler otobüs kartlarını okuttuklarında, "Vatan S�ze 
M�nnettardır" anonsu duyuluyor.

Beled�ye Başkanımız El�f Köse konuyla �lg�l� açıklamasında, "Güzel ülkem�zde 
özgürce yaşayab�lmem�z� sağlayan şeh�t ve gaz�ler�m�z� unutmamız ve 
unutturmamız, h�çb�r şek�lde mümkün değ�l. Halk otobüsler�m�zde başlattığımız 
uygulama �le şeh�t yakınları ve gaz�ler kent kartlarını okuttuklarında “Vatan s�ze 
m�nnettardır." Anonsunu koyarak, onlara olan m�nnet�m�z� �fade etmek �sted�k. 

Bu ves�le �le b�r kez daha şeh�tler�m�ze Allah'tan rahmet, gaz�ler�m�ze a�leler� �le 
b�rl�kte sağlıklı ve mutlu b�r yaşam d�l�yorum." �fadeler�ne yer verd�.

Vatan Size Minnettardır...
22 - 24 Eylül günler� arasında, İstanbul'da Kırsal 
M�ras ve Kent İl�şk�s� teması �le düzenlenen YAPEX 
Restorasyon ve Kültür M�rasını Koruma Fuarı'ndak� 
standımız yoğun �lg� gördü.

Fuar kapsamında Tar�h� Kentler B�rl�ğ� tarafından 
20'nc�s� düzenlenen, Tar�h� ve Kültürel M�rası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özend�rme Yarışması'nda 
da, Proje Ödülü'ne lâyık görüldük. 

İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürümüz Başak Dökmec� �le İstanbul'dak� ödül tören�ne 
katılan Beled�ye Başkanımız El�f Köse, “İlçem�z Bağlar Mevk��'nde, kentsel s�t ve 
etk�leme geç�ş alanında bulunan arkların özgün yapısının korunması ve 
sürekl�l�ğ�n�n sağlanması amacıyla hazırlanan Su Yolları Projem�z, Karabük Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Bu bağlamda su arkları ve yol 
kaplamaları projes� kapsamında tüm arkların tem�zl�k, bakım ve onarımı 
yapılacak, kapalı olan arklar açılacak.” ded�. 

Başkan Köse, Safranbolu'nun tar�h�n� ve kültürünü korumak amaçlı çalışmaların 
devam edeceğ�n� bel�rterek, projey� ödüle lâyık gören Tar�h� Kentler B�rl�ğ�'ne 
teşekkür ett�.

Beled�ye Başkanımız El�f Köse, ödül tören� önces�nde ve sonrasında, standımıza 
gelen z�yaretç�lerle b�zzat �lg�lend�.

Bu yıl 33 beled�ye, 33 uygulama ve 28 proje dalında 61 proje �le başvurulan 
yarışmada; Büyük Ödül ve Jür� Özel Ödülü'nün yanı sıra 7 Proje, 7 Uygulama, 7 
Sürekl�l�k ve 10 Başarı Ödülü ver�ld�.

Safranbolu Belediyesi'ne Proje Ödülü

Safranbolu Yapex'teki Yerini Aldı
------------------------------------------------

Safranbolu, 22 - 24 Eylül günler� arasında İstanbul'da Kırsal M�ras ve Kent İl�şk�s� teması �le düzenlenen YAPEX Restorasyon ve Kültür M�rasını Koruma Fuarı'ndak� 
yer�n� y�ne aldı.

Alanında Türk�ye'de tek olma özell�ğ�n� taşıyan fuar; yapı restorasyon ve tad�latları �le renovat�f uygulamaların yanı sıra, kültür m�rasını oluşturan esk� ve yakın dönem 
m�mar� eserler�n restorasyonu, korunması, �şlevlend�r�lmes� ve geleceğe aktarılması �ç�n çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projec� ve üret�c� unsurları, ulusal ve 
uluslararası kurumları İstanbul'da b�r araya get�rd�.

Ülkem�z�n en öneml� tur�zm merkezler�nden b�r�n�n İstanbul olduğunu, bu anlamda hem restorasyon hem renovasyon hem de tar�h� kentler b�r arada olduklarında akla �lk 
olarak Safranbolu'nun geld�ğ�n� kaydeden Beled�ye Başkanımız El�f Köse,”Bu açıdan bakıldığında, Safranbolu olarak fuara katılmamız kaçınılmazdı. Tur�zm alanında 
hem yerl� �şletmec�lere hem tur�st gezd�ren ajanslara en yakın noktalardan b�r�s� de İstanbul. Burada çok sayıda tur�zmc� ve ajansla b�r araya gelme fırsatı yakaladığımızı 
düşünüyorum. 

Y�ne bu bağlamda Safranbolu'da restorasyon ve tar�h�m�z� korumaya yönel�k gerçekleşt�rd�ğ�m�z çalışmaları da aktardık. R304 no.lu standımızı z�yaret eden herkese 
teşekkür ed�yorum.” ded�.

Safranbolu – Japonya Dostluk Turu
Japonya Hükümet� tarafından desteklenmeye uygun 
projeler arasında yer alan Gez�c� Sağlık Tarama Aracı 
Projes�'n�n açılış tören�ne katılmak üzere �l�m�ze gelen 

J a p o n y a  B ü y ü k e l ç � s � 
S u z u k �  K a z u h � r o ' y u , 
�lçem�zde de ağırladık. 

T ü r k � y e  � l e  J a p o n y a 
a r a s ı n d a k �  d o s t l u ğ u 
gel�şt�rmek �ç�n, Japon 
Büyükelç�l�ğ� tarafından 
S a f r a n b o l u ' d a  a ç ı l a n 

”Japonya'yı Keşfetmek” adlı serg�ye katılan Büyükelç� 
Kazuh�ro, Karabük Val�s� Fuat Gürel ve Safranbolu 
Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de bulunduğu yemekte, 
Beled�ye Başkanımız El�f 
Köse �le b�r araya geld�. 

Başkan Köse, yemeğ�n 
a rd ından  Büyüke lç � 
K a z u h � r o ' y a 
Safranbolu'yu tems�l 
eden eşyalar hed�ye ett�.
Ek�p, daha sonra Tar�h� 

Çarşı turunda tekrar buluştu. Beled�ye Başkanımız El�f 
Köse'n�n ev sah�pl�ğ�nde, Japonya Büyükelç�s� Suzuk� 
Kazuh�ro'ya Safranbolu'nun eşs�z tar�h� güzell�kler� 
anlatıldı. Tar�h� Çarşı meydanında buluşan ek�p, gez� 
aracı �le Safranbolu'nun tar�h�ne doğru yola çıktı. İzzet 
Paşa Cam�s�, C�nc� Han, Kaymakamlar Konağı g�b� tar�h� 
yapıların h�kâyeler�n�n Japon Büyükelç�'ye aktarıldığı tur, 
Hıdırlık Tepes�'nde sona erd�. Japonya Büyükelç�s� 
Suzuk� Kazuh�ro'ya, Safranbolu'nun meşhur ve tesc�ll� 
ürünler�nden olan Çavuş Üzümü ve Safranbolu kıtırı da 
�kram ed�ld�.
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