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Hudutlar konusunda işin gerçeği budur

Bu referandumun arka planında şu iki 
konunun iyi bilinmesi gerekir. Birin-
cisi; Doğankent’le Uluköy birbirine 

hudut olmamasına rağmen, arada başka 
köyler olmasına rağmen 1970 li yıllarda 
bilerek bir usulsüzlük yapılarak, yani Ulu-
köy’den bazı şahıslara bazı orman imkân-
ları vadedilerek ve sesinizi çıkarmayın beş 
sene sonra hududu değiştiririz denilerek 
birbirine hudut olması mümkün olma-
yan Doğankent ve Uluköy birbirine hudut 
yapılmıştır. İkincisi; o gün yapılan hudut 
sınırı belirlemesinde Kavras suyu hudut 
sayılmış. Kavras çayı Üçtaşı ikiye böler. 

Doğankent’i ikiye böler. Yani o hudut ge-
çerli olursa Üçtaşın yarısı, Doğankent’in 
de bir kısmı Gümüşhane’ye bağlanacak. 
Yani uygunsuz bir karardır. Dolayısıyla hu-
kuken de tatbik kabiliyeti bakımından da 
geçerliliği olmayan bir karardır. Demek ki 
o tarihte bu iki yerleşim yeri birbirine hile 
ile hudut gösterilmiş. Eğer bu hudut geçerli 
olursa Kavras Çayı Gümüşhane ile Gire-
sun’un hududu olacak. O zaman da Üçtaş 
ve Doğankent’in bir kısmı Gümüşhane’ye 
kalacak. Bu durum geçerli bir durum ol-
mayıp bir yığın ihtilafa neden olacaktır.

Üçtaş ve Günyüzülüler bizim insanımız. Doğankent’te rahat edemezler

Tabi Giresun nüfusu Gümüşhane’ye 
nazaran çok kalabalık bir yer. Üçtaş 
ve Günyüzülüler bizim insanla-

rımız, yapıları bize uygun. Yani bizim 

kültürümüze uygunlar. Bu vatandaşları-
mız Tirebolu’da Giresun’da rahat edeme-
yecekler ben biliyorum. Gümüşhane’de 
gördükleri itibarı buralarda göremezler. 
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 Türkiye’nin Ovit ve yeni Zigana Tünelleri'nden sonra 
en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun’daki Eğribel 
Tüneli’nin yıl sonunda bir tüpünün, 2022 yılı içerisinde 
ise tamamının hizmete açılması hedefleniyor.>5'TE

 Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı 
tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde 
sürpriz faturalarla karşılaşmamak için diş tedavisine 
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi tedavileri 
karşıladığını bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından 
önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri 
karşılıyor.>5'TE

 Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 
60 Polis Özel Harekat (PÖH) görevlisi dualarla Suriye’ye 
uğurlandı. >3'TE

Eğribel Tüneli İçin Tarih Verildi

Kahramanlarımız Dualarla Uğurlandı

 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos 
tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide gö-
rülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Rakamlara 
göre Gümüşhane’de vaka sayısı bir önceki haftaya 
göre yüzde 51 oranında artarken, Türkiye’de en faz-
la artışın yaşandığı 4.il oldu.>2'DE

Vaka Sayıları Artışta… 
Tedbirlerimizi De Artırmalıyız

SGK Dişte Zorunlu Tüm Tedavileri Karşılıyor
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Trabzon  Farabi Hastanesi’ne 
Yurt Dışından Yoğun İlgi >3'TE

SUNGURLU’DAN
ÜÇTAŞ VE GÜNYÜZÜ AÇIKLAMASI

Hudutlar konusunda işin gerçeği budur

Bu referandumun arka planında şu iki 
konunun iyi bilinmesi gerekir. Birin-
cisi; Doğankent’le Uluköy birbirine 

hudut olmamasına rağmen, arada başka 
köyler olmasına rağmen 1970 li yıllarda 
bilerek bir usulsüzlük yapılarak, yani Ulu-
köy’den bazı şahıslara bazı orman imkân-
ları vadedilerek ve sesinizi çıkarmayın beş 
sene sonra hududu değiştiririz denilerek 
birbirine hudut olması mümkün olma-
yan Doğankent ve Uluköy birbirine hudut 
yapılmıştır. İkincisi; o gün yapılan hudut 
sınırı belirlemesinde Kavras suyu hudut 
sayılmış. Kavras çayı Üçtaşı ikiye böler. 

Üçtaş ve Günyüzülüler bizim insanımız. Doğankent’te rahat edemezler

Tabi Tabi T Giresun nüfusu Gümüşhane’ye 
nazaran çok kalabalık bir yer. Üçtaş Tnazaran çok kalabalık bir yer. Üçtaş Tve Günyüzülüler bizim insanla-Tve Günyüzülüler bizim insanla-T

rımız, yapıları bize uygun. Yani bizim 

Gümüşhane’den ayrılıp Giresun iline bağlanmak isteyen Kürtün ilçesinin Üçtaş ve Günyüzü 
Köylerinde 4 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak olan halk oylaması ile ilgili olarak Eski Adalet 
ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun halk oylaması ile ilgili görüşlerini aldık.

Ankara’da ikamet eden Sungur-
lu, Üçtaş ve Günyüzü köylerin-
de yapılacak olan halk oylama-

sı ile ilgili olarak gazetemizin sorusu 
üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

Harşit; topyekûn 1951 veya 1952 yılında 
Doğankent olarak Gümüşhane’den ay-
rılıp Giresun’a bağlandı. Yol sebebiyle 
haklıydılar, Giresun’dan gelip gidiyor-
lardı. Gümüşhane’den ulaşım zordu.

Halk oylamasının sonucu İdarenin ve İl Genel Meclisi’nin kararına bağlı

Halk oylaması, sonuçta Gümüş-
hane idaresinin kararına bağlı. İl 
Genel Meclisi’nin kararına bağlı. 

Mesela Alucra köyleri Gümüşhane’ye bağ-
lanmak istediler. Yapılan referandum Gü-
müşhane’nin lehine çıktığı halde Giresun il 

idaresi ve Giresun İl Genel Meclisi alınan 
kararı tasdik etmedi ve olay kaldı. Bu re-
ferandum da tasdik edilmezse lüzumsuz 
bir girişim olmuş oldu. Dolayısıyla bizim 
canımız ciğerimiz bu insanlarla neden 
aramızda böyle bir kırgınlık olsun.>2'DE 
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SUNGURLU’DAN ÜÇTAŞ VE GÜNYÜZÜLÜ 
VATANDAŞLARIMIZA MESAJ VAR
Gümüşhane’den ayrılıp Giresun iline bağlanmak isteyen Kürtün ilçesinin Üçtaş ve Günyüzü Köylerinde 4 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak 
olan halk oylaması ile ilgili olarak Eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun halk oylaması ile ilgili görüşlerini aldık.

Ankara’da ikamet eden Sungurlu, Üçtaş 
ve Günyüzü köylerinde yapılacak olan halk 
oylaması ile ilgili olarak gazetemizin sorusu 
üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

“Harşit; topyekûn 1951’de veya 1952’de 
Doğankent olarak Gümüşhane’den 
ayrılıp Giresun’a bağlandı. Yol sebebiyle 
haklıydılar, Giresun’dan gelip gidiyorlardı. 
Gümüşhane’den ulaşım zordu. 
Hudutlar konusunda işin gerçeği budur

Bu referandumun arka planında şu iki 
konunun iyi bilinmesi gerekir. Birincisi; 
Doğankent’le Uluköy birbirine hudut olma-
masına rağmen, arada başka köyler olmasına 
rağmen 1970 li yıllarda bilerek bir usulsüzlük 
yapılarak, yani Uluköy’den bazı şahıslara 
bazı orman imkânları vadedilerek ve sesinizi 

çıkarmayın beş sene sonra hududu değiştiririz 
denilerek birbirine hudut olması mümkün 
olmayan Doğankent ve Uluköy birbirine hudut 
yapılmıştır. İkincisi; o gün yapılan hudut sınırı 
belirlemesinde Kavras suyu hudut sayılmış. 
Kavras çayı Üçtaşı ikiye böler. Doğankent’i 
ikiye böler. Yani o hudut geçerli olursa 
Üçtaşın yarısı, Doğankent’in de bir kısmı 
Gümüşhane’ye bağlanacak. Yani uygunsuz 
bir karardır. Dolayısıyla hukuken de tatbik 
kabiliyeti bakımından da geçerliliği olmayan 
bir karardır. Demek ki o tarihte bu iki yerleşim 
yeri birbirine hile ile hudut gösterilmiş. Eğer 
bu hudut geçerli olursa Kavras Çayı Gümüş-
hane ile Giresun’un hududu olacak. O zaman 
da Üçtaş ve Doğankent’in bir kısmı Gümüş-
hane’ye kalacak. Bu durum geçerli bir durum 

olmayıp bir yığın ihtilafa neden olacaktır.
Ormanlar Kanunla Gümüşhane’nindir

Gavraz serisi ormanlarımızı az önce 
bahsettiğim ve geçerli olmayan Hudud an-
laşması ile Giresun’a bağladılar. Biz de, bize 
ait olan bu ormanları almak için, ortadaki 
sorunu kanun ile aştık. Ormanlar kanun 
ile Gümüşhane’nin oldu. Şimdi Üçtaş ve 
Günyüzü köyleri Giresun’a bağlansalar bile 
ormanlar gitmez. Yani ormanlar için artık 
o eski vali kararnameleri geçerli değil. Bunu 
onların bilmesi lazım. Birinin bunu onlara 
söylemesi lazım. Yani vali kararnameleri artık 
geçerli değil. Dolayısıyla gitseler bile ormanlar 
Gümüşhane’ye kalır. Yani eski hudutlar 
geçerli. Ta en eski hudutlar. Yani haritaları 
var, her köyün haritaları var. Torul Kürtün 
tapusunda. Belki Gümüşhane’de de vardır. 

Giresun’a bağlanmakla Gavraz 
ormanlarını götüremezler. Gavraz ormanları 
için valilik Kararnameleri artık geçersizdir. 
Yani kanun çıktığı için. Zaten onlar çok 
denediler, olmayınca bu yola gidiyorlar. 
Üçtaş ve Günyüzülüler Bizim İnsanımız. 
Doğankent’te rahat edemezler.

Tabi Giresun nüfusu Gümüşhane’ye 
nazaran çok kalabalık bir yer. Üçtaş ve Gün-
yüzülüler bizim insanlarımız, yapıları bize 
uygun. Yani bizim kültürümüze uygunlar. Bu 
vatandaşlarımız Tirebolu’da Giresun’da rahat 
edemeyecekler ben biliyorum. Gümüşhane’de 
gördükleri itibarı buralarda göremezler. 
Halk oylamasının sonucu İdarenin ve İl 
Genel Meclisi’nin kararına bağlı

Halk oylaması, sonuçta Gümüşhane 
idaresinin kararına bağlı. İl Genel Meclisi’nin 
kararına bağlı. Mesela Alucra köyleri 
Gümüşhane’ye bağlanmak istediler. Yapılan 
referandum Gümüşhane’nin lehine çıktığı 
halde Giresun il idaresi ve Giresun İl Genel 
Meclisi alınan kararı tasdik etmedi ve olay 
kaldı. Bu referandum da tasdik edilmezse 

lüzumsuz bir girişim olmuş oldu. Dolayısıyla 
bizim canımız ciğerimiz bu insanlarla neden 
aramızda böyle bir kırgınlık olsun. 

Ben derim ki bu referandumla araya 
bir soğukluk girmesin. Nerden çıktı bu 
ben bilmiyorum? Nerden icap etti? Ben bu 
köyün derneğiyle devamlı temas halindeyim, 
görüşüyorum. Cenazelerini arıyorum, 
düğünlerini arıyorum. Güzel bir dernekleri 
var İstanbul’da. Yani köyün müşterek bir 
derneği var. Gecelerine gidiyorum. Bence 
yanlış bir şey, bir aldatma var işin içinde. 
Bu köylerimize hizmetleri Gümüşhane 
olarak biz götürdük

Sonuçta tabi bizim Gümüşhane’nin 
menfaatine değil bu. Nüfusumuz azalacak, 
başka bir zararımız yok tabi. Ama o köylere 
biz hizmet götürdük. Gümüşhane’ye bağlan-
madan evvel ne elektrikleri vardı, ne suları, ne 
de okulları vardı. Hiçbir hizmet gelmemişti. 
Gümüşhane’ye bağlanır bağlanmaz, bir 
sene içinde bütün bu hizmetleri götürdük. 
Çünkü Giresun’a çok uzak bir köy. 

Kürtün’ü ilçe yaparken herhalde ikisini 
birlikte yaptık öyle hatırlıyorum. O köyleri 
de Gümüşhane’ye bağladık. Yani bize uygun 
köylerdir, bizden itibar görürler. Diğer tarafta 
bizden, Gümüşhane’den gördükleri itibarı gö-
remezler. Çünkü köken itibarı ile bizdendirler. 
Son Sözüm Şudur

Üçtaş ve Günyüzülü hemşerilerimizi biz 
çok seviyoruz. Onların varlığı bize zenginlik 
verdiği gibi Gümüşhane’ye bağlılık da onlar 
için çok önemli. Kültürümüz, yaşantımız 
bir. Gümüşhane olarak hizmetin en iyisi her 
dönemde bu bölgeye verilmiştir. Bu nedenle 
yarın mağduriyet yaşayacakları bir bölgeye 
bağlanma hevesine aklıselimle kapılmayacak-
larını umuyorum. Hepsine selam ve saygıla-
rımı sunuyorum.” Haber: Abuzer Yapar

VAKA SAYILARI ARTIŞTA… TEDBİRLERİMİZİ DE ARTIRMALIYIZ
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos tarih-

leri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 
vaka sayılarını açıkladı. Rakamlara göre Gümüşhane’de 
vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 51 oranında 
artarken, Türkiye’de en fazla artışın yaşandığı 4.il oldu.

Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen 
vaka sayısı bir önceki hafta 155,46 iken 7-13 Ağustos tarihleri 
arasında yüzde 51’lik artışla 235 oldu. Bu rakamla Gümüşhane 
vaka sayısı sıralamasında Türkiye'deki 81 il arasında geçtiğimiz 
hafta 50.sıradaki yerini 20.sıraya yükseltti. Gümüşhane yaşadığı 
bu artış oranıyla Batman, Bayburt ve Aksaray’ın ardından 
7-13 Ağustos tarihlerinde vaka sayısı en çok artan 4.il oldu.

Geçtiğimiz haftalarda günlük ortalama 3-4 pozitif vakanın 
yerini son haftalarda günlük ortalama 100 ve üzeri sayıda pozitif 
vakaya bırakan Gümüşhane’de toplum önderleri tarafından 
sürekli "aşı olun" çağrıları yapılırken, sağlık çalışanları da vatan-
daşların aşı olması için her türlü imkânı sunuyor. Sıcak havanın 
da etkisiyle vatandaşların maske-mesafe-temizlik kurallarını 

ihmal etmeye başladığı da gözlerden kaçmıyor.
Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan 

Covid-19 aşı sayısı bugün itibariyle 129 bin 
391 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi 
sayısının 61 bin 203 olduğu Gümüşhane'de 
ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi 
sayısı ise 51 bin 125'e yükseldi. Gümüşha-
ne'nin en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü 
nüfusunun aşılanma oranı ise yüzde 54,1 
olarak yine KIRMIZI kategoride yer aldı.

Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları 
için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin 
toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise 
şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız 
gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. 
Tarama testleri ve semptom göstermeden test 
yaptıranların sayısı artmaya başladığından, 
başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece 

semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam 
edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
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KAHRAMANLARIMIZ DUALARLA UĞURLANDI
Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 60 Polis Özel Harekat (PÖH) görevlisi dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Gümüşhane’den geçici görevle Suri-
ye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı 
bölgesinde görev yapacak olan Polis Özel 
Harekat (PÖH) timleri dualarla uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Özel 
Harekat Şube Müdürlüğünde 
düzenlenen törenle 
uğurlanan PÖH’ler için 
kurban kesildi dualar 
edildi. Görevli perso-
nellerin ailelerinin de 
katıldığı törende bazı 
vatandaşların gözyaş-
larına hakim olamadığı 
gözlenirken edilen duaya 
hep birlikte amin denildi.

Törene Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, İl Jandarma 
Komutanı Albay İsmail Gökcek ve İl 
Emniyet Müdürü Vekili Kadir Alçıkaya 
ile katılan Gümüşhane Valisi Kamuran 
Taşbilek, tüm görevlilerin selametle gidip 
gelmelerini dileyerek, “Polis Özel Harekat 
(PÖH) mensubu kardeşlerimizi vatanımızın 
savunması için İçişleri Bakanlığımızın 
onayıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesine 
uğurladık. Kardeşlerimiz 60 kişi olarak 

göreve çıktılar. Allah yollarını açık eylesin. 
Vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için, 
devletimizin bekası için mücadele edecek 

kardeşlerimize kolaylıklar diliyor, sela-
metle gidip selametle gelmelerini 

temenni ediyoruz” dedi.
Kurban kesilmesi 

ve dua edilmesinin 
ardından aileleriyle 
vedalaşarak otobüs-
lere binen PÖH’ler 
aileleri, Vali Taşbilek 
ve protokol üyeleri 

tarafından sirenler 
eşliğinde uğurlandı.
Hudut güvenliğini 

sağlamak, Suriye’nin 
kuzeyinde bir terör koridoru 

oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve 
PKK/YPG başta olmak üzere milli güven-
liği tehdit eden terörist unsurları etkisiz 
hale getirmek, güvenli bölge tesis ederek 
bölgedeki istikrarı ve Türkiye’deki Suriyeli-
lerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir 
şekilde geri dönüşlerini sağlamak maksa-
dıyla 9 Ekim 2019 günü Fırat’ın doğusunda 
“Barış Pınarı Harekâtı” başlatılmıştı.

TRABZON  FARABİ HASTANESİ’NE YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ
Sağlık turizminde Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Has-
tanesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almasının ardından 1 aylık sürede yurt dışından gelen 270 kadar hastaya tedavi hizmeti verdi.

Başta doğu olmak üzere Arap ve 
Avrupa ülkeleri, estetik, kanser hastalığı 
ve böbrek nakli için Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi 
Hastanesini tercih ederken KTÜ Tıp Fa-
kültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Celal Tekinbaş, Türkiye’de üniversite 
hastaneleri içerisinde en kapasiteli en 
donanımlı hastanelerden biri olduklarını 
belirterek Uluslararası Sağlık Turizmi 
Sertifikası almadan öncede Türkiye’nin farklı 
yerlerinden hasta kabul ettiklerini söyledi.

"Hastanemizde özellikli 
işler yapılıyor"

Hastanede özellikli işler 
yapıldığına dikkat çeken 
Tekinbaş, “KTÜ Farabi 
Hastanesi, bölgenin ve 
Türkiye’nin en büyük 
hastanelerinden 
biri. Aslında uluslar 
arası bir hastane de 
diyebiliriz. Burada 
çok özellikli işler 
yapılıyor. Hastanemiz 
artık uluslararası sağlık 
turizmi sertifikası aldı ve 
uluslararası hasta kabulüne 
başladı. Hastanemiz, uluslararası 
sağlık turizmi sertifikası almadan önce bile 
Türkiye’nin her tarafından hasta kabul eden 
bir hastaneydi. Çünkü burada yetişmiş, kapa-
siteli hocalar ve personeller var. Dolayısıyla 
insanlar tedavi olmak için burasını tercih edi-
yor. Uluslararası Sağlık Turizmi olunması için 
gerekli standartları, şartları var. Bunları yerine 
getirmeniz gerekiyor. Standartları yerine getir-
diğinizde Sağlı Bakanlığından kurul geliyor ve 
değerlendirmede bulunuyor. O değerlendirme 

ve denetleme sonucunda personel, yatak, 
kalite katsayısı itibariyle gerekli şartları yerine 
getirdiğinizde o zaman Uluslararası Sağlık 
Turizmi yapma sertifikası veriliyor” dedi.

Yurt dışından 1 ayda 270 
hasta Farabi’yi tercih etti

Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası 
almalarının ardından 1aylık sürede, yurt 
dışından 270 kadar hastaya tedavi hizmeti 
verdiklerini kaybeden Tekinbaş, "Hastanemi-
ze, sertifika aldıktan sonra bugüne kadar yurt 
dışından 270 kadar hastaya tedavi hizmeti 

verdik. Hastane olarak avantajlı du-
rumlarımız var. Azerbaycan ve 

Gürcistan’a çok yakınız. 
İnsanlar oradan çok 

rahatlıkla karayoluyla 
hastanemize gelebilmek-
tedirler. Doğumuzdaki 
ülkelerin bir kısmında 
bazı branşlar yeteri 
kadar gelişememiş. O 

açıdan bakıldığında 
estetik, kanser ve böbrek 

hastalarının tercih ettiği bir 
hastaneyiz. İleri tetkik gerek-

tiren bütün hastalar, hastanemizi 
tercih etmeleri söz konusu. Uluslarara-

sı Sağlık Turizmi Sertifikası almamızın ardın-
dan 1 aylık süreye bakıldığında, doğumuzdaki 
ülkelerin hemen hemen tamamından tutun da 
Gürcistan, Azerbaycan, Kafkasya, Orta Asya 
Cumhuriyetleri, Arap devletleri, Avrupa’da 
bir çok devlet tedavi için hastanemizi tercih 
ediyor. Daha yeni başladık, fiziki eksiklerimiz 
var o eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. 
Yetişmiş eleman personel eksiğimiz yok. Hatta 
Türkiye’de belki de üniversite hastaneleri 

içerisinde en kapasiteli en kapsamlı hasta-
nelerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. 
Bütün bölümlerimizde, çok tecrübeli onlarca 
asistan yetiştirmiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş 
hocalarımız var. Hocalarımız, görev yaptığı 
bütün ana bilim dallarımızda çok ileri işler 
yapıyorlar. Şu an hastanemizin bütün bölüm-
lerinde, dünya çapında işlemleri gerçekleştiren, 
ameliyatlar yapılıyor. Hastalarımıza, tedavi 
imkânlarını gelişmişlik hizmetinde sunuyoruz. 
Bunlardan bir tanesi de Yanık Ünitesi. Yanık 
Ünitesi bölgemizde tek olan ünite. Yoğun 
bakım şartlarına haiz, 18 yataklı bir ünite. 
İkinci, üçüncü derecedeki ağır yanık hasta-
larını buraya kabul ediyoruz” diye konuştu.

“Otoparkımızı yıl bitme-
den kullanıma açacağız”

En önemli sorunlar arasında yer alan 
otopark sorununu çözme noktasında sürekli 
sürekli çaba sarf ettiklerini kaydeden Tekinbaş 
hedeflerinin, yıl bitmeden burasını hizmete 

açmak olduğunu ifade ederek, “Trafik sorunu, 
hastanemizin çok önemli ve uzun süreden beri 

devam eden bir problemi. Hastanemiz, şehrin 
biraz dışında olduğundan gerek şehir içi 
,gerekse şehir dışından çok sayıda araçlarıyla 
gelen oluyor. Düzenli bir otoparkımız yoktu. 
İlgililere, yetkililere çok teşekkür ediyorum. 
Dört katlı bir otopark, hastanemize kazandı-
rılıyor. Şu anda bitmek üzere, yaklaşık bin 400 
araçlık bir otopark hastanemizin çok önemli 
bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dolayısıyla 
tamamlandığında otopark ihtiyacı önemli 
ölçüde azalacak. Son rötuşlar, sinyalizasyon 
çalışmaları yapılıyor. İnşaat olarak bitti. Eylül 
sonu itibariyle faaliyete geçer diye umuyoruz. 
Sonuç itibariyle bu yıl içerisinde bu yıl 
bitmeden otoparkımız kullanıma açılacaktır. 
Bizlerde çok mağdur oluyoruz inşallah sorunu 
kökten halletmiş olacağız. Bizler, daha da hız-
lanması için sürekli yüklenici firma ile görüş-
melerimizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.
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SGK DİŞTE ZORUNLU TÜM TEDAVİLERİ KARŞILIYOR
Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürpriz fa-
turalarla karşılaşmamak için diş tedavisine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi tedavileri karşıladığını 
bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri karşılıyor.

Kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen 
kemikte aşırı doku kaybı, alt ve üst çenede 
tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, dudak 
damak yarığına bağlı doku sorunlarında 
çene için en fazla 4 adet implant tedavisinin 
ödemeleri karşılanıyor. Yüzde 40 ve üzeri 
engeli olanların diş sağlığı giderlerinin tamamı 
karşılanıyor. Ağız protezleri için çalışan, 
emekli ve bakmakla yükümlü oldukları 
kişiler için yüzde 10 katılım payı alınıyor.

Kurumdan gelir ve aylık alanlar (emekli) 
ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler 
için yüzde 10, diğer kişiler için yüzde 20 
oranında katılım payı alınır. Vazife malulleri, 
gazilere sağlanacak sağlık hizmetlerinde 
protez katılım payı alınmıyor.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlüsü oldukları kişilerin protezleri 

4 yılda bir ödeniyor. Ancak, trafik kazası 
veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene 
travmalarında bu süre dikkate alınmıyor.

Ayrıca kötü huylu ve iyi huylu tümörler 
nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya 
tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser 
nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda 
üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu 
raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmıyor.
18 Yaş Altının Karşılanıyor

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik 
diş tedavileri ödeniyor. Yüzde 40 ve üzerinde 
engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları 
ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık 
hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavileri 
için engellilik durumu belgelenmesi ve sağlık 
raporu alınması halinde devlet karşılıyor.
İmplant Bedellerine Dikkat

Kemik içi implantların bedelleri; 
maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere 
bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler 
kemikte aşırı doku kaybının olduğu vaka-
larda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest 
sonlu dişsizlik, konjenital diş eksikliği SUT'ta 
belirtilen bedeller üzerinden ödeniyor;

Dudak damak yarığı doğumsal anomalilere 
bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin 

olduğu vakalarda, implant uygulamasının 

zorunlu olduğunun sağlık kurulu raporunda 

radyograların varlığında ve kaç adet implant 

uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her 

bir çene için en fazla 4 adet implant olmak 
üzere toplam 8 adet implant karşılanıyor.
Çekim, Dolgu Fiyatları

Tüm devlet kurumları diş çekimi ücreti 
talep etmese de özel bir kurum veya klinikte diş 
çekiminin fiyatı 200 liraya kadar çıkabiliyor.

Bu yıl için tek taraflı amalgam dolgusu 

155, çift taraflı 195 lira, üç taraflı 255 

lira, tek taraflı inley dolgu 340, çitf taraflı 
inley dolgu 370 lira, tek taraflı kompozit 
dolgu 195 lira, çift taraflı da 205 lira.
HAZAL ATEŞ – SABAH  GAZETESİ

UZMAN ODYOLOG'TAN GEÇMEYEN 
ÇINLAMA HAKKINDA UYARDI

İnsanların hayatlarında 
belli dönem ve belli zamanlarda 
yaşadıkları “kulak çınlaması” 
probleminin, kişiyi hem ruhsal 
hem de fiziksel açıdan etkileyen 
bir durum olduğunu ifade eden 
Medicana International Ankara 
Hastanesi Uzm. Odyolog Nur 
Baykal, geçmeyen çınlamanın 
ruhsal olarak kişinin üstünde kon-
santrasyon bozukluğu, anksiyete, 
depresyon, aşırı sinir ve uykusuz-
luk gibi insanın yaşam kalitesini 
olumsuz etkilediği bilgisini verdi.

Kulak çınlaması birçok nedene 
bağlı olarak gelişebilir olduğunu 
ifade eden Uzman Odyolog Nur 
Baykal, basit bir kulak kirinden 
başlayarak, kulak zarının delinme-
si, baş ve boyun bölgesindeki trav-
malar, tansiyon, şeker problemleri, 
işitme kaybı, yüksek sese maruz 
kalma ve bazı ilaçların etkileri gibi 
nedenleri örnek olarak gösterdi. 
Çınlamanın devamlı veya kesik 
olabileceği, çeşitli tonlarda hisse-
dileceği bilgisini veren Baykal, tanı 
koymanın çınlama tedavisinde 
ilk adım olduğunu ifade etti.

Kulak çınlamasının 
tedavi yöntemleri

Uzman Odyolog Nur Baykal, 
yapılan kulak burun boğaz 
muayenesinden sonra çeşitli odyo-
lojik ve çınlamaya özel testler ile 
hasta değerlendirilip altta yatan 
fizyolojik neden düzeltildikten 

sonra tedavi bulguya göre yapılır. 
Baykal, çınlama problemini ele 
alırken bireylere fiziksel rehabi-
litasyona yönelik çeşitli tedavi 
biçimlerini (Nöromodülasyon, 
Notch Therapy, RF, Maskeleme, 
Habituasyon) uygulanırken aynı 
zamanda Bilişsel Davranışçı tek-
niklerle TRT (Tinnitus Retraining 
Therapy) yani çınlamanın yeniden 
değerlendirilmesi yöntemiyle 
oluşturduğu sinirlilik, uykusuzluk, 
depresyon gibi problemlerinin 
de üstesinden gelme konusunda 
açıklamalarda bulundu.

Çınlamanın frekans ve şiddeti-
ni belirlemek amacıyla kullanılan 
cihaz vasıtasıyla çınlamanın 
nedeni, frekans aralığı ve şidde-
tinin belirlendiğini söyledi. Buna 
göre çınlama tedavisinin tamamen 
kişiye has bir program dahilinde 
ele alındığını belirtti. Baykal, 
ruhsal olarak hissedilen çınlama 
problemi için teşhis ve tedaviye 
gidildiğinde ilaçlarla tedavi yönte-
mini deneyip sonuç alamayan has-
taların da olduğunun altını çizdi. 
Ancak yeni yöntemler ile kişilerin 
çınlama problemlerini tedavi 
edebildiğini ve bununla yaşamak 
zorunda kalmadıklarını söyledi. 
Baykal, KBB Uzmanı, Odyoloji 
Uzmanı ve Uzman Klinik Psikolog 
üçlüsüyle kliniğimizdeki uygula-
malar sonucunda kronik ve yoğun 
vakalarda bile oldukça yüksek ba-
şarı oranları görüldüğünü söyledi.
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İbrahim ÖZDEMİR ÇAMUR DAĞININ KIZI 4
Cemal, elinde ucu yanmış çalı ile ocağın küllerini karıştırı-

yordu. Güvecin yarılmasını bir türlü anlayamıyordu. Kırılmasın 
diye heybeye sağlam yerleştirmiş, getirirken de eşeğini hızlı 
sürmemişti. Yoksa bu kız bana çatlamış kabı mı verdi? Sanmam, 
neden versin ki, nasıl olsa semt pazarına gidip göreceğim. Yok 
canım yarılmış güveci vermemiştir. Pazarda karşılaşacağız, 
sorarım kendisine. Ne iyi olacaktı. Kazanı kalaylanmaktan 
kurtaracak, kalaylama parası vermeyecektik. İlk aylığımla 
anama güzel bir tencere alacağım. Anasının seslenmesiyle dü-
şüncelerinden sıyrıldı. Külü karıştırdığı çalıyı elinden bıraktı.

-Buyur ana?
-Nedir çakıldın kaldın ocağın başına, gel bana yardım et.
-Geliyorum, ne yapacağım ki ana?
-Külekler doldu, çalkalamamız lazım.
-Ben mi çalkalayacağım?
-Hele gel, ben yayığı tutayım sen de kaymak 

küleğindeki yoğurt kaymağını döküver.
-Tamam ana.
Aliye ana, her ayın on beşine doğru biriktirdiği yoğurt kaymağı 

iki külek olunca yayıkta çalkalayarak tereyağı yapıyordu. 
Cemal, anasının sıkı tuttuğu yayığa iki külek 

yoğurt kaymağını döktü. Sıra çalkalamaya gel-
mişti. Cemal’in korktuğu başına gelmişti.

-Haydi bakalım, yağ çıkıncaya kadar çalkalayacaksın.
-Yapma ana, ben pek beceremiyorum, Çeşminaz çalkalasın.
-Olmaz, onun işi var. Sen çalkalayacaksın.
-Kollarım ağrıyor ana.
-Yalan söylemek sana hiç yakışmıyor.
-Vallahi, yalan söylemiyorum.
-Çalkaladıkça kollarının ağrısı geçer.
Cemal istemeyerek de olsa, yayığın arkasına geçti. Yayığın 

üzerindeki tutacağı tutarak önce yavaş daha sonra da bir ileri 
bir geri çalkalamaya başladı. Bir metre uzunluğundaki yayığın 
içindeki yoğurt kaymağı çalkalandıkça bir ön tarafa bir de arka 
tarafa çarpmasıyla çıkardığı ses Cemal’in kulağına hoş bir müzik 
gibi geliyordu. Öğrencilerine kavuşacağı günü ise iple çekiyordu. 
Okuldan mezun olalı üç ay olmasına karşın ülke genelinde bulunan 
öğretmen açığı nedeniyle ataması üç ay içerisinde Çamur köyüne 
yapılmıştı. Ne hayaller kurmuştu. Şehir merkezine değil de köye 
atamasının yapılmasını çok istiyordu. Kendisinin de köy çocuğu 
olması nedeniyle köy yaşantısını çok iyi biliyordu. Köydeki okuduğu 
günleri anımsadı. Mini mini çocuklara alfabeyi, okuma yazmayı 
öğreteceğinden dolayı ondan daha mutlu insan olmayacaktı.

Anası yanına geldi. 
-Yoruldun mu?
-Yok ana.
-Geçti mi kollarının ağrısı?
-Geçti ana.
-Dur da yayığın içine bakayım, belki yağ olmuştur.
-Bak ana, olmadıysa da sallarım.
-Çocuklara nasıl yayık salladığını da anlatacak mısın?
-Yok ana, onlar köy çocuğu yayığın ne olduğunu bilirler.
-Doğru, yayığın ağzını yine aynı bezle kapa-

dı. Biraz daha çalkalarsan tamamdır.
-Olsun ana.
Kendini bildi bileli anası aynı yayığı kullanıyordu. Kolay 

değildi yeni yayık almak. Kürtün’de yapılıyordu yayıklar. Yayığın 
eskimesiyle hem esmerleşti hem de akıtmaya başlamıştı. Aliye ana 
çam ağacın reçinelerini ateşte eriterek akıtan yerlerine damlatarak 
akıtmasını önlüyordu. Cemal, alacağım ilk maaşı ile anama yeni 
bir yayık da alacağım. Çok şeyler hak ediyordu anası. Babası da 
öyle. Gurbette kazandığı parayla kendisini okutmuştu Gümüşhane 
Öğretmen Lisesinde. Koçun Mehmet ile birlikte ev tutmuşlardı. 
Öğrenciliği ahşap bir evde geçmişti. Çok yoksulluk çekmiş, 
okuduğu okulunu tüm zorluklara karşın başarıyla bitirmişti. 

Babamı bir daha gurbete yollamayacağım. Köyde kalsın, köy iş-

leriyle ilgilensin. Anamın ve kız kardeşimin yanında olsun. Her haf-
ta bana verdiği yirmi lira harçlıkları ona fazlasıyla vereceğim. Bana 
yetecek kadar paramı ayırdıktan sonra kalanı babama, anama, kız 
kardeşime vereceğim. Hiç unutamam anamın babamdan gizli gizli 
bana harçlık verdiğini. Çamur köyü de uzak değil. Hafta sonları 
köye gelir onlara yardımcı da olurum. Hele bir köye gidip görevime 
başlayayım, okulun durumu nedir, okullar açılmadan önce görme-
liyim. Anamdan biraz para alıp köye gidersem iyi olacak. Muhtarı 
görür beraber okula bakar kaç öğrenci olduğunu da öğrenirim. 

Anasının seslenmesiyle düşüncelerinden ayrıldı.
-Dur bakalım uşağım, yağ olmuştur. Daldın gittin.
-Öyle oldu ana. Göreve başlayaca-

ğım günü dar gözle bekliyorum.
-Başlarsın benim yakışıklı oğlum başlarsın.
-İnşallah ana inşallah.
***
Çamur köyünde Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında 

sürekli Çamur Dağının iki yamacından aldıkları toprakları 
karıştıran köylüler, gudu dedikleri toprak kabı diğer bir adıyla 
güveci yapmayı sürdürdüler. Köylüler bile gudu yapımının ne zaman 
başladığını bilmiyorlar. Anadan kıza süre gelen gudu yapımının ilk 
yolculuğu getirilen toprakların karıştırılması ile başladı. Zeynep, 
dağın iki yamacından getirilen toprakların birer torbasını birbiri ile 
karıştırdı. İçerisinde bulunan taşları temizledi. Su katarak hamur 
haline gelinceye kadar ayakları ile çiğnedi. Çiğneme sırasında 
kalan taşları da büyük bir özenle hamur haline gelen topraktan 
ayırdı. Gudu için toprak hamuru hazırdı. Dinlendirilmeye bıraktı. 
Oluşan toprak hamurundan en az yirmi gudu yapabileceklerdi.

Kadınlar, yeni hafta için gudu yapımına başlarken köyün 
erkekleri Çamur Abbas’ın kahvehanesinde çaylarını keyifle 
yudumluyordular. Muhtar İsmail, dışarıda köy azaları ile 
oturuyordu. Köye yeni atılan Cemal öğretmeni konuşuyordular. 

-Nasıl biri bu yeni öğretmen muhtar, sordun soruşturdun mu?
-He, sordum soruşturdum, senin benim gibi bir insan.
-Dalga geçme muhtar, ben ciddi ciddi sordum.
-Ben de ciddi ciddi cevap verdim. Ben ne bileyim nasıl 

bir insan, görmedim ki. Genç bir çocuk dedi Kaymakam.
-Nereli olduğunu öğrendin mi?
-Öğrendim, Ardasa kasabasının Çitikebir köyünden.
-İyi güzel bu yörenin insanı.
-He, bu yörenin insanı.
-Giden öğretmen gibi kızlar da okuyacak diye diretmesin. 

Kızlar okursa büyüdüklerinde gudu yapmazlar.
-Sen yaparsın.
-Ben ne anlarım muhtar?
-Öğrenirsin.
-Bu yaştan sonra?
-He, bu yaştan sonra.
-Ben kızımı okula vereceğim, dedi aza Salih.
-Ben de. 
-Ben vermem arkadaş, eski köye yeni kanun getirmeyin.
-Devir değişiyor Molla Kamil, devir değişiyor. Kemal 

Paşa buyurdu, herkes okuma yazma öğrenecek. Okuma yazma 
bilmeyen kalmayacak. Paşanın emrine karşı mı geliyorsun?

-Haşa, muhtar olur mu öyle şey?
-Öyleyse kızını okula göndereceksin.
Molla Kamil, yanıt vermedi. Çayının kalanını içti ve kalktı.
-Nereye Molla, versene çayın paralarını.
-Ben de para yok muhtar. Bu sefer sen 

ver bir dahasında ben veririm.
-Ulan Molla Kamil, hep öyle dersin bir 

kere olsun elin cebine gitmiyor.
-Akrep var onun cebinde muhtar, bilmiyor musun?
-Akrep soksun onu.
Kahvehanenin içinde oturanlar da yeni atanan öğretmeni 

konuşuyordular. Giden öğretmenden çok çekmişlerdi. Köyün 

içini çamurdan kurtarmak için 
Çamur Dağından bileği taşı çıkarttırıp 
köyün sokaklarına döşettirmişti de 
köylüler çamurdan kurtulmuşlardı. 

-Çok çalıştırdı bizi giden öğretmen.
-Çok.
-İnşallah yeni gelen 

onun gibi değildir.
-Sana ne köyün sokaklarının çamur olmasından.
-Neymiş okula gelen çocukların üstü başı çamur oluyormuş.
-Olursa olsun, sen mi yıkayacaksın? Anası 

var, yıkar, senin boynuna mı düştü?
-Yok herkesin beyaz yakalığı siyah önlüğü 

olacakmış okula gelen çocukların.
-Para var mı ki alasın? Gududan aldığımız 

üç beş kuruşu çocuklara harcattı bize.
-Efendim neymiş, okuma yazma kursu açacağım, okuma 

yazma bilmeyen kadın erkek okuma yazma öğrenecekmiş.
-Tayini çıktı da kurtulduk. Karı kıs-

mı ne yapacak okuma yazmayı?
-Öyle.
-Bakalım yeni gelen nasıl olacak. 
-Gelen gideni aratır Katırcı Cemil.
-Öyle der eskilerimiz.
-Biz gideni arayacağız gibi. Bu gelen daha çocuk-

muş. Hem de ilk defa öğretmen oluyormuş.
-İşimiz zor.
-Karşı da gelemiyorsun, hemen Paşanın emri diyorlar.
-Gelen de diyecek. Ben karımı oku-

ma yazma kursuna göndermem.
-Ben de göndermem.
-Ben de.
Duyuldu duyulalı Çamur Abbas’ın kahvehanesinde 

yeni öğretmenden başka bir şey konuşulmuyordu.  Çamur 
Abbas, öğretmenin herkesi okuma yazma kursuna çağır-
masına ilk karşı çıkanlardandı. Köylüler kursa giderse 
kahvehanesi boş kalacak, para kazanamayacaktı. 

***
Zeynep anası ile birlikte gudu dolu sandıkları eşeğe yüklediler. 

Her zamanki gibi Muhtar İsmail ile köyden kente doğru yola 
çıktılar. Yolda hem kendi köylüleriyle hem de başka köylülerle 
karşılaşıyordular. Guduların bir tanesi satılmıştı geçen hafta. 
Semt pazarında satışa sunmadan önce seçtiği bir guduyu kenara 
ayıracaktı. Yine guduların hepsini satacak gibi bir his vardı içinde. 
Hepsini satarsa anasına bir çift lastik alacaktı. Kadıncağız, 
yırtılmış lastikleri giyiniyordu. Şu fakirliğin gözü kör olsun. Büyük 
şehirlerde anlattıklarına göre kadınlar ayakkabı giyiniyormuş. Semt 
pazarına gidip gelirken Çarıkçı Fikret’in dükkanında hem erkek 
hem de kadınlar için ayakkabılar görüyordu. İçi gidiyordu ama, 
yirmi gudunun parasının yarısını verse ancak bir çift ayakkabı 
alabiliyordu. Hangi genç kız ayakkabı giymek istemez ki? Neden 
benim de bir çift ayakkabım olmasın. Şehre gelirken ayakkabılarını 
giyer öyle tutarım kasabanın yolunu ayaklarıma baka baka.

Anası geldi gidiyor çarık ve lastikten başka bir şey 
giymedi ayaklarına. Anası almak istemedi ama, o pazarda 
sattığı guduların parasıyla geçen yıl bir çift lastik almıştı. Hala 
o lastikleri giyiyor garip anacığım. Bugün guduların hepsini 
satarsam bir çift lastik alacağım canım anama. Biraz kızacak 
ama varsın kızsın. Her şeyi hak ediyor benim garip anam. 

Ya bir de geçen hafta gudu alan bir genç vardı. Acaba 
gelecek miydi bu haftada? Gudu satmıştım ona. Ne yaptı? 
Becerip yemek yapabildiler mi? Yoksa köye götürürken kırmış 
olmasın guduyu. Kırmışsa yenisini almaya muhakkak gelir. 

Salı pazarına ne zaman geldiğinin farkında bile değildi. 
Muhtar İsmail’in yardımı ile sandıkları indirdiler. 

EĞRİBEL TÜNELİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Türkiye’nin Ovit ve yeni Zigana Tü-

nelleri'nden sonra en uzun 3. tüneli olacak 
olan Giresun’daki Eğribel Tüneli’nin yıl 
sonunda bir tüpünün, 2022 yılı içerisinde ise 
tamamının hizmete açılması hedefleniyor.

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan 2 bin 200 
rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelde 
incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan 
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, tü-
nelin hizmete açılacağı tarih ile ilgili bilgi verdi. 
Yapımına 2015 tarihinde başlanan Giresun’u 
Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle 
İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan 2 bin 200 
rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelde nihayet 
sona yaklaşıldığını belirten AK Parti Giresun 
Milletvekili Kadir Aydın, “2014 yılında ihalesi 
yapıldığında 180 milyon liralık bir işti ancak 2 
yıl önce yapılan ihalesinde ise 700 milyon liralık 
dev bir yatırım. Tüplerden biri 5 bin 910 metre, 
diğeri ise 5 bin 902 metre olmak üzere toplamda 
yaklaşık 12 kilometre uzunluğundadır ve 800 
metre de bağlantı yolları bulunmaktadır. Tama-
men yerli mühendislerimizle devam eden inşaat 

çalışmalarında sona gelindi. Şuanda ikmal 
ihalesi yapılmış olup aydınlatma, havalandırma 
çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl sonuna 
kadar iki tüpten birisi hizmete açılacaktır. 
Diğer bir tüp ise gelecek yıl içerisinde hizmete 
girecektir. Tünelin tamamlanması ile güzergah 
6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 
dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır” dedi.

Bolu Tüneliyle kıyaslama da yapan AK 
Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, “Şu an 
çalışmalarında sona gelinen Eğribel Tüneli’nin 
önemini daha iyi anlayabilmek için Bolu Tüneli 
ile kıyaslama yapmak gerekir. Şöyle ki yaklaşık 
20 yıl süren Bolu Tüneli’nde kaç tane başbakan, 
Cumhurbaşkanı ve Ulaştırma Bakanı 
değişmişti hatırlayalım. Tamamlamak yine AK 
Parti’ye nasip oluş ve iki başbakan birden açılış 
yapmıştı ve Türkiye’nin en önemli yatırımların-
dan birisiydi ve yabancı mimarlar, mühendisler 
tarafından yapılmıştı. Sadece 3 kilometreydi. 
Bugün ise Eğribel Tüneli, Bolu Tüneli’nin 2 katı 
uzunluğunda ve tamamen yerli mühendisleri-
miz tarafından yapılıyor” ifadelerini kullandı.
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KISSADAN HİSSE GERÇEK-

BİR YAPRAK SENİ ALLAH'A GÖTÜRÜR

ÇEVRE BİLİNCİ
Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan 

kuraklık, deprem ve salgın hastalıklardan sonra son günlerde 
yaşanan sel baskınları ve orman yangınları gibi afetler, 
hepimizin çevremiz ile ilişkimizi gözden geçirmemizi gerekli 
kılmıştır. Bunun için öncelikle çevremiz ile ilişkimizdeki değer 
algılarımızın ne olduğu, çevre ve ahlakı hakkında ne derece bilgi 
sahibi olduğumuz sorusunu kendimize sormamız gerekir.

İnsanoğlunun çevreyi tanıma ve anlamlandırma 
serüveni Cenab-ı Allah'ın ilk insan ve ilk peygamber olan 
Hz. Adem (a.s)'e bütün varlıkların isimlerini öğretmesi 
(Bakara, 2/31) ile başlamaktadır. İnsanoğlu, canlı cansız 
tüm varlıkların bir arada bulunduğu ve birbirini etkilediği 
çevreden maddi ve manevi olarak etkilenmektedir.

Öte taraftan çevre Allah'ın insana bir emanetidir ve insan ken-
disine emanet olarak verilmiş olan çevresini tanımak, korumak ve 
güzelleştirmek ile sorumludur. İnsanın bu sorumluluğu yeryüzünün 
halifesi olmasıyla ilişkilendirilebilir. Halife denildiğinde, yeryüzünü 
Allah'ın rızasına uygun bir şekilde imar edecek, akıllı, sorumlu, 
güçlü, onurlu varlık akla gelmektedir. Bu kavram "modernleşme" 
ile birlikte yerini insanın çevrenin yegâne hâkimi, mutlak güç 
sahibi olarak görülmesine bırakmıştır. Böylece insan tabiatı 
sınırsızca ve sorumsuzca kullanmayı kendisine hak görmüştür.

Yüce Rabbimiz "Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede 
yarattık." (Kamer, 54/49) buyurarak çevremizdeki dengeyi bizlere 
hatırlatmaktadır. Allah (c.c) "Göğü yükseltti ve dengeyi koydu. 
Dengeyi doğru tutun, dengeyi bozmayın." (Rahman, 55/7-9) ayetiyle 
de bu dengenin korunması hususunda bizleri ikaz etmektedir. 
Tüm bu uyarılara rağmen "İnsanların bizzat kendi işledikleri 
yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu."(Rum, 30/41) ayetiyle 
de bildirildiği üzere insanın çevreyi bilinçsizce kullanmasının 
sonuçları havanın, suyun, toprağın kirlenmesi olarak ortaya çık-
maktadır. İnsanın çevre üzerindeki bu tahribatı ozon tabakasının 
delinmesi, buzulların erimesi, sera etkisinin artmasına kadar 

uzanmaktadır. İklim değişiklikleri ve beraberinde yaşanan felaketler 
bu tahribatın somut birer örneği olarak karşımızda durmaktadır.

Son günlerde art arda yaşanan sel felaketleri ve orman 
yangınları ile maalesef bu acı gerçeği bir kere daha tecrübe ettik. 
Hatta sadece bizler değil, ağaçlar, bitkiler, onları yuva edinen 
kuşlar, böcekler ve aynı çevreyi paylaştığımız diğer tüm canlılar 
ne acıdır ki bu afet ve felaketlerden çok büyük zarar gördü, 
binlercesi de öldü. Oysaki Yüce Rabbimiz "Allah, yeri (canlı) 
yaratıklar için var etti." (Rahman, 55/10) buyurarak yeryüzünün 
sadece insanlar için değil bütün canlılar için yaşam alanı 
olarak yaratıldığını bildirmektedir. "Yeryüzünde gezen her türlü 
canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer 
topluluktan başka bir şey değildir." (En'âm, 6/38) ayetinden de 
anlıyoruz ki yeryüzündeki tüm canlılar yaşadığımız çevrenin 
diğer sakinleridir. Çevrenin bu diğer sakinlerine karşı sorumlu-
luklarımızın farkında olmak çevre ahlakı için oldukça önemlidir.

Tüm canlılar için en önemli ihtiyaçların başında temiz bir 
havayı solumak gelmektedir. Bu sebeple büyük kentlerin ve endüstri 
merkezlerinin kirlettiği havayı temizleyen, hayvanların ve bitkilerin 
doğal bir şekilde hayatiyetlerini devam ettirebilmelerine imkân 
sağlayan yerler (sit alanı) oluşturulmuştur. Bu uygulamanın 
Hz. Peygamber'in (s.a.s) sünnetinde "yasak bölge" uygulaması 
şeklinde karşımıza çıktığını görebiliriz. Hz. Peygamber (s.a.s) "O 
(Mekke), Allah'ın yasaklamasıyla kıyamet gününe kadar harem 
bölgedir. Dikeni kesilmez, avı ürkütülmez… yaş otu yolunmaz." 
buyurmuş ve benzer bir uygulamayı Medine'yi mukaddes 
ve dokunulmaz ilân ederek de yürürlüğe koymuştur. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s), en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün 
ağaçlandırılmasını teşvik etmiş, "Birinizin elinde bir hurma fi danı 
varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu diksin!" buyurmuştur.

Dün olduğu gibi bugün de sağlıklı bir çevre için gerekli 
olan şeylerin başında ormanlık alanların korunması, yangın, 
sel gibi afetlerle tahribata uğrayan veya kaybedilen ormanlık 

alanlarımızın tekrar ağaçlandırılması gelmektedir. Gereksiz yere 
ağaçların kesilmesini yasaklayan Hz. Peygamber'in (s.a.s) "Kim 
buradan bir ağaç keserse onun karşılığı olarak bir ağaç diksin." 
hadis-i şerifi  ortaya çıkan zararın telafi si için ne yapılabileceğini 
bizlere hatırlatmaktadır. "Bir kimse bir ağaç diktiğinde Yüce Allah 
mutlaka bu ağacın meyvesi oldukça ona sevap yazar." buyurmak 
suretiyle de insanları bu işte gayretli olmaya teşvik etmiştir.

Unutmayalım ki dünyanın doğal kaynakları yalnız 
insanoğluna değil yeryüzündeki bütün canlıların istifadesine 
sunulmuştur. Bizler çevremize karşı bu bilinçle davranmak 
durumundayız. Öncelikli olarak da bütün canlıların nefes 
kaynağı ormanlarımızın yeniden hayat bulması için hep 
birlikte üzerimize düşeni yapmaktan geri durmamalıyız.

Görseniz, inanın siz de şaşarsınız... Rengine, desenine 
vurulduğum yapraklar var... Öyleleri karşıma çıkıyor ki, 
beni cezbediyor; dayanamıyorum... Onların yerde kalma-
sına gönlüm bir türlü razı olmuyor... Hemen alıp kütüpha-
nemdeki eski kitaplardan ve sırtı kalınca olanlardan birinin 
sayfalarının arasına usulca koyuyorum... Bir zaman sonra 
da onları tekrar elime alıp hayretle inceliyorum...
…
Her defasında hayran kalıyorum üzerindeki sanata... Rabbi-
min kader kalemiyle yazdığı satırlara... Onları dakikalarca 
ve dakikalarca; ibretle ve hikmetle temaşa ediyorum... Bir 
nakışta, bin nakşı nakşeden kudret, kendini her vesileyle ve 
her bir eseriyle tanıtıyor, gözlere gösteriyor...
Bir tablodaki resmin ressamını arayıp soranlar... Ve onun 
hakkında saatlerce kafa yoranlar... Niye bunlara bigâne 
kalıyorlar? Bu gerçek tabloların ressamını niye merak et-
mezler acaba? Baksalar bulacaklar aradıklarını... Bir yaprak 
götürecek onları Allah’a...
Bir kar tanesi... Bir su damlası... Hele şu mevsimde bir nar 
tanesi... Götürecek onları belki de Hakk’a ve Allah’a... Bu 
kadar yakınken Onu bulmak... Bu kadar kolayken Onu 
tanımak... Niye uzaklardadır hâlâ bu insan, niye? Anlamak 
zor…
Kendi işini, kendi zorlaştırıyor insan... Belli ki inanmak da 
bir nasip işiymiş... Diyelim ve geçelim şimdilik…
...
Yine bir gün elime aldığım o yapraklardan biri, sanki be-
nimle konuşmak ister gibiydi… Yüzüne baktım; “Söylemek 
istediğin bir şey mi var?” dedim... “Evet” dedi ve bana hiç 
ama hiç unutamayacağım bir öykü anlattı... Ben de sizlerle 
paylaşmalıyım bunu... Hoşunuza giderse siz de dostlarınız-
la paylaşırsınız... Kim bilir, belli mi olur? Ama önce bir din-
leyin bakalım benim bir yapraktan dinlediğim bu öyküyü...

Kırk yıl susmuş... Hiç ama hiç konuşmamış ağaçla toprak... 
Günün birinde ağaç, dayanamayıp sormuş artık dibindeki 
toprağa:
“Bunca yıl beraberiz dostum, bir kelam etmedin. Bir selam 
olsun vermedin...”
“Ben de” demiş toprak, “Onca zaman senden bekledim aynı 
şeyi...”
Ağaç:
“Bağrına düşen her yaprağım, aslında benden sana bir 
selamdı..”
Toprak:
“Öyle mi? Teşekkür ederim... Ancak şunu da bilmeni 
isterim dostum; Her mevsim dallarında açan o rengârenk 
çiçeklerin var ya…”
“Evet...”
“İşte onlar da benden sana bir selamdı aslında... Hem de 
incecik köklerinin o zarif elleriyle gönderdiğim...”
İkisi de susmuş... Ağaç ile toprağın bu ilk ve son konuşması 
olmuş... Bir daha konuştuklarını duyan hiç olmamış...
Derler ki; bu iki dostun konuşmasını dinleyen rüzgâr da, o 
günden sonra onların dili olmuş.
Bu iki dostun sesi soluğu ve can dostu olmuş... Rüzgâr gibi 
geçer zaman... Yakalayamazsın... Tutamazsın... Ele geçmez 
bir ahudur o... Kaçar gider... “Nereye?” diye soramazsın... 
Halini, hayretini paylaşacak birini ararsın... Kolay değil... 
Hemencecik bulamazsın...
…
Kolay değil bu zamanda dostluklar, arkadaşlıklar... İncelik 
ister... Biraz da tahammül ister... Mesafe olsun arada ama 
yakınlığı da korumak gerek... Kubbeyi taşıyan sütunlar 
gibi... Ne çok uzak, ne çok yakın... Herkes ve her şey yerinde 
ve görevinin başında güzel... Sütunlar biraz olsun kıpırda-
sa yerinden... Kubbe de çökecek, sütunlar da devrilecek... 

Demek, her şey bulunduğu yerde güzel... Ölçüyü korumak 
güzel... Ancak ihmale de gelmez hiç dostluklar... Nazlı bir 
çiçek gibi su ister, bakım ister... Sınanmamış dostluklar, 
daha başlamadan biter... Ne çok uzak, ne çok yakın... Her 
şey gibi... Hayat gibi… Kararında olmalı dostluklar da 
yemekteki tuz misali…
Bir acaiptir şu devrin rüzgârı... Katar önüne götürür 
insanı... Derdini herkesle paylaşamazsın... Sırrını herkese 
açamazsın... Emanet edemezsin... Kadir kıymet bilmeyene 
gönlünden geçeni, hemencecik diyemezsin... Bir başım iki 
avucumda dinliyorum şairi... Belli, o da bizim gibi dertli...
“Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
Koştum ama yetişemedim
Soraydım söylerdi herhalde
Soramadım.”
  — Cahit Külebi
Ne yaparsan yap, nerde olursan ol... Ömürden bir şeyler 
eksiliyor hep... Her an bir adım daha, ebediyete doğru 
yaklaşıyor insan... Ve insan denen yolcu farkında mı acaba 
bunun? Kolumuzdaki saat zamanı bildirmiyor sadece... 
Tiktakları, geçip giden ömrün ayak sesleri sanki…
Her vakit bir değil... Gecesi bir başka güzel, Gündüzü bir 
başka… Az önceki an gitti... Hem de, “gitti” der demez git-
ti... O kadar seri, o kadar hızlı geçip gidiyor... Yetişene aşk 
olsun hani... Kimi güler şu dünyada, kimi ağlar... Pişmanlık 
desen katar katar... Tövbeler de olmasa, ömür baştan başa 
karalar dolu karalar... Bu günahlar, bu karalar, hem kalbi 
hem ruhu  Yaralar… Tövbeler de olmasa…
Rabbim şu mübarek geceleri bizler için bir fırsat eyle... 
Affımıza vesile eyle... 
Yâ Rahman, yâ Gufran, yâ Rahim, yâ Hannan, yâ Mennan, 
yâ Deyyan, yâ Afüv, yâ Erhamerrahimîn... Âmin yâ Muîn, 
âmin...

Selim GÜNDÜZALP

Zehra SERTER GÖKÇEK
Gümüşhane Müftülüğü İl Vaizi
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ÝYÝ Parti Gümüþhane 
Ýl Baþkaný Ali ATEÞ

Teþekkürler
Gümüþhanem

Genel Baþkanýmýz 
Sayýn Meral AKÞENER'in beraberinde;

Teþkilat Baþkanýmýz Sayýn Koray AYDIN,
Mali Ýþlerden Sorumlu 

Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ümit DÝKBAYIR,
Toplumsal Politikalar Baþkaný 

Sayýn Ünzile YÜKSEL,
Gençlik Politikalarýndan Sorumlu 

Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Berna SUKAÞ,
Samsun Milletvekili Hemþehrimiz 

Sayýn Bedri YAÞAR,
Ýstanbul Milletvekili Hemþehrimiz 

Sayýn Ümit BEYAZ,
Aksaray Milletvekili Hemþehrimiz 

Sayýn Ayhan EREL,
Trabzon Milletvekili Sayýn Hüseyin ÖRS, 

Yomra Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa BIYIK,
Ve Ýstanbul ÝYÝ Parti Kurucu Ýl Baþkaný

Hemþehrimiz Sayýn Ersin BEYAZ ile 
Gümüþhane ve Kelkit ilçemize yapmýþ olduðu

ziyarette programýmýza katýlým saðlayan; 
Millet Ýttifaký Ýl, Ýlçe ve Teþkilat Baþkanlarýna, 

Ýlçe Baþkanlarýmýza ve teþkilat mensuplarýna,
ve baþta Sayýn Genel Baþkanýmýz olmak üzere

misafirlerimizi ve bizleri baðrýna basan
Gümüþhane ve Kelkit'imizin kadirþinas halkýna
yürekten teþekkür ediyor saygýlar sunuyorum.


