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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!

www.dps.bg

HÖH - Kırcaali İl 
ve İlçe Teşkilatı 

Mubarek Kurban Bayramınızı tebrik 
eder hayırlara vesile olmasını dileriz.

Общински и Областен Съвет 
на ДПС-Кърджали

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.kardjali.bg

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını 
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

 Инж. Хасан Азис
Кмет на Община 

Кърджали

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Başkonsolos Şener Cebeci’nin 
Kurban Bayramı Tebrik Mesajı

Muhterem vatandaşları-
mız ve soydaşlarımız!
 Bir Kurban Bayramını 

daha soydaşlarımızla bir-
likte eda edecek olmanın 
heyecanını ve mutluluğu-
nu yaşıyoruz.
 Kardeşlik, dayanışma 

ve barış ruhunun egemen 
olduğu, kırgınlıkların unu-
tulduğu, büyüklerin saygı 
küçüklerin sevgiyle hatır-
landığı, ihtiyaç sahiplerine 
yardımın esirgenmediği 
mübarek Kurban Bayra-
mının, ortak değerlerimi-

zin pekişmesine, aramız-
daki birliğin ve kardeşliğin 
güçlenmesine katkı sağla-
masını diliyorum.
 Bizi hiçbir zaman kop-

mayacak güçlü bağlarla 
birbirimize bağlayan ge-
leneklerimizi ve müşterek 
değerlerimizi yaşatmak 
ve gelecek nesillere in-
tikal ettirmek, hepimizin 
ortak toplumsal görevidir. 
İnanıyorum ki, zamanımı-
zın çocukları da ileride bu 
günleri aynı coşkuyla kut-
layacaklardır. 
Bu vesileyle, şahsım ve 

Başkonsolosluk personeli 
adına, Kurban Bayramınızı 
en iyi dileklerimle kutluyor, 
aileleriniz ve sevdikleriniz-
le birlikte mutlu ve esenlik 
dolu bir bayram geçirme-
nizi temenni ediyorum.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in Kurban Bayramı Mesajı
Muhterem Müslüman-

lar, kıymetli kardeşle-
rim!
Allah’a yakınlık mana-

sını taşıyan ve teslimi-
yetin zirve noktası olan 
Kurban Bayramını idrak 
etmekteyiz.  Kurban bay-
ramında, yapılacak olan 
en hayırlı ibadet şüphe-
siz ki Allah adına kurban 
kesip, ihtiyaç sahibi in-
sanları etinden hisseler 

ikram ederek sevindir-
mek olacaktır. Nitekim 
“infak” sayesinde top-
lumda kardeşlik, kom-

şuluk ve akrabalık duy-
guları pekinleşir. Kurban 
ibadetini, “et ihtiyacı için 
kesilen hayvandan” fark-
lı ve üstün kılan özellik, 
(zaman) Kurban bayramı 
günlerinde kesilmesi ve  
(Haleti ruhaniye) Müslü-
manların “Samimiyetidir”. 

Zira Yüce Allah “Kesilen 
Kurbanların ne eti ne de 
kanı Allah’a ulaşır, ancak 
sizlerin samimiyeti ulaşır” 

buyurur. Kurban bayramı 
günlerinde Hac ibadetini 
ifa eden kardeşlerimizi 
düşünüp, Allah’ım biz-
lere de nasip et haccı 
diye dua etmeliyiz. Arefe 
günü sabah namazında 
başlayıp, bayramın dör-
düncü günü ikindi vakti-
ne kadar okunacak olan 
Teşrik tekbirlerini de 
unutmamalıyız, unutma 
durumu olduğunda da 
hatırlayınca okumalıyız. 
Allah’ı zikretmek (An-

mak) noktasında da bol 
bol tekbir, tahlil, tesbih ve 
tahmid okumalıyız. Has-
ta, yaşlı, akraba, dost ve 
komşu ziyaretlerinde bu-
lunmalıyız.  Kabristana 
da giderek Merhumlara 
dua edip, bir gün rahmeti 
rahmana kavuşacağımı-
zı düşünüp, nefis tezki-
yesi etmeliyiz.  Kurbanı 
Bismillahi Allahü Ekber 
diyerek kesmeli, gelen 
misafirlere ikram edip, 
kesemeyen komşu ve 
köydeşlerimize kurban-
lıktan ikram etmeliyiz. 
Derisini camii ve dernek-
lere bağışalayabileceği-
miz gibi, satıp fakirlere 
sadaka olarak da vere-
bileceğimizi hatırlatarak, 
bir ayet mealiyle sözleri-
me son vereceğim.
“Şüphesiz ki Namaz-

larımız, Menasıkımız 
(Haccımız ve diğer so-
rumluluklarımız), Hayatı-
mız ve ölümümüz ancak 
alemlerin rabbi içindir”.
“Biz ancak Allah’a iba-

det eder, ve yalnız ondan 
yardım dileriz”
Kurban Bayramınız 

Kutlu, mutlu ve Mübarek 
olsun kıymetli kardeşle-
rim.
Kardeşiniz 
Beyhan Mehmet 
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Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община Джебел

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
К м е т  н а  О б щ и н а 

Черноочене

ЧЕСТИТ КУРБАН  БАЙРАМ

www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir 
Kurban Bayramı diliyoruz. 

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Себихан Мехмед
К м е т  н а  О б щ и н а 

Крумовград
Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar, sağlık 

ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg

Akif Akif
Momçilgrad Belediye 

Başkanı

Акиф Акиф
Кмет на Община 

Момчилград

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, 
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan 

Kurban Bayramınız kutlu olsun.

ЧЕСТИТ КУРБАН  БАЙРАМ
www.momchilgrad.bg

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar, sağlık 
ve mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община Ардино

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.ardino.bg

Sali Ramadan 
Kirkovo Belediye 

Başkanı

Сали Рамадан
Кмет на Община Кирково

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

ЧЕСТИТ КУРБАН  БАЙРАМ
www.kirkovo.bg

Mümün İskender 
Mineralni  Bani  Belediye 

Başkanı

Мюмюн Искендер
Кмет на Община Минерални 

бани

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.mineralnibani.eu

Macid Mandacı 
Stambolovo Belediye 

Başkanı

Маджид Мандаджъ
К м е т  н а  О б щ и н а 

Стамболово

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar, sağlık 
ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
http://www.stambolovo.org/

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!
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Türk tırcılardan alınan geçiş 
ücretleri yüzde 100 artırılacak

Ulaştırma Bakanı Da-
nail Papazov, Türkiye 
tarafında Bulgar tırcıla-
ra ceza yazıldığını be-
lirterek, buna karşılık 
olarak Türk tırcılardan 
aldıkları geçiş ücretini 
yüzde 100 artırarak 86 
avroya yükseltebilecek-
lerini söyledi.
Ulaştırma, Bilişim Tek-

nolojiler ve Haberleşme 
Bakanı Danail Papa-
zov, Türkiye’de Bulgar 
yük taşımacılara karşı 
yüksek miktarda ceza-
lar kesildiğini belirterek, 
buna karşı önlem ala-
caklarını duyurdu.
Papazov, düzenlediği 

toplantıda Bulgar tırcı-
ların Türkiye’de yaşa-
dıkları sıkıntılarını da 
dile getirdi. Tırcıların 
Türkiye’de karşılaştık-
ları sorunları Türk yet-
kililere ilettiklerini anla-
tan Papazov, şu anda 
Türkiye’de 6 Bulgar tır 
şoförüne 3’er bin avro 
para cezası uygulan-
dığını, bunları sadece 
birinde gerçekten suç 
olduğunu ileri sürdü. 

Türkiye’nin yük ta-
şımacılığı alanında 
uygulamaya koyduğu 

yeni elektronik kontrol 
sisteminin henüz tam 
işletilmediğini savunan 
Papazov, “Bulgar şo-
förlerin bazıları, başka 
meslektaşların karne 
numarasını bildirerek 
geçiş yaparken, arka-
sından gelen gerçek 
karne sahibi şoföre 

ceza kesiliyor. Bunu ön-
lemek için Bulgaristan, 
Türkiye’ye lisanslı tüm 

taşımacı şirketlerin veri-
lerini bildirecek. Bulga-
ristan, verilerin sisteme 
dahil edilmesi sonucu 
bu tür sorunların orta-
dan kalkacağını umut 
ediyor” diye konuştu.
Türkiye sistemine ve-

rilerin giriş işlemlerinin 
2013 sonuna kadar ta-

mamlanmasını bekle-
diklerini, sonuç alınma-
ması halinde 2014’ten 

itibaren önlem alacak-
larını belirten Papazov, 
geçiş taksalarına yüzde 
100 zam yapılması ön-
görüldüğünü, böylece 
Bulgaristan üzerinden 
araç başı geçiş taksa-
nın 43 avrodan 86 av-
roya çıkarılabileceğini 
bildirdi.

Bulgar taşımacılar, 
Türkiye’de karşılaştık-
ları sıkıntılarını protesto 
ederek, iki ülke arasın-

daki kamyon geçişleri-
ni bir günlüğüne bloke 
etmişti.
       Anadolu Ajansı

Sofya'da bir namazgâh
Beş asır boyunca Os-

manlı hâkimiyetinde 
kalan Bulgaristan'ın 

birçok bölgesinde hâlâ 
Osmanlı izlerini görmek 
mümkün. Bu izleri taşı-
yan binalardan biri de 
Sofya'nın merkezinde 
bulunan ve kendi haline 
terk edilen bir namaz-
gah.

Sofya'nın yüzlerce yıl-
lık sokaklarında adım 
başı bir tarihî esere 

rastlanıyor. Asırlarca 
Osmanlı hâkimiyetinde 
kaldıktan sonra bağım-
sızlığını kazanan, an-
cak kimliğini kaybeden 
Sofya'daki tarihî eser-
lerin çoğu, günümüzde 
yapılış maksadından 

uzak ihtiyaçlara hizmet 
ediyor. 
Bunlardan biri de Fa-

tih Sultan Mehmet dö-
neminde inşaa edildiği 
tahmin edilen, bugün 
şehrin kalabalığında 
bir mahalle pazarı için-
de sıkışmış durumdaki 
namazgâhtır.
Osmanlı döneminde 

Sofya'nın en güzel me-
sire yerlerinden olan 
Kurubağlar semtinde 
bulunan namazgâh, 
askerlerin sefere çı-
karken kılıç kuşandığı, 
hac yolculuğuna çık-
madan önce namaz-
ların kılındığı ve uğur-
lamaların yapıldığı bir 
mekân olarak hizmet 
veriyordu. Geleneksel 
Osmanlı mimarisinden 
numuneler barındıran 
namazgâhın, hutbe 
okunan minberinin bir 
kısmı zamana mağlup 
düşerek yok olsa da, 
mihrap hâlâ sapasağ-
lam duruyor.
Sofya'da unutturulmak 

istenen namazgâh, 
Roma Duvarı veya 
Eski Duvar olarak da 
biliniyor. Bulgaristan 
Başmüftülüğü, vakıf 
malı olarak inşaa edi-
len binayı tekrar kendi 
hüviyetine kavuşturmak 
üzere teşebbüslerde 
bulunmaya devam edi-
yor. Bakalım netice ne 
olacak?
Kuzey Haber Ajansı

Ömer Lüt f i  Kültür 
Derneğine Kitap Bağışı
Araştırmacı yazar İsmail Cambazov, 

Avukat Mustafa Bayramali vasıtasıyla 
en yeni “Balkanlar’da Türkler ve Müslü-
man Azınlıkları” kitabını Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’ne hediye etti. 

Balkan Savaşları’nın yüzüncü yıldönümü 
münasebetiyle yazdığı bu değerli eserini 
Dr. Cambazov rahmetli babasının aziz ha-
tırasına adamıştır. 

Bu yıl, iki saygın yıldönümünü kutlayan 
sayın yazara Allah’tan sağlıklı ömür, daha 
birçok kitap yazmasını dileriz.

İzmir’e Bulgaristan 
Fahri Konsolosu 

Atanacak
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Ulusal Kon-

seyi Üyesi, Göçmen Dernekleri ve CHP ile İlişki-
lerden Sorumlu Nazmi Mümün, “BSP, Türkiye’deki 
vatandaşlarımızla çalışmalarını aktivize etti” diye 
söyledi. Geçen ay içerisinde İstanbul’daki örgüt-
lerin liderleriyle, İzmir’de ise BAL-GÖÇ Genel 
Başkanı Süleyman Pehlivanoğlu ile görüşmeler 
yapıldığını belirtti. Nazmi Mümün, “Türkiye’de yeni 
yeni temaslarda bulunacağız” diye paylaştı. Gü-
ney komşumuzdaki Bulgaristan vatandaşlarına 
yönelik çalışmalarında BSP onlarla kurulan ilişki-
lerin ziyadesinde en büyük muhalif parti Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) ile bulunulan etkileşime 
güvenmektedir. 

Nazmi Mümün, “Yakın zamanda Bulgaristan’ın 
İzmir’de Fahri Konsolosu olacak. Bulgaristan ve 
Türkiye’nin Dışişleri Bakanlıklarıyla koordinasyon 
prosedürü bitmek üzeredir. Türkiye bizim İzmir’de 
fahri konsolosumuz olmasına, Bulgaristan ise 
Şumnu’da Türkiye’nin fahri konsolosu olmasına 
razılık gösterdi. Bu karar göçmen derneklerinin 
Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşlarına kolaylık 
sağlanması açısından ısrarı üzere alındı. İzmir ve 
bölgesinde yaklaşık 100 000 Bulgaristan göçme-
ni ikamet etmekte ve şimdi en küçük bir belge 
için de olsa ya İstanbul’a ya da Ankara’ya gitmek 
zorunda kalıyorlar. Biz daha Kristiyan Vigenin’in 
Dışişleri Bakanı olmasına aday gösterildiği zaman 
İzmir’de fahri konsolosluk açılması prosedürünün 
hızlandırılması hakkında görüştük. 

Vigenin, BSP Ulusal Konseyi’ne bağlı Göçmen 
Dernekleri ve CHP ile İlişkilerden Sorumlu Grubu 
Üyesi ve üstlendiği görevi kısa bir sürede yerine 
getirmeyi başardı” diye konuştu.

                                                Kırcaali Haber
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Vatandaşa getirilen kolaylık
K ı r c a a l i  B e l e d i ye 

Başkanı Hasan Azis, 
Belediye’nin EasyPay Şir-
keti ve Türkiye’den Aktif 
Yatırım Bankası ile yaptı-
ğı anlaşmalar sonucunda 
artık vatandaşların Easy 
Pay elektronik ödeme 
sistemiyle yerel vergi ve 
harçlarını ödeyebilecekle-
rini bildirdi. Bu hizmetten 
özellikle son on yıllarda 
Kırcaali Belediyesi’nden 
Türkiye’ye göç etmiş 50 
000 vatandaşın yarar-
lanması bekleniyor. Sis-
temin 1 Ağustos 2013 ta-
rihinden itibaren hayata 
geçirildiği ve bugüne ka-
dar 54 vatandaşın Easy 
Pay hizmetini kullanarak 
borçlarını kapattıkları bel-
li oldu. 
Hasan Azis, “Dünyanın 

neresinde olursa olsun 
herkes sisteme kayıtlı 
olabilir. Evrensel hizmet 
sunuyoruz. Belediye 
Başkan Yardımcısı İvan 
Velev’in görevi yarım yıl 

zarfında hizmeti popüla-
rize edip geliştirmesidir” 
diye vurguladı. Başkan, 
bu elektronik ödeme 
sistemi sayesinde yerel 
vergi ve harçların toplan-
masında oldukça artış 
olacağını umuyor. 

Vergi mükellefine elekt-
ronik yolla bir işlem sa-
dece 40 stotinkaya mal 
olacak. Kıyaslama yap-
mak gerekirse, Kırcaali 
Belediyesi’nde Easy Pay 
şirketinin kasalarında ya-
pılan işlemler ödenilecek 

vergi veya harcın mikta-
rına göre 1’den 5 Levaya 
kadar mal olacak. 
Belediye Başkan Yar-

dımcısı  İvan Velev, 
Belediye’nin yerel vergi 
ve harçlar, ödeme koşul-
lara ilişkin geniş kapsamlı 

bilgi sunulan web sitesi-
nin açıldığını söyledi. Bu 
sitede vatandaşlar 2007 
yılından bu yana olan 
yükümlülüklerini yokla-
yabilirler. 
Hasan Azis, Kırcaalile-

rin bu hizmeti kullanmala-
rı için pin kodu almalarını 
ve sürekli alınamaz du-
rumda olması nedeniyle 
onu korumalarını tavsiye 
etti. 
Easy Pay Şirketi Müdü-

rü Georgi Marinov, şir-
ketin 1999 yılından beri 
faaliyette olduğunu ve bu 
hizmeti ülkede toplam 60 
belediyede sunduğunu 
belirtti. Marinov, “Kırca-
ali Belediyesi bu konuda 
önde gelen belediyeler 

arasında. Çöp vergisi, 
emlak vergisi, araç vergi-
si ve başka harçlar öde-
nebilir. Elektronik öde-
meyi öneriyorum, çünkü 
çok daha ucuz. Her bir 
Kırcaalili pin koduna sa-
hip olup sisteme kayıtlı 
olabilir” diye kaydetti.
Aktif Yatırım Bankası İs-

tanbul Şubesi Uluslarara-
sı Para Transferleri Bölü-
mü Müdürü Murat Yaprak-
dal, bankanın Türkiye’de 
14 000 ofisi olduğunu ve 
Bulgaristan’dan EasyPay 
şirketiyle çalışmayı seç-
tiklerini dile getirdi. Sayın 
Yaprakdal, “Bizim para 
transferleri ücretlerimiz 
diğer bankalara bakış kat 
kat düşük” diye belirtti. 

Kırcaali Merkez Cami’den 
14 hacı adayı uğurlandı
Kırcaali Merkez Camii’nde Müslüman aleminin 

mukaddes toprakları olan Mekke ve Medine’ye 
14 hacı adayını uğurlama töreni düzenlendi. 
Camide Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Meh-
met, Krumovgrad (Koşukavak) Bölge Müftüsü 
Nasuf Nasuf ve Haskovo Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi’nin okudukları Kur’an-i Kerim’den 
ayetler, telbiye, salavatların ardından uğurlama 
duası yapıldı. 

Cami çıkışı çekilen toplu resimden sonra hacı 
adayları tek tek ilk başta müftülerden, yakınları 
ve tüm cemaatten helallik isteyerek tekbir ve tel-
biye eşliğinde uğurlandılar.

Müftü Beyhan Mehmet, Kırcaali Haber için Bul-
garistan genelinden 200 Müslüman’ın hacılığa 

gideceğini bildirdi. Kırcaali’den hareket eden 14 
hacı adayına, Haskovo’dan 3, Plovdiv’den (Filibe) 
2 ve Stara Zagora’dan (Eski Zara) 1 kişi katıldı. 

İstanbul ve Bursa gibi şehirlerde oturan çifte 
vatandaşlarından da epey hacı adayları bulun-
makta. Müftü, çifte vatandaşlar dahil olmak üzere 
160 civarında hacı adayının, yani yüzde 80’inin 
Kırcaali bölgesinden olduğunu paylaştı. 

Hacı adayları Sofya Banya Başı Camii’ne top-
lanarak, uçakla İstanbul’a, oradan da yine hava 
yoluyla Cidde’ye hareket ettiler. 

Bu yıl Bulgaristan’dan hacca gitmek 2900 av-
roya mal oluyor. Kutsal topraklarda toplam 30 
gün olmak üzere, Mekke’de 22, Medine’de 8 gün 
kalınacak. 1 Kasım’da hacıların tekrar ülkesine 
dönmeleri bekleniyor. 

                                               Kırcaali Haber

Suriyeli mültecilere 12 otobüs bağış gönderildi
Hasovo ili Pıstrogor 

köyündeki sığınma-
cı yurduna yerleştiri-
len Suriyeli mülteci-
ler için Kırcaali Bölge 
Müftülüğü’nde 12 oto-
büs dolusu bağış top-
landı. Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, böl-
geden Müslüman ve 
Hıristiyanlar 200 batta-
niye, 20 yorgan, 20 dö-
şek, 20 yastık, 50 çuval 
patates, 60 kg fasulye, 
ayçiçeği yağı ve çok 
sayıda giysi bağışında 
bulunduklarını bildirdi. 
Başmüftülük tarafın-

dan 13 Eylül’de başla-
tılan Elini Uzat, Ensar 
Ol yardım kampanyası, 
Kırcaali bölgesinde Glu-
har (Sağırlar) köyünde 
başlamıştı. Köy halkı, 

“İnsanız diyebilmemiz 
için birbirimize yardım 
etmemiz şart” diyerek 
yardım kampanyasına 
cani gönülden katıldı.
Beyhan Mehmet, “Bu 

kampanyayla vatan-
daşla kurum arasında-
ki güven geri kazanıl-
dı. Onunla Bulgarlar-
la Türkler arasındaki 

güven de güçlendi. 
Damlaya damlaya göl 
olduğunu gözlerimle 
gördüm” diye paylaştı. 
Bugün Kırcaali, Kru-

movgrad (Koşukavak), 
Haskovo (Hasköy) ve 
Plovdiv (Filibe) böl-
ge müf tülükler inde 
toplanan bağışların 
Pıstrogor’daki sığın-

macı yurduna ulaşması 
bekleniyor. 
Bölge müf tülükle -

rinde Sofya ve Stara 
Zagora’daki sığınmacı 
yurtları için de bağışlar 
toplanıyor. 
Sayın Mehmet, “Müs-

lümanlar ın Kurban 
Bayramı’nın yaklaşma-
sıyla bağışları iki gün 
daha erken ulaştırma-
ya karar verdik. Buna 
rağmen birçok insan 
bağış yapmaya devam 
ediyor” diye ifade etti. 
Bölge Müftüsü, Müs-

lüman olan mültecilerin 
kurbanlık hayvanların 
etinden pay verilmesi 
için elinden geleni esir-
gemeyeceğini vurgula-
dı.
         Kırcaali Haber

Pıstrogor Mülteci kampına yardımlar ulaştı
Kırcaali, Haskovo, 

Krumovgrad ve Filibe 
Müftülüklerince topla-
nan yardımlar Pıstrogor 
mülteci kampına teslim 
edildi. Başmüftülük adı-
na selamlanan mülte-
ciler, Başmüftülüğün “ 
Yardım elini uzat, ensar 
ol” yardım kampanyası 
çerçevesinde kendileri-
ne Battaniyeler, giysi ve 
erzaklar  toplandığını 

ifade ettiler. Müftülerle 
sohbet eden Suriye’li 
mülteciler, duyarlı hal-
ka Müftüler vasıtasıyla 
şükranlarını bildirdiler. 
Suriye’de savaşın sona 
ermesi için dua ettiler.
Kırcaali, Haskovo, Ko-

şukavak ve Filibe Müf-
tülüklerinden takriben 
15 ton erzak, elbise ve 
battaniye yardımı Pıst-
rogor Mülteci kampına 
ulaştırıldı.
        

Kırcaali Haber
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Sekiz Balkan Ülkesi Bir Çatı Altında; Akademi Rumeli
Bir üstadın deyişiyle; sul-

tanların şehri ve şehirlerin 
sultanı, Edirne’de başla-
mıştı hikayemiz. Edirne 
Valiliği Balkan Danışmanı 
Fahri Tuna’nın öncülüğün-
de, Edirne Valisi Hasan 
Duruer ve Sayın İbrahim 
Tarancı’nın katkılarıyla bir 
rüyanın gerçekleşebilece-
ğini ispatlayan, Akademi 
Rumeli organizasyonun-
da bulunmak ayrıcalıklı 
bir gururdu benim için.

Fahri Tuna’nın organi-
zasyonu en güzel özet-
leyen söyleviyle: “Yarının 
sanatçılarına zemin hazır-
lamak amacıyla sekiz Bal-
kan ülkesinden 150 üstün 
yetenekli Türk gencini on 
gün süreyle otuz sanat-
çıyla bir araya getirdiği-
miz Akademi Rumeli or-
ganizasyonu.” Bu ahenkli 
bütünleşmede Rumeli 
ailesinin her bir ferdinin 
geldiği sekiz farklı diyar: 
Bulgaristan, Makedonya, 
Romanya, Kırım, Kosova, 
Yunanistan, Gagavuz Yeri 
ve Türkiye.

Farklı diyarlarda yaşa-
yan aynı kültürün evlatla-
rıyla yan yana gelmenin 
portresindeki renkler, bi-
zim gökkuşağımızın her 
bir rengini oluşturuyor-
du. Tıpkı evlatlık verilmiş 
kardeşlerin yıllar sonra 
ilk kez bir birini bulması 
gibiydi. Bu gökkuşağı bi-
zim ailemizdi. Hani olur 
ya bazen yeni tanıştığınız 

birini uzun zamandır tanı-
yormuş gibi hissedersiniz. 
İşte bu kıvamdaydı sarf 
edilen ilk sözcüklerimi-

zin maneviyatı. Akademi 
Rumeli’yi erdemli kılan en 
önemli niteliklerden birisi 
de buydu zaten. Her gün 
buram buram bu duygu 
selini hissettiriyordu bize 
bu birliktelik.

Akademi Rumeli sade-
ce bir buluşma değildi. 

Madalyonun öbür yüzü 
kültür ve sanat bütünleş-
mesini barındırıyordu. Bu 
doğrultuda kültür ve sana-
tın çeşitli alanlarıyla iç içe 
olan kardeşlerimizin ileti-
şimi ve gelişimi için beş 
farklı temel atölye oluş-

turuldu. Kendisiyle ilgili 
alanları kapsayan bu atöl-
yeler sırasıyla düşünce, 
edebiyat, tiyatro,sinema 

ve güzel sanatlar atölye-
leriydi. Akademi Rumeli, 
gurur duyulacak bir zorlu-
ğu başararak her biri ala-
nında uzman otuz duayeni 
bizimle buluşturup atölye-
lerimize katkılarıyla, yüce 
bir amaca hizmet etti. İlgi 
alanım gereği yer aldığım 
Edebiyat Atölyesi’ndeki iz-
lenimlerimden bahsetmek 
gerekirse, beklentilerim-
den çok daha büyük bir 
oluşumla karşılaştığımı 
gönül rahatlığıyla dile ge-
tirebilirim. Her gün farklı 
alanlardaki uzmanlarla 

yaptığımız fikir alışverişle-
ri aslında kat edeceğimiz 
çok yolumuz olduğunun 
göstergesiydi ve ileride 

atacağımız doğru adım-
ları belirlememizde büyük 
bir rehber oldu.

Her şeyden ziyade bu 
bir likteliğin bir başka 
boyutu daha vardı. Böy-
lesine samimi bir birlik-
telikten eğlence doğma-
ması imkansızdı. Her 
yemeğin peşi sıra farklı 
diyarlara özgü şarkılar 
ve türküler yükseliyordu. 
Manidar sözlü şarkılara 
eşlik edip ruhumuza nak-
şeden melodilerde dans 
ettik. Ayrıca eğlencemize 
katkıya yönelik Akademi 

Rumeli’nin en güzel jest-
lerinden birisi de apayrı 
bir başlık altında değer-
lendirilebilecek İstanbul 
ve Çanakkale gezileriydi. 
Tüm bunlara ayrı bir de-
ğer katan unsur da katılan 
birçok kardeşimizin ana-
vatanı ilk kucaklayışıydı. 
Ne görkemli tebessümler 
yükseliyordu her bir çeh-
reden.

Akademi Rumeli’nin ar-
mağan niteliğinde bize 
yaşattığı manevi değer-
lerin yanında alanlarımız-
daki bilinçlenmemize yol 
açan eğitici etkinlikleri 
için her zaman büyük bir 
teşekkür borçlu olacağız. 
Eğitici etkinlikleri temsil 
eden sertifikaların veril-
mesi, aldığımız değerli 
armağanlardan bir diğe-
riydi.

Her şey son bulduğunda 
hüzünlü vedalaşmanın ar-
dından geri dönüş yolcu-
ğumuza koyulduk, yürek-
lerimize huzur ve mutluluk 
katan duygularımızı yanı-
mıza alarak. Kalbi oluş-
turan yapbozun her bir 

parçasıydık, mutlu olma-
mak ne mümkün. Kadim 
ve kudretli bir ağacız biz. 
Kökler atalarımız, gövde 
varlığımız ve dallar bizdik. 
Her ne kadar uzunca bir 
süre ayrı düşmüş olsak 
da unutmamıştık ve yitir-
memiştik birbirimizi. Za-
ten nasıl mümkün olabilir 
ki böyle bir şey. Yeşeren 
umutlar da yaşanan acılar 
da aynıydı...

Dilerim ki bütün bunla-
rı gerçeğe dönüştüren 
Akademi Rumeli organi-
zasyonu nesilden nesi-
le köklenerek büyür. Bu 
gerçekleşmeyi bize su-
nan başlıca Edirne Vali-
si Hasan Duruer, Edirne 
Valiliği Balkan Danışmanı 
Fahri Tuna, Sayın İbrahim 
Tarancı’ya ve organizas-
yonda yer alan bütün kad-
roya sonsuz teşekkürleri-
miz en büyük borçlarımız-
dan birisidir.

Mergüzel MEHMET 
Plovdiv Üniversitesi 

Türk Dili Bölümü II. Sınıf 
öğrencisi

Kırcaali bölgesindeki turistik yerler, modern teknik donanımla tanıtılacak
Kırcaali Valiliği’nde, Yu-

nanistan ile ortaklaşa ger-
çekleştirilen Ortak Turizm 
Girişimi projesi kapsamın-
da satın alınan internet 
bağlantısı olan dokun-
matik bilgi terminali ve 
su buharından görüntüler 
oluşturan bir monitör tanı-
tıldı. Bu cihazlar Kırcaali 
bölgesindeki turistik yapı-
ların popülarize edilmesi-
ne yardımcı olacak. Vali-
liğin sahip olduğu çağdaş 
teknik donanımın yaklaşık 
100 000 leva maliyetinde 
olduğu açıklandı. 

Kırcaali Valiliği’nde proje 
uzmanı Sıbina Sülükçie-
va, “Bu monitör, şu ana 
kadar ekran görüntüsü 
veren en yeni teknolojik 
cihaz. Fuayeye yerleşti-
rilen bilgi terminaliyle bir-
likte Rusya’dan getirildi. 
Biz bu cihazı genellikle 
turizm borsaları ve iş fo-
rumlarında kullanacağız” 
diye izah etti. Resim, film 
ve sunumların görüntü-
lenmesi için mükemmel 
bir cihaz. Metin dosyaları 
da görüntülenebilir. Ope-

rasyonel sisteme sahip. 
Görüntüler, ekrana doku-
narak meydana geliyor, 
onların belirginleşmesi 

için cihazın ardına kara 
bir tahta koyuluyor. Moni-
tör elektrikle de çalıştırı-
labiliyor. 

Proje kapsamında Bul-
garca ve İngilizce olmak 
üzere iki dilde turistik 
rehber ve broşürün de 
basıldığı bildirildi. Sülük-
çieva, turistik rehberlerin 
cep formatında olması 
sebebiyle bölgede var 
olan hemen hemen 200 
yapıya yer verilemediğini 
paylaştı. Ayrıca Kırcaali 

ilinde önemli turistik ya-
pıların resimlerine yer 
verilen ve arka tarafında 
onlarla ilgili bilgi sunulan 

küçük bir coğrafi harita da 
hazırlandığı ortaya çıktı. 
Basılan reklam malze-
meleri otellere ve turizm 
acentelerine dağıtılacak. 

P r o j e y e  g ö r e 
Yunanistan’daki ortaklar 
smartphone (akıllı telefon) 
için dijital rehber uygula-
maları hazırlamakla yü-
kümlüdür. Bunun bu yılın 
sonuna kadar yapılması 
bekleniyor. 

Ortak Turizm Girişimi 
projesini Kırcaali Valiliği, 

Haskovo ve Smolyan vali-
likleri ve Yunanistan Doğu 
Makedonya ve Trakya 
Eyaleti ile ortaklaşa ger-
çekleştiriyor. 

Projenin amacı sınır 
ötesi bölgesinde turizmin 
geliştirilmesidir. 

Haziran ayında Kırcaali 
Valiliği’nin şehirde ger-
çekleştirdiği 1.Modern 
Sanat Festivali’nin de bu 
projenin bir bölümü oldu-
ğu anlaşıldı. 

Proje kapsamında böl-
geye davet edilen yabancı 
gazetecileri turistik yapı-
lara hayran kalıp harika 
haber ve makaleler ya-
yınladıkları ortaya çıktı. 
Bu yazıların tüm ortak-
ların katılımıyla internet 
üzerinden yapılacak bir 
reklam kampanyasıyla 
tanıtılacaklar. 

Ortak Turizm Girişimi 
projesi kapsamında böl-
gedeki turistik yapıların 
tanıtılmasına yönelik be-
ceriler edinmeleri üzere 
turizm branşından 15 ki-
şinin eğitim görecek.

            Kırcaali Haber

"Bulgaristan-Türkiye Sınırının 
Kapatılması Mümkün Değil"
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lazarov, Suri-

yeli sığınmacı sayısı 4500'e ulaşırken "Bulgaristan-
Türkiye sınırının kapatılması mümkün değil" dedi.

Bulgaristan'da Suriyeli sığınmacı sayısı 4500'e 
ulaşırken, ülkenin Türkiye ile sınırının kapanmasının 
mümkün olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Svetlazar Laza-

rov, Bulgaristan'a bir gecede kaçak yoldan gelen 80 
sığınmacının 53'ünün Suriyeli olduğuna işaret etti.

Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) konuşan La-
zarov, İki ülke arasındaki ortak sınırın 58 kilometrelik 
bölümünde gözetim uygulandığını kaydederek, şöyle 
konuştu:

"Sınırın tamamen geçişe kapatılması için 3000 po-
lisi görevlendirmemiz ve ayda 5 milyon avroyu aşan 
harcama yapmamız gerek. Bu da imkansız. Yunanlı-
lar kendine göre önlem alarak kendi sınırını kapattı. 
Sığınmacıların büyük bir bölümü Yunanistan'ın deniz 
sınırına doğru yönelmişti. Akımın Bulgaristan'a doğru 
yön değiştirmesini bekliyorum."

Sığınmacıların bir bölümü Sofya bölgesinde açılan 
yedek konaklama yerlerine yerleştirilirken, sınıra ya-
kın Mestanlı bölgesinde, 1000 kişiyi barındırabilecek 
eski bir kışlanın açılması öngörülüyor. 

Bulgaristan, daha önce kabul edeceği maksimum 
sığınmacı sayısının 5 bin olduğunu bildirmişti.
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Ardino Sonbahar Kültür Günleri yüzlerce kişiyi bir araya topladı
Ardino’da (Eğridere) ge-

leneksel Sonbahar Kültür 
Günleri düzenlendi. Et-
kinlik münasebetiyle tüm 
ülkeden ve yurt dışından 
da olmak üzere yüzlerce 
kişi bir araya geldi. Açılış 
töreninde resmi konuklar 
arasında Ardino Fahri 
Vatandaşı Reşat Aydın 
ve başta dernek Başkanı 
Ahmet Kahraman olmak 
üzere Bursa Eğridereli-
ler Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nden bir heyet 
hazır bulundular.
S o n b a h a r  K ü l t ü r 

Günleri’nin açılışında 
Ardino Belediye Başka-
nı Resmi Murat yaptığı 
selamlama konuşmasın-
da, “Bu yılki şenliklerin 
sizlere manevi sıcaklık, 
samimiyetlik, tüm in-
sanlar arasında manevi 
birliği, kültürel değerleri-
mizle temas için bir arzu 
getirmesini diliyorum” 
diye kaydetti. Başkan, 
panayırların ticaret et-
kisinden başka önemli 

sosyal etki de yarattık-
larını vurguladı.  “Pana-
yırlar kaçınılmaz günlük 
işleriyle meşgul oldukları 
için başka vesileyle bir-
birini zor gören insanlar 
arasında arzu edilen te-
masların gerçekleştirildi-
ği yerlere dönüşüyorlar” 
diye belirtti. 

Ardino’nun bayramı mü-
nasebetiyle Cumhurbaş-
kanı Rosen Plevneliev, 
Bulgaristan Öğretmen-
ler Sendikaları Başkanı 
Yanka Takeva, Kırcaali 
ilinden ve yurt içinden 
Belediye ve Meclis baş-
kanları tarafından gön-
derilen tebrik mesajları 

alındı. 
Bu yıl da Ardino sakin-

leri ve konukları sunulan 
zengin kültür, spor ve 
müzik programıyla eğlen-
me fırsatı buldular. Ünlü 
pop-folk sanatçısı Orhan 
Murad sunduğu konser-
le sevenlerini mutlu etti. 
Rodop kasabasının mer-
kezinde kıvrak horalar 
oynandı. Konser sonrası 
ünlü sanatçı onunla fo-
toğraf çektirmek isteyen 
Ardino hayranlarının hü-
cumuna uğradı. Nikola 
Veliçkov’un koreogra-
fisiyle Rodopska İskra 
Toplum Merkezi çatısı 
altında faaliyet sürdüren 
Balkanika Grubu muh-
teşem bir Rodop dansı 
ve birçok hora oyunları 
sundu. 
Kırcaali’den konuk ola-

rak katılan Buket Derneği 
Türk Halk Müziği Kadın 
Korosu, Rodopların Bül-
bülü efsanevi Kadriye 
Latifova’nın anısına onun 
repertuarından birkaç 
türkü söyledi. Şenliğe ge-
lenlerin neşesi bol olması 
için müzisyen Ergün Mü-
münov ile şarkıcı Milena 
Vasileva da sahne aldılar. 
Konser programına yerel 
Koruma Evi’nden yete-
nekli müzisyen Branislav 
Petkov da katıldı. 
Kasaba sakinleri ve ko-

nuklar panayır programı 
kapsamında açılan Gü-
ner Mümün’ün Ardino’da 
Çeşme Yapma Geleneği 
başlıklı amatör fotoğraf 
sergisine büyük ilgi gös-
terdiler. 

Bulgaristan'da Yaklaşık 8 Bin Libyalı 
Askeri Personel Eğitim Görecek

Bulgaristan Savunma 
Bakanı Angel Naydenov, 
Bulgaristan'daki askeri 
üslerde yaklaşık 8 bin 
Libyalı askeri personelin 
eğitim göreceğini bildir-
di.
Bakan Naydenov, dü-

zenlediği basın toplantı-

sında, proje ile ilgili tale-
bin ABD'den geldiğini ve 
Bulgaristan hükümetinin 
öneriye olumlu baktığını 
söyledi.
Projeye göre, Novo 

S e l o ,  B e z m e r  ve 
Graf  İgnat ievo’dak i 
Amerikan–Bulgar or-
tak askeri üssülerinde, 
150–200 kişilik gruplar 
halinde dönüşümlü ola-
rak yaklaşık 8 bin Libyalı 

askeri personel üç yıllık 
bir dönem için eğitim gö-
recek. 
ABD ile Bulgaristan 

arasında NATO kapsa-
mında yapılacak eğitim 
süresi 8 yıla kadar uza-
tılabilecek. Hükümetin 
olumlu baktığı teklif par-

lamentonun onayına su-
nulacak. Eğitim, teçhizat 
ve donatıma ilişkin mas-
raflar Libya devleti tara-
fından karşılanacak.
Bakan Naydenov, söz 

konusu üslerden bölge 
halkı ve ekonomisine 
sağlanan dolaylı gelir 
konusunda da bilgi ver-
di. İstatistiklere göre, 
üslere gıda, mal, araç 
ve gereç sağlayan firma 

ve kurumlar 2010 yılında 
4 milyon, 2011 yılında 6 
milyon ve 2012 yılında 
12 milyon dolar gelir elde 
etmiş.
Bu arada Nayde -

nov, Devlet Mülteciler 
Ajansı'nın talebi üzeri-

ne Bulgaristan 
S a v u n m a 
Bakanlığı'nın, 
ihtiyaç oldu-
ğunda mülteci 
kabulü için kul-
lanım dışı top-
lam 26 büyük 
askeri mülkü 
vermeye hazır 
olduğunu bil-
dirdi.
Naydenov, 

"Bu mülkle-
rin büyük bir 
b ö l ü m ü n ü n 
durumu kötü. 

Ülkemiz şimdilik 
Suriye'den yaklaşık 3600 
mülteci kabul etmiş bulu-
nuyor. Kapasitemiz top-
lam 10 bin kişiye kadar 
uzanıyor. Yani 6300 – 
7000 mülteciyi barındır-
mak üzere belirlenecek 
konaklama yerleri için 5 
milyon avro harcanacak" 
diye konuştu.

         Anadolu Ajansı

Başbakan Plamen Oreşarski 
kabinenin yönetimini “100 günde 
100 önlem” sözleriyle tanımladı
Başbakan Plamen 

Oreşarski, milletvekil-
leri önünde hükümetin 
“100 günde 100 önlem” 
adını taşıyan raporunu 
sunarak ve kabinesini 
değerlendirerek şunları 
söyledi: “Son 20 yılda bu 
en akademik hükümettir. 
Bakanlar arasında 6 do-
çent ve 4 profesör var. 
Bu ayrıca en parti üstü 
hükümetidir. Bakanların 
sadece dördü, siyasi 
partilerin üyeleridir. Hü-
kümette en çok kadın da 
var. 
18 bakandan 7’si ka-

dındır. Dahası da var. 
Bu hükümet, sivil toplum 
örgütleri ve iş teşkilatla-
rı ile birlikte politikasını 
belirledi.” Alınan 100 
önlemden 83’ü 50’den 
fazla kamu konseyi ve 
çalışma grubuyla bera-
ber hazırlandı. Başba-
kan, bakanların çalış-
malarını çok iyi olarak 
değerlendirirken GERB 
partisi muhalefet olarak 
“Oreşarski” kabinesine 
karşı ilk güvensizlik oyu-
nu istedi. 
Rapora göre ilk alınan 

ve hayata geçirilen ön-
lem, devletin şirketlerle 
zamanında hesaplaşma-
sı yoluyla Bulgar ekono-
misine normalliğin geri 
getirilmesidir. Başbakan 
Oreşarski, “Yıllardan 
beri bizden daha zengin 
olan bütün diğer Avrupa 
ülkelerinde mali sınır-

landırmalara karşı kit-
lesel protestolara tanık 
olduk” dedi. Belgede bu 
hükümetin, iktidara gel-

mesinden bu yana zor 
siyasi ortamda ve siyasi 
protestolar sırasında ça-
lışan tek hükümet olduğu 
da belirtiliyor. Oreşarski, 
elektrik enerjisi fiyatının 
kontrol altına alındığını, 
ancak bu sektörde re-
formlar da yapılacağını 
söyledi. Sağlık stratejisi 
kabul edildi, iş piyasası 
da kabinenin çalışma-
larının odak noktasıydı. 
Başbakan, kabinenin 
sosyal politikası konusu-
na da ağırlık verdi ve en 
yoksul hanelere yardım 
girişimleri üzerinde vur-
gu yaptı. 
Plamen Oreşarski’nin 

açıklaması, GERB mil-
letvekillerinin “istifa” 
çağrılarıyla iktidardaki 
çoğunluğun alkışlarıyla 
karşılandı. Cumhurbaş-
kanı Rosen Plevneliev, 
hükümetin ilk 100 günü-
nü yorumlamaktan ka-

çındı ve yapılanların in-
sanlar tarafından duyul-
ması gerektiğini söyledi. 
Kendisine göre bundan 
sonra vatandaşlar ken-
di değerlendirmesini 
yapacaklar. Başbakan 
Plamen Oreşarski, ra-
porunu sunmadan sayılı 
dakikalar önce GERB 
partisinden milletvekille-
ri kabineye karşı yatırım 
tasarlanması alanındaki 
politikası gerekçesiyle 
güvensizlik oyu önerge-
sini sundu. Muhalefet, 
rapora “100 gün 100 
yalan” adını verdi ve ikti-
dardakileri popülizm söz-
leriyle devam etmekle 
suçladı. Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Başkanı 
Lütfi Mestan, “Güven ile 
dolu 100 günü olmayan 
ilk Bulgar kabinesinin 
raporunu duyduk bugün, 
buna rağmen kabine 100 
önlem almıştır” şeklinde 
konuştu. Bulgaristan 
Sosyalist Partisi Lideri 
Sergey Stanişev, baş-
bakanın sözlerini tekrar-
layarak kabinenin ilk 100 
günü çerçevesindeki en 
büyük başarılarından 
birinin “korkudan kur-
tarma” olduğunu belirtti. 
Sergey Stanişev, bunun 
sayesinde “herkes, yap-
tırımlardan korkmadan 
serbest bir şekilde pro-
testo edebiliyor” diye 
açıklayarak sözlerini 
noktaladı. 
          Kırcaali Haber
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Bulgaristan ve Yunanistan Romanları Edirne'de Buluştu
Ed i r ne’de  ‘Av r upa 

Birliği’nde Romanlara Yö-
nelik Sosyo-Ekonomik ve 
Kültürel Politikalar’ adlı 
panel düzenlendi.
Edirne Margi Otel’de 

gerçekleştirilen pane-
le Roman derneklerinin 
Bulgaristan, Yunanistan 
ve Türkiye’den temsilci-
leri katıldı.
Edirne Vali Yardımcısı 

Dr. Ayhan Özkan’ın da 
katıldığı panelde, Türki-
ye ve Avrupa’da yaşayan 
Roman vatandaşların 
sorunlarının neler oldu-
ğu ve sorunlar üzerinde 
yapılması gerekenler 
masaya yatırıldı. Panel-
de Romanların Türkiye 
ve Avrupa’da etnik grup 
olarak nasıl yer aldığı ko-
nuşuldu.
Panele, Bulgaristan’dan 

R o m a n l a r ı  t e m s i -
len Kadrin Hasanov, 
Yunanistan’dan Dimitros 
Hırıstos ve Türkiye’den 
Edirne Roman Derneği 
(EDROM) yöneticileri 
katıldı. EDROM Başkan 
Yardımcısı Bahattin Ulu-
soy panelde modaretör 
olarak görev yaptı. ED-
ROM Başkanı Erdinç 

Çekiç, panele konuş-
macı olarak katıldı. Pa-
nelde konuşma yapan 
Bulgaristan Roman tem-
silcisi Kadrin Hasanov, 
Bulgaristan’daki Roman-
ların azınlık statüsünde 
olmadığını belirtti. Buna 
karşılık Romanların ülke 
yönetiminde çok fazla yer 
almadığını 240 milletve-
kilinden sadece 1 tane 
milletvekilinin Roman 
olduğunu söyledi. Yerel 
yönetimlerde belediye 

meclislerinde Romanla-
rın yaşadığı bölgelerde 
birçok meclis üyesinin 
olduğunun altını çizdi.
Panelde Yunanistan 

Roman temsilcisi ola-
rak katılan Dimitros Hı-
rıstos ise Romanların 
Yunanistan’da büyük sı-
kıntı içinde yaşadıklarını 
belirterek, başkanlıkları-
nın merkezi Atina olduğu-
nu, oradaki başkanlarının 
sorunlar üzerine büyük 
çaba harcadığını ama 

sonuca ulaşamadıkları-
nı belirtti. AB’nin Roman 
programları için Atina’ya 
gidildiğini belirten Hırıs-
tos, “Burada bizlere yar-
dımcı olmuyorlar. Yarın 
gel diyorlar, ertesi gün 
gidiyorsun başka baha-
neler buluyorlar. Bizimle 
ilgilenmiyorlar. Tabi bu 
süreçte orada konaklama 
sıkıntımız var, maliyetler 
yüksek olduğundan geri 
dönmek zorunda kalarak 
çözüm bulamıyoruz. Bize 

kimse yol göstermiyor. 
AB tarafından Müslü-
man ve Roman olduğu-
muz için ayrım yapılıyor” 
dedi.
EDROM Başkan Yar-

dımcısı Bahattin Ulusoy, 
AB’nin azınlıklara yaptı-
rımı olmadığını, AB tara-
fından o ülkeye sadece 
baskı yapılabileceğini, 
sorunların devletle arala-
rında çözülmesi gerekti-
ğini söyledi.
EDROM Başkanı Erdinç 

Çekiç, Türkiye’de Roman 
açılımı sürecini önemse-
diklerini belirterek, bir de 
ülkede AB süreci oldu-
ğunu belirtti. Çekiç, "Bu 

süreçte Avrupa’da yaşa-
yan 15 milyon Romanın 
sorunları var. Ülkemizde 
3 milyon yaşayan Roma-
nın sorunları var. AB’nin 
bu sürecine bakıldığına 
araştırma ve uygulama 
politikaları yürütmüş. As-
lında Romanların azınlık 
statüsünde görünmesi 
bir sorundur. Bu azınlık 
statüsünde yaşayan Ro-
manların bir kazançları 
olmasına rağmen öteki-
leştirme, diğeri yapma, 
sorunları yoğunlaştırma 
konusunda büyük önem 
taşıdığı kanaatindeyim” 
dedi.
   İhlas Haber Ajansı

Mesleki yeterlilik yükseltilecek
Momçilgrad Belediye-

si toplantı salonunda 
Belediye Çalışanların 
Mesleki Yeterliliği Eğitim 
Yoluyla Yükseltilmesi 
Projesi açılış konferansı 
düzenlendi. Proje, İdari 
Kapasite 2007-2013 
Operasyonel Programı 

kapsamında yapılan 
mali destek sayesinde 
gerçekleşiyor. 
Konferansta Belediye 

Başkanı Akif Akif, Be-

lediye Başkan yardım-
cıları Erol Mehmet ve 
Müh. Mehmet Mehmet, 
şube müdürleri, beledi-
ye çalışanları, köy muh-
tarları ve vekilleri hazır 
bulundular. 
Proje yöneticisi olan 

Momçilgrad Belediye 

Genel Sekreteri Cey-
lan Süleyman, projeyle 
Belediye çalışanlarının 
profesyonel yetkinliğinin 
iyileştirilmesi ve hizmet 

kalitesinin arttırılması 
amaçlandığını kaydet-
ti. Bununla iş ilkeleri ve 
iletişim üzerine bilgi ve 
beceri edinilmesi, yö-
netim kararları alınma-
sında etik standartların 
uygulanması ve başka 
konularda eğitim gö-

rülmesiyle başarılması 
öngörülüyor. 
Mühendislik altyapısı-

nın bakımıyla ilgili inşa-
at denetimi ve kontrol, 

ekip etkinliği üzerine 
uzmanlık eğitimi de 
yapılması öngörülüyor. 
Belediye çalışanlarının 
daha fazla yabancı dil 
ve özellikle İngilizce 
eğitimi alma şansı da 
olacak. 
Başkan Akif Akif, “Be-

lediye sakinlerinin bize 
verdiği güveni sağlam-
laştırmak istersek, her 
geçen günle nitelikleri-
mizi geliştirip mükem-
melleştirmek zorunda-
yız. 
İdari hizmetlerin sunul-

masında kanunlara titiz 
bir şekilde uymamız 
bizim açımızdan büyük 
önem arz eder” diye ko-
nuştu. Başkan, projenin 
başlatılması nedeniyle 
belediye çalışanlarını 
tebrik etti ve başarının 
anahtarı ekip çalışma-
sından geçtiğini vurgu-
ladı. Belediye uzman-
larına yeni 2014-2020 
program döneminde 
Avrupa Birliği Fonların-
dan yüksek tempoda 
finansman alımı sağla-
malarını diledi. 

Başmüftülük devletin 
gelişimine yardımcı 

olmaya hazır
Diyanet İşleri ve Parlamento Etik Komisyonu 

yönetimi Başmüftülüğü ziyaret ederek Başmüftü 
Dr. Mustafa Hacı ile görüştü. Görüşme sonrası 
Başmüftü, “Prensip olarak Diyanet İşleri 
Kanunu’nda değişiklilik yapılmasına dair kanun 
tekliflerini destekliyoruz ve konuyu bizimle 
görüşme amacıyla yapılan bu ziyaret için teşekkür 

ederiz” dedi. 
Görüşmede Diyanet İşleri ve Parlamento Etik 

Komisyonu Başkanı Plamen Slavov ve yardımcıları 
Hüseyin Hafızov ve Vasil Antonov, Başmüftülük 
tarafından ise Başmüftü’den başka Başmüftü 
Yardımcısı Murat Pingov, Genel Sekreter Ahmed 
Ahmedov ve avukat Krasimir Ruev yer aldılar.

Başmüftü’nün ifadesine göre Başmüftülük 
Kurumu Bulgar devletinin gelişimi ve Bulgaristan 
halkının refahı için Bulgar kurumlarıyla işbirliği 
yapmaya hazır. 

Başmüftü ile görüştükten sonra Diyanet İşleri 
ve Parlamento Etik Komisyonu Başkanı Plamen 
Slavov, “Başmüftü’yü Diyanet İşleri ve Parlamento 
Etik Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında 
haberdar ettik. Ülkemizde var olan Müslüman 
topluluğuna karşı saygımızı ifade ettik ve devletle 
dinler arasındaki ilişkilerle ilgili tüm konularda 
diyalog içerisinde çalışmaya hazır olduğumuzu 
beyan ettik” dedi. 

Komisyon yönetimi Başmüftü’ye 400 yıl önce 
Osmanlıca yazılmış Hz. Muhammed’in (SAV) 
hayatını anlatan bir kitap hediye etti. Başmüftü de 
değerli hediyeye karşılık olarak her bir konuğuna 
Bulgarcaya çevrili Kur’an-ı Kerim’i armağan 
sundu. 

                                                   Kırcaali Haber
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Hakif EMİN
Kırcaali Kamu 

Denetçisi

Mubarek Kurban Bayramınızı tebrik eder 
hayırlara vesile olmasını dileriz.

Хакиф ЕМИН 
Омбудстман

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Mustafa Sarıgül, Kırcaali’de Rumeli Türkleri İle Buluştu
İstanbul Şişli Belediye Başkanı 

Mustafa Sarıgül, Bulgaristan’ın 
Kırcaali iline bağlı Koşukavak 
ilçesini ziyaret etti. Başkan 
Sarıgül, burada düzenlenen 
“Geleneksel Seyit Baba Anma 
Etkinlikleri”nin açılış törenine 
katıldı. 

Koşukavak Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet tarafından 
karşılanan Sarıgül’e, ilçedeki 
Rumeli Türkleri yoğun sevgi 
gösterisinde bulundu. 

Meydanda toplanan kalabalı-
ğa hitap eden Sarıgül, Rumeli 
Türkleri’nin Türk tarihinin en 
önemli sayfalarını yazdıklarını, 
vatanımızın kurtarıcısı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de bu büyük 
tarihin en parlak sayfasını ya-
zan bir Rumeli Türkü olduğunu 
vurguladı. Sarıgül şunları söy-
ledi:

“Türkler, tarihin her sayfasın-
da vardır. Büyük bir ulus olmak 
da budur. Büyük ulus olmak 
övünülecek, onur duyulacak 
bir şeydir; ancak büyük ulus-
ların daima büyük düşmanları 
vardır. Büyük uluslar aynı za-
manda dünyada en çok zulme 
uğrayan, dünyada en çok sıkın-
tı çeken uluslardır. 

Balkanlar’da yıllarca süren 
savaşlar, çekilen büyük acılar 
günümüz sorunları içinde unu-
tulup gitmektedir. Soylu olmak, 
büyük ulus olmak zor bir iştir. 

Tarihte fethedilen toprakları 
övgüyle, şan ve şerefle anarız 
ama kaybedilen topraklarda bı-
raktığımız insanımızı çoğu kez 
unutmuşuzdur. Onun için bu 
topraklarda kendi kimliğini, ken-

di inancını kaybetmeden onurla 
yaşamayı bilen sizleri bir kez 
daha saygıyla selamlıyorum. 
Hiç unutmayalım ki köklerine, 

örfüne, adetine, inancına sahip 
çıkanlar büyük ve kalıcı olabilir-
ler. Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
mel ilkesi, ‘Yurtta barış, dünya-
da barış’ ilkesidir. Yaşadığınız 
bu topraklarda huzur ve güven 
içinde kardeşçe yaşanması en 
yürekten dileğimdir.”

Törenin ardından önce Ko-

şukavak Belediyesi'ni ziyaret 
eden Sarıgül, burada Belediye 
Başkanı Sebihan Mehmet ile bir 
süre görüştü. Ziyaret için Baş-
kan Sarıgül'e teşekkür eden 
Mehmet, başkana koşu atı 

maketi hediye ederek, "Bu at-
lar her yarışı kazandı. İnşallah 
sizde kazanacaksınız” dedi. 

Sarıgül’ün bir sonraki durağı 

ise Kırcaali Belediyesi oldu. Kır-
caali Belediye Başkanı Hasan 
Azis tarafından oldukça sıcak 
bir şekilde karşılanan Sarıgül, 
burada yaptığı görüşmede İs-
tanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adaylığına ilişkin sinyali 
de verdi. Sarıgül, “Şimdi sizin-
le burada, yarın Büyükşehirde 

sonunda da Ankara’da görüşe-
ceğiz inşallah” dedi.

Kendilerine yapılan ziyaret-
ten memnun olduklarını ancak 
tekrarını da istediklerini belirten 
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-

san Azis, “Balkanlıları anlama-
nız için Kırcaali ve bölgeyi iyi 
tanımanız gerekiyor. Rodoplar 
ve Kırcaali her zaman için Bal-

kanların başkenti olarak bilinir. 
Girdiğiniz yolda yolunuz açık 
olsun. Hepimizin yolu açık ol-
sun. Bu yolda biz beraber yü-
rümeye hazırız. Zaten beraber 

de yürümemiz gerekiyor” diye 
konuştu.

Yapılan görüşmenin ardın-
dan Başkan Azis, Sarıgül’de 
Rodoplarda oldukça kıymetli 
olan ve uğur getirdiğine ina-
nılan ahat taşı tablosu hediye 
etti. Başkan Sarıgül, son olarak 
bölgedeki Türk esnafları da zi-
yaret edip selamladıktan sonra 
ülkesine döndü.

Geleneksel Seyit Baba Anma 
Etkinliklerine Rumelili Balkan 
Dernekleri Federasyonu Baş-
kanı Ayhan Bölükbaşı, Rumelili 
Balkan Dernekleri Federasyonu 
Genel Başkan Vekili Rıfat Ya-
kupoğlu, Rumelili Balkan Der-
nekleri Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Basri Efendi, Ru-
melili Balkan Dernekleri Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Başkan Yardımcısı Cemal 
Vatansever, Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu 2. Başkanı Olcay 
Özgön, İzmir BAL-GÖÇ Derne-
ği Başkanı Hamdi Kanlıoğlu, 
Bursa Koşukavaklılar Derneği 
Başkanı Dr.Sadık Cesur, İzmir 
Bornova Belediye Başkan Ve-
kili ve daha çok sayıda dernek 
temsilcileri katıldı.

   Kırcaali Haber / Ajanslar


