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CHP’li Ağaç Şiran Örenkale’deki 
Tehlikeye Dikkat Çekti

Profesyonel Sporcularda Ani 
Kalp Ölümü Riski ?

 Gümüşhaneli dağcılar 6 ay sonra ilk doğa yürüyü-
şü etkinliğini Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyüne 
düzenledi. >8'DE

  Sosyal Güvenlik Kurumu Gümüşhane İl 
Müdürü Eyyüp İslamoğlu 7326 Sayılı Yapı-
landırma Kanunu hakkında açıklamalarda 
bulundu. >6'DA

 Gümüşhane Belediyesi tarafından kentte ilk 
defa düzenlenecek açık hava tiyatro festivalinde 
Türkiye’nin en önde gelen tiyatro grupları sahne 
alacak. >3'TE

 CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, 
Şiran ilçesinde acil dere ıslahı yapılması gerekti-
ğini söyledi.>3'TE

 Gümüşhaneli hemşerimiz Kardiyolog Prof. 
Dr. Ali Metin Esen, sporcuların ani ölüm ne-
denleri ilgili açıklamalarda bulundu. >3'TE

SGK’dan Yeni Yapılandırma Zirvelerle 6 Ay Sonra 
İlk Buluşma

Gümüşhane Belediyesinden 
Açık Hava Tiyatro Festivali

Olmaz Denilenleri Yapıyoruz

2014 yılında göreve geldikleri günden 
bugüne şehrin her türlü sorunuyla mü-
cadele verdiklerini ve vermeye devam 

ettiklerini ifade eden Çimen, “Bazen zorluk-
larla karşı karşıya geldik ama Gümüşhane 
insanı başka yörenin insanına imrenmeye-
cek dedik. Konut ihtiyacı için 528 konutu 
olmaz denilen yere yaptık. Olmaz denilen 
yere 2 yıl içinde yapıldı. 31 Mayıs’ta hemen 

buranın altındaki konutların ihalesi de yapıl-
dı. Bugün 729 konut ve 112 işyerine bismil-
lah diyeceğiz” dedi. Etkinliğe Gümüşhane 
Belediye Başkanı Ercan Çimen, GÜMSAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Özyurt,  
Gümüşhane Belediyesi Meclis üyeleri, baş-
kan yardımcıları, birim müdürleri, GÜMSAŞ 
Yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, mühen-
disler, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. >2'DE

Daha Coşkulu Temel Atma Töreni Yapacağız

İnşaat alanının Belediye Meclisi’nin kara-
rıyla kentsel dönüşüm alanı olarak ilan 
edildiğini hatırlatan Başkan Çimen, in-

şaat biraz yükseldikten sonra Bakanlar, Mil-
letvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve 
vatandaşların katılımıyla daha coşkulu bir 
temel atma töreni yapacaklarını da hatırlattı.
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Başkan Çimen’in Mutlu Günü

İLK HARÇ TÖRENLE ATILDIİLK HARÇ TÖRENLE ATILDI

Gümüşhane Belediyesi’nin şirketi olan GÜMSAŞ tarafından Mordut mevkiinde hayata geçirilen 729 konut 
ve 112 işyeri inşaatının temelleri yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından düzenlenen törenle atıldı.

GÜMSAŞ Yaşam Evleri inşaat alanın-
da yapımı başlayacak olan 50 dairelik 
ilk blok için düzenlenen temel atma 

töreninde konuşan Belediye Başkanı Ercan 
Çimen, yaklaşık 380 bin metreküplük hafri-
yat alanında 335 bin metreküplük kısmın ta-
mamlandığını, daha önce yaşanmış tehlikeli 
durumları tekrar yaşamamak adına tedbir-
li ve korunaklı çalıştıklarını ve zemin konu-
sunda 3 büyük fi rmadan çalışmalar yapa-
rak en nihai sonucu elde ettiklerini söyledi.
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Başkan Çimen’in Mutlu Günü
İLK HARÇ TÖRENLE ATILDI
Gümüşhane Belediyesi’nin şirketi olan GÜMSAŞ tarafından Mordut mevkiinde hayata geçirilen 729 konut 
ve 112 işyeri inşaatının temelleri yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından düzenlenen törenle atıldı.

GÜMSAŞ Yaşam Evleri inşaat alanında 
yapımı başlayacak olan 50 dairelik ilk blok 
için düzenlenen temel atma töreninde konu-
şan Belediye Başkanı Ercan Çimen, yaklaşık 
380 bin metreküplük hafriyat alanında 335 
bin metreküplük kısmın tamamlandığını, 
daha önce yaşanmış tehlikeli durumları 
tekrar yaşamamak adına tedbirli ve 
korunaklı çalıştıklarını ve zemin konusunda 
3 büyük fi rmadan çalışmalar yaparak en 
nihai sonucu elde ettiklerini söyledi.

İnşaat alanının Belediye Meclisi’nin 
kararıyla kentsel dönüşüm alanı olarak ilan 
edildiğini hatırlatan Başkan Çimen, inşaat 
biraz yükseldikten sonra Bakanlar, Milletve-
killeri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatan-
daşların katılımıyla daha coşkulu bir temel 
atma töreni yapacaklarını da hatırlattı.

2014 yılında göreve geldikleri günden 
bugüne şehrin her türlü sorunuyla mücadele 
verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini 
ifade eden Çimen, “Bazen zorluklarla karşı 
karşıya geldik ama Gümüşhane insanı başka 
yörenin insanına imrenmeyecek dedik. 

Konut ihtiyacı için 528 
konutu olmaz denilen yere 
yaptık. Olmaz denilen yere 2 
yıl içinde yapıldı. 31 Mayıs’ta 
hemen buranın altındaki 
konutların ihalesi de yapıldı. 
Bugün 729 konut ve 112 işyeri-
ne bismillah diyeceğiz” dedi.

Gümüşhane’de son yıllarda 
yaşanan konut sıkıntısına 
sağlıklı çözüm bulmak adına 
Belediye’nin yüzde 100 hisse-
darı olduğu şirketi GÜMSAŞ 
marifetiyle vatandaşlarda 
14 bin 300 konut talebi 
aldıklarını hatırlatan Çimen, 
“Bu konutlara hem uygun 
koşullar hem de sıfır faiz im-
kânı için çalışmalar yürüttük. 
Yaşanabilir bir proje yapmak 
istedik. Her türlü imkânlarla 
donatılı yaşam alanımızda çocuklarımız da 
güvenle yaşayabilsin diye eğlence alanlarına 
kadar detaylı düşündük. Belediyemize ait 
arsayı şirketimize ayni sermaye olarak 
kazandırarak bu projemize başladık. 729 
konut 112 işyeri olarak projemiz netleşti ve 
akabinde satışlara başladık. Halkımızın 
teveccühüyle karşılaştık. Uygun fi yatlarla 

lüks konutlar inşa etmek üzere hafriyat 
çalışmalarımız başladı. Belediye binamı-

zın alt katında ilimizde ilk olacak bir satış 
ofi siyle halkımıza daha işin başında şeffaf 
ve güvenilir çalışacağımızı gösterdiğimize 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Projede 4 yüksek mühendis ve 12 
mühendis-mimar ekibiyle kapsamlı şekilde 
çalıştıklarını, her ince ayrıntının göz önüne 

alındığını, en kaliteli malzemeyle, 
kendilerine yakışan şekilde hemşe-
rilerine söz verdiği tarihte konutları 
teslim edeceklerini anlatan Çimen, 

“Pandemi süreci mücbir sebep olmasına 
rağmen biz çalışmalarımızı durdurmadık. 
Pazar günleri dahi çalıştık. İtinayla bugüne 
getirdik. Bugün Allah’ıma çok şükür ilk 
temelimizi atacağız. İlerleyen dönemlerde 
daha büyük etkinliklerle diğer temellerde 
de resmi açılışımızı yapacağız. Bugünlere 
gelmemizde bize desteklerini esirgemeyip 
her daim yanımızda olan Başta Meclis 
Üyelerime, Belediye başkan yardımcılarım 
ve birim müdürlerime, GÜMSAŞ Yönetim 
Kuruluna ve birim müdürlerine, müşavir 
fi rmamız mühendislerimize, hafriyatta 
çalışan fi rma sahiplerimize ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyük işlerin ekip işi olduğunu ve Gü-

müşhane’de güzel bir ekiple bu işin başında 
olduklarını dile getiren Çimen, “Halkımız 
her daim en iyisini hak ediyor. Onlara layık 
olmak adına bu işi hep beraber Allah’ında 
izniyle başaracağız. Bizlere güvenen insa-
nımıza layık olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çimen’in konuşmasını 
tamamladıktan sonra yapılan dua 
ve kesilen kurbanın ardından C1 
bloğun temeline ilk beton döküldü.

Etkinliğe Gümüşhane Belediye Başkanı 

Ercan Çimen, GÜMSAŞ Yönetim Kurulu 

Başkanı Eyüphan Özyurt,  Gümüşhane 
Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardım-
cıları, birim müdürleri, GÜMSAŞ Yönetim 
kurulu üyeleri, teknik heyet, mühendisler, 
çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

yörenin insanına imrenmeyecek dedik. kadar detaylı düşündük. Belediyemize ait 
arsayı şirketimize ayni sermaye olarak temelimizi atacağız. İlerleyen dönemlerde 

daha büyük etkinliklerle diğer temellerde 
de resmi açılışımızı yapacağız. Bugünlere 
gelmemizde bize desteklerini esirgemeyip 
her daim yanımızda olan Başta Meclis 
Üyelerime, Belediye başkan yardımcılarım 
ve birim müdürlerime, GÜMSAŞ Yönetim 
Kuruluna ve birim müdürlerine, müşavir 
fi rmamız mühendislerimize, hafriyatta 
çalışan fi rma sahiplerimize ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyük işlerin ekip işi olduğunu ve Gü-

arsayı şirketimize ayni sermaye olarak 
kazandırarak bu projemize başladık. 729 
konut 112 işyeri olarak projemiz netleşti ve 
akabinde satışlara başladık. Halkımızın 
teveccühüyle karşılaştık. Uygun fi yatlarla 

lüks konutlar inşa etmek üzere hafriyat 
çalışmalarımız başladı. Belediye binamı-

zın alt katında ilimizde ilk olacak bir satış 
ofi siyle halkımıza daha işin başında şeffaf 
ve güvenilir çalışacağımızı gösterdiğimize 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Projede 4 yüksek mühendis ve 12 
mühendis-mimar ekibiyle kapsamlı şekilde 
çalıştıklarını, her ince ayrıntının göz önüne 

alındığını, en kaliteli malzemeyle, 
kendilerine yakışan şekilde hemşe-
rilerine söz verdiği tarihte konutları 
teslim edeceklerini anlatan Çimen, 

daha büyük etkinliklerle diğer temellerde 
de resmi açılışımızı yapacağız. Bugünlere 
gelmemizde bize desteklerini esirgemeyip 
her daim yanımızda olan Başta Meclis 
Üyelerime, Belediye başkan yardımcılarım 
ve birim müdürlerime, GÜMSAŞ Yönetim 
Kuruluna ve birim müdürlerine, müşavir 
fi rmamız mühendislerimize, hafriyatta 
çalışan fi rma sahiplerimize ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyük işlerin ekip işi olduğunu ve Gü-
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GÜMÜŞHANE BELEDİYESİNDEN AÇIK HAVA TİYATRO FESTİVALİ
Gümüşhane Belediyesi tarafından kentte ilk defa düzenlenecek açık hava tiyatro festivalinde Türkiye’nin en önde gelen tiyatro grupları sahne alacak. 

 Festivalle ilgili açıklama yapan 
Gümüşhane Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid 19 salgınında 
hep beraber zorlu süreçten geç-
tiklerini belirterek, “Her dönem 
yaptığımız sosyal etkinliklerden 
uzak kaldık. Belediyemizin asli 
görevleri arasında olan sosyal ve 
kültürel etkinlikleri yapamadık. 
Bu nedenlerle bu yaz aylarını 
değerlendirmek istedik. Ülkemizde 
belki de bu dönemde sosyal etkin-
liklerde ilk olma hedefimiz var. 
Gümüşhane insanımız her şeyin 
en iyisini hak ediyor. Pandeminin 
halkımız üzerinde oluşturduğu 
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak 
için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Hem maddi hem de manevi olarak 
vatandaşlarımızın yanında olmak 
için çok çaba harcıyoruz” dedi. 

Vatandaşların pandemi 
süresince evde kalarak büyük bir 
fedakarlık gösterdiğini aktaran 
Başkan Çimen, “Bu fedakarlığı 
karşılıksız bırakamazdık. Bu ne-
denle de Gümüşhane de ilk defa bir 
açık hava tiyatrosu düzenliyoruz 
ve ülkemizin en önemli tiyatro 
gruplarından bazılarını da bu festi-
valde ağırlayacağız” diye konuştu.

Böyle bir festival için uzun 
süredir çaba harcadıklarını belirten 
Çimen, “Gümüşhane’yi kültürel an-
lamda eski günlerine kavuşturmak 

için uzun yıllar sonra Sema Doğan 
Yaşam  Alanında açılan sinemanın 
ardından artık geleneksel olarak 
tiyatro festivalleri de yapmak isti-
yoruz. Bu vizyonla emin adımlarla 
çıktığımız bu yolda inanıyorum ki 
kısa sürede bu hedefimize ulaşa-
cağız” diyerek sözlerini noktaladı. 

Gümüşhane de ilk defa 
düzenlenecek olan Gümüşhane 
Belediyesi Açık Hava Tiyatro Festi-
vali, Türkiye’nin en önemli tiyatro 
gruplarını seyirciyle buluşturacak.  

Festivalin açılışı 16 Haziran 
2021 tarihinde saat 15.30’da sokak 
gösteri sanatlarının ülkemizdeki 
en önemli temsilcilerinden biri 
olan Pat Atölye performans ekibi 
tarafından yapılacak. Pat atölye 
sokak oyunları, canlı heykel 
çalışması, jonglör ve tahta bacak 
gibi sokak sanatının önde gelen 
performanslarını sergileyecek.

Pat atölye gösteriminden sonra 
saat 19.30’da Sema Doğan Yaşam 
Alanı’nda Ahmet Ferdi Akarnur, 
Şükran Pelin Öztekin, Hakan 
Dost Elver gibi ülkemizin en 
önemli oyuncularının yer aldığı 
“Seni Unutmak İstemedim ki” 
adlı tiyatro oyunu sahne alacak. 

Gümüşhane Açık Hava Tiyatro 
Festivali’nde ayrıca 11 Ağustos 
2021 tarihinde bir döneme damga-
sını vuran Behzat Uygur ve Süheyl 
Uygur kardeşlerin oynayacağı 

“ Hey Gidi Günler” adlı tiyatro 
oyunu seyirciyle buluşacak. 

Festivalde ayrıca Düşevi 
Oyuncuları, Panki Sahne 
Sanatları ve Yankı Kumpanya 
gibi önemli tiyatro toplulukları 
da seyirciyle buluşacak. 

16 Haziran da başlayacak  
ve tüm gösterimleri ücretsiz 

olacak olan Gümüşhane 

Belediyesi Tiyatro Festivali 25 

Ağustos tarihinde sona erecek.

CHP’Lİ AĞAÇ ŞİRAN ÖRENKALE’DEKİ 
TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Şiran ilçe-
sinde acil dere ıslahı yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ve beraberindeki he-
yet, Şiran’da partilerinin Şiran İlçe Başkanı Nihat Mallı ile bir-
likte; Erenkaya, Bilgili, Örenkale, Bahçeli, Beydere ve Çanakçı 
köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettikleri yerde halkın dertlerini 
dinleyen Başkan Ağaç ve partililer, sıkıntılarını yerinde tespit 
ederek, çözüm önerilerini anlattı.
 “Çalmadık Kapı Bırakmayacağız”
Ziyaretlerle ilgili CHP’li Ağaç, “Halkımızdan büyük bir enerji 
alıyor, onlara da artık doğru ve güzel bir alternatifleri oldukla-
rını ifade ederek umut veriyoruz. Gitmedik yer, çalmadık kapı 
ve sıkmadık el bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.
“İnsanların Sağlığı Tehlike Altında”
Başkan Ağaç, Şiran Örenkale Köyü-Mahallesi’nde ise acil 
çözülmesi gereken bir soruna da dikkat çekti. Kanalizasyon 
atıklarının doğrudan dereye verildiğini ifade eden Ağaç, “Yak-
laşık 10 hane var burada. Kanalizasyon olduğu gibi dereye 
akıyor. Kokudan durmak mümkün değil. Yalnızca koku da 
değil, burada yaşayanların sağlığı tehlike altında. Bir an önce 
bu kanalların normal kanalizasyon sistemine bağlanması ve 
derenin acil olarak ıslahının yapılması lazım” dedi.

PROFESYONEL SPORCULARDA 
ANİ KALP ÖLÜMÜ RİSKİ DAHA MI YÜKSEK?

Gümüşhaneli hemşerimiz Kardiyolog Prof. Dr. 
Ali Metin Esen, sporcuların ani ölüm nedenleri 
ilgili açıklamalarda bulundu. 
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen sos-
yal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti:
“Avrupa Kalp Ritmi Derneği (EHRA) durum 
belgesi, genel bir tahmin olarak, her yıl 12 ila 
35 yaş arasındaki 100.000 sporcudan 1-2'sinin 
aniden öldüğü sonucuna varmıştır. Sporculardaki 

ani ölümün en sık sebepleri olarak aritmojenik 

sağ ventrikül displazisi, koroner arter hastalığı, 

myokardit ve iletim sistemi hastalıkları olarak 

sıralanmıştır.  Üstelik ani ölüm riskinin profes-

yonel sporcularda aynı yaş grubunda profesyonel 

spor yapmayanlara göre aritmojenik sağ ventrikül 

displazisinde 5 kat, koroner arter hastalığında 
2.6 kat, miyokardit için 1.5 kat daha fazla olduğu 
belirlenmiştir.”
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Rüveyda USTA

Muammer ŞEKER

Av.Burcu ALTINOK DABAĞ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İMTİYAZ SAHİBİ 

29 Ajans Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti. Adına

HABER EDİTÖRÜ
Döndü Pınar PİR

MEDYA DANIŞMANI

HUKUK DANIŞMANI
Hasan PİR

TORUL-KÜRTÜN TEMSİLCİSİ 

İbrahim ÖZDEMİR
MUHABİR

Abuzer Yapar

Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Yıldız Sokak No: 4/6 Merkez/GÜMÜŞHANE

Kuşakkaya Gazetecilik,Matbaacılık Tic. Ltd. Şti
Atatürk Caddesi No: 55 GÜMÜŞHANE

 Röportaj:  Hasan Pir, Rüveyda Usta, Abuzer Yapar

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Tuncer, bize kendinizi tanıtır 
mısınız, Veysel Tuncer kimdir? 

VEYSEL TUNCER: 1956 Gümüşhane 
Torul Kirazlık Köyü doğumluyum. 
Dönemin şartları gereği rahmetli babamın 
verdiği bir kararla 1965 lı yıllarda Kirazlık 
Köyü’nden ayrılarak Cebeli Köyü Karaca 
Mahallesi’ne yerleştik. Altı çocuklu ailenin 
en büyüğü benim.  Bizim dönemimizde 
ekonomik sıkıntılar ve geçim koşulları zor 
olduğu için ancak İlkokulu bitirebildim. 
İlkokulu, ikamet ettiğim Cebeli Köyü 
Karaca Mahallesi’ne 2 km. uzaklıktaki 
İkisu Köyü’ndeki okulda okudum. 
Askerlikten sonra evlendim. Dört çocuk 
babasıyım. İki kız iki erkek evladım var. 
Erkek çocuklarımdan Ömür Tuncer de 
fırında bizimle usta olarak çalışıyor. 
Şu an sekiz tane de torun sahibiyim.

OLAY GAZETESİ: Sayın Tuncer, 
uzun yıllardır Gümüşhane’de fırın 
işletmeciliği yapıyorsunuz. Fırıncılık 
işine nasıl başladınız, fırıncılık 
geçmişini bizimle paylaşır mısınız?

VEYSEL TUNCER:  70’li yıllarda 
köylerde insanlar genellikle tarım ve 
hayvancılıkla geçimlerini sağlardı.  Torul 
insanının civar şehirlerde öğrendiği en 
önemli mesleklerin başında fırıncılık 
geliyordu. Köyümüzün büyükleri ge-
nelde fırıncıydı ve bu işi de Trabzon’da 
yapıyorlardı. O yıllarda köyde tarım ve 
hayvancılıkla uğraşıyordum. 1974 yılında 
17-18 Yaşlarında köyden çıkarak gurbette-
ki çalışma hayatına atıldım. Çırak olarak 
başladığım fırıncılık mesleğine Köse’de 
bismillah deyip, Torul ve Gümüşhane’de 
devam ettim. 1983 yılından itibaren de 
kardeşlerimle birlikte kendi kurduğumuz 
işimizde şimdilerde de çocuklarımızla 

birlikte çalışmaya devam ediyoruz. 1983 
te kardeşlerimizle bir araya gelerek ilk 
fırınımızı Gümüşhane Daltaban’da açtık. 
Buradaki 10 yıllık hizmetin ardından 1993 
yılında mesleğimize İnönü Mahallesi’nde 
açtığımız fırınla devam ettik. Burada 
da 12 yıl boyunca halkımıza hizmet 
verdikten sonra şu an çalıştığımız ve 
mülkiyeti bize ait olan Kıbrıs Çarşısındaki 
Tuncerler Ekmek Fırını adını verdiğimiz 
iş yerimize taşındık. Eski dönemlerde 
fırınlar şimdiki gibi değildi. Fırını 
mazot, yanmış yağ ve farsinga gibi petrol 
ürünleriyle yakardık. Fırın içi aydınlatma 
yoktu. Şimdiki gibi fırının sıcaklığını 
ölçen ısıölçer de yoktu. Velhasıl ekmeği 
üretip rafa koymak çok zahmetliydi.

OLAY GAZETESİ: Fırıncılık mes-
leği ile insanların en önemli gıdası 
olan ve Anadolu insanının “Nimet” 
olarak nitelendirdiği “Ekmek” üre-
tiyorsunuz. Nimeti pişirip insanlara 
hizmet etmek nasıl bir duygu? 

VEYSEL TUNCER: Sofranın en 
önemlisi, olmazsa olmazını üreterek 
rafa dizip insanların hizmetine sunmak 
tabiki tarifsiz bir duygu. Ancak eskiden 
yokluk vardı, üretim koşulları şimdiki 
gibi kolay değildi, bu sebeplerden dolayı 
ekmeğin kıymeti o dönemlerde daha iyi 
biliniyordu. Örneğin, yere düşen ekmek 
parçasını alır öper başımıza kor sonra 
üfl er yerdik. Ekmek israfı yok denecek 
kadar azdı. Ekmeğe bu denli saygının 
olduğu o dönemlerde ekmeğin çöpe 
atılması ise asla kabul edilmezdi.

OLAY GAZETESİ: Peki insan-
larımızın ekmeğe “Nimet” olarak 
bakma anlayışı dün olduğu gibi 
bugün de devam ediyor mu? Bu 
konuda gözleminiz nedir?

VEYSEL TUNCER:  İnancımız 
gereği insanlarımız yine dün olduğu 
gibi bugün de ekmeğe “nimet” olarak 

bakıyorlar. Bu çok önemli elhamdülillah...  
Yalnız eski ile günümüz arasındaki 
fark şu: Günümüz insanı, özellikle 
de yeni nesil kara sabanla tarlayı 
sürüp, buğdayı ekip, ağustos 
sıcağında orakla biçip, harmanda 
sürüp, makinede savurup, de-
ğirmende öğütüp elde ettiği unla 
ekmek yapma çilesini çekmedi. 
Eğer bunları çekseydi israf 
yapmayacaktı. Bizim 
babalarımız, 
annelerimiz 

ve dedelerimiz kendi deyimleriyle 
kıtlığı iyi bildikleri için nimet olgusunu 
da bizlere çok iyi aşıladılar.

OLAY GAZETESİ: Fırın 
işletmeciliğinde yaklaşık 40 yıl 
boyunca yaşadığınız pek çok anı 
vardır. Bunlardan bir kaçını 
bizimle paylaşır mısınız?

VEYSEL TUNCER:  Fırıncılık mesleği 
anılarla ve işçiler arasında geçen şakalarla 
dolu bir meslektir bana göre. Bizim kuşak 
fırıncılarında bugünkü kuşağın kaldı-
ramayacağı ağır şakalar yapılırdı ama 
küslük olmazdı. Fırından çıkan ekmek 
çok sıcaktır günümüzde ellere eldiven 
takılarak rafa dizilir. Eskiden eldiven bu-
lunamadığı için çıplak elle dizilirdi. Eller 

alışıncaya kadar çok yakardı. 
İşe yeni başlayan çırakların elleri 
alışık olmadıkları için çok yanardı ve 
bu durumdan çok şikâyetçi olurdular. 
Ustalarda çırakları çağırır ellerinizi su 
ile yıkayıp ekmeği öyle tutup rafa dizin 
derlerdi.  Ustalarını dinleyip, bu yöntemi 
uygulayan çırakların elleri haliyle daha 
çok yanardı. Çünkü sıcak ekmek soğuk su 

ile ıslanmış eli daha çok yakar. Bu şakayı 

mesleğe çırak olarak başladığım yıllarda 

bana da yapmışlardı. Daltabandaki 

fırında, oğlum Coşkun Tuncer ilkokulda 

okuyordu okul sonraları yanıma gelirdi 

ekmek dizmeye merakı olduğu için bu 

şakaya ona yapmıştım elleri yandığı için 

hiç unutmaz arkadaşlarına hep anlatır.
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VEYSEL TUNCER 
İŞ ADAMI 

OLAY GAZETESİ: Veysel abi; 
fırıncılığı ekip çalışması bir iş kolu 
olarak tarif ederler. Bu ne anlama 
geliyor. Bu işi herkes yapamaz mı?

VEYSEL TUNCER:  Her iş ekip çalış-
masıyla olur. Bu sayede kalite ve verimlilik 
artar, iş yükü azalır. Lakin fırıncılık daha çok 
bilek gücüne dayalı yorucu bir meslek olduğu 
için, bu meslekte çıraklığı da, tezgâhtarlığı 
da, hamurkârlığı da, pişiriciliği de bilmek 
lazım ki, ekipte bir eksiklik olunca aksaklık 
olmaması yerini adına doldurabilesiniz. 
Biz yıllardır kardeşlerimle birlikte bir ekip 
ruhuyla çalışmaya devam ediyoruz.

OLAY GAZETESİ: Gümüş-
hane ekmeğinin lezzeti bütün 
Türkiye’de tanınır. Gümüşhane 
ekmeğini lezzetli kılan nedir?

VEYSEL TUNCER:  Gümüşhanemizin 
ustaları gerçekten kalifi ye ve iyi yetişmiş 
insanlardır birincisi kesinlikle budur. Diğer 
sebepler ise, fırınların taş fırın olması ve odun 
ateşiyle ekmeğin pişirilmesi, en önemlisi de 
ekmeklerimizde ağırlıklı olarak ekşi maya kul-
lanıyor olmamız. Bu arada Gümüşhanemizin 
iklimi ve güzel suyunu da unutmamak lazım.

OLAY GAZETESİ: Kendi fırını-
nızda üretilen ekmeklerin kalitesini 
kontrol etmek için zaman zaman 
diğer fırınların ürettiği ekmeklerin 
tadına da bakar mısınız?

VEYSEL TUNCER:  Şöyle ki, kendi 
fırınımda ekmek bittiği zaman kartla ekmek 
alan müşterimin mağdur olmaması için 
diğer fırıncı arkadaşlardan ekmek alır 
satarım. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz 
karşılaştırmayı da o zaman yaparım. 

OLAY GAZETESİ: Fırıncı olmak 
isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

VEYSEL TUNCER:  Öncelikle 
bu kutsal mesleği çıraklıktan ustalığa 
kadar iyice öğrenmelerini öneririm. Mesleği 
benimseyerek, severek yapmalarını tavsiye 
ederim. İlaveten gecesi gündüzü hatta tatili 
bile olmayan bu mesleğe atılmadan önce iyi 
bir beyin jimnastiği yapmalarını isterim.

OLAY GAZETESİ: Bir fırıncı olarak 
Gümüşhane’ye ekmek pişiriyorsunuz, 
peki, eve gittiğinizde evde yemek 
pişirme işi de size kalıyor mu?

VEYSEL TUNCER:  Evde hanım 
varken bana yemek konusunda iş düşmüyor, 
lakin yaz döneminde hanım köyde bağ 
bahçe işiyle uğraştığı için haliyle evde 
yalnız kalıyorum. O zaman kendime göre 
bir şeyler yapıp yemeyi severim. Canımın 
çektiği yemeği yapmaktan üşenmem.

OLAY GAZETESİ: Fırıncılıkta 
“güveç” ne anlama gelir.

VEYSEL TUNCER:  Fırıncıların ana 
yemeği güveçtir. Evde çoluk çocukla, fırında 
personelle yemek için güveç yapmayı çok 
severim. Özellikle de onbir ayın sultanı rama-
zanda 30 gün boyunca fırındaki  iftarımızın 
tek ana yemeği güveçtir. Güveci büyük bir 
tepsiye döküp hep birlikte kaşıklamak bana 
göre iftarın en güzel yanıdır. Gümüşhane-
liler de güveci çok sever. 
Ramazan’da olsun, diğer 
zamanlarda olsun fırınımı-
za getirilen güveçleri pişirir 
ve değerli hemşerilerimize 
hizmet ederiz.

OLAY GAZETESİ: 
Gümüşhane köylerinde 
artık fırın bulmak çok 
zor. Köylüler de ekmeği 
şehirden alıyorlar. 
Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

VEYSEL TUNCER:  
Köylerde fırın olsa da 
oralarda uzun süre 
saklamak için yapılan ek-
mekler kurutulup peksimet 
yapılıyor, dolayısıyla o 
insanlar da beyaz ekmeğe 
özlem duyuyor. Özellikle 

de Salı günleri köyden pazara gelen vatan-
daşlar beyaz ekmeğe aşırı ilgi gösteriyor. 
Ayrıca yazın gurbetçilerin gelmesi ise hem 
işleri artırıyor, hem de köy ekmeğine olan 
talebi artırıyor. Bu da büyük şehirlerdeki 
insanımızın Gümüşhane ekmeğine ne 
denli hasret kaldığını da bize gösteriyor.

OLAY GAZETESİ: Her meslekte 
günün şartlarına göre yenilikler 
olur. Fırıncılıkta da yenilikler 
oluyor mu? Sizler bu yenilikleri ta-
kip edebiliyor musunuz?

VEYSEL TUNCER:  Yeniliklere ayak 
uyduramazsan geride kalırsın, kaliten düşer. 
Tabiki sürekli yenilikler oluyor, örneğin 
eskiden insanlar fi le denilen çantalarla ekmek 
almaya gelirdi. Eskiden ekmeğin bırakın 
gazete kağıdına sarılmasını çimento kağı-
dına sarılıp müşteriye verildiğini bilirim. 
Şimdilerde poşet, beyaz kağıt ve ekmek 

kesme makinesi var. Eskiden el ile hazırlanan 
hamur artık makine ile hazırlanıyor. 
Fırınlarda kullanılan hemen hemen her 
malzeme zamanla değişiyor, yenisi geliyor.

OLAY GAZETESİ: Sayın Tuncer, 
müşterilerinize karşı çok nazik 
ve dost bir yaklaşımınız var. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

VEYSEL TUNCER:  Yaklaşık 40 
yıldır Gümüşhane’de insanlarımızla hep 
iç içeyiz bir aile ortamımız var. Bu kadim 
şehirde, hemen hemen insanlarımızın çoğunu 
tanırım, insanımız da beni tanır, bilir. Bu 
samimiyetlimle de onlara hizmet ediyorum.

OLAY GAZETESİ: Gümüşhanelilerin 
çok sevdiği Memur Sen Gümüşhane 
Engelli Komisyonu Başkanı Coşkun 
Bey’in babasısınız. Coşkun Bey’i 
fırında çok görmüyoruz. Siz mi gel-
mesini istemiyorsunuz yoksa Coşkun 
Bey mi fırıncılıktan uzak duruyor?

VEYSEL TUNCER:  Coşkun öğrenciyken 
daha çok fırında takılırdı. İşin imalat 
kısmında hiç çalışmadı, öğrenme hevesi de 
yoktu ama tezgâhtarlığı çok iyidir. Hayali 

memur olmaktı onu başardı, sonra, bir 
de sendikacılıkla uğraşıyor olması, fırına 
az gelip gitmesine neden oluyor.  Yıllık 
iznini ramazanlarda alarak fırında satış 
bölümünde bize çok yardımcı oluyor.

OLAY GAZETESİ: Veysel Abi; 
köy hayatınız hâlâ devam ediyor. 
Köy sizin için ne anlama geliyor?

VEYSEL TUNCER:  Ben köysüz bir 
hayat düşünemiyorum, hemen hemen 
her hafta sonu köydeyim. Köy benim için 
yaşanacak en güzel yer demek. Bir de insan 
yaşlanınca nedense köye daha çok özlem 
duyuyor. Köye gidince az da olsa sebze 
eker, bakımını yapmayı çok sevdiğim meyve 
ağaçlarıyla uğraşarak zaman geçiririm.

OLAY GAZETESİ: Çocukluğunuzun 
köyünde en çok neyi özlüyorsunuz?

VEYSEL TUNCER:  Her şeyi özlüyorum 
çünkü o dönemdeki hiçbir tat, neşe ve 

doğallıktan bugün eser yok. Ama en çok 
kendi emeğimizle ürettiğimiz buğday 
ekmeğini özlüyorum. Kokusu köyün başından 
dibine ulaşırdı. Lezzeti tarifsizdi. Üzerine 
rahmetli annemin ağaç yayıkta saatlerce 
çalkalayıp ürettiği tereyağını sürer yerdik.

OLAY GAZETESİ: Uzun 
yıllardır Gümüşhane’de ikamet 
ediyorsunuz. Gümüşhane’nin 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?

VEYSEL TUNCER:  Son yirmi yılda 
sürekli büyüyen ve gelişen bir şehrimiz var, 
bunun aynı hızda devam edeceğini düşü-
nüyorum. Devletimizin ve Belediyemizin 
hayata geçirdiği çok güzel projeler var 
eskiden kim derdi ki çevre yolumuz olacak. 
Köy yollarımız asfaltlanacak.

OLAY GAZETESİ: Sizin emsa-
liniz olan pek çok Gümüşhaneli iş 
yerini büyük şehirlere taşıdı. Siz 
neden gitmediniz? Keşke ben de 
Gümüşhane’den gitseydim diye dü-
şündüğünüz zamanlar oldu mu?

VEYSEL TUNCER:  80’li yıllarda gitmeyi 
düşündüm ancak işlerimizin iyi gitmesi kendi 

binamızı ve iş yerimizi yaptırıp kiracılıktan 
kurtulduktan sonra gerek olmadığını 
düşündüm. Giden arkadaşlarımızın bir kısmı 
bir müddet sonra tekrar doğduğu topraklara 
dönüyor. Biz artık buradan kopamayız.

OLAY GAZETESİ: Sayın Tun-
cer, yaşantınızda uyguladığınız 
prensipleriniz nelerdir?

VEYSEL TUNCER: İş disiplininden ve 
iş yeri hijyeninden asla taviz vermem. En 
büyük prensibim ise çalıştırdığım işçinin 
maaşını günü geldiğinde hemen vermek, 
geçmişte zamanında alamadığımız maaşlar-
dan dolayı çok burukluklarım olmuştu…

OLAY GAZETESİ: Örnek 
aldığınız şahsiyetler kimlerdir?

VEYSEL TUNCER: Bu meslekte geç-
mişten bu güne örnek aldığım işinin ehli bu 
toprakların yetiştirdiği çok değerli şahsiyetler, 
aynı zamanda büyük ustalar vardı. Mekanları 
Cennet olsun Şevki Ağaç, Muzaffer Erbaş ve 
Mehmet Altınok bunlardan sadece birkaçıdır.

OLAY GAZETESİ: Hayatta en çok 
neye üzülür ve neye mutlu olursunuz?

VEYSEL TUNCER: Bu sorunuza 
mesleki olarak cevap vereyim, akşam olur 
da rafta ekmek kalmaz hepsi satılırsa bu 
fırıncının en mutlu anıdır. Bir de tam tersi 
olursa bu da fırıncının en üzgün halidir. Son 
iki yıldır pandeminin olumsuz etkisinden 
biz fırıncılar da nasibini almış, ekmek ve 
pide üretimimiz yarı yarıya azalmıştır.

OLAY GAZETESİ: Kitap, gazete 
okuma alışkanlığınız var mı?

VEYSEL TUNCER: Kitap okuma 
alışkanlığım maalesef hiç yok. Zaten kitap 
okumaya ayıracak zamanım da yok. Ama 
gazete okumaya ayrı bir ilgim var. Bu 
alışkanlığım yıllardır devam ediyor. Benimle 
aynı kuşakta olan insanlarımızda gazete kül-
türünün ayrı bir yeri vardır ve bu gümümüzde 
de devam eder. Televizyonlarda da en çok açık 
oturum ve haber programlarını takip ederim.

OLAY GAZETESİ: Gençlerimize 
tavsiyeleriniz neler olur?

VEYSEL TUNCER: Şartlar artık çok 
değişti, toplumsal refah seviyesi bizim 
dönemimizden kat kat daha iyi, bizim 
dönemimizde ilkokulu bile bitirmek çok zordu, 
şimdilerde eğitim öğretim imkânları çok daha 
iyi, onun için gençlerimiz bunu fırsata dönüş-
türmeli ve okumalıdır. Günümüzde bizim gibi 
küçük esnafl ıkla ancak karın doyurursunuz, 
büyük kazanımlar elde edemezsiniz. Onun 
için gençlerimiz büyük hedefl er belirlemeli, o 
hedefl ere ulaşmak için çaba sarf etmelidir.

OLAY GAZETESİ: Sizin eklemek 
istedikleriniz varsa buyurun:

VEYSEL TUNCER: :  Bizler ekmek 
üreterek halkımıza hizmet ediyoruz. Sizler de 

şehrimizle ilgili haberleri bizle-
re aktararak halkımıza hizmet 
ediyorsunuz. Sayenizde şehri-
mizdeki bütün gelişmelerden 
günü birlik haberdar oluyoruz. 
Öncelikle bu düşüncelerimi 
dile getirmek isterim. Yıllardır 
insanımıza lezzetli ekmek 
yedirmek için çalışıyoruz. 
Şartlar ne olursa olsun aynı 
çizgimizde ilerliyoruz. Gazete-
nizde bana da yer ayırdığınız 
için bütün ekibinize şahsım 
ve kardeşlerim adına teşekkür 
eder, başarılar dilerim.

OLAY GAZETESİ: Vey-
sel Abi; verdiğiniz samimi 
cevaplar ve güzel sohbeti-
niz için biz de Gümüşhane 
Olay Gazetesi olarak 
size teşekkür ediyoruz.
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SGK’DAN YENİ YAPILANDIRMA 
Sosyal Güvenlik Kurumu Gümüşhane İl Müdürü Eyyüp İslamoğlu 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. 

İl Müdürü İslamoğlu açık-
lamasında şunları kaydetti:

“Bazı Alacakların Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun” Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunla 
vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarına 
ilişkin yapılandırmaya gidilmiştir.

Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik 
Kurumuna olan borçlarının yapılandı-
rılmasına başlanmıştır. 30.04.2021’den 
önceki (bu tarih dahil) döneme ait 
Kurum alacakları bu kapsamdadır. 
Yapılandırmanın kapsamında;

•Sigorta primi,
•Genel sağlık sigortası primi,
•İşsizlik sigortası primi,
•Sosyal güvenlik destek primi,
•Ödeme imkânı ortadan 

kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi 
ve topluluk sigortası primi,

•SGK tarafından takip 
edilen damga vergisi, özel işlem 
vergisi ve eğitime katkı payı,

•30.04.2021 tarihinden önce 
(bu tarih dahil) işlenen fi illere 
ilişkin idari para cezaları,

•İş kazası, meslek hastalığı 
ve vazife malullüğü sonucunda 
doğan rücu alacakları,

•Yersiz ödenen gelir ve 
aylıklardan doğan alacaklar,

•Bağ-Kur sigortalılarının daha 
önce dondurulan hizmet sürelerinin 
ihyası halinde doğacak alacaklar,

•6183/48 inci maddesi kapsamında 
taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları 
borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsa-
mında ödememeleri halinde 30/04/2021 
tarihinden önceki prim borcu bulunan 
hizmetleri dondurularak, prim borçları 

silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 
tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki 
alacaklar, gecikme cezası ve gecikme 
zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile 
güncellenecektir. Peşin ödemelerde, 
hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle 
ödemede ise %50’si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 
31.08.2021 tarihine kadar başvuruda 
bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e 
(31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk 
geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir. 
Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 
9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. 
Yapılandırmanın devamı için ilk iki 
taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

2021/Nisan ayı ve öncesine ait 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 
31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi 
halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı 
silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun 
yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve 
daha fazla süreye ilişkin prim borçları ol-
maması halinde 31.12.2021 tarihine kadar 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

GSS sigortalısı olanlardan daha 
önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 
30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması 
halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonu-
cuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre 
güncellenecektir. Gelir testi sonucunda ha-
ne içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az 
olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek 
ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BAYBURT İLİMİZDE 278 020 DEKAR 
TARIM ARAZİSİ SULANACAK

GÜMÜŞHANE’YE DE UZANAN FETÖ OPERASYONU

Gümüşhane’nin de aralarında bulun-
duğu 32 ilde düzenlenen FETÖ operas-
yonunda 61 şüpheliden 47'si yakalandı.

Gümüşhane’nin de dahil olduğu 
Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 
emniyet mahrem yapılanmasına 
yönelik operasyonda gözaltı kararı 
verilen 61 polisten 47'si yakalandı.

Gümüşhane’nin de dahil olduğu 
Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı 
Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 'Em-
niyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik 
operasyonda gözaltı kararı verilen 61 
şüpheliden 47'si yakalandı. Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında, Balıkesir Polis Meslek 

Yüksekokulunda öğrenim gördükleri 
dönemde örgütün mahrem imamlarının 
ankesörlü sabit ve operasyonel telefon 
hatları üzerinden irtibat kurdukları 
ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit 
edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı 
verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin ya-
kalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 
ilde eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli 
gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları 
yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Gümüşhane dahil 32 ilde 
eş zamanlı operasyon

Türkiye genelinde 32 ilde bugün 
sabah saat 07.00’de Balıkesir merkezli eş 

zamanlı başlayan operasyonda Antalya, 
Aydın, Ardahan, Adana, Bursa, Trabzon, 
Tokat, Tunceli, Tekirdağ, Mardin, 
Malatya, İzmir, Iğdır, Kahramanmaraş, 
Konya, Kütahya, Karabük, Mersin, 
Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Van, Denizli, 
Erzurum, Erzincan, Hatay, Gaziantep, 
Ankara, Amasya, Gümüşhane ve 
İstanbul’da çalışmalar gerçekleştirildi. 
Şüphelilerden 47'si yakalanırken, 
diğer şüphelilerin yakalanması için 
operasyonların sürdürüleceği bildirildi. 
Kod adı ‘Garson’ olan gizli tanıklık 
yapan kişinin ilk ifadesi doğrultusunda 
27 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçek-
leştirilen operasyonlarda 14 şüpheli 
tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistem-
lerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağla-
maya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı 
yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya 
devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulama-
da kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa 
ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama 
ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Bilindiği gibi 
Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu 
bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesis-
leriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su 
kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. 
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini 
geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ 
Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Modern sulama ile tarımda 
sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenme-
si, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden 
oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedef-
lerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet 
ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için 
göçü önlediğini belirtti.
Bayburt’ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı
Bu kapsamda Bayburt ilimizde 01. 05. 2021 başlayan 
slama sezonunda, 278 020 dekar tarım arazisinin 
sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 
Bayburt il ve ilçelerinde 2021 yılında toplam 278 020 de-
kar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim 
fi yatları ile ülkemiz ekonomisine 100 000 000 TL katkı 
sağlanması hedefl endiğini söyledi. 
Bayburt ilinde Demirözü Sulamasının çiftçilerimiz 
için son derece önemli bir yatırım olduğunu ifade eden 
Genel Müdür Yıldız, “Demirözü Sulaması ile birlikte 
çiftçilerimiz ürün yelpazeleri genişledi. Çiftçilerimizden 
çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi son derece 
mutlu ediyor” dedi. Tarımın ülkeler için stratejik öneme 
sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun 
çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü 
Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama ka-
nalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluştu-
ruyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimi-
zin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece 
kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz 
gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.” dedi. 
Genel Müdür Yıldız şöyle devam etti: “Bayburt ilimizde 
geçen yıl sulama sezonunda problem yaşamadık. Bu 
yılda sulama sezonu sorunsuz devam ediyor. Yaptığı-
mız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern 
sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. 
Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam 
ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep 
birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.”
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Çelik-Çomak Oyunu 
Bu oyun iki grup arasında oynanır. Gruplar 

en az ikişer kişiden oluşur. Oyunda biri 30 
cm. çelik denilen diğeri ise 70 cm’lik çomak 
adı verilen iki sopa bulunur. Düz bir yere çizgi 
biçiminde küçük bir çukur açılır. Çukurdan 
yirmi adım geride bir çizgi çizilir. Oyunda ebe 
yoktur. Oyuna önce hangi grubun başlayacağını 
belirlemek için seçim yapılır. Seçimi kazanan 
grup oyuna başlamak için hazırdır. Karşı 
gruptan bir kişi elindeki uzun sopayı önceden 
açılan çukurun üzerine yatay olarak koyar. 
Oyuna ilk başlayan kişi önceden çizilen çizgiden 
elindeki küçük sopayı çukur üzerindeki sopaya 
atar. Eğer vurursa oyuna başlar. Elindeki 
çomak ile çeliği havaya kaldırır ve vurur. Oyunu 
kaybeden gurubun oyuncuları çeliğin düştüğü 
yere kadar sekerek gider. Oyun bu şekilde devam 
eder (KK1, 2, 10, 14, 17, 20, 22, 32, 31, 35). 

Galandar Oyunu  
Bu oyun Galandar gecesinde genellikle 

kız erkek karışık oynanan bir oyundur. Ga-
landar gecesi gıdiğe koyulan çerezler çocuklar 
arasında paylaştırılır. Malzemeler arasında 
elma, armut veya portakal varsa bir hakem 
yarışmacıları belirler ve portakalı yuvarlar. 
Hakemin yarışmanın bittiği yeri önceden 
belirler. Yarışmacıların koştuğu zemin bayır 
ve sert kardan oluşmalıdır. Oyunculardan biri 
portakalı belirlenen yerde yakalarsa ödül onun 
olur. Ancak bitiş çizgisine kadar portakalı 
kimse yakalayamazsa ödül paylaştırılır (KK1). 

Mile-Misket Oyunu 
Top biçimindeki küçük kürelerle oynanan 

oyunudur. Oyuncu sayısına göre değişen 
boyutlarda bir üçgen çizilir. Her oyuncu üçgenin 
çizgileri üstüne ve içine eşit sayıda misket koyar. 
Üçgenden 3-4 metre uzağa bir kale çizgisi çizilir. 
Her oyuncu oyun bilyesi ile bu çizgiye atış yapar. 
Bilyelerin çizgiye yakınlığına göre oyuncuların 
başlama sırası belirlenir. Kale çizgisinden üçgen-
deki bilyelere atış yapılır. Vurulup üçgenden dı-
şarı çıkartılan bilye, atışı yapan oyuncunun olur. 

Üçgendeki bütün bilyeler bitinceye kadar 
oyun sürer.  Bilyeyi atmak için ise oyuncunun 
işaret parmağı düz tutulan başparmağının 
ucuna doğru ve başparmaktan biraz yukarıda 
olmak üzere parmağını büker. Parmağın 
bükülmesiyle oluşan boşluğa bilye oturtulur. 
Oyuncu nişan alır ve başparmağını hızla 
ileri iterek bilyeyi hedefe atar. Oyuncu, en 
iyi biçimde nişan alabilmek için çömelir, 
ama bilyeyi atarken eli ileri doğru hareket 
ettirmek yasaktır (KK10, 14, 17, 20). 

Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu 
En az altı kişiyle oynanan oyundur. Bu 

oyunda kişiler yere çömelir ve bir daire oluştur. 
Elinde mendil olan bir kişi ayakta olur ve 
mendilin bir ucuna da düğüm atılır. Daire olmuş 
kişilerin etrafında “Yağ satarım bal satarım, 
ustam ölmüş ben satarım” diyerek gezer ve 
birisinin arkasına mendili bırakır. Arkasında 
mendil olduğunu fark etmeyen kişi mendil ile 
dairenin etrafında kovalanır ve yerine oturunca-
ya kadar kendisine mendil ile vurulur (KK27). 

Mendil Kapmaca Oyunu  
Eşit sayıda oyuncudan oluşan iki grup ara-

sında oynanır. Gruplar, aralarında 20-25 metre 
aralık bırakacak biçimde, karşılıklı birer sıra 
hâlinde dizilir. İki sıranın ortasındaki alanın 
tam orta yerine bir çizgi çizilir ve oyunu yöneten 
bir hakem seçilir. Bu hakem bu çizgide durarak 
mendili de elinde tutabilir. Bu arada oyuncular 
birbirine karşılıklı olarak “Menekşe mendilin 
düşe, bizden size kim düşe” diye sorarlar. Her 
iki gruptan da karşılıklı isimler söylenir. Hakem 
oyuncuların isimlerini karşılıklı olarak çağırır. 
Her iki takımdan ismi söylenen oyuncular 
koşarak mendili kapıp kaçar. Mendili kapanı 
kovalayan öbür oyuncu onu yakalamaya çalışır. 
Mendili alan oyuncu yakalanmadan eski yerine 
dönebilirse, yakalayamayan oyuncu oyundan çı-
kar. Yakalanıp mendili kaptırırsa, kendisi çıkar. 
Mendili alan oyuncunun yakalanmadan yerine 
dönmesi üzerine hakem yeniden her iki takıma 
seslenir ve oyun sürer. Oyunu elemanı daha faz-
la olan grup kazanır (KK1, 3, 10, 14, 17, 8, 27). 

Zivayil-Zivoyil Oyunu 
Bu oyunun sayıları eşit iki grup arasında 

oynanır. İki tane kale kurulur ve kaleye gol 
atılmaya çalışılır. Topun hızlı gitmemesinden 
dolayı kaleye gol atan oyuncuya ödüller verilir. 
Oyunun mantığı futbol gibidir. Tek farklılık 
topun adının zivayil oluşudur. Bu top yaylada 
ineklerin sırtından çıkan tüylerin birikmesi 
ve bu tüylere oval şekil verilmesiyle olur. 
Tüylerden yapılan bu topun birbirine yapışması 
ve dağılmaması için sütlü yapışkan ot ezilir, 
tüylerin birbirine yapışması sağlanır (KK7). 

Uğur Böceği Uçurma Oyunu 
Bu oyun genelde hayvan otlatan kız çocukla-

rı tarafından oynanmaktadır. İki kişi seçilir. İki 
tanede uğur böceği bulunur. Oyuncular böcekle-
ri avuçlarının içinde tutarlar ve belirlenen vakitte 
ellerini açıp uğur böceklerini bir tekerleme 
ile uçurmaya çalışırlar. “Uç uç uğur böceği. 
Bulurum sana giyeceği. Sen uçmazsan bilmem 
ne yiyeceği, Uç Uç uğur böceği” diyerek uğur 
böceklerinin en uzağa uçmasını beklerler. Uğur 
böceklerinden hangisi bir yere daha erken ko-
narsa o uğur böceğini uçuran kazanır (KK8,1). 

Pir Oyunu 
Bu oyun genellikle hayvan otlatmaya giden 

erkek çocuklarının oynadığı bir oyundur. İki 
kişi tarafından oynanır. Eşit ölçülerde taze pir 
çalıları kesilir ve üst üste gelecek dağınık bir 
şekilde düz bir zemin üzerine atılır. Uzun bir 
çalı seçilir. Oyuna başlayan kişi diğer çalıları 
hareket ettirmeden bir çalıyı kenara ayırır. Bir 
ıoyuncu diğer çalıları kenara alırken hareket 
ettirirse oynama hakkı karşıdakine verilir. Hangi 
oyuncunun kenara ayırdığı çalı fazla ise oyunu 
kazanan odur (KK28, 21, 2, 4, 6, 13, 32, 16). 

Ortada Sıçan Oyunu 
Bu oyun en az üç en fazla sekiz kişi 

arasında oynanır. Oyun düz bir alanda oy-
nanır. Ortaya seçilen bir oyuncu geçer. Öteki 
oyuncular ortadakinin etrafına dağılırlar. 
Ortadaki oyuncu öteki oyuncuların ayağındaki 
topu yakalamaya çalışır. Topu diğer oyuncuya 
atarken ortadaki oyuncuya kaptıran oyuncu 
ortaya geçer (KK28, 21, 2, 4, 6, 13, 16, 20). 

Uzun Eşek Oyunu 
Bu oyunda düz bir zemin ve bir oyuncunun 

yaslanacağı duvar olması gerekir. İki oyuncu se-
çilir ve bunlar kendilerine eşit sayılarda iki grup 
oluştururlar. Oyuna başlayacak grup sayışma ile 
belirlenir. Oyuna başlayan ilk grup yastık tutucu 
birini belirler. Yastığı tutan duvara yaslanır ve 
öteki grup üyeleri bacaklarının arasına kafala-
rını sokarlar. Bu şekilde birbirlerinin arkasına 
sıralanırlar.  Öteki grup oyuncuları eğik duran 
oyuncuların üstüne hızlıca atlarlar. Bütün oyun-
cular atlayınca yastık tutan oyuncu eğik gruba 
“Tek mi çift mi?” sorar. Eğer bilirlerse üstte 
duran grup ebe olur. Ayrıca üstteki grubu alttaki 
grup tartamazsa altta kalmaya devam ederler. 
Eğer üstteki gruptan atlarken biri düşerse yine 
alta onlar geçer (KK28, 21, 2, 4, 6, 13, 16, 20). 

Taş Yuvarlama Oyunu 
Bu oyun iki kişi tarafından oynanır. 

Bu iki oyuncu bir sinora çıkarlar ve 
ellerindeki taşları fırlatırlar. Altı tur taş 
attıktan sonra taşı en uzağa giden oyuncu 
oyunu kazanır (KK2, 4, 6, 13, 16, 20). 

Tavşan Kaç Tazı Tut Oyunu 
Bu oyun düz zeminde ve genellikle 

harmanlarda kızların oynadığı bir oyundur. 
Tavşan olacak oyuncu seçilir. Oyuncular bir 
halka şeklinde dağılırlar. Tavşan olan oyuncu 
halkanın ortasında oturur. Halka hâlindeki 
oyuncular ortada oturan tavşanın etrafında, 
“Hendekte bir tavşan. Tavşan bana baksana. 
Yakışıyorum sana” derler. Tazı olacak bir 
oyuncu daha seçilir. Tavşan kaçar, tazı tavşanı 
ebelemeye çalışır. Öteki oyuncular: “Tavşan kaç 
Tazı tut” diye bağırırlar. Tazı tavşanı yakalarsa 
oyuncu yeniden tavşan olur. Yakalayamazsa tazı 
olan oyuncu tavşanın yerine geçer (KK1, 18, 27). 

Vız Vız Oyunu 
Bu oyun genelde kızlar tarafından evde 

oynanır. Sayışma ile bir oyuncu belirlenir. 
Seçilen oyuncu odadan dışarıya çıkarılır. 
Odada herhangi bir eşya içerideki oyuncular 
tarafından tutulur. Seçilen eşyanın yanında 
ona benzer birçok eşya tutulur. Dışarı atılan 
oyuncu tekrar içeri alınır. Odadaki oyuncular 
ağızlarıyla sessizce “vızzz!” sesi çıkarırlar. 
Oyuncu tutulan eşyaya benzer bir şeyin 
yanına geldiği zaman diğer oyuncular seslerinin 
tonunu artırırlar. Böylece oyuncuyu şaşırt-
maya çalışırlar. Ancak oyuncunun iki hakkı 
vardır. İki hakkını da yanlış eşyaya kullanırsa 
oyuncu öteki oyuncuların bütün istediklerini 
yapmak zorundadır. Eğer eşyayı doğru bulursa 
kendisi öteki oyunculara istediğini yaptırır 
(KK28, 21, 1, 18, 2, 4, 6, 13, 16, 20, 27, 1).  

Lades Oyunu 
Bu oyun iki oyuncu arasında oynanır. 

Oyunun içeriği aldatma ve güven duy-
gusunu ölçmek içindir. İki oyuncu küçük 
parmaklarını çengel gibi yaparlar ve: 

Lades lades olsun mu? 
Olsun. 
Şaşıran kör olsun mu? 
Olsun. 
Bilmeyen nesini versin mi? 
Versin. 
Bu dünyada, senin bana, benim 

sana borcum olsun mu? 
Olsun. 
Sen bana ne vereceksin? 
-Bende sana... 
Öyleyse çek kopsun. 
Bu tekerleme söylenerek sözleşirler. 

Aldanmamaya, birbirlerini aldatmaya çalışırlar. 
Aldanan oyuncuya diğer oyuncu istediği şeyleri 
yaptırabilir (KK21, 22, 6, 13, 16, 20, 35). 

Şaşırtmaca Oyunu 
Bu oyun en az iki en fazla üç kişi ile 

oynanır. Oyuna başlamadan önce birbirlerinin 
ellerini tutarak: “Şaşırtmacalar, şaşırtana bir 
ceza var” derler. Önce oyuncu sağ elini karşı 
oyuncunun sol eline vurur. Sonra sol elini karşı 
oyuncunun sağ eline vurur. Daha sonra her ikisi 
de ellerini birbirine vurur. Ellerinin üstüne de 
vurduktan sonra oyunu hızlandırmaya başlar. 
İlk şaşıran oyuncuya ceza verilir (KK1). 

Beştaş Oyunu 
Bu oyun iki oyuncu tarafından düz bir 

zeminde oynanır. Beş tane yuvarlak dere taşı 
bulunur. Sayışma ile önce başlayacak oyuncu 
belirlenir. Oyuncu beş taşı yukarı atar ve elinin 
üstü ile tutar. Elinin üstündeki taşları tekrar 
yukarı atar ve kalan taşları alır.  Beş taş yere 
atılır oyuncu bir taşı seçer. Seçtiği taşı yukarı 
atarak öteki taşları bir bir toplar. Ancak öteki 
taşları yerden alırken yerlerinden oynatmaması 
gerekir. Eğer oynatırsa yanar, oyuna diğer 
oyuncu başlar. Oyuncu ikilere geçer. Yine 
taşları yere atar. Bir taşı havaya atıp ikişer ikişer 
toplar. Üçlerde ise oyuncu taşları yere atar ve 
üç taşı bir elde kalan bir taşı bir elde toplar.  
Oyunun en zor bölümü ise dörtlerdir. Bir taş ile 
dört taş birden alınır. Daha sonra “pisipisiler” 
bölümüne geçilir. Burada oyuncu taşları yere 
atar. İşaret parmağı ve orta parmağını birbirinin 
üstüne kıvırır. Başparmağını taşların önünde 
bir yerde açar. Bir taşı yukarı atıp bir taşı 
bu kaleden geçirmeye çalışır. Bu bölümü de 
geçerse yine dört taşı bir elde tutmaya çalışır. 
Oyun oyuncuların isteği ile sona erer (KK1, 
3, 6, 18, 28, 21, 2, 4, 6, 13, 16, 20, 32, 31). 

El Kaçırma Oyunu 
Bu oyun iki oyuncu ile oynanan bir oyundur. 

Oyunda hızlı ve pratik olunmalıdır. Oyuncu-
lardan biri karşısındaki oyuncuya avuç içini 
açar ve bekler. Karşısındaki oyuncu da iki elinin 
üstünü ona gösterecek şekilde bekler. Elinin üstü 
görünen oyuncu karşı oyuncunun eline hızlıca 
vurmaya çalışır. Öteki oyuncu da elini kaçırır. 
Eğer oyuncu karşı oyuncunun eline vurursa 
karşılıklı olarak değişirler. Oyun oyuncuların 
isteği ile sona erer (KK21, 4, 6, 13, 16, 20). 

Ceviz Atma Oyunu 
Bu oyun hayvan otlatırken genelde erkeklerin 

oynadığı bir oyundur. Düz bir zeminde iki kişi 
ile oynanır. Zemine bir çizgi çekilir. Çizginin 
1.5 metre uzağına düz bir taş koyulur. Taşların 
50 cm önüne küçük bir çukur kazılır. Bu iki 
düzenek iki oyuncunun ön hizasında olmalıdır. 
Oyuncuların ellerine eşit sayıda ceviz alır. İki 
oyuncu oyuna aynı anda başlar. Oyuncular elle-
rindeki cevizi düz taşa değdirip önündeki çukura 
girmesini sağlamalıdır. Ancak çukura giren her 
ceviz düz taştan sekmelidir. Çukura en çok ceviz 
atan oyuncu oyunu kazanır (KK7, 13, 16, 20). 

Dokuz Taş Oyunu 
Bu oyunu sayıları eşit şekilde olan iki 

grup oynar. Oyun için düz bir zemin gerekir. 
Genellikle harmanlarda oynanır. Oyun için 
dokuz tane üst üste dizilecek şekilde taş bulunur. 
Oyuncular iki grup olur ve taşlar üst üste 
dizilir. Oyuna başlayacak grup bir kişi belirler. 
Bu oyuncu dokuz taşı hiza alır ve topla yıkar. 
Böylece oyun başlar. Öteki grup ise taşları 
dizmek zorundadır. Taşı yıkan grup ise onlar 
taşları dizmeden onları vurup oyundan atmaya 
çalışırlar. Ortadaki grup toptan kaçarak dokuz 
taşı üst üste dizmeye çalışır. Topla vurulmamaya 
çalışırlar. Taşlar üst üste dizildikten sonra 
grup öne geçer. Eğer taşlar dizilmeden bütün 
grup üyeleri devre dışı kalırsa öteki grup öne 
geçer. En çok sayı kazanan grup oyunu kazanır 
(KK1, 6, 10, 28, 21, 2, 4, 6, 13, 16, 20, 27). 

Dübel Oyunu 
Bu oyun genellikle hayvan otlatmaya giden 

kız veya erkeklerin oynadığı bir oyundur. Oyun 
için en az iki kişi gerekir. Taraklık ağaçlarının 
meyvesi olan dübelin içine bir iplik geçirilir. Düz 
bir zeminde oyuncuları içine alacak 2 tane halka 
çizilir. Halkaların içine giren oyuncular ipe 
geçirilmiş dübeli başının üzerinde döndürerek 
en uzağa atmaya çalışırlar. Dübel, hakemin 
belirlediği yere ulaşırsa oyuncu bir puan alır. 
Oyun 7. turun sonunda sona erer (KK1, 8, 9).  

Gizlenböcük-Saklambaç Oyunu  
Bu oyun genellikle kız erkek karışık oynanır. 

Oyun genellikle akşam vaktinde oynanır. En az 
üç kişi olması gerekir. Sayışmaca ile oyuncu be-
lirlenir. Bu oyuncu elleriyle başını kapatarak be-
lirlenen bir yerde elliye kadar sayar. Son sayıları 
sesli bir şekilde bağırır ve şu tekerlemeyi söyler: 

“Gizlenböcük, gizlenböcük 
Ağzı açık 
Gözü cücük 
Eli mıcık 
Kendi cıcık 
Küçük cücük 
Hıyar cacık 

Gel beni, elimi, gözümü bul 
Sağım solum sobe, saklanmayan ebe” 

denir. Bir başka tekerleme ise söyledir: 
 “Öveleme develeme 
Deve kuşu kovalama 
Amber çember 
Taze tuzi 
Berber kızi 
Ne zaman gelecek?  
Yarın gelecek 
Yarıl fıngıl fırdıl 
Felek fıs tıs” (KK22) 
Oyuncu tekerlemeyi bitirene kadar öteki 

oyuncular saklanmalıdır. Oyuncular sayının 
sayıldığı yeri boş görürse “Sobe!” diyerek 
ellerini dokundururlar. Sobeleyen kişi bir 
dahaki turda sayan kişi olmaz. Oyuncu bir 
kişinin adını yanlış söylerse diğer saklananlar 
“Çanak çömlek patladı” diyerek ortaya 
çıkarlar. Oyuncu yine saymak zorunda kalır.  

Oyuncu sobe yapmayan kişiyi uzun süre 
bulamadıysa o kişinin ismini söyleyip “Eşek 
veya kurt” diye bağırır. İsmini söylediği oyuncu 
tek ayaküstünde gelerek sobeler; fakat ebe 
“Kurt” dediği zaman oyuncuyu sobeleyemez. 
Bu durumda yine kendisi sayan oyuncu 
olur (KK1, 2, 3, 10, 14, 17, 20, 32).
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ZİRVELERLE 6 AY SONRA İLK BULUŞMA

Gümüşhaneli dağcılar 6 ay sonra ilk 
doğa yürüyüşü etkinliğini Torul ilçesine 
bağlı Yücebelen köyüne düzenledi.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları 
Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Co-
vid-19 tedbirleri nedeniyle ara verdikleri 
doğa yürüyüşlerine kademeli normalleşme 
süreciyle birlikte yeniden başladı.

Vaka sayılarının artması ve hafta 
sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi 
nedeniyle yürüyüşlere geçtiğimiz Aralık ayı 

başından beri ara veren sporcular 6 ay sonra 
ilk doğa yürüyüşünü Torul ilçesine bağlı Yü-
cebelen köyünün zirvelerine gerçekleştirdi.

Köyün Büyük Silve mahallesinden 
başlayan yürüyüşe aralarında çocukların 
da bulunduğu 26 sporcu katılırken, 
yaklaşık 14 kilometrelik parkur 5 saatte 
tamamlandı. Bin 500 metre rakımdan 2 bin 
311 metre rakıma kadar iniş ve çıkış yapan 
sporcular, zorlu parkurda birbirinden güzel 
manzaralar eşliğinde baharın tadını çıkardı. 

İlk olarak köyün Livade yaylasına 
ulaşan sporcular binbir renkli çiçeklerle 
bezenen yaylada bir süre dinlendikten 
sonra rotayı Galamida mezrasına ve 
ardından Büyük Silve yaylasına çevirdi. 
Buraya kadar güneşli havanın tadını 
çıkaran sporcular yemek molasındayken 
bastıran sağanak yağmuru bekledikten 
sonra çise altında yürüyüşe devam etti. 

Havanın yağışlı olması nedeniyle 
parkuru kısaltarak dik bir inişle sisli 
manzara eşliğinde etkinliğin başladığı 
nokta olan Büyük Silve mahallesine ulaşan 
sporcular yüzlerce yıldır yürünen 
patikalardan köyün zirvelerinden yay 
çizerek etkinliği burada tamamladı.

Kademeli normalleşme süreciyle 
birlikte uzun zaman sonra gerçekleştirdik-

leri etkinlikle 7’den 70’e tüm sporcuların 
ciğerlerini temiz havayla doldurma imkanı 
bulduklarını belirten GÜDAK Başkanı 
Mustafa Akbulut, tarihi değirmenler, 
mezralar, yaylalar, obalar, devasa köknar, 
çam ve gürgen ağaçlarından oluşan orman 
içinden gerçekleştirilen yürüyüşün iniş 
ve çıkışlarıyla zorlu olmasının yanında 
Gümüşhane’nin en güzel doğa yürüyüşü 
parkurlarından birisi olduğunu söyledi.

Pandemi öncesinde GÜDAK olarak her 
2 haftada bir doğa yürüyüşleri düzenleyerek 
şehrin coğrafyasını ilmik ilmik işlediklerini, 
karış karış dolaşarak keşfettiklerini ifade 
eden Akbulut, Covid-19 nedeniyle vatandaş-
ların doğaya olan özleminin artması nede-
niyle büyük keyif alınan bu tür faaliyetlere 
tedbirlere uyarak devam edeceklerini belirtti.

Fotoğrafl ar: Metin Aydın


