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14. SÖYLEġĠ 

 

BELEDĠYE HĠZMET BĠRĠMLERĠNDE;  
YENĠ BAġKANIN, YENĠ DÜZENLEMELERĠ 

 

▬ Belediye BaĢkanı seçildiğinizde nasıl bir Belediye yönetimi ve personeli 
ile karĢılaĢtınız? 

▬ Belediye BaĢkanı olduğumda, Belediye’nin iĢçi ve memur olarak fazla perso-
neli yoktu. GeçmiĢ yıllarda iĢe adam değil, adama iĢ anlayıĢı içersinde Belediye 
kadroları, özel veya siyasal yandaĢlarla doldurulmamıĢtı. 

 Bu anlayıĢ, personel ücretlerinin, her ay düzenli olarak ödenebilmesinde 
önemli bir etkendi. Buna, Safranbolu Belediyesi’nde eski  BaĢkan  Ömer AN dö-
neminde  yürütülen ve benim baĢkanlık dönemimde de sürdürülen bir uygulama 
olarak, özellikle değinmek isterim. 

 Ancak hizmet birimleri iyi bir organizasyona sahip değildi ve çok gerekli  
birimlerden bazıları kurulmamıĢtı. Bu durumda Belediyenin etkin ve yararlı ola-
bilmesi  için, öncelikle hizmet birimleri, iĢlevsel hale getirilmeliydi. Yapılanları 
Ģöyle özetleyebilirim.  

A- FEN ĠġLERĠ BĠRĠMĠ  

  BaĢkanlık görevine baĢladığımda, Belediyenin fen ve imar iĢlerine iliĢkin 
bir hizmet biriminin olmaması en büyük eksiklikti. Belediye binasına girildiğinde, 
merdivenin alt baĢında, sağda küçük bir odacık vardı; orada Yük.Müh. Mimar 
Nuri GEREDELĠ, haftada bir gün gelir; inĢaat ve iskan ruhsatlarıyla ilgilenirdi.  

  Belediyede ilk giriĢimlerimden biri, eski itfaiye binasının üst katında (halen 

ÇarĢı Sağlık Ocağı)  Fen ĠĢleri birimi oluĢturmak oldu. Bu amaçla ĠçiĢleri Bakanlı-
ğı’ndan bir mühendis kadrosu istenildi. O kadroya, Belediyede 30 lira gündelikle, 
geçici iĢçi statüsünde çalıĢan Mühendis Kemal TUNCER atandı.  

 Daha sonra aynı kadroda Nafiz BAYRAMGĠL ve Mustafa GÜMÜġGĠL  de 
görev aldılar. Her üçü de birkaç yaĢ araları olan Safranbolulu genç mühendisler-
di. Belediye’de görevliyken askerlik hizmeti için kısa sürelerle ayrıldılar; ayrılanın 
yerine, bir diğeri göreve baĢladı. Kendilerinin çalıĢmalarından memnundum, gö-
revli olduğum dönemde hiç kimsenin, haklı nedenlerle kendilerinden yakındığına 
tanık olmadım. 

 Belediye Fen ĠĢleri’nde, Mühendise yardımcı olacak teknik elemanlara da 
büyük gereksinim vardı; iĢ hacmi çok yoğundu. Ġller Bankası ve Ġmar Ġskan Ba-
kanlığı gibi, Belediyelerle yakın iliĢki içersinde bulunan kamu kuruluĢları, zaman 
zaman Belediyelere teknik eleman yetiĢtirmek için kurs açıyorlardı. 

   Belediye olarak bu kurslara  eleman gönderilmesinin sağlayacağı kaza-
nımlar hiç düĢünülmemiĢti. Böyle bir kursa ilk kez  Enver ÜCE gönderilerek,  
uzun yıllar Belediyeye  yararlı hizmetler vermesine olanak sağlandı.  
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                Kemal TUNCER                       Nafiz BAYRAMGĠL                    Mustafa GÜMÜġGĠL 
Belediye Fen ĠĢleri Müdürü Mühendisler 

B- HASTARLA ĠÇĠN YENĠ ĠMAR PLANI 

  Belediye BaĢkanı olduğum sırada, imar düzenlemelerinin, 1967 tarihli,  
Prof.Dr. Gündüz ÖZDEġ’e ait, Safranbolu-Karabük imar planına göre yapılması 
gerekiyordu. Ġller Bankası tarafından hazırlatılan, Safranbolu’yu konut ve yerle-
Ģim alanı; Karabük’ü iĢ ve ticaret merkezi olarak belirleyen bu plan, iki ilçe mer-
kezini bir arada değerlendirmekteydi.  

  Ayrıca,  zamanın Zonguldak Valisi  Nihat Oğuz BOR da, Safranbolu ve 
Karabük Belediyeleri arasında, 1580 sayılı Belediyeler Kanununa göre, Belediye 
Meclislerinin kararıyla bir “Birlik” kurulmasını istiyordu. Safranbolu olarak, böyle 
bir “Birlik” kurulursa, Karabük’ün güdümüne girilebilir; hareket alanımız daralabilir 
ve özerkliğimiz kısıtlanabilirdi. Valiliğin “Birlik” önerisini, bu görüĢlerimi açıklaya-
rak, Belediye Meclisi’ne sundum, beklediğim gibi kabul edilmedi.  

 1974 yılında, Safranbolu’da çok büyük önem ve ivedilik taĢıyan konu, 
özellikle Kıranköy ile Bağlar arasında, Safranbolu’nun eski tarım alanı 
Hastarla’da  uygulanabilir bir imar planı düzenlemesiydi. Buradan Karabük-Bartın 
karayolunun da geçmesi söz konusuydu. 

Yürürlükteki imar planı bu gereksinmeleri ve yeni düzenlemeleri içerecek 
biçimde en kısa sürede değiĢtirilmeliydi. Ġller Bankası’na baĢvuruldu.  Sonuç al-
mak için, 1973 seçimlerinde CHP’den Zonguldak Milletvekili seçilen, 12 Mart 
dönemi bakanlarından Cahit KARAKAġ devreye girdi. Banka,  imar planı değiĢik-
liğini Y. Müh. Mimar  Baran ĠDĠL’e, pazarlıkla ihale etti. Sayın ĠDĠL, imar planı 
uygulamalarında, belediyeye imar danıĢmanlığı da yapacaktı. 

  Baran ĠDĠL’in  hazırladığı ve Aralık/1974 olaganüstü toplantısında Beledi-
ye Meclisi’nce kabul edilen yeni plan düzenlemesi, Temmuz/1975 ayında Ġmar 
Ġskan Bakanlığı’nca onanarak uygulama konuldu. O sırada  eski yerleĢim alanları 
ĠĢçievleri ile Memurevleri ve Ataevler ile Emek mahallesi dıĢında, Hastarla’da her 
taraf boĢtu. Halen Kıranköy ile Arslanlar arasında görülen tüm yapılaĢma, sade-
ce ileriki yıllarda kat yüksekliğinin artırılması ve kimi yeĢil alanların yerleĢime 
açılması dıĢında, hep bu plana göre yapıldı.  
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  Belediye BaĢkanlığım döneminde gerçekleĢtirilmesinde baĢarılı olamadı-
ğım, Karabük-Bartın yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün istemi doğrultusunda 
bu planda gösterildi. Bu yol ne yazık ki daha sonra iptal edildi. 

 Halen yapımı devam eden Merkez Camisi, Misakimilli alanı ile yukarısın-
daki park, söz konusu  planda öngörülen Karabük-Bartın karayolu üzerinde ya-
pıldı, yapılıyor. Bu yolun, Sadri Artuç Caddesi kavĢağından sonra, Yeni ÇarĢı 
içersinden geçip, Karayolları ġube ġefliği karĢısında, Karabük asfaltına bağlanan 
bulvar biçiminde çift Ģeritli olması düĢünülmüĢtü. 

  1980 öncesinde, imar planları üzerinde yapılacak değiĢiklikler, bugün 
olduğu gibi Belediye Meclisi kararıyla uygulamaya konulamıyordu. En basit   imar 
planı değiĢikliğine ait Belediye Meclis kararının bile, Kaymakamlık ve Valilik ara-
cılığıyla Ġmar Ġskan Bakanlığı’na gönderilerek onaylanması gerekiyordu. Safran-
bolu gibi bir ilçe merkezi belediyesinden Ġstanbul, Ankara gibi metropol belediye-
lere ve hatta 2.000 nüfuslu bir köy belediyesine kadar, tüm belediye imar planla-
rının aynı yerde onay için sıraya girmesi, büyük sıkıntılar yaratıyor; uzun süreli 
gecikmelere yol açıyordu.  

 Turgut ÖZAL’ın BaĢbakanlığı döneminde, 1980’li yıllarda, imar planı dü-
zenlemelerinde, Bakanlıkça onay zorunluluğu kaldırılarak, tüm yetkinin Belediye 
Meclislerine bırakılması, hiç kuĢkusuz büyük kolaylık ve çabukluk sağladı. Ancak 
bu kez de, imar planı üzerinde, yerel siyasal güçlerin etkinliği söz konusu oldu. 

  Aslında, imar planı düzenlemelerindeki  sorunları en aza indiren ve ka-
musal yararı öne alan yeni  bir yöntemin uygulanmasına gereksinim vardır. Hiç 
kuĢkusuz “şehircilik” üniversitelerde ayrı programları olan bir bilim dalıdır; ranta 
dayalı hesaplar ve siyasal kayırmalar, bilimsel gerçekleri ve kentsel gereksinim-
leri göz ardı ettirmemelidir; ama ettiriyordu.  

  Bir yerel televizyonda, Safranbolu’da, çok merkezi bir yerdeki büyük ve 
çok değerli bir arsanın sahiplerine, “arsanızın yarısını Belediyeye hibe edin, aksi 
takdirde tamamını yeşil alan yaparız” denilerek yarısının ellerinden alındığını, bu 
iĢlemi gerçekleĢtiren en yetkili ağızdan dinlediğimde kulaklarına inanamadım. 
Oysa bir arazi ya da arsa, ancak kentsel gereksinme varsa yeĢil alan olmalı, 
yoksa imara açılmalı ve güdülen amaç ne olursa olsun, asla pazarlık konusu 
yapılmamalıydı. Bunu yapan da, becerikli yönetici olarak tanımlanmamalıydı. 

 Ayrıca, Safranbolu için  1936 yılında yapılan ilk imar planından itibaren 
kent merkezinin Kıranköy-Arslanlar arasında oluĢturulması, kamu kurumlarının 
bu alanda yer alması  öngörülürken, Safranbolu için son bir iki yıl içinde hazırla-
nan yeni imar planında, kent merkezinin Göztepe’ye kaydırılmasının  da Ģehircilik 
anlayıĢıyla açıklamasını yapana rastlamadım.  

 Önce Adalet Sarayı’nın sanayi bölgesinin arkasına yaptırılması, ardından 
Kaymakamlık ve Belediye binalarının aynı bölgede olmasının planlanması hangi 
düĢüncenin ürünüdür, bilmiyorum. 

 Ancak Ģunu iyi biliyorum. 1970’lerde geçici inĢaat ve iskan izni verilen bir 
iki oto tamirci dükkanı ile iĢletme ve iskan ruhsatı olmayan iki haddehaneden 
ibaret bir alanın, kalıcı ruhsatlarla  zaman içinde çok geniĢ bir sanayi bölgesine 
dönüĢmesine yeĢil ıĢık yakılmıĢtır.  
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  Sanayi bölgesi oradan kaldırılmadan ve kaldırmayı, gelecek seçimi düĢü-
nen hiçbir politikacı dile getiremezken, kent merkezinin ve kamu kurumlarının 
sanayi bölgesinin yanına konuĢlandırılması gerçekleĢebilir mi? GerçekleĢirse, 
yakıĢık alır mı? YakıĢmayacağını herkes kabullenirken, kimilerinin “Yakışsa da, 
yakışmasa da; ben yaptım oldu bitti” dediği söyleniyor; bu, doğru mu? 

C- BELEDĠYE BĠNASINDA RAHAT BĠR ÇALIġMA ORTAMI  

Belediyenin tüm idari iĢleri, ÇarĢı içindeki tarihsel binanın üst katından yü-
rütülürdü. Üst katın yarısı, Belediye BaĢkanlığı odasıydı. Uzun bir camekanla 
ayrılmıĢ bir bölümde muhasebe; merdiven çıkıĢının hemen karĢısında, bugün 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü denilen 
Belediye BaĢkatipliği odası vardı. 
Belediye BaĢkatibi, aynı zaman-
da “evlendirme memuru”ydu. 
Belediye olarak, nihayet, toplam 
50-60 m2’lik bir alanda hizmet 
verilmeye çalıĢılıyordu. Ancak bu 
kadar dar bir alanda, ne memur 
görevini rahatlıkla yürütebiliyor 
ve ne de hemĢehrilerimiz  kolay-
lıkla iĢlerini takip edebiliyordu. 
  Oysa, Belediye binasının 
bir de zemin katı vardı,  uzun 
yıllardır kiradaydı. Oldukça geniĢ 
bir mekandı; burası da Belediye-
nin kullanımında olmalıydı.  

  ġubat/1975 tarihli Beledi-
ye Meclis kararıyla uygulamaya 
geçildi. Kiracı gazete bayisi Ali 
ÖZDEN ile diğer kiracı, bakkal 
Ġsmail PĠġĠCĠ  çarĢı içinde baĢka 
yerlere taĢındılar.  

 Böylece zemin kata bütü-
nüyle, baĢta muhasebe olmak 

üzere, hemĢehrilerimizin en yoğun iliĢkisi olan birimler yerleĢtirildi. Banklar yaptı-
rıldı, bankalardaki gibi bir çalıĢma ortamı yaratıldı. Binaya  ileriki yıllarda kalorifer 
tesisatı da yaptırıldı. ÇarĢı kesiminde kaloriferli ilk bina Belediye binasıdır. 

D- ALMANYA’DAN GÖNDERĠLEN ĠTFAĠYE ARACI  

  Belediye itfaiyesi, araç gereç ve personel yönünden, Safranbolu gibi ah-
Ģap yapıları nedeniyle yangına karĢı çok duyarlı bir kent için gereken güç ve et-
kinlikte değildi. Ne yazık ki hiçbir zaman da olamadı.  

  Bir su tankeri dıĢında, 1950’li yılların baĢında Akçasu’daki bir yangın son-
rasında halktan toplanan paralarla satın alınan,  motopomp düzenine sahip bir 
de jeep vardı. 1970’li yıllarda da, daha önceleri ve daha sonraları olduğu gibi, her 
yangında Karabük Belediyesi ile Demir Çelik Fabrikalarının itfaiyelerinden acele 
yardım istemek durumunda kalınıyordu. Ancak Karabük’ten itfaiye aracı gelene 
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kadar zaman geçiyordu. Ġtfaiye araçları  Belediye olanaklarıyla  satın alınamaya-
cak kadar pahalı olduğundan, baĢka arayıĢlar içersine girildi. 

   Bir yaz tatilinde Safranbolu’ya gelen 
Avukat Abdi KARAKAġOĞLU’nun oğlu, Alman-
ya’da yerleĢik, Ġzzet KARAKAġOĞLU, bu konu-
da yardımcı olabileceğini söyledi.  Bremen’de, 
Türk iĢçilerin fazla olduğu bir fabrikanın personel 
biriminde etkin bir görevdeydi; Sosyal Demokrat 
Parti’den yerel Alman makamlarıyla da iyi iliĢkiler 
kurmuĢtu. Almanya’ya döner dönmez, Türkiye’ye 
gönderme masraflarını da üstlenerek, Bremen 
Belediyesi’nin, Safranbolu’ya Magirus marka bir 
itfaiye aracı bağıĢlamasını sağladı.  

  01.01.1998’te Achim/Almanya’da, çok 
genç yaĢta, tedavi yöntemi bulunamayan men-
hus hastalıktan vefat eden Ġzzet 
KARAKAġOĞLU, hep rahmet ve Ģükran duygu-
larıyla anılması gerekli,  Safranbolu’nun çok de-
ğerli bir evladıydı. 

  Gönderilen aracın, ayrıca baĢka yere taĢınabilir Wolkswagen marka ikinci 
bir motopompu, hortumları ve kancaları vardı. Kimyasal maddeler de püskürtebi-
liyordu.  Ġtfaiye aracı Hamburg limanından, Türk Denizcilik ĠĢletmesi’ne ait Rauf 
ORBAY gemisiyle  gönderildi. Aracın Ġstanbul’daki gümrük iĢlemlerini yapmak 
üzere, Belediye Meclis Üyesi  Yılmaz KAVUġTURUCU görev almıĢtı. Lakin ara-
cın Ġstanbul’dan Safranbolu’ya getirilebilmesi kolay olmadı. 

 

  Akaryakıt sıkıntısının had safhada olduğu  1979 yılının ilk aylarıydı. Ara-
cın Safranbolu’ya gelecek kadar motorini yoktu; yoldaki akaryakıt istasyonlarında 
çok uzun süre bekleyerek, belki aracın  deposu doldurabilirdi. 

  Toplumsal konularda her türlü özveride bulunmaktan hiç kaçınmayan,  
Belediye Meclis üyesi, erken yaĢta kaybettiğimiz değerli arkadaĢım Yücel 
NAKĠPOĞLU’nu aradım. “Belediyenin deposundan büyük plastik bidonlara moto-
rin dolduralım; benim arabamla götürelim” dedi. 

   Ġtfaiye aracını Ġstanbul’dan getiren Yılmaz KAVUġTURUCU’ya  telefonla 
Bolu’da  beklemesini söyledim. AkĢam Yücel NAKĠPOĞLU’nun özel arabasıyla 

Yücel 
NAKĠP
OĞLU 

Ġzzet  KARAKAġOĞLU 
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yola çıktık: geceyi Bolu’da geçirdik. Ertesi gün, deposuna getirdiğimiz  motorini 
doldurup, itfaiye aracı ile birlikte döndük. 

E-  GARAJ  VE  YENĠ ĠTFAĠYE BĠNASI YAPIMI 

 Belediyenin otobüs ve kamyonları için ne garajı ve ne de basit onarım ve 
bakımlarının yapılabileceği küçük de olsa bir tamir atölyesi yoktu. Eski adı 
“Oduncu pazarı” olan Kazdağlıoğlu meydanı henüz açılmadığı için, Belediye 
otobüsleri Hamamönü’nde park ederek, trafik sıkıĢıklığını büsbütün artırıyorlardı. 
Ayrıca,Belediye araçlarının sokak ortasında bakımları ve basit onarımlarının ya-
pılmasına çalıĢılıyordu. Bu sorun çözülmeliydi. 

  “Gazhane” adıyla bilinen yerin, bu amaçla düzenlenmesi yararlı olacaktı.  
Ali ĠPEKLĠ’nin bahçesinin yakınına  kadar uzanan; sel yatağı ve küçük bir vadi 
görünümündeki yere,  sel suları için oldukça geniĢ çaplı, iki sıra büz döĢendi. 
Üstü hafriyatlardan çıkan toprakla ve özellikle Kazdağlıoğlu meydanının açılması 
sırasında çıkan molozlarla, Bartın yolunun seviyesine ulaĢılıncaya kadar doldu-
ruldu. Belediye araçlarının tamamının park etmesine yetecek geniĢlikte bir alan 
elde edildi. Ayrıca aynı yere yapılan kapalı mekana itfaiye taĢındı; yanına da, 
küçük de olsa bir tamir atölyesi oluĢturuldu.  

  Ġtfaiyecilerin, Ģoförlerin ve araçların  tamir ve bakımıyla  görevli olanların 
çalıĢmaları, temizlenmeleri ve barınmaları için uygun koĢullar sağlandı. Bu hiz-
metlerin gerçekleĢtirilmesinde, “Aşçı Mehmet” olarak bilinen Fen ĠĢleri görevlisi 
Mehmet YAMAN’ın yoğun çabaları çok yararlı oldu. 

F- CENAZE HĠZMETLERĠNDE YENĠ UYGULAMA     

  Ġnsan yaĢamında, doğumdan ölüm sonrasına kadar her aĢamada, Bele-
diye hizmetlerinden yararlanılmakta olduğundan söz edilir. Ölüm sonrası cenaze 
ve mezarlık hizmetleri de Belediye görevlerindendir. Ancak 1970’li yılların baĢla-
rında Safranbolu’da Belediye’nin böyle bir hizmeti yoktu.  

  Ölüm vuku bulduğunda, ölenin yakınları önce cenaze yıkayıcıyı, sonra 
mezar  kazıcıyı arayıp bulmak zorundaydılar. Cenazenin evden alınıĢında ma-
halle hocası dinsel vecibeleri yerine getirir, camide cenaze namazı kılındıktan 
sonra Mezarlığa gidildiğinde, kazılan çukurun baĢında ölenin sosyal ve ekonomik 
konumuna göre değiĢen sayıda, yerine göre 10 kadar hoca sıralanırdı. 

   Bir hoca okuduğu  Sure’yi bitirmeden,  bir diğeri, onun ağzından kapar-
casına, bir baĢka Sure’yi okumağa baĢlar ve bu böyle devam eder giderdi. Bu 
sırada bir plastik torbaya doldurulmuĢ madeni paralar,  ölenin yakınlarınca görev-
li kılınan bir kiĢi  tarafından, üçer beĢer lira olarak, cemaat arasındaki yardıma 
muhtaç oldukları bilinen kiĢilere dağıtılmaya baĢlanırdı.  

  Herkes kime verildiğini, kime verilmediğini görür; cemaatten kimileri,  pa-
ra dağıtana kaĢ göz iĢaretiyle, kendine göre para verilmesi gerekmesine rağmen, 
verilmeyenleri gösterirdi. Okunan surelerin, edilen duaların sessizce dinlenmesi 
mümkün olmaz;  defin töreninde olması gereken vakar ve huĢu yerine, bu törenin 
kutsiyeti ile bağdaĢmayacak bir görünüm sergilenirdi.  
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  Bu uygulama böyle devam edemezdi. ĠçiĢleri 
Bakanlığı’na baĢvurdum, bir imam kadrosu sağlandı. 
Bu kadroya Ġlçe Müftüsünün uygun gördüğü ÇavuĢlar 
Köyü imamı Mevlût TÜRKKAN, Diyanet ĠĢleri BaĢ-
kanlığı’ndan da muvafakat alınarak atandı. Hem ce-
nazelerin yıkanmasındaki ve hem de evden cenaze-
nin alınmasındaki dinsel hizmetlerle görevlendirildi. 
Ayrıca ölen kim olursa olsun, kendisinden baĢka hiç-
bir hocanın,  defin sırasında dinsel bir görev üstlen-
memesi sağlandı.   

  Bu arada, defin sırasında insan onuruyla bağ-
daĢmayacak biçimde para dağıtılması da yasaklandı, fakir fukaraya yapılacak 
para yardımı, baĢka yerde ve baĢka biçimde yapılabilirdi. Mezar yerini kazma ve 
kapatma iĢleri için de, “mezarcı” adı verilen kiĢi muhatap olamazdı. Mezar yeri ile 
defin iĢlemleri için bir tarife belirlendi. Bu hizmetler de Belediyece üstlenildi.  

  Yeni uygulamayı Safranbolu’da  herkes onayladı, çok baĢarılı bulundu. 
Bu baĢarıda, Belediye Hocası Mevlût TÜRKKAN’ın, Safranbolulu hemĢehriler 
tarafından pek beğenilen kiĢisel nitelik ve yeteneklerinin payı da çok büyüktü. 

G- OTOBÜSLERDE KUMBARA 

  Belediyenin bir önemli hizmeti de, Ģehir içi yolcu taĢımacılığı idi. Hemen 
her yıl, Devlet Malzeme Ofisi’nden alınan kamyon Ģasesinin, önceleri Bursa’da, 
daha sonraki yıllar GümüĢ’te Nihat MUTLU’nun atölyesinde otobüs haline dönüĢ-
türülmesi sağlanıyordu.  

  Çok eskiyen ve çok yakıt tüketen Belediye’nin ünlü Magirus marka üç 
otobüsü 1976 yılında satıldı. Bilet ücreti düĢük olmasına karĢın,  yeni yaptırılan 
otobüslerle, otobüs iĢletmesi zararda değildi.  Yürürlükteki otobüs ücret tarifesiy-
le,  1970’li yılların ikinci yarısında her yıl yeni bir otobüs almağa yetecek kadar 
kârlı bir iĢletmecilik yapılabiliyordu.  

  60 yıldır devam eden uygulamadan, 2000’li yıllara doğru vazgeçilerek,  
Belediyenin Ģehir içi otobüs iĢletmeciliğini özelleĢtirmesi ve daha rahat ve ucuz 
yolculuk olanağı sağlayan otobüslerle kent içi toplu taĢımacılığı bırakması, anla-
Ģılır gibi değildir. 

 Belediye BaĢkanlığı görevine baĢladıktan kısa bir süre   sonra bir gün, 
Belediye Saymanı  Ġzzet ÇUBUKCU geldi, “Olağan  denetime gelen müfettişler, 
belediye otobüslerinde biletçi istihdamı yerine,  büyük şehirlerde olduğu gibi 
kumbara koyarsanız, önemli oranda tasarruf sağlarsınız demişlerdi, bu konuda 
sizi bilgilendirmek istiyorum” dedi. Ġlginç bir öneriydi; Ankara’da uygulanıyordu; 
Safranbolu’da da uygulanabilirdi. 

  Ankara’ya gittim, Ankara Belediyesi EGO ĠĢletmesinden, Belediye BaĢ-
kanlığı’nın onayıyla 10 adet kumbara alıp getirdim. Otobüslerin ön camının önü-
ne, Ģoförlerin sağına yerleĢtirildi. Kumbaranın üstünde para atmak için deliği var-
dı, yan yüzleri Ģeffaftı; içerisi görülüyordu. Mühürlenerek Ģoförlere teslim edildi, 
dolunca, yeni bir boĢ kumbara veriliyordu.  

Mevlût  TÜRKKAN 
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  Biletçiler de,  elektrik ve su sayaçlarının endekslerinin  okunması ya da 
belediye garajında araçların bakım ve temizliği gibi hizmetlerle görevlendirildiler.  

► T.C.ZĠRAAT BANKASI BOZUK MADENĠ PARA ALMAK ĠSTEMĠYOR 

  Yeni uygulamaya ġubat/1975’te baĢlandı ve beklenenden kısa sürede 
benimsendi. Kumbaralar görevli bir kurul önünde açılıyor, kumbaralardan çıkan 
madeni paralar, yine aynı kurul tarafından sayılıp, bir tutanağa bağlanarak T.C. 
Ziraat Bankası ġubesi’ne götürülüyordu. Tedavülde 5, 10, 25, 50, 100 ve 250 
kuruĢluk madeni paralar vardı. Yolcu ücreti, 01.06.1974 tarihli Belediye Meclis 
kararıyla öğrenci 50, tam 100 kuruĢ olduğundan, kumbaralardan, doğal olarak 
çok sayıda madeni para çıkıyordu.  

  T.C. Ziraat  Bankası Safranbolu ġube  Müdürü  Lütfi ILISAL, uygulama 
baĢladıktan birkaç gün sonra telefon etti; paraların Belediye hesabına aktarılma-
sında, yeniden sayma zorunluluğunu ve bu yüzden uğranılan zaman kaybını 
gerekçe göstererek, “ben bu bozuk paraları kabul etmiyorum, kime verirsen ver 
veya kağıt para olarak bütünletip getirsinler” dedi.  

  T.C. Ziraat Bankası’nın Devlet bankası olduğunu ve T.C. Merkez Banka-
sı’nın bulunmadığı yerlerde, bu bankanın görevlerini de üstlenmiĢ bulunduğunu 
bilen bir kiĢi olarak çok sert tepki gösterdim; “Siz  ne dediğinizin farkında mısı-
nız? telefonla parayı almıyorum diyemezsiniz; bu kararınızı  hemen yazılı olarak 
bana bildiriniz” dedim ve yanıtını beklemeden telefonu kapattım. Ne parayı al-
mamakta direnebildi; ne de parayı almıyorum diye yazı yazabildi. Sorun çözül-
müĢtü; renkli bir kiĢiliği olan Sayın Banka Müdürüyle hiçbir Ģey olmamıĢ gibi, eski 
dostluğumuz hep devam etti. 

H- BELEDĠYE ESKO MÜDÜRLÜĞÜ 

  Belediye’nin ESKO (Elektrik, Su, Kanara “Mezbaha”, Otobüs) ĠĢletmesi ayrı 
bütçesi olan bir birimdi. Demir Çelik ĠĢletmeleri HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlü-
ğü’nden ayrılıp, Sizin  bu birimin baĢına müdür olarak atanmayı kabul etmeniz, 
benim için, Safranbolu için  çok yararlı ve isabetli oldu. 

  Müdür olarak göreve baĢladığınız 01 Ağustos 1979 tarihinden itibaren, 
ESKO ĠĢletmesindeki elektrik, su, mezbaha ve otobüs   hizmetlerinin denetimi, 
düzeni ve personel iliĢkileri yeni bir veçhe kazandı.  

  Yeri geldikçe dile getirdiğim gibi, elektrik hizmetleri 1982 yılında Türkiye 
Elektrik Kurumu’na (TEK) devredildikten sonra,  Aytekin KUġ’un yasa gereği 
TEK personeli olması, TEK için bir kazanç;  Safranbolu için ise bir kayıptı.  

  Yokluğunuz, Safranbolu’da doldurulamayan bir boĢluk yarattı. Emekli 
olduktan sonra Safranbolu’nun tanıtımına ve turizm alanında geliĢmesine olan 
katkılarınızla ve  yazdığınız ya da derlediğiniz kitaplarla bu boĢluğu doldurma 
çabası içersine girmeniz çok sevindirici oldu. Çabalarınız ve kitaplarınız Safran-
bolu’muz için çok değerli   kazanımlardır. 


