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Kırcaali ile Edirne Belediyesi Kardeş Oldu

Kırcaali Belediyesi ile Edir-
ne Belediyesi, her iki belediye 
başkanının imzaladığı protokolle 
kardeş şehir oldu.

Edirne Belediye Meclis Top-
lantı Salonunda gerçekleştirilen 
törene, Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, belediye başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri ile 
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, belediye başkanları, 
sivil toplum örgütleri temsilcileri, 
meclis üyeleri ve çok sayıda ba-
sın mensubu katıldı.

Kardeşlik protokolü imza töre-
ni öncesi açıklamalarda bulunan 
her iki belediye başkanı, iki kent 
arasında kardeşlik ve iş birliği-
nin imzalanan protokolle daha 
da güçlendiğini söyledi.

Azis: "Edirne gibi Kircaa-
li de sel ve su taşkınlarında 
sorunlar yaşıyor"

Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Edirne’de olduğu gibi 
kendi kentlerinde de yaşanan 
sel ve su taşkınlarından dola-
yı sıkıntılar yaşamaya devam 
ettiklerini belirterek, "Bu konu-
lar belediyeleri aşan bir konu. 
Edirne gibi bizler de sel ve su 

taşkınları ile ilgili Kırcaali’de so-
runlar yaşıyoruz. Bulgaristan’da 
toprak kaymalarından dolayı 
Kırcaali’de yaklaşık 50 tane 
ev hasar görürken 6 tanesi de 
tamamen yıkıldı. Barajlar dolu, 
Arda Nehri dolu. Bu konuda 
hem Kırcaali Belediyesi olarak 
hem de Edirne Belediyesi ola-
rak Avrupa Birliği fonlarından 
destek alarak bazı düşünceleri-

miz var. İnşallah bu ortak proje-
lerimizi gerçekleştirdikten sonra 
bunlara da yardımcı olmaya ça-
lışırız" dedi.

Gürkan: "Türk, Yunan ve 
Bulgar hükümetleri vatan-
daşların mağduriyetine son 
vermeli"

Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan da sel ve su taş-
kınlarını önlemek için yapılması 

gereken çalışmaların belediye-
lerin hem bütçelerini hem de 
yetkilerini aştığını dile getirerek, 
"Su kontrol edebildiğiniz sürece 
bereket, zenginlik ama kontrol 
edemediğiniz zaman da felake-
te dönüşüyor. Geçtiğimiz gün 
biz Edirne’deki belediye baş-
kanları olarak Yunanistan De-
deağaç Bölgesi’ndeki belediye 
başkanları ile bir ortak toplantı 

yapmıştık. Muhtemelen önü-
müzdeki süreçte Bulgaristan, 
Yunanistan ve Türkiye ile birlik-
te bu havzadaki belediyeler bir 
toplantı yaparak belki de kendi 
hükümetlerimize bir memoran-
dum da yayınlamayı planlayaca-
ğız zannediyorum. Çünkü Me-
riç, Arda ve Tunca Nehirleri’nin 
temizlenmesi, rejimlerinin dü-
zenlenmesi, yataklarının düzen-
lenmesi belediyelerin hem büt-
çesine hem de kanunun verdiği 
yetkileri aşan bir husus. Bunlar 
hükümetler arası halledilmesi 
gereken meseleler. Umuyorum 
ki artık hem Türk hükümeti hem 

Bulgar hükümeti hem de Yunan 
hükümeti bu konuda vatandaş-
larının mağduriyetlerine bir son 
verme çabasına bir an önce 
başlayacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından her 
iki belediye başkanı da mec-
lis salonuna geçerek iki şehir 
arasında hazırlanan Kardeşlik 
Protokolünü imzaladı. Edirne 
Belediye Başkanı Gürkan, Kır-
caali Bölgesinde yaşayan Hris-
tiyan vatandaşların Paskalya  
Bayramı’nı da kutlayarak, Kır-
caali Belediye Başkanı Aziz ile 
birlikte yumurta tokuşturdu.

                                      IHA

Başmüftülükten tasavvuf müziği konseri
Bulgaristan'daki Kutlu Doğum 

Haftası etkinlikleri kapsamında 
Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftülüğü Sofya'da tasavvuf 
müziği konseri düzenledi.
Başkentin parlamento bina-

sındaki Sveta Sofia salonun-
daki konserin açılışınında ko-

nuşan Başmüftü Dr. Mustafa 
Aliş Haci, Hz. Muhammed'in 
(SAV) dünyaya geldiğinde, 
dünya üzerine karanlık çök-
müş olduğunu, kendisinin de 
Peygamber olarak insanlığa 
yol gösterdiğini söyledi. 
Başmüftü Haci, sözlerini şöy-

le sürdürdü: "Malefsef, bin 400 
yıl sonra insanoğlu yine doğ-
ru yoldan uzaklaşmış, insan-
lık değerlerini kaybetmiş ve 
dolayısıyla yeni bir peygam-
bere ihtiyaç duymaktadır. Hz. 
Muhammed'den sonra başka 
bir Peygamber gelmeyeceğine 
göre, insanlığa örnek olabile-
cek Müslümanlar, Peygamberi 

güzel anlayıp bütün insanlara 
anlatmaları gerekmektedir." 
Kutlu Doğum haftası dola-

yısıyla düzenlenen konserin 
başında Edirne'deki Selimi-
ye Cami'si başimam hatibi 
Süleyman Demiray Kur'an-ı 
Kerim'den ayetler okudu. 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın 
mersiyehanlık unvanın verdiği 
Celal Yılmaz'ın mersiyeler oku-
nuşu ile süren etkinliğin müzik 
bölümünde ise Necip Karakaya 
Türk tasavvuf müziğinden ör-
nekler sundu.
Farklı dini etnik ve kültü-

rel gruplarından bine yakın 
izleyicinin izlediği konsere 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe, Bulgaristan 
Savunma Bakan Yardımcısı 
Orhan İsmailov ve bazı Müslü-
man ülkelerin büyükelçileri de 
katıldı.
                     Anadolu Ajansı



  Kırcaali Haber 222 Nisan 2015 HABERLER

Doç. Dr. Stefço Stoynev: “Ençets köyünde 
yaşanan heyelanın önüne geçilmesi çok zor”

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis ile 
birlikte Kırcaali İlçesindeki 
heyelan bölgelerinde in-
celemelerde bulunan Sof-
ya St. İvan Rilski Maden-
cilik ve Jeoloji Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Müh. 
Lüben Totev’in başkanlı-
ğındaki ekip düzenlenen 
basın toplantısında bilgi 
verdi. Madencilik ve Jeo-
loji Üniversitesi Hidrojeo-
loji Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Stefço Stoynev, 
Ençets (Salman) köyünde 
meydana gelen heyelanın 
büyük olduğunu ve önüne 
zor geçileceğini, fakat Kır-
caali Barajı’nın duvarıyla 
hiçbir bağlantısı olmadı-
ğını belirtti. Baraj duvarı-
nın, köy içinden geçen 20 
metre derinliğindeki çat-
lakla bağlantısı olduğuna 
dair herhangi bir belirtiler 
olmadığını kaydetti. Doç. 
Dr. Stoynev, duvar inşa 
edilmeden önce kapsam-
lı bir şekilde incelemeler 
yapıldığını ve güvenlik 
açısından tehlike olmadı-
ğının altını çizdi. Ülkenin 
çeşitli yerlerinde meydana 
gelmiş 250’den fazla he-
yelanın önüne geçilmesi 
konusunda çalışmalarda 
bulunan bilim adamı, şu 

anda Ençets köyünde 
yaşanan heyelanın dur-
durulmasının mümkün ol-
madığını ileri sürdü. Şim-
dilik sadece gözetim ya-
pılabileceğini ifade eden 
Doç. Dr. Stoynev, Ençets 
köyü yolundaki heyelan 
bölgesinde acil olarak 
güçlendirme çalışmaları 
yapılması gerektiğini vur-
guladı. Yolda heyelan ne-
deniyle çatlaklar oluşmuş 
ve önlemler alınmadığın-
da er veya geç yolu etki-

si altına alacak. Barajın 
kıyısında bulunan Kürek 
Sporu Tesisleri yanında 
oluşan heyelanın yer altı 
sularından kaynaklandığı, 
fakat sığ sular olduğu için 
kolay önüne geçileceğini 
paylaştı.

Sipey (Duranlar) köyün-
de heyelanlara neden 
olan yeraltı sularının da-
ğıtılması için acil drenaj 
çalışmaları yapılması 
gerekiyor. Acil olarak ha-
rekete geçilmezse, 16 ev 

halkının can güvenliği teh-
like altına girecek. Köyün 
Bentonit kil yatağı üzeri-
ne kurulu olduğu ve bir-
kaç küçük heyelanın söz 
konusu olduğu anlaşıldı. 
Doç. Dr. Stoynev, Sipey 
köyünde drenaj çalışma-
ları yapıldığı takdirde köy 
sakinleri evlerinde yaşa-
maya devam etmelerinin 
tehlikeli olmadığını belirtti. 

Filibe Üniversitesi Kır-
caali Şubesi binasının 
çökmesi, temel zeminin 

çakıl ve killerden oluştu-
ğu için zayıf olmasından 
kaynaklandığını paylaşan 
uzman, temel zeminin 
güçlendirilmesine dair 
tavsiyelerde bulunuldu-
ğunu bildirdi. 

Kırcaali Sinir ve Ruh 
Hastalıkları Hastanesi ya-
kınında yaşanan heyela-
nın yavaş yavaş hastane 
binasına yaklaştığı ve bir-
kaç köye içme suyu temin 
edilen pompa istasyonunu 
da tehlikeye soktuğu belli 
oldu. Burada da acil ola-
rak müdahale edilmesi 
gerektiğine dikkat çekildi. 

Heyelan bölgelerinde 
incelemelerde bulunan 

ekip Paskalya kutlama-
larından hemen sonra 
bir rapor hazırlayacak. 
Kırcaali belediye başkanı 
raporunu Başbakan Boy-
ko Borisov’un dikkatine 
arz edip, acil olarak dev-
letin meseleye müdahale 
etmesini talep etmek üze-
re Başbakan ile görüşme 
talep ettiği bildirildi. Müh. 
Azis, “Heyelanlar söz ko-
nusu olunca sorumlulu-
ğunu alarak konuşulması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Bu yüzden bu raporun ge-
lecekte konuyla ilgili yapı-
lacak yorumlar açısından 
da önemli olduğunu düşü-
nüyorum” dedi. 

Bursa’dan Kırcaali Güreş Kulübü’ne Destek
Yaptığı yardımlar la 

Bursa’daki tüm amatör 
spor kulüplerinin gören 
gözü duyan kulağı olan 
Büyükşehir Belediyesi, 
kardeş şehir ilişkileri çer-
çevesinde Kırcaali Gü-
reş Takımı’na da malze-
me desteğinde bulundu.
Bursa’daki tüm amatör 

spor kulüplerine alt yapı 
ve malzeme desteğini 
sürdürün Büyükşehir Be-
lediyesi, yurt dışındaki 
kardeş kulüplere de aynı 
hassasiyetle yaklaşıyor. 
Kırcaali bölgesinde yeni 
kurulan güreş takımının 
malzeme desteği de 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sağlandı. Bü-
yükşehir Belediyespor 
eliyle yapılan yardımda; 
28 adet eşofman takımı, 
spor çantası ve ayakka-
bılarıyla birlikte Kırcaali 
Güreş Takımı Başkanı 
Atalay İbişoğlu’na tes-
lim edildi. Büyükşehir 
Belediyespor’a ait Fethi-
ye Spor Kompleksi’nde 
gerçekleşen teslim, Bü-
yükşehir Belediye Baş-

kanvekili Abdullah Ka-
radağ tarafından yapıldı.
Şampiyonluk vurgu-

su…
Spor yapan ve spor-

cu sayısını ar tırmak 
için gece gündüz fa-
aliyet gösterdikler ini 
ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, Bur-
sa’daki amatör tüm ku-
lüplere malzeme ve alt 

yapı desteğini sunduk-
larını belirtti. Türkiye ve 
Bursa’nın geleceği olan 
çocuklar için sadece il 
sınırlarıyla yetinmedikle-
rini, başta Balkan ülkele-
ri olmak üzere talep ge-
len her bölgeye ellerin-
den geldiği oranda yar-
dım ettiklerini söyleyen 
Başkanvekili Karadağ, 
bu kapsamda Kırcaa-
li Güreş Takımı’nın da 

desteklendiğini vurgula-
dı. Takım temsilcilerine 
malzemelerini teslim 
eden Başkanvekili Kara-
dağ, kulüp yetkililerinden 
şampiyonluk beklediğini 
vurguladı.
Kırcaali Güreş Takımı 

Başkanı Atalay İbişoğ-
lu ise, yapılan yardım 
nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür 
etti.

Gümülcine’deki Yenice 
Mahalle Camii Yakıldı!!!
Gümülcine'nin Osmanlı dönemi camilerin-

den Yenice Mahalle'de yer alan Mahmut Ağa 
Camii 17-4-2015 günü saat 04 sıralarında kim-
liği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Yakılan cami kullanılamaz hale geldi. Cami 
ana giriş kapısında başlayan yangın daha son-
ra hanay kısmına ve devamında da çatıya sıç-
radı. Bölgede yaşayan soydaşlar olayı itfaiye 
ve polise bildirdiler. İtfaiye yangını daha fazla 
büyümeden söndürdü. Olay yerine çok sayıda 
Müslüman akın etti. Doğu Makedonya-Trakya 

Bölgesi Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı 
ve Bölge Meclisi üyesi Av. Önder Mümin de 
olay yerine gelerek bilgi aldılar. Yapılan açıkla-
malarda bu vandalizm olayını kınadıklarını ve 
faillerin bir an önce yakalanması gerektiğini 
vurguladılar.

Yenice Mahalle Camii (Mahmut Ağa Ca-
mii)

Edirne Vilayeti Salnaöesi'nde caminin kaydı 
mevcuttur, ancak inşa tarihi verilmemekte-
dir. Salnamede şyle denilmektedir: Mahmut 
Ağa Camii, Yenice Mahalle'dedir. Tarih-i bi-
nası meçhuldür. Mahmut Ağa Cami-i Şerif'i 
denilmekte ise de bunun tarikat-ı aliye-i Nak-
şibndiden Abdülkerim Efendi'nin âsâriyle sabit 
olmuştur..."

Caminin haziresinde ise ünlü âlimlerden Ab-
dülkerim, Abdülhalim ve Hoca Mahmut Efendi 
gibi zatlar yatmaktadır. (Yunanistan'da Türk 
Mimari Eserleri-İsmail Bıçakçı)
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Bulgaristan'da Yolsuzluklarla Mücadele
Bulgaristan Hükümeti 

2015-2020 yılları ara-
sında yolsuzluklarla mü-
cadele için yol haritası 
çizecek "Ulusal Strateji" 
belgesini onayladı.
Ülkenin istikrarlı gelişim 

planı kapsamında kabul 
edilen stratejide, "yol-
suzlukların ülkedeki de-
mokrasi ve sürdürülebilir 
gelişimin en büyük engeli 
olduğu" ifade edildi. 
Belgede ana öncelik 

olarak devletin üst düzey 
kademelerindeki rüşvet-
le savaşımı gösterilirken, 
farklı alanlarda 33 önlem 
içeren strateji paketinde, 
Bulgaristan, küçük çaplı 
rüşvet olayları Avrupa 
Birliği’nin (AB) ortalama 
düzeyinin altında olması, 
devlet idaresinin üst ka-
demelerindeki rüşvetin 
ise cezasız kalmamak 
suretiyle önemli ölçüde 
sınırlandırılması hedef-
leniyor. 
Etkin üst düzeydeki bü-

rokratlara kadar ulaşacak 
yolsuzlukla mücadele bi-
rimlerin oluşturulması, 

seçim ortamında, ada-
let, içişleri ve denetleme 
organlarındaki yolsuz-
luklarla mücadele, va-
tandaşların küçük rüşvet 
sıkıntılarından korunması 
ve tüm yolsuzluklara karşı 
toplumsal bir tahammül-
süzlük oluşturulması belir-
lenen görevlerin arasında 

yer aldı.
-Gümrüklerdeki rüşvet 

uygulamaları-
Strateji kabulü ile ilgi-

li yapılan görüşmelerin 
çerçevesinde Başbakan 
Boyko Borisov’un yaptı-
ğı konuşmada özellikle 
Bulgaristan-Türkiye sı-
nırındaki yıllardır süren 

kapsamlı mal kaçakçılık 
olayları örnek gösterdi.

Başbakan Borisov, ülke-
de en üst düzeyde gerçek 
denetim yapılacak bağım-
sız bir yolsuzlukla mü-
cadele kurumunun aktif 
olarak faaliyete geçmesi 
gerektiğini söyledi.

Özellikle sınır aşırı ka-

çakçılık olayları ile müca-
dele alanında üç aydır bü-
yük çabalar gösterildiğini 
ancak alınan sonuçların 
"umutsuzluk verici oldu-
ğunu" ifade eden Borisov, 
gümrükçü ve sınır polisle-
rin yaşadıkları saray gibi 
evlerini örnek gösterdi.

Bazı görevlilerin rüşvet 
alırken üç kez yakalanıp 
üç kez "suçsuz" çıkıp, 
tekrar görev başına geri 
dönmelerini skandal ola-
rak nitelendiren Borisov, 
ülkenin Vergi Müdürlüğü 
ve Gümrükler Ajansının 
aynı çatı altında birleş-
mesini önerdi.

Başbakan Borisov, Edir-
ne valiliğince hazırlanan, 
yapılacak kaçakçılık olay-
ları ile ilgili Türk gümrük 
yetkililerinin Bulgar mes-
lektaşlarına verdikleri ya-

zılı ihbarların yırtılıp atıldı-
ğını ve sorgulanan güm-
rükçülerin hala bunun he-
sabını vermemekte ısrarlı 
olduklarına vurgu yaptı.
Bulgar gümrükçülerin 

bazılarının "başka hü-
kümdarların kulu olduk-
larını" söyleyen Borisov, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Edirne Valisi bizim İçiş-

leri Bakanlığı Genel Sek-
reterini davet ederek, suç 
ihbarları içeren belgeler 
takdim etmiştir. Edirne 
Valisi, bizim gümrükçü 
ve sınır polislerimizden 
Bulgaristan’ı daha çok 
önemsiyor. Bunlar ıslah 
olmazsa gerekirse ordu-
yu oraya görevlendiririz, 
ancak bu rüşvete artık 
son verilmeli."

       Anadolu Ajansı 

Kırcaalil i  Gürsel Dönmez 
Bursa’dan Milletvekili Adayı Oldu

7 Haziran 2015 Ge-
nel Seçimlerine gider-
ken, partilerin milletvekili 
adaylarının belirlenme-
si ile bir merhale daha 
aşılmış oldu. Bu süreç-
te Bal-Türk’ün iki üyesi 
Kocaeli’den Ak Parti Mil-
letvekili Adayı olurken, 
Bursa’dan da Bulgaris-
tan / Kırcaalili bir isim Ak 
Parti’den Milletvekili Adayı 
oldu.

Son olarak Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığında 
Başkan Yardımcısı ola-
rak görev yapan Gürsel 
DÖNMEZ, yeni dönemde 
Balkanlar ve Bulgaristan 
Türkleri için mecliste hiz-
mete devam edecek gibi 
görünüyor.

Bal-Türk olarak, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı ile yü-
rüttüğümüz çalışmalarda 
daima yanımızda olan, 
Sayın Gürsel Dönmez’e 
başarılar diliyoruz.

Dr. Gürsel Dönmez’in 
Özgeçmişi:

01. 07.19 6 4  K ı r c a -
al i  doğumlu.  A i les i , 
Bulgaristan’dan Bursa’ya 
1969 yılında göç etti. Dost 
ve akraba çevresinin çok 
büyük kısmı Bursa’da ya-
şıyor.

Evli. Eşi, tezhip sanat-
çısı. Çok iyi derecede 

Almanca ve iyi derecede 
İngilizce bilir. Eski gaze-
teci, dergi yayıncısı, bilim 
adamı, edebiyatçı ve çok 
sayıda sivil toplum teşki-
latında çalışan bir aktivist. 
Yayınlanmış̧ bilimsel ma-
kaleleri ve kitapları var. 
Siyaset Bilimi, Sosyoloji, 
Ekonomi, Tarih, Kültür, 
Felsefe ve Edebiyat alan-
larında okur, yazar ve 
düşünür. Fırsat buldukça, 
hobi olarak resim yapar. 
Yüzmeyi sever.

Sakarya-Ar if iye Öğ -
retmen Lisesi (1982) ve 
Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi 
(1986) mezunu. 1987’de 
Viyana’ya gitti. Viyana 

Ekonomi Üniversitesi’nde 
yüksek lisans ve bir süre 
özel sektörde yöneticilik 
yaptı.

1993 - 98 arası  To -
kat  Gaz iosmanpaşa 
Üniversitesi’nde Genel 
Sosyoloji ve Metodoloji 
Araştırma Görevlisi ola-
rak çalıştı. 28 Şubat süre-
cinde malum sebeplerden 
dolayı istifa etti. Bu esna-
da Viyana Ekonomi Üni-
versitesi Felsefe ve İktisat 
Sosyolojisi Enstitüleri’nde 
başladığı doktorasını 
1999’da tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinin 
kuruluş̧ döneminde Ab-
dullah Gürsel imzasıyla 
dış̧ politika konularında 

köşe yazıları yazdı. Der-
gilerde, denemeler ve şi-
irler yayınladı. 2001-2009 
arasında Almanca, Türk-
çe ve İngilizce makaleler 
yayınlayan Euro Agenda 
– Avrupa Günlüğü dergi-
sinin yayıncılığını ve edi-
törlük görevini yürüttü. 
Hayatının yaklaşık 20 yılı 
Viyana’da geçti.

2009-2015 arasında 
Başbakanlık bürokra-
tı olarak, Balkanlar ve 
Yurtdışı Türkler konula-
rında üst düzey diploma-
tik görevler yürüttü. 2015 
Şubat ayında, AK Parti 
Bursa Milletvekili Aday 
Adayı oldu.

             Kırcaali Haber

Belediye Başkanı Hasan 
Azis’den hastaneye bağış

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Dr. 
Atanas Dafovski Hastanesi’ni ziyaret ederek, 7 
Nisan-Dünya Sağlık Günü münasebetiyle sağlık 
alanında çalışanların bayramını tebrik ederek, 
onurlu ve fedakar emeklerinden dolayı teşekkür 
etti. Hastane yönetimi tarafından düzenlenen kut-
lama törenine konuk olan Müh. Azis, dünyada en 
değerli şey olan insan hayatını ve sağlığını koru-
ma misyonunu üstlenen hekim ve sağlık uzman-
larına sağlık, bol enerji ve işinden memnuniyet 
duymalarını diledi. 

Belediye Başkanı selamlama konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi: ”7 Nisan hepimizin, sizle-
rin profesyonelliğiniz, sorumluluğunuz ve insan-
severliğiniz için teşekkürlerimizi ifade ettiğimiz 
gündür. Kırcaali Belediyesi olarak, yerel düzeyde 
sağlık alanında mevcut güncel sorunlara karşı 
duyarlılık göstermişizdir. İnsanların kaybetmek 
üzere oldukları en değerli zenginliği olan hayatı 
ve sağlığını geri kazandırmaya yönelik çabaları-
nız desteklenmeye devam edilecek. Bizim ortak 
hedefimiz tanı konulmasında, tedavi sürecinde 
daha yüksek bir düzeye ulaşılması ve ilçe sa-
kinlerinin daha da iyi bir sağlık statüsüne sahip 
olmalarıdır. Sizler her gün ihtiyaç duyanlara umut 
ve inanç aşılıyorsunuz. Sizler için hekim, hemşire 
ve sağlık işçisi olmak sadece bir iş sahibi olmak 
değil, hayatınızın misyonu ve anlamı demektir. 
Onurlu ve fedakar emekleriniz için tüm Kırcaali 
İlçesinin sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyo-
rum”.

Belediye Başkanı, geçen 21 Ocak Ebeler 
Günü’nde verdiği sözü tutarak Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Bölümü Başkanı Dr. Vanya Taşeva’ya 
tüm ekibi için renkli bir televizyon seti hediye etti. 

Kutlama töreninde belediye başkanına eşlik 
ederek Kırcaali Hastanesine uzun yıllardır ba-
ğışlarda bulunan Hılmi Bernar da hazır bulundu. 
2005 yılında Bernar, Hemodiyaliz Bölümü’nün fa-
aliyetini kolaylaştıran paha biçilmez değeri olan 
bir bağışta bulunmuştu. Hilmi Bernar, böbrek has-
talarının tedavisinde kullanılan 5 adet cihaz bağı-
şı yaptı. İsveç’te yaşayan hayırsever vatandaş ve 
Belediye Başkanı Hasan Azis sayesinde hastane 
birkaç yıl önce modern donanımlı bir ambulansa 
kavuştu.
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Bulgaristan Romanları: Duvarın arkasında kalan yaşamlar
Vidin şehrindeki Roman 

Bölgesi’ni bir duvar şehir-
den ayırıyor. Romanlar 
ise çareyi duvarda delik-
ler açmakta buluyor. DW 
muhabiri Tatiana Vaks-
berg bölgede geçirdiği 
bir ayı anlatıyor.30 gün 
Çayka (Martı) Sokağı'nda 
yaşadım. Burası gezinti 
için oldukça uygun, fakat 
yeni iş arayışındaysanız 
bu adres oldukça prob-
lemli. Komşum Radosti-
na (gerçek ismi DW ta-
rafından değiştirilmiştir) 
satış danışmanı olarak 
ancak 2 gün çalışabilmiş. 
Zira, işvereni ikametgâh 
belgesini görür görmez 
Radostina‘yı işten atmış. 
Çayka Sokağı'nda yalnız-
ca Romanlar yaşıyor ve 
yapılan bir ankete göre 
Bulgarların yüzde 48'i 
bu azınlık mensuplarıyla 
aynı işyerinde çalışmak 
istemiyor.

8 Mart'ta bölge sakinle-
rinin günlük yaşamlarının 
içinde olmak ve onlarla 
doğrudan iletişime geçe-
bilmek amacıyla Roman-
ların yerleşim bölgesine 
taşındım. Beraberimde iyi 
tavsiyeler, birkaç önemli 
telefon numarası ve hiç-
bir işe yaramadığını son-
radan anladığım bir şehir 
haritası getirmiştim. Şehir 
planı yararsızdı, zira plan-
da bu yerleşim bölgesi 
Kuzeybatı Bulgaristan'da 
yer alan Vidin şehriyle 
doğrudan bağlantılı gö-
züküyordu. Gerçekte ise 
Romanların bölgesi bir 
kilometre uzunluğundaki 
beton bir duvarın arkasın-
da kalıyordu. Dolambaçlı 
bir yol bir mezarlık üzerin-

den şehre uzanıyordu.
Yerel yönetim duva-

rın ‘‘güvenlik nedeniyle‘‘ 
inşa edildiğini ve Roman-
lara karşı bir ayrımcılık 

amaçlamadığını iddia 
ediyor. Gerekçeye göre, 
duvar Romanların evleri-
ni demiryolu raylarından 
ayırarak bölge sakinleri-
nin çocuklarını olası ka-
zalardan koruyor. Bunu 
yaparken de yayalar için 
aşılmaz bir engel yaratmı-
yor, çünkü maviye boyan-
mış bir üst geçit sakinlerin 
‘‘hizmetinde‘‘.

Duvardaki delikten 
‘‘karşıya‘‘ geçiş

5 yaşındaki Mitko anne-
sinin bütün bu merdiven-
leri çıkıp inmekten ba-
caklarının ağrıdığını söy-
lüyor. Mitko her gün saat 
9.00'da duvarın önüne 
geliyor, çünkü gittiği yuva 
duvarın öte tarafında. 
Uzun zaman önce böl-
genin kendi çocuk yuvası 
kapatıldığından çocuklar 

artık şehir merkezine in-
mek zorunda kalıyor. Mit-
ko gibi diğer tüm çocuklar 
duvarın içindeki bir delik-
ten kir pas içinde kalarak 

diğer tarafa geçiyor.
Bölge sakinleri duvar 

için yapılan riyakâr açık-
lamalara oldukça kızgın. 
Konuştuğumuz herkes 
bunun güvenlikle bir ala-
kası olmadığını ve bir 
utanç kaynağı olduğunu 
anlatıyor. 23 yaşındaki 
genç bir öğretmen demir-
yolunun önüne çekilebi-
lecek bir çitin yeterli ola-
bileceğine işaret ediyor. 
70 yaşındaki bir emekli 
ise duvarsız geçen 40 yıl 
içinde tek bir kaza bile ya-
şanmadığını söylüyor.

Kısa süre önce şehir-
deki işinden olan Dimitır 
da her şeyin kasıtlı yapıl-
dığı görüşünde. O işini 
Roman olduğu için değil, 
çalıştığı pozisyon kaldırıl-
dığı için kaybetmiş. Vidin 
Bulgaristan'da işsizliğin 

en yaygın olduğu şehir. 
Dimitır'la sular içindeki 
arka bahçesinde konuşu-
yoruz, onun evi de bölge-
de su baskınından etkile-

nen yüzlerce evden biri. 
‘Duvara dair bahsettiği 
‘‘kasıtın‘‘ ne anlama gel-
diği sorusuna ise sessiz 
kalıyor.

‘Biz bir gettoda yaşa-
mıyoruz‘‘

‘‘Avrupalı bakış açısına‘‘ 
göreyse cevap olduk-
ça açık: Etnik bir azınlık 
bölgesini şehirden ayıran 
bir duvar çoğunluğun ve 
yerel yönetimin tüm diğer 
iddialarının aksine ‘‘get-
tolaştırma‘‘ anlamına ge-
liyor. Olayın politik boyu-
tuna Vidin'de neredeyse 
hiç değinilmiyor; insanlar 
üzerinde yarattığı psiko-
lojik etki konusundaysa 
sessizlik hakim. Bölge 
sözcüleri bir gettoda ya-
şamadıklarını ve normal 
insanlar olduklarını sürek-
li tekrar ediyorlar. Onlara 

göre, ‘‘getto‘‘ kelimesi bir 
aşağılama, suçlama an-
lamına geliyor ve alt sı-
nıfa mahkum olduklarına 
işaret ediyor. Kavramın 
neden çoğunluğun kına-
masını ihtiva ettiğini ve 
diğer herkesi dışladığını 
anlayamadıklarını söylü-
yorlar.

V i d i n ' d e k i  R o m a n 
Bölgesi‘nin adı ‚‘‘Nov Pıt‘‘ 
yani‚‘‘Yeni Yol‘‘. Bu isim 
özellikle de bölgeden 
şehre doğrudan uzanan 
hiçbir yolun bulunmadığı 
şu zamanlarda kulağa 
oldukça ironik geliyor. 
Mezarın etrafını dolanan 
yol da artık işe yaramıyor. 
Çünkü mezarlık dolup ta-
şıyor.

Şehre yeni bir su tesisa-
tı döşenmesi projesi ise 
hâlâ gerçekleşmemiş. 
Zira zimmete geçirilen 
vergiler ve rüşvetle suç-
lanan bir belediye baş-
kanından geriyeyse uzun 
zamandır beklenen bu te-
sisat yerine 15 kilometre 
uzunluğunda arabaların 

giremediği sokaklar kal-
mış.

Yeni bir yol?
Roman Bölgesi de şeh-

rin geri kalanı gibi bu du-
rumdan muzdarip. Ancak 
etnik Bulgar bölgelerine 
bakarak onların bir prob-
lemi daha var; zira bu böl-
geye yeni su tesisatı dö-
şenmeyeceği söylenmiş. 
Yani bölge sakinleri, su 
ve şehre doğrudan giden 
bir yol olmaksızın duvarın 
gerisinde kalmaya mah-
kum ediliyor.

Dimiter öfkeyle‚ ‘‘Bari-
yerler ve sokağa çıkma 
yasağı da olursa tam 
olacak‘‘ diyor. Her şeye 
bir gerekçe bulunuyor: 
güvenlik nedeniyle inşa 
edilen bir duvar ve bölge-
deki bir çok evin izinsiz 
yapılanması nedeniyle 
döşenemeyeceği söyle-
nen bir su tesisatı. Dimi-
tır ve diğer Romanlar için 
bölgede yaşam gittikçe 
zorlaşıyor ve onlar için 
ufukta ‘‘yeni bir yol‘‘ gö-
rünmüyor…              DW

“Radikal  İslam” davası 
zanlıları tutuklu yargılanmaya 

devam edecek
Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesi, 31 Mart 

2015 tarihinde düzenlenen operasyonda tutuk-
lanan sözde Radikal İslam vaaz etmekle suç-
lanan altı şahsın tutuklu olarak yargılanmasına 
karar verdi. 

Avukatların sunduğu argümanlara rağmen ha-
kim Hristo Penev, dava dosyasının 24.cildinde 
yer alan ekspertizlerin tartışmasız bir şekilde bu 
kişilerin facebook profillerinde İŞİD terör örgütü-
ne destek ve savaş çıkarma yönünde mesajlar 
verdiklerini kanıtladığını ileri sürdü. 

Davayla ilgili ifade veren bir gizli dahi 9 tanığın 
zanlılardan Yosif Minçev’in Filibe’deki grubun 
yöneticisi olduğunu belirttikleri açıklandı. On-
ların ifadelerine göre bu kişi Radikal İslam uy-
gulamak gerekçesiyle hapis cezasına mahküm 
edilen Ahmed Musa Ahmed’in en güvenilir ada-
mı ve onun yardımcısı Bango lakabıyla bilinen 
Aleksandır Emilov. İkisinin Filibe’de Romanların 
yaşadığı Şeker Mahalle’de vaaz ettikleri ileri sü-
rüldü. Yosif Minçev’in eksik olduğu zamanlarda 
grubun Bango tarafından yönetildiği ifade edildi.

Sözde Radikal İslam vaaz etmekle suçlanan 
şahıslar Pazarcık’tan Orhan Bırzak, Rayko 
Kırtalov ve Veselin Stefanov, Filibe’den Yosif 
Minçev ve Aleksandır İvanov ve Asenovgrad 
(Stanimaka) kasabasından Nenko Şterev. Aynı 
dava kapsamında Filibe’den Rangel İliev ve 
Pazarcık’tan Mustafa Ali için de gıyabi tutuklu 
olarak İnterpol tarafından yakalama emri çıka-
rıldığı bildirildi. İddianameye göre bu kişiler Ah-
med Musa Ahmed’in yönettiği grubun üyeleridir. 

Onlar Facebook’ta çeşitli sayfalarda Radikal 
İslam konusunda paylaşımlarda bulunuyorlar-
mış. Evlerinde İŞİD terör örgütünü sembolize 
eden giysiler, şapkalar, şeritler ve bayraklar bu-
lunduğu belli oldu.

Karayolu çöktü, evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Momçilgrad (Mes-

tanlı) Belediyesi, Ba-
kanlar Kurulu’na bağlı 
Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonuna mart ay 
başında yaşanan do-
ğal afet sonucunda 
aktifleşen heyelan ve 
kitle hareketlerinden 
dolayı güçlendirme ve 
onarım çalışmaları için 
mali destek talebinde 
bulunacak. Mart ayında 
yağan yoğun kar nede-
niyle Pazartsi ve Drum-
çe köylerinde iki konut 
bina çökmüştür. Mom-
çilgrad İlçesinde jeoloji 
uzmanları tarafından 
en tehlikeli heyelanla-
rın oluştuğu bölgelerde 
tam ekspertiz yapıldı. 
Pazartsi köyünde mey-
dana gelen heyelan 

yerlilere oldukça maddi 
zarar verme tehlikesini 
taşıyor. Köyde altı ki-
şilik bir aile, evlerinde 
oluşan çatlaklar so-
nucunda tahliye edil-
miştir. Heyelanın önü-
ne geçilinceye kadar 
akrabalarının yanında 
kalacaklar. Muhtarlık 

binası duvarlarında da 
çatlaklar oluşmuş, sıva 
dökülmüştür. 
Zvezdel (Gökviran) 

köyü bölgesi kesimin-
de meydana gelen 
heyelanın iki ilçe halkı 
için temel güzergah 
olan Momçilgrad-Kru-
movgrad (Koşukavak) 

ulusal karayolunu et-
kisi altında bırakmıştır. 
Momçilgrad Belediyesi, 
yaklaşık 300 metrelik 
geçici çevre yolu ya-
pımı için inşaat araç-
ları sağlayarak soruna 
çözüm buldu. Gruevo 
(Hayranlar)-Letovnik-
(Yazla) ve Konçe-To-
kaçka yol kesimlerinde 
de heyelanlar meydana 
gelmiştir. 
Heyelan bölgelerinde 

yapılan jeolojik incele-
melerin sonuç raporu 
hazır olunca Mom-
çi lgrad Belediyesi, 
Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’na güçlen-
dirme ve onarım çalış-
malarına ilişkin projeler 
sunacak. 

         Kırcaali Haber
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Ekonomi Bakanı Lukarski, Kırcaali’de ikinci 
bir Biznes-İnkübatör’ün açılışını yaptı
Bulgaristan Ekonomi 

Bakanı Bojidar Lukars-
ki, Kırcaali’de ikinci bir 
Biznes-İnkübatör’ün res-
mi açılışını yaptı. Açılışta 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis ve Vali İliya 
İliev hazır bulundular. 

Bakan Lukarski yaptığı 
konuşmada, “ Biznes-
İnkübatör gibi kuruluş-
ların açılması, devletin 
Kırcaali’de olduğu gibi 
ekonomik açıdan az ge-
lişmiş bölgelerde küçük 
ve orta ölçekli şirketlerin 
teşvik edilmesi politikası 
dahilindedir. Bu projeden 
en kısa zamanda olumlu 
sonuçlar elde edileceğin-
den eminim” diye kaydetti. 
Lukarski, “Özel girişimci-
lik, bölgede ekonominin 
büyümesini ileriye taşı-
yor. Devletin rolü girişim-
cilere elverişli koşullar 
yaratmaktır. Bakanlığımız 
destek mekanizmaları 
oluşturuyor. 2020 yılına 
kadar uygulanacak Yeni-
likler ve Rekabet edebilir-
lik Operasyonel Programı 
kapsamında sağlanan 
kaynaklar henüz kullanıl-
maya başlanacak” diye 

paylaştı. Bakan, program 
kapsamında 1,3 milyar 
avrodan fazla kaynak 
sağlanacağını ve 9 000’i 
aşkın firmanın destekle-
neceğini belirtti. 

K ı r c a a l i  B e l e d i y e 
Başkanı Hasan Azis, 
Kırcaal i ’de ik inc i b ir 
Biznes-İnkübatör’ün açıl-
masının sevinç kaynağı 
olduğunu ifade etti. Birin-

ci Biznes-İnkübatör, 2006 
yılından bu yana faaliyet 
yürütmektedir. Belediye 
Başkanı, “Yeni Biznes-
İnkübatör’ün faaliyeti kap-
samında Kırcaali’de giri-
şimcilere destek verilme-
sini umuyorum. Kırcaali 
Belediyesi’nin şehirde 250 
000’den fazla metrekare 
alana sahip Sanayi Bölge-
si oluşturulmasına ilişkin 

teknik projeye sahip oldu-
ğunu Bakan’ın dikkatine 
arz etmek isterim. Proje-
nin gerçekleştirilmesi için 
AB fonlarından başka 

Ekonomi Bakanlığı’ndan 
da mali destek bekliyo-
ruz. Bu proje sayesinde 
Kırcaali’nin çok daha faz-
la yabancı yatırımcıyı cel-
bedeceğine inanıyoruz” 
dedi. Son yıllarda Avrupa 
Birliği programları kapsa-
mında şehre çok sayıda 
yatırımlar yapıldığını 
ifade eden Müh. Azis, 
büyük Avrupa ve Türk 
yatırımcılarının da ser-
maye yatırımları yaptıkla-
rına dikkat çekti. Sadece 
Teklas Holding Şirketi’nin 
Kırcaali’de yaptığı yatırı-
mın 50 milyon Dolardan 
aşkın olduğunu belirt-
ti. Şuan Sanayi Bölgesi 
projesinin gündemde ol-
duğunun altını çizdi. 
Va l i  İ l i ev,  B iznes -

İnkübatör’ün genç giri-
şimcilerin yetiştirilmesine 
ve hizmete açılmasının 
mevcut firmaların güç-

lendirilmesine ve yeni 
işyerleri açılmasına katkı 
sağlayacağı ümidini ifade 
etti. Bu şekilde şehrin ve 
bölge nüfusunun azalma-
sının önüne geçileceğini 
söyledi. İliev, “İş kurma 
fikirlerine sahip herkese 
yardımcı olmaya hazırız” 
dedi. 
Açılış kurdelesini Ba-

kan, Belediye Başkanı ve 
Vali hep birlikte kestiler. 
Açılıştan sonra Obe-

dinenie Halk Toplum 
Merkezi’nin fuayesinde 
yerli ressamların eserleri-
nin yer aldığı sergi tanıtıl-
dı. Ayrıca büyük salonda 
artistik bir şekilde merke-
zin faaliyetlerinin tanıtımı 
yapıldı. 
Daha sonra konuk-

lar Biznes-İnkübatör’ün 
Baykal semtinde bulu-
nan esas binasını ziyaret 
ettiler. 

Bakan Lukarski: “Almanlar, yatırımlarını 
Bulgaristan’a yönlendiriyor”

Ekonomi Bakanı Bo-
jidar Lukarski, ikinci bir 
Biznes-İnkübatör ’ün 
açılışını yapmak için ilk 

defa Kırcaali’yi ziyaret 
etti. Açılış töreninden 
sonra gazetecilerin so-
rularını cevaplayan Ba-
kan, “Kırcaali, Teklas 
fabrikaları sayesinde 
Bulgaristan’da otomotiv 
endüstrisinin merkezle-
rinden biridir. Bulgar sa-
nayisinin geleceği araba 
parçası üretimidir” diye 
belirterek, ülkede sana-
yi bölgelerinin giderek 
daha da güncellik kaza-

narak, yabancı yatırım-
cıları cezbedeceklerini 
kaydetti. Bu sebepten 
dolayı yerel yönetimlerin 

mutlaka altyapıyı iyileş-
tirmek zorunda olduk-
larını belirten Lukarski, 
Çin’de otomobil üretimi 
yapan Almanların kısa 
zamanda Bulgaristan’ı 
tercih etme olasılığı-
nın yüksek olduğunu 
ifade etti. Almanların 
Rusya’ya uyguladıkları 
yaptırımlardan dolayı 
tekrar Avrupa pazarla-
rına geri dönüş yapmak 
istediklerini paylaşan 

Lukarski, bazen yasak-
ların olumlu etkisi de ol-
duğunu kaydetti. 
Yunanistan’ın Bulgar 

malı ithalatında 
vergi uygulama-
sıyla ilgili olarak 
Bakan, bununla 
AB normlarının 
ihlal edildiğine 
dikkat çekerek, 
meselenin sade-
ce Bulgaristan’ı 
değil, tüm AB 
m e v z u a t ı n a 
ilişkin olduğu-
nu belirtti. “En 
kısa zamanda 
başka AB üye-
si  ülkelerden 
de tepki verile-

ceği ve Avrupa 
Komisyonu’nun bu ko-
nuda kararı olacağından 
eminim” dedi. 
Bakan,  başka AB 

üyesi ülkelerin ekono-
mi bakanlarıyla yaptığı 
görüşmelerde Alman 
hükümetinin yürüttüğü 
mali disiplin ve bu doğ-
rultuda popüler olmayan 
önlemler alınmasından 
duyulan endişelerin ele 
alındığını paylaştı. 

Remzi Osman, Enerji ve Su Düzenleme 
Komisyonu Üyesi seçildi

Parlamento, aralarında 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti /HÖH/ eski milletvekili 
Remzi Osman’ın da bu-
lunduğu yeni Enerji ve Su 
Düzenleme Komisyonu /
KEVR/ Başkanı ve üyele-
rini seçti.

Remzi Osman, yedi kez 
Kırcaali bölgesinden Halk 
Meclisi ’ne milletvekil i 
seçildi. HÖH tarafından 
Enerji ve Su Komisyonu 
üyeliğine aday gösterildi, 
sonra da bu göreve onay-
landı. 

Daha önce milletvekilliği 
döneminde Remzi Os-
man, Bölgesel Politika, 
Yerel Yönetim ve İskan 
Komisyonu üyeliğini yap-
tı. Bölgesel politika, yerel 
yönetim, iskan ve su sek-
törü alanlarında yönetme-
likler hazırlama ve kabul 
süreçlerinde aktif olarak 
yer aldı. 

Şimdiki Turizm Baka-
nı Nikolina Angelkova, 

Remzi Osman’ın yardım-
cısıydı.

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaşlar 
(GERB) tarafından aday 
göster i l ip onaylanan 
KEVR üyeleri Evgeniya 
Haritanova ve Svetla To-
dorova. Bulgar Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) aday-
larından tek onaylanan 
KEVR Üyesi Dimitır Koç-
kov, fakat partiden muhte-
melen görevden istifasını 

isteyecekleri bildirildi. 
Diğer onaylanan KEVR 

üyeleri Aleksandır Yorda-
nov ve Vladko Vladimirov, 
Vatanseverlik Cephesi 
Koalisyonun adaylarıdır. 

Reformcu Blok tara-
fından aday gösterilen 
KEVR Başkanı seçilen 
İvan İvanov’dan başka 
Valentin Zlatev de yeni 
KEVR yönetiminde yer 
alacak.

            Kırcaali Haber

Heyelan mağdurlarına yardım için bağış hesabı
Kırcaali Belediye Yönetimi şiddetli yağmur yağışları sonucunda oluşan he-

yelanlar nedeniyle Sipey (Durhanlar), Baştino (Babalar), Nevestino (Büyükde-
re), Ençets (Salman) köylerinde evleri ciddi hasar gören ailelere yardım etmek 
isteyen vatandaşlara, açılan bağış hesabına para yatırarak destek vermeleri 
çağrısında bulunuyor.

Kırcaali D Ticaret Bankası 
Kırcaali Belediyesi 
IBAN: BG09DEMI92408400072453
Banka kodu: DEMIBGSF
Ödeme Tür Kodu: 44 51 00
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İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova: "Türkiye ile kara 
sınırımızdaki tel örgü engeli yılsonuna dek hazır olacak"
Başbakan Yardımcısı ve 

İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova, Bulgaristan, 
Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki Sınır Güven-
lik Koordinasyon Merkezi 
Anlaşması'nın hazır oldu-
ğunu, yakında imzalana-
cağını söyledi.

Bıçvarova, Bulgaris-
tan-Türkiye sınırındaki 
Hamzabeyli 'nin karşı-
sındaki Lesovo Gümrük 
Kapısı'nı ziyaret ederek 
iki ülke arasındaki kara 
sınırına çekilen tel örgü 
engeline ilişkin çalış-
maları denetledi. Bakan 
Bıçvarova, 30 kilomet-
relik bölümü çekilen tel 
örgünün 130 kilometrelik 
kalan kısmını inşa edecek 
Burgaz, Yambol, Haskovo 
(Hasköy) valileri ve Sınır 
Polis Müdürü Milen Pe-
nev ile toplantı yaptı.

Toplantının ardından AA 
muhabirine açıklamalarda 
bulunan Bıçvarova, Tür-
kiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanı Sebahattin Öztürk 
ile telefonda görüştüğünü 

belirterek "Bulgaristan, 
Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki Sınır Güven-
lik Koordinasyon Merkezi 
Anlaşması hazır, yakında 
imzalanacak" dedi.

Bıçvarova, ülkelerin sı-
nırlarının birleştiği Kapi-
tan Andreevo bölgesinde 

kurulması öngörülen Sınır 
Güvenlik Koordinasyon 
Merkezi ile ilgili şunları 
kaydetti: "Türk tarafı bu 
anlaşmayı imzalama-
ya hazır olduğunu ifade 
etti. Yunanistan'dan yanıt 
bekliyoruz. Ortada dikka-
te almamız gereken bir 

husus var. Türkiye'de ha-
ziranın başında seçimler 
yapılacak. Aslında 2011 
yılından beri bekleyen bu 
anlaşmayı hazirana kadar 
imzalayacağımızı umuyo-
ruz.”

Bulgaristan'a sığınma-
cı akınının geçen yılla-

ra göre kat kat arttığını 
söyleyen Bıçvarova, "Bu 
yüzden buraya geldim. 
Baskıya karışı etkin ön-
lemler almak gerekir. Bu 
çerçevede Sınır Polisi'nin 
çalışmaları bundan sonra 
önceliklerimizden birini 
oluşturacak" diye konuş-
tu.

İçişleri Bakanı Yardım-
cıları Krasimir Tsipov ve 
Filip Gunev ile Elhovo 
bölgesindeki bulunan sı-
ğınmacı merkezini ziya-
ret ettiklerini ifade eden 
Bıçvarova, ülkenin güney 
sınırına 100 polisin daha 
konuşlandırılacağını, bun-
lardan 62'sinin Türkiye sı-
nırında, kalanının da Yu-
nanistan sınırında görev 
yapacağını söyledi.

Bıçvarova, tel örgü en-
geliyle ilgili de "Türkiye ile 

kara sınırımızdaki tel örgü 
engeli yıl sonuna dek ha-
zır olacak" dedi.

Sınır Polis Müdürü Pe-
nev de sınır güvenliği için 
helikopterlerin de devreye 
sokulacağını, yıl sonuna 
kadar radar gözetim sis-
teminin tüm kara sınırın-
da etkin olacağını anla-
tarak "Sınırda olup biten 
her şeyi Sofya'dan anlık 
görebileceğiz" ifadesini 
kullandı.

Sığınmacı akınını kont-
rol etmek için sınırda 
aldığı önlemleri artıran 
Bulgaristan'da 15 bin ci-
varında sığınmacı bulu-
nuyor. AB'nin en yoksul 
ülkesi Bulgaristan, sığın-
macı yükünün AB ülkeleri 
arasında adil dağıtılması-
nı istiyor.

            Anadolu Ajansı

Hülya Macar cinayeti zanlısı 
İvan Todorov suçunu itiraf etti
Varna’nın Belogradets 

köyünden 24 yaşındaki 
Hülya Macar’ı öldürmek 
suçuyla yargılanan İvan 
Todorov, çıkarıldığı Varna 
İl Mahkemesi’nde suçunu 
itiraf etti. 26 yaşındaki 
Varnalı sanık, Türk asıllı 
üniversite öğrencisi Hülya 
Macar'ı son derece vahşi 
bir şekilde işkence yapa-
rak 2 Ocak 2014 tarihinde 
öldürdüğü gerekçesiyle 
yargılanıyor. 

Davaya ilişkin hazırla-
nan iddianamede belirti-
len tüm fiilleri ve olayları 
itiraf etti, fakat olayla ilgili 
vereceği ifadelerin özel 
hayatla ilgili olduğu ne-
deniyle kapalı oturumda 
yapılmasını rica etti. Ha-
kimler sanığın ricasını 
kabul etti. 

Sanık, yine de kendisiyle 
birlikte olmayı reddettiği 
için Hülya’ya çok sinirlen-
diğini açıkladı. Öldürülen 
kızın anne ve babası, 150 
biner levalık kan parası 
talep ediyor. 

Cinayet kanıt lanırsa 
sanık 15-20 yıl arasında 
hapis, müebbet hapis, 
şartlı tahliye olmadan 
ömür boyu hapis cezası-
na çarptırılabilir. Suçunu 
itiraf etmesi nedeniyle 

verilecek cezanın üçte biri 
indirilebilir.

İddianameye göre cina-
yet, İvan ve Hülya ara-
sında yaşanan kavgadan 
sonra işlenmiştir. Genç 
adam kızın yüzüne yum-
ruk atıp, ardından birçok 
kez kafasına vurmuş. 
Daha sonra hazırlanan 
otopsi raporunda kızın 
kafasına aldığı 6 ile 9 ara-
sında sert cisim darbele-
rinden dolayı aşırı kan 
kaybı sonucunda öldüğü 

belirtilmişti. 
İvan Todorov’un kızın 

yakınlarına gönderdiği 
SMS ile 300 bin leva fid-
ye istediği ve bu olaydan 
bir gün sonra Hülya’nın 
cesedini Aksakovo köyü 
çevresinde bir üzüm ba-
ğına atıp, Dunav Most 
Sınır Kapısı’ndan çıkış 
yaparak, ülkeyi terk ettiği 
belirtiliyor. 

İnterpol tarafından ara-
nan İvan, üç gün sonra 6 
Ocak’ta Hollanda’ya giriş 

yaptığı sırada tutuklandı, 
iki ay sonra da Bulgar ma-
kamlarına teslim edildi. 

24 Mart 2014 tarihinden 
beri Todorov, Varna Ce-
zaevinde tutuklu olarak 
yargılanıyor. 

Olayı araştırma çalışma-
larında sanığın aracında 
bulunan kanın Hülya’ya 
ait olduğu kesin kanıtlar 
bulunmuştur. Ayrıca İvan 
Todorov’un giysileri ve 
eşyalarında da bu tür kan 
izleri bulunmuştur. 

Bulgar-Türk İşadamları 
Derneği, hayır yemeği 

düzenledi
Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) 

Paskalya Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Plovdiv’de 
(Filibe) Ramada Otel’inde hayır yemeği düzen-
ledi. Daha önce dernek yönetimi, üyelerini ve 
dostlarını yemeğe katılarak katkı sağlamaları 
çağrısında bulundu.

Dernek yöneticileri davetiyede şu ifadele-
re yer verilmişti: “Değerli dostlar, sizlerin her 
birinizin yüreğinde taşıdığı iyiliği ve sıcaklığı 
başkalarına yansıtmak istediğinize inanıyo-

ruz. Bize katılın ve hep birlikte Allah rızası 
için bir hayır işleyelim. İhtiyaç sahiplerine, eşit 
durumda olmayan çocuklara yardım edelim! 
Bir yandan sizlere neşeli anlar yaşatmaya, öte 
yandan hayır amaçla bağış toplamaya çalışa-
cağız. Sizleri müzik, dans, tombala oyunu ve 
sürprizler bekliyor. Bağışlardan elde edilen ge-
lirler ve yemek katılım ücretlerinin bir kısmı risk 
altında bulunan çocuklara verilecek”.

Hayır yemeği, 8 Nisan 2015 tarihinde Çar-
şamba günü saat 19.30’da Ramada Otel Tri-
montium Otel’de Büyükelçilik Salonu’nda dü-
zenledi. Yemeğe katılım ücreti 50 levaydı. 
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“Bulgaristan’ı Birlikte Temizleyelim” 
kampanyası Kırcaali’de başladı
Bu yıl “Bulgaristan’ı Bir-

likte Temizleyelim” başlı-
ğı altında gerçekleştirilen 
bilgilendirme ve BTV’nin 
“Bulgaristan’ı Bir Günde 
Temizleyelim” kampan-
yası Kırcaali’de başladı. 

Kırcaali Vali Yardımcısı 
Selviye Ahmet’in açılı-
şını yaptığı çalıştayda 
proje yöneticisi Mariya 
Lazarova, belediyeleri ve 
bölgesel birimleri 2015 
“Bulgaristan’ı Birlikte Te-
mizleyelim” adlı kampan-
yanın hedefleri ve bu yılki 
girişimde öngörülen faali-
yet programıyla tanıştırdı. 

İlk defa ülkede en kap-
samlı çevre girişiminin 
başlangıcından bu yana 
temizlik çalışmaları tek 
bir günde yapılmayacak. 
Farklı r iskli bölgelere 
odaklanılarak, beş ayrı 
günde temizlik çalışmala-
rı düzenlenecek. 10 Ma-
yıs 2015 tarihinde başlatı-
lacak girişim kapsamında 

belediyeler tarafından dü-
zenlenen şehiriçi temizlik 
çalışmaları yapılacak. 17 
Mayıs’ta stat, oyun saha-
ları, parklar, çevre yolla-
rı gibi dinlenme ve spor 

alanları temizlenecek. 
Lazarova, “31 Mayıs’ta 

1 Haziran Dünya Çocuk 
Günü arifesinde girişimi 
desteklemek isteyen her-
kesin çocuk oyun alanları 

ve yeşil çocuk alanlarını 
temizlemeleri çağrısında 
bulunacağız” açıklama-
sında bulundu. 

7 Haziran’da doğal park-
lar ve koruma altındaki 

alanlar, 27 Haziran’da ise 
çöplerle dolu su havzala-
rının, nehir ve kıyılarının 
temizlenmesine karar 
verilmiştir. Bu tarihte ilk 
defa uluslararası düzey-
de Tuna nehrini temizle-
me çalışmaları yapılacak. 
Kampanyanın organizas-
yonu ve planlanmasında 
yeni bir şey olarak harita-
da yasa dışı çöp alanla-
rının belirlenmesi durdu-
rularak, girişim öncesi ve 

sonrasında temizlenmiş 
alanlar yansıtılacak. 
Kırcaali ili çevre temiz-

leme kampanyasında 
BTV’nin 2011 yılından 
beri ortağıdır. 2012 yılın-
da Kırcaali ili girişime ka-
tılan gönüllülerin sayısı 
bakımından ülkede ikinci 
yeri aldı. Geçen 2014 yı-
lında girişime yaklaşık 11 
bin kişi katıldı.

           Kırcaali Haber

Bakan Desislava Taneva, tarım üreticileriyle görüştü
Tarım ve Gıda Baka-

nı Desislava Taneva 
Kırcaali’yi ziyaret ede-
rek, bu yıl ilk defa yeni 
kurallar uygulanan de-
kar başına doğrudan 
gelir desteği ödeme-
lerine ilişkin bilgilen-
dirme kampanyasın-
da yer aldı. Bakanlık 
uzmanlardan oluşan 
ekiple Kırcaali ilinden 
tarım üreticileri ve çift-
lik sahipleriyle görüş-
tü. Görüşme büyük ilgi 
gördü. Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’nın ulusal 
kampanyası kapsa-
mında Belediye Kültür 
Merkezi’nde gerçekle-
şen görüşmede Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis de hazır bulundu. 
Bakan Taneva, bu yıl 

ilk defa doğrudan des-
tek ödemelerine ilişkin 
yeni konsept uygulandı-
ğını ve tarım üreticileri-
nin 16 farklı doğrudan 
destek programlarına 
başvuru yapabilecek-
lerini bildirdi. Bakan ve 
ekibi, katılımcılara des-
tek ödemelerine dair 
farklı programları tanıt-
tılar. Tütün üreticilerini 
destekleme meselesine 
de değinildi. Taneva’nın 
ifadelerine göre Av-
rupa Birliği tütün üre-
timini desteklemiyor. 
Her geçen yıl devlet 

destek miktarı düşürü-
lerek 2020 yılına kadar 
ödenecek. Taneva, “Şu 
anda Bulgaristan, tü-
tün üreticilerine destek 
ödemeleri yapan tek 
AB üyesi ülkedir. Avru-
pa Birliği’nin yürüttüğü 
politika tütün üretiminin 
ve tütün ürünleri kulla-
nımının azaltılması ve 
sınırlandırılmasına yö-
neliktir” diye altını çizdi. 
Bakan, küçük üreticile-
rin başka kültür bitkileri 
üretimine geçiş yapabil-
meleri için AB tarafın-
dan desteklenen çeşitli 
programlara başvuru 
konusunda devletin ön-
celik tanınması hedefle-

diğini paylaştı. 
Belediye Başkanı 

Müh. Azis, “Kırcaali İl-
çesinde 1500 dekardan 
fazla otlak, mera ve ça-
yır arazileri kiraya veri-
lecek. Bu alanlar açık 
arttırma ve ihale yapıl-
maksızın 6 yıllığına ki-
raya verilecek” diye bil-
dirdi. Belediye Başkanı, 
kira sözleşmelerinin 
dekar başına doğrudan 
gelir desteğine başvu-
ru yapabilmeleri için 
gerekli süre içinde im-
zalanacaklarını belirtti. 
Görüşme kapsamında 

kar felaketinde hayvan-
ları telef olan besicilerin 
tazminat için başvuru 

sürelerine de deği-
nildi. Tarım İl Müdürü 
Yordanka Goçeva’nın 
açıkladığı verilere göre 
müdürlüğe 290 başvu-
ru yapılmıştır. 3000’den 
fazla telef olan hayvan 
için 210 tespit protoko-
lü imzalanmıştır. Bakan 
Taneva, hayvan ka-
yıpları olan besicilerin 
başvuru yapmaları ge-
rektiğini belirtti. Kırcaali 
ve Smolyan (Paşmaklı) 
bölgelerinde hayvanla-
rı telef olan besicilere 
tazminat ödenmesi için 
Tarım ve Gıda Bakanlı-
ğı 900 bin leva öngör-
düğünü kaydetti. 
          Kırcaali Haber

Yıkı lan ağaçlar ın 
yerine yenisi dikilecek

Orman Haftası münasebetiyle Kırcaali’yi ziyaret 
eden Tarım ve Gıda Bakanı Desislava Taneva, “Önü-
müzdeki üç yıl içinde yoğun kar yağışı ve tipi nede-
niyle devrilen ağaçların yerine yenisi dikilecek. Kar 
felaketinin Rodop ormanlarına verdiği zararın maliyet 
hesaplamaları hala devam ediyor” diye bildirdi. 

Bakan Taneva, Otets Paisiy Lisesi bahçesine mazı 
ve köknar ağacı fidanları dikti. Dikime Kırcaali Valisi 
İliya İliev ve Milletvekili Tsveta Karayançeva da ka-
tıldı.

Basına yaptığı açıklamada Taneva, bu yıl 15 000 
dekarlık ormanlık alanın ağaçlandıracağını söyledi. 
Bu amaç için 7 milyon adet fidan hazırlandı. Fidan 
dikim kampanyası yıllardan beri yapılan en büyük 
kampanyadır dedi. 

Kırcaali Devlet Orman İşletmesi Müdürü Müh. Niko-
lay Yançev, sadece bu yıl içinde 300 dekarlık orman-
lık alanın ağaçlandırılmasına hazır olduklarını bildirdi. 
Bölgede yaşanan kar felaketi bu kadar alana zarar 
verdiği açıklandı. Orman Haftası kapsamında park, 
okul ve ana okul bahçelerine 2000 üzerinde fidan 
dikildiği belirtildi. 

Sofya’da vakıf mallarının 
iadesine karşı protesto

Sofya’da Yargıtay Binası önüne toplanan Köstendil 
ve Karlovo (Karlıova) şehirlerinden 100’den fazla va-
tandaş Başmüftülüğün Ahmet Bey Camii, Fatih Meh-
met Camii ve daha onlarca başka vakıf malının iade 
edilmesi için açtığı davalara karşı protesto gösterisi 
düzenlediler. 

Protesto, Sofya İstinaf Mahkemesi’nin Başmüftü-
lüğün meşruluğuna itiraz eden ve kendini vakıfların 
halefi gören eski başmüftü Nedim Gencev'in kurduğu 
Hanefi ve Sünni Diyanet’inin yürüttüğü davanın oturu-
mu vesilesiyle düzenlendi. Mahkeme sürecinin gelişimi 
Başmüftülüğün vakıf mülklerinin iade edilmesini talep 
ettiği davaları doğrudan etkilemektedir. 

Mahkeme, bir buçuk ay içerisinde gerekçeli kararını 
verecektir. 
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Türk Turistlerin Bulgaristan'a İlgisi Artıyor
Türkiye'den geçen yıl kış dö-

neminde Bulgaristan'a giden 
turist sayısının, önceki yıla 
göre iki kat arttığı bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgi-

ye göre, geçen yıl tatilini yurt 
dışında geçiren Türk turistler-
den 1,7 milyonu Bulgaristan, 
Yunanistan, Makedonya, Bos-
na, Karadağ ve Hırvatistan'ı 
ziyaret etti. 
Bu ülkeler arasında ise en 

çok sınır komşuları Bulgaris-
tan ve Yunanistan tercih edildi. 
Bu iki ülkenin daha fazla tercih 
edilmesinin sebebi ulaşımın 
daha kolay olması. 
Bulgaristan, geçen yıl 621 bin 

Türk turisti ağırladı. Ziyaretçi 
sayısı, önceki yıla göre iki kat 
arttı.
Ülkedeki turizm yatırımcıları 

da Türkiye'den daha çok turist 
çekmenin yollarını arıyor. 
Türkiye'den Balkan ülkele-

rine tur düzenleyen Koşuka-
vak Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıfat Yakupoğlu, 
yaptığı açıklamada, geçen yıl 
kış döneminde Türkiye'den 
Bulgaristan'a giden kişi sayı-
sının bir önceki yıla göre iki 
kat arttığını, aynı artışın yaz 
döneminde ve kültür turların-
da yakalanabileceğini söyledi.
Bulgaristan'ın Türkiye'yi he-

def pazar olarak seçmesini de 
değerlendiren Rıfat Yakupoğ-
lu, şöyle konuştu:
"Türkiye'den yurt dışına se-

yahat eden, tatile giden kişi 
sayısında inanılmaz bir artış 
var.Bulgaristan’da yanı başın-
daki bu potansiyelden fayda-
lanmak istiyor. 7,3 milyon nü-
fusa sahip Bulgaristan, yılın 
her döneminde turist ağırlıyor. 
Yılda ortalama 8 milyon turistin 
geldiği ülkede yaz ve kış turiz-
minin yanı sıra kültür ve tarih 
turizmi, gurme turizmi, sağlık 
turizmi (şifalı su ve kaplıcalar) 
ile ülkenin farklı alanları ziyaret 
ediliyor."
Yakupoğlu, son dönemde 

golf oynanabilecek alanların 
artmasıyla bu sporla ilgilenen 
kişilerin’de bu ülkeyi tercih et-
meye başladığını vurguladı.
Bulgaristan hükümetinin tu-

rizm alanında daha hızlı atı-
lımlar gerçekleştirebilmek için 
son seçimde Ekonomi ve Tu-
rizm Bakanlığı'nı birbirinden 
ayırdığını aktaran Yakupoğlu, 
"Karadeniz'de 380 kilometrelik 
sahil şeridi bulunan Bulgaris-
tan, yaz döneminde bu avanta-
jı kullanırken, toplam yüzölçü-

münün yüzde 30'dan fazlasının 
da dağlık olması nedeniyle kış 
döneminde kayak turizminden 

büyük gelir elde ediyor."
Bulgaristan, yaz sezonunda 

daha fazla Türk turist bekliyor

Yakupoğlu, yaz döneminde 
ülkenin Karadeniz kıyısında 
yer alan Altın Kum ve Güneş-

li Sahil adı verilen bölgelerin 
tercih edildiğini, kış dönemin-
de ise Bansko, Borovest ve 
Pamporovo'nın en çok ilgi gö-
ren bölgeler olduğunu söyledi.
Türkiye'den Bulgaristan'a gi-

den turist sayısının yaz ve kış 
sezonu açısından değerlendir-
diğinde, daha çok kış sezonu-
nun tercih edildiğini vurgulayan 
Yakupoğlu, şunları anlattı:
"Bulgaristan'da 36 kayak 

merkezi bulunuyor. Bunlardan 
12'si Avrupa standartlarında. 
Bölgedeki kar yoğunluğu Tür-
kiye'deki merkezlere göre ge-
nelde daha fazla. Bansko'da 
14 teleferikle saatte 23 bin ki-
şinin dağa tırmanabiliyor. Bul-
garistan'daki kayak merkezleri-
nin İstanbul'a yakın olması da 
bir avantaj. Yurtdışından daha 
fazla turist çekmek isteyen bir 
ülkenin vize konusunda da 
oldukça hızlı ve pratik olması 
gerekiyor. Bulgaristan'a vize 
alma süresi 2 güne kadar dü-
şürüldü."
                   Anadolu Ajansı

Başkan Akif Akif’ten 101’lik Embiye Nine’ye Ziyaret
Momçilgrad (Mestanlı) Bele-

diye Başkanı Akif Akif, Nano-
vitsa (Alibey Konağı) köyünde 
101. yaşını dolduran Embiye 
Mehmet’i evinde ziyaret etti. 
Yaşlı kadının doğum gününü 
kutlayan Belediye Başkanı, 
belediye adına hediyeler su-
narak 2 Ağustos’ta düzenle-
necek 6. Dünya Mestanlılar 
Buluşması’na davet etti. Asır-
lık Embiye Nine misafirine ev 
pidesi ve üzüm yapraklı sarma 
ikramında bulundu. 
Başkan, Embiye Nine’ye 

sağlık, afiyet ve daha uzun 
yıllar yakınları ve akrabaların-

dan başka, uzun ömürlülüğü 
ve canlılığıyla tüm Mestanlı 
halkını sevindirmeye devam 
etmesi dileğinde bulundu. 
101 yaşındaki Nine de Bele-

diye başkanına ziyareti ve ilgi-
sinden dolayı teşekkür ederek, 
sağlık ve enerji dolu olmasını 
diledi. Embiye Nine, 11 torun, 
19 torun çocuğu ve 2 torun to-
rununa sahip.
Embiye Nine’nin doğum günü 

altı yaşındaki torun torunu 
Kerem’in de doğum gününe 
denk geldiği için ailede çifte 
kutlama yaşanıyor.
                     Kırcaali Haber


