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Halk Eğitim Sergileri Açıldı

Gümüşhane’den De “Yankı Sahne” Katılacak

 Türkiye’de 89 bin 445, Gümüşhane’de ise 558 cami 
var. TÜİK Din istatistikleri 2020 sonuçları bazında, 
2019 yılına göre Türkiye’de cami sayısı yüzde 0.20’lik 
artışla 89 bin 259’dan 89 bin 445 oldu. Erzurum’da 
yüzde 0,62’lik artış ile bin 608’den bin 618’e yükseldi. 
>3'TE

 Gümüşhane’de ölüm ve diğer nedenlerle 
boşalan 6 köy ve mahallede hafta sonu yapılan 
seçimler sonuçlandı.>2'DE

 Gümüşhane Merkez ilçe ve Torul İlçelerinden 
sonra, Şiran, Kelkit, Köse ve Kürtün'de de "Her 
Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim" sloganı 
ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında 
yılsonu sergileri açıldı.>6'DA

 Gümüşhane’de uyuşturucu madde ticare-
tinin engellenmesine yönelik yapılan çalışma-
lar ve uzun süren takip sonucunda satışa hazır 
vaziyette değişik miktarlarda uyuşturucu 
maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 
uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine 
yönelik çalışmalar neticesinde uyuşturucu 
madde satışı yaptığı tespit edilen U.A isimli 
şahsı takip etmeye başladı.
Uzun süren takibin ardından yapılan operas-
yonlar sonucunda U.A isimli şahsın evinde 
ayrı ayrı paketlenerek satışa hazır vaziyette 
değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele 

geçirildi.
Emniyet görevlilerinin baskınında U.A isimli 
şahsın evinde saksılara dikili vaziyette 15 kök 
Hint keneviri, tek parça halinde 3,88 gram 
kokain, dört parça halinde toplam 6,6 gram 
Metamfetamin, 10 parça halinde toplam bin 
520, 46 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 
tek parça halinde 4 bin 260 gram sentetik 
kannabinoid (Bonzai) yapımında kullanılan 
tütün olduğu değerlendirilen madde, iki parça 
halinde toplam 12 bin 445 TL para, bir adet 
hassas terazi, bir adet elek, üç adet Uyuştu-
rucu Madde Yapımında Kullanılan Kimyasal 
olan aseton, 8 Adet 9x19 milimetre tabanca 
fi şeği ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan ve hakkında 

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak 
suçundan adli işlem yapılan U.A isimli şahıs 
tamamlanan yasal işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. İHA

 Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan açık 
havada tiyatro günleri Temmuz ayında başlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı 
gerekli önlemler ve dezenfeksiyon yapılarak ger-
çekleştirilecek "İkinci Açık Hava Tiyatro Günleri", 
02-09 Temmuz 2021 tarihlerinde vatandaşlarla 
buluşacak. >6'DA

 Gümüşhane’de ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri arasında düzenlenen “Bir Fikrim Var 
Yarışması” yoğun katılımla tamamlandı.>2'DE

Gümüşhane’de köy ve mahalle 
muhtarlıkları seçimi yapıldı Gümüşhane Cami 

Sayısında 62’inci Sırada

Bir Fikrim Var Yarışması 
Yoğun İlgi Gördü

Kararın İçeriği Henüz Belli Değil

İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İdaresi Şirketi’ne tah-
sis edilen Gümüş Otel ve Balyemez Konağı’nın bahçe 
ve kafeteryasının düğün ve nişanlarda nasıl kullanıla-

cağı, vatandaşlara tahsisinin hangi şartlarda yapılacağı, 

düğün ve nişan faaliyetler i için vatandaşlardan alınacak 
para miktarının ne olacağı ise merak konusu oldu. Önümüz-
deki günlerde İl Özel İdaresi Şirketi tarafından kamuoyuna 
geniş bir bilgilendirme açıklaması yapılması bekleniyor. >3'TE
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DÜĞÜNLER İÇİN 
İL ÖZEL İDARESİ DE SAHAYA İNDİ
Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları sona erdi. Toplantılarda alınan 
kararlarla ilgili olarak İl Genel Meclisi Sosyal Medya Hesabından bir yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada en 
dikkat çeken konunun İl 
Özel İdaresi’ne ait olan 

ve şu anda kapalı ve atıl du-
rumda bulunan Gümüş Otel ile 
Balyemez Konağı’nın bahçele-
rinin düğün, nişan ve sosyal fa-
aliyetlerde kullanılmak üzere İl 
Özel İdaresi’nin şirketine tahsis 
edilmesi oldu. Bu konuda şöyle 
denildi, “Gümüş Otelin bahçe 
ve kafeterya kısmı ile Balyemez 
Konağı ve bahçesinin düğün, 
nişan ve diğer sosyal faaliyet-
lerde kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi Şirketine tahsis edilme-
si hakkındaki gündem madde-
leri görüşülerek, kabul edildi.”

GÜMÜŞHANE EMNİYETİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU



8 Haziran 2021 Salı
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE02
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE

30 Temmuz 2020 Perşembe

34°

vv

BİZİ ARAYIN

HAVA 
DURUMU

GÜ
M

ÜŞ
HA

NE
 

İÇ
İN

 N
AM

AZ
 

VA
Kİ

TL
ER

İİMSAK GÜNEŞ ÖĞLE
02:49 04:45 12:26

İKİNDİ AKŞAM YATSI
16:24 19:58 21:45

HABER HATTI ve
OKUR TEMSİLCİLİĞİ
/ REKLAM  İÇİN
0456 213 66 63

WEB / E-MAIL
www.gumushaneolay.com
gumushaneolay@gmail.com

GAZETESİ

GÜMÜŞHANE

02 8 Haziran 2021 
Salı

DURUMU

22°

23° 24°

20°

22°

NÖBETÇİ ECZANE
YÜCE ECZANESİ

Hasanbey Mah. Daltaban Cad. No:71/z02 
Gümüşhane Devlet Hastanesi Yanı

04562137083

21°

GÜMÜŞHANE’DE KÖY VE MAHALLE MUHTARLIKLARI SEÇİMİ YAPILDI

Gümüşhane’de ölüm ve diğer 
nedenlerle boşalan 6 köy ve mahallede 
hafta sonu yapılan seçimler sonuçlandı.

Pazar günü gerçekleştirilen ve 
seçim bölgelerindeki vatandaşların oy 
verme süresince kısıtlamalardan muaf 
tutulduğu Gümüşhane’de ölüm ve diğer 
nedenlerle boşalan köy ve mahalle 
muhtarlıklarının seçimleri yapıldı.

Katılımların yoğun olduğu seçim 
sonucunda 3 adayın yarıştığı Merkez 
Yeni Mahalle muhtarlık seçimini 432 
oyla İsmet Ceylan, merkeze bağlı 
Alçakdere köyünde tek aday olan 
Temel Bal 42 oyun tamamını 

alırken, yine merkeze bağlı Gökçepınar 
köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi 
199 oy alan Şükrü Bayrak kazandı.

Kelkit ilçesine bağlı Yeniköy köyünde 
2 adayın yarıştığı seçimi 68 oy alan 
Yalçın Ağırman kazanırken, Yolçatı 
köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi ise 
12 oy alan Hüseyin Kaya kazandı.

Kürtün ilçesinde ise 3 adayın yarıştığı 
Kırgeriş köyü muhtarlık seçimlerini 
165 oy alan Ömer Köse kazandı.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle ile 
Alçakdere ve Gökçepınar köylerinde, 
Kelkit ilçesine bağlı Yeniköy ve Yolçatı 
köylerinde ve Kürtün ilçesi Kırgeriş 

Köyünde yapılan muhtarlık seçimlerinde 
vatandaşların anayasada yer alan seçme 
ve seçilme hakkını tam anlamıyla 
kullanabilmelerini temin etmek ama-
cıyla seçimlerde görev alacak kişilerin 
seçim kurullarınca düzenlenmiş görev 
belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak 
seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz 
etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasın-
daki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı 
olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak 
kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 
Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulmuştu.İHA

BİR FİKRİM VAR YARIŞMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Kurum Adı Danışman Öğretmen Öğrenci Ad Soyadı Proje Adı Kategori Derece

Aysın Rafet Ataç 
İlkokulu

Müşerref GÖKÇÜR Zeynep PEZÜK Küresel Isınma HAYALİNDEKİ 
ROBOTU ÇİZ 

1

Aysın Rafet Ataç 
İlkokulu

Fikret USTAOĞLU Melek Zehra YAL-
ÇIN

MEDİBOT HAYALİNDEKİ 
ROBOTU ÇİZ 

2

Gazipaşa İlko-
kulu

Atiye TERİM ÖZEN Başak KALMIŞ BALKABİNO HAYALİNDEKİ 
ROBOTU ÇİZ

3

Gazipaşa Orto-
akulu

Neslihan NEBİOĞLU Zeynep MALKOÇ PANDEMİ SÜRE-
CİNDE ROBOT 
ROLÜ

1

Fevzipaşa Orta-
okulu

İsmail ALADAĞ Yağmur İNCE Korona Her 
Yerde, Dikkat Et 
Kendine

PANDEMİ SÜRE-
CİNDE ROBOT 
ROLÜ

2

Fevzipaşa Orta-
okulu

Sare SANCAK Ayşe Nil ÇAKIR Akıllı Yatak PANDEMİ SÜRE-
CİNDE ROBOT 
ROLÜ

3

Mareşal Çakmak 
Sosyal Bilimler 
Lisesi

Funda Kuvvet YIL-
MAZ

Zeynep Naz TON-
GA

Hasta Bakıcı 
Robot

MOBİL UYGULAMA 1

Zigana Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi

Mehtap ZENGİN Nisanur TOPUZ Unutmuyorum MOBİL UYGULAMA 2

Mareşal Çakmak 
Sosyal Bilimler 
Lisesi

Hatice AYDIN Sevilay ÇALIŞIR Akıllı Kaşık MOBİL UYGULAMA 3

Mareşal Çakmak 
Sosyal Bilimler 
Lisesi

Hatice AYDIN Naciye Sıla KARA-
GÖZ

Unutma MOBİL UYGULAMA 3

Gümüşhane’de ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri 
arasında düzenlenen “Bir Fikrim 
Var Merkez İlçe Yarışması” 
yoğun katılımla tamamlandı.

Pandemi sürecinde 
kodlamanın eğitimdeki önemini 
vurgulamak, bu alanda fi kir 
üreten, uygulama geliştiren genç-
lerin çalışmalarına güç katmak 
ve yetişmekte olan kuşakları 
özendirmek amacıyla düzenlenen 
yarışma 93 proje ve 103 öğren-
cinin katılımıyla gerçekleşti. 

Üç ayrı kategoride yapılan 
yarışmanın birinci kategorisinde 
ilkokul öğrencilerine yönelik 
“Hayalindeki Robotu Çiz” kate-
gorisinde öğrenciler hayalindeki 
robotları çizerek, o robota ait 
görevlerin ifade edilmesini sağ-
larken ikinci kategori ise ortaokul 
öğrencilerine yönelik “Pandemi 
Sürecinde Robot Rolü” kategori-
sinde düzenlendi. Bu kategoride 
öğrenciler COVID-19 pandemisi 
sürecinde sosyal mesafe, temizlik 
ve maske tedbirlerini referans 
alarak, bu konularda çözüm 

üreten robot tasarımı gerçekleş-
tirdi. Lise öğrencilerine yönelik 
“mobil uygulama” kategorisinde 
ise öğrenciler hayatı kolaylaş-
tıracak, herhangi bir soruna 
çözüm üretecek mobil platform 
üzerinde çalıştırılabilecek bir 
uygulama tasarımı yaptı.

15 Temmuz Şehitler 
İmam Hatip Ortaokulunda 
düzenlenen ödül töreninde 
danışman öğretmen ve öğren-
cilere hediyeleri takdim edildi. 

Burada yaptığı konuşmada 
pandemi sürecinin olumsuz 
etkinliklerine rağmen öğrencilerin 
ciddi katılımı için emeği geçenlere 
teşekkür eden İl Milli Eğitim 
Müdürü Seydi Doğan, yeni eğitim 
merkezi binasında kodlama atöl-
yesi hazırlıklarının devam ettiği, 
önümüzdeki eğitim öğretim yılın-
da çok daha geniş kapsamlı kurs-
larla kodlama ve robotik alanında 
öğretmen ve öğrenci eğitimlerinin 
devam edeceğini söyledi.

Bu yıl içerisinde yapılan 
kodlama robotik faaliyetlerini 
değerlendiren Doğan, “Gü-

müşhane Üniversitesi Yazılım 
Mühendisliği bölümü ile kod 
haftasında öğretmenlerimize 
yönelik etkinlikler planlandı. 
Tüm Türkiye’yi davet ettiğimiz 
Oyun temelli kodlama ile illeri-
mizin tanıtımı konulu meydan 
okuma etkinliği yapıldı. Bilgi 
işlemsel düşünmeyi amaçlayan 
Ankara Üniversitesinden gönüllü 
akademisyenlerin yürüttüğü 
Bilge Kunduz etkinliğine ilimiz 
44 okulun katılımıyla Türkiye 
geneli ilk 5 içerisinde yer almıştır. 
Bilgi işlemsel düşünme, kodlama 
ve robotik ülkemizin geleceğini 
ilgilendiren çok önemli konular, 5 
senedir yürüttüğümüz GÜMÜŞ-
KOD Kodlama Eğitimi Projesini 
kodlama alanında seviyemizi 
her geçen gün artırarak dijital 
çağa öğrencilerimizi hazırlamak 
istiyoruz. Teknofest Türkiye 
Birinciliği, Erzurum ve Erzincan 
üniversitesinin düzenlediği robot 
yarışmalarındaki derecelerimizde 
bize bu yolda daha da umut 
veriyor. Emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz. Pandemi bitince 
tüm öğrencilerimizi kodlama 
atölyelerimize, proje üretmeye 
bekliyoruz” diye konuştu.

Ödül törenine Doğan’ın yanı-
sıra Milli Eğitim Müdür Yardım-
cıları Mesut Olgun, Musa Uncu, 
Şube Müdürü Gönül Eroğlu, 
okul müdürleri ve dereceye giren 
öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada dereceye giren 
öğretmen ve öğrencilerin isimleri;

TEREYAĞ VE BİSKÜVİ KUTUSU İÇİNDE 
12 TABANCA ELE GEÇTİ: 

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da tereyağ ve bisküvi kutusu içine gizlenmiş 
12 adet tabancayla ve mermiler ele geçirilirken, olayla 
ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Mü-
dürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin 
Gümüşhane'den Samsun'a satmak için silah getireceğini bilgisine 
ulaştı. Jandarma ekipleri İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 
bulunan Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Termi-
nalinde 59 yaşındaki M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.K.'nin 
yanında bulunan tereyağı ile bisküvi kutularına gizlenmiş 10 
adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin 
evinde yapılan aramada ise 2 adet daha ruhsatsız tabanca ile 
10 adet şarjör ve 376 adeta çeşitli ebatlarda tabanca mermisi ele 
geçirildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim 
edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki 
suçlamaları kabul etmeyen M.K. içinde silah bulunan kutuyu 
bir bakasının bırakıp kaçtığını ve kendisiyle ilgisinin olmadığını 
iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece 
tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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GÜMÜŞHANE CAMİ SAYISINDA 62’İNCİ SIRADA
Türkiye’de 89 bin 445, Gümüşhane’de ise 

558 cami var. TÜİK Din istatistikleri 2020 
sonuçları bazında, 2019 yılına göre Türkiye’de 
cami sayısı yüzde 0.20’lik artışla 89 bin 259’dan 
89 bin 445 oldu. Erzurum’da yüzde 0,62’lik 
artış ile bin 608’den bin 618’e yükseldi.

Din İstatistikleri
Gümüşhane Türkiye illeri cami varlığı 

bakımından iller sıralamasında, 558 cami 
sayısıyla 62’inci sırada yer aldı. Ülkede en 
çok sayıda caminin bulunduğu il 3 bin 
530 ibadethane ile İstanbul olurken, en az 
sayıda cami varlığı bulunan 5 il Bayburt, Iğdır, 
Kilis, Yalova ve Tunceli olarak sıralandı. 

Türkiye Verileri
Türkiye’de 2019 yılında 89 bin 259 olan cami 

sayısı yüzde 0.20’lik artışla 2020 yılı itibariyle 
89 bin 445’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 
2020 verilerine göre 2008’de 80 bin 53, 2009’da 
80 bin 636, 2010 yılında 81 bin 984, 2011’de 
82 bin 693, 2012’de 84 bin 684, 2013’te 85 bin 
412, 2014’te 86 bin 101, 2015’te 86 bin 762, 
2016 yılında 87 bin 381, 2017 yılında 88 bin 21 
2018 yılında 88 bin 681, 2019 yılında 89 bin 
259, 2020 yılında ise 89 bin 445’e yükseldi.

Gümüşhane 62’inci Sırada
Gümüşhane 2020 yılı ölçeğinde cami varlığı 

bakımından Türkiye illeri sıralamasında 62’inci 
sırada yer aldı. Türkiye’de cami sayısının en 
yüksek olduğu 20 il sırayla; İstanbul, Konya, 

Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, 
Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, 
Zonguldak, Adana ve Van olarak kaydedildi.

Türkiye İlleri Cami Sayısı

Türkiye illeri cami sayısı dağılımı; İstanbul 
3.530, Konya 3.238, Ankara 3.171, Samsun 2.742, 

Kastamonu 2.594, Antalya 2.295, Ordu 2.119, 
Şanlıurfa 2.086, Diyarbakır 2.075, Trabzon 
2.058, İzmir 1.915, Bursa 1.776, Manisa 1.757, 
Balıkesir 1.677, Erzurum 1.618, Giresun 1.610, 

Mersin 1.582, Zonguldak 1.519, Adana 1.474, 

Van 1.422, Kayseri 1.396, Sivas 1.372, Kahra-
manmaraş 1.351, Sakarya 1.338, Çorum 1.330, 
Bolu 1.267, Kütahya 1.244, Denizli 1.228, Koca-
eli 1.223, Afyonkarahisar 1.202, Mardin 1.179, 
Tokat 1.173, Sinop 1.151, Aydın 1.141, Muğla 
1.092, Hatay 1.092, Rize 1.087, Gaziantep 1.078, 
Elazığ 1.011, Yozgat 987, Malatya 985, Karabük 
970, Ağrı 934, Çanakkale 828, Eskişehir 789, 
Bartın 788, Adıyaman 784, Çankırı 747, Isparta 
743, Bitlis 730, Artvin 704, Düzce 685, Amasya 
685, Batman 684, Siirt 648, Bingöl 629, Muş 616, 
Aksaray 609, Erzincan 586, Osmaniye 584, Uşak 
572, Gümüşhane 558, Şırnak 552, Tekirdağ 544, 
Burdur 541, Kars 518, Karaman 513, Nevşehir 
509, Kırşehir 502, Hakkari 487, Niğde 439, 
Bilecik 428, Edirne 406, Kırıkkale 375, Kırklareli 
301, Ardahan 280, Bayburt 256, Iğdır 253, Kilis 
226, Yalova 168, Tunceli 89.olarak kaydedildi.

DÜĞÜNLER İÇİN İL ÖZEL İDARESİ DE SAHAYA İNDİ
Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları sona erdi. Toplantılarda alınan ka-
rarlarla ilgili olarak İl Genel Meclisi Sosyal Medya Hesabından bir yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada en dikkat çeken ko-
nunun İl Özel İdaresi’ne ait olan ve şu anda 
kapalı ve atıl durumda bulunan Gümüş 
Otel ile Balyemez Konağı’nın bahçelerinin 
düğün, nişan ve sosyal faaliyetlerde kulla-
nılmak üzere İl Özel İdaresi’nin şirketine 
tahsis edilmesi oldu. Bu konuda şöyle 
denildi, “Gümüş Otelin bahçe ve kafeterya 
kısmı ile Balyemez Konağı ve bahçesinin 

düğün, nişan ve diğer sosyal faaliyetlerde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Şirke-

tine tahsis edilmesi hakkındaki gündem 

maddeleri görüşülerek, kabul edildi.”

Kararın İçeriği Henüz Belli Değil
İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İda-

resi Şirketi’ne tahsis edilen Gümüş Otel ve 
Balyemez Konağı’nın bahçe ve kafeteryası-
nın düğün ve nişanlarda nasıl kullanılacağı, 
vatandaşlara tahsisinin hangi şartlarda 
yapılacağı, düğün ve nişan faaliyetleri için 
vatandaşlardan alınacak para miktarının 
ne olacağı ise merak konusu oldu.

Önümüzdeki günlerde İl Özel İdaresi 
Şirketi tarafından kamuoyuna geniş bir bil-
gilendirme açıklaması yapılması bekleniyor.

“
Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin 

Haziran ayı toplantıları sona erdi. 
Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu 

başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıl-
dığı toplantıların ilk gününde Kelkit, Köse 
ve Kürtün ilçe Köylere Hizmet Götürme Bir-
liklerinde kullanılan araçların giderlerinin 
İl Özel İdaresi tarafından karşılanması hak-
kında Plan- Bütçe ile İmar ve Bayındırlık 
komisyonlarınca hazırlanan raporlar meclis 
üyelerine sunuldu. Yapılan görüşmenin 

raporlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. 
Haziran ayı toplantılarının ikinci 

gününde İl Özel İdaresinin 2020 yılı 
kesin hesabı hakkındaki Plan-Bütçe ile 
İmar-Bayındırlık komisyonlarınca hazır-

lanan raporlar görüşülerek, kabul edildi.

Gündemde yer alan Mülkiyeti 

Gümüşhane Belediyesi’ne ait olup, İl 

Özel İdaresine tahsis edilen Süleymaniye 

Mahallesinde bulunan taşınmaz üzerine 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında DOKA’ya “Saray 
Sanat Atölyeleri” isimli projenin sunulması 
hakkında Plan-Bütçe komisyonunca ha-
zırlanan rapor görüşülerek, kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan İl Milli 

Eğitim Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 
İlçe Özel İdarelerine ödenek gönderilmesi 
hakkındaki teklif yazı görüşülerek, kabul 
edilirken, İl Özel İdaresinin kadro değişik-
liği hakkında teklif yazı ise görüşülerek, 
Plan-Bütçe Komisyonuna sevk edildi. 

Devam eden toplantıda daha sonra 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 
ait katkı payına dair oluşturulacak istişare 
komisyonuna bir üye seçimi yapılması 
hakkındaki teklif yazı görüşüldü. Yapılan 
görüşmenin ardından Meclis Üyesi Hüseyin 
Bedir, istişare komisyonu üyeliğine seçildi. 

Toplantıların son gününde ise İl Özel 
İdaresi bütçesinin Atık Su Yapım İşleri 
bütçe tertibinden alınarak menkul mal gayri 
maddi hak alımları tertibine ödenek akta-

rılmasıyla ilgili Plan Bütçe komisyonunca 
hazırlanan rapor görüşüldü. Komisyon Baş-
kanı Hüseyin Bedir, komisyonca hazırlanan 
raporu meclisin bilgisine sundu. Yapılan gö-
rüşmenin ardından görüşülerek kabul edildi.

Balyemez Konağı ve Süleymaniye 

Mahallesinde bulunan Kültür Kompleksinin 

kiraya verilmesi hakkındaki teklif yazı görü-

şülerek, Plan-Bütçe, Eğitim-Kültür ile İmar- 

Bayındırlık komisyonlarına havale edildi.

Gümüş Otelin bahçe ve kafeterya 
kısmı ile Balyemez Konağı ve bahçesinin 
düğün, nişan ve diğer sosyal faaliyetlerde 
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi şirke-
tine tahsis edilmesi hakkındaki gündem 
maddeleri görüşülerek, kabul edildi.”

Gümüşhane İl Genel Meclisi 
Sosyal Medya Hesabından 
paylaşılan açıklama şöyledir
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OLAY GAZETESİ: Sayın 
Oral, bize kendinizi tanıtır 
mısınız, Yusuf Oral kimdir

YUSUF ORAL: 1986 Yılında Gümüş-
hane ili Torul ilçesi İnkilap (Musalla) 
Köyü doğumluyum. İlkokulu köyümde 
bulunan İnkılap Köyü İlkokulunda orta-
okulu da yine köyümüzde bulunan Aktaş 
Ortaokulu’nda okudum. Liseye maddi 
imkânsızlıklardan dolayı Gümüşhane’de 
değil bir yakınımızın yurt yöneticisi oldu-
ğu Erzincan’da başlamak zorunda kaldım. 
Lakin ilk kez aileden ve köyden ayrılık ağır 
gelmesi sonucu okuldan ayrılarak bir sene 
köyde kalıp ertesi yıl Gümüşhane Lisesi’ne 
kaydoldum ve 2003 yılında liseden mezun 
oldum. Devamında Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi İnşaat Bölümü, Gümüşhane 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve 
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölüm-
lerinden mezun oldum. Aktif çalışma 
hayatım 2009 yılı ocak ayında başlamış 
olup bugüne kadar çeşitli şirketlerde 
farklı pozisyonlarda, son 6 yılımda ise 
yönetici olarak çalışmaktayım. Tamamına 
yakını yapı kontrollüğü ile geçen meslek 
hayatımda her daim devletin her kuruşunu 
nasıl koruyabilirimi ilke edinerek ve 
banka şubesinden konuta, okuldan has-
taneye, yurt binasından millet bahçesine 
insanların eşit şartlarda kalite ve konfora 
erişmesini sağlarım düşüncesi ile çalıştım.

2013 yılında köyümüze yapılması plan-
lanan yedi adet HES ile mücadele ederken 
TEMA Vakfı ile tanıştım. Açılan İl tem-
silciliği ilanına ben dahil 6 kişi müraacat 
ettik. Vakıf yetkililerince yapılan mülakat 
sonrası TEMA Vakfı il Temsilciliğine 
atandım. Hayatımın ikinci dönüm noktası 
olarak tanımladığım bu süreç bana çok 
şey kattı. Çünkü kamu yararına çalışan, 

siyasi ve farklı bir ideolojik yakınlığı 
olmayan, tek derdi erozyonla mücadele 
ve doğal varlıkları koruma olduğu bir 
vakıfta hizmet etmenin insana verdiği 
manevi haz gerçekten mutluluk verici. 

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Oral; Gümüşhane’de yaşayan 
ve Gümüşhane’yi en iyi tanıyan 
vatandaşlarımızdan birisiniz. Yusuf 
Oral’ın gözünde Gümüşhane nedir? 
Gümüşhane’yi bize anlatır mısınız? 

YUSUF ORAL: Öncelikle işimden 
dolayı birçok şehirde bulunmam 
hasebi ile net bir şekilde Gümüş-
haneli olmanın ayrıcalık olduğunu 
söyleyerek başlamak isterim.

Gümüşhane, her bir metrekaresinde 
ayrı güzellik barındıran kültürel değerleri 
ve doğal zenginlikleri açısından ülkemizin 
en kıymetli şehirlerinden birisidir. 

Gümüşhane; aynı zaman diliminde 
farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan 
Süleymaniye’de hoşgörünün, tabiat 
parkları ve dağlarında yüzlerce bitki ve 
hayvan türü ile doğal mirasın, asırlar 
öncesinden bugüne taşınan onlarca cami, 
konak, manastır, kilise, şapel ve çeşmeleri 
ile kültür mirasının, sironundan yaprak 
sarmasına, pestil kömesinden patatesine, 
turşusuna ve onlarca leziz yemeği ile 
gastronomik mirasın adıdır Gümüşhane. 

OLAY GAZETESİ: Gümüşhane’nin 
geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

YUSUF ORAL: Sahip çıkabilirsek 
ülkenin en mühim şehirlerinden birisine 
sahip olacağımıza inanıyorum. Sahip 
çıkmaktan kastım iklim değişikliğinden en 
az etkilenen ve önümüzdeki asrın, turizm 
potansiyeli olacak Trabzon ve Giresun 
illerine komşu olan yaylalarımızın kul-

lanımın tamamına yakınının bu ildeki 
insanlar tarafından kullanılması, turizm 
yatırımlarının planlanması ve yapılma-
sını güçleştirmektedir. Bu konuya ivedi 
çözüm bulunması gerekmekte olup, ilk 
etapta aklıma gelen çözüm bu yaylalar-
daki kaçak yapılaşmaya son verilmeli, 
bu yaylalara ilimizden yatırımcı ve buna 

bağlı olarak aileler yerleştirilmelidir.
Ayrıca belirtmek isterim ki bu şehrin 

yeraltı kaynakları tıpkı ismi gibi kaderidir. 
Çevre hassasiyeti taşıyan birisi olarak 
yeraltı kaynaklarının çıkarılma 
ve işlenme yöntemleri üzücü ve 
memleketimize zarar verecek nitelikte 
olsa da tüketim alışkanlıklarımızı ve 
teknoloji bağımlılığımızı göz önünde 
bulundurduğumuzda yer altı kaynak-
larımızı kullanmamız kaçınılmazdır. 
Gümüşhane geleceğini her ne kadar 
ikisini aynı anda aynı cümlede kul-
lanmak iğreti gelse de şehrin 
geleceğinin bu iki alanda 
çizilecek yol haritaları 
ile belirlenebileceği 
kanaatindeyim.

OLAY 
GAZETESİ: 
Köyünüzün kom-
şusu durumunda 
olan Artabel 
göllerinin Gü-
müşhane’ye katkı 
etkinliğini uluslararası boyuta 
taşımak mümkün olabilecek mi?

YUSUF ORAL: Baktığımızda “Artabel 

Tabiat Parkı” Gümüşhane’nin doğa tu-

rizmi açısından dünyaya açıldığı pencere 
olmaya en büyük adaydır. Keşfedilmemesi, 
bakir kalması açısından Artabel için 
avantaj olsa da doğa turizmi açısından 
şehre katacağı katma değer açısından 
dezavantajdır. Artabel Tabiat Parkı’nın 
yerli ve yabancı turist potansiyeli farklıdır. 
Yani kültür turizmi için gelen bir turist 
grubunun hem ekip-ekipman hem de ula-
şım açısından gideceği bir bölge değildir. 

Artabel Tabiat Parkı’nı uluslararası bo-
yuta taşımak aslında çok kolaydır. Sosyal 
Medya’nın en büyük reklam ulaşım aracı 
olduğu günümüzde haziran ayının ilk veya 
ikinci haftası düzenleyebileceğimiz ulusla-
rarası bir “Artabel Fotosafarisi” uluslara-
rası tanıtımda sıçramaya neden olacaktır. 

OLAY GAZETESİ: Sayın Oral, 
Gümüşhane’de çevre bilinci 
oluşturma konusunda hep rehber 
oldunuz. Bu çevre sevdası nasıl 
başladı anlatır mısınız?

YUSUF ORAL: Öncelikle bu ifade-
lerinizden ötürü sizlere teşekkürlerimi 
sunarım. Eğer topluma iyi bir yolda 
rehber olabiliyor isek ne mutlu bize. 

Çevre sevdası nereden geliyor 
konusuna gelince her Gümüşhaneli 
köyünü sever diyerek sözlerime başlamak 
istiyorum. Biz akarsu kenarında büyüdük. 
Köyümüzden akan derenin sesi de 
görüntüsü de bizlere huzur verdiği 
gibi, o suyun vadimize sağladığı bereket 
yıllardır rızkımız olmaktadır. 

Bu noktaya gelişimdeki başlangıç 
noktasından bahsedeyim. Bir sabah köy 
kahvesinde bir topluluk belirleniyor. Farklı 
illerden gelen çevreci gruplar “Artabel 

Tabiat Parkı” sınırından inkılap 
Köyü’ne kadar yedi adet HES 
yapılacağından bahseden bu 
grup, tüylerimin diken diken 
olmasına sebep oluyor. Nasıl 
olur diye araştırmaya girdiğimde 
gerçekten konunun doğru 
olduğunu ve HES’lerin yapılması 
için sürecin başladığını öğreni-
yorum. Bu noktada çocukluğum 
olan deremi kurtarmak için 
mücadele etmek şart oldu. Dış 
bir destek olmaksızın tamamen 
köy halkı ile yapılan haklı 
mücadele sonrası Elhamdülillah 
vadimizde o HES’ler yapılmadı. 
Köy çocuğu olduğumuzdan doğa 
ile iç içe olsak ta benim çevre 
hassasiyetimin başladığı noktayı 
bu şekilde ifade edebilirim.

bağlı olarak aileler yerleştirilmelidir.
Ayrıca belirtmek isterim ki bu şehrin 

yeraltı kaynakları tıpkı ismi gibi kaderidir. 
Çevre hassasiyeti taşıyan birisi olarak 
yeraltı kaynaklarının çıkarılma 
ve işlenme yöntemleri üzücü ve 
memleketimize zarar verecek nitelikte 
olsa da tüketim alışkanlıklarımızı ve 
teknoloji bağımlılığımızı göz önünde 
bulundurduğumuzda yer altı kaynak-
larımızı kullanmamız kaçınılmazdır. 
Gümüşhane geleceğini her ne kadar 
ikisini aynı anda aynı cümlede kul-
lanmak iğreti gelse de şehrin 
geleceğinin bu iki alanda 
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OLAY GAZETESİ: Çevre has-
sasiyeti konusunda Gümüşhane 
istediğiniz düzeye geldi mi?

YUSUF ORAL: Yetişkinler olarak çok 
ümitli değilim. Çünkü Torul Barajı’na bakıp 
çöp dağlarını halen görüyor isek beklediğimiz 
düzeyin çok altındayız diyebilirim. İnsanımız 
genel olarak ‘’bana ne lazım’’ yapısına sahip. 
Lakin çevre olayları bir bütündür. Bunu kavra-
mak zorundayız. Aksi durumda kaybolan her 
canlı türü tıp literatürüne yeni hastalıkların 
girmesi anlamını taşıyacaktır. Tamamen 
karamsar olmak da istemem. 8 yıldır okul 
öncesinden lise düzeyine kadar okullarımızda 
verdiğimiz doğa eğitimleri sonucu gelecek 
nesilden ümitli olduğumuzu söylemek isterim.

OLAY GAZETESİ: Çevre ko-
nusundaki çalışmalarınızda en 
büyük sorun ve engel nedir?

YUSUF ORAL: Net bir şekilde toplum 
bilinci diyebilirim. Bunun yanında en 
büyük problem çevreyi kirleten unsurların 
büyük rant kapıları olmasıdır. Kapital 
ekonominin hüküm sürdüğü günümüzde 
maalesef birçok insan para ile doğa arasındaki 
dengenin farkında olamamaktadır.

OLAY GAZETESİ: TEMA 
olarak Gümüşhane’de neler 
yapıyorsunuz anlatır mısınız?

YUSUF ORAL: Vakfımızda esas olan 
gönüllülüktür. Bu anlamda öncelikle bütün 
gönüllülerimize sizlerin aracılığı ile tek tek 
teşekkür ederim. Yaptığımız bütün işleri 
gönüllülerimizin desteği ile yapmaktayız. 
Yaptığımız çalışmalara gelince erozyonla 
mücadele etmek için fi dan dikimleri, doğal 
varlıkları korumak için sürdürdüğümüz 
savunuculuk faaliyetlerimiz, her sene yüzlerce 
çocuğa gönüllü öğretmenlerimiz vasıtası 
ile ulaşarak verdiğimiz doğa eğitimlerimiz 
ve bilinçlendirme için sürdürdüğümüz 
farkındalık etkinliklerimizden bahsedebilirim.

OLAY GAZETESİ: TEMA Vakfı’nın 
Gümüşhane için kalıcı bir eser yapma 
gibi bir düşüncesi var mıdır? 

YUSUF ORAL: Vakfımız bağışlar ile 
ayakta durmaktadır. Genel merkez saha ve 
eğitim giderleri ciddi boyutta olduğundan il 
temsilciliğine bir kaynak aktarımı söz konusu 
değil. Burada bir parantez de açmak isterim 
bizler il temsilcileri olarak bir ücret almıyoruz. 
Tamamen gönüllülüğe dayalı olarak hizmet 
veriyoruz. Gümüşhane ile ilgili nasip olur ise 
pestil kömenin ana maddesi ceviz ve dutun 
verimliliğini artırmak amacıyla bir çalışma 
yapılması için öncülük yapmak istiyorum.

OLAY GAZETESİ: Kendi köyünüz 
haricinde Gümüşhane’de en çok beğen-
diğiniz yöre veya yöreler nerelerdir?

YUSUF ORAL: Köy olarak lise sonrası 
dershane paramı kazanmak için çobanlık 
yaptığım Günay Köyü’nün bendeki yeri çok 
ayrıdır. Vadi olarak ise Torul’dan Altınpınar 

Köyü, Demirkapı Köyü’nden Kopuz Köyü’ne 
kadar olan coğrafya doğal güzellikleri 
açısında hoşuma gitmektedir. Kültürel 
değeri açısından Gümüşhane – Arsin ve 
Araklı sınırındaki köyleri (İmera, Olucak, 
Taşköprü vb.) çok seviyorum. Bu sorudan 
sonra ayırt edemediğimi anladım ki ilimizin 
bütün vadi ve yöreleri ayrı bir güzel. 

OLAY GAZETESİ: Trabzon’da örnek 
çalışmaları olan Uzungöl benzeri yeni 
suni alanlar oluşturulması çalışmaları 
Gümüşhane’de yapılamaz mı? 

YUSUF ORAL: Aslında bu soruda 
ilk aklıma gelen Altınpınar Limni Gölü 
oldu. Kesinlikle muazzam bir coğrafya 
ve eşsiz güzelliğe sahip. Doğal yapısını 
fazla bozmadan yapılacak projeler ile doğa 
turizmi destinasyonunda yerini alabilir.

OLAY GAZETESİ: TEMA pence-
resinden de bakıldığında gelecekte 
Gümüşhane’nin kalkınması nasıl 
olacak? Öngörünüz nedir?

YUSUF ORAL: Ben aktif olarak son 10 
yılının içerisindeyim. Bu süreçte açıkçası iyi 
bir kalkınma ivmesi göremedim. Gümüşha-
ne’nin il olarak geleceğine baktığımızda ise 
kalkınmanın Kelkit, Şiran ve Köse ilçeleri 
için tarım ve hayvancılık ile, Merkez, Torul ve 
Kürtün ilçeleri için ise doğa turizmi ile sağla-
nacağı düşüncesindeyim. Pestil köme ürünleri 
kalkınmamızın sabit saç ayaklarından olup bu 
sektörü daha da güçlendirmek için üretimin 
doğal yapılması gerektiğinin 
altını çizmek istiyorum.

OLAY GAZETESİ: 
Turizm; Gümüşha-
ne’nin kalkınması 
için öngörülen 
birinci sektör. 
Turizm çalış-
malarının 
çevreye 
zarar 
vermeden 
yürütülmesi 
mümkün mü? 
Gümüşhane bu işi 
başarabilecek mi?

YUSUF ORAL: 
İnsanın olduğu yerde 
maalesef altyapı ihtiyacı 
hâsıl olmaktadır. Bu altyapı; 
barınma, yeme içme, eylenme ve gündelik 
diğer ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan 
her şeyi kapsamaktadır. Hali ile turizm ça-
lışmalarının çevreye zarar vermeden belli bir 
noktaya getirilmesi mümkün değildir. Ancak 
iyi bir planlama ile daha az doğa tahribatı 
yapılması sağlanabileceği gibi, akıllı ve yeşil 
binalar ile geri dönüşüme katkı sağlanarak 
örnek projeler hazırlanabilir. Bu saatlerce 
konuşulacak geniş bir konu olup arzu eder-

seniz farklı bir zamanda ayrıca işleyebiliriz. 
OLAY GAZETESİ: Sayın Oral; 

Yeni Zigana tünellerinin açılışına 
Gümüşhane’nin kalkınması için bir 
milat nazarı ile bakılabilir mi?

YUSUF ORAL: Kesinlikle Gümüşhane 
için bir milat olacaktır. İkisu – Şiran Kara-
yolu ile entegre olarak Karadeniz’i iç Anadolu 
Bölgesi’ne, biten Kop Tüneli ile de Karadeniz’i 
Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli 

bir güzergâh olacaktır. 
Ancak olumlu 

yönleri olacağı gibi 
vatandaşımızın küçük 

çaplı ticaretlerinde 
Trabzon’u kul-

lanacağını 
varsayarsak bu 

durum şehir 
merkezin-
deki küçük 

esnaf için 
dezavantaj 

olacaktır. 
Deza-

vantajları 
avantaja çevirmek 

tamamen yöneti-
cilerimiz elindedir. 

Bunun için yeni Zigana 
Tünelleri ile ulaşımın 

45-50 dakikaya düşeceği, Trabzon Hava-
limanı’ndan daha fazla yerli ve yabancı 
turistin şehrimize gelmesi için şimdiden 
turizm planlamaları yapmak gereklidir. 

OLAY GAZETESİ: Gümüşhane’nin 
her sahada gelişmesi için “toplumsal 
mutabakat- ortak akıl” çalışmalarına 
ihtiyaç olduğu sık sık dile getiriliyor. 
Bu konuda düşünceniz nedir?

YUSUF ORAL: Bu bir kuraldır. İradeli 
bir yönetim ile birlik ve beraberlik her zaman 
güç getirir. Baktığımızda farklı illerde yaşayan 
hemşerilerimizin ortak akılda buluşarak 
Gümüşhanemize uzaklardan da olsa Gümüş-
hane’de yaşayan Gümüşhanelilerden daha 
fazla katkı sağladıklarını görüyoruz. Şehirde 
maalesef bir ayrışma var. Çünkü seçim veya 
atama fark etmez, yönetimsel anlamda yapılan 
tercihler şehri homojen olarak temsil etmiyor. 
Balık baştan kokar misali üst yönetimin bu 
homojenliği sağlamadan, toplumda bireylerin 
veya toplulukların ortak akılda buluşması 
mümkün olmamakla beraber kesinlikle 
çözüme kavuşması gereken ve kişi veya 
toplulukların ortak paydada akılcı ve faydalı 
işleri yapmalarının sağlanması gerekmektedir.

OLAY GAZETESİ: Yusuf Bey, sizi en 
çok mutlu eden ve üzen şeyler nelerdir?

YUSUF ORAL: Bu konuda cevaplarım 
biraz özel olacak. Bu hayatta beni en 
çok üzen şey geçen yıl mayıs ayında 25 
yaşındaki kardeşimi acı bir şekilde kay-
betmem. Beni en mutlu eden iki şey var, 

onlarda iki kızımla zaman geçirmek.

OLAY GAZETESİ: Yusuf Bey, 
okuma, yazma ile aranız nasıl? 
Bir yazı çalışmanız var mı? Anıla-
rınızı kaleme alıyor musunuz?

YUSUF ORAL: Her ikisi ile de aramın 
iyi olduğunu söyleyebilirim. Okuma olarak 
her gün zaten en az birkaç makale veya 
güncel yorumların olduğu sosyal medya 
yazılarını okuyor, uyumadan önce de kitap 
okuyorum. Gazetemiz diyeceğim çünkü 
makale yazdığım ilk gazete olan Gümüşhane 
Olay Gazetesi’nde yüz otuz civarı köşe 
yazısı yazdım. Bunun dışında çokça şiir 
yazıyorum. Hatta birkaç tane bestesi yapılıp 
şarkı haline getirilen şiirim vardır.

OLAY GAZETESİ: Hayatı-
nızın doğruları nelerdir?

YUSUF ORAL: Aşırı devletçi bir 
yapıya sahibim. 784 bin kilometrenin 
her karışının ve 84 milyonun tamamının 
sorumluluğunu taşıyarak hareket etmek 
fazlası ile doğrularım olması anlamını taşıyor.

OLAY GAZETESİ: Gençlerimize 
tavsiyeleriniz neler olur?

YUSUF ORAL:  Bu soruya yanıtım belki 
sıra dışı olacak ama gençlere 35 yaşında 
bir kardeşleri olarak önerim ‘’üzerinize 
vazife olmayan işlere karışın’’ olacaktır. 
Çünkü ülkemizin kalkınamamasının yegâne 
sebebi ‘’bana ne lazımcılık’’ ve sorumluluktan 
kaçmaktan kaynaklandığı düşüncesindeyim. 
Ayrıca gençlerimizin çok okumalarını isterim 
çünkü hayatı yorumlamak çok okumaktan 
geçmektedir. Okumak denilince birçok insan 
roman veya hikâye olarak algılamakta, lakin 
bu tarz her ne kadar kelime dağarcığımızı 
genişletse de gençlerin tarih ve ilme dayalı 
kitaplar okuması, memleketimize daha 
faydalı bireyler olmalarını sağlayacaktır. 

OLAY GAZETESİ: Sizin, ayrıca 
söylemek istedikleriniz varsa buyurun.

YUSUF ORAL:  Öncelikle bu fırsatı bana 
verdiğiniz ve beni ‘’haftanın konuğu’’ sayfanı-
za layık gördüğünüz için sizlerin huzurunda 
bütün Gümüşhane Olay Gazetesi ekibine 
teşekkür ederim. Haftanın konuğu sayfanızı 
heyecanla takip eden birisi olarak bu dizilerin 
her yılını tamamladığında kitaplaştırılması 
şehrimiz için anlamlı bir eser olarak arşivlerde 
yer bulacağı kanaatindeyim. Acı dolu bir yıl 
yaşadığımdan dolayı uzak kaldığım gazeteniz-
de ilk fırsatta haftalık olarak yazmaya devam 
etmek istediğimi belirtmek isterim. Sürçülisan 
etti isem bütün okurlarımızın ve sizlerin 
affına sığınmak isterim. Sağlıcakla kalın…

OLAY GAZETESİ: Yusuf Bey, 
samimi cevaplarınız ve güzel sohbetiniz 
için biz de size teşekkür ediyoruz.
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HALK EĞİTİM SERGİLERİ AÇILDI
Gümüşhane Merkez ilçe ve Torul İlçelerinden sonra, Şiran, Kelkit, Köse ve Kürtün'de de "Her Zaman Her 
Yerde Herkes İçin Eğitim" sloganı ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yılsonu sergileri açıldı.

ŞİRAN
Şiran İlçemizde Her zaman her yerde 

herkes için eğitim sloganı ile faaliyet 
gösteren Gümüşhane Şiran Halk Eğitimi 
Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haf-
tası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı 

Şiran İlçemizde Her zaman her yerde 
herkes için eğitim sloganı ile faaliyet 
gösteren Gümüşhane Şiran Halk Eğitimi 
Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haf-
tası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

Belediye Başkanı Mutlu Özel, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut 
Olgun ve yöneticileri ve protokol üyeleri 
serginin açılışını yaptıktan sonra el 
emeği göz nuru ürünleri inceledi.

KELKİT
Kelkit İlçemizde Her zaman her yerde 

herkes için eğitim sloganı ile faaliyet 
gösteren Gümüşhane Kelkit Halk Eğitimi 
Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haf-
tası kapsamında yılsonu sergisi açıldı.    

Kelkit İlçemizde Her zaman her yerde 
herkes için eğitim sloganı ile faaliyet 
gösteren Gümüşhane Kelkit Halk Eğitimi 
Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haf-
tası kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Kaymakam Aziz Onur Aydın, 

Belediye Başkanı Aziz Nas, İl Milli 
Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve protokol 
üyeleri serginin açılışını yaptıktan sonra 
el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

KÖSE
Köse'de Hayat Boyu Öğrenme 

Haftası etkinlikleri kapsamında 
yılsonu sergisi açıldı.

Köse ilçesi Halk Eğitimi Merkezi 
Salonunda düzenlenen etkinlikte yıl 
boyunca Köse Halk Eğitimi Merkezi 
bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda 
özellikle kadınlar tarafından yapılan 
el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kaymakam Vekili Serkan Böyük, Be-
lediye Başkan Vekili Nuri Akhan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve protokol 
üyeleri serginin açılışını yaptıktan sonra 
el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

KÜRTÜN
Kürtün'de Hayat Boyu Öğrenme 

Haftası etkinlikleri kapsamında 
yıl sonu sergisi açıldı.

Kürtün ilçesi Halk Eğitimi Merkezi 
Salonunda düzenlenen etkinlikte yıl 
boyunca Kürtün Halk Eğitimi Merkezi 
bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda 
özellikle kadınlar tarafından yapılan 

el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye 

Başkanı Enver Şen, İl Milli Eğitim 
Müdürü Seydi Doğan, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yöneticileri ve protokol 
üyeleri serginin açılışını yaptıktan sonra 
el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

GÜMÜŞHANE’DEN DE 
“YANKI SAHNE” KATILACAK

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan açık 
havada tiyatro günleri Temmuz ayında başlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı 
gerekli önlemler ve dezenfeksiyon yapılarak gerçek-
leştirilecek "İkinci Açık Hava Tiyatro Günleri", 02-09 
Temmuz 2021 tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak. 

Akçaabat Sahilparkta 8 gün boyunca saat 
20.00'da her akşam bir oyunun sergileneceği tiyatro 
günlerinde Trabzon Devlet Tiyatrosu, Giresun 
Belediye Şehir Tiyatrosu, Gümüşhane Yankı Sahne, 
Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya 
Sanatevi, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Samsun 
Hayal Atölyesi tiyatroseverlerle buluşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Açık Hava 
Tiyatro Günleri'nin ikincisini düzenleyeceklerini 
belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat'ta 
ilk kez geçen sene başlattığımız açık havada tiyatro 
günlerine bu sene de devam ediyoruz. Korona virüse 
karşı gerekli tedbirleri alarak, sosyal hayattan uzak 
olan vatandaşlarımızı yine bu sene tiyatro ile 
buluşturmak istedik. 02-09 Temmuz 2021 tarihlerinde 
başlayacak 2. Açık Hava Tiyatro Günleri'ne tüm 
vatandaşlarımızı davet ediyor ve katılacak tüm 
tiyatro gruplarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

BEYİN TÜMÖRÜNÜN 6 ERKEN BELİRTİSİ!

Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19 
pandemisi sürecinde hastaneye gitme çekincesi 
birçok hastalıkta olduğu gibi, beyin tümöründe 
de erken tanı ve tedavi imkanını engelliyor. 
Oysa beyin tümöründe bazı sinyaller, erken 
teşhiste kritik önem taşıyor. Acıbadem Maslak 
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. İlhan Elmacı “Beyin tümörünün 
ilk belirtilerine sahip olan kişiler mutlaka 
beyin cerrahisi ya da nöroloji uzmanına 
başvurmalıdır. Hastaneye gitmeye çekinenler 
ilk etapta hekimle online iletişime geçebilirler. 

Toplumda yaygın olarak görülen beyin 
tümöründe başarı için tam donanımlı bir 
merkez, ekip yaklaşımı ve multidisipliner 
tedavi anlayışı çok önemlidir” diyor. Be-
yinde üç çeşit hastalık grubu olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. İlhan Elmacı; “Bun-
lar acil, ötelenemeyen ve ötelenebilen 
hastalıklardır. Beyin tümörleri acil ya 
da ötelenemeyen grup içerisinde yer alır. 
Dolayısıyla pandemi döneminde gerekli 
koruyucu önlemler alınarak hastalarımızı 
ötelemeden tedavi etmemiz gerekmektedir” diye 
konuşuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. İlhan Elmacı 8 Haziran Dünya Beyin 
Tümörü Farkındalık Günü kapsamında beyin 
tümörünün öne çıkan, ilk sinyallerini anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Bulantı ve kusma 
Herhangi bir mide bağırsak rahatsızlığı 

olmadığı halde bulantı yakınmasının bir kaç 
gün devam etmesi ve giderek buna eşlik eden 
kusma beyin ile ilgili bir sorun olma ihtimalini 
akla getirmelidir. Özelikle bu şekilde tekrarlayan 
kusma atakları nörolojik muayeneyi gerektirir.

Şiddetli baş ağrısı
Kişinin ara ara olup geçen, devamlılık 

göstermeyen baş ağrıları genellikle beyin ile 
ilgili değildir. Beyin tümörü varlığında baş 
ağrısı sabah kalkınca hissedilir. Kişi baş ağrısı 
ile uyanır ve bu ağrı giderek gün içerisinde 
azalabilir. Baş ağrısı azar azar şiddetini artırır. 
Kişiyi daha fazla rahatsız eder. Başının önünde, 
arkasında olabilir ya da bir yerden bir yere 
yayılabilir. Burada beyin tümörü varlığında baş 
ağrısının sebebi; kişi uyurken oksijen gereksini-
mi azalır, buna bağlı olarak solunumun derinlik 
ve sayısı düşer. Ayrıca kişinin yatar pozisyonda 
olması mevcut beyin tümörünün çevresindeki 
yoğunluğu-ödemi artırır. Sonuçta kişi uyandığı 
ve oturduğunda kafa içi basıncı artmış olduğun-
dan baş ağrısı ile uyanma söz konusu olur. Bu 
durumun varlığı nörolojik muayeneyi gerektirir.

Konuşma bozukluğu
Tümörün konuşma merkezleri ile olan 

ilişkisi dolayısıyla kişide konuşma bozukluğu 
meydana gelebilir. Kelimeleri seçmede, 
dillendirmede ve peş peşe kelimeleri ifade 
etmede zorluk olabilir ya da söylenenleri anlama 
bakımından zorlanabilir. Bu durumlar olup 
geçebilir. Bir kere dahi olması -düzelmiş 
olsa bile- nörolojik muayeneyi gerektirir.

Kol ve bacakta güçsüzlük
Vücudun bir tarafında kol ve bacak beraber 

ya da ayrı ayrı olarak uyuşma veya güç kaybı 
önemli bir bulgudur. Geçici ya da devamlılık 
gösteriyor olmasının önemi yoktur. Bu durum 
sadece parmaklarında dahi olabilir. Önemli 
bir bulgudur. Nörolojik muayene gerektirir. 

Görme bozukluğu
Tümör görme sinirleri ya da görmenin 

beyin içindeki yolu üzerinde, merkezinde bası 

meydana getirdiğinde farklı şekilde görme 
bozukluğu olur. Bunlar tek gözde ya da her 
iki gözde meydana gelir. Görmenin giderek 
azalması kaybolmaya yüz tutması, kişinin bak-
tığında dış yan tarafl arı göremiyor olması ya da 
geçici olup düzelen tekrarlayıcı görme kayıpları 
önemlidir. Özellikle göz hekimi muayenesi 
ve sonrasında nörolojik muayene gerektirir. 

Hormonal bozukluklar
Beyin tümörü belirtilerinden biri de hormo-

nal bozukluklar ve buna bağlı klinik semptom-
lardır. Örneğin; erken ergenlik, el ve ayaklarda 
normal dışı büyüme, adet düzensizlikleri, 
vücutta aşırı derece de kıllanma, troit hormonal 
bozuklukları, ciltte kontrol edilemeyen kızarık-
lıklar, döküntüler, kilo alma eğilimi ve vücudun 
yağ dokusunda kontrolsüz artışlar önemlidir.

Kutu Bilgisi
Cep telefonu da beyin 

tümörü riskini artırabilir!
Prof. Dr. İlhan Elmacı “Beyin tümörü 

oluşumu bakımından aile öyküsü, beyaz ırk, 
erkek cinsiyet, radyasyona maruz kalma, toksik 
kimyasal maddeler ile temas halinde olma 
bilinir risk faktörleridir. Bağışıklık sistemini 
olumsuz etkileyen kolaylaştırıcı faktörler olan 
yüksek tansiyon, yüksek şeker ve sigara kulla-

nımı risk faktörleridir. Üstünde durulması 
gereken bir diğer husus raf ömrü uzun ve 
hızlı pişirilme teknikleri ile hazırlanan ve 
yoğun donmuş yağ içeriği olan besinlerin 
tüketilmesidir. Günlük hayatımız içerisinde 

farkında olarak ya da olmayarak giderek daha 
fazla maruz kaldığımız elektromanyetik alanın 
varlığı da önemli bir risk faktörü olmaya aday 
gözükmektedir. Mobil telefonları kullanırken 
maruz kaldığımız elektro manyetik alanın 
hayvan deneylerinde kan - beyin bariyerini 
tahrip ettiği gösterilmiştir. Beyinin en önemli 
koruyucu tabakalarından biri olan bu bariyerin 
tahribatının uzun vadede ne tür hastalıklara 
sebep olacağı şüphelidir. Bu bakımdan 
cep telefonlarının kullanımının özellikle  
çocuk yaş grubunda kontrol altında tutulması 
gelecek on yıllarda beyin tümörü gelişme 
ihtimalini önlemek için önemlidir” diyor. 
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GÜMÜŞHANE TORUL İLÇESİ CİZERE KÖYLERİ MONOGRAFİSİ -16-
Defin  
Cenaze namazı bittikten sonra tabut ölü-

nün gömüleceği yere getirilir. Salavat çekilerek 
ölü tabuttan çıkarılır. Mezarın içine ölünün 
yakınları girer ve ölüyü mezara yerleştirirler. 
Mezarın üzerine tahta dizilir ve en üste toprak 
atılarak mezar toprakla kapanır. Burada ölü 
üzerine toprak atmanın sevap olduğuna ina-
nıldığı için genellikle köylüler sırayla mezara 
toprak atar. Ölü gömülmesi sırasında imam 
Yasin Suresi okur. Köylerde genel inanışa 
göre, ölüm anında ruh bedenden hemen 
çıkmamıştır. Cenaze namazı kılınırken ölünün 
ruhu kimin cenazesi olduğunu bilmemektedir. 
Defnedilince yeniden ruh bedene girer. Cenaze 
bittikten sonra ruh doğrulup kalkmaya çalışır. 
Ancak kafasını tahtaya çarpınca öldüğünü o 
zaman anlar. Öldüğünü anladığı zaman sorgu 
melekleri Münker ve Nekir yanına gelir.  Bu 
melekler ölen kişiye “Rabbin kimdir?”, “Dinin 
nedir?”, “Peygamberin kimdir?”, “Kitabın 
nedir?”, “Kıblen neresidir?” diye sorarlar. Eğer 
yanlış cevap verirse azap çeker, doğru cevap 
verirse azabı hafifletilir (KK5, 19, 33, 13). 

İmam, gömme işlemi bittikten sonra 
ölünün, sorgu meleklerinin bu sorularına 
kolay cevap vermesi için ölüye talkum 
verir. Ancak ölünün kabir azabını duyduğu 
gerekçesiyle imam, talkum verirken yalnız 
olmadır. Ölünün bu soruların cevabını doğru 
vermesi için hatırlatma yapar. Ölüye “Rabbim 
Allah, dinim İslam, kitabım Kur’an-ı Kerim, 
kıblem Kâbe, peygamberim Hz. Muhammed, 
Müslümanım elhamdülillah şeklinde 
cevap ver.”  Diye talkum eder. Kadınlar 
defnetme işleminde olmadıkları için bir gün 
sonra ziyarete gelirler (KK32, 15, 19). 

Anma Günleri ile İlgili Uy-
gulamalar ve İnanışlar 

Cenazeden sonra cenaze evine baş 
sağlığına gidilir. Cenaze evine gidenler aileyi 
teselli ederler, destek olurlar. Ölü evinde 
ölen kişinin komşuları tarafından yemek 
hazırlanır. Yemekler taziyeye gelenlere 
verilir. Ölü evinde bereket olması istenir. 

İlk gecesi: Ölünün defnedildiği ilk 
gece akşam namazından sonra Kur’an 
okunur, dualar edilir. Bu gece gelenlere 
ikram komşular tarafından yapılmaktadır. 

Yedisi: Definden yedi gün sonra olan anma 
günüdür. Köyün imamı ve köyde bulunan 
herkes çağırılır. Mevlit okutulur, dualar 
edilir. Duadan sonra yemekler yenir. Anma 
günlerinin en kalabalığı bu günde olur. 

Kırkı: Definden kırk gün sonraki anma 
günüdür. Bu gün için de insanlar davet edilir 
ve yemekler hazırlanır. Mevlit okunur, dualar 
edilir. Ancak ölü evinde kırkıncı güne kadar 
televizyon radyo açılması iyi değildir. 

Yıl dönümü: Ölünün yıl dönümünde 
olan anma genelde camide Cuma namazı 
çıkışında yapılmaktadır. Köylüye etli pilav ve 
ayran dağıtılır. Ölüye bir Fatiha okunması 
rica edilir. Evde ise Yasin Suresi ve Fatiha 
Suresi okunur. İrmik helvası yapılır ve 
komşulara dağıtılır. Ölü ile ilgili inanışlar: 

* Ölen kişinin Perşembe ve cuma geceleri 
ruhunun kendi evine gelip dua beklediğine 
inanılır. Bunun için Perşembe ve cuma geceleri 
ölen insanlar için dualar edilir (KK1, 8, 11, 9). 

* Ölen kişinin yakınlarından birisi, 
eğer ölünün rüyasında ölmediğini söyle-
diği görürse ölünün şehitlik mertebesine 
ulaştığına inanılır (KK15, 13, 32). 

* Günün herhangi bir vaktinde 
mezarlık yanından geçen birisinin ölülere 
selam vermesi gerektiği, verilen selamın 
ölünün ruhu tarafından alındığına ve ruhu 
memnun ettiğine inanılır (KK1, 6, 9). 

* Evinden ölü çıkan bir evde kırk gün bo-
yunca televizyon izlenmez. Çünkü televizyon 
izlenirse ölünün ruhunun televizyondaki biri-
nin içine girip televizyonu izleyeni boğacağına 
inanılır. Özellikle cenazenin eşi bu konuda 
çok daha dikkatli olmalıdır (KK12, 22, 21). 

* Ölünün arkasından öldüğü bir veya 
iki ay kadar arkasından kötü konuşulma-
maya çalışılır. Kötü konuşulursa ölünün 

ya kendisi ya da musallat ettiği bir cinin 
çarpacağına inanılır (KK32,18,1). 

İskat 
İslamiyet inancına göre ölen kişinin 

tutamadığı oruçlar veya yerine getireme-
diği bazı farz ibadetleri için fakirlere bir 
miktar para verilir. Buna iskat denir. 
Bu durum köylerde sıkça görülmektedir 
(KK32, 17, 18, 21, 22, 26, 31). 

HALK HUKUKU   
Akrabalık ve Aile İlişkileri 
“Akrabalık kan bağıyla birbirine bağlı olan 

kimselere” (Türkçe Sözlük, 2011a, s.72) verilen 
addır. Köylerde eskiden dede ve ninenin 
bulunduğu geniş aile yapısı görülmekte iken 
günümüzde çekirdek aile yapısının toplumu 
olumsuz etkilediğine inanılmaktadır. 
Akrabalık ilişkileri günümüzde, eskiye 
oranla sadece yakın akrabaları kapsayıp uzak 
akrabalarla ilişkiler sınırlı hâle gelmiştir.  

Cizere köylerinde günümüzde de evin 
en büyüğüne saygı gösterilir, sözü dinlenir. 
Köylerde anne ve baba genellikle ailenin en 
küçük oğlu ile yaşamaktadırlar. Hem ailenin 
geçimine hem de çocukların bakımı ve 
büyütülmesine katkı sağlamaktadırlar (KK5, 
2, 32, 19). Köylerde kadınların, çocukların 
ve ailenin genel sorumlulukları vardır: 

* Bir kadın sokağa çıkarken belliğinin 
üzerine peştamal bağlamak zorundadır. Peş-
tamal bağlamayan kadına kötü gözle bakılır. 

* Bir kadın genelde yabancı erkeklerle 
konuşmamalıdır. Konuşmak zorunda 
kalırsa keşanın ucu ile ağzını kapatır.  

* Meciye giden kadınların yan-
larından yabancı bir erkek geçiyorsa 
kadınlar olduğu yere oturmalı, erkek 
gidene kadar yerinden kalkmamalıdır. 

* Bir kadın kocasına ismi ile hitap etme-
melidir. Özellikle kayınvalide ve kaynatanın 
yanında kocası ile konuşmamalıdır. 

* Kadın veya erkek çocuklarını 
başkasının yanında sevmemelidir. 
Büyükler tarafından hoş karşılanmaz.  

* Köylerde kadınlar öncelikle çocuk 
bakımı ile ilgilenir. Bunun yanında inek 
ve koyunların sağımı, yazın ot toplama 
ve bahçe işlerinden sorumludur. 

* Aile içinde yüksek yerlere aile büyük-
leri oturur. Söze büyükler başlar ve onlar 
sonlandırır. Çocuklar ise büyüklerle aynı 
yerde oturtulmaz başka bir odaya alınır.  

* Kadınlar amcaoğlu veya dayıoğlundan 
kaçmalıdır. Erkek kuzenler de dayı, 
hala veya amcakızlarına “Bacı” diye hitap 
etmelidir ve samimi olmamalıdır. 

* Evde çocuklar 15 yaşından küçükse 
kız-erkek aynı odada yatırılır. Ancak 
erkekler 15 yaşından sonra kız kardeş-
leriyle aynı odada yatmamalıdır.  

* Köylerde yemeğe aile büyüğü 
gelmeden başlanmaz. Kadınlar genellikle 
aile büyükleri yedikten sonra yemelidir.  

* Köylerde misafir erkekler ve misafir 
kadınlar ayrı odalarda oturur ve yemek 
yerler. Erkeklere hizmeti evden bir erkek 
yapar. Kadınlar ile erkeklerin aynı yerde 
olmaması gerekir. Bu durum günümüzde de 
hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Düğünler 
ve merasimlerin kadın erkek ayrı yapılması 
bu temel toplum kuralından gelmektedir 
(KK1, 2, 5, 15, 32, 21, 22, 17, 18, 35).

Misafirlik  
Köylerde insanların misafirlik kültürü 

genelde kışın görülmektedir. Yaz aylarında 
tarımın insan gücüne bağlı olmasından 
dolayı yorulan köylü misafirliğe gitmez. Yaz 
aylarında hava kararıncaya kadar iş yapılması, 
kimsenin evinde olmaması misafirlik için uy-
gun değildir. Bunun için kış aylarında sadece 
hayvan bakımı yapıldığı için herkes evindedir.  

Kış ayında hem geceler uzundur hem de 
yaz mevsimindeki iş yoğunluğu bu mevsimde 
yoktur. Ancak ahırında doğuracak ineği 

olanlar ise misafirliğe gitmez. (KK1, 3, 32). 
Misafirliğe haber edilerek gidilir. Erkekler 

bir odada kadınlar bir odada vakit geçirirler. 
Çocuklar erkeklerin bulunduğu odaya gönde-
rilir. Erkekler burada çocuklara masal, hikâye 

anlatır; bilmece sorarlar.  Kendi aralarında 
oyun oynarlar. Kadınlar ise günlük sorunları 
konuşur. Kadınlar sohbet ederlerken aynı za-
manda kazak, çorap, dantel, işleme gibi çeşitli 
örgüler de örerler. Bu örgüler hem çeyizlik 
hem de ihtiyacı karşılamak için yapılır. Bu 
gecelerde özellikle patates haşlaması ve turşu 
yenilmektedir. Çay içilirken kadınlar kendi 
aralarında türkü atma yarışı yaparlar. Mi-
safirlikler özellikle yörenin sözel kültürünün 
icrası açısından önemlidir (KK1, 8, 15, 32). 

Komşuluk  
“Komşuluk belirli bir yerde, bir 

mahallede yaşayan ailelerin doğum, 
evlenme, sünnet, yıkım ve ölüm sırasında; 
ev yapımında, ekip biçmede, araç gereç 
sağlanmasında; çocukların, delikanlıların, 
yaşlıların, dulların, genç kızların gözetim 
ve bakımında; hakların korunmasında 
birbirlerine yardım etmeleri, dayanışma-
larıdır.” (Türkçe Sözlük, 2011b, s.1469). 

Komşuluk Anadolu’nun en önemli 
değerlerinden biridir. Yörede komşuluğa 
çok önem verilmektedir. Bunun en önemli 
göstergelerinden biri de Rum ve Ermeni-
lerle yıllarca beraber yaşamalarıdır. 

Komşuluğun gereği yörede dayanışma 
hâlinde olmaktır.  En hüzünlü ve en sevinçli 
anlar komşularla paylaşılır. Yörede günümüz-
de hâlâ ekmek yapıldığı zaman yapılan ekme-
ğin kokusunun gittiği eve kadar sıcaklık verme 
zorunluluğu vardır. Sıcaklık, ekmeğin fırından 
çıkmış ilk hâline denir (KK1, 2, 21, 22, 32, 10).  

Yardımlaşma ve İmece 
“Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve 

isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda 
emek birliğiyle gerçekleştirilmesi veya 
birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir 
kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve 
böylece işlerin sıra ile bitirilmesidir.” (Türkçe 
Sözlük, 2011c, s.1182). İmece toplumun 
kendine has yardımlaşma biçimidir. İmece 
usulü köylerde insanların birbirine karşı 
duygularını ve komşuluğunu geliştiren en 
önemli yardımlaşma eğilimidir. İmeciye 
gelenlere meci denilmektedir. Günümüzde 
imece usulü ile iş yapımı devam etmektedir. 
Cizere köylerinde görülen ve imece usulüyle 
yapılan yardımlaşma çeşitleri şöyledir:

* Tarla işlerinde yardımlaşma, 
* Ev yapımında yardımlaşma, 
* Ekmek pişirmede yardımlaşma, 
* Hayvancılıkta yardımlaşma, 
* Köyün ortak işlerinde yardımlaşma, 
* Düğünlerde yardımlaşma, 
* Cenazelerde yardımlaşma, 
* Değirmende yardımlaşma, 
* Harmanda yardımlaşma, 
* Yakacak hazırlamada yardımlaşma, 
* Kışlık yiyecek hazırlamada yardımlaşma.
Köylerde genel olarak tarım ve hayvancılık 

yapılmaktadır. Tarlaların engebeli olması, 
çalışmanın tamamen insan gücüne bağlı 
olması özellikle tarla işlerinde yardımlaşma 
gerektirmektedir. Köylerde imece usulünün 
en çok görüldüğü alan tarımdır. Köyde 
tarla işlerinde imece usulü ile tarlayı 
çapalamak, orakla ekin biçmek, harman 
savurmak, patates sökmek, sebze toplamak, 
fasulye toplamak ve tarlaları sulamak yapılan 
işlerdendir (KK1, 3, 8, 11, 17, 14, 31, 33, 30). 

Miras 
Cizere köylerinde miras paylaşımı 

günümüz hukukuna uygun olarak bütün 
kardeşler arasında eşit dağıtılır. Ancak eskiden 
köylerin genelinde kızlara miras özellikle 
baba tarafından verilmemekte, kız veya eşlere 
miras eşit şekilde bölünmemekteydi. Eğer aile 
büyüğü evdeki kıza mirastan eşit verdiyse 
kız evlendikten sonra kardeşler kıza düşen 
toprağı kızdan isterler. Eğer kız topraktan 
kardeşlerine vermezse bu kişi aile tarafından 
eleştirilmektedir. Köylerde genel olarak bir 
kıza mirastan toprak düşmüşse bu genelde 
köyün uzağındadır veya kullanışsız bir 
arazidir. Yine köylerde bir kızdan toprak 
istenip alınmışsa bunun karşılığında kıza 
araziden elde edilen mahsulün birazı veya bir 
miktar para verilir (KK10, 11, 14, 18, 19, 29). 

Köylerde dinî hassasiyeti olan aileler 

kızlara mirasın üçte birini erkeklere ise üçte 
ikisini verir. Buradaki miras paylaşımı İslam 
hukukuna göre uygulanır ve erkeğe kıza 
göre iki kat pay düşer (KK32, 22, 1, 35).  

GİYİM- SÜSLENME  
Kadın Kıyafetleri 
Köylerde Karadeniz iklimi ve coğrafi 

özellikler giyim kuşama da yansımaktadır. 
Köyün geleneksel kıyafetlerinde Trabzon 
giyim kuşamının etkisi belirgindir. 
Kullanılan başlıklar genellikle şıklık için 
değil yörenin mevsim şartlarına uygunluk 
içindir. Köy insanının geleneksel giyim 
kuşamında daha çok keten kullanılır.  

Yörede başa keşan denen kalın örtü takılır, 
örtü düşmesin diye üzerine küçük bir çember 
dolandırılır. Alta giyilen belliğin (etek) üzerine 
kalın bir kuşak, kuşağın üzerine ise mutlaka 
peştamal sarılır. Bu örtüyü ise yaşlı genç 
herkes takmak zorundadır. Bu örtü olmadan 
dışarı çıkılmamalıdır. Peştamal olmadan 
gidilen yerde yabancı bir erkek olmamalıdır. 
Peştamal giymeyen kadının utanmasının ol-
madığına inanılır. Ayağa deriden yapılan çarık 
giyilir. İleriki yıllarda çarığın yerini kara lastik 
almıştır. Günümüzde ise keşan ve peştamal 
sadece yaşlılarda görülmektedir. Düğünlerde 
uzun ipek bir entari giyilir. Gelin almaya 
gidilirken de geline çarşaf giydirilir, çarşafın 
üzerine bir duvak geçirilir (KK30, 17, 1, 31).  

Erkek Kıyafetleri 
Erkek kıyafetleri de genel olarak yörenin 

iklim koşullarına uygundur.  Eski giyime 
göre erkekler iç köynek denilen pamuklu atlet, 
üzerine uzun kollu mintan, alta ise bele işli 
uçkurla bağlanan iç donu, onun üzerine keten 
zipka pantolon, başlarına fes, ayaklarına 
ise deri çarık giyerler. Yaşlı giyiminde ise 
mintanın üzerine kalın aba yeleği giyilir. 
Erkeklerin genel takısı sürmene çakısıdır. 
Düğünlerde erkekler üste mintan, alta ise 
zipka pantolon giyer (KK33, 2, 19, 35)
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