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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
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doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
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HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

2

KIYMETLİ  
HEMŞEHRİLERİM

Divankav olarak çıkarıp, hiz-
metinize sunduğumuz “Divankav  
Bülteni”nin 17. sayısında sizlerle 
birlikte olmak beni çok mutlu ediyor 
ve gururlandırıyor. Bu vesileyle hepi-
nizi saygı ile selamlıyorum. Değerli 
arkadaşlarım, eğitime gönül vermiş  
Vakfımızın hizmetleri ve diğer faali-
yetleri tüm hızıyla devam etmektedir.

1993 yılından itibaren Dörtdi-
vanımıza ve Dörtdivanlımıza sos-
yal, kültürel ve ekonomik  yönden 
hizmet vermek üzere Sivil Toplum 
Örgütü olarak sizlerin sayesinde 
mücadele vermek bizi çok mut-
lu etmektedir. Verdiğimiz değerli 
hizmetlerimizin, bizden sonra ge-
lecek  ve Vakfımızda görev alacak 
genç arkadaşlarımız tarafından da 
daha ileriye götürülerek devam 
edeceğine ve yaygınlaştırılacağına 
canı gönülden inanmaktayız.

Sevgili Hemşehrilerim,

Şirin ve güzel Dörtdivanımızın 
daha iyi bir şekilde kalkınması ve 
gelişmesi için Vakfımızın Sivil Top-
lum Örgütü olarak aşağıdaki hu-
suslarda mücadele ve çaba gös-
termesinin daha uygun  ve yerinde  
olacağı  kanaatindeyiz.

a. İlçemize bir yüksek okul ka-
zandırılması hususunda tüm yet-
kililerin ortak çalışması ile hayata 
geçirilmesi önde gelen projeler 
arasında yer almalıdır. Bu hususda 
taraf gözetilmeksizin tüm siyasiler-
den faydalanma ve işbirliği yapıl-
ması gerekmektedir. Yüksek okul 
açılması için hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Sayın Veysel 
Tiryaki beyden hertürlü maddi ve 
manevi destek istenebilir.

Veysel beyin çaba, destek ve 
hizmetleri sonucu açılacak yüksek 

okulun Dörtdivanımız için, Bolu 
nun duayen ismi hayırsever iş ada-
mı Sayın İzzet Baysal gibi neden, 
Veysel Tiryaki olmasın gelecekte 
ismi ve hizmetleri  unutulmasın.

b. Bolu İl merkezindeki Koman-
do Tugayının İl dışına taşınması 
gündeme gelirse, Tugayın daha 
önceden tahsis edilmiş ve yeri ay-
rılmış Dörtdivana getirilmesi için 
çalışmalar daha hızlı bir şekilde 
devam ettirilmelidir. 

c. İlçemizin kalkınması ve halen 
devam eden İlçe dışı göçün dur-
durulması için başta büyükbaş ve 
küçükbaş hayvancılığın, tavukçu-
luğun geliştirilmesi,toprağımızda 
analizi yapılan ve çok iyi neticeler 
alınan patates tohumculuğunun 
yaygınlaştırılması ve Dörtdivan  
ovasının yapılmakta olan barajdan 
faydalandırılmasının sağlanması 
gerekmektedir. Bu sebeple, İlçe-
mizde organik tarıma öncelik ve-
rilmesi ve yaptırılması, bahsekonu 
bu tarımın kalıcı olması için hertür-
lü çalışmalar yapılmalıdır.

d. İlçemiz de ikamet eden insa-
nımızın manevi değerlerini bozma-
dan, tabii dokuya zarar vermeden 
yaylalarımızı ve ormanlarımızı iç ve 
dış turizme açmalıyız. Gerek orga-
nik tarım, gerekse hayvancılık ve 
turizm için devlet desteği, ayrıca, 
yöresel ve bölgesel iş ve yatırıma 
yönelik kredi ve finansmanlardan 
yararlanabilmek için hazırlanacak 
proje, fizibilite raporları ve uygula-
ma imkanları araştırılmalıdır.

Sevgili  Hemşehrilerim,

Sizlerin yardımlarınızı ve des-
teklerinizi hiçbir zaman unutmuyo-
ruz. Bundan sonra da hep yanımız-
da  olacağınızı biliyoruz. Vakfımızın  

hizmet verdiği öğrenci sayısı yıllık 
takriben 200’ e yaklaşmıştır.

Önümüzdeki yıllarda hem öğ-
renci sayısını hemde burs mikta-
rını siz değerli üyelerimizin destek 
ve katkılarıyla arttırmayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca, faaliyetlerimiz arasında 
yer alan siz hemşehrilerimizin  ka-
tılımıyla gerçekleştirilen Ramazan 
ayı Geleneksel  İftar Yemeğimizin 
23. sü Ankara da 4 Haziran 2017 
tarihinde Vakfımızca tertip edilmiş-
tir. Yine Vakfımızca çıkarılan eli-
nizdeki  “Divankav  Bülteni” nin 
17. Sayısı sizlerin Vakıf hizmetle-
rinden haberdar olmanız için her 
yıl olduğu gibi bu yıl da hizmeti-
nize sunulmuştur. Netice olarak, 
Dörtdivanımız için verilen sosyal, 
kültürel ve ekonomik  hizmetler ile 
diğer faaliyetlerimiz aksatılmadan 
devam  ettirilecektir.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da sizlerden aldığımız 
feyiz ve güçle çalışmalarımız  bü-
yük bir azimle sürdürülecektir. Bu 
bakımdan bizlere desteğinizi esir-
gemeyeceğinize yürekten inanıyo-
rum.

 Hizmetimizin ilk günkü heye-
can ve coşkuyla devam edeceğini 
belirtir, Hepinize en derin sevgilerimi 
ve saygılarımı sunarım.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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YENİ DÖRTDİVAN KAYMAKAMI 
UĞUR TUTKAN GÖREVİNE BAŞLADI

Saygıdeğer Dörtdivanlı hem-
şehrilerim

Coğrafi yapısıyla, tarihiyle, kah-
ramanlarıyla, gelenek ve göre-
nekleriyle, yetiştirdiği değerleriyle 
ülkemizin müstesna ilçelerinden 
olan Dörtdivanımıza hizmet eden 
bir kişi olarak siz kıymetli Dörtdi-
vanlılara ve DİVANKAV’ın okuyu-
cularına en kalbi muhabbetlerimle 
selam ve hürmetlerimi iletiyorum. 

Misyonu itibariyle Dörtdivan 
ilçesi, Osmanlı beyliğinin kurulu-
şundan günümüze miras kalmış, 

köklü Türk devlet yapımızın günü-
müzde tarihi misyon ve vizyonunu 
sürdüren nadide ilçelerimizdendir. 
Yanı sıra Dörtdivan’ın dünya kah-
ramanlık destanlarına, seyahatna-
malerine, savaşlarına, İslam ilim ve 
tarihine, Türk adet ve gelenekleri-
ne ve sair etki ve katkıları da ilçe-
mizle sınırlı olmayışı ayrı bir gurur 
ve mutluluk vesilesidir. Merhum 
Dörtdivanlı Hilmi’nin, Kahraman 
halk şairimiz Köroğlu’nun, yayla-
lar ve kazlar diyarı olan; çemberini 
yüzyıllarca baştacı edip günümü-
ze taşıyan; iris çiçeğinin buram 
buram kokusunu dağlarda muha-

faza eden; dağlarında, yaylarında 
taşı bile yatak olup bizleri ağırla-
yan bu eşsiz ilçeye hizmet etmeye 
çalışan başta siz değerli Dörtdi-
vanlılar olmak üzere , bu sayısın-
da Dörtdivan Kaymakamı olarak 
şahsıma yer vermiş olan Dörtdivan 
ilçesinin iktisadi ve içtimai maksatlı 
kalkınmasında hemşehriler arasın-
da ittihat sağlamayı gaye edinmiş 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 
Dayanışma Vakfı Başkan ve üyele-
rine şükranlarımı sunuyorum. 

Selam, saygı ve muhabbetle-
rimle. 
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

4

“BİZİM BİR SEVDAMIZ 
VAR, ADI DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ;

Değerli Hemşehrilerim!

Bundan yaklaşık üç yıl önce 30 
Mart Yerel Seçimleri’nin ardından 
siz değerli hemşehrilerimin tevec-
cühü ile seçilmiş olduğum Dörtdi-
van Belediye Başkanlığı görevime 
başlarken DİVANKAV’ımızın siz-
lere sesimizi duyurmaya aracılık 
eden dergisinin bu sayfasında, 
göreve gelmeden önce sloganlaş-
tırdığımız bir sevdamızı söylemiş-
tik: ‘’Bizim Bir Sevdamız Var, Adı 
Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladığı-
mız kutsal görevimizde hizmetlerimi-
zi icra ederken Dörtdivan’ımızın her 
açıdan ilerlemesi ve gelişmesi hede-
fiyle projelerimizi hayata geçirmeye 
çabalıyoruz. İnsan odaklı, hayatın 
içinden, toplumla diyalog köprüle-
ri kuran bir belediyecilik anlayışıyla 
gelişmiş yarınlara yürüyoruz.

Yılların Biriktirdiği sorunların bir 
günde üstesinden gelmek tabii ki 
mümkün değildir. Bu sorunlara 
kalıcı çözümler bulmak ciddi bir 
planlama gerektirir.

Dörtdivan ilçesinde her alanda 
yatırımları gerçekleştirerek, zor da 
olsa geçmiş yıllarında boşluklarını 
da kapatıp,  Bolunun gelişmiş ve 
gıptayla bakılan yerleri arasına sok-
ma arzusu içerisindeyiz.

Hemşerilerimizin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek çalışmaları, ile-
risi için 50 belki de 100 yıllık bir 
projeksiyonla planları hayata ge-
çirmek durumundayız.

Bu bilinç ve sorumlulukla dav-
ranıyoruz. Tarım ve Hayvancılık, 
Eğitim, Turizm,  Kültür, Spor, Sana-
yi ve birçok alanda öncü projelere 
imza atıyoruz.

SANAYİ ALANINDAKİ  
ÇALIŞMALARIMIZ

Dörtdivanımız diğer alanlarda 
oldugu gibi sanayi alanındada 
ataklar yaparak sanayi kenti olma 
yönünde ilerliyor. Dörtdivanda Yu-
murta üretimi tesisi, çuval fabrika-
sı, tekstil fabrikaları ila çin kazı ve 
kuzusu üretim merkezinin hizmete 
girmesiyle büyük istihdam yara-
tılacak ve işsizliğin kökü kırılmış 
olacaktır.

Beypiliç’ten Dörtdivan’a 
Milyonluk Yatırım

Bolu’nun en büyük, Türkiye’nin 
ise 97. büyük firması olan Beypiliç 
A.Ş Dörtdivan’a 4 adet çiftlik kuru-
yor. Beypiliç A.Ş. tarafından Yeni-
çağa yolu üzeri Çavuşlar Mahallesi 
belen mevkiine kurulan dört Adet 
Tavuk Yumurta üretimi tesisi inşaat 
çalışmalarına başlandı. İlçemizde 

yapılan her türlü yatırıma destek 
olmak için çalışıyoruz. Bu kap-
samda Beypiliç A.Ş yetkililerine, 
yatırım için ilçemizi seçmelerinden 
dolayı, teşekkür ederim. Bu tesis 
tamamlandığında, ilçemizde yeni 
bir istihdam kapısı daha faaliyete 
geçmiş olacaktır.

Dörtdivan’a Çuval Fabrikası!

Dörtdivan’a Sentetik Dokuma 
Fabrikası (Çuval Fabrikası)önü-
müzdeki günlerde hizmete açı-
lacak. Fabrikada ilk etapta 20-25 
kişi istihdam edilecektir. İlçemiz 
Dülger köyünde; geçmişte Ağaç 
Ürünleri, Kalorifer peteği ve Civata 
fabrikası olarak hizmet veren fab-
rika bu kez de Sentetik Dokuma 
Fabrikası (Çuval Fabrikası) olarak 
faaliyete başlayacaktır.

3200 m2 alanda 10 dokuma, 1 
eksürde, 20 dikiş makinesi ve 5 ko-
lan dokuma ile 5 ip hattı ile faaliyet 
gösterecek. Fabrikada ilk etapta 
20-25 personel görev alacak vardi-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.



DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

3DİVANKAV NİSAN 2016 / SAYI 16 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 
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da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
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ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
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pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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yalı çalışma ile bu sayı 50’ye ulaşa-
caktır. Eylül ayı sonunda hizmete 
girmesi planlanan fabrika bay-ba-
yan elaman istihdam edecektir.

DÖRTDİVAN’DA TEKSTİL  
FABRİKASI ÜRETİME BAŞLADI

Dörtdivan’da istihdamı sağ-
lamak üzere faaliyete başlayan 
KOMYILDIZ TEKSTİL ‘de şu anda 
100’ün üzerinde bayan istihdam 
etmektedir. Bu sayı önümüzdeki 
günlerde 200 kişinin üzerine çıka-
caktır.

Dörtdivan Belediyesi’nin des-
teklediği istihdamı sağlamak üze-
re faaliyete başlayan KOMYILDIZ 
TEKSTİL fabrikasında çalıştırılacak 
Bay-Bayan eleman iş imkanları 
sağlanmış oldu. Fabrikada ilk etap-
ta 100 kişi işbaşı yaptı. 200 kişilik 
işçi kapasiteli yeni açılan tekstil 
fabrikasında 100 kişilik bay - bayan 
eleman alınacaktır.  SSK + Maaş 
+ Yemek + Yol Fabrikaya ait olup 
hanımlarımız burada istihdam edi-
lerek ev ekonomilerine katkı sağla-
mış olacaklardır. 

Dörtdivan’a kaz yetiştiriciliği tesisi

Aralarında Çinli işadamının da 
bulunduğu Dörtdivan Belediye 
Başkanı Hasan Uzunoğlu, İlçe-

mizde girişimcilik ve yeni yatırım-
lar adına Bernanda firması sahibi 
Adnan Uludağ ile Mülkiyeti Bele-
diyemize ait Çavuşlar Mah. Belen 
mevkii 851-884 nolu ve Kadılar 
Mahallesi Karşıyaka Sokakta bu-
lunan 1679 Nolu parsel üzerindeki 
Mezbahanenin 5+5 yıllığına kirala-
ma sözleşmesini imzaladık. 

Bernanda Firmasının devlet 
desteği alarak yapacakları kaz 
çiftliği, Romonov ırkı kuzu yetiştiri-
ciliği ve yatırımlarının ilçe ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayacağı 
hemde ilçeye istihdam adına yeni-
likler getireceği inancındayım.

Bölgede yapılan yatırımlarla il-
çenin kalkınmasını sağlayacak ve 
ilçe halkının da girişimcilik adına 
önünü açacaktır. 

TURİZM ALANINDAKİ  
ÇALIŞMALARIMIZ 

Bizde turizmden pay almak 
istiyoruz!

Dörtdivan ovası yaylaları ve uzun 
yürüyüş parkurları ve yatırlarıyla 
inanç turizmi, Yayla Turizmi, Dağ-
cılık, Trekking gibi imkanlarımızın 
olduğu bilinmekte ve bu konularda 
çalışmalarımız devam etmektedir.

İlçedeki inanç turizmine daya-
lı yatırlar, tarihi mekanlar ile doğa 
harikası yayla ve dağların turizme 
kazandırılması halinde, buraya 
çok sayıda turist akın edecektir.

Köroğlu dağlarımız, derin vadi-
leri, buzulları ve serin sulu yaylaları 
ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip 
bir konumdayız.

“Ortalama 2 bin metreyi aşan 
çok sayıda dağ silsilesiyle bu böl-
ge”, dağların kenti olarak tanım-
lanabilir. İlçenin doğu-batı doğrul-
tusunda uzanan bu sıradağlara 
Benli ve Kütüklü dağları, ilçenin 
güneybatısında Köroğlu Dağları, 
ilçenin güneybatısından hafif bir 
yay çizerek kuzeye doğru uzanır-

lar. Bu bölgeler dağ turizmi için en 
önemli bölgelerdir. 

İlçenin değişik konumlarında 
bulunan Yağbaşlar Köyünün Mür-
seller Mahallesinde Bizans kale 
kalıntıları, Yukarısayık ve Sorkun 
köyleri arasında bir tepede Him-
met Dede Türbesi, Kılıçlar köyün-
de Kırklar Türbesi, Çalköy’de Şeh-
riban Nine Türbesi, Merkez Camii 
yanında Seca Mehmet Dede Tür-
besi bulunan Dörtdivan da inanç 
turizminin önemli yapılarıdır.

İlçemizde güven ve huzur ortamı 
ila birlikte, turizmin gelişmesi için 
konaklama ve altyapı tesisi sorunu 
giderilmelidir. Bu konuda da çalış-
malara başladık bile. Bunlar sağ-
landıktan sonra Dörtdivan, turizm 
açısından önemli bir cazibe merke-
zi olacaktır. İlçedeki doğa harikası 
yayla, dağ, tarihi ve kültürel mekân-
ların turizme kazandırılması halinde 
Dörtdivan’a çok sayıda turist akın 
edecektir.

İNANÇ TURİZMİ;

Yukarısayık ve Sorkun köyleri 
arasında bir tepede Himmet Dede 
Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar 
Türbesi, Çalköy’de Şehriban Nine 
Türbesi, Merkez Camii yanında 
Seca Mehmet Dede Türbesi bulun-
maktadır. Bu zatlarımızın ziyaretçi-
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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leri her geçen gün artmaktadır. Bu 
nedenle bu ulu zatların kabirlerinin 
onarımı ve gelenlerin daha rahat 
hareket edebilmeleri için yatırım 
çalışmalarımız devam etmektedir.

AKBABA GÖZLEM EVİ ;

İlçemiz Sorkun köyünde bulu-
nan Akbaba Gözlem evi arazisinin 
Köroğlu Tabiat Parkı adıyla tabiat 
parkına dönüştürülmesinde son 
aşamalara gelindi. Yaban hayatı ve 
korunacak arazinin sınırları belir-
leniyor. Akbaba Kuş Gözlem Mer-
kezi için proje hazırlanıp, Bakanlık 
düzeyinde başvurusu yapıldı ve 
neticesi beklenmektedir. Amacımız 
Kuş ve Doğaseverleri ile Fotograf 
sanatçılarının Dörtdivan’a ilgisini 
çekerek, yerli turizme ivme kazan-
dırmak istiyoruz. 

KÖROĞLU EVİ;

Dörtdivan’ın Sosyal, kültürel ve 
tarihi zenginliğine ilişkin çalışmalar 
kapsamında Dörtdivan Belediyesi 
olarak Halk Kahramanımız Köroğ-
lu’nun doğup, yaşadığı Sayık kö-
yünde bulunan tarihi simgesel 
Köroğlu evi için Anıtlar Kurulu’na 
yapının tescillenmesi hususunda 
müracaat edildi ve tescili onandı. 
Dörtdivan Belediyesi olarak dö-
nemi ve efsaneyi canlandıran bir 
müzeye dönüştüreceğiz. Resto-
rasyon çalışmaları kapsamında 

Kültür Bakanlığına talebimiz oldu. 
En kısa zamanda çalışmalar baş-
layacak. Ayrıca Bayramlar mahal-
lesinde bulunan Tahtabacaklar 
konağı da tescili yaptırıldı en kısa 
zamanda yenileme çalışmalarına 
başlanacaktır.

DAĞ MARATONU, TREKKİNG, 
OFF-ROAD YARIŞLARI VE 
BARAJDA SU SPORLARI;

Turizm sporları ve aktifetileri 
kapsamında konum olarak çok 
uygun bulunan Dağ maratonu, 
Trekking, off-road araç yarışları ve 
barajda su sporları konularında 
Turizm Bakanlığımızla irtibat halin-
deyiz. Önümüzdeki günlerde bu 
alanlarda yapacağımız çalışmalar 
hakkında müjdelerimizi vereceğiz.
Maraton konusunda zaten rek-
lama ve tanıtıma ihtiyacımız yok 
çünkü DASK tarafından 3 yıldır 
maraton ve yürüyüş yarışmaları 
yapılmaktadır. Bu alanda mevcut 
parkurlarımız olarak çok iddialıyız. 

Öte yandan Dörtdivan Kartal-
kaya yolu üzerinde yapımı devam 

eden Tekke baraj gölü tamamlan-
dığında, gölün turizm amaçlı su 
sporları konularında faydalanılma-
sı için değerlendireceğiz.

Tekke barajı hizmete tamamen 
girdiğinde Rüzgâr Sörfü sporlarını 
başlatacağız. Bunun yanı sıra Ba-
raj Gölü Balıkçılığı aktifetilerinide 
sunacağız.

Dağ maratonu konusunda ol-
dukça aranan bir bölgeyiz. Bu 
nedenle 3 yıldır her yıl temmuz 
aylarında Anadolu Dağ Maratonu 
(ADAM) oryantring ve dağ yürü-
yüşü sporunun Türkiye’de en üst 
düzeyde yapıldığı, uluslararası 
orijinal dağ maratonları  Dörtdiva-
nımız’da yapılmaktadır. Uluslara-
rası standartlarında düzenlenen 
yürüyüş, dağcılık, dayanıklılık, hız 
ve yön bulmayı içeren bir yarışma 
olup; kısa, orta, uzun ve ultra ol-
mak üzere dört parkurda düzen-
lenmektedir.

 Yeni turizm yolumuzun alt yapı 
ve stabilize çalışmaları tamamla-
narak 13 km’lik yolun sıcak asfaltı 
da yapıldı. Ayrıca Turizm yolu olan 
Kartalkaya yolu üzerinde 30 Hek-
tarlık araziye B Tipi mesire alanı 
oluşturmak için de müracaatımızı 
yaptık. İnşallah bu mesire alanıyla 
birlikte Dörtdivanımız eko turizm-
den de pay alacaktır.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
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ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
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ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Açık Hava Müzesi 
Çalışmalarına Başlandı...

Dörtdivan Belediyesi olarak 
Parkları yeşillendirmenin yanı sıra 
Köroğlu Parkı ve 15 Temmuz Şe-
hitler Parkı arasını eski tarım ve ev 
aletleriyle canlandırarak, Açık hava 
müzesine dönüştürüyoruz.

Dörtdivan’ın Tarihi, Kültürü 
Yeni Nesillere Aktarılacak

Belediyemiz Köy ve mahalleler-
den, evlerindeki 70-80 yıl önce kul-
lanılan atıl durumdaki tarım aletle-
ri, ev ve iş eşyalarını getirerek, Açık 
Hava Müzesi için toplamıştı. Dört-
divan’ın tarihi, kültürü ve gelenek-
lerinin yeni nesillere aktarılmasın-

da Belediye Hizmet binası yanına 
koydukları tarım aletleri geçmişten 
geleceğe bir tarih yansıtacaktır.

TARIM ALANINDA 
ÇALIŞMALARIMIZ

Dörtdivan, Tekke Barajı ile 
Sulak Araziye Dönüşecek

Tarım alanlarının verimli hale 
getirilmesi için uygulanan birbirine 
entegre iki proje olan Tekke Barajı 
ve Toplulaştırma projesi uygula-
masına devlet toplam 274 milyon 
lira kaynak ayırdı.… İlçemizi ta-
rım alanında çok önemli yerlere 
taşıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan Tarımsal Organize Sa-
nayi alanında da yatırımlara vesile 

olacaktır. Bu bağlamda bizler Ba-
kanlık düzeyinde çalışmalarımızı 
başlattık. İnşallah kısa zamanda 
sonuçlanacaktır.

Bolu Tekke Barajı ile 155-230 
dekar tarım arazisi sulanacak ve 
yılda 7 milyon 330 bin metreküp 
içmesuyu temin edilecek. Tekke 
Barajı Temelden 82 m. yükseklikte 
ön yüzü beton kaplamalı kaya dol-
gu tipinde planlanan tekke barajı 
ile Dörtdivan ve Gerede ilçelerine 
bağlı köylerin tarım arazilerinde 
sulu tarıma geçilecektir. Barajın 
gerçekleştirilmesi ile Dörtdivan 
ovasında etüt edilen brüt 22838 
hektar (Net sulanabilir alan 17126 
hektar) alanın sulanması mümkün 
olacaktır. Ayrıca Tekke Barajı ile 
Dörtdivan’ın içme ve kullanma su-
ları temin edilecektir. Baraj saha-
sında kalan yol güzergâhı değişti-
rildi. Asfaltlaması yapılarak eski yol 
trafiğe kapatılacak. Suyun tahliyesi 
için tüneller tamamlandı. Şuanda 
Tekke Barajının yüzde 40 ‘ı tamam-
landı ve 2019 yılında inşallah faali-
yete geçecektir.

E-5 üzerinden Dörtdivan’a 
bağımsız bağlantı yolumuzun 
tamamlanma çalışmaları devam 
ediyor.

Karayolları tarafından yapımı 
devam eden Bolu yolu Mengen 
kavşağından Gücükler köyüne 
kadar olan bölüm tamamlanmıştır. 
Gücükler Köyü ile Yayalar köprüsü 
kavşağına kadar olan bölümün ise 
istimlâk çalışmaları yapılmış olup 
çalışmalar devam etmektedir. Bu 
yıl sonuna doğru hizmete girmesi 
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

2 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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beklenen yolumuz, Dörtdivan’ımız-
da yeni bağımsız bir Bolu yoluna 
kavuşacaktır.

EĞİTİM ALANINDAKİ 
FAALİYETLERİMİZ

KÖROĞLU MESLEK YÜKSEK 
OKULU

Hemen hemen Bolunun ilçele-
rinde bölümleri bulunan Abant İz-
zet Baysal Üniversitemiz yöneticile-
riyle görüşmelerimiz devam ediyor.

Üniversite senatosunun uygun 
göreceği ve Dörtdivan’ın yapısına 
uygun bölümlerinin açılabilmesi 
için AİBÜ Rektörü önceki yıl Dörtdi-
vanda incelemelerde bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile de gö-
rüşmeler yapılarak İlçemize büyük 
katkı sağlayacağını düşündüğü-
müz projede sona yaklaşıldı.

GENÇLERİMİZ İÇİN SPOR 
SAHALARI

Spor Toto Teşkilat Başkanlı-
ğından 780 bin TL ödenek tahsis 
edilerek İlçemize sentetik çim yü-
zeyli futbol sahası, yürüyüş yolu, 
Basketbol Merkezi bulunan bir 
Spor tesisi yapıldı.Bu spor tesisin-

de, kaynaşma adına Nisan Ayında 
birincisini ve Haziran ayında ise 
İkincisini düzenlediğimiz Köy ve 
mahallelerden oluşan Futbol Tur-
nuvaları düzenledik.

Yine Spor Toto Teşkilat Başkan-
lığından 500 bin TL ödenek tahsi-
si yapılarak, atıl durumdaki Kapalı 
Spor Salonunun tadilatını yapıyo-
ruz. İhalesi yapıldı ve çalışmalara 
başlandı. Ayrıca Dörtdivan Bele-
diyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Spor Toto Teşkilatı’nın işbirliği ile 
Dörtdivan İlçemize uygun görülen 
Mahallelere çocuk ve yetişkinler 
için spor parkları yapılacaktır. 

Spor toplumsal yaşamımızda 
önemli bir yer tutmaktadır ve sağ-
lıklı bir toplumun oluşturulması sü-
recinde, egzersiz, antrenman ve 
sporun olumlu etkileri her geçen 
gün daha da belirgin olarak göze 
çarpmaktadır. Bu alanlarda da ça-
lışmalarımız devam etmektedir.

Dörtdivan Panayırı ve 
Festivali 8-9 Eylülde 
Gerçekleştirildi...

 Geleneksel olarak düzenlediği-
miz Dörtdivan Panayırlarını bu yıl 
değişik bir ortamda 8-9 Eylül 2017 
tarihinde festival havasında yap-
mak için Kültür Bakanlığımızla ir-
tibata geçtik. Tüm Hemşerilerimiz 
Panayırda ve Festivalde coşku ile 
doyasıya eğlendiler. 

BELEDİYE HİZMETLERİMİZ

Doğalgaz Çalışmalarına 
Başlanacak..

Kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma çilesinden kurtarmak 
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
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mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
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Var, Adı Dörtdivan’’ 
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ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
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ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
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Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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için Dörtdivan’a doğalgazın kazan-
dırılması noktasında Ankara’da te-
maslarda bulunduk. Önceki Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de doğal-
gazın Dörtdivan’a getirilmesi nok-
tasında taleplerimizi ilettik. EPDK, 
09 Temmuz 2015 tarih ve 5678-14 
sıralı Kurul kararıyla Dörtdivan ilçe-
mize doğalgaz dağıtımı için Aksa 
Bilecik Bolu Dağıtım A.Ş.’ne lisans 
verildi. Lisans sahibi projelendir-
me çalışmalarını tamamladı. 2017 
yılında Yeniçağa ilçemizde çalış-
malara başlayan AKSA Doğalgaz 
firması,  2018 yılı Mayıs ayında da  
Dörtdivan’da ana arterlerin döşen-
mesine başlayacaktır.

Toki Konutlarının Görsel Pro-
jesi Geldi. Ekim ayında ihalesi 
olacak…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) ve Belediyemiz işbirliği ile 
Çavuşlar Mahallesi Gerede Cad-
desi devamında Orman İşletmesi 
Lojmanlarına yapılacak ve Ekim 
ayında ihalesi gerçekleşecek olan 
140 konutluk görsel projeler TOKİ 
Başkanlığından geldi.

Bu proje, Dörtdivan ilçemizdeki 
prestij projelerimizden biri olacak. 

Belediyemiz işbirliği ile Orman İş-
letme Lojmanlarına Toki tarafından 
yaptıracağımız toplam 8 Blok ve 
140 daireden oluşacak yeni bir 
yaşam alanı inşa ediyoruz. Proje 
kapsamında 86,064 m2 büyüklü-
ğünde 80 konut B2 Tipi (B+Z+3) 
2+1 ve 108,82 m2 büyüklüğünde 
60 adet C1 tipi (B+Z+4) 3+1 dai-
re yapılacaktır.

Ulusu ve Eğrice Dere Islahı 
Tamamlandı..

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan Ada-
kınık Eğrice deresi ve Ulusu deresi 
(Kadılar Mahallesi-Sanayi bölgesi) 
dere ıslahı tamamlandı. Sanayi 
bölgesinden Yayalar köprüsüne 
kadar olan bölgenin müracaatını 
yaptık önümüzdeki yıldan itibaren 
çalışmalar başlatılacaktır.

Yol Çalışmalarımız…

Kargıbayramlar Mahallesi 2 
Km, Hacetler Mahallesi birinci kat 
ve  ikinci kat olmak üzere 4 Km, 
Bayramlar Mahallesi Mezarlık ara-
sı 300 m, Bayramlar Mahallesi 
Amanlar Mesire Alanı 4 Km, Kadılar 
Mahallesi Sayık Köprüsü arası 700 
m 1. ve 2. Kat Mıcır Asfaltlamala-

rı yapıldı. Ayrıca Kadılar Mahallesi 
Büyük Yazı mevkiinde ve Okullar 
Bölgesinden Bucakkınık Caddesi 
arasına, Karapınar Yaylası ve Del-
ler Yaylasına stabilize malzeme ile 
toplam 4 km arazi yolu da yapıldı.

Kilitli Parke Taşı ve Kaldırım 
Çalışmaları

Kadılar Mahallesi Cengiz Topel 
Caddesi, Sağlık Ocağı çevresi, Ka-
dıoğlu Caddeleri, Sarışen Sokak, 
Adakınık Mahallesi Köy Konağı 
önü ve çevresi, Gerede – Altundağ 
Caddeleri, Yeni Hükümet Kona-
ğı Çevresine, İlçemize sonradan 
dahil olan muhtelif mahallelerimi-
ze ve Cami etraflarına  toplamda 
36.000 m2 bordür ve kilitli parke 
taşı döşenmiştir.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Süs Bitkisi ve Fidan Dikimi 

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü 
ile proje kapsamında park, yol ke-
narları ve boş alanlara süs bitkisi 
ve çam fidanı dikimi yapıldı.

Dekoratif Çit ve Taraba 
Çalışmaları

Gerede Caddesi üzerinde bulu-
nan boş arsalar temizlenerek çitle 
kapatıldı. Ayrıca Köroğlu parkı ve 
15 Temmuz şehitler parklarına de-
koratif çit uygulaması yapıldı. 

Park ve Yeşil Alanlara 
Otomatik Sulama Sistemi 
Kurduk

ilçemizi daha yaşanabilir ve gü-
zel bir hale getirmek için Altındağ 
Belediyesi katkılarıyla ilçe merke-
zindeki parkların yeşillendirilmesi 
ve bakımına yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Dörtdivan Belediye-
si olarak otomatik sulama sistemi 
ile daha sağlıklı bir çalışma siste-
mi kurmayı hedefliyoruz. İlçe mer-
kezdeki 15 Temmuz Şehitler parkı, 
Köroğlu Parkı ve Şehit Durmuş Yıl-
dız Parkında yeşil alanlarda döşe-
diğimiz otomatik sulama sistemi 
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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belirlenen saatte ve miktarda iste-
nilen aralıklarla otomatik olarak ça-
lışmaya başlayarak sulama işlemini 
yeşil alanlarda yapacaktır. Böylelik-
le zamandan, insan gücünden ve 
israftan kaçınarak tüm yeşil alanla-
rın sağlıklı bir şekilde sulanmasını 
sağlayan bir sistem oluşturduk.

Köy Konakları ve İmam Evleri 
Yapımına destek verildi..

Deveciler Mahallesi Osmanlı  
Caddesine İmam Evine beton,  
Kargıbayramlar Mahallesi Köy Ko-
nağı İnşaatına beton, Işıklar Cad-
desi Köy Konağı ve İmam Evine 
demir desteği, Bucakkınık İmam 
Evine beton desteği ve iş makinesi 
desteği, Kadılar Mahallesi Sosyal 
hizmet binası genişletme ve sun-
durma çalışması, Çavuşlar Hatip-
ler Mahallesi eski okulunun kına ve 
düğünlerde kullanmaları için Dört-
divan Belediyesi olarak tadilatı ya-
pılarak maddi destek sağlanmıştır.

Yöresel Somun Ekmek 
Fırınları Yapıldı

Mahallelerimize yöresel somun 
ekmeğimizin tanıtımı ve pazarlan-
ması amacı ile muhtelif yerlere ek-
mek fırınları yaptık.

Hayvan Sulama Alanları Islah 
Çalışmaları 

İlçemize bağlı muhtelif mahalle-
lerde çamurdan bataklık haline ge-
len seçim beyannamemizde de söz 
verdiğimiz hayvan sulama alanla-
rında ıslah çalışmaları yapıldı.

Kültür Gezileri 
Düzenliyoruz…

Dörtdivan Belediyesi olarak 
düzenlediğimiz kültür gezileri ile, 
seyahat etme imkânı olmayan ba-
yanlara yurdumuzun tarihi ve kül-
türel öneme sahip şehirlerini ve 
kültür merkezlerini görme imkânı 
sunuyoruz. Gezi kapsamında Ça-
nakkale, Şanlıurfa,Konya, Safran-
bolu, Göynük, Çamlıdere, Ankara 

Altın Köy, Ankara Hacı Bayram ve 
türbelerine toplam 1000 yakın ba-
yanlarımıza seyahat etme imkânı 
sunduk.

Hasta Ziyaretleri

Rutin belediye hizmetlerinin 
yanı sıra sosyal dayanışmayı pe-
kiştirmek maksadıyla göreve gel-
diğimiz günden bu yana ayda 2 
defa düzenli olarak hasta ziyaret-
leri gerçekleştiriyoruz.

Yeni Hizmet Binamıza 
Taşındık…

İlk Dörtdivan Belediyesi hizmet 
binası olarak yapılan bina 1990 
yılında Dörtdivan İlçe olunca Dört-
divan Kaymakamlığına tahsis edi-
lerek, Kaymakamlık Hizmet binası 
olarak kullanılmıştı. Kaymakamlık 
yeni hizmet binası yapılıp, Ocak 
2016 ‘da Kaymakamlık taşınınca 
Belediyemiz tarafından 190 Bin 
lira ihale edilerek tadilat çalışma-
ları yapıldı.Yeni hizmet binamız 2. 
Katta Mayıs 2016  yılından itibaren 
Dörtdivanlılara burada hizmet ver-
meye başladı. Zemin katına, İlçe-
mizin yıllardır eksiği olan modern 
Umumi tuvalet ve Mescitler yaptık.  
Belediye tahsildarı olmak üzere 
toplamda 14 iş yeri açılırken yıllık 
75 bin Lira kiraya verildi.Bunun 
yanında 1.Katı Köroğlu İş Hanı adı 
altında STK’lar, Noter ve Muhtarlar 
Derneğine kiraya verilerek yıllık 23 

bin Lira kira elde edilirken, Yeni 
Hizmet binamızda yıllık toplamda 
100 bin lira kira elde ediyoruz.

Araç Parkurumuzu Yeniledik, 
Yenilemeye Devam ediyoruz..

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için mi-
nibüs, Zabıta aracı, vidanjör, kam-
yon, İtfaiye öncü aracı, çift kabin 
pikap kamyonet, cenaze yıkama 
aracı, dozer ve kar küreme bıçağı 
alarak araç parkurumuzu yeniledik 
ve yenilemeye devam ediyoruz.

Şüphesiz yaptıklarımız Dörtdi-
van için yeterli değildir. Yaşanabilir 
bir Dörtdivan için ilk günkü heye-
canla daha yapacak çok işimiz var. 
Önümüzdeki süreçte Dörtdivan’ı-
mızı yaşanabilir bir yer konumuna 
getirmek için siz değerli hemşeh-
rilerimizle el ele gönül gönüle ver-
memiz ve zorlukların üstesinden 
beraber gelmemiz gerekiyor. 

Bu hizmet maratonunda bizden 
desteklerini esirgemeyen ve her 
daim yanımızda yer alan Milletve-
killerimize, İl Başkanımıza, İl Genel 
Meclisi Üyelerimize ve özellikle de 
Altındağ Belediyesine ve değerli 
Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’ye 
şükranlarımı sunuyor, hepinize 
selam ve muhabbetlerimi sunuyo-
rum.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

3DİVANKAV NİSAN 2016 / SAYI 16 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.

11EKİM 2017 / SAYI 17

DÖRTDİVAN AKBABA 
KORUMA İSTASYONU

Projenin amacı Bolu - Dörtdivan 
bölgesinde bulunan akbabaların 
ve bu akbabaların yaşadığı habi-
tatın korunmasıdır. Bölgede Av-
rupa’da görülen 4 tür akbabanın 
(Kara akbaba, kızıl akbaba, küçük 
akbaba, sakallı akbaba) tamamı 
yaşamakta ve üremektedir. Besin 
zincirinin sonunda yer alan akba-
balar diğer canlılardan artan leşler-
le beslenmektedir ve Anadolu ya-
rımadasında hayvan popülasyonu 
çok azaldığı için leşçil kuşlar doğal 
leş bulamamaktadır. Mezbahalar-
dan ve çiftliklerden atılan leşlerle 
ve çöplüklerdeki artıklarla beslen-
meye çalışan akbabalar, sağlık 
ve hijyen için getirilen kısıtlamalar 
dolayısıyla artık bu kaynaklara da 
ulaşamamaktadır. Ayrıca kontrol-
süz olarak çöplüklerde beslenen 
akbabalar zehirlenebilmektedir.  

Aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalan akbabaların nesli küresel öl-
çekte tehdit altındadır ve doğa için 
çok önemli bu canlıların sayısı her 
geçen gün azalmaktadır. Projenin 
ana hedefi besin desteği sağlaya-
rak akbabaların neslinin devamı-
nın sağlanması ve içinde yaşadık-
ları habitatın korunmasıdır.

Proje, Birleşmiş Milletler GEF 
Küçük Destek Programı (UNDP 
GEF SGP) ve Doğa Koruma Mer-
kezi (DKM) tarafından desteklen-
mektedir

Proje kısa sürede Bolu ve civar 
illerden tabiat meraklıların ilgisini 
çekmiş, bölgede bulunan 
canlı türleri kısa sürede ko-
ruma ve tanıtım çalışmala-
rına girmiştir. Türkiye’nin  

dört bir yanından ilgili turist akını 
olduğu gibi dünyanın onlarca ül-
kesinden insan ve öğrenci grupları 

projeyi izlemeye gelmiştir. Proje-
nin amacı tabiat turizmini gelişti-
rip aynı zamanda bölge canlıla-
rını koruma altına almaktır. Yerel 
insanlar ile işbirliği sağlanmış ve 
istihdam olanağı oluşturulmuştur.

Zamanla ihtiyaçları olan pro-
jenin daha çok yardım edilmesi, 
daha çok kamu imkanları ile do-
natılması elzem hale gelmiştir. 
Şimdilerde tadilat ve buzdolabı 
ihtiyacı nedeniyle her hangi bir 
hizmet verememektedir fakat kısa 
süre içinde tekrar toparlanacaktır.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI2

“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
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Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Memleketti vesselam; daha 
başka nasıl anlatılabilirdi ki? 

Soluduğun hava, yediğin ye-
mek, içtiğin su, aldığın nefesti. 
Dağ tepelerinde varlığını bildiğin 
ama ulaşamadığın kardelenler, 
gökyüzündeki buluttu, aydı, gü-
neşti. Bir kuşun tam da üzerinden 
geçerken yüzünde bıraktığı tebes-
sümdü.!  Bir çift tanıdık göz, gülüş 
ve selamlaşma idi.. Bu bendim, 
benim varoluşum.!  Ben memleket 
tim buram buram kokan sıla top-
raklarında...                      

Dörtdivan grubu olarak bu say-
fayı kurmaktaki amacımız. Dörtdi-
van’ımızın hızla nüfus kaybetmesi, 
çalışabilir iş sahalarının olmayışı 
ve özellikle belirtmek isteriz ki, 

-Nerelisin? sorusuna gurur du-
yarak verdiğim Dörtdivanlıyım, 
Köroğlu’nun torunuyum cevabın-
dan sonra aldığım karşılıkta Dört-
divan’ın neresi olduğunun bilin-
meyişiydi beni inciten.. Bütün 
bu sebepleri bir araya getir-
diğimizde ise arkadaşlarla 
Dörtdivan Photography Gru-
bunu kurmaya ve yaşatma-
ya karar verdik..

01 Ocak 2017’den bu yana 
en iyisini yapmak için uğraş ver-
mekteyiz.

Uzaklardayız, vatanın kokusu 
burnumuzda tüter. Ama biz ya-
şadığımız ve büyüdüğümüz bu 
topraklara daha ne yapabiliriz di-
yen fedakarlık timsali insanlarız ve 
hala ilk günkü gibi kocaman bir 
yürekle özlüyoruz memleketi. Şu 
ana kadar Dörtdivan Photography 

Grubu içerisinde paylaşılan her bir 
fotoğraftan da anlaşıldığı üzere, 
memleketimizin her bir köşesini, 
tarihçesini, gizli kalmış doğal gü-
zelliklerini, unutulmaya yüz tutmuş 
örf adet ve geleneklerini, yöresel 
kıyafet ve yiyeceklerini, şivesini ve 
manilerini yeniden halkımıza hatır-
latabilmek ve tekrar yaşatabilmek-
tir hedefimiz.                        

Dörtdivanımızdaki bu saklı 
kalmış güzellikleri daha fazla gizli 
tutamayarak Türkiye ve dünya ge-
neline açmış bulunmaktayız. Dün-
ya ülkelerinde de tanıtıma sunulan 
grubumuz şu ana kadar Almanya, 
Makedonya, Fransa ve daha bir 
çok ülkeden takip edilmekle bera-
ber bu güzelliklere ortak olmakta-
dırlar.     

Şelalelerimiz, alabalıklarımız ve 
daha bir çoğu, ama içlerinden en 

çok dikkatimizi çeken Karabeyler 
Yıldırım Korusu göleti olup yapımı 
daha önceden gerçekleştirilmiş fa-
kat bakımına hiç özen gösterilme-
miştir. Biz buraya Yıldırım Korusu 
adını vererek elimizden geldiğinde 
onarım ve tadilaını gerçekleştirdik. 
Fakat yeterli değildir. Neden Dört-
divanımızda da bir Gölcük, Abant, 
Yedigöller bulunmasın. İşte  tam 
da bu sebepten, bu güzellikler 
paylaştıkça ve bakımı gerçekleşti-
rildikce anlam buluyor  ve ortaya 
çıkıyor. Bizler Dörtdivan Photog-
raphy Grubu yöneticileri olarak bu 
sayfaya ve memlekete gönlünü 
vermiş ve Dörtdivanımızı daha 
ileriye taşımak, isminin duyulma-

sını sağlamak, sıla özlemi çeken 
yurttaşlarımızın bir nebze de olsa 
geçmişine, toprağının kokusuna, 
özlemini gidermek için uğraş ver-

mekteyiz.. 

Siz değerli Divankav üyelerinin 
ve sevgili Divankav Dergisi oku-
yucularinin her yönden desteğini 
beklemekteyiz..

Saygılarımızla
İbrahim Yılmaz
Nurcan Özdenkaya Atmaca
Emine Çakır Genç
Burhan Kandemir
Kemalettin Can
Recep Canalp
Dörtdivan Photography Grubu 
Adminleri
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
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Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI2

“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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olmalı. Eğer bu davayı hep be-
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rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
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ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
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kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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BUCAKKINIK BAYRAMLAR YAYLA ŞENLİĞİ

BUCAKKINIK BAYRAMLAR  
MAHALLESİ YAYLA ŞENLİĞİ  
DÜZENLEDİ

Dörtdivan Bucakkınık Bayram-
lar Mahallesi tarafından Birlik ve 
beraberliği pekiştirme adına dü-
zenlenen Yayla Şenliği Erenler 
mevkii Amanlar mesire alanında 
yapıldı. 

Bayramlar Mahalle Muhtarı 
Abdullah Tahtabacak tarafından 
organize edilen yayla şenliği-
ne Dörtdivan Belediye Başkanı  
Hasan Uzunoğlu’nun yanı sıra AK 
Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 
Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar 
Yüceer, Bolu İl Genel Meclisi üyesi 
Durdun Fidan ve Bolu Belediyesi 

Kültür Hizmetleri Müdürü Güler 
Mert’te katıldı. 

Yayla Şenliği etkinliği Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle açılışı yapılarak, 

Mevlid-i Şerif programıyla da de-
vam etti. Protokol konuşmaları ve 
plaket töreninin ardından Şenlik 
Ağası seçimi yapıldı. Şenlik Ağa-
lığına Erdoğan Özdemir seçildi. 
Öğle namazı ile ara verilen etkin-
likte gurbetten gelen misafirlere 
yemek ikramı yapıldı. 

Yemek ikramından sonra Dört-
divan Belediyesi’nin katkılarıyla ge-
len Bolu Belediyesi Bando ve Halk 
Oyunları ekibi sahne aldı. Bolu Be-
lediyesi Bando ekibinin konseri, 
halk oyunları ve Köroğlu Kılıç Kal-
kan ekibi, izleyenlere unutulmaz 
anlar yaşattı. Yarışma, Oyun-Türkü 
ve çeşitli etkinliklerden sonra Bu-
cakkınık Bayramlar Mahallesi Kay-
naşma Yayla Şenliği sona erdi.

Bolu Dörtdivan Bucakkınık Bayramlar Mahallesi tarafından birlik ve beraberliği pekiştirme 
adına düzenlenen Yayla Şenliği Erenler mevkii Amanlar mesire alanında yapıldı.Yayla şenliğinde 
çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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VALİ BARUŞ TEKKE BARAJINDA 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Bolu Valisi Aydın Baruş, Tekke 
Barajı inşaatına giderek çalışmala-
rı yerinde inceledi ve yetkililerden 
bilgiler aldı. Tekke Barajı Proje-
si’nin Bolu için önemini belirten 
Vali Baruş, “Sayın Cumhurbaşka-
nımızın, Hükümetimizin bu proje-
ye vermiş olduğu önem, ayırmış 
oldukları ödenek çok önemli” ifa-
delerine yer verdi.

Vali Baruş’un Tekke Barajı in-
celemelerine Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü 5’nci Bölge Mü-
dürü Mahmut Dündar, Dörtdivan 
Kaymakam Vekili Mehmet Naim  
Akgül, İl Özel İdaresi Genel Sek-
reteri Sırrı Köstereli, Devlet Su 
İşleri 53. Şube Müdürü Abdullah  
Özüpek de katıldı.

İlk olarak Tekke Barajı rölekas-
yon yol çalışmalarında inceleme-
lerde bulunan Vali Baruş, çalış-
malarla ilgili İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Sırrı Köstereli’den ve yet-
kililerden bilgiler aldı.

“VATANDAŞLARIMIZ RAHAT 
BİR ŞEKİLDE SEYAHAT 
ETME İMKANI BULACAK”

Kartalkaya yolunun Tekke Ba-
rajı’nın gövde inşaatının yapıldığı 
kısımda kaldığından dolayı röle-
kasyon çalışması yapıldığını be-
lirten Vali Baruş, “Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün sağlamış 
olduğu ödeneklerle yapılıyor. Özel 
İdare’ye aktarılan ödeneklerle iha-
le ederek inşaatına başlanan 12,5 
km’lik yolun sıcak asfalt yapımını 
gerçekleştiriyoruz. Şu anda Be-
lediye ekiplerimiz birinci kat ça-
lışmalarını gerçekleştiriyor. Daha 

sonra 2’nci kat asfalt yapılarak çok 
sağlam bir yol olacak. Geçen sene 
zemin çalışmaları yapılarak sağ-
lamlaştırılmıştı. Bundan sonra An-
kara yönünden Kartalkaya’ya veya 
yaylalara gelen vatandaşlarımız 
bu yolu kullanarak rahat bir şekil-
de seyahat etme imkanı bulacak. 
Hem de köylülerimiz zemini daha 
düzgün bir yoldan ulaşımını sağ-

lama imkanına kavuşacaktır. Yolun 
geri kalan kısmı da onarım kap-
samına alınarak yolun çok daha 
düzgün hale getirilip vatandaşları-
mızın Kartalkaya’ya ulaşımını sağ-
lıklı bir hale getireceğiz. Ben bu yol 
çalışmasının hayırlı olmasını diliyo-

rum. Özellikle Orman ve Su İşleri 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’na, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğümüze çok teşekkür edi-
yorum. Çünkü maliyet olarak bu 
çalışmalar çok ciddi bir kaynak ge-
rektiriyor. Yolun yapımında emeği 
geçen herkese çok teşekkür edi-
yorum” dedi.

Rölekasyon yol çalışmalarında 
incelemelerde bulunan Vali Baruş, 
beraberindeki heyet ile birlikte 
Tekke Barajı gövde inşaatı alanına 
giderek, burada da incelemelerde 
bulundu.

DÖRTDİVAN TEKKE BARAJI 
PROJESİ BOLU İÇİN ÖNEMLİ 
BİR PROJE

Hem sulama hem de içme suyu 
amacıyla yapılan Tekke Barajı’nın 
Bolu için çok öneme haiz olduğu-
nu belirterek yürütülen çalışma-
lar hakkında bilgiler veren Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 5’nci 
Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 
“Barajımızın tabandan 77 metre 
yükselecek olan gövde kısmı için 
1 milyon 700 bin metre küp dolgu 

Bolu Valisi Aydın Baruş, Tekke Barajı inşaatına giderek çalışmaları yerinde inceledi ve 
yetkililerden bilgiler aldı. Tekke Barajı Projesinin Bolu için önemini belirten Vali Baruş, “Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın, Hükumetimizin bu projeye vermiş olduğu önem, ayırmış oldukları 
ödenek çok önemli” ifadelerine yer verdi.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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zandırabileceğimize olan inan-
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vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
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ve beraberlik içerisinde hareket 
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ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
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pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
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olmalı. Eğer bu davayı hep be-
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rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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yapacağız. Şu anda gövde inşaatı-
nın 22’nci metresindeyiz. Bu bara-
jımızın özelliği ön yüzü beton kaplı 
baraj tipinde olmasıdır. Gövdesini 
kaya dolgudan teşkil ediyoruz. Ön 
tarafındaki geçirimsizliği de be-
tonla sağlayacağız. Tekke Barajını 
2018 yılında tamamlayarak hizme-
te açmayı planlamaktayız. Baraj, 
156 bin dönüm bir alanı sulayacak 
olan devasa bir proje. Ayın zaman-
da Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa  
İlçelerimizin yol üzerindeki köyle-
rin uzun vadede içme suyu ihtiya-
cını karşılamış olacağız. Tekke Ba-
rajı’na bütün olarak baktığımızda 
500 milyon TL.lik bir proje. Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun öncülüğün-
de Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-
ğümüzün Bolu’da gerçekleştirdiği 
büyük bir projedir. Devletimizin ve 
özelikle Orman ve Su İşleri Bakan-
lığımızın Bolu’ya verdiği önem çok 
büyük. Ben başta Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

BOLU TOPRAKLARI DAHA 
VERİMLİ OLACAK

Tekke Barajı Projesi’nin Bolu 
için önemini belirten Vali Baruş, 
“Bolu’daki tarım arazilerinin sula-
nabilirliği düşük düzeyde. Bolu’da 
sulanabilir alanda Seben Taşlıyay-
la Göleti Sulaması, Tekke Barajı 
Projesi, Gökçesaray Göleti ve Dev-
let Su İşleri tarafından yeni planla-

nan projelerin bitirilmesiyle birlikte 
iki katını aşacağız. Bolu iklim itiba-
riyle yılda iki tarım ürünün yetişti-
rilmesine çok müsait olmayan bir 
bölge. Bir tarım bitkisi yetiştirildi-
ğinden dolayı çiftçimizin geçimini 
sağlayabilmesi için gelir getiren 
bitki türleriyle telafi etmemiz la-
zım. Bu anlamda da topraklarımı-
zın sulanabilir olması çok önemli. 
Özellikle Dörtdivan, Yeniçağa ve 
Gerede İlçelerimizdeki arazilerin 
sulanabilir hale gelmesiyle birlikte 
hem hayvancılık sektörü, hem de 
bitkisel üretim sektörü çok ciddi 
derece etkilenecek. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın, Hükümetimizin 
bu projeye vermiş olduğu önem, 
ayırmış oldukları ödenek çok 
önemli. Orman ve Su İşleri Baka-
nımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BOLU’NUN TURİZM SEKTÖRÜNDE 
GELECEĞİNİN ÇOK İYİ 
OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Bolu’da yürütülen diğer yatı-
rımlar hakkında da açıklamalarda 
bulunan Vali Baruş, “Bu güne ka-
dar termal turizmi anlamında Bolu 
hakettiği yeri alamamış. Tabi ki biz 
devlet olarak kamu imkanlarıyla 
turizm yatırımları yapmıyoruz. An-
cak yatırımcılarımızın yatırımlarını 
kârlı hale getirebilecek imkanları 
sunmamız gerekiyor. Bu anlamda 
da Karacasu bölgesinde önem-

li yatırımlar devam ediyor. Biz İl 
Özel İdaresi olarak termal suyu-
nu turizm sektörüne en iyi şekilde 
kullanabilecek şekilde ulaştırmayı 
düşünüyoruz. Ben Bolu’nun gele-
ceğinin turizm, eğitim ve sporda 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
Bolu doğal kaynakları ve doğal 
yapısı bozulmaması gereken bir 
İl. Dolayısıyla çok yoğun sanayi 
yatırımına özellikle arazimizi, do-
ğamızı kirleten bir sanayi yapısına 
hiçbir zaman müsaade edemeyiz. 
Tarımsal topraklarımız çok değerli. 
Tarımsal topraklarımızın kirlenme-
sine müsaade etmememiz lazım. 
Turizm yatırımı yapacak yatırımcı-
larımıza yardımcı olmak durumun-
dayız. Bolu’da spor turizmi de her 
geçen gün gelişiyor. İlimizde Türki-
ye şampiyonası düzenleme sayısı 
her yıl artmakta. Bolu’da bu yıl Ka-
raçayır Spor Kompleksimizde otu-
zun üzerinde Türkiye Şampiyonası 
ve kampı düzenleniyor. İlimizde bu 
spor imkanlarının da artmasıyla 
birlikte otellerimizde önemli takım-
larımız kamp yaparak futbol saha-
larımızı kullanıyorlar. Bu imkanlar-
da arttığı zaman Bolu’nun özellikle 
hizmet sektöründe çalışan sayısı-
nın çok artacağını düşünüyorum. 
Bunun için de genç nüfusumuzun 
iyi eğitilmesi bakımından üniversi-
temize önemli görevler düşüyor. 
Geleceğin turizm sektörüne, spor 
turizmine, doğa turizmine katkı 
sağlayacak ve orada çalışabilecek 
nitelikte elemanlar yetiştirmesi ge-
rekiyor. Biz bunu bir taraftan Milli 
Eğitim yoluyla okullarımızda ilgili 
bölümleri açarak yaparken, diğer 
taraftan gençlerimizi yetiştirmek 
için kurslar düzenlerken bir taraf-
tan da yüksek eğitimli gençleri 
buna hazırlamak durumundayız. 
Bolu’nun turizm sektöründe gele-
ceğinin çok iyi olacağını düşünü-
yorum. Gelecekte Bolu doğasını 
koruyarak tarımsal alanlarını da 
en iyi şekilde değerlendirerek spor 
turizmiyle, doğa turizmiyle ve ter-
mal turizmiyle birlikte iyi mesafeler 
alacaktır”
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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DÖRTDİVAN KARTALKAYA YOLUNDA SICAK 
ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milletvekili Ercoşkun’dan  
tatilcilere bir müjde daha;

“Yedigöller’in ardından 
Kartalkaya karayolu da sıcak 
asfaltla kaplanıyor”

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 
Bolu’nun turizm bölgelerine yöne-
lik ulaşım yatırımlarına bir yenisi-
ni daha eklediklerini açıklayarak, 
“Yedigöller’in ardından bir başka 
turizm incimiz Kartalkaya’ya Anka-
ra istikameti için başlattığımız ve 
bu bölgeyle ulaşımı yüksek stan-
dartlara taşıyacak, tatilcilere ra-
hat bir ulaşım imkanı sağlayacak 
sıcak asfaltlı karayolu yatırımımız 
en kısa süre içerisinde tamamla-
nacak” dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali 
Ercoşkun, Başkent Ankara’dan 
Bolu’nun önemli turizm bölgele-
rinden Kartalkaya’ya ulaşım kalite-
sini yüksek standartlara taşıyacak 
karayolu çalışmalarını yerinde in-
celedi. Karayolu çalışma bölgesin-
deki teknik ekiplerden çalışmalar 
hakkında bilgiler alan Milletvekili 
Ercoşkun, daha sonra inceleme-
lerde kendisine eşlik eden İl Ge-

nel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer 
ile birlikte kameraların karşısına 
geçti ve çalışmalar hakkında bilgi-
ler verdi.

DÖRTDİVAN-KARTALKAYA 
KARAYOLUNUN BAŞKENT 
İSTİKAMETİNE SICAK ASFALT

Milletvekili Ercoşkun, ulaşım 
yatırımı sonrası Yedigöller’de 
yaşanan tatilci yoğunluğunu 
hatırlattı ve Kartalkaya için de 
dört mevsim tatilci akını yaşan-
masını hedeflediklerini söyledi.  
Ercoşkun, Bolu’nun önemli tu-
rizm bölgelerinden Kartalkaya için 
gerçekleştirdikleri çalışmalar hak-
kında şöyle konuştu: “Bolu’daki 
en büyük yatırımlarımızdan biri 
Dörtdivan İlçemizdeki Tekke Dere 
Barajı Projesi. Bu baraj inşaatı be-
raberinde Tekke Dere Köyü’nün 
bir mahallesi için yer değişikliğini 
zorunlu hale getiriyor. Bunun ya-
nında Dörtdivan-Kartalkaya ka-
rayolu da baraj inşaatından etki-
leniyor. Hem Dörtdivan için, hem 
Bolu’nun turizm alanlarından biri 
olan Kartalkaya’nın Ankara istika-
metindeki bu karayolu gerçekten 
önemli. Bolu’nun birçok mesele-

sinde olduğu gibi, bu çalışmalar 
için de Orman ve Su İşleri Baka-
nımız Sayın Veysel Eroğlu’ndan 
destek talebinde bulunduk. Ba-
kanımız sağolsun bizi kırmayıp 
desteklerini sağladı ve bu sayede 
Dörtdivan-Kartalkaya karayolunun 
12. kilometresinde sıcak asfaltla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ULAŞIM YATIRIMININ 
TAMAMLANMASI İÇİN 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İnşallah çalışmalar birkaç ay 
içinde tamamlanacak. Ondan 
sonra da kalan birkaç kilometreyi 
tamamladığımızda Dörtdivan-Kar-
talkaya karayolunu komple yük-
sek standartlarda ulaşım imka-
nına kavuşturmuş olacağız. Tabi 
bu bölgenin potansiyelinin ortaya 
çıkması anlamında çok önemli 
bir çalışma. Ben bu çalışmamıza 
katkılarından dolayı, İl Genel Mec-
lisimize ve Başkanımıza, İl Özel 
İdaremize ve Genel Sekreterimi-
ze, ilgili bürokratlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bölgemize, Bolu’muza 
ve Dörtdivan’ımıza bu yatırım ha-
yırlı ve uğurlu olsun.”

Milletvekili Ercoşkun; “Hem Dörtdivan için, hem Bolu’nun turizm alanlarından biri olan 
Kartalkaya’nın Ankara istikametindeki bu karayolu gerçekten önemli. Dörtdivan-Kartal-
kaya karayolunun 12 kilometresinde sıcak asfaltla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.

19EKİM 2017 / SAYI 17

MİLYONLUK YATIRIMDA SONA GELİNDİ

Dörtdivan’a Milyonluk Yatırımda 
sona gelindi..

Bolu İli Dörtdivan İlçesinde,  
Bolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise 
97. büyük firması olan Beypiliç A.Ş 
5 adet çiftlik kuruyor. İki aya kadar 
4 tesisin açılması planlanıyor.

Dörtdivan’a Beypiliç A.Ş. tara-
fından Yeniçağa yolu üzeri Çavuş-
lar Mahallesi Belen mevkiine kuru-
lan 4 Adet Tavuk Yumurta Üretimi 
Tesisi inşaatı bitme aşamasına ge-
lirken beşinci tesisinde temeli atıl-
dı.15 milyonluk gibi yüksek bütçeli 
bir yatırım olan tesisin iki aya ka-
dar 4 tesisi açılması planlanırken, 
yılsonuna kadar kademeli olarak 
tam kapasiteli faaliyete geçmesi 
planlanıyor.

Beypiliç A.Ş tarafından yapılan 
yatırım alanını ziyaret eden Dört-
divan Belediye Başkanı Hasan 
Uzunoğlu, Belediye Meclis üyeleri 
İrfan Yılmaz ve İbrahim Danışman 

çalışmaların yapıldığı alanda ince-
lemelerde bulundular. 

Yatırım alanında incelemelerde 
bulunan Başkan Uzunoğlu yaptı-
ğı açıklamada; “İlçemizde yapılan 
her türlü yatırıma destek olmak için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda Beypiliç 
A.Ş yetkililerine, yatırım için ilçemi-

zi seçmelerinden dolayı, teşekkür 
ederim. Yılsonuna kadar kademeli 
olarak hizmete başlayacak olan 
tesislerde 50 yakın personel çalı-
şacak. Bu tesis tamamlandığında, 
ilçemizde yeni bir istihdam kapı-
sı daha faaliyete geçmiş olacak” 
dedi.

Beypiliç A.Ş tarafından yapımına devam edilen yumurta tesisinde çalışmalarda sona ge-
lindi. Yüksek bütçeli bir yatırım olan tesisin, yıl sonuna kadar kademeli olarak faaliyete geç-
mesi planlanıyor. Başkan Uzunoğlu çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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ESKİ DEYİMLER, SÖZLER

Aba: Ceket

Acaplamak: Ayıplamak, kınamak.

Acıcıcı: Baharda kırda yetişen baharlı 
bir ot

Aga: Ağabey. 

Ağa: Ağabey ve kayın biradere hitap 
sözü. 

Ağartmak: Pirinci- tokmakla dövüp be-
yazlatmak.

Ağda: Katı pekmez.

Ağdırık-çöğdürük: Tahteravalli oyunu.

Ağdırmak: Eşek, katır ve at gibi hay-
vanların yükünün bir yanının fazla ge-
lip sarkması.

Ağmak: Yükselmek, yukarı çıkmak

Ağman: Kusur, eksik, kabahat, ayıp. 

Ağnanmak: Eşeğin yerde sırtüstü yu-
varlanması

Ağrı: Yön belirten söz. (Doğru)

Ağşaksösü: Yağda pişmiş yumurtayı 
samırsaklı yoğurt içine katarak yapılan 
yemek

Ahlat: Yaban armudu.

Ahretlik: Yaşlı kadınlar arası kurulan 
dostluk.

Akbak: Bembeyaz

Akdavar: Tiftik keçisi

Aktarmak: 1-Tarlayı ikinci kere sürmek. 
2-Harmanda sapları alt üst etmek.

Al: Hile, tuzak

Alabele: Alacalı renkli

Alasemet: 1-Yeni uyanmış birinin mah-
murluk hali. 2- Az pişmiş yiyecek.

Alavuz: İkiyüzlü, arabozan, dedikoducu.

Alıştırmak: Bir düzeneğin farklı iki par-
çasını birbirine uydurmaya çalışmak.

Anafor: Rüşvet

Anazud: Buğday sapını kağnıya yük-
lemek için kullanılan üç çatallı ahşap 
alet.

Anız: Ekin biçildikten sonra kalan kök-
leri.

Annaç: Karşı

Apalamak: Bebeğin emeklemesi

Apdestlik: Eski evlerde abdest alınan 
yer.

Aralaşmamak: Başından ayrılmamak.

Ardılmak: (Bir yere) Abanmak, yüklen-
mek, dayanmak.

Arkalı: Büyük, çok, kalabalık.

Arkmak: Birine işinde yardım etmek.

Arpalık: Köyün yakınındaki verimli tarla.

Ars: Kümes hayvanlarına dadanan ya-
ban hayvanı.

Artma artmak: Düğün veya nişanda 
hediyelerin takdim edilmesi. Takı me-
rasimi.

Artmak: Bir şeyi bir yere asmak, tak-
mak.

Astar: Oda tavanı, tavandaki döşeme 
tahtaları.

Atkı: Kadınların omuzlarına aldığı örtü. 
Şal.

Avait: Düğün veya nişana götürülen 
hediye.

Avkalamak: Birini azarlamak.

Avlağ: Bahçe çevresine çalıdan yapı-
lan çit.

Avlalamak: Bir yeri çalı ile çevirmek.

Avu: Zehir.

Avul: Evlerin zemin katındaki boşluk.

Avurt: Ağzın iç kısmı.

Avuz: Yeni buzağılamış ineğin sütüne 
şeker katılarak yapılan yiyecek.

Ayağın almak: Ekin biçme işinin bit-
mesi.

Ayak yolu: Tuvalet, WC, hela.

Ayalama: Harmanda dövenden sonra ka-
lan samanı toplamaya yarar ahşap kürek.

Aygamber: Ay çiçeği.

Ayı: Eskiden topaca verilen isim.

Ayınga: Eskiden kaçak tütüne verilen 
isim.

Eza: Taziye, baş sağlığı

Azı: Kağnı dingilinin oturduğu ahşap 
düzenek.

Bağdaş: Yere dizleri kırarak oturma 
şekli.

Bakıldak: Boş fasulye kabuğu.

Banak: Ekmeğin sofrada kalan son 
parçası.

Banmak: Ekmeği yemeğe batırarak 
yemek.

Başangı: Becerikli ve hamarat kız.

Başlı: Başlanmış halde olan, henüz 
bitmemiş.

Sevgili dostlar, değerli okur-
larımız; günümüzde unutul-
maya yüz tutmuş ve bir çok 
gençlerimizin de unuttuğu, 
yeni nesilin ise bilmediği “Eski 
Deyimler ve Sözler” hatırlanıp, 
öğrenilmesi açısından kısa bir 
derlemeyi sizler için hazırla-
dık. Umarım beğenirsiniz.

Derleyen: İsmail Ertuğ
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Bayatsımak: Tazeliği geçmiş olmak.

Baymak: Yiyeceğin midede eziklik 
yapması

Baynımak: Gelişmek,büyümek, ilerle-
mek.

Bazlama: Sacda pişirilen ekmek.

Bebelenmek: Çocukça hareket etmek.

Beğirmek: Keçinin ses çıkarması, ba-
ğırması.

Belemek: Bebeği kundaklayarak yatır-
mak.

Belleme: Ayakkabı altına vurulan deri 
veya lastikten yarım pençe

Bellemek: Öğrenmek. 

Bestek: Yılışarak gevezelik eden. Se-
vimsiz.

Bestil: Kurutulmuş meyve ezmesi.

Betlem: Hıdrellezde yumurtayı boya-
mak.

Bezeme: Vücuttaki ekzema ve kızartı-
ları, yumurta sarısı ve kül ile ovmak.

Bicik: İneğin yavrusu

Bıldır: Geçen sene

Binit Taşı: Hayvana binmek için kulla-
nılan yüksekçe taş

Binit: At, eşek gibi binecek hayvan.

Bıkırdamak: Kıpırdayıp durmak.

Bırakmak: Hayvanın düşük yapması.

Bıtırak: Kırda yetişen dikenli yaban 
otu.

Bıtlamak: Yerli yersiz durmadan ko-
nuşmak

Boğsamak: Büyük baş dişi hayvanla-
rın çiftleşme zamanı, boğaya gelmek. 

Boğsu: Ev inşa ederken duvarların üs-
tüne uzatılan uzun ve kalın sırık.

Boğu: Düğün öncesi gelin evinden bir 
tepsi içinde damada götürülen hedi-
yeler

Boğasak: Çiftleşme zamanı gelmiş 
inek.

Bondi: Bidon

Bödelek: Böbrek.

Bödek: Ocaklıkta sıcak külde pişmiş 
yumurta

Böğşemek: Kirin çözülmesi. 

Böğür: Vücudun bel kısmının yan ta-
rafları

Bönez: (Böğez) Bu sefer. 

Börtmek: Haşlanmak. Dudakların ağ-
layacak gibi , büzülmesi

Börttürmek: Haşlamak. Azarlamak.

Bulamaç: Eskiden un şeker ve yağ ile 
yapılan basit bebek maması.

Bunalmak: Sıkılmak, daralmak.

Bun: Sıkıntı, yasa.

Bunlu: Tasalı, sıkıntılı.

Buymak: Üşümek. 

Buzalacı: Hamile inek

Buzalamak: İneğin doğurması

Bükelek: Sığırları ısırıp rahatsız eden, 
iri sinek.

Bükelemek: Bükelek ısırması ile inek-
lerin oradan oraya deli gibi koşması.

Bükmek: Hayvanları hadım etmek.

Bürlenmek: Üstünü bir şey ile örtmek.

Büryan: Kuyuda yapılan kuzu kızart-
ması

Canavar: Kurt.

Cangaza: Kesilen çam dalının pürünü 
davar yedikten sonra geri kalan kısım.

Cember: Beyaz tülbentten baş örtüsü.

Cerge: Bağ ve bahçelerde dal ve yap-
raklardan yapılan derme çatma gölge-
lik

Cıba: Tiftiği kırkılmış koyun veya keçi.

Cıbır: Parasız, zayıf kimse.

Cıdavı: Hareketli, çevik. Mert ve cesur.

Cıkla: Saf, sek, katışıksız.

Cılbır: Hayvanı çekmek için boynuna 
bağlanan ip

Cin: Sinir.

Cinlenmek: Sinirlenmek kızmak

Cincalak: Çok küçük

Cıngı: Kılımcır. Ocakta yanan odunlar-
dan etrafa sıçrayan köz parçacıkları.

Cingil: Küçük üzüm salkımı

Cıngımak: Kızmak.

Cınımak: Oyunda mızıkçılık etmek

Cırkanak: Etin, kası kemiklere bağla-
yan beyaz ve sert dokulu bölümü.

Cırmalamak: Kedinin tırmalaması

Cırnak: İlkbaharda yetişip yenen bir ot.

Cıs: Bebeklere söylenen “Dokun-

ma,yapma!” anlamında bir korkutma 
sözü.

Cıtlık: Özünden sakız yapılan bir ot.

Cıv: Ok.

Cıvınmak: Şikayetçi olmak sızlanmak 

Cızım: Satır

Cızlama: Tavada yumurta ve hamur 
karışımını kızartarak yapılan ince pi-
demsi yiyecek. 

Cöfer: Cevher. Türbe toprağı.

Cücük: Soğan embriyonu, taze yap-
rakları.

Cümcük oyunu: Bebeklerin el üstün-
den hafif çimdikle tutarak oynanan bi-
royun

Cümcük: İki parmak ucu, çimdik

Cümcüklemek: Çimdiklemek. 

Cüyümek: Soğukta büzüşmek

Çantı: Evlerde duvar olarak kullanılan 
sırık uçlarının kertilerek birbirine ke-
netlenmesi.

Çalacak: Yoğurt mayası.

Çap: Köy emlakinin gösterildiği kroki. 

Çapar: Sarışın ve mavi gözlü kimse. 

Çaput: Kumaş parçası.

Çar: Kalın tülbentten kadın baş örtüsü.

Çara: Hamile ineklerin dişilik organı 
akıntısı.

Çaynal: Eğri, büğrü.

Çeç: Saman savrulduktan sonra kalan 
tahıl

Çekel: Pulluk ve sabanın çamurunu 
temizlemede kullanılan ve ucunda üç-
gen demirolan sopa

Çekelüz:Sincap. 

Çekiş: Sözlü kavga.

Çemkürmek: Birine söz ile karşı gel-
mek

Çepiş: Bir yaşlı keçi.

Çerçi: Seyyar bakkal.

Çevre: Mendil. 

Çeyil: Toprağın içindeki taşlı kısım. 

Çeyiz: (Cihiz) Gelinin düğünde sergi-
lenen eşyası.

Çığ: Balık dizilen ince söğüt dalı.

Çiğindirik: Söğüdün taze sürgünleri. 

Çığlık: Evin hemen önünde, duvara 
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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ekli, alçak damlı, hayvan konulan yer.

Çığsımak: Terlemek, nemlenmek.

Çıkartma: Balkon.

Çıkı: Yiyecek ve giyecek sarılan bez 
bohça.

Çıkılamak: Yiyecek ve giyeceği beze 
sarmak.

Çıkım: Ekin biçerken tarlada bölünen 
kısım.

Çillenmek: Ekmeğin küflenmesi

Çilte: Hayvan semerinin iki yanına yük 
bağlamak için takılan urgan

Çımışkı: İnce uzun dal parçası

Çımpalamak: Bir kabı su ile sallayıp 
temizlemek.

Çinti: Entarinin altına giyilen astarlı 
uzun don

Çirk: Hayvan gübresi

Çırlamak: Bağırmak

Çırpı: Yakacak, ince ağaç dalları

Çırpıştırmak: Hafifçe vurup dövmek

Çit: 1-Basma kumaş. 2- Bağ, bahçe 
duvarına çalı çırpıdan yapılan engel.

Çiten: Yeni doğmuş buzağı için damın 
bir köşesine yapılan küçük bölme.

Çitlek: Kabuklu yemiş.

Çıtıl: 1-Nohutun henüz gök iken ateşte 
kızartılması. 2-Yakılan çalı çırpı.

Çitimek: Çorap ve kumaşın eski yeri-
nin örülmesi

Çıtlak: Çıt çıt. Kopça

Çon: Kalça

Çorlu: Hastalıklı.

Çotak: Ağacın gövdesinden ayrılan 
ana kollar.

Çotura: Ağaçtan yapılan emzikli su 
kabı.

Çöğdürmek: Ayakta bevletmek.

Çökek: Çamur

Çölmek: Toprak tencere. Çömlek.

Çömçe: Kuyudan su çekmek için ağaç 
kap.

Çöne: Çobanın yardımcısı.

Çörte: Kırda kaynak suyunun önüne 
konan oluk.

Çörten: Evdeki atık suyun dışarı akıtıl-
dığı boru.

Çuvaldız: Çuval gibi kaba ve kalın şey-
leri dikmede kullanılan kalın ve uzun 
iğne.

Çükündür: Pancar
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Dam: Evin, hayvanların barındığı bö-
lümü.
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sının üstü
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Davar: Küçük baş hayvan, (Genellikle 
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Dayak: Kağnı okunu havada tutmaya 
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Densiz: Lüzumsuz söz ve davranışları 
olan kişi.
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sözü.
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Didelemek: Yün ve pamuğu seyrelt-
mek.

Dıdınmak: Didinmek. Çabalamak.

Diğdirmek: Bebeklerin ayakta bevlet-
mesi

Dikelmek: Birine sözle karşı gelmek.

Dıkım: Ekmekten koparılan parça.

Dillemek: Devamlı horlamak, kötüle-
mek.

Dilmeç: Pantolonun önünde fermuarlı 
kısım

Dımbı: Seksek oyunu.

Dımdık: Yerli yersiz konuşan, gülen.

Dinelmek: Ayakta durmak.

Dıngırdatmak: Dinlememek, önemse-
memek

Direcen: Yıkılmaması için duvara vuru-
lan direk

Dîğren: Harmanda sapları ayırıp dağıt-
maya yarar ucu demir çatallı alet.

Diş sakızı: Bitki özünden yapılıp diş 
şekline getirilerek çiğnenen sakız.

Ditmek: Yün ve pamuğu seyreltmek.

Divdala: İş bilmemeden, çaresizlikten 
doğan şaşkınlık ve gerginlik hali.

Divitin: Pamuklu dokuma. 

Diyos: Deyyus anlamında hakaret 
sözü

Diytaban: Bir şey önemsemez kimse.

Doha !: Öküzlere “dur1” emri.

Dokumak:1-Ağacın meyvesini topla-
mak 2- Birini adamakıllı azarlamak

Dolak: Kaşkol.

Domuşmak: Somurtmak.

Don yağı: Hayvan iç yağını eriterek ya-
pılan yağ.

Don: Saman taşımak için kağnının et-
rafına gerilen tiftik dokuma

Döküm: Köyün ihtiyacı için hane başı-
na toplanan para

Döl: Koyun ve keçi yavrusu.

Dölek: Uslu, rahat.

Dölenmek: Rahatlamak, sessizleş-
mek.

Döş: Göğüs.

Döveç: Sarımsak dövülen ağaç havan.

Dua: Dünürlükten sonra söz kesme 
töreni.

Durgutmak: (bebeği) sakinleştirmek, 
birini niyetinden vazgeçirmek.

Durlama: Çamaşır veya bulaşığı yıka-
dıktan sonra temiz sudan geçirmek

Dumâ: Nezle

Duvak: Gerdeğin ertesi günü erkek 
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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evinde kadınlar arasında yapılan eğ-
lence

Düğdem: Çiğdemin olgunlaşmış hali.

Dünür gitmek: Kız istemeye gitmek.

Dünürşü: Gelin veya damatın ebevey-
ni. 

Dürmek: Katlamak

Dürü: Düğünden sonra yakın akraba-
lara bohça içinde dağıtılan hediye

Düve: Dişi sığır yavrusu.

Düzen: Alet, edevat. Ev eşyası.

Düven: Altı çakmak taşı döşeli ve hay-
vanlar tarafından ekin sapları üzerin-
degezdirilerek sap ile samanı ayıran 
araç.

Düzgün: Önemli günlerde giyilen elbi-
se.

Edik: Bebek ayakkabısı

Eğirmek: Didilmiş yünü büküp ip hali-
ne getirmek

Eğrelti: Emanet alınan eşya.Yıkılacak 
gibi duran.

Eke: Tecrübeli, kurnaz.

Ekin kellesi: Başak

Ekleşmek: Birine musallat olmak. Kav-
gada kucaklaşma

Ekmek aşı: Ekmeğin ıslatılıp az yağ 
katılarak yapılan bir yemek

Elcek: Ayağı tutmayanların elleri ile 
yürümek için kullandıkları ağaç el aleti

Elekçi: Elek ve demir ev eşyası satan 
göçebe.

Elemsama: (Alaimisema) Gökkuşağı

Eleserpme: Sacda pişirilen açık, sade 
pide

Ellik: Eldiven.

Eme yaramak: İşe yaramak. Faydalı 
olmak

Emendirmek: Yormak, zahmet vermek

Emenmek: Emek çekerek özenmek

Emişik: Süt kardeşler

Ergürmek: Ermek, kavuşturmak

Erinmek: Üşenmek

Erkeç: Üç yaşında enenmiş erkek keçi

Essah: Doğru

Eşkere: Açıktan, aşikar.

Eşme: Kırda su kaynağı

Evcimekli: Ev işlerinde becerikli kadın. 
Hamarat

Evermek: Evlendirmek.

Evsikli: Genç kız, kadın.

Eyecen: Bazı otların başağı.

Eyren: Akarsuyun derin yeri

Ezinti: Kullanılarak bitmek üzere olan 
sabun

Falaka: Pulluk ya da at arabasında at 
koşum aletlerinin bağlandığı alet.

Fengire: Yün eğirilen alet.

Ferik: Dişi piliç.

Filike: Musluk.

Firek: Kapı kilitlemek için kurulan ağaç 
düzenek

Fişitleme: Birini başkasına karşı kış-
kırtma..

Fışkı: Damın süprüntüsü.

Folluk: Tavukların yumurtladığı yer.

Gağşak: Laçka

Gâh: Öküze,”git” sözü

Garda: Elbisede dikiş hatası. Pot.

Gayli: (Galan) Artık, bundan sonra.

Garsamba: Sıkışık, telaşlı zaman.

Gavşurmak: İki ucunu birleştirip bağ-
lamak

Gavsalamak: Çeç üzerindeki samanlı 
kısmın kabaca alınması.

Gayım: Sağlam, kavi.

Gazel: Kavak yaprağı.

Geçgeyin: Geç vakit.

Gerilik: Belli zamanlar için saklanan 
giyecek.

Genirak: Biraz geri kısım, arka.

Gerneşmek: Gerinmek.

Geven: Dağlarda yetişen ve hayvan 
yemi olarak kullanılan dikenli ot

Gezdan: İki yaşına kadar dişi keçi.

Gez: Ufuk çizgisi.

Gezek: Hayvan gütme sırası.

Gıcırganmak: Bir iş yapmaya gönül-
süz olmak

Gıdım: Az, bir parça

Gidişmek: Kaşınmak.

Gil: Bir sülale, aile veya bir grubu be-
lirten söz.

Gığışdatmak: Kâğıtları sürterek ses çı-
karmak

Gığşalak: Bir mantar cinsi.

Gıremise: Beşibirlikten küçük (Cum-
huriyet) altın.

Gırna: Aksi, huysuz.

Gırnata: Müzik aleti (Kemane). Hırçın 
kimse.

Gıyımsız: Cimri.

Göcen:Tavşan yavrusu

Göde: Güvercin yavrusu. Kardeş.

Gölez: 1 yaşından küçük köpek yav-
rusu.

Gömgök: Masmavi.

Gönenmek: Mutlu, rahat hayat yaşa-
mak

Gövelemek: Büyükbaş hayvanların 
çiftleşme dönemine girmeleri.

Gövermek: 1-Ağaçların yeşermeye 
başlaması. 2-Bir şeye sahip olmak için 
duyulanaşırı istek

Göynek: Humayından yapılan kısa 
kollu uzun atlet

Göz: Gömme dolap. Oda. Pencere. 
Nazar.

Gözer: Geniş delikli eleme aleti.

Gözleme: İnce açılıp sacda pişirilen 
hamur işi.

Güğlek: Ağaç veya oyma kabaktan 
yağ tuz konmak için kullanılan kap

Güğürdenmek: Yeni dillenmeye başla-
yan bebeğin ağzından anlamsız sözler 
çıkarması

Gülü: Hindi

Gün dönümü: 21 Haziran. Yaz başlan-
gıcı

Günü: Kıskançlık.

Günücü: Kıskanç.

Günülemek: Kıskanmak.

Gütmek: Hayvanları otlatmak. Takip 
etmek.

Habire: Durmadan, devamlı.

Hak: 1-Gelin alma. 2-Köyde imam, 
çoban ve bekçi gibi görevlilere verilen 
ücret. 

3-Değirmende un öğütme karşılığı ve-
rilen ekin

Hakçı: gelin almaya giden kadınlar.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK
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HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Hakırdamak: Gürültü ile gülmek ve ko-
nuşmak.

Halep: Oyulmuş patlıcan kurutması.

Halkun: Üzeri taş ile örtülen su yolu.

Hamaylı: Boyuna asılan muska.

Hanımiğne: Çatal iğne.

Harar: Büyük çuval.

Harç: Düğün veya nişan için alınan yi-
yecek.

Harda: Küştürenin içindeki kesici alet.

Harpuç: Odanın tavanına konan ça-
mur saman karışımı izolasyon şekli.

Haside: Kavrulmuş un ve şekerle ya-
pılan tatlı.

Hatıl: İnşaatta duvardan duvara yatay 
uzatılan sırık.

Hayat: Odaların arasındaki boşluk. 

Helke: Kulplu su kabı. Bakraç.

Herene: Leğen şeklinde büyük bakır 
tencere.

Heybe: İki gözü olan dokuma torba.

Heyheylik: Delikanlılık çağı.

Hiç etmek: Boşa gidermek. 

Hıdrellez: Eski takvimde kış aylarının 
bitmesi, baharın başlangıcı. (6 Mayıs)

Hınkırmak: Burnundan sümkürmek. 

Hirk: Tarlayı sürüp dinlendirmek. Na-
das.

Hırtlaşmak: Düğümün sıkılanması

Hokra: Hayvanların derisi altında ya-
şayan asalak.

Holta: İki ve üç etek altına giyilen as-
tarlı don.

Horanta: Ev halkı. 

Horkut: Umacı, korkulan şey.

Horsanba: Kaba ve yakışmayan şekil-
de giyim tarzı,.

Hot: Sekgüdük oyununda sayı yap-
mak.

Hoyuk: Arazideki tabii yükselti. Te-
pelerde çobanların taşlardan yaptığı 
kule.Hüyük.

Hödüklenmek: Şüphelenmek, tedirgin 
olmak.

Hödüklü: Tedirgin, şüpheci.

Hökelekli: Oturaklı, ağırbaşlı.

Höst: Durması ve uslu olması için ata 

söylenir.

Höşmerim: Süt, un ve yağ ile yapılan 
bir tatlı.

Höykürmek: Kızarak bağırmak.

Husa: Merak, tasa.

İdare: Eskiden kullanılan aydınlanma 
aleti.

İfitlemek: Bir karışım içinden bazılarını 
seçmek.

İğdiş: Hadım edilmiş at.

Iğrıp: Usül, metod, yol, yordam.

İğseri: Çivi.

İğsi: Ocakta bir ucu yanmakta olan 
odun

Ildırayaz: Açık havada dondurucu so-
ğuk

Ildırışık: Aydınlık.

İlenç: Beddua.

Ilgın: Dere kenarında yetişen ve süpür-
ge yapılan mazıya benzer kısa boylu 
bitki

İlkidin: Bir annenin doğurduğu ilk ço-
cuk

İmbal: Hayvana dürtülen ucu çivili 
sopa

Iramak: Uzaklaşmak

İrezgi: Menteşe

Irgat: Tarlada para ile çalışan kişi

Irgatlık: Ekin biçme mevsimi

Irışkan: Birini imrendirme, nisbet yap-
ma. Tahrik etme, lâf çarma.

İrişkil: Sucuk

İrkmek: Biriktirmek.

Isınmak: Birine veya bir şeye karşı kal-
binden yakınlık duymak, alışmak

İğsiran: Tekneden hamur kazıma aleti.
Sıyıran

İskembe: Sandalye

Isnuk: Sessiz, utangaç. Sönük.

Işkı: Ağaç kabuğunu soyma aleti

Işkın: Sürgün. Ağacın genç dalları.

İşlik: Üste giyilen gömlek.

İt dirseği: Arpacık denilen göz rahat-
sızlığı.

İteği: 1- Sac üzerinde bazlama çevir-
meye yarar demir / ahşap gereç.

2-İşe yaramaz, serseri kimse.

İtişmek: Yarış, rekabet, iddia etmek

İvecen (Evecik): Aceleci, telâşlı.

İvmek: Acele etmek.

Kababaşlak: Başı açık halde

Kabala: Bir miktarın ortalama sayısı 
veya fiyatı

Kadımalak: İlkbaharda yetişip yenen 
bir ot

Kafakâğıdı: Nüfus cüzdanı

Kahrık: Balgam

Kakırdak: Çorbaya konulan dondurul-
muş iç yağı

Kakışlamak: İteklemek. Horlayıp kötü-
lemek

Kalbur: Geniş delikli eleme aleti.

Kalgımak: Koşmak.

Kalkan dikeni: Deve dikeni. 

Kaltak: 1-Eski ayakkabı. 2-Hafif, kötü 
kadın.

Kanak sakızı: Karakavuğa benzer bir 
otun özünden yapılan sakız.

Kancık: Hayvanların dişisi. 

Kandıl: İçi astarlı, saman selesinden 
büyük örme sepet

Kanırmak: Çiviyi sökerken eğip bük-
mek.

Kanlıca: Kırmızı renkli yenen bir man-
tar cinsi

Kapama: Testide pişirilen etli pilav.

Kapcık: Bazı meyvelerin dış kabuğu.

Karaçav: Kağnının iki yanına uzatılan 
sırıklar.

Karaca: Çörek otu. 

Karakavuk: İlkbaharda yetişip yenen 
bir ot.

Karartı: Gölge.

Karevle: Ayakkabı.

Karık: Bahçede sebze ekilen bölümler.

Karmak: Karıştırmak.

Kasılmak: Bendini beğenmek, büyük-
lenmek. 

Kasım: Halk takviminde, Kasım ile Ma-
yıs arasındaki 180 günlük süre. Kış 
mevsimi

Kasnak: Sofrada sininin altına konan, 
ince tahtadan yuvarlak araç.

Kaş: Toprak dam.



DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

3DİVANKAV NİSAN 2016 / SAYI 16 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
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Var, Adı Dörtdivan’’ 
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Kaşıklağ: Kaşık konulan sepet, kaşık-
lık.

Kav:Söğüt ağacının köke yakın yerin-
de oluşan mantarımsı doku.

Kavsara: Sepet. Göğüs kafesi.

Kavurga: Ateşte kızartılmış tahıl.

Kavut: Leblebi ve kuru ahlat tozu

Kaygana: Omlet. 

Kaykılmak: Geri yaslanıp rahatça otur-
mak

Kazguç: Çiğdem kazma aleti.

Kelesti: Gölge. Göz önünden aniden 
geçen belirsiz şeyler.

Kemre: Hayvan gübresinden yapılan 
yakacak.

Kenef: Helâ, tuvalet, yüznumara, ayak-
yolu

Kerahat: Pis, hoşa gitmeyen.

Kerdahlı: Kılık kıyafetine aşırı önem 
gösteren. Havalı

Kerç: Dokundurarak konuşma. Birini 
ima yollu eleştirme.

Kesene: Bir işin yapımını götürü al-
mak.

Kevsen: Samanla karışık tahıl. Mala-
ma.

Kılavlamak: Bileylenen bıçağın yüzleri-
nin ince eğe ile temizlenmesi

Kıldırgıç: Sallanarak, eğri büğrü yürü-
yen.

Kınnap: Balmumu sürülerek sertlik ve 
sağlamlık verilen kalın dikiş ipi.

Kıran: Öldürücü salgın hastalık.

Kırçmak: Bir şeyi koparmak.

Kırgı: İşe yaramaz, verimsiz yarık arazi.

Kirellik: Banyo yapılan yer. 

Kırıdak: Kendini beğenen, gostak.

Kırıtmak: Ayakta durmak. Gülümse-
mek.

Kırklık: Koyun yünü ve keçi tiftiği kırk-
ma aleti

Kırma: Kalın öğütülüp hayvanlara ve-
rilen arpa.

Kısımlamak (Hapazlamak): Tek elin 
avucu ile bir şeyi tutmak.

Kıvrak: Çabuk, tez.

Kıymık: Küçük odun ve ağaç parçacık-
ları.

Kirt: Sert, kart

Kısık: İki tepe arasındaki geçit

Kişelemek: Tavuğu kovalamak

Kıvırdım: Düğünde çeyizin cinsi, mik-
tarı ve fiyatının tesbit edildiği yazılı tu-
tanak.

Kıyılmak: Aşırı açlıktan midenin ezil-
mesi

Kıymık: Kesilen odunun küçük parça-
ları.

Kızkaçıran: Siperliği kalkık erkek kas-
keti

Kocuk: İçi kürklü parka.

Koçalak: Baharda kırda yetişip yenen 
bir ot.

Kofalmak: Sevinmek. Bir şey ile gurur-
lanmak

Koğlaşmak: Birinin dedikodusunu 
yapmak.

Koğu: Gıybet, dedikodu

Koğucu: Arada lâf taşıyan

Kokak: Pis.

Kolan: Semeri eşeğe bağlayan kuşak

Kolçak: Çalışırken dirseğe kadar ge-
çirilen kolların kirlenmesine engel kol-
luk.

Konak: Saçdaki kepek. Köy odasına, 
imam ve bekçiye yemek verme sırası.

Kongur: Öcü, umacı.

Konç:Ayakkabının arka kısmı.

Kostak: Kasılarak gezen.

Koşmak: At ve öküzü, araba veya pul-
luğa bağlama.

Kotarmak: Yemeği başka kaba boşalt-
mak.

Koyultmaç: Koyun sütü ile yapılan tatlı 
yiyecek.

Köçek: Erkek çengi

Kömme: Kızgın kül içinde pişirilen bir 
çörek

Köpen: İşe yaramaz çul.

Körduman: Sis.

Körenlenmek: Sönmeye, iyi olmaya 
başlamak

Körük: Eskiden demirci atölyesine ve-
rilen isim

Kösnük: Kızana gelmiş köpek.

Kösülmek: Uzanıp yatmak, sere serpe 
oturmak

Kösüre: Kesici aletleri bileme aracı.

Köşmen: Şişmanca

Kötücü: Bir şeyi bilemeyen, yapama-
yan (Çocuk).

Kötülemek: Zayıflamak. Birini küçük 
düşürmek

Kubaşık: Ücretsiz olarak karşılıklı yar-
dımlaşma.

Kubat: Öcü, korkacak şey

Kulak tözü: Kulağın arka kısmı.

Kullap: İlkel menteşe.

Kundaklamak: Bebeği bez ile sıkıca 
sarmak.

Kundak: Kedi yavrusu.

Kunduru: Bir buğday çeşidi.

Kunnacı: Hamile hayvan.

Kunnamak: Hayvanın yavrulaması. 

Kurna: Pınardan su akan boru.

Kursak: Mide, işkembe.

Kuş lastiği: Sapan. 

Kuş tiridi: Bulamaç şeklinde bebek yi-
yeceği.

Kuşene: İçine yemek konulan bakır 
kap.

Kuytak: Saklanılacak kuytu yer.

Kuyulmak: Acının hissedilmesi.

Kuzulacı: Hamile koyun

Küçülü: Nazlı, her istediği yapılan ço-
cuk

Külçe: Küçük bazlama.

Küllük: Ocak külü ve çöp dökülen yer.

Külüstür: Eski, işe yaramaz.

Kümbül: Patates.

Künge: Toz, çöp, süprüntü.

Kürke yatmak: Tavuğun kuluçkaya 
yatması.

Kürtün: Kar yığını.

Kürük: Küçük kulaklı koyun ve keçi.

Kürümek: Kürek ile kar, pislik temizle-
mek.

Küskü: Kalın ve uzun bekçi değneği.

Küştüre: Tahtanın yüzünü düzeltme 
aracı.

Küt: Kötürüm. Bacakları tutmayan.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
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yönden destek vermektir.
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çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Kütlük: İnsan üzerine çöken bitkinlik, 
uyku hali

Kütül: Soğanla kavrulmuş bulgur ye-
meği

Küymek: Hakkına razı olmak.

Mahlamak: Çok aşırı yorgunluk ve ye-
mekten hareket edememek. 

Makadam: Taş döşenerek yapılan yol. 
Kaldırım.

Malak Hamuru: Un, yağ ve şekerle ya-
pılan tatlı

Malak: Manda yavrusu. Hamur tatlısı.

Manca: Yemek. 

Mancar: Geniş yaprakları haşlanıp 
sarma yapılan ıspanağa benzer yaban 
bitkisi.

Mandal: Sokak kapısına asılan ilkel ki-
lit aleti.

Masat: Bıçak bileme aleti.

Maşrapa: Kulplu su içme kabı.

Matçalı: Pis.

Mayasır: Basur. Makatta oluşan kaşın-
tılı hastalık. 

Mayışmak: Tembellik, sıcak veya ye-
mekten dolayı olduğu yerden kımılda-
yamamak

Meh: “Al” anlamında söz

Mernecim: Çalgısız yapılan düğün.

Meşkef: Çok ağır kir. Pasak

Met: Çelik çomak oyununda kısa değ-
nek parçası

Mıh: Öküz, at ve eşek nalını tutturmak 
için hayvanın ayağına çakılan demirçi-
vi.

Mıhlama: Soğanlı kıyma üzerine yu-
murta kırılarak yapılan basit yemek

Mırık: Batak çamur

Mısmıl: Temiz (Hayvan)

Mucur: Sekiz kiloluk bir ekin ölçü kabı

Musufa: Sedir, seki.

Mücüre: Kilitli küçük sandık. Çekmece

Nacak: Kısa saplı balta

Nakıs: Aksi, huysuz

Namazlağ: Seccade.

Nemben: Ne bileyim ben.

Nezelmek: Kumaşın eskiyip incelmesi

Nişt!: İneklere “Geri git!” ünlemi.

O değilden: Asıl maksadını belli etme-
den.

Ol görüp: Başarısızlıkta, boşa giden 
zaman ve emeği anlatan söz.

Ok: Kağnıda, arkadan öne uzatılan 
büyük ağaç

Oklağaç: Yuvarlak hamur açma aleti. 
Oklava

Okumak: Davet etmek

Omca: Üzüm bitkisi.

Onaçça: Güzelce, iyice

Onmak: Mutluluk, rahata ermek, sağ-
lıklı olmak

Oranlama: Atasözü, öykü, uydurma 
söz. Bir anlam ifade eden iki dizelik 
özlüsöz.

Ortancılı: Ortanca çocuk

Osan: Saf.

Oşkiş: Köpeği kışkırtma, saldırtma 
sözü

Oturmak: Bir kızın, erkeğin evine kaçıp 
gelmesi

Oturmakçı: Misafir.

Oynamak: Kadın ve erkek arasındaki 
ayıp sayılan gayri meşru sevgi ilişkisi.

Oynaş: Eski dilde sevgili.

Oyulgamak: Kaba ve basitçe dikmek.

Öbek: Savrulmak için yığılmış ekin sa-
man karışımı

Öcü: Çocuğu korkutmaya söylenen 
hayali yaratık

Öğülcümek: Kusacak gibi olmak.

Öhrü: Korkunç.

Ölçermek: Ucu yanan odunları ocağa 
yaklaştırmak.

Örü: Keçi ve koyun sürüsünü gece ya-
rısından sonra yaylıma çıkarmak.

Örüklemek: 1-Ağzına kadar doldur-
mak. 2-Hayvanı otlaması için uzun bir 
iple biryere bağlamak

Örüsger: Rüzgâr. 

Ötürmek: İshal olmak.

Özemek: Koyu bir sıvıyı su ile karıştırıp 
cıvıtmak

Pahal: Kimseye yardımı dokunmayan 
kimse.

Pala: Tiftikten dokunan yer sergisi. 

Para: Az, azıcık, bir parça. 

Pasak: Kir 

Patoz: Saman ve taneyi ayıran harman 
makinası.

Pazı: Bir bazlamalık hamur parçası.

Pelese: Eski, işe yaramaz. Sebze fide-
si

Peşkir: Havlu. 

Peştemal: Kadınların önlerine taktıkları 
önlük.

Pilit: Meşe ağacının meyvesi. Palamut.

Pırpıt: Yünden dokunan pantolon.

Pisilemek: Çocuğu aşırı sevgi ile nazlı 
büyütmek.

Pisleğeç: Küçük kısa tahta kürek.

Pısmak: Saklanmak. Şişin inmesi.

Potak: Ayı yavrusu.

Potur: Kaba kumaştan, arkası bol pan-
tolon.

Pörtlek: Yuvasından çıkmış (Göz)

Purç: Ağaç dalında biten mantarımsı 
asalak doku

Pusuruk: Puslu ve sisli hava. 

Puşumak: Somurtmak. Küsmek.

Puykurmak: Yemek anında gülerek 
ağzından çevreye birşeyler saçmak.

Pür: Çam ağacının yaprakları .

Pürçek: Saç püskülü

Rahmet: Yağmur. 

Sacayağı: Ocakta, üstünde yemek pi-
şirilen, ekmek ısıtılan üç ayaklı demir 
alet.

Saçı: Düğünde davetlilerin damada 
arttıkları para veya türlü hediye.

Saçkıran: Çıyan, kırkayak.

Sağdıç: Damadın yanında duran, kü-
çük çocuk

Sahan: Yayvan bakır kap. 

Sail: Yoksul. Yardıma muhtaç kimse.

Sako: Palto, ceket gibi üst giysisi.

Sal tahtası: Cenaze taşınan dört kollu 
tahta.

Sağlak: Kırda davar ağılı.

Salım:1- Grip. 2- Bir pişirimlik pirinç, 
bulgur, makarna miktarı.

Sallangaç: Salıncak.

Salta: Entari üstüne giyilen sırmalı ye-
lek.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Dörtdivan’ımızın 
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Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Sap: Ekinin biçilmiş hali.

Sapırdamak: Konuşma ve davranışlar-
da düzensizlik 

Savsalamak: Aceleden doğan telaş-
lanmak.

Savsalı: Heyecanlı, telaşlı, aceleci

Sayı: Dönümden küçük arazi ölçüsü

Sayıntı: Saygı, görgü

Seğirtmek: Yetişmek için koşmak

Sehim: Kura çekiminde herkese dü-
şen pay.

Sekgüdük: Esnek değneklerle oyna-
nan bir oyun

Sele: Büyük saman sepeti.

Seme: Salak, sersem.

Senir: Dağ veya tepelerin arasındaki 
sırt.

Sergen: Raf.

Sevgüsüz: Sevilmeyen davranışlarda 
bulunan

Seyis: Boynuzlu keçi.

Siftinmek: Omuzlarını oynatarak ka-
şınmak

Sıkraz: Cimri

Sındı: Makas.

Sinirsek: Etin sinirli kısmı. Odunun sert 
kısmı.

Sinsin: Düğünde müzik eşliğinde ateş 
etrafında dönerek oynanan oyun.

Sıracalı: Dertli, hastalıklı.

Sirke: Bit yavrusu.

Sırnaşmak: Yapışıp yalakalık ve zev-
zeklik etmek

Sivil: Deride oluşan sert kabarcıklar

Sıyırmak: Kazımak, Değerek geçmek

Soğukluk otu: Semizotu

Soğulmak: Hayvanın sütünün kesil-
mesi

Sokakçı: Misafir.

Soku: Bir şeyi saklama yeri. Zula.

Sölpümek: 1-Yaşlılıktan derinin sark-
ması. 2- Sıcak suya sokulan trikonun 
sarkması.

Sorak: Bebeğin ağzına tülbent içinde 
verilen üzüm, lokum gibi şey.

Sorudak: Asık suratlı.

Sorutmak: Ayakta durmak, dikilmek

Soyak: Gurup halinde gidiş şekli.

Soyka : Soyulup hayvana yedirilen 
ağaç kabuğu.

Soyma: Kabuğu soyulmuş söğüt dalı.

Söbe: Eğri, biçimsiz, yamuk. Saklam-
baç oyunu

Sumsuk: Yumruk.

Sundurmak: (Yukarıya) vermek

Sunturaç: Ayağı nallanacak öküz, at 
ve eşeklerin tırnağını kesmeye yarar 
alet

Susa: Şose. Asfalt yol.

Sargınlık: Kişiler arasındaki yakınlık, 
sevgi ve dostluk bağı.

Sübüre: Yoğurtlu hamur yemeği.

Sümdük: Davetsiz her yerde bulunan.

Sümürtlemek: Suyu, ayranı kaptan 
bardaksız ve bir nefeste içmek

Sünmek: Uzanmak. Ölümü beklenen 
hastanın yatışı

Sürecek: Yeni yürüyen çocuklar için 
ağaçtan yapılan üç tekerlekli oyuncak.

Sürgüç: Bulaşık bezi

Süvari: Pantolonun dizine konan 
yama.

Şak: Bölüm, parça, dilim.

Şalaman: Yüze gülen, dalkavuk.

Şallak: Üstü başı yırtık, dağınık kimse

Şarlak: Şelale.

Şartasız: Utanmaz, belalı kimse.

Şayak: Pantolon.

Şebit: Yufka

Şina: Araba tekerleğine geçirilen de-
mir halka.

Şırgınlı: Yüzü gözü pis, çapaklı kişi.

Şişek: Bir yaşından büyük toklu.

Şum: Uğursuz.

Tafra: Surat asıklığı.

Tahra: Ucu çengelli odun kesme aracı

Tahaşşut: Her tür biçilmiş kereste.

Tahtalı kamyon: Kasalı kamyon. 

Takı:1-Düğün ve nişanda geline takı-
lan altın. 2-Hayvanların boynuna ası-
lan çan, çıngırak.

Takım: Sıgara ağızlığı ve tütün tabaka-
sı.

Tarhana çiçeği: Güzün kırda yetişen 
bir çiçek.

Tasvir: Resim, fotoğraf.

Tavsamak: İşin uzaması, tadının kaç-
ması.

Taya: Çeltik dövülen çatallı sopa.

Tek durmak: Uslu durmak

Teke: Damızlık erkek keçi.

Telbüz: Düzenci, kurnaz kimse

Teliz: Çuval. 

Temre: Genelde elde oluşan kaşıntılı 
hastalık

Tevatür: Abartılı, mübalağalı.

Tezek: Hayvan gübresinden yapılan 
yakacak.

Tımışkı (Çımışkı) : İnce uzun dal par-
çası.

Tırbâlı: Hastalıklı, hastalığı eksik olma-
yan.

Tir: Çeltik lekleri arasındaki yükselti, 
sınır.

Tire Çorabı: Lastik iplikten yapılan ço-
rap.

Tıska: Soluk benizli, zayıf.

Tokaç: Çamaşır dövmekte kullanılan 
araç

Tomafil: Otomobil. Motorlu taşıt. 

Toman: Şalvar 

Tonç: İki tarla arasındaki tümseklik. 
Sınır.

Tongur: Düzgün olmayan yuvarlak

Tonra: Kir.

Tosbağa: Kaplumbağa.

Toyga: Yoğurt çorbası.

Tozak: İnce yağan kar.

Töhmürük: Balgamlı öksürük

Tömek: Dam penceresi.

Törsengi: Ters, inatçı

Tumman: Pantolon.

Turfan: Yoğurdun çalkandığı küp.

Tutak: Sıcak şeyleri tutmaya yarayan 
bez

Tutum: Hal, davranış.

Tükyalı: Domatesli pirinç pilavı.

Tünek: Üstünde tavukların uyuduğu 
sırık
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Tünemek: Kümes hayvanlarının kü-
mes veya damda bir sırık üzerinde 
uyuması

Uğunmak: Çaresizlikten sızlanmak.

Ulaşıklı: Nişanlanmış kız veya erkek.

Ulaşmak: Nişanlanmak

Unra: Hamurun yapışmaması için ser-
pilen un.

Urba: Giyecek.

Ustun: Odanın astarı.

Usumuna: Gelişi güzel, kendi başına.

Uşak: Küçük (Erkek) çocuk.

Ut: Ar, utanma, sıkılma.

Utlanmak: Utanmak, sıkılmak.

Uyuntu: Serseri, tembel, uyuşuk.

Üfe: İçi boş ve tanesiz çeltik.

Üfelek: Yaprağından sarma yapılan 
ıspanağa benzer yaban bitkisi. Efelek

Üleşmek: Paylaşmak, bölüşmek.

Ünlemek: Bağırarak çağırmak.

Ürmek: Havlamak.

Ürün: Süt,yoğurt,peynir, tere yağ gibi 
hayvansal yiyecek mamülleri.

Üşencek: Tembel.

Ütmek: Oyunda karşıdakinden bir şey 
kazanmak

Üvendire: Çift sürerken öküzleri idare 
etmek için kullanılan uzun değnek.

Variyet: Varlık, zenginlik.

Yaba: Öbek savurmaya ve saman dol-
durmaya yarar çatallı ağaç alet.

Yağar: Yağlı kir.

Yakmak: Birine veya bir olay üzerine 
doğaçlama ile türkü besteleyip söyle-
mek.

Yal: Hayvanlara verilen sulu yemek ar-
tıkları

Yallı: Üzerine yemeği dökerek yiyen.

Yama: Bayır, yokuş.

Yamaç: Karşısı. 

Yamalık: Yama yapmaya yarar bez 
parçası.

Yan taşı: Ocaklığın iki yanındaki taşlar-
dan biri.

Yandana: Yontulan ağaç gövdelerinin 
yanyana ve üstüste konularak yapılan 
ev (iç/ dış) duvarı.

Yangabuz: Aksi, geçimsiz.

Yanır: Çam sakızı. 

Yanırlı: Sırt.

Yanıt: Nişan sonrası kız evinden da-
mada gönderilen hediye paketi.

Yanmak: Aşık olmak. Sevdalanmak 

Yantiri: Hafif yan yürüyen. Az aksi huy-
lu.

Yapışak: (argo) Birinin yanından ayrıl-
mayan

Yaren: Arkadaş, dost

Yarılgan: Su ve sel ile yarılmış arazi.

Yarım: 16 kiloluk tahıl ölçü birimi

Yarışmak: Koşmak

Yarsımak: Gördüğü bir şeyi canı çek-
mek.

Yaslağaç: Saca ekmek koyma ve alma 
aracı.

Yaşmak: Gözler açık kalacak şekilde 
başı örtmek.

Yatsılık (Uykuluk): Uzun gecelerde 
yatmadan önce yenilen yemek.

Yayık: Yoğurttan süt çıkarmaya yarar 
ahşap araç

Yayılmak: Hayvanların otlaması.

Yaylım: Otluk alan.

Yazı: Düz arazi. 

Yazma: Baş örtüsü, yemeni. 

Yazmak: Birini dövüp hırpalamak.

Yel: Kas ağrısı.

Yelmik: Baharda yetişip yenilen bir ot.

Yençek: Hafif, oturaklı ve ağırbaşlı ol-
mayan.

Yeşilustan: Yeşil renkli kertenkele.

Yetirmek: Denk getirmek, yetiştirmek

Yetmek: Arkasından yetişmek.

Yilikmek: Yaramazlık yapmak.

Yoluşmak: Bir şeyi yapmaya uğraş-
mak, çabalamak.

Yosmak: Zannetmek.

Yöniğne: Yorgan iğnesi.

Yörelenmek: Hafif bir şeyler yiyip açlı-
ğı yatıştırmak. 

Yuka: (Yufka) Hafif, ince.

Yular: Hayvanın başına geçirilerek çe-
kilen urgan

Yumak: Yıkamak

Yummak: (Gözlerini) Kapatmak

Yunmak: Yıkanmak

Yuntu: Bulaşıktan artan kirli su.

Yuvak: Evin akmaması için yağmur ya-

ğınca kaşda gezdirilen ağır taş silindir

Yüklük: Odalarda yatak konulan göm-

me dolap

Yürüklü: Aş ermiş hamile kadın.

Zağmak: Akmak, kaymak, kaçmak

Zahra: Hayvan yiyeceği. Saman, yem, 

ot. Zahire.

Zebella: İri yarı.

Zebinlik: Islaklık, çamur, çökek.

Zelve: Boyunduruğun öküz boynuna 

geçirilen kısmı

Zere: Bir sebebi anlatmak için kullanı-

lan söz.

Zevklenmek: Biri ile alay etmek.

Zevzek: Lûzumsuz, boş konuşan.

Zıbın: Bebeklerin içine giydirilen ince 

içlik.

Zilif: Öne doğru dökülen saçlar. Zülüf.

Zilli: (Argo) Alımlı gösterişli kadın.

Zivrik: Ekinin filizlenmiş hali.

Zılgar: Yeni yetişmekte olan çam fida-

nı.

Zıravut: Çok iri.

Zırıncımak: Huysuzlanmak. Boş yere 

ağlamak

Zırtaboz: Laf, söz dinlemez kimse

Zerzevat: Sebze çeşitleri

Zırzop: Düşüncesiz.

Zobu: Büyük, iri.

Zölbür: Hantal, dağınık ve savruk kim-

se.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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DÖRTDİVAN KAYMAKAMI’NIN 
MESAJI

Uzun zamandan beri 
boş olan Dörtdivan Kay-
makamlığı’na atanan Kay-
makam Uğur Tutkan göre-
vine başladı.

Yeni Dörtdivan Kayma-
kamı Uğur Tutkan, 1989 
yılında Kars’ın Kağızman İl-
çesi’nde doğdu. Muğla’nın 
Bodrum İlçesi’nde ikamet 
eden Uğur Tutkan, ilk ve 
ortaöğrenimini Bodrum’da 
tamamladı. 2007 - 2011 
yılları arasında Ankara  
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde Lisans öğ-
renimini tamamladı. İngiltere’nin Postmouth Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. Sırasıyla Trabzon-Maçka, 
Tokat-Yeşilyurt, Denizli-Honaz-Çardak ve Bozkurt İlçeleri’nde görev yaptı. Evli olan Kaymakam Uğur Tutkan’ın 
Büşra adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Dortdivandailynews.com Haber Sitesi’ne açıklama yapan Kaymakam Uğur Tutkan, “Dörtdivan gibi şirin bir 
ilçeye atanmaktan mutlu olduğunu, bundan sonraki süreçte bütün birikimlerini Dörtdivan’ın ufkunu açmak 
ve vizyonunu geliştirmek için kullanacağını” söyledi. Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı olarak 
bizlerde yeni Dörtdivan Kaymakamı Uğur Tutkan’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. 
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

30

ORTAKÖY’DE BELGESEL ÇEKİMİ
Türkiye Radyo Televizyon Kuru-

mu (TRT) adına Belgesel Programları 
hazırlayan bir program ekibi, Dörtdi-
van’ın Ortaköy Köyü’nde çekim yap-
tı. TRT adına çeşitli Belgesel Prog-
ramları hazırlayan Program Ekibi, 
eski yapılarıyla otantik görünümünü 
kaybetmemiş, doğa ve köy hayatı-
nın iç içe olduğu köyleri konu olarak 
seçtiklerini bildirdi. Bunun üzerine 
Dörtdivan Daily News olarak rehber-
lik ettiğimiz ekibi, Dörtdivan Ortaköy 
Köyü’ne getirdik.

Yağan kar eşliğinde Ortaköy’de 
çekim yapan program ekibi, Orta-
köy’ün doğal güzelliğine hayran kal-
dı. Ortaköy’de çeşitli noktalardan köy 
evlerini ve doğa manzaralarını çeken 
ekip, köyde kendilerinin yanına gelen 
köpekleri de sevmeyi ve yiyecek ver-
meyi ihmal etmedi. Çekimlerin ardın-
dan Ortaköy’den ayrılan Program eki-
bi, Dörtdivan’da Zekai’nin Yerinde çay 
içtikten sonra Dörtdivan’dan ayrıldı.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NE ÖDÜL!

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN BAŞKAN 
TİRYAKİ’YE ÖDÜL

Ankara Altındağ Belediyesi’nin 
başarısı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından ödüllen-
dirildi. AK Parti tarafından gerçek-
leştirilen “Yerel Yönetimler Proje Ya-
rışması’na “Maddeye Değil Hayata 
Sarıl” projesi ile katılan Altındağ 
Belediyesi, 845 belediye arasından 
ödüle layık görüldü. 

Altındağ Belediye Başkanı  
Veysel Tiryaki, son üç yıldır madde 
bağımlılarının tedavisi için yürüt-
tükleri mücadelenin AK Parti tara-
fından ödüllendirilmesinin ve ödü-
lü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  
Erdoğan’ın elinden almanın gurur 
verici olduğunu söyleyerek, “Mad-
de bağımlılığı ülkemizi tehdit eden 
büyük bir tehlike. Uyuşturucu kulla-
nımının, büyükşehirlerde ilkokullara 
kadar düşmesine kayıtsız kalamaz-
dık. Ailelerden gelen şikâyetleri de 
dikkate alarak madde kullananların 
tedavisi ve rehabilitasyonu için son 
üç yıldır sessiz ama etkili bir müca-
dele sürdürdük” diye konuştu. 

AK Parti Genel Merkez Yerel Yö-
netimler Başkanlığı’nın düzenlediği 
“Yerel Yönetimler Proje Yarışması”-
na “Maddeye Değil Hayata Sarıl” 
projesi ile katılan Altındağ Belediye-
si, madde bağımlılarının tedavisi için 
son üç yıldır sürdürdüğü mücadele-
den dolayı ödüllendirildi. 

Ödülü, Altındağ Belediye Başka-
nı Veysel Tiryaki, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı. Başkan Tiryaki, uyuşturucu ile 
mücadelenin Türkiye’nin geleceği 
için önemine işaret ederek, “Gele-
ceğimizi teminat altına almanın yolu, 

bilinçli, sağlıklı nesiller yetiştirmek-
tir. Uyuşturucu nedeniyle kaybolan 
hayatları kurtarma mutluluğunu ya-
şarken, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da projemizi takdir etmesi bizi ayrıca 
gururlandırdı” dedi.

Maddeye Değil Hayata Sarıl 
Projesi ödüle layık görüldü.

Altındağ Belediyesi, 2015 yılından 
bu yana “Maddeye Değil Hayata Sa-
rıl” projesi kapsamında Altındağ’da 
yaşayan madde bağımlıları ile ilgile-
niyor. Projenin ilk etabını tamamla-
yan Belediye, projenin 2’inci etabını 
sürdürüyor. Bağımlılar ve ailelerin-
den gelen yüzlerce başvuruyu, bi-
rebir inceleme yaparak tamamlayan 
uzmanlar, projenin ilk etabı kapsa-
mında, 75 madde bağımlısını tedavi 
altına aldı. Belediyenin görevlendir-
diği uzman personel, bağımlıların 
madde kullanımını sonlandırmak 
için çalışmalara başlarken, bağım-
lılara uzmanlar tarafından psikolo-
jik destek de sağlandı. Ailelerin de 
katılımıyla gerçekleştirilen projede, 
50 madde bağımlısı uyuşturucudan 
arındırıldı. Ardından meslek edindir-
me kurslarına da devam eden eski 
madde bağımlıları, meslek sahibi 
olarak iş buldu. Belediye’nin uzman 
ekiplerinin kontrollerini sürekli sür-

dürdüğü eski bağımlılar, bu süreçte 
eşleri ve çocukları ile tekrar diyalog 
kurarak, aile birlikteliğini de sağladı-
lar. İlk etapta başarılı olan projenin 
2’nci etabında ise 260 kişi ile yüz 
yüze görüşmeler yapıldı. Görüşü-
lenler arasından, maddeyi bırakaca-
ğına kanaat getirilen 53 madde ba-
ğımlısı ile tedavi çalışmaları sürüyor.

Başkan Tiryaki; “Ülkemizin ge-
leceği için çocuklarımızı uyuştu-
rucudan uzak tutmalıyız”

“Maddeye Değil Hayata Sarıl” 
projesi kapsamında, Altındağ Bele-
diyesi bünyesinde, ilgili uzmanlar-
dan oluşan bir birim kurulduğunu 
anlatan Tiryaki, şöyle devam etti: 
“Madde bağımlılarının ailelerinden 
gelen şikâyetleri dikkate alarak, 
bağımlılıktan kurtulmak isteyen bi-
reyleri belirledik. Tıbbi ve psikolojik 

tedavinin yanında, en az onlar kadar 
önemli olan manevi desteğin sağ-
lanması için özel bir çalışma yürü-
tüyoruz. Onları sinemaya, tiyatroya, 
pikniğe götürüyoruz. Farklı etkinlik-
lerde bir araya geliyoruz.

Diğer yandan, uyuşturucu ile mü-
cadelenin bir yaşam boyu sürdüğü-
nü de unutmadan projeyi yönettik. 
Bir kere uyuşturucuya bulaşan kişi 
ömrü boyunca mücadele etmek zo-
runda kalıyor. Bu yüzden bütünsel 
bir proje gerçekleştirdik ve tedavi 
süreçlerinin ardından, arınan va-
tandaşlarımıza meslek eğitimleri de 
vererek pek çoğunun iş sahibi ol-
masını sağladık. Maddeden arınan, 
iş sahibi olan bireyler aileleri ile bir 
araya gelerek, aile birlikteliklerini 
yeniden kurdular. Altındağ Beledi-
yesi olarak bu vatandaşlarımızı her 
zaman destekleyeceğiz ve projeyi 
devam ettireceğiz.” dedi.

Ankara Altındağ Belediyesi “Maddeye Değil Hayata Sarıl” projesi ile 845 Belediye arasın-
dan ödüle layık görüldü. Başkan Veysel Tiryaki, ödülünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Tiryaki, “Sayın Cumhurbaşka-
nımızın da projemizi takdir etmesi bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Başkent’in tarihi yüzü Altındağ, 
kültür ve sanatta ön plana çıktığı 
gibi, özellikle son yıllarda turizm 
merkezi olmasıyla da dikkat çeki-
yor. Tabi ki bunda Altındağ Beledi-
yesi’nin katkısı büyük. Bolu Dörtdi-
vanlı olan Altındağ Belediye Başkanı  
Veysel Tiryaki, 10 yıldır Altındağ’ın 
tekrar eski cazibeli günlerine kavuş-
ması ve turizmle birlikte kültür ve sa-
natın da merkezi olması için büyük 
gayret sarf ediyor.  

Altındağ Belediyesi, 2008 yılında 
Hamamönü ile başlattığı tarihi ko-
ruma projelerini Ulucanlar Cezaevi 
Müzesi ile sürdürdü. Ardından da 
Ankara için çok önemli bir projeyi 
daha hayata geçirdi;  Altınköy Açık 
Hava Müzesi.

Başkan Tiryaki, Hamamönü, Ulu-
canlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy 
Açık Hava Müzesi’nin yılda milyon-
larca kişi tarafından ziyaret edildiği-
ni belirterek, Ankara turizminde son 
birkaç yılda önemli bir hareketlilik 
yaşandığına dikkat çekiyor.  Biz de, 
yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı 
bu yerleri sizler için gezdik, incele-
dik. İşte detaylar…

Ankara’nın yeni turizm merkezi 
Hamamönü 

450’den fazla yapının restore edi-
lerek ayağa kaldırıldığı çalışmalar 
sonrasında Ankara’nın merkezinde 
turistik bir bölge oluşturuldu.  Hama-
mönü bugün, yerli ve yabancı turist-
lerin Ankara’da en çok rağbet ettiği 
yerlerin başında geliyor. 

1920’li yıllarda Türkiye Cumhu-
riyeti’ni kuran kadroların yaşadığı 
Hamamönü, aynı zamanda ünlü 
şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal 
Marşı’nı yazdığı evin bulunduğu böl-
gedir. Altındağ Belediyesi, ilçenin 
tarihi dokusunu yeniden ayağa kal-
dırarak,  bundan birkaç yıl öncesine 
kadar insanların içinden geçmeye 
ürktüğü, unutulan, ihmal edilen ve 
kaderine terk edilen bölgeyi tekrar 
hayata kazandırdı.  Restore edilerek 
Ankara’ya kazandırılan alan içerisin-
de her zevke ve bütçeye hitap eden 
restoranlar, kafeler, pastaneler, çay 
evleri ve turistik eşya satan mağaza-
larla birlikte kültür sanat merkezleri 
ve müzelerin de sayısı arttırılarak, 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çe-
kecek mekanlar oluşturuldu.  

Hamamönü müzeleri, sanat so-
kağı ve camileri ile de ziyaretçilerin 
yoğun ilgi gösterdiği bir bölge haline 
geldi. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, 
Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Kütüp-
hanesi, Gökyay Vakfı Satranç Mü-
zesi, Somut Olmayan Kültürel Miras 
Müzesi, Şairler ve Yazarlar Evi böl-
gedeki müzeler arasında yer alıyor. 
Sanat sokağı ise, Altındağ Belediye-
si tarafından Hamamönü’ne kazan-

ALTINDAĞ
ANKARA’NIN KÜLTÜR SANAT VE TURİZM MERKEZİ
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
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ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
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ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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dırıldı. Kaybolmaya yüz tutmuş pek 
çok sanat dalı, sanat sokağında sa-
natseverlerle buluşturuluyor. 

Ulucanlar Cezaevi Müzesi 
Ankara için önemli bir simge 

1925 yılında inşa edilen cezaevi-
nin geçmişi, Türk siyasi hayatından 

kesitler sunuyor adeta. Ulucanlar 
Cezaevi sadece infazları ile değil, 
tanınmış mahkumları ile de tarihe 
ismini yazdırdı. Çok gazeteci girdi 
kapısından, çok şair. Bir çok yazarın, 
politikacının hatta sinemacının yolu 
geçti Ulucanlar’dan.

Açık kaldığı 81 yıl boyunca fark-
lı suçlardan pek çok mahkumun 
kaldığı Ulucanlar Cezaevi, Altındağ 
Belediyesi tarafından müze ve kül-
tür sanat merkezine dönüştürüldü. 
Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Beledi-
ye Başkanı Veysel Tiryaki’nin öncü-
lüğünde 1925’te yapıldığı zamanki 

haline sadık kalınarak restore edildi. 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdikle-
rini ifade eden Veysel Tiryaki, “Ulu-
canlar Cezaevi Ankara için önemli 
bir simge. Burasının yıkılmasına izin 
veremezdik. Ankara’nın kültür ve tu-
rizm hayatına önemli bir eser kazan-
dırdığımızı düşünüyorum”   diyerek 
projeye verdiği önemi gözler önüne 
seriyor. 

Bugüne kadar 1 milyon 250 bin 
kişi tarafından ziyaret edilen Ulucan-
lar Cezaevi Müzesi’ndeki koğuşlar 
da o günkü koşullara uygun olarak 
düzenlendi. Titiz bir araştırma ile 
elde edilen tüm eşyalar, balmumu 
heykellerin yarattığı etki ile birleşince 
koğuşlar, eski Türk filmlerindeki ha-
pishane görüntülerini andırıyor san-
ki.   Koğuşlar dışında avlular da, Ulu-
canlar Cezaevi’ne ait fotoğrafların yer 
aldığı bir açık hava sergisi görevini 
üstleniyor. Ulucanlar Cezaevi Müze-
si’nde idamların yapıldığı dar 
ağacı da sergileniyor.  6. Ko-
ğuş ise, Ulucanlar’da kalmış 
tanınmış isimlere ait bilgi, 
belge ve eşyaların bulundu-
ğu koğuş olarak düzenlendi. 
Aynı koğuşta farklı zaman-
larda Ulucanlar Cezaevinde 
kalan gazeteci, yazar, şair, 
siyasetçi, sanatçılara ilişkin 
eşyalar da sergileniyor. 

Türkiye’nin ilk ve tek açık hava 
köy müzesi: ALTINKÖY 

Ankara’da adından sıkça söz edi-
len Altınköy, yerli ve yabancı turist-
lerin yeni yeni keşfettiği bir turizm 
merkezi olma yolunda ilerliyor. Altın-
köy Açık Hava Müzesi; hızlı kentleş-
me ile giderek yok olmaya başlayan 
köy kültürünün yaşatılması ve gele-
cek kuşaklara aktarılması gayesi ile 
Altındağ Belediyesi tarafından haya-
ta geçirilen bir proje. 

Bugün sütün fabrikada üretildi-
ğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini 
sanan şehirde büyüyen çocukları-
mızın, 100 yıl öncesinin doğal köy 
yaşamını öğrenmesi açısından bir 
okul görevi üstlenen Altınköy Açık 
Hava Müzesi, aynı zamanda bir 
kentsel dönüşüm projesi.  Altınköy 
Açık Hava Müzesi Projesiyle, Ka-
radeniz Bölgesi’nde kaderine terk 
edilen “Çantı Evler”e de sahip çıkıl-
dı. Türkiye’nin kültür hazinelerinden 
olan “Çantı Evler”, çoğunlukla Ka-
radeniz orman köylerinde inşa edil-
miş, hiç çivi kullanılmadan yapılan 
100-150 yıllık evler.  Bugün ne yazık 
ki korunamadığından fırınlara odun 
olarak satıldığı için kaybolmaya yüz 
tutmuş bu evler, tek tek söküldü, ta-
şıma yöntemi ile Altınköy’e getirildi, 
tekrar monte edildi, restore edildi ve 
Altınköy içinde korumaya alındı. 

Altınköy’ün kapısı, camisi, ça-
maşırhanesi, okulu, demir ve kalay 
atölyeleri, bakkalı, hizarı, taş fırını, 
dokuma atölyesi, köy evleri, yel 
ve su değirmeni, asma köprüsü, 
köy kahvesi ziyarete açık. Yaşayan 
müze Altınköy Açık Hava Müzesi’n-
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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de, kaybolmaya yüz tutmuş kimi 
meslekler de yaşatılıyor. Türkiye’nin 
farklı il ve ilçelerinden Altınköy Açık 
Hava Müzesi’ne gelen sanatçılar, 
kaybolmaya yüz tutmuş pek çok sa-
nat dalını özellikle çocukların ilgisi-
ne sunuyor.  İpek dokuma, çini yapı-
mı, tespih ve bıçak yapımı, lüle taşı 
işleme, boynuz tarak yapımı, kaval 
yapımı, mozaik yapımı, buğday sapı 
örücülüğü, semer yapımı, keçe ya-
pımı ve topaç yapımı bunlardan sa-
dece bir kaçı…

Köy olur da hayvan olmaz mı? 
Altın Köy Açık Hava Müzesi’nin de 
hayvanları var. Bu köyde koyunlar, 
kuzular, inekler, öküzler, atlar, eşek-
ler, köpekler, kediler, kuşlar, ördek-
ler, hindiler, geyikler, ceylanlar, arılar, 
horozlar, tavuklar da var. 

Altınköy’ün müzeleri ile de farklı-
lık oluşturduğunu söyleyen Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 
kendisi bir açık hava müzesi olan 
Altınköy’de farklı farklı müze evler 
olduğuna da dikkat çekti. Altınköy 
Açık Hava Müzesi’nin kuruluş süre-
cini anlatan fotoğraf ve filmlerin ser-
gilendiği Köy Odası (enformasyon 
konağı), yöresel kıyafetlerle birlikte 
köy yaşamının farklı yönleri ile ser-

gilendiği Etnoğrafya Müzesi, köyde 
hem ev içinde hem dışarda kullanı-
lan eşyaların sergilendiği Köy Müze-
si, köy oyuncaklarından oluşan Köy 
Oyuncakları Müzesi, çocukların geç-
mişte kalan pek çok çocuk oyununu 
oynayabildiği Çocuk Etkinlik Evi ile 
Yaban Hayatı Tanıtım Müzesi,  Al-
tınköy Açık Hava Müzesi’nin dikkat 
çeken unsurları arasında yer alıyor. 

Çantı evlerin her birine farklı fonk-
siyonlar yüklendi. Otel olarak kulla-
nılmak üzere çantı evlerden 5 tanesi 
misafir konağı olarak restore edildi. 

Bir çantı ev ise, kına konağı olarak 
restore edilerek dizayn edildi ve hiz-
mete açıldı. 

Altınköy’de yetiştirilen %100 do-
ğal ürünlerden alışveriş yapmanız 
da mümkün. Köy bakkalında Altın-
köy’de yetiştirilen pek çok sebze 
meyve bulabileceğiniz gibi, köy ek-
meği, süt, yumurta, erişte, tarhana, 
reçel gibi ürünleri satın almanız da 
mümkün. Hediyelik eşya dükkanın-
da ise köy mizansenini hatırlatan pek 
çok hatıra eşya satın alabilirsiniz. 
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI4

“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 
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zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.

35EKİM 2017 / SAYI 17

DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA 
VAKFININ GELENEKSEL 23. İFTAR YEMEĞİ 
ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ SALONUNDA  

4 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE VERİLDİ...

Dörtdivan Köroğlu  Kalkınma ve 
Dayanışma Vakfı organizasyonunda 
ve Altındağ Belediyesinin ev sahipli-
ğinde geleneksel olarak düzenlenen 
iftar yemeğinin 23. sü 4 Haziran 2017  
Pazar akşamı Ulucanlar Cezaevi 
Müzesi salonunda yapıldı.

İftar yemeğine, Dörtdivan’ın bazı 
köy ve mahalle muhtarları ile  Dörtdivan 
Belediye Başkanı Hasan UZUNOĞLU 
ve Vakfın Yönetim Kurulu ile birlikte 
Ankara da yaşayan Dörtdivanlılardan 
yaklaşık 500 kişi katıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberli-
ğe en güzel amaç olduğunu vurgula-
yan Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Da-
yanışma Vakfı Başkanı Ethem ERTUĞ 
yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Sevgili  hemşehrilerim, Vakıf iftar  
yemeğine iştirak eden değerli mi-
safirlerimiz, Altındağ Belediye Baş-
kanımız sayın Veysel TİRYAKİ nin 
katkılarıyla vakfımızın tertip ettiği 
23.Geleneksel İftar Yemeğimizi 
onurlandırdığınız için hepinize hoş 
geldiniz diyor, saygılarımı sunuyo-
rum.

Sevgili Hemşehrilerim,tarih bo-
yunca dünyaya örnek olmuş mede-
niyetler kuran yüce milletimizin bel-
ki de en büyük özelliklerinden birisi 
kendi bağrından çıkan değerleri, her 
zaman baş tacı etmesi bu değerleri 
nesiller boyu yaşayan bir kültür mi-
rasına dönüştürmesidir. Medeniyeti-
mizin ve kültür mozağimizin önemli 

Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı organizasyonu ile Ankara da yaşayan 
Dörtdivanlı’lar Ulucanlar Cezaevi salonunda 23. sü düzenlenen iftar yemeğinde bir araya 
geldiler. İftara Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan UZUNOĞLU da katıldı.



DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

2 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

36

merkezlerinden biri olan güzide şeh-
rimiz Bolu  İli de kendi tarihinin  say-
falarına silinmez harflerle kazınmış 
çok sayıda önemli, tarihi, kültürel, 
toplumsal ve manevi değere sahiptir.

Bolu İli ile adı adeta özdeşleşen 
Köroğlu nun en önemli özelliklerin-
den olan dayanışma, yardımlaşma, 
bölüşüp, paylaşma bireyi koruma, 
eğitime ve geleceğe hazırlama 

düsturundan hareketle Halk Ozanı 
Köroğlu nun adı da hizmetlerimize 
yansıtılmıştır.

Vakfımız şu an ağırlıklı olarak öğ-
renci bursuyla faaliyetlerini devam 
ettirmektedir. Halen üniversitede 
okuyan 175 öğrencimize ayda 120 
TL olmak üzere yıl içersinde yedi ay 
toplam 147.000 TL burs verilmekte-
dir.Önümüzdeki yıllarda hem öğren-
ci sayısını hemde burs miktarını siz 
değerli üyelerimizin destek ve katkı-
larıyla arttırmayı hedefliyoruz.

Değerli hemşehrilerim; Vakfımız 
çok şükür hizmet yolunda epey yol 
aldı. Bu yardım ve desteklerinizin 
devamını bekliyor, hep bir arada 
olmamız münasebetiyle Ramazanı 
Şerifinizi tebrik ediyor, ayrıca Allah 
dan oruçlarınızın makbul ve hayırla-
ra vesile olmasını niyaz ediyor,Hepi-
nizin sağlıklı ve huzurlu günler geçir-
menizi diliyorum.”  dedi .
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Bolu Belediye Başkanlığı tarafından  her yıl düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Köroğlu Festivali’nin 
üçüncü gün etkinlikleri Dörtdivan’da gerçekleştirildi. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Gana’dan 
gelen halk dansları toplulukları ile Bolulu sanatçılar Ömer Öztekin ve Sefa Özcan katıldılar.

Saat 20:30’da başlayan program öncesinde Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, program için gelen konuk-
larına yemek verdi. Yemeğin ardından program Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’nun konuşması ile başladı. 
Ardından sırasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ve Kırgızistan’dan gelen Halk Dansları Toplulukları folklor gös-
terilerini sundular. İzleyenlerden büyük alkış alan gösterilerin ardından Bolulu Sanatçılar Ömer Öztekin ve Sefa Özcan 
birbirinden güzel eserlerini seslendirdiler.

5. ULUSLARARASI KÖROĞLU FESTİVALİ’NİN 3. GÜN 
ETKİNLİKLERİ DÖRTDİVAN’DA DÜZENLENDİ
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2 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI2

“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

2 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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15-16 Eylül 2017 tarihlerinde 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 
(AİBÜ) düzenlenen Bolu’dan Türk 
Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının 
Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslara-
rası Çalıştayı sona erdi. Çalıştayın 
sonunda gerçekleştirilen değerlen-
dirme oturumunda sonuç bildirgesi 
kamuoyu ile paylaşıldı.

Marka Şehir Bolu ve Köroğlu Fes-
tivali kapsamında Bolu Valiliği, Bolu 
Belediyesi, AİBÜ Bolu Halk Kültürü-
nü Araştırma ve Uygulama Merkezi 
ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
logo desteğiyle düzenlenen Ulusla-
rarası Çalıştaya, Türkiye’nin yanı sıra 
12 ülkeden 38 bilim insanı katıldı ve 
12 oturumda 16 konu başlığı tartışıl-
dı. Çalıştayın kapanış oturumuna ka-
tılan Bolu Belediye Başkan Yardım-
cısı Emine Davarcıoğlu ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi 
ise tüm katılımcılara katkılarından 
dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Köroğlu çalışamalarının duayen 
isimleri Prof. Dr. Fikret Türkmen ve  
Prof. Dr. Dursun Yıldırım tarafından ger-
çekleştirilen değerlendirme oturumunun 
ardından çalıştayın sonuç bildirgesi, 
Prof. Dr. Metin Ekici tarafından okundu.

On maddeden oluşan çalıştay 
sonuç bildirgesinde; bugüne kadar 
yapılan sempozyum, kongre ve ça-
lıştaylarda sunulan bildiriler arasın-
da sayıca az olan konular üzerinde 
yoğunlaşılması önerisinin yanı sıra, 
Köroğlu ile ilgili olarak yapılan tüm 
çalışmaların toplanarak sanal bir 
kütüphanede bir araya getirilmesi,  
Bolu’nun kültür değerlerinin tanıtıl-
masının hedefleneceği bir belgesel 
film hazırlanması, Köroğlu ile ilgili 
uluslararası dillerde yapılan yayın-
ların çevirilerinin yapılarak literatüre 
kazandırılması, Köroğlu ile ilgili lisans 
üstü tez çalışmalarının artırılması, 
Kazak Bilimler Akademisi arşivinde 

yer alan ve yaklaşık 2700 sayfadan 
oluşan Kazak Köroğlu varyantının 
Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi’nin katılacağı ortak bir 
proje kapsamında Türkiye Türk-
çesine aktarılması, başta Türkiye 
olmak üzere Köroğlu geleneğinin 
yaşatıldığı bütün bölgelerde derle-
me çalışmalarının yeniden yapılıp 
metot birliğini sağlamak  için Bolu 
öncülüğünde bilim adamlarından 
oluşan bir komisyonun kurulması ve 
ilerideki bilimsel çalışmaların iki yıl-
da bir yapılması konusunda öneriler 
sunuldu.

ULUSLARARASI KÖROĞLU 
ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 

KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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nasip etmesiyle seçildiğim, 
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Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Çocuk,Yüce Allah’ın insanlara 
verdiği güzel bir hediye ve emanet-
tir. Aynı zamanda önemli bir sınavdır. 
Bu sınav; emanet olarak verilen ço-
cuklara iyi bir eğitim, güzel bir ter-
biye verilmekle ve faydalı bir insan 
olarak yetiştirilmekle kazanılır. Yüce 
Allah Kur’an-ı Kerim’de “Mallarınız 
ve çocuklarınız ancak birer sınavdır. 
Allah katında ise büyük bir mükafat 
vardır.”(Tegabun-15)

“Ey iman edenler. Kendinizi, ço-
luk ve çocuğunuzu (ehlinizi) yakıtı 
insanlar ve taşlar olan Cehennem 
ateşinden koruyun.” (Tahrim-6)

“Mal ve çocuklar dünya hayatının 
süsüdür.” (Kehf-46) buyurmaktadır.

Milletlerin hedefi geleceğe iyi ne-
siller yetiştirmek, anne ve babaların 
özlemi ise faydalı, bilgili ve terbiyeli 
çocuklara sahip olmaktır. Bu sebep-
le her zaman olduğu gibi bugünde 
üzerinde önemle durulması gereken 
konulardan birisi çocuklarımızın ge-
reği gibi yetiştirilmeleridir. Gelece-
ğe ümitle bakmanın tek çıkar yolu  
da budur.

Aile toplumun temeli, çocukların 
ise ilk ve en önemli karakter oku-
ludur. Müslüman Türk milleti tarih 
boyunca aile yuvasına büyük değer 
vermiş, dini, milli ve ahlaki değer-
lerimizin öğretildiği, yaşandığı ve 
korunduğu bir “Kutsal Çatı” olarak 
kabul etmiştir.

Çocuklarımızın sağlam karakterli, 

inançlı, sağlıklı ve kültürlü bir şekil-
de yetiştirilmesinde ilk görevin anne 
ve babalara düştüğü tartışılmaz bir 
gerçektir. Çünkü iyi ve kötü alış-
kanlıkların kazanıldığı, dini bilgilerin 
verildiği ve ahlak kurallarının öğ-
retildiği ilk eğitim yeri evdir. İslam 
Dini çocuk eğitimine büyük önem 
vermiş, doğumundan itibaren onla-
rın yetiştirilmesinde anne ve babayı 
sorumlu tutmuştur. Peygamberimiz  
Hz. Muhammed “Çocuklarınıza kar-
şı hoş muamelede bulunun ve onları 
güzel terbiye edin” , “Hiçbir baba 
çocuğa güzel terbiyeden daha üs-
tün bir hediye vermiş olamaz” bu-
yurmuşlardır. Yüce Allah tarafından 
saf ve temiz bir şekilde bize hediye 
edilen çocukları sosyal hayata ha-
zırlarken onlara manevi değerlerin 
kazandırılması da büyük önem ta-
şımaktadır Peygamberimiz “Her do-
ğan çocuk fıtrat üzere (İslam dinini 
kabul etmeye müsait bir şekilde) do-
ğar, fakat anne ve babası onu kendi 
dinlerine döndürürler. Yahudi iseler 
Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi iseler 
Hıristiyan veya Mecusi yaparlar.” bu-
yurmuştur. Fıtratın terim olarak karşı-
lığı bir gerçeği kabul etme yeteneği 
demektir.

Çocuk hangi ırk ve dine mensup 
anneden doğarsa doğsun kendisine 
verilecek inanç ve terbiye sistemini 
kabul etme ve benimseme yeteneği-
ne sahip ve buna hazır olarak dün-
yaya geliyor demektir. Bu itibarla; 
müslüman olan anne ve baba, çocu-
ğunun eğitim ve öğretimini yaptırır-

ken aynı zamanda onlara Allah sevgi-
si ve Din duygusunu da kazandırmak 
durumundadır. Ancak çocuğa dini bil-
giler verirken korku değil sevgi esas 
alınmalıdır. Çocukları yanlış davranış-
ları yüzünden “Allah seni yakacak”  
“Allah seni Cehenneme koyacak” 
gibi sözlerle korkutmak yerine, “Doğ-
ru söylersen veya şöyle yaparsan  
Allah seni daha çok sever, Cennetine 
koyar” gibi sözlerle onlara yaptıkları 
yanlışlıkları hatırlatmak daha etkili ve 
uygun bir eğitim tarzıdır.

Peygamberimiz insanları eğitir-
ken daima şefkat, merhamet ve sev-
gi metodunu kullanmıştır, Sahabiler-
den Rafi İbnu Amri’l Gıfari başından 
geçen bir olayı şöyle anlatıyor. “He-

ÇOCUK VE EĞİTİM

Arif SOYTÜRK
Diyanet İşleri Başkanlığı Emekli 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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nüz çocuk iken bir hurma ağacını 
taşlamıştım. Beni yapmış olduğum 
bu hareketten dolayı Hz. Muham-
med’e götürdüler. Hz. Muhammed 
buyurdular ki - Yavrum hurma ağa-
cını niçin taşladın? Benim karnım 
açtı, yemek için taşladım deyince, 
yavrum bir daha acıkırsan hurma 
ağacını taşlama, altına düşenlerden 
ye dedi ve sonra başımı okşayarak 
Allah’ım bu yavrunun karnını doyur 
diye dua etti.” Burada Hz. Peygam-
berin tavrı çocuk eğitimi açısından 
çok önemlidir. Hz. Muhammed önce 
çocuğun hurma ağacını neden taş-
ladığını sormuş, yani yapılan hare-
ketin sebebini araştırmış ve ondan 
sonrası için çocuğa bir yol göster-
miştir. Hiçbir insan sebepsiz olarak 
her hangi bir davranışta bulunmaz. 
Yapılan her hareketin, her davranışın 
ve her sözün bir sebebi vardır. Onun 
için suç sayılabilecek her hareketin 
sebebi araştırılmalıdır. Özellikle ço-
cukların hataları karşısında bu ko-
nuda daha da hassas olunmalıdır. 
Yukarıda anlatılan olay karşısında 
Hz. Peygamberin tavrının ne olaca-
ğının öğrenilmesi maksadıyla kolun-
dan tutup getirilen Rafi’nin suçüstü 
yakalanmasından dolayı korku duy-
maması mümkün değildir. Bu durum 
karşısında Peygamberimizin davra-
nışı “Yavrum diye hitap etmesi, ba-
şını okşaması, sevgiyle yaklaşması 
ve bir daha acıktığında ne yapması 
gerektiğini söylemesi” çok önemli-
dir. Bugün çoğunlukla sebep dahi 
sorulmadan çocukların cezalandırıl-
ması yolunun seçilmesi çok yanlış 
bir metottur. Çocuğun affedilmesi 
onun gönlünü kazanmaya yeterlidir.

Çocuk eğitiminde önemli bir 
husus da anne ve babanın onlara 
model, örnek ve rehber olmaları-
dır. Çocuk fotoğraf makinası gibidir. 
Gördüğünü taklit eden, duyduğu-
nu ezberleyendir. Bu nedenle ço-
cukların yanında olumsuz tavır ve 
davranışlarda bulunan ve iyi örnek 
olmayan anne ve babaların çocukla-
rından şikayet etmeye hakları yoktur.

Anne ve babayı bir ressam kabul 
edersek, çocuk da bembeyaz bir tu-
val gibidir. Resmin güzel olması için; 
ressamın maharetle, sabırla ve sev-
giyle tuvali kare kare işlemesi gerek-
mektedir. Çocukların yanında söyle-
dikleri ile yaptıkları uyumlu olmayan 
ebeveynlerin doğru model olmaları 
mümkün değildir. Çocukların yanında 
yalan söyleyen, sigara içen bir anne 
ve babanın çocuğuna sigara içme, 
yalan söyleme demesinin hiç bir şey 
ifade etmeyeceği gayet açıktır.

Burada bir kaç hususu daha 
belirtmek istiyorum. Anne ve baba 
çocuklarına gerçek sevgilerini gös-
termelidir. Bu sevgiyi gösterirken her-
hangi bir koşula bağlamamalıdırlar. 
Dersine çalışırsan, şunu yapmasan 
v.s. seni çok seveceğim, sana şunu 
alacağım gibi sözler yanlıştır. Koşul-
suz onların başlarını okşayın, öpün 
ve güzel sözler söyleyin. Dünyada 
anne ve baba sevgisi kadar çocuk-
ların ruhunu besleyen başka bir şey 
yoktur. Aynı zamanda yaşlarına bakıl-
maksızın onlara saygı da duymalıyız. 
Evde birden fazla çocuk varsa onlar 
arasında veya başka çocuklarla asla 
kıyaslama yapmamalıyız. Ayrıca kar-
deşler arasında  eşit davranmaya 
özen göstermeliyiz. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed “Allah’tan korkun ve 
çocuklarınız arasında adaleti göze-
tin.” buyurmaktadır.(Buhari) Çünkü 
her çocuğun davranış ve yetenekle-
ri farklıdır. Yukarıda Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’den verilen örnek-
te görüldüğü gibi onların kusurları-
nı gördüğünüzde onlara kızmayın. 
Hakaret etmeyin. Vurmayın. Şefkat, 
merhamet ve Güleryüz herşeyi hal-
ledecektir. Ancak sevginin aşırısı da, 
otoritenin fazlası da iyi değildir.

Çocuklara anne ve baba mutlaka 
zaman ayırmalıdır. İşleri ne kadar yo-
ğun ve yorucu olursa olsun onlarla 
hergün belirli bir süre vakit geçir-
melidirler. Günümüzde çocuklarını 
yeterince görmeyen anne ve baba-
lar ile baba ve annelerini görmeyen 
çocukların sayısı az değildir. Tele-

vizyon, internet ve cep telefonu gibi 
hızla insan hayatına giren teknoloji 
maalesef bizden çok şeyleri de aldı 
götürdü. Kahvaltı ve yemeklerde bile 
aynı sofra etrafında buluşamayan, 
ayrı ayrı odalara çekilip birbirleri ile 
konuşma imkanı dahi bulamayan 
ailelerin sayısının her geçen gün 
artması bizleri derinden düşünmeye 
sevkediyor. Saatlerce internet başın-
da vakit geçiren çocuklar. Hatta cep 
telefonu veya tableti açıp çocukları-
na bu şekilde mama yediren anneler.

Aile ziyaretlerinde bile, sohbet 
etme yerine televizyon veya maç 
izlemenin yaygınlaştığı günleri ya-
şamaktayız. Teknolojiden elbetteki 
yararlanacağız. Ama makul bir süre 
ve faydalı olanları. Bütün bu olum-
suzluklara rağmen tekrar ediyorum, 
çocuklarımızın ne ile meşgul oldu-
ğunu, arkadaş ve sosyal hayatlarını 
da takip etmek zorundayız. Elbette 
çocuk yetiştirmek güç, yorucu ve 
karmaşık bir iştir. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed “çocuğunuza bıra-
kacağınız en güzel miras onu hem 
bu dünya hem de ahiret mutluluğu-
na eriştirecek terbiyedir”. (Tirmizi)

Günümüzde üzerinde önemle 
durulması gereken bir konuda, kız 
ve erkek çocuklar arasında herhan-
gi bir ayırım gözetmeksizin eğitim ve 
öğretimlerinin yaptırılmasına gere-
ken titizliğin gösterilmesidir. Okuyup 
öğrenmek ve bilgi sahibi olmak dini-
mizin ilk emridir. Yüce Allah Kur’an-ı 
Kerim’de “Deki hiç bilenlerle bilme-
yenler bir olur mu?” buyurmaktadır. 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-
med de, ilim öğrenmenin her erkek 
ve kadın Müslümana farz olduğunu 
bildirmiştir. Bu nedenle anne ve ba-
baların, çocukların eğitim ve öğre-
timleriyle yakından ilgilenerek bilgili, 
kültürlü, milli ve manevi değerlere 
sahip, yararlı birer insan olmaları 
yolunda gerekli çabayı göstermeleri 
dini bir görevdir. Çocuğun işlenecek 
bir elmasa benzediği, ne kadar iyi iş-
lenirse o derece kıymet ve değerinin 
artacağı unutulmamalıdır.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 

DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI2

“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.

DİVANKAV TEMMUZ 2012 / SAYI 15 1

içindekiler
Vakfımıza Hamamönü’nde Yeni Bina Aldık ......................... 2
• Ethem ERTUĞ
Dörtdivan’ın Geleceği, Kalkınması ve Gelişimi İçin Gerekli 
Çalışmalar,  Halkımızın Destekleriyle Devam Ediyor ......... 3
• Nursal VURAL ZORLU
“Bizim Tek Bir Davamız Var: Adı DÖRTDİVAN” .................. 4
• Hasan UZUNOĞLU
“DİVANKAV’a Minnettarım”  ................................................ 5
• Mustafa ÖZDEMİR
Her İşin Başı İhlas  ............................................................. 6
• Mustafa TOPSAKAL
Kutlama  ............................................................................. 7
100 Yıl Öncesinin Köy Hayatı Altındağ’a Kuruluyor  ........... 8
Dörtdivan Belediyesi Altındağ Belediye Başkanı
Veysel  Tiryaki’yi Onurlandırdı  ......................................... 14
“Köroğlu’nu Sahiplenmek...”  ............................................ 15
• Metin İPEK
2013 Yılı Sonu İtibariyle Dörtdivan Nüfusu  .......................14
Gerede Eski  Müftüsü Ali  Rıza Ünlü’nün 
“Tarih Boyunca Gerede” Adlı Eserinde 
Yer Alan Dörtdivanlı Meşhurlar ve Eserleri  ...................... 16
• Dr. Abdullah DEMİRCİ
“Su Gelecektir Projesi” Başarıyla Sona Erdi  .................... 19
“İyiki Doğdun”  .................................................................. 21
“Geçmişe Yolculuk Projesi” Kapsamında 
Dörtdivanlı Kadınlar Çanakkale’yi Gezdi  ......................... 22
Bolu Valisi Sayın Zahteroğulları : “Önceliğimiz
Hasarları Gidermek”  ........................................................ 24
Yüceer “Vatandaşlarımızın Yanındayız”  .......................... 24
Dörtdivan’da Sel Suları Temizlendi  .................................. 25
Bolu Valisi Sayın Ahmet Zahteroğulları
Dörtdivan’ı Ziyaret Etti  ..................................................... 26
Dörtdivan’da Kermes ve Sergi  ......................................... 28
Dörtdivan Çiftçisi Bilgilendirildi.......................................... 29
Dörtdivanlı Kadın Çiftçilere Eğitim Verildi ......................... 29
“Dörtdivan’da 17 Yaşında Bir Öğretmenim”  ..................... 30
• Betül BAYLAM (UĞUZMAN)
Dörtdivan Anadolu Öğretmen Lisesi
Mezuniyet Töreni Yapıldı .................................................. 33
Dörtdivan’da Patates Yasağı Kalktı  ................................. 34
Dörtdivan Çiftçisi Patates Konusunda Bilgilendirildi ......... 34
Bolulular Nerede Yaşıyor ?  .............................................. 35
• Ramazan YAMAN
DİVANKAV Yönetim Kurulu Üyeleri .................................. 36
DİVANKAV Mütevelli Heyet Üyeleri  ................................. 37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Burs Veren
Hemşehrilerimizin Listesi .................................................. 38
DİVANKAV’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 
Burs Verdiği Öğrencilerin Listesi ...................................... 39
Hamamönü’ndeki Vakıf Bınamızın Satın Alınabilmesi İçin
Bağış Yapan Hemşehrilerimizin Listesi  ........................... 40
DİVANKAV Burs Şartları  .................................................. 41

DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI

2 DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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“Bizim Tek Bir Davamız 
Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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vanlı olmaktan gurur duyacağı 
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tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
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ve beraberlik içerisinde hareket 
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Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-
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Var: Adı DÖRTDİVAN”

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu:

Hasan UZUNOĞLU
Dörtdivan Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim, 

Dörtdivan’ımızın 

Güzel İnsanları! 

3O Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin ardından sizle-
rin oyları ve Cenab-ı Allah’ın 
nasip etmesiyle seçildiğim, 
Dörtdivan’a ve dolayısıyla siz-
lere hizmet etmenin bir aracı 
olan bu kutsal görevimin henüz 
başında, sizlere sesimi duyur-
ma ve sizlerle buluşma imkanı 
veren DİVANKAV Dergisine te-
şekkür ediyorum. 

Sivil toplum örgütleri, vatan-
daşların yönetime istek ve şika-
yetlerinin  duyurulması, yöresel 
kültürün yaşatılması, birlik ve 
beraberlik bilincinin canlı tutu-
larak örgütlü hareket edebilme 
imkanı vermesi açısından son 
derece önemlidir. DİVANKAV, 
doksanlı yıllardan beri bu göre-
vini layıkıyla yapmış, İlçemizin 

sesini duyurmada ve tanıtılma-
sında önemli roller üstlenmiştir. 
Bir memleketin kalkınması için 
yerel yöneticilerle beraber hal-
kın ve sivil toplum örgütlerinin 
el ele vermesi, birlik ve beraber-
lik içerisinde meselelerin çözü-
mü için mücadele etmesi şart-
tır. Her Dörtdivanlı gibi ben de 
bir zamanlar otuz bin nüfusun 
olduğu, çarşıda gezerken omuz 
omuza değmeden yürümenin 
mümkün olmadığı, çocukları-
mızın iş bulmak için dışarıya 
gitmek zorunda kalmadığı gün-
lerin özlemini duyuyorum. Bu 
özlem neticesindedir ki, “Bizim 
Bir Davamız Var: Adı Dörtdi-
van” sloganıyla geldiğim Bele-
diye Başkanlığı görevim boyun-
ca, Dörtdivan’ı geri kalmışlık 
zincirinden kurtarmak, aydınlık 
geleceğine ulaştırmak, yarın-
larımıza ışık tutmak için yeni 
Dörtdivan vizyonumuz çerçe-
vesinde geliştirdiğimiz projele-

rimizle Dörtdivan’ı o eski şaşalı 
günlerine kavuşturacağımıza, 
Dörtdivan’ın ihtiyacı olan dina-
mizmi ve kalkınma ivmesini ka-
zandırabileceğimize olan inan-
cım tamdır. 

Bunu yaparken aynı zaman-
da her Dörtdivanlı’nın Dörtdi-
vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  
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vanlı olmaktan gurur duyacağı 
hemşehrilik bilincimizi yüksek 
tutmaya, yerel yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve halkın birlik 
ve beraberlik içerisinde hareket 
etmesini sağlamaya çalışaca-
ğız. 

Her zaman söylediğim gibi, 
“Bizim Tek Bir Davamız Var: 
Adı Dörtdivan.” Bu dava he-
pimizin davası olmalı. Bu dava, 
Dörtdivan’ı seven, Dörtdivan’a 
gönül veren herkesin davası 
olmalı. Eğer bu davayı hep be-
raber sahiplenirsek, birlik olup 
Dörtdivan için el ele verirsek, 
yaşanabilir bir Dörtdivan’ı biz-
den sonraki nesillere miras bı-
rakabiliriz. 

Bu duygularla tüm hemşeh-
rilerimi en içten sevgi ve say-
gılarımla selamlıyor, esenlikler 
diliyorum.  

Değerli Hemşerilerim!

Bundan yaklaşık iki yıl önce 
30 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan siz değerli hemşerilerimin 
teveccühü ile seçilmiş olduğum 
Dörtdivan Belediye Başkanlığı 
görevime başlarken DİVANKAV’ı-
mızın sizlere sesimizi duyurmaya 
aracılık eden dergisinin bu say-
fasında, göreve gelmeden önce 
sloganlaştırdığımız bir sevdamızı 
söylemiştik: ‘’Bizim Bir Sevdamız 
Var, Adı Dörtdivan’’ 

Dörtdivan Sevdası ile başladı-
ğımız kutsal görevimizde iki yıllık 
zaman zarfında Dörtdivan’ın aci-
liyet arz eden sorunlarını çözme-
ye odaklandık. İlk olarak özellikle 
kadınlarımızı kış aylarında çok 
büyük bir çileye dönüşen kömür 
sobası yakma derdinden kurtar-
mak için Dörtdivan’a doğalgazın 
kazandırılması noktasında Anka-
ra’da temaslarda bulunduk. Enerji 
Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın 
Dörtdivan ziyaretinde de do-
ğalgazın Dörtdivan’a getirilmesi 
noktasında taleplerimizi ilettik. 
EPDK, 09 Temmuz 2015 tarih 
ve 5678-14 sıralı Kurul kararıyla 
Dörtdivan ilçemize doğalgaz da-
ğıtımı için Aksa Bilecik Bolu Da-
ğıtım A.Ş.’ne lisans verildi. Lisans 
sahibinin projelendirme çalışma-
larını tamamlamasının ardından 

doğalgaz çalışmalarına 2016 yı-
lında Basınç düşürme istasyonu 
ve 2017 yılında ana arterlerin dö-
şenmesine başlanacak.

Tarımla ilgi Dörtdivan da iki 
büyük gelişme yaşandı. Tekke 
barajı ve toplulaştırma. Bu büyük 
iki proje ile birlikte Dörtdivan’ın 
kaderi değişecek. İlçemizi tarım 
alanında çok önemli yerlere ta-
şıyacak bu iki proje sayesinde 
Dörtdivan’ımıza Tarımsal Organi-
ze Sanayi alanında da yatırımla-
ra vesile olacaktır. Bu bağlamda 
bizler Bakanlık düzeyinde çalış-
malarımızı başlattık.  İnşallah kısa 
zamanda sonuçlanacaktır.

Tekke barajıyla birlikte kartal 
kaya güzergâhı değişti. Yeni tu-
rizm yolumuzun alt yapı ve sta-
bilize çalışmaları tamamlandı. 
Stabilize asfalt olacak yolun sıcak 
asfalt olarak yapılması konusun-
da Ulaştırma Bakanlığına girişim-
lerimiz oldu. Kartalkaya yolu üze-
rinde 30 Hektarlık araziyi A Tipi 
mesire alanı için müracaat yaptık. 

Seçim beyannamemizde hem-
şerilerimize verdiğimiz sözlerden 
olan ve geleceğimizin teminatı 
çocuklarımız için mahallelerimize 
çocuk Parkları yapıldı. Bunun ya-
nında mahallelerimizde asfaltla-
ma çalışmaları yapıldı ve mahalle 
içlerinde bordür ve kilitli parke 

taşı çalışmalarımız devam ediyor. 

İlçemizde 80 Dönümlük bir 
araziyi ‘’Sanayi Alanı‘’ olarak oluş-
turduk. Yatırımcı beklenmektedir.

Dörtdivan’ımızın simgesi ve 
coğrafi güzelliklerinden olan 
Adakınık Eğrice deresi ve Ulusu 
deresinin Kadılar Mahallesin-
den Sanayi bölgesine kadar olan 
alanında dere ıslahı tamamlan-
dı. Sanayi bölgesinden Yayalar 
köprüsüne kadar olan bölgenin 
müracaatını yaptık önümüzdeki 
yıldan itibaren çalışmalar başlatı-
lacaktır.

Belediyemizin halkımıza daha 
kaliteli hizmet verebilmesi için 
Minibüs, Zabıta aracı, Vidanjör, 
Kamyon, İtfaiye öncü aracı, çift 
kabin pikap kamyonet, cenaze yı-
kama aracı, Dozer ve Kar Küreme 
bıçağı alarak araç ve makine par-
kımızı yeniledik ve yenilemeye 
devam ediyoruz.

 Dörtdivan’a 5 – 6 tesisten olu-
şan Spor Kompleksi yapılacak. 
Dörtdivan’a spor kompleksi ya-
pılabilmesi amacıyla Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığından ödenek 
tahsis edildi. Etüt çalışmaları ta-

YAŞANILABİLİR BİR 
DÖRTDİVAN İÇİN İLK GÜNKÜ 
HEYECANLA ÇALIŞAMALARIMIZA  
DEVAM EDİYORUZ.
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Vakfımız 2016-2017 öğretim yılında aylık 120.00 liradan 175 öğrenciye burs verdi.

Burs verip eğitime destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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DİVANKAV
DÖRTDİVAN KÖROĞLU

KALKINMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BÜLTENİ

SAYI : 15 TEMMUZ 2014

Yerel süreli yayın

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ethem ERTUĞ

YAYIN KURULU

Ethem ERTUĞ 
Ahmet ERSOY

DİVANKAV 
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma 

ve Dayanışma Vakfı
Tepealtı Mahallesi Gürler Sok.

No: 157/1 Yenimahalle / ANKARA
Tel&Fax: (0.312) 327 34  05 

Tel&Fax: 327 34 16
E-mail: divankav1999@hotmail.com
Web Sitesi: www.divankav.org.tr

Kaynak gösterilerek
Bültenden alıntı yapılabilir.

Tasarım & Baskı:
Çağdaş Basım Hizmetleri

Kazım Karabekir Cad.
Kültür Çarşısı 7/71-72

İskitler / ANKARA
Tel: (0312) 342 01 93

• Para ile satılmaz. ÜCRETSİZDİR
• Bültende yer alan yazılardaki fikir ve  
 görüşler yazarlarına aittir.
• Bültenimiz Basın Ahlâk Yasası’na  
 uymayı taahhüt eder.

YÖNETİM YERİ

SAHİBİ:
Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve 

Dayanışma Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem ERTUĞ

Basım Tarihi: Temmuz 2015

DÖRTDİVAN BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYE 
BAŞKANI  VEYSEL TİRYAKİ'Yİ ONURLANDIRDI
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Değerli Hemşehrilerim;

Vakfımızın Kuruluş amacının 
ana konularından birisi de okuyan 
ihtiyaç sahibi gençlerimize maddi 
yönden destek vermektir.

Bunun için de her sene sizler-
den maddi yardım talep ediyoruz. 
Her yıl okuyan öğrenci sayısı artı-
yor. Dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. 
Bunun için de Vakıf olarak daha 
çok burs bulmamız gerekiyor. Bu 
da bizi çok yoruyor. Çünkü biz hep 
aynı şahıslardan maddi yardım 
alabiliyoruz. İmkanı olup da burs 
vermeyen veya veremeyen hem-
şehrilerimiz var, ama alamıyoruz. 
Burada bizim eksiğimiz var. Hele 
bir de yönetimde gevşeme olursa 
daha sıkıntı olacaktır.  Burs sayısı 
azalacaktır. Bu durum bizi daha 
çok üzecektir. Onun için Vakfımıza 
devamlı geliri olan imkanlar, yol-
larını araştırdık. Yönetim olarak 
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“Ne yapabiliriz” diye düşündük. 
Zaten ecdadımızın kurduğu vakıf-
lara baktığımızda devamlı gelir 
getiren gayrimenkullere sahip ol-
duklarını görmekteyiz.

İşte bu nedenlerle Genel Kurul-
larımızda durum değerlendirme-
si yaparak, kira geliri sağlayacak 
yer alma kararı aldık. Ve harekete 
geçtik, iş sahibi olan, imkanları iyi 
olan ve bu olaya olumlu yaklaşan 
hemşehrilerimize ulaştık. Ankara, 
İstanbul ve Bolu’daki hemşehrile-
rimizi ziyaret ettik.

Kendilerinden ödeme taahhüt-
leri aldık. Listeler yaptık, belli ta-
rihlerde olmak üzere 500.000.00 
TL taahhüt sözü aldık. Yönetim 
olarak en iyi kira getiren yerin alın-
masını araştırdık. Hemşehrimiz 
Veysel Beyi ziyaret ettik. Sonunda 
Hamamönü’nde cadde üzerinde 
restore edilen tarihi bir evin iha-

lesine girdik ve yer bizde kaldı. Bu 
çalışmalarımızı devam ettirirken 
Veysel Bey hep yanımızda olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ederiz.

Paraların bir kısmını topladık, 
ancak söz verenlerin taahhütle-
rinde aksamalar oldu. Vermeyen-
ler oldu, veremeyenler de oldu. 
Bunun üzerine iki hemşehrimiz-
den 150.000.00 TL borç alarak 
yerimizin tapusunu aldık. Yerimizi 
bir yıllık peşin kiraya verdik. Biraz 
daha para toplayarak borcumuzu 
50.000.00 TL’ye indirdik. Ama 
inşaallah biz kalan borcumuzu da 
ödeyeceğiz.

Bundan sonraki yönetimler 
para toplama da daha az zorluk 
çekeceklerdir. Biz buna inanıyo-
ruz.

Vakıf Yönetimi hakkında bazı 
hemşehrilerimi olumsuz düşüne-
bilirler. Memnun olmayabilirler. 
Ama şu gerçeği görmelerinde fay-
da var. Dörtdivan Bolu’nun en kü-
çük ilçesi. Gerede hariç hiçbir ilçe-
de Vakıf yok. Burs verme yok. Ben-
zeer faaliyet yok. Olaya bir de bu 
açıdan bakmalarında fayda var.

Sözlerime son verirken, başta 
Veysel Bey olmak üzere bize des-
tek veren herkese teşekkür ede-
rim.

VAKFIMIZA 
HAMAMÖNÜ’NDE
YENİ BİNA ALDIK

Ethem ERTUĞ 
DİVANKAV Başkanı

HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI BEKLİYORUZKIYMETLİ 
HEMŞEHRİLERİM

Kıymetli Hemşehrilerim

Sizlerle tekrar buluşmaktan ve 
sizlerle hasbihal etmekten dola-
yı Allah’a şükürler ediyorum. Bu 
buluşmamızda sizlerle şöyle geç-
mişe doğru bir yolculuk yapmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, sosyal faaliyet-
lere ve hayır işlerine gönül vermiş 
bir avuç hemşehrimizle 1993 yı-
lında DİVANDER (Dörtdivanlılar, 
Kültür, Yardımlaşma ve Güzelleş-
tirme Derneği) adı altında bir ara-
ya gelerek faaliyetlerimize baş-
ladık. Geceler tertipleyerek, iftar 
yemekleri ve yayla şenlikleri dü-
zenleyerek derneğimizi büyüttük 
geliştirdik. Daha sonra dernek ça-
tısının faaliyetlerimizde yetersiz 
kalması nedeniyle 15 Mayıs 1999 
tarihli Resmi Gazetedeki ilan ile 
DİVANKAV’ı (Dörtdivan Köroğlu 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) 
kurduk. Yeni büro aldık, faaliyet-
lerimiz genişledi. Hemşehrileri-
mizin teveccühleriyle Bolu ilçeleri 
içerisinde en küçük ilçe olmamıza 
rağmen sosyal faaliyetlerde tar-
tışmasız birinci olduk. Daha sonra 
kıymetli hemşehrimiz Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 
Bey’in desteği, hemşehrilerimizin 
de yardımlarıyla Hamamönünde 
restore edilmiş eski Ankara evle-
rinden birini satın alıp kiraya ve-
rerek vakfımıza düzenli bir gelir 
getirmesini temin ettik. Şu an ise 
ağırlıklı  olarak öğrenci burslarıyla 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bunları yaparken de çok büyük 

bir manevi haz duyuyoruz. 

İnsanoğlu dünya yaşamında 
bir mücadele içerisindedir. Ki-
misi daha çok kazanmak daha 
müreffeh bir hayat yaşamak için 
çalışır durur. Kimi insan ise daha 
kanaatkardır. Hem bu dünya hem 
de ahiret hayatı için çalışır. Mad-
di manevi hayır işleriyle uğraşır 
ve bu dünyasını refah içerisin-
de geçirmek için de gayret eder. 
Hepimizin bildiği gibi bu dünya 
geçicidir. En sonunda fani hayat 
bitecek baki hayat başlayacaktır. 
Arkada kalan ise insanın yaptığı 
faydalı işler, bıraktığı hayır mües-
seseleri ve hayırla yad edilen bir 
isimdir. İnsan için arkasından “ Bu 
iyi bir insandı, Allah ondan razı ol-
sun” diye bir cümle sarf edilmesi 
o insan için en büyük hazinedir.

Sevgili Hemşehrilerim!

Şöyle geçmişe baktığımızda 
zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz. Daha dün gençtik, za-
man çabucak geçiyor. Kimimiz 
orta yaşlara geldik, kimimiz ise 
ileri yaşlardayız. Bizler de gelip 
geçeceğiz. Arkamızdan bir hayır 
dua edilirse bizim için en büyük 
kazanç bu olacaktır. Geçmişte 
yaşamış zengin insanlar, devlet 
adamları, padişahlar hepsi şimdi 
fani oldular. Ama arkalarından bı-
raktıkları vakıf müesseseleri hala 
insanlara faydalı olmak için var-
lıklarını sürdürüyorlar ve bu yüz-
den o insanların amel defterleri-
ne devamlı sevap yazılıyor. Yani 
o insanlar manen hala yaşamaya 

devam ediyorlar. 

Vakıf gibi hayır müesseseleri 
maddi ve manevi fedakarlık is-
teyen kuruluşlardır. Bir evlat gibi 
bakıp büyüttüğümüz ve üzerine 
titrediğimiz bu kuruluşları biz-
den sonra bırakabileceğimiz du-
yarlı ve genç hemşehrilerimizin 
bulunması bizleri gerçekten çok 
bahtiyar etmektedir. Artık bizim 
de eğitimli, donanımlı, dünyayı 
tanıyan, ufku açık genç kardeşle-
rimiz var. Arkamızdan sivil toplum 
kuruluşlarının önemini kavrayan, 
taleplerini, arzularını dile getir-
mesini bilen bir kuşak geliyor.

Değerli Hemşehrilerim

Sizlerin yardımları ve destek-
leri, bizlerin ise acizane gayretle-
riyle vakfımızı bugünlere getirdik. 
Vakfımız çok şükür kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya başladı. Bu 
yardım ve desteklerinizin deva-
mını bekliyor hepinize sağlıklı ve 
huzurlu günler diliyorum.
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2016 - 2017 ÖĞRETİM YILI BURS VEREN 
HEMŞEHRİLERİMİZİN LİSTESİ

 
Vakfımız kanalıyla 2016-2017 öğretim yılında aylık 120,00 liradan 175 öğrenciye 

burs verip eğitime destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.

SIRA
NO

SIRA
NO

SIRA
NO

BURS
ADEDİ

BURS
ADEDİ

BURS
ADEDİADI SOYADI ADI SOYADI ADI SOYADI

1 VEYSEL TİRYAKİ  5
2 ETHEM ERTUĞ   5
3 HAMZA BAŞARAN  15
4 İRFAN PEKER  6
5 MAHİR SAĞLAM  2
6 BASRİ GÖKÇEOĞLU  6
7 ADEM SOYKAN  7
8 RAHMİ DİLEKCAN  8
9 İSMAİL BAŞYİĞİT  3
10 ADEM YILMAZ  2
11 KEMAL KATIRCIOĞLU  2
12 AHMET ERSOY  2
13 AHMET DOĞANAY  1
14 BANU DOĞANAY  1
15 JALE DOĞANAY  1
16 KANBER AYDEMİR  1
17 NİHAT ARS   1
18 RECEP ŞENGÜN  1
19 DURHAN ERSOY  1
20 BİLAL ALTINAY  1
21 ÖMER ÇELİK   1
22 ZİYA KAHRAMAN   2

23 RAFET YILDIZ  1
24 ALİ SEVİMLİ   1
25 İSMAİL ÖZKUL  2
26 ASIM ERTUĞ   3
27 YÜKSEL BOZYEL  4
28 BİLAL BAŞER  2
29 HASAN HÜSEYİN ÇEVİKASLAN 1
30 ABDULLAH AYNACI  4
31 FAHRETTİN ÖZKORKMAZ 2
32 İSMAİL CANALP  3
33 DETAY MİMARLIK  7
34 ALİ ODACI   1
35 İSMET ODACI   1
36 HÜSEYİN ÇİÇEK  2
37 SÜLEYMAN YÜCEL  1
38 AHMET DOĞANGÜN  1
39 ABDULLAH KIRIKOĞLU 1
40 HASAN ERSOY  2
41 HÜSEYİN DEMİR  1
42 MEVLÜT KAYIŞ  1
43 ALİ CORAŞ   1
44 DURMUŞ KAYIŞ  2

45 AHMET ÖZGÜVEN  1
46 İDRİS ATALAY  2
47 CELAL ÖZTÜRK  3
48 RAMAZAN ÖZTÜRK  1
49 CİHAN ÖZTÜRK  1
50 GAZİ YILDIRIM  1
51 AHMET ERDOĞAN  5
52 OSMAN KORKMAZ  1
53 SERDAR DAĞDEMİR  2
54 BAKİ AYDOĞAN  1
55 İBRAHİM YILMAZ  1
56 KANBER ÖZTOPRAK  1
57 İSMAİL KILINÇ                 2
58 MEHMET ÇEVİK               1
59 METİN AYKURT                 2
60 HASAN UZUNOĞLU  1
61 İBRAHİM DOĞANÇAY  1
62 SİNAN KARAKAYA  1
63 ALÇICI HÜSEYİN İNCE  1
64 NURETTİN AYSEL  1
65 ALİ ATALAY   1
66 M. EMİN HINÇAL  1







Mehmet Karagöz Cad. (Eski Rüzgarlı Ege Sk.) No: 15/B Ulus / ANKARA
Tel : 0312 311 16 84 - Faks : 0312 311 16 85

İBRAHİM GÜLMEZ
0532 415 11 26

TOPTAN FAYANS, SERAMİK, GRANİT, AKSESUAR ÇEŞİTLERİ
İNŞAAT, TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ



İLETİŞİM
Hüseyin DEMİR - 0 532 317 06 08

Rafet DEMİR - 0 532 100 09 14

Ankara Siteler’de
             Değişim Başladı...

1988’ den beri Güvencesi ile...SEYİTMEHMETOĞULLARI



Telefon :  +90 (312) 310 98 00
Faks  :  +90 (312) 310 82 03
E-Posta :               alfa@alfateknik.com.tr 

SAMSUN YOLU TURGUT ÖZAL 2 BULV. 
1. CAD. NO: 80 DEMİRCİLER SİTESİ  
SİTELER  -  ALTINDAĞ  /  ANKARA



ODACI İNŞAATODACI İNŞAATODACI İNŞAAT

Ali ODACI
Yıldıztepe Mah. Doğu Cad. No: 63  Güneşevler / ANKARA

Gsm : 0 533 469 57 18

Kat Karşılığı Arsalarınız Alınır

ODACI İNŞAATODACI İNŞAATODACI İNŞAAT

Ali ODACI
Yıldıztepe Mah. Doğu Cad. No: 63  Güneşevler / ANKARA

Gsm : 0 533 469 57 18

Kat Karşılığı Arsalarınız Alınır



KATIRCIOĞLU
İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

Arsalarınız kat karşılığı
değerlend�r�l�r.

Kemal KATIRCIOĞLU
0532. 256 24 76

Başpınar Ma�alle�� 11��. Sokak No: 7/A
Altındağ / ANKARA

Atıfbey Ma�alle�� Bentdere�� Cadde�� No. 2/17  Altındağ / ANKARA   Tel : 0312 326 23 23

Ankara
SERENAY

İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC. LTD. ŞTİ.

Gezi ve turlara
araç temin edilir

Kemal KATIRCIOĞLU
0532. 256 24 76

Servet KATIRCIOĞLU
0532. 254 94 05

Al� KATIRCIOĞLU
0536. 617 44 17

ÖZKUL MÜH. EMLAK
İNŞ. LTD. ŞTİ.

İsmail ÖZKUL
Şirket Müdürü
0532 417 89 44

Mustafa ÖZKUL
İnşaat Mühendisi

Avcılar Mah. 1035. Sokak No. 3/29 Yenimahalle / ANKARA

Tel : 0312 331 00 86
e-posta : i.ozkul@hotmail.com









ARİF MALLIOĞLU 
0544 504 44 44

BÜNYAMİN KURUKAHVECİ 
0543 477 33 47

/vagstoreecutech /vagstore_ecutech

ORJİNAL YEDEK PARÇA

BMW -  MINI - LAND ROVER
ERSEL GRUP OTOMOTİV İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BMW -  MINI - LAND ROVER
ERSEL GRUP OTOMOTİV İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.







KIMPA
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DİVANKAV TEMMUZ 2014 / SAYI 15 57DİVANKAV KASIM 2012 / SAYI 14 75

ADEM YILMAZ

Fevzi Çakmak Sokak No. 30/13 Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 231 18 66   Gsm: 0532 251 25 72

Hasan ERSOY 0533. 261 11 91

Feridun Çelik Mahallesi 1702 Sokak No: 4 Altındağ / ANKARA

Tel: 0507. 828 45 46 / 0506. 907 24 32
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ÖZEL SERVİS

Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 3. Sokak (Yeni 2520 Sokak) No: 17 
Şaşmaz / ANKARA • Tel: 0 312 278 08 30

İsmail CANALP
0532 487 41 71

CANALP OTOMOTİV LTD. ŞTİ.

BAŞERLER AHŞAP
Mobilya & Dekorasyon

Battalgazi Mah. 926. Sokak No. 33 Siteler - Ankara
Gsm : 0533 256 83 73 • 0507 261 51 65

Özenle yapılmış her şey övgüye değerdir.

• Mutfak Dolabı
• Yatak Odası
• Genç Odası
• Portmanto
• Banyo Dolabı
• Ahşap Kapı
• Pencere
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ELEKTROSTATİK TOZ BOYA
İDEAL





DURMUŞ BAŞER TEL : 0533 256 83 73 • BİLAL BAŞER TEL : 0507 261 51 65
DİVANKAV DÖRTDİVAN KÖROĞLU KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI68DİVANKAV KASIM 2012 / SAYI 14

ÖZEL SERVİS

Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 3. Sokak (Yeni 2520 Sokak) No: 17 
Şaşmaz / ANKARA • Tel: 0 312 278 08 30

İsmail CANALP
0532 487 41 71

CANALP OTOMOTİV LTD. ŞTİ.

• Mutfak Dolabı

• Cnc Lake Mdf Kapı

• Ray Dolap

• Vestiyer



Değer verdiğiniz her şey bir arada...
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Güventepe Mah. Veysel Şatıroğlu Cad. No: 6/A Yenimahalle/ANKARA
www.serenityankara.com info@serenityankara.com

Gsm: 0532 654 71 79   0541 443 00 23



Güventepe Mah. Veysel Şatıroğlu Cad. No: 6/A Yenimahalle/ANKARA
www.serenityankara.com info@serenityankara.com

Gsm: 0532 654 71 79   0541 443 00 23
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Asım ERTUĞ
Kamu Yönetimi Uzmanı - Müteahhit

(0532) 463 74 34

NKARA
İZYON GRUP 
YAPI İNŞAAT A.Ş.

Asım ERTUĞ
Kamu Yönetimi Uzmanı - Müteahhit

(0532) 463 74 34

Cafer SARIYUSUF
Müteahhit

(0532) 461 61 50
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Biz aynı bölgede yenisini yapana kadar,
bölgenin en güzel yapısı bu...

İstanbul yolunun yeni yıldızı...
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Satış Pazarlama Cep Tel : 0541 381 75 76
Karpuzlu 1 Cadde No : 44  Siteler - Altındağ /ANKARA

Tel - Faks : 0 312 340 40 50
www.cozumdusakabin.com - cozumdus@gmail.com
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ADEM YILMAZ

Fevzi Çakmak Sokak No. 30/13 Kızılay / ANKARA
Tel: 0312 231 18 66   Gsm: 0532 251 25 72

Hasan ERSOY 0533. 261 11 91

Feridun Çelik Mahallesi 1702 Sokak No: 4 Altındağ / ANKARA

Tel: 0507. 828 45 46 / 0506. 907 24 32





KATIRCIOĞLU
İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ

Arsalarınız kat karşılığı
değerlend�r�l�r.

Kemal KATIRCIOĞLU
0532. 256 24 76

Başpınar Ma�alle�� 11��. Sokak No: 7/A
Altındağ / ANKARA

Atıfbey Ma�alle�� Bentdere�� Cadde�� No. 2/17  Altındağ / ANKARA   Tel : 0312 326 23 23

Ankara
SERENAY

İNŞAAT OTOMOTİV VE TİC. LTD. ŞTİ.

Gezi ve turlara
araç temin edilir

Kemal KATIRCIOĞLU
0532. 256 24 76

Servet KATIRCIOĞLU
0532. 254 94 05

Al� KATIRCIOĞLU
0536. 617 44 17

ÖZKUL MÜH. EMLAK
İNŞ. LTD. ŞTİ.

İsmail ÖZKUL
Şirket Müdürü
0532 417 89 44

Mustafa ÖZKUL
İnşaat Mühendisi

Avcılar Mah. 1035. Sokak No. 3/29 Yenimahalle / ANKARA

Tel : 0312 331 00 86
e-posta : i.ozkul@hotmail.com
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MOBİLYA
KENAR BANTLARI

Siteler Showroom: Ulubey Mah. Kapruzlu-2 Cad. 
No: 94/4 Siteler Altındağ/ANKARA

Tel: +90.312.353 35 40 
www.bapasprofil.com.tr    info@bapasprofil.com.tr

PVC KENAR BANTLARI
METALIK KENAR BATLARI

ÇIFT RENK KENAR BANTLARI
KENAR BANTLAMA TUTKALLARI
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