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Sevgili Hemşehrilerim;
Sizlere hizmet için 1993 yılında 

çalışmalarımıza başladık. 1999 yı-
lından itibaren de DİVANKAV ola-
rak hizmet ediyoruz.

Maksadımız; Ankara, İstanbul, 
Bolu ve Dörtdivan ile diğer yerle-
şim yerlerindeki hemşehrilerimiz 
ve yurtdışındaki hemşehrilerimiz 
arasında birlik-beraberlik ve daya-
nışma sağlamaktır. Aynı zamanda 
ilçemizin, ilçemiz insanının sosyal, 
kültürel ve ekonomik yönden kal-
kınmasına destek sağlamaktır.

Bugüne kadar yaptığımız ça-
lışmalarımızda maddi ve manevi 
desteği hep sizlerden aldık. Bun-
dan dolayı da sizlere sonsuz teşek-
kür ederim. Hizmetlerimizi kısaca 
özetlersek; 

•  Yayla Şenlikleri,

•  İftar Yemekleri,

•  Derginin Çıkarılması,

•  Öğrenci Bursları Verilmesi,

•  Otoyol Giriş-Çıkışının Alınma-
sı,

•  Anadolu Öğretmen Lisesi’nin 
Açılması

gibi çalışmalarımız olmuştur. 

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI2

Ankara’da biri ofis şeklinde ol-
mak üzere iki adet gayrimenku-
lümüz vardır. Hizmetlerimizden 
en önemlisi de gençlerimize burs 
vermemizdir.

2010-2011 öğretim yılında 152 
gencimize burs verilmiştir. Sebep 
olanlardan Allah razı olsun.

Sevgili Hemşehrilerim;
Bu hizmetlerin tabana yayılma-

sı ve daha verimli olabilmesi için 
Vakıf Mütevelli Heyet Üye sayısı-
nın fazla olmasına inanıyorduk. 
Ancak Kanun gereği yeni Mütevelli 
Heyet  Üyesi alamıyorduk. 45 üye-
miz vardır. 3 üyemiz vefat etti. 42 
üyemiz vardı. Ölenlerin yerine de 
yeni üye alamıyorduk. Şimdi ise 
Vakıflar Kanunu değişti. Yeni Mü-
tevelli Heyet Üyesi alınabiliyor. 
Bu durumu siz hemşehrilerimiz-
le paylaştık. Sizlerden aldığımız 
moral desteğiyle duyurular yaptık 
ve sizlerden Mütevelli Heyet Üye-
liğine giriş dilekçeleri topladık. 5 
Mart 2011 tarihinde yaptığımız Ge-
nel Kurul toplantısında da 155 kişi 
Mütevelli Heyet Üyeliğine kabul 
edildi. Hayırlı olsun der ve kendi-

lerine teşekkür ederim. Eski arka-
daşlarla beraber 197 kişi Mütevelli 
Heyet Üyemiz olmuştur. İnşallah 
emaneti gençlere verme zamanı 
gelmiştir.

Bundan sona hizmetlerimizin 
tabana yayılarak daha geniş kap-
samlı olacağına inanıyorum. Gön-
lümüz istiyor ki, ihtiyacı olan ve 
bizden burs isteyen her gencimize 
burs verelim.

Sevgili Hemşehrilerim;
Bundan sonra da hemşehrileri-

mizden Mütevelli Heyet Üyeliğine 
girmek isteyenler olursa onların 
dilekçelerini almaya devam ede-
cek ve her yıl yapılacak Genel Ku-
rullarda müracaatlar değerlendi-
rilecektir.

Çalışmalarımızda bize destek 
veren ve hep yanımızda olan tüm 
hemşehrilerimize canı gönülden 
teşekkür eder, mutlu ve hayırlı 
günler temenni eder, saygılar su-
narım.

Ethem ERTUĞ/ Divankav Başkanı
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Her Kaymakam için görev yerini öğ-
rendiği günün ayrı bir önemi var-

dır. Bolu’nun Dörtdivan İlçesine gö-
revlendirildiğimi öğrendiğim anda ilk 
işim bu güzel ilçe hakkında bilgi edin-
mek olmuştu. İlk aklıma gelenler ise 
Dörtdivan’ın Köroğlu’nun vatanı oluşu  ve 
Kartalkaya’ya yakınlığı idi. Daha sonra-
sında edindiğim bilgiler ise, bu şirin ilçe-
mize henüz gelmeden; aklımda geleceğe 
dair birçok planın oluşmasına vesile oldu. 
İnsanı büyüleyen, huzur veren doğal gü-
zelliklerin ortasında  stresten uzak bir or-
tamda çalışacak olmak görev heyecanımı 
daha da artırdı.

Değerli Dörtdivan’lılar;
Anadolu’nun birçok yöresinde “Divan” 

adı verilen aynı kültüre sahip oba ve boy-
ların yılın belli aylarında toplandığı geniş 
düzlükler bulunmaktadır. Bu divanların 
özelliği olağanüstü durumlarda grupla-
rın bir araya toplanarak fikir alışverişin-
de bulunmasıdır. İlçemiz, 12. yüzyıldan 
itibaren geniş düzlüklerinde kurulan bu 
divanlardan ismini almıştır. Yüzyıllardan 

beri böyle önemli bir sosyal göreve ev 
sahipliği yapan Dörtdivan’ın günümüzde 
de aynı vazifesini farklı şekillerde can-
landırabileceği kanaatindeyim. İlçemiz 
gerek merkezi konumu gerekse tarihi ve 
doğal güzellikleri ile yüzyıllar öncesinde 
olduğu gibi farklı kültür ve coğrafyadaki 
insanları bir araya getirebilecek güçte ol-
duğundan ilçenin her yönden gelişmesini 
sağlamak en önemli vazifemizdir. 

Görev süremiz boyunca yaptığımız 
tüm çalışmalarımız bu duygu ve düşün-
celerin ışığında gelişmiştir. Vazifemiz, 
bahsettiğimiz bu zenginliklerimizi daha 
belirgin hale getirmektir. Tüm bu sorum-
lulukları siz değerli Dörtdivan halkıyla 
beraber paylaştık. Belediye Başkanımız, 
İl Genel Meclis Üyelerimiz, kamu görev-
lilerimiz ve muhtarlarımızla kısa zaman 
içerisinde kurulan ahenkli ilişki, yapı-
lan çalışmaların hız ve kalitesini olumlu 
yönde etkilemiştir. Halkımızın hizmet 
konusunda duyarlı oluşu da kısa zaman-
da gelişmelerin yaşanmasına ve verimin 
artmasına vesile olmuştur.

DİVANLARIMIZI TOPLAYALIM

Son olarak görevim esnasında İlçemiz 
adına maddi ve manevi her türlü yardım-
larını bizden esirgemeyen saygıdeğer 
meslek büyüğümüz Altındağ Belediye 
Başkanı Sayın Veysel TİRYAKİ’ye ve 
DİVANKAV’a teşekkürlerimi bir borç bil-
diğimi ve  ilk görev yerim olan Dörtdivan’ın 
gönlümde ayrı bir yerinin hep var olaca-
ğını belirtmek istiyorum. 2,5 ay gibi kısa 
bir zamanda yaşanan yoğun ilişkilerin 
ardından buradan ayrılacak olmanın 
hüznü içerisindeyim. Temennim sıcaklı-
ğı ve samimiyetiyle hatırlayacağım ilçe 
halkımızın; Dörtdivan’ın önceki  canlılığı-
na tekrar kavuşabileceğine dair ümidini 
kaybetmemesidir. Bu ümitleri gerçekleş-
tirme sorumluluğunu devralacak vazife 
arkadaşlarıma başarılar diliyor, hepinizi 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum.         

Coşkun ÖZTÜRK
Dörtdivan Kaymakam V.



DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

Çok Kıymetli Hemşehrilerim;
Vakfımızın yayın organı aracılığı ile 

sizlere ikinci defa seslenme imkanı ya-
kalamış bulunmaktayım. Bana bu fırsatı 
sağlayan Vakfımız’ın değerli yöneticileri-
ne teşekkür ediyorum.

İlçemizde şimdi her şey daha da iyi, 
sizlere buradan Belediyemizin çalışmala-
rını uzun uzun anlatacak değilim. Bunla-
rın bir kısmı yaşayarak, bir kısmını göre-
rek ya da duyarak zaten biliyorsunuz. Bir 
kısmını ise size henüz yansımadı. Ancak 
bunlar daha sonra hayatınıza girecek ve 
yaşam standardınızda artı olarak hissede-
ceğiniz, zaman içinde size ulaşacak imar 
planı, içme suyu, yol, sanayi alanı, gibi 
uzun soluklu çalışmalardır. Bu çalışmalar 
ilerleyen zamanlarda sizlerle buluşacak 

ve hayatınızın kolaylaşmasına katkı su-
nacaktır.

Modern ve daha yaşanabilir bir ilçe 
için başlattığımız çalışmalarla Dörtdi-
vanımız adeta bir şantiyeye dönüşmüş 
durumda, her geçen gün bölgemizde, 
bir cazibe merkezi konumunu artıran il-
çemizin çehresi yapacağımız hizmet ve 
yatırımlarla ciddi anlamda değişecektir. 
Dörtdivan’ın sosyal kültürel yapısına ve 
ekonomisine doğrudan, katkı sağlayan bu 
yatırımlarla ilçemizin yalnız bu gününe 
değil yarınlarına’da hizmet etmeyi amaç-
ladık. Amaç sadece Dörtdivan halkının 
ekonomik yaşamına katkıda bulunmak 
değil sosyal ve kültürel bir canlanmayı da 
sağlamaktır. Bu amaca ulaşmanın olmasa 
olmaz koşulu da katılımcı bir anlayışı ha-
yata geçirmektir.

Biz gelişmekte olan gerekli mekan 
ve iş gücüne sahip bir ilçeyiz. Daha nice 
Köroğlular yetiştirebiliriz. Geliniz birlik 
olalım doğduğumuz ecdat topraklarımı-
za yatırım yaparak vefamızı gösterelim. 
Bu topraklar bize bin yıldan fazladır va-
tan oldu. Buralarda taş üstüne taş koya-
nın, halkımıza yatırım yapanın bir eser 
bırakanın, bir yaraya merhem olanın ba-
şımızın üstünde yeri vardır. Kapılarımız 
Dörtdivan’ın ilerlemesine ve gelişmesine 
katkı sağlayacak bütün proje ve girişim-

cilere her zaman açıktır. Yapılacak bu ça-
lışmaların, insanımız, şehrimiz ve gelece-
ğimiz olan çocuklarımız için yapıldığını 
unutmamamız gerekmektedir. Bu duygu 
ve düşüncülerle başta Ankara Altındağ  
Belediye Başkanı Sn. Veysel TİRYAKİ 
Beyefendiye değerli DİVANKAV yöneti-
mine ve İlçemize emek verenlere şükran-
larımı sunuyorum. Daha güzel günlerde 
beraber olabilmek temennisiyle bütün 
hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.

Sefer AKMAN 
Dörtdivan Belediye Başkanı

“Dörtdivan’ın İlerlemesine ve Gelişmesine 
Katkı Sağlayacak Bütün Proje ve 

Girişimcilere Kapımız Her Zaman Açıktır”

Dörtdivan Belediye Başkanı Sefer Akman:
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Nasıl ki başarılı firmaların ve kişilerin da-
yandıkları bir vizyon vardır, yerleşim 

yerlerinin de kalkınma ve gelişmeleri belirli 
bir vizyon doğrultusunda olabilir. Vizyonu 
olmayan yerleşim yerlerinde ortak bir bilinç-
ten ve gerçek bir kalkınma ruhundan söz edi-
lemez. Vizyon, İnsanların ortak bir geleceğe 
kenetlenmesini sağlayarak kaynakların etkili 
bir şekilde koordinasyonunun ve verimli kul-
lanılmasının yolunu açar. 

Vizyonu olmayan şehir insanlarının aidiyet 
duygusu zamanla körelir ya da kaybolur. Özel-
likle büyük şehirlere ve başka ülkelere göçün 
yaygın olduğu günümüz ortamında vizyonu ve 
belirli bir çizgisi olmayan küçük yerleşim yer-
lerinin insanları aidiyet duygusunu çok daha 
çabuk kaybedebilir. Şehir insanları da, orma-
nın bütününü göremeden ormanda kaybolan 
insan misali, günübirlik uğraşlar içerisinde 
yaşamlarını sürdürür gider. Bir yerleşim yerin-
de belirli bir vizyona dayanmadan yürütülen 
faaliyetler bütünlük taşımaz ve hatta zamanla 
birbiri ile uyumsuzluk bile arz edebilir.  Belki, 
daha da kötüsü, dağınık şekilde yürütülen faa-
liyetler vizyonu sınırlar ve günübirlik uğraşlar 
içinde bocalayan insanlar, hiçbir zaman yerle-
şim yerinin bütününe yönelik algı ve düşünce 
sahibi olamaz hale gelir.  

Peki vizyon nedir ve yerleşim yeri viz-
yonu nasıl oluş(turul)ur?  Latince visio ve 
İngilizce vision kelimesine dayanan vizyon, 
sözlükte görme, görüş, gösterim, hayalgücü, 
düş, geniş görüşlülük, uzak görüşlülük anlam-
larına gelmektedir.  Vizyon günümüzde sıkça 
duyduğumuz hemen her gün karşımıza çıkan 
bir kavram haline gelmiştir.  Doğru kullanıl-
dığı gibi zaman zaman anlamını yansıtmadan 
da kullanılabilmektedir. Bu yüzden vizyonun 
ne olduğu kadar ne olmadığı da önem arz et-
mektedir.  Bir defa, vizyon uzak görüşlülük 
olmakla birlikte, hayal, ütopya ya da macera 
değildir. Vizyon geleceğe yönelik gerçekçi 
hayallerin yansımasıdır. Vizyon geleceğe yö-
nelik bir kavram olmakla birlikte, geçmişten 
kopuk değildir. Etkili bir vizyon geçmişten 
geleceğe uzanan yoldur.  Nasıl ki köksüz ağaç 
düşünülemez, geçmişten ve bugünden kopuk 
bir vizyon da olamaz.  Vizyon, bugünkü ha-
yallerimizi yarının gerçekleri yapma çabası 
sonucunda ortaya çıkar. Bu açıdan, vizyon, 
gelecek için rehber olur ve sadece gelecekte-
ki faaliyetlere değil bugünün faaliyetlerine de 
yön verir.  Vizyon, yaşadığımız ya da aidiyet 
hissettiğimiz yer için nasıl bir gelecek hayal 
ediyoruz sorusunun cevabını oluşturur.  Böy-
lelikle, vizyon, yerleşim yerinin gelecekte 
ulaşmak istediği durumu yansıtır. Bu açıdan, 
aslında, vizyona, taşınan ve paylaşılan ortak 
idealler olarak da bakılabilir.  Bu bağlamda, 
bir yerleşim yeri için vizyon ortaya koyarken 
şu 4 soru sorulabilir: 
	İdeallerimiz nelerdir?
	Nasıl bir gelecek öngörüyoruz?
	Hangi alanlarda ön plana çıkmak isti-

yoruz?

	Nasıl bir algı oluşturmak istiyoruz?
Bu sorularla ortaya konulacak vizyon, in-

sanlarının yerleşim yerleri ile ilgili ortak bir 
hedefe odaklanmasını ve ortak bir ideal taşı-
masını sağlar. Yalnız bunun sağlanabilmesi 
için vizyonun bütün kesimden insanların katı-
lımı ile oluşturulması gerekir. Katılıma dayan-
madan oluşturulan vizyon belirli bir grubun 
uhdesinde kalır ve geniş halk kitlelerinden 
destek alamaz. Bu şekilde de ortak çıkarlardan 
çok kişisel çıkarlar ön plana geçebilir. 

İyi bir vizyon geleceğe yönelik bir ideal 
olmakla birlikte, geçmişten ve kültürel temel-
lerden kopuk olamaz. Yerleşim yerinin geçmi-
şi, kültürel dinamikleri, ekonomik ve sosyal 
potansiyeli gelecekle ilgili gerçekçi hayal ve 
idealleri belirlemede temel oluşturmalıdır.  
Tarihsel köklere ve kültürel temellere dayalı 
bir vizyon çeşitli yerlere dağılmış insanların 
kenetlenmesinde de etkili olabilecektir.  Bu 
açıdan, vizyonun kaynağını geçmişten alarak 
belirli değerleri içermesi gerekir. Değerler, 
nelerin önemli olduğuna yönelik önceliklerin 
açıklığa kavuşmasını sağlayarak yürütülecek 
faaliyetlerin temelini oluşturur. Böylelikle 
hangi faaliyetlerin nasıl sınırlar içerisinde 
yürütüleceği daha net anlaşılabilir. Örneğin, 
eğitim önemli bir değer olarak kabul ediliyor-
sa, o şehirde eğitime yönelik faaliyetler daha 
öncelikli hale gelecektir. Bu durum, benzer 
şekilde ticaret, turizm ve diğer alanlar için de 
düşünülebilir.     

Vizyonun idealist olmakla birlikte, özgün 
olması gerekir. Yani, bir yerleşim yerinin viz-
yonu benzeri diğer yerleşim yerlerinden fark-
lı olmalıdır. Belirli bir bölgede aynı idealleri 
taşıyan yerleşim yerlerinin hepsinin birden bu 
ideallere sahip olması, hem zor olur hem de 
gereksiz yere kaynak israfına yol açabilir. Ör-
neğin, aynı bölgede iki yerleşim yeri aynı anda 
belirli bir sektörde ön plana çıkamaz. Bununla 
birlikte, unutulmamalıdır ki, küçük yerleşim 
yerlerinin vizyonları bulundukları şehirle ve 
ülke vizyonu ile ilişkili olmak durumundadır. 

Vizyon bir de heyecan verici olmalıdır. 
İnsanlar şehrin vizyonunu hissederek heyecan 
taşıyabilmelidirler. Böylelikle hem vizyonun 
gerçekleştirilmesinde katılım ve katkı daha 
kolay olur, hem de vizyon doğrultusunda yü-
rütülecek faaliyetler anlam kazanır. Yerel ak-
törler de, günlük eylem ve sorunların üzerine 
çıkarak daha uzun vadeli bakış açısı ve düşün-
ce geliştirebilirler.   

Bütün bu açıklamalardan sonra, kendini 
Dörtdivan’lı hisseden ve bu hissi yaşayan her-
kesin şu soruyu sorması gerekir: Dörtdivan’ın 
nasıl bir vizyonu olmalıdır? Tabii bu soru so-
rulduğunda ilk olarak şöyle tepkiler gelebilir. 
Dörtdivan çok küçük bir yerleşim yeri; böyle 
bir yer için nasıl bir vizyon olabilir ki! Her 
yerin ve kurumun kendi çapında ve potansi-
yeli doğrultusunda bir vizyonu olabilir elbet-
te. Vizyon dendiğinde illa büyük ideallerin 
olması gerekmez. Burada önemli olan, buna 

inanabilmek ve doğru soruları doğru şekilde 
sorabilmektir. Bu sorular neler olabilir?
	Dördivan’la ilgili hayallerimiz nelerdir?
	Dörtdivan nasıl bir yerleşim yeri olmalı-

dır?
	Türkiye içinde nasıl bir konumu olmalı-

dır?
	Bolu içindeki diğer ilçelerden farklı ola-

rak nasıl anılmalıdır?
	Hangi alanlarda ön plana çıkmalıdır?
	Hangi değerler korunmalı ve sürdürül-

melidir?
	Dörtdivan dendiğinde aklımıza ilk ne 

gelmelidir? Kahvehaneler mi? Eğitim 
ve okuma alanları mı?  Tarım mı? Tarı-
ma dayalı sanayi mi? Turizm mi? Tica-
ret mi?

Elbette bu sorular ve cevaplar arttırılabi-
lir. Bu yazının amacı başlıktan da anlaşılaca-
ğı üzere, Dörtdivan için bir vizyon arayışıdır. 
Diğer bir deyişle, her yerleşim yerinde olduğu 
gibi Dörtdivan için de bir vizyon ihtiyacı ol-
duğunu dile getirmektir. Yoksa masa başında 
Dörtdivan için vizyon ortaya koymak değil. 
İnanıyorum ki, bu sorular etrafında bir araya 
gelen Dörtdivan’lılar ihtiyaç duyulan vizyonu 
ortaya koyabilecek ve ilçedeki faaliyetleri bu 
vizyon doğrultusunda yönlendirebilecektir. Bu 
Dörtdivan gibi kaynakları kıt ama stratejik ko-
numda olan bir yerleşim yeri için son derece 
önemlidir. Aksi durumda, her aktör kendine 
göre bir öncelik belirleyecek ve kaynakların 
da ona göre yönlendirilmesini sağlamaya ça-
lışacaktır. Zaman zaman o önceliklerin de ilçe 
için mi yoksa kişisel çıkarlar için mi olduğu 
birbirine karışacaktır. Unutulmamalıdır ki, 
geçmişten geleceğe uzanan kollektif vizyonun 
ve ruhun olmadığı her yerde kişisel çıkarlar 
doğrultusunda güç mücadelesi ön plana çı-
kacaktır. Bu da sadece şehre değil insanların 
kendilerine de zarar verecektir. Türkiye’de 
birçok şehrin durumu maalesef bu değil mi-
dir? Kişisel güç mücadelesi, ortak vizyonun 
olduğu ve enerjinin buna sarf edildiği ortamda 
ister istemez geri planda kalacaktır. O halde 
Dörtdivan’a yönelik vizyon arayışı için geç 
kalınmamalıdır! 

DÖRTDİVAN İÇİN VİZYON ARAYIŞI… 

Doç. Dr. Ali DANIŞMAN
Çukurova Üniversitesi

İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
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Altındağ’ın imarı ve yeniden 
yapılanmasında vizyonu-

nu ortaya koyan, hayata geçirdiği 
projelerle tüm Türkiye’nin dik-
katlerini üzerine çeken Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 
memleketi Bolu Dörtdivan’a da el 
uzattı. Altındağ Belediyesi tara-
fından inşaatı tamamlanan park ve 
yapımı devam eden Nikah Sarayı, 
Dörtdivan’a ayrı bir soluk getirdi. 

Başkan Tiryaki’den memleketi     DÖRTDİVAN’a büyük yatırım

DÖRTDİVAN PARKI 
GÖZ DOLDURUYOR
İlçenin düzenli tek parkı olma 

özelliği taşıyan Dörtdivan Parkı, 

Köroğlu Parkı alanı içerisinde kalacak 
şimdiki Merkez Parkı’ndan görünüm. Köroğlu Parkı alanı içerisinde kalacak şimdiki Merkez Parkı’ndan başlandı.

4875 metrekare alanıyla da dikkat 
çekiyor. Parkın içinde yer alan 125 
metrekarelik çocuk oyun grubu 
sayesinde çocuklar tehlikelerden 
uzak gönüllerince eğleniyor, za-
man geçiriyorlar. 15 adet oturma 
bankının yer aldığı park, her yaş 
grubundan insana rahat bir nefes 
aldırıyor.

Parkın içinde 22 metrekare-
lik gıda satış büfesi de yer alıyor. 
Andezit taşıyla kaplanan yollar, 
büyük pergolası ile modern bir 
havaya bürünen Dörtdivan Parkı, 
birbirinden güzel ağaçları ve bitki-
leriyle insanları büyülüyor.

Dörtdivanlıların günün yorgun-
luğunu atabildiği 

Altındağ Belediye Başkanı Veysal TİRYAKİ
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Başkan Tiryaki’den memleketi     DÖRTDİVAN’a büyük yatırım

Köroğlu Parkı alanı içerisinde kalacak Nikah Sarayı makeli (solda)Köroğlu Parkı inşaatına başlandı.

ve nefes aldığı park, ilçede önemli  
bir eksikliği  giderdi. 

NİKAH SARAYI’NIN 
İNŞAATI HIZLA 
DEVAM EDİYOR
Altındağ Belediyesi ilçede ek-

sikliği hissedilen bir başka yatırı-
ma daha imza attı. Dörtdivan Ni-
kah Sarayı’nı hayata geçirmek için 
kolları sıvayan Veysel Tiryaki, 
modern bir tesis için inşaat çalış-
malarını başlattı. 

dığında ilçenin önemli bir eksikliği 
giderilmiş olacak. 
Bu tesisleri 
Dörtdivan’a 
kazandırdığımız 
için mutluyum” 
diye konuştu.

2014 metrekare alan üzerine 
inşa edilen Nikah Sarayı’nda gelin 
odasının yanı sıra toplantı salonu, 
fitnes salonu, derslikler ve fuaye 
bulunuyor. Dış cephesi tarihi An-
kara evlerinin yer aldığı bir sokağa 
benzetilen Nikah Sarayı, bu yö-
nüyle de farklılık yaratıyor. 

Memleketi Dörtdivan’a yatırım 
yapmaktan dolayı gururlu oldu-
ğunu dile getiren Başkan Tiryaki, 
“Dörtdivan Parkı hizmete açıldı. 
Çok güzel ve özel bir park oldu. 
Her yaştan insan bu parkta keyifli 
zaman geçirebilecek. Nikah Sarayı 
ise önemli bir ihtiyaca cevap vere-
cek. Her detay düşünüldü.  İnşaat 
hızla devam ediyor. Tamamlan-
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Bildiğiniz gibi Dörtdivan ilçemiz geç-
mişi eskilere dayanan bir yerleşim 

bölgesidir. Başbakanlık  Osmanlı Arşi-
vinde yöremizle ilgili belgelerden tes-

DÖRTDİVAN TARİHİNDEN BELGELER
pit ettiğimiz ve size de ilginç geleceğini 
zannettiğimiz iki adet belgeyi,  daha rahat 
anlaşılabilmesi için  sadeleştirerek yayın-
lıyoruz.

Belgelerden biri, 23 Rebiülahir 1280 
Hicri  (07 Ekim 1863 Miladi) tarihli ve 
Meclis-i Vala’ya ait bir Müzekkire. Bel-
gede şöyle denilmektedir; 

Bolu Sancağı İdare Meclisinden ge-
len ve Meclis-i  Vala’ya havale olunan 
Mazbatada belirtildiği veçhile,  adı ge-
çen Sancağa bağlı Gerede, Dörtdivan ve 
Çağa kazalarında bundan bir ay sonra,  
bir gün için kurulmakta olan panayırın bu 
sene üç gün olarak yapılmasına ve gerekli 
emniyet tedbirleri  için adı geçen Sancak 
idarecisinin yeterli sayıda zaptiye ile söz 
konusu bölgede görevlendirilmesine izin 
verilmesi  ve bölgedeki diğer sancaklar 
ahalisini bilgilendirmek için durumun 
Takvim-i Vekayi  ve Ceride-i Havadis 
gazetelerinde ilan edilmesi için izin talep 
edilmektedir.

Mazbatada belirtildiğine göre,  zikr 
olunan panayırın büyüklüğü ve her bir 
taraftan halkın toplanmasıyla pek çok 
alışveriş vuku bularak ahali ve satıcılar 
faydalanmakta ise de zamanın darlığı ne-
deniyle elde edilen   fayda  istenilen sevi-
yeye ulaşamamaktadır. 

Bu sebeple anılan sürenin  üç güne 
çıkarılması ahali ve tüccarın menfaatine 
olacağından, adı geçen Sancak idarecisi-
nin bölgede görevlendirilmesi  emniyetin 
temini açısından  uygun görüldüğünden , 
zikr olunan panayırın üç gün olarak icra-
sına izin verilmesi  ve söz konusu idareci-
nin, maiyetine yeteri  kadar zaptiye alarak 
anılan bölgeye gidip güvenlik konusuna 
itina ve dikkat etmesi için kendisine emir 
yazılması ve yukarıda belirtildiği gibi 

Halilullah ÖZCAN
Em. Başbakan Müşaviri

Bu iki belge doludan zarar gören köylerle ilgilidir.
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Zarar Gören Köyler Hane Sayısı İhtiyaç Duyulan Meblağ
Kadılar Karyesi 75 60.000 Kuruş
Adakınık Karyesi 38 30.400 Kuruş
Adakınık Bayramlar  Karyesi 40 32.000 Kuruş
Çitler Karyesi 39 31.200 Kuruş
Aşağı Sayık Karyesi 40 32.000 Kuruş
Cemaller Karyesi 79 63.200 Kuruş
Dülger Karyesi 55 44.000 Kuruş
Bıcakkınık Bayramlar Karyesi 52 41.600  Kuruş

418  Hane 334.400  Kuruş
Bu köylerdeki ekili alanların tamamı telef olmuştur.
Yukarı Sayık  Karyesi 29 17.400 Kuruş
Sorkun  Karyesi 39 23.400 Kuruş
Aşağı Düğer Karyesi 29 17.400 Kuruş
Yukarı Düğer Karyesi 42 25.200 Kuruş
Çal Karyesi 20 12.000 Kuruş
Yağbaşlar Mürseller Mahallesi 18 10.800 Kuruş
Çavuşlar, Hatipler ve  Ömer Paşalar Karyesi 84 50.400 Kuruş

261 Hane 156.600 Kuruş
Bu köylerdeki mezruatın 3’te 2’si telef olmuştur.
Yayalar Karyesi 25 10.000 Kuruş
Deveciler Karyesi 36 14.400 Kuruş
Çardak  Karyesi 30  12.000 Kuruş

91   Hane 36.400 Kuruş
Bu köylerin mezruatının yarısı hasar görmüştür.
GENEL TOPLAM 770   Hane 527.400 Kuruş

Bu belge Panayırın süresi ile ilgilidir.

durumun gazeteler vasıtasıyla duyurulması  gerekmektedir, 
denilmektedir.

Birkaç belgeden oluşan  bir dosya içerisindeki  29 Ha-
ziran 1326 (12 Temmuz 1910) tarihli Gerede Kazası İdare 
Meclisinden  Bolu Mutasarrıflığına yazılan bir diğer mazba-
tada;  04 Haziran 1326 (17 Haziran 1910) Cuma günü  Dört-
divan Nahiyesinin muhtelif köylerine ceviz büyüklüğünde 
ve yirmi dakika süren şiddetli dolu yağışından dolayı bazı 
köylerdeki ekili alanların tamamı, bazılarında ise bir kısmı 
zarar gördüğünden aşağıda cetvelde isimleri, hane sayıları ve 
ne miktar zarar gördükleri belirtilen köyler ahalisinin ihtiyacı 
olan toplam 527.400 kuruşa şiddetle ihtiyaç olduğundan bu 
miktarın iane şeklinde gönderilmesi talep edilmektedir.

Daha sonra 30 Temmuz 1910 tarihinde Bolu İdare 
Meclis’inden Maliye Nezaretine, 24 Ağustos 1910 tarihinde 
Maliye’den Dahiliye Nezaretine, 27 Ağustos 1910 tarihinde 
Dahiliye’den Bolu Mutasarrıflığına yazılar gönderilmiş, son 
olarak da Dahiliye Nezareti’nden Sadaret’e  (Başbakanlığa) 
gönderilen 03 Eylül 1910 tarihli yazıda ise doludan zarar gö-
ren toplam 245 haneye 300’er kuruştan toplam 73.500 kuruş 
yardım yapılması konusunda Maliye Nezareti’ne talimat ve-
rilmesi talep edilmiştir.
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Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Da-
yanışma Vakfı’nın yönetimi, Ankara 

da bulunan Dörtdivanlılarla bir araya gele-
rek durum değerlendirme toplantısı yaptı. 
Toplantıya Dörtdivan’daki mahallelerin  
ve köylerin Ankara’da ikamet eden tem-
silcileri davet edildi. Bu toplantının yapıl-
masında geçtiğimiz haftalarda Dörtdivan 
Haber’de yapılan “Divankav’ın faaliyet-
lerini nasıl buluyorsunuz” konulu anket 
sonucunun etkili olduğu düşünülüyor.

Yapılan toplantıda; Divankav Başkanı 
Ethem Ertuğ, vakfın faaliyetleri hakkında 
katılımcılara bilgiler sundu. Vakfın daha 
güzel nasıl hizmet edebileceği, neler yapı-
labileceği katılımcılara soruldu. Divankav 
faaliyetlerinin kulaktan dolma yanlış bil-
gilerle değil bizzat vakfa gelinerek yetkili 
ağızdan bilgilenmeleri gerektiği vurgulan-
dı. Çeşitli konulara değinilen toplantıda 
ağırlıklı olarak yayla şenliği, iftar progra-
mı ve burslar üzerine duruldu.
TOPLANTIDA KATILIMCILARIN  
DİLE GETİRDİĞİ HUSUSLAR

• Yayla şenliğinin turizm açısından 
doğa ile iç içe olan Aladağ yaylalarında 
yapılması talebinde bulunuldu.

• İftar programının duyurusunun gere-
ken şekilde yapılmadığı, birçok hemşehri-
mizin bu yemekten haberinin olmadığı ve 
o yüzden katılımın az olduğu belirtilerek, 
bu yemeğe kimlerin katıldığı soruldu. Bun-
dan sonraki iftar yemeklerine köylerden de 
temsilci çağırılması teklif edildi.

• Bursların hangi kriterlere dayanılarak 
verildiği ve burs desteği konusunda neler 
yapılabileceği konuşuldu. Önümüzdeki yıl 
içinde yapılacak burs bulma çalışmasına 
ramazan ayında ağırlık verilmesi önerildi.

• Tekkedere Barajı’nın yapılmasından 
sonra Dörtdivan’a içme suyunun nerden 
verileceği konusu tartışıldı ve bu konuda 
geç kalınmadan ilçemiz için en iyi sonucun 
alınması için çalışma yapılması istendi.

• Ankara’nın belirli semtlerinde yo-
ğunlukta olan hemşehrilerimizi bir araya 
getirmek kaynaştırmak ve gençlerin birbir-
leriyle tanışmaları amacıyla bir gece tertip 
edilmesi gündeme getirildi. Bu desteğin de 
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’den  sağlanarak Karapürçek Spor Sa-
lonu’ nda yapılabileceği ifade edildi.

• Dörtdivan’a yapılan genel faaliyetler 
hakkında değerlendirme yapılarak, Ankara 
da özel vakıf ilköğretim okulu açılıp, açı-
lamayacağı tartışıldı.

• Son zamanlarda gündemde olan ma-
hallelerin köy statüsüne geri dönmeyi is-
teme taleplerinin nedenleri konuşuldu ve 
mahallelerin memnuniyeti adına neler ya-
pılabileceği hakkında fikir beyan edildi.

• Yeni yapılacak olan Dörtdivan Sağlık 
Ocağı’na morg da yapılması için yetkili-
lerle görüşülmesi hususu konuşuldu. Dört-
divan telefon rehberinin basılması ve bu 
konuda çalışma yapılması teklif edildi.

• Dörtdivan’da ekmek fiyatlarının ve 
cuma günü kurulan ilçe pazarının komşu 
ilçelere göre çok pahalı olduğu dile getiril-
di ve Dörtdivan Belediyesi ile görüşülerek 
bu konuya çözüm bulunması talep edildi.

Katılımcılar tarafından dile getirilen 
hususları dinleyen DİVANKAV Başkanı 

Ethem Ertuğ sorulanlara yanıt vermeye, 
Dörtdivan’a yapılanlar hakkında bilgi ver-
meye özen gösterdi.

Soruları tek tek cevaplamaya çalışan 
Başkan Ertuğ; “Yayla şenliğinin maddi 
külfetinin yoğun olduğunu” belirterek, 
“Eğer köylerimiz kendi başına yayla 
şenliği yapmaz ve bunun taahhüdünü 
imzalı olarak muhtarlar verirlerse eski-
den olduğu gibi yayla şenliğini yapabi-
leceklerini beyan etti. Ancak şenliklerin 
yine eski yerinde yapılabileceği başka 
yerde yapılmasının imkanlar dahilinde 
mümkün olmadığı” açıklandı.

Başkan Ertuğ Ramazan ayında veri-
len iftar yemeklerini son iki üç yıl içeri-
sinde Altındağ Belediye Başkanı Veysel 
Tiryaki’nin katkıları ile düzenlendiğini 
ifade ederek, “Yemek için ayrılan ka-
tılımcı sayısının sınırlı sayıda oldu-
ğu gerekçesiyle sadece DİVANKAV 
Dergisi’ne katkı sağlayanlara, öğrenci-
lere burs verenlere, velhasıl vakfa mad-
di destek olanlara vermek zorunda ol-
duklarını” izah etti. Burslarla ilgili olarak 
da açıklama yapan vakıf yönetimi “Burs-
ların maddi imkânlar konusunda sıkıntı 
çeken ailelere destek olmak amacıyla ve 
başarılı olan gençlere verildiği söylen-
di. Bu yıl burs alan öğrencisi sayısının 
152 olduğunu belirterek, gönül isterdi 
üniversitede okuyan bütün gençlerimize 
imkân sağlayalım, ancak bu mümkün 
değil. İmkânlar el verir de hemşerile-

DİVANKAV da Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Divankav yönetimi Ankara’da 
ikamet eden mahalle ve köy 
temsilcileriyle bir araya geldi.
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rimiz burs desteğinde bulunursa bu da 
olur” dedi.

Dörtdivan gecesi düzenlemenin ya da 
bir hafta sonu öğleden sonra hemşerileri-
mizle bu buluşmanın olabileceğini belirten 
Ertuğ, “Bu konuyu Sayın Veysel Bey ile 
ve yönetimle değerlendirelim. Bir gün 

hep birlikte hoşça vakit geçirerek eğlen-
miş oluruz” dedi.

Dörtdivan’a yapılan hizmetleri de de-
ğerlendiren Ertuğ, “Dörtdivan’a otoban 
girişinin sağlandığını, üniversite için 
uğraştıklarını ancak Anadolu Öğret-
men Lisesi sözü aldıklarını” belirterek, 

“Şu anda Öğretmen Lisesinin ilçemiz-
de açılmış olup eğitim öğretim faali-
yetinin devam ettiğini dile getirdi. 200 
yataklı öğrenci pansiyonu yapmak için 
Bolu Valiliği ile protokol imzalandığını 
fakat bilindiği üzere duyurular yapıl-
masına rağmen Bolu milletvekillerinin 
girişimleri sonucu Milli Eğitim Bakan-
lığı ile TOKİ arasında yapılan protokol 
gereği bu pansiyonun TOKİ tarafından 
bitirileceği” katılımcılara anlatıldı. Özel 
okul açılma talepleri için ise, “Maddi im-
kanlarımız gereği şu aşamada bunun 
mümkün olmadığını ancak gelecekte 
düşünülebilecek güzel bir fikir” olduğu 
söylendi.

Vakıf yetkilileri tarafından ayrıca 
DİVANKAV’ın daha faal olabilmesi için 
Vakıflar Kanunu’nda  yapılan değişiklik 
sonucu vakfa yeni üye alınacağı beyan 
edilerek, “Vakıfta üye olmak, faal olmak 
ve çalışmak isteyen bütün hemşerileri-
mizi bekliyoruz” denildi. Başkan ayrı-
ca “Sizler de bu konuda bizlere destek 
verin. Bolu ve ilçelerinin içinde örnek 
olan vakfımızı hep birlikte el ele güzel 
çalışmalarımızla, bayrak yarışını devra-
larak en iyi noktalara getirerek birbiri-
mize destek olalım” dedi. 

05 Mart 2011 tarihinde yapılacak olan 
Divankav olağan genel kurulunda bu talep 
ve tekliflerin görüşülerek karara bağlana-
cağını dile getiren Ethem Ertuğ katılımcı-
lara teşekkür etti ve ardından akşam yeme-
ği ve çay ikramı ile toplantı sona erdi.
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Yaşamda bir yılı daha geride bırak-
tık. İlçemizde geçtiğimiz yıldan bu 

güne, yaşanan güzelliklere yenileri de 
eklendi. Okullarımıza ve kurumlarımıza 
tümü asil olmak üzere müdür ve müdür 
yardımcıları atandı. Bu ilçenin eğitim adı-

na geleceğini önemli ölçüde etkileyecek 
bir gelişmedir. 

İlçe Kaymakamı Sayın Bahadır YÖ-
RÜK, Dörtdivanlı olan Altındağ Beledi-
ye Başkanı Sayın Veysel TİRYAKİ, İlçe 
Belediye Başkanı Sayın Sefer AKMAN,  

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Birol:

Divankav yetkilileri ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün yoğun girişimleri so-
nucunda ilçemize 2007 yılında açılan 
Anadolu Öğretmen Lisemizin okul ve 
pansiyon binalarının yapımı Milli Eğitim 
Bakanlığımız tarafından TOKİ’ ye veril-
miştir. 2011  yılı içerinde bitmesini bek-
liyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz.

“İlçemizin Eğitim 
ve Kültür Seviyesi

Her Geçen Gün 
Daha da Yükseliyor”

Mustafa BİROL / Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü
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2009 – 2010 eğitim öğretim yılında 
SBS sınavlarına yönelik olarak hazırla-
dığımız proje ve etüt merkezi çalışmala-
rımız meyvesini vermiş öğrencilerimizin 
başarısına büyük katkıda bulunmuştur. 
İlçemiz başarı sıralamasında üst sıralarda 
yerini almıştır. 

Öğrencilerimizin atletizm kabiliyet-
lerini geliştirmek için HEM ve ASO mü-
dürlüğünce kurslar açılmıştır. Kendi yaş 
grupları içerisinde öğrencilerimiz ferdi 
ve takım halinde birincilikler elde etmiş-
lerdir. İlçemizi Bolu’ da yapılan yarışma-
larda, Bolu ilini bölge yarışlarında temsil 
etmişlerdir.

Dörtdivan halkının toplumsal ve kül-
türel gelişimine katkıda bulunmak için 
HEM ve ASO müdürlüğümüzce, genç 
kızlarımıza yönelik olarak Ev Tekstili 
Ürünleri Hazırlama Kursu,  ev hanımla-
rına yönelik olarak Peynir Yapımı Kursu, 
Erkeklere yönelik olarak Arıcılık Kursu, 
okuma yazma bilmeyenlere yönelik ola-
rak Birinci Kademe Okuma Yazma Kurs-
ları açılmıştır.

İlçemizin eğitim ve kültür seviyesini 
yükseltmek adına geçtiğimiz yıl başlattı-
ğımız “Haydi Gençler Liseye” projemiz 
sonuç vermiş ilçemizde İlköğretimden 
sonra okullaşma oranı % 96 ya ulaşmış-
tır. 

“Dörtdivan Okuyor” projesinin so-
nuçları bizi son derecede memnun etmiş 
ve ümitlendirmiştir; Çünkü başlangıç ola-
rak en çok okuyan öğrencimiz 52 kitap en 
az okuyan öğrencimiz 6 kitap okumuştur. 
Bu sevindirici bir sonuçtur.

Bütün bu güzelliklerin ve çalışmaların 
yanında bizi mutsuz eden ve karamsarlığa 
sevk eden bir durumda vardır. İLÇEDEN 
GÖÇ.

Ciddiyetle ele alınması ve üzerine 
çalışılması gereken bir konudur. İlçeden 
göçün bu hızla devam etmesi halinde il-
çenin sosyal hayatı, ekonomisi ve eğitimi 
büyük zara görecektir. Bu duruma bir çare 
bulunamazsa bu durum ilerleyen yıllarda 
Dörtdivanlıları çok üzecektir.

Selam ve saygılarımla... 

TEŞEKKÜRLER
2010 yılı yazında Vakfımız öncülüğünde, 
Vakfımızın Kurucu Üyelerinden Hemşehri-
miz  Hamza Başaran - Abdullah Başaran 
kardeşler  15.000.- TL masrafla Anadolu 
Öğretmen Lisesi’ne iki adet “Akıllı Sınıf” 
donanımını yapmışlardır. Kendilerine te-
şekkür ederiz.

DİVANKAV Yönetim Kurulu Hamza Başaran Abdullah Başaran
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Dörtdivanımız, içinde barındırdığı 
eşsiz doğa güzellikleriyle hepimiz 

için nadide bir mirastır. Ülkemizde kimi 
memleketler varki uçsuz bucaksız bozkır-
larda küçük bir orman arar gözleriniz, yaz 
mevsiminin kavurucu sıcağında altında 
gölgelenecek bir dikili ağaç arar ama bu-
lamazsınız. Yine kimi memleketler varki 
oradan göç edip giden insanlar memleket-
lerine gitmek için 8-10 saat yol katetmek 
zorundalar. Fakat Dörtdivanımız böyle 
mi? Kendi aracınızla İstanbul’a 3 saat, 
Ankara’ya 1,5 saat mesafede, Ankara-
İstanbul otobanına doğrudan giriş çıkışı 
olan çoğu kimsenin arayıp bulamadığı 
mükemmel bir coğrafi konuma sahiptir 
bizim ilçemiz.

Tertemiz bir nefes almak için birçoğu-
muz bulduğumuz ilk fırsatta memleketi-
mize koşuyoruz. Her defasında Dörtdivan 
bize köyleriyle, yaylalarıyla, Aladağlarıy-
la kucak açıyor. Peki bizler Dörtdivan’ın 
doğal güzelliklerini koruma adına aynı 
vefayı gösteriyor muyuz? Bu yazımda 
ben ilçemizin yaylalarına, aladağlarına 
yapılan ve sayıları her geçen gün artan 
beton yığınlarından duyduğum rahatsızlı-
ğı dile getireceğim.

Şehir hayatının gerekleri başkadır, köy 
hayatının ve yayla hayatının gerekleri baş-
kadır. Şehirleri yaylalara, yaylaları da 
şehirlere benzetmeye çalışmak medeni-
yetsizlik emaresidir. Bugün Ankara İs-
tanbul gibi şehirlerde belediyeler sokak 
aralarında avuç içi kadar yerleri yeşil 
alan olarak belirleyip oralara park bah-

çe yapıyorlar. İnsanlar ve özellikle de 
çocuklar doğadan kopmasın, bir nebze 
de olsa doğayla içice olsun diye. Çünkü 
çok önceleri başlayan hızlı bir şehirleşme 
sonucunda bu işin önü alınamamış ve in-
sanlar kocaman kocaman beton yığınla-
rının arasında kalakalmışlardır. Herkes 
şehirlerdeki bu betonlaşma çılgınlığın-
dan kaçıp kurtulmak isterken bizim 
ilçemizin insanı da güzelim yaylaları, 
aladağları beton yığını haline getiriyor. 
Bu sözüm yaylalara aladağlara bilinçsiz-
ce ev yapanlaradır. Evet hemşerilerimiz 
ev yapmalıdırlar ama yapılacak bu evler 
doğaya uygun olarak tıpkı dedelerimizin 
yaptığı gibi ağaç evler olmalıdır. Oralara 
ev yapmak için milyarlarca para döken in-
sanın ağaçtan ev yapmaya da parası elbet-
te vardır.Aladağlardaki eski ağaç evler, 
villa sahibi hemşerilerimizi çirkin gös-
termiş olacakki cebinde 3-5 kuruş fazla 
parası olan herkes aladağa villa tarzın-
da bir ev yapma yarışma girmiş. “Fa-
lan kişi yaylaya, aladağa dört dörtlük 
bir ev dikmiş benim ondan ne eksiğim 
var ben daha iyisini yaparım” hesabıy-
la hareket eden hemşerilerimiz bu eşsiz 
mirası tek kelimeyle mahvetmişlerdir. O 
güzelim yaylalar aladağlar bu zihniyetteki 
insanlar için gösteriş vesilesi yapılmıştır. 
Zenginliklerini, paralarını orman için-
deki beton yığınlarıyla sergilemişlerdir. 
Yapılan bu evlerin hiçbir yasal dayanağı 
da yoktur. Hemşerilerimiz maalesef sahip 
oldukları o güzel mirası şu anda tehlikeye 
atmış durumdadırlar. Bu işin önünü açan 
insanlara sesleniyorum. Bugün bu yanlışı 
sizler başlattınız. Yarın öbür gün sizden 

daha uyanıkları ortaya çıkar hem işi 
kitabına uydururlar, yasal bir zemine 
dayandırırlar ve sizin bilinçsizce yaptı-
ğınız o evleri ya yıkarlar ya da eliniz-
den alıverirler. Oralara tatil köyleri 
dikerler. İşte o zaman anlarsınız hatanızı 
ama iş işten çoktan geçmiş olur ve baka-
kalırsınız. Bu işin önü açılmamış olsaydı 
yarın buna dur deme hakkınız olabilirdi.

Devletimizin de bu gidişe dur demesi 
lazımdır. Hakim olarak benim önüme ile-
ride bu şekilde bir dava gelmiş olsa bütün 
samimiyetimle söylüyorum ki, gözümü 
kırpmadan yıkım kararı verir ve derhal 
yıktınnm o beton yığınlarını ve kanunlar 
buna müsait ise eski haline getirilmesi 
için ne kadar para gerekiyorsa o evleri ya-
panların devlete o kadar da para ödemele-
rine hükmederim. Çünkü doğayı korumak 
sadece devletin ve kanunların değil her 
insanın görevidir. Doğaya sadece belli in-
sanlar zarar veriyor ama sonunda oluşan 
zarara bütün insanlar katlanıyor.Çevremiz 
ve özellikle de ormanlar kendisine verilen 
zararı insana fazlasıyla ödetirler. Bugün 
ciddi kayıplara neden olan sellerin ve 
dünyadaki kıtlığa neden olan kuraklıkla-
rın temeline indiğimiz zaman çevreye ve-
rilen zararları görürüz. Doğal güzellikler 
bir bir yok edilmeye başlayınca, doğanın 
dengesi değiştirilmeye başlanınca bu işin 
sonu buraya varmıştır. Aman canım bizim 
yaptığımız iki adımlık ev ile çevre tahrip 
olur muymuş dememeliyiz. Herkes bu 
düşünceyle hareket ettiği için şehirlerde 
bir dikili ağaca hasret kaldık.Dörtdivan’ı 
yürekten seviyorum diyebilen herkes bu 
yanlıştan dönmelidir.

YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN.!!!

ALADAĞLARDA BETON EVLER
Ethem TAHTABACAK
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Bolumuzun geliştirilmeye 
çalışılan en önemli sek-

törlerinden birisi de turizmdir. 
Yıllardır tartışma açılır; “ Bolu 
turizmle mi, sanayi ile mi kal-
kınacak.? “diye... Kimileri 
sadece bir sektörü alıp ötekini 
göz ardı eder. Fakat sessiz se-
dasız sular siz istemeseniz de 
tabi mecrasını bulmaktadır.

Bolu kırsal kesim iş ve 
geçim ihtiyacının karşılana-
bilmesi için köylerimizde son 
20 yıldır tabi olarak büyük 
bir sektör gelişmiş ve Türkiye 
üretiminin nerede ise % 40 ına 
yaklaşmaktadır. Bu sektör Bolu nüfusunun 
nerde ise yarısını ekonomik yönden ilgilendi-
ren hepimizin bildiği kanatlı hayvan yetiştiri-
ciliği ve entegre tesisleridir. Türkiye’nin en 
büyük firmalarından beşten fazlası buradadır. 
Bu sektörün gelişmesi birçok çevre sorunlarını 
da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların önlem 
alınmazsa turizmin gelişmesine zarar vereceği 
tabidir. Amacımız iki sektörün de birbirine za-
rar vermeden hayatiyetini sağlamak olmalıdır.

Yine Bolu’da turizm sektöründen eko-
nomik olarak faydalanan nüfusun % 10’u 
bile bulduğu söylenemez. Yıllar önce Turizm 
merkezi ilan edilen fakat yatırımcı bulunama-
yan bölgelerimize cazibeyi arttırmalıyız. Bu 
alanlardan en önemlilerinden birisi de “Bolu 
Köroğlu Dağı Turizm Alanı” dır. Bu Turizm 
alanı üç gelişim bölgesine ayrılmıştır.

Kültür Turizm Bakanlığınca 2634 sayılı Tu-
rizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen “Bolu 
Köroğlu Dağı Turizm Alanı” 06.09.1982 ta-
rih ve 17804 sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
narak yürürlüğe girmiştir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
01.10.1981 tarihinde onaylanan 1 / 25000 öl-
çekli Bolu Köroğlu Dağı Kayak Merkezi Çevre 
Düzeni Planında gösterilen 1. 11. ve 111. Geli-

şim Bölgelerine ait Bolu Köroğlu 
Dağı Turizm Alanı Kültür Turizm 
Bakanlığınca onaylanmıştır.

Bolu Köroğlu Dağı Turizm 
Alanı 1. Gelişim Bölgesi:

1/25000 ölçekli imar haritala-
rı hazırlanan yer olup Kartalkaya 
diye adlandırılmaktadır. 

Kartalkaya Bölgesi: Çevre 
Düzeni Planında kalan 177.000 
m2 yüzölçümlü ormanlık bir alanı 
kapsamaktadır. Burası 06.12.1983 
yılında Kültür Turizm Bakanlığı 
tasarrufuna verilmiş olup, yapı-
lan imar planları doğrultusunda 
oluşan imar parselleri ve mekanik 

tesis hatları yatırımcılara tahsis edilmiş bu-
lunmaktadır. Bu 1. bu Gelişim Bölgesinde 5 
parsel vardır. Bu parsellerden ikisi Dorukkaya 
Otel, ikisi Kartalkaya ve Grand Kartal Otelleri 
ve son birisi de Golden Key Otelidir.

Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı 11. Ge-
lişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Bolu Köroğlu 
Dağı Turizm Alanı olan Sarıalan Mevkiinde 
ise plan çalışmaları yapılan alanların büyük 
kısmının mera vasıflı alanlar olması nedeniy-
le planlanan tahsisler yapılamamıştır. Burada 
yeni bir plan çalışması yapılıp Turizm Bakan-
lığı onayına sunulmalıdır. Planda öngörülen 
gölet yeri iptal edilip yapılacak tesisler ve spor 
alanları mera alanları dışına çıkarılmalıdır. Ya-
pılacak tesisler için hazırlanacak 1%25 binlik 
haritada şu anda boş orman arazileri değerlen-
dirilmelidir. Özel İdare tarafından programa 
alınan ve orman arazisine yapılacak olan Sa-
nalan Göleti projesi bu bölgeyi cazibe merkezi 
haline getirecektir.

Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı 111. 
Gelişim Bölgesi

1/25000 ölçekli Bolu Köroğlu Dağı Tu-
rizm Alanı, Çevre Düzeni Planı Revizyonu 
sınırları içerisinde kalan Dörtdivan İlçesi, 

Çalköy-Çetikören yaylaları mevkiinde yer 
alan 42.358.084,801 m2 (42 km2) yüzölçümlü 
bölgedir. Geçmiş senelerde İhaleye çıkılması-
na rağmen ihaleyi alan firma tarafından daha 
sonra yatırım iptal edilmiş ve 30 senedir atıl 
beklemektedir.

Bu alan yine Orman Bakanlığının 
08.09.2006 tarih ve 752 sayılı olurları ile Kül-
tür Turizm Bakanlığı tasarrufuna verilmiş olup 
111. Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Bolu 
Köroğlu Dağı Turizm Alanı Çevre Düzeni 
Planı doğrultusunda, alt ölçekli planlama ve 
turizm amaçlı değerlendirilmesi çalışmaları 
Kültür Turizm Bakanlığınca yürütülmektedir. 
111. Gelişim Bölgesi aynı sınırlar içerisinde 
yer alan .744 m2 (957 dekar) yüzölçümlü Kö-
roğlu diye adlandırılan saha Çevre ve Orman 
Bakanlığının 19.09.2005 gün ve 10064 sayılı 
oluru ile Kültür Turizm Bakanlığı tasarrufuna 
verilmiştir. Bu bölgede Max. Rakım:   2200 
m., Tesisler Rakım :   1800 m. dir.

Dörtdivan İlçesinden 15 km. sonra gü-
neye dönülerek orman yolundan 8 km son-
ra bu bölgeye ulaşılmaktadır. Buraya Kar-
talkaya yolundan giderken de Dörtdivan 
ayrımından 6 km sonra sapağa ulaşıp daha 
sonra güneye 8 km daha gidilerek ulaşılabi-
lir. Söz konusu bu alan üzerinde, uygulamaya 
konulması öngörülen, toplam 2500 yataklı, 4 
mevsim turizme açık “Köroğlu Tatil Merke-
zi” alanı 2006 ve 2007 yıllarında Kültür Tu-
rizm Bakanlığıca yatırımcılara ilan edilmiş, 
ancak istekli yatırımcı çıkmamıştır. Bu bölge-
nin özelliği sadece kış turizmine değil her mev-
simde arazi yapısı ve iklim bakımından diğer 
turizm aktivitelerine de müsait olmasıdır.

Yatırımcı bekleyen bu alanlarımıza ait 
bilgiler yeni kurulan ve Bolu’nun da üye ol-
duğu TR-42 bölgesi Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansına bildirilmiştir. Bu atıl bekleyen boş 
alanlar tekrar ihaleye çıkarılıp isteklilere kira-
ya verilmelidir.

KÖROĞLU DAĞI TURİZM ALANI

Tahsin AKDUMAN
koroglugazetesi.com
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İhtiyaç; Arapça asıllı bir kelime olup 
eksikliği olduğu bilinen şeydir, tamamlan-
ması gereken bir yapı için eksikliği hisse-
dilen malzeme manasını da taşır.’Her türlü 
ihtiyacımı devlet karşılıyor veya hayatta 
kalmak için nimete olan her türlü ihtiyacı-
mı Yaratan Allah (c.c) karşılamaktadır’ ifa-
desi önümüze üç hususu sergilemektedir. 
Birincisi her şeye sahip olan varlık; ikin-
cisi Güç sahibi olan varlığın elindekiler, 
üçüncüsü de kulun ihtiyacı olan şeylerdir 
Buna aynı zamanda “muhtaç” da denil-
mektedir.

Muhtaç diye tarifini yaptığımız varlık 
özde insandır. İnsan, ihtiyacını hissetti-
ği veya tasarladığı her şeyi açmaya hazır 
anahtarı konumunda yaratılmıştır. Bu ise 
aklın harekete geçirilmesi ve ilmin irde-
lenmesi ile mümkün olacaktır. Gökteki 
yüceliklerden, yerdeki derinliklere kadar 
böyledir. İnsanı var olan diğer varlıklardan 
ayıran en büyük özelliğin, kâinatı ve için-
de taşıdıkları varlıkları ve nimetleri tar-
tacak, tanıtacak ve ölçebilecek cihazların 
verilmiş olmasıdır.

Hayvanlara akıl ve aklı kullanacak 
irade verilmediği için insan misali ilim-
den anlamaları mümkün değildir. İnsan-
da kâinatın her zerresinden bir numune 
olduğu için, kâinatın küçültülmüş bir ör-
neği olarak bilinmektedir. Bu açıdan ba-
kıldığında insan, Kâinatı tanıyıp tartacak 
bir anahtar külçesidir. Maddi ve manevi 
olarak bilinen bütün âlemin kapılarını aç-
mak için verilmiştir. Bunlardan bir kısmı 
açılmış, açıldıkça da gelişmeye müsait du-
rumdadır. Bir kısmı da miadını doldurmuş 
paslanmaya ve çürümeye yüz tutmuştur. 
Örneğin, yakın bir geçmişte oklar, kılıçlar, 
kalkanlar, zırhlar, tüfekler v.s ile 
savaşlar yapılırken, asrımızda top, 
bomba, uçak füze v.s lerle savaş-
lar yapılmaktadır. Günün şartları 
ihtiyaçların belirlenmesinde etkili 
olmaktadır.

İnsanda ihtiyaç duygusu ol-
masaydı, ihtiyacı hissetmek nasıl 
olurdu? Hasta olmayan melekle-
rin, hastalığı ve şifayı anlamadık-
ları gibi, insanda da var olmayan 
duyguları insan anlayamaz ve bile-
mez. Böylece; Allah, ihtiyacımızın 
olmadığı şeyleri vücudumuza yer-
leştirmediğinden onu anlamamız 
da mümkün olmamaktadır. İhtiyaç 

var ise, Allah yaratır ve yaratacaktır. Çün-
kü Allah; “O Allah her an ve her zaman 
aynı bir işi yaratmakta ve devam ettir-
mektedir.” Rahman suresi ayet 29

İnsan çevresine çok büyük değerler 
kazandıracak bir bilgiye ve bu bilgi kapı-
sının anahtarının da kendisinde olduğunu 
biliyor, bunun için de çevresindekilerden 
yardım istiyor. Çevresindekiler ise bunun 
mümkün olamayacağına inanarak adama 
hakaretler yağdırıyorlar ve adam çaresiz 
kalıyor. Tarih bu gibi insanların misalle-
ri ile doludur. Peygamberler kendilerine 
verilmiş olan anahtarla hak yolunu açıp 
kurtuluşa davet ederlerken onlara her türlü 
eziyetin yapıldığını görüyoruz.

Dünya yuvarlak ve dönüyor, İnsan 
kuşlar gibi uçabilir ve insan aya çıkabilir 
diyenlere ne gibi zulümlerin ve alayların 
yapıldığına geçen zaman içinde şahit olun-
muştur. İnsanlar mutlu olmaya, yüksel-
meye, şerefli olduğu yeri bulmaya layıktır 
ve buna da muhtaçtır. Kendisini muhtaç 
gördüğü bu hususları kalbinden geçirmesi 
bile dua yerine geçecek, belki de ihtiyacını 
hissettiği o eksikliklerin kapalı olan kapı-
ların anahtarlarını eline geçirecektir. Dua 

İHTİYAÇ VE MUHTAÇ OLMAK
İnsan, ihtiyacını hissettiği veya tasarladığı her şeyi 
açmaya hazır anahtarı konumunda.

Mehmet ARSLAN
Dörtdivan Müftüsü

eden muhtaç, muhtacın derdi ihtiyaç, İh-
tiyacı yaratan da Cenab-ı Hak’tır. Duanın 
devamlılığı Yaratıcı ile aramızdaki kapının 
açık tutulmasına sebep olur. Gerçekleşen 
dualar da nimetlerin şükrüne dönüştürüle-
rek devam ettirilir.

İstenilen ve muhtaç olunan şeyler bili-
niyorsa, ruha akan enerji şiddetlenecek ve 
hayat hedeflerine hızla sürüklenecektir. O 
halde talepler şiddetli ihtiyaçlara dönüş-
türülmelidir. Güneş ışığına hasret kalan 
bir kimsenin, ışığa olan ihtiyaç duygusu 
ile yanıp tutuşması, susuzluktan kuruyan 
ağzın suya olan ihtiyacı, Cehalete karşı 
verilen mücadelede ilme ve aydınlığa olan 
ihtiyacı gibi...

Evrenin hareketinin anlamı, bilinçli 
veya bilinçsiz ihtiyaçların karşılanma-
sıdır. İhtiyaçların karşılanmadığı tek bir 
hareket gösterilemez. Varlıkların tamamı 
muhtaçtırlar; Ama birçoğu bu ihtiyaçların 
bilincinde değillerdir. Dünyaya yeni gelen 
yavru beslenmeye muhtaçtır; açlığını ağ-
layarak ilan eder. Fakat bu bilinç, ihtiya-
cının adının açlık olduğunu bilecek kadar 
gelişmemiştir. Anne yavrusunun ihtiyacını 
anlar ve karşılamaya koşar. Evrenin içe-
risinde bulunanların durumu da Allah’a 
karşı bunun gibidir. İhtiyaç diline dökülen 

istekler ufukta şimşekler gibi 
taşınır. Kuraklıktan çatlamış 
topraklar su ile buluşur hayat 
bulur. Çünkü ihtiyaca karşı bu 
yakarış gökyüzünü titretmiştir.

Yaratılmışların en şerefli-
si olarak bildirilen varlıkların 
muhtaçları bütün azalarıyla 
merkezi durumunda olan kalbe 
bağlanıp ihtiyaçları karşısında 
yaratan’a yönelirse; onların 
arasında perde olmadığından 
taleplerin kabulü muhakkaktır. 
Çünkü Cenab-ı Hak Kur’an-ı 
Kerim’inde: “Eğer kullarım 
sana beni sorarlarsa, şüphe-
siz ki ben onlara çok yakınım. 
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Dua edenin duasına, her zaman karşılık 
veririm. Öyleyse kullarım da benim da-
vetime uysunlar ve bana inansınlar ki, 
doğru yolu bulabilsinler.” Bakara 186.

Diğer bir ayette de: İnananlara de ki: 
“Dua, yalvarma ve ibadetiniz olmasay-
dı, Rabbim size değer verir miydi? Ve 
inkarcılara da de ki: Gerçek şu ki siz, 
Allah’ın mesajını yalan saydınız, artık 
bu yüzden azap size sarılacak, yakanızı 
bırakmayacaktır.” Furkan 77 buyurul-
maktadır.

Bazen kulların ihtiyaçlarını gidermek 
üzere Allah (c.c) bir kısım kullarını görev-
lendirmiştir. Bir kudsi hadis-i şeriflerinde 
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuşlar-
dır: Kudsî hadîs, Hz.  Peygamberin dilinden 
söylenen Allah kelâmıdır. Kur’ân âyetleri, 
vahiydir. Sözü de, özü de Allah’ındır.

“Ey Âdemoğlu! Hastalandım, benim 
hatırımı sormaya, beni yoklamaya gel-
medin. Senden yemek istedim, bana ye-
mek vermedin. Senden su istedim, bana 
su vermedin.”

İnsan dedi ki: “Ya Rabbi! Ben seni 
nasıl görebilirim? Ben nasıl senin hatı-
rını sormaya gelebilirim? Sen Âlemlerin 
Rabbi’sin; hastalık gibi hâllerden mü-
nezzehsin.”

Allah buyurdu ki: “filan kulum has-
talanmıştı, ne diye onu yoklamadın, 
hal-hatır sormadın? Bilmiyor mu idin 
ki, onu yoklamaya gelse idin beni onun 
yanında bulacaktın. Senden yiyecek is-
tedim, ey Âdemoğlu, beni ne diye doyur-
madın?”

Kul; “Ya Rabbi! Ben seni nasıl doyu-
rurum” der.

Allah buyurur ki: “Filân kulum sen-
den yiyecek istedi. Ne diye onu doyur-
madın? Bilmiyor musun ki onu doyu-
rursan, bu hareketin ecrini benim ya-
nımda bulacaksın?” Câmi’us-sağîr, c. V. 
s 65.

Kendisi için çalıştığı o kişi yok olun-
ca yaptığı işi ve çalışması da yok olur ve 
bundan onun elinde mahrumiyetten başka 
hiçbir şey kalmaz. İşte bundan dolayıdır ki 
kıyamet gününde Allah’ü tealâ şöyle buyu-
rur: “Benim, sizden her birini dünyada 
iken dost olduğu şeylerle dost yapmam 
adalet değil midir?”(el-Buhari-Fethül 
bari, 13/419-420.)

Yoruma ihtiyaç kalmadan bu hadis-i 
şerifleri göz önüne getirdiğimizde Allah’ın 
rızasını kazanmak adına ne kadar eksik-
liklerimizin olduğuna şahit olmaktayız. 
Bir memleketin güzelleşmesi, insanların 
medenileşmesi yaşayan insanların imkân 
ve kabiliyetleri nispetinde el uzatıp yar-
dımlaşmalarıyla mümkündür. Bu insanlar 
kendilerine verilen nimetin nereden ve na-
sıl geldiğinin farkına varmadıkları zaman, 
onların elinde bulunan ve Allah’ın bir lütuf 
olarak verdiklerine muhtaçtırlar.

Etrafında bulunan ihtiyaç sahiplerini 
fark edemeyen insanlar, fark edilmeye-
cek duruma düşebilirler. “Ey insanlar, siz 
Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsı-
nız; Allah ise, Ganiy (hiç bir şeye ihti-
yacı olmayan) dır, Hamîd (övülmeye, 
hamde layık) dir.” (Fatir, 15)

Allah’ü Teala bu ayet-i kerimeyle, kul-
ların kendisine olan ihtiyacının onların ma-
hiyetlerinden kaynaklandığını ve onlardan 
hiç ayrılmayacağını açıklamaktadır. Aynen 
bunun gibi Allah’ın zenginliği ve hiçbir 
şeye muhtaç olmaması da O’nun zatından 
kaynaklanmaktadır.

Çaresizlik girdabına düşen insanın de-
rinlerden süzülüp gelen mana yüklü duygu 
ve yakarışlarla dillerden dökülen ve arşa 
doğru yükselen dualann karşılığını bulun-
ca, ihtiyaçlarının karşılanmasını İlâhi ikrar, 
lütuf ve İlâhi yardımın neticesi olarak gö-
rünce, bu mutluluğu tekrar tekrar yaşamak 
için rabbine karşı muhtaç bir kul olduğunu 
unutmaz.

Rabbinden olan taleplerini hiç mi, hiç 
eksiltmez. Cahil ilme muhtaç, mide gıda-
ya; Varlık yaşama muhtaç, nimetler rahme-
te; Beden ruha muhtaç, ruh Yaratan’a; Her 
şey birbirine muhtaç, Kul da ALLAH’a.

Nihayet memleketimizi düşündüğü-
müzde; memleketimiz içinde yaşayanlara, 
yaşayanlar da memlekete ihtiyaçları var-
dır. O halde memleketimiz güzelse, güzele 
layıktır. Güzeli daha güzel yapmak ise her 
şeyin emrine müsahhar kılındığı, imkânlar 
dâhilinde nimetler sunulan biz insanlara 
aittir. Yaşadığımız şu âlem ve içinde bulu-
nanlar bizleri, bizler de bu âlemi ve içinde-
kileri memnun edelim ki, Allah da bizler-
den razı olsun.
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Erdem Hastanesi’nden 
Kardiyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Emrullah Başar “Kalp 
hastalığı sinsi ve ilerleyen 
bir hastalıktır.” dedi.

Prof. Dr. Emrullah Ba-
şar, fast-food besinlerin 

yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi ve 
hareketin kısıtlanmasından dolayı dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de kalp hastalıkla-
rında artış olduğunu ve hastaların rahatsız-
lıklarından haberdar olmadıklarını söyledi.

Hastalık belirti vermediğinden kişiler 
önemsemiyor, hastalar kalp hastası olduk-
larını bilmiyorlar diyen Prof. Dr. Emrullah 
Başar ‘kalp hastalığı bazı durumlarda belir-
ti vermeyebilir, bu yüzden sinsi ve ilerleyen 
bir hastalıktır. Ailesinde kalp ve metabolik 
rahatsızlığı bulunan kişiler mutlaka belirli 
periyotlarla kardiyoloji uzmanına muayene 
olmalı’ dedi.

Kalp krizi geçirme yaşı 20’li yaşlara 
kadar düştü diyen Prof. Dr. Emrullah Başar 
kalp sağlığında genetik, cinsiyet ve yaşın 
değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri oldu-
ğunu, değiştirebileceğimiz risk faktörleri 
ile yaşam kalitemizi arttırabileceğimizi 
söyledi.

Prof. Dr. Başar ‘Egzersiz ve diyet ha-
yatımızda şart. Kişi her gün 30 dakika 
tempolu olarak yürümeli.’

Şeker, tansiyon ve kolesterol düzeyleri-
ni normal seviyede tutmalı. Bunlara dikkat 

eden hastalar kalp krizi veya kalp hastalığı-
na bağlı böbrek ve beyin hastalıklarından 
korunabilir’ dedi. Öte yandan kalp hasta-
lıklarında sigara en büyük düşman diyen 
Prof. Dr. Başar hasta sigarayı bıraktığı tak-
dirde 10 yıl daha fazla yaşayabilir ifadesini 
kullandı.

Vücudunuzda şiddetli geçmeyen gö-
ğüs, karın, kol ağrısı kalp krizi geçirdiği-
nizin habercisi olabilir diyen kardiyoloji 
uzmanı Prof. Dr. Emrullah Başar böyle 
durumla karşılaştığınızda, zaman kaybet-
meden sağlık kuruluşundan yardım isteyin, 
bulunduğunuz yerin dış kapısını açık tutun 
ve gerekirse komşunuza haber verin ifade-
sini kullandı.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ
Geçmeyen göğüs, karın ve kol ağrısı kalp krizi geçireceğinizin habercisi olabilir.

Erdem Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emrullah Başar kalp hastalığı 
hakkında önemli uyarılarda bulundu.

GENÇLER
KALP KRİZİNDEN DEĞİL 
AĞIR EGZERSİZDEN ÖLÜYOR
Son yıllarda gençler arasında görüldü-

ğü belirtilen kalp krizine bağlı ölüm olayla-
rının ağır egzersizlerden kaynaklandığı be-
lirtildi. Uzmanlar, spor yaparken hayatını 
kaybeden genç ve çocukların ölüm sebebi 
olarak kalp krizinin gösterildiğini, ancak 
bunun tam olarak gerçeği yansıtmadığını 
kaydediyor.

Genç yaşta hayatını kaybeden kişilerde 
kalp duvarının kalın olması ve buna bağlı 

damar darlığının, ağır egzersizler sonucu 
etkilendiğine dikkat çekiliyor. Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Emrullah Başar, gençler-
de kalp krizi ve buna bağlı ölümlerin son 
derece az  olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Başar, “Çocuklarda ve genç-
lerde spor yaparken ölümler olmasına 
rağmen normal zamanda kalp krizi ile has-
taneye başvuran sayısı son derece azdır. 
Her kalp krizi geçiren ölmeyeceğine göre 
önemli bir kısmının da kalp krizi nedeniyle 
hastaneye başvurması beklenir. Oysa ger-
çekte bu böyle değildir. Yani spor yaparken 
yaşanan ölümlerin hepsinin nedeni kalp 
krizi olamaz.” dedi.

Gençlerde spor yaparken ortaya çıkan 
ölümlerin en önemli sebebini kalp adale-
sinin kalın olmasına bağlayan Emrullah 
Başar şu bilgileri verdi: 

“Özellikle kalbin çıkışında daralma 
varsa ağır egzersiz sırasında ani ölümle-
re yol açabilmektedir. Bu gibi hastalık-
lar ekokardiyografi ile kolayca tanına-
bilir ve bu çocuklar hem tedavi ile hem 
de ağır egzersiz yapması engellenerek 
ölümler önlenebilir.”

Başar, damarlarda darlık oluşarak ani 
ölümlerin yaşanmasının daha çok 30-35 
yaş sonrasında ortaya çıktığını, bu yaştan 
sonra spor yapmaya devam edecekler-
de risk faktörlerinin varlığının hatta aile 
hikâyesinin ciddi şekilde sorgulanması ge-
rektiğini kaydetti.
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Son yıllarda modern tıbbın geliş-
mesiyle birlikte, hastalıkların te-

davisinde kullanılan kimyasalların 
yerini bitkisel kaynaklı maddelerden 
üretilen ilaçlar almaya başladı. Bu du-
rum, doğada bulunan belki de yıllardır 
şifa kaynağı olarak bilinen fakat gere-
ken önemi göremeyen tıbbi bitkilerin 
ön plana çıkmasıyla sonuçlandı. Hal 
böyle olunca, tıbbi değeri olan birkaç 
bitkiyi sizlerle paylaşmak bizler için 
kaçınılmaz oldu. Öyleyse buyurun 
doğayla kucaklaşmaya!

BİTKİLERLE GELEN SAĞLIK
Ecz. Öznur TAHTABACAK

Bayramlar Mahallesi

GELİNCİK
Tarlalarımızın süsü aynı zamanda 

da şifa kaynağı olan bir diğer bitki-
miz ise gelinciktir. Gelincik (Papaver 
rhoes), sakinleştiri etkisi ile tanınır. 
Günümüzde birçok insanın problemi 
olan uykusuzluğa karşı etkilidir. Ay-
rıca bu güzel bitki soğuk algınlığı ve 
bronşit gibi rahatsızlıklarda göğüs yu-
muşatıcı etki gösterir. Tüm bu etkiler 
için kurutulmuş gelincik yaprakların-
dan 1-2 tatlı kaşığı alınıp, 4-5 bardak 
suda demlemek yeterlidir.

BİTKİ ÇAYLARI
Son olarak da özellikle kış aylarında yardımımıza koşacak bitkilere deği-

nelim. Ihlamur, hibiskus, kekik, zencefil, kuşburnu ve ekinezyalı çaylar vazge-
çilmezlerimizden olmalıdır. Sağlıklı bir yaşam için siyah çay ve kahve tüketi-
mini azaltmalı, yüzümüzü bitkisel çaylara döndürmeliyiz.

Yukanda saymış olduğumuz bitkiler, doğanın yüzlerce hediyesinden sadece 
birkaçı, Bu güzelliklerin kıymetini bilmek ve şifa kaynağına dönüştürmek biz-
lerin elinde. Sağlıklı ve güzel bir hayat için doğayla el ele olmak ümidiyle...

ALIÇ
Alıç (Crataegus sp), çeşitli kalp ve 

kan dolaşımı hastalıklarında rahatlık-
la kullanılabilecek ender bitkilerden 
biridir. Bu nadide bitki kalbe giden 
damarları genişleterek kan dolaşımı-
nı artırır ve böylece angina pektoris 
denilen kalp ağrılarını azaltır. Kalp 
ritm bozuklukları ve sinirsel kalp çar-
pıntılarında birebirdir. Hafif kalp yet-
mezliklerinde destekleyici ajan olarak 
kullanılır. Bu etkileri görebilmek için 
2 çay kaşığı alıç çiçek ve yapraklarını 
bir cezve suda kaynatıp gün içerisinde 
tüketmek yeterlidir.

SARIMSAK
Mutfağımızdan ve tabi ki yemek-

lerimizden eksik olmayan sarımsak 
(Allium sativum), kan basıncının yani 
tansiyonun ve kandaki kolesterolün 
düşürülmesinde oldukça faydalıdır. 
Çok güçlü bir antibiyotik olduğu da 
yüzyıllardır bilinmektedir. Fakat bu 
etkilerin görülebilmesi için sanmsak-
ta bulunan allin maddesinin allisine 
dönüşmesi gerekmektedir. Bunun için 
de tek yapmamız gereken sarımsağı 
çiğneyerek tüketmektir.
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Osteoporoz halk arasında kemik erimesi 
olarak bilinen bir hastalıktır. Osteo ve 

poroz kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
Dünya Sağlık Örgütü 1994 yılında bu hastalı-
ğı, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun 
yapısında bozulma sonucu vücutta kemik kı-
rılganlığına yatkınlık ve kırık riskinde artış 
durumu olarak tanımlamıştır.

Vücudumuzdaki kemikler kalsiyum ve 
proteinden oluşan bir yapıdır. Aynca kemik 
yaşayan ve gelişen bir yapıdır. Bir yandan yeni 
kemik oluşurken bir yandan da eski kemikler 
yıkılır. Gelişme döneminde kemik yapısı za-
manla artar ve kemikler güçlenir ve belli bir 
yaştan sonra bu kemik yapısı azalır ve durur. 
Zaman içinde yavaş yavaş kemik dokusu za-
yıflar ve yaş ilerledikçe kemikler incelir. Böy-
lece kemikler kırılgan hale gelir. Kemik kaybı 
sıklıkla bel kemiklerinde, el bileğinde ve kalça 
bölgesinde görülür. Bu bölgeler ileri yaşlardaki 
kırıkların da sık görüldüğü bölgelerdir. Kemik 
kütlesi genellikle 35 yaşından itibaren büyü-
meyi tamamlar. Büyüme tamamlandıktan son-
ra kadınlarda kemik dokusunun %30 -%50’si 
erkeklerde de % 20 - % 30’u zaman İçinde 
kaybolur. Kadınlarda menapoz dönemi kemik 
kaybını hızlandıran önemli bir faktördür.

KEMİK ERİMESİ OLUP
OLMADIĞIMIZI NASIL ANLARIZ?
Birçok kişi kemik kaybı olduğunun far-

kında değildir ancak kırık oluşunca fark edilir. 
Normal şartlarda kemik kaybı çok yavaş geli-
şen bir olay olduğu için bunu anlamayız ve bu 
durum belirgin şikâyetlere yol açmaz. Osteo-
porozda yani kemik erimesi hastasında ilk bul-
gular boy kısalması, omuzlarda ve kalçalarda 
yuvarlaklaşma sırt ve bel ağrılarıdır. Hastalık-
tan şüphelenilmesi halinde ise kemik ölçümü 
testi yapılmalıdır.

KEMİK ÖLÇÜMÜ NEDİR?
Kemik ölçümü; kemiğin içindeki mineral-

leri ölçebilen bir alet ile yapılan bir tetkiktir. 
Genellikle dansitometre denilen cihazla ölçüm 
yapılır. Tetkik süresi 15-29 dakikadır. Standart 
olarak kalça, bel veya her iki bölgeden ölçüm 
yapılır. Bu tetkik ağrılı değildir ve bilinen bir 
riski de yoktur.

Kemik ölçümünün değerleri normal, sağ-
lıklı kişilerde -1 SD’nin altındadır. Ostoponi 
denilen düşük kemik kütlesi olan kişilerde ise 
bu değer -1 ile -2.5 SD arasındadır. Osteopo-
rozlarda da bu değer -2.5 SD’nin üzerindedir. 

Bu kişilerde kemik kaybı normal insana göre 
%25 daha fazladır. Ağır osteoporoz ise kemik 
erimesine bağlı kemik kırığı olan kişilerde gö-
rülür.

İLERDE KEMİK ERİMESİ 
OLMAMAK İÇİN
NE YAPILMALIDIR?

1-) Çocukluktan itibaren kalsiyum bakımın-

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ)OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ)

Bu test uluslararası Osteoporoz Vakfı 
tarafından hazırlanmıştır. Test sorulan 

şunlardır:
GENEL OLARAK
1)  Anne veya babanızda basit bir zorlanma 

veya hafif bir düşme sonrasında kalça 
kırığı oldu mu ?

	 o Evet  o		Hayır
2)  Sizde basit bir zorlanma veya hafif bir 

düşme sonrasında kalça kırığı oldu mu?
	 o		Evet  o	Hayır
3)  Üç aydan uzun bir süre kortizon içeren 

ilaç kullandınız mı ?
	 o		Evet  o	Hayır
4)  Boyunuzda 3 santimetreden fazla kısal-

ma oldu mu ?
	 o	Evet  o	Hayır
5)  Fazla miktarda alkol tüketiyor musu-

nuz?
	 o	Evet  o	Hayır
6)  Günde 20′ den fazla sigara içiyor musu-

nuz ?
	 o	Evet  o	Hayır
7)  Sık olarak diare-ishal sorununuz oluyor 

mu? (Çölyak veya Crohn hastası mısı-
nız? )

	 o	Evet  o	Hayır
KADINLAR İÇİN
1)  Menapoza 45 yaşından önce mi girdi-

niz?
	 o	Evet  o	Hayır
2)  Regl düzeniniz 12 ay süre ile aksadı, ke-

sintiye uğradı mı ?
	 o	Evet  o	Hayır
ERKEKLER İÇİN
1)  Testosteron seviyesinde azalmaya bağlı 

impotans veya libido kaybınız oldu mu?
	 o	Evet  o	Hayır

Eğer bu sorulardan birine cevabınız 
“evet” ise hiç vakit kaybetmeden hekiminize 
başvurunuz. Bu aşamadan sonra size osteo-
poroz yani kemik erimesi tanısı konduysa 
harekete geçin. 

Asla yapabileceğiniz hiçbir şey olmadı-
ğım düşünmeyin. Bunun yanında kalsiyum 
almanın ve düzenli egzersiz yapmanın bu 
hastalığı iyileştirmek için yeterli olduğu-
nu da düşünmeyin. Hastalığın tedavisinde 
yapabileceğiniz birçok şey bulunmaktadır. 
Doktorunuzla irtibata geçerek sizin için 
en uygun tedavi yolunu belirleyin ve bunu 
hemen uygulamaya başlayın. Tıp bilimi sü-
rekli olarak yeni tedavi seçeneklerini keşfet-
mektedir. Önemli olan sizin bu seçenekleri 
bilmenizdir.

Panik yapmayın ve rahat olun. Osteopo-
roz hastasıysanız yalnız değilsiniz dünyada 
200 milyonun üzerinde kemik erimesi has-
tası kadın ve erkek bulunmaktadır. Bunlar 
içinde kendinizi en şanslı olanlardan biri 
olarak sayabilirsiniz. Çünkü artık bu hasta-
lıkla savaşmak için neler yapabileceğinizi 
biliyorsunuz.

Uluslar arası Osteoporoz Vakfı tarafından hazırlanan 

“1 Dakikalık Osteoporoz Risk Testi”

Dr. Huri SABUR
Kadılar Mahallesi

dan zengin besinler alın. Menopoz ve yaş-
lılıkta ise bu besinlere ek kalsiyum alın.

2-) Yürüyüş, merdiven çıkma, yüzme gibi eg-
zersizler yapın. Haftada en az 3 gün sert 
adımlarla 35-40 dakika yürüyün.

3-) Ağırlık taşımanızın da faydası vardır. Sağ-
lığınıza olumsuz etki etmeyecekse çarşı 
fileleri vs. gibi şeyleri taşıyın.

4-) Güneşli günlerde, açık havada cildinizin 
güneş ışığını emmesini sağlayın.

5-) Sigara, alkol ve kemik yıkımını artıran 
ilaçlarını kullanmaktan kaçının.

6-) Menopoza girince almanız sakıncalı de-
ğilse uzun süreli (5-10 yıl) hormon ilacı 
kullanın.

7-) KortizoniHeparin, Antiepileptik gibi ilaç-
lan kullanırken bir uzmandan yardım alın.

8-) Kemik metabolizmasını etkileyen başka 
hastalığınız varsa erken ve uygun tedavi-
sini sağlayın.
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Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş sağlık 
iksiri hoşaf çağımızın yol açtığı birçok 

hastalığın oluşumuna engel oluyor. Son yıl-
larda beslenme uzmanları¸ sağlıklı bir diyet 
için gıdaların rengine göre seçim yapılmasını 
önermektedir. Özellikle turuncu¸ sarı¸ kırmızı¸ 
mor¸ yeşil gibi renkleri içeren gıdalarda sağlı-
ğa yararlı maddeler daha çoktur. Birçoğunda¸ 
antioksidan olarak çalışıp serbest radikalleri 
yakalamaktan¸ kansere neden olan maddelerin 
etkisini azaltmaktan¸ C vitamininin aktivite-
sini artırmaktan ya da tümör hücrelerinin bü-
yümesini engelleyen antikanserojen maddeler 
bulunmaktadır.

Atalarımızın beslenmesinde uzun yıllar 
önemli bir yeri alan Hoşaf çok sayıda kanser 
oluşumunu engelleyen maddelerce zengin bir 
yiyecek maddesidir. Çeşitli kuru meyvelerle 
yapılan hoşaflar ihtiyacımız olan antioksidan 
maddeleri ve lifleri almamız için önemli bir 
kaynaktır.

Şimdi başta kanser olmak üzere hoşafın 
son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde 
bulunan bilimsel verilerle hastalıkları önleme 
mekanizmasını anlatmaya çalışacağım.

Metabolizma faaliyetleri sonucunda olu-
şan serbest radikaller¸ oksijen¸ hidrojen ve 
hidroksil gruplarına aç unsurlardır. Serbest 
radikaller¸ hücrelere saldırarak hücrelerin ok-
sijenini alarak hücrelerin normal çalışmalarını 
bozmakta ve gerekli önlemler alınmazsa uzun 
dönemde kalp sağlığını bozabilmekte¸ kanser¸ 
katarakt gibi birçok sağlık sorununa ve yaşlan-
maya neden olmaktadırlar.

Bu sebeple serbest radikallerin durdurul-
ması zararsız hale getirilmesi bir anlamda ih-
tiyacı olan oksijeni¸ hidrojeni hücrelere zarar 
vermeden dışardan verilmesi gerekmektedir. 
İşte meyve ve sebzelerin içinde serbest radi-
kalleri durduran antioksidan adlı (oksitlenme-
yi önleyici) maddeler bulunmaktadır. Bu mad-
deler serbest radikalleri etkisiz hale getirerek 

UNUTULAN SAĞLIK İKSİRİ : HOŞAF

onların hücrelere zarar vermelerine engel ol-
maktadırlar.

Serbest radikalleri etkisiz hale getiren pro-
antosiyanidin¸ resveratrol¸ Kuersetin; Kemp-
ferol Antosiyanin¸ Ellagik Asit adlı maddeler 
başta¸ kayısı¸ siyah erik¸ kırmızı erik¸ kırmızı 
elma¸ beyaz elma¸ siyah üzüm¸ kırmızı üzüm¸ 
beyaz üzüm¸ nar¸ armut olmak üzere tüm mey-
velerde değişen oranlarda bulunmaktadır.

Unutulmamalıdır ki her antioksidan mad-
desi farklı serbest radikalleri etkisiz hale getir-
mektedir.Yine her meyvede yukarıda sayılan 
antioksidan maddeler tek tek bulunmaktadır. 
Bu sebeple bunları karıştırmak¸ istenen so-
nucu almak için en emin yoldur. İşte hoşaf 
içerisinde en az 4 farklı kuru meyve içerdiği 
için antioksidanlarca çok zengin bir yiyecek 
maddesidir.

Antioksidan maddeler kadar lifler de vü-
cudumuz için önemli öğelerdir. Lif¸ besinlerin 
içindeki sindirilemeyen pek çok değişik madde 
için kullanılır. Lif sindirim sistemimizin rahat 
çalışmasına yardımcı olmaktan başka¸ kanser¸ 

kalp hastalığı ve diyabet gibi değişik hastalık-
lara karşı korunmaya da yardımcı olur.

Meyvelerdeki Sorbitol ve Pektin adlı lifler 
maddeler¸ vucüttaki kolesterolü bağlayarak 
dışarı atılmasına neden olmaktadır. Dolayısıy-
la¸ özellikle Malatya’da yetişen kayısı olmak 
üzere¸ elma¸ armut¸ gibi meyvelerde bulunan 
pektinin kolesterolü düşürücü¸ kalp sağlığı-
nı koruyucu etkisi bulunmaktadır.Özellikle 
dünyada mikro klimasından dolayı Malatya 
Kayısısının diğer yörelerde yetişenlerden çok 
üstün değerlere sahip olduğu bilim adamların-
ca ispatlanmıştır. Malatya kayısısında yer alan 
özellikle pektin miktarındaki belirgin fazlalık 
bağırsak tembelliğine karşı çok önemli özel-
liktir. Antioksidanlar hakkında bilmemiz gere-
ken en önemli husus her bir antioksidanın al-
ternatifinin yine kendisi olduğu ile her mevsim 
insanın bu antioksidanlara ihtiyaç duymasıdır. 
Mevsiminde taze olarak tükettiğimiz meyve-
lerin kurusunu kışın mutlaka tüketmek zorun-
dayız.

Hoşaf içine başta kuru kayısı¸ kuru üzüm; 
özellikle siyah kuru üzüm¸ kuru erik; kuru in-
cir¸ kuru elma¸ kuru armut vb. gibi aklınıza 
gelebilecek tüm kuru meyvelerle yapılmalıdır. 
Hoşaf sadece Ramazan ayında tüketeceğimiz 
bir tatlı çeşidi değil yılın bütün zamanlarında 
tüketeceğimiz bir nevi meyveli tatlı çeşididir.

Gıda ve beslenme biliminin ilerlemesi ile 
yapılan çalışmalar göstermiştir ki; hoşaf yeri 
kolay kolay doldurulamayacak her yaşta ki-
şinin ömür boyu haftada en az bir porsiyon 
tüketmesi gereken ve sadece köylerde değil 
şehirlerde de tüketilmesi gereken bir yiyecek 
maddesidir.
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Dörtdivan Belediye Başkanlığının uzun sü-
redir Köroğlu heykelini Dörtdivan mey-

danına dikme girişimleri sonuç vererek Kül-
tür Bakanlığından destek almıştı. İskenderun 
Aran Sanat Merkezine verilen heykel altı aylık 
bir uğraştan sonra dün Dörtdivan meydanına 
yerini aldı.

Dörtdivan Belediye Başkanı Sefer Akman 
“Uzun bir bekleyişten sonra Köroğlu’nun ya-
şadığı at koşturduğu ilçe meydanına heykelini 
dikmek bizleri onurlandırdı. Kültür Bakanlı-
ğımızın destekleri ve Belediyemizin katkıları 

Köroğlu ve Atı Dörtdivan’a dikildi
Dörtdivan Belediyesi’nin Girişimleri, Kültür Bakanlığı’nın katkıla-
rıyla, Bolu’nun Dörtdivan İlçesine Köroğlu ve Atının Heykeli dikildi. 
İskenderun Aran Sanat Merkezi’ne verilen heykel, 6 aylık bir çalış-
ma sonucu tamamlanarak Dörtdivan Meydanına monte edildi.

ile heykel altı ay gibi bir zaman önce İsken-
derun Aran Sanat Merkezine sipariş verilmişti. 
Ressam-Heykeltıraş Meral Aran Kaysı ve ekibi 
tarafından beklenenden kısa bir sürede heykel 
tamamlanarak ilçemize getirildi. Kendisine ve 
ekibine teşekkür ederim. Dörtdivan’ımızla öz-
deşleşen bu heykelin dikiminde katkı sağlayan 
Kültür Bakanlığı yetkililerine de şahsım ve 
Dörtdivanlılar adına şükranlarımızı ve teşek-
kürlerimizi arz ediyorum” dedi.

“Köroğlu ve Atı” heykelinde üç buçuk 
ton çamur, otuz iki torba alçı kullanıldığını 

ifade eden Ressam-Heykeltıraş Meral Aran 
Kaysı heykel hakkında da bilgi verdi. “Hey-
kel 3m uzunluğunda Fiber dökümden yapıl-
mıştır. Siyah selülozik boya ile boyanarak, 
vernik sürülmüştür. Heykelin çalışmasını ocak 
ayından bu zamana kadar sürdürerek tamam-
ladık.  Köroğlu’nun yaşadığı toprakların ilçe-
sine heykelini dikmek bizleri de onurlandırdı. 
Köroğlu’na sahip çıkarak, heykelin dikilme-
sinde büyük emeği olan Dörtdivan Belediye 
Başkanı Sefer AKMAN beye ve çalışanları-
na şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim” 
dedi.
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 4. 
Dörtdivan Köroğlu yürüyüşü yapıldı.

Dörtdivan Kaymakamlığı, Dörtdivan 
Belediye Başkanlığı, Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı birlikte-
liğiyle; Dağcılık Federasyonu (Kırıkkale 
Dağcılık İl Temsilciliği) ve Ankara Altın-
dağ Belediye Başkanlığının katılımlarıyla 
“4.Dörtdivan Köroğlu Doğa Yürüyüşü” ya-
pıldı.

Dörtdivan Köroğlu Doğa Yürüyüşüne; 
Divankav’ı temsilen Divankav kurucu üye-
lerinden Ali AKKAN   Altındağ Belediyesi 
personeli ile yakınları, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İmar Müdürlüğü personelinden, 
Çankaya Belediyesi Hesap İşleri Müdürü 
Hayati Aydos, Yapımcı Yönetmen ve Si-
nema Sanatçısı Mehmet Emin EREN,  her 
yıl doğa yürüyüşüne katılan Dağcılık Fede-
rasyonu (Kırıkkale Dağcılık İl Temsilciliği) 
ekipleri katıldı.

4. DÖRTDİVAN KÖROĞLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

 Ankara’dan başlayan geziye katılanla-
rı Dörtdivan Kaymakamı Coşkun Öztürk, 
Dörtdivan Belediye Başkanı Sefer Akman 
ile Dörtdivan Garnizon Komutanı Muhittin 

Doğan ve Dörtdivanlılar karşıladı. Dörtdi-
van Kaymakamı Coşkun Öztürk katılım-
cılara “Hoş geldiniz” diyerek Dörtdivan 
yaylalarından memnun kalınacağını ifade 
etti. Dörtdivan Belediyesi ve Halk Eğitimi 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla oluşturulan 
Dörtdivan Yöresi Halk Oyunları ekibi “sü-
rütme oyunu” ile gösteri yaptı. Oyun büyük 
bir beğeni ile izlendi ve uzun süre alkışlan-
dı. Oyunu sergileyen İlköğretim Okulu öğ-
rencilerine Altındağ Belediye Başkanı Vey-
sel Tiryaki’nin gönderdiği hediyeler verildi.

 İlçe merkezinde yapılan karşılama töre-
ninin ardından Kadılar yaylası Saçlık Zirve 
yürüyüşü başladı. Yürüyüşe katılanlar ter-
temiz havası, soğuk suları, Kaçkar ve Alp-
leri aratmayacak yemyeşil ormanlarla kaplı 
Köroğlu'nun at koşturduğu yaylalarda ya-
pılan programdan çok memnun olduklarını 
ifade ettiler.
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NEVRUZ

Nevruz da yanan bir ateş,
İnsanlarda var bir telaş,
Baharda, buluşan birçok arkadaş,
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.
Sen Türk dünyasının baharısın,
Eski tarihlerden beri kutlanırsın,
Örfümüzün, Geleneğimizin bir parçasısın,
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.
Biz Türkler buna Bayram diyoruz, 
Mart Dokuzunda renkli yumurtalar yiyoruz,
Ateşler yakıp üzerinden atlıyoruz, 
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.
Kışı seninle uğurlarız, 
Yazı seninle getirir. 
Baharı seninle karşılarız, 
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.
Havalar ısınacak, karlar eriyecek, 
Güller açacak, bitkiler yeşerecek, 
Su boylarında; 
Salkım söğütler tomurcuklanacak, 
Kırlangıçlar gökyüzünde görünecek,
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.
Yer uyanacak, yılanlar, çıyanlar, 
Toprak üstüne çıkan karıncalar, 
Ekinliklerde uçan kelebekler, 
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.
İnsanlar da doğa ile uyum içindedir, 
Sabanlar, pulluklar, arabalar, 
Boyunduruklar, hepsi gözden geçirilir, 
Cemreler, havaya suya düştükçe sevinilir, 
Artık gün dönümüne göre hareket edilir. 
Bekliyorum dört gözle Nevruzu.

MUHTACIM ANAM

Emdiğim süte kansan 
Kokuna muhtacım anam 
Sırtımda bir birine kavuşan 
İki koluna muhtacım anam.

Belediğin beşiklerin bağına 
Ekmeğime sürdüğün yağına 
Saldığın bahçene, bağına, 
Yoluna muhtacım anam.

Kucağında ninnilere alıştım 
Sıcağında ısınmaya çalıştım 
Avucunda serpildim, geliştim, 
Teline muhtacım anam.

Saçımı okşadığın kemik tarağı 
Elime tutuşturduğun tırpanı, orağı 
Güzü, yazı, yağmuru, kurağı 
Seline muhtacım anam.

Dala çıka geldiğim kayuktan 
Balta ile açtığım oyuktan 
Sonunda yediğim dayaktan 
Yorgun eline muhtacım anam.

Kulluğa geldik bu dünyaya 
Hayır olsun sonumuz lakin muamma 
Baki değiliz elbet bellidir amma 
Dua eden diline muhtacım anam.

Dünya zalimin dünyası, bize efkardır 
Sınav gördüğümüz alanen eşkardır 
Her dünyanın bir ahreti vardır 
O büyük aşk ile gözünü sildiğin 
Mendiline muhtacım anam.

Ayağının altına ırmak koymuş yaradan 
Rahmet sel olmuş akıyor biz farkına varmadan 
Kara toprak bedenleri sarmadan 
Karanlıkta alev alev yanan 
Kandiline muhtacım anam.

Sefer FİDAN

Özgür bir kuşum. 
Cıvıl cıvıl olmuşum. 
Kanat çırpıp maviliklere, 
Sevgi bahçesine konmuşum. 
Ne güzel!

Sarı, kırmızı, mavi kanatlı. 
Hem neşeli, hem dokunaklı. 
Göğe uzanan dallar üzerinde, 
Ötüp şakırım tatlı tatlı. 
Ne güzel!

Daldan dala uçmak hünerim. 
Gün olur uzaklara giderim. 
Kanat çırpıp özlemlere, 
Kavuşmayı hayal ederim. 
Ne güzel!

Seke seke koşup durmam. 
Tık tık cama vurmam. 
Ya dam, ya dal üstünde, 
Çalı çırpıdan yuvam, 
Ne güzel!

Halil İbrahim YAMAN

Durmuş ÖZTEKİN 
Sincan Merkez Cami İmam-Hatibi



DİVANKAV HAZİRAN 2011 / SAYI 13 25

ULUSU
Çocukluğumun Nil nehriydin sen, 
Öylesine temiz ve coşkun akardınki, 
Halil, Veysel, Bilal ve tüm çocuklar, 
Hep senin kıyında, içinde oynardık.

Kimi yıkanır, kimi zaman da yüzerdik, 
Susayınca hemen oracıkta suyunu içerdik. 
Ne balıklar tutardık uyduruk oltalarla, 
Bazen kasma, bekir ama herzaman köle.

Baharda iyice coşar çılgın akardın sen, 
Falancanın filanca suya kapılmış derlerdi, 
Ta Karadeniz’den bulmuşlar cesedini! 
O zaman korkardık senden, çekinirdik.

Sabah kalkar kalkmaz yine koşardık sana, 
Önce sıvatlığa giderdik yıkanmaya ! 
Sonra kavakların oraya balık tutmaya. 
Herşeyimiz sende veya kıyında mutlaka.

Akşam nasıl olurdu hiç bilmezdik, 
Bayırdan ünlerlerdi hadi eve diye, 
Ertesi gün sil baştan, hepsi yeniden ! 
Çocukluk hatıralarımın çoğu seninlen.

Yazık ki, yıllar sonra tanıyamadım seni, 
Akmıyordun artık, can çekişiyordun sanki. 
Keşke görmeseydim bu çöküşünü, ölüşünü. 
Keşke hep çocukluk anılarımda kalsaydın.

Şimdi benim çocuklarım sevmiyor seni,
Baba kokuyor, çok pis diyorlar senin için,
Anlatsamda şaka gibi geliyor eskiler,
Yazık etmişler sana Ulusu, kocasu !

Gürel ÖZUSTA
Aşağı Sayık Köyü

BİZİM DAĞLAR

Güneş bir başka doğar bizim oralarda,
Rüzgar bir başka eser insanı  okşarcasına,
Ağaçlar masal anlatır Dede Korkut misali,
Dereler bir başka çağlar bizim dağlarda.

Bu dağlar mesken olmuş koç Köroğlu’na,
Kıratın izleri var toprağının her karışında,
Hani bir destan dolaşır derler ya Bolu dağında,
İşte buraların dolaşır destanı toprağında, taşında.

Yiğit Köroğlu bu topraklarda doğup, yaşamış
Bolu beyinin zulmünü bu dağlarda dize getirmiş,
O da bu sulardan içmiş, aynı ekmeği yemiş,
O da Dörtdivan’ın mert insanlarından biriymiş.

Küçük fakat bereketlidir Dörtdivan Ovası,
Suları soğuktur, ağaçları asırlıktır dağlarının,
Birgün yolun düşerse uğramadan geçme sakın,
Sahip çık Köroğlu destanına, ebedi unutulmasın.

Benim de okunmuş bu destan beşikte kulağıma,
Ben de bu toprakların mert evlatlarından biriyim,
Her gidişimde Aşağısayık’taki baba ocağına,
Yemin ederim asla köklerimden kopamayacağıma. 

Gürel ÖZUSTA
Aşağı Sayık Köyü
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S.No Adı ve Soyadı Telefonu
1 ABDULLAH BULUT  5324830297
2 ABDULLAH KIRIKOĞLU 5326352393
3 ADEM BAŞYİĞİT Avukat 5323444564
4 ADEM BAŞYİĞİT 5332278071
5 ADEM CANALP 5334788495
6 ADEM GÜNDOĞDU 5327985280
7 ADEM SOYKAN 5322937114
8 AFER ATLIKAN 5334319164
9 AHMET ASLANTEKİN 5323414697

10 AHMET AYNACI 5326264004
11 AHMET DOĞANAY 5326870701
12 AHMET ENGİN ÖZGÜVEN 5333062036
13 AHMET YİLDİZ 5337769392
14 ALAETTİN YÜKSEL 536921S573
15 ALİ ATALAY 5426450984
16 ALİ ÇANKAYA 5374632867
17 ALİ  DANIŞMAN 5337263228
18 ALİ  DOĞAN 5326811802
19 ALİ ÇİÇEK 5419687575
20 ALİ ÇORAŞ 5326624968
21 ALİ GURDAP 5322423542
22 ALİ ODACI 5334695718
23 ALİ SEVİMLİ 5333175954
24 ALİ ÜNALLI 5326780705
25 ALPASLAN ŞENGÜN 5324021815
26 AYDIN GÜRDAP 5559627673
27 AYHAN YURDAKUL 5435523586
28 AYHAN ŞENGÜN
29 AZİZ ULUS 5337384485
30 BAKİ SUDAKAP 5358283241
31 BASRİ GÖKCEOĞLU 5322663920
32 BAYRAM OZKUL 5392378960
33 BAYRAM YAVUZ 5324162375
34 BİLAL DOĞANÇAY 5324283817
35 CELAL TOPÇUOĞLU 5056336525
36 CELAL YELER 5354962209
37 CEMAL SİS 533496403Ö
38 DAĞISTAN COZOĞLU 5323841648
39 DENİZ ÖZUSTA 5323051589
40 DURHAN ERSOY 5325512152
41 DURMUŞ ALİ KAYIŞ 5335730141
42 DURMUŞ ATEŞ 5322540522
43 DURMUŞ BAŞER 5326547179
44 DURMUŞ DEMİRCAN 5355531332
45 EKREM  YILDIZ 5056754985
46 ERDAL DOĞANGÜN 5359703086
47 EROL ÖZALP 5333665671
48 ERTUĞRUL KALINBAÇOGLU 5353696012
49 ETEM BAŞYİĞİT 5336300663
50 ETHEM SAĞLAM
51 FAHRİ ATALAY

S.No Adı ve Soyadı Telefonu
1 ETHEM ERTUĞ 5322972235
2 İSA DUMAN
3 RECEP EFE
4 HALİT KIRIKOĞLU 5322475405
5 MEVLÜT MUSLUOĞLU
6 EYÜP YILDIZ
7 İDRİS ATALAY 5327117808
8 ASIM ERTUĞ 5324637434
9 RECEP ŞENGÜN 5324577907

10 HALİL ESENER 5326956951
11 İSMAİL BAŞYİĞİT 5322764642
12 TAHİR ABAY
13 İSMET AYDEMİR
14 NURİ SABIR

VAKFIMIZIN YENİ MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
52 FAHRİ ERGÜN 5357255773
53 FAHRİ TETİK
54 FATİH AYDINALP
55 FATİH BAŞER 5414430023
56 FATİH MEHMET SABIR 5344182050
57 GÜREL OZUSTA 5326821195
58 H.HÜSEYİN KESKİN 5336435253
59 H.HÜSEYİN ÖZCAN
60 HAKAN ÇAĞLAR 5368693001
61 HALİL COŞKUN 5327445903
62 HALİL GÖLGE 5324130049
63 HALİL KAYAALP 5334753514
64 HARUN REŞİT ÇEVİK 5322542617
65 HASAN ERSOY 5332611191
66 HASAN GÖRGÜL 5327675321
67 HASAN KIRIKOĞLU 5375474443
68 HASAN UZUNOĞLU 5322429429
69 HASAN BASRİ KARATEKİN 5334402020
70 HASAN ERTUĞ 5327989350
71 HASAN TÜRKER 5056516750
72 HAYRETTİN HINCAL 5336250204
73 HÜSEYİN ALTINDAĞ 5337699272
74 HÜSEYİN ÇİÇEK 5326159642
75 HÜSEYİN KARABULUT 5324349297
76 İBRAHİM AKALIN 5336351396
77 İBRAHİM DOĞANAY 5324047125
78 İBRAHİM DOĞANÇAY 5374097508
79 İRFAN PEKER 5333601192
80 İSA ACAR 5322661952
81 İSMAİL DOĞANSOY 5324340529
82 İSMAİL ULUS 5464862021
83 İSMAİL CANALP 5324874171
84 İSMAİL DOĞANÇAY 5333606069
85 İSMAİL MUSLUOĞLU 5337121902
86 İSMAİL ÖZKUL 5324178944
87 İSMAİL YURTSEVER 5324150162
88 İSMET ERTUĞ 5553684277
89 KAMİL DOĞANGÜN 5414554339
90 KEMAL AYDINÖZ 5322572578
91 KEMAL KAZYEMEZ 5375458156
92 KEMALETTIN BAŞARAN 5324044522
93 MAHİR SAĞLAM 5326143961
94 MEHMET ŞAHİN 532456224
95 MEHMET ALİ ÖZOĞLU 5379658601
96 MEHMET APAYDİN 5322346421
97 MEHMET EMİN HINCAL 5428040077
98 METİN AYKURT 5336602330
99 MEVLÜT DOĞANSOY 5324242449

100 MEVLÜT KAYIŞ 5332333238
101 MEVLÜT ÖZTÜRK 5325692875
102 MUAMMER HINCAL 5327736162
103 MUHARREM ATALAY 5363041716

104 MUSA ŞENGÜN 5324464889
105 MUSTAFA ÖZKUL 5324674907
106 MUSTAFA ÖZKUL İsmail oğlu
107 MUSTAFA CANALP 5327858872
108 NAZİF DOĞANAY 5547890219
109 NİHAT BUYRUK
110 NURETTİN ÖZTÜRK 5337169137
111 NURULLAH İNALTEKİN 5356205272
112 OĞUZHAN BAŞARAN 5057005046
113 OSMAN KORKMAZ 5322771267
114 ÖMER SEZGİN 5323635369
115 RAFET DOĞANSOY 5325983029
116 RAFET YILDIZ 5325933680
117 RAHMİ DİLEKCAN 5323171290
118 RAMAZAN ABAY 5322624442
119 RAMAZAN GÖRGÜL 5326506675
120 RECEP ATALAY 5383107809
121 RIDVAN   ESMERAY 5324330214
122 SADETTİN ABAY 5324129538
123 SEFER AKMAN 5337247895
124 SEMİH ERTUĞ 5425723992
125 SERDAL DAĞDEMİR 5327758832
126 SEYFİ TİRYAKİOĞLU 5057898164
127 SEYİT ABAY 5322624442
128 SÜLEYMAN YÜCEL 5333157293
129 ŞABAN KIRIKOĞLU 5333271364
130 ŞERAFETTİN KARABULUT 5325470749
131 ŞEREF AKALIN 5434684714
132 TAHSİN YILMAZ 5359836880
133 TARIK BAŞARAN 5333494229
134 ÜMİT KELEŞOĞLU 5325788693
135 ÜNAL TURAN 5325428725
136 ÜNAL IŞIKLIOĞLU 5333257858
137 YAKUP MİRİCİ 5327691161
138 YETİŞ ÖZCAN 5327875737
139 YUNUS ÖZGÜVEN 5333715326
140 YÜCEL YILDIRIM 5414558414
141 YÜKSEL GÜMÜŞ 5356406518
142 YÜKSEL ULUS 5306104890
143 ZEKERİYA ÖKSÜZOĞLU 5353477684
144 BAKİ AYDOĞAN 5322100055
145 HASAN BAŞYİĞİT 5054006728
146 HÜSEYİN GÖRGÜL 5323524438
147 LOKMAN İLBİLGİ 5326917165
148 METİN SARP 5323624816
149 MURTAZA ÇAKIR 5327485278
150 İBRAHİM YILMAZ 5322512572
151 BAYRAM AYNAGÖZ
152 YUSUF YAMAN 5325789522
153 YUSUF SÖĞÜTDELEN 5327205671
154 BİLAL DEMİRCİ 5322171329
155 DURSUN ERDOĞAN 5325273579

Vakfımızın Mütevelli Heyet Üyeleri; eski ve yeni olmak üzere toplam 197 kişidir.

15 MUSTAFA KESKİN
16 AHMET YILDIRIM 5322357510
17 MEHMET ŞEKER
18 MEHMET AYNAGÖZ
19 HALİL VURAL
20 HALİLULLAH ÖZCAN 5366896389
21 ABDURRAHMAN ÜNAL
22 HASAN HÜSEYİN YALÇIN
23 AHMET ERSOY 5326312992
24 MUSTAFA ACAR 5324655612
25 DURMUŞ ALİ  TÜRKER
26 CELAL ÖZTÜRK
27 DURMUŞ ALİ ÇELİK
28 KEMAL KATIRCIOĞLU 5322562476

29 HAMZA BAŞARAN 5322315699
30 ABDULLAH BAŞARAN
31 YUSUF ÇANKAYA
32 ZEYNEL DEMİRBAŞ
33 MUSTAFA AYDINALP
34 MUSTAFA AYSEL
35 NİHAT GÖKÇEOĞLU
36 BİLAL BAŞER 05326128714
37 AHMET KOÇAK
38 RAMAZAN YAMAN
39 HALİL ALTINDAĞ
40 ADEM YILMAZ 0532 2512572
41 YÜKSEL DEĞERCAN
42 ALİ AKKAN 5059312026

VAKFIMIZIN ESKİ MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
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2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA
BURS VEREN HEMŞEHRİLERİMİZİN LİSTESİ

Vakfımız kanalıyla 2010-2011 öğretim yılında aylık 80.00 TL’den 152 öğrenciye burs verip 
eğitime destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.
SIRA
NO

ADI VE  SOYADI TELEFONU BURS 
ADEDİ

1 VEYSEL TİRYAKİ 5054662320 5
2 ETHEM ERTUĞ 5322972235 3
3 AHMET ERSOY 5326312992 1
4 ZİYA KAHRAMAN 2
5 HALİT KIRIKOĞLU 5322475405 2
6 HAMZA BAŞARAN 5322315699 12
7 İSMAİL BAŞYİĞİT 5322764642 2
8 MUSTAFA ACAR 5324655612 2
9 RECEP ŞENGÜN 5324577907 1

10 ADEM YILMAZ 5322512572 2
11 ALİ GÜRDAP 5322423542 6
12 BİLAL BAŞER 5326128714 1
13 İDRİS ATALAY 5327117808 2
14 HARUN ÇEVİK 5322542617 2
15 İSMAİL ÖZOĞUL 1
16 OSMAN KORKMAZ 5322771267 2
17 FATMA BAŞARAN 1
18 KEMAL KATIRCIOĞLU 5322562476 1
19 MEVLÜT MUSLUOĞLU 5333449268 1
20 YÜKSEL BOZYEL 5327443866 1
21 ABDULLAH AYNACI 5324006270 2
22 MAHİR SAĞLAM 5326143961 3
23 ALİ DOĞAN 1
24 RECEP KAYIŞ 5326640836 1
25 DURMUŞ KAYIŞ 5335730141 1
26 MEVLÜT DEMİRCAN 5324726628 1
27 HASAN DEMİRCAN 5327986988 1
28 İSMAİL ÖZKUL 5324178944 2
29 BASRİ GÖKÇEOĞLU 5322663920 5
30 MUSTAFA ÖZTÜRK 5325140230 1
31 AHMET DOĞANAY 5326870701 1
32 İBRAHİM DOĞANAY 5324047125 1
33 AHMET YILDIRIM 5322357510 1
34 MEHMET APAYDIN 5322346421 1
35 AHMET AYDIN 1
36 İSMET ODACI 5326719347 1
37 BAKİ AYDOĞAN 5322100055 3
38 İRFAN PEKER 5333601192 2
39 AZİZ ULUS 5337384485 2

40 DETAY MİMARLIK 5324021815 3
41 ASIM ERTUĞ 5324637434 2
42 HALİL ESENER 5326956951 1
43 AHMET DOĞANGÜN 5322237978 1
44 AHMET ASLANTEKİN 5323414697 3
45 HÜSEYİN GÖRGÜL 5323524438 5
46 FAHRETTİN YEŞİLKAYA 1
47 İSMAİL CANALP 5358462641 1
48 H.HÜSEYİN ÇEVİK 5326131147 1
49 Y.MİRİCİ-FATİH GÖRGÜL 1
50 BİLAL DEMİRCİ 5322171329 1
51 HÜSEYİN ÇİÇEK 5326159642 1
52 MEHMET EMİN HINÇAL 5428040077 2
53 HATİCE TURGUT 1
54 MEHMET ÇEVİK 1
55 METİN SARP 1
56 ALİ BEY DİDİM 1
57 SÜLEYMAN YÜCEL 5333157293 1
58 ALİ AKKAN 5059312026 1
59 İSMAİL YURTSEVER 1
60 İSMAİL KILINÇ 1
61 ASYA YAPI DENETİM 1
62 MUSTAFA YÜCEL 1
63 HASAN UZUNOĞLU D.DİVAN 1
64 KEMAL AYDINÖZ 5322572578 1
65 SERDAR DAĞDEMİR 1
66 ALİ ATALAY 5426450984 1
67 SEFER AKMAN 1
68 ADEM SOYKAN 1
69 ÜNAL TURAN 1
70 RAHMİ DİLEKCAN 1
71 NURETTİN ÖZTÜRK 1
72 SERAP YILMAZ 1
73 MURTEZA ÇAKIR 1
74 HALİT AÇIKYÜREK 1
75 İBRAHİM İPEK 1
76 METİN AYKURT 1
77 HASAN DEĞİRMENCİ 1
78 ALİ CORAŞ 1

SIRA
NO

ADI VE  SOYADI TELEFONU BURS 
ADEDİ
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SIRA
NO

ADI VE  SOYADI TELEFONU BURS 
ADEDİ

DİVANKAV’IN 2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA
BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

Vakfımız  2010-2011 öğretim yılında aylık  80.00 Liradan 152 öğrenciye burs verdi.
Burs verip eğitime destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.

ADI VE SOYADI KÖYÜ OKUDUĞU OKUL TELEFONU SINIFI
HATİCE BİLGE HACETLER SAK.BİLG.TEKN.Ö. 5386224269 3

EMRAH ÖZER KADILAR BALIKESİR BED.EĞ.ÖĞ. 5546174673 3

HASAN ALBAYRAK DOĞANCILAR SELÇUK VET.FAK. 5379577692 3

AYKUT GÜNDOĞDU BAYRAMLAR MARMARA EL.TEK. 5382424519 3

BAHAR DEMİRALP ÇALKÖY KOCAELİ BİL.MÜH. 5068787997 3

HALİL ACAR ÖMERPAŞA İZZET BAYSAL TARİH BÖL. 5352072279 2

METİN YILDIZ KURUCA FIRAT Ü.YAPI RESS. 3

YELİZ ALTINAY A.SAYIK ODTÜ MAT.BL. 5062719477 2

YASİN COŞKUNSOY YAĞBAŞLAR ODTÜ HAVA UZAY MÜH. 5547269502 2

EMİNE ÖZTÜRK K.BAYRAMLAR KARAMAN O.Ü. İKTİSAT 5548187493 2

ŞERİFE DEĞERCAN Y.SAYIK MARMARA HUKUK F. 5068192681 4

YEŞİM AYDINALP BÜNÜŞ GAZİ KAMU YÖN. 5462478470 4

MUKADDES GÜLER BAYRAMLAR DUMLUPINAR KAMU YÖN. 5358323881 4

MERVE TUNCER GÖBÜLER GAZİ DEK.SN.Ö. 5346968317 3

CENGİZ AYDEMİR SÜLELER AHİEVRAN ARKEOLOJİ 5395696854 3

HAMZA GÖKÇEOĞLU ÇAVUŞLAR HACETTEPE İKTİSAT 5542927707 4

GÜNNUR BABACAN ÇALKÖY KOCAELİ MAK.MÜH. 5542212522 3

ZÜBEYDE DOĞANYİĞİT DÜLGER S.DEMİREL Ü.CAL.EK.EN. 5456825710 4

EMİNE KESKİN KILÇLAR ÇAN.19 M.Ü.TIP FAK 5382613214 3

SERAP TELLİOĞLU A.SAYIK KIRIKKALE KİMYA BL. 5453937399 4

OĞUZ EMRE YILMAZ BAYRAMLAR YIL.TEK.ÜN.SİY.BİL.UA.İLŞ 5362185544 2

MAHMUT ERÖZ ÖMERPAŞA YIL.TEK.ÜN.SİY.BİL.UA.İLŞ 5555649981 2

ABDUSSAMED  SEZEN KADILAR İZZET BAYSAL ANT.EĞ. 5447624714 4

SAFİNAZ DUMAN A.SAYIK TRAKYA BİL.GSA M. 5457751308 4

ÖMER ÇAĞRI ADAKINIK İSTANBUL T.Ü.İMALAT MÜH. 5342353930 3

TUĞBA KARAGÖZ GÖBÜLER ANADOLU İŞLETME 5376644960 3

ELİF SOLMAZ DOĞANCILAR ULUDAĞALM.ÖĞR. 5359815425 2

EMİNE YAMAN YALACIK AFYON K.Ü. MAT.BÖL. 5548159005 1

SILA CANALP DOĞANCILAR GAZİ Ü.MALİYE 5444239064 4

HACER KARAHAN YAYALAR SAK.BİLG.TEKN.Ö. 5374978323 3

HACER ATALAY DOĞANCILAR KIRIKKALE KAMU YÖN. 5367721414 3

ESRA ÖZDEMİR KILÇLAR İSTANBUL T.Ü.İŞLETME 5543179483 3

DİCLE ASLANDOĞDU ÇALKÖY UFUK Ü.PSKOLOJİ BL. 5466078740 2

ESRA KOÇAK ÇETİKÖREN SELÇUK  Ü. FWN BİL.ÖĞ. 5449706712 4

CENGİZHAN KAYA KURUCA GAZİ İKTİSAT 5549578281 2

EMRULLAH BULUT SEYİTALİLER KARATEKİN BİL.P.MYO 5379226746 2

ADİL YILMAZ K.BAYRAMLAR ZON.K.E.Ü.TÜRKÇE ÖĞ. 5354521298 2

EMRE KURUKAHVECİ SORKUN AFYON K.Ü. HAR.KAD. 5469108444 3
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HALİL İBRAHİM COŞKUN KADILAR DUMLUPINAR İNŞ MÜH. 5348641876 2

EMİNE ÖKSÜZOĞLU DOĞANCILAR ANKARA İLAHİYAT 5364674531 2

MEHMET TUNCER ÇAVUŞLAR İZZET BAYSAL MAT ÖĞ. 5368439823 2

HALİL SİNAN ÖZER KADILAR ULUDAĞ Ü.EL.TEK. 5348852090 2

BÜŞRA GÜLTEKİN Y.DÜĞER AFYON K.T.BİYOLOJİ 5388524655 1

MÜNEVVER ŞAHİN ADAKÖY ERCİYES AST.UZAY BİL. 5055013951 2

CANSEL PEKER YALACIK ADNAN MEND.TARLA BİT 5393767829 2

MERVE ÇELİKYÜREK A.DÜĞER AFYON K.T.BİYOLOJİ 5544143452 1

İLKNUR AÇIK BÜNÜŞ NİĞDE Ü.BİYOLOJİ 5555386194 2

MELEK TURGUT KADILAR BALIKESİR BİYOLOJİ 5363889684 3

AYŞENUR BERABER ÇARDAK GAZİ ÇAM.END. 5555386194 2

MERVE AÇIK BÜNÜŞ HACETTEPE TIP FAK. 5556981267 2

DURMUŞ SEZGİN DÜLGER ANK.BİL.T.MYO. 5366742514 2

TUĞBA ATEŞ Y.SAYIK KARATEKİN FEN ED.F 5547521851 2

ARZU BULUT ÇETİKÖREN KOCAELİİNG.DİL.ED. 5343108011 3

MUSA EMRE YILMAZ Y.SAYIK İNÖNÜ ECZA FAK. 5375501947 4

LOKMAN ASLANDOĞDU DÜLGER DİCLE HUKUK F. 5066310370 2

VASFİYE AÇIK BÜNÜŞ GAZİ END.SAN. 2

FATMA ÖNER YALACIK ULUDAĞ İLAHİYAT 5374288446 1

MEDİHA ALTINDAĞ BAYRAMLAR İZZET BAYSAL İLK Ö.BL. 5355257594 4

GÖKHAN ÖZTÜRK SEYİTALİLER ANKARA İKTİSAT 5547249921 1

İSMAİL AYCAN A.DÜĞER DUMLUPINAR MAT.BÖL. 5067237018 4

YASEMİN YILDIZ ADAKÖY GAZİ İSTATİSTİK 5068425112 2

FATMA YELER GÖBÜLER ANKARA Ü. DİN BİL ÖĞ. 5318199299 4

ÖZLEM AYTEKİN BAYRAMLAR HACETEPE GRAFİK 5447464129 2

FATİH DEMİRER SORKUN ÇAN.19 M.Ü.MEKOTRO. 2

AKİF YILMAZ ÇİTLER İSTANBULT.Ü.DİŞ.H. 5398138184 2

SANİYE ÇELİKSOY A.SAYIK KARATEKİN MUH.MYO 5392016834 2

MELEK SUDAKAP A.SAYIK MARMARA Ü.SINIF ÖĞ, 5069799563 3

AYŞEGÜL ÇİMEN A.DÜĞER 19 MAYIS Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ 5057634761 2

ASLI DOĞANGÜN ÇARDAK İZZET BAYSAL İKTİSAT 5543262032 2

FEYZA KARAGÖZ GÖBÜLER GAZİ İNG ÖĞ. 5547358073 3

SERPİL DOĞANÇAY DOĞANCILAR İZZET BAYSAL İNG.ÖĞ. 5055627266 2

FARUK ÖZEL ÇETİKÖREN İZZET BAYSAL İŞLETME 5387926658 2

ÖMER ÖZEL ÇETİKÖREN İST.TEK.Ü.MAK.MÜH. 5378819891 2

EMEL ÖZTÜRK KURUCA AFYON K.T.YAPI Ö. 5545447524 3

RESUL ALTINDAĞ BAYRAMLAR KARADENİZ Ü. İKTİSAT 5376395432 4

FATİME  AYDOĞAN ÇAVUŞLAR ZON.K.E.Ü. MATEM.BL. 5468835342 1

NURCAN YILMAZ ÇALKÖY DUMLUPINAR KİMYA BL. 5062002408 4

REYHAN YILMAZ Y.DÜĞER ATATÜRK Ü. SOSYOLOJİ 5072913021 3

SİBEL DEMİRBİLEK DÜLGER ZON.K.E.BÜRO YÖNETİMİ 2

HACER KÜÇÜKÇITIR KURUCA DİCLE DİŞ HEK. 5386378142 3

KAMİL CANALP A.DÜĞER İST.TEK.Ü. İMALAT M. 5554540172 1

MEHTAP AŞKIN DİĞER KIRKLARELİ TEK.EĞ.F. 5544859407 2

DİLEK YASTIMOĞLU DÜLGER İZZET BAYSAL U.ARSI İL. 5059646426 2

ADI VE SOYADI KÖYÜ OKUDUĞU OKUL TELEFONU SINIFI
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İFAKAT YURT KADILAR İST.TEK.END.MÜH. 5317766679 2

SEVGİ BAŞARANOL KURUCA KIRKLARELİ İŞLETME F. 5469598298 2

TUBA COZOĞLUU A.DÜĞER GAZİ İNG.ÖĞR. 5453236911 3

EBRU URAL CETİKÖREN SAKARYA ÜNV.HEMŞİRELİK 5069163191 3

ŞEYMA ÖZKAN ÇETİKÖREN GAZİ ÜNV. TARİH 1

MELEK ASLANTEKİN AŞAĞISAYIK BİLECİK ÜNV.KAMU YÖN. 5389675139 1

MERVE SUDAKAP AŞAĞISAYIK CELAL BAYAR MUH.VER.UY. 1

AYSEL DOĞANGÜL K.BAYRAMLAR DUMLUPINAR K.YÖNETİMİ 5417313855 1

SAFA BAŞAR ADAKÖY ANKARA HUKUK 5345032799 1

İSMAİL IŞITAN DOĞANCILAR KIRIKKALE İŞLETME 5353994316 1

HARUN ÇİDEM DOĞANCILAR KATÜ .MAK.MÜH 5069756661 3

SÜLEYMAN YILDIRIMOL ÇALKÖY ANADOLU İKTİSAT 5068417629 1

ZAFER YALÇIN ÇALKÖY KOCAELİ ÜNV. ULŞ.LOJ. 5542544254 1

ERDAL AYDEMİR ÇALKÖY İZZET BAYSAL İŞL.YÖNETİMİ 5446998269 1

ÖZLEM DİLEKCAN DEVECİLER GAZİ ÜNV. MATEMATİK 5324126727 1

SEYİT ALİ ALPUR DEVECİLER GAZİ MES.RESİM ÖĞR. 5553857450 3

SEMRA SAYIN KADILAR İZZET BAYSAL 5417192487 1

ÜLKÜ MERVE ER KADILAR BARTIN ÜNV.ÇEVRE MÜH. 5382032160 1

MERVE TURGUT KADILAR İZZET BAYSAL SNF.ÖĞR. 5382574066 1

BETÜL BİLGİ KADILAR KARAELMAS ÜNV. MAT.BLM. 5437234301 H

AYŞE GÜL ARSLAN KADILAR CUMHURİYET ÜNV. İLK ACİL. 1

SELÇUK SERİN KADILAR İZZET BAYSAL ELK.TEKNO. 1

SİBEL ERCAN KURUCA NİĞDE ÜNV.İŞLETME 5062754371 1

NERİMAN YAŞAR KURUCA GAZİ ÜNV. İKTİSAT 5345229573 1

EMİNE ÇAĞRI KURUCA GİRESUN ÜNV.FEN BLG. ÖĞR 5346784270 1

CİHAN ERPULAT GÜCÜKLER Ç. KARATEKİN ÜNV. EL.HAB.T. 5454048401 1

EBRU ERSOY DÜLGER İZZET BAYSAL BİL.PRG. 5443789141 1

BEHİYE ÖZKAN YAĞBAŞLAR GAZİ ÜNV. KİMYA 5068572798 4

YUNUS AÇIKALIN SÜLELER BARTIN ÜNV.MOB.DEK 1

SERPİL TAŞDEMİR SÜLELER SELÇUK ÜNV.BİL.PROG. 1

HAMDİ DANACI SÜLELER ANK.ÜNV.SOS.BİL.ÖĞR. 5342437564 2

FATİH ULUS SORKUN KARABÜK ÜNV.BİL.MÜH. H

FATİH DİLEK SORKUN CUMHURİYRT ÜNV.KAMU YÖN. 5072834898 1

FATİH KARABULUT SORKUN KARABÜK ÜNV.SAN.TARİHİ 2

İSMAİL KARABULUT SORKUN EGE ÜNV. ELK.TEK. BLM. 1

İHSAN ESMERAY BÜNÜŞ HACATTEPE SANE VE GÖS. 5426836595 1

CİHAN DEMİRTAŞ BÜNÜŞ ERCİYES MAKİNE MÜH. 5377333269 1

FATMA ŞANLI BÜNÜŞ İZZET BAYSAL FEN BİL.ÖĞR.. 5367122107 1

ELİF TÜRÜDÜ BÜNÜŞ AFYON K.TEPE SOSYOLOJİ 5546603511 2

KÜBRA ESMERAY BÜNÜŞ KIRIKKALE FEN BİL.ÖĞR. 5325982681 1

SEFA TUNÇER GÖBÜLER SAKARYA ÜNV.BİL.MÜH. 5388752055 1

BÜŞRA BAŞER GÖBÜLER GAZİ ÜNV.SAÇ BAKIMI 1

SEFA ÇETİNKAYA GÖBÜLER İZZET BAYSAL ELK.TEKNO. 5367159394 1

ÜMRAN ÇİMEN ORTAKÖY A.İZZET BAYSAL FEN BİL.ÖĞR. 5355894782 1

DERYA KAYIKÇIOĞLU ORTAKÖY BALIKESİR ÜNV.TÜRK D.V. ED. 5392952349 1

ADI VE SOYADI KÖYÜ OKUDUĞU OKUL TELEFONU SINIFI
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CİHAD GÜROĞLU ÖMERPAŞA BOĞAZİÇİ İNŞ.MÜH. 5349771827  H

FATMA YAMAN ÖMERPAŞA HACETTEPE TIP FAK. 5382906603 H

HARUN GÜLER ÇAVUŞLAR GİRESUN ÜNV.TURİZM İŞL. 1

SÜLEYMAN FİDAN ÇAVUŞLAR GAZİ ÜNV.ELEK. ÖĞR. 5544458191 3

TUĞBA ŞENER ÇAVUŞLAR GAZİ ÜNV.ÇEVRE SAĞ. 1

ŞENOL YILDIZ YALACIK MUĞLA ÜNV.ELK.TEKNOLOJİ 5346892467 1

SALİH TOPCU CEMALLER SAKARYA ÜNV BİL.MÜH. 5432886255 2

YEŞİM ÇELİKSOY CEMALLER ULUDAĞ ÜNV.İŞLETME 5325024453 1

ZÜHAL DİLEK CEMALLER ULUDAĞ ÜNV.FİZİK BLM. 1

SEHER ÖZTÜRK BAYRAMLAR KARABÜK ÜNV. MATEMATİK 5364096598 H

TUĞBA COBULOĞLU BAYRAMLAR GİRESUN ÜNV.REH.PSK.DAN. 5067837027 1

AYŞENUR ÜNAL AŞAĞIDÜĞER A.İZZET BAYSAL İŞLETME 5313141080 1

SONGÜL ÜNAL AŞAĞIDÜĞER ANKARA ÜNV.TÜRK DİLİ ED. 5452123390 1

YUSUF BULUT AŞAĞIDÜĞER DUMLUPINAR HEMŞİRELİK 5417357908 2

HATİCE BULUT AŞAĞIDÜĞER PAMUKKALE DİYALİZ BLM. 5326867898 1

SEVGİ BUYRUK AŞAĞIDÜĞER ÇANKIRI K.TEKİN İNŞ TEK. 5412468697 1

UĞUR ULUDAĞ YUKARIDÜĞER A.KOCATEPE ELEKT.TEK. 5392523767 2

KÜBRA NUR BAŞARAN YUKARIDÜĞER DÜZCE ÜNV.ORMAN MÜH. 1

MELEK DOĞANÇAY YUKARIDÜĞER DUMLUPINAR KİMYA BL. 5366698851 1

YASEMİN ÇETİNYÜREK YUKARIDÜĞER ANKARA ÜNV.İLAHİYAT 5435680080 4

SÜMEYYE CANSEVER YUKARIDÜĞER KATÜ DİŞ HEKİMLİĞİ 5373501038 1

MUHARREM YAMAN YALACIK SELÇUK Ü. BİL.PROG. 5376291186 2

RAMAZAN AYDEMİR BÜNÜŞ GAZİ Ü.İ.İ.B.F. İŞLETME 5388944225 2

MERYEM ÖZLER SÜLELER ZON.K.E.Ü.İ.İ.B.FAK. 5352588743 2

Burs başvurusunda bulunmak için BURS İSTEME 
FORMU'nu doldurup en geç 30 Ekim 2008 tarihine kadar 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfına posta 
yoluyla aşağıda yazılı olan adrese iletmeniz gerekmektedir.

BURS İÇİN İSTENENLER:
1 - İkametgah İlmuhaberi
2 - Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik numarası olacak)
3 - Üniversite Öğrenim Belgesi (Yeni)
4 - Burs İsteme Formu eksiksiz olacak ve aslı olacak 

(Vakfımızda var) .
5 - Gelir Belgesi beyan edilecek (gelir belgesi 

olmayanlar;muhtarlıktan geliri olmadığına dair belge veya 
Yeşil Kartın fotokopisi)

6 - Vakıfbanktan bankamatik hesap numarası.
7 - Ulaşılabilecek telefon numaraları (Cep Tel. Dahil) .

ÖNEMLİ NOT:
1- Öğrenci Belgesi 2010 - 2011 öğrenim dönemi için ve 

aslı olacak.
2 - Faks ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3 - Burslar Dörtdivanlı işadamlarından zekat olarak top-

lanmaktadır. Burs alanların bu zekatlardan faydalandıkla-

rını bilmeleri ve zekat almayı kabul edenlerin müracaatları 
önemle duyurulur.

Posta Adresi: Tepealtı Mah. Gürler Sok.No: 157/1 Yeni-
mahalle - ANKARA

Burs Başvuru Formunu
http://www.divankav.org.tr/burssartlari.php adresin-

de bulabilirsiniz.
DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA 

VE DAYANIŞMA VAKFI’NDAN YILLAR  İTİBARİYLE 
BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI

Öğretim Yılı                                Öğrenci Sayısı
1999 - 2000 6  Üniversite Öğrencisi
2000 - 2001 7  Üniversite Öğrencisi
2001 - 2002 20  Üniversite Öğrencisi
2002 - 2003 19  Üniversite Öğrencisi
2003 - 2004 37  Üniversite Öğrencisi
2004 - 2005 52  Üniversite Öğrencisi
2005 - 2006 77  Üniversite Öğrencisi
2006 - 2007 90  Üniversite Öğrencisi
2007 - 2008 112 Üniversite Öğrencisi
2008 - 2009 89  Üniversite Öğrencisi
2009 - 2010 110 Üniversite Öğrencisi
2010 - 2011 152 Üniversite Öğrencisi

BURS ŞARTLARI

ADI VE SOYADI KÖYÜ OKUDUĞU OKUL TELEFONU SINIFI
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TEKKE BARAJI İÇİN TOPLANDILAR
Gerede Kaymakamı Arslan Yurt başkan-

lığında Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
sının Teknik Başvuru Programı için Tekke 
Barajı Sulama Havzası ile ilgili neler yapıla-
bileceği hakkında bir toplantı yapıldı

Gerede Kaymakamlığı toplantı salonun-
da gerçekleşen toplantıda Tekke Barajı Sula-
ma Havzası ile ilgili neler yapılabileceği gö-
rüşüldü. Toplantıya Dörtdivan Kaymakamı 
Mustafa Türkcan, Dörtdivan Belediye Baş-
kanı Sefer Akman, Gerede Belediye Başkanı 
Ömer Baygın, Gerede İlçe Tarım Müdürü 
Mutlu Yıldız, Gerede Samat Köyü Tarım 
Danışmanı Zafer Kaşıkcı, Yeniçağa İlçesin-
de görevli Tarım danışmanı Gizem Demirel 
ve Teknisyen Cemal Calp, Gerede’de faali-
yet gösteren Özbakır tarım sahibi ve emekli 
İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi 
Zeki Özbakır ile Ankara’da faaliyet gösteren 
İntansif adlı firmanın sahibi İbrahim Oğuz 
katıldı.

Toplantıda yapılan karşılıklı görüş alış-
verişi neticesinde Tekke Barajı Sulama Hav-
zasının Gerede ve Dörtdivan İlçelerinden bir 
kısım köyleri kapsadığı, ileride yapılacak 

yatırımlarla sağlanacak sulama imkânından 
en iyi şekilde yararlanmanın yolları konusun-
da görüş alış verişinde bulunuldu. Özellikle 
15.000 hektarlık tarım arazisinin en verimli 
şekilde kullanılabilmesi için arazi toplulaş-
tırmasına gidilmesi, bölgede ürün çeşitliliği 
için araştırma yapılması ihtiyacı hâsıl olduğu; 

halen ilanda olan Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansının hibe desteklerine proje sunulması 
gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 
Projelerin bir an önce hazırlanıp sunulabil-
mesi için her iki ilçe Kaymakamlığı, beledi-
yeleri ve ilçe tarım müdürlükleri çalışmala-
rın hızlandırılmasına karar verdi.

Dörtdivan Gerede yolu üzerinde bulunan 
Deveciler Mahallesi’nin girişindeki köp-

rüde dizi çekimi yapılıyor.
Dörtdivan coğrafi konum olarak kışın 

bir başka, yazın bir başka güzel. İlçemiz bu 
özelliğiyle son günlerde film yönetmenlerinin 
dikkatini çekmeye başladı. Dörtdivan’da dizi 
çekimi yapan, başrolde ünlü ses ve sinema sa-
natçısı Özcan Deniz’in oynadığı  filmin çekimi 
Dörtdivan -  Gerede yolu üzerinde  bulunan 
Deveciler Mahallesi’nin girişindeki köprüde 
yapıldı. Çekimlere Dörtdivan’ın çeşitli yer-
lerinde yaklaşık on gün devam edildi. Deva-
mının ise Adana’da tamamlanacağı bilgisine 
ulaşıldı. 

Ayrıca Gücükler köyünde çekim yapmak 
için bir ev kiralandı. Ekibin Dörtdivan’ı tercih 
etmesindeki en büyük etkenin coğrafi konum 
ve kar görüntüsünün  güzelliği olduğu ifade 
edildi. Dizinin içeriği, yayını konusundaki 
daha detaylı bilgilerin, dizinin Dörtdivan’daki 
çekimi bittikten sonra verilmesinin daha uy-
gun olacağı belirtildi. 

Zamanın birinde Kuruca Köyü’nde 
ayakkabı hırsızlığı had safhaya ulaş-

mış. Elektriklerin de olmayışı, özellikle ak-
şam ve yatsı namazlarında hırsızların işini 
kolaylaştırıyormuş. Uzun bir takipten son-
ra hırsızlık olayı iki kişi üzerine yoğunlaş-
mış. Bu kişiler ayakkabıdan sonra kendini 
tatmin edecek kadar ufak tefek bi şeyler de 
araklıyorlarmış. Takip sona ermiş.

Artık şüphe ve zan ortadan kalkmış 
gerçek ortaya çıkmış. Hırsızların birisi 
Üçüz, birisi Muharrem.

Gerçek ortaya çıkmasına çıkmış da 
bunlar nasıl ıslah olacak diye köy bayağı 
bir çalkalanmış. En sonunda köylü topla-
nıp bir karar almış. Seçime bile girmeden 
Üçüzü mıkdar Muharrem’i de gorucu yap-
mışlar. Belki demişler köyün akıllısı olur-
lar da kendilerinden utanarak yaptıkların-
dan vaz geçerler diye.

GÖZ ALTI
DÖRTDİVAN’da 
dizi çekimi yapıldı

Aslında koruculuk hırsızlığa daha mü-
sait ama. muhtar nasıl olsa benim yaptı-
ğımı bilir Karakola gider diye yapamıyor 
ama içi de gidil gidil ediyormuş. Akşam-
dan sabaha kadar üçüzün(muhtarın) evinin 
karşısında ki odunlara yaslanarak devamlı 
sigara içiyormuş. Muhtar ne zaman baksa 
korucu tam karşısında. Onunda canı gidil 
gidil ediyor, bir şeyler araklayacak ama 
korucu aman vermiyor.

Bir gün muhtar camı açıp korucuya 
üre Muharrem, oğlum sen oturmak için mi 
korucu durdun kalk köyün aşşasına yoka-
rısına bi bak, belki hırsızlık yapan olur de-
miş. Onun ki hırsız yakalatmak değil kendi 
göz altından kurtulup bi şeyler çalmak.

Ama onun da muhtardan aşsa kalır ta-
rafı yok. Bafra cığarasını dudağına yapışık 
bir şekilde muhtara.

-Üre mıkdar, hursuzluk yapanı bulmak 
için aşsaya yukarıya bakmaya gerek yok. 
Ben ottuğum yerden hursuzu gözetlerin 
demiş.

-Ne demek istiyon Muharrem nası gö-
zümüş unna öyne. Çıkar dilinin aklındaki 
baklıyı

- Bilmiyon mu oğlum. İkimizden başka 
hursuzmu va köyde, ben seni gözetlicin 
sende beni demiş.

Gorucu: Arazi.köy bekçisi ve köyün 
getir götür işlerinde muhtarın yardımcısı. 
Her köyde bulunması gereken olmazsa ol-
mazlarından. Kimilerine göre muhtardan 
daha önemli bir meslek.
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Dörtdivan Anadolu Öğret-
men Lisesi’nin düzenlediği 
1.Bahar Şenlikleri 27 Mayıs 
Cuma günü yapılan ödül tö-
reni ile sona erdi.

Ödül törenine İlçe Kay-
makamı Coşkun ÖZTÜRK, İl 

Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer,  İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail BAYRAK-
TAR, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bİ-
ROL, Daire Amirleri, Okul Müdürleri, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı. Ödül töreninde 
bir1 konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü 
Recep SEZER; Dörtdivan Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nin Bolu ilinde başarılarıyla yerini al-
maya başladığını ifade etti. Hafta boyunca dü-
zenlenen etkinliklerde başarılı olan öğrencile-
re ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

Bahar Şenlikleri Etkinliği saat 15.30’da 
açılış töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın ardından Okul Müdürümüz 
Cemil AYDIN açılış konuşması yaptı. Cemil 
AYDIN konuşmasında “Okulumuz Dörtdivan 
Anadolu Öğretmen Lisesi olarak ilk defa dü-
zenlediğimiz ve her yıl geleneksel hale getir-
mek istediğimiz bu şenliklerle öğrencilerimi-
ze yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak ve 
hoşça vakit geçirmelerini istiyoruz. Umarım 
çok güzel bir hafta geçiririz. Katılan herkese 
teşekkür ederim.” dedi.

Daha sonra etkinlik programına geçildi.
1.Gün etkinliklerinde ilk önce, 11 nci sı-

nıflar arası bilgi yarışması yapıldı. Yarışmaya 
Tolga CUĞ, İsa BİLİMLİ, Metin AKIN'dan 
oluşan "Muhteşem ÜÇLÜ", Tufan GÜLENÇ, 
Yusuf TANRIVERDİ, Kübra ERTÜRK'ten 
oluşan "KUYTU" ve Betül ERTAŞ, Seher 
YAĞIYANIK ve Nuray DUMAN'dan oluşan 
"103" adlı gruplar katıldı.

Yarışmacılara 10'ar soru soruldu. 10 soru 
sonunda Muhteşem Üçlü ve 103 isimli gruplar 
50 şer puanda Kuytu grubu ise 40 puanda kal-
dı. Kuytu grubu bu sonuçla elenirken, Muhte-
şem Üçlü ve 103 isimli grupla yedek sorularla 
devam etti. İlk yedek soruyu bilen 103 isimli 
grup yarışmayı kazandı. Kendilerini tebrik 
ediyoruz. Daha sonra etkinliğe misafir takım 
olarak davet ettiğimiz Gerede Anadolu Öğ-
retmen Lisesi ile okulumuz Basketbol takımı 
bir dostluk maçı yaptı. Gerede Anadolu Öğret-
men Lisesi 1 farkla maçı kazandı. Okulumuz 
öğrencileri maçtaki performanslarıyla göz 
doldurdular. Okul Müdürümüz Cemil AYDIN 

tarafından günün anısına okula bir plaket , öğ-
retmen ve öğrencilerede birer madalya verildi.
Bizi kırmayarak bu etkinliğe katılan kardeş 
okulumuz Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi 
Ekibine teşekkür ederiz.

Sırada "Kendini Göster" yarışması var-
dı. Yarışmaya İzzet YILMAZ, Tolga CUĞ 
ve Tuğba DİNÇTÜRK adlı öğrencimiz şarkı 
söyleyerek katıldılar. Ümmü PAYCI isimli 
öğrencimizde şovuyla yarışmada yerini aldı. 
Yapılan değerlendirmede Ümmü PAYCI 279 
puanla yarışmanın birincisi oldu. 

Günün son etkinliği ise "Ezgilerden bir 
demet" isimli türkü programıydı. Bizi kırma-
yarak davetimize katılan Bolu Anadolu Öğret-
men Lisesi Müzik Öğretmeni ve aynı zamanda 
iyi bir besteci olan kıymetli arkadaşımız Yıl-
maz DEMİRPEK sahne aldı.

Okul Müdürümüz Cemil AYDIN kendisi-
ne günün anısına bir plaket takdim etti

2.GÜN ETKİNLİKLERİ:
2.gün etkinlikleri ilk önce şiir dinletisi ile 

başladı.Ümmü PAYCI, Yusuf TANRIVER-
Dİ "Tahir Zühre", Meltem ÖZTÜRK "Ölsem 

Eksiksiz Ölürdüm" , Muhammet Furkan ÖZ-
TÜRK "Bağlamayı Çalsın", Tuğba DİNÇ-
TÜĞRK "Desemki" , Pelin ŞENER " Hayat 
Sunulmuş Armağandır.", Meltem ÖZTÜRK 
"Annem" , Seher YAĞIYANIK " İnsan Bu Su 
Misali" isimli şiirleri seslendirdiler.

Daha sonra skeç ve parodiler bölümü-
ne geçildi. Öğrencilerin öğretmenlerini can-
landırdığı slayt bölümünden sonra, Bahadır 
ÜSTÜN ve Gizem BETBAŞI' dan oluşan 
ikili "Dolmuş" adlı skeci, Seslendirmelerini 
Nuriye TÜRKMEN ve Murat ÖCAL'ın yap-
tığı ve ev sahibi Yazgı TEKİN(Ayşe TANIK), 
Furkan ÖNALAN(Hakan YILMAZ),Tolga 
CUĞ(Yusuf EMRE), Ümmü PAYCI(Arzu İf-
kan BEDİZ) ve Eray KARAOĞLU (Kaya IR-
KIÇATAL) 'dan oluşan ekip te " Yemek Yarış-

ması" isimli skeci izleyenlere sundular.
Şarkı yarışması bölümünde ise, 

sıarasıyla sahneye; İzzet YILMAZ 
(Sevdana Gönül Verdim), Emrah 
AYDIN(Allı Turnam), Tolga CUĞ-Okan 
GÜLER(ÇPL),Yeşim KARAKAYA ,Yaz-
gı TEKİN(Uçurum), Demet ÜNAL(İşte 
Gidiyorum) , Seher YAĞIYANIK,Nuray 
DUMAN ve Tuğba DİNÇTÜRK'ten olu-
şan ekipte (Vazgeçtim) isimli şarkıları 
seslendirdiler. Jüri tarafından yapılan de-

ğerlendirme sonucu Tolga CUĞ ve ekibi 289 
puanla Birinci, Seher YAĞIYANIK ve ekibi 
281 puanla İkinci Demet ÜNAL'da 249 puanla 
Üçüncülük elde ettiler. 

İkinci günü son etkinliğinde ise 11A ile 11 
B arasında oynanan FUTSAL final maçı idi. 
Osman KAYA, Yusuf TANRIVERDİ, Yusuf 
BAYEZİT, Görkem Davut İNTEPE, Kubilay 
AKÇAY ve Tufan GÜLENÇ ' ten oluşan 11A 
sınıfı Futsal Takımı; Selim OKUMUŞ, Mert 
Muharrem YAĞAR, Berkay Kaan ÇAĞLAR, 
Muhsin Muhammet YILMAZ, Emre KAP-
LAN ve Himmet ARSLAN 'dan oluşan 11B 
sınıfı Futsal takımına 2-1 yenildiler. 11B 'nin 
gollerini Berkay Kaan ÇAĞLAR ve Selim 
OKUMUŞ atarken, 11 A'nın tek golü Yusuf 
TANRIVERDİ'den geldi. 

3.GÜN ETKİNLİKLERİ:
3.gün etkinlikleri ilk önce 10 ncu sınıflar 

arası bilgi yarışması ile başladı. Yarışmaya Er-
sin DOĞANAY, Ömer DİNLER, Mehmet Akif 
AKINCI'dan oluşan "Knowledge's Power" 
ekibi, Sultan ÇELİKEL, İsmail MERCİMEK, 
Elif CAYMAZ'dan oluşan "Barcel'10-a" eki-
bi, Çiğdem DEMİRKAN, Aslı GÜL, Şerife 
YILDIRIMOĞLU'dan oluşan "Yıldız Gücü" 
ekibi, Turan KURT, Ercan MAMAŞ, Abdulbu-
rak MAKAV'dan oluşan "Erbudu" ekibi katıl-
mışlardır. Gruplara yöneltilen 10 soru sonucu 
Erbutu ekibi 70 puan alarak birinci olmuştur. 
Barcel 10a ve Yıldız Gücü 60'şar puanla ikin-
ciliği paylaşırken, 20 puanla Knowledge's Po-
wer ekibi yarışmayı üçüncü tamamlamışdır. 

Daha sonra "Kime niyet kime kısmet" adlı 
piyes öğrenciler tarafından izleyicilere akta-
rılmıştır. Furkan ÖNALAN, Yusuf GÜNEY, 
Seher YAĞIYANIK, Kübra ERTÜRK, Ebrar 
Seval ÇAKIR, Memnune GÜNGÖR, Eray 
EROĞLU, Yasin ÖNGÜN ve Betül Ertaş tara-
fından rolleri paylaşılan oyun, izleyiciler tara-
fından büyük beğeni almıştır. 

Günün son etkinliği 9 ncu sınıflar futsal 
final karşılaşması idi. Kapalı Spor Salonunda 
oynana maça 9B1 Takımı , Ahmet ARTUÇ, İs-
lam UYGUN, , Hamdi ÖZCAN, Samet SARI-
CA, Ramazan ÇAKIR, İbrahim YILDIRIM, 
Furkan TURGUT(Yedek) Talha ALAR(yedek) 

Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi 1.Bahar Şenlikleri 
Etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
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isimli oyunculardan oluşmuştur. 9B2 Takımı 
ise Yasin KÖSE, Mehmet BAŞA, Rüstem ÖZ, 
Oğuzhan ARSLAN, Soner Emre GÜL, Mus-
tafa UYSAL isimli oyunculardan oluşmuştur. 
Yapılan maçta 9B1Takımı , 9B2 takımını 10-4 
yenme başarısını göstermiştir. 9B1 takımını 
gollerini Ahmer ARTUÇ(3) İslam UYGUN(1) 
Furkan TURGUT(1) Hamdi ÖZCAN(1) Sa-
met SARICA(3) ve Ramazan ÇAKIR(1) atar-
ken , 9B2' Takımının gollerini hatfour(benim 
tabirim) yapan Yasin KÖSE(4) atarak bir maç-
ta en fazla gol atan oyuncu ünvanının eline 
geçirmiştir. 

4.GÜN ETKİNLİKLERİ:
4.gün etkinlikleri ilk önce münazara ya-

rışması ile başladı. " Para Her Kapıyı Açar" 
tezini Tolga CUĞ , Emrah AYDIN ve Sultan 
ÇELİKEL'den oluşan ekip savundu. Karşıla-
rında ise " Para Her Kapıyı Açmaz " tezini sa-
vunan ve Pelin ŞENER , Seher YAĞIYANIK 
, Tuğba DİNÇTÜRK ' ten oluşan ekip var-
dı. Grup sözcülüklerini Tolga CUĞ ve Pelin 
ŞENER'in yaptığı gruplara, önce 3 ' er dakika, 
sonra 2' şer dakika ve son olarakta grup söz-
cülerine 3'er dakika zaman tanındı. Yarışma 
sonunda 1920 puan alan Pelin ŞENER , Se-
her YAĞIYANIK ve Tuğba DİNÇTÜRK'ten 
oluşan ekip birinci oldu. Diğer Ekip ise 1865 
puanda kaldı. 

Daha sonra Etkinliklere davet ettiğimiz, 
Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Basketbol 
Takımı okulumuz basketbol takımı bir dost-
luk maçı yaptı. Berk ŞEN, Talha EKİNCİ, 
Arda SÜREN, Kaan ÖZTAŞ, Sergen YAŞAR, 
Fatih ŞAHİN, Hakan DİRİL, Semih AŞIK, 
Canberk CİHAN, Yusuf ÖZDEMİR ve Berk 
TURAN'dan oluşan Bolu Anadolu Öğret-
men Lisesi Basketbol Takımı; Mehmet Akif 
AKINCI, Ömer DİNLER, Turan KURT, Mu-
rat ÖCAL, İsa BİLİMLİ, Selçuk TANKUT, 
Kubilay AKÇAY, Yasin CAN ve Mustafa 

ULUTÜRK' ten oluşan okulumuz Basketbol 
Takımını 37- 14 mağlup etti. Okul Müdürü-
müz Cemil AYDIN , Davetimize katılıp bizle-
ri onurlandıran Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi 
Okul Müdürü Kenan KUŞ'a günün anısına bir 
plaket takdim etti. Öğretmen ve öğrencilerede 
günün anısına birer madalya verildi. 

Daha sonra okulumuz öğrencileri İzzet 
YILMAZ, Demet ÜNAL, Şeniz GENÇER, 
Ebru GÜLTEKİN, Aslı GÜL, Pınar EREN, 
Yazgı TEKİN, Ayşenur KABA, Yeşim KARA-

KAYA, Tolga CUĞ, Sultan ÇELİKEL, Yeter 
KÖSE, Pelin ŞENER, Yusuf GÜNEY, Tuğba 
DİNÇTÜRK, Şerife YILDIRIMOĞLU, Elif 
CAYMAZ, Şeniz YALÇIN, Beyza AKTÜRK 
ve Elif KÖSE(ÇPL) den oluşan okul korosu 
solo ve koro şarkı ve türkülerle izleyicileri 
coşturdu. Bolu'dan gelen misafir ekibinde izle-

diği etkinlikte öğretmen ve öğrenciler bol bol 
eğlenme fırsatı buldu.

Günün son etkinliği ise Dörtdivan Bele-
diyesinin katkılarıyla, okulumuz öğrencileri 
Serap KÖSE, Elif Nur ÜNALAN, Seyide 
COŞKUN, Fatma ALKAN, Gülşah KAYA ve 
Büşra DUMAN ' in oluşturduğu folklor ekibi , 
Dörtdivan yöresine ait "Sürütme" oyununuser-
gilediler. Belediye Başkanı Sefer AKMAN ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa BİROL 
ve Bolu'dan gelen misafirlerimizin de izlediği 
gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.

5.GÜN ETKİNLİKLERİ:
5.gün etkinlikleri ilk önce 9 ncu sınıflar 

arası bilgi yarışmasıyla başladı. Üç grubun 
katıldığı yarışmada birinci olan HEDEF gru-
bu 50 puan aldı. İkinciliği Seyyah BİLGE ve 
XYZ grubu 40'ar puanla paylaştı.

Daha sonra Seda ERBİL, Ayşe TUNCER, 
Esma TUNCER, Tuğba DİNÇTÜRK , Elif 
GÖKÇE(ÇPL) ve oluşan okulumuz öğrenci 
karması ile Mehmet ALAN , Halil BULUT, 
Hakan YILMAZ, İsmail Mustafa SAK, Zafer 
FİDAN ve Rabia AYDEMİR'den oluşan öğret-
men karması Voleybol maçında karşı karşıya 
geldiler. Maçı Öğrenci karması 2-1 kazandı. 

 1.Bahar Şenlikleri bu etkinlikle sona 
erdi. Davetimizi kabul ederek bu etkinliklere 
katılan tüm dostlarımıza sonsuz şükranları-
mızı sunuyoruz. Etkinlikte görev alan tüm 
idareci,öğretmen ve öğrencilere sonsuz teşek-
kürler sunuyoruz. Daha nice güzel etkinlikler-
de buluşmak dileğiyle diyoruz ki;

Biz bir ve diri olduğumuzda ve buna şüp-
hesiz inandığımızda önümüzdeki bütün engel-
leri aşarız.

" Geçmişin en güzel tanığı zamandır. Za-
manla yapılan herşeyin kıymeti daha iyi anla-
şılacaktır."

Bir sonraki etkinlikte görüşmek dilekleri-
mizle..... 

Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi  1. mezunlarını uğurladı. 
Kendilerine LYS sınavlarında ve bundan sonraki yaşamlarında başa-
rı ve mutluluk diliyoruz.

Şölene Başta İlçe Kaymakamı Coşkun ÖZTÜRK, Garnizon Ko-
mutanı Muhittin DOĞAN, Belediye Başkanı Sefer AKMAN, daire 
amirleri, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve  öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Daha sonra mezun öğrenciler adına Okul Birincisi Feyzullah ÇE-
TİNKAYA bir konuşma yaptı. Feyzullah ÇETİNKAYA Konuşma-
sında; “Acısıyla tatlısıyla, sonuna geldiğimiz okulumuzdan artık 
ayrılıyoruz. Okulun 1. Mezunları olmakla da ayrıca gururluyuz 
ve mutluyuz. Buradan ve sizlerden ayrılacak olmanın üzüntüsü-
nü yaşıyorum. Aynı zamanda bir gün önemli yerlerde olacağımı-
zı bilmek, dört yıllık eğitim sonucunda buradan okul birincisi 
olarak ayrılmak  beni son derece mutlu ediyor. Bu başarının 
gelmesinde emeği geçen başta Okul Müdürüm olmak üzere, 
yöneticilerime,  öğretmenlerime , her zaman bana destek olup 
arkamda duran aileme, moral ve uyum noktasında sürekli bana 
destek olan oda arkadaşlarıma ve tüm okul arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa BİROL konuşmasında; "Öğ-

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 
1.MEZUNİYET SEVİNCİ

rencilik yıllarını hatırladığını belirterek, öğrencilere girecekleri 
sınavlarda başarılar diledi. Velilere de iyi bir evlat yetiştirdikleri 
için teşekkür etti."

İlçe Kaymakamı Coşkun ÖZTÜRK  konuşmalarında; "Velile-
rin büyük fedakarlıklarla öğrencileri gurbete gönderdiğini, öğ-
rencilerin de çok çalışıp çok çaba sarf ederek velilerini mahcup 
etmeyeceğine inandığının belirtti ve velilere teşekkür etti."

Bayrak-Flama Devir Teslim töreninin ardından diploma töreni-
ne geçildi. Öğrenciler sırasıyla sahneye davet edilerek diploma ve 
belgeleri verildi. Öğrenciler fotoğraf çekimi ve kep atma için okul 
önüne davet edildiler. Burada çekilen fotoğrafların ardından kepler 
havaya fırlatılarak mezuniyet töreni sona erdi. Program sonunda İlçe 
Kaymakamımız Coşkun ÖZTÜRK öğrenci velileriyle sohbet etti. 
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Eğitim Projesiyle 304 Aileye Ulaşıldı
Dörtdivan ilçesinde uygulamaya konu-

lan eğitim projesi kapsamında 304 ai-
leye ulaşıldı. Projede, ebeveynde başlayan 
aile eğitiminin, öğrenci eğitimine sağlaya-
cağı katkı üzerinde duruldu. Bolu İl Sağlık 
Müdürlüğü, Dörtdivan Kaymakamlığı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Rehberlik 
Araştırma Merkezi, İlçe Halk Eğitim Mer-
kezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü or-
taklaşa aile eğitimi projesi hazırladı.

Projeyle, ilk ve ortaöğretim kurumların-
daki öğrencilerin ailelerinin eğitimlerinin 
sağlanması hedeflendi. Çocukların sınavlara 
hazırlanmalarının yanında, duygusal, sosyal, 
bedensel ve ahlaki ihtiyaçlarının ve sorunla-
rının karşılanmasının eğitimlerinin önemli 
bir parçası olduğunu kavratmak amacıyla 
düzenlenen aile bireyleri eğitimi başarıyla 
sonuçlandı. Ailelere yönelik verilen eği-
timlerde, etkili anne baba olma, ergenlikte 
fiziksel ve bilişsel gelişim, zekâ gerilikleri 
ve engelli çocuklar, kadına yönelik aile içi 
şiddet, beslenme problemleri, çocuklarda 

görülen davranış bozuklukları, kanser, bu-
rucella, diyabet, kalp hastalığı ve hiper tan-
siyon gibi konular ele alındı.

Proje kapsamında, ilçedeki ilk ve orta-
öğretim öğrencilerine de verimli ders çalış-
ma yöntemleri, ergenlik ve sorunları, sınav 
kaygısı, meslek seçimi, zararlı alışkanlıklar, 
ağız ve diş sağlığı, hijyen, temel ilk yardım 
bilgisi, internet ve televizyon alışkanlığının 
yanı sıra obezite gibi konularda eğitim ve-
rildi. Hazırlanan projenin önümüzdeki yıl-
larda devam edeceği kaydedildi.

Okul ve Yurt binamızın yapımı 
nihayet ihaleye çıktı. TOKİ 

tarafından yapılacak 16 derslikli okul 
binası ile 200 öğrenci kapasiteli yurt 
binasının ihalesi 13.04.2011 tarihinde 
yapıldı. Değerlendirme aşamasında 
olan ihale kesinleştiği zaman temel 
atma gerçekleştirilecek.

Dörtdivan Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nin yurt binasının ihalesi 
TOKİ tarafından yapıldı.

Yurt binası 
ihalesi yapıldı

Dörtdivan’da düzenlenen 23 Nisan Bahar Şenliği yapıldı. Şenliğe  
İlçe Kaymakamı Coşkun ÖZTÜRK, Garnizon Komutanı Muhiddin 

DOĞAN, Belediye Başkanı Sefer Akman, Daire Amirleri, Öğretmenler, 
öğrenciler ve halkımız katıldı. İlginin yoğun olduğu şenlikte, Dörtdivan 
Merkez Şehit Orhan Yalçın İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu, Çavuşlar İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları gösterile-
ri sundular. Program sonunda Cumhuriyet İlköğretim Okulu Okul-Aile 
Birliği tarafından organize edilen kermes ziyaret edildi. Okul-Aile Bir-
liği bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kermes'te öğrenci 
velilerinin hazırladıkları yiyecekler ve yapılan el işleri satışa sunuldu. 
Kermeste kurulan gözleme standı yoğun ilgi gördü. Okul –Aile Birliği 
yöneticileri kermese gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını 
ifade ettiler.

Dörtdivan’da ilköğretimde okuyan kız çocuklarımız milli bayramlar-
da ninelerimizin oyununu oynadılar.

Dörtdivan da yeni halk oyunu aslında pek te yeni sayılamaz. Ta eski-
lerden ninelerimizin düğünlerde ve duvaklarda oynadığı  bir oyun.

Dörtdivan’a has olan ve bundan yirmi yıl önce kullanılan yöresel 
kıyafetlerle ve çağımızın müzik tarzıyla yoğrulup görsel bir şölenin yeni 
versiyonu.Yıllar öncesinden tek değişikliği o türkücü teyzelerin teflerin-
den çıkan yanık sesin yerini CD lerin alması.

Sürütme oyunu adını  oyun esnasında oynayan kişilerin ayaklarını 
kaldırmadan tırıyarak ve sürüterek oyunu icra ettikleri için  oradan al-
mıştır.

Kullanılan kıyafetler ise; kadife vaya simli fistan,püsküllü cember, 
alın altınlı takke ve gümüş kemer.

Sürütme oyunu her yaştan kişinin ilgiyle izlediği bir oyun. Gençle-
ri müziğiyle etkilediği gibi kıyafetleriyle de  ihtiyarları yıllar öncesine 
götürüyor.

Dörtdivan’ın bir halk oyunu: Sürütme

Gençleri müziğiyle etkilediği gibi kıyafetleriyle de ihtiyarları 
yıllar öncesine götürüyor.

İlköğretim okullarının düzenlediği 
Bahar Şenliği yapıldı




