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Çok Önemli Çalışmalar Yapıldı

Yarım asırlık süreç-
te çok önemli çalış-
malar yapıldığını, 

Hüseyin Yıldırım’ın baş-
kanlığını yaptığı dönem-
de, sanat ve sanatçı dostu 
Tuğrul Velidedeoğlu aile-
sinin bağışları ile müstakil 
bir adrese kavuştuklarını 
belirten Başkan Arısoy, 
BRHD’nin köklü kurum-
sal bir yapıya ve bilinçli 
üye mevcudiyetine sahip 

olmasının kendileri için 
kazanım olduğunu vurgu-
ladı. Birlik olma bilinci ile 
üretme ve paylaşma duy-
gularının üst seviyelerde 
olan bir dernek oldukla-
rını, yarım asırlık süreç-
te derneğin yardımlaşma 
kültürünün iyice özüm-
sendiğini, adeta kurum-
sal bir kimlik haline ge-
tirildiğini bunun için çok 
şanslı olduklarını söyledi.

Ressam Arısoy’dan  Gümüşhane İçin Önemli Proje

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Başkanı Güzin 
Arısoy,  kendisini yeni görevinden dolayı tebrik eden Olay 
Gazetesi yetkililerine Gümüşhane için bir önemli proje-

sini de açıklayarak, “Bir ressam olarak en büyük amacım Gü-
müşhaneli Meşhur Ressam Şeref Akdik adına Gümüşhane’de bir 
müze oluşumunu sağlamak ve her yıl tanınmış ressamları Gü-

müşhane’ye getirerek bu müzede sergi  ve etkinlik yapmalarını 
sağlamak ve etkinlik sonunda da ressamların sergilenen eserle-
rini müzeye bağış yaptırmaktır. Şeref Akdik müzesinin kurul-
ması ile ilgili olarak Gümüşhane Belediye Başkanı Sayın Ercan 
Çimen başta olmak üzere il yöneticileriyle diyalog halindeyiz. İn-
şallah bu önemli müze kısa zamanda kurulmuş olur” dedi. >3'TE
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Gümüşhane’de Geniş Kapsamlı Covid-19 Denetimi

CHP İl Başkanı Ağaç’tan Kent Konseyi Eleştirisi

 Gümüşhane’nin Torul ilçesinde paylaşma ve 
dayanışma ayı olan Ramazan ayında ilçe merkezinde 
yemek yapacak kimsesi olmayan yaşlı, ihtiyaç sahibi, 
engelli ve yalnız yaşayan 50 vatandaşa iftarda sıcak 
yemek götürülüyor. 2'DE

 Gümüşhane 
kent merkezinde 
Vali Kamuran 
Taşbilek başkanlı-
ğında yeni tip ko-
ronavirüs hastalığı 
(Covid-19) salgını 
kapsamında yo-
ğunlaştırılmış 
denetim gerçekleş-
tirildi.>3'TE

 CHP Gümüşhane 
İl Başkanı Bedri Ağaç, 
yaptığı yazılı açıklama ile 
Gümüşhane Kent Kon-
seyi’nin 2,5 yıldır neden 
oluşturulamadığını sor-
du. “5393 sayılı Belediye 
Kanununa göre;  Belediye 
teşkilatı olan yerlerde, 
mahalli idareler genel 
seçim sonuçlarını izleyen 
3 ay içinde Belediye 
Başkanlığı tarafından bir 
kent konseyi kurulması 
gerekiyor. Bu Belediyelere 
bırakılmış bir keyfi yet 
değil; kanundan kaynak-
lanan bir zorunluluk.>2'DE

 Diyanet-Sen Gü-
müşhane Şube Başkanı 
Mürsel Gergin, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Anayasa 
Mahkemesinin, ülkedeki 
Kur'an kurslarının laik-
lik ilkesine aykırı olduğu 
bahanesiyle kapatılma-
sına karar vermesine sert 
tepki gösterdi. >2'DE

 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 10-16 Nisan 
2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere 
Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. >3'TE

 Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren 
İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nun 
(GÜDEF) yeni başkanı Bayram Demir, yönetim 
kurulundaki görev dağılımını yaptı. >6'DA

 Gümüşhaneli hemşeh-
rimiz 38 yaşındaki Hüsnü 
Dal, Kocaeli’de koronavi-
rüs tedavisi gördüğü hasta-
nede kurtarılamadı.Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesinin 
iştiraki olan İzmit Atık ve 
Artıkları Arıtma Yakma 
ve Değerlendirme A.Ş’de 
(İZAYDAŞ) görevli olan 
ve kentte geniş bir kitle ta-
rafından tanınan ve sevilen 
Hüsnü Dal, 38 yaşında ko-
rona virüs nedeniyle hayata 
gözlerini yumdu.  >3'TE

Gümüşhane’de Artış Makul Seviyede

GÜDEF’te Görev Dağılımı Yapıldı

Bu Bir Din Düşmanlığıdır

Torul’da Sıcak İftar Yemeği Vatandaşların 
Evlerine Kadar Götürülüyor
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GÜMÜŞHANELİ RESSAM 
GÜZİN ARISOY’A ÖNEMLİ GÖREV
Başkan Arısoy’un en önemli hedefi  Gümüşhane’ye Gümüşhaneli meşhur Ressam Şeref Akdik adına bir müze oluşturulması.

Birleşmiş Ressam-
lar ve Heykel-
tıraşlar Derne-

ği’nin (BHRD) yapılan 
olağan genel kurul top-
lantısında Gümüşhane-
li hemşehrimiz Güzin 
Arısoy oybirliği ile baş-

kanlığa seçildi.  Derne-
ğin yarım asırlık güzide 
birikimine ve kalitesine 
yakışır şekilde güzel işler 
yapmak istediklerini dile 
getiren başkan Arısoy, 
önceki yönetimlere müte-
şekkir olduğunu belirtti.

38 Yaşında Covid-19’dan 
Hayatını Kaybetti
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BU BİR DİN DÜŞMANLIĞIDIR CHP İL BAŞKANI AĞAÇ’TAN 
KENT KONSEYİ ELEŞTİRİSİ
CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, yaptığı 
yazılı açıklama ile Gümüşhane Kent Konseyi’nin 
2,5 yıldır neden oluşturulamadığını sordu.

Başkan Ağaç 
yaptığı yazılı açıklamada 
şunları kaydetti:

“5393 sayılı Belediye 
Kanununa göre;  Belediye 
teşkilatı olan yerlerde, ma-
halli idareler genel seçim 
sonuçlarını izleyen 3 ay 
içinde Belediye Başkanlığı 
tarafından bir kent konseyi 
kurulması gerekiyor. Bu Bele-
diyelere bırakılmış bir keyfi yet 
değil; kanundan kaynaklanan 
bir zorunluluk. Belediyenin 
ilgili kanun ve yönetmeliğe 
göre kurması gereken kent 
konseyi ile ilgili işleyiş ve 
yönetmeliğin uygulanmasını 
takip ve gözetme görevi de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğının. İl’deki en yüksek Mülki 
Makam da; bu konunun ilgili 
mevzuata göre yürütülme-
sinden sorumlu durumda.

Kent konseyi Belediye 
Başkanlığı tarafından kuru-
lurken; genel kurulunun da 
ilk toplantısını yapmak üzere 
belediye başkanının çağrısı 
ile toplanması gerekiyor. 
Belediyeler kent konseylerine, 
bütçelerinde ödenek ayırmak 
suretiyle ayni ve nakdi yardım 
yapmak ve destek sağlamak 
zorunda. Kent konseyi genel 
kurulunca oluşturulan gö-
rüşler, belediye meclisinin ilk 
toplantısında değerlendirildik-
ten sonra belediye tarafından 
kent konseyine bildirilip; 
uygun araçlarla kamuoyuna 
duyurulmak zorunda.

Kent konseylerinin temel 
görevleri; kent yaşamında, 
kent vizyonunun ve hemşe-
rilik bilincinin geliştirilmesi, 
kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir 
kalkınma, çevreye duyarlılık, 
sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, 
hesap sorma ve hesap verme, 
katılım, yönetişim ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata 
geçirmeye çalışmaktır ki; 
bir şehir için hepsi çok çok 
önemli hususlar olup; işte 
bu nedenle de Kent konseyi 
tam da Gümüşhane’mizin 
acil ve şiddetle ihtiyaç 
duyduğu bir yapı.

Peki; Gümüşhane’miz-

de yerel seçimlerden 
neredeyse iki buçuk yıl 
geçmiş olmasına rağmen 
neden bir Kent Konseyi 
oluşturulmadı? Çünkü; ar-
kadaşlar biz her şeyi biliriz, 
bizim akla ihtiyacımız yok, 
kent hakkı hukuku, çevre 
duyarlılığı, katılımcılık, 
istişare falan gibi hususlar 
bizi ilgilendirmez modunda. 
Peki beyler; sizleri ne ilgi-
lendiriyor? Kat, rant, beton, 
kişiye ve kafaya göre imar 
uygulamaları, şeffafl ıktan 
uzak keyfi  yönetim, inatla veya 
takıntı ile iş görmek ve kendi 
özel ajandalarınız değil mi?

Bakın bu İl’de; Yeni Has-
tane Binası, AVM, Teleferik, 
Pazaryeri, Atatürk Parkı, 
Otogar, Küçük Sanayi ve Oto 
Sanayi, kentsel dönüşüm, 
TOKİ uygulamaları, Yol ve 
Kaldırımlar, onlarca yıllık 
ağaçların kesilmesi, Çağrı 
Merkezi vb. gibi toplumun 
genelini ilgilendiren konularda 
veya Şehrin kaynaklarının 
hangi öncelikle nereye ve 
nasıl kullanılacağına dair; 
kamuoyunun ve ilgili Sivil 
Toplum Kuruluşlarının 
fi krinin, görüşünün alındığına 
hiç şahit oldunuz mu?

Sürekli bu il sahipsiz, 
denetimsiz diyoruz. 
Milletvekilleri, İktidar par-
tisi ve onun küçük ortağının 
siyasi temsilcilerinin; kenti 
ilgilendiren konularda her 
hangi bir açıklamasını, 
tavırlarını, düşüncelerini veya 
müdahalelerini gören duyan 
var mı? Maalesef yok. Belki 
Kent Konseyi ile bu çarpık 
kentleşme ve yapılaşmaya mü-
dahale edilebilir, kamuoyunun 
katılımı sağlanabilir, fakat işte 
bu istenmediği için de; kent 
konseyi, kanun, yönetmelik 
falan bizi bağlamaz diyorlar. 

Yapacak bir şey yok. 
Bizler sadece kamuoyunu 
gerçeklerle ilgili bilgilendir-
meye, hakkını hukukunu 
savunmaya çalışıyoruz. Bu 
mücadelede halkımızın 
son noktada yanımızda 
olacağına ve ilk seçimde 
bu keyfi  yönetim anlayışına 
sandıkta son vereceğine 
yürekten inanıyoruz.”

Diyanet-Sen Gümüşhane 
Şube Başkanı Mürsel Gergin, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Anayasa Mahkemesinin, ülkedeki 
Kur'an kurslarının laiklik ilkesine 
aykırı olduğu bahanesiyle kapatılmasına 
karar vermesine sert tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 
laiklik ilkesine aykırı olduğunu gerekçe 
göstererek Kur’an kurslarının kapatılması 
yönünde aldığı kararın insan hakları 
ile bağdaşmayıp ilkel ve çağdışı bir 
karar olduğunu söyleyen Gergin, KKTC 
Anayasa Mahkemesinin bu kararının 
tamamen ideolojik, Müslümanlara 
karşı yapılan kasıtlı bir yaklaşım ve din 
düşmanlığı olduğunu vurgulayarak 
herkesin inancını serbestçe yaşama 
hakkına sahip olduğunu belirtti.

“Bu karar kabul edilemez”
Din ve inanç özgürlüğüne vurulan 

bu yargı darbesinin bir cinayet, kabul 
edilemez bir facia olduğunu kaydeden 
Gergin şöyle devam etti: “Demokrasilerde 
din ve vicdan özgürlüğü teminat altına 
alınmıştır. Bu ideolojik kararın Kur'an-ı 
Kerimin indirildiği bu mübarek Ramazan 
ayında alınması ve zamanlaması da 
manidardır. İnsanlık alemini cehenneme, 
bataklığa sürükleyen bu kadar haram 
serbest iken, insanlığın kurtuluş reçetesi 
olan Kur'an-ı Kerimin okutulmasını 
yasaklamak Allah’ın dinine, müminlere 
karşı yapılan bir savaştır. Bütün İslam 
coğrafyası Kur'an-ı Kerimin nazil olduğu 

Ramazan ayını sevinçle karşılarken, 
bir İslam ülkesinde böyle bir kararın 
alınması kabul edilemez bir durumdur.”

“Dini değerlerimize saygılı olun”
Bütün Müslümanları rencide 

eden bu yasakçı zihniyeti şiddetle 
kınadıklarını söyleyen Gergin, “Özellikle 
Kıbrıs sorununun uluslararası arenada 
tekrar tartışmaya açıldığı bir dönemde 
Kur’an kurslarının kapatılması yönünde 
alınan bu karar Kıbrıs Türklerinin 

adadaki varlığına ve birliğine yönelik 
bir tehdittir. Bir ihanettir. İslam alemi 
oynanan bu tehlikeli oyunun bir 
siyonizm projesi olduğunu bilmeleri ve 
el birliği ile İlahi olmayan bütün beşeri 
sistemleri yok edeceklerinden kimsenin 
kuşkusu olmasın. GÜMÜŞHANE 
Diyanet-Sen olarak, Kur’an kurslarının 
kapatılmasını kınıyor, dini değerlerimize, 
mukaddesatlarımıza her kesimin saygılı 
olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TORUL’DA SICAK İFTAR YEMEĞİ VATANDAŞLARIN 
EVLERİNE KADAR GÖTÜRÜLÜYOR

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde pay-
laşma ve dayanışma ayı olan Ramazan 
ayında ilçe merkezinde yemek yapacak 
kimsesi olmayan yaşlı, ihtiyaç sahibi, 
engelli ve yalnız yaşayan 50 vatandaşa 
iftarda sıcak yemek götürülüyor.

Ramazan ayı nedeniyle Torul 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçi-
rilen proje ile evinde yemek yapacak 
kimsesi olmayan vatandaşlara iftar 
saatinde sıcak yemek servisi yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı 
(Covid-19) salgınının ardından alınan 
tedbirler kapsamında oluşturulan 
Vefa Sosyal Destek Grubunun da 
zaman zaman katkı sağladığı hizmette 
özel bir fi rmaya hazırlatılan iftar 
yemekleri sıcak olarak vatandaşların 
evlerine kadar götürülüyor. Çorbasıyla, 
tatlısıyla, içeceğiyle hazırlanan yemek 
tepsileri çiçekle bezenerek görevliler 
tarafından vatandaşlara teslim ediliyor.

Yemekleri teslim edilen ve Ramazan 
ayı boyunca hergün bu yemeklerin 
getirileceği söylenen vatandaşlara 
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri 
tarafından hal ve hatırları sorulurken, 
vatandaşlar ise bol bol dua ediyor.



20 Nisan 2021 Salı
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE03

GÜMÜŞHANELİ RESSAM GÜZİN ARISOY’A ÖNEMLİ GÖREV
GÜMÜŞHANE’DE GENİŞ KAPSAMLI 

COVİD-19 DENETİMİ
Gümüşhane kent merkezinde Vali Kamuran Taşbilek baş-
kanlığında yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgı-
nı kapsamında yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildi.

Beraberinde Belediye Başkanı Ercan 
Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay 
İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü 
Celal Taşci, Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay'ın 
da katıldığı denetimde Vali Taşbilek, 
vatandaşların kurallara uyması 
konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde vatandaşlardan 
maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uymalarını isteyen Vali 
Taşbilek, iş yeri sahiplerine de açılış 
ve kapanış saatlerini hatırlattı.

Polis uygulama noktalarını da 
ziyaret eden Vali Taşbilek, ekiplerle 
birlikte şehirler arası seyahat eden 
araçları durdurarak belgelerini kontrol 
etti, yolculara kurallara uymaları 
konusunda telkinlerde bulundu.

Başta ulusal marketler başta olmak 
üzere, hafta sonu kısıtlamasında belirli 
saatler içerisinde açık kalan işletmelerin 
denetlendiği uygulamanın ardından ga-

zetecilere yaptığı açıklamada Covid-19 
denetimlerinin devam edeceğini kayde-
den Vali Taşbilek, denetimlerdeki temel 
esasın vatandaşların kısıtlamalara uyup 
uymadıklarını kontrol etmek olduğunu 
belirterek, “Bugün kısıtlamalara uyulup 
uyulmadığı noktasında arkadaşlarımız-
la gerekli denetimleri yaptık. Burada 
temel esas vatandaşlarımızın ve esnaf-
larımızın kısıtlamalara uyup uymadığı, 
konaklama tesislerinin, seyahat nokta-
sındaki araçlarımızın, marketlerimizin, 
işyerlerimizin hepsini arkadaşlarımızla 
denetledik. Eksiklik gördüğümüz 
yerlerde gerekli ikaz ve uyarılarımızı 
yaptık. Denetlemelerimiz devam edecek. 
Vatandaşlarımızdan özel isteğimiz 
lütfen alınan tedbirlere, konulan 
kurallara hassasiyetle, titizlikle uyalım 
ki hep beraber bu mücadeleyi verelim 
ve sonuçta hep beraber bu mücadeleyi 
birlikte kazanalım” şeklinde konuştu.

İHA

38 YAŞINDA COVİD-19’DAN 
HAYATINI KAYBETTİ

Gümüşhaneli hemşehrimiz 38 
yaşındaki Hüsnü Dal, Kocaeli’de 
koronavirüs tedavisi gördüğü 
hastanede kurtarılamadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 
iştiraki olan İzmit Atık ve Artıkları 
Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş’de 
(İZAYDAŞ) görevli olan ve kentte geniş 
bir kitle tarafından tanınan ve sevilen 

Hüsnü Dal, 38 yaşında korona virüs 
nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 

Daha önceleri Derince Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde görev yapan, 
sonrasında İZAYDAŞ’ta çalışmaya 
başlayan Hüsnü Dal Covid-19 nedeniyle 
aynı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 
Dal yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Arısoy’un en önemli hedefi Gümüşhane’ye Gümüşhane-
li meşhur Ressam Şererf Akdik adına bir müze oluşturulması.

Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Derneği’nin 
(BHRD) yapılan olağan genel 
kurul toplantısında Gümüşha-
neli hemşehrimiz Güzin Arısoy 
oybirliği ile başkanlığa seçildi. 

Türk sanatının en köklü 
derneklerinden biri olan BR-
HD’nin kuruluşunda Kayıhan 
Keskinok, Hamiye Çolakoğlu, 
Turan Erol, Fethi Arda, Lütfü 
Günay, Muammer Bakır, Nevzat 
Akoral, Osman Zeki Oral 
gibi önemli isimler yer almıştır. 
1970 yılında seramik sanatçısı 
Hamiye Çolakoğlu’nun evinde 
kurulan derneğin ilk başkanlığı-
nı Türk resim sanatının yaşayan 
çınarı Turan Erol üstlenmişti. 

Derneğin kuruluşundan 
sonra dönemin önemli 
resim ve heykel sanatçılarının 
derneğe üye olmaları talep 
edilmiş; ilk üyeler arasında: 
Adnan Turani, Arif Kaptan, Arslan 
Güntaş, Burhan Alkar, Eşref Üren, 
Ferit Apa, Fikri Cantürk, Müşerref 
Köktürk, Nazlı Ecevit, Refik 
Epikman, Şefik Bursalı ve Turgut 
Pura gibi isimler yer almıştı.

Kuruluşundan bugüne kadar, 
Türk resim ve heykel sanatının en 
önemli temsilcileri olan çok değerli 
sanatçılar derneğe başkanlık yap-
mışlar. Turan Erol’un yanı sıra Refik 
Epikman Lütfü Günay, Nuri Abaç, 
Zafer Gençaydın, Münip Özben, 
Ercan Gülen, Gültekin Serbest, Celal 
Binzet, Himmet Gümrah, Saadet 
Gözde, Önder Aydın, Mehmet 
Ali Doğan, Hüseyin Yıldırım’dan 
sonra hemşehrimiz Güzin Arısoy 
dernek başkanlığına seçildi.

Derneğin yarım asırlık güzide bi-
rikimine ve kalitesine yakışır şekilde 
güzel işler yapmak istediklerini dile 
getiren başkan Arısoy, önceki yöne-
timlere müteşekkir olduğunu belirtti.

Yarım asırlık süreçte çok önemli 
çalışmalar yapıldığını, Hüseyin 
Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı dö-
nemde, sanat ve sanatçı dostu Tuğrul 
Velidedeoğlu ailesinin bağışları ile 
müstakil bir adrese kavuştuklarını 
belirten Başkan Arısoy, BRHD’nin 
köklü kurumsal bir yapıya ve bilinçli 
üye mevcudiyetine sahip olmasının 
kendileri için kazanım olduğunu 
vurguladı. Birlik olma bilinci ile 
üretme ve paylaşma duygularının 
üst seviyelerde olan bir dernek 
olduklarını, yarım asırlık süreçte 
derneğin yardımlaşma kültürünün 
iyice özümsendiğini, adeta kurumsal 
bir kimlik haline getirildiğini bunun 
için çok şanslı olduklarını söyledi.

Sanatçı Arısoy, amaçlarının Türk 
sanatına ve sanatçılarına destek 
olmanın yanı sıra, sanatseverlere 
ve ülkemize kültürel ve sanatsal 
anlamda katkı sunmak olduğunun 
altını çizerek yeni dönemde yeni 
projelerle geniş kitlelere ulaşmayı 

amaçladıklarını vurguladı.
Ressam Arısoy’dan  Gü-

müşhane İçin Önemli Proje
Birleşmiş Ressamlar ve Hey-

keltıraşlar Derneği Başkanı Güzin 
Arısoy,  kendisini yeni görevinden 
dolayı tebrik eden Olay Gazetesi 
yetkililerine Gümüşhane için bir 
önemli projesini de açıklayarak, “Bir 
ressam olarak en büyük amacım 
Gümüşhaneli Meşhur Ressam Şeref 
Akdik adına Gümüşhane’de bir 
müze oluşumunu sağlamak ve her yıl 
tanınmış ressamları Gümüşhane’ye 
getirerek bu müzede sergi  ve etkinlik 
yapmalarını sağlamak ve etkinlik 
sonunda da ressamların sergilenen 
eserlerini müzeye bağış yaptırmaktır. 
Şeref Akdik müzesinin kurulması 
ile ilgili olarak Gümüşhane Belediye 
Başkanı Ercan Çimen başta olmak 
üzere il yöneticileriyle diyalog 
halindeyiz. İnşallah bu önemli müze 
kısa zamanda kurulmuş olur” dedi. 

GÜMÜŞHANE’DE ARTIŞ MAKUL SEVİYEDE

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca, 10-16 Nisan 2021 tarih-
leri arasında 100 bin nüfusa 
göre İllere Göre Haftalık Vaka 
Sayısını açıkladı. Yeni kontrollü 
normalleşme sürecinde Çok 
Yüksek Riskli İller sınıfında 
“KIRMIZI” kategoride bulunan 
Gümüşhane’de vaka sayılarında 
bir önceki haftaya göre yüzde 
1’lik bir artış yaşandı.

100 bin kişide vaka sayısı 
bir önceki haftaya göre yüzde 
1 oranında düşen Gümüşhane 
Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde 
yer alan İllere Göre Haftalık 
Vaka Sayısı (100 binde) 
10-16 Nisan 2021 verilerine 

göre yüz bin kişiye düşen 
vaka sayısı bir önceki haftaya 
göre 239,23’den yüzde 1 
oranında artarak 242,76 oldu. 
Bu rakamla Gümüşhane 
Türkiye'deki 81 il arasında 
56.sıradan 62.sıraya düştü.

İlk 10 sıralamasında Doğu 
Karadeniz bölgesindeki illerden 
Giresun sekizinci oldu.

Diğer yandan Gümüşha-
ne'de uygulanan Covid-19 aşı 
sayısı bugün akşam itibariyle 32 
bin 547 doza ulaştı. Birinci doz 
uygulanan kişi sayısının 19 bin 
903 olduğu Gümüşhane'de ikin-
ci doz Covid-19 aşısı uygulanan 
kişi sayısı 12 bin 644'e yükseldi.

Bakanlığın sitesinde “Vaka” 
rakamları için “PCR testi pozi-
tif çıkan tüm kişilerin toplamı” 
tanımı yapılırken “Hasta” 
tarihi ise şöyle yapılıyor: 
“Başlangıçtaki test politikamız 
gereği, semptomlu kişilere test 
yapılmaktaydı. Tarama testleri 
ve semptom göstermeden test 
yaptıranların sayısı artmaya 
başladığından, başlangıçtaki 
veri tutarlılığını bozmaması 
açısından sadece semptomlu 
vakalara yapılan test sonuçları 
verilmeye devam edilmiştir. Bu 
sebeple vaka yerine “Hasta” 
terimi kullanılmıştır.”

İHA
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OLAY GAZETESİ: Sayın 
Bayram bize kendinizi tanıtır 
mısınız, Yaşar Bayram kimdir? 

YAŞAR BAYRAM: 1954 Yılında 
Torul Herek köyünde Doğdum. 
İlkokulu Herek köyü İlkokulunda, 
ortaokulu Torul Ortaokulu’nda 
okudum. 1971-72 öğretim 
yılında Gümüşhane Öğretmen 
Okulu’nu bitirdim. Aynı yıl 
Konya’da öğretmenliğe başladım. 
İki yıl sonra Gümüşhane’ye 
tayinimi yaptırdım. Torul’da 
göreve başlayıp kısa bir süre 
sonra istifa edip Erzurum Kazım 
Karabekir Eğitim Enstitüsü 
Türkçe Bölümü’ne başladım. 
Bir dönem Sonra  İstanbul 
Atatürk Eğitim Enstitüsü’ne nakil 
yaptırdım. 1977 yılında mezun 
olup aynı yıl  Torul Lisesi’ne 
atandım… Daha Sonra Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Türk Dili 
Ve Edebiyatı lisans tamamlama 
programını bitirdim. Torul Lise-
si’nde edebiyat öğretmeni, müdür 
yardımcısı, müdür başyardımcısı 
ve okul müdürlüğü yaptım. Süreç 
içerisinde okulumuzun Adı Şehit 
Tamer Özdemir Çok Programlı 
Lisesi Oldu. 2010 Yılında Torul 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
görevine atandım. 2017 yılında 
emekli oldum.  1977 yılında genç 
yaşta babamı kaybettim. Annem 
ve üç kardeşime aile reisliği 
yaptım. 1986 yılında eşim Necla 
Bayram ile hayatımı birleştirdim.  
Yaşantımıza renk katan Ozan 
Dursun Bayram dünyaya geldi. 
Yaşamım boyunca hem akrabam 
hem de öğretmenim olan Dayım 

Öğretmen Feyzullah Ergin, 
Eşi Hayriye Ergin,  Babam ve 
Annem hayatımı borçlu olduğum 
değerlerimdir. İstanbul’da okul 
yıllarımda Maltepe Orhan Gazi 
Lisesi Müdürü Dayımın Oğlu 
Cevat Ergin ve Eşi Öretmen 
Remziye Ergin’in katkılarını 
unutamam. İstanbul’da Kadı-
köy’de çalıştım, özel ders verdim. 
Sosyal ve kültürel aktivitelerin 
içerisinde oldum. Oradaki 
okul yıllarım böyle geçti.

OLAY GAZETESİ: 
Yaşar Hocam, Torul’da 
40 yıl boyunca adınızın 
geçmediği bir sosyal ve 
kültürel etkinlik yok gibi… 
Bu konularda adeta Torul’un 
yüz akı oldunuz. Nasıl oldu 
bu iş anlatır mısınız?

YAŞAR BAYRAM: Torul’da 
Şehit Tamer Özdemir Çok 
Programlı Lisesi’nde 33 
Yıl    çalıştım. Daha Sonra 7 
yıl Torul Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde müdür olarak 
çalıştım…02.10.2017 tarihinde 
emekli oldum. Torul’daki 
yıllarımda 30 yıl sunuculuk ve 
tören yöneticiliği yaptım. Bu sure 
içinde tiyatro yönetmenliği ve 
oyunculuğu, müzik etkinlikleri, 
halk oyunları yöneticiliği yaptım. 
Torul’daki görev sürem içerisinde 
sürekli olarak halkımızın acısını 
ve mutluluğunu paylaştım. Bütün 
çalışmalarımda ilçem Torul’un 
yüzünü ak etmek için gayret 
sarf ettim. İnşallah görevimi 
layığı ile yapmışımdır. Bu da 
halkımızın takdiridir.

Torul’da görev yaparken hiçbir 
zaman pişmanlık duymadım. 
Başka şehirlerin özlemi içerisinde 
olmadım. Çünkü Türkiye’nin her 
yerini gezdim. İnsanların en rahat 
ettiği yer kendi yaşadığı bildiği, anı-
larını, özlemlerini paylaştığı yerdir.

Halkla daimi iyi diyalog 
içinde oldum. Öğrenci lehine 
velilerle hep birlikte hareket 
edip öğrencilerime her konuda 
hep yardımcı oldum.

Torul’da gerek öğretmenliğim 
gerekse emekliliğim süresinde 
ilişkilerim daima sevgi ve 
saygıya dayalı olmuştur. 
Hayatımın her döneminde 
sevgi çiçekleri yetiştirmeyi 
ön plana çıkardım. 

Babam uzun yıllar 
Türkiye’nin değişik ye-
lerinde camii, minare ve 
resmi işler yaptı.  Yaptığı 
işler nedeniyle daime tak-
dir gördüğü için ben de 
ailenin bir parçası olarak 
o takdiri ömrümün sonuna 
kadar sürdürme azmindeyim, 
zaten öyle olmuştur.  Halkımız 
bu yönümüzle bizi çok iyi tanır.

OLAY GAZETESİ: Yaşar 
Hocam, pek çoğu bugün 
Türkiye’nin çok önemli 
noktalarında görev yapan 
kaymakamlar başta olmak 
üzere çeşitli devlet memur-
ları ile çalıştınız? Onlarla 
dost oldunuz. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

YAŞAR BAYRAM: İlçemizde 
görev yaptığım süre içerisinde 
Sayın kaymakamlarımız ile kamu 

kurum ve kuruluşlarımızın 
yöneticileri, sivil toplum 
temsilcileri, halkımız,  öğrenci 
ve öğrenci velilerimizle güçlü 
dostluklarımız oldu. Görevim 
gereği sosyal etkinliklerdeki 
aktivitelerden kurduğumuz ilişki-
lerimiz hâlâ devam etmektedir.

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Hocam; çocukluğunuzun 
Torul’u ile günümüzün 
Torul’unu karşılaştırır 
mısınız? Dünle bugün ara-
sında ne değişti?

YAŞAR BAYRAM: Öğrencilik 
yıllarımızdaki Torul ile bugünkü 
Torul arasında her bakımdan 
değişiklikler olmuştur. Bir za-
manlar öğrenciler bodrumlarda 
kalırken daha sonra yurtlar 
yapıldı, köydeki öğrenciler okuma 
fırsatı buldu. Ulaşımda sıkıntılar 
ortadan kalktı. Kitle iletişim 
araçları eğitim ve öğretimdeki 
kalitenin yükselmesine katkı 
sağlamıştır. Gençlerin 

kötü alışkanlıklardan uzak 
durmaları için spor aktiviteleri 
düzenlendi ve gençler bu yönde 
kendilerini geliştirdiler.

OLAY GAZETESİ: Ço-
cukluk yıllarınızdan en çok 
neye özlem duyuyorsunuz?

YAŞAR BAYRAM: Doğa ile 
iç içe olmak, okul arkadaşları, 
karlı ve çamurlu yollar, yayladaki 
günlerimiz, nişan ve düğünlerde-
ki yöresel köy yaşamı unutamadı-
ğım anılardandır. Arkadaşlarla 

ok atma yarışları, kızak 
kaymak gibi etkinlikler yaptık. 
Köyde bir yangını izlerken 
heyecanla çatıdan düşüp iki 
kolumu kırdım. Köyümüzden 
çığa giden insanların köydeki 
hüzün dolu anılarını izledim.

OLAY GAZETESİ: Hocam, 
hobileriniz nelerdir? 

YAŞAR BAYRAM: Zengin bir 
kütüphanem  var. En büyük 

tutkum bol bol kitap okumak, 
şiir yazmak, müzik dinlemek, 
kültürel ve sanatsal etkinlik-
lere katılmak. Tiyatro ve halk 
Oyunları en büyük uğraş alan-
larımdandır… Okuma ve yazma 
heyecanını, sevdiğim ağabeyim 
yazar Adnan Güngör Üçüncüoğ-
lu’ndan örnek aldım. Yurt içi 
ve yurt dışında gezilerim oldu 
(İspanya) gezmeyi çok severim.

OLAY GAZETESİ: Şiire 
olan sevdanız nasıl başladı?

YAŞAR BAYRAM: Okul 
yıllarımdan itibaren şiir 
yazıyorum. Şiirlerimi sosyal ve 
kültürel etkinliklerde sunma 
fırsatı buldum. İki kitap olacak 
şiirlerim var. Dileğim kısa sürede 

bunları kitap haline getirmek.  

OLAY GAZETESİ: Yaşar 
Hocam, şiirlerinizden iki 
örnek dinlemek isteriz.

YAŞAR BAYRAM: 
Hay, hay… 1983 yılında 
yazdığım Zigana şiirimi ve 
2017 yılında kaleme aldığım 
Sevgi adlı şiirlerimi okuyayım.

Torul’da görev yaparken hiçbir 
zaman pişmanlık duymadım. 

şehirlerin özlemi içerisinde 
olmadım. Çünkü Türkiye’nin her 
yerini gezdim. İnsanların en rahat 
ettiği yer kendi yaşadığı bildiği, anı-
larını, özlemlerini paylaştığı yerdir.

içinde oldum. Öğrenci lehine 
velilerle hep birlikte hareket 
edip öğrencilerime her konuda 

Torul’da gerek öğretmenliğim 
gerekse emekliliğim süresinde 

o takdiri ömrümün sonuna 
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ZİGANA

Serin olur Zigana’nın havası
Dillere destandır kuymak tavası
Yoğurdu, kaymağı, balı, mayası
Gelin canlar Zigana’ya gidelim
****
Hayran kaldım, yaylasına, dağına
İpek peştamallı, şal kuşağına
Yaz baharda meyve veren bağına
Gelin canlar Zigana’ya gidelim
****
Yaz gelince yamaçları allanır
Kış gelince etekleri pullanır
Türküleri dilden dile dillenir
Gelin canlar Zigana’ya gidelim
****
Yel estikçe şarkı söyler çamları
Kuşları uçuşur akar pınarı
Yaylacılar köpükletmiş ayranı
Doyulmaz tadına canım Zigana
****
Gönlümü kaptırdım şenlik seline
Aşık oldum yaylasına, gülüne
Dokundukça kemençemin teline
Doyulmaz tadına canım Zigana
****
Baharı serindir, kışları serttir
Güzeli vefalı, yiğidi merttir
Hem konuksever hem de cömerttir
Gönüller sultanı canım Zigana
****
Yaz gelince yaylalara  göçülür
Soğuk soğuk pınarlardan içilir
Bağlarında lale sümbül açılır
Gönülller sultanı canım Zigana
****
Eriyip dağlardan inince karı
Çalışır insanı çalışır arı
Yoğurdu, kuymağı, peyniri, balı
Gönüller sultanı canım Zigana

SEVGİ 
Dağıt saçlarını savur güzelim 
Rüzgârından dağlar taşlar inlesin 
Aşkımızın ahı, evreni tuttu
Güneşle ay, karaları bağlasın 
Dağlar çiçek açsın 
Yıldızlar kucak 
Bulutlar ağlasın 
Sevgi doğacak

OLAY GAZETESİ: Hayatta 
yaşadığınız, uyguladığınız ve taviz 
vermediğiniz doğrularınız nelerdir?

YAŞAR BAYRAM: Dürüstlük, 
yalan söylememek, insanlara hoş 
görülü davranmak, saygı ve sevgi temeline 
dayalı bir yaşamı hayata geçirmek. 

OLAY GAZETESİ: Sayın Bayram; 
Zigana Dağı’nın yollarını belki de en 
çok kullananlardansınız. Yeni Zigana 
tünelleri açıldığında;   gerek Torul’da ve 
Gümüşhane’de gerekse Trabzon’da neler 
değişecek. Özellikle turist sirkülasyo-
nunda neler olur? Torul ve Gümüşhane 

buna hazır mı ve neler yapılmalı?
YAŞAR BAYRAM: Zigana dağı bölge-

nin ve tarihin kavimlerin kapısı dediğimiz 
en önemli geçididir.  Buradan onlarca dev-
letler, oymak, boy ve soylar gelip geçmiştir. 
Zigana Tüneli yapıldığında  da bu defa o 
geçit tarihi anı olarak belleklerimizde ve 
eserlerde kalacaktır. Zigana dağı tünelinin 
bölgemize özellikle Torul, Kürtün ve Gü-
müşhane’ye sosyal, kültürel ve ekonomik 
konularda büyük bir faydası olacaktır. 

Turizm açısından gelişim ve değişim 
olacaktır, yeni yapılan Zigana tünelleri ile 
Torul Trabzon arası rahata kavuşacaktır. 

Turizm yönünden ilimizde olan tarihi ve 

turistik yelere ulaşım kolaylaşacaktır. 
OLAY GAZETESİ: Torul için 

hayaliniz olan projeler nelerdir?
YAŞAR BAYRAM: Torul’a; sosyal 

ve kültürel aktivitelerin yapılacağı bir 
kültür merkezi kurulmalıdır. Harşit 
Çayı ve Torul Barajı kenarında piknik, 
dinlenme ve spor alanları yapılsa güzel 
olur. Tabiiki en önemlisi se gençlerimizin 

istihdamı için bir ortam oluşturulması 

Torul için en büyük ihtiyaçtır.
OLAY GAZETESİ: Meslek 

yıllarınızda yaşadığınız önemli 
anılarınızı bizimle paylaşır mısınız?

YAŞAR BAYRAM: Meslek haya-
tımda beni etkileyen, bende iz bırakan 
birçok olay oldu elbet. Ben bunlardan 
bazılarını sizinle paylaşayım:

• Konya’daki öğretmenlik yıllarımda 
bir ördek avında buzların kırılması 
sonucu Sakarya suyuna düştüm ve 
can pazarı sonrası kurtuldum.

• İstanbul’da teröristlerce 
Şehit Edilen Arkadaşım Yavuz 
Selim Şahin için Torul Hükümet 
Konağı önünde yapılan törende sunum 
yaparken yaşadığım  üzüntü.

• Tunceli’de teröristlerce Şehit Edi-

len Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Torul 
Hükümet Konağı önünde yapılan Devlet 
törenindeki üzüntülü sunuculuk günlerim.

• Torul YİBO açılış töreninde Milli 
Eğitim Bakanınız Sayın Mehmet Sağlam  

“Sevgili Tortullular” diyerek konuşmasına 

başladı. Hatayı ani düzeltme gereği hisse-

derek “Sayın Bakanım burası Tortul değil 

Torul” dedim. Sayın Bakan konuşmasına 

daha sonra Torullular diyerek devam etti.

• Torul Şehit Tamer Özdemir Çok 

Programlı Lisesi’ne pansiyon binası yap-

tırmak için Rahmetli Meslektaşım Okul 
Müdürümüz, Arkadaşım Ahmet Kuku ile 

önemli uğraşlar verdik. Okulun 
Adı Torul Lisesi iken, Şehit olan 
öğrencimiz Tamer Özdemir’in 
adının okula verilmesi için bü-
yük gayret sarf ettik. Ve okulun 
adı Torul Şehit Tamer Özdemir 
Çok Programlı Lisesi oldu.

OLAY GAZETESİ: Harşit, 
Zigana, Torul ve Gümüşhane 
sizin için ne ifade ediyor?

YAŞAR BAYRAM: Gü-

müşhane ve Torul’u seviyorum. 
Harşit Çayı ve Zigana’da 
herkesin tatlı anıları vardır. 
Zigana Dağı yazın çiçeklerle 
bezenmiş bir bahçe, kışın beyaz 

gelinlikleri giymiş bir yöre… 

OLAY GAZETESİ: Gençleri-
mize tavsiyeleriniz neler olur?

YAŞAR BAYRAM: Bir 
eğitimci olarak gençlerimize 

okumalarını, yazmalarını, çalışmalarını  
tavsiye ediyorum. Boş zamanlarında 
spor yaparak, bol bol kitap okuyarak, 
ailelerine katkıda bulunarak çalışmalarını 
öneriyorum. Tutkuları, vatanımızı ve 
milletimizi sevmek, büyüklerine saygı, 
küçüklerine sevgi göstermek olmalıdır.

OLAY GAZETESİ: Yaşar 
Hocam, bu güzel sohbetiniz için 
sizlere teşekkür ediyoruz.

YAŞAR BAYRAM: Ben de öncelikle 
Gümüşhane’de yayın hayatına devam eden 
Gümüşhane Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Sayın Muammer Şeker’e, gazete çalışan-
larına, Olay Gazetesi Medya Danışmanı 
meslektaşım, dostum Hasan Pir’e, gazete 

okurlarına en derin saygılarımı sunuyor, 

sizlere tekrar teşekkür ediyorum.
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DR. HÜSEYİN BUDAK  

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -1
‘Azı karar çoğu zarar’
Ekinizyanın bağışıklık güçlendirici 

etkisi vardır. Gingobilobanın zihin 
güçlendirici etkisi bilinmektedir. Tarihte 
bilinen ilk bitkisel terkiplerden biri söğüt 
kabuğu, salix alba’dan elde edilen asetil 
salisik asittir yani meşhur kan sulandırıcı

Koronavirus salgını gibi enfeksiyonlar 
gösterdi ki vücut direnci çok önemlidir. Bunu 
sağlamak için doğal ürünlerden binlerce yıldır 
yararlanılmaktadır. Mutfağımızda bulunan 
baharatlar bunun göstergesidir. Baharatlar 
yalnızca damak tadı için değildir. Birçoğunun 
immün sistemimizi düzenlemekte önemli rolü 
vardır. Şu da unutulmamalıdır; hormesis de-
nilen bir sistem gündemimizdedir. Çoğu tıbbi 
bitkinin azı karar çoğu zarardır. Örneğin zer-
decal’ın azı antioksidandır. Fakat yüksek dozda 
kullanılınca karsinojen etki yapar. Bunun ya-
nında kanser vakalarında tedavideçok yüksek 
dozda kullanılmaktadır. Kekik deki timol de 
aynı etkiyi yapar. Düşük dozu proliferasyon ya-
par, yüksek dozda ise hücre ölümü yapar, çok 
yüksek dozda ise kanser tedavisinde kullanılır. 
Onun için baharat şeklinde kullanılması yani 
dedelerimiz ve ninelerimizin yaptığı doğrudur.

Safran, papatya, rezene, sarımsak, tarçın, 
zencefi l, zerdeçal, karabiber, lavanta, gül gibi 
birçok tıbbi bitki ve aromatik bitki vardır.

Bunların üretimi ve saklanmasında 
önem vereceğimiz husus nemli kalmama-
lıdır. Rutubet gibi sağlıksız durumlarda 
afl atoksin denilen kanserojen olabilen 
maddeler oluşabilmektedir.         

Sahip olacağınız küçük bahçenizde 
veya balkonunuzda yetiştireceğiniz bu 
tıbbi bitkilerle organik ürünler üretebilirsiniz. 
Hoş kokuları, güzel görüntüleri ve bitki 
yetiştirme ile adeta terapi olabilirsiniz.

Tıbbi Bitkilerde yapılabilecek usuller:
1.Herbal çaylar, demleme: 80 

derecede 10 dakika bekletilip süzüp 
içilir. 100 ml suya 2 gr kadar.

2.Haşlama-Dekoksiyon: Kalın 

dokular da kullanılır. Kök vs.
3.Maserasyon; Soğuk suda bir kaç 

dakika bekletilir.  Kediotu, valerian…  gibi 
sıcakla bozulan bitkilerde uygulanır.

4.Müsilaj: Ebegümeci, meyan kökü, ökse 
otu soğuk suda eritilir, buzdolabında bekletilir.

1. ÇAY (Camellia Sinensis)
Tein etken maddesidir. Kafein 

benzeri etki yapar.  Siyah, yeşil ve 
beyaz çay vardır. Tein yanında, tanin, 
teofi lin, klorofi l, K vitamini içerir .

Günde beş fi ncan kadar faydalıdır. Antiok-
sidandır. Kataşin koliferol antioksidandır. Etki-
sini artırmak için bal ilave edilebilir.  Vücuttaki 
serbest radikalleri atar ve yaşlanma karşıtı etki 
yapar, uyarıcıdır. Kansere karşı koruyucudur. 

Sıcak ve şekersiz içilen çay ile yemek 
borusu kanseri arasında ilişki düşünülmüştür. 
Çayın bir miktar soğuması beklenmelidir. Çay 
içilmesi zindelik verir. Zihinsel ve bedensel 
performansı artırır. Rahatlatıcı, gevşetici 
stres faktörlerinden arındırıcı etkisi vardır. 
Yemekten bir saat gibi bir süre sonra önerilir. 
Bu durumda hazmı kolaylaştır. Yemekle 
beraber içilmesi durumunda besinlerdeki 
demiri bağlayıp demir emilimini azaltır. 
Demir eksikliği dolayısıyla kansızlığa yol 
açabilir. Yeşil çayın yemeklerden sonra bir 
bardak içilmesi kolesterolü düşürür. Yağların 
yakılmasını kolaylaştır. Zayıfl ama diyetlerinde 
bu özelliğinden dolayı yer alır. İçerdiği fl üorür 
ile diş çürümelerinin engeller. Çay uyarıcıdır. 
Geceleri içimsi durumunda uykusuzluğa yol 
açabilir. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisi 
de vardır. Sinir tezkin edici etkisi vardır. Yeni 
demlenip içilirse sakinleştirici etkisi vardır. Çay 
iştahı açar. Çok fazlası ve bayatı zararlıdır.

Çay yapılması demleme şeklinde 
olmalıdır. Kaynamış su demliğe alınmalı 
ve üstüne çay ilave edilmeli çayı 5-10 
dakika demlenip çökmesi beklenmelidir.

2.KUŞBURNU: (Rosa 
Canina L. Yaban Gülü)

Ülkemizde yaygın kullanımı olan bir bitki 

meyvesidir. Çay olarak içildiği gibi marmeladı 
da yapılır. Yüksek miktarda c vitamini içerir. 
Kolesterol azaltıcı, bağışıklık sistemi güçlen-
dirici ve zindeleştirici etkiler yapar. Kabızlık 
hemoroit basur ve kansızlık tedavilerinde 
etkilidir. C vitamini demir emilimini artırır. 1-2 
metre yüksekliğinde bir ağaçtır. Yaprakları 5-7 
yaprakçıktır. Çiçekleri 2-3 cm çapına yalınkat 
olup pembe ve beyaz renktedir. Dallarında 
ki dikenler çengel şeklinde kırıktır. Meyvesi 
oval büyüklüğü nohut veya iri zeytin tanesi 
kardır; yeşilsen başlayan rengi zamanla sararır, 
turunculaşır, kırmızılaşır ve nihayet koyu 
kırmızı olur. Ve yumuşar. Kuruması çabuktur.

Bileşimi başlıca önemi içerdiği C 
ve P vitaminlerinden kaynaklanmakta 
birlikle karoten B1, B2 ve K vitaminleri 
içerir. Ayrıca mineral maddeler bakımından 
da değerli bir kaynak olan kuşburnu 
potasyum ve fosfordan çok zengindir. 100 
gr da 950-1000 mg, C vitamini, 1100 mg P 
vitamini ve karoten 3,8 mg bulunmuştur.

Antidiareik, antiromatizmal etkileri görül-
mektedir. Kuşburnu da bulunan galaktopeptid-
ler antienfl amatuar ve antitümör etki gösterir. 
Romatizmal hastalıklarla birlikte astım, prö-
riasis, Crohn hastalığında karşı yardımcıdır. 
Günde 2 defa 2,5 gr kuşburnu tozu osteoartrit-
te lökosit aktivitesi düşürmekte hasarlı dokuda 
iltihaplanmayı, ağrıyı ve sertliği azaltmaktadır.

3.NANE:  (Hors mint, mentha 
(mentol) piperata var. Crispa, )

İçerik: Uçan yağ; kâfur, Tanen, rezin
Eter ve tanenden zengin aromatik 

yağlar içeren tibbi bitkidir. 25-30 türü vardır. 
Anavatanı Akdeniz sahilleridir. 80 cm kadar 
büyür, az çok tüylü çok yıllık kırmızımsı 
gövdeli bitki. Yaprakları kullanılır. Çok 
yıllık otsu bitkidir. 1 metreye kadar büyür. 
Salatalara koku vermek için kullanılır. Tıbbi 
çay 4-6 gr günde aromatik yağlar ve tanen 
içirir. Sindirime yardım eder. Gaz gidericidir. 
Taze yaprakları salatalara konur. Nane limon 
kaynatılması her derde deva olarak görülür.

Sıcak suya 
konularak çayı içilir. Soğuk su içine birkaç 
yaprak atılıp içilir. Ferahlatıcıdır. Öksürük 
soğuk algınlığı ve yüksek ateşi tedavi etmek 
için eskiden beri kullanılır. Genellikle akşam 
yemekten sonra içmeyi tercih edilir. Tıbbi çay 
demleme 4-6 gr günde. Bilinen bir yan tesiri 
yoktur. Safra kesesi taşlarının tedavisi ve kan-
dida enfeksiyonlarının tedavisi için destek olur.

İklim ve toprak isteği; iklime 
toleransı yüksektir.

Ilık ve rutubetli iklimlerden hoşlanır.
Sıcak ve kurak koşullarda içerdiği 

eterik yağlarların miktarı artar.
Ortalana gelişme sıcaklığı 

12-15 derecededir.
Yarı gölgeli ve serin bölgede iyi gelişir.
Şiddetli ışıktan hoşlanmaz.
Toprak isteği : kumlu, killi ve  tınlı 

toprakları sever , PH. 5.0-7,5
Rutubeti sevdiğinden sulama iyi 

gelir. Temmuz ve Ağustos’ta açarlar
Kuru nane için sürgünler biçimden 

sonra 20-25 derecede 1-2 hafta kurutulur.
Çok yıllıktır. 5-6 yıl yaşar.
100 gr nanede
Kalori 65 kcal
Protein    4.0gr
Yağ.1.3 gr
Kh.7.9 gr
Ca.200 mgr
Fe.8 mgr
B1…0.13
B2…0.26
B6….1.0
C vitamini         …35
A vitamini …..14000 ünite
Uçucu yağ; Tanen, menthol
1300 m ye kadar yüksekte su kenarları 

veya içi nemli yamaçlar, sulak alanlar. 
Güneşli yerleri süzek ve nemli toprakları 
sever. Soğuk ve dona dayanıklıdır.

Sağlıklı günler dilerim. Maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına dikkat edelim.

GÜDEF’TE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren İstanbul 

Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nun (GÜDEF) yeni başkanı 
Bayram Demir, yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı.

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) 7. Olağan Genel Ku-
rulunda Genel Başkanlığına seçilen Bayram Demir ve Yönetim kurulu 
üyeleri zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak ilk toplantısını yaptı. 

Toplantının ana gündem konusu görev dağılımı olurken Başkan De-
mir, yaptığı kısa konuşmada kuruluşundan bugüne GÜDEF’in geçmiş 
yönetimlerine teşekkür ederek, “Geçmiş geçmişte kaldı şimdi önümüze 
bakmalı ve Gümüşhane’nin kısa sürede hak ettiği hizmetler konusunda 
çalışmalıyız. Birazdan görev dağılımında bulunacağımız tüm arka-
daşlarımızla birlikte güzel işler yapacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

Kurulduğundan beri federasyon merkezi olmayan GÜDEF’i 
söz verdikleri gibi dernek merkezine kavuşturmalarına günler 
kaldığını, bundan sonraki ilk toplantılarını 15 güne kadar 
tadilatı bitecek olan Federasyon Merkezinde yapacak olmanın 
heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren Demir, “Her konuyu 
istişare ederek gündeme alıp çözüm getireceğiz” şeklinde konuştu.

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) 
yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde:

Bayram Demir: Genel Başkan
Hıdır Daştan: Genel Başkan Vekili
Muhammer Özkan: Genel Başkan Vekili
Alpay Yazıcı: Genel Sekreter
Celal Can: Genel Sekreter
Abdullah Ertürk: Genel Muhasip
Gürsel Ezber: Genel Muhasip
Yaser Sarı: Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sedat İnan: Teşkilat Başkan Yardımcısı
Birol Kaya: Teşkilat Başkan Yardımcısı
Birol Boz: 1.Bölge Başkanı
Yücel Bayır: 1.Bölge Başkan Yardımcısı
Celal Demir: 2.Bölge Başkanı
Hasan Yılmaz: 2.Bölge Başkan Yardımcısı
Muzaffer Yalçın: 3.Bölge Başkanı
Cemalettin Aslan: 3.Bölge Başkan Yardımcısı
Mahi Koç: Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevim Köse: Aile ve Kadın Başkan Yardımcısı
Miraç Sünnetçi: Eğitimden So-

rumlu Genel Başkan Yardımcısı
İdris Soylu: Eğitim Başkan Yardımcısı
Âdem Sezgin: Siyasi İşlerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Demir: Siyasi İşler Başkan Yardımcısı
Necla Gündoğan: Sosyal İşlerden ve Sağlık 

İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Namık Yılmaz: Sosyal İşler ve 

Sağlık İşler Başkan Yardımcısı
Şinasi Ata: İdari İşler ve Dış İlişkilerden 

İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sami Büyükbayraktar: İdari İşler 

ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı
Bayram Erdem: ARGE ve Projelerden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yavuz Akdemir: AR-

GE ve Projeler Başkan Yardımcısı
Ahmet Kaya: Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Selçuk: Gençlik ve Spor Başkan Yardımcısı
Sadık Yazıcı: Sivil Toplum Kuruluşlarından 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Âdem Mutlu: Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcısı
Bekir Aksu: Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İlyas Nayir: Kültür ve Sanat Başkan Yardımcısı
Bünyamin Kara: Basın Yayından ve Tanıtım-

dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ömer Osmanoğlu: Basın Yayın Başkan Yardımcısı
Fatih Ay: Basın Yayın Başkan Yardımcısı
Sinan Fidan: Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Rıdvan Tanış: Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Turgay Yalçın: Yerel Yönetimlerden So-

rumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yusuf Yazıcı: Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı
Turan Nazır: İş Dünyasından ve Meslek Komite-

lerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Duran: İş Dünyası ve Meslek Komiteleri Başkan Yardımcısı
Erdal Dallı: Federasyonlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ercan Taş: Federasyonlar Başkan Yardımcısı
Hikmet Karakuş: Protokolden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Vedat Kurt: Protokol Başkan Yardımcısı
Nevzat Akhan: İnsan Kaynakları ve Halkla İliş-

kilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ömer Macit: İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı
M. Fatih Çoban: Plan Programlardan So-

rumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ali Fidan: Plan ve Programlama Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Bayrak: Organizasyonlardan ve Et-

kinliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mücahit Balyedi: Organizasyonlar ve Etkinlikler Başkan Yardımcısı
Turan Alemin: Ekonomi Yatırım ve Satın Al-

madan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Fahrettin Kesler: Ekonomi ve Satın Alma Başkan Yardımcısı
Gökhan Tanış: Denetleme Kurulu Başkanı  
Binali Çubukçu: Disiplin Kurulu Başkanı
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GÜMÜŞHANE İLİ TURİZM POTANSİYELİ 2
Gümüşhane eşsiz doğası, birbirinden 

güzel yaylalarıyla alternatif turizmin 
ülkemizde önemli merkezlerinden biri 
olabilecek potansiyele sahip bir ildir.  
Kitabın ilerleyen bölümlerinde turizm 
konusuna detaylarıyla birlikte yer 
verilmiş olup aşağıda alternatif turizm 
dallarına göre Gümüşhane’de ziyaret 
edilebilecek bölgeler kısaca belirtilmiştir;

•Kış Turizmi: 
Zigana Kış Kayak Merkezi, Erik-

beli Kış Turizm Merkezi, Süleymaniye 
Mahallesi Kış Turizm Merkezi 

•Yayla Turizmi: 
Kadırga Yaylası, Güvende Yaylası, 

Kazıkbeli Yaylası, (yayla turizmi 
açısından Gümüşhane’de bulunan 429 
yayla arasından, bilinen, alt– üst 
yapı açısından turizme kazandırılma 
potansiyeli olan yaylalardır). 

•Doğa Turizmi: 
Gümüşhane’de tur güzergâhları 

üzerinde bulunan bütün bölgeler, doğa 
turizmine uygun ve elverişlidir. Ancak 
doğa turizmi açısından öne çıkan bazı 
bölgeler; Artabel Golleri, Tomara Şelalesi, 
Örümcek Ormanları, Karaca Mağarası. 

•Kültür – Tarih Turizmi: 
Sarıçiçek Köy Odaları, Santa 

Harabeleri, Satala Köyü, Krom Antik 
Şehri, İmera Köyü, Kov Kalesi.

2.BÖLÜM: GÜMÜŞHANE 
İLİNİN TURİZM DEĞERLERİ

Çalışmamızın bu bölümünde, Gü-
müşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Yüksek Okulu akademisyen-
leri tarafından yapılan turizm araştırma 
gezileri sonucunda turizm açısından önce-
likli olarak değerlendirilmesi düşünülen 
turizm destinasyonlarına yer verilmiştir.

SANTA HARABELERİ
Santa harabeleri, Gümüşhane kent 

merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta, 
Yağmurdere Bucağı, Dumanlı Köyü 
sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Bölgenin 17. yüzyılda Rumlar tarafından 
kurulduğu düşünülmektedir. 

Santa, Yanbolu Deresinin doğduğu 
vadilerle birbirinden ayrılmış üç ayrı 
yamaç üzerine kurulmuştur.  Dini, ticari 
ve kültürel önem taşıyan Santa bölgesi  
‘Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı’ olarak 
ilan edilmiştir.  Bölgede Piştoflu, Binatlı, 
İşhanlı, Terzili, Çakallı, Zurnacılı ve 
Sincanlı-Kozlu olmak üzere 7 mahalle 
ve 300’ü aşkın ev bulunmaktadır.

19. Yüzyılda merkez mahalle Piştof-
lu’da (Pistofanton) 300 hane, Binatlı’da 
(Pinatanton) 60 hane, İşhanlı’da (Ischa-
nanton) 260 hane, Terzili’de (Terzanton) 
200 hane, Çakallı’da (Tsakalanton) 53 
hane, Zurnacılı’da (Zournatsanton) 120 
hane ve Cinganlı-Kozluda (Kozlaranton) 
60 hane olmak üzere toplam 1053 hanede 
4000-5000 civarında nüfusun barınmış 
olduğu söylenmektedir. Bu mahallerin 
her birinde çok sınıflı en az bir ilkokul 
ve ayrıca merkez Piştoflu mahallesinde 2 
katlı bir ortaokul bulunmaktaydı. Merkez 
mahallede (Piştoflu): Aziz (Aya) Kyriake, 
Aziz Panteleimonos, Aziz Christophoros 
kiliseleri; Zurnacılı’da: Aziz Georgios, 
Aziz Constantine, Aziz Kyriake kiliseleri; 
Çakallı’da: Zodoxu Rigis ve Aziz Georgi-
os kiliseleri; İşhanlı’da: Aziz Kyriake, Aziz 
Georgios kiliseleri; Kozlu-Sincanlı’da: 
Kutsal Apostol Petro, Apostol Pavio 
kiliseleri; Binatlı’da: Profizitic Ilion ve 
Aziz Georgios kiliseleri; Terzili’de: Aya 
Theodoros ve Metamorfoz kiliseleri 
olmak üzere Santa’ya bağlı 7 mahallede 
13 kilise bulunmaktaydı. Ancak, bu 
kiliseler beşeri ve doğal tahribat sonucu 
günümüze kısmen sağlam olarak gelebil-
miştir (tr.wikipedia.org). Bu kiliselere ait 
detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Çakallı Kilisesi
Çakallı Kilisesi, Dumanlı Köyü 

merkezinde yer almaktadır. Dikdörtgen 
bir alan üzerine üç nefli ve bazilikal planlı 
olarak 1878 yılında inşa edilmiştir. Biri 
batıdan diğeri güneyden olmak üzere 

yuvarlak kemerli iki girişi bulunmaktadır. 
Güney girişi üzerine yonca 

biçiminde hac motifi işlenmiştir. Fresko 
izlerine rastlanan kilisede kapı, pencere, 
taşıyıcılar, kemerler ve köşe taşlarında 
düzgün kesme taş malzeme, beden 
duvarlarında moloz taş kullanılmıştır.

Terzili Kilisesi 
Dumanlı Köyü, Terzili mahallesinde-

dir. Dikdörtgen bir alan üzerine üç nefli 
bazilikal planda inşa edilmiştir. Orta 
nef yan neflerden daha geniş ve yüksek 
tutulmuştur. Biri kuzeyde diğeri güneyde 
olmak üzere bir metre genişliğinde, 
karşılıklı olarak yerleştirilmiş yuvarlak 
kemerli iki girişi bulunmaktadır. Batı 
duvarı arazi konumuna göre yüksekçe 
bir tepeye dayandırıldığı için batıdan 
giriş açılmamıştır. Apsis ve pastaphorion 
hücreleri dışa taşkın yapılmıştır. Kilisenin 
kuzeydoğusunda bir martiryum bulun-
maktadır. Kare planlı bu mezar yapısı 
kiboryon tarzında düzenlenmiş olup, 
3.56x3.56 m boyutlarındadır. Dört köşe-
sinde “L” şeklinde payeler kullanılmış 
ve yuvarlık kademeli kemerlerle dört 
yöne açılan martiryumun üzeri 
tuğla tonozla kapatılmıştır. Üst 
örtüsü kısmen tahrip olan kemer 
üzerine bitkisel bezemeli bir 
rozet işlenmiştir. Düzgün 
kaliteli, sarımtırak kesme 
taş malzemeden inşa 
edilmiştir. Bölgede inşa 
edilen yapılar ara-
sında en kaliteli taş 
işçiliğine sahiptir.

 Cinganlı 
Kilisesi 

Dumanlı 
Köyü’ndeki 
Cinganlı Kilisesi, 
bazilikal dikdörtgen 
bir alan üzerine üç 
nefli bazilikal plan 
şemasında inşa edilmiştir. 
Orta nef yan neflerden 
daha geniş ve yüksektir. 
Tek girişi batıdan sağlanmış 
olup, girişin üzeri yuvarlak 
kemerlidir. Neflerini dikine geçen 
beşik tonozun kuzey bölümü sağ-
lamdır. Kilisenin taşıyıcıları ve tavanı 
çökmüştür. Kapı, pencere, taşıyıcılar 
ve kemerler düzgün yontma taştan, diğer 
kısımlar ise moloz taştan yapılmıştır.

Piştovli Kilisesi 
Dumanlı Köyü Piştovli mahallesin-

deki Piştovli Kilisesi Santa yayla-köy 
yerleşiminin yönetim kilisesi olarak 
tasarlanmış ve dikdörtgen bir alan 
üzerine üç nefli bazilikal plan şemasında 
inşa edilmiştir. Kilise büyük bir avlu çevre 
duvarı içerisinde yer almaktadır. Yapının 
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 
19. yüzyıl ortalarında yapıldığı tahmin 
edilmektedir.  Orta nef yan neflerden daha 
geniş ve yüksek tutulmuştur. Biri kuzey 
diğeri güneyde olmak üzere yuvarlak 
kemerli iki girişi bulunmaktadır. Kuzey 
girişi kiborion tarzında düzenlenmiş an-
cak günümüze bu kiborion girişin sadece 
bir sütunu gelebilmiştir. Girişin hemen 
üzerinde haç işareti işlenmiştir. Apsis ve 

pastaphorion hücreleri doğu cephesinde 
yapılmış her birine birer yuvarlak pencere 
açılmıştır. Kuzeyinde dört mazgal pencere 
bulunan kilisenin içerisinde fresko kalıntı-
larına rastlanır. Yapının kuzeydoğusunda 
bir çeşme yer almaktadır. Örtüyü taşıyan 
sütunlar tamamen yok olmuştur. Semer 
dam çatının içten sadece esas büyük 
apsis alınlığı kalmıştır. Esas apsis ve 
protesisler de oldukça tahrip olmuştur. 
Yapıda içten kuzey yüzdeki «Azizler 
Topluluğu» freskleriyle güneydeki anıtsal 
giriş özgünlüğünü korumaktadır.

Zurnacılı-1 Kilisesi
 Dumanlı Köyü Zurnacılı 

mahallesindeki Zurnacılı-1 Kilisesi, 
üç nefli bazilikal plan şemasında inşa 
edilmiş, orta yan neflerden daha geniş 
ve yüksek tutulmuştur. Biri batı diğeri de 
güneyde olmak üzere yuvarlak kemerli iki 
girişi bulunmaktadır. Bunlardan güney 
girişi ana giriş olarak kullanılmıştır. 
Girişin iki yanına sütunlar konulmuş ve 
üzerine haç motifi işlenmiştir. Kilisenin 

batıda ve doğuda üç, doğu ve kuzeyde 
ise dörder penceresi bulunmaktadır. 
Apsisi ve pastaphorion hücreleri dışa 
taşkın yapılmış her birine birer pencere 
açılmıştır. İç mekânda fresko kalıntılarına 
rastlanmaktadır. Düzgün yontma taş ve 
moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Zurnacili-2 
Kilisesi 19. yüzyılda inşa edilen yapı, 

sarp bir kayanın üzerinde yer almaktadır. 
Kilisenin birisi batıda, diğeri güneyde ol-
mak üzere iki girişi bulunmaktadır. Doğu 
cephesinde apsis ve pastaphorion hücrele-
ri dışa taşkın olarak yapılmıştır. Kilisenin 
üst örtüsü ve taşıyıcıları yıkılmıştır. 

İşhanlı Kilisesi 
Kilise, İşhanlı mahallesinde yer al-

maktadır. Batıda ve güneyde olmak üzere 
yuvarlak kemerli iki girişi bulunmaktadır. 
Güneyde bulunan kapı ana giriş olarak 

kullanılmış ve dıştan kemer alınlığına 
bir haç motifi işlenmiştir. Üst örtüsü 
ve taşıyıcıları tamamen yıkılmıştır. 

Santa Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet 
döneminde 1461-1476 yılları arasında tüm 
Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesiyle 
birlikte fethedilmiş ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu topraklarına dahil edilmiştir. 
Santa, havzadaki mevcut demir, kurşun 
ve kurşunla birlikte çıkarılan gümüş 
madenlerinin verimli bir şeklide işletilme-
sine bağlı olarak 16-18. yüzyılda önemli 
derecede gelişmiş ve ekonomik refaha 
erişmiştir. Santa yerleşimlerinde, bölgede 
çıkan madenlerin etkisi ile demircilik 
ve gümüşçülük önemli bir sanat dalı 
olmuştur. Madenlerin işletildiği dönemde 
Osmanlı Devleti’nin maden çalışanlarına 
ve madencilerin ihtiyaçlarını temin eden 
meslek erbabı ve ticaret erbabına 
sağladığı vergi kolaylıkları ve pek çok 
sorumluluktan muafiyeti, bölgeye çevre 
köy ve illerden, yoğun olarak Ortodoks 
Hristiyan (Rum) Osmanlı vatandaşının 
göç etmesini sağlamıştır. Bu göç ve 
refah, madenlerin kapandığı, sosyal ve 

idari sorunların yaşanmaya başlandığı 
18. ve 19. yüzyıla kadar sürmüştür. 

1500-1800 döneminde önemli bir 
madenci yerleşimi olan bölge, 1923 

yılında nüfus mübadelesi ile 
boşaltılmıştır. Bu mübadelede 

Santa bölgesi toplanma yeri 
olarak kullanılmıştır. Mü-

badele sonrası boşaltılan 
bölgedeki atıl arazi ve 

binalara çevre köylerin 
sakinleri yerleşmiştir. 

Bölgeye ulaşım 
farklı güzergâhlar-

dan yapılabilmekte-
dir. Gümüşhane şehir 

merkezinden hareket 
ile Gümüşhane-Bayburt 

ana yolunu takiben 
Akçakale, Tekke, Arzular, 

Kabaköy, Yağmurdere, 
Taşköprü istikametinden devam 

edilerek yaklaşık 80 km. bir 
seyahat ile Santa bölgesine 

ulaşım sağlanır. Yağmurdere’den 
Taşköprü 8 km, Santa Harabeleri 

15 km.’dir. Taşköprü-Santa harabeleri 
arası ise yaklaşık 7 km.’dir. Bu güzergâh 
boyunca birbirinden güzel tarihi ve 
doğal güzellikler görülebilmektedir.

Santa bölgesine diğer bir ulaşım 
ise Gümüşhane-Trabzon anayolunu 
takiben sağlanabilir. Gümüşhane-Torul 
yolunun 12. km. ’sinden ayrılan yoldan 
Karaca Mağarası (5 km.) Cehennem 
Vadisi Kanyonu (6 km.), Krom Antik 
Kenti (22 km.), Cami Boğazı Yaylası 
(34 km.), Taşköprü Yaylası (57 km.) ve 
Santa Harabelerine (64) ulaşılabilir. Bu 
güzergâhtan toplam mesafe ise yaklaşık 
76 km. olup yol boyunca birçok doğal 
ve tarihi değeri görmek mümkündür.

Santa bölgesine Trabzon il merkezin-
den de iki farklı güzergâhtan ulaşım sağ-
lanabilmektedir. Birincisi, Trabzon-Arsin 
istikametinden yaklaşık 20 km. sonra 
Arsin’den Santa yoluna saparak, Arsin 
ve Araklı sınırlarında yer alan Yanbolu 
vadisini takiben yaklaşık 45 km. süren bir 

seyahat sonrası Santa bölgesine ulaşılan 
güzergâhtır. Diğeri ise Trabzon-Maç-
ka-Sümela Manastırı’nı takiben manastı-
ra tırmanan yoldan devam edilerek Cami 
Boğazı yaylasına oradan Karakaban 
tepesi ve Taşköprü yaylası üzerinden 
Santa bölgesine ulaşılan güzergâhtır.

Sonuç ve Öneriler
•Santa bölgesine ulaşımın; yolların 

dar, engebeli ve bozuk olması nedeniyle 
zor olduğu görülmektedir. Buradan ha-
reketle öncelikle bölgenin yol sorununun 
yayla ve eko turizmin yapısına uygun ola-
rak çözülmesi gerektiği düşünülmektedir. 

•Diğer bir nokta, yöredeki Yer-Yön ve 
Bilgi Levhalarının eksikliğidir. Özellikle 
Gümüşhane-Tekke-Arzular güzergâhı 
boyunca sadece belirli noktalarda 
bulunan yön levhaları yetersiz olup yol 
ayrımlarında yer yön levhalarının eksikliği 
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, 
tarihi eserleri tanıtan bilgi levhaları 
yetersizdir. Santa harabelerinde sadece 
merkez Piştoflu mahallesinde bir tanıtım 
levhası bulunmakta, bunun dışında 
çevrede bilgi veren levha bulunmamak-
tadır. Merkez Piştoflu mahallesine 
bölgenin haritası veya krokisinin yer 
aldığı bir bilgi levhası yerleştirilmesi 
ziyaretçilere önemli bir kılavuz olacaktır. 

•Diğer bir konu, Santa harabelerin-
deki kişisel mülke dönüştürme (2009 
yılında, vatandaşlara tapu verilmiştir) ve 
çarpık yapılaşma sorunudur. Böylesine 
önemli bir sit alanının koruma altına 
alınması gerekmektedir. Özellikle yörenin 
karakteristik yapısını yansıtan kiliselerin 
hayvan barınağı olarak kullanılması ve 
tarihi kalıntılar üzerine yapılan betonar-
me binaların varlığı, temel sorunlar olarak 
göze çarpmaktadır. Sorunun çözümüne 
yönelik olarak söz konusu yapıların 
yörenin tarihi dokusuna uygun olarak dü-
zenlemesi ve yenilenmesi gerekmektedir. 

•Santa harabelerinde yapılan define 
kazıları da bir diğer önemli sorundur. 
Bölgede yapılan define kazıları nedeniyle 
birçok tarihi yapı zarar görmüş ve görme-
ye devam etmektedir. Bu sorun güvenlik 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yö-
renin koruma altına alınması, sürekli 
denetlenmesi ve belirli noktalara güvenlik 
görevlilerinin yerleştirilmesi caydırıcı 
ve koruyucu bir uygulama olacaktır.

•Santa yöresinin “harabe” sözcüğüyle 
nitelenmesi bölge açısından olumsuz 
bir algı oluşturduğu düşünülmektedir. 
Bu sebeple, yörenin ismi; Santa Eski 
Rum Köyü, Santa Kültür Köyü, 
Santa Yerleşkesi vb. gibi daha çekici 
bir isimle değiştirilmesinin olumsuz 
algıyı değiştireceği düşünülmektedir. 
Bununla birlikte Santa yöresinin tarihi 
kimliğine uygun bir tasarımla yeniden 
ele alınıp, düzenlenmesiyle bölge, kamp 
ve konaklama alanlarını da kapsayan bir 
kültür köyü olarak değerlendirilebilir. 
Ayrıca bölgenin tarihi yapısı göz önünde 
bulundurulduğunda bölgede sanatsal 
etkinliklere (sinema, konser, kongre, vb.) 
ev sahipliği yapabilecek potansiyeldedir. 

•Bölgenin tanıtımı ve bölge 
hakkındaki bilgi eksikliği de giderilmesi 
gereken önemli bir husustur. Reklam ve 
tanıtım faaliyetleri arttırılarak bölgeye 
turist çekilmesi sağlanmalıdır. Bölgenin 
bilinen turistik destinasyonlara ( Örn: 
Sümela Manastırı, Karaca Mağarası, 
Uzungöl) yakınlığı, birçok turisti 
bölgeye çekebilecektir. Ayrıca bölgedeki 
bilinen turizm destinasyonlarına Santa 
Yöresi’yle ilgili bilgi ve tanıtım kitap-
çıkları, billboardlar, afişler, broşürler 
gibi tanıtım faaliyetleri, yerli ve yabancı 
turistlerin farkındalığını artırılabilir.
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GÜMÜŞ'ÜN SARIYER PLANI    
Misli.com 2. Lig, 

Beyaz Grupta müca-
dele eden temsilcimiz 
Gümüşhanespor hafta 
içinde konuk edeceği 
Sarıyer maçının ha-
zırlıklarına başladı.

Lig'de geçtiğimiz haf-
tayı bay geçen takımımız 
teknik direktör Sezgin 
Köprülü yönetiminde 
Sarıyer müsabakasının 
hazırlıklarına Tekke 
köyündeki kendi te-
sislerinde başladı.

Antrenmanın ardın-
dan açıklama yapan 
Teknik Direktör Sezgin 
Köprülü, “Zor bir mü-
sabaka bizleri bekliyor. 
Sarıyer, sezonu play-off 

sıralamasında bitirmek 
isteyen bir takım. Bizde 
kendi sahamızda kazana-
rak yolumuza sıkıntısız 
devam etmek istiyoruz. 
Sahaya kesinlikle üç 
puan parolası ile çıka-
cağız. Karşılaşmadan 
galibiyetle ayrılmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Temsilcimizin kalan 
son 4 maçı şu şekilde:

22.04.2021 - Gümüş-
hanespor – Sarıyer

28.04.2021 - Manisa 
FK – Gümüşhanespor

02.05.2021 - Gümüş-
hanespor - Çorum FK

08.05.2021 - Kocae-
lispor - Gümüşhanespor     

Haber Merkezi

GÜMÜŞHANE’NİN ULUSLARARASI ALANDAKİ EFSANEVİ RAMAZAN YEMEĞİ: SİRON
S. Vedat Karaarslan Arkeolog- 

Elektronik Mühendisi (MSc.)
Önceden hazırlanıp şeritler halinde 

kesilerek kurutulan yufka ile üzerine süzme 
ve tereyağ ilave edilerek yapılan bir yemek 
olarak tanımlanan ‘Gümüşhane  Sironu’ yine 
bir diğer efsanevi ramazan yemeği olarak 
bilinen ‘lavaş makarnası’ ile birlikte ramazan 
gecelerinin vazgeçilmez yemeği olarak bilinir. 

SİRON  
Gümüşhane’nin bu ünlü yemeği lezzeti 

keşfetmiş, damak tadına sahip kişiler olarak 
bilinen uluslararası gurmelerin de çok iyi 
bildiği Siron ya da Ziron adıyla Gürcistan, 
Bulgaristan, Yunanistan ve hatta Rusya’nın 
bazı bölgelerinde de aynı şekilde pişirilerek 
servis ediliyor. Kelime Gürcüce de (sinori) 
olarak bilinir ve Türkiye sınırına yakın 
Acara Bölgesinde daha fazla yapılır. Acara 
dilinde sinor aynı zamanda şerit ya da 
zincir şeklinde sınırları çizilmiş şeklinde 
bir örgü yöntemi olarak adlandırılır. 

SİNORİ ÖRGÜ 
Bu ülkelerde siron tavuk ya da kırmızı 

et ve suyu dökülerek servis ediliyor olsa 
da Gümüşhane’de ramazan gecelerinin 
vazgeçilmez yemeği siron, geleneksel olarak 
genellikle sade yapılır. Siron kelimesinin 
kökeni, hazırlanış şekli olarak ‘şeritler’ 
haline getirilmiş ve birbirine sınırdaş olan 
sironların tepsiye diziliş şekline dayanır. 
Gürcistan’ın Acara Bölgesinde de çok fazla 
tüketilen ‘siron’, ‘sinor’ olarak adlandırılır.     

GIYLIDA SİRON 
Gümüşhane ve civarında “Siron” ve 

“Ziron” adıyla bilinen ünlü hamur işi yemeği 
hamurunun yufka olarak açılması ile sacda 
pişirilen yufkanın yumuşatılmış halinin kat-

lanarak dairesel değil bir dikdörtgen prizması 
şeklinde kesilmesi ve ardından yaklaşık on 
günde kurutulması ile sironlar, torba ya da 
tenekelere konularak tüketilmek üzere saklanır 
ya da hemen tüketilecek ise bir fırında kurutu-
larak servise ve tüketilmeye hazır hale getirilir.   

Genellikle Ramazan ayı için hazırlanan 
sironlar,  tüketim yapılacağı 
zaman bir diş sarımsağın 
ezilerek ilave edilmesi ile 
dökülecek suda ezilerek 
kaynama noktasına ka-
dar ısıtılan süzme ve 
tereyağı dolayısıyla 
şişerek gıyli içinde 
karışmasını ön-
lemek amacıyla 
aralarında 
küçük boş-
luklar olacak 
şekilde dizilir. 
Süzme ile suyun 
birlikte ezilmesi ile 
oluşturulan karışımın 
‘süzmenin kesmesi’ 
nin önlenmesi amacıyla 
kaynatılmaması gerekir. 
Daha çok bu tarife göre 
yapılan Gümüşhane sironu 
bazı durumlarda paskitan olarak bilinen 
bir nevi yağsız, süzülmüş tuzlu yoğurt olan 
süzme yerine çok az da olsa yoğurt ve en 
sonunda üzerine ceviz serpiştirmek suretiyle 
de yapılıyor olsa da daha çok sade yapılırdı.

Gümüşhane’de sac üzerinde pişirilen 
yufkaların 4-6 kez turlanarak sade olarak 
sarılmasına karşın Acara’ da yufkalar, arala-
rına peynir konularak sarılır ve üzerine ekşi 
krema ‘kaymagh-kaymak’ ve sonra da tereyağı 

dökülür. Artvin'de mantı olarak bilinen 'silor' 
da aynı özellikte bir yemek olarak Elazığ’da 
‘sırrın’, İspir’de ise ‘zero’ olarak adlandırılır.

Ahıska Türklerinden Rece-
pova Ganime Veyselkızı;

’Orada çay az içiyerduò. Ne vahtı ot 
biçiminden gelürdiler o vahıt samavar 

úoyarduò, dişleme şekeri 
çayinen içerduò. O da 

hınkalın peşine, ya 
ketenin peşine. Sinor, 

börek yapardıler.’
şeklindeki 

ifadeleri [Dev-
rişheva, 2006] 

‘sinor ya da 
siron’ un 

Gümüşha-
ne mutfak 

kültüründe 
de yer alan 

Alman dilbi-
limci Harald 

Haarman’a göre 
Kafkasya’da Hun 

kökenli Türk boyu 
Avarlar zamanında 

Dağıstan Bölgesinde 
pişirilen mantıya benzer bir 

Ahıska yemeği olan 'hıngel' ve 'kete' lerle bir-
likte mutfak kültüründe yer aldığını gösterir.

(Türk: hıngel, Azeri: xangal, 
Gürcü: hinkali, Çeçen:hingal) 

SERVİSE HAZIR SİRON 
Adı bölge ülkelerinde benzer olan 2017 

yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından 
tescili yapılan Ramazan iftar ve sahurlarının 
vazgeçilmez yemeği olan kebap ve baklavası 
da yapılan hazırlanış aşamasında aileler 

arasında bölge insanının imece geleneğini 
hala yaşattığı ‘Gümüşhane Sironu’ nun 
en büyük özelliği Gümüşhane’ye özgü 
süzme ve tereyağı kullanılarak hamuru ve 
pişirilmesindeki farklılık olarak bilinir.

ARKEOTEKNO
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