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TÜRKÝYE Barolar Birliði (TBB) tarafýndan Eylül
ayýnda düzenlenen “Stajyer Avukatlar Kurgusal
Duruþma Yarýþmasý”nda büyük baþarý göstererek 
birinci olan Kastamonu Barosu Avukatlarý Þamil Emre
Çiftci, Özlem Gür, Simge Kömeçoðlu ve Fatma Nur
Keman, yarýþma ödülü olan Avrupa Konseyi ve
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi gezisini tamam-
ladýlar. Fransa Strasbourg'a gerçekleþen ödül ziyare-
tine TBB Baþkaný Prof. Dr. Metin Feyzioðlu ve alanýn-
da uzman kiþilerde katýldý. Konuya iliþkin yapýlan yazýlý
açýklama aynen þöyle: “15-16 Eylül 2018 tarihlerinde
Türkiye Barolar Birliði (TBB) tarafýndan düzenlenen
Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruþma Yarýþmasý'nda
Kastamonu Barosu Avukatlarýndan Þamil Emre Çiftci,
Özlem Gür, Simge Kömeçoðlu ve Fatma Nur Keman
58 Baro'nun katýlýmýyla gerçekleþen mücadelede
Türkiye’nin çeþitli barolarýndan gelen rakiplerini
yenerek Türkiye birincisi olmuþlardý. Haftalarca süren
hummalý çalýþmalarýnda stajyerlerimizin eðitimlerinde
desteklerini, tecrübelerini esirgemeyen Kastamonu
eski Baro Baþkanýmýz Sayýn Av. Mehmet Çiftci ve
yönetim kurulu bu baþarýya imzalarýný atmýþlardý.
Genç avukatlarýmýz 26-30 Kasým 2018 tarihlerinde
yarýþmanýn ödülü olan Fransa-Strasbourg Avrupa
Konseyi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’ne ça-
lýþma ziyaretinde bulundular. TBB Baþkaný Prof. Dr.
Metin Feyzioðlu ve alanýnda uzman kiþilerle gerçek-
leþtirilen bu ziyarette Avrupa Konseyi Venedik
Komisyonu’nun avukatlýk mesleðine iliþkin sözleþme

ile ilgili çalýþma yapan Ýnsan Haklarý ve Hukukun
Üstünlüðü Genel Müdürlüðü'nün, Hukuk profesyonel-
leri için Ýnsan Haklarý Eðitim programýnýn, Ýnsan
Haklarý Komiserinin, Avrupa Ýþkencenin ve Ýnsanlýk
Dýþý Muamelenin Önlenmesi Komitesinin, Bilgi
Toplumu ve Suçla Mücadele Müdürlüðü’nün “Yapay
zekânýn avukatlar için fýrsat ve zorluklarý” Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesinde yer alan yaþam hakký,
iþkence yasaðý, özgürlük ve güvenlik hakký ve ifade
özgürlüðü konularýnda güncel kararlara iliþkin sunum-
lar ve incelemelerde bulundular. Ardýndan AÝHM’nin
özel hayatýn gizliliðini ihlal edildiði gerekçesiyle tazmi-
nata hükmedilen Ýspanya hükümetinin temyiz talebinin
kabulü ile Büyük daire önünde gerçekleþen duruþ-
maya katýldýlar. Kastamonu ve Kastamonu Barosu'nu
uluslar arasý bir platformda temsil eden genç avukat-
larýmýzýn yoðun geçen bu programlarýnda Kastamonu
Baro Baþkanýmýz Sayýn Av. Özgür Demir genç
avukatlarýmýzdan desteðini esirgememiþtir. Avrupa
Konseyi Ýnsan Haklarý ve Hukukun Üstünlüðü Genel
Müdürü Sayýn Christophe Poirel 'genç avukatlarýmýzý
kutluyorum ve Kastamonu'ya selamlarýný iletiyorum'
dedi. Bunun yaný sýra TBB Baþkaný Prof. Dr. Metin
Feyzioðlu, genç avukatlarýmýz Fatma Nur, Özlem,
Simge ve Þamil’i tanýdýðý için çok mutlu olduðunu 
ve onlarla gurur duyduðunu belirtti. Sayýn Feyzioðlu,
'birlikte daha güzel iþler baþaracaðýz' diyerek 
sözlerine son verdi.”  

(HABER MERKEZÝ)

Yýl 2013...
Kurþunlu Han’da gazeteci büyüklerim Turgut Yýlmaz,

Bülend Çadýrcýoðlu ve Kurþunlu Han Genel Müdürü 
Cem Dilimel oturuyoruz. Yine bir dost sohbeti içerisinde
Kastamonu ve Kastamonu Turizmini konuþuyoruz. 
O yýllarda Kastamonu’da turizmi konuþan sayýsý bir elin
parmaklarý kadar zaten. Ben de Kastamonu turizmine 
dair ilk bilgileri bu hocalardan öðreniyorum. Her arkadaþ
toplantýsýnda, her yemekte, her sohbette bizim konumuz
Kastamonu. Öyle sýradan, gündelik konulardan konuþa-
mýyoruz. Deniyoruz ama söz dönüp dolaþýp Kastamo-
nu’ya, turizme geliyor. Büyüklerimizde söylüyor ya bu
þehir turizm þehri olacak diye.Yine böyle günlerden 
birinde Han kapýsýndan iki sporcu girdi. Kastamonu’ya
keþif yapmaya gelmiþler. Ýstiklâl Yolu’nda maraton
yapacaklarmýþ. Han da kalacaklar. Hadi Atatürk ve 
Ýstiklâl Yolu Yürüyüþü’nü anladýk da, yapýyoruz da mara-
ton ne ola ki? Turgut Abi sordu soruþturdu tabi. Davet 
etti yanýmýza. Hemen ses kayýt cihazýný çýkarttý ve baþladý
röportaja. Aniden, oracýkta, hazýrlýksýz... Usta röportajcýdan
kaçar mý bu haber. Bir þaþkýnlýkta bu konu için yaþadým.
Tabi o usta gazeteci, röportajcý. Ben o yýllarda sorularý
hazýrlamadan hiçbir röportaja gitmiyorum. 

Ama artýk, henüz onun kadar usta olmasam da ben de
hazýrlýksýz röportajlar yapabiliyorum.  

***
Sporculardan biri Haluk Akalýn. 
Konuþtukça tanýyoruz kendisini. Aslýnda buralý. 
Anne tarafýndan Dadaylý. 1967 yýlýnda Kastamonu

Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelmiþ. 
O iki yaþýndayken ailesi Kastamonu’dan ayrýlýp

Ankara’ya yerleþmiþ. ODTÜ Ýþletme mezunu.
Büyükbabasý Askeri Doktor Rusuhi Akalýn Kastamonu
Belediye Baþkanlarýndan. 1950 yýlýnda Kastamonu
Belediye Baþkanlýðý yapmýþ. Haluk Akalýn, ODTÜ 
mezuniyetinden sonra Apple’da satýþ uzmaný ve Ýþ
Bankasý’nda yönetici olarak çalýþýrken 2012 yýlýnda
bankacýlýktan ayrýlarak hayallerinin peþinden gitmeye
karar vermiþ. Ne mi bu hayaller? Spor, koþmak, daðlara
týrmanmak, denizlere dalmak, ultra maratonlara katýlmak.
Nitekim kendisi 2011'de Berlin ve 2012 yýlýnda Paris ultra
maratonlarýna katýlmýþ, 250 kilometrelik zorlu Likya Yolu
Ultra Maratonu’nu 6 günde geçmiþ.Ve 2013 yýlýnda da
doðduðu topraklar onu çaðýrmýþ ve gelmiþ Kastamonu’ya.
Ýstiklâl Mücadelesinin baþ mimarý, ülkenin var oluþ sebebi
Ýstiklâl Yolu’nda maraton neden düzenlenmesin ki demiþ.
Neden bu yolu, bu þehri daha çok insan, Dünya tanýmasýn
ki diye düþünmüþ. Zorlu 250 kilometrelik Likya Yolu’nu
koþarken gelmiþ aklýna da Atatürk ve Ýstiklâl Yolu... ‘Likya
Yolu’nda ultra bir maraton yapýlýyorsa, benim doðduðum,
annemin memleketi, büyükbabamýn belediye baþkanlýðý
yaptýðý Kastamonu’da neden bir maraton yapmýyoruz’ 
diye düþünmüþ. Karar vererek, “Atatürk ve Ýstiklâl Yolu
Ultra Maratonu” adýný koyduðu organizasyon 
çalýþmalarýna baþlamýþ.                                                 

***
O dönem Turgut Yýlmaz’ýn yaptýðý röportajý bugün 

yine okuyorum ve o röportajda Haluk Akalýn diyor ki;
“Ýnebolu Belediye Baþkanlýðý bu maratonu destekliyor.
Kastamonu halkýnýn da desteðini alýyoruz. Valilikten 
koþu izinleri alýndý. 24 Aðustos sabahý baþlayacak olan
“Atatürk ve Ýstiklâl Yolu Ultra Maratonu’nun” tanýtým adýna
ses getirecek bir koþu olacaðýna inanýyorum. Yüze yakýn
maratoncunun katýlmasýný bekliyoruz. Koþu Kastamonu’-
dan baþlayýp Ýstiklâl Yolu üzerinde herkesin özlediði ama
göremedikleri yeþilin içinde kurulmuþ köylerin içinden
geçilerek Ýnebolu’da sona erecek.24 Aðustos sabahý 
saat 07.00’da Cumhuriyet Meydaný’ndan baþlayacak 
saat 24.00’da Ýnebolu’ya ulaþýlarak maraton tamam-
lanacak. 17 saatlik bir maraton olacak. Bu maraton
Kastamonu isterse, geleneksel ya da uluslararasý maraton
haline getirilebilir. Artýk Avrupa þehirlerinde sýk sýk maraton
organizasyonlarý düzenleniyor. Bu organizasyonlar tanýtým
adýna çok önemli organizasyonlardýr. Gelecekte spor 
turizmi illerde bir sektör olarak ön plana çýkmaya baþlaya-
cak. Kastamonu, spor turizminin bence iller arasýnda çok
önemli bir merkezi olabilir. Maratoncular tarafýndan anýlan
markalaþmýþ bir kent olacaðýndan da hiç þüphe duymam.”

***
Evet, bundan 6 yýl önce Haluk Akalýn bu güzel fikirlerle

ideallerle gelmiþti þehrimize. Eðer bugün o fikirler hayata
geçirilebilmiþ olsa idi. Bu sene maratonun 6’sýný koþmuþ,
7’incisine hazýrlanýyor olacaktýk. Uluslararasý arenada
daha hýzlý tanýnmamýzý saðlayacaktý. Akalýn’ýn kimseden
istediði bir þey de yoktu. Sporcularý hazýrdý. Sponsorlarý

hazýrdý. Sadece yolu ona tahsis edecekler, güvenliðini
saðlayacaklardý. O zamanlar han, bir partiye de ev
sahipliði yapmýþtý. “Ýstiklâl Yolu Ultra-Siyez Buðdayý
Partisi” Kastamonu’da bir ilkti. O zaman siyez bu kadar
gündemde deðildi. Koca bir tencere eðþili pilav yapýlmýþ
ve Ýhsangazi Belediye Baþkaný Zühtü Danacý tarafýndan
ikram edilmiþti. Sporcular koþu öncesi vitaminlerini
almýþlardý. Maraton koþularý öncesi veya sonrasý böyle
partiler yapýlýr. Makarna partisi, pilav partisi vs. Þehrimize
de en yakýþaný eðþili pilav partisi olmuþtu. Turizm adýna,
tanýtým adýna, gençlik adýna, þehir adýna güzel yeniliklerdi.
Deðiþikliklerdi. Kimileri umursamadý tabi. Eðþili pilav 
partisi de ne ki diyenler olmuþtur. Oysaki siyezin ülkeye,
Dünya’ya ilk önemli tanýtýmý idi. Haber sitelerine konu oldu.

***
O yýl Atatürk ve Ýstiklâl Yolu Ultra Maratonu yapýldý. 

100 kadar sporcu, milli mücadelenin nasýl bir irade ile
kazanýldýðýný hissederek 100 km-42 km ve 10 km koþu-
larýnda yarýþtýlar. Bu koþucular, koþucu baþýna 5 TL’lik
baðýþ yaparak KAÇUV-Kanserli Çocuklara Umut Vakfý’na
da katký saðladýlar. Ýstiklâl Yolu yine bir kez daha insanlara
umut oldu. 2014 yýlýnda bu kez ters istikamette yani
Ýnebolu’dan baþlayarak Küre Daðlarý üzerinden
Kastamonu’ya kadar uzanan 100 km’lik parkurda koþmayý
planlýyorlardý. Haluk Akalýn ikinci maratona daha çok
sporcunun katýlacaðýný ve Atatürk ve Ýstiklâl Yolu Ultra
Maratonu’nun yörenin turizm potansiyelini de ortaya
koyarak yeni bir atýlýma yol açacaðýný söylemiþti. Hatta
Akalýn, 2014 yýlýnda tekrar gelmiþ, 2. Atatürk ve Ýstiklal
Yolu Ultra Maratonu için gerekli görüþmeleri yapmýþtý. 
Ýlk maratonu koþarken Erdoðan Bektaþ Vali vardý. Ve
destek olmuþtu. Ama sonra gelen vali maratonu direkt
iptal etmiþti. Akalýn 1.maratonu valilik programý içinde
Atatürk’ün Kastamonu’ya Geliþleri Þapka ve Kýyafet
Ýnkýlâbýnýn yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda yapmýþtý.
Ýzin verilmeyince, desteklenmeyince ikincisini gerçek-
leþtiremedi. Akalýn artýk Hollanda’da yaþýyor.
Topraklarýmýzda yatan annesi adýna maraton koþularý
düzenliyor, gelirini öðrencilere burs olarak veriyor. Ýkincisini
gerçekleþtiremediði Atatürk ve Ýstiklâl Yolu Ultra Maratonu
için bugün; “Dönemin valisinin destek vermediði bir 
maraton da güvenlik endiþesi nedeniyle yapamadýk. 
Bakýþ açýlarý çok yanlýþtý, sponsor arayýþýný bile milletten
para toplama zannediyorlardý. Eðer devam edebilseydik
çok tutulan ve bilinen bir ultra maraton olacaktý.
Kastamonu için süper bir tanýtým imkâný olacaktý” diyor. 
Ve ekliyor; “Benim o parkur için hâlâ planlarým var. 
Þartlar müsait olursa yeniden organize ederim.” 

Biz de inþallah diyelim. 
Yýllardýr Atatürk ve Ýstiklâl Yolu’na emek verdik.
Yaþasýn, tanýnsýn, yürüyüþler kesilmesin diye uðraþtýk.

Hatta þehir dýþýndan gelen yürüyüþçüler daha çok
uðraþtýlar, sabýrla her yýl geldiler. Gençler bilsin dediler.
2008 yýlýnda rahmetli Vali Mustafa Kara döneminde
baþlayan Atatürk ve Ýstiklâl Yolu Yürüyüþü 13 kez yapýldý.

Ýstiklâl Yolu’nun 80 km’lik alaný 2012 yýlýnda Kültür
Bakanlýðý Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu’na müracaat
edilerek tescil ettirildi. Ýstiklâl Yolu, bakanlýðýn tarihi sit
olarak ilk tescil ettirdiði yol ve kültür rotasý.

Yýllar sonra geç kalýnmýþta olsa da Atatürk ve Ýstiklâl
Yolu’nun Ýnebolu’dan Ankara’ya kadar olan kýsmý “Ýstiklal
Yolu Tarihi Milli Parký” olarak ilan edildi. 

Ama baþýndaki Atatürk yazýsý nereye gitti?
Haftaya görüþmek üzere... 
Sevgiyle kalýn!

Hafta Ortasý

Fatma BÖLÜKBAÞ
fatmabolukbas@mynet.com

7.Atatürk 
ve Ýstiklâl 
Yolu Ultra
Maratonu

Objektifime Takýlanlar!
Ýstiklal Yolu Milli Parký’nda güzergah merak konusu!

Atatürk ve Ýstiklal Yolu, geçtiðimiz haftalarda Cumhurbaþkanlýðý onayý ile Milli Park ilan edildi. 
Kastamonu Üniversitesi bundan bir kaç yýl önce tescilli yolu kampüs sahasý içine almýþ ve 

yürüyüþçüler için de alternatif yol oluþturulmuþtu. 
Bu mesafe sanýrým 2-3 kilometre civarýnda.

Þimdi cevabýný arayan soru; 
Ýlan edilen Milli Park güzergahýnda, Kastamonu Üniversitesi sahasý içindeki 

tescilli yol mu yer alýyor?, yoksa alternatif yol mu bu kapsama alýndý!
Milli Parklar bu konuda nasýl bir çalýþma yürüttü?

Kamuoyu bu sorunun cevabýný bekliyor!

TARIM ve Orman Bakanlýðý tarafýndan
Kastamonu'ya tahsis edilen 8.370.000 TL ödenek
karþýlýðýnda desteklenmesine karar verilen 279 
projenin uygulamasý devam ediyor.

Bu kapsamda, Cide'de 3 genç çiftçiye 15,
Çatalzeytin'de 3 genç çiftçiye 15, Azdavay'da 
6 genç çiftçiye 30, Seydiler'de 6 genç çiftçiye 30,
Bozkurt'ta 4 genç çiftçiye 20, Daday'da 6 genç
çiftçiye 30, Doðanyurt'ta 3 genç çiftçiye 15,
Ýhsangazi'de 7 genç çiftçiye 35, Küre'de 7 genç
çiftçiye 35, Pýnarbaþý'de 7 genç çiftçiye 35, Han-
önü'de 5 genç çiftçiye 25, Þenpazar'da 5 genç
çiftçiye 25 baþ olmak üzere 12 ilçede 62 genç
çiftçiye toplam 310 büyükbaþ düve teslim edildi.

Bu baðlamda, Ýhsangazi'de canlý hayvan pazarýn-
da yapýlan teslim törenine; Ýhsangazi Kaymakamý
Muhammed Öztaþ, Ýlçe Tarým ve Orman Müdürü
Engin Býyýklý, teknik personel, genç çiftçiler ve
yakýnlarý katýldý. Ýlçe Müdürü Engin Býyýklý: 
“Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi programýnýn
uygulanmasýyla ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz hayvan-
cýlýðýnýn geliþmesine olumlu katký saðlanmaktadýr.

Hayvanlarý teslim alan genç çiftçiler hayvanlarýna
iyi bakmalý, daima ilçe müdürlükleri ile diyalog
halinde olmalýlar” dedi.

Ýhsangazi Kaymakamý Muhammed Öztaþ ise
yapmýþ olduðu konuþmasýnda, Devlet'in bu tür 
projelerle tarýmý ve gençleri desteklediðini, genç-
lerin de bunun kýymetini bilerek daha çok çalýþa-
caðýný ve teslim edilen hayvanlara iyi bir þekilde
bakýlacaðý kanaatinde olduðunu ifade etti.

Proje ile ilgili olarak kýsa bir açýklama yapan Ýl
Müdürü Osman Yaman: “Bugün Ýhsangazi ilçe-
mizde 7 genç çiftçimize 35 düve teslim edildi. 2018
yýlýnda, bugüne kadar -Genç Çiftçi Hibe Destek
Projesi- kapsamýnda ilimizde 41 genç çiftçimize
1640 arýlý kovan ve malzemeleri, 68 genç çiftçimize
2 bin 312 küçükbaþ Akkaraman ýrký koyun ile 20
genç çiftçimize 100 büyükbaþ manda teslimini
gerçekleþtirdik. Diðer projelerimizden ise; 6 
genç çiftçimize 500 m2'lik örtü altý tesisi, 3 genç
çiftçimize Mantarcýlýk tesisi, 2 genç çiftçimize
kanatlý ve 6 genç çiftçimize de -Çok Yýllýk Yem
Bitkisi Yetiþtiriciliði Projeleri- uygulandý” dedi.

Genç Avukatlarýmýz
Strasbourg’dan döndü

12 ilçemizde daha genç 
çiftçiler düvelere kavuþtu

5 ayrý suçtan yargýlanacaklar
KASTAMONU’da geçen yýl Kasým ayýnda hýrsýzlýk amacýyla

girdikleri evde 5 kiþiyi öldürerek yakan 3 sanýðýn yargýlanmasýna
yarýn Kastamonu Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlanacak.
Kastamonu Merkez'e baðlý Bürme Köyü'nde geçen yýl 29 Kasým
günü Çataloðlu ailesine ait iki ev yandý. Yangýn da evlerden birinde
oturan Fazýl (63) ve Sebahat (62) Çataloðlu ile oðullarý Emin (35),
gelinleri Þengül (32) ve torunlarý Serdar Çataloðlu (12) kaybolmuþ-
tu. Olayýn ardýndan güvenlik güçleri, aileye ulaþmak için arama
çalýþmasý baþlattý. Aramalarýn 42'inci gününde, ailenin evlerine
hýrsýzlýk amacýyla giren kiþiler tarafýndan öldürülüp, cesetlerinin

yakýldýðý ortaya çýktý. Olayla ilgili gözaltýna alýnan Erkan K., Ersan
K. ile Erkan K.'nin kayýnpederi Ali Þ., suçlarýný itiraf etti. Þüpheliler
tutuklandý. Halen Çankýrý, Çorum ve Karabük illerinde bulunan
cezaevlerinde tek kiþilik hücre koðuþlarda cezalarýný çeken sanýklar,
yarýn ilk kez Kastamonu Aðýr Ceza Mahkemesi'nde Hakim karþýsý-
na çýkacaklar. Sanýklar, 'bina içinde muhafýza altýna alýnmýþ olan
eþya hakkýnda hýrsýzlýk, bir suçu gizlemek veya baþka bir suçun
delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacýyla öldürme, cana-
varca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten yangýn çýkarma,
kasten öldürme' suçlarýndan yargýlanacak.  (HABER: GÜRKAN YILMAZ)


