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Acıbadem Bulgaristan'ın En Büyüğü Oldu

Acıbadem'in Bulgaristan'da-
ki Tokuda Grup ve City Clinic 
Grup’u satın alması, Bulgaris-
tan Rekabeti Koruma Kurulu 
tarafından onaylandı ve hisse 
devri anlaşması resmi olarak 
tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamada 
Acıbadem'in Bulgaristan'ın en 
büyük sağlık sunucularından 
Tokuda Grup ve City Clinic 
Grup'u satın almasının Bulga-

ristan Rekabeti Koruma Kurulu 
tarafından onaylandığı ve hisse 
devri anlaşması resmi olarak 
tamamlandığı bildirildi.

Acıbadem'in Bulgaristan'da 
gerçekleştirdiği satın almalara 
yönelik Grand Hotel Sofya'da 
hisse devri imza töreni ve basın 
toplantısı düzenlendi.

Türkiye, Bulgaristan, Make-
donya ve Arnavutluk'tan basın 
mensuplarının katılımıyla ger-

çekleşen basın toplantısında, 
Acıbadem'in Bulgaristan'da 
yaptığı 125 milyon avroluk ya-
tırımla birlikte artık Acıbadem 
City Clinic adıyla Bulgaristan'ın 
en büyük sağlık sunucusu ola-
rak hizmet vereceği açıklandı.

Hisse Devri imza törenine 
Acıbadem Sağlık Grubu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Aydınlar, City Clinic'in Yönetim 
Kurulu Üyesi Angel Angelov ve 
Tokuda Grup Yönetim kurulu 
Üyesi Arthur Stern katıldı.

Konuya ilişkin görüşlerine yer 
verilen Mehmet Ali Aydınlar, 
Bulgaristan'ın, Acıbadem'in yurt 
dışındaki 3. yatırım hamlesi ol-

duğunu ifade etti.
Makedonya Üsküp'te, Acıba-

dem Sistina Hastanesi ile yurt 
dışındaki ilk yatırımlarını ger-
çekleştirdiklerini anımsatan Ay-

dınlar, şunları kaydetti:
"A r d ın d a n  Ku zey  I r a k 

Süleymaniye'de Faruk Medical 
City hastanesi hizmete girdi. 

Ulusal Etnik Azınlıklar 
Festivali’ne Büyük İlgi 
4 Haziran, Cumartesi günü, 

Kırcaali’de “Kırcaali - Hoşgö-

rü Başkenti” başlığı altında 
gerçekleştirilen 6.Ulusal Etnik 
Azınlıklar Festivali bölgeden 
300’ü aşkın amatör dansçı ve 
şarkıcıyı aynı sahnede buluş-
turdu. Festival her yıl Kırcaali 

Ömer Lütfi Kültür Derneği ve 
Kırcaali Belediyesi tarafından 
düzenlenmektedir. 

Kültür Evi salonunda bölgede 

yaşayan farklı etnik azınlıklara 
ait folklor örnekleri sergileyen 
17 folklor ekibi sahne aldı. İlde 
mevcut halk toplum merkezleri 
ve okulların çatısı altındaki ço-

Devamı 7’de

Devamı 3’te

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali’de İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Tanıtım Semineri

02.06.2016 tarihinde 
Kırcaali Ömer Lütfi Der-
neği Kültür ve Eğitim Mer-
kezi Konferans salonunda 
İzmir Kâtip Çelebi Üni-
versitesi tanıtım semineri 
yapıldı. Tanıtımda İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Turan Gökçe, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ünal Şenel ve 
Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ensar Kesebir 
yer aldılar. 

Tanıtım toplantısında İz-
mir Kâtip Çelebi Üniver-
sitesi ile işbirliği yapan 
İzmir Kültür ve Sanat Der-
neği Yönetim Kurulu Üye-
si Aynur Şenel ve dernek 
üyesi Fatma Gökçe hazır 
bulundu.

Seminer in  başında 
Prof. Dr. Turan Gökçe 
Kırcaali’de organize edi-
len tanıtım seminerinden 
dolayı Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Müdürü Müzekki 
Ahmet’e teşekkür ederek 
bir plaket sundu. 

Rektör Yardımcılığının 
yanı sıra Sosyal ve Be-
şeri Bilimler Fakültesi 
Dekanı da olan Prof. Dr. 
Turan Gökçe yaptığı tanı-
tımda 2010 yılında yeni bir 
devlet üniversitesi olarak 
kurulan İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi’ne 17. yüzyılın 
Osmanlı dünyasının önde 
gelen bilim ve fikir adam-
larından Katip Çelebi’nin 
ismi verilip, iki önemli slo-
ganının “Yeni Nesil Dev-
let Üniversitesi” ve “Farklı 
Fikirlerin Sesi” olduğunu 
belirtti. Rektör Yardımcı-
sı, özetle şunları söyledi: 
“Üniversitemiz üç temel 
alan üzerine kurgulandı. 
Bunlardan birincisi sağ-
lık, ikincisi fen ve mühen-
dislik bilimleri, üçüncüsü 
de sosyal bilimler. Sağlık 
bilimlerinde Tıp Fakülte-
miz var. Tıp Fakültemizin 
uygulama hastanesi 1100 
yataklı. Tıp Fakültesi’nde 
yeni tasarlanan bir prog-
ram tatbik ediliyor, teorik 
olarak son derece ileri 
bir program uygulanıyor. 
Ama pratik açısından da, 
klinik uygulamalar açısın-
dan da, hasta tecrübesi 
kazandırmak açısından 
da öğrencilere 1100 ya-
taklı hastanesiyle diğer 
ortalama 500 yataklı Tip 
Fakültelerine göre büyük 
avantaj sağlıyor. Hem sa-
yısal olarak ortalamanın 
üzerinde, hem de nitelik 
olarak gerçekten ortala-

manın çok çok üzerinde 
bir akademik kadroya sa-
hip bir Tıp Fakültemizin ol-
duğunu belirtmem lazım. 
İkincisi Diş Hekimliği Fa-
kültemiz de aynı şekilde 
güçlü teorik eğitim veri-
yor, ama bunun yanında 
üçüncü sınıftan başlayan 
klinik uygulamalarıyla bir-
likte ciddi bir tecrübe ka-
zandırıyor. Mezunları ister 
üniversite hastanelerinde 
TUS sınavına girerek, ba-

şararak, ya da bu sınava 
girmeden doktora progra-
mına başlayarak üniver-
site hastanesinde devam 
edebiliyor. Sağlık Bilimleri 
Fakültemiz var. Hemşire-
lik Bölümü, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölümümüz var. Bunlar 
dört yıllık bölümlerdir ve 
gerçekten önemli ölçüde 
açık bulunan bölümlerdir. 
İzmir’de olmamız, kendi 
imkanlarımız dışında baş-
ka kamu kurumlarının im-
kanlarından da yararlan-
mamız dolayısıyla bizim 
öğrencilerimiz gerçekten 
kendilerini şanslı bulu-
yorlar. Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu 
diye bir okulumuz var. Bu 
iki yıllık bir önlisans prog-
ramı tatbik ediyor. Bu 
okulda da ihtiyaç olan ara 
elemanları yetiştiriyoruz. 
Mesela Ağız ve Diş Sağlı-
ğı Programımız var. Bunu 
bitirenler diş hekimlerine 
yardımcı eleman olarak 
çalışacaklar. İki yıllık Yaş-
lı Bakım Bölümü’müz var. 
İzmir Narlıdere’de öğren-
cilere uygulama imkanı 
sağladığımız Aile ve Sos-
yal Politika Bakanlığı’na 
bağlı 1100 yataklı bir Yaşlı 
Bakım Evi var. Eczacılık 
Fakültemiz var. Üniversi-
temizin ikinci önemli ayağı 
mühendislik bilimleri. Bu-
rada Mühendislik Fakülte-

miz var. Klasik bölümlerin 
yanında çok ilgi gören Bi-
yomedikal Mühendisliği 
gibi yeni kurgulanan bö-
lümlerimiz de var ki, bun-
lar hep birbirini destekle-
yen hususlar. Uygulama 
alanları var. Dolayısıyla 
bilgi üreten üniversitenin 
fikirlerini projeye dönüş-
türen ve bunu teknolojiye 
dönüştürebilen bir işbirliği 
altyapısı var. Mühendislik 
bölümlerinin fazlaca ilgi 

gördüğünü söyleyebilirim. 
Üçüncü ayak sosyal bilim-
ler dedik. Sağlık bilimleri 
ve mühendislik bilimlerine 
verdiğimiz önem ve değer 
kadar sosyal bilimlere de 
önem veriyoruz, çünkü 
bunun bugün olduğu gibi 
gelecekte de insanlık açı-
sından son derece önem-
li olduğunu düşünüyoruz. 
İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültemiz, Sosyal ve Beşe-
ri Bilimler Fakültemiz, Tu-
rizm Fakültemiz ve İslami 
İlimler Fakültemiz ile de 
sosyal bilimler alanında 
varlık göstermeye çalışı-
yoruz. Her bir fakültemizi 
iyi kurguladığımızı düşü-
nüyoruz. Tüm ilgili fakülte-
lerde ve bölümlerde önce-
likli çalışma alanlarından 
birisinin de Balkanlar ol-
duğunu baştan belirledik 
ve hem programlarımıza, 
hem akademik kadrola-
rımızı birazcık buna uy-
gun olarak oluşturmaya 
çalıştık. Biz kendimizi 
sürekli geliştiriyoruz. Bü-
tün programların akredite 
olması için bütün hazır-
lıkları yapıyoruz. Değişim 
programlarından yararla-
narak bize gelen öğren-
cilerimize akreditasyon 
şartlarını sağlayarak açık 
bir tablo sunuyoruz ve o 
tabloya bakarak standart 
bir eğitim hizmeti sunma-
ya çalışıyoruz. Program-
larımızın çoğunda Türkçe 

eğitim veriyoruz ama bazı 
programlarımızda da İn-
gilizce eğitim veriyoruz. 
Mühendisliklerde, diş he-
kimliğinde hem İngilizce, 
hem Türkçe eğitim veri-
yoruz. Gelen öğrencinin 
durumunu değerlendi-
rerek buna karar veriyo-
ruz. Bunun altyapısını da 
oluşturduk. Bizim öncelikli 
misyonumuz araştırmacı 
ve girişimci bir üniversite 
olmamızdır. Lisansüstü 

çalışmaları önemsiyoruz. 
İstiyoruz ki, öğrencile-
rimizin önemli bir kısmı 
lisansüstü çalışmalarına 
devam etsin ve gerçekten 
akademik düzeyde genç 
bir bilim insanları olarak 
dünya bilim kervanına 
katılsınlar ve onları bu 
doğrultuda yetiştirmeye 
çalışıyoruz”. 

Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ünal Şenel, se-
minere katılan gençlerin 
hangi bölümleri tercih 
ettiklerini sordu ve üni-
versite eğitimi görenlere 
de nasıl katkı sağlayabi-
leceklerini söyledi. Yrd. 
Doç. Dr. Ünal Şenel şu 
ifadeleri kullandı: “İnsa-
nın üniversite yılları ve 
ondan sonraki yüksek 
lisans, doktora dönemle-
ri dünyasının şekillendi-
ği, kendisini bulduğu ve 
hayata gerçek anlamda 
hazırlandığı bir zaman 
dilimi. O yönden üniver-
siteyi okuduğunuz il, şe-
hir, ortam da bir o kadar 
önemli. Yani her hangi bir 
Anadolu’da üniversitede 
okumak yerine İzmir’de 
yüksek eğit im almak, 
mastır, doktora yapmak 
sizin dünyaya bakışınızı 
değiştirecektir. O yönden 
İzmir, Türkiye’deki diğer 
şehirlere göre dünyaya 
en açık şehirlerden biri-
sidir. Türk dünyasından 

gelen öğrenciler İzmir’de 
yoğun olarak eğitim gö-
rüyor. Ege Üniversitesi 
içerisinde Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü 
var. Diğer üniversiteler 
de böyle. Dolayısıyla İz-
mir bir üniversiteler şeh-
ri aynı zamanda. Bizim 
üniversitemizin dışında 
diğer üniversitelerin biri-
kiminden de kütüphane 
ve diğer sosyal kültürel 
etkinlikler açısından fay-
dalanma imkanınız ola-
cak. Dolayısıyla İzmir bir 
kültür, sanat şehri. Aynı 
zamanda bir sanayi şeh-
ri. Bu yönüyle İzmir size 
çok şey vaat ediyor. Bizim 
üniversitemiz Balkanlara 
özel ilgi duyan üniversite. 
Türkiye’deki üniversiteler 
arasında hiç birisi Balkan-
lara ve Balkanlar’da yaşa-
yan kardeşlerimize bizim 
kadar yakınlık duymuyor, 
onlar için kafa yormuyor, 
proje üretmiyor. Üniversi-
teye alınacak hocalar ter-
cih edilirken özellikle Bal-
kanları çalışan, Balkanlar-
la ilgili yayını, makaleleri, 
kitabı olan hocaları tercih 
ediyorlar. O yönden siz 
hangi alanı seçerseniz 
seçin İzmir’de ve bizim 
üniversitemizde sahipsiz 
kalmayacaksınız. Dernek-
lerin burs vermeleri de 
sağlanacak. Eğer Katip 
Çelebi Üniversitesi’nde 
eğitim alırsanız hem dün-
ya ile tanışacaksınız, hem 
Türk toplumu ile, kültürü 
ile daha içli dışlı olacaksı-
nız, hem de kendinizi çok 
daha birikimli, donanımlı, 
çok yönlü olarak yetiş-
tireceksiniz. Orada bir 
aileniz, bir yuvanız var. 
Bunu size duyurmak için 
geldik”. 

Dr. Ünal Şenel’in konuş-
masının ardından teknik 
konularda bilgi veren Yrd. 
Doç. Dr. Ensar Kesebir, 
Katip Çelebi Üniversitesi-
ni bitiren Bulgaristanlı öğ-
rencilerin hem Türkiye’de, 
hem Bulgaristan’da iş 
bulma imkanı olacağının 
altını çizerek bunun çok 
büyük bir avantaj oldu-
ğunu belirtti. Dr. Ensar 
Kesebir şöyle konuştu: 
“Türkiye’de okumak için 
bazı imkanlar sunuluyor. 
Hem lisans, hem de lisan-
süstü düzeyinde Türkiye 
bursları var. Bunun hari-
cinde Türkiye’deki çeşitli 
vakıfların verdiği burslar 
var. Bizim üniversitemizin 
kendi yemek bursu var, 
kampüsümüzün içinde 
kızlara özel yurt var, yurt 
ücreti 200 lira, özel yurtlar 
var, ücretleri 300-800 lira 
arasında değişiyor. Dola-
yısıyla Türkiye burslarının 

haricinde de Türkiye’de 
okurken destek alabi-
leceğiniz kurumlar var. 
Bunlar bir avantaj. Bir de 
kaliteli hocalar da önemli. 
Biraz teknik bilgi vereyim. 
Önce tercihlerimiz 13 Ha-
ziran-15 Temmuz arasın-
da olacak. Bu ön değer-
lendirmeden geçtikten 
sonra ağustosun başında 
değerlendirme sonuçları 
ilan edilecek ve Ağustos 
ortasında kayıtlar yapıla-
cak. Türkçe yeterlilik sına-
vından geçeceksiniz. Bu 
sınavı TÖMER yapıyor. 
Bu sınavda Balkanlar’dan 
gelen öğrencilerin çoğu 
başarılı oluyor. İngilizce 
eğitim yapan bölümler 
var. Bunun için de ağus-
tosun sonunda İngilizce 
sınavı yapılıyor. Burada 
başarılı olmanız gereki-
yor. Olmazsanız 1 sene 
hazırlık için İngilizce oku-
yacaksınız. Kontenjanlar-
dan bahsedeyim biraz. 
Mesela Diş Hekimliği 
Fakültesi’nin 5 kontenja-
nı, İslami İlimler -4, Türk 
Dili ve Edebiyatı-4, Tıp 
Fakültesi-3 kontenjanımız 
var. Yani diğer üniversite-
lere göre kontenjanları-
mız geniş. Balkanlıların 
da yüzde 50-60-70 tercih 
edilme şansı var. Diye-
lim ki Türkiye burslarını 
kazanamadınız ve kendi 
imkanlarınızla okumak is-
tiyorsunuz, o zaman harç-
lar var. Mesela Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nü 
kazanan biri dönemlik 
284 Tl bir ücreti var. Baş-
vurular internet üzerinden 
de yapılabilir. Giriş sınavı 
yapmıyoruz. Lise not orta-
laması puanına göre baş-
vuracaksanız. Dolayısıyla 
bu da bir avantaj. Amaç 
Balkanlar’dan daha çok 
öğrenci çekmek. Üniver-
sitenin http://www.ikc.edu.
tr/ web sitesine girdiğiniz-
de ana sayfada Uluslara-
rası Öğrenciler Duyuru-
lar kısmında hem lisans, 
hem lisansüstü düzeyinde 
Uluslararası Öğrenciler 
Başvuru Kılavuzu diye bir 
madde var. Oradan takip 
edebilirsiniz”. 

Seminer in sonunda 
Müzekki Ahmet, “Bu 
açıklamalarınızdan do-
layı teşekkür ederim. 
Bulgaristan’da, hele Kır-
caali bölgesinde çok 
büyük hekim açığı var. 
İnşallah, gençler imiz 
Türkiye’de okuyup tekrar 
buralara döner ve ileride 
köylerimizde sağlık ala-
nında çalışırlar. Sağ olun! 
İnşallah, ileride bu tür ta-
nıtım toplantılarına devam 
edeceğiz” dedi.

Resmiye MÜMÜN
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Acıbadem Bulgaristan'ın En Büyüğü Oldu
1. sayfadan devam

Şimdi de Bulgaristan'da 
yine büyük bir yatırımla 
yurt dışı hamlelerimize 
devam ediyoruz. Bundan 
sonra Romanya ve Sırbis-
tan gibi Balkan ülkelerine 
yatırım yapma düşün-
cemiz var. Ortadoğu ve 
Balkanlar'daki büyüme 
stratejimiz doğrultusunda 
büyük adımlar atıyoruz. 
Satın aldığımız 4 has-
tane ve 4 tıp merkezi ile 
Bulgaristan'da bir Türk 
markasıyla hizmet vere-
cek olmaktan kıvanç du-
yuyorum. Bundan sonra 
Acıbadem, Bulgaristan'da 
1 milyonun üzerinde has-
taya nitelikli sağlık hizmeti 
sunuyor olacak. Bunu da 
günümüz sağlık sek-
töründe Bulgaristan'ın 
yeni par layan yıldızı 
City Clinic Grup ve kök-
lü geçmişi olan Tokuda 
Grup'un sektördeki gücü 
ve Acıbadem'in sağlıktaki 
25 yıllık tecrübesi ve gü-
cüyle birleştirerek, ortak 
bir sinerjiyle gerçekleşti-
receğiz."

Açıklamada, satın alma 
sonrası "Acıbadem City 
Clinic" markasıyla hizmet 
verecek olan grubun Yö-
netim Kurulu Başkanlı-
ğını, Acıbadem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Aydınlar'ın, grubun 
Üst Yönetisi (CEO) göre-
vini ise halihazırda aynı 
pozisyonda bulunan Ilian 
Grigorov yürüteceği bilgi-
si verildi.

"Güzel haberleri siz-

lerle paylaşacağız"
Acıbadem Sağlık Grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Acıbadem City Clinic'in 
Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak basın mensupla-
rına bir açıklama yapan 
Aydınlar, Acıbadem'in 
yalnızca Türkiye'nin de-
ğil, yaptıkları bu yatırımla 
Bulgaristan'ın da en bü-
yük sağlık sunucusu ol-
duklarını dile getirdi.

Aydınlar, bu yatırımla-
rın, Ortadoğu ve Balkan-
lar'daki büyüme stratejile-
ri doğrultusunda attıkları 
adımlardan yalnızca birisi 
olduğuna dikkati çekti.

Yüksek kaliteli ve yüksek 
teknolojili sağlık hizmetle-
rine duyulan ihtiyacın far-
kında olan Acıbadem için 
bu anlaşmanın öneminin 
büyük olduğunu vurgu-
layan Aydınlar, "Bundan 

sonra Bulgaristan'ın çev-
re ülkeler için sağlıkta bir 
çekim merkezi olacağını 
vurgulamak isterim. Acı-
badem olarak Bulgaris-
tan'daki 4 hastane ve 4 tıp 
merkezini alarak bünye-
mizdeki hastane sayısını 
22'ye tıp merkezi sayısını 
17'e çıkardık. Yakında, 
Avrupa'daki yeni yatırım-
larımızla ilgili güzel haber-
leri sizlerle paylaşacağız" 
değerlendirmesinde bu-
lundu.

Aydınlar, Acıbadem'in 
sağlık h izmet ler inde 
uluslararası standartlarla 
hizmet verdiğini ve "Acı-
badem kalitesi" algısını 
oluşturduğunu ifade etti.

Oluşturdukları bu ka-
l i teyi, Acıbadem City 
Clinic markasıyla hızla 
Bulgaristan'a da taşıya-
caklarını aktaran Aydınlar, 

"Kısa zamanda buradaki 
hastane ve tıp merkez-
lerimiz de Acıbadem ka-
litesiyle hizmet veriyor 
olacak. Bundan sonra 
yılda yaklaşık 1 milyon 
hasta, Bulgaristan'da da 
Acıbadem'in nitelikli sağ-
lık hizmetlerinden yararla-
nacak" bilgisini verdi.

"Yeni ve güçlü tıbbi 
hizmetler sunacağız"

Acıbadem City Clinic 
CEO'su Ilian Grigorov ise 
Acıbadem'in bilgi biriki-
minin hizmetlerine hızlı 
bir şekilde yansıyacağını 
böylece yeni ve güçlü tıb-
bi hizmetler sunacaklarını 
belirtti.

Grigorov, Acıbadem City 
Clinic olarak Bulgaris-
tan'daki tıbbi hizmetlerin 
seviyesini daha da artı-
racaklarını, zira ülkede 
en üst seviyede hastane-

lerin bulunmasının diğer 
tıbbi tesislerin de gelişip 
büyümesi için ilgili şirket-
leri de motive edeceğine 
işaret etti.

Gelişim hedefleri doğ-
rultusunda hastane bi-
nalarının yenileneceğini 
ayrıca yeni binalar inşa 
edileceğini aktaran Gri-
gorov, "Bunun yanı sıra 
odaklandığımız; onkoloji, 
kardiyovasküler hastalık-
lar, nöroloji ile anne ve 
çocuk sağlığı alanlarında 
özel hizmetler geliştire-
ceğiz. Özellikli tıp tek-
nolojileri ve kliniklere de 

ağırlık vereceğiz. Beyin 
tümörlerinde ışınlarla te-
davi yapan Gamma Knife 
ve dünyanın en gelişmiş 
robotik cerrahi yöntemi 
olan da Vinci gibi ileri tek-
nolojileri bulunduracağız. 
Ayrıca bu alanda, dünya-
daki ileri merkezler şek-
linde kurgulanacak Beyin 
Bilimleri Merkezi ve İnme 
Merkezi kuracağız. Bir de 
Bulgaristan'da büyük bir 
ihtiyaç olduğunu düşün-
düğümüz Organ Nakli 
Merkezi'ni de hayata ge-
çireceğiz."

                         Milliyet

Lütfi Mestan: "Parti tescilinin geciktirilmesi için siyasi baskılar var”
Sorumluluk, Özgürlük 

ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) Partisi Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan, 
yeni kurduğu par tinin 
Cumhurbaşkanlığı seçi-
minin nihai sonucu açı-
sından büyük önem taşı-
masından dolayı tescilinin 
geciktirilmesi için mahke-
meye siyasi baskı yapıldı-
ğından şüphe duyuyor. 

Sofya Şehir Mahkemesi 
Ticaret Dairesi, tüzükte 
bazı belirsizliklerin gi-
derilmesine kadar yeni 
partinin tescil edilmesine 
ilişkin duruşmalara başla-
mayacağını açıkladı. 

Mestan, bunun yeni bir 
kuruluş konferansının dü-
zenlenmesi gerektiği an-
lamına geldiği yorumunu 
yaptı. Çünkü ancak kuru-
luş konferansında alınan 
kararla parti tüzüğünde 
değişiklikler yapılabilir ve 
ondan sonra da tescil için 
tekrar mahkemeye başvu-
rulabilir. 

Bu durumda DOST 

partisinin tescil işlemi-
ne bakan Sofya Şehir 
Mahkemesi hakimi Liliya 
İlieva’nın tarafsızlığı ve 
objektif liğinden şüphe 

duyduğu için redd-i ha-
kim talebinde bulunduğu 
anlaşıldı. 

Mestan, “DOST parti-
sinin tescil edilmesinden 
rahatsız olan siyasi güçler 
olduğundan şüphem yok. 
Bu partiler aşırı milliyetçi 
oluşumlar ve tüm Rusya 
yanlısı güçlerdir. DOST 

açıkça Avrupa-Atlantik 
yanlısı politika yürütecek” 
diye konuştu.

Mestan’ın ifadelerine 
göre DOST par tisinin 

tescil edilmesi Cumhur-
başkanlığı seçiminde rol 
oynayacak, çünkü parti 
tescil edilirse, hemen Av-
rupa-Atlantik yanlısı Cum-
hurbaşkanı adayının oyla-
rı artacak ve parti gelecek 
Cumhurbaşkanı adayının 
Avrasya Birliği’nin temsil-
cisi olmaması için katkı 

sağlayacak. 
M es t an ,  “ Kos t ad in 

Paskalev ve Korneliya 
Ninova’ya hatırlatmak is-
terim ki, mahkemeye bu 
şekilde kaba ve acımasız 
bir müdahale, anıtına çe-
lenk koydukları o diktatö-
rün totaliter yönetimi yılla-
rında mümkündü. Çağdaş 
ve NATO üyesi olan Bul-
garistan o zamanki Todor 
Jivkov’un Bulgaristan’ı 
değil” dedi. 

Mestan, başvuru belge-
lerinde her hangi bir usul-
süzlük olmadığına kesin 
kanaat getirerek, bugüne 
kadar hiçbir siyasi oluşu-
ma tüzüğünde yer alan 
ifadelerin açıklamasını 
yapması için baskı uygu-
lanmadığından yeni par-
tiye karşı eşsiz benzersiz 
bir tavır sergilendiğinin 
altını çizdi. 

Kayıt işlemlerini yürüten 
hakim Liliya İlieva, “Milli 
haysiyet duygusu tespit 
edilmesi” ifadesinde kul-
lanılan “tespit edilmesi” 

sözcüğünün serbest bir 
şekilde izah edilmesi em-
rini verdi.

Mestan, “Bulgar Dili’nde 
açık bir anlamı ve kul-
lanımı olan sözcüklerin 
açıklanması isteniliyor 
ve bu durumda Bulgarca 
Sözlüğü ‘ne başvurdum 
ki, 1009. sayfada “tespit 
etmek” sözcüğünün eş 
anlamları olarak –“belirle-
mek, doğrulamak, yasal-
laştırmak” yazıyor. Öyle 
ki, yeterli derecede ikna 
edici bir şekilde cevap 
verdiğimizi düşünüyoruz” 
diye izah etti. 

Hakim bu cevabı uygun 
bulmayıp, yeni bir emir 
gönderdiği belli oldu. 

Emirde tespit etmenin 
doğrulamak anlamına gel-
mediğini ve bu sebepten 
dolayı tüzükte kullanılan 
bu sözcük değiştirilme-
diği sürece duruşmanın 
yapılmayacağını belirttiği 
anlaşıldı. 

Bunun dışında mahkeme 
DOST partisinin “Bulgar 
toplumundaki reformcu 
güçleri somut olarak be-
lirtmesini” de talep ediyor. 
Çünkü parti evraklarında 
bunun reform yapma ar-
zusu içerisinde bulunan 
bir toplumsal grup olduğu-
nu yazdığı belirtiliyor. Ha-
kimin ifadelerine göre bu 
grubun nerede aranması 
gerektiği anlaşılmıyor. 

Kirkovo’da  B iber 
Festivali yapılacak 

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Süley-
man, “Kirkovo İlçesi’nin reklamını yapmak üzere Biber 
Festivali gerçekleştireceğiz. Biber Festivali için fikir 
komşu Yunanistan’da düzenlenen Kiraz Festivali’nde 
doğdu. Kiraz Festivali her yıl haziranın başında sınıra 

yakın Asomati köyünde gerçekleştiriliyor. Üç gün sü-
rüyor. Festivalin amacı misafirlerin bölgenin tarımsal 
olduğunu ve orada en kaliteli biberin yetiştirildiğini öğ-
renmeleridir” diye anlattı. 

Belediye Başkanı, “Biber Festivali nüfusun daha yük-
sek gelire sahip olmasını sağlayabilecek yeni bir tarım 
bitkisinin popülarize edilmesi için güzel bir vesile ola-
cak. Yunanistan’da biber ekilen tarım alanları Kırcaali 
ilindeki bizim alanlara benzerdir. Tüm il halkı sebze 
yetiştiriciliğine yönelebilir” dedi. 

Şinasi Süleyman, “Biber, yerel bir bayramın tanıtım 
yüzü olabilir. Eğlencenin yanı sıra biraz da reklam yapı-
labilir. Atraksiyon olarak mesela biber salçasının nasıl 
yapıldığını gösterebiliriz” diye fikrini paylaştı. 

Tütün üretiminin çöküşünden sonra üreticilerin çoğu 
biber üretimine yöneldi ve şimdi Kirkovo ili en çok kır-
mızı biber üreten bölgedir.                   Kırcaali Haber
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Hasene Derneği’nden ihtiyaç 
sahiplerine Ramazan kumanyası

Uzak Doğu'dan Asya'ya, 
Orta Asya'dan Ortadoğu 
ve Afrika'ya kadar geniş 
bir coğrafyada yardım 
faaliyetleri yürüten genel 
merkezi Almanya’da bulu-
nan IGMG Sosyal Yardım 
Derneği Hasene’nin tem-
silcileri İbrahim Uğurlu ve 
Zehra Uğurlu, Kırcaali’de 
yetim çocuklara ve ihti-
yaç sahiplerine Rama-
zan kumanyası dağıttı. 
Başmüftülüğün yardımı 
ve organizasyonu ile ya-
pılan kumanya dağıtımı 
yanı sıra Momçilgrad 
(Mestanlı) İlahiyat Lise-
si öğrencileri tarafından 
toplanılan hediyelik eşya 
ve maddi yardımların da 
yetim çocuklara dağıtıl-
dı. İhtiyaç sahiplerine bu 
yardımlarla birlikte ayrıca 
Müslümanlar dergisi ve 
Başmüftülüğün cep boy 
yayınları da hediye edildi. 
Merkez Cami avlusunda 
düzenlenen dağıtım töre-
ninde derneğin temsilcile-
ri ve Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet’ten başka 
Başmüftülük Sosyal İşler 
Bölümü’nde uzman Bahri 
İzzet, Momçilgrad İlahiyat 
Lisesi Müdürü Ahmet Bo-
zov ve Müdür Yardımcısı 
Haluk Yıldız da hazır bu-
lundu. 

Selamlama konuşma-
sında tüm ihtiyaç sahipleri 
adına Hasene Derneği’ne 
teşekkür eden Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet, 

derneğin temsilcilerine 
dönerek, “Allah kardeşle-
rimizin hayırlarını, vesile 
olmanız dolayısıyla sizle-
rin hayırlarını kabul eyle-
sin diyoruz” diye dua etti. 

İhtiyaç sahiplerine hitap 
eden Başmüftülük Sosyal 
İşler Bölümünde uzman 
Bahri İzzet şunları söy-
ledi: “Bugün buraya teş-
rif ettiğiniz için teşekkür 
ederiz. Allah sizden razı 
olsun. Başmüftülükte bu 
işlerle uğraşan arkadaş-
larımın sizlere selamları-
nı getirdim. Bulgaristan’da 
yetim çocuklara ve de 
ihtiyaç sahiplerine aşağı 
yukarı 1040 paket dün ve 
bugün dağıtılıyor. Geçen 
gün Blagoevgrad’day-
dık (Yukarıcuma), dün 

Smolyan’da (Paşmak-
lı), bugün de buradayız 
Allah’ın izniyle. Sizlerin 
dertlerinizle dertlenme-
ye, sizler i dinlemeye 
geldik. Her hangi bir sı-
kıntılarınız varsa, onları 
öncelikle Bölge Müftüsü 
Beyhan Hoca’ya, daha 
sonra bizlere aktarın ki, 
bizler elimizden geldiğin-
ce sizlere yardım etmeye 
çalışalım inşallah. Bura-
daki çocukların hepsinin, 
yani Kırcaali bölgesinden 
12 çocuğun listesi var. 
Daha da varsa, onların 
da dilekçelerini değer-
lendireceğiz. Bize yardım 
için Almanya’dan Hasene 
Derneği de var. Allah razı 
olsun! Onlar da işlerini, 
güçlerini bırakmışlar bu-

raya iki grup geldiler. Bir 
grup Deliorman bölgesini 
dolaşıyor, diğer grup da 
buradaki arkadaşlarımız 
Sayın İbrahim Uğurlu ve 
Zehra Uğurlu da ille de 
sizlerle görüşmek istedi-
ler, sizleri dinlemek istedi-
ler. Sizlere Almanya’daki 
Müslümanların selamları-
nı, sıcak duygularını getir-
diler”. 

Hasene Derneği temsil-
cisi İbrahim Uğurlu şunla-
rı ifade etti: “Almanya’dan 
Hasene Derneğimiz ta-
rafından buralara sizler 
için gönderildik. Önümüz 
Ramazan. İftar sofraları-
nızın bereketlenmesi için, 
evlerinizin şenlenmesi 
için, sizler için geldik. 
Ufak bir yardımda bulun-

mak istiyoruz. Sizler de 
bu yardımlarımızı kabul 
ederseniz, çok memnun 
kalırız. Ayrıca Almanya’da 
yaşayan ve sizlere bu yar-
dımda bulunan Müslüman 
kardeşlerimizin hepsin-
den sizlere ayrı ayrı selam 
getirdik. Sizinleyiz, din 
kardeşiyiz, her zaman si-
zinle olmaya devam ede-
ceğiz! Sizler de inşallah 
dualarınızı eksik etmeyin 
diyorum. Allah razı olsun! 
Sizler in Almanya’daki 
Müslümanlara bir ricanız, 
bir emriniz, bir isteğiniz, 
bir arzunuz var mı?”

Kırcaali Müslümanları 
Hasene Derneği temsil-
cileri aracılığıyla Alman-
ya’daki din kardeşlerine 
selamlarını gönderdiler. 

Daha sonra Kırcaali 
Haber’e yaptığı açıkla-
mada Bölge Müftüsü, 
Hasene Derneği tarafın-
dan bölgede toplam 100 
paket dağıtım yapılacağı-
nı bildirdi. Bunun dışında 

bölgeden hayırsever kişi-
lerin sağladığı katkı ile 50 
civarında daha Ramazan 
kumanyası dağıtılacağı-
nı belirten Beyhan Meh-
met, “Sadece Kırcaali 
merkezde değil, en ücra 
köylerdeki ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizi de gözet-
liyoruz. Oradaki din gö-
revlilerimize göz önünde 
bulundurduğumuz ihtiyaç 
sahibi üç aile, dört aile 
köyün büyüklüğüne göre 
belirleyin, gönderin, biz-
zat dernek sahipleriyle 
buluşsunlar dedik. Ama 
gelemeyenlere bir sonra-
ki aşamada kumanyaları 
bizzat bizler ulaştıracağız. 
Hasene Derneği yıllardan 
beri bu hizmeti Bulgaris-
tan genelinde yürütüyor. 
Kırcaali’de bu sene ilk 
defa kumanya dağıtımı 
yapıyor. Hasene Derneği 
ile daha öncesinde kur-
ban kampanyası düzen-
ledik” dedi.

         Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’den bir heyet, Brüksel’i ziyaret etti
Kırcaali ilinde beledi-

ye başkanları, belediye 
meclis üyeleri ve toplu-
mun ileri gelen isimle-
rinden oluşan bir heyet 
Avrupa Birliği Parla-
mentosu Avrupa Liberal 
ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Grubu Üyesi 
Milletvekili Necmi Ali’nin 
daveti üzerine Brüksel’i 
ziyarette bulundu. 
Heyette yer alanlar 

arasında Kirkovo (Kı-
zılağaç) Belediye Baş-
kanı Şinasi Süleyman, 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Gençlik Kol-
ları (HÖH) Kırcaali İl 
Başkanı Bayram Bay-
ram, HÖH Momçilgrad 
(Mestanlı) İlçe Başkanı 
Akif Akif, Krumovgrad 
(Koşukavak) Belediye 
Meclis Başkanı Metin 
Bayramali, HÖH Kırcaali 

İlçe Başkanı Mümün Ali, 
HÖH Gençlik Kolları Kir-
kovo, Ardino (Eğridere), 
Cebel (Şeyhcuma) ve 
Krumovgrad İlçe Baş-
kanları, Meclis Üyeleri 
bulunuyor. 
Kırcaali ler, Avrupa 

Parlamentosu, Avrupa 
Komisyonu ve Avrupa 
Konseyi’nin nasıl çalış-

tığı ve daha birçok soru-
nun cevabını aldı. 
31 Mayıs-2 Haziran 

tar ihler inde Kırcaali 
heyetinin AB kurum-
larının nasıl çalıştığını 
görmekten başka Brük-
sel’deki turistik mekan-
ları da ziyaret etme im-
kanı oldu. Heyet en çok 
Atomium’dan etkilendi. 

1968 yılında 
inşa edilen anıt 
bina 102-metre 
yüksekliğinde 
olup , dokuz 
çelik kürenin 
b i r leşt i r i lme -
siyle oluşturul-
muştur. Demir 
kr istal  kafes 
yapısının 165 
milyar kez bü-
yütülmesinden 
esinlenmiştir.
Kırcaaliler, ha-

vaya kaldırılan 
masalarda ak-

şam yemeği yenmesin-
den ibaret atraksiyona 
şahit oldular. 
Grubun Belçika baş-

kentine ziyareti HÖH 
partisinden AP Milletve-
kili seçilen ALDE Grubu 
Üyesi Necmi Ali’nin da-
veti üzerine gerçekleşti. 
            Kırcaali Haber

Spor Emektarı Re-
şat Aydın’dan bağış 

Ardino (Eğridere) Onursal Vatandaşı ve kasabada 
masa tenisi sporunun kurucusu Reşat Aydın, antren-
man ve yarışmalarda kullanmak üzere Yunak 2015 
Masa Tenisi Spor Kulübü’ne masa tenisi topları ba-
ğışladı. 

Spor emektarı Reşat Aydın, “Her zaman yerel sporu 
sevdim ve tenisin gelişmesine yardımcı olmaya hazı-
rım. Benim öğrencim ve manevi kızım olan masa tenisi 

ustası Gülver Şerifova’nın kız takımının antrenörlüğü-
nü üstlenmesine seviniyorum. Çocuklara başarı ve sa-
yısız madalyalar kazanmalarını dilerim” diye ifade etti. 

Yunak 2015 Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Sve-
toslav Saşev, antrenörler Bahri Ömer, spor ustası Gül-
ver Şerifova, Reşat Aydın’a yaptığı hayırlı işten dolayı 
samimi teşekkürlerini ifade ettiler. Onlar Ardino’da 
masa tenisi sporunun gelişmesi için başka hayırsever 
kişilerin de kulübe yardım ve sponsorluk yapmalarını 
umuyor. 

Reşat Aydın, 19 Haziran 1951 tarihinde Ardino’da 
dünyaya geldi. Ardino’da masa tenisi kulübünü kurdu 
ve küçük Rodop kasabasını bu sporun gerçek bir ka-
lesine dönüştürdü. Bir sürü ulusal, Balkan, Avrupa ve 
dünya şampiyonları yetiştirdi. 1978 yılında Türkiye’ye 
göç eden Reşat Aydın şu anda İstanbul’da yaşıyor. 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde masa tenisi antrenörlüğü 
yaptı. Onun yetiştirdiği sporcular Bursa, Yalova, Lüle-
burgaz ve başka şehirlerde masa tenisi okulları açtı. 
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İsmail Cinci, DOST Partisi Blagoevgrad İl Başkanı Seçildi 
Blagoevgrad (Yukarıcu-

ma) şehrinde Sorumluluk, 
Özgürlük ve Hoşgörü İçin 
Demokratlar (DOST) par-
tisinin ilk il teşkilatı kuru-
luş toplantısı gerçekleşti-
rildi. DOST partisi Genel 
Başkanı Lütf i Mestan 
salonu dolduran üyelere 
şu sözlerle hitap etti: ”Bu 
bizim ortak başlangıcımız, 
yeni umudumuz-DOST. 
Bir yandan kalbim ümitle 
dolu, diğer yandan biraz 
endişeliyim, çünkü son 
yıllarda size çok vaatler 
verildi, ama az iş yapıldı. 
Siyasi söylemler eskidi ve 
giderek konuşmalarımız 
da zorlaşıyor. Dost olarak 
dürüst, içtenlikle ve cesur-
ca konuşacağımıza ve en 
önemlisi sadece yerine 
getirebileceğimiz sorum-
lulukları üstleneceğimi-
ze güvenmenizi isterim. 
Çünkü 26 yıldır kandırıl-
maktan yorulduğunuzu 
biliyoruz”. 

Çoğunluğu gençlerden 
oluşan kurucu üyelere 
hitaben Lütf i Mestan, 
Blagoevgrad bölgesinde 
insanların daha iyi bir si-
yasi tutum hak ettiklerini 
kaydederek, “Blagoevg-
rad ilindeki kardeşlerimi-
zin Bulgaristan demok-
rasisine büyük katkıları 
bulunuyor. Onlar komü-
nizm rejimine karşı ayak-
lanan ilk vatandaşlardı ve 
Blagoevgrad’ın Bulgaris-
tan demokrasisine bu kat-
kısına, verdiği kurbanlara, 
siyasi mahkumlara rağ-
men bizim insanlarımız en 
düşük sosyal statü sahip-

leri olarak en büyük bedeli 
ödediler”dedi. 

DOST Partisi Başkanı, 
alın teri ve katranlı ellerle 
çocuklarının ve aileleri-
nin ekmeğini kazanmaya 
çalışan, bu yıl ise henüz 
tütününü satamayan veya 
sattıkları halde hala tütün 
tüccarlarının ödeme yap-
masını bekleyen insanla-
rın karşısında siyasi ko-
nuşma yapmanın ne ka-
dar zor olduğunun farkın-
da olduğunu kaydetti. Fa-
kat yeni siyasi oluşumun 
onların hayatları boyunca 
bekledikleri yeni alternatif 
bir parti olacağından emin 
olduğunu ifade etti. Mes-
tan, ”Enerjimizi birleştirip 
hep birlikte o yeni, temiz 
ve aydın geleceğimizi kur-
mamız gerekiyor. DOST 
partisinin adını duydu-
ğunuz zaman birkaç şey 

aklınıza gelecek-DOST, 
başını dimdik kaldırıp, 
kendi kimliğin ile gururlan-
mak demek. Bizler açık-
ça NATO yanlısı bir parti 
olacağız. DOST partisi-
nin kurulmasından dolayı 
demokratların sevinmesi 
gerekiyor, çünkü en so-
nunda gerçek bir demok-
ratik parti kuruluyor. Bizler 
dürüst iş yapan firmaları 
savunacağız” diye ifade 
etti. Tıklım tıklım salonu 
dolduran üyelerin karşı-
sında DOST partisi lide-
ri partinin tescili ile ilgili 
yorumda bulundu. DOST 
partisinden korkan herke-
sin tescil işlemini gecik-
tirmek için imkansız olan 
şeyleri bile yapacaklarını 
vurgulayarak, “Önümüz-
deki günlerde mahkeme-
nin parti tescilini geciktir-
diği ve belgeleri geri dön-

dürdüğüne dair haberler 
okursanız üzülmeyin, tam 
aksine bu sizde gerçekten 
büyük bir yeni siyasi güç 
olduğumuz hissini uyan-
dırmalıdır. Er veya geç 
partimiz tescil edilecek” 
diye konuştu. 

Bir ulusal televizyon-
da bağımsız Bulgar yar-
gısının DOST partisini 
tescil etmemesi çağrı-
sında bulunan Kostadin 
Paskalev’in sözleriyle 
ilgili Mestan, demokrasi 
koşullarında mahkemeye 
bu şekilde kaba bir müda-
halenin mümkün olmadı-
ğını kaydetti. Mestan şu 
ifadeleri kullandı: ”Sayın 
Paskalev, yaşadığımız 
zamanları karıştırıyor sa-
nırım. Onun partisi Avru-
pa Sosyalistler Partisi’ne 
üye sözde sosyalistler, 
Pravets’deki anıtına çe-

lenk koydukları o dikta-
törün totaliter yönetimi 
yıllarında mahkemeye 
emir verebilirdi. Diktatör 
Todor Jivkov’un yöneti-
mi sırasında Paskelev’in 
partisinin yönetimi mah-
kemeye kimi tescil ede-
ceği, kimi tescil etmeye-
ceği, kimi mahkum ede-
ceği ve kimi temerküz 
kamplarına göndereceği 
emrini verebilirdi. Fakat 
şimdi Bulgaristan Avrupa 
Birliği ve NATO üyesi bir 
ülke ve Paskalev’in şunu 
bilmesi iyi olur ki, demok-
rasi koşullarında yargıya 
bu şekilde kaba bir mü-
dahale mümkün değil. 
Bulgaristan yargısının 
tarafsız kimliği ile hareket 
edip, gecikme olmaksızın 
partimizi tescil etmesini 
bekliyoruz. DOST parti-
sinin tescil edilmemesi 
çağrısında bulunanlar, 
bunu korkudan yapıyor, 
çünkü DOST partisinin 
tescilinden sonra HÖH, 
önümüzdeki Cumhurbaş-
kanlığı seçim sonuçları 

için kilit role sahip olma-
yacak” dedi. 

DOST İl teşkilatı kuru-
luş konferansında İsmail 
Cinci parti Blagoevgrad 
İl Başkanı seçildi. Ken-
dini tanıtırken Cinci, ekip 
çalışmaları gerçekleştir-
diğini ve halkın iyiliği ve 
ülkenin refahı için çalışan 
bir parti olarak DOST par-
tisinin başarılı olacağına 
kanaat getirdi. 

İsmail Cinci DOST Parti-
si Blagoevgrad İl Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilirken 
Mehmet Hacı, Ahmet 
Drençev, Aylin Barute-
va, Vanya Çauşeva, Ali 
Hüseyin, Selim Bukovs-
ki, İbrahim Çolak, Azim 
Menk, Levent Bayram, 
Olga Bakalska, Vladimir 
Karailiev ve Talip Talip de 
üye seçildiler. 

DOST Partisi Başkanı 
Lütfi Mestan, Blagoevg-
rad İl Teşkilatı kuruluş 
konferansının kapanışın-
da, “Güç bizim elimizde. 
Onların bizden korkma 
zamanı geldi” dedi.

HÖH heyeti Türkiye’de temaslarda bulundu
Bulgaristan-Türkiye Par-

lamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Müh. Er-
dinç Hayrulla, Milletvekil-
leri Saliha Emin, Durhan 
Mustafa, Ardino (Eğri-
dere) Belediye Başkanı 
Resmi Murat ve Ruen 
(Ulanlı) Belediye Başka-
nı İsmail Osman’ın yer 
aldığı Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) partisi 
heyeti Bursa bölgesinde 
temaslarda bulundu. 
Heyet, göçmenler, yerel 

yönetim ve siyasi parti 
temsilcileriyle görüşme-
ler yaptı. İlk görüşme 
Ardino’nun kardeş Nilüfer 
Belediyesi’nin temsilcile-
riyle gerçekleştirildi. Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Bozbey ve Belediye Baş-
kan Yardımcısı Naci Kale 
tarafından kabul edildi. 
Olumlu bir atmosfer için-
de geçen görüşmede ye-
rel yönetimler arasında 
etkileşim, sosyal ve kül-
tür alanıyla ilgili bir sürü 
konular ele alındı. 

HÖH heyeti Cumhuri-
yet Halk Partisi (CHP) ve 
Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) il teşkilatlarının 
yönetimleri tarafından da 
kabul edildi. CHP Bursa 
İl Başkanı Sadi Özdemir 
ve MHP Bursa İl Başkanı 
Tevfik Topçu ile temaslar-
da bulunuldu. Bulgaristan 
ve Türkiye arasındaki ikili 
ilişkiler, aktüel siyasi du-

rum ve yerel yönetimler 
arasında etkileşim ile ilgili 
pek çok konu ele alındı. 
Heyetin yoğun ziya-

ret programı Mudanya 
Belediyesini ziyaret ve 
Görükle’de göçmenlerle 
buluşma ile devam etti. 
Mudanya’da heyet Be-

lediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz ve CHP Mu-
danya İlçe Başkanı Ergül 

Batman tarafından karşı-
landı. 
Bulgaristan-Türkiye Par-

lamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Müh. 
Erdinç Hayrulla, ilk defa 
bu tatil şehrine geldikle-
rini ifade ederek, “İki ülke 
arasında köprüler oluş-
turmak için Türkiye te-
maslarımız sürüyor” dedi. 
              Güner ŞÜKRÜ

Görme Engelli Bir Kız 
İçin Yardım Çağrısı 

Ulusal Gelirler Ajansı (NAP) Kırcaali Ofisi’nde 
Kırcaali’den 19 yaşındaki Behiye Şenol için bağış 
kampanyası düzenlendi. Görme engelli olan kız bu yıl 
Varna şehrindeki Prof. Dr. İvan Şişmanov Görme En-
gelliler Lisesi’nde eğitimini tamamlıyor. Görme engelli 
olmasına rağmen liseyi tam bir başarı puanı ile bitiriyor. 
Behiye’nin hayali eğitimine Sofya Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü’nde devam etmesidir. Üniversite başvuru 
sınavlarına katılan Behiye çok iyi notlar aldı. Devlet lise 

mezuniyet sınavlarının sonuçlarını bekliyor. Ne yazık 
ki, ailenin verdiği çabalar eğitimine devam etmesi için 
yeterli değil. Görme engelli olan kızın ailesinin mali 
gelirleri üniversite harçlarını karşılamak için son de-
rece yetersizdir.

NAP Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan Gürkaş, “Bu fikir 
dezavantajlı durumda olan bir lise mezununa mali des-
tek vermek isteyen ofis çalışanlarının fikridir. Hayatın 
eşiğinde bir çocuğun hayallerinin gerçekleşmesinin bir 
parçası olmak istedik ve sanırım bunu başardık. Elde 
edilen gelirler büyük miktarda olmayabilir ama yeni 
bir başlangıca ve bilgi, yeni arkadaşlıklar ve hedeflere 
yönelik yeni bir hayata atılan ilk adımdır. Merhametli 
davranıp, başkalarına yardım ettiğimiz zaman her biri-
mizin özel hayatının daha derin bir anlam kazandığına 
inanıyorum” diye ifade etti.

Behiye Şenol Ahmet’e hayalini ve hayatta kendini 
gerçekleştirmesine şans verilmesine yardımcı olmak 
isteyen herkes, onun adına açılan banka hesabına 
para yatırarak bağışta bulunabilir. 

Merkez Kooperatif Bankası Kırcaali Şubesi
IBAN: BG 29 CECB 979010F8516800
Behiye Şenol Ahmet
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Başbakan Borisov: “Önceliğimiz Bulgaristan-
Yunanistan gaz bağlantısını gerçekleştirmektir”

Başbakan Boyko Bori-
sov, Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Nikos Kotzias ile 
gerçekleştirdiği görüşme-
de, “Bulgaristan hüküme-
tinin temel önceliklerinden 
biri doğalgaz kaynakları-
nın ve tedarik güzergahla-
rının çeşitlendirilmesi. Bu 
yüzden ülkemiz komşu ül-
kelerle ve özellikle Yuna-
nistan ile gerçekleştirdiği 
interkonektör bağlantısına 
ilişkin projelere bel bağlı-
yor” dedi. 

Başbakan Borisov, “Bu 
proje sadece Bulgaristan 
ve Yunanistan için değil, 
tüm Güneydoğu Avrupa 
bölgesi için de stratejik 
önem taşıyan bir proje” 
diye vurguladı. Başbakan, 
Bulgaristan hükümetinin 
projenin gerçekleştirilme-
siyle ilgili üstlendiği ciddi 
angajmanın bir ifadesi 
olarak projeye verilen 
devlet garantisinin 2015 
bütçesinde 80 milyon av-
rodan bu yılki bütçede 110 
milyon avroya çıkarıldığını 
hatırlattı. Yunanistan hü-
kümetinin de gaz bağlan-

tısının gerçekleştirilmesi-
ne ilişkin tüm koşulların 
yaratılması için çabalar 
sarf ettiğini kaydetti. 

Bor isov ve Kotzias, 
2015 yılının sonunda ni-
hai yatırım anlaşmasının 
imzalanmasıyla gaz ara 
bağlantısı inşaatı için 
somut adımlar atılmaya 

başlandığını ve doğalgaz 
enterkonektör bağlantısı-
nın 2018 yılının ortasında 
ticari işletmeye girmesi-
nin beklendiğini belirtti-
ler. Başbakan, konuğunu 
Haziran ayında bağlayıcı 
tekliflerin sunulması üze-
re projenin pazar testinin 
ikinci aşamasının başlan-

ması beklendiğinden ha-
berdar etti. Nisan ayında 
sonlanan birinci aşama-
da yılda 4,3 milyar metre 
küp doğal gaz rezervleri 
bulundurulmasına ilişkin 
dokuz şirket tarafından 
teklif sunulduğunu bildirdi. 

Yapılan görüşmede Baş-
bakan ve Yunanistan Dı-

şişleri Bakanı, Avrupa’ya 
mülteci akınının önünün 
kesilmesine yönelik alı-
nan önlemleri ve Avru-
pa Birliği’nin dış sınırları 
olarak iki ülkenin ortak 
sorunlarını ele aldılar. 
Borisov, Bulgaristan’ın 
Macaristan, Yunanistan 
ve Makedonya’ya insani 
yardım malzemeleri gön-
derdiği gibi mülteci akı-
nından en çok etkilenen 
ülkelere destek vermeye 
ve onlarla dayanışma 
göstermeye devam ede-
ceğini belirtti. 
Borisov ve Kotzias, iki 

ülkenin güvenlik birim-
leri arasındaki başarılı 
işbirliğin yanı sıra ma-
yıs ayında Bulgaristan, 

Yunanistan ve Türkiye 
arasında imzalanan po-
lis ve gümrükler arası 
işbirliğe ilişkin anlaşma-
nın da olumlu etkisi oldu-
ğunu ifade ettiler. Ortak 
çabalar sayesinde ortak 
sınırda mülteci akınının 
oldukça azaldığının altını 
çizen Borisov, Bulgaris-
tan-Yunanistan sınırında 
yakalanan bir grup kaçak 
göçmenin hızlı bir şekilde 
geri gönderilmesini iyi bir 
işbirliğe dair örnek gös-
terdi. 
Kotzias, Güneydoğu 

Avrupa İşbirliği Süre-
cine katılan ülkelerin 
dışişleri bakanları top-
lantısına katılmak üzere 
Bulgaristan’a geldi. 

Başbakan Borisov Makedonya 
Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü

Başbakan Boyko Bori-
sov, Güneydoğu Avru-
pa İşbirliği Süreci Zir-
vesi için Bulgaristan’a 
ge len  Makedonya 
Cumhurbaşkanı Geor-
ge İvanov ile görüştü. 
Yapılan temaslarda 

Başbakan Bor isov, 
komşu Makedonya’da 
durumla ilgili kaygılarını 
dile getirdi. Başbakan, 
“Makedonya’nın iyi bir 
dostu olarak Bulgaris-
tan iki ülke arasında 
samimi ilişkiler kurul-
masından yanadır ve 
bu da kaygıların açıkça 
ortaya konulmasını ge-
rektirir. Bu durumdan 
çıkış yolunun ancak 
tüm siyasi güçler ara-
sında diyalog kurulma-
sı, tüm vatandaşların 
yararına gerekli re-
formların yapılması ve 
yapılan anlaşmalara 
uyulmasıyla bulunaca-
ğını düşünüyoruz” dedi.
Başbakan Boyko Bo-

risov ve Cumhurbaşka-
nı İvanov, Makedonya 

Cumhuriyeti’nin Avrupa 
entegrasyon sürecine 
yeni bir ivme kazandı-
racak olan iyi komşu-
luk ve işbirliğe ilişkin 
ikili sözleşmeyle ilgili 
müzakerelerin hızlı bir 
şekilde tamamlanma-
sından yana oldukları-
nı ifade ettiler. İkisi bir 
sürü konuyu ele aldılar. 
Onların arasında mül-
teci krizi, Yakın Doğu, 

Batı Balkan ülkelerinin 
entegrasyonu da bulu-
nuyor. 
Başbakan, Makedon-

ya Cumhuriyeti’nin Av-
rupa-Atlantik entegras-
yonunu desteklemeye 
devam eden ülkemizin 
tutarlı pozisyonunu dile 
getirdi. 
Başbakan Borisov, 

“Tüm Batı Balkan ül-
kelerinin geleceğinin 

AB’nde olduğu kana-
atindeyiz. Makedonya 
Cumhuriyeti’ne Avrupa 
Birliği ve NATO’ya üye-
lik yolunda önemli iler-
leme kaydetmesi için 
edindiğimiz deneyime 
dayanarak, somut ko-
nuları ele alıp uzman 
yardımında bulunmaya 
hazır olduğumuzu doğ-
ruluyoruz” diye belirtti.
          Kırcaali Haber

Vojdovo köyünde 
geleneksel yağmur 

duası 
Ramazan ayına bir gün kala Çernooçene (Yeni-

pazar) İlçesi’ne bağlı Vojdovo (Emiroğullar) köyüne 
yakın bir mevkide bu yıl da düzenlenen geleneksel 
yağmur ve bereket duası onlarca Müslümanı bir araya 
topladı. 

Program kapsamında Selaydin Behçet başta olmak 
üzere yerel imamlar Kuran tilaveti sundular, mevlit 
okudular. 

Yağmur duasından sonra verdiği kısa vaazında Se-
laydin Behçet, Ramazan ayında müminlere haram 
ve helal olan şeylerin üzerinde durdu. ”Ramazan ayı 
hayatımızda büyük önem arz ediyor ve tüm aylardan 

daha hayırlıdır. Oruç tutarak her birimiz Yüce Allah’a 
şükrümüzü ifade ediyoruz ve açların ve yoksulların 
halini daha iyi anlıyoruz. Bu günler yoksul ve yalnız 
insanlarla sevincimizi, ekmeğimizi, aşımızı candan 
yürekten paylaştığımız günler olsun, inşallah” dedi. 

Duada Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Os-
man da hazır bulundu. Tüm katılımcıların Ramazan 
ayını tebrik eden Belediye Başkanı, bu zor günlerde 
yağmur duası yapma geleneğini korumayı başardıkla-
rı için teşekkür etti. “Bu tür dini merasimler insanların 
birbirleriyle görüşüp kaynaşması için de bir vesiledir” 
diye vurguladı. 

Merasimden sonra duaya gelen herkese yerel aşçı-
ların et ve pirinçle hazırladığı geleneksel pilav ikram 
edildi. 

Yağmur duasını organize edenlerden Cevcettin Ap-
turrahman, merasimin organizasyonuna destek veren 
sponsorlara samimi teşekkürlerini ifade etti. 

Ramazan ayı boyunca Çernooçene İlçesindeki tüm 
camilerde teravih namazları kılınacak.
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Momçilgrad Meclisi, üç yıllık Belediye 
Tahmini Bütçesi’ni onayladı

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Meclisi, 2017-
2019 dönemine ait Mom-
çilgrad Belediyesi’nin ye-
rel faaliyetlere ilişkin üç 
yıllık Belediye Tahmini 
Bütçesi’ni onayladı. Büt-
çe dengeli olarak nitelen-
dirildi. 

Toplantıda 2015 yılında 
Momçilgrad Belediye-
si Bütçe Gerçekleşme 
Raporu’na vurgu yapıl-
dı. 2015 yılının başında 
onaylanan Belediye Büt-
çesinin Mali Çerçevesi 10 
312 632 levayken yıl için-
de yapılan güncellemeler 
sonucunda yıl sonunda 
21 577 593 levaya ulaştı. 

Temmuz ayında yapıla-
cak ilk yarıyıla ait bütçe 
değerlendirmesinde bele-
diye vadesi geçmiş yerel 
vergi, ücretler, kira ve fa-
izlerden oluşan borçların 
tahsiline ilişkin önlemler 
alacak. Belediye idaresi 
borcu olan gerçek ve tü-

zel kişilerin isimlerini du-
yurmaya hazır ve şimdilik 
onlara karşı daha sert 
önlemler almaktan kendi-
ni alıkoyuyor ve aynı za-
manda borçluların kendi 
rızalarıyla vergi borçlarını 

ödemeleri için aktif çalış-
malar yürütüyor. Borçlu-
lar tarafından yeterli tepki 
gösterilmediği takdirde 
borçların zorunlu ödetil-
mesinin yanı sıra borçla-
rın nihai ödemesi yapılın-

caya dek idari hizmetlere 
erişimlerinin engellenme-
si üzere isimlerinin Ulusal 
Gelirler Ajansı’na bildiril-
mesi de tamamen müm-
kündür. Son çare olarak 
borcu olan mükelleflerin 

icraya verilmesi öngörü-
lüyor. Borçların tahsiline 
ilişkin başka önlemler de 
alınabilir, fakat bu konuda 
kesin karar yerel meclisin 
temmuz ayı toplantısında 
alınacak. 

Meclis, belediyenin üç 
okul ve bir anaokulunda 
eğitim altyapısının iyileş-
tirilmesine ilişkin bir pro-
jenin hibe desteği alması 
için başvuruda bulunma-

sını onayladı. Meclis Üye-
leri, yüzde 15 oranında 
katkı payı ödenecek olan 
enerji verimliliğine ilişkin 
bir proje başvurusu yap-
ması için belediyeye yeşil 
ışık yaktı. Proje Raven 
(Cumayanı) Buket Anao-
kulu, Gruevo (Hayranlar) 
ve Nanovitsa (Alibeykona-
ğı) köylerindeki ilköğretim 
okullarına ilişkindir. Bunlar 
ilçe dahilinde bulunan Be-
lediye Eğitim Verimliği Ey-
lem Planı’na dahil edilen 
son eğitim merkezleridir.

             Kırcaali Haber

Çok sayıda mültecinin ülkeye 
girmesi engellendi

211 mültecinin, Türkiye 
sınırdan kaçak olarak ül-
keye girmesi engellendi. 
Yanbol bölgesinde Tür-
kiye ile sınıra tel örgü 
çekme çalışmaları son-
landırıldı. Avrupa Ko-
misyonu, Yunanistan’da 
mültecilerle ilgili kontrol-
lere başladı. 
Aynı zamanda Bulga-

ristan-Sırbistan sınırını 
geçmeye çalıştığı sıra-
da yabancı uyruklu 21 
kişi yakalandı. Onların 
arasında 15 Afganistan, 
6 Pakistan kökenli bulu-
nuyor. 
Başbakan Boyko Bo-

risov, mültecilerin Bul-
gar istan-Yunanistan 
sınırında kaçak geçiş-
leriyle ilgili Blagoevgrad 

(Yukarıcuma) şehrinde 
yapılan çalışma toplan-
tısından sonra ülkeye 
mülteci baskınının bir 
gerçek olduğunu söy-
ledi. 
Geçen hafta Cumar-

tesi günü ülkeye ge-
çiş yapan toplam 87 

mülteciden 56’sı artık 
Yunanistan’a geri gön-
derilmiştir. 
Yanbol Valisi Dimitır 

İvanov Bulgaristan-Tür-
kiye sınırında 35 kilo-
metrelik tel örgü çekme 
çalışmalarının sonlandı-
rıldığını ve tel örgü yanı 

sıra yolun da yapıldığını 
bildirdi. 
İvanov, “Savunma 

Bakanlığı tarafından il 
sınırları dahilinde inşa 
edilen 30 kilometrelik 
tel örgüye kıyasla bu 
tel örgünün yapımında 
daha sağlam ve daya-
nıklı malzemeler kul-
lanıldığı için daha zor 
aşılabilir” dedi. 
Vali, “Projeyi uygula-

yan şirket garanti kap-
samında beş yıl tesisin 
bakımını üstlenecek” 
diye kaydetti. 
Savunma Bakanlığın-

dan yapılan açıklama-
da 60 askeri görevlinin 
9 özel savaş aracı ile 
Bulgaristan-Yunanistan 
arasındaki Kulata-Pro-
mahon Sınır Kapısı’nda 
sınır polisi ekiplerini 
desteklemeye devam 
ettikleri bildirildi.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan Avrupa Hudut Teşkilatına katılacak
Avrupa Par lamen -

tosu (AP) Adalet ve 
İç iş ler i  Komisyonu, 
Schengen’in bir parçası 
olmayan Bulgaristan’ın 
yeni oluşturulan Avrupa 
Hudut ve Kıyı Emniyet 

Teşkilatına katılımını 
garanti altına alan mev-
zuat değişikliğini kabul 
etti.
Söz konusu mevzuat 

değişikliği ile Türkiye sı-
nırında artan göç baskı-

sı durumunda diğer üye 
ülkelerinin ve Avrupa 
Hudut ve Kıyı Emniyet 
Teşkilatının gerekli tek-
nik yardımı ve uzman 
takviyesini sağlama me-
suliyetini üstlenecekler.

Teşkilatın faaliyetleri 
göç dalgası ile mücade-
lenin yanı sıra sınırötesi 
suç ve terör gibi tehdit-
lere karşı dış sınırlarının 
korunmasını da kapsa-
maktadır.

cuk grupları da sergiledik-
leri performansla konser 
programına çeşitlilik ve 
tazelik kattı. 

Konukları ve bölgeden 
katılımcıları Kırcaali Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Elisaveta Kehayova se-
lamladı. 

Açılış konuşmasında 
Elisaveta Kehayova şun-
ları ifade etti: “Artık altıncı 
kez ildeki tüm halk toplum 
merkezlerinin katılımıy-

la bu sahnede Kırcaali 
Belediyesi’nin Ömer Lütfi 
Kültür Derneği ile ortakla-
şa gerçekleştirdiği muh-
teşem bir gelenek haline 
gelen festivalin açılışını 
yapmak benim için şeref-
tir. Bundan altı yıl önce 
başlattığımız bu girişim 
ulusal düzeye çıkarıldı”. 

Konser programı Mari-
yana Likova’nın yöneti-
mindeki Kültür Evi Çocuk 
Folklor Grubu ve Yüksel 
Esen ve Sebahat Necib’in 
yönetimindeki Ömer Lüt-
fi Kültür Derneği Kırcaali 
Türk Folklor Ekibi’nin gös-
terileriyle başladı.

Kirkovo’nun (Kızılağaç) 
Benkovski (Killi) köyü 
Vızrajdane Halk Toplum 
Merkezi’nin çatısı altında 
faaliyet yürüten Nurhan 
Sali’nin yönetimindeki 
amatör sanatçı grubu, 
sergilediği Şop Bulgarla-
rına özgü bir hora oyunu, 

Osman Ağa Dansı ve ses-
lendirdiği Çemberimde 
Gül Oya türküsü için Kül-
tür Evi salonunu dolduran 
seyircilerden bol bol alkış 
aldı. 

Ardından sahne alan 
K ı rcaa l i ’n in  Kost ino 
(Kemikler) köyü Dimitır 
Polyanov Halk Toplum 
Merkezi’nin çatısı altın-
daki amatör sanatçı grubu 
Bulgar ve Türk halk oyun-
ları, Kırcaali’nin Gluhar 
(Sağırlar) köyü Progres 
Halk Toplum Merkezi’nin 

çatısı altındaki amatör sa-
natçı grubu ise birer Türk 
ve  Arap dansı sergiledi. 

Kırcaali ’nin Stremtsi 
(Göklemezler), Kobilyane 
(Maşkılı), Çilik (Çelikler), 
Ostrovitsa (Adaköy), Şiro-
ko Pole (Sürmenler), En-
çets (Salman), Miladinovo 
(Dedeler), Rani List (Işık-
lar) ve diğer köylerdeki 
halk toplum merkezlerinin 
çatısı altında faaliyet yü-
rüten dans ve folklor grup-
ları da gösteriler sundu.

Festival, yarışma nite-
liğinde değildi ve her bir 
katılımcıya katılım belgesi 
verildi. 

Organizatörler tarafın-
dan Ardinolu gazeteci 
Güner Şükrü’ye de artık 
altıncı kez düzenlenen 
Ulusal Etnik Azınlıklar 
Festivali’ni devamlı yan-
sıttığı için bir teşekkür 
belgesi takdim edildi. 

Ulusal Etnik Azınlıklar 
Festivali’ne Büyük İlgi 
1. sayfadan devam
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Şehit Polis Nefize Özsoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Em-
niyet Müdürlüğü Binası'na yöne-
lik terör saldırısında şehit olan 
polis memuru Nefize Özsoy'un 
cenazesi, memleketi Edirne'de 
toprağa verildi.

Mardin'deki törenin ardından 
Çorlu Havalimanı'na, daha son-
ra da karayoluyla Yenişehir Me-
zarlığı morguna getirilen şehit 
Özsoy'un Türk bayrağına sarılı 
naaşı, törenden önce Şükrüpa-
şa Mahallesi'ndeki baba evine 
götürüldü.

Burada helallik alınmasının 
ardından cenaze, Selimiye 
Camisi'ne getirildi. Şehidi, mes-
lektaşları caminin avlusuna ka-
dar omuzda taşıdı.

Camide, şehidin babası Süley-
man ve annesi Hafize, ağabeyi 
Mustafa Çetin ve eşi Cumhur 
Özsoy taziyeleri kabul etti.

Annesinin tayininin Mardin'e 
çıkmasından bu yana annean-
nesinde kalan şehit polis me-
muru Özsoy'un 4 yaşındaki kızı 
Elif ise cenazeye getirilmedi. 
Elif'in annesiyle 6 hafta önce 
Edirne'ye geldiği zaman görüş-

tüğü öğrenildi.
Sultanahmet'de kahraman-

lık göstermiş
Bulgaristan'dan 1989 yılında 

Edirne'ye göç eden Çetin aile-
sinin Kırcaali'de trafik kazasın-
da kaybettikleri ablasının adını 
alan şehit polis memuru Nefize 
Özsoy'un cenazesinde, Müftü 
Emrullah Üzüm dua etti.

Üzüm, Özsoy'un Mardin'e ta-
yin olmadan İstanbul'da Sulta-
nahmet Camisi'nde görev yap-
tığı ve buradaki bir patlamanın 
önlenmesinde de kahramanlık 
gösterdiğini söyledi.

İl Müftüsü Üzüm'ün öğle vak-
ti kıldırdığı cenaze namazının 
ardından şehit Özsoy'un naa-
şı, tören mangası tarafından 
omuzlarda taşındı. Bu sırada 
şehidin annesi Hafize Çetin ve 
eşi Cumhur Özsoy'un gözyaş-
ları içerisinde tabuta bakışları 
yürekleri dağladı.

Baba Süleyman Çetin ise ya-
kalara takılan kızının fotoğrafı-
nın birinin yerde düşmüş oldu-
ğunu görünce eğildi ve fotoğrafı 
aldı.

"Kahrolsun PKK" sloganları, 
tekbirler ve zaman zaman da 
alkışlar eşliğinde uğurlanan ce-
naze, şehir mezarlığında topra-
ğa verildi.

Binlerce kişinin katıldığı cena-
ze töreninde, bazı vatandaşlar 
evlerinin balkonuna Türk bayra-
ğı asarak, teröre tepki gösterdi.

Törene, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı 
sıra Edirne Valisi Günay Öz-
demir, AK Parti'nin bölge mil-
letvekilleri, CHP milletvekilleri, 
Edirne Emniyet Müdürü Adnan 
Armağan Erdoğan, İl Jandarma 
Komutanı Kamuran Ersan, eski 
MHP milletvekili Meral Akşener, 
Edirne Valisi Günay Özdemir, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
müdürleri ile Bulgaristan göç-
meni Çetin ailesinin acısına 
ortak olmak üzere Kırcaali Mil-
letvekili ve DOST Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Şabanali 
Ahmet, Balkan Rumeli Konfede-
rasyonu Başkanı Zürfettin Hacı-
oğlu, Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis ile Kirkovo Belediye 
Başkanı Şinasi Süleyman'la bir-

likte 250 kadar soydaş da katıl-
dı. Milletvekili Şabanali Ahmet 
şehit polisin baba evini ziyaret 
ederek başsağlığı dileklerinde 
bulundu. 

Cumhur ve Nefize Özsoy'un 
öğretmenlik bölümlerinden me-
zun oldukları, polislik sınavını 
kazanarak bu mesleği seçtik-
leri kaydedildi. Çiftin 6 yıl önce 
evlendikten sonra İstanbul'daki 
görevleri sonrası şark görevi 

için Mardin'e gittikleri, Cumhur 
Özsoy'un 2015'te Midyat'ta terör 
örgütünce uzun namlulu silah-
larla düzenlenen saldırıda yara-
landıktan sonra geçici görevle 
Kırklareli'de görevine devam 
ettiği belirtildi.

Nefize Özsoy'un şark görevini 
tamamlayıp, ailesine kavuşma-
sına kısa bir süre kala şehit ol-
duğu öğrenildi.

                 Anadolu AJANSI

Mestanlı Zeybekleri Balkan 
Kültür Evi’ni Ziyaret etti

Kocaeli / Kartepe Belediyesi-
nin düzenlemiş olduğu ve Baş-
bakanlık Tanıtma Fonu tarafın-
dan desteklenen “Unutulmuş 
Değerler Festivali” kapsamında 
Bulgaristan’dan Mestanlı Zey-
bekler Folklor Ekibi geldi. Ge-
çen hafta cumartesi ve pazar 
günleri Sapanca Seka Kamp’ta 
düzenlenen festivalde sahne 

alan Zeybekler performansı ile 
büyük beğeni topladı.
Balkan Kültür Evi’ne Ziyaret
Pazar günü gösterilerini ya-

pan Zeybekler Folklor Ekibi 
programdan sonra Seka Balkan 
Kültür Evi’ne gelerek Balkan 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Yönetimini de ziyaret 
ettiler. Zeybeklerin Dernek Baş-
kanı Metin Hasan ve folklor eki-
bi Bulgaristan yoluna çıkmadan 
önce kendilerinin bu festivale 

katılmasını öneren ve davet 
eden Bal-Türk Genel Başkanı 
Dr. Bayram Çolakoğlu ve yöne-
timine teşekkür etti. 
Zeybeklerin festivaldeki per-

formansını da değerlendiren 
Çolakoğlu, “Zeybekler festival-
de sergiledikleri başarılı per-
formans ile hem kalitesini gös-
terdi, hem de Balkan-Rumeli 

değerlerini hak-
kıyla temsil etti. 
Çocuklarımızı ve 
ekip l iderler ini 
tebrik ediyorum” 
dedi.
Z ey b e k l e r ’ i n 

Balkan Kül tür 
Evi programında 
Bulgaristan’ın ta-
nınmış siyasetçi-
si, DOST Partisi 
yöneticilerinden 

eski milletvekili Ahmet Hüseyin 
de yer aldı.
Hediyeleşme ve Uğurlama
Balkan Kültür Evi’ne gelen 

Zeybekler grubundaki tüm ço-
cuklara “Öğretmenin Not Defte-
ri” kitabı hediye edildi. Zeybek-
lerin Başkanı Metin Hasan da 
yine Bal-Türk Genel Başkanı 
Çolakoğlu’na bir hediye takdim 
etti.
                       Kırcaali Haber


