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Devamı 2’de

Kuzey Arpezos Park Projesi’nin 
üçüncü aşamasına başlanıyor

Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis düzenle-
nen basın toplantısında Mayıs 
ayında Kırcaali Kuzey Arpezos 
Parkı’nın üçüncü aşamasına 
başlanacağını bildirdi. Bölgesel 
Kalkınma Programı kapsamın-
da finanse edilen projenin tutarı 
4 512 000 leva. Yeni kurulacak 
park 49,3 dekarlık alanı kapsa-
yacak. Bu alana parkın temel 
spor tesisleri kurulacak.
Başkan Azis, “Projenin üçün-

cü aşamasının da gerçekleşti-

Resmiye MÜMÜN

BUKET Yarışmasında Kırcaali Türk Folklor Ekibi Birinci Oldu
Başkent Sofya’da amatör 

sanatçıların katıldığı ulusal 
BUKET 2013-2014 yarışma-
larının finali gerçekleşti. Ge-
çen hafta Cumartesi günü 
Halk Kültür Sarayı'nda (HDK) 
“ Etnik Grupların Tebessümü, 
Kültüründe ve Hoşgörüde 
Bulgaristan” başlığında dü-
zenlenen final müsabaka-
larının açılışı HÖH Başkanı 
Lütfi Mestan ve Kültür Baka-
nı Petır Stoyanoviç tarafından 
yapıldı. 
Final konseri, bakan, millet-

vekili, aralarında Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe’nin de bulunduğu çe-
şitli ülkelerin diplomatları, 
HÖH üyeleri, taraftarları ve 
ülkeden çok sayıda yetenekli 
çocuk ve gençleri bir araya 

topladı. HÖH Başkan Yar-
dımcısı Ruşen Riza, HÖH 
Kırcaali Milletvekili Müh. Er-
dinç Hayrulla, HÖH Kırcaali 

İl Başkanı ve Cebel (Şeyh 
Cuma) Belediye Başkanı 
Bahri Ömer ve Ardino (Eğ-
ridere) Belediye Başkanı 
Resmi Murat konserde hazır 
bulundular. 
Programda yerel ve ulusal 

düzeydeki 8 ayrı dalda finale 
kalan katılımcıların gösterile-
rinden sonra dereceye giren 
yarışmacılara ödülleri sunul-
du. Katılımcılar, Prof. Lübomir 
Gırov, Prof. Hikmet Mehme-
dov, ünlü pop-folk sanatçıları 
Esil Düran ve Orhan Murat’ın 
yer aldığı yetkili jüri tarafın-
dan değerlendirildi. Sanat ya-
rışması, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Onursal Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan’ın himayesinde 
düzenleniyor. 
Halk oyunları dalında Ömer 

Lütfi Kültür Derneği Kırcaa-
li Türk Folklor Ekibi, Zeybek 
dansıyla birinci yeri kazan-
dı. Edebi Yaratıcılık ve mü-
zik sanatı ve çağdaş edebi 

Devamı 3’de
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  Kırcaali Haber 223 Nisan 2014 HABERLER

Kuzey Arpezos Park Projesi’nin 
üçüncü aşamasına başlanıyor
1. sayfadan devam

rilmesiyle Kuzey Arpezos 
Parkının toplam alanı 130 
dekarın üzerine çıkacak 
ve ülkenin en büyük mo-
dern parkı olacak. “Sos-
yal ve altyapı tesisleri 
kurulması yönünde her 
zaman sürdürülebilir poli-
tika yürüttük. Ülkedeki di-
ğer belediyelerden farklı 
olarak biz park yapımına 
önem veriyoruz. Şehrin 
merkezinde şahane bir 
parkımız olacak” dedi. 
Yeni parkta yaya yü-

rüyüş alanları ve özel 
amaçlı taşıtlar için hı-
yabanlardan başka çok 
sayıda spor tesisleri ku-
rulacak. 7545 metre ölçü-
lerinde gece aydınlatması 
olacak, suni çim yüzeyli 
futbol sahası, hentbol, 
basketbol, voleybol ve 
badminton spor sahala-
rı, dokuz kuka sahası, 5 
masa tenisi, plaj voleybol 
sahası kurulacak. Kırcaa-
li ve Edirne Rotary kulüp-
lerinin girişimiyle satranç 
alanı da yapılacak. Ayrıca 
Kırcaalili gençlerin isteği 
üzerine ülkede en iyi su-
kaypark da tasarlanmış-

tır. 
Belediye Başkanı, Ku-

zey Arpezos Parkının üç 

aşamasına ilişkin proje-
lerin finanse edilmesinin 
daha 2005 yılında hazır 
olan fikir projesi sayesin-
de sağlandığına dikkat 
çekti. Bunun teknik pro-
jeler için kaynaklar ayrıl-
masına imkan verdiğini 
belirtti. Bu konuda eski 
Bölge Kalkınma ve İskan 

Bakan Yardımcısı Dimço 
Mihalevski’nin yardımı ol-
duğunun altını çizdi. Müh. 

Azis, Su Aynası’ndan 
sonra Kuzey Arpezos 
Parkının Kırcaali’nin ikin-
ci atraksiyonu olacağını 
söyledi. 
Proje yöneticisi Kırcaa-

li Belediyesi Başmimarı 
Petya Nazırova, “Kitle 
sporlarına yönelik te-
sisler kurulmasına özen 

gösterdik. Açık hava fit-
ness aletleri de olacak” 
dedi. Tesislerin kullanımı 

tamamen ücretsiz olaca-
ğını kaydeden Nazırova, 
belediye başkanının proje 
ekibine sadece bayanları 
seçtiği için projenin kali-
teli bir şekilde tamamla-
nacağını söyledi. 
Proje ekibinde yer alan 

belediyede görevli çevre 
uzmanı Müh. Anjela Va-

sileva, parkın yeni bölü-
münde 170 türden fazla 
bitki ekileceğini belirtti. 
Onlardan 600 ağaç, 2 
binden fazla çiçek çi.ek 
çeşitleri ve dekoratif 
ağaçlar olacağını kay-
detti. Belediye Başkanı, 
parkın iki kısmını ve amfi 
tiyatro arasında bağlantı 
kuracak bir köprü yapımı 
için kaynak arandığını 
paylaştı. 
On gün içinde eski sa-

nayi ürünler pazarının bu-
lunduğu alanın boşaltılıp 
parkın üçüncü aşama-
sının gerçekleştirilmesi-
ne ilişkin inşaat işlerine 
başlanacağını bildirdi. 
Projeye göre yeni parkın 
inşaatı 20 Mayıs 2016 
tarihinde tamamlanması 
gerekiyor. 
Sofya Green Line-

Ganço Bakalov Firma-
sının bir ekibi tarafından 
tasarlanan projenin uygu-

lanmasını Arpezos Şir-
ketler Birliği üstlenmiş-
tir. Şirket birliğinde yerel 
Ardastroy, Karaman ve 
Elektrik İnşaatı şirketleri 
yer alıyor. 
Belediye Başkanı, 

Kırcaalilere karşı daha 
büyük sorumluluk üst-
lenecekleri için projenin 
yerel firmalar tarafından 
uygulanacağından dola-
yı memnuniyet duyduğu-
nu ifade etti. 
Hasan Azis, gelecek 

nesillere güzel bir par-
kın miras edilmesi için 
korunması çağrısında 
bulundu. 
Başmimar Nazırova, 

şu anda Kuzey Arpezos 
Parkının bakımını 3 kişi-
nin yaptığını ve projenin 
üçüncü aşamasının ta-
mamlanmasından sonra 
bekçiler de görevlendiri-
leceğini söyledi.

Kırcaali merkezindeki 
kaldırımlar yenilenecek
AB destekli Kuzey Arpezos Parkı projesinin 

üçüncü aşamasının kapsamında Kırcaali mer-
kezindeki kaldırımların onarımı yapılacak. Proje 
yöneticisi Kırcaali Belediyesi Başmimarı Müh. 
Petya Nazırova, Bılgaria Bulvarı’nın Otets Paisiy 
sokağından Grand Mağazasına uzanan kesim-
deki kaldırımların yenileneceğini kaydetti. 

Ayrıca belediye binası çevresinde bulunan so-
kakların kaldırımları da yenilenecek. Bu kesimle-
re beton parke taşlarından başka bordür taşları 
da döşenecek. Mimar Nazırova, kaldırım taşla-
rının kalitesine dair sertifika isteneceğini belirtti. 
Bunun sebebi olarak birkaç yıl önce engelliler 
için kaldırımlara özel taşlar döşenmesinde kali-
tesiz taşlar kullanıldığını hatırlattı. 

Kaldırımların “Gogov Proekt” ve Sofya “Arhid 
Dimitır Dinev” şirketleri tarafından tasarlandığı 
belirtildi. 

Kırcaali Belediyesi Başmimarı, “Kaldırımların 
onarımının bu kadar pahalıya mal olacağını bek-
lemiyorduk. Daha büyük kesimi yeniden yapılan-
dırmak isterdik, ama kaynaklar yeterli değildir” 
diye paylaştı.

Momçilgrad Belediyesi, çiftçilere 
tarım makineleri sağlıyor

Momçilgrat (Mes -
tanlı) Belediyesi, yerli 
çiftçilere tarım maki-
neleri sağlamaktadır. 
Belediye’nin desteğiy-
le şu ana kadar 1 000 
dekara yakın toprak 
sürüldü. Bu yardımın 
yapılması için tek şart 
çiftçilerin Avrupa Birliği 
programlarınca destek 
almamalarıdır. 
Tarım makinelerine 

Gruevo (Hayranlar), 
Nanovitsa (Ali bey Ko-
nağı), Ptiçar (Ahatlar) 
ve Bagryanka (Boyacı-
lar) köylerindeki çiftçiler 
en büyük ilgi gösterdi-
ler. 
Geçen yıl Belediye 

Başkanı Akif Akif, ger-
çekten hayvana bakan 
veya torak işleyen çift-
çilere AB programları-
na aday olmaları için 
belediye arazi fonun-

dan toprak sağlanılma-
sında öncelik tanına-
cağını söylemişti. 2014 

Bütçesinin kabulü sıra-
sında da tarımın teşvik 
edilmesine yönelik ek 
kaynaklar öngörülmüş-
tü. 
Sağlanan tarım ma-

kineleri sayesinde çift-
çiler işlenilen arazinin 
büyüklüğü ve bulundu-
ğu yere göre bir dekar 

tarla sürümünde 25-35 
leva arasında tasarruf 
yapıyorlar. 

Kanunların gönüllü 
anlaşmalar imzalana-
rak belediyelere işle-
nilmeyen toprakları 
kiraya verme yetkisi 
tanıdığı için arazi kira-
cıları da bu hizmetten 
yararlanabilirler. Kira-
cılar belirli bir alan için 
ortalama kira parasını 

ödemekteler. 
Kira belediyenin büt-

çesi dışında oluşturulan 
bir hesapta toplanmak-
ta ki, bu toprakların sa-
hipleri veya mirasçıları 
tarafından talep üzerine 
temin edilebilir.
Momçilgrat Belediye-

si için önümüzdeki yıl-
da tarımla ilgili olarak 
sebze-meyve ve et iş-
leme tesisleri kurulma-
sı temel öncelik olmaya 
devam ediyor. 
Bilindiği üzere Yerel 

Meclisin kararıyla bir 
belediye şirketi kurul-
masına karar verildi. Bu 
şirketin faaliyetleriyle 
ilçe sınırları dahilinde 
yatırım yapılmasına 
yönelik potansiyele sa-
hip sektör ve branşların 
gelişmesine katkı sağ-
lanılması amaçlanıyor. 
          Kırcaali Haber
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BUKET Yarışmasında Kırcaali Türk Folklor Ekibi Birinci Oldu
1. sayfadan devam

Türk Dili dallarında 
Ardino’nun (Eğridere) 
Garvane köyünden ve 
Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasından Rositsa 
Rayçeva ve Mevliya 
Süleyman ikinci yerle-
ri aldılar. Kirkovo’nun 
(Kızılağaç) Fotinovo 
köyünden Dostlar Ker-
vanı Grubu söz sanatı 
dalında ikinci oldu. Kır-
caali ilinden daha Me-
tin Hasan’ın yönettiği 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Zeybekler Grubu mü-
zik, Ardino’nun Borovit-
sa (Çamdere) köyünden 
Recep Ruşen fotoğraf 
ve Cebel’den Atiliya 
Orlinova müzik sanatı 
dallarında derece elde 

ettiler. Dereceye giren 
tüm yarışmacılara para 
ödülü ve taktir belgesi 

sunuldu. 
Açılışta HÖH Başkanı 

Lütfi Mestan, “Nefrete 
karşı sevgiden daha 

güçlü zehir yoktur. Kalp-
lerinizi sevgiye açın” 
diye seslendi. Konsere 

katılanları hoşgörünün 
elçileri olarak nitele-
yen Mestan, ilk defa 
Bulgaristan’da aynı 

sahnede tüm etnik ve 
kültürel zenginliğin ta-
nıtıldığını kaydetti. 

Mestan,”Farklılıklar 
sevinmemiz gereken bir 
zenginliktir. Bizler Bal-
kanlarda, karmaşık bir 

kavşakta bulunuyoruz, 
fakat bugün bunun sa-
dece coğrafi açıdan bir 
kavşak olmayıp, birlik-
te yaşamaya mahkum, 
farklı dil, kültür ve etnik 
grupların buluştuğu bir 
kavşak olduğunu anlı-
yoruz” dedi. HÖH yö-
netimi adına yerel, böl-
gesel ve ulusal düzey-
de düzenlenen Buket 
müsabakalarına katılan 
tüm 8 bin yarışmacıya 
şükranlarını sundu. En 
küçük katılımcılara özel 
olarak teşekkür etti. 
Bulgaristan Kültür 

Bakanı Petır Stoyano-
viç selamlama konuş-
masında, "Birine karşı 
hoşgörülü olmak, ona 
tahammül etmektir. Bu 
dünyada en sıkıcı olan 
tek renkli çiçeklerden 
oluşan buketlerdir. Bir 
bukette ne kadar çeşit-
li çiçek varsa, o kadar 
daha güzeldir" dedi.
Bulgaristan Başbakanı 

Plamen Oreşarski’nin 
BUKET 2013-2014 mü-
sabakalarının finaline 
katılan amatör sanat-
çılara gönderdiği tebrik 
mesajı okundu.   

“Buket” yarışmasında hoşgörü mesajı
Bulgaristan'daki farklı 

etnik ve dini azınlıkları 
ile kültürel gruplarına 
ait toplam 8 bin çocu-

ğun katıldığı "Buket" 
Sanat Yarışması fina-
li başkent Sofya'nın 
Halk Kültür Sarayı'nda 
(HDK) düzenlendi.
Parlamentoda grubu 

bulunan, aynı zaman-
da iktidar ortağı olan 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Parti-
si onursal lideri Ahmet 
Doğan'ın himayesin-
de verilen konserin 
açılışını yapan HÖH 
Genel Başkanı Lüt-
vi Mestan, "Yan yana 
yaşamak yerine birlikte 
yaşamak, hoşgörü ve 
birlikteliğin felsefesinin 

özüdür" dedi.
Ülkenin en büyük 

üçüncü siyasi parti-
si olan HÖH'nin lideri 

Mestan, toplumdaki 
etnik, dini ve kültürel 
farklılıkların sorun ve 
cepheleşme kaynağı 
olmadığını, aksine bu 
farklılıkların toplumu 
mutlu etmesi gereken 
birer zenginlik olduğu-
nu belirtti.
Balkanların farklı dil, 

kültür ve etnisitelerin 
karşılaştığı karmaşık 
bir kavşak olduğunu, 
bu coğrafyadaki fark-
lılıkların birbirine do-
kunup kucaklaşırken, 
birbirlerini asimile et-
mediklerini kaydeden 
Mestan, "yan yana ya-

şamak yerine birlikte 
yaşamak, hoşgörü ve 
birlikteliğin felsefesinin 
özüdür" dedi.

Mestan ülkede ya-
şanan etnik hoşgörü 
modelinin Balkanlar'da 
örnek teşkil ettiğini 
vurgulayarak, "Bul-
garistan, Makedonya, 
Kosova, Sırbistan ve 
Bosna gibi ülkelerin 
daha da doğusunda 
olmasına rağmen, bu 
ülkelerden önce NATO 
ve Avrupa Birliği'ne 
katılarak, daha Batılı 
olmayı başardı" diye 
konuştu.
Yaklaşık bir yıldır sü-

ren, yerel ve ulusal 
düzeydeki 8 ayrı dalda 
finale kalan sanatçı ço-

cukların verdiği konser 
öncesinde konuşma 
yapan Bulgaristan Kül-
tür Bakanı Petır Stoya-
noviç ise, "Bu dünyada 
en sıkıcı olan tek renkli 
çiçeklerden oluşan bu-
ketlerdir" dedi.
Ülkedeki farklı kültür 

ve dinlerin birlikteli-
ğinin Bulgaristan için 
önem taşıdığını ifa-
de eden Stoyanoviç, 
"Aslında hoşgörülü 
olmak, devletin yasa-
larına uyan, orta dü-
zeyde kültür sahibi her 
vatandaşın doğal tavrı 
olmalı. Aynı zamanda, 
hoşgörülü olmak için, 
sadece 'diğerine' ta-
hammül etmek yeterli 
değil, onun gözleri ve 
anlayışıyla da dünyayı 
görmek gerekir" diye 
konuştu.
Bulgarca ve Türkçe 

şarkıların söylendi-
ği, şiirlerin okunduğu, 
ülkenin tüm etnik ve 
dini gruplarının özgün 
kültürünü temsil eden 
farklı eserlerin sunul-
duğu konseri, HÖH'nin 
Bulgaristan ile Avrupa 
Parlamentosu millet-
vekillerinin yanı sıra 
aralarında Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Sü-
leyman Gökçe'nin de 
bulunduğu çeşitli ül-
kelerin diplomatları ve 
Sofyalı sanatseverler 
de izledi.   

Potoçnitsa’da yenilenen 
anaokulu hizmete açıldı

Birkaç aylık bir aradan sonra Krumovgrad’ın 
(Koşukavak) Potoçnitsa’da (Adaköy) yenilenen 
Radost Anaokulu hizmete açıldı. Açılış kurde-
lesini Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan 
Mehmet kesti. 

Belediye Başkanı çocuk kurumunda neşe ve 
sevincin eksik olmaması, çocukların ise sağlıklı 
ve mutlu büyümelerini diledi. 

Radost Anaokulunda Potoçnitsa köyünden 
başka, Djanka (Dereköy), Moryantsi (Deniz Koy-
luç), Krasino (Güzel Gani), Studen Kladenets 
(Soğuk Pınar) köylerinden olmak üzere toplam 

23 çocuk bakım ve eğitim görmekteler. 
Anaokulunda çocuklara konforlu bir ortam sağ-

lanmaktadır. Onlar sevgi ve ilgi görerek, sağlıklı, 
mutlu ve başarılı büyüyerek, anne ve babalarını 
sevindirecekler. 

Açılış törenine gelen çok sayıda veli ve konuk-
lar önünde çocuklar anaokulunda öğrendikleri 

şarkıları söylediler, danslar oynadılar ve şiir oku-
dular. 
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Orman Haftası ve Ağaçlandırma Bayramı Kutlandı
Ardino (Eğridere) Ro-

dopska İskra Toplum 
Merkezi salonunda Or-
man Haftası münasebe-
tiyle geleneksel kutlama 
töreni düzenlendi. Bu yılki 
kampanya "Zengin Miras 
Geleceğe Karşı Sorum-
luluk” başlığı altında ger-
çekleştirilmektedir. 
Resmi konuklar arasın-

da Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Müh. Alöşa 
Dakov, Orman Genel Mü-
dürlüğü Sekreteri Müh. 
Veselin Rayçev, Güney 
Merkez Devlet Orman 
İşletme Müdürü Müh. 
Aynur İbryamova, Kırca-
ali Bölge Orman Müdürü 
Müh. Fikri Ramadanov, 
Smolyan Bölge Orman 
Müdürü Müh. Ventsislav 
Furlanski hazır bulundu-
lar. 
Kırcaali ili ilçe belediye 

başkanları, Yerel Meclis 
Başkanları, il ve ilçe dü-
zeyinde devlet kurumları 
yöneticileri, Avcı ve Ba-
lıkçılar Derneği temsilci-

leri törene iştirak ettiler. 
Kırcaali Bölge Savcısı 
Svetlozar Lazarov, Yan-
gın Güvenliği ve Nüfus 
Koruma Kırcaali Bölge 
Şubesi Müdürü Komiser 
Hristo Todorov, Kırcaali İl 
Tarım ve Orman Müdürü 

Müh. Gürsel Emin ko-
nuklar arasındaydı. Ay-
rıca 2013 yılı Ormancısı 
seçilen Smolyan Bölge 
Orman Müdür Yardımcı-
sı Müh. Saşka İvanova 
da törendeydi. 
Töreni şeref lendiren 

konukları ve meslektaş-
larını selamlayan Ardino 
Orman İşletmesi Müdürü 
Müh. Ertan Eminov, Or-
man Bayramını kutladı. 
Kırcaali Bölge Orman 

Müdürü Müh. Fikri Rama-
danov, 2014-2020 döne-
minde ormancılık sektö-
ründe 76 milyon avro tu-
tarında projelerin finanse 
edileceğini kaydetti. 
Kırcaali ilindeki toplam 

orman alanlarının 186 
888 hektar veya ülkedeki 
orman alanlarının yüzde 
4,5’i olduğunu belirtti. 
Orman alanının yüzde 
82,32’inin ağaçlandırıldı-

ğına dikkat çekti. Orman-
ların ortalama yaşının 38 
yıl olması halinde ahşap 
stoku 25 milyon metreka-
renin üzerindedir. Kırcaali 
bölgesinde 1 milli park, 3 
doğal park, 19 doğal anıt 
ve 8 doğal alanlar olmak 
üzere koruma altına alı-
nan 31 alanlar mevcut. 
Natura Avrupa ekolojik 

ağı kapsamında 7 doğa 
koruma alanı oluşturul-
muştur. 
Müh. Ramadanov, “Ge-

çen yıl Bölge Orman Mü-
dürlüğü kapsamındaki 
orman alanlarında 58 
yangın çıkmıştır ve 7 963 
dekar orman arazisine 
zarar verilmiştir. Kırcaali 
ilinde çıkan 16 yangın-
da 605 dekar alan zarar 
görmüştür. Onlardan or-
manlık alan 188 dekardır” 
dedi. Yangınların orman 
yakınında bulunan kişile-
rin dikkatsizliğinden kay-
naklandığını belirtti. 
Güney Merkez Devlet 

Orman İşletme Müdürü 
Müh. Aynur İbryamova 
selamlama konuşmasın-
da bir hafta boyunca kut-
lamalar yapan başka bir 
meslek camiasının belki 
olmadığını söyledi. Müh. 
İbryamova, “Biz orman 
uzmanları daha geniş 
kalpli insanlarız ve bu 
yüzden bir gün bize yet-
miyor. Topluma ne yaptı-

ğımızı ve çocuklarımızın 
daha rahat yaşam sür-
meleri için sorumlu dav-
ranmak zorunda olduğu-
muzu göstermek için yedi 
güne ihtiyaç duyuyoruz” 
dedi. 
Ardino Belediye Başka-

nı Resmi Murat, orman-
cıların Orman Haftasını 
tebrik etti. Başkan, “Böy-
le anlamlı bir etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktan şeref 
duyuyoruz. İlçe dahilinde 
gerçekleştirilen tüm etkin-
liklere karşı duyarlılık his-
sediyorum. Tüm ormancı-
lara, Ardino Orman İşlet-
mesi yönetimine yıllarca 
onların ilçedeki orman 
alanlarının zenginleştiril-
mesine verdikleri büyük 
katkıdan dolayı teşekkür 
etmek istiyorum” dedi. 
Sayın Murat, ormancılık 
sektöründeki yöneticilere 
ahşap malzemenin işlen-
mesine yönelik faaliyetle-
rin teşvik edilmesine dair 
çağrıda bulundu. 
Orman Genel Müdürü 

Müh. Grigor Gogov’un 
gönderdiği tebrik mesajı 
okundu. MesajındaGo-
gov, ormancı ve orman 
görevlilerinin ormanların 
etkin bakımı ve yönetil-
mesi için son derece bü-
yük sorumluluk taşıdıkla-
rına dikkat çekmektedir.    
           Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad İlçesi’nin gelişimine 
ilişkin vizyon ve öncelikler tartışıldı

Momçilgrad (Mestanlı) 
İlçesi’nin 2014-2020 dö-
neminde gelişimine iliş-
kin vizyon ve öncelikler 
topluma tanıtıldı. Tartışma 
toplantısında Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif 
Akif, belediyede görevli 
uzmanlar ve köy muh-
tarları hazır bulundular. 
İlçenin gelecek 6 yıl içe-
risinde gelişimine ilişkin 
Momçilgrad Vizyon Planı, 
“Momçilgrad İlçesinde 
İzleme, Kontrol ve De-
ğerlendirme Mekanizma-
ları Oluşturarak Politika 
Hazırlama ve Uygulama 
Sürecinin İyileştirilmesi” 
projesi kapsamında finan-
se edilmektedir. 

Foruma konuk konuş-
macı olarak katılan an-
ket ekibi yöneticisi Sofya 
Üniversitesi Haritacılık ve 
GIS Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Steliyan Dimit-
rov, ilçenin güçlü ve zayıf 
yönleri, gelişimiyle ilgili 
sorun ve imkanlara dair 
anket sonuçlarını tanıttı. 

İlçenin olumlu yönleri 
olarak atraktif doğal var-

lıklar, tarihi ve kültürel 
mekanlar, nispeten olum-
lu demografik durum, iyi 
eğitim altyapısı ve gele-
neksel tarım gösterildi. 
Doç. Dr. Dimirov, “Başka 
bir avantaj da gelecek yıl-
larda sınır ötesi kalkınma 
perspektifleri sağlayan 
Momçilgrad kasabasının 
stratejik coğrafi konumu” 
dedi. Belirttiğine göre, 
genç ve eğitimli kişilerin 
göç etmesi, nüfusun azal-
masına yönelik sürdürüle-
bilir eğilim ve acil tıp yar-
dımına zor erişim ülkedeki 
pek çok ilçeyi tasvir eden 
şeydir. 

Dimitrov, gelişim vizyo-
nunun ilçedeki temel so-
runların çözümüne ilişkin 
kısa vadeli plan üzerine 
değil de, uzun vadeli stra-
tejiler üzerine odaklandı-
ğını belirtti.  

Belediye Başkanı, il-
çenin gelişimine yönelik 
Momçilgrad Vizyon Planı-
nı yönetime ilişkin doğru 
ve prensipli politika el ki-
tabı olarak niteledi. Sayın 
Akif, “Anket araştırması 
yaparak ilçenin gelişim 
önceliklerini belirleme 
konusunda vatandaşların 
düşüncelerini almamız 
çok önemliydi” dedi.  

Kapıkule Sınır Kapısı'na Sağlık Ünitesi Kuruldu
Edirne Kamu Hastanele-

ri Birliği tarafından Kapı-
kule Sınır Kapısı’na polik-
linik hizmeti veren Sağlık 
Ünitesi kuruldu. Doktor 
ve sağlık memurunun gö-
revlendirildiği poliklinikte 
ilk muayeneyi de Trakya 
Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Müslüm Yalçın 
oldu.

Edirne Kamu Hasta-
neleri Birliği tarafından 
Bulgaristan’a 
açılan Kapı-
kule Gümrük 
K a p ı s ı ’ n d a 
giriş-çıkış ya-
pan yolculara 
ve gümrükte 
çalışan per-
sonele hizmet 
vermesi için 
T ü r k i y e ’ y e 
giriş peronla-
rından birine 
Sağlık Ünitesi kuruldu. 
Ünitenin açılışı için dü-
zenlenen programa Edir-
ne Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreteri 
Opr. Dr. İlhan Açıkgöz, 
Edirne Devlet Hastanesi 
yöneticisi Op.Dr. Gürhan 
Çelik ve Trakya Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürü 
Müslüm Yalçın ile gümrük 
çalışanları katıldı.

Edirne Devlet Hastanesi 
yöneticisi Opr. Dr. Gürhan 
Çelik, Kapıkule Gümrük 
Kapısı’nın Türkiye’nin en 
büyük sınır kapısı oldu-
ğunu ifade ederek, "Bu-
rada hem 500’ü aşan ça-
lışanlar, giriş-çıkış yapan 
TIR sürücüleri, yerli ve 

yabancı yolcular hizmet 
alacaklar. Normal polik-
linik olarak dizayn edildi. 
İçerisine bir pratisyen 
hekimimiz ve sağlık me-
murumuz görevlendirildi. 
Normal ve acil müdahale-
lerimiz hepsi yapılabiliyor. 
Şuanda 09.00 – 18.00 
arası hizmet verecek. İh-
tiyaç artarsa 24 saate çe-
virebileceğiz. Çıkışların 
ve girişlerin yoğun olduğu 

zamanlarda 24 saat görev 
yapılacak" dedi.

Trakya Gümrük ve Tica-
ret Bölge Müdürü Müslüm 
Yalçın ise geç kalınmış bir 
hizmet olduğunu belirte-
rek, "Her şeyin başı sağ-
lık biliyorsunuz. Dünyanın 
en büyük ikinci sınır kapı-
sı diyorduk. Şubat ayında 
Amerika’da dünyanın en 
büyük sınır kapısını ince-
leme fırsatım oldu. Alan 
olarak buranın yarısı ka-
dar ama işlem hacmi yol-
cu giriş-çıkışı anlamında 
hala dünyanın en büyük 
sınır kapısı Amerika’da. 
Sağlık ünitesi bizim için 
önemli bir hizmet olacak. 
Yıllardır ihmal ettiğimiz bir 
hizmetti. En çok ben ken-

di personelimiz için sevi-
niyorum. Zaman zaman 
personelimizin hastaneye 
gitmesinde sıkıntılar yaşa-
nıyordu. Burada poliklinik 
olacak" diye konuştu.

Yoğunluğa Göre Ecna-
ze Kurulacak

Edirne İl Sağlık Müdürü 
Uzm. Dr. Emrah Erten de 
polikliniğin yanına ecza-
ne kurulmasının da gün-
demde olduğunu söyledi. 

Erten, "Bu-
rada  b i r 
sağlık hiz-
met verile-
cek ancak 
insanların 
i laç la r ını 
alması ko-
n u s u n d a 
bir sıkıntı 
y a ş a n a -
cak. Bu -
ranın po -

tansiyeli ne olacak, ne 
düzeyde hasta bakılacak, 
bir eczane buraya temsil-
cilik açmak ister mi? Bunu 
görüşeceğiz, potansiyeli-
ni göreceğiz ve Eczacılar 
Odasıyla görüşeceğiz. 
Doktor günde 50-60 has-
taneye kadarsa eczane 
de açmak isteyen olur 
diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 
kurdele kesilerek ünite 
hizmete alınırken, ilk mua-
yeneyi de Trakya Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürü 
Müslüm yaptırdı. Tansiyo-
nunu ölçtüren Yalçın’ın ar-
dından bazı gümrük per-
soneli de muayene oldu.   

                             DHA 
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Partiler aday listelerini açıkladı
B u l g a r i s t an 'da  25 

Mayıs'ta yapılacak Av-
rupa Parlamentosu (AP) 
milletvekili seçimi için 
süren siyasi hazırlıklar 
kapsamında partiler aday 
listelerini açıklamaya baş-
ladı.
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Parti-
si, seçim sloganlarının 
"HÖH Avrupa'da, Avrupa 
Bulgaristan'da" şeklinde 
olacağını belirterek, liste-
deki ilk 6 adayın isimlerini 
açıkladı.
Listede birinci sırada 

HÖH'ün halen AP'deki 
milletvekili Filiz Hüsmeno-
va, ikinci sırada HÖH mil-
letvekili Delyan Peevski, 
üçüncü sırada HÖH üyesi 
Savunma Bakan Yardım-
cısı Necmi Ali, dördüncü 
sırada HÖH Gençlik Kolu 
lideri İlhan Küçük, beşinci 
sırada Çevre Bakanı İsk-
ra Mihaylova ve altıncı 
sırada partinin AP'ndeki 
milletvekili Metin Kazak'a 
yer verildi.
Listede ikinci sıradan 

aday gösterilen millet-
vekili Delyan Peevski, 
ülkede en yoğun siyasi 
tartışma konusu olan po-

litikacılarından biri olarak 
gösteriliyor. Peevski'nin 
14 Haziran 2013 tarihin-
de Devlet Milli Güvenlik 
Ajansı'na (DANS) genel 
müdür olarak atanması 
Bulgaristan'da hükümet 
karşıtı kitlesel protesto-
ların başlamasına neden 
olmuştu. Sokak protesto-
larının baskısı nedeniyle 
Peevski'nin atanması kısa 
sürede geri çekilmesine 
rağmen kitle protestoları 

sürmüştü.
HÖH Genel Başkan 

Yardımcısı Ruşen Rıza, 
Peevski'nin adaylığının 
partinin 28 yerel örgütü-
nün 25'i tarafından des-
teklendiğini, süren karala-
ma kampanyasının asılsız 
olduğunu savundu.
Başbakan  P lamen 

Oreşarski hükümeti -
ni destekleyen ve aynı 
zamanda iktidar ortağı 
olan HÖH'ün Bulgaris-

tan Parlamentosu'nda 
36 kişilik grubu bulunu-
yor. Partiyi AP'de halen 
milletvekilleri Filiz Hüs-
manova, Metin Kazak ve 
Vladko Panayotov temsil 
ediyor.
HÖH lideri Lütfi Mestan, 

daha önce partisinin he-
definin, 3 ya da 4 millet-
vekilini AP'ye yollanması 
olacağını bildirmişti.
Kamuoyu araştırmala-

rı, seçmeni disiplinli olan 

HÖH'ün hedefine ulaşa-
bileceğini gösteriyor.
-Diğer Türk ve Müslü-

man adaylar-
Bulgaristan'da Türk ve 

Müslümanların oyları-
na talip olan, HÖH'den 
ayrılmış eski milletvekili 
Korman İsmailov'un lideri 
olduğu Hürriyet ve Şeref 
Halk Partisi (HŞHP), Re-
formcu Blok (RB) adlı yeni 
kurulan bir koalisyonda 
yer alıyor. Ülkedeki son 
parlamento seçiminde 
giriş barajını geçemeyen 
HŞHP, 25 Mayıs'ta ya-
pılacak AP seçimine RB 
çatısı altında katılacak. 
RB, Korman İsmailov'u 
dördüncü sıradan aday 
gösterdi.
Ülkedeki diğer başlıca 

siyasi partilerin aday lis-
telerinde Türk ve Müs-
lümanlara sınırlı katılım 
hakkı vermesi dikkati çe-
kiyor.

Ana muhalefet konu-
mundaki Bulgaristan'ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Va-
tandaşlar (GERB) Partisi, 
listesinde Türk ve Müslü-
manlara yer vereceğini 
bildirmiş ancak ilk sırala-
ra Bulgar kökenli adayları 
yerleştirmişti.
Eski Dışişleri Bakanı 

Nadejda Mihaylova'nın 
lideri olduğu Mavi Birlik 
(MB) adlı sağ kökenli par-
tinin aday listesinde Ergin 
Emin'e üçüncü sırada yer 
verildi.
Kamuoyu araştırmaları, 

AP'ye yollanacak 17 Bul-
gar milletvekilinin 14'ünün 
iktidar ortakları olan Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) ve HÖH ile ana-
muhalefet GERB Partisi 
arasında paylaşılacağını, 
diğer partilerin kalan üç 
yer için mücadele vere-
ceklerini gösteriyor.
            Kırcaali Haber

Merkez Seçim Komisyonuna kaydını yaptırırken 
partilerin işlediği suçlar araştırılacak

Başsavcı Sotir Tsat-
sarov, Yüksek Yargı 
Konseyi toplantısından 
önce partilerin gelecek 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Seçimlerine 
katılmak üzere Merkez 
Seçim Komisyonuna 
(MSK) kaydını yaptır-
mak için yasa dışı ola-
rak vatandaşların kimlik 
numaralarını (EGN) kul-
lanmalarıyla ilgili başla-
tılan soruşturma esna-
sında sahte belgeler 
kullanılıp kullanılmadığı 
da araştırılacağını bildir-
di. Başsavcı, şu ana ka-
dar bir çok vatandaşın 
imza atmadıkları halde 
isimlerini partilerin imza 
dilekçelerinde buldukla-
rı gerekçesiyle ihbar et-
tiklerini açıkladı. 
Tsatsarov, kendi ismi-

nin de böyle bir imza 
dilekçesinde yer alıp 
almadığını vakti olmadı-
ğı için yoklayamadığını 
söyledi. Aynı zamanda 
Başsavcı, bu mesele-
nin iki yanı olduğunu 
vurgulayarak, birisinin 
Başsavcılıkla alakalı ol-

madığına dikkat çekti. 
Tsatsarov, “Ortada 

suç olduğu aşikardır. 
Bu da Savcılığın yet-
kisi kapsamına girer. 
Savcılığın bir parti veya 
koalisyonun yasa gere-
ğince kaydını yaptırıp 
yaptırmamasıyla bir il-
gisi yoktur. Bu durum 
sadece MSK yetkisinin 
kapsamındadır. Tüm 
araştırmaların tek bir 
soruşturma kapsamın-
da yapılıp yapılmama-
sı konkre koşulları göz 

önünde bulundurularak 
karar alınacak. Her bir 
suç, her bir ayrı olayda 
eğer suç söz konusuy-
sa farklı yerlerde işlen-
miştir” dedi. 
Bu sebepten dolayı 

soruşturmaların ülke 
çapındaki çeşitli idari 
yargı savcılıklarına da-
ğıtılacağına açıklık ge-
tirdi. 
Tsatsarov, “Parti ve 

koalisyonların kayıtları-
nın yasa dışı olup olma-
ması savcılığın yetkisi 

kapsamına girmiyor. 
Beni yanlış anlamayın, 
işi diğer tarafa yükle-
miyorum, fakat bize de 
yüklenilmesin” dedi.
Başsavcı, AP millet-

vekili seçimlerinin ger-
çekleştirilmesinin baş-
latılan soruşturmaya 
bağlanılmaması çağrı-
sında bulundu. 
Bununla birlikte Tsat-

sarov, bir sürü eleştiri-
lere rağmen yeni Ceza 
Kanunu tasarısına iliş-
kin olumlu görüş bildi-
receğini belirtti.
Başsavcı, “Şu anda 

görüşümüzü şöyle 
özetleyebilirim ki, yeni 
Ceza Kanunu tasarısı 
tüm eksikliklerine rağ-
men gerekli ve faydalı 
olacak. Fakat böyle 
büyük bir kanun tasa-
rısının eksiklikleri ol-
ması doğaldır. Bir sürü 
sorunlar da görüyoruz. 
Onlardan biri kanun 
tasarısını sunanların 
gösterdiği gerekçelerin 
kısa oluşudur” diye ko-
nuştu. 

Eski Ajana Devlet 
Nişanı Verildi

Bulgaristan'da 1989 yılında yıkılan komünist rejim 
için çalışmaktan Türkiye'de hapis yatan emekli albay 
Penö Penev'e (88) devlet nişanı verildi.

Savunma Bakanı Angel Naydenov, ülkede emek-
li askeri istihbaratçıların haklarını savunan, emek-
li general Çavdar Kalayciev öncülüğündeki grubun 
girişimleri sonucu, Penev'e devlet nişanı verilmesini 
kararlaştırdı.

Nişan takdim töreni, Penev'in sağlık durumu ne-
deniyle, Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Daire 
Başkanı Veselin İvanov'un katılımıyla Penev'in evinde 
basına kapalı yapıldı.

Emekli General Kalayciev, törenle ilgili basına yap-
tığı açıklamada,Bulgaristan ve Türkiye'nin karşı cep-
helerde olduğu "zor siyasi dönemde"Türkiye'de istih-
baratçı olarak çalışan Penev'in göz altına alındığını, 

casusluk suçundan hüküm giydikten sonra yaşamının 
9 yılını "komşu ülkenin" çeşitli cezaevlerinde geçirdi-
ğini söyledi.

Albay Penö Penev, Bulgaristan ve Türkiye arasında 
yapılan görüşmelerin ardından, 8 Nisan 1964 tarihin-
de Bulgaristan'a iade edilmişti. Penev'in iadesi karşı-
lığında Bulgaristan ise Türkiye için casusluk yapmak-
tan ülkede tutulan 9 kişiyi Türkiye'ye teslim etmişti. 
Aynı olay kapsamında Türkiye'ye iadesi öngörülen, 
adı açıklanmayan bir kişi ise Bulgaristan'da kalmayı 
tercih etmişti.

Emekli General Kalayciev öncülüğündeki inisiyatif 
kurulunun, önümüzdeki günlerde, Penev'in istihba-
ratçı olarak çalışmalarının kamuoyuna açıklanacağı 
basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.  
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21. yüzyılda Türkiye-Bulgaristan ilişkileri konferansı
Türkiye’nin Sofya Büyü-

kelçisi Süleyman Gökçe, 
dost ve müttefik Bulgaris-
tan ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin tüm alanlarda 
"mutluluk verici bir dü-
zeyde" gelişmeye devam 
ettiğini söyledi.
Büyükelçi Gökçe, baş-

kent Sofya’daki Balkan 
Oteli'nde düzenlenen 
"21. Yüzyılda Türkiye-
Bulgaristan İlişkileri” ko-
nulu konferansta yaptığı 
konuşmada, ikili ilişkilerin 
son durumunu değerlen-
dirdi.
Gökçe, Bulgar istan 

Atlantik Kulübü, Dışiş-
leri Bakanlığı’na bağ-
lı Diplomatik Kulüp ve 
Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçiliği işbirliğiyle dü-
zenlenen konferansta, 
Türkiye’nin dış siyaseti, 
Balkanlar politikası ve 
Bulgaristan ile ilişkileri 
konusunda bilgi verdi.
"Dost ve müttefik Bul-

garistan ve Türkiye ara-
sındaki ilişkiler tüm alan-
larda mutluluk verici bir 
düzeyde gelişmeye de-
vam ediyor" diyen Gök-
çe, "Türkiye-Bulgaristan 
ilişkileri çok olumlu bir 
düzlemde seyrediyor. Biz 
bunu hem derinleştirmek, 
hem genişletmek, olumlu 
bir gündem üzerinden, 
daha da zenginleştirmek 
için çalışıyoruz" diye ko-

nuştu.
Türkiye’nin farklı kültür-

lerin karşılaştığı, denizle-
rin havzaların buluştuğu 
bir konumda bulundu-
ğunu ve daima bölge ile 
ilgili büyük bir sorumluluk 
taşıyarak hareket ettiğini 
belirten Gökçe, “Türkiye, 
yürüttüğü dış politika-
sında daima güvenlik ile 
özgürlük arasında denge 
sağlamaya çalışmıştır” 
dedi.
- Ukrayna sorunu
Ukrayna’daki krizin ba-

şından beri Türkiye’nin 
net ve açık bir tavır al-
dığını belirten Gökçe, 
Türkiye’nin Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğünü des-
teklediğini, Kırım’ın ayrıl-
masına karşı olduğunu 

ve referandum sonuçları-
nı geçerli ve yasal olarak 
kabul etmediğini belirtti. 
Gökçe, “Bu tavır Rusya 
ile bir cepheleşme değil. 
Bizim Rusya ile iki komşu 
olarak barış içinde yaşa-
dığımız uzun bir ortak 
tarihimiz var” dedi.
Bölgedeki güvenliğe 

önem veren Türkiye’nin 
1995 yılından bu yana 
bölgesel tüm barış koru-
ma operasyonlarına aktif 
olarak katıldığını vurgu-
layan Gökçe, Türkiye’nin 
Bulgaristan’ın NATO üye-
liğine de verdiği kararlı 
desteği hatırlattı.
Gökçe, Bulgaristan ile 

Türkiye’nin Soğuk Sa-
vaş dönemi sonrasında 
tüm alanlarda karşılıklı 

işbirliğini geliştirdiklerini, 
NATO’da müttefik, Avru-
pa Birliği (AB) ortamında 
da ortak olduklarını be-
lirtti.
Büyükelçi Gökçe, Bul-

garistan ile Türkiye hü-
kümetlerinin başbakanlar 
himayesinde ortak otu-
rumlar yaparak, ikili iliş-
kileri ilgilendiren her türlü 
konuyu ele aldıklarını, yıl 
sonuna dek bu formatta 
yeni bir toplantının yapı-
lacağına kaydetti.
- Ekonomik ilişkilerin 

durumu
Ülkeler arasındaki eko-

nomik ilişkilerin de olum-
lu geliştiğini, 5 milyar 
dolarlık karşılıklı ticaret 
hacminin 10 milyar do-
lara ulaşmasının hedef-

lendiğini belirten Gökçe, 
Bulgaristan'da faaliyet 
gösteren en büyük Türk 
yatırımcıları örnek gös-
terdi.
Türk Hava Yolları'nın 

(THY) İstanbul-Sofya 
sefer ler ine başlama-
sının 30. yıldönümünü 
kutladığı bu yıl İstanbul-
Varna seferlerine de 
başlayacağını bildiren 
Gökçe, Türk yatırımcıla-
rın Bulgaristan’da verimli 
çalışarak istihdam oluş-
turduklarını belirtti.
H ı z l a  b ü y ü y e n 

Türkiye’deki Marmaray 
projesi, 10 bin kilomet-
relik otoban inşaatları, 
İstanbul’da kurulmak üze-
re olan dev havaalanı ve 
üzerinde çalışılan enerji 
projelerini örnek göste-
ren Gökçe, Türkiye'nin 
komşularının bu geliş-
melerinden yararlanarak, 
işbirliğini daha da artıra-
bileceklerini vurguladı.

- Süleyman, Soloman 
ve Miroslav
Bulgaristan Atlantik Ku-

lübü Başkanı, eski dışiş-
leri bakanlarından Solo-
mon Pasi ise konferansın 
açılış konuşmasını yapar-
ken, Büyükelçi Süleyman 
Gökçe’ye, Bulgarcada da 
kullanılan “adaşım” diye 
hitap etti.
Sıradışı espri anlayı-

şına sahip Musevi kö-
kenli Pasi, Solomon ve 
Süleyman’ın “barışı öven” 
anlamına gelen, eş an-
lamlı olduklarını söyledi.
Solomon Pasi, Bulgar-

ca ve çoğu Slav dillerin-
de “Miroslav” adının da 
Solomon ve Süleyman 
ile eş anlamlı olduğunu 
ifade ederek, “Aslında bu 
üç isminin aynı olduğunu 
herkes öğrenirse, huzur 
ve barış konusunda hiç 
bir kaygımız kalmayacak” 
dedi.    

Anadolu Ajansı

Müh. Hasan Azis: “Tüm vatandaşlarımızı 
doğayı temiz tutmaya davet ediyorum”

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
22 Nisan Dünya Günü 
münasebetiyle Kırcaali-
lere seslendi. 
Belediye Başkanı ya-

yınladığı mektupta şöyle 
diyor:
“7 - 26 Nisan 2014 ta-

rihleri arasında Kırcaali 
Belediyesi bu yıl 13.kez 
22 Nisan Dünya Günü 
kut lamalarına i l işk in 
uluslararası kampanya-
ya ve artık üçüncü kez 
26 Nisan’da gerçekleşti-
rilecek “Bulgaristan’ı Bir 
Günde Temizleyelim!” 
kampanyasına katılacak. 
Yıllar içinde şehrimizin 
daha temiz ve sağlıklı 
doğa ve gezegenimizde 
hayatın korunmasına yö-
nelik kampanyalara katı-
larak katkıda bulunmasını 
gelenek haline getirdik. 
Biz kampanyaların doğa-
nın korunması yönündeki 
asil amacına uyarak kü-
resel iklim değişikliği ile 
mücadele etmeye devam 

ediyoruz. 
Her yıl Dünya Günü 

kutlamalarıyla birlikte 
1970 yılında oluşturulan 
modern çevre hareke-
tinin kuruluş yıldönümü 
kutlanmaktadır. Dünya 
Günü, dünyada kutlanılan 
en büyük dini olmayan 
bir bayramdır. Toplam 
192 ülkede 1 milyarın 
üzerinde kişi tarafından 
Dünyanın korunmasına 
yönelik çeşitli etkinlikler-

le kutlanmaktadır. Dünya 
Günü hepimiz için şahıs 
ve kurum olarak yeşil 
ekonomi oluşturmak için 
mükemmel bir fırsattır. 
Bizim bugünkü ortak ça-
balarımız gelecek nesiller 
tarafından bir dönüm nok-
tası olarak değerlendirile-
cektir. Bu yılki kampanya 
"Yeşil Şehirler " sloganı 
altında gerçekleştirilmek-
tedir.
İklim değişikliği, doğa-

dan başka, sağlığımızı, 
günlük hayatımızı, eko-
nomi ve kültürümüzü de 
etkiler. Küresel ısınma 
eğilimi durdurulamaz, 
fakat atmosferdeki sera 
gazı emisyonlarının azal-
tılmasına yönelik ortak 
çabalarımız bu olumsuz 
süreci geciktirebilir. Böy-
lece biyolojik sistemlere 
ve insan toplumuna uyum 
için daha fazla zaman 
sağlanacaktır. 
Belediyemiz bu yıl da 

düzenlenen kampanya-
larda yer alarak, gelenek-
sel “Kırcaali-Daha Temiz 
ve Güzel” sloganı altında 
çeşitli etkinlikler gerçek-
leştirecek. 
Her birimiz etrafındaki 

çevreye dikkat etsin ve 
ortak çabalarla şehrimizi 
daha yeşil ve celbedici 
bir hale getirelim! Tüm 
vatandaşlarımızı doğayı 
temiz tutmaya davet edi-
yorum!”
             Kırcaali Haber

Yeni yapılan Makas yolu 
çökmeye başladı

Yeni yapılan Makas yolunun çökmeye başladığı 
bildirildi. Asfaltlı yolun yakınında meydana gelen 
toprak kayması yüzünden yol kesiminde çökme 
tehlikesi bulunduğu ortaya çıktı. Yolun henüz 2 ay 
önce kullanıma açılmasından birkaç hafta sonra 
meydana gelen toprak kayması yüzünden 2 met-
reden fazla derin çukur oluştuğu belli oldu. 

24 kilometrelik bu yeni yolun inşaatı, Ulaştırma 

Programı kapsamında sağlanan 54 milyon levaya 
mal olmuştur. Şimdilik toprak kaymasının Sedlari 
(Semerciler) köyünün Gradinka Mahallesi yakı-
nındaki kesimde yol banketi ve korkulukların bu-
lunduğu yerlerde oluştuğu bildirildi. 

Bu kesimden günde yaklaşık 4000 araç geçiyor. 
Yaz aylarında onların sayısının kat kat artması 
bekleniyor, çünkü Yunanistan’ın deniz sahillerine 
giden en kısa yol bu yoldur. 

Yerlilerin ifadesine göre bu yerde heyelan oluş-
tuğu yol inşaatının tamamlanmasından önce 
bilinen bir şeymiş ve bu yüzden peşin önlemler 
alınması gerekiyormuş. 

Yol Altyapısı Kurumundan sorun hakkında ha-
berdar olduklarını ve çözüm yolu arandığını dile 
getirdiler. Kurum Başkanı Stefan Çanev, “Özel ku-
rulan bir komisyon bir heyelanın söz konusu olup 
olmadığını araştıracak. Çünkü yer çökmesinin yol 
yapımı sırasında orada biriken toprak yığınların-
dan da kaynaklanması mümkün” diye açıklamada 
bulundu. 
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Ünlü piyanist Rüya Taner: “En büyük hayalim babamın 
yönettiği orkestrada babamın solisti olmaktı”
T.C. Filibe Başkonsolos-

luğu ve BULTİŞ’in organi-
zasyonuyla, ünlü piyanist 
Rüya Taner ve Türkiye’nin 
başlıca perküsyon sanat-
çılarından Dinçer Özer 10 
Nisan 2014 tarihinde Fili-
be Devlet Operası’nda bir 
konser verdiler.

Kırcaali Haber Gazetesi 
Genel Yayın Yön. Yrd.Se-
bahat Ahmet, ünlü piya-
nist Rüya Taner ile yaptığı 
söyleşiyi okuyucularımızın 
dikkatine sunuyoruz.

Sayın Rüya Taner, Kır-
caali Haber Gazetesi 
okuyucularına kendinizi 
tanıtır mısınız? 

- Babamın orkestra 
şefliği eğitimi gördüğü 
Almanya’da doğdum. 
Müzisyen bir aileden 
geliyorum. Rahmetli bü-
yükbabam bandonun 
kurucusuydu. Babam ilk 
piyano öğretmenim ve 
halam küçük yaşlarımda 
Ankara’ya giderek kısa 
bir süre değerli hocalarım 
Mithat Fenmen ve Tulga 
Cetiz ile çalıştım. İkisini 
de rahmetle anıyorum. 
Değerli piyanistimiz İdil 
Biret’in tesadüfen Kıbrıs’ta 
gerçekleşen konserinde 

kendisine dinletildim ve 
hemen yurtdışına gitmem 
konusunda aileme yön 
verdiler. 

KKTC Devlet Bursu 
ile Londra da Guildhall 
School of Music and Dra-
ma da 11 yaşında junior 
bölümüne girdim ve bura-
dan ender verilen 'konser 
piyanisti ' ödülü ile mezun 
oldum. İngiltere’de süren 

öğrenimim sırasında İn-
giltere çapında Mozart 
ve Liszt birincilik ödülleri 
kazandım. 1988 yılından 
bu yana Asya, Amerika, 
Latin Amerika, Arap Emir-
likleri ve

Avrupa ülkelerinin he-
men hemen tümünde ve 
50’ye yakın şehirlerde 
solo resitallerim ve or-
kestra eşliğinde konser-

lerim oldu.
Hayatınızın en büyük 

dönüm noktası nedir?
- Hayatımın en büyük 

dönüm noktası mezuni-
yetimden sonra sanatsal 
kişiliğimle kendi ayakla-
rım üzerinde durabilme-
yi öğrenmek, kendimi 
tanıyarak sanatsal ve bir 
yorumcu olarak seslen-
dirdiğim eserleri dinleyi-

ciye de kabul ettirmek. 
Çok rekabetçi bir mes-
lekle uğraşıyoruz ancak 
herkesin yeri ayrıdır diye 
düşünüyorum ve farklılık 
yaratabilmek çok önemli. 
Birçok şeyden ödün veri-
yoruz günlük uzun suren 
çalışmalarımızla konser-
lere hazırlanabilmek için.
En büyük hayaliniz ve 

gerçekleştirmek istedi-
ğiniz projeleriniz neler-
dir?
- En büyük hayalim 

babamın yönettiği or-
kestrada babamın so-
listi olmak. Çok şükür 
iki kez bunu yapabildik. 
Bambaşka anlatılması 
güç duygulardı. Çok gu-
rur verici ve bir o kadar 
da duygu yüklü. Her gün 
yeni hedeflere ulaşmaya 
çalışıyorsunuz, günün 
sonunda ulaşmanız ge-
reken hedef, yetişmeniz 

gereken yeni program ve 
konserler, yeni projeler. 
Motivasyonu çok yüksek 
bir o kadar da büyük me-
suliyet, disiplin isteyen bir 
meslek.
Şu anda yaptığınız 

işin dışında ne iş yap-
mak isterdiniz?
- Şu anda yaptığım işin 

dışında sorunuza iş de-
ğil bu esasında, herkesin 
hobi olarak yaptığı keyif 
aldığı bir şey. Ne mutlu 
ki bizlere Allah böyle bir 
yetenek verdi. Ailelerimiz 
bunu keşfetti ve imkan-
lar tanındı. Bana düşen 
bunları en iyi şekilde de-
ğerlendirebilmek. Ancak 
balerinlere çok imreniyo-
rum. Bale eğitimi de al-
mıştım. Müzik ağır bastı. 
Kendimi masa başında 
bir işte hayal edemem, 
yine sanatla iç içe olur-
dum.

Kırcaali 4x4 OFF-Road Fest duzenlendi
Kırcaali 4x4 OFF-Road 

Fest adı altında düzen-
lenen Off-Road turnuva-
sı sona erdi. 4-6 Nisan 
tarihleri arasında ulusal 
şampiyonaların birinci 
turnuvaları olarak ATV/
motosiklet, Rally Raid 
ve Trophy yarışmaları 
gerçekleştirildi. Yarış es-
nasında bazı yarışmacı-
lar kaza geçirdi. Üç gün 
süren off-road yarışları 
Kırcaalilerin büyük ilgisini 
gördü. 

OFF-Road turnuvası, 
Kırcaali belediyesinin ev 
sahipliğinde Kinex Off-
Road, Kırcaali Kross Ku-
lübü ve Troyan 4x4 Ad-
venture Bulgaria Kulübü 
tarafından organize edil-
di. Turnuvaya Yunanis-
tan, Türkiye, Sırbistan ve 
Makedonya’dan 150’den 
fazla yarışmacı katıldı. 
Onların arasında Cross 
Kulübünün 4 yarışmacısı 
vardı. 

Arda nehrinin kıyısında 
bulunan pistte turnuvanın 
son aşaması gerçekleşti-
rildi.

Törende kısa konuşan 
turnuvanın ana organiza-
törü Troyan 4x4 Adventure 
Bulgaria Kulübü Başkanı 
Todor Hristov, gerek iyi 

off-road parkurlar, gerek-
se iyi misafirperverlikten 
dolayı Kırcaali’nin off-road 
yarışmaları için en iyi yer 
olduğunu kaydetti. Bu tur-
nuvanın Bulgaristan’da 
düzenlenen en büyük tur-
nuva olduğunu belirten 
Hristov, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’in organizasyona 
verdiği destekten dolayı 
teşekkür etti. Ayrıca bu-
nun için Belediye Başka-
nını onur nişanı ile ödül-
lendirdi.  

Ödülü Müh. Azis adına 
onu temsilen törende ha-

zır bulunan Belediye Baş-
kan Yardımcısı Elisaveta 
Kehayova aldı. Organi-
zatörleri ve yarışmacıları 
selamlayan Kehayova, 
unutulmaz bir atmosfer 
yarattıklarını kaydetti. 
2011 yılında Kırcaali’de ilk 
defa düzenlenen off-road 
turnuvasını hatırlatarak, 
bu defa da 5 Balkan ülke-
sinden temsilci olduğuna 
dikkat çekti. Yarışma-
cıların toplam sayısının 
150’den fazla olduğunu 
belirtti. 

Törende hazır bulunan 
Kırcaali Belediye Başkan 

Yardımcısı İvan Velev de 
herkesi selamlayarak, 
yarışmacılara başarılar 
dilerken, izleyicilere unu-
tulmaz bir gün geçirmele-
rini diledi. Organizatörlere 
teşekkür eden Velev, off-
road yarışlarının adrenali-
ni yükselttiğini ifade etti. 

Konuklar da, ev sahipleri 
de Kırcaali 4x4 OFF-Road 
Fest bayramının gelenek 
haline gelmesini istedikle-
rini dile getirdiler. 

Yarışma sonrasında 
of f-road turnuvasında 
dereceye girenler ödül-
lendirildi.   

Resmiye MÜMÜN

İmam Hatip lise öğrencileri 
için seminer düzenlendi

Başmüftülük Eğitim Daire Başkanlığı Rusçuk, 
Şumnu ve Momçilgrad’daki (Mestanlı) İmam Ha-
tip Liselerinde okuyan öğrenciler için üç günlük 
eğitim semineri düzenledi. 1-3 Nisan 2014 tarih-
lerinde gerçekleştirilen seminerin amacı imam 
hatip öğrencilerinin genel kültürünü zenginleş-
tirilmesi, onlarla tanışıp gereksinimleri hakkında 
bilgi edinmek. 

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı, Başmüftü yardımcıları Vedat Ah-
met ve Birali Birali, Başmüftülük Genel Sekre-
teri Ahmet Ahmedov ve Eğitim Daire Başkanı 
Hüseyin Karamolla da seminerde hazır bulun-
dular. Öğrencilerin Şumnu NÜVVAB İmam Ha-
tip Lisesi mezunlarından Dr. İsmail Cambazov 
ile tanışma fırsatı oldu. Dr. Cambazov, onlara 
okulla ilgili hatıralarını paylaşıp, Sofya’daki tarihi 
anıtlarla tanıştırdı. 

Öğrenci grubunun programında Banya Başı 
Camii, Aleksander Nevski Kilisesi, Arkeoloji Mü-
zesi, Halk Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve baş-
kentte bulunan başka tarihi ve kültürel anıtların 
ziyareti vardı. Başmüftülüğü ziyaret edip çeşitli 
daire başkanlıkların faaliyetleriyle tanışan öğ-
renciler Sofya’daki Yüksek İslam Enstitüsünü de 
ziyaret ettiler. 

Burada onları karşılayan tefsir ve hadis dersle-
ri hocası Dr. Sefer Hasanov, öğrencilere Müslü-
manın hayatında amaçlarına ilişkin kısa bir kon-
ferans verdi. Hepsini liseden başarıyla mezun 
olmalarını dileyen Dr. Hasanov, yüksek eğitimine 
Yüksek İslam Enstitüsünde devam etmelerine 
davet etti. Öğrencilerin Müslümanlar Dergisinin 
Genel Yayın Yönetmeni İsmail Çavuşev ile de 
tanışma fırsatları oldu. Sayın Çavuşev onları 
dergiyle ilgili çalışmalarla tanıştırıp, ülkedeki 
Müslümanlar açısından önemine vurgu yaptı. 

İmam Hatip öğrencileri seminerden memnun 
olarak ve daha birçok bu tür etkinlikler düzen-
lenmesi ümidiyle başkentten ayrıldılar.
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Medresenin iade davası ertelendi
Sıkı polis denetimi altında 

Kırcaali Bölge Mahkemesi’nde 
Başmüftülüğün Kırcaali med-
resesinin iadesi için yürüttüğü 
davanın sıradaki duruşması 
gerçekleşti. Mahkemede tanı-
tılan Dimitir Dimitrov tarafından 
hazırlanan adli teknik rapor üze-
rine Başmüftülüğün medrese bi-
nasının iadesine ilişkin talebine 
itiraz edildi. 

Hakim Veselina Kaşikova 
başkanlığındaki duruşmada 
Başmüftülüğün avukatı Kra-
simir Ruev, bina arazisinin 
Müslüman cemaati tarafından 
satın alındığına dair 10 Nolu 
1922 yılından bir noter belgesi 
gösterdi. Bu belgede Kırcaalili 
Mehmet Çavuş’un Müslüman 
Cemaati’nin Mezarlığı yanın-
da bir tarlayı sattığı bildiriliyor. 
Noter belgesinin çok eski ol-
masından dolayı kopyası kabul 
edilmeyerek, noter imzalı kop-
yası istendi. 

Kırcaali’nin 1921 yılına ilişkin 
kadastro planlarını bilirkişi ola-
rak inceleyen Dimitır Dimitrov’un 
ifadesine göre söz konusu arazi 
şehrin imar planında yer alıyor-
muş. 

Buna göre 1922 yılında bu 
arazinin tarla olarak satılması 

mümkün görünmüyor. 
Bilirkişi, “Bu yere medrese ku-

rulması için belediyenin imar uy-
gulaması alanına girmesi şart” 
dedi. 

Başmüftülüğün, arazinin satın 
alındığına dair noter belgesine 
ek olarak bulunan haritaya sa-

hip olmadığı ortaya çıktı. Di-
mitrov, bu mülkün 1956 yılında 
yerleşim yerinin imar planında 
yer aldığını, 1980 yılında müze 
olarak kullanılmasına karar ve-
rildiğini belirtti. 

Avukat Ruev, medrese mül-
kiyetine ilişkin davanın geçici 

olarak durdurulmasını talep etti. 
Buna sebep olarak Sofya İstinaf 
Mahkemesinde Başmüftülüğün 
Müslüman Cemaatinin varisi 
olup olmamasına ilişkin mahke-
me sürecinin sürmesi gösterildi. 
Ruev’e göre eski Başmüftü Ne-
dim Gencev tarafından açılan 
dava sipariş edilmiştir ve Baş-
müftülüğün vakıf mallarının ia-
desine ilişkin yürüttüğü davalar-

dan kaynaklanmaktadır. Ruev, 
bu iki dava arasından bağlantı 
olduğunu düşünüyor.

Kaşıkova, Dimitır Dimitrov’un 
adli teknik raporunu kabul etti, 
Başmüftülüğün davanın durdu-
rulması isteğini reddetti. Yargıç, 
şu anda bilirkişi olarak Müh. 
Rumyana Vidinska ve Mimar 
Stoyan Gogov tarafından hazır-
lanan yeni kapsamlı bir raporun 
da mahkemede dinleneceğini 
bildirdi. Onların 7 Mart 2014 ta-
rihinde gerçekleştirilen davanın 
kapalı duruşmasında rapor ha-
zırlamaları istendiği belli oldu. 
Veri hacminin büyüklüğünden 
dolayı bilirkişilerin raporun 20 
Nisan’dan sonra tanıtılmasını 
istedikleri açıklandı. 

Kaşikova, davanın gelecek 
duruşması 14 Mayıs 2014 tari-
hinde saat 11.00’de gerçekleşe-
ceğini iletti.

Duruşma sırasında 7 kişilik bir 
grup ellerinde haç ve ikonlarla 
mahkeme salonuna girmek is-
tediler. Onların başlarında Filibe 
Piskoposluğundan Peder Stoyan 
Bojurin ve kendisini Sofya’da 
Rusya ve Ortodoks Dünyasının 
Dostları Derneği Başkanı olarak 
tanıtan Atanas Stefanov bulunu-
yordu. Kaşikova’nın emriyle haç 
ve ikonların salona taşınmasına 
izin verilmedi.
                   Kırcaali HaberTürkiye'nin Sofya Büyükelçiliği kapılarını sanata açtı

Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çiliği, ünlü piyanist Rüya Ta-
ner ve Türkiye’nin önde gelen 
perküsyon sanatçılarından 
Dinçer Özer'in konserine ev 
sahipliği yaptı.
Taner ve Özer'in yabancı 

ve Türk bestecilerin eserle-
rinden oluşan resitali hak-
kında konuşan Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, "Sofya Büyükelçili-
ği konutunda müziğin diliyle 
evrensel bir barış mesajının 
teması işlendi" dedi.
Gökçe, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün de geçmişte aske-
ri ateşe olarak görev yaptığı 
tarihi binada Bulgaristan’ın 

kültür ve sanat çevrelerin en 
seçkin temsilcilerini bir ara-

da görmekten memnuniyet 
duyduğunu belirtti. Büyükel-
çi Gökçe, "Amacımız Türk 
ve Bulgar sanatçılarının kay-
naşmaları, karşılıklı olarak iki 
ülkede konserler vermelerini 
desteklemektir" diye konuş-
tu.
Büyükelçi Gökçe, İstanbul-

Sofya uçak seferlerin baş-
lamasının 30. yıl dönümüne 
denk gelen ve Türk Hava 
Yolları'nın (THY) desteği 
ile düzenlenen konserden 
sonra 21 Mayıs’tan itibaren 
THY’nin İstanbul-Varna se-
ferlerine başlayacağını du-
yurdu.
Piyanist Rüya Taner de 

AA'ya yaptığı açıklamada, 
ikinci kez Bulgaristan’a gele-
rek konser vermekten büyük 
bir memnuniyet duyduğunu 
söyledi. Daha önce Varna 
ve Sofya’da verdiği konser-
leri hatırlatan Taner, yoğun 
bir çalışma temposu içinde 
olduğunu belirtti.
Pe r küsyon  sana tç ıs ı 

Dinçer Özer ise komşu 
Bulgaristan’daki sanatse-
verlerin Türk bestecilerin 
eserlerinde kendi müziğinin 
ezgilerini de bulabildiklerini 
söyledi. Özer, sanatın dost 
olan iki halkı daha da birbiri-
ne yaklaştırdığını ifade etti.
Resital programında Ulvi 

Cemal Erkin, Kamran İnce, 
Nazım Hidayetoğlu, Fazıl 
Say ve Sayram Akdil’in bes-
telerinin yanı sıra Robert 
Schumann, Ferenc Liszt ve 
Claude Debussy’nin eserleri 
yer aldı.
Konseri izlemek üzere ge-

len Bulgaristan Kültür Ba-
kanı Yardımcısı Velislava 
Krısteva, Bulgaristan Bilimler 
Akademisi Başkanı Stefan 
Vodeniçarov, Bulgaristan’ın 
ünlü orkestra şefi Emil Taba-
kov ve Bulgaristan'ın kültür 
ve sanat çevrelerinin tem-
silcileri Sofya Büyükelçiliği 
rezidansının şeref defterini 
imzaladılar. 
                Anadolu Ajansı


