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HEMŞERİMİZ HAKKÂRİ VALİSİ İDRİS AKBIYIK

”TERÖRE LANET, KARDEŞLİĞE DAVET”

MİTİNGİ DÜZENLEDİ
Hakkâri’de Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından dü-
zenlenen "Teröre Lanet 
Kardeşliğe Davet Mitingi"-
ne katılan on binlerce kişi 
bölücü terör örgütü PKK’yı 
protesto etti.
İl merkezi, ilçe, belde ve 
köylerden vatandaşların ka-
tıldığı yürüyüş Gençlik Mer-
kezi önünde başladı. 2’de

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK, ÇIĞLIK KÖYÜNDEKİ AŞURE ETKİNLİĞİNE KATILDI
Doğanşehir 

Belediye Baş-
kanı Vahap 
Küçük Çığlık 
Köyü Cem 

evinde yapılan 
aşure etkinli-
ğine katıldı.

Doğanşehir Kros Yarışmasında İl Birincisi Oldu
Doğanşehir ilçesi Atatürk Ortaokulu öğ-
rencilerinden Muhiddin Karaman Kros 
Müsabakalarında 1’inci oldu.
Bu yıl spor müsabakalarına damga vuran 
Doğanşehir ilçesinden bir büyük başarı 
da Atatürk Ortaokulu öğrencisi Muhid-
din Karaman’dan geldi.  İl Kros Müsaba-
kalarında İl Birincisi olarak Doğanşehir 
ilçesini temsilen bölge elemelerine katıl-
maya hak kazandı. 4’te

DOĞANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ DENETLENDİ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Bera-
berindeki ekip İlçemiz genelindeki taşımalı öğrenci-
lere yemek hizmeti sunan,  Doğanşehir Öğretmene-
vi ve Akşam Sanat Okulunu ve yemekhaneyi ziyaret 
ederek yemekhanenin denetimi yapıldı. 3’te
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HEMŞERİMİZ HAKKÂRİ VALİSİ İDRİS AKBIYIK

”TERÖRE LANET, KARDEŞLİĞE DAVET”

MİTİNGİ DÜZENLEDİ

Hakkâri’de Sivil Toplum Kuru-
luşları tarafından düzenlenen "Te-
röre Lanet Kardeşliğe Davet Mitin-
gi"ne katılan on binlerce kişi bölücü 
terör örgütü PKK’yı protesto etti.

İl merkezi, ilçe, belde ve köyler-
den vatandaşların katıldığı yürüyüş 
Gençlik Merkezi önünde başladı. 

Hakkri Valisi İdris AKBIYIK, 
Cumhuriyet Başsavcısı İsmet ÇI-

NAR, Vali Yardımcıları Mustafa DU-
RUK ve Aziz GÖLBAŞI, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Nuri ÖZTÜRK, 
İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat 
DİLBEROĞLU, İlçe Kaymakamları, 
İlçe ve Belde Belediye Başkanları, 
STK ve siyasi parti temsilcileri, şe-
hit aileleri, gaziler, sporcular ve va-
tandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin 
kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla 

yürüyüşe geçtiler.
"Terörü lanet-

liyoruz, Diyarba-
kırlı annelerin ya-
nındayız, şehitler 
ölmez vatanlar 
bölünmez, Hakkâ-
ri burada hainler 
nerede, ya Allah 
Bismillah Allah'u 
Ekber, Türk-Kürt 
kardeştir ayrım 
yapan kalleştir, 
ne mutlu Türküm 
diyene, her şey 
vatan için, kahrol-
sun PKK" şeklinde 
slogan atan vatan-
daşlar, Valilik bi-
nası önüne kadar 
yürüdü. 

Burada bir ko-
nuşma yapan Se-
vim Buzan isimli 
bir anne, "Bugün 
burada yıllardır 
yüreklerimize ev-
lat hasreti çeken 
çocuklarımızı daha 
oyun oynama ça-
ğında iken kendi 
rant ve emelleri 
için dağa kaçırıp 
oyuncak ve kalem 
tutması gereken 

ellere silah veren onlara kendi saa-
detleri şatafatlı hayatları kolejlerde 
okuyan çocukları için ölüme gön-
deren zihniyeti yani terörü lanetle-
mek için toplanmış bulunmaktayız. 
Kırk yıldır bu bölgede yaşayan te-
rörden en çok etkilenen bölgelerin 
başında gelmekteyiz. Burada hepi-
mizin önünde kandırılarak dağa bir 
şekilde gitmiş gençlerimize sesle-
niyorum. Artık annelerimizin yüre-
ğindeki ateşi söndürmek için geri 
gelin devletimize teslim olun. Kim-
senin maşası olmayın. Türk ve Kürt 
kardeşliği üzerine hesap yapan ara-
ya nifak sokmaya çalışan tüm terör 
örgütlerini bir anne olarak lanetli-
yorum" dedi. 

Hakkârili Şehit Güvenlik Koru-
cusu Yusuf ADIYAMAN'ın kızı Şirin 
ADIYAMAN ise, "Hakkâri halkı ola-
rak bugün sokaktayız. PKK'nın si-
yasi uzantısı olan ve bölge gençle-
rini karanlığa gömmek isteyenlere 
karşı günlerdir evlat nöbetini tutan 
ailelerimizin yanındayız. Hakkârili 
vatandaşlar olarak kötü emelleri 
olan her oluşumun karşısında ol-
duğumuzu belirtmek isteriz. Hiçbir 
güç bayrağımızı indiremeyeceği ve 
ezanımızı susturmayacağı bilinme-
lidir. Evlat nöbetindeki annelerin 
sesi olduğumuzu bir kez daha bil-
diriyoruz. Gözünü kırpmadan vatan 
uğruna canını feda eden şehitle-
rimizin bizlere verdiği cesaret ile 
diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü 
PKK, ne de dünya üzerinde hiçbir 
güç ve oluşum bizim biriktiğimizi 
bozamayacaktır. Bu kadim halk 15 
Temmuz'da olduğu gibi ülkemizin 

en zor dönemlerinde bile eline Türk 
bayrağını alıp meydanlara çıkmayı 
bilmiştir. Diyarbakır'ın Kulp ilçe-
sinde PKK terör örgütü tarafın-
da yapılan hain saldırıda hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah'tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Bizi birbirimize düşür-
meye çalışalar şunu iyi bilsinler ki, 
acı ile yoğrulmuş bu vatanın insan-
larının birliğini ve kardeşliğini hiç 
kimse bozamayacaktır. Güzel ülke-
min insanlarına selam olsun" şek-
linde konuştu.

Son olarak konuşan Valimiz 
Sayın İdris AKBIYIK, Diyarbakır'ın 
Kulp ilçesindeki hain saldırıda şehit 
olanların ailelerine baş sağlığı dile-
yerek konuşmasına başladı.  

Valimiz Sayın AKBIYIK, şunları 
söyledi:

        "Hakkâri bugün genciyle, 
yaşlısıyla, çocuğuyla 7'den 70'e 
herkes burada. Bu birlik ve bera-
berlik oldukça hiçbir güç Türkiye 
Cumhuriyeti’ni bölemez parçala-
yamaz. Ben buradan Diyarbakır’ın 
KULP İlçesinde hain terör saldırı-
sında şehit olan vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine baş-
sağlığı, yaralılarımıza da acil şifa-
lar diliyorum. Diyarbakırlı anneler 
Türkiye’de teröre karşı, Türkiye’yi 
bölmek isteyenlere karşı, hainlere 
karşı bir devrim başlattı. Buradan 
hepsinin ellerinden öpüyorum, on-
lara selam yolluyorum. Türk, Kürt, 
Gürcü,  Arap’ı hep beraber Çanak-
kale’de 250 bin şehit verdik. Kuru-
luş Savaşında binlerce şehit verdik. 
Bu vatanı, bu toprakları yedi düve-

le karşı savunduk hep beraber. 15 
Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın önderliğinde 250 şehit verdik 
ve bu bayrağı bu vatanı hainlere, 
bölücülere, PKK’ya, FETÖ’ye teslim 
etmedik. İnşallah bundan sonrada 
başarılı olamayacaklar ve emelle-
rine ulaşamayacaklar. Yeter ki biz 
birlik olalım, iyi olalım, diri olalım. 
Bugün Hakkâri halkı burada, hain-
ler kaçıyor. Hakkâri halkı Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti onları ininde 
ve her yerde kovalıyor. İnşallah bu 
topraklarda bir terörist kalmayın-
caya kadar bu mazlum halka kurşun 
sıkanlar cezasını çekecek, terör-
le mücadele sonuna kadar devam 
edecek. Hakkârili, Şırnaklı, Avru-
palının, İstanbullunun sahip olduğu 
mutluluğa sahip olacak. Biz tarihte 
olduğu gibi Osmanlı ve Selçuklu dö-
neminde dönemlerinde olduğu gibi 
yine bir olacağız ve bütün dünyaya 
insanlığı, merhameti götüreceğiz. 
Hakkâri halkı büyük bir halk güçlü 
bir halk, Biz nasıl Çanakkale’de Ye-
men’de şehit verdiysek, Hakkâri’de 
de Hakurk’ta da şehitler veriyoruz. 
Yani hiçbir güç hepimiz şehit olsak 
da bir karış toprağımızı parçalaya-
mayacak, bölemeyecek, bu birlik 
ve beraberliğimizi bozamayacaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle burada 
olan Hakkâri halkına, Dereciklile-
re, Şemdinlililere, Çukurcalılara, 
Yüksekovalılara, sivil toplum örgüt-
lerine kısacası katılan herkese te-
şekkür ediyorum. Bu duygu bu coş-
ku oldukça hiçbir bizi bölemez ve 
bizler bu topraklarda hep beraber 
kardeşçe huzur içerisinde yaşarız. " 
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Soldan sağa
1. Şen, rahat (eski)... Şaşırıp bir süre ne yapacağını, ne diyece-

ğini bilememek... 2. Küme... Piyanoyu akort eden veya onaran kim-

se... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 3. Atom numarası 

24 olan, 1514 °C’de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen 

bir element (simgesi Cr)... Yazar... İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, 

kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önün-

de bulunan bölüm, kafa, ser... 4. Çift parmaklılar takımının deve-

giller sınıfından, Güney Amerika’da yaşayan, uzun tüylü, memeli 

bir hayvan... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 

işaretleme, anıştırma, ihsas... Zırh (eski)... 5. Türk alfabesinin on 

beşinci harfinin adı, okunuşu... Rahatlama... Lüks otel veya göste-

rişli yapı... 6. Kulakla algılamak, duymak... Döşemelik kumaşların 

üzerine renkli ipek iplikle işlenen, yer yer altın veya gümüş boncuk-

larla süslenmiş nakış... 7. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, 

zat, nefer... Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma 

kumaş... 8. Yemek listesi... Şeker kamışından şeker yapılırken elde 
edilen öz suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla oluştu-
rulan alkollü sert içki... Doğruluk, gerçeklik (eski)... 9. Genellikle 
giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka 
kumaştan geçirilen ince şerit... Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan türedik-
lerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe 
konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol... Motorlu taşıtlarda di-
reksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk... 
10. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... 
Sirke veya limon tadında olan... “Birini düşünemez duruma getir-
mek, çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma 
getirmek” anlamlarındaki “... etmek” ve “çok yorulup iş göremez, 
düşünemez duruma gelmek” anlamındaki “.... olmak” birleşik fi-
illerinde geçen bir söz... 11. Yerinde konuşma veya davranma... 
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri veya buhardan 
oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan 
duman... Tiksinme, iğrenme (eski)... 12. Pamuk, yün vb.nden iplik 
eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, 
ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen... Altayistik ile uğraşan 
kimse... Kalça kemiği (halk ağzı)... 13. Duruk... Ceylan... Bir işin ya-
pılması için harcanan beden ve kafa gücü... 14. Ayak ve yumruk vu-
ruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi... Aydın ili-
ne bağlı ilçelerden biri... 15. Bir dinî tören sırasında veya cemaatle 
namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri (eski)... 
Davranma, davranış... Hassiyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit... Çoğu pamuktan do-

kunmuş sık ve düzgün bez, hasse, hasa... 2. Birleşme işi... Her yer, 
her taraf... 3. “Aptal aptal bakmak” anlamındaki “.... kazı gibi bak-
mak” deyiminde geçen bir söz... Şaşırılacak bir durum karşısında 
kullanılan bir söz... İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen 
halk veya bu halktan olan kimse... 4. Portakal kabuğu, cin ve ver-

mutla yapılan içki... Tataristan’da, Batı Sibirya’da ve Rusya Fede-
rasyonu’nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk 
ve bu halktan olan kimse... 5. Noksan, eksik (eski)... Herhangi bir 
topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza... Tutam... 6. Bir öner-
meyi başka bir önerme ile tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü 
örtülü bir tür kısır döngü... Aşırı... 7. Genellikle ipek ibrişim kullana-
rak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel... Kiraya ve-
rilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)... 
Şiilik... 8. Başkalarına karşı saygılı davranan... Örüldükten sonra 
dışarıya doğru kıvrılan ve sosis biçimini andıran yaka... 9. Anımsat-
mak işi, hatırlatma... Kuruntuya düşürme (eski)... 10. Bir kadının 
evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç... Kucak çocuklarını, bebekleri eğ-
lendirmek için çıkarılan ses... Camilerde, parmaklıklarla çevrilmiş 
yer (eski)... 11. Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı kar-
şıtı... Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutul-
muş, uzun süre dayanabilen ekmek... Alüminyum elementinin sim-
gesi... 12. Lütesyum elementinin simgesi... Cam gibi saydam, cama 
benzer... Brom elementinin simgesi... Güzel kadın... 13. Evet (eski)... 
Hristiyan ve Muse-
vilerde gelinin da-
mada verdiği para 
veya mal... 14. Turp-
gillerden, şalgama 
benzeyen bir bitki... 
İnsan vücudunda 
omuz başından par-
mak uçlarına kadar 
uzanan bölüm... Bir 
şeyi elle sıvazlama 
(eski)... 15. Kaşesi 
olmayan... Azalma, 
eksilme (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YOLUM
Yolum düşer Hacı Bektaş’a 

Yüzüm sürdüm toprağa taşa

Sevgiler koşar kurda kuşa

Gönül bizimle pir bizimdir

Topraktandır buğday tanesi

Gül kokuyor insan nefesi

Çeşme akar şarkıların sesi

Gönül bizimle pir bizimdir

Elim sürdüm dilek taşına

Çiçek gülüyor bülbül kuşuna

Yeli esiyor insan döşüne

Gönül bizimle pir bizimdir

Giriştendir dutun ağacı

Çeşme akar eller duacı

Biri gardaş der biri bacı

Gönül bizimle pir bizimdir

Garip sürer yolun izini

Ceme girer verir sözünü 

Pirle koşar görür özünü

Gönül bizimle pir bizimdir

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞANŞEHİR ÖĞRETMENEVİ DENETLENDİ
Doğanşehir Belediye Başkanı vahap Küçük ve Be-

raberindeki ekip İlçemiz genelindeki taşımalı öğren-
cilere yemek hizmeti sunan,  Doğanşehir Öğretmene-
vi ve Akşam Sanat Okulunu ve yemekhaneyi ziyaret 
ederek yemekhanenin denetimi yapıldı. Yemek hane 
denetim ekipleri tarafında tam not aldı. Doğanşehir 
belediyesi denetim ekipleri daha sonra depo, mut-
fak ve eklentilerini kontrol etililer. Hijyen kuralları-
na uyulup uyulmadığını kontrol edildi.  Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük ve beraberindeki de-
nedim ekibi; Doğanşehir Öğretmen evi Müdürümüz 
Yüksel Olmuş’a Teşekkür ettiler. B ütün personele 
kolaylıklar dileyip temiz ve hijyen ortam oluşturduk-
ları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dedi.

AK Parti Gençlik Kollarına Selçuk Getirildi
Doğanşehir AK Parti Gençlik Kolları baş-

kanlığına Özcan Selçuk Getirildi.
Gençlik Kolları Başkanı Özcan Selçuk yap-

tığı açıklamada şu sözlere yer verdi.
Başkan Selçuk; "AK Parti Malatya İl Gençlik 

Kolları Başkanım Ömer Akın’ın takdirleriyle, 
Ak Parti Doğanşehir İlçe Gençlik Kolları Baş-
kanlığına Getirildim. Göreve gelmemde katkı 
sunan Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Baş-
kanım Ömer Akın’a Ve Teşkilat mensuplarına 
teşekkür ederim. Genç ve dinamik bir yönetim 
anlayışı ile Doğanşehir için çalışacağım."dedi.

DOĞANŞEHİR ÜLKÜ OCAKLARINDA ÖRNEK DAVRANIŞ
Doğanşehir Ülkü Ocakları 

Teşkilatı tarafından Sürgü göleti 
çevresindeki çöpleri toplayarak 
çevre temizliği yaptılar ve kamp 
alanında ateş yakıp sohbet ettiler. 
Doğanşehir Ülkü ocakları teşkilatı 
tarafından "Şehitlerimizin kanla-
rıyla suladığı vatan toprağını kir-
letmemenizi rica ederiz."dediler.
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YAZ GAZETECİ YAZ !
ALEVİ KİMDİR?
BUNLARI, DA YAZ

Değerli canlar, Alevilik barış, birlik ve 
kardeşlik inancının adıdır. 72 milleti yara-
tandan dolayı sevmenin adıdır. Bu nedenle 
Alevi olmak demek barıştan kardeşlikten ve 
birlikten yana olmak demektir. Hz. Muham-
med Ali yolunun yolcusu olan Aleviler daima 
birliği, barışı ve kardeşliği inançlarından do-
layı savunmuşlardır. İşte bu nedenle Aleviler 
bu ülkede ulusal birliğin ve barışın güvencesi 
olan topluluktur. Unutulmamalıdır ki Anadolu 
adlı bu toprakları Aleviler İslam, açmışlardır, 
Anadolu, yu İslamlaştıran Alevilerdir. Ana-
dolu Alevi Uluları olan Ahmet Yeseviler, Hacı 
Bektaş Veliler, Şah

İbrahim Veliler, Hacı Mahmudu Veliler, 
Hacı Bayram Veliler, Ebul Vefala, Sarı Sal-
tuklar, Yunus Emreler, Şeyh Edebaliler ve 
daha adını sayamadığımız niceleri sayesinde 
İslam,la buluşmuştur. Dolayısıyla bu ülkenin 
hamurunda Alevilik vardır... 

Bir düşünelim, ülkemizin dörtbir yanının 
Alevi Ulularının yatırları ve dergahları ile dolu 
oluşu neyi anlatmaktadır ?. 

Bir düşünelim Alevi Ozanlarını, Türk ede-
biyatından çıkaralım geriye ne kalır...

Bu topraklar bütün ulusumuzun öz yur-
dudur, artık bunu anlama zamanı gelmiş ve 
geçmiştir. Bin yıl önce Türk kavimlerinin

Orta Asya,dan Horasan,dan Türkistan,dan
akın akın Anadolu’ya gelmesiyle bu top-

raklar Aleviliğe yani İslam,a kucak açmıştır. 
Bu toprakların hamuru Alevi İslam inancıyla 
yeniden karılmıştır. Duymasını bilenlere 
söyleyelim ki Anadolu’da dağ, taş ova, yayla, 
ırmak, göl, dere, tepe her ne varsa Hz. Ali nin 
adını haykırmaktadır. Nitekim bu topraklar, 
Ehli Beyt soyundan gelen Seyitlerle doludur. 
Aleviler geçmişte ve günümüzde görevlerini 
gereğince yapmışlardır. Bu nedenle Alevi 
toplumu bu ülkenin bu ulusun çimentosu-
dur. Cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin 
yılmaz bekçisi olan Aleviler Türk ulusunun 
yüz akıdır. Büyük Ozanımız Pir Sultan,ın hay-
kırdığı gibi, Gelin Canlar bir olalım diyoruz. 
Aleviler hiçbir zaman fitnenin yanında olma-
mışlardır. Çünkü yüce inancımız Kerberla,dan 
ders aldıkları için cibiri, kini, nefreti, şiddeti 
yasaklamış İmam Hüseyin gibi yaşayanların 
insan gibi insan olanların ölümsüzlüğüne 
inanmıştır.

NOT:
Sevgili canlar, Hz. İmam Hüseyin,Hicretin
3,üncü, başka bir rivayete göre ise 4,üncü 

yılı Şaban Ayı,nın 3.günü Medine,de doğmuş-
tur. Yine rivayete göre altı aylık, doğmasına 
karşın yaşamıştır. İslam inancına göre Hz. 
Hüseyin dışında 6 aylık olup da yaşayan tek 
kişi Hz. İsa,  dır.

Hz. İmam Hüseyin Şehit edildiğinde tarih 
hicretin 61 yılı Muharrem Ayı, nın 10.Günü 
ikindi vaktini ( yani bu günkü takvimle Eylül 
ayının 10,cu gününü gösteriyor ). Şehit oldu-
ğunda 56 yaşındaydı.

Sevgili canlar, ibadetleriniz ulu dergâhta 
hak defterine yazılsın. İmam Hüseyin ve tüm 
Kerbela Şehitlerinin şefaati üzerinize olsun. 

KUDRET
ERDEM

PROF. DR. AKTÜRK AMELİYAT ETTİ ALİ BOZOĞLAN “MALATYADA DOĞDUM” DEDİ

Malatya Eğitim Araştırma 
hastanesinde bir ilk.: Gazian-
tep'te kalp krizi geçiren Ali 
Bozoğlan isimli vatandaş  Ma-
latya Eğitim Araştırma hasta-
nesine gelerek bir ilke imza 
attı. 

Gaziantep'te yaşayan Ali 
Bozoğlan isimli vatandaş  
kalp krizi geçirmiş, kalp ka-
paklarının birinin değişmesi 
gerektiğini gittiği hastanede 
öğrenmiş. Bozoğlan açık kalp 
ameliyatı olmak istemediği-
ni söylemiş ve bunun üzeri-
ne Prof. Dr. Erdal Aktürk'e 
yönlendirilmiş. Malatya Eği-
tim Araştırma hastanesinde 
Başhekim olan Aktürk has-
tanenin ilk kapalı yöntemle 
(TAVİ) kasıktan iğne ile girile-
rek kalp kapakçığı değişimini 
gerçekleştirdi.  

Malatya Eğitim Araştırma 
hastanesinde Prof Dr. Erdal 
Aktürk Tarafından TAVİ yön-
temiyle yapılan ameliyattan 
sonra sağlığına kavuşan Ali 
Bozoğlan şunları söyledi. 
"Yaklaşık 6 yıl önce Gazian-
tep’te kalp krizi geçirdim. 
Hocalarım kalp kapakçığı-
nın değişmesi gerektiğini ve 
bunu açık kalp ameliyatı ile 
yapılacağını söylediler, ben 
açık kalp ameliyatını kabul 
etmedim. Doktorum kapalı 
kalp ameliyatını Malatya Eği-

tim Araştırma Hastanesinde 
başhekim olan Prof. Dr. Erdal 
Aktürk'ü önerdi.  Malatya'ya 
geldim Erdal bey beni muaye-
ne etti. Kapalı kalp ameliyatı 
yapmaya karar verdi. Şimdi 
ameliyatımı yaptı. Kalp kapa-
ğımı değiştirdi. Dün ameliyat 
oldum bu gün evime gidece-
ğim Allah ondan ve ekibinden 
binlerce kez razı olsun, 68 ya-
şında değil de 20 yaşında gibi 
sağlığım yerinde, önce mer-
diven çıkamıyordum nefesim 
sıkışıyordu, göğsümde ağrı-
larım vardı, yoruluyordum.  
Allaha Şükür Prof. Dr. Erdal 
Aktürk  ve ekibi sayesinde 
sağlığıma kavuştum. yeniden 
doğdum.. "Doğum yerim artık 
Malatya dır" dedi. 

Ameliyatı gerçekleştiren 
Prof Dr. Aktürk ise yapılan 
ameliyatın hastanede ilk ol-

duğunu belirterek şunları 
kaydetti: " Ali bey daha önce 
kalp krizi geçirmiş kalbinin 
bir kısmını kaybetmişti, daha 
sonrada kalp kapaklarında 
kaçak olduğu ve daralma ol-
duğu söylenmiş ve bunun için 
de ameliyat olması önerilmiş. 
Ali bey açık kalp ameliyatı is-
temediği için bize geldi, bizde 
merkezimizde ilk defa kapa-
lı bir yöntemle kasıktan bir 
iğne ile girip kalp kapakçığını 
değiştirdik. Şimdi şifa ile in-
şallah taburcu edeceğiz. Bu 
işlemin özelliği çok çabuk bir 
şekilde iyileşmesi,  ameliyat 
yaralarının olmaması kısa bir 
sürede normal hayatına dön-
mesidir.  Tabi Ali beyin has-
tanemiz için farklı bir önemi 
var, ben bu işe ilk başladığım-
da buradan hastalar Gazian-
tep’e giderdi, özel hastane-

lerde tedavi olurlardı, şimdi 
ise hastalar Gaziantep ten                                                   
Malatya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine geliyor. Bu başa-
rının hastanemiz için ayrıca 
önemi var. Geçmiş olsun sağ-
lıklı ve sıhhatli iyi bir yaşam 
diliyoruz" dedi. . 

Daha sonra Gaziantep ten  
gelen kalp hastası Ali Bozoğ-
lan hastanede bir gün kaldık-
tan sonra taburcu edildi. 

 Uzmanlar kalbinizle il-
gili şu sorunlar varsa mutla-
ka  hekiminize başvurmanızı 
öneriyor.  Bu tür hastalıkla-
rın belirtileri Çabuk yorulma, 
halsizlik,çarpıntı,tıkanma 
hissi nefes darlığı, ayaklarda 
şişlik, baş dönmesi, göğüs 
ağrılarınız varsa mutlaka bir 
sağlık kuruluşuna baş vuru-
nuz önerisinde bulunuyor.

GAZİANTEP’TE 6 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİREN HASTAYI 
ERDAL AKTÜRK ANJİYO YÖNTEMİYLE TEDAVİ ETTİ

Dolandırıcılar Doğanşehir’de Yakalandı

11.09.2019 tarihinde mağdur şahsı 
cep telefonundan aramak suretiyle ken-
dilerini Polis ve Savcı olarak tanıtan (5) 
şüpheli şahıs, mağdur vatandaş üzerin-

de korku ve panik yaratmak suretiyle  
ikamette  bulunan  Ziynet eşyalarını ve 
nakit parayı, poşete koydurarak  belirti-
len noktaya bıraktırmak suretiyle bahse 

konu malzemeleri alarak olay yerinden 
uzaklaşmışlardır. Konu ile ilgili olarak 
ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; 

 Dolandırıcılık olayını gerçekleştir-
diği tespit edilen (5) şüpheli şahıs ve 
kullandıkları araç yapılan çalışmalar 
neticesinde tespit edilmiş ve şüpheli 
şahıslar Doğanşehir Sürgü kasabasında 
yakalanmıştır. 

 Araç içerisinde ve Şüpheli şahısların 
üzerinde yapılan aramalardaş, ise mağ-
dur vatandaşımıza ait, (20 adet cum-
huriyet altını, 3 adet yarım altın, 2 adet 
çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 
adet tek küpe, 1 adet zincir kolye, 5 adet 
bilezik  ve 2340 TL) para teslim alınmış 
ve müştekilere teslim edilmiştir.

 (5) şüpheli şahıs 12/09/2019 günü 
haklarında gerekli işlemlerin yapılabil-
mesi için adli makamlara sevk edilmiştir

Doğanşehir Kros Yarışmasında İl Birincisi Oldu
Doğanşehir ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Mu-

hiddin Karaman Kros Müsabakalarında 1'inci oldu.
Bu yıl spor müsabakalarına damga vuran Doğanşehir ilçe-

sinden bir büyük başarı da Atatürk Ortaokulu öğrencisi Muhid-
din Karaman’dan geldi.  İl Kros Müsabakalarında İl Birincisi ola-
rak Doğanşehir ilçesini temsilen bölge elemelerine katılmaya 
hak kazandı.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler; "Öğrenci-
lerimize fırsat verildiğinde, imkânlar sağlandığında neler yapa-
bileceklerini bir kez daha kanıtlamış oldular. Başarıları ile bizle-
ri onurlandıran öğrencilerimizi, onları keşfeden Beden Eğitimi 
öğretmenlerimizi ve okul idarelerini tebrik ediyoruz." dedi.


