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Kırcaali ülkenin en yeşil şehri oluyor!

Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, şehir mer-
kezinde kurulan ülkenin en bü-
yük parkı olan Kuzey Arpezos 
Parkı'nın üçüncü aşamasının 
açılışını yaptı. 

Çeşitli okullardan katılan öğ-
rencilerin dans ve müzik ziyafe-
tiyle başlayan törene çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Açılış töreninde resmi konuk-
lar arasında, HÖH Milletvekilleri 
Şabanali Ahmet ve Ayhan Etem, 
Vali Yardımcısı Selviye Ahmet, 
Kırcaali Belediye Meclis Başka-
nı Raif Mustafa, Kırcaali Kamu 
Denetçisi Rasim Musa, Kırcaali 
Hıristiyan Cemaat Başkanı Pe-

der Petır Garena, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, Böl-
gesel Kalkınma Operasyonel 
Programı temsilcisi Petya Gu-
şeva, Peyzaj Mimarları Ganço 
Bakalov ve Raya Bakalova yer 
aldılar. 

Peyzaj Mimarı Ganço Bakalov, 
parkın açılışında Kırcaali’nin 
genç enerjisini ve iki ayrı top-
lulukların sergiledikleri yetenek 

ve yaratıcılıklarını bir arada gör-
mekten büyük mutluluk duydu-
ğunu söyledi. Bakalov, “Bugün 
burada Kırcaalililerin bir hayali 
daha gerçek oldu. Siz saygı-
değer Kırcaalili vatandaşlar 
en büyük ve yepyeni bir parka 
sahipsiniz. Artık rahatlıkla spor 
yapıp, sevdiklerinizle güzel vakit 

geçirmenizi diliyorum” dedi ve 
parkın üçüncü aşamasını tanıttı. 

Projenin yöneticisi Kırcaali 
Belediyesinin Başmimarı Petya 
Nazırova,” Burada bulunmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum, 
çünkü bu açılışta tüm emekleri-
mizin bugün burada meyvelerini 
topluyoruz. Tüm çalışma arka-
daşlarıma buradan çok teşek-
kür etmek istiyorum ve parkın 

hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 

HÖH Milletvekili Ayhan Etem, 
Kırcaalililere sağladıkları bu gü-
zel parktan dolayı başta Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sundu. Etem, ko-
nuşmasında, “Ülkemizde son 

yıllarda yaşanan ekonomik sı-
kıntılara rağmen, merkezi yöne-
tim ile yerel yönetimler arasın-
daki sembiyotik ilişkiyi hepimiz 
görüyoruz. Kırcaali’nin çocukları 
bu parkta koşup, oynayacak ve 
burada büyüyecek. Belki de 
bu harika bir yaşam ortamında 
bölge ve ülkemizin ekonomik re-
fahı tek eksik olan şeydir. Şuna 
inanıyorum ki, bu güzel şehirde 
büyüyen çocuklar gelecekte ül-
kesine ve Avrupa Birliğine laik 
bir vatandaş olacaklar. Yeni par-
kımızın hayırlı olmasını diler ve 
hep böyle güzel vesilelerle bir 
araya gelmemizi umuyorum” 
dedi. 

Belediye Başkanı Hasan Azis, 
bir kez daha böyle bir vesileyle 
bir araya gelmekten büyük gu-
rur ve mutluluk duyduğunu pay-
laştı. Başkan Azis, “Kırcaali’nin 
gelişimi açısından bir tarihi gün 
yazıyoruz. Belediye yönetiminin 
emekleri, prensipli politikası sa-
yesinde ve vatandaşların des-
teğiyle şehrimiz gün geçtikçe 
daha da gelişip güzelleşiyor. 
Kırcaali’nin kalkınmasında he-
pimizin katkı payı olduğu için 

heyecanlıyım, memnunum ve 
gurur duymaktayım. Şunu be-
lirtmek istiyorum ki, bu park be-
lediye yönetiminin yıllardır sarf 
ettiği emeğin bir meyvesidir. 
Tam 10 yıllık bir emeğin karşılı-
ğını, bugün burada sizlerle pay-
laşmaktan onur duymaktayım. 
Sadece Bulgaristan’ın ve Bal-
kanların değil tüm Avrupa’nın 
en yeşil şehri Kırcaali’mizdir. 
Parkın gelecek aşamasında 
atraksiyon kısmı üzerine çalışı-
yoruz ve bir lunaparkı olmasını 
hedefliyoruz. AB destekli pro-
je gerçekleştirme bakımından 
ülkede belediyeler arasında 
üçüncü sıradayız. Şuana kadar 
gerçekleştirdiğimiz Üreticiler 
Pazarı, Pentagon Biznes Mer-
kezi ve Su Ayna’sı projelerinin 
bağlantı noktası Kuzey Arpezos 
Park’ın üçüncü aşamasıdır. Bu 
bağlamda Kırcaali hayallerini 
gerçekleştirdi ve gerçekleştir-
meye devam edecektir” diye 
konuştu. 

Törenin sonunda Çocuk ve 
Gençlik Parlamentosu ve Kır-
caali Belediye Başkanı Hasan 
Azis ağaç fidanı diktiler. 

Sebahat NECİB

Yerel Seçimler 25 Ekim'de 
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, ülkedeki yerel 
seçimlerin üç soru içerecek 

bir referandumla 25 Ekim'de 
yapılması için kararname im-
zaladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın 

Merkez’den, referandum so-
rularında vatandaşların seç-
men haklarının ele alınacağı 
açıklandı. Cumhurbaşkanı 

Plevneliev, parlamentoda 
temsil edilen siyasi partiler 
yöneticileriyle görüşmeler 

yaptıktan sonra tanımladığı 
soruları da içeren taslağı mil-
letvekillerine sundu.
Parlamentonun onaylaması 

durumunda vatandaşlar, 25 
Ekim'de seçim pusulalarını 

Devamı 5’de
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Rodoplar
Rodoplar. Trakya insanının belleğine yerleşmiş en 

tatlı veya zamanına göre en acı kelime. Trakya’yı ku-
zey ve Güney diye ayıran doğal engel. Yunanistan ve 
Bulgaristan’da aynı milleti yıllarca ayıran ve yabancı-
laşmasına sebep olan sıra dağlar.

Rodoplar’ın güneyinde yıllarca demokrasi hüküm 
sürdü. Üstelik Yunanistan’a ait olan bu bölgede “De-
mokrasinin beşiği” teraneleri insanlarımıza anlatıldı. 

Oysa demokrasi kelimesi 
hep tek taraf için uygulandı. 
İnsanlarımıza sanki “benim 
istediğim gibi yaşayacaksı-
nız” mesajı verilmeye çalı-
şıldı. Batı Trakya Türkleri-
nin Lozan Antlaşması’ndan 
kaynaklanan hakları gör-
mezlikten gelindi. Ne acıdır 
bugün de değişen bir şey 
yok! Bugün Bulgaristan’a 
ait Kuzeyde ise komünizm 
idaresi insanları inletti. Akla 

hayale gelmedik baskılar ya-
pıldı. Dini bakımdan eşitlik dendi, ancak Hıristiyanlık 
ön plana çıkarıldı ve hep desteklendi. Derken Kuzey 
taraf demokrasiye geçti. İnsanlar rahat bir nefes aldı. 
Ancak bazı sorunlar hala devam ediyor.

Aradan yıllar geçtikten sonra, Kuzey ve Güney 
Rodoplar’da yaşayan insanların sorunlarının nerdeyse 
aynı olduğu görüldü. Uzun yıllar her iki tarafta da “Ya-
sak Bölge” uygulaması vardı. Yasak bölgenin kesiştiği 
yer ise Rodoplar’ın zirvesiydi. Karlık Dağı belki de her 
iki taraf insanına gizemli başını gösteriyordu, ama bu 
sorunların çözüme çare olamıyordu. Kuzeyde bugün 
bile Türkler kendilerine ait vakıf mallarının iadesi için 
davalarla uğraşıyor. Güney de ise insanlarımız kendile-
rine ait vakıf malları hala atanmış insanlarla yönetiliyor! 
Anadil her iki tarafta da sorun olmaya devam ediyor. 
Kuzey’de (Bulgaristan) yine bu bölgede anadil okullar-
da zorunlu seçmeli olarak okutuluyor ve hala müfreda-
ta girmiş değil! Güney’de (Batı Trakya) ise müfredatta 
Türkçe eğitimi olmasına rağmen, eğitimin kalitesi ve 
azalan Türkçe dersler insanlarımızı yakmaya devam 
ediyor.

Rodoplar’ın bir başka adı da acıdır. Acılar hem Yu-
nanistan hem de Bulgaristan tarafında yaşanmış. Yüz-
lerce hatta bazı kaynaklara göre binlerce insanımız 
Balkan Savaşları esnasında v.d. zamanlarda hayatını 
kaybetmiş. Örneğin Durhasanlar- Neda köyünde in-
sanlarımız bir eve doldurularak diri diri yakılmış. Yine 
daha çok yakın zamanda, Bulgaristan’daki Jivkov’un 
sözümona “Soya Dönüş Projesi” kapsamında bir çok 
insanın zorla isimleri değiştirilmiş ve ibadet yerleri tah-
rip edilmiş. Rodoplar aynı zamanda direnişin de adıdır. 
1972 yılında Barutin’de bir çok insan isimleri adına şe-
hit düşmüş ve ilk başkaldırı burada olmuştur. Kısacası 
isimleri uğruna nice şehitler vermiş Rodop insanı. So-
nuç olarak Rodoplar’ın acılı insanı yine göç yollarına 
düşmüş. Ama bu göç hiçbir zaman Avrupa’ya değil de 
yine Anavatan Türkiye’ye doğru olmuştur. 

Rodoplar acılarının yanında, aynı zamanda şifa kay-
nağı sularıyla da meşhurdur. Bursa’da Sultan Murad 
için kaplıca yapılır. Sultan Murad şehre çeşme getirme 
sözü verir. Çeşmede Gümülcine sularının akıtılmasını 
emreder. Gümülcine’nin sularının kaynağı ise Rodop 
Dağlarıydı.

Ünlü Türk Seyyahı Evliya Çelebi de 1680 yılında 
Gümülcine’den geçtiği esnada, “Filozof Filgos’un te-
miz ve güzel bir kızı var idi. Adına Rumçine derlerdi. 
Cüzzam hastalığına tutulup, babası bu kızı bu şehre bı-
rakır. Şehrin su ve havasının güzelliğinden kız hastalık-
tan kurtulur ve bu şehri ilk defa imar eden Rumçine’dir“ 
kaydını düşmüştür. Burada bahsedilen temiz hava ve 
su hiç şüphesiz ki yine Rodop Dağları’ndan geliyordu.

Sonunda Rodopların zirvesi yarılır ve Makas Sınır 
Kapısı yıllar süren gecikmeden sonra 9-9-2013 günü 
düzenlenen törenle açılır. İnanılacak bir olay değildir. 
Daha düne kadar birbirlerinin topraklarında gözü olan 
halklar bir araya geliyor ve düşmanlıklara adeta son 
veriliyordu. Eskiden 350 km. olan Gümülcine-Kırcaali 
arasındaki mesafe 60km’ye düşüyordu. Ve, böylece 
iki tarafta yıllarca mahsur kalan akrabalar ve dostların 
hasreti sına eriyordu.

Temennimiz, Rodoplar’ın Kuzey ve Güney’inde yaşa-
yan insanlarımızın bir daha acılar yaşamaması; dostluk 
ve barış ortamının getirilerinden en üst düzeyde fayda-
lanmaları yönündedir. 

İbrahim BALTALI

ABD ve Bulgaristan, ortak tatbikat yapacak
ABD’nin Avrupa Kara 

Kuvvet ler i  Komutanı 
Korgeneral Frederick 
Ben Hodges:“Ağustos 
sonunda Bulgaristan ile 
‘Swift Results’ tatbikatını 
yapacağız”.
ABD Kara Kuvvetle-

ri Komutanı Korgeneral 
Frederick Ben Hodges, 
ABD ve Bulgaristan si-
lahlı kuvvetleri ağustos 
sonunda düzenlenecek 
“Swift Results” tatbikatına 
hazırlandıklarını bildirdi.
İki günlük resmi ziyaret-

te Bulgaristan’da bulunan 
Hodges, Bulgaristan Ge-
nelkurmay Başkanı Kor-
general Rumen Nikolov 
ile basına açıklama yaptı.
Bulgar istan’ın Novo 

Selo asker i üssünde 
eğitim yapan ABD as-
kerlerinin çalışmaları ko-
nusunda bilgi almak için 
geldiğini belirten Hodges, 
“ABD’nin piyade koman-
doları, Bulgar meslektaş-
larıyla Balçık ve Tenevo 
askeri havalimanlarında 
tatbikat yapacaklar” dedi.
ABD askerlerin, Irak ve 

Afganistan’da Bulgar as-
kerleriyle omuz omuza 
savaştıklarını anımsatan 
Hodges, ABD’nin bölge-

deki bu ortaklığa önem 
verdiğini söyledi. Hod-
ges, “Bulgaristan’ın coğ-
rafi konumu ve komşu 
ülkeleri ile tarihi ilişkileri 
ülkenin bölgedeki olayla-
rında önemli bir rol geti-
rir” diye konuştu.
Bulgaristan Genelkur-

may Başkanı Korgene-
ral Rumen Nikolov da 
Bulgaristan’ın ABD ile 
2006 yılında imzaladığı 
stratejik iş birliği anlaş-
masının sağlam bir te-

melde olduğunu söyledi. 
Son 9 yılda iki ülkenin 
orduları 200’ün üstünde 
verimli eğitim ve tatbikat 
yaptıklarını, bu yıl için 
planlanmış ortak tatbikat 
sayısının 70’i aşkın oldu-
ğunu söyledi.
Hiçbir ülkeye veya reel 

operasyonlara ait olma-
yan bu tatbikatların Bul-
gar ordusunun tecrübe-
sini artırdığını söyleyen 
Nikolov, “Tatbikat sayısı-
nın daha da artırılması 

konusunda esnek dav-
ranıyoruz. Zira tatbikat 
sayısının azaltılması suç 
sayılabilir” dedi.
A B D  o r d u s u n u n 

Bulgaristan’da “sosyal bir 
görev” yaptığını belirten 
Simeonov, Bulgaristan’ın 
Novo Selo, Graf İgnatievo 
ve Bezmer’deki ABD’nin 
işlettiği üslerindeki halka 
ve şirketlere istihdam ya-
ratıldığına vurgu yaptı.

         Anadolu AJANSI

'Bulgaristan'da Türklere baskı ve asimilasyon sürüyor'
Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği 
(Bal-Türk) Genel Başkanı 
Bayram Çolakoğlu, 1989 
yılında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye yapılan zorun-
lu kitlesel göçün 26. yıl 
dönümünün yaşandığı 
günlerde, Türklere yöne-
lik baskı ve asimilasyonun 
devam ettiğini söyledi. 
Çolakoğlu, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
Osmanlı’nın, Bulgaristan’ı 
terk etmek zorunda kaldı-
ğında ikili ve uluslararası 
antlaşmalarla geride ka-
lan Müslüman Türk azın-
lığın haklarının teminat 
altına alındığını ancak 
bunların önemli ölçüde 
kağıt üzerinde kaldığını 
ifade etti. Türklerin, hakla-
rını barışçıl yollardan elde 
edebilmesi için, 1985’den 
itibaren Bulgaristan gene-
linde 28 gizli teşkilatın ku-
rulduğunu, Türkçe isimle-
rin geri alınması amacıyla 
1989’da büyük bir gösteri 
yapıldığını anlatan Çola-
koğlu, gösterilerde çok 
sayıda şehit verildiğini, 
bazı kişilerin ve ailelerin 
sınır dışı edildiğini dile 
getirdi. Çolakoğlu, 6 Hazi-
ran 1989’da büyük göçün 
başladığını hatırlatarak, 
22 Ağustos’a kadar 369 
bin 839 kişinin Türkiye’ye 
geldiğini hatırlattı. Türkle-
rin Bulgaristan’dan zorun-
lu göçe tabi tutulmasının 
üzerinden 26 yıl geçme-
sine rağmen yaşanan 

sorunların hala devam 
ettiğine işaret eden Ço-
lakoğlu, “O gün bugündür 
ekonomik olarak topar-
lanamayan Bulgaristan 
ekonomisinin en önemli 
problemi işsizlik. Bu, ora-
da yaşayan Türk azınlığı 
da etkiliyor. AB ülkeleri ve 
Türkiye’ye doğru bireysel 
göçlere sebep oluyor” 
diye konuştu.

“SIKINTILAR KILIK 
DEĞİŞTİRDİ”

Balkanlar’da Türkçe eği-
tim verilmeyen tek ülkenin 
Bulgaristan olduğunu, 
bunun da Türk kimliği-
nin en önemli unsuru dili 
zayıflattığını vurgulayan 
Çolakoğlu, şöyle konuş-
tu: “1989’da Türkiye’ye 
yapılan zorunlu kitlesel 

göçün 26. yıl dönümünü 
girdiğimiz bugünlerde, 
Bulgaristan’daki Türklere 
uygulanan baskı ve asi-
milasyon bitmedi, kılık 
değiştirerek devam edi-
yor. Anayasa ve yasalar 
nezdindeki eşitlik, pratik 
hayata yansımıyor. Türk-
ler sosyal, ekonomik her 
alanda ayrımcılığa tabi 
tutuluyor, Müslüman Türk 
ismi taşımak iş bulmada 
dezavantaj oluyor. Müs-
lümanların, totaliter rejim 
döneminde eller inden 
alınan vakıf taşınmazları 
hala tamamıyla geri ve-
rilmedi. Müslümanların 
elindeki cami, medrese, 
imaret gibi vakıf eserleri 
de sürekli ırkçıların sal-
dırılarına maruz kalıyor. 

Failler bir türlü yakalana-
mıyor, yakalansa da ceza 
almıyor. İslamofobi tüm 
Avrupa’da olduğu gibi, 
burada da etkili.” 

Çolakoğlu, Türkçe siyasi 
propaganda yapılamadı-
ğına da dikkati çekerek, 
“Öyle ki Türk asıllı bir 
milletvekili veya bürok-
rat Türkiye’ye gelse, bir 
gazeteci röportaj yapsa, 
Türkçe konuşamaz. O ga-
zeteciyle ana dilinde ko-
nuşamaz. Bulgarca konu-
şup, tercüman kullanması 
gerekiyor. Bu, ne yazık ki 
AB üyesi Bulgaristan’ın 
kuralları. Aslında totali-
ter, baskıcı yönetim renk 
değiştirdi. Asimilasyon 
‘demokratik’ bir kılıfla sü-
rüyor” ifadesini kullandı.
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Kırcaali’de “Eski El Sanatları ve Edirneli Zanaatkarlar” sergisi tanıtıldı
Kırcaali KRIG Sanat 

Galerisi’nde “Eski El Sa-
natları ve Edirneli Zanaat-
karlar” isimli serginin açı-
lışı yapıldı. Serginin aynı 
isim altında burada ikinci 
bölümünün de hazırlan-
ması bekleniyor. Bu sergi, 
nisan ayında gerçekleşti-
rilen Kırcaali ile Edirne’nin 
kardeş şehir protokolünün 
imzalandığı tören için ha-
zırlanmıştır. 

Sergide Edirne Fotoğ-
raf Sanatı Derneği’nden 
11 profesyonel ve amatör 
fotoğrafçı, fotoğraf kare-
leriyle 41 zanaatkarı ve 
hayatını tanıtıyor. Sergi, 
bu yıl sekizinci kez ger-
çekleştirilen Çok Kültür-
lü Şehir 2015 Yılı Kültür 
Programı dahilinde açıldı. 
Çok Kültürlü Şehir girişimi 
kapsamında Çok Kültürlü 
Kişi ödülü de veriliyor.

Serginin açılışında Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, Mil-
letvekili Mustafa Ahmet, 
Belediye Başkan Yardım-
cıları Elisaveta Kehayova 
ve Hüseyin Ahmet hazır 
bulundular. Byal İzvor kö-
yünden çocuklar da vardı.

Açılış programı Volovart-

si köyünden ailesinin so-
yundan gelen altıncı nesil 
sac ustası İslam Recep 
Ali’nin izleyiciler önün-
de sac levha işlemesiyle 
başladı. Bir asırdan fazla 
onun ataları tüm ülkede 
satılan sac levhalar yapı-
yormuş. İslam Ali bunu, kil 
çömlekçi tekerleği kullan-
madan yapıyor. Volovartsi 
köyü çevresinde bulunan 
kil çamuru bunun için son 
derece elverişlidir. 

KRIG Sanat Hareketi 

Başkanı Radost Nikola-
eva, Kırcaali bölgesinde 
hala korunmuş zanaatlar 
olduğunu belirterek, on-
ları tanıtacak olan sergi-
nin ikinci kısmının hem 
Kırcaali’de, hem Edirne’de 
açılmasını umduğunu ifa-
de etti. 

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
Milletvekili Mustafa Ah-
met, sergiyi hazırlayan 
fotoğrafçıları ve konukla-
rı selamlama konuşması 

yaptı. Kırcaali’nin Balkan-
larda hoşgörünün baş-
kenti olduğunu belirterek, 
bu tür sergilerin şehre 
yakıştığını ifade etti. Eski 
geleneklerin, eski ustala-

rın belgelendiğinden duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirdi. Mustafa Ahmet, 
“KRIG Vakfı, Edirne ile 
sıcak ilişkiler içerisinde, 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis’in iki şehrin kardeş 
olması girişimi övgüye la-
yık” dedi.

Proje yöneticisi Dilek 
Altay, Edirne Fotoğraf 
Sanatı Derneği’nin sade-
ce amatör fotoğrafçılara 
eğitim vermekle kalmayıp 
geleneksel zanaatların 
korunmasına ilişkin proje 
gibi sosyal yönlü projeler 
üzerinde çalıştığını be-
lirtti. Altay, “Yıl boyunca 
çalıştık, Zor bir işti, çünkü 
hepsi fotoğraflarını çek-
memize razı değillerdi. 
En kaliteli olanları seç-
mek için yüzlerce fotoğraf 
çektik” diye paylaştı. Dilek 
Altay, bazı belgelenmiş 
mesleklerin kaybolmak 

üzere olduğunu ve fotoğ-
rafların tarihe yardımcı 
olacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Hasan 
Azis, ilk hissin fotoğraf-
larda kendimizi bulmamız 
olduğunu belirtti. Sanat 
ustalarına dönerek, “Çok 
kültürlülük hoşgörünün te-
melini oluşturuyor. Sanat 
aracılığıyla sizler bizim 
özümüzü, geleneklerimizi 
ve kaydettiğimiz gelişme-
yi gösteriyorsunuz” dedi. 
Belediye Başkanı, fotoğ-
raflara bakarak, yüksek 
teknolojilerin onlardan 
başladığı için ilerlemeyi 
sağlayan eski zanaatçıla-
rı hatırladığımızı söyledi. 
“Çalışkanlık ve sonsuz-
luğu gösteriyorsunuz. 
Kırcaali zanaatkarların 
tanıtılacağı serginin ikinci 
kısmını bekliyoruz” diye 
kaydetti. 

       Resmiye MÜMÜN

Koruma altında okulların listesi güncellendi
K ı r c a a l i  B e l e d i y e 

Meclisi’nin oturumunda 
ilçedeki koruma altında 
olan okulların listesi gün-
cellendi. Liste Eğitim Ba-
kanı Todor Tanev’in ona-
yına sunulacak. 

Geçen eğitim öğretim 
yılında Nenkovo (Visal-
lar) İvan Vazov İlköğretim 
Okulu, Boyno (İsmailler) 
Hristo Botev İlköğretim 
Okulu ve Kostino (Kemik-
ler) İvan Vazov İlköğretim 
Okulu ülkede koruma al-
tına giren okullar arasına 
girmişti. Gelecek ders yılı 
için Most (Köprülü) Hris-
to Smirnenski İlköğretim 
Okulu’nun da koruma altı-
na alınması teklif ediliyor. 

Nenkovo köyündek i 
okulda üç birleştirilmiş 
sınıfta 13 çocuk eğitim 
görüyor. En yakın okul 23 
kilometre mesafede bu-
lunuyor. Okula Bakalite 
(Bakılır) köyünden 5 ço-
cuk geliyor.

Boyno okulunda birleş-
tirilmiş ve öğrenci sayısı 
az olan dört sınıfta 42 

çocuk eğitim görüyor. İl 
merkezinden 14 kilomet-
re mesafede olan okul, 
Kırcaali İlçesinin bu böl-
gesinde tek okuldur. Kos-
tino okulunda dört sınıfta 

40 öğrenci okuyor. Sekiz 
köy ve mahalleden 28 
öğrenci okula yolculuk 
yapıyor. Most’taki ilköğ-
retim okulunda 75 çocuk, 
öğrenci sayısı az olan 7 
sınıfta okuyorlar. Okul, 
Haskovo (Hasköy)ili ile sı-
nırda bulunuyor. Diğer en 
yakın 12 km mesafedeki 
okul Çiftlik köyünde bulu-
nuyor. Okul kaliteli eğitim 

vermek için tüm koşulları 
sunuyor, okulun tadilatı 
yapıldı. Yeni donanımlı 
ders odalarına sahip ve 
çağdaşlık konusunda tüm 
AB gerekliliklerine uyuyor. 

Koruma altına alınan okul-
lar listesinin güncelleşti-
rilmesinin nedenleri öne-
rilen okulların en yakın 
belediye okulundan uzak 
mesafede olmaları, dağlık 
ve zor ulaşılır bölgelerde 
bulunmalarıdır. Bu okullar 
çocukların eğitimine iliş-
kin sağlık ve hijyen stan-
dartlarına uyuyor.

           Kırcaali Haber

Sel faciasında hayatını kaybedenler için Mevlit okundu
14 Haziran’da, Hasko-

vo ili Mineralni Bani Be-
lediyesine bağlı Vinevo 
/Şeremetler/ - Laskovo /
Pındıcak/ köyleri arasın-
daki Demirci Deresi’nde 
bir yıl önce sel faciasında 
köprünün göçmesi sonu-
cunda hayatını kaybeden 
Mümün ve Resmiye aile-
si, kızı Dr. Şirin ve torunu 
Metin’e adanan Mevlid-i 
Şerif okundu.
Etraf köylerden katılım-

cıların yanı sıra HÖH Mil-
letvekili Ramadan Atalay, 
Mineralni Bani Belediye 
Başkanı Mümün İsken-

der ve Dulovo Belediye-
sinden gelen konuklar 
düzenlenen mevlitte ha-
zır bulundu. 
Böyle bir facianın bir 

daha yaşanmamasına 
dair dualar okundu. Sel 
faciasında yıkılan köp-

rü yerine 
s a ğ l a m 
temelli bir 
köprü inşa 
e d i l d i . 
M ev l i d - i 
ş e r i f t e n 
sonra ka-
tılımcılara 
k u r b a n 
yemeği ik-

ram edildi.
Mevlidin tertiplenip ve 

gerçekleşmesinde Şere-
metler Cami Encümenli-
ğin katkısı büyüktür. 

           Bayram KUŞKU

Nadejda Neynski Bulgaristan'ın Yeni 
Ankara Büyükelçisi Atandı 

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev'in onayından 
sonra Bulgaristan'ın yeni 
Ankara Büyükelçisi gö-
revine atanan Nadejda 
Neynski, iki ülke arasın-

daki ilişkilerin geliştiril-
mesi için çalışacağını 
söyledi.
Nadejda Neynski, Bul-

garistan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin daha da  
gelişmesi için yeni im-
kanlar arayacağını kay-
dederek, ikili ilişkilerin 
yeni bir zemine oturması 
gerektiğine dikkat çekti.
Ülkesinin Türkiye ile 

ilişkileri geliştirmek için 
özellikle NATO ve Avru-

pa Birliği çerçevesinde 
çok sayıda imkana sa-
hip olduğunu ifade eden 
Neynski, Bulgaristan'da 
güncel problemler ara-
sında bulunan sığınma-

cılar, Ortadoğu'daki du-
rum ve enerji alanındaki 
problemler aynı zaman-
da Türkiye'de mevcut ol-
duğunu belirtti.
Siyasi kariyeri boyunca 

iki defa Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'la 
görüştüğünü hatırlatan 
Neynski, Türkiye'nin çok 
dinamik bir ülke olduğu-
nu kaydetti.
Ankara'da görev sü-

resi  dolan Krasimir 

Tuleçki'nin yerine hü-
kümetin teklif i ardın-
dan Cumhurbaşkanı 
Plevneliev'in onayıyla 
Bulgaristan'ın Ankara 
Büyükelçisi görevine 

başlayan Neynski 1962 
doğumlu, 1997-2001 yıl-
ları arasında hükümette 
Dışişleri Bakanı olarak 
görev aldı. 
2002 yılından itibaren 

üç yıl boyunca Demok-
ratik Güçler Birliği parti-
sinin genel başkanlığını 
yürüten Neynski, 2009-
2014 yılları arasında 
Avrupa Parlamentosu 
milletvekilliği yaptı.
           Kırcaali Haber
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AB projesi uzmanı Bilyana Tonçeva: “Turizmi 
geliştirmek için AB fonlarından yararlanın”

Bulgaristan İşverenler 
ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu Kırcaali Şubesi 
Başkanı Müh. Fahri İdriz 
tarafından Meatsa Otel 
Kompleksi’nde düzenle-
nen seminere konuk ko-
nuşmacı olarak katılan AB 
projeleri konusunda önde 
gelen uzmanlardan Bilya-
na Tonçeva, Kırcaali’de 
iş dünyasının turizmin 
geliştirilmesi için AB fon-
larını kullanması çağrısı-
nı yaptı. Kırsal Alanlarda 
Tarımsal Olmayan Faali-
yetler Operasyonel Prog-
ramı kapsamında turizmin 
geliştirilmesi için 300 bin 
avroya kadar Grant des-
teği başvurusu yapılabile-
ceğini belirtti. Bunun için 
tek koşul projeye kendi 
katkı payı olarak yüzde 
25 oranında maliyetinin 
karşılanmasıdır. 

Seminere ev sahipliği 
yapan Müh. İdriz kendi-
si de, Filibe Üniversitesi 
Kırcaali Şubesinde Tu-
rizm Bölümü’nde okuyan 
öğrencilerin katıldığı se-
minerde “Bölgede Turizm 
Sektörünün Gelişmesinde 
Perspektifler ve Uygula-
malar” konulu bir sunum 

yaptı. Ekonomi üzerine 
doktora yapan Müh. İdriz, 
ilgilendiği konunun bölge-
de turizmin geliştirilmesi 
olduğunu gizlemiyor. 

Avukat olan Bilyana Ton-
çeva, Sofya "Eko Globe" 
Ltd. Şirketi’nde idare vekili 
ve bugüne kadar 300’den 
fazla AB projesine imza 
atmıştır. Uzman, yaz ay-
larında "Yenilik ve Re-
kabet Edebilirlik”, “İnsan 
Kaynaklarının Gelişimi”, 
“Kırsal Alanlarda Tarım-

sal Olmayan Faaliyetler” 
ve “Enerji Etkinliği” olmak 
üzere dört operasyonel 
programın başvuruya 
açılacağını paylaştı. Te-
mel amacın istihdamın 
ar ttırılması ve Bulgar 
şirketlerinin ekonomik 
etkinliğinin yükseltilmesi 
olduğu belli oldu. Avukat 
Tonçeva, turizm alanında 
faaliyet gösteren şirket-
lerle birlikte son üç yılda 
ürün ihracatı yapan tica-
ri kuruluşların da teşvik 

edildiğini belirtti. Önemli 
olan 29 yaş altı gençler, 
54 yaş üstü işçiler ve eşit 
durumda olmayan kişile-
rin işe alınmasıdır. İnsan 
Kaynaklarının Geliştiril-
mesi Programı kapsamın-
da 390 bin levaya kadar 
Grant desteği veriliyor. 
250 kişi altında personele 
sahip olan firmaların ken-
di katkı payı ödemelerine 
gerek yoktur. İletişimde 
bulunma ve müzakere-
ler yürütmeye ilişkin dahi 

personelin öğretim gör-
mesi imkanı da öngörü-
lüyor. 

Önde gelen bir Sofya 
şirketi tarafından işve-
renlerin kupon sistemini 
kullanmaları için uygun 
fırsatlar tanıtıldı. Söz ko-
nusu kuruluş ülkede 8 
bin ticari yapı ile ticaret 
yapıyor ve 200 bini aşkın 
müşterisi var.

Müh. Fahri İdriz selamla-
ma konuşmasında, “Böl-
gede büyük ihtiyaç duyu-
lan ekonomik büyümenin 
kaldıraçlarını hareket etti-
relim” diye seslendi. Müh. 
İdriz, “Hayat amaç, plan 
ve harekettir. Bu program 
döneminde Kırcaali ilinde 
1 milyon leva maliyetinde 
100 proje gerçekleştiri-
lirse, bu birkaç yıl içinde 

100 milyon leva yatırım 
demektir. Benim iddiasız 
hesaplarıma göre yeni 
1000 iş pozisyonu açıl-
masını sağlayacak. Eğer 
bizler bugün tam deste-
ğimizi vererek alın teriyle 
kazanılan işçi ücretleri 
ödenecek iş pozisyonları 
açılmasını garanti ede-
bilirsek, tek bir genç bile 
ülkeyi terk etmeyecek ve 
yaşadığı bölgeye katma 
değer kazandıracak” diye 
altını çizdi. 

Müh. İdriz, seminere 
geleceğin tur operatörle-
ri, otelcileri, restorancıla-
rın katıldığını belirterek, 
“Onları bölgede turizm 
endüstrisini geliştirmeleri 
için motive etmeye davet 
ettik” diye kaydetti.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan’da çocukların 
%26’sının en az bir ebeveyni 

gurbetçi
Risk Monitor’un yapmış olduğu araştırmalara göre, 

Bulgaristan’daki 115 bin öğrencinin en az bir ebe-
veyni yurt dışında çalışmakta. Yüzde olarak bakıldı-
ğında 5.-11. sınıf öğrencilerin %26’sını bir ebeveyni 
gurbette. 

Sosyolog Petya Kabakçieva’nın açıklamasına 
göre, endişe verici olan, ebeveynlerin denetimi ol-
madan öğrencilerin okulda başarısız ve sınıf tekrar-
lamalarıdır. 

Kabakçieva, “Bu çocukların %40’ı hem daha yara-
maz, hem de daha çok hastalanıyor. En çok görülen 
vakalardan biri de, bu öğrenciler eğitim yılının ta-
mamlanmasından önce yurt dışındaki ebeveynlerinin 
yanına gidip, bir sonraki eğitim yılının ortasında dön-
meleridir. Buna rağmen bu çocuklar okullarda kayıt-
lar üzerinde hala öğrenci görünüyor. Çünkü okulların 
devlet tarafından sağlanan bütçelerinden dolayı bu 
durumdan tüm okullar faydalanılmakta. Daha büyük 
sınıftaki öğrencilerin okul devamsızlığı ise ebeveyn-
lerin gurbette olmasına değil, kendilerinin gurbette 
olmasına bağlıyoruz” diye açıklamada bulundu. 

Şumnu ve Blagoevgrad’da öğrencilerin kış ayların-
da iki ay için İspanya, İtalya ve Belçika’ya gurbete 
gittikleri belirtildi. Diğerlerinin ise İtalya’da restoran-
larda aşçılık yaptıkları, Yunanistan’da ise tarım alan-
larında çalıştıkları açıklandı. 

Bir yandan öğrencilerin devamsızlıkları okul yöne-
timi için delege bütçelerden dolayı sorun haline gel-
mezken, öte yandan öğretmen ve eğitim müfettişleri 
öğrencilerin okul sisteminden çıkartılmasının orta-
öğretimini bir daha tamamlamayacağından endişeli. 

Çubuklu Camii’nde yağmur duası yapıldı
Çernooçene (Yeni Pa-

zar) ilçesi Vodaç (Çubuk-
lu) köyü yakınlarında bu-
lunan ve yörenin en eski 
camisinde onlarca Müslü-
manın katılımıyla yağmur 
ve bereket duası yapıldı. 
Bu dua ile bölgede gele-
neksel olarak yaz ayları 
yapılan yağmur duaları 
başlamış oldu. 

Dua programı yerli imam 
Arif Bayramali başta ol-
mak üzere 10 hoca ta-
rafından gerçekleştirildi. 
Dini merasim Kuran-ı 
Kerim tilaveti ve Mevlid-ı 
Şerif’in okunmasıyla baş-
ladı. Yağmur duası tüm 
hazır bulunanların hep 
birlikte dua etmeleriyle 
son buldu. Duadan sonra 

katılanlara yerli aşçıların 
hazırladığı geleneksel etli 
pilav ikram edildi.

Dini merasim Çubuklu 
Camii Encümenliği tara-
fından organize edildi. 

Duada Çernooçene Be-
lediye Başkanı Aydın Os-
man da hazır bulundu.

Rivayetlere göre bu 
cami asırlar öncesi yer-
li bir zengin tarafından, 

dere taşkınlarında boğu-
lan kızlarının anısına inşa 
edilmiştir. O zamanlarda 
Çubuklu köyü caminin 
kurulduğu yerde bulunu-
yormuş, fakat veba salgı-
nı ortaya çıktığında yerini 
değiştirmiştir. Cami ile 
mezarlık, kaybolan köy-
den hatıra kalmışlardır.

Bölgede en yakın za-
manda Vojdovo (Emi-
roğul lar),  Dyadovsko 
(Dedeköy), Beli Vir (Mın-
dırağaç), Paniçkovo (Ça-
nakçı), Gabrovo (Gabra), 
Jenda (Yaşlıköy), Bezvod-
no (Susuz) köylerinde ve 
başka yerleşim yerlerinde 
yağmur ve bereket duaları 
yapılması bekleniyor.

               İsmet İSMAİL

Masa tenisçisi Yüksel İsmail, Bursa’dan bronz madalya ile döndü
Ardinolu (Eğridere) 

masa tenisçisi Yüksel 
İsmail, Feridun Sa-
vaş ile birlikte katıldığı 
Türkiye Bursa’da dü-
zenlenen 3. Veteran 
Masa Tenisi Turnuva-
sında 50-59 yaş grubu 
kategorisinde bronz 
madalya kazandı. Fe-

ridun Savaş, Momçilg-
rad (Mestanlı) Rodo-
pi Masa Tenisi Spor 
Kulübü’nün eski yarış-
macısı. 
İsmail, “Turnuva Bur-

sa Veteran Masa Te-
nisçileri Spor Kulübü 
Derneği Başkanı Dr. 
Fehmi Yavuzer tarafın-

dan açıldı. Ardino do-
ğumlu Bursa’da masa 
tenisinin kurucusu Dr. 
Cemal Eren için bir da-
kikalık saygı duruşun-
da bulundu. Yarışmaya 
Türkiye’nin 16 ilinden 
yaklaşık 200 yarışmacı 
katıldı” diye belirtti. 
İsmail, “Bu büyük tur-

nuvaya katıldığım için 
çok mutluyum. Özel 
olarak Ardino Yunak 
2005 Masa Tenisi Spor 
Kulübü antrenörü Bahri 
Ömer’e turnuvaya yap-
tığım hazırlıkta yardım-
cı olduğu için teşekkür 
etmek istiyorum” dedi. 
         Kırcaali Haber
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Bilgiye Erişim Programı ekibi Kırcaali’de çalıştay gerçekleştirdi
Kırcaali Valiliği konfe-

rans salonunda Bilgiye 
Erişim Programı’ndan 
(PDİ) bir ekip Kırcaali’de 
bulunan ulusal, bölgesel 
ve yerel yayın araçları 
mensuplarıyla “Bilgiye 
Erişim Bilgilendirme Günü 
” başlığı altında bir çalış-
tay gerçekleştirdi. 

Çalışma, Bulgaristan 
İçin Amerika Vakfının 
Grant desteğiyle “Toplum-
sal Şeffaflığın Sivil Dene-
timi” projesi kapsamında 
yapıldı.

Konuşmacılar, Kamu Bil-
gi Edinme Hakkı Kanunu 
üzere kamu bilgi edinme 
çalışmasında gözetilen 
temel ilkeler hakkında 
bilgi verdiler ve pratik ça-
lışmalarda karşılaştıkları 
ilginç olayları paylaştılar. 

PDİ İcra Müdürü Gerga-
na Juleva, Bilgiye Erişim 
Programının bu yıl içeri-
sinde iktidar sisteminde 
yer alan devlet kurumla-
rının internet üzerinden 
etkili bilgi yayınlamaları 
üzere yaptığı araştırma-
lardan elde edilen sonuç-
ları tanıttı. Bu sonuçların 
PDİ’nin ilk olarak ülkede 
vatandaşların ve gazete-
cilerin yararına oluştur-

duğu 2015 Etkin Şeffaflık 
Reytingi’nin http://www.
aip-bg.org/ sitesinde ve 
Bulgaristan’da Kamu Ka-
yıtları Portalının www.
publicregisters.info site-
sinde bulunabileceği be-
lirtildi.

Sıralamada 544 dev-
let kurumu, bakanlık ve 
belediyeler yer alıyor. 18 
bakanlık, 28 valilik ve 264 
belediye gözetim altında 
tutuluyor. Onlar 70 göster-
geyle test ediliyor. Kamu 

bilgisine erişim sağla-
mak zorunda olan devlet 
kurumlarının yüzde 21’i 
vatandaşların dilekçeyle 
yazılı olarak yönelttikleri 
sorulara herhangi bir ce-
vap vermemekteler. 

Juleva, bu rey t inge 
göre Bulgar istan’daki 
264 belediye arasında 
Momçilgrad’ın (Mestanlı) 
66, Cebel’in (Şeyh Cuma) 
99, Ardino’nun (Eğridere) 
107, Krumovgrad’ın (Ko-
şukavak) 162, Kırcaali’nin 

206, Kirkovo’nun 209, 
Çernooçene (Yeni Pazar) 
belediyesinin ise 211.sı-
rada bulunduklarını açık-
ladı. 

Juleva’nın i fadesine 
göre 2015 Etkin Şeffaflık 
Reytingi’nde ilde devlet 
kurumların yerel birimleri 
genel olarak ülkedekilerle 
kıyasla ilk on sırada bulu-
nuyor. Kırcaali Valiliği, ül-
kedeki 28 valilik arasında 
6.sırada bulunuyor. Kırca-
ali İl Emniyet Müdürlüğü 

ve Orman Bölge İşletme 
Müdürlüğü’nün Bilgiye 
Erişim Programı’na ka-
tılmayı kabul etmedikleri 
anlaşıldı. 

2015 Etkin Şef faf lık 
Reytingi’ne göre ilde Kır-
caali Valiliği birinci, Mom-
çilgrad Belediyesi ikinci, 
Bölge Eğitim Müfettişliği 
ise üçüncü yeri alıyor. 

PDİ’nin hukukçu ekibinin 
yönetmeni Aleksander 
Kaşımov, kamu kayıtları-
nın gazetecilere çok de-
ğerli bilgi kaynağı olması-
na dikkat çekerek, ekibin 
danışmanlık yaptığı bazı 
vakaları paylaştı. Devlet 
kurumlarına karşı kamu 
bilgiye erişimi reddettik-
lerinden dolayı açılan da-
vaların PDİ’nin desteğiyle 
kazanıldığını belirtti. Avu-
kat, Anayasa’nın 41.mad-
desine göre Bulgaristan 
vatandaşı olan herkesin 
devlet kurumlarından bilgi 
arama, edinme ve yayma 

hakkına sahip olduğunun 
altını çizdi. Devlet kurum-
larının kamu bilgi edinme 
talebi olduğunda anında 
bilgi vermek zorunda ol-
duklarını ve 14 günden 
fazla geciktirme hakları 
olmadığını vurguladı. Fa-
kat genelde bu Anayasa 
maddesinin çiğnenip va-
tandaşların ve özellikle 
gazetecilerin bürokratik 
engellerle karşılaştıklarını 
ifade etti. 

PDİ’nin hukukçu ekibin-
den Darina Palova, ga-
zetecilerin kamu bilgisine 
erişimi sürecinin kolaylaş-
tırılması amacıyla dilekçe-
lerin hazırlanmasına dair 
bazı tavsiyelerde bulundu. 

Daha sonra PDİ uzman-
ları katılımcıların sorula-
rını cevapladılar ve her 
zaman bilgiye erişim ko-
nusunda yardımcı olma-
ya hazır olduklarını ifade 
ettiler.     Kırcaali Haber

Yerel Seçimler 25 Ekim'de 
atarken, sandık başın-
da yanıtlayacakları ilk 
soruda milletvekillerin 
sunulan listeye göre 
değil, ismen seçilebil-
mesi konusunda görüş 
belirtebilecekler. Re-
ferandumun ikinci so-
rusunda vatandaşlar, 
oy kullanma hakkının 
mecburi olup olmaması 
konusunda görüş beyan 
edebilecek.
C u m h u r b a ş k a n ı 

Plevneliev’in önerdi-
ği üçüncü referandum 
sorusunda ise Bul-
gar istan’daki seçim 
ve referandumlarında 
elektronik oy verilmesi 
olanağının yasallaştırıl-
ması konusunda görüş 
bildirilebilecek.
- R e f e r a n d u m 

s o r u l a r ı n ı n 
gerekçeleri 
Rosen Plevneliev, re-

ferandum için gündeme 
getirdiği soruların 15 ay 
önce parlamentoya gö-
türüldüğünü, 500 bin 
vatandaşın imzası ile 
talebin desteklenmiş 
olduğunu anımsattı.
Plevneliev, "Bulgaris-

tan’daki demokrasinin 
en büyük zaferlerinden 
biri olan çok partili si-
yasetinden yana yer 
alıyorum. Aynı zaman-
da halkımızın partilerin 
sunduğu listelerdekileri 
değil, dolaysız olarak 
gösterebilecekleri kişi-
leri parlamentoya ge-
tirmeleri gerektiğini dü-
şünüyorum" ifadelerini 

kullandı.
Mecburi oy kullanımı 

konusunda da yorum 
get i ren Plevnel iev, 
"Sandık başına git-
menin mecburi hale 
getirilmesi durumun-
da 'siyasete soğumuş' 
yur t taşlarımızın da 
oy kullanmaları teşvik 
edilecek” dedi. Devlet 
kurumlarının gücünün 
seçim katılımıyla doğ-
rudan bağlı olduğunu 
anımsatan Plevneliev, 
“Seçim sonuçlarımızın 
daha değerli olması için 
katılım da daha yoğun 
olmalı. Olası hile yapma 
girişimleri sınırlandır-
malıdır" diye konuştu.
Sanal ortamında oy 

kullanılması gereğini 
de savunan Plevne-
liev, nüfusu 7,3 olan 
Bulgaristan’ın 1,5 mil-
yon vatandaşının yurt 
dışında yaşadığını ve 
sanal ortamda verebi-
lecekleri oy ile ülkenin 
siyasetini daha başarılı 
olarak etkileyebilecek-
lerini savundu.
Bulgaristan vatandaş-

larının sesini duyurmak 
üzere referandum me-
kanizmalarının daha 
ulaşılabilir hale getiril-
mesinin şart olduğunu 
öne süren Plevneliev, 
“Referandum, politika-
cıların çalışmaları ko-
nusunda direkt hesap 
sorulmasına güden tek 
mekanizma sayılır. Bu 
konuda halkın sözüne 
kulak verelim” çağrısın-
da bulundu.

1. sayfadan devam

Belediye Başkanı Hasan Azis, Başbakan Borisov ile görüştü
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis baş-
kentte Başbakan Boyko 
Borisov ile Sipey (Durhan-
lar) köyünde oluşan heye-
lan bölgesini güçlendirme 
çalışmalarının f inanse 
edilmesi konusunda gö-
rüşme yaptı. Başbakan, 
hükümetin bu konuda 
alacağı kararı bildirecek.

Görüşmede Maliye Ba-
kanı Vladislav Goranov, 
HÖH Kırcaali Milletvekili 
Erdinç Hayrulla, Sipey ve 
Solişte köylerinin muhtar-
ları Seyhan Apti ve Yakub 
Mestan da hazır bulundu-
lar. 

Müh. Azis, görüşmeye 
GERB Kırcaali Milletvekili 
Tsveta Karayançeva’yı da 

davet ettiği, fakat başka 
angajmanlarından dolayı 
katılamadığı belli oldu. 

Belediye Başkanı Si-
pey’deki heyelanla ilgi-
li mevcut tüm evrakları 
Başbakanın dikkatine 
sunduğu anlaşıldı. Ev-

raklar, heyelan bölgesini 
güçlendirme çalışmala-
rıyla ilgili projenin finanse 
edilmesine dair talepler, 
Sofya Madencilik ve Je-
oloji Üniversitesi ekibinin 
heyelan bölgelerinde yap-
tığı incelemeler sonucun-

da görüşü, güçlendirme 
çalışmalarına ilişkin proje, 
projenin desteklendiğine 
dair Kırcaali Meclisi kara-
rı, heyelan mağdurlarına 
yardım edilmesinin ısrar 
edildiği Kırcaali Meclisi 
Deklarasyonu, Sipey sa-
kinlerinin destek için ka-
tıldıkları toplu imza dilek-
çesi, heyelan bölgelerini 
gösteren fotoğraflardan 
ibaret.

Başbakan Borisov’un, 
Sipey köyünde yaşanan 
heyelanın verdiği hasarla-
rın giderilmesi için gerekli 
kaynakların sağlanması 
konusunda alınan kararı 
bizzat Belediye Başka-
nına telefonla bildirmeye 
söz verdiği anlaşıldı

1 Temmuz’dan itibaren asgari işçi ücreti 380 leva 
1 Temmuz’dan itibaren 

asgari işçi ücreti 380 
leva olacak.
Asgari işçi ücreti yılın 

başından 1 Temmuz’a 
kadar 360 leva mikta-
rındayken, yıl ortası iti-
bariyle 380 levaya(195 
AVRO) yükselecek.
Hükümet, oturumunda 

aldığı kararla belirlenen 
asgari işçi ücretinin mik-
tarını doğruladı. 
B ö y l e c e  h ü k ü -

met  Yüksek  İdare 
Mahkemesi’nin önceki 

kararını iptal etme nede-
nine uyarak proje tekli-
fini Üçlü İşbirliği Ulusal 

Konseyi oturumunda 
tekrar görüştükten son-
ra asgari işçi ücretinin 

miktarına ilişkin kararını 
doğruladı. 
Geçen ay Yüksek İda-

re Mahkemesi çıkarttı-
ğı kararla 2015 yılında 
asgari işçi ücretinin iki 
aşamada yükseltilmesi 
kararını iptal etti.
Buna gerekçe olarak 

hükümetin asgari işçi 
ücretinin yükseltilmesiy-
le ilgili kararı Üçlü İşbir-
liği Ulusal Konseyi otu-
rumunda görüşülmeden 
alması gösterilmişti.
           Kırcaali Haber
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Türk-Kazak Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Halil 
Adıyaman: “Bulgaristan’dan öğrenci götürmek için buradayım”

Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi Hazırlık Fa-
kültesi Dekanı Yrd. Doç. 
Dr. Halil Adıyaman, üni-
versitenin Bulgaristan 
programını tanıtmak üze-
re Kırcaali’ye geldi. 
Konuyla ilgili Kırcaali 

Haber gazetesine verdiği 
mülakatı dikkatinize su-
nuyoruz.
- Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Halil Adıyaman, 
Kırcaali’ye ziyaret se-
bebiniz nedir? 
- Türkistan şehrinde Ka-

zakistan Cumhuriyeti’nin 
uluslararası ortak bir üni-
versitesi var. Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi, hem 
Türkiye tarafından, hem 
de Kazakistan hükümeti 
tarafından desteklenen 
bir devlet üniversitesi. Bu 
üniversitede yılda 200 
öğrenci burslu kabul edi-
yoruz. Türk Dünyası ve 
Akraba Topluluklar diye 
bir proje var. Bu öğren-
cilerimizi dünyanın farklı 
ülkelerindeki Türklerden 
ve akraba topluluklardan 
seçiyoruz. Balkanlarda-
ki Türk varlığından da 
öğrenci alabilmek için 
ben buraya geldim. Bul-
garistan, Makedonya, 
Kosova, Arnavutluk ve 
Bosna-Hersek’ten öğren-
ci götürmek için geldim. 
Bu öğrencilerimizi not 
ortalamasına göre başa-
rılı öğrenciler içerisinden 
seçiyoruz. Lisedeki dört 
yıl boyunca aldığı notla-
ra göre iyi olan öğrenci-
lerimizi tercih ediyoruz. 
Bulgaristan için ayrılan 
kontenjan 10 kişi. Geçen 
yıl 10 tane öğrencimiz 
vardı. Bir yıl boyunca 
bunlar Türkçe, İngilizce 
ve Kazakça hazırlık dersi 
görüyor. Bir yılın sonunda 
biz onlarla sınav yapıyo-
ruz-Türkçe ve Kazakça 
sınavı. Bu sınavlarda 
aldıkları puanlara göre 
bölümlerini belirliyoruz. 
Üniversitemizde sekiz 
tane fakülte var; Ekono-
mik, Bilişim ve Teknoloji 
Mühendislik, Fen Bilimle-
ri, Tarih ve Eğitim, Filoloji, 
Hukuk, Tıp, Spor Sanat, 
Eğitim, Uzaktan Eğitim 
ve Açık Öğretim fakülte-
leri. Yaklaşık 15 bin öğ-
renci, 900 hoca. Rusça, 
Türkçe, İngilizce ve Ka-
zakça olmak üzere dört 
dilde eğitim yapılıyor. Çok 
farklı ülkelerden hocala-
rımız var. Ben de Türkiye 
tarafından Kazakistan’a 
görevlendirilen hocalar-
dan bir tanesiyim. 
-Siz ne hocasısınız?
-Ben 15 yıldır Türk Dili 

ve Edebiyatı hocalığı 
yapıyorum. Normalde 

Türkiye’de Kütahya Dum-
lupınar Üniversitesi’nde 
çalışıyorum. Devlet bizi 
Hoca Ahmet Yesevi Üni-
versitesine görevlendir-
di. İki yıldır orada Filoloji 
Fakültesinde Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde ça-
lışıyorum. Aynı zamanda 
da Hazırlık Fakültesi’nde 
dekanlık yapıyorum. 400 
Kazak öğrencimiz, 200 
de Türk dünyasından ge-
len toplam 600 öğrenci-

miz var. Ben bu fakülte-
nin dekanıyım. Şu anda 
25 ülkede arkadaşımız, 
Türk dünyasından üni-
versitemize kaliteli öğ-
renci bulmak için farklı 
ülkelere dağıldı. Ben de 
buraya geldim. Biz öğ-
rencilere 100 dolar burs 
veriyoruz. Orada geçim-
lerini sağlamaları için, 
geliş ve gidiş ücretlerini, 
uçak biletlerini ödüyo-
ruz. Örneğin, buradan 
Kazakistan’a 500 dolara 
uçak bileti varsa, öğren-
ciler mağdur olmasın diye 
yaklaşık 700-800 dolar 
gibi fazlaca para ödüyo-
ruz. Bir eylül ayında gidiş, 
haziran ayında geliş pa-
ralarını, uçak paralarını 
ödüyoruz. Ve Türk Dün-
yası projesi kapsamın-
da aylık 100 dolar burs 
veriyoruz. Eğer başarı-
ları ortalama üç buçuk 
üstünde, dört üzerinde 
olursa, bu 150 dolara ka-
dar ilerleyen sınıflarda çı-
kabiliyor. Bulgaristan’dan 
gelen öğrenciler arasın-
da en yüksek puan alan 
Tıp Fakültesi’ne sonraki 
Diş Hakimliği’ne, sonra 
Biyoloji, Uluslararası İliş-
kiler, bu şekilde on tane 
öğrencinin bölümlerini 
sene sonundaki Türkçe 
ve Kazakçadan aldıkları 
puanlara göre ve tercihle-
rine göre yerleştiriyoruz. 
Şimdi girecekleri bölüm-
ler belli olmuyor. Bir yı-
lın sonunda girecekleri 
sınavlar ve tercihlerine 
göre biz bölümlerini be-
lirliyoruz. Kazakistan’da 
yurtlarımız var. Hazırlık 

Fakültesi’nde eğitim gör-
dükleri bir yıl boyunca 
arkadaşlarımız öğrenci 
yurtlarında kalacak. Eğer 
isterlerse orada ev tutup 
orada kalabilirler.
-Üniversite hakkında 

genel bilgiler verir misi-
niz? 
-1992 yılında kurulmuş 

bir üniversite. 23 yıllık 
bir üniversitedir. Türk 
tasavvufunun kurucusu 
olarak kabul edilen Hoca 

Ahmet Yesevi hazretle-
ri, Türk ve İslam açısın-
dan çok önemli bir şah-
siyet. Onun türbesinin 
bulunduğu yere Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 
yapılmış ve Kazakistan 
ile ortak bir üniversite 
olmuştur. Kuruluş amacı 
bu kişinin dünya çapında 
duyurulmasıdır. Bu bir 
Türk bilginidir, tadavvuf 
ehlidir. Onun için bir üni-
versite kurulması amaç-
lanmış. Üniversitemiz 
Kazakistan’ın 200 bin 
nüfuslu Türkistan şehrin-
de bulunuyor. Arnavut-
luk, Makedonya, Türkiye, 
Azerbaycan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Tacikistan, 
Afganistan, Suriye, Suudi 
Arabistan, Çin’deki Doğu 
Türkistan’daki Türkler, 
Tıva, Altay, Saha, Ha-
kas, Yakut, Dağıstan, 
Kabardin- Balkar, Özbe-
kistan, Moğolistan, yani 
Adriyatik’ten Çin Seddi-
ne kadar Türk Dünyasının 
bulunduğu her yerden, 
25 ülkeden öğrencimiz 
var bizim. Ayriyeten Ha-
zırlık Fakültesi’nde bir 
yıl, Türkistan şehrine 
30 km uzaklıkta Kentav 
şehri var. Orada kampü-
sümüz var. 1966 yılında 
dünyanın en düzenli şeh-
ri seçilmiş. Orası da 80 
bin nüfuslu bir yer. Ha-
zırlık Fakültesi’ndeki bir 
yıl boyunca dil eğitimini 
bu Kentav şehrinde ve-
riyoruz. Lisans fakülteye 
geçtiğinde öğrencilerimiz 
Türkistan şehrine merkez 
kampüsün olduğu yere 
yerleşiyorlar. 

-Yüksek lisans prog-
ramlarınız da var mı? 
-Lisansı bitirdikten son-

ra yüksek lisans ve dok-
tora yapabilirler. Fakat 
Kazakistan’ın kanunları-
na tabi yüksek lisans ve 
doktora alımları. Bundan 
dolayı genellikle Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nden 
mezun olan kişiler yük-
sek lisans ve doktora ya-
pabilir. Bunun haricinde 
uzaktan eğitimimiz var. 

Bu eğitim Türkçe. Uzak-
tan eğitimli yüksek lisans 
ve lisans eğitimlerimiz 
var. Bir kez Türkiye’de 
sınavlara giriyorlar. TÜR-
TEP diye kısaltıyoruz. 
İnternetten girdiklerin-
de Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin Uzaktan 
Eğitim sayfasına kayıt 
olabilirler. Oradan yüksek 
lisans/mastır eğitimlerini 
yapabilirler. Türkiye’nin 
en başarılı, en gelişmiş 
altyapısına sahip uzaktan 
eğitim Hoca Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’nde var. 
-Hangi bölümlerde li-

sans ve lisansüstü ya-
pılabilir?
- Lisans eğitiminde 60 

tane bölümümüz var. Tıp 
Fakültesinde Diş Hekim-
liği, İlahiyat, Kazak Dili, 
Rus Dili, Çin Dili, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Ulus-
lararası İlişkiler, İşletme, 
Turizm, Ekonomi, Finans, 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Enerji Mühendisliği, yani 
dünya tarafından tercih 
edilen yaklaşık 60 bölü-
mümüz var. Bu bölümler-
de öğrenciler tercihlerine 
göre İngilizce, Kazakça 
ve Türkçe olarak eğitim-
lerini sürdürebilirler. Ör-
neğin, turizmde Türkçe, 
Kazakça veya İngilizce 
sınıfı. Zaten üniversite-
mizin uluslararası isminin 
korunmasının nedeni de 
budur. Birden fazla dille 
eğitim yapıyoruz. Ayrıca 
Kamu Yönetimi, Ulusla-
rarası İlişkiler, İşletme, 
Turizm, Eğitim Bilimleri, 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği 

ve saire bölümlerimizde 
uzaktan eğitimle yüksek 
lisans yapabilirler. 
-Bulgaristan’dan öğ-

renci adayları nasıl 
başvuru yapabilecek-
ler?
-İnternet or tamında 

başvurularımız var. www.
yesevi.edu.tr adresinden 
başvurularını yapabilirler. 
Bizim istediğimiz belge-
ler lise diploması, lise 
diplomasının Türkçe’ye 
tercümesi, lisede aldığı 
dört ya da üç yıl boyunca 
aldığı derslerin not dö-
küm belgesinin Türkçe’ye 
tercümesi, bir de vize 
alınacağı için pasapor-
tun Türkçe’ye tercümesi 
ve bir tane de son altı ay 
içerisinde çekilmiş bir fo-
toğrafı tarayıcıda tarayıp 
benim e-mail adresime 
hadiyaman03@hotmail.
com gönderdiklerinde 
biz onların başvurularını 
alacağız. 
Eğer başvuru çok olur-

sa, not dökümüne göre 
başarılı öğrencilere ön-
celik tanıyacağız. Daha 
önce Bulgaristan’dan 
gelen şu anda Tıp 
Fakültesi’nde Diş He-
kimliğinde, Uluslararası 
İlişkilerde okuyan öğren-
cilerimiz var. 90’lı yıllar-
da okuyup mezun olup 
burada doktorluk yapan 
kişiler de var. Hoca Ah-
met Yesevi Üniversitesi, 
hem Türkiye, hem Kaza-
kistan üniversitesi, yani 
çif t diploma veriliyor. 
Bundan dolayı diploma 
da her yerde geçerli. Bu-
radan 90’lı yıllarda me-
zun olup Sofya’da kalp 
doktoru olarak çalışan 
Bulgaristan Türkü arka-
daşlarımız da mevcut. 
Turizm bölümlerinden 
mezun olanlar da var. 
Bu yıllardır devam eden 
bir proje. Bu sene Bal-
kanlara ağırlık verdik. 
Balkanlar’dan daha çok 
öğrenci götürmeyi hedef-
liyoruz. Aday öğrenciler 
bize facebook, email, 
tweeter kanalıyla, ya da 
direct sistemden girip 
üniversitenin sitesinden 
10 Haziran-10 Temmuz 
arasında Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nin 
sitesine www.ayu.edu.
tr girdiklerinde oradan 
başvurularını yapabilir-
ler. Onun haricinde bize 
ulaştıklarında biz onları 
başvuru ile ilgili yönlen-
direbiliriz. 
-Kırcaali’ye ne zaman 

geldiniz?
-Ben Kırcaali’ye dün 

geldim. Bugün de yol-
cuyum. Sofya’ya gi -

deceğim. Oradan da 
Makedonya’ya geçece-
ğim. Üsküp’e gidece-
ğiz, daha çok da Doğu 
Makedonya’ya Türklerin 
yaşadığı yerlere gidip 
bilgilendirme yapacağım. 
Tüm Balkanları belli bir 
sürede gezmemiz gere-
kiyor, öğrencileri bilgilen-
dirmemiz gerekiyor. Tür-
kiye konsoloslukları, bü-
yükelçilikler, Yunus Emre 
Kültür merkezleri, TİKA 
bize bu konuda yardımcı 
oluyor. Ayrıca Türklerin 
yoğun olduğu okullarda 
tanıtım yapıyoruz. 
-Bulgaristan’da tanı-

tım programınızı payla-
şır mısınız?
-Biz Şumnu’ya gittik, 

Burgaz’a gittik. Geçen 
sene üniversitemize ge-
len bu şehirlerden öğ-
rencilerimiz var. Onların 
tanıdıkları kanalıyla ve 
bir de daha önce 90’lı 
yıllarda mezun olmuş 
Sofya’da doktorluk ya-
pan öğrencilerimizin ta-
nıdıkları kanalıyla tanıtım 
yaptık. Daha önceden 
Kırcaali’den öğrencimiz 
yok. Onun için özellikle 
burayı tercih ettim. İki 
gündür farklı yerleri ziya-
ret ettik. Bölgede çeşitli 
yerleşim yerlerine gittik, 
muhtarlarla görüştük ve 
herkese haber verdik. 
Bana bu konuda Tasim 
yardımcı oldu. Müzek-
ki Bey’e yönlendirildim. 
Daha önceki yıllarda iki 
yıl önce yine bizim gibi 
buraya gelen bir hocamız 
vardı. O hocamız Müzek-
ki Bey ile görüşmüş. Bu-
radan öğrenci gelmiyor 
ama tekrar biz böyle bir 
röportaj yapıp gazetede 
yayınlanırsa daha çok 
öğrenciye ulaşırız diye 
böyle bir yol tercih ettik. 
-Gazetemiz aracılığıy-

la Bulgaristan’daki Türk 
gençlerine seslenmek 
ister misiniz?
-İyi bir eğitim almak is-

tiyorlarsa, hem Türkçe-
yi, hem Kazakçayı, hem 
Rusçayı, hem İngilizceyi 
öğrenmek istiyorlarsa, 
kendi memleketlerine, 
kendi insanlarına fayda-
lı olmak istiyorlarsa ben 
onları Hoca Ahmet Ye-
sevi Üniversitesine davet 
ediyorum. Hem ekonomik 
anlamda sıkıntıları ol-
mayacak, ailelerine yük 
olmayacaklar, hem de 
kendi eğitimlerini kendi-
leri tamamlayacaklar. 
Hoca Ahmet Yesevi 

Üniversitesi onlar için bir 
şanstır. Onları bu şansı 
değerlendirmeye davet 
ediyorum.
Söyleşi: Resmiye 
                       MÜMÜN
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"Bulgaristan'dan dolayı Türkiye-AB ticareti zarar görüyor"
Uluslararası Nakliyeci-

ler Derneği (UND) İcra 
Kurulu Başkanı Fatih 
Şener, Türkiye ile Avru-
pa Birliği (AB) arasın-
daki dış ticaretin önem-
li bir kısmının yapıldığı 
Türkiye-Bulgar istan 
arasındaki sınır kapıla-
rında yaşanan uzun tır 
kuyrukları ve günlerce 
süren beklemelerin Tür-
kiye ve AB ekonomileri-
ne ve dış ticarete zarar 
verdiğini kaydetti.
Fatih Şener, yaptığı 

yazılı açıklamada, 2015 
yılı mart ayı başından 
bu yana Bulgaristan'ın 
Kapitan Andreevo ve 
Lesovo sınır kapıların-
daki teknik sıkıntılar, 
yavaş ilerleyen gümrük 
işlem süreçleri, yetersiz 
memur sayısı ve az sa-
yıda peron üzerinden 
yapılan araç alımları 
gibi nedenlerle Kapıku-
le ve Hamzabeyli sınır 
kapılarındaki araç kuy-
ruklarının 25 kilometre-
yi bulduğunu, bekleme 
sürelerinin ise 4 günü 
geçtiğini aktardı.
İstanbul'daki gümrük 

idarelerinden Kapıkule 

ya da Hamzabeyli sınır 
kapılarına hareket eden 
araçların Bulgaristan'a 
geçmesinin ancak 4-5 
günde mümkün olabil-
diğini belirten Şener, 
Türkiye'nin, coğraf i 
olarak AB'ye komşu 
olmasına rağmen lojis-
tik performans olarak 
İran'dan da uzak bir ko-
numa itildiğini ifade etti.
Şener, "Türkiye ile AB 

arasındaki 150 milyar 
dolarlık toplam dış tica-
retin önemli bir kısmının 
yapıldığı Türkiye-Bulga-
ristan arasındaki sınır 

kapılarında yaşanan 
uzun tır kuyrukları ve 
buna bağlı olarak gün-
lerce süren beklemeler 
Türkiye ve AB ekono-
milerine ve dış ticarete 
zarar veriyor" ifadelerini 
kullandı.
"Avrupa Komisyo-

nunu göreve çağırı-
yoruz"
Bulgaristan sınır ka-

pılarında yaşanan so-
runlar nedeniyle son üç 
aylık hafta sonu çıkış 
sayılarında geçen yıla 
kıyasla Kapıkule'de yüz-
de 15, Hamzabeyli'de 

ise yüzde 33 kapasite 
kaybı yaşandığı bilgi-
sini veren Şener, son 
üç ay içinde sadece 
iki kapıdan gerçekleş-
tirilemeyen taşımaların 
sektöre maliyetinin 29 
milyon 130 bin avroyu 
geçtiğini kaydetti.
F a t i h  Ş e n e r , 

Bulgaristan'ın verimsiz 
ve yetersiz gümrük ka-
pıları nedeniyle Türkiye 
sınır kapılarında günler-
ce aç ve perişan halde 
bekleyen tır şoförleri-
nin büyük mağduriyet 
yaşadığını, birçoğunun 

da mesleği bırakmak 
için gün saydığını dile 
getirdi.
Şener, Türkiye ile AB 

arasındaki ticarete ve 
sınır geçiş süreçlerine 
büyük zarar veren Bul-
garistan sınır kapıların-
da yaşanan sorunların 

bir an önce iyileştiril-
mesi ve Türkiye ticare-
tinin tüm paydaşlarının 
mağduriyetinin gide-
rilmesi adına Avrupa 
Komisyonu'nu göreve 
çağırdıklarını belirtti.

       Anadolu Ajansı

Maritsa Otobanı'nın Dimitrovgrad – 
Harmanli bölümü hizmete açıldı

B a ş b a k a n  B o y -
ko Borisov, Maritsa 
Otobanı’nın Dimit-
rovgrad (Kayacık)– 
Harmanlı kısmının 
açılışını yaptı. Tüm 
otobanın ekim ayına 
kadar tamamlanması 
bekleniyor. Hizmete 
açılan otoban kısmının 
toplam uzunluğu 34 ki-
lometre. Proje, Avrupa 
Birliği Uyum Fonu ve 
ulusal bütçe tarafından 
2007-2013 Ulaştırma 
Operasyonel Programı 
kapsamında finanse 
edilmektedir.
Otobanın açılış töreni 

Dimitrovgrad kavşa-
ğında yapıldı. Ulusla-
rarası E-89 karayolu-
na paralel inşa edilen 
otobanda trafik sorunu 
olmadan iki düzeyde 
gerçekleştiriliyor. 34 
kilometrelik kesimde 
daha iki kavşak bulu-
nuyor. Onlar Simeo-
novgrad- Harmanli ve 
Topolovgrad-Harmanli 

kavşaklarıdır. 
Güzergah boyunca 

birçok üst ve altgeçit-
lerden başka Harmanlı 
nehri üzerinde bir köp-
rü de inşa edildi.
Mar i tsa Otobanı, 

Trans-Avrupa Ulaş-
tırma Koridoru IV ve 
Trans-Avrupa Kuzey-
Güney Otoyolu’nun 

bir parçasıdır. Otoban 
ile Orizovo - Bulgaris-
tan-Türkiye sınırındaki 
Kaptan Andreevo -Ka-
pıkule Sınır Kapısı kav-
şağında Trakya Otoba-
nı ile bağlantı yapıla-
cak. Maritsa Otobanı, 
Plovdiv (Filibe)-Kaptan 
Andreevo-Kapıkule Sı-
nır Kapısı yönünde ana 

güzergahtır. 
Otobanın açılışında 

Başbakan Boyko Bori-
sov, her şeyin Avrupa 
dayanışması sayesin-
de yapıldığının altını 
çizerek, Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Je-
an-Claude Juncker’e 
teşekkür etti.
        Kırcaali Haber

Hüseyin Hafızov: 
“Evet, Türküm ve 
Türkçe konuşacağım”

HÖH Milletvekili Hüseyin Hafizov, NOVA TV’ye ka-
tıldığı bir programda, “Seçim kampanyaları sırasında 
ana dilim Türkçe konuştuğum için şimdiye dek hiçbir 
ceza ödemedim, çünkü her kesilen cezayı temyiz ettim. 
Aslında şimdiye kadar 4-5 ceza kesildi ve yaklaşık 10 
bin leva ceza ödemem gerekiyordu” diye konuştu.

Hafızov, “Türkler saygıyı ve tanınmayı hak etmiyorlar 
mı? Türkçe konuşan biri, diğerini neden rahatsız ediyor 
ki? Gerekli anlayışı ve davranışı neden alamadığımızı 
bir düşünmek gerekiyor. Bizlere, `Türkler dışarı̀  demek 
yerine, `Evet siz Türksünüz ve bizde sizi nasılsanız öyle 

kabul ediyoruz” demenizi istiyoruz` diyerek, Bulgaris-
tan’daki Türk ve Müslümanların sessiz, sakin ve huzur-
lu olduklarını söyledi. 

Hüseyin Hafızov, hiç kimsenin ondan korkmasına 
gerek olmadığının altını çizerek, fanatik bir yanının da 
bulunmadığını ifade etti. “Tüm Bulgaristan vatandaşları 
için eşitlik istemem fanatiklik mi oluyor? Sizleri ben 
ne için korkutuyorum ki” sorularını yönelterek, “Birisi 
çıkıp Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret 
ediyorsa, işte o zaman ben mutsuz ve huzursuz olu-
yorum” dedi ve ekledi, “Etnik ve dini gruplar toplumun 
bir parçasıdır”. 

Lütfi Mestan, Edirne Valisi 
Dursun Ali Şahin ile görüştü
HÖH Genel Başkanı Lüt-

fi Mestan ve beraberinde-
ki heyet Edirne Valisi Dur-

sun Ali Şahin makamında 
ziyaret etti. 

Heyette, HÖH Genel 
Başkan Vekil i  Ruşen 
Riza, HÖH Milletvekilleri 
Şabanali Ahmet ve Hüse-
yin Hafızov yer aldılar. 

Görüşmede, Kırcaali 
kökenli AK Parti Bursa 
Milletvekili adayı Gürsel 

Dönmez de yer aldı. 
Başkan Lütf i Mestan 

Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki iyi komşuluk 
ve kardeşlik ilişkilerin her 
geçen gün daha da arttı-
ğını belirtti. 
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Ana dilde propagandaya destek yok
Bulgaristan Sosyalist Partisi, 

siyasi etkinliklerde Bulgarca kul-
lanım mecburiyetinin kaldırılma-
sı teklifinden vazgeçti.

Bulgaristan'da siyasi etkinlik-
lerde ana dilinin kullanımını ya-
saklayan Seçim Yasası ile ilgili 
değişiklikler yapılmasını öneren 
ana muhalefet Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) bu kararın-
dan vazgeçti.

BSP Basın Merkezi'nden ya-
pılan açıklamaya göre, millet-
vekili Georgi Kadiev’in önerdiği 
değişiklik tasarısı parlamento 
grubunun oturumunda görüşül-
dü. Oturuma katılan 31 milletve-
kilinin 30’u Kadiev’in tasarısına 
karşı çıktı. BSP ayrıca, tasarıyı 
hazırlayan ve oturumda destek-
siz bırakılan Kadiev’in tasarısını 
geri çekmesini talep etti.

Georgi Kadiev, parlamentoya 
intikal ettirdiği tasarısında seçim 
kampanyalarında Bulgarca'ya 
çeviri yapılması kaydıyla başka 
dillerde de konuşulabilmesi tek-
lifinde bulunmuştu.

Parlamento grubunun kararın-
dan memnun kalmadığını itiraf 
eden Kadiev, bazı milletvekille-
rinin kendisinin gruptan ihraç 

edilmesinin bile önerdiklerini 
paylaştı.

Bulgaristan’da sonbaharda ya-
pılacak yerel seçimler öncesin-
de Seçim Yasası'ndaki Bulgar-
ca kullanım mecburiyetine karşı 
parlamentoda tek başına müca-
dele veren, üyelerinin çoğunlu-
ğunu Türklerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 
seçim öncesi konuşmaların-
da, başta Türkçe olmak üzere 
seçmenlerine ana dillerinde de 
konuşabilmesi için ısrar ediyor.

HÖH lideri Mestan, yasanın 
getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 
ülkede 2014 yılında yapılan son 
genel seçim önü mitinglerde 
Türkçe konuştuğu için 11 ayrı 
para cezasına çarptırılmıştı.

HÖH’e yakınlığı ile tanınan 
BSP’li milletvekili Kadiev’in bu 
alanda hazırladığı taslağı takdir-
le karşıladığını ifade eden Mes-
tan, girişimini, ‘’Nefretin dilinin 
konuşulduğu tünelinde umut 
verici ışık’’ olarak nitelendirdi.

                      Kırcaali Haber

“Hoşgörünün Resmini Yapıyoruz” etkinliğine büyük ilgi
Dünya Çocuk Günü vesile-

siyle Filibe’de düzenlenen pek 
çok programın yanı sıra Mus-
tafa Kemal Atatürk Kütüpha-
nesi ve Türk-Bulgar Edebiyat 
Kulübü tarafından ortaklaşa 
düzenlenen program bu an-
lamlı güne bir renk kattı.
Program için Türkiye’den özel 

olarak gelen resim sanatçıları 
Hikmet Çetinkaya ve Şukran 
İstanbullu Filibe’deki çocuk-
larla birlikte canlı performans 
gerçekleştirdiler. 
Filibeliler tarafından büyük 

ilgi gören etkinliğin açılışını 
T.C. Filibe Başkonsolosu Sa-
yın Alper Aktaş yapmıştır.
Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü 

tarafından çocuklara hediyeler 
verildi.
Gelinciklerin Ressamı Hikmet 

Çetinkaya ve uğur sembollerin 
ustası Şukran İstanbullu son-
baharda Kırcaali’de sergi açıp 
Kırcaali halkı ile canlı perfor-
mans gerçekleştirmeye söz 
verdiler. 
Etkinliği düzenleyen kuruluş-

lar T.C. Filibe Başkonsolosu 
Sayın Alper Aktaş’a destekle-
rinden dolayı sonsuz teşekkür-
lerini sundular. 

Ziraat Bankası'ndan 
Bulgaristan'a yeni kart

Bulgaristan'da 17 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası temassız 
kredi ve debit kartı hizmeti vermeye başladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda Büyükelçi Süleyman 
Gökçe'nin evsahipliğinde düzenlenen tanıtım töreninde konuklara 
Master Card ile işbirliği yapılarak hazırlanan yeni ürünün özellikleri 
açıklandı.

Ziraat Bankası'nın Bulgaristan Müdürü Kazım Gündoğar, yeni 
kredi kartının sağladığı kolaylıkları anlatarakteknolojik ürünü Bü-
yükelçi Süleyman Gökçe'ye takdim etti.

Büyükelçi Gökçe iseZiraat Bankası'nın Türkiye'ninen geniş ağı-
na sahip olduğunu, yurt içinde bin 700, yurt dışında 16 ülkede 85 
noktada hizmet verdiğini anımsattı.

Gündoğar, AA'ya yaptığı açıklamada, 17 yıldır Bulgaristan'da 
faaliyet gösteren bankanın ülkenin 4 şehrinde şube sahibi olduğu-
nu belirterek, "Bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak Bulgaristan'da 
bankalar için yapılacak çok iş, alınacak çok mesafe var" dedi.

Kredi kartı kullanımının tüketim, üretim ve istihdamı artırdığı-
nı, kayıt dışı ekonomiyi azalttığını belirten Gündoğar, "Biz Ziraat 
Bankası olarak Bulgaristan ekonomisinin ve bankacılık sektörünün 
geleceğine güveniyoruz" diye konuştu.

Klasik müzik orkestrasının konser verdiği yeni ürün tanıtımında 
ilk müşterilerin başvuruları da alındı.


