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Heyelan Mağdurları Yardım Eli Bekliyor

Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, olumsuz hava koşul-
ları sonucunda meydana gelen 
heyelanlardan en büyük hasar 
gören ve sabırsızlıkla devletten 
yardım bekleyen Sipey (Durhan-
lar) ve Entçets (Salman) köyleri 
sakinlerinin gerektiği taktirde 
başkentte dahi yapacakları pro-
testoları desteklemeye hazır ol-
duğunu açıkladı.

 Belediye Başkanı Kırcaali’de 
bölgesel ve ulusal medya men-
suplarını üç köyde heyelan böl-
gelerini gezdirip son gelişme-
leri aktardı. Sipey’de başlatılan 
imza kampanyasına köyün 600 
kişilik nüfusundan 450’sinin 
destek verdiğini açıklayan Müh. 
Azis, gerekli olduğu takdirde 
ilçe ve il çapında da gerçekleş-
tirileceğini belirtti. 

Toprak kaymalarının önüne 
geçilmesi için devlet kurumla-
rının acil olarak kaynak sağla-
ması çağrısı yapan Belediye 
Başkanı, şu anda sadece Sipey 
köyü için 9 milyon levalık kay-
nak gerektiğini paylaştı. Toprak 
kaymalarının hızlı bir şekilde 
köyde devam ettiği için müda-
hale edilmediği taktirde gerekli 
kaynakların 15 milyon levaya 

ulaşabileceğinin altını çizdi. 
Hasan Azis, “Acil olarak drenaj 

çalışmaları yapılması gerekiyor, 
çünkü yeraltı suları evlerin yarı-
sını tehlikede bırakıyor. Köyde 
6 ev artık harap durumda, cami 
binası da kullanılamaz halde. 
Toplam 107 evden 20’si ciddi 
hasar görmüştür. 10 ev halkı je-
oloji uzmanının tavsiyesi üzere 

belediye konutlarına veya akra-
baları yanına yerleştirildi. Gece 
gündüz heyelan bölgesi geniş-
liyor ve köy halkının can güven-
liğini tehlikeye atıyor. Bizler yol 
veya başka türden altyapı için 
destek istemiyoruz,  gerçekten 
insan hayatının tehlikede olduğu 
yerleşim yerleri için mali destek 

istiyoruz. Sipey meselesi dev-
let kurumlarının ne derecede 
sorumluluk taşıdıklarını gözler 
önüne serecek. Şu anda siya-
set geri plandadır. Bu insanların 
evleri yıkıldı ve böylece bütün 
dünyaları yıkıldı. Eğer onlar pro-
testolar düzenlerse, ben onların 
yanında ilk sıralarda olacağım” 
diye ifade etti. 

Sipey köyündeki heyelan mağ-
durlarından 64 yaşındaki Hafize 
Ali, devlet yardım etmezse, ke-
sin olarak protestolar düzenle-
meye kararlı olduklarını belirtti. 
Köydeşleriyle Bakanlar Kurulu 
binası önünde gösteri veya 
Haskovo (Hasköy) yolunu ka-
patmaya hazır olduklarını ifade 

etti. Gece evde korkudan uyu-
yamadıklarını söyleyen Ali, “Ya 
bizi buradan göç ettirsinler, ya 
da tazminat ödesinler” diyerek 
öfkesini gizleyemedi.  Hafize 
Hanım’ın ifadelerine göre baş-
larına gelen felakette köyde su 
şebekesinde meydana gelen 
sızıntıları uzun zamandır dikka-
te almayan Su ve Kanalizasyon 
Şirketi de suçludur. ‘

Sipey Muhtarı Seyhan Apti, 
“Acil tedbirler alınmaz ise köy 
yok olacak. Kamp kurmamız 
gerekecek” diye paylaştı. Muh-

tar, artık 4 aydır devlet kurum-
larının meselenin çözümünü 
ertelediklerinden öfke duyuyor. 
Heyelan bölgesinin her geçen 
gün genişlediğinin altını çize-
rek, köyde gerçekleştirilen top-
lantıda heyelan mağdurlarının 
azınlık mensubu olduklarından 
dolayı devletin yardım etmediği 
görüşünü paylaştıklarını aktar-
dı.  Önümüzdeki hafta Bakanlar 
Kurulu oturumunda meselenin 
çözümüne ilişkin karar alınma-

Resmiye MÜMÜN

Devamı 6’da

PERSONEL ALIMI İLANI DUYUSU
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği emrinde 

çalışmak üzere, “Sözleşmeli Sekreter” kadrosuna yazılı 
ve sözlü sınavla “erkek” personel alınacaktır. 

Adaylarda Aranan Şartlar:
1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde 

eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim 
kurumlarından mezun olmak.

2) Alanında tecrübe sahibi olmak. 
3) Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslararası dil-

lerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde 
geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırla-
ma yeteneğine sahip olmak.

5) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrü-
beye sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.
7) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik 

görevini yapmış veya erteletmiş olmak.
8) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.
9) Ehliyeti olup, araç kullanabilemsi ve seyahate engel 

bir durumunun bulunmaması.
Yukarıdaki nitelikleri taşıyan adayların;
1-Türkçe hazırlanmış bir dilekçe,
2-Açık adres ve iletişim bilgilerini de içeren fotoğraflı 

Türkçe özgeçmiş ve
3-İşe neden talip oldukları ile işte nasıl performans ser-

gileyecekleri hakkında iki sayfayı geçmeyecek el yazısıy-
la kaleme alınmış Türkçe bir kompozisyon ile birlikte en 
geç 24/04/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret 
Ataşeliği’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yazılı-Sözlü 
sınav yeri ve tarihi bilahare müracaat eden adaylara bil-
dirilecektir.

İletişim bilgileri:
Adres: 10, Filip Makedonski Str. 4000 Filibe, Bulgaristan
Tel: 032 275 185
E-posta: filibe@ekonomi.gov.tr 
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Çocuklarımız ve terbiye sorunları
Yaşam dediğimiz bu ge-

niş kavramın içeriği ve ge-
lişmesinde, mürekkep bir 
süreç bulunmaktadır. Ni-
tekim, toplumumuzun ayrı 
ayrı bireyleri olarak, dün-
yaya gelir ve onun çeşit 
aşamalarından geçerek, 
her dönemin yaşantıları 
içerisinde, bir ömür pe-
şinde yolunca- yordamın-
ca yürür, son durağımıza 
erişiriz.

Bu dev ve geniş ,,bina-
mızın’’ içinde, bedeni, 
zihni, kültürü, eğitimi, ter-
biye vs. vasıflarının renk 
ve çeşitliliği ile ,,mozaik’’ 
bir topluluk oluşturuyo-
ruz. Bu kıymetli unsurların 
önemi, aktüelliği ve gerek-
çesi, yaşamakta olduğu-
muz son 20-25 yıllarda, 
aşılması zor bir dağ gibi, 
önümüze belirdi. Genel 
olarak, hepimizin temel 
yapısında, maddiyat ve 
kazanç, mal- mülk sorun-
ları öncelik taşıyor. Oysa 
bir atasözü diyor ki: ,,Ne 
kadar zengin olsan, an-
cak yiyebileceğin kadar 
yersin, testiyi denize dal-
dırsan, alabileceği kadar 
su alır, gerisi kalır’’.

Bu anlam ve görüş için-
de, kendimizde oluştura-
bileceğimiz manevi vasıf-
lar, öğretim- eğitim, kültür, 
saygı, sevgi, iyi niyetlilik, 
hoşgörülük, dürüstlük vs. 
bir o kadar lüzumlu diye 
düşünüyorum. Herhangi 
bir kişide olumsuz bir ha-
reket gördüğümüzde, bu-
nun, ilk 7 ayı eksik diye, 
sonuç yapmaktan kaçın-
mayız. Bu yüzden, haya-
tımızın her yönlü geliş-
mesinde eğitim ve terbiye 
sorunları, kendimin bir öğ-
retmen olduğundan değil, 
toplumumuzun bireyi sıfatı 
ile de, daima ilgimi çekmiş 
ve adam gibi adam olma-
nın, önemli etkeni kanı-
sındayım. İlişkilerimizde, 
karşımızdakilerin bize iyi 
davranmalarını, saygılı ol-
malarını, sevilmemizi isti-
yoruz. Fakat, kendimizde 
bu olumlu unsurlar var mı 
acaba?

Hepimize malum, sö-
zünü ettiğimiz sorunlar 
çocukluk çağında baş-
lar. Aile ve okul birlikte, 
gelişmekte olan çocuğu 
geleceğe hazırlar. Özel-
likle okul eğitimi, çocu-
ğun sosyal hayata uyum 
sağlamasını kolaylaştırır, 
kendine ve topluma yarar-
lı olmasını temin eder. 

Velhasıl, 20 yıla yakın 
müdürlüğünü yaptığım, 
Çernooçene belediyesi-
nin Jitnitsa / Hambarcılar/ 
köyü okulunda, düzenle-
diğimiz ebeveyn /veliler/ 
karşılaşmalarında ve bi-
reysel görüşmelerimiz-
de, kendilerine sürekli, 
çocukların not ve terbiye 
sorunları ile ilgilenmeleri-
ni ve gözetmelerini önerir, 

tavsiyelerde bulunurdum. 
Her gün ders ve karakter-
lerinden, tutumlarından, 
baskı yapmadan, kontrol 
etmelerinin olumlu so-
nuçlar verebileceğini, öğ-
retmen ve eğitmenlerimiz 

de, kendileriyle konuşur, 
faydalı yardımlarda bulu-
nurlardı.

Büyük çabalara rağmen, 
hepimiz biliyoruz ki, ço-
cuklarımızın eğitiminde 
olumsuzluklar mevcut. Ar-
kadaşlık, saygılılık, sevgi, 
hürmet vs. vasıflar, yerini 
negatif niteliklere bıraktı. 
Okullarımız, öğretim-eği-
tim görevlerini, yeterince 
yapamadığını esefle iti-
raf etmek lazım. 25 yıldır 
reformlar, yenilikler de-
neyiminde, hala çaresiz 
durumdalar. 

Diğer taraftan, uzun yıl-
lık eğitimcilik tecrübem 
bu sorunların çözümün-
de, velilerimizin de kat-
kısı az olduğu kanaatine 
yöneltiyor. Onların yap-
mış olduğu bir yanlışlık 
dikkatimi çekiyordu- ço-
cukların her ağlantısına 
inanıyor ve hemen müdür 
veya öğretmen odasına 
,,akın” edip, diğer çocuk-
lardan davacıydılar. Oysa, 
ne sınıf öğretmeninin, ne 
nöbetçi meslektaşımızın, 
ne de benim bir şeyden 
haberimiz yok idi. ,,Dün 
çekişmişler, benim çocu-
ğu dövmüş, tükenmezini 
almış, saçlarını çekmiş” 
vs. gibi suçlamalarla, kar-
şı tarafı seslemeden, mut-
laka o ,,haksızı” karşıları-
na getirmemizi önerirdiler. 
Bu da kendi çocuklarının 
iştiraki ile olunca, olay 
değişiyor- ana-baba gö-
zünde o ,,suçsuz” çocuk 
pek iyi anlıyor ki, koruntu 
altında. Veliler evlatlarını 
böyle müdafaa edince, 
okul- öğretmen uğraşıla-
rı boşa gitmiş oluyor. Bu 

davranış, yanlış bir eğitim 
anlayışıdır.

Terbiye sorunlarını pay-
laşırken, şöyle bir olay 
geldi aklıma. Bir baba, 
çocuğunun terbiye du-
rumunu kanıtlamak için, 

klasik dışı bir deneme 
düşünmüş. Oğluna şöyle 
bir görev vermiş- elimdeki 
şu tahtaya her yaramazlık 
yaptığında birer çivi çaka-
caksın, iyi geçirdiğin gün-
lerde birer çivi çıkaracak-
sın. Gün be gün, tahta çi-
vilerle dolmuş. Oğlanı bir 
korku ve tereddüt sarmış 
olacak ki, okulda tutum 
ve tavırını olumlu yönde 
değiştirmeye başlamış. 
Çivileri birer birer sevinç-
le çıkarmış ve tahtayı bir 
memnuniyetle babasına 
göstermiş. Babasının ce-
vabı ise: ,,Oğlum çiviler 
çıkmış, ama yerleri delikli, 
delikli boş kalmış. İyisi mi 
keşke çiviler çakılmamış 
olsaydı...” olmuş.

Aile bireyleri anlamalılar, 
ki çocuklarının gelişimin-
de, onların görevi yalnız 
yiyecek- giyecek, para- 
servet v.s. temin etmek 
değil, onlara her hususta 
örnek olmak, umut ver-
mek, güven ve sorumlu-
luk sağlamak da çok daha 
mühim. Atalarımız: ,, Na-
sihat vermek kolay, örnek 
olmak zor” diyor.

Çocuk, ailesinin vitrini-
dir. Büyük Alman alimi 
Fröbell de ,,Eğitim de-
mek, örnek olmak, sevgi 
vermektir, gerisi boştur” 
anlayışını ortaya koyuyor.

Yaşam büyük bir hız-
la değişiyor. O teknoloji 
akıl almaz ölçülerde hız 
aldı ve çocuklarımızı da 
etkiledi; o bilgisayarlar, 
tabletler, ,,zeka” oyunları 
vs. her çocuğun evinde ve 
elinde. Bu durum ise, mü-
tehassıslara göre, 2 saat-
ten fazla oynayan çocukta 

,, bağımlılık” yapıyor. So-
kak oyunları, yerini tablet 
oyunlarına bıraktı maale-
sef. Ana babanın görevi 
işte bu teknolojiye ayrıla-
cak zamanı iyi belirlemek, 
süre sınırı içinde, kontrol-
lü bir kullanım sağlamak, 
olmalı.

Ai lenin, çocuklarına 
vereceği terbiye eski za-
manlardaki gibi basit de-
ğildir. Bu anlamda, ana 
baba çocukları ile diyalog 
ve ilişkilerinde, onlara 
sevgi, şefkat, güven, öz-
gür olma ortamı sağla-
malı, yeri geldikçe, ölçüsü 
kaçırılmadan çocuğu ok-
şayıp, sevmeliler. Hepimiz 
biliyoruz ki, bu çağda yan-
lışlıklar hayli oluyor, fakat 
aileler, bunları kızmak-
la, öfkeyle, bağırmak ve 
azarlamakla karşılama-
malı. Anlayış ve hoşgörü 
içinde, bizim için anlamsız 
saydığımız eylemleri bile, 
teşvik etmeliyiz.

İşte böyle. Eğitim terbi-
ye sorunları göründüğü 
kadar, basit ve kolay bir 
süreç değil- kuruculukta 
kullandığımız tuğla mal-
zemesini bütün, olmazsa 
kırarız, parçalarız, nasıl 
nasıl duvar örürüz, icap 
ederse duvarı da yıkıp 
göçürürüz. Fakat, insan 
dediğimiz canlı bir varlığı, 
düzenli şekilde geliştirme-
miz veya şekillenmişliğini 
değiştirmemiz, hayli zor 

olur ve uzun çaba ister. 
Aksi takdirde hapishane-
ler ve özel terbiye okulları 
boş kalırdı.

Bu düşünceler akışında, 
hemşerimiz olan eğitimci 
ve araştırmacı yazar Ali 
Beysim Belgin’in / İzmir/ 
,,Gezegenimizde sen de 
varsın” kitabında bu so-
runları olgun ve dolgun 
şekilde nitelendirirken, 
şöyle bir örneği dikkatimi 
çekti. ,,Bir zamanlar ba-
banın biri oğluna devamlı 
olarak ,, senden adam 
olmaz “ dermiş. Oğlu, bu 
durumu üzüntü, sıkıntı 
ve kaygı ile karşılasa da, 
sessiz kalırmış. Babanın 
bu davranışlarını bir türlü 
içine sindirememiş. Za-
manın geçmesi ile eriş-
kin çağa gelen oğlan, 
bir gün baba evini terk 
etmiş, uzaklara gitmiş. 
Fakat kendisine yapılan 
bu olumsuz görüşün doğ-
ru olmadığını babaya ka-
nıtlamayı ve hatırlatmayı 
hiç aklından çıkarmamış. 
Çalışmış, çabalamış, üni-
versite eğitimi görmüş ve 
nihayet bir vilayete vali 
olarak atanmış. Baba ile 
hesaplaşma zamanı gel-
diğini düşünerek, valilikte 
çalışan iki vali görevlisine 
emir vererek, babasını 
huzuruna getirmelerini 
emretmiş. Görevliler veri-
len adrese giderek babayı 
bulmuşlar ve apar topar 

Hüseyin Mümün

yakalayarak yola koyul-
muşlar. Adamcağız müt-
hiş bir duygu ve düşünce-
ler içinde harap olmuş. 

Baba artık valinin kapı-
sı önünde bekliyormuş. 
İçeriye girdiğinde oğlunu 
tanımış. Selamlaştıktan 
sonra oğul babaya döne-
rek: “Ey baba, bir zaman-
lar, benden adam olmaya-
cağını söylüyordun, ben 
ise koskoca bir vilayetin 
en büyük amiri- valisi bile 
oldum, demiş.

Babanın cevabı yine 
muhteşem imiş: “Sen vali 
olmuşsun, yine adam ola-
mamışsın oğlum” demiş. 
Vali babasına neden diye 
sorunca, şu cevabı ver-
miş: ,,Adam gibi adam 
olan bir vali, öz babasını 
bu şekilde kendi huzuruna 
getirmez, oğlum” demiş...

Terbiye yönünde ibret 
verici güzel bir örnek. 
Vali ol, mebus ol, bakan 
ol, onların her biri ayrı 
bir kavram. Fakat eği-
timci, şaire ve gazeteci 
kız kardeşimiz Resmiye 
Mümün’ün babasına min-
nettarlığını ifade ettiği gü-
zel deyimiyle, adam gibi 
adam olmak, bambaşka 
bir duygu, bambaşka bir 
yaşam tarzı, velhasıl he-
pimizde olmasını istediği-
miz kutsal bir nitelik.

Hüseyin MÜMÜN
Çernooçene

Resmi Murat ve Sezgin Bayram, 
Mleçino bölgesi halkıyla görüştü
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat ve Yerel Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
günlerce karın etkisi altın-
da kalan Gorno Prahovo 

(Tosçalı), Dolno Prahovo 
(Amatlar), Mleçino (Süt-
kesiği), Başevo (Hallar) 
ve Bogatino (Çorbacılar) 
köylerinin sakinleriyle gö-
rüştüler.

Resmi Murat, “Doğal 
afet durumu 15 gün sür-
dü. Şimdi 2 ay felaketin 
kalıntılarını temizleyece-

ğiz, verdiği hasarları gi-
dereceğiz” diye kaydetti. 
Belediye Başkanı, ilçe 
yol şebekesinde meyda-
na gelen bir sürü heyelan 
bölgelerini inceledi. 

Ziyaret ettiği her bir köy-
de Resmi Murat, görüş-
meye katılanları mevcut 
ve gelecek yıllarda tarım 
üreticilerine sübvansiyon 
ödeme konusunda geti-
rilen yeniliklerden başka 
“Özel Asistan” hizmetinin 
kimleri kapsayacağını 
izah etti. 

Dolno Prahovo köyün-
den 60 yaşındaki Kazim 
Mümün, bölgede gerçek-
leştirilen projelerden do-
layı belediye yönetimine 
kalbi teşekkürlerini sundu. 

Mümün, “Son sekiz yılda 
Resmi Murat, Ardino İlçe-
sinin görünümünü kök-
ten değiştirdi. Onun ekip 
çalışmalarına hayranım. 
Hep aynı şekilde ilçenin 
refahı ve ilerlemesine yö-
nelik çalışmaları sürdü-
receklerine inanıyorum” 
diye ifade etti. 



  Kırcaali Haber 308 Nisan 2015 HABERLER

Fotoğraflarla bölge çeşmeleri tanıtılıyor
Kırcaali bölgesinde kaç 

çeşme olduğunu, suya, 
hayata ve kaybedilen ya-
kınlara olan hürmetten 
dolayı çeşme inşa etme 
geleneğinin ne kadar eski 
olduğunu hala kimse bil-
miyor. 
16.asırdan kalma bir 

belgede şöyle yazıyor: 
”Dünya hayatı, gökten 
akıttığımız suya benziyor 
ve bu su sayesinde top-
raktan insan ve hayvan-
ların geçimini sağlayan 
bitkiler bitiyor”. 
Rodoplar’da hayata iliş-

kin çağdaş bir öyküde ise 
”Çeşme kurmamışsan, 
burada yaşamamışsın” 
diye kaydediliyor. 
Çeşme kurmak iç in 

para bağışı yapmak ve 
çeşmeye su getirmek iti-
bar işareti olarak yorum-
lanıyor. Çeşme yapmak 
Müslüman ve Hıristiyan-
ların hayatında büyük rol 
oynuyormuş. Çeşme inşa 
etmenin veya dere üze-
rinde köprü kurmanın din-

dar çocuklar yetiştirmek, 
bilgi sahibi olup birikimini 
başkalarına aktarmak 
veya mal varlığından fa-
kirlere zekat vermeye eşit 
değerde olduğuna inanı-
lıyor. Bunun dışında çeş-
me olan yerler her zaman 
sosyal hayatın merkezi 
olmuştur. Bugün İstanbul 
ve büyük Türk şehirlerin-
de çeşmeler mimari ge-

leneğin bir parçası olarak 
kültürel mirasın ayrılmaz 
parçasıdır. Bazı çağdaş 
seyahatnamelerde sade-
ce bir köyde 10’dan fazla 
olup Kırcaali bölgesinde 
belki çeşmelerin yüzlerce 
olduğu söyleniyor. 2013 
yılında çıkan Momçilg-
rad (Mestanlı) Zeybekler 
Derneği Başkanı Metin 
Hasan’ın derlediği “Bul-

garistan Doğu Rodoplar 
Bölgesinden Çeşmeler” 
adlı Türkçe kitapta yakla-
şık 90 çeşme tasvir edil-
miştir. Bu yılki 22 Mart 
Dünya Su Günü’nden iti-
baren KRIG Sanat Hare-
keti, gönüllülerden oluşan 
bir ekibiyle Kırcaali İlçe-
sinde bulunan çeşmele-
rin ve onlarla ilgili hikaye-
lerin tasvir edilmesi üzere 

bir yıllık araştırma başlat-
tı. Bu girişimin başlangı-
cı olarak KRIG Sanat 
Galerisinde çeşmelere 
ilişkin bir sergi tanıtılıyor. 
Organizatörler, gazete-
ci Güner Şükrü’nün 70 
çeşmeyi tanıtan “Çeş-
meler-Ardino Bölgesinde 
Gelenekler” adlı fotoğraf 
sergisini tanıtıyorlar.
Bu girişim Ardino (Eğ-

ridere) Belediye Başkanı 
Resmi Murat tarafından 
teşvik edilmiştir ve fotoğ-
raf sergisi Ardino müze-
sinde arşiv malzemesi 
olarak korunuyor. Sergi-
nin dışında KRIG Sanat 
Hareketi, Belediye Baş-
kanı Hasan Azis’in girişi-
miyle gerçekleştirilen top-
lumsal destekle yeniden 
yapılandırılıp onarılan 
Kırcaali’deki Ayşe Molla 
Çeşmesi’ne ilişkin arşiv-
lenmiş fotoğraf kareleri 
de göstermektedir.

KRIG Sanat Galerisin-
de “Çeşmeler-İyi ve Kötü 
Günde Su” başlığı altında 
hazırlanan sergide Dıj-
dovnitsa (Yağmurlar) kö-
yünde 3 çeşmenin fotoğ-
rafı ve onlarla ilgili yaş-
lıların anlattığı hikayeler 
yer almaktadır. Bu çeş-
meler 1940 yılında Murat 
Hasan’ın hayır için yaptığı 
ve “Aşardaki Çeşmeler” 
adında iki çeşmedir. Ri-
vayetlere göre Aşardaki 
Çeşmelerin bulunduğu 
yerde yaklaşık 200 yıl 
önce köy kurulmuştur ve 
bu çeşmelerden akan su 
bugüne kadar hiç kuru-
mamıştır. Ayrıca ziyaret-
çiler, Dıjdovnitsa köyünün 
merkezinde bulunan ba-
ğış kampanyası ile 1980 
yılında resmi törenle açı-
lışı yapılan köydeki en 
yeni çeşmenin metinler 
içeren fotoğraf kolajlarını 
görecekler.

Sadece 1 km’lik yeni su boru hattı, su sorununu çözebilir 
Su sorunu ile ilgili Eski 

Kırcaali Vali Yardımcısı 
Naço Kovaçev, “Sade-
ce 1 kilometrelik yeni su 
boru hattının inşaatıyla 
Kırcaali’de su sorunu ya-
şanmayacak. Su Ençets 
(Salman) köyü yakınla-
rındaki Arıtma Tesisi’ne 
Kırcaali Barajı’ndan ge-
tirilmesi gerekiyor. 2006 
yılında Hijyen ve Epi-
demiyoloji Müfettişliği 
(HEİ) tarafından yapılan 
incelemeye göre Kırcaali 
Barajı’nın suları Borovitsa 
Barajı sularından daha 
yüksek kalitelidir” diye 
tavsiyede bulundu.

Kov a ç ev ’ i n  i f a d e -
s ine göre Borov i tsa 
Barajı’ndan gelen su bo-
rusu 20 kilometreden faz-

la uzunluğunda olup eski 
ve yıpranmış durumda. 
Bu yüzden arızalanmaya 
devam edecek. Kırcaali 
Valiliği’nin sipariş ettiği 
iki baraj suyunun ince-
lenmesinden elde edilen 
sonuçlara göre, maden 

elde eden şirketlerin at-
tığı maden kalıntılarına 
rağmen Kırcaali Barajı su-
ları zaman geçtikçe ber-
raklaşmıştır. Bu sebepten 
dolayı Kovaçev, şimdi ana 
su boru hattının tamir edil-
mesi yerine Arıtma Tesisi 

ile Kırcaali Barajı arasın-
da yeni bir boru hattı inşa 
edilmesini öneriyor.

Kırcaali’den bir işletmeci 
başka fikre sahip. Borovit-
sa Barajı su boru hattı ile 
Kırcaali Barajı sanayi su 
boru hattı güzergahları 
şehir yakınlarında 100 
metrelik mesafede yan 
yana bulunuyor. İçme 
suyu şebekesinde arıza 
oluştuğunda dört vinçli 
bir by-pass sistemi kurul-
duğunda evsel ihtiyaçlar 
için sanayi suyu verilebilir.

Kırcaalili vatandaşlar , 
“Balıkçılar Kırcaali Barajı 
sularından içiyor. Bizler 
onun suyundan yararlan-
malıyız” diye görüşlerini 
aktardılar.

              Kırcaali Haber

Kırcaali Hastanesinde Hasta Konseyi Oluşturulacak
Kırcaali Dr. Atanas Da-

fovski Hastanesi Yöne-
tim Kurulu’na bağlı Has-
ta Konseyi oluşturacak. 
Hasta Konseyi, Yönetim 
Kurulu’nun tam bir şef-
faflık içerisinde çalışma-
sına yardımcı olarak fa-
aliyetini tamamlayacak. 
Hastane Müdürü Dr. 

Todor Çerkezov, “Faali-
yetimizi halka açık olarak 
gerçekleştirmemiz çok 
önemli. Konseyde yer 
alacak saygın bir kamu 
otoritesi ve birikimine 
sahip şahsiyetler saye-

sinde hastane ile Kırca-
ali toplumu arasında sıkı 
ilişkiler kurulacak” diye 

paylaştı. Dr. Çerkezov, 
Hasta Konseyi oluştu-
rulması fikrinin yönetim 

kurulu ve diğer sağlık 
kurumları ile ayrıntılı bir 
şekilde ele alınacağını 
belirtti.
Dr. Çerkezov, “Hasta-

nemiz ilde bir tane. Bizim 
için toplumun desteği 
bazı durumlarda kurum-
lardan aldığımız destek-
ten çok daha önemli” 
diye vurgu yaptı. Baş-
hekimin ifadesine göre 
hastanede çalışan sağlık 
uzmanları için toplumun 
güvenini hissetmeleri 
son derece önemli.
           Kırcaali Haber

Uzman hekimler aranıyor
Kırcaali Hastanesi Müdürü Dr. Todor Çerkezov, Acil 

Tıp Merkezi’nde çalışacak uzman hakimler aradıklarını 
açıkladı. Bu göreve gelecek hekimlerin maaşı 1000 
levanın üzerinde olacağını belirtti. 

Dr. Çerkezov, “Kırcaali’de çalışmak isteyen hekimle-
rin sayısı az, acil yardım uzmanların ise çok daha az. 
Çünkü acil servis bölümünde çalışmak çok daha zor 
ve sorunlar yaşanabilir. Hastane cerrahi uzmanı olan 
iki hekim de arıyor” diye belirtti.

Müdür, şu anda ildeki en büyük hastanede 22 genç 
hekimin uzmanlık eğitimi gördüğünü kaydetti. Bu yıl 
için kardiyoloji, akciğer, kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanları için boş pozisyonlar yok, kulak, burun ve 
boğaz hastalıkları uzmanları için boş pozisyonlar var. 
Hastane yönetimi genç hekimlerin uzmanlık eğitimin-
den sonra hastanede kalmaları için en az 3 yıl çalışma 
şartı koyduğu belli oldu. Genç hekimler, 850 leva maaş 
ile iş sözleşmesi kapsamında çalışmaya başlıyorlar. 

Dr. Çerkezov,Dr. Atanas Dafovski Hastanesi’nde 
hastaların ayda iki kere olmak üzere nöro-cerrah, ro-
matolog ve alerji hastalıkları uzmanlarıyla konsültas-
yon yapabildiklerini belirtti. Hekimlerin ayın birinci ve 
üçüncü haftasında her salı günü hasta kabul ettikleri 
belli oldu. Konsültasyon yapmak isteyenler 0361/68297 
numaralı telefonu arayarak saat alabilirler. 

Bu yıl da Kırcaali hastanesinde 178 klinik yol kap-
samında sağlık hizmeti verilecek. Ancak üç hastanın 
tedavi edildiği için bir klinik yolun finanse edilmesi dur-
durulduğu belirtildi. 

Romanlardan Valer i 
Simeonov’a karşı şikayet

Aşırı sağıcı ve ırkçı ve milliyetçi Vatanseverlik Cep-
hesi Koalisyonu Eşbaşkanı Valeri Simeonov’a karşı 
Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonuna şikayet baş-
vurusunda bulunulduğu bildirildi.

Şikayet, Romanların haklarını savunan Şumnu’dan 
Asen Asenov tarafından yapıldı.

Şikayetin sebebi Simeonov’un geçen yıl aralık ayında 
yaptığı bir konuşma. O zaman Simeonov, Bulgaristan 
Romanları hakkında ağır ifadeler kullandı. Aşırı mil-
liyetçi, Romanların hasta olmaksızın hastalık parası, 
sokakta domuzlarla oynayan çocuklar için çocuk parası 
ve sokak köpeği içgüdüsüne sahip kadınlar için anne-
lik parası isteyen “kibirli, küstah, vahşi maymunlara” 
döndüklerini söyledi.

Aynı komisyona Sağlık Bakanı Dr. Petır Moskov hak-
kında da Romanlara karşı ayrımcılık nedeniyle şikayet 
sunuldu.

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali Belediyesi, hasarların giderilmesi 
için devletten 11,9 milyon leva talep etti

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Bakan lar  Kuru lu ’na 
bağlı Bakanlıklar Arası 
Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’na toplam 
11 milyon 333 bin leva 
tutarında acil onarım 
çalışmaları yapılmasına 
ilişkin talepler sunulaca-
ğını bildirdi. Bunun için 
insan hayatını doğrudan 
tehlikeye sokan yapıların 
onarılmasına ilişkin 7 ra-
por hazırlandığını belirtti. 
En büyük tutarda talep 
Sipey (Durhanlar) köyün-
de meydana gelen heye-
lanın güçlendirilmesine 
yöneliktir. Bu köyde top-
rak kayma olayları hala 
devam ediyor ve ilk başta 
18 ev hasar görmüşken 
şimdi köyde tüm evlerde 
çatlaklar oluşmuştur. 
Belediye Başkanı, “Şid-

detli yağmur yağışların-
dan hemen sonra heye-
lan oluşan alan yaklaşık 

19 000 metrekare iken, 
şimdi artık 30 000 met-
rekareye ulaştı” diye dik-
kat çekti. Müh. Azis’in 
ifadesine göre gelecekte 
oluşacak heyelanların kı-

sıtlanması düşüncesiyle 
heyelan bölgesinde acil 
olarak güçlendirme ça-
lışmalarına başlanması 
gerekiyor. Sipey köyün-
de heyelan bölgesinin 

güçlendirilmesi ve yolun 
onarılmasına ilişkin çalış-
ma projesini hazırlamak 
için Sofya St. İvan Rils-
ki Madencilik ve Jeoloji 
Üniversitesi’nden uzman 

bir ekip görevlendirilmiş-
tir. Aynı ekibin Kırcaali 
bölgesinde meydana ge-
len heyelanlara tarafsız 
ekspertiz raporu da ha-
zırlamıştır. 
Müh. Azis, Kırcaali İl-

çesinin ülkede ilk olarak 
jeoloji haritasına sahip 
olacağına vurgu yaptı. 
Belediye Başkanı, “Bu 
haritada ilçede aktif ve 
pasif olan heyelan bölge-
leri gösterilecek. Beledi-
ye uzmanları heyelan ve 
kitle hareketlerine karşı 
önlemler uygulanması-
na yönelik bir program 
hazırlayacak. Konkre 
olarak Sipey köyünde ka-
nalizasyon kurulmasına 
ilişkin önlemler alınması 
gerekecek” dedi. 
Bu bağlamda Belediye, 

Çevre ve Su Bakanlığı-
na da projeyle başvuru 
yapacak. Hasan Azis, 
“Belediye de, devlet de 
köy halkına yardımcı 
olacağı kanaatindeyim. 
Köyde yaşayan insanla-
rın kurtarılması en önemli 
mesele” diye altını çizdi. 
Sipey’de hayalet evler 
olmasını istemediğini be-
lirten Hasan Azis, çözüm 
olarak teklif edilen köy 
halkının başka yere göç 
etmesinin her hangi bir 
çözüm olmadığını söy-
ledi. Belediye Başkanı, 
“Normal yaşam koşulla-
rı sağlanması gerekir. 
Devlet bütçesi açısından 
9 milyon leva çok büyük 
bir miktarda kaynak sayıl-
maz. Eğer 9 milyon leva 
hangi ilçede olursa olsun 
bir köy, mahalle veya bir 
evin kurtarılması için 
harcandığında anlayışla 
karşılarım. Bakanlıklar 
Arası Afet ve Acil Durum-
lar Komisyonu, Bakanlar 
Kurulu ve Başbakan’ın bu 
konuda devlet adamlığı 
gereğince vatandaşların 
yararına karar alacakla-
rı kanaatindeyim” diye 
özetledi. 
İkinci büyük talep Pı-

dartsi (Korucuviran) köyü 
çevresinde kütle hare-
ketleri oluşan bölgede 
onarım ve güçlendirme 
çalışmalarına ilişkin pro-
je gerçekleştirmesi için 
gerekli 1 670 000 leva 
tutarındadır. 
Bununla birlikte Ençets 

(Salman), Blenika (Ter-
zioğulları), Kostino (Ke-
mikler) ve Propast (Ya-
mallı) köyleri gibi başka 
yerleşim yerlerinde de 
meydana gelen heyelan 
ve kütle hareketleri böl-
gelerinin güçlendirilmesi 
için mali desteğe ihtiyaç 

duyuluyor. Müh. Azis’in 
ifadelerine göre acil ola-
rak Murgovo (Esmilli) 
köyünde Perperek çayı 
üzerindeki köprünün te-
mellerinin güçlendirilme-
si gerekir. 
Kırcaal i  Veselçane 

semtinde 15 ve 16 nolu 
apartmanların yakınında 
oluşan heyelan bölge-
sinin güçlendirilmesi ve 
onarılması için hazırla-
nan projenin gerçekleşti-
rilmesi üzere mali destek 
talebinde bulunulduğu 
belli oldu. Belediye uz-
manları tarafından ha-
zırlanan projenin maliyeti 
413 bin leva.
Bakan l ı k l a r  A r as ı 

Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’na gönderi-
len raporlarda kar temiz-
leme çalışmaları için ek 
olarak 335 bin leva ve 
Kırcaali İlçesinde telef 
olan toplam 451 hayvan 
için sahiplerine toplam 
225 bin leva tutarında 
tazminat ödenmesi ta-
lepleri yer alıyor.
Müh. Azis, “Belediyenin 

Nevestino köyü bölgesin-
de 1,5-2,00 metre derin-
liğinde toprak kaymaları 
sonucunda oluşan en 
büyük heyelana ilişkin 
teknik projelere sahip. 
Bu heyelana ilişkin ta-
lep Bakanlıklar Arası 
Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’na sunulan 
raporlarda yer almıyor. 
Fakat heyelan bölgesinin 
güçlendirilmesine yöne-
lik inceleme, değerlen-
dirme ve çalışma projesi 
hazırlanması üzere bir 
ekip görevlendirildi” diye 
belirtti. 
Belediye Başkanı, talep 

edilen mali desteklerin 
hazırlanmış projeler üze-
re yapıldığını ifade etti. 
Bunun dışında kar fela-
ketinden kötü etkilenen 
yol kesimlerin onarımı 
için de para gerektiğini 
paylaştı. Müh. Azis, şu-
bat ayında şiddetli ya-
ğan yağmurların ve mart 
ayında yoğun kar yağış-
larının verdiği hasarların 
gerçekte yaklaşık 18 mil-
yon levaya ulaştığını kay-
detti. Belediye Başkanı, 
“Kar felaketi günlerinde 
tüm ilçe yollarının ulu-
sal karayolu şebekesine 
ulaşım sağlamayı başar-
dık. Üç gün içinde bunun 
için gerekli çalışmaları 
tamamladık. Zaten bu 
yüzden de Kırcaali İlçe-
sinde afet durumu ilan 
etmedik” diye vurguladı.
             Kırcaali Haber

Hasan Azis, bir apartmanda ısı yalıtımı yapılmasına 
engel olan daire sahibiyle Sofya’da görüşmeye hazır
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, Toplu 
Konutlarda Enerji Ve-
rimliliğinin Arttırılması-
na İlişkin Ulusal Progra-
ma başvuru koşullarına 
uyan binaların teknik 
değerlendirmesini ve 
yapısında değişiklikler 
yapacak firmanın se-
çimi üzere ihale işlem-
lerine başlanacağını 
bildirdi. 
Belediyenin Kırcaali’de 

14 apartmanın ısı yalı-
tımı yapılmasına ilişkin 
çalışmaları finanse et-
mek üzere Bulgaristan 
Kalkınma Bankası ile 
sözleşmeler imzala-
dığını açıkladı. Daha 
4 apartmanın yalıtım 
çalışmalarını finanse 
etmek için bankadan 
onay alınması bekleni-
yor. 
Müh. Azis’in ifade-

lerine göre Toplu Ko-
nutlarda Enerji Verim-
liliğinin Arttırılmasına 
İlişkin Ulusal Program 
açısından ilçelerin ba-
şarısının önemli kriteri 
prefabrik apartmanlar-
da ısı yalıtımı yapılma-
sından ilçede yaşayan 
kaç vatandaşın yarar-
lanacağıdır. Belediye 
Başkanı, en büyük so-
runun Kırcaali’de daire 

sahiplerinin çoğunun 
yurt dışında gurbette 
oldukları için onlarla te-
masa geçmekte zorluk 
yaşandığını paylaştı. 
Oysa programın uygu-
lanmasına geçilmesi 
için apartmanlarda da-
ire sahiplerinin yüzde 
100 oranında daireleri-
ne erişime razı olmaları 
önemli bir koşuldur. 
Belediye Başkanı, 

Kırcaali’de Stadionska 
Sokağı No 4 adresinde 
bulunan 8 Nolu Apart-
man A ve B Giriş sa-
kinlerinin “Stadionska 
4” adlı daire sahipleri 

derneği kurmalarına 
rağmen toplam 37 da-
ire sahibinden 36’nın 
evlerine erişime razı 
olup sadece bir tane 
daire sahibinden cevap 
alınamadığı için der-
neğin binada yalıtım 
yapılmasına ilişkin söz-
leşme imzalayamadığı-
nı paylaştı. Müh. Azis, 
Sofya’da yaşayan bu 
daire sahibi ile temasa 
geçildiğini, fakat bu ko-
nuda her hangi bir iler-
leme kaydedilmediğini 
belirtti. Belediye Baş-
kanı, “Bu kişi ile bizzat 
görüşmeye hazırım. 

Apartman sakinlerinin 
binada yalıtım yapma 
arzusunun gerçekleş-
mesi için gerekirse 
onunla görüşmek için 
başkente komşularıyla 
birlikte bir heyet halinde 
gideceğiz” diye yorum-
da bulundu. 
Müh. Azis, Beledi-

ye Başkanı olarak 
Kırcaali’de daha fazla 
apartmanın ısı yalıtımı 
yapılmasını arzu etti-
ğini ifade ederek, bu 
yüzden daire sahipleri-
ne Belediye tarafından 
mektuplar gönderilece-
ğini açıkladı.
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Haskovo Belediye Meclisi’nin 'Ermeniler Parkı' Kararı
H a s kovo  B e l e d i ye 

Meclisi’nin oturumunda 
şehirdeki eski bir parkın 
adını 'Ermeniler Parkı' 
olarak değiştirilme teklifi 
onaylandı. 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi meclis üyeleri şehir-
de yaşayan Ermenilerin 
böyle bir parkı hak ettik-
lerini, ancak yapılan teklif-
teki 24 Nisan kelimesinin 
düşmesini istediklerini 
açıkladılar. 

Haskovo Belediye Baş-
kanı Georgi İvanov, şehir-
de Ermenilerin yaşadığını, 
Ermeni kilisesi ve Ermeni 
Kültür Derneğinin olduğu-
nu, Ermeni Parkı’nın da 
olmasının normal olduğu-
nu söyledi. 

Bazı meclis üyeleri par-
kın 100 yıldır Mersito is-
mini taşıdığını, yeni isme 
gerek olmadığını öne sür-
düler. 

Yapılan oylamada 30 
meclis üyesinin evet oyu 
ile 'Ermeniler Parkı' ismi 
kabul edildi. 

Tartışmaları ve oylamayı 

Haskovo'daki Ermeni top-
luluğu da izledi.

Türkiye'nin Filibe Baş-
konsolosu Alper Ak-
t a ş ,  ko n s o l o s l u ğ un 
Haskovo’da bir parkın 
ismi konusunda yerel 
makamlara baskı yaptığı 
iddialarının doğruyu yan-

sıtmadığını belirtti.
Trud gazetesinde çıkan 

haberdeki iddialar hakkın-
da Başkonsolos Aktaş, şu 
açıklamayı yaptı:

''25-26 Mart 2015 tarih-
lerinde gazetenizde ve 
bazı basın-yayın organla-
rında ''Türkiye Hasköy'de-

ki bir parka ''Ermeniler'' 
ismi verilmemesi için 
baskı yapıyor' ' başlıklı 
haberdeki iddialar gerçeği 
yansıtmamaktadır.

Hasköy Belediyesi'nin 
resmi web sitesinde du-
yurulduğu üzere, Has-
köy'deki bir parka isim ve-

rilmesi, tabiatıyla Hasköy 
halkının seçtiği Belediye 
Meclisi'nin takdiridir. An-
cak basına yansıdığı üze-
re, bu karara gerekçe ola-
rak, Türkiye'yi ilgilendiren 
1915 olayları hakkında 
gerçek dışı ve tek yanlı id-
diaların gösterilmesi kabul 
edilemez bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Hasköy Be-
lediye Meclisi'nin, üçüncü 
taraf olarak, dost ve kom-
şu ülke Türkiye aleyhine 
bir karar almamasını umut 
ediyoruz.

Hasköy Belediyesi'ne 
''baskı yapıldığı'' ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosluğu'nun 
yerel makamların karar-
larına müdahalede bu-
lunduğu iddiası tamamen 

dayanaksız, gerçek dışı, 
kamuoyunu yanlış yönlen-
dirici ve üzüntü vericidir.

Diğer taraftan, yerel 
makamların Türkiye-Bul-
garistan ikili ilişkilerine 
yansımaları olabilecek 
teşebbüsler hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti kon-
solosluk temsilcilerinin 
girişimlerde bulunmaları 
ve ortaya çıkabilecek so-
runlara dikkat çekmeleri 
görevleri arasındadır.

Türkiye Cumhur iyet i 
Filibe Başkonsolosluğu, 
dost, müttefik ve komşu 
ülke Bulgaristan'la iki-
li ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla olağan ve dos-
tane faaliyetlerine devam 
etmektedir.''

            Sebahat NECİB

Barutin’de Bulgarlaştırma süreci kurbanları anıldı
28 Mart 2015 tarihinde 

Dospat İlçesi Barutin kö-
yünde 1972 yılında ger-
çekleştirilen asimilasyon 
politikasının kurbanlarını 
anma töreni düzenlen-
di. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı Lütfi Mestan, 
törene katılanlara hitaben 
yaptığı konuşmasında, 
“Barutin”de gerçekleşen 
olaylara tarih dersi kitap-
larında yer verilmelidir ve 
43 yıl önce bu meydanda 
hayatını kaybedenlerin 
isimleri tarih kitapların-
da bir kahramanlık ör-
neği olarak okunmalıdır. 
Çünkü Bulgaristan de-
mokrasiyi bu kurbanlara 
borçlu, onlar sadece din 
ve isim özgürlüğü uğruna 
ölmediler. Bu 43 yıl ön-
cesinden komünist rejimi 
kurbanları Bulgaristan’ın 
özgürlüğü, Bulgar de-
mokrasisi için öldüler” 
dedi.
Mestan, komünist re-

jime tüm halkın direniş 
gösterdiği Macaristan, 
Eski Çekoslovakya ve 
Polonya’dan farklı olarak 
Bulgaristan’da komist 
rejime karşı direnenle-
rin saygıyla baş eğilmeyi 
hak eden entelektüeller 
olduğunu ve ilk kitlevi 
direnişi Rodopluların 
gösterdiğini ve bunun da 
Barutin’de başlatıldığını 
hatırlattı. Mestan, “Bu ne-
denle Barutin olayları ta-
rih dersi kitaplarında ye-
rini almalıdır” dedi. HÖH 
Başkanı, “Halk Meclisin-
de nefret dilinin çirkin ifa-

desine tanık olduk. 
Bizim dini önderlerimiz 

Pazarcık, Blagoevgrad 
ve Smolyan bölge müf-
tüleri buradalar. Onların 
okuduğu namaza çağrı 
yapılan ezan Vatansever-
lik Cephesi Eşbaşkanı ta-
rafından “anlaşılmaz dil-
de ulama” şeklinde nite-
lendirildi. Sevgili kardeş-
lerim, kim uluyor? Hay-
vanlar uluyor. Yaradan’a 
yönelik dua Müslüman, 
Hıristiyan veya Musevi 
din görevlisi tarafından 
yapılsın, fark etmeksizin 
hayvan ulamasına ben-
zetilemez. Bu nefret dili-
nin klasik örneklerinden 
biridir” diye ifade etti. 
Mestan, katılımcılar 

adına Başbakan ve tüm 
devlet iktidarının nefret 
dilinden ve yabancı düş-
manlarından kurtulma-
ları çağrısını yaptı. Kur-
banların, bugün Bulgar 
Parlamentosunda bütün 
bir azınlığa bu şekilde 

hakaret edilmesine izin 
verilmesi için ölmedik-
lerinin altını çizerek, bu 
çağrıyla bir defa daha 
onların önünde saygıyla 
eğildiklerini belirtti. 
Konuşmasının sonunda 

Lütfi Mestan anma töre-
nine katılan kalabalığı 
tüm HÖH merkez yöne-
timi ve partinin Onursal 
Başkanı Dr. Ahmet Do-
ğan adına selamladı. 
Anma töreninde konuk-

lar arasında HÖH Başka-
nının yanısıra, milletvekil-
leri Mustafa Karadayı ve 
Ahmet Ahmedov, HÖH 
Smolyan İl Başkanı Salih 
Arşinski, Madan Beledi-
ye Başkanı Fahri Molay-
senov, Borino Belediye 
Başkanı Müh. Oktay Ali-
ev, Rudozem Belediye 
Başkan Yardımcısı Müh. 
Nedko Kulevski, Satovça 
Belediye Başkanı Arben 
Mimenov, Sırnitsa Bele-
diye Başkanı Nebi Bo-
zov, Razgrad Eski Valisi 

Behçet Süleyma-
nov, İsperih Eski 
Belediye Başkanı 
Adil Raşidov, T.C. 
Filibe Başkonso-
losluğu Muavin 
Konsolos İmren 
Kaygısız, HÖH 
Gençlik Kolları 
Smolyan İl Başka-
nı İliyan Goranov, 
HÖH Pazarcık 
İl Başkanı Ömer 
Hamza, Smolyan 
İl Müftüsü Necmi 
Dıbov, Pazarcık 
İl Müftüsü Abdul-
lah Salih, Blago-
evgrad İl Müftü-

sü Aydın Mıhammed, 
Barutin Muhtarı Venelin 
Kalfov, HÖH Gençlik 
Kolları Merkez Yürütme 
Kurulu Başkan Yardım-
cısı Mustafa Ahmedov, 
HÖH Gençlik Kolları 
Merkez Yürütme Kuru-
lu Üyesi Radoslav Re-
vanski, Smolyan HÖH 
Akademik Derneği Baş-
kan Yardımcısı Mustafa 
Yürükov, HÖH Kadın 
Kolları Smolyan Başkanı 
Rositsa Stanevska hazır 
bulundular. Ayrıca anma 
törenine HÖH ilçe ve ye-
rel teşkilatları temsilcileri, 
Yunanistan, Türkiye, Ma-
kedonya, Kosovo’dan ak-
tivite ve konuklar ve yüz-
lerce vatandaş katıldılar. 
Anma törenine katılan-

lar tarafından, Barutin 
köyünde Bulgarlaştırma 
süreci kurbanları anıtına 
çelenk ve çiçekler konul-
du.
          Kırcaali Haber

Bezvodno köyüne 
geçici yol yapıldı
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Ay-

dın Osman, “Geçici olarak kullanmak için orman-
lık alanda Bezvodno (Susuz) köyüne giden 400 
metrelik yol açıldı” diye bildirdi. Geçici yol heyelan 
bölgesinin çevresinden geçiyor ve ağır makine-
lerle açıldı. 

Kar felaketinden sonra ilk defa köy dükkanına 
gıda ürünleri tedarik edildi. Yüksek gerilim hat-
larında geçici olarak 5 adet ahşap direk monte 
edildi.

Elektriksiyeler, yoğun çalışmalar sonucunda 
köyde yaşamı kısmen kolaylaştıran elektrik ileti-
mini sağladılar. 

Yaklaşık 80 kişinin yaşadığı Bezvodno köyü-
ne ulaşım meydana gelen büyük bir heyelandan 
dolayı engellendi. Yolun 100 metreden fazla-
sı Kırcaali’ye içme suyu temin edilen Borovitsa 

(Çamdere) Barajına doğru 50 metre aşağıya kay-
mıştır. 

Köylülere en ihtiyaç olan gıda ve ilaç temin edil-
mesi için acil önlemler alındı. Gıda ve ilaçlar ka-
tırlarla taşındı. 

Belediye Başkanı Aydın Osman, “İkinci bir yolun 
olmaması yardımların köye ulaştırılmasını oldukça 
zorlaştırıyor. Köye giden yolun güzergahını değiş-
tirerek, soruna kalıcı bir çözüm buluncaya kadar 
geçici olarak yapılan yol kullanılacak” dedi. 

İnceleme yaptıktan sonra yolun onarılması ko-
nusunda öneride bulunmak üzere jeoloji uzman-
ları ve tasarımcılar davet edildi. Bunun ardından 
Çernooçene Belediyesi, Bakanlıklar Arası Afet 
ve Acil Durumlar Komisyonu’na destek talebinde 
bulunacak. 

Aydın Osman, kısa sürede yeni yolun yapımı 
için gerekli finansmanın sağlanacağını umuyor.

                                                   İsmet İSMAİL
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Heyelan Mağdurları Yardım Eli Bekliyor

Milli Takımlardaki 11 Haltercide doping tespit edildi
Bulgaristan Erkek ve 

Kadın Halter Milli Takım-
larındaki 11 sporcunun 
doping testleri pozitif çık-
tı.
Bu lgar i s tan  Ha l te r 

Federasyonu'ndan yapı-
lan açıklamada, başkent 
Sofya'nın Dianabad Spor 
Tesisleri'ndeki kampta 
bulunan sporculara iki 
hafta önce doping kont-
rolü yapıldığı bildirdi. 
Sporcuların Gürcistan'da 
üç hafta sonra yapılacak 
Avrupa Şampiyonası'na 
hazırlandıkları açıklandı.
Kampta yapılan testler 

sonrasında Aleksandar 
Dimitrov dışındaki tüm er-
kekler milli takımı sporcu-
larında dopinge rastlandı.
Federasyon açıklama-

sında, erkeklerde, 56 
kiloda Asen Muradov ve 
Ferdi Nazif, 62 kiloda 
Vladimir Urumov, Stoyan 
Enev ve Ivaylo Filev, 69 
kiloda Deyan Mincev, 77 
kiloda Demir Demirev ve 
85 kiloda Ivan Markov'un, 

kadınlarda da 48 kiloda 
Nadejda Mey, 53 kiloda 
Maya Ivanova ve Milka 
Maneva'nın test sonuçları 
pozitif çıktı.
- Teknik direktör Iva-

nov şokta
Milli Takımlar Teknik Di-

rektörü Ivan Ivanov skan-
dalla ilgili basına yaptığı 
açıklamada, sporcuların 
hepsinde "Stanzolol" adlı 
kas büyümesi için kullanı-
lan bir maddeye rastlan-
dığını söyledi.
Şokta olduğunu belirten 

Ivanov, "Sporda adeta 
'antika' sayılan bu mad-
deyi yıllardır hiç kimse 
kullanmaz. Yasak oldu-
ğunu herkes bilir. Muhte-
melen sporculara verilen 
gıda takviyeleri yolu ile 
ulaşmıştır. Olayda kötü 
niyet var mı, bilemem" 
dedi.
- Milli takımda iç so-

ruşturma açıldı
Bulgaristan Halter Milli 

Takımı'nda açılan iç so-
ruşturma kapsamında 
verilen tüm ilaçların içe-

rikleri araştırılıyor.
Farkı ticari isimler al-

tında piyasada bulunan 
"Stanozolol" maddesi 
organizmada 6 aya ka-
dar etkin kalabiliyor ve 
doping testlerinde tespit 
edilebiliyor.
2 0 0 8  P e k i n 

Olimpiyatları'na 2 ay kala 
Bulgar halterciler yine 
dopingle yakalanmış ve 
dörder yıl spordan men 
edilmişti.
Uluslararası Halter 

Federasyonu'nun (IWF) 
kurallarına göre dopingli 
sporcular dörder, teknik 
direktörleri ikişer, mena-
jerleri ise birer yıllığına 
spordan men ediliyor. 
Ayrıca, yakalanan sporcu 
sayısının 4'ten çok olma-
sı nedeniyle Bulgaristan 
Halter Federasyonu'na 
çalışma lisansını yenile-
yebilmesi için yüklü bir 
para cezasının da kesil-
mesi bekleniyor.
           Anadolu Ajansı

Pasaport şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
Kimlik belgelerini yeni-

leme kampanyası baş-
layınca Kırcaali Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport 
Şubesi önünde yine 
uzun kuyruklar oluş-
maya başladı. Kimlik 
kartı ve pasaportlarını 
yenilemek için ilçeden 

Türkiye’de yaşayan ve 
Batı Avrupa ülkelerinde 
gurbette olan vatan-
daşlar geliyor. Sıraya 
dizilenler ortalama 5 
saat bekliyor. Sabahla-
rı kuyruklar daha uzun, 
ancak öğleden sonra 
sıra bekleyenlerin sayı-

sı azalıyor.
K ı r c aa l i  Emn iye t 

Müdürlüğü’nden verilen 
bilgiye göre bu yıl ilde 
toplam 75 bin pasaport 
ve kimlik yenilenecek. 
Bayram günlerinde ve 
gurbetçilerin evlerine 
döndüğü yaz ayların-

da en uzun kuyrukların 
oluşması bekleniyor. 
Sırasının gelmesini 

bekleyen vatandaşlar 
uzun kuyruklar oluş-
maması için daha fazla 
pasaport gişeleri açıl-
masını tavsiye ettiler.
          Kırcaali Haber

1. sayfadan devam

dığı takdirde köy halkının 
protesto gösterileri düzen-
leyeceklerini açıkladı. 

Sipey’de sonra Neves-
tino (Büyükdere) köyüne 
gidildi. Solişte (Tuzluk) 
Muhtarı Yakub Mestan, 
burada meydana gelen 
heyelanların 3 ev halkının 
can güvenliğini tehlikeye 
attığını belirtti. 

Ziyaret edilen yeni bir 
evin bahçesinde yaşanan 
yaklaşık 2 metre uzunlu-
ğundaki toprak kayması-
nın, sağlam temellerinden 
dolayı henüz eve zarar 
vermediği anlaşıldı. Fakat 
ev sürekli korku içinde ya-
şadıklarını paylaştılar. 

En son Ençets köyüne 
gidildi. Kırcaali Barajı’nın 
kıyılarındaki Glavatartsi 
tatil köyüne yakın Ençets 
köyünde meydana gelen 
yaklaşık 2 kilometrelik 
heyelan köyün bir tarafın-
dan diğer tarafına kadar 
uzanıyor. Ençets Muhtarı 
Yüksel Bekir, köyde 4 evin 
artık yaşanmaz halde ol-

duğunu paylaştı. Daha 6 
ev halkının tahliye edile-
ceğini belirten muhtar, şu 
anda 14 ev halkı tehlike-
de. Gazetecilere Kırcaali 
Barajı kıyısında meydana 
gelen iki heyelan bölgesi 
de gösterildi. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı, gazetecilerin çek-

tikleri fotoğraflar Halk 
Meclisi’nde milletvekille-
rin dikkatine arz edecek-
lerini söyledi. Muhtarlar-
la birlikte Sipey, Ençets 
ve Nevestino köylerinde 
heyelan mağdurlarının 
dramatik hikâyelerini mil-
letvekillerine tanıtacakları 
belli oldu. 

Belediye Başkanı, bu 
üç köyün muhtarlarıyla 
birlikte meseleyi Başba-
kan Boyko Borisov ile 
görüşmeyi umuyor. Ay-
rıca mesele çözülmezse 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev ve Meclis Baş-
kanı Tsetska Tsaçeva’nın 
dikkatine de arz edecek-

ler. Kırcaali İlçesinde 
meydana gelen heye-
lanların güçlendirmesine 
ilişkin teknik projelerinin 
gelecek hafta Bakanlar 
Kurulu oturumunda ele 
alınması ısrar edilecek. 
Müh. Azis, “Bakanlar 

Kurulu’na bağlı Afet ve 
Acil Durumlar Komisyo-
nu olağanüstü oturum 
gerçekleştirdi, fakat bu 
heyelan bölgelerinin güç-
lendirilmesi projelerine 
mali destek vermedi. 
  Sadece Veselçane 

semtinde 15 ve 16 Nolu 
Apartmanlar yanındaki 
heyelan bölgesinin güç-
lendirilmesi için 440 000 
leva tahsis edildi” dedi. 
Hasan Azis, Sipey, En-

çets ve Nevestino köy-
lerindeki heyelan mağ-
durlarıyla dayanışma 
kampanyası başlataca-
ğını bildirdi.  Gazeteci-
lerin çektiği heyelanın 
verdiği hasarları yansı-

tan fotoğraf karelerine 
yer verilen hayırseverlik 
sergisi düzenlenecek. 
Sergi Kırcaali’nin yaban-
cı ülkelerden kardeş be-
lediyelerde tanıtılacak. 
Kırcaali’deki ressamlar 
da hayır amaçla eserle-
rini tanıtacaklar. Ayrıca 
şehirde amatör müzik 
gruplarının katılımıyla 
hayır konseri gerçekleş-
tirilecek. Bu sergiler ve 
konserden elde edilen 
gelirler heyelanlardan en 
mağdur olan ailelere ba-
ğışlanacak. 
Be led iye  Başkanı, 

Sofya Sv. İvan Rilski 
Madencilik ve Jeolo -
ji Üniversitesi’nden bir 
ekibin bu üç köydeki 
heyelan mağdurlarının 
göç ettirilmesi mi, yok-
sa heyelan bölgelerinin 
güçlendir ilmesinin mi 
gerektiğini söyleyeceğini 
paylaştı. 

Momçilgrad’da 8 binada 
yalıtım yapılması onaylandı
Momçilgrad (Mestanlı) 

kasabasının 8 apartman 
binasında Toplu Konut-
larda Enerji Verimliliği-
nin Arttırılmasına İlişkin 
Ulusal Program kapsa-
mında ısı yalıtımı yapıl-
ması onaylandı. Bunun 
için gerekli son adımlar 
binaların teknik değer-
lendirilmesi, teknik pa-
saportları çıkartılması 
ve projeler hazırlanma-
sıdır. Belediye Yazı İşle-
ri Müdürlüğüne daha iki 
başvuru yapıldı. Onay-
lanmaları takdirde ”SS-
Dobrosısedstvo, San 
Stefano Sokağı No 12, 
11. Nolu Apartman” ve 
“1 Nolu Apartman, Hacı 
Dimitır No 21” adlı daire 
sahipleri dernekleriyle 
bina yalıtımına dair söz-
leşmeleri imzalanacak. 
Kasabada yeni prog-

rama göre kaydı yapı-
lan daire sahipleri der-
nekleri, koşullara uyan 
toplam 14 binadan 10 
tanedir. 36’dan fazla 
daireli apartman sakin-
leri dernekleri programa 
başvuru yapabilirler. 
Momçilgrad, Kırcaali 

Valiliği ve Bulgaristan 
Kalkınma Bankası ara-
sında şu apartmanların 
yenilenmesine dair üç 
taraflı sözleşmeler imza-
landı: 8 Nolu Apartman, 
Hacı Dimitır Sokağı No 
9, Momçilgrad 8 NoluA-
partman, 12 Nolu ABVG 
Apartmanı, San Stefano 
No 14, 12 Nolu Apart-

man, Momçilgrad İlçesi, 
Momçilgrad Kasabası 
Rodopi Daire Sahipleri 
Derneği, Gümürcinska 
Sokağı No 67, 1A Apart-
manı, Momçilgrad İlçesi 
Momçilgrad kasabası 
Momçil Yunak Apartma-
nı, Momçilgrad Makas 
Sokağı No 69, 10 ABVG 
Apartmanı, San Stefano 
Sokağı No 2, 10 Nolu 
Apartman, Momçilgrad 
APK Apartmanı, Mom-
çil Voyvoda Sokağı No 
7, Orfeyus’ta Kat Mülki-
yeti Sahipleri Derneği, 
San Stefano Sokağı No 
4, 9 Nolu Apartman, San 
Stefano Sokağı 4 Nolu 
Apartman”. 
Bina yalıtımı için konut-

ların onaylanması bele-
diyede görevli uzmanla-
rın geçen program dö-
neminde gerçekleştirilen 
projelerde elde ettikleri 
deneyim ve Mestanlıla-
rın aktif olarak programa 
katılımı ve iyi düzeyde 
teşkilatlandırma saye-
sinde oldu.
Belediyenin amacı Top-

lu Konutlarda Enerji Ve-
rimliliğinin Arttırılmasına 
İlişkin Ulusal Programa 
başvuru ile ilgili prose-
dürlerin hafifletilmesidir. 
Belediyeden, vatandaş-
ların maksimum ölçüde 
programın sunduğu fır-
satlardan yararlanmaları 
çağrısı yapıldı. 
           Kırcaali Haber
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Bir grup lise öğrencisi, TED Isparta Koleji’ni ziyaret etti
Kırcaali Kapitan Petko 

Voyvoda Elektronik Tek-
nik Lisesi öğrencileri, ge-
çen mart ayının başında 
Türkiye Isparta şehrindeki 
TED Isparta Koleji’ni zi-
yaret ettiler. Ziyaret artık 
ikinci yıl okulda Come-
nius sektörel programı 
gereğince gerçekleşti-
rilen „Miteinander statt 
Nebeneinander” projesi 
kapsamında mümkün 
oldu. Almanya, İsveç, 
Polonya, İtalya, Türkiye 
ve Bulgaristan’dan proje-
de ortak okullar arasında 
Türkiye’de yapılan görüş-
mede Ekim 2014-Şubat 
2015 döneminde gerçek-
leştirilen proje faaliyetleri 
rapor edildi. 

Kırcaalili lise öğrenciler 
diğeri ülkelerden akran-
larıyla ortak çalışmalara 
katıldı. Onlar, “İlgisizlik 
Yerine İşbirliği” konusun-
da yapılacak faaliyetleri 
planladılar. Haziran ayın-
da proje kapsamında 
İsveç’te yapılacak ortak 
okullar arasındaki son 
görüşmede gerçekleşti-
recekleri faaliyetleri tanı-

tacaklar. Tüm öğrenciler 
başarının ancak anlaş-
ma ve ekip çalışmasıyla 
mümkün olduğu kanaati-
ne vardılar. 

Nazik ev sahipleri ko-
nuklarına bölgede tarihi 
ve kültürel yerleri görme 
imkanı sundular. Ayrıca 
öğrenciler Isparta’da önde 
gelen firmaların çalışma-
larıyla yerinde tanışma fır-

satı buldular. Katılımcılar, 
dünyaca ünlü tatil beldesi 
Antalya yakınlarında Ak-
deniz gemi turuna hayran 
kaldılar. Öğrenciler mem-
leketlerine yeni kurulmuş 
dostluklar, zengin izle-
nimler ve unutulmaz ha-
tırlarla döndüler. Projenin 
yanı sıra Kapitan Petko 
Voyvoda Elektronik Tek-
nik Lisesi’nde Erasmus+ 

Programı kapsamında 
gerçekleştirilen başka bir 
projeye de başlandı. Pro-
je kapsamında 11.sınıf 
öğrencilerinden hazırlık 
çalışmalarında en başarılı 
olan 10 öğrenci, Avustur-
ya Wolfsbergen şehrinde 
3 haftalık üretim pratiği 
yapacaklar.

Temmuz ayında erkek 
öğrenciler, hastalık teş-

hisi yapılan bilgisayar 
programları ve araç yö-
netimi alanlarında faali-
yet yürüten modern iş-
letmelerde çalışacaklar. 
Staj programı liselilerin 
hizmet ve araç yönetimi 
alanlarında profesyonel 
eğitimini genişletmeye 
yönelik hazırlanmıştır. 
Staj sayesinde öğrenci-
ler, çok daha farklı, yeni 
bir çağdaş, yüksek tek-
nolojiye sahip çalışma 
ortamıyla tanışacaklar. 
Üstelik liseliler yabancı 
dil konuşma becerilerini 
de iyileştirecekler. Pra-

tik bilgiler ve ev sahipliği 
yapan ülkeyi ziyaretten 
dolayı faydalı bir dene-
yim elde etmiş olacaklar. 
Avusturya’da yapılacak 
pratik eğitim sınavla so-
nuçlanacak. Eğitime ka-
tılan her öğrenciye pratik 
eğitime dair sertifika ve 
ev sahipliği yapan Be-
rufsschule Wolfsberg 
teşkilatı tarafından eğitim 
amaçlı yabancı ülkede 
kaldığına dair Europass 
Hareketlilik Belgesi veri-
lecek. Belgeler öğrenciye 
mesleki eğitimi diploma-
sına ek olarak verilecek. 

Avrupa Parlamentosu’ndan Haskovolu öğrencilere övgü
Haskovo (Hasköy) Asen 

Zlatarov Yabancı Dil Li-
sesi öğrencileri, Stras-
burg şehrinde bulunan 
Avrupa Parlamentosu’nu 
ziyaret etti. Lisenin 24 
öğrencisi ve 3 öğret-
men, Euroscola Progra-
mı çerçevesinde Avrupa 
Parlamentosu’nu ziyaret 
eden öğrenciler arasında 
Bulgaristan’ı temsil etti. 
Euroscola Programı 

çerçevesinde düzenle-
nen gençlik forumuna ka-
tılan öğrenciler çokdillilik 
grupları dahilinde Avrupa 
Birliği açısından önemli 
konularda tartışma top-
lantılarında yer aldılar.
Katılımcılar AB kurum-

larının faaliyetleriyle ta-
nışıp, tartışma toplantıla-
rında ve karar verme sü-

recinde bilgilerini gözler 
önüne serdiler, Avrupa 
Parlamentosu Genel Ku-
rul salonunda ise başka 
ülkelerden katılımcılarla 

işbirliği içinde çalışmayı 
öğrendi.
L isel i ler,  İng i l izce -

yi Avrupa Komisyo -
nu milletvekillerinden 
daha iyi konuştukları 
ileri sürülerek Avrupa 
Parlamentosu’nda övül-

düler. 
Avrupa Parlamentosu-

nu ziyaret eden liseliler 
arasında Asen Zlatarov 
Yabancı Dil Lisesi’nde 
10.sınıf öğrencisi Eliz Er-
dinç Kuşku da bulunuyor. 
Başarılı öğrenci İngilizce 
ve Almanca Bölümü’nde 
okuyor. Strasburg ziya-
retinden dolayı memnu-
niyetini ifade eden Eliz, 
ziyaret kapsamında ar-
kadaşlarıyla toplam 7 AB 
üyesi ülkeyi görme fırsatı 
bulduklarını paylaştı. 
10 Mart’ta Strasburg’a 

hareket eden lise grubu 
16 Martta Bulgaristan’a 
döndü. 
            Kırcaali Haber

Türk Virtüözler Bulgaristan'da Ödül Kazandı
Başkent Sofya'da dü-

zenlenen 11. Ulusla-
rarası Genç Virtüözler 
Yarışması'na katılan üç 
Türk müzisyen keman ve 
viyolonsel dallarında ödül 
kazandı.
Sofya Belediye Başkanı 

Yordanka Fandıkova ve 
Kültür Bakanlığı'nın des-
teği ile Lübomir Pipkov 
Müzik Okulu'nda yapılan 
yarışmanın gala konse-
rinde gençler klasik mü-
zik eserlerinden örnekler 
sundu. Her dalda ulus-
lararası üne sahip beş 
profesörden oluşan jüri, 
yarışmacıların perfor-

manslarına göre puan-
lama yaparak sonuçları 
belirledi.
Yarışmada keman da-

lında Viyana'daki Ama-
deus International Nobel 
Talent School of Music 
okulunda eğitim gören 14 

yaşındaki Doğa Altınok 
birinci, yine Viyana'daki 
University of Music and 
Performance Arts kon-
servatuvarı öğrencisi 23 
yaşındaki Hasan Gökçe 
Yorgun ikinci oldu. Viyo-
lonsel dalında ise İstan-
bul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'ndan 14 
yaşındaki Şule Berna 
Kontaş üçüncülük ödülü-
nü kazandı.
Sofya'da 2004 yılın-

dan bu yana düzenlenen 
Uluslararası Genç Virtü-
özler Yarışması'na bu yıl 
20 ülkeden 127 yarışmacı 
katıldı.

Momçilgrad’da yeni 
bir edinim 

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nin bir projesi kap-
samında kurulan Ev Tipi Yerleştirme Merkezi’nin resmi 
açılışı yapıldı. Merkezin faaliyeti Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı kapsamında finanse edilmektedir. 
Sosyal hizmet, İnsan Kaynaklarının Gelişimi Progra-
mının Tek Bir Çocuğu Dahi Terk etmeyelim tedbiri ge-
reğince sunulmaktadır.

Törene katılan Kırcaali Sosyal Yardımlar İl Müdürü 
Nermin Mehmet, “Momçilgrad Belediye Başkanı’na Ev 
Tipi Yerleştirme Merkezi’ne yerleştirilenlere sunulan 
muhteşem koşullar için teşekkür etmek istiyorum. Bu-
raya yerleştirilen çocukların şefkat ve sevgi bulacakları 
kanaatindeyim” dedi.

Kırcaali Vali Yardımcısı Selviye Ahmet, merkezde 
kalan 9 çocuğa sağlık ve mutluluklar diledi. 

Açılışta Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, “Bu-
gün çifte bayram kutluyoruz. Çünkü merkezin açılışı 
Hıristiyan inancına göre, 25 Mart 'Hz. Meryem'e Müjde 
Günü’ne denk geldi. Bugün resmi olarak çok sayıda 
çocuğumuzun geleceği açısından önemli bir projeyi 
başlatıyoruz. Ülkemizin sevgi ve şefkate muhtaç ço-
cuklarla ilgilenmesi gerekir. Yeni evler onlara yürekle-
rinin dilediği sevinci getirsin” diye konuştu. 

Ev Tipi Yerleştirme Merkezi Müdürü Necibe Emin, 
“Her bir çocuğun ebeveynlerinden ilgi, sevgi ve şef-
kat görme imkanı olmuyor. Bir çocuğun eve benzer 
bir ortamda büyümesi için bizim hizmetimizin olduğu 
gibi sosyal konut hizmeti sunulmaya başlandı” diye 
konuştu. 

Proje yöneticisi Vanya Petrova, merkezin risk altın-
daki 12 çocuk kapasiteli olup ihtiyaç duyulduğunda 
daha 2 engelli çocuğun yerleşebileceğini belirtti. Şu 
anda sosyal hizmetten yararlanan 10-15 yaş arasında 
9 çocuk yerleştirilmiştir. Daha 5 çocuğun yerleştiril-
mesi bekleniyor.

Açılış programı kapsamında Merkezden çocuklar ve 
Belediye Çocuk Kompleksi’nden amatör gruplar zengin 
bir gösteri sundular. 

Merkezin açılış kurdelesini Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif, Yerel Meclis Başkanı Müh. Sunay 
Hasan, Kırcaali Vali Yardımcısı Selviye Ahmet ve Sos-
yal Yardımlar İl Müdürü Nermin Mehmet kestiler.

Açılışın ardından konuklar donanımı yapılmış otur-
ma, yatak ve personel için çalışma odalarını gezip 
gördüler. 
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BULGARİSTAN 

PROGRAMLARI

Tel.: 032 262232

Bulgaristan'daki İnsan Hakları Sorunları
İnsan hakları savunma alanın-

da faaliyet gösteren Bulgaristan 
Helsinki Komitesi'nin (BHK) 
basına açıkladığı 2014'e ait ra-
porunda, ülkede tüm alanlarda 
gerileme tespit edildiği bildirildi.

BHK Başkanı Krasimir Kınev, 
çocuk esirgeme kurumları, ce-
zaevleri, adalet sistemindeki so-
runların, azınlıklar ve yabancıla-
ra karşı ayrımcılık eylemlerinin, 
ülkedeki işlenen insani suçlar 
arasında başlıca maddeleri 
oluşturduğunu ifade etti.

Raporda Bulgaristan'a ulaş-
maya çalışan sığınmacıların 
gördüğü muamele ve ülkeye 
kaçak yoldan giriş girişimlerin 
en çok yaşandığı Bulgaristan-
Türkiye sınırındaki tel örgü en-
geli ayrı bir bölümde ele alındı.

AA'ya konuşan BHK avukatı 
Mariana İlieva, kara sınır böl-
gesindeki yabancılara karşı 
şiddet kullanıldığının, gazete-
cilerin yaptıkları araştırmalarca 
kanıtlandığını öne sürdü.

"Bulgar Sınır Polisi ülkeye gir-
meye çalışan sığınmacılara kar-
şı şiddet uygulamak üzere, üst 
düzeyden talimat almıştır" diyen 
İlieva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polislerin insanları dövdüğü, 
Bulgaristan'a sığınmaya çalı-
şanları kabaca geri püskürttüğü 
tartışılmaz bir gerçektir. Daha 
2013 yılında yapılan bir medya 
soruşturması, sınır polislerinin, 
şiddet uygulamak üzere yöne-
ticilerinden talimat aldıklarını 
belirlemişti. Ortada sergilenen 
tavırdan şüphemiz yok."

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı 
ise bugüne dek sınır polisine, 
kaçak yoldan ülkeye girmeye 
çalışan yabancılara karşı şid-
det kullanımı konusunda tali-
mak verildiğine dair suçlamaları 
reddetmişti.

BHK 'nın avukatı  İ l ieva, 
Bulgaristan'ın Türkiye ile or-
tak sınırının 30 kilometrelik bir 
bölümünde çekilen tel örgüyü 

"utanç seddi" olarak nitelendirdi.
Sağlık ve eğitim sektöründen 

başlayarak, cezaevlerine dek 
varan yaşamın tüm alanlarında 
devletin büyük kurumsal sorun-
lar yaşadığını belirten İlieva, "Bu 
alanlarda reformlar yapmak için 
para bulunamazken, tel örgü 
engelinin çekilmesine para bu-

lunabiliyor" diye konuştu.
"Bulgaristan-Türkiye sınırında-

ki 30 kilometrelik tel örgü, insan-
cıl olmayan onursuz bir tavırdır" 
diyen İlieva savaş ve felaketler-
den kaçan insanlara engel olun-
masının uluslararası hukuka ay-
kırı olduğunu savundu.

                   Anadolu Ajansı

Avrupa Konseyi'nden 
Bulgaristan'a Uyarı
Avrupa Konseyi bünye-

sinde faaliyet gösteren İş-
kence ve Kötü Muameleyi 
Önleme Komitesi, Bulga-
ristan'daki cezaevi ve ka-
rakollardaki uygulamaları 
ve fiziki koşulları eleştirdi.

Komite tarafından yayım-
lanan bildiride Bulgaristan, 

daha önce de ülke ile ilgili 
raporlarda yer alan tavsi-
yeleri dikkate almamakla 
suçlandı.

Bulgaristan'daki cezaev-
leri ve karakollara 2012-
2014 yılları arasında ya-
pılan ziyaretlerle ilgili ra-
porlara özellikle dikkatin 
çekildiği bildiride, gerekli 
iyileştirmeleri yapmaması 
halinde Avrupa Konseyi'nin 
karar organı Bakanlar 
Komitesi'nin duruma el ko-

yacağı uyarısında bulunul-
du.

Bildiride, "Cezaevi perso-
neli ve polisin mahkum ve 
gözaltındaki kişilere kötü 
muamelelerinin sürdüğü" 
belir tilerek, mahkumlar 
arasında şiddet olaylarını 
da endişe verici boyutta 

olduğu bildirildi.
Cezaevleri ve karakol-

ların fiziki koşullarına da 
eleştiri getirilen bildiride, 
tüm uyarılara rağmen ceza-
evlerinin "aşırı dolu olduğu" 
uyarısı yapıldı.

Mahkumlara yönelik di-
siplin cezalarının ağır ol-
masının da eleştirildiği 
bildiride, onlara sağlık hiz-
metlerinin ve hava alma 
olanaklarının da yetersiz 
olduğu belirtildi.

Momçilgrad’da ağaçlandırma 
kampanyası başladı

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye çalışanları ve kasaba okul-
larından öğrenciler 100 fidan diktiler. Bununla ilçe sınırlarında 
ağaçlandırma kampanyası başlatılmış oldu. Fidan dikimi Novo 
Sokolino (Atmacalar) köyü yoluna yakın yeşillik bir alanda yapıldı. 

Dikilen fidanlar karameşe olup, Momçilgrad Devlet Orman İş-
letmesi tarafından Orman Haftası girişimi kapsamında sağlandı. 
Ağaçlandırma kampanyası Belediye Başkanı Akif Akif tarafından 
başlatıldı. Başkan, bölgenin ağaçlandırılmasına yönelik girişimi 
destekleyen herkese kalbi teşekkürlerini sundu.

Belediyenin bu çalışması kasabanın daha da yeşil ve cazibe-
li bir görünüme kavuştuğu bir sürü ağaçlandırma çalışmaların 
bir parçasıdır. Daha 2 000 atlas sediri fidanın apartman arası 
alanlara, yeşil alanlara, okul ve dini binaların bahçelerine dikimi 
yapılacak. 

Belediye, girişime katılmak isteyen vatandaşlara fidan sağla-
maya hazır. Apartman yöneticileri ve teşkilatlar fidan dikilecek 
yerleri belirleyerek sipariş verebilirler.


