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Kırcaali, Dünya Su Günü kutlamalarının merkezi oldu
22 Mart Dünya Su Günü 

münasebetiyle Kırcaali’de 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve Çevre ve 
Su Bakanı İskra Mihaylo-
va kutlama etkinliğinin açı-
lışını yaptılar. Su ve Enerji 
başlığı altında Merkez Şe-
hir Parkında düzenlenen 
açılış töreni Kırcaalilerin 
büyük ilgisini gördü. 

Etkinlik, Çevre ve Su 
Bakanlığı, Plovdiv (Filibe) 
Su Denetim Kurumu ve 
Kırcaali Belediyesi tara-
fından, Bakanlığın “Her 
Su Damlasına Değer” 
başlığı altında gerçekleş-
tirilen ulusal kampanya 
çerçevesinde düzenlendi. 
Açılış töreninde Kırcaali 
milletvekilleri Müh. Erdinç 
Hayrulla, Mustafa Ahmet, 
Kırcaali Valisi Biser Niko-
lov, Su Denetim Kurumu 
Müdürü Müh. Nikola Kır-
nolski resmi konuklar ara-
sında yer aldılar. 

Törende Yerel Meclis 
Başkanı Raif Mustafa ve 

üyeleri, Kırcaali ili ilçe 
belediye başkanları hazır 
bulundular. 

Selamlama konuşma-
sında Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, ülke-
de Kırcaali’nin Dünya Su 
Günü kutlamalarına ev sa-
hipliği yapmasından dolayı 
Çevre ve Su Bakanı İskra 

Mihaylova’ya teşekkürle-
rini sundu. Kırcaali’nin Su 
Günü kutlamaları için en 
uygun ve doğal yer oldu-
ğunu belirterek, “Kırcaali 
için konuşulduğu zaman 
aklımıza su geliyor, su 
için konuşulduğunda da 
aklımıza Kırcaali geliyor” 
dedi. Kırcaali’nin çevre-

sinde ülkenin iki en büyük 
barajları olan Kırcaali ve 
Studen Kladenets (Soğuk 
Pınar) barajlarının bulun-
duğuna dikkat çekti. Be-
lediye Başkanı, “Bizim 
etrafımız suyla dolu olsa 
da, su bizim için yeter-
sizdir. Bunun için bizim 
görevimiz, ilçede olsun, 
ülkede olsun, dünyadaki 
her bir insana su erişimi 
sağlamaktır” dedi. Son 
10 yılda belediye yöne-
timinin gerçekleştirdiği 
büyük projelerin bir şekil-
de suyla ilgili olduklarını 
kaydetti. Bu bağlamda 
Su Aynası, Kuzey Arpe-
zos Parkı, Atıksu Arıtma 
Tesisi projelerini örnek 
verdi. Hala bölgede içme 
suyu temin edilmemiş 
yerleşim yerleri olduğunu 
kaydeden Sayın Azis, bu 
soruna çözüm bulmak için 
elden geleni esirgemedik-
lerini söyledi. Bu konuda 
Çevre ve Su Bakanlığının 
büyük çabalar sarf ettiğini 

ve önümüzdeki 1-2 yıl içe-
risinde her köye su temin 
edileceğini belirterek, tüm 
Kırcaali ili ilçe belediye 
başkanları ve bölge halkı 
adına Mihaylova’ya teşek-
kürlerini sundu. 

İskra Mihaylova selamla-
ma konuşmasında bu gü-
nün hakikaten bir bayram 
olduğunu söyledi. Çünkü 

en büyük nimetlerden biri 
olan su sayesinde dün-
yadaki tüm varlıkların ya-
şamı sağlandığına dikkat 
çekti. Bakan Mihaylova, 
“Su dünyada ekolojinin bir 
parçası, yaşadığımız her 
bir yerin parçasıdır. Her bir 
su damlası çok değerlidir. 
Bunun için her birimizin 

Resmiye MÜMÜN

Kirkovo Belediyesi’nin 100. 
Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
26 Mart günü Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinin 

merkezinde belediyenin 100.kuruluş yıldönümü 
kutlandı. Yerel Meclis üyeleri, meclisin özel otu-
rumunda öğrenciler Gabriyela Hubenova ve An-
gelina İvanova tarafından önerilen “Gelenek ve 
Emek-Onurlu Gelecek” sloganını belediyenin yeni 
sloganı seçtiler. 

Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan, ilçe 
sınırları dahilinde gerçekleştirilen projeleri tanıttı. 
Kalabalığa hitaben Belediye Başkanı, “Hepimiz el 
ele ilçeyi daha cazibeli, yaşamak için daha güzel 
bir yere dönüştürelim” diye seslendi. 

Açılış töreninde resmi konuklar arasında hazır 
bulunan Kırcaali Valisi Biser Nikolov yaptığı ko-
nuşmasında, “Daha sonbahar aylarında belediye 
Bölgelerin Büyümesi ve Sürdürülebilir Gelişimi 
Kamu Yatırım Programı gereğince hazırladıkları 
proje önerilerinin kabulüne başlanacak. 2014 yı-
lının sonuna kadar 2015 yılında ulusal bütçeden 
hangi projelerin finanse edileceği belli olacak” 
dedi. Vali, ilçe sakinlerinin istihdam yaratacak ve 
yaşam standardını iyileştirecek proje önerileri ve 
fikirleri paylaşmaları çağrısında bulundu.

Vali, “Bu yıl Kirkovo ilçesinde gerçekleştirilecek 
yatırım programınca onaylanan projelerin toplam 
tutarı 2,7 milyon levanın üzerindedir” dedi. Nikolov, 
Kirkovo ilçesi sakinlerine belediyenin 100. kuruluş 
yıldönümü kutlanan bu yılda başarılar diledi. 

Açılış töreni ardından sunulan kutlama progra-
mında yerli folklor ve müzik grupları hünerlerini 
gösterdiler.                                 Kırcaali Haber

Kırklareli Üniversitesi'nden 3 kişilik bir akademisyen grubu 20 Mart  
2014 tarihinde T.C. Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret ettiler. Heyet ay-
rıca, Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi yetkilileri ile biraraya gelerek 
işbirliği konularını görüştüler. Ziyaret vesilesiyle, "Türk Dili, Kültürü ve 
Edebiyatı Kütüphanesi"ne Türkçe kitap bağışında bulunulmuştur.
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Türkiye ve Bulgaristan Çevre Kirliliğinin Azaltılması İçin İşbirliği Yaptı
Türkiye ile Bulgaristan 

çevre kirliliğinin azaltıl-
ması, çevrenin korun-
ması içi bilgi, deneyim 
ve teknoloji transferle-
riyle ilgili özel program-
lar ve projeler aracılı-
ğıyla işbirliği yapacak. 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Bulgaris-
tan Cumhuriyeti Hükü-
meti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İş-
birliği Anlaşmasının 
Onaylanması Hakkında 
Karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Anlaşma-
nın onaylanması, Dı-
şişleri Bakanlığı’nın ta-
lebi üzerine, Bakanlar 
Kurulu’nca 24 Şubat 
2014 tarihinde karar-
laştırıldı. Anlaşmaya 
göre çevre kirliliğinin 
azaltılması ve çevrenin 
korunması için taraflar 
eşitlik, mütekabiliyet ve 
karşılıklı yarar esasla-
rına dayanarak, bilgi, 

deneyim ve teknoloji 
transferleriyle ilgili özel 
programlar ve projeler 
aracılığıyla işbirliği ya-
pacak.
-İŞBİRLİĞİ ALANLA-

RI-
Çevreyle ilgili başlıca 

işbirliği alanları şöyle 
olacak:
“Doğa koruma ve ko-

runan alanların yöneti-
mi, çevre alanında Tür-
kiye ve Bulgaristan’ın 
her ikisinin de taraf 
olduğu uluslararası 

sözleşmelerin uygulan-
ması, doğa koruma ve 
korunan alanların yö-
netimi, ulusal mevzua-
tın AB’nin çevre ile ilgili 
müktesebatı ile uyum-
laştırılması, Karadeniz 
çevresinin korunması, 

eko turizm, çevre bilgi 
sistemleri, çevresel etki 
değerlendirmesi, çevre 
sektöründe sivil toplu-
mun gelişimi, hava kir-
liliğinin azaltılması, atık 
yönetimi, iklim değişikli-
ği, entegre kıyı alanları 
yönetimi ve taraflarca 
ortak ilgi konusu olarak 

görülen herhangi diğer 
bir alan.
Anlaşma 5 yıl süreyle 

yürürlükte kalacak. Ta-
raflar anlaşmayı sona 
erdirme niyetini yazılı 
olarak bildirmediği tak-
dirde, Anlaşmanın ge-
çerliliği 5 yıllık süreler 
için uzatılacak.        aa

Sınırda tel örgü yüzünden üst düzey 
askeri görevli cezalandırılacak

Savunma Bakanı An-
gel Naydenov, düzenle-
nen brifingde “Türkiye 
sınırında inşa edilen çit 
duvarla ilgili skandaldan 
dolayı dört general, üç 
albay, yarbay ve bir sivil 
görevlinin cezalandırıla-
cağını bildirdi. Tam isim 
vermeyen Bakan, kimin 
suçlu olduğunun ve ge-
rekli cezayı alacağını 
açıkladı. 
Savunma Bakanlığı 

Müfettişliği tarafından 
yapılan denetimin sonuç-
larını tanıtan Bakan, hata 
ve ihlaller tespit edildiğini 
itiraf etti. Belirttiğine göre 
ihale prosedüründe yasa 
ihlalleri yapılmamıştır, 
fakat inşaat malzemeleri 
konusunda yapılan piya-

sa araştırmasında hata 
yapılmıştır. 
Bakan, denetim sonu-

cunda malzemelerin fiyat-
larının yeterince araştırıl-
madığının tespit edildiğini 
söyledi. Angelov, “Müza-
kere sürecinde görülen 

başka bir zayıf yön de 
tasarımcının bunu yazılı 
şekilde Kabul etmeksizin 
planlanandan daha bü-
yük miktarda malzeme 
konusunda anlaşma ya-
pılmasıdır” dedi. 
Bakanın ifadesine göre 

ek olarak fazladan alınan 
malzemeler, projede dik-
kat alınmayan sınır böl-
gesinin rölyefin özellik-
lerinden kaynaklanmak-
tadır, fakat bu durumun 
tasarımcıyla anlaşılması 
gerekiyormuş.
Naydenov, sınırda du-

var örülmesi projesinin 
belirli varyantını seçme 
ve onaylama sorumlu-
luğunun Sınır Polisi Mü-
dürlüğünün taşıdığından 
emindi. Bakan, “Savunma 
Bakanlığı olarak önerilen 
diğer 4 proje varyantları 
arasından neden daha 
karmaşık, zor uygulana-
bilir ve pahalı olan var-
yantın seçildiğini yanıtla-
yamayız ve bizim yanıtla-
mamız da doğru değildir” 
diye konuştu. 

Minzuhar  köyünde 
sığınma evi kurulacak
Güzel Bulgaristan Projesi Yönetim Kurulu, 5 Mart 

2014 tarihinde aldığı 1 sayılı kararıyla Toplu Konut Hiz-
metleri 02-01 Nolu Tedbirince hazırlanan Çernooçene 
(Yeni Pazar) Belediyesinin Minzuhar (Kalfalar) köyünde 
Sığınma Evi kurulmasına ilişkin projeyi onayladı. 

Belediye Başkanı Aydın Osman, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Belediye arasında proje sözleş-
mesini Sofya’da imzaladılar. 

Projenin bütçesi 290 261 leva tutarındadır. Onlar-
dan 159 992 leva Bakanlık tarafından finanse ediliyor, 
130 269 leva ise belediyenin projeye kendi katkı payı 
olacak. 

Proje bütçesi dahilinde Yeterlilik Sahibi Olmak için 
Mesleki Eğitim Ì03 Nolu Tedbirince İş Bürosunda kayıtlı 
olan işsizlere yönelik eğitim görmeleri de öngörülmek-
tedir. 

Sözleşmeyi imzalama töreninde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hasan Ademov, Bakan Yardımcısı 
Svetlana Dyankova ve Meclis Sosyal Politika Komisyon 
Başkanı Korneliya Ninova hazır bulundular. 

Güzel Bulgaristan Projesi 2014 Kampanyası için 
Bulgaristan’da mevcut belediyeler tarafından 160’ın 
üzerinde proje önerisi sunuldu. Bu yıl finanse edilip 
gerçekleştirilmesi üzere 40 proje onaylandı. 

Belediye Başkanı, Patitsa köyünde 4 yıldır 8 kişilik 
Sığınma Evi olduğunu belirtti. “Bu yönde edindiğimiz 
deneyimle 10 kişilik Sığınma Evi kurulmasına ilişkin 
projenin gerçekleştirilmesinden sonra ikinci bir sosyal 
kurumu açmamızı umuyorum. Bu tür projelerle bina 
fonunun etkin yönetimine, yeni işyerleri açılmasına ve 
sosyal partner olarak belediyenin statüsünün yüksel-
tilmesine imkan sunuluyor” diye konuştu. 

İkinci El Ev Eşyasına Rağbet ArtıyorAvrupa Birliğine (AB) 
2007 yılında üye ol-
duktan sonra Batı 
Avrupa ülkelerinden 
Bulgaristan’a ithal edi-
len yüzbinlerce eski 
otomobilin ardından 
şimdi de Almanya, İn-
giltere ve İspanya gibi 
ülkelerden getirilen kul-
lanılmış eşyalar pazar-
larda rağbet görüyor.
AB’ye üyelikle birlikte 

tüm ithalat vergileri-
nin kalkması üzerine, 

Bulgaristan’a ithal edi-
len ikinci el otomobiller-
den sonra son yıllarda 
Batı Avrupa ülkelerin-
den ülkeye getirilen 
ikinci el ev eşyaları, 
araç ve gereçler ülke 
genelindeki bitpazarla-
rında satılıyor.
Kullanılmış bisiklet-

lerden çamaşır maki-

nelerine, ikinci el oto 
lastiklerinden ekmek 
kızartma makinelerine, 
perdelerden sandalye-
lere kadar birçok kulla-
nılmış eşyayı bu pazar-
larda bulmak mümkün.
Kırcaali pazarında 

ikinci el bisiklet satan 
Ahmet Yusuf, “Karde-
şim Almanya’da ekmek 

parası peşinde. Yılda iki 
defa Bulgaristan’a geli-
yor ve gelirken de ikinci 
el ne bulursa arabasına 
doldurup getiriyor. Ben 
buradaki pazarlarda 
satıyorum” diyor.
İkinci el eşya satı-

lan pazarlara ilgi, AB 
üyesi ülkeler arasında 
Bulgaristan’da asgari 
ücretin en düşük, hal-
kın alım gücünün ise 
zayıf olması nedeniyle 
artmaya devam ediyor.
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Kırcaali, Belçika’da kapsamlı 
tanıtımına hazırlanıyor

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis i le 
Kırcaali’nin Onursal Va-
tandaşı Arkeolog Prof. Ni-
kolay Ovçarov, Kırcaali’nin 
Belçika’da popülarize 
edilmesi için Belçika’da 
sergiler düzenlenmesi ile 
ilgili görüşmelerde bulun-
dular. 

21 Ekim Kırcaali Günü 
arifesinde çeşitli etkinlik-
ler düzenleyerek, ilçenin 
zengin tarihi ve kültürel 
mirası, bölgede turizmin, 
iş dünyasının ve Kırca-
alilerin gelişimine ilişkin 
imkanların tanıtılması he-
defleniyor. 

17 Mart 2014 tarihinde 
Müh. Azis ile Prof. Ovça-
rov, Bulgaristan’ın Belçika 
Büyükelçisi Veselin Vılka-
nov ile görüştüler. Büyü-
kelçi, Kırcaali Belediyesi-
ne Belçika’da etkinlikler 
düzenleme konusunda 
tam destek vereceğini 
ifade etti. Aynı gün AB 
Bölgeler Komitesi ve Av-
rupa Parlamentosunda iki 
kurumda sergi tanıtılması 
ve Kırcaali ile Belçika 
arasında iş bağlantılarını 

geliştirme imkanları konu-
sunda görüşmeler yapıldı. 
Sergiyle Trakların Kalesi 
Perperikon ve başka eşi 
benzeri olmayan arkeolo-
jik yapılar ve Kırcaali’nin 
doğal güzellikleri tanıtıla-
cak. 

18 Mart 2014 tarihinde 
Müh. Azis, Prof. Ovçarov 
ve Bölgeler Komitesinde 

Bulgaristan Belediyeler 
Birliği Temsilcisi Kamen 
Kumanov, Belçika Gent 
Belediye Başkanı Daniel 
Termont ve Bulgaristan’ın 
Doğu Flandre Fahri Kon-
solosu Vili Van İmpe ile 
bir araya gelip Kırcaali’nin 
Doğu Flandre ilinin mer-
kezi Gent’te tanıtılması 
imkanları üzerine konuş-

tular. 
Ev sahipleri, sergi ve iki 

belediyeden iş adamları 
arasında görüşme düzen-
leyerek Doğu Rodopların 
tanıtımı konusunda yardı-
ma hazır olduklarını ifade 
ettiler. Temmuz ayında 
Bulgaristan’ı ziyaret ede-
cek olan Doğu Flandre 
Fahri Konsolosu Vili Van 

İmpe, Kırcaali’yi tanımak 
için şehri ziyaret edecek. 

Aynı gün Müh. Azis, 
Prof. Ovçarov, Büyükelçi 
Vılkanov ve Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili Metin 
Kazak, Belçika Valonya 
Liege ilinin başşehri Lie-
ge Belediyesini de ziyaret 
ettiler. 

Liege Belediye Başkanı 
ve Senatör Willy Deme-
yer ile yapılan görüşme-
de Kırcaali’nin bu şehirde 
tanıtılması ve çeşitli alan-
larda ortak projeler hazır-
lama fikirleri görüşüldü. 
Ayrıca Perperikon Kalesi-
nin Liege Üniversitesinde 
tanıtma imkanı üzerinde 
duruldu.

AB Bölgeler Komitesi-
nin ikinci dönem üyesi 
olan Müh. Azis, Kırcaali’yi 
tanıtımında, “Kırcaali, 
Bulgaristan’ın en büyük 
10 şehri arasında yer alı-
yor ve farklı etnik grupla-
rın barış içinde yaşamala-
rı nedeniyle Hoşgörü Baş-
kenti olarak ün kazanmış-
tır” diye vurguladı. Bele-
diye Başkanı, Kırcaali’nin 
AB programlarınca büyük 
projeler gerçekleştiren en 
aktif belediyelerden biri 
olduğunu söyledi. Müh. 
Azis, “Brüksel’deki ku-
rumlar dışında da tanıta-
rak, şehrimizin gelişimine 
yardımcı olmak istiyoruz 
“diye belirtti. 

Prof. Ovçarov, Kırcaali’de 
Trak medeniyetine ait en 

büyük sayıda arkeolojik 
anıtlar olduğunu, ilçe sı-
nırları dahilinde Balkan-
ların en büyük Trak şehri 
Perperikon’un bulundu-
ğuna dikkat çekti. Arkeo-
log, “Perperikon’u görme-
ye Almanya, Fransa’dan 
dahi turistler geliyor, bu-
rada tanıtımından sonra 
Belçika’dan da turistlerin 
bu yapıya ilgi göstermele-
rini umuyoruz” dedi. 
Görüşmede Kültürden 

Sorumlu Kırcaali ve Liege 
Belediye Başkan Yardım-
cıları Elisaveta Kehayova 
ve Mehmet Aydoğdu da 
hazır bulundular. 
Doğu Rodopların Gent 

ve Liege şehirlerinde 
aynı anda tanıtılması ve 
Kırcaali ile Liege arasın-
da daha kalıcı işbirliği 
kurulması imkanları üze-
rine konuşuldu. Belediye 
Başkanı, Kırcaali İlçesinin 
Belçika’daki tanıtım etkin-
liklerinde Meclis üyeleri, 
turizm şirketleri, sivil top-
lum kuruluşları ve başka 
kuruluşların temsilcileri-
nin katılmasını arzu et-
mektedir. 
Müh. Azis, Kırcaali İl-

çesinin AB’nin başkenti 
Brüksel ve komşu eya-
letlerinde kapsamlı tanı-
tılması konusunda Eko-
nomi ve Turizm Bakanlığı 
ve Kültür Bakanlığından 
destek isteyecektir.
            Kırcaali Haber

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, 
Momçilgrad hastanesine destek 
Kardeş Bursa Bü-

yükşehir Belediyesi 
Momçilgrad Dr. Ser-
gey Rostovtsev Hasta-
nesine yeni donanma 
sağlanması konusun-
da destek vereceği 
bildirildi. Bu iki kardeş 
belediyenin belediye 
başkanları Akif Akif 
ile Recep Altepe’nin 
yaptıkları görüşmede 
açıklandı. Geleneksel 
Mestanlılar Buluşma 
Gecesine katılmak 
üzere Bursa’ya üç gün-
lük ziyarette bulunan 
heyet, Recep Altepe’yi 
de ziyaret etti. 
Görüşmede Mestanlı 

Yöresi Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk ve kar-
deş ilçelerin temsilci-
lerinden başka Rodop 
Esintileri Türk Folklor 
Grubundan çocuklar 
da hazır bulundular. 
Amatör folklor grup-
ları, Recep Altepe ve 
ekibiyle tanışma fırsatı 
buldular. 

Recep Altepe’ye ortak 
çalışmalar ve iki beledi-
ye arasındaki iyi ilişki-
lerden dolayı teşekkür 
eden Akif Akif, Mom-
çilgrad kasabasında 
vatandaşların yaşam 

kalitesinin arttırılması 
için bir sürü altyapı pro-
jeleri gerçekleştirildiğini 
vurguladı. 
Başkan Akif, “Birkaç 

gün önce hastanede 
enerji tasarrufu yapıl-
masına ilişkin projeyi 

başlattık. Yeni görünü-
müyle Dr. Sergey Ros-
tovtsev Hastanesi, has-
talara daha kaliteli sağ-
lık hizmetleri sunacak. 
Fakat sağlık uzmanları, 
oldu olalı yenilenmemiş 

hastane donanımıyla 
ciddi zorluklar çekiyor” 
diye paylaştı. Sayın Al-
tepe, Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin önemli 
önceliğinin vatandaşa 
kaliteli sağlık hizmetle-
ri sağlaması olduğunu 

belirterek, Momçilgrad 
Belediyesinin hastane-
nin modernleştirilmesi 
konusunda verdiği ça-
balarından dolayı tebrik 
etti. Hastanenin sağlık 
yapısını iyileştirilme-

sine yönelik 
proje hazırla-
yacak bir uz-
manlar grubu 
oluşturacağı-
nı bildirdi. 
Kardeş be-

l ed i ye le r i n 
başkan la r ı 
son yıllarda 
or tak  ger-
çekleştirilen 
projeler ve 
ar lar ındak i 
işbirliğin çe-
şitli sektörleri 
kapsayacak 

şekilde genişletilmesi 
üzerine de konuştular. 
Sayın Altepe, iki komşu 
ülke arasındaki iyi olan 
ikili ilişkilerin ileride de 
devam edeceğini ifade 
etti.
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Kırcaali bölgesinde okullara 
300 fidan dağıtılacak

Öğrenciler tarafın-
dan dikilip yetiştir-
meleri için bölgede 
bulunan 15 okula 300 
fidan dağıtılacak. 
Bu girişim Kırcaa-

li Perperikon Turizm 
Birliği Başkanı Müh. 
Fahri İdriz tarafından 
finanse ediyor.
Müh. İdriz, “Bugün 

öğrenciler Emek Eği-
timi dersi okumuyor-
lar. Fakat biz veliler 
öğrenciyken okullar-
da çalıştığımız dene-
yim alanlarını hatır-
lıyoruz. “Kırcaali’nin 
akciğerleri” deyişi de 
bugün İnternete da-
yanan kelime dağar-
cıklarına zor giriyor. 
15 okula 20’şer fidan 
verilecek. Her bir sı-
nıfın Cambridge’de 
Newton'un elma ağa-
cı gibi bir ağacı olsun. 

Tabelası olsun, çocuk-
lar ağaca bakım yap-
sınlar, diğer sınıfların 
ağaçlarıyla kıyasla-
sınlar. Bununla iyi bir 
örnek verdiğimize ina-
nıyorum. Çocukların 
okulda öğrendiklerini 
hayatına da taşıya-
caklarından eminim” 
dedi. 
Dağıtılacak 300 çe-

şitli f idan bölgede 
rastlanan ıhlamur, 
çam ve başka iğne ve 
geniş yapraklı ağaç 
türlerine aittir. 
Girişimle çocukların 

çevre bilincinin arttı-
rılması ve çevreye uy-
gun yaşamalarına dair 
eğitilmesi, bir süre için 
de olsa bilgisayarlar-
dan uzaklaştırmaları 
amaçlanıyor. 
 
       Kırcaali Haber
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Lütfi Mestan ile Boyko Borisov Kırcaali’de kahve içtiler
İktidar ortağı Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi (HÖH) 
Başkanı Lütf i Mestan 
ile ana muhalefetteki 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Gelişimi için Vatandaşla-
rı (GERB) partisinin lideri 
Boyko Borisov, Kırcaali 
merkezindeki Maraya ka-
fesinde görüşüp kahve 
içtiler. Borisov, Türk kah-
vesi içmek istedi, fakat 
bu tür kahve sunulmadığı 
için bir şişe maden suyu 
tercih etti. Sonuçta ikisi 
de iki şişe maden suyu ve 
bir kahve istediler. Hesabı 
ev sahibi konumuna gelen 
Mestan ödedi. 

Borisov, GERB Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Baş-
kanlığının düzenlediği üç 
günlük bir seminere katıl-
mak üzere Kırcaali’deydi. 
Mestan’ın da partinin yö-
netiminde yer alan birçok 
aktif üyelerle birlikte HÖH 
Kırcaali İl Başkanlığı otu-
rumuna katılmak için bu-
raya geldiği açıklandı. 

Bor isov,  Mestan’ın 
Kırcaali’de olduğunu öğ-
renince basın aracılığıyla 

kendisinin ısmarlayacağı 
bir kahveyi reddetmeye-
ceğini söyledi. Bunu öğre-
nen Mestan da Borisov’u 
Maraya Kafesinde bir kah-
ve içemeye davet ettiği 
öğrenildi. 

Saat 16.30’da kafeye 
gelen Borisov’u karşıla-
yan Mestan’ın yanında 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Hasan Azis, HÖH Kırcaa-
li İl Başkanı Bahri Ömer, 
Çevre ve Su Bakanı İskra 
Mihaylova, Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili Filiz 
Hüsmenova, birçok mil-
letvekili, Kırcaali ili ilçe 
belediye başkanları hazır 
bulundular. 

Mestan ile Borisov ayrı 
bir masaya oturdular. Arda 

Voleybol Kulübü Başkanı 
da olan Bulgaristan Sos-
yalist Partisi Kırcaali Mil-
letvekili Milko Bagdasa-
rov, iki parti liderini aynı 
akşam oynanacak Arda-
Gabrovo voleybol maçı-
na davet etti. Borisov’un 
Sofya’ya geri dönüş ya-
pacağı, Mestan’ın ise 
HÖH’ün 200 aktif üyesi 
ile görüşmesi olacağı için 
davete icabet edemeye-
ceklerini söylediler. Bag-
dasarov, Mestan’a 3 nolu, 
Borisov’a da 2 nolu kulüp 
üye kartları hediye etti. 
1 nolu üye kartı ise BSP 
lideri Sergey Stanişev’e 
verilecek. 
Daha sonra Maraya ka-

fesine GERB Milletvekili 
Tsetska Tsaçeva da gel-
di. 
15 dakika süren görüş-

meden sonra basın men-
suplarına yaptığı açıkla-
mada Borisov, “Bu görüş-
meden speküle edecek 
olanlar için söylüyorum 
ki, ne koalisyonlar oluş-
turacağız, ne de daha az 
muhalefet olacağız. HÖH 
Başkanı ile koalisyon an-
laşmaları yapmak için 
değil, burada yaşayan 
halka saygı göstermek 
için kahve içtik. Ben sa-
dece şekersiz Türk kah-
vesi içerim. Fakat burada 
bu tür kahve yok. Mestan 
ile Boyana rezidansında 
onun odaları şaşırması 
nedeniyle kahve içmiştik 
ve o zaman hesabı ben 
ödemiştim. Şimdi ev sa-
hibi oydu ve hesabı öde-
me sırası da ondaydı. Biz 
HÖH partisine muhalefet 
olan bir partiyiz, fakat bu 
durum iki siyasi lider ola-
rak Mestan ile bir araya 
gelip çeşitli konuları gö-
rüşemememiz anlamına 
gelmez. Kırcaali, etnik 
hoşgörüsüzlüğe ilişkin 
tüm söylentilerin haksız 
olduğunu, Bulgaristan 
Müslümanları, Pomaklar 
ve Hıristiyanların bölme 
köprüsü değil, dostluk 

köprüsü olabileceğini 
gösterebileceğimiz en 
uygun yer. Çünkü etnik 
çatışma en kolay yara-
tılabilir. GERB partisinin 
birçok üyeleri Müslüman, 
HÖH’te de Hıristiyanlar 
var. Bu insanlar ezilme-
meli ve karşı karşıya geti-
rilmemeli, tam aksine ba-
rış ve anlaşma içerisinde 
yaşamını sürdürmeliler. 
HÖH Başkanı ile bugün-
kü gayri resmi görüş-
memiz tüm Bulgaristan 
vatandaşları için güzel 
bir işarettir ki, bizim için 
ülkenin istikrarı ve etnik 
hoşgörü siyasi çıkarlar-
dan daha önemlidir” diye 
konuştu. 
Basına yaptığı açıklama-

da Lütfi Mestan, “İnsanlar 
arasında görüşmeyi uy-
gun gördük, çünkü koa-
lisyonlar, gizli anlaşmalar 
ve saire söylentilere izin 
verilmemesini istedik. 
Rastgele olarak ben ev 
sahibi konumundayım. 
Kırcaali’nin HÖH partisi-
nin kalesi olduğu için de-
ğil, Kırcaali’den seçilen 
milletvekili olduğum için 
ev sahibi sayılırım” dedi. 
Boyana Rezidansında 
eski Cumhurbaşkanı 
Georgi Pırvanov ile gö-
rüşmeye gittiğinde kapı-
ları şaşırınca Pırvanov’un 
yerine Borisov ile kahve 
içtiğini paylaştı. Bugün 
de rollerinin değiştiğini 
söyledi.
Borisov ile üç konuyu 

görüştüklerini söyleyen 
Mestan, “Borisov ile gö-
rüşmemiz sansasyonel 
oldu, ama siyaset bir san-
sasyon değil. Borisov ile 
etnik barış meselesini ele 
aldık, fakat bu lafla olacak 
şey değil, parti çıkarları-
na sırt çevirip korunması 
gereken bir şey. Borisov’a 
5 yıl önce Bulgarlaştır-
ma sürecinin amaçlarını 
paylaştığını, fakat ger-
çekleştirildiği yöntemleri 
onaylamadığını söylediği 
konuşmasını hatırlatmam 
için en uygun yerin Kırca-
ali olduğunu düşündüm. 
Kendisine hala böyle mi 
düşündüğünü sordum. 
Çünkü bizler siyasi görüş 
farklılığına rağmen ko-
nuşabiliriz ama değerleri 
farklı olan kişilerle diyalog 
kurmak çok zor. Borisov, 
amaçları da dahil olmak 
üzere Bulgarlaştırma 
sürecinin kınandığını 
söyledi. Bu duyduğum 
artık yeni bir şeydi” dedi. 
Borisov’a HÖH partisinin 
görüş açısına göre Mer-
kez Seçim Komisyonu 
(MSK) kadrosuna ilişkin 
partilerin kota dağılımı 
şemasını verdiğini pay-
laştı. Milletvekili sayısında 
farka bakılınca Ataka par-

tisi ile aynı sayıda temsil-
cileri olmasının adil bir 
karar olmadığının altını 
çizen Mestan, “GERB’in 
kota dağılımına ilişkin ta-
lepleri seçimlerde birinci 
siyasi parti olmasına da-
yanmaktadır, fakat ikinci 
sıradaki parti BSP ile ara-
daki fark sadece 13 mil-
letvekilidir. HÖH partisinin 
de Ataka’ya kıyasla tam o 
kadar fazla milletvekilleri 
var. Fakat Cumhurbaşka-
nın kararnamesine göre 
iki partinin MSK’nda aynı 
sayıda temsilcisi olacak. 
Kararname Anayasaya 
aykırı ve HÖH partisine 
karşı ayrımcılığa daya-
nan bir davranış. Kanu-
na aykırı olarak MSK’nda 
HÖH partisine düşen iki 
temsilciden birisinin alın-
masıdır. Bu meseleyi pa-
zartesi Rosen Plevneliev 
ile görüşeceğiz ve bu 
hatanın düzeltilmesini is-
teyeceğiz. Eğer Cumhur-
başkanı kararnamesini 
düzeltirse, tüm 36 HÖH 
milletvekili GERB parti-
sinin MSK Başkan Yar-
dımcısı adayını destek-
leyecekler” dedi. Üçüncü 
konu olarak seçim propa-
gandasında kullanılan dili 
de ele aldıklarını belirten 
HÖH Başkanı, “Dürüst ve 
hoşgörülü bir kampanya 
yürütülürse, ülkede seç-
menlerin seçime katılım 
oranını şüphesiz arttıra-
cak. Biz de tam öyle bir 
kampanya sürdürmeyi 
düşünüyoruz. Borisov’a 
da böyle bir kampanya 
yürütüp iç siyasetteki 
farklılıkların Avrupa Bir-
liği değerlerinin göz ardı 
edilmesine izin vermeme-
si çağrısında bulundum” 
diye kaydetti. 
Mestan, gelecek AP 

Milletvekilliği Seçimleri 
için HÖH partisinin aday 
listesinin 20 Nisan tarihi-
ne doğru belli olacağını 
söyledi. Belirttiğine göre, 
şimdiki AP milletvekilleri-
nin de aday gösterilmesi 
mümkün. Adaylar aşağı-
dan yukarıya doğru, yani 
ilçe teşkilatlarından baş-
lanarak gösterilecek. 
HÖH Başkanı, “HÖH 

partisinin amacı seç-
menlerin seçime katı-
lımının arttırılmasıdır. 
Önceki seçimlerde HÖH 
partisinin adayları top-
lam 363 bin oy topladı. 
Biz bu seçimlerde daha 
iyi sonuçlar elde etmeyi 
düşünüyoruz. Genel Se-
çimlere kıyasla da daha 
iyi bir sonuç amaçlıyoruz. 
Bunu başarabilirsek HÖH 
partisinin yurt dışından 
gelecek oylara güvendiği 
efsanesine son vermek 
istiyoruz” dedi.
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Kırcaali’de 4x4 OFF-Road Fest düzenleniyor
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis, 4-6 
Nisan tarihlerinde Kırcaa-
li 4x4 OFF-Road Fest adı 
altında Ulusal OFF-Road 
Şampiyonasının birinci 
turu gerçekleşeceğini bil-
dirdi. OFF-road turnuva-
sı Troyan “4x4 Adventure 
Bulgaria” Kulübü tarafın-
dan Kırcaali Belediyesi-
nin desteğiyle organize 
edilmektedir. Turnuvada 
katılımcılar Motosiklet, 
JİP ve ATV sürerek yarı-
şacaklar. 
Brifingde yer alan “4x4 

Adventure Bulgaria” Kulü-
bü Başkanı Todor Hristov, 
bu yılki off-Road turnuva-
sına büyük ilgi olduğunu 
ve şu ana kadar 150 ya-
rışmacının katılımını doğ-
ruladıklarını kaydetti. Tur-
nuvaya Yunanistan’dan 
17,Türk iye’den 4 ve 
Makedonya’dan 1 offf-
road takımının katılacağı 
bildirildi. 
4 Nisanda başlayacak 

olan turnuva 6 Nisanda 
Su Aynasının kıyısında 
bulunan pistte yapılacak 
yarışmayla son bulacak. 
Organizatörlerin turnuva 
için toplam 1000 kilomet-
relik off-road parkuru ha-
zırladıkları belirtildi. 
Hristov, “2011 yılında 

Kırcaali’de ilk defa off-
road turnuvası düzenle-
dik ve o da son derece 
başarılı oldu. O zaman 
turnuvaya 60 yarışma-
cı katıldı, şimdi ise 150 

yarışmacı katılacak. Bu 
da ülke açısından rekor 
seviyede katılım olacak” 
dedi. Kırcaali Cross Ku-
lübünün organizasyona 
yardımcı olduğunu kay-
deden Hristov, kulüpten 4 
yarışmacının katılacağını 

söyledi. 
Geçen yıl yarışmada jip 

süren Belediye Başkanı, 
bu defa ATV direksiyo-
nuna oturacağını söyledi. 
Gazetecilerin sorusu üze-
rine Hristov, bu tür bir or-
ganizasyonun yaklaşık 60 
bin levaya mal olduğunu 
bildirdi. Her bir katılımcı-
nın 100-200 leva arasın-
da katılım ücreti ödediği 
ve ayrıca sponsorlara 
güvenildiği açıklandı. 
Kırcaali’de üç yıl önce 

düzenlenen off-road tur-
nuvasına start veren Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Onursal Başkanı 
Dr. Ahmet Doğan’ın bu 
yılki turnuvaya katılıp ka-

tılmayacağı konusunda 
kesin bir şey söylemeyen 
Hristov, kendilerini bizzat 
davet ettiğini açıkladı. 
Doğan’ın bu tür turnuva-
ları birçok kez finanse et-
tiğini, kendisinin de iyi bir 
ATV sürücüsü olduğuna 

dikkat çekti. Doğan’ın ço-
cuk ve gençler için ATV 
Okulu bulunan Troyan’da 
ATV poligonunun kurul-
ması için en büyük katkısı 
olduğunu vurguladı. 
Belediye Başkanı, ön-

ceki off-road turnuvasına 
katılan Yunanistanlı ya-
rışmacıların Kırcaali’deki 
Su Aynasını çok beğen-
diklerini ve jet-ski ya-
rışması yapılmasına ilgi 
gösterdiklerini açıkladı. 
Bu yılki off-road yarışma-
sına çok sayıda Yunanla-
rın katılacağını ve jet-ski 
şov düzenlenmesinin de 
mümkün olabileceğini 
söyledi.                  KH 
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Kırcaali, Dünya Su Günü kutlamalarının merkezi oldu
1. sayfadan devam

suyu koruma, temizleme 
ve etkin kullanma çabası-
na değer. Dünyanın gele-
ceği ve yaşamımız buna 
bağlıdır. Su Günü’nü tam 
olarak Kırcaali’de bugün 
hep birlikte kutlamamız-
dan büyük memnuniyet 
duymaktayım, çünkü 
Kırcaali’de çok başarılara 
imza atılıyor ve sorunlara 
da çözüm bulunuyor. 
Kırcaali’de Su Aynası 

projesi gerçekleştirildi. 
Çevre Programınca en 
büyük projelerden olan 
Atıksu Arıma Tesisi proje-
si gerçekleştirilmektedir. 
Aynı zamanda Kırcaali 
ilçesinde hala içme suyu 
temin edilmemiş köyler 
var ve bu yüzden bu ko-
nuda çalışmalıyız. Hükü-
met adına da diyebilirim 
ki, bu sorunları çözmek 
için uğraşıyoruz. Bu yüz-
den bölgesel kalkınmaya 
yönelik Bulgaristan’da 
ilçelerin gelişimi için ayrı-
lan Yatırımlar Fonundan 
78 milyon levadan fazlası 

ekolojik özellikle su alt-
yapısıyla ilgili projelere 
harcanacak. Su tedarik 
sistemleri ve su depola-
rı kurulması için Kırcaali 
ilçesinde yerleşim yerle-
rine destek verilecek. Su 
Günü kutlamaları suya 
verdiğimiz değeri göster-
mekle birlikte, bizim her 

bir yerleşim yerine su 
temin edilmesini garanti 
etmek zorunda olduğu-
muzu da göstermektedir. 
Kırcaali, doğal olarak Su 
bayramının başkentidir. 
Kırcaalilere sağlık ve 
hep böyle güler yüzlü ol-
malarını ve her bir güzel 
girişimi desteklemelerini 

dilerim. Aramızda bulu-
nan gençlere aktif olduk-
ları için teşekkür ederim. 

Kırcaali’nin, ülkenin ve 
Avrupa’nın aktif vatan-
daşları olmanızı, suyun 
büyük bir değer olduğunu 
ve korunması gerektiğini 
bilenler arasında olmanızı 
diliyorum“ diye konuştu. 
Kırcaali’de her yıl Dünya 

Su Günü kutlamaları ya-
pılırdı, fakat bu yıl şehir, 
kutlamaların merkezi ha-
line geldi. 
Törenden önce etkin-

likler Kırcaali ve il dahi-
lindeki okullarda kurulan 
çevre kulüplerinden öğ-
renciler ve Birleşik Çocuk 
Kompleksi (ODK) Çocuk 
ve Gençlik Parlamento-
su üyelerinin katıldığı Su 
Yürüyüşü ile başladı. 
Onlar Vızrojdentsi sem-

tinden Arda nehri üzerin-
deki yeni köprüden şehrin 
Merkez Parkına kadar yü-
rüdüler. Vasil Levski Anıtı 

yanında yürüyüşe Birinci 
Çocuk Muhafız Takımı ile 
Çocuk Bando Takımı da 
katıldı. 
Merkez Parkta düzenle-

nen programda çocukla-
rın yaratıcılık yeteneği ve 
becerileri sergilendi. Par-
kın çeşitli hıyabanlarında 
Su Yürüyüşüne katılan 
çocuklar Dünya Su Günü 
ile ilgili malzemeler tanıt-
tılar. Meraklı öğrenciler 
su ile ilgili soru-cevap 
yarışmasına, çocuk ya-
ratıcılığını sevenler katı 
atık malzemesiyle eser-
ler yaratılan çalışma 
atölyesine katılma fırsatı 
buldular. Ayrıca fotoğ-
rafçılık sanatını sevenler 
ODK Fotoğraf Kulübünün 
Su Günü münasebetiyle 
hazırladığı fotoğraf sergi-
sini gezdiler.            

Başmüftü Mustafa Hacı, “Müslüman 
Toplumlarda Barışın Teşviki” Konulu 

Uluslararası Konferansa Katıldı
Dünyanın dört bir ya-

nından 250’nin üzerinde 
İslam alimi, akademisyen 
ve dini önderler iki günlük 
“Müslüman Toplumlarda 
Barışın Teşviki” konulu 
Uluslararası Konferansa 
katılmak üzere Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin baş-
kenti Abu Dabi’de bir ara-
ya geldiler. 
Bulgar istan Müslü -

manları Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Aliş Hacı’nın da 
davet edildiği konferans, 
Birleşik Arap Emirlikleri 
Dışişleri Bakanı Veliaht 
Prensi Muhammed bin 
Zayid Al Nahyan’ın hi-
mayesi altında ilk kez 
gerçekleştirildi. 
Forumun amacı yıllar-

dır Müslüman dünyasını 
etkileyen aşırı ideoloji-
lere, tarikatçılık ve terö-
rizme karşı bir birleşik 
cephenin kurulmasıdır. 
Konferans esnasında 
katılımcılar, insani değer-
ler ve barışçıl komşuluk 
ilişkileri, kültürel diyalog 
ve insan hakları ile ilgili 
uluslararası sözleşme-
ler kapsamında çalışma 
mekanizmaları konularını 
tartışmak için fırsat bul-
dular. Bilim adamları ve 
entelektüeller, insani de-
ğerlerin İslam dinindeki 
yeri, "cihat" ve "şeriat" 
kavramlarının yanlış an-
laşılması, Fetva ve daha 
başka konular üzerinde 
de durdular. 
Forumun açılışında yap-

tığı konuşmasında Veli-
aht Prensi Muhammed 
bin Zayid Al Nahyan, 
milletleri bölen mezhep-
sel savaşlar ve çatışma-
ların ana nedenlerinden 
birinin rasyonel fikirlerin 
olmayışı ve insanlığın 
temelinde yatan dinlere 
saygı ilkesinin çöküşü 
olduğunu söyledi.
Şeyh Al Nahyan, “İnsan-

ların doğru yola dönmesi 
için zorlukların ve içinde 
yaşadığımız modern ça-
ğın taleplerinin farkında 
olan gerçek dini liderler 
ve alimler halklarının 
başına geçip onu doğru 
yola götürmek zorunda-
dırlar” dedi. 
Forumun sonunda 

açıklanan ve oy birliğiyle 
kabul edilen sonuç bil-
dirisinde tanınmış bilim 
adamları ve Müslüman 
liderlerinden oluşan Bil-
geler Konseyi kurulup ve 
İslam dünyasının çeşitli 
bölgelerinde yaşanan 
çatışmalarda uzlaşma 
yolu bulunması için gay-
ret etmesine dair teklif-
te bulunuluyor. Teklifler 
arasında genç ve iyi bir 
eğitim almış Müslüman-
lardan oluşan bir ekibin 
dünyada barışı ve barış-
çıl komşuluğu yaymak 
için çalışmalar yürütmesi 
de bulunuyor. 
Katılımcılar, forumun her 

yıl Abu Dabi’de gerçek-
leştirilmesini ve Müslü-
man toplumlarında barış 

kültürünün oluşturulması 
için ana katkı sağlaması 
açısından sonuç bildirile-
rinin teşvik edilmesini de 
teklif ediyorlar. Bununla 
birlikte periyodik bir yayın 
aracılığıyla İslam dünya-
sında barış meselesinin 
incelenmesine ilişkin ça-
lışmaların da tanıtılması 
tavsiye ediliyor. 
Foruma katılan Müslü-

man toplumlar, ayrı birey 
ve gruplar, iktidardaki 
siyasi örgütler ve dev-
letlerin işbirliği içerisinde 
olup insanlığa destek 
verip insanlığın her yön-
den gelişimi açısından 
diyalogu tek yaklaşım 
olarak görmelerinin sağ-
lanması gerektiği husu-
sunda hemfikir oldular. 
İnsanları hayır işlerinde 
teşvik edilmesi gerekti-
ğini düşünüyorlar. 
Foruma katılanlar ara-

sında Müslüman Alimler 
Birliği Başkan Yardım-
cısı Şeyh Abdullah bin 
Bayyah, Birleşik Arap 
Emirlikleri İslam İşleri ve 
Vakıflar Komitesi Baş-
kanı Hamdan Al Mazrui, 
Kuveyt Vakıflar ve Din 
İşleri Bakan Yardımcısı 
Adel Al-Falah, ISESCO 
Genel Sekreteri Abdü-
laziz Osman Altwaijri, 
Kafkasya Müslümanları 
İdaresi (KMİ) Başkanı 
Allahşükür Paşazade, 
birçok Müslüman ülke ve 
Müslüman topluluklarının 
dini liderleri hazır bulun-
dular. 

İki okul arasında işbirliği
Momçilgrad (Mestanlı) 

Dr. Petar Beron İlköğre-
tim Okulu ile Bursa Ni-
lüfer İlçesi Bahçeşehir 
İlköğretim Okulu arasında 

işbirlik protokolü imzalan-
dı. Sosyal ve kültürel faa-
liyetlerde işbirliği yapacak 
okullar, ilkokul aşamasın-
da eğitim-öğretim alanın-
da ve yeni ders verme 
yöntemleri konusunda 
da deneyim alışverişinde 
bulunacak. İki okuldaki 
öğrenci ve öğretmenler 
karşılıklı ziyaretlerde bu-
lunacak. İşbirlik protokolü 
Bursa’da Dr. Petar Bero 
İlköğretim Okulu Müdür 
Yardımcısı Mariyana Bi-
binovska ve Bahçeşehir 
İlköğretim Okulu Müdürü 

Şükriye Özmeriç tarafın-
dan imzalandı. İmza tö-
reninde Momçilgrad Be-
lediye Başkanı Akif Akif 
ile Bursa Mestanlılar Yö-

resi Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk, Bahçeşehir Uğur 
Eğitim Kurumları Başka-
nı Enver Yücel, Marmara 
Direktörü Mehmet Yıldız, 
de hazır bulundular.
Momçilgrad okulunun 

yöneticileri, “İki okul ara-
sında yapılacak işbirliği, 
gerek okullar, gerekse 
öğrenciler arasında bilgi 
değişimini teşvik edecek. 
Türkiye’deki meslektaşla-
rımızla eğitimin gelişme-
sine katkıda bulunacak 
yeni ortak program ve 

girişimler geliştirmek için 
el birliğiyle hareket ede-
ceğiz” dedi. 
Bahçeşehir, Türkiye’de 

eğitim kalitesinin teşvik 

edilmesi amacıyla 1994 
yılında kurulan özel ana-
okulu, okul ve üniversite-
lerin oluşturduğu okullar 
zinciridir. Ülkenin 25 ilin-
de 48 ilköğretim okulu, 35 
anaokulu, 17 lise ve 10 
üniversiteyle Bahçeşehir 
okullar zinciri Türkiye’de 
önde gelmektedir. 
Bahçeşehir okullar zin-

ciri projesinin sahipleri 
2023 yılında 350 civa-
rında eğitim kurumuna 
ulaşmalarını hedefliyor.
           Kırcaali Haber
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Türkan Bebeğin Anısı Bursa’da Yaşatılıyor
Bulgaristan’daki Türk-

lere uygulanan asimilas-
yon politikalarına karşı 
direşin simgesi olan ve 
1984 yılında henüz 18 
aylık iken annesinin sır-
tında Komünist rejimin 
askerleri tarafından vu-
rularak şehit edilen Tür-
kan Bebeğin anısı, Killi 
Bölgesi’nde adına yap-
tırılan çeşmenin bir ben-
zeri ile Bursa’da da ya-
şatılacak. Bulgaristan’da 
uygulanan asimilasyon 
pol i t ikalar ından ka -
çıp, Killi Bölgesi’nden 
Bursa’ya yerleşen vatan-
daşlar tarafından kurulan 
Killiler Kültür Dayanışma 
ve Yardımlaşma Derneği 
hizmet binası açılışı Bü-
yükşehir Belediyesi Baş-
kanı Recep Altepe’nin 
de katıldığı törenle ya-
pılırken, dernek bahçe-
sine yapılacak Türkan 
Çeşme’nin de temeli 
atıldı.
Özellikle 1980’li yıllar-

da Bulgaristan’da yaşa-
nan asimilasyon politi-
kaları sonucu, komünist 
rejim tarafından büyük 
baskılara maruz kalan, 
dinlerini yaşamanı en-
gellenen ve camileri 

kapatılan Türkler, bas-
kılara karşı sessizliğini 
1984 yılında bozmuştu. 
Killi Bölgesi’nde yaşayan 
Türkler, 26 Aralık 1984 
tarihinde kadın erkek, 
çoluk çocuk bir araya ge-
lip, ellerinde hiçbir silah 
bulunmadan savunmasız 
bir şekilde bugünkü adı 
Benkovski olan Belediye 
binasına doğru yürüme-
ye başladı. Komünist re-
jimin askerleri, tamamen 
savunmasız olan Türk 
halkını yaylım ateşine 
tutarken, henüz 18 ay-
lık olan Türkan Feyzul-
lah annesinin sırtındaki 
kundakta başından vuru-
larak şehit olmuştu. Bul-
garistan genelinde Türk 
direnişinin simgesi olan 
Türkan Bebek anısına, 
şehit düştüğü Killi’nin 
Yurtçular Köyü’ne bir anıt 
çeşme yapılmıştı.

30 yıl sonra anısı 
Bursa'da yaşatılacak

Bulgaristan’da yaşa-
nan asimilasyon politi-
kalarından kaçıp, Killi 
Bölgesi’nden Bursa’ya 
gelen vatandaşlar ta-
rafından kurulan Killiler 

Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği, 
Türkan Bebeğin anısını 
30 yıl sonra Bursa’da 
da yaşamak için önem-
li bir adım attı. Millet 
Mahallesi’ndeki yeni 
dernek binasının açılışını 
yapan dernek yönetimi, 

hizmet binasının bahçe-
sine de Killi Bölgesi’ndeki 
Türkan Çeşme’nin bire 
bir aynısı olan çeşmenin 
temelini attı. Hem hizmet 
binasının açılışı hem de 
Türkan Çeşmesi’nin te-
melinin atılması nede-
niyle düzenlenen törene 

AK Parti Bursa Millet-
vekili Mustafa Öztürk, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Törende konuşan 
Killiler Kültür Dayanışma 
ve Yardımlaşma Derne-
ği Başkanı Mümin Kaş-
mer, Killi halkının Türk-
lüğü kutsal kabul eden, 
İslam’a sadakatle bağlı 
ve çalışkan bir toplum 
olarak bilindiğini belirte-
rek, Bulgar hükümetinin 
sadece çalışkanlık özelli-
ğini kullanmak istediğini, 
diğer değerleri ise silmek 
için yoğun gayret sarf 
ettiğini hatırlattı. Türklük 
ve İslam davası uğruna 
Killi’de şehitler verdikle-
rini dile getiren Kaşmer, 
dernek binası önüne ya-
pılacak Türkan Çeşme 
ile yaşananları hiçbir za-
man unutturmayacakla-
rını kaydetti.

Hiç bir millete zorla 
benliğini unuttura-
mazsınız

Bulgaristan’da Türk di-
renişinin simgesi olan 
Türkan Bebeğin abi-
si Turhan Öztürk de 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin 1980’li yıllarda 
büyük acılar çektiğini be-
lirterek, “Türk ve Bulgar 
halkı neredeyse kardeş 
denilecek kadar yakın, 
sorunsuz bir şekilde bir-
biriyle yaşıyordu. Ancak 
Komünist Jivkov rejimi ile 
Türkler üzerinde baskılar 
başladı. Türk kimliğimi-
zi yok etmek istediler. 
Yaşananlar karşısında 
sessiz kalmayan Kil-
li köylüleri kadın erken 
çoluk çocuk 26 Aralık 
1984’te belediyeye yü-
rüyüşe geçti. Tamamen 
savunmaz halkın üzerine 
askerler tarafından yay-
lım ateşi açıldı. Annemin 
sırtında henüz 18 aylık 
dünyadan bi haber olan 
kardeşim de başından 
vurularak oracıkta şehit 
oldu. Bu yaşananlar ken-
disi de başından vurulan 
annemin yüreğinde derin 
açılar bıraktı. Ancak bu 
yaşananlar hiçbir millete 
zorla benliğinin unutturu-
lamayacağını gösterdi. 
Buraya yapılacak anıtın 
neyi temsil ettiği, gele-
cek nesiller tarafından iyi 
bilinmeli” diye konuştu.

Balkanların arkasın-
da bursa var

Törene Bulgaristan’ın 
Killi Bölgesi’nden gelen 
öğrenciler de okudukları 

şiirlerle davetlilere duy-
gusal anlar yaşattı. Tür-
kan bebek ve bölgedeki 
direnişi anlatan şiirleri 
dinleyen bazı vatandaş-
lar göz yaşlarına hakim 
olamadı. Daha sonra 
kürsüye gelen Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu mille-
tin sadece Balkanlar’da 
değil, Anadolu’da da yok 
edilmek istendiğini ancak 
bu amaca kimsenin ula-
şamayacağını söylediği. 
Türk Bayrağı’nın hiçbir 
zaman inmeyeceğini, 
ezanların hiçbir zaman 
susmayacağını kay-
deden Başkan Altepe, 
“Biz bunun için 10 yıldır 
Balkanlar’da çalışıyo-
ruz. Ecdadımızın bun-
dan 625 yıl önce Türk 
ve Müslüman toprağı 
yaptığı Balkanlar bizim 
için ecdat emaneti. Bu 
emanete sahip çıkmak 
için elimizden gelini ya-
pıyoruz, yapmaya da 
devam edeceği. Sadece 
Bulgaristan’da 4 bin 500 
çocuğumuzu sünnet et-
tirdik, tüm Balkanlar’da 
da 11 bin 500 çocuğu-
muzu sünnet ettirmiş 
olduk. Aşure günlerimiz, 
Kandil kutlamalarımızla 
kültürümüzü oralarda en 
iyi şekilde yaşatırken, ca-
milerimizi de bir bir aya-
ğa kaldırıyoruz. Sadece 
oradaki Müslümanlara 
değil, Bulgarlara da nasıl 
bir komşu olduğumuzu 
gösteriyoruz. Sel felaketi 
yaşandı, bölgeye ilk yar-
dım götüren Bursa oldu. 
Komşularımızın yardı-
mına koştuk. Bu konuda 
sivil toplum örgütlerine 
önemli işler düşüyor. İşte 
Killiler Derneği burada. 
O bölgedeki faaliyetle-
rimizde hep yanımızda 
oluyorlar. Sizler proje 
üreteceksiniz, biz uygu-
lamaya devam edeceğiz” 
dedi.
Kendisinin de Bulgaris-

tan göçmesini olduğunu 
hatırlatan AK Parti Bursa 
Milletvekili Mustafa Öz-
türk de 100 yıl süren asi-
milasyon politikaları ile 
Bulgaristan’da camilerin 
kapatıldığını, sünnetin ve 
kurban kesmenin engel-
lendiğini hatırlatarak, an-
cak Türk hükümeti olarak 
o bölgedeki Türklerin her 
zaman yanında oldukla-
rının altını çizdi.
Konuşmaların ardından 

protokol üyeleri tarafın-
dan dernek binası hiz-
mete açılırken, Türkan 
Çeşme’nin de temeli 
atıldı.
            Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Plevneliev, MSK üyelerini atadı
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, Merkez Se-
çim Komisyonu (MSK) 
üyelerini atadı. Cumhur-
başkanlığı Basın Mer-
kezinden yapılan açık-
lamada, MSK üyelerini 
atamada Cumhurbaşka-
nın Mecliste temsil edi-
len parti ve koalisyonlar 
arasındaki oranı koruma 
ilkesine uyarak Ataka ve 
HÖH partilerinin 1’er 
adayını, Bulgaristan İçin 
Koalisyonun 5 adayını 
ve GERB partisinin 6 
adayını atadığı belirti-
liyor. Seçim Yasasına 
göre MSK’nın 2 üyesi 
Mecliste temsil edilme-
yen, fakat Avrupa Par-
lamentosunda temsilcisi 
olan NDSV ve Mavi Ko-
alisyon tarafından aday 
gösterilmiştir. 
Açıklamada, “MSK yö-

netimi ayrı bir devlet or-
ganı değildir. Tüm MSK 
üyelerinin oyu aynı ağır-
lıktadır, yönetim ayrı bir 
oturum gerçekleştirmi-
yor, ayrı oylama yapamı-
yor ve verdiği oylar her 
bir üyenin oyuna eşittir. 
Seçim Yasası, hiçbir 
parti ve koalisyonun ko-

misyonda çoğunlukta 
olmamasını öngörmek-
tedir” deniliyor. 
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başkanı 

Lütfi Mestan, Cumhur-
başkanını MSK kadro-
sunun oluşturulmasında 
partilerin oranlarında 
yanlış hesaplamalar ya-
pıldığına dair suçladı. 
Sayın Mestan, “Cum-
hurbaşkanı MSK’da 
HÖH’ün bir yerini alıp 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisine verdi. 
Daha yarın bir mektupla 
tüm diplomatik misyo-
nu Cumhurbaşkanın bu 

hareketinden haberdar 
edeceğim. HÖH üyeleri 
ve sempatizanlarından 
başka tüm Bulgar toplu-
munun bu konuda Cum-

hurbaşkanından açık 
seçik bir cevap almaları 
gerektiğini düşünüyorum 
” dedi. 
Meclis Başkan Yar-

dımcısı Maya Manolo-
va, Cumhurbaşkanını 
çıkarttığı kararnameyi 
yeniden gözden geçir-
mesini istedi. Daha son-
ra Meclis koridorlarında 
Manolova, Cumhurbaş-
kanın kanunları çiğne-
diğini söyledi. MSK’ın 
atanan kadrosuyla da 

çalışmasında bir sorun 
olmadığını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Mec-

liste MSK yönetimi se-
çimine ilişkin tartışmalar 
sürerken kararnameyi 
çıkarttı. 
Milletvekilleri oybirliğiyle 

MSK Başkanı olarak İvi-
lina Aleksieva’yı seçtiler. 
Bundan önce GERB’in 
Margarita Zlatareva’yı 
MSK Başkanlığına aday 
gösterdiği teklif i red-
dettiler. HÖH’ün adayı 
Sevinç Solakova MSK 
Genel Sekreteri seçildi. 
Ataka’nın adayı Mariya 
Musorlieva MSK Başkan 
Yardımcısı seçildi. 
Meclis muhalefet ta-

rafından teklif edilen 
Zlatareva’nın MSK Baş-
kan Yardımcısı seçilme-
sini de kabul etmediler. 
GERB’in duygular üze-
rine hareket edilmeyip, 
MSK yönetiminin seçil-
mesi çağrısına rağmen 
bu gerçekleşmedi. Olay 
yeni bir skandal yaşan-
masına sebep oldu, 
GERB milletvekiller i 
Meclis salonunu terk et-
tiler. 
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Kırcaali’nin Belçika'da tanıtılmasıyla 
yatırımcılar celbedilecek

Kırcaali Belediyesi, il-
çenin Belçika’da en kap-
samlı tanıtımına hazırla-
nıyor. Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, basın 
toplantısında bölgenin 
Perperikon Kalesinin 
büyük maketi ve fotoğ-
raf sergisiyle Avrupa 
Parlamentosu ve Bölge-
ler Komitesi’nin yanı sıra 
Brüksel, Gent ve Liege 
kentlerinde de birer hafta 
olmak üzere tanıtılaca-
ğını bildirdi. Belirttiğine 
göre bununla bir Bulgar 
ilçesi Belçika’da en kap-
samlı şekilde tanıtılmış 
olacak. 21 Ekim Kırcaali 
Günü arifesinde kutlama 
programı çerçevesinde 
düzenlenen tanıtımın 
toplam 5 hafta süreceği 

belli oldu. Girişimin Be-
lediye Başkanı Müh. Ha-
san Azis ile Kırcaali’nin 
Onursal Vatandaşı olan 
Perperikon’da yapılan 
arkeolojik kazıları yöne-
ticisi Prof. Nikolay Ovça-
rov ile birlikte 17-18 Mart 
tarihlerinde Belçika’nın 
ekonomi ve kültür açı-
sından büyük önem arz 
eden Brüksel, Gent ve 
Liege kentlerini ziyaret-
leri sonucunda gerçek-
leşeceği açıklandı. 
Trak Kalesi’nin maketi 

yanı sıra Kırcaali Bele-
diyesinin çevre, enerji 
verimliliği, kültürel ve 
sosyal alanlar, turizm 
ve yatırım imkanlarıyla 
ilgili daha birçok proje-
leri tanıtılacak. Bununla bölgeye yatırımcıların 

celbedilmesi amaçlandı-
ğı belirtildi. 
Belediye Başkanı, böl-

geyi ve Doğu Rodopları 
tanıtan serginin Bölgeler 
Komitesinde gösterilme-
sini ve ondan sonra Av-
rupa Parlamentosu’nun 
fuayesinde de sergilen-
mesinin planlandığını 

bildirdi. Bu iki kuruma 
herkesin erişimi olama-
masından dolayı Bulga-
ristan Belçika Büyükel-
çisi Veselin Vılkanov ile 
Avrupa Parlamentosu 
dışında da Brüksel’de 
tanıtılması konusunda 
anlaşılmıştır. 
Etkinliğe katılmak üze-

re iş dünyası, bölgeden 

gıda ve sanayi ürünleri 
üreticileri ve tur operatör 
teşkilatları temsilcilerinin 
celbedilmesi amaçlanı-
yor. Onların Belçika’da 
ilgili taraflarla ortaklık 
yapma imkanlarını araş-
tırmaları bekleniyor. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı ile Prof. Ovçarov’un 
Kırcaal i ’n in Gent ’ te 

tanıtılma konusunda 
Bulgar istan’ın Doğu 
Flandre Fahri Konsolo-
su Vili Van İmpe ve Gent 
Belediye Başkanı Dani-
el Termont ile de görüş-
tükleri belir tildi. Gent 
kentinden 100 kilomet-
re mesafede Liege’nin 
merkezinde bir modern 
müzede serginin göste-
rilmesi önerilmiştir. Azis, 
temmuz ayında Doğu 
Flandre Fahri Konso-
losu Vili Van İmpe’nin 
Kırcaali’yi ziyaret ede-
ceğini paylaştı. 
Hasan Azis, Kırcaali’nin 

Belçika’da tanıtılması için 
gerek organizasyon, ge-
rekse mali açıdan Eko-
nomi ve Turizm Bakanlığı 
ve Kültür Bakanlığından 
yardım isteyeceklerini 
söyledi. 
Başkan, Kırcaali İlçesi-

nin Avrupa’da en büyük 
tanıtımından sonra diğer 
komşu Balkan ülkelerin-
de de tanıtılacağını söy-
ledi. 
            Kırcaali Haber

MGK Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, “Kırım Özerk 

Cumhuriyeti’nde 16 Mart’ta yapılan referandum ulus-
lararası hukuka aykırıdır. Bulgaristan bu referandu-
mun sonuçlarını kabul etmiyor” dedi.

Plevneliev, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili düzenle-
diği olağanüstü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplan-
tısının ardından yaptığı açıklamada, parlamentoda 
temsil edilen başlıca dört siyasi partiden üçünün bu 
görüşü desteklediğini, ATAKA partisinin karşı çıktı-
ğını bildirdi.

Yaklaşık 300 bin Bulgar diasporasının bulunduğu 
Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendiren Plevneliev, 
Bulgaristan açısından bu krizden dolayı doğabilecek 
tüm risklerin masaya yatırıldığını bildirdi.

Plevneliev, “Bulgaristan, Ukrayna’nın bağımsızlık, 
birlik ve beraberliği ile toprak bütünlüğünü destekli-
yor” diye konuştu.

Plevneliev, MGK’nın tarafların tümünü, uluslararası 
hukuka aykırı olabilecek her türlü provokasyondan 
uzak durmaya çağırdığını kaydederek, Ukrayna’ya 
güvenlik gözlemcilerinin yollanmasını desteklediğini 
bildirdi.

Ukrayna’daki gelişmelerden Bulgaristan’ın ekono-
mik ve enerji güvenliğinde sorun yaşanmaması ve 
Ukrayna’da yaşayan 300 bin nüfuslu Bulgar diaspo-
rasının hak ve özgürlüklerinin güvence altına alın-
ması gerektiğinin vurgulandığı MGK toplantısında 
ayrıca Bakanlar Kurulu’na bağlı Güvenlik Kurulu’nun 
Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip etmesi, 
Ukrayna’daki Bulgar topluluğuna destek olmak için 
yakın temaslar kurulması, aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu komşu ülkeler ile ara doğalgaz boru hattı 
bağlantı çalışmalarının hızlandırılması istendi.

MGK ayrıca Bulgaristan hükümetine, bu görüşlerin 
tamamını AB huzurunda savunmasını önerdi.

Başbakan Plamen Oreşarski, toplantının ardından 
basına yaptığı açıklamada, “Krizden dolayı doğabi-
lecek tüm riskleri masaya yatırdık. AB’nin tutumunu 
destekleyeceğiz. Şu aşamada geniş çaplı birtakım 
yatırımlara ihtiyaç görmüyoruz” dedi.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 4 saat sü-
ren MGK toplantısı, parlamentoda 23 kişilik grubu 
olan, Rusya yanlısı, ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA 
partisi tarafından sabote edilmeyi çalışıldı. Parti, 
MGK sırasında düşük katılımlı bir miting düzenle-
yerek, Türkiye aleyhtarı ve Rusya yanlısı sloganlar 
atmaya çalıştı.

Yeni istihdam programları kapsamında 
13 230 kişiye iş sağlanacak

Başbakan Plamen Ore-
şarski başkanlığındaki 
hükümette yer alan ba-
kanlar ile Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
lideri Sergey Stanişev 
ve Bulgaristan İçin Ko-
alisyon milletvekilleriyle 
Borovets’de çalıştay dü-
zenlendi. 
Çalıştaya katılan millet-

vekili Korneliya Ninova, 
“İşsizlikle mücadele ve 
istihdamın yükseltilmesi 
hükümetin birinci önce-
likleri olmaya devam edi-
yor” dedi.
Mecliste Sosyal Komis-

yon Başkanı olan Nino-
va, Nisan ayında 13 230 
vatandaşın yeni istihdam 
programları kapsamında 
işe başlayabileceklerini 
bildirdi. 
Güvenlik Programınca 5 

bin, valiliklerin hazırladığı 
bölgesel istihdam prog-
ramlarınca 2 bin, işyerleri 
açılması için iş dünyası-
na destek tedbirlerince 2 
430 ve İnsan Kaynakla-
rının Geliştirilmesi Prog-
ramının tedbirlerince 3 
800 kişiye iş sağlanacağı 
açıklandı. 
Ninova, İstihdam Ku-

rumunun verilerine göre 
Şubat ayında ülkede iş-
sizlik oranı yüzde 12,2 
olduğunu ve işsizliğin ha-

fifçe düştüğünü belirtti. 
Ocak’tan bu yana 25 

415 işsizin işe başladık-
larını kaydeden Ninova, 
aynı dönemde geçen yıl 
destek programları kap-
samında istihdam sağla-
nanlara bakış 30 bin daha 
az olduklarını paylaştı. 
Şu ana kadar Gençlik 

Garantisi programınca 
istihdam sağlanan 7 bin 
gencin sayısı bu yılın so-
nuna kadar 128 bine çı-
kacaklarını belirtti. 

Ninova, İnsan Kaynakla-
rının Gelişmesi Programı-
nın süresi dolması üzeri-
ne çok sayıda vatandaşın 

görevden alındığını, yeni 
programın ise ancak bu 
yılın sonunda uygulama-
ya gireceğini söyledi. Bu 
nedenle bu programın 
yeni tedbirlerinin ulusal 
bütçe kaynaklarıyla daha 
erken uygulanmasına 
başlanılması için hükü-
metin AB ile müzakere-
lere başladığını bildirdi. 
Temmuz ayında uygula-
maya başlanacak tedbir-
ler üzerine yapılacak öde-
melerin daha sonra AB 

fonlarından iade edilecek. 
Ninova, programın peşin 
uygulanması için 15-20 
milyon leva gerekeceğini 
söyledi. Tedbirlerin başlı-
ca 29 yaş altında gençler 
olmak üzere 7 bin kişiyi 
kapsayacağı açıklandı. 
Sergey Stanişev, hükü-

metin daha ilk aylarında 
sosyal destek ödemeleri 
konusunda uzlaşmaya 
varıldığını belirtti. Sta-
nişev, istihdamın teşvik 
edilmesinin iki tür etki 
yaratacağının altını çi-
zerek, birinci çok sayıda 
vatandaşa geçim sağ-
layacağı için sosyal etki 
ve ikinci küçük yerleşim 
yerlerinde insanların sık 
sık karşılaştıkları küçük 
suçların azalmasına se-
bep olacağı için önleyici 
etki yaratacağını vurgu-
ladı. Stanişev, “Ekonomi 
kalkınma olmadan hedef-
lediğimiz kalıcı istihdamın 
başarılması mümkün de-
ğil” diyerek bu amaçla 20 
Nisan’a kadar hazır ola-
cak sanayileşme prog-
ramı teklif edeceklerini 
bildirdi. 
            Kırcaali Haber
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Barutin’de Bulgarlaştırma süreci kurbanları anıldı

Dospat ilçesinin Barutin köyün-
de 1972 yılında uygulanan Bul-
garlaştırma süreci kurbanlarını 

anma töreni düzenlendi. 
Anma töreninde Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi (HÖH) Baş-

kanı Lütfi Mestan, T.C. Filibe 
Başkonsolosu Şener Cebeci, 
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, 

Parlamento Meclis Başkan 
Yardımcısı Aliosman İmamov, 
Çevre ve Su Bakanı İskra Mi-
haylova, Çalışma ve Sosyal 
Politika Bakanı Hasan Ademov, 
Gençlik ve Spor Bakanı Maria-
na Georgieva, HÖH milletvekil-
leri ve belediye başkanları hazır 
bulundular. 

Lütfi Mestan yaptığı konuş-
masında, tütünün düşük alım 
fiyatının ulusal destek program-
larından yapılacak daha yüksek 
miktarda ödemelerle telafi edile-
ceğini kaydetti. 

Belirttiğine göre tütün primle-
ri 2’den 3 levaya yükseltilecek. 
HÖH Başkanı, “Etnik ve dini 
farklılıklar, ne avantaj sağlanıl-

ması, ne de ayrımcılık yapılması 
için temel oluşturmaz. Herkes 
emeğin karşılığını almalıdır” 
diye kesin kanaat getirdi. 

Kalabalığa hitaben Mestan, 
“Bulgaristan bizim vatanımız. 
Ondan tek istediğimiz şey bir 
anne gibi her bir evladını aynı 
derecede sevip, gerektiği za-
man aynı derecede sert dav-
ranmasıdır. Herkese karşı öz 
annesi gibi davransın, bazıları-
na annelik, bazılarına ise o yıl-
larda olduğu gibi üvey annelik 
yapmasın” dedi. 

Mestan, bu bölgedeki halkın 
istihdamına ilişkin hükümetin bir 
programı olduğunu belirtti.

                      Kırcaali Haber

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü 
Başbakan Oreşarski ile Görüştü

Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, 
Başbakanı Plamen Oreşarski 
ile görüşerek ülkedeki Müslü-
man toplumunun görüşlerini 
iletti.
Başbakan Oreşarski, görüş-

me sırasında yaptığı açıklama-
da, hükümet olarak ülkedeki 
farklı dini topluluklara ellerinden 
geldiği kadarıyla yararlı olmaya 
çalıştıklarını söyledi.
Başmüftü Mustafa Aliş Hacı 

da Bulgaristan Müslümanlarının 
devlete büyük değer verdiğini 
belirterek, "Müslümanlar olarak 
Bulgaristan'ın ulusal çıkarları-
na uygun hareket ederek, dev-
letimizle işbirliği içindeyiz" diye 
konuştu.
Aliş Hacı, Başmüftülüğün, 

devlet kurumları ile daima di-

rekt ve etkin diyalog kurmaya 
çalıştığını belirtti.
Başbakan Oreşarski ile Baş-

müftü Mustafa Aliş Hacı'nın, 
kurumlar arasındaki işbirliğin 
geliştirilmesinin ulusal önem 

taşıdığı ko-
nusunda mu-
tabık kaldığı 
ifade edildi.
Toplantıya, 

B a ş m ü f t ü 
Yardımcıs ı 
Murat Pin -
gov ve Baş-
m ü f t ü l ü k 
Genel Sek-
reteri Ahmed 
Ahmedov da 
katıldı.
G ö r ü ş m e 

s o n u n d a 
Mustafa Aliş 

Hacı, Başbakan Oreşarski'ye, 
Başmüftülük tarafından yayım-
lanan Bulgarca Kur'an-ı Kerim 
meali hediye etti.
                      Kırcaali Haber

Anadili çözümünde son 
adres AİHM olacak

Bulgaristan Parlamentosu Hu-
kuk Komisyonu Başkanı Çetin 
Kazak, ülkede ana dilin kullanı-
mı konusuna çözüm bulunama-
ması durumunda, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) 
dava açılabileceğini söyledi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) partisin-
den milletvekili 
o lan  Kazak , 
basına yaptığı 
a ç ı k l a m a d a , 
“(anadilin özgür-
ce kullanımının) 
gerçekten Batılı 
demokrasi anla-
yışında bir hak 
olup olmadığı 
konusunda net 
yanıt almak isti-
yoruz” dedi.

Çetin Kazak, 
"Bulgaristan adalet sistemi, 
bizim için önem taşıyan ana 
dilin kullanımı konusunda, Av-
rupa standartları ve hukuki 
başarılarının ruhuna uygun bir 
çözüm getiremezse elbette ki 
Strasbourg’daki mahkemeye 
başvururuz. Ana dilin kullanımı-
nın Batılı demokrasi anlayışın-
da bir hak olup olmadığını net 
olarak duymak istiyoruz” diye 
konuştu.
Okullarda ana dili eğitimi 
Milletvekili Kazak, parti olarak 

Bulgar okullarında ana dili eğiti-
mine de önem verdiklerini belir-
terek, “Bu eğitim, önünde yapay 
engeller oluşturulmadan, garanti 
altına alınarak etkin olarak uy-
gulamalıdır” ifadesini kullandı.

Bulgar okullarında ana dili eği-

timini tercih eden öğrenci sayısı 
gittikçe azalıyor.

Bulgar milli eğitim programın-
da, “serbest seçmeli ya da zo-
runlu seçmeli ders” olarak ve-
rilen ana dili eğitiminde sınıflar, 
her yıl velilerin istek dilekçesiyle 
oluşturuluyor.

Uluslararası Azınlık Araştırma-
ları ve Kültürler Arası İletişimler 

Merkezi’nin (IMIR) yayımladığı 
verilere göre, ülkede demokrasi 
sonrası 1992-1993 öğretim yı-
lında Bulgar okullarında ana dili 
eğitimi için dilekçe ile başvuru 
sayısı yaklaşık 114 bin iken, bu 
sayı 2013-2014 yılında, resmi 
olmayan rakamlara göre, 9 bine 
kadar düşmüş bulunuyor. 

Bu arada Bulgaristan’da mayıs 
ayında yapılacak Avrupa Parla-
mentosu (AP) seçimi yaklaşır-
ken, geçen ay kabul edilen yeni 
Seçim Kanunu öncesinde, par-
lamentoda Bulgarcanın yanında 
ana dilinde seçim propagandası 
yapılması konusunda HÖH’ün 
verdiği kanun teklifi gergin ge-
çen tartışmalar sonrası redde-
dilmişti.

                    Anadolu Ajansı


