
“BANKA KAPATILMASINA KARŞI SUSKUN KALINMAMALI…”(*) 

Safranbolu Eski Belediye Başkanı ve Başbakanlık 

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı’ndan emekli Kızıltan 

Ulukavak, Tarihi Çarşı bölgesinde Ziraat Bankası 

kapatılmasıyla ilgili gazetemize açıklamada bulundu. 

 
 

2017’nin son haftasında, Safranbolu’nun “Eski Çarşı” kesimindeki T.C. Ziraat Bankası 
Safran Şubesi’nin kapatılması kararından dönülmesine yönelik başlatılan girişimlere ilişkin 
olarak görüşleri sorulan Safranbolu eski Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, T.C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü’nün aldığı kapatma kararında ısrarlı olduğunu öğrenmenin, büyük 
bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi. Ulukavak, 

 (T.C. Ziraat Bankası Safranbolu-Safran Şubesi’nin kapatılmasıyla ilgili olarak, 
“Safranbolu’ya Sahip Çıkılmalı…” başlığı altında, Gazetenizde 28.12.2017 günü 
yayımlanan ve Facebook’ta da yer alan görüş ve önerilerime, beğeni ve yorumlarıyla 
Safranbolulular katkıda bulundular.  Şükranlarımı sunuyorum. Ne var ki,  gelen haberlerden, 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün aldığı kapatma kararında ısrarlı olduğunu 
öğrenmek, büyük bir üzüntü kaynağı oluyor. Böyle olsa da, Safranbolu’ya haksızlık 
yapıldığını anlatmaktan ve haklılığı savunmaktan vazgeçilmemelidir. 

Unutulmamalıdır ki demokrasi,  kişilere ve toplumlara, yersiz ve olumsuz buldukları 
karar ve uygulamalara karşı sessiz kalmamaları;  yasalar çerçevesinde tepkilerini dile 
getirmeleri hak ve yetkisi tanıyan bir rejimdir. Bu nedenle susulmamalı; haklı istemler, sonuç 
alınana kadar dillendirilmeye devam olunmalıdır.  

Belediye’nin, Safranbolu’nun tarihsel kent merkezindeki kendi mülkü, biblo görünümlü 
binasından, hiçbir yerde örneğine rastlanmayacak biçimde Kıranköy’deki bir iş hanına 
taşınmasıyla başlayan ve birkaç yıl önce de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
Ulucami yanındaki eski bir Rum okuluna yerleşmesiyle devam eden, eskiden “Şehir” 
dediğimiz, son yıllarda “Eski Çarşı” diye adlandırılan Safranbolu tarihsel kent merkezinin 
kamu kurumları tarafından terk  edilmesini ya da Safranboluluların anılarında ve belleklerinde 
silinmez izleri bulunan Kalealtı semtindeki, “Kalealtı Okulu”nun kapatılıp, Beybağı semtindeki  
bir okula Kalealtı adının verilmesi  garabetini ve bu arada sahip olduğu eşsiz  kültürel 



değerlerle Safranbolu’nun tanınmasını ve ünlenmesini sağlayan  tarihsel kent merkezinin 
otopark sorununun yıllardır çözülmemiş olmasını ve bir bütün olarak bu merkeze karşı 
gösterilen akıl almaz ilgisizliği suskunlukla karşılamak ve son kez aynı merkezde yıllardır 
hizmet sunan, “T.C.Ziraat Bankası Safran Şubesi”nin kapatılması gibi bir haksızlık ve   
duyarsızlıktan yakınmamak ya da  tepkisiz kalmak olanağı yoktur. 

Çünkü, Safranbolu’nun önce yurt içi ve dışında ün kazanması; sonra  “UNESCO 
Dünya Miras Listesi”nde yer  alması ve oradaki onurlu yerini koruması,  40 yılı aşkın bir 
süre önce başlatılan ve ısrarla sürdürülen çabaların sonucudur. Safranbolu’yu temsil görev 
ve sorumluluğunu taşıyanlar, “Minare yaptırmayan, minare yerden bitiyor sanır” deyişine 
hak verir biçimde bir tutum ve anlayış içinde olmamalıdır. Safranbolu’nun tarihsel kent 
dokusuyla kazandığı haklı ününü sürdürmesinin, tarihsel kesime sahip çıkılmasıyla ve orada 
yerleşik olanların yaşamlarından hoşnut kalmalarıyla sağlanabileceği unutulmamalıdır. 

T.C. Ziraat Bankası  Safran Şubesi’nin kapatılmasının,  “bardağı taşıran son 
damla” olarak adlandırılabilecek bir boyut taşıdığı göz ardı edilmeyerek, sivil toplum 
örgütlerinin yanı sıra, başta İl, İlçe ve Belde yöneticileri ile Mahalle Muhtarı, Belediye Meclisi 
Üyesi ve  Milletvekili sıfatını taşıyan seçilmişler olmak üzere, tüm ilgili ve yetkili kişilerin, 
T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü nezdinde Safranbolu gerçeklerini anlatmalarını ve 
uygulamaya konulan kapatma kararında ısrarlı olunmaması yönünde, sonuç alıcı çaba 
göstermelerini beklemek, Safranbolululara ve Safranbolu sevdalılarına çok görülmemelidir. 

2018’in ilk günlerinde, T.C. Ziraat Bankası üst yönetiminin, “Hatadan dönmek, 
erdemli bir davranıştır” özdeyişine uygun yeni bir tutum sergileyerek, söz konusu kapatma 
kararını kaldırdığını öğrenmek, Safranbolu için en değerli bir yeni yıl armağanı olacaktır. 

Tüm Safranbolululara ve Safranbolu’yu sevenlere, yeni yılda mutluluk ve esenlik 
dileklerimi sunuyorum.) 

 

(*) 02.01.2018  tarihli Safranbolu Ekspres Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

 

 


