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ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

Büyükelçi Süleyman Gökçe, ”Soydaşlarımızın refahı, 
mutluluğu ve esenliği bizim için son derece önemli”

Türkiye Cumhuriyeti Sof-
ya Büyükelçisi Sayın Süley-
man Gökçe, iftar programı 
nedeniyle geldiği Kırcaali’de 
Bulgaristan Türklerinin Sesi 
Kırcaali Haber Gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni Müzekki 
Ahmet’in sorularını cevapla-
dı. Verdiği mülakat için kendi-
lerine canı gönülden teşekkür 
ediyoruz. 

- Sayın Büyükelçim, göreve 
başladığınız dönem ile haliha-

zır Bulgaristan’ı karşılaştırır 
mısınız? Sosyal, ekonomik, 
ticari ve siyasi farklar nedir?

- Sofya’da Büyükelçilik gö-
rev ine başladığımdan bu 
yana geçen 18 ay zarfında 
Bulgaristan’da önemli değişik-
likler olduğunu düşünüyorum. 
Bu dönemde üç ayrı hükümetin 
çalışmasına şahit oldum, onlar-
la birlikte çalıştık. Siyasi bakım-
dan çok hareketli ve istikrarsız 
bir dönemdi. Türkiye ile Avrupa 
Birliği ilişkilerinde de belirli de-
ğişimler meydana geldi. Muka-
yese ettiğimde Bulgaristan’ın şu 
anda daha istikrarlı olabilecek 
veya istikrar vaat eden, ancak 
kırılganlığını koruyan bir çizgide 
durduğunu düşünüyorum. Tabii 
bunun yerleşik hale gelmesi ve 
özellikle Türkiye ile ilişkilerin 
kalıcı bir perspektif kazanması 
son derece önemli. Bu pers-
pektif ikili ilişkilerin gelişmesine 
yardımcı olacaktır. 

- Türkiye için Bulgaristan 
ne anlam ifade ediyor? Aynı 
şekilde Bulgaristan’daki Tür-
kiye imajının ne olduğunu 
açıklar mısınız?

 - Sorunuzun iki boyutu var. İlk 

boyutunda, Bulgaristan, Türki-
ye için önemli bir ülkedir. Bunun 
bildiğiniz pek çok nedeni var: ta-
rihsel, güncel ve geleceğe yö-
nelik. Soydaşlarımızın buradaki 
mevcudiyeti son derece önemli, 
merkezi ve belirleyici rol oynu-
yor. Ama bunun da ötesinde 
ikili ilişkilerimiz, çok katmanlı 
bir yapı taşımaktadır. Türkiye 
ve Bulgaristan, komşu olma-
larının ötesinde, bölgelerinde, 

Avrupa Birliği’nde ve NATO’da, 
ortaklık, paydaşlık, ittifak zemi-

ninde birbirleriyle bağlıdırlar. 
Bu durum ikili ilişkilere önemli 
ve doğal katkılar sağlamaktadır. 

Her komşu ile ilişkiler tabiatıyla 
yoğundur; ancak, Bulgaristan’la 

ilişkilerimiz yoğun olduğu kadar 
önemlidir de. Bu çerçevede, 
soydaşlarımızın refahı, mutlu-
luğu ve esenliği bizim için son 
derece önemlidir. Soydaşlarımız 
iki ülke arasındaki ilişkilerde 
belirleyici rol oynamaya devam 
edecekler, bu beklenmelidir. Biz 
zaten bu değerlendirmelerimizi 
her yerde dostlarla paylaşıyo-
ruz, Bulgar makamlarıyla da 
konuşuyoruz. 

Sorunuzun ikinci boyutunda, 
şunu söyleyebilirim: Bulgaris-
tan’daki Türkiye imajı değiş-
kenlik gösteriyor. Olumlu yön-
de değiştiğini düşünüyorum. 
Bunun temel nedeni hem dün-
yanın, hem Türkiye’nin, hem 
Bulgaristan’ın değişmesidir. 
Bölgemizdeki dinamikler de 
değişim içinde. Ortaklık tanım-
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Bulgaristan'da Zulmün 26. Yıldönümü
1989 OLAYLARININ 

TANIĞI:  MESTAN 
ADALI

İsim değiştirme ve 
asimilasyon, Bulgaris-
tan Türklerinin üzerin-
de derin izler bıraktı. 
Nisan 1956 yılında 
düzenlenen Komü -
nist Parti toplantısında 
başlatılan uygulamalar 
aşamalı olarak Türkle-
rin haklarını gasp etti. 
1984 yılı aralık ayında 
Kırcaali yöresi halkı bu 
girişimlere karşı ayak-
lansa da komünist parti 
katliamlarla bu girişim-
leri bastırdı. Bu tarihin 
unutulmaması ve Türk-
çenin okullarda yerini 
alması için büyük çaba-
lar sarf eden, dönemin 
tanıklarından emekli 
Türkçe öğretmeni Mes-
tan Adalı da hayatını bu 
davaya adamış isimler-
den.
Mestan Adalı, Ost-

rovets, Adaköy’den 
emekli bir Türkçe öğ-
retmeni. Bütün haya-
tı boyunca çocuklara 
Türkçeyi sevdirmek 
için çalışmış. Türkçe-
nin yasaklandığı dö-
nemlerde kitaplarını 
toprak altında saklaya-
rak, mücadelesinden 
vazgeçmemiş. Adalı, 
Bulgaristan’da Türkle-
rin kimliğini silmek için 
uygulanan baskılara 
şahit olmuş.
Adalı o günleri şöyle 

anlattı: “O unutulmaz 
Nisan Plenumu (1956) 
kararları ışığı altında, 
Türkçeyi birer, ikişer 
saat azaltmaya başla-
dılar, sonunda hepten 
Türkçe dersleri yasak-
landı. Tiyatrolarımız 
da kapandı. Politbüro 
84 yılında bir belge çı-
kardı, ona göre Bulgar 
kökenli vatandaşların 
isimleri değiştirilecek. 
Oysa bizler temiz Türk 
kökenli olduğumuz için 
rahat durumdaydık. Ne 
yazık ki 84’ün sonların-
da Türklerin de, bizlerin 
de yüzde 100 adlarını 
değiştirmeye başladı-
lar. Bu bize çok ağır 
geldi. Direnişin ilk ışığı 
Killi’de yandı, sonra kı-
vılcımlar etrafa dağıldı. 
Ayaklandık, karşı gel-
dik, lakin bir şey elimiz-
den gelemezdi, çünkü 
ordumuz yoktu silahı-
mız yoktu. Mecburen 
sopayla adlarımızı de-

ğiştirdiler.”
1989 yılında halkın 

baskılara dur demek 
için başlattığı ayaklan-
malar Adalı’nın hafıza-

sından hiçbir zaman si-
linmemiş. Adalı, zulme 
karşı gösterilen direnişi 
bugün gibi hatırlıyor: 
“Milletimiz bu büyük 
asimilasyona, baskıya 
dayanamazdı. Onun 
için de ilk ışıklar Killi’de 
yandı. Aynı ay 19 Mayıs 
Cebel Meydanı insan-
larla dolup taştı. Daha 
çok dayanamayacağız, 
adlarımızı geri istiyoruz 
diye sesler yankılandı.”
Ve ardından o büyük 

göç. Geride bırakılan 
evler, hayatını kaybe-
denler. Adalı şunları 
söyledi: “Ondan sonra 
da unutulmaz büyük 
göç çıktı. Milletimiz gü-
neye akın etti, ama akı-
betini bilmeden, nereye 
gidiyor, niçin gidiyor, 
bir daha dönecek mi, 
bu belli değildi. Ayrılık, 
hasretlik, milletimizin 
boynu büküldü. Benim 
de kardeşim Bursa’da 
soluk aldı. Diğeri ise 
baskılara dayanama-
yarak, tarlada kalp kri-
zinden vefat etti. Ben 
ise yalnız kaldım. Şim-
di kapılar açık. Yollar 
dümdüz. Lakin ne de 
olsa hasretlik belimizi 
büktü. Her zaman be-
raber olmadığımız için 
tüm bunlar bize ağır 
geliyor.”
Mestan Adalı, tüm 

yaşananlara rağmen 
özünü, kültürünü yaşat-
mak için tüm varlığıyla 
mücadele eden Adalı 
ve ailesi şimdi evlerin-
de tarım ve çiftçilikle 
uğraşıyor. Ancak dağ 
eteklerinde yaşam zor. 
Ardı ardına yağan dolu 
ve sert mevsim şartla-

rı geçim kaynağı olan 
tüm ekinini elinden al-
mış.
Adaköy nüfusunun 

büyük çoğunluğu yaşlı-

lardan oluşuyor. Genç-
lerin büyük bölümü 
Türkiye’de, bir kısmı 
ise Batı Avrupa’da gur-
bette. Rodop köyünde 
yaşam adeta durmuş. 
Yaşanan zulmü hafıza-
larından çıkaramayan 
insanların en büyük 
tesellisi ise ibadetlerini 
özgürce yerine getire-
biliyor olmak.
Adaköy’deki caminin 

uzun yıllar kapalı kal-
dığını kaydeden Adalı 
demokrasiye geçişten 
sonra yeni camiye ka-
vuştuklarını kaydetti. 
Adalı, “Buna sebep de 
1950 göçmeni Hacı 
Mercan. Onun tüm uğ-
raşıları sonucunda bu 
cennet gibi camiye ka-
vuştuk. İnsanlar da ra-
hatlıkla ibadetlerini gö-
rüyorlar” diye konuştu.
Genç nüfusun azlığı 

ve yaşamak için gur-
bete yapılan yolculuklar 
köyde en fazla eğitimi 
vurmuş. 1989’a kadar 
çocuk sesi yankılanan 
okullar bugün sessiz. 
Adeta terk edilmişliğin 
ve çaresizliğin birer 
simgesi halindeler.
Adalı şöyle devam 

etti: “1989 göçü Kırca-
ali ilinde yaşantıyı oldu-
ğu gibi, eğitim sistemini 
de derinden zedeledi. 
Emirler köyünde 1989’a 
kadar 300 çocuk eği-
tim görüyordu. Ancak 
şimdi gördüğünüz gibi 
okul binası bir viraneye 
döndü. Sayısı az olan 
çocuklar ise, komşu 
köylere ve kasabalara 
okula gidiyor. Buradaki 
okul ise, eski günlerin 
hatıralarını saklıyor. 

Ömrümün yarısından 
fazlası öğretmenlikte 
geçti. Şimdi emekli öğ-
retmenim. Çocukları 
görünce eski günlerim 

aklıma geldi. Eski yıl-
lar. Neydi o yıllar. 1992 
yılında vatanımızda 
160 binden fazla ço-
cuk Türkçe okurken, 
maalesef bu yıl onların 
sayısı 5,6 bine indi. İşte 
şu evlatlarım bile Türk-
çe okumuyorlar. Ne 
yazık. Kitaplar da 1992 
senesinde basıldı. O 
zamandan beri kitap 
basılmadı. Basılanlar 

da tahrip oldu, kaybo-
lup gitti.”
Yıkılmış köy okulunu 

oyun alanına çeviren 
çocuklar artık geleceğe 
umutla bakmak istiyor. 
Rodop dağları da si-
nesindeki acı hatırlarla 
Türklerin kader ortağı 
olmaya devam ediyor.
TÜRK KÖYLERİNİN 

ÇOĞU ISSIZ KALDI
Bulgaristan’dan 1989 

yılında yaşanan gö-
çün ardından geride 
terk edilmiş köyler ve 
evler kaldı. Çoğu yıkıl-
mış haldeki köy evleri, 
hane sakinlerinin dö-

nüşünü bekliyor. An-
cak 1989’dan sonra 
da ekonomik sıkıntılar 
sebebiyle devam eden 
göçten geri dönenlerin 
sayısı oldukça az.
Bulgaristan Türkleri-

nin en yoğun yaşadığı 
üç ana bölge Kırcaali, 
Deliorman ve Dobruca. 
1989 yaz aylarında 350 
bin vatandaş Türkiye’ye 
göç etti. Daha sonraki 
yıllarda göç, ekono-
mik nedenlerle Batı 
Avrupa’ya da devam 
etti. Şimdilerde Rodop-
larda onlarca köy ıssız 
kaldı.
Zaman içinde daha 

da ıssızlaşan bu böl-
gelerin başında ise Kır-
caali geliyor. İlde 1989 
göçü sonrası 11 köy 
tamamen terk edildi. 
30 köyün toplam nü-
fusu ise 300 bile değil. 
Ostrovets, Adaköy’de 
de durum farksız. 1989 
göçü öncesinde ailele-
rin yaşadığı 215 hane-
den bugün geriye 80’i 
kalmış durumda. Ev-
lerin yarısı, tamamen 
yıkılmış ve yok olmaya 
yüz tutmuş. İstatistik-
lerin arkasında binler-
ce insanın hikâyesi ve 

dramı saklı.
Mestan Adalı, Bul-

garistanlı soydaşların 
duygularını şöyle özet-
liyor: “Hasretlik, gurbet-
lik, milletimizin canına 
tak dedi. Onun için de 
ben, şu canım, garip 
milletime adanan şiiri 
yazdım: yıllardır yüzün 
gülmedi benim canım, 
garip milletim ayrı-
lık da sana, hasretlik 
de sana, gurbetlik de 
sana, yetmezmiş gibi, 
dede yadigârı bu top-
raklardan kovulmak da 
sana. Neyin yoktu ki, 
hepsini aldılar. Adını, 

dilini, dinini, alamadık-
ları- bir gözyaşımız ve 
unutulmaz Belene’miz!”
Geride kalan köylerde 

büyük göçün izlerini 
görmek mümkün. Zira 
Bulgaristan’da yaşa-
nan dram her hanede 
tüm çıplaklığıyla halen 
duruyor. Rodop köyleri 
de 1989 olaylarının ta-
nıkları. Yıkılmaya, yok 
olmaya yüz tutmuş, sa-
hiplerini bekleyen pen-
cereler adeta göçün 
sessiz tanıkları oldu.
Bir zamanlar okul, 

kültür evi, işletmeler 
ve büyük tarım koo-
peratifinin bulunduğu 
Adaköy’de bugün nü-
fus yok denecek ka-
dar az. Zira ekonomik 
zorluklar geri dönüşün 
önündeki en büyük 
engellerden biri olarak 
halen duruyor.
1989 göçü sadece 

insanlar için değil, Bul-
gar ekonomisi için de, 
sarsıntılarla dolu bir yıl 
oldu. Merkez sistem-
den serbest, liberal 
piyasa ekonomisine 
geçen ülkede birçok iş-
letme kapatıldı. Adaköy 
etrafında ve 89’a kadar 
300 kişiye iş sağlayan 

tuğla ve kiremit fabri-
kası kapatıldı. Burada 
şimdi işsizlik yüzde 
50’yi geçiyor.
Avrupa Birliği üyesi 

Bulgaristan’da, benzer 
köy manzaraları ola-
ğan bir hal almış du-
rumda. Kırsal kesim-
lerin kalkındırılması, 
köylüye ve çiftçiye ta-
rım fonlarından yardım 
çalışmalarına rağmen 
çözüm mekanizmaları-
na rağmen, sorunların 
çözümleri halen çok 
uzak.

Geçen sayıdan devam

Devamı gelecek sayıda
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Kırcaali ve Bursa Osmangazi belediyelerinden geleneksel iftar yemeği
Kırcaali merkezindeki 

Rusalka restoranında 
sekizinci yıl Kırcaali ile 
kardeş Bursa Osmanga-
zi belediyesi tarafından 
verilen iftar yemeğine 
600’den fazla kişi katıldı. 
Organizasyon sayesin-

de Müslüman Türklerin 
yanı sıra, bölgeden de-
ğişik dinlere mensup va-
tandaşlar aynı sofrada 
buluştu, hoşgörü rüzgarı 
esti. 
İftarda, Kırcaali Beledi-

ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Bursa Osmangazi 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı İsmail Selimoğlu, 
HÖH Kırcaali Milletvekili 
Şabanali Ahmet, Mom-
çilgrad (Mestanlı) Bele-
diye Başkanı Akif Akif, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
HÖH Kırcaali İlçe Baş-

kanı Muharrem Muhar-
rem, HÖH Kirkovo İlçe 
Başkanı Ercan Fırıncı, 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Ahmet 
ve Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet 
resmi konuk olarak hazır 
bulundular. 

İf tar öncesi Merkez 
Cami imamı tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sunuldu, mevlit okunarak 
dua edildi. 
Verilen iftar yemeğin-

den dolayı Osmangazi 
ve Kırcaali belediyeleri-
ne teşekkür eden Kırca-

ali müftüsü, Ramazan’a 
ulaştıran Allah’a hamd 
ederek, oruçların kabul 
edilmesini ve oruçluların 
Cennet’e girmesini na-
sip etmelerini niyaz etti. 
Beyhan Mehmet, “Yüce 
Allah’ın bize göndermiş 
olduğu en kutlu misafir, 

Ramazan ayıdır. Sayılı 
günler sonrasında hü-
zün duyacağız. Ama bu 
günlerde saadetle iftar 
sevincini paylaşıyoruz. 
Sofralarımızda etnik ve 
dini özelikleri farklı olan 
nice insanlar var ve bu 
sofrayı paylaşıyoruz. 
Şüphesiz ki, Ramazan 
bizi daha duyarlı hale 
getiriyor, fakir fukaranın 
halini anlamayı sağlıyor 
ve bundan dolayı da 
infak duygusunu bizde 
geliştiriyor. Rabbim, bizi 
toplumda daha saygın 
hale getirsin. Oruç sa-
yesinde adeta arınıyo-
ruz. Rabbim, ibadet ve 
taatimizi kabul eylesin” 
diye ifade etti.
HÖH Kırcaali Millet-

vekili Şabanali Ahmet, 
herkesi selamlayarak, 
iftar yemeğinin hayırla-
ra vesile olmasını diledi.
Devamında, “Bu akşam 
bu sevinci bizlerle pay-
laştığınız için biz bahti-
yarız. Bu ay bereket ayı, 
rahmet ayı, mağfiret ayı, 
birlik ayı, dirlik ayı. Bu ay 
Müslümanların bir araya 
gelip bütün konularda 
görüş alışverişinde pay-
laşımda bulunabilecek-
leri bir ay. Olmayanların, 
fakirlerin, muhtaç olanla-
rın haline varacakları bir 
ay. Tüm bereketleri içe-
risinde barındıran bu ay, 
bize bu yıl coşkuyla gel-
di. Kırcaali’nin her bölge-
sinde, değişik yörelerin-
de iftarlarımız yoğun bir 
şekilde devam ediyor. 
Bursa Osmangazi ve 
Kırcaali belediyesi bu 
akşamki iftar geleneğini 
artık sekiz yıldır sürdür-
mekteler. Temennimiz 
bunun daha ileri nokta-
lara taşınması ve daha 
güzel boyutlara ulaşıl-
masıdır. Bizim pozisyo-
numuzda olmayan dün-
yada nice Müslümanlar 
var. Zulme uğrayan, 
hakkını, hukukunu ala-
mayan, özgürlüğünden 
mahrum olan, oruçlarını 
tutamayan, Allah onlara 
ve tüm İslam alemine 
yardım etsin. Bu uğra-
nılan zulme ve çekilen 
eziyete son versin. Bu 
şekilde biz daha güzel 
bir toplum inşa etme yo-
lunda güzel adımlar ata-
cağız. Gelecek nesillere 
daha güzel Ramazan ay-
ları bırakmamızı temenni 
ediyorum” diye konuştu. 
Bursa Osmangazi Be-

lediye Başkan Yardım-
cısı İsmail Selimoğlu, 
kendi adına ve Bele-
diye Başkanı Mustafa 

Dündar’ın adına herke-
si selamladı. İki kardeş 
belediyenin ortak giri-
şimi sayesinde bu iftar 
yemeğinin artık gele-
nekselleştiğini belirten 
Selimoğlu, “Ramazan 
birliktir, beraberliktir, 
kardeşliktir. Dolayısıyla 
biz iki kardeş belediye 
olarak geleneksel hale 
gelen bu iftarda sizlerle 
birlikte olmaktan mutlu-
yuz ve gelecekte de bu 
şekilde devam edeceği 
ümidindeyiz. Bu vesi-
leyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum” diye ifa-
de etti. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali belediyesi adı-
na ve tüm Kırcaaliler 
adına Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar’a ve ekibine bu 
organizasyon için cani 
gönülden teşekkür ede-
rek, herkesin Ramazan 
ayını kutladı. Başkan 
Azis, “Bu akşam kardeş 
Osmangazi belediye-
siyle yine bir Ramazan 
akşamında beraberiz. 
Bu iftar yemeği bizim 
ortak ve örnek organi-
zasyonlarımızdan biri-
sidir ve bundan sonra 
da devam etmesini te-
menni ediyorum. Tabii 
ki, Ramazan ayımız 
en güzel aylarımızdan 
biridir. Kırcaali’de her 
bir bayram eşitlik bay-
ramıdır. Bu akşam her 
zaman olduğu gibi bu 
ramazanda da yine be-
raberiz. Ramazanlar 
kardeşlik ve herkesin 
bayramıdır. Müslüman 
veya Hıristiyan bayra-
mı demiyoruz, herkesin 
bayramı diyoruz. Kim 
kendisini bu toplumdan 
hissediyorsa, kim ken-
disini kardeş, dostluk 
veya hoşgörü içerisin-
de hissediyorsa herkes 
buradadır. Kırcaali mer-
kezinde hepimiz bu ak-
şam burada herhangi bir 
ayrım yapmaksızın tüm 
dostlarımız, soydaşla-
rımız, vatandaşlarımız, 
Hıristiyan arkadaşla-
rımızla hep beraber 
aynı sofrada buluştuk. 
Bulgaristan’ın hiçbir ye-
rinden böyle bir tablo 
görülemez. Biz hem acı-
larımızı, hem sevincimi-
zi, hem bayramlarımızı 
paylaşıyoruz” diye ko-
nuşarak herkese hayırlı 
Ramazanlar diledi. 
İf tar yemeğinin so-

nunda Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, sofra 
duası okudu. 

Sebahat NECİB

Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş Elmalı 
Baba Tekkesinde iftar yemeği verdi

Türkiye Cumhuriyeti Fi-
libe Başkonsolosu Alper 
Aktaş, Momçilgrad (Mes-
tanlı) ilçesi, Bivolyane 
(Mandacı) köyü yakının-
da bulunan Elmalı Baba 
Tekkesinde iftar yemeği 
verdi.

Başkonsolos Aktaş, 
Tekke’de alevi topluluğun 
halife dedesi Mehmedali 
Süleyman, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali Milletvekili Mus-
tafa Ahmet, Güney Bul-
garistan Cem Vakfı Baş-
kanı Mustafa Mustafa ve 
Kırcaali Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Ah-
met tarafından karşılandı. 

Konuklarr arasında Kır-
caali Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet ve Koşuka-
vak /Krumovgrad/ Bölge 
Müftüsü Nasuf Nasuf yer 
aldı. 

Elmalı Baba Tekkesi’nin 
etraf köylerindeki soydaş-
ların katıldığı iftar yeme-

ğine Başkonsolos Aktaş 
ailesiyle katıldı. Resmi 
konuşmaların yapılmadı-
ğı iftar yemeğinden son-
ra, Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet’in oku-
duğu sofra duası ile iftar 
organizasyonu sona erdi.

Elmalı Baba Tekkesi’nin 

restorasyonu ve genel ta-
miratu 14 Ağustos 2008 
yılında başlayıp 4 yıl içeri-
sinde tamamen yenilendi.

Tekke’nin tamiri ve ye-
nilenmesi HÖH eski Mil-
letvekili Ünal Tasim ve 
işadamı Fuat Güven’in 
bağışladıkları 1,5 milyon 

leva ile yapıldı.
Tekkede Elmalı Baba 

Türbesi’nin yanı sıra, bir 
cami, kültür merkezi, kü-
tüphane, büyük yemek-
hane, mutfak ve toplantı 
salonu bulunmaktadır.

             Kırcaali Haber

Dünya Bankası’ndan tavsiye 
Dünya Bankası’nın 

Bulgaristan’da üretken-
liğe ilişkin raporunda 
insan kaynaklarına ya-
tırım, dünya ekonomik 
ağı ile daha iyi bütün-
leşme, yönetimin iyileş-
tirilmesi yönünde yoğun 
çalışmasını tavsiyede 
bulunuyor. 
Rapor yazarları ülke-

mizde son derece büyük 
demografik değişiklikle-
rin gözlendiğini, nüfus 

sayısında büyük azalma 
yaşanacağını ve bunun 
daha yüksek üretkenlik 

ile kapatılması gerektiği 
belirtiliyor. 2050 yılında 
bir Bulgaristan vatanda-

şının şuankinden yüzde 
30 oranında fazla üret-
ken olması gerekecek. 
Dünya Bankası bundan 

dolayı çocuk yaşta erken 
gelişim imkanlarına eri-
şimin iyileştirilmesi, ilk 
okul eğitim kalitesinin ar-
tırılması, ömür boyu öğ-
renmeyi teşvik ve yüksek 
tahsilin desteklenmesini 
öneriyor.

          Kırcaali Haber
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Devamı sayfa 5’te

lamaları bu değişimden 
etkileniyor. Türkiye’nin 
büyümesi, cesamet ka-
zanması, güçlenmesi 
Bulgaristan’da yakından 
izleniyor, takip ediliyor. 
Bulgaristan’daki Türkiye 
imajı zaman içinde deği-
şiklik göstermiştir. Evet, 
bugün de bu imaj sabit 
değildir. Kiminle konuştu-
ğunuza bağlı olarak farklı 
cevaplar alabilirsiniz. Tür-
kiye’deki Bulgaristan imajı 
böyle değildir. Bulgaris-
tan’daki Türk ve Türkiye 
imajının değişmesinin 
muhtemelen temel nede-
ni Türkiye’nin çok dinamik 
olması ve çok değişik 
perspektifler sunmasıdır. 
Türkiye’nin Bulgaristan’a 
sunduğu ve sunabileceği 
imkanların iyi anlaşılması 
halinde, Bulgaristan’daki 
Türkiye imajının ve anla-
yışının daha olumlu yönde 
değişeceğine ve gelişe-
ceğine inanıyorum. Bu, 
esasen bugün yeterince 
anlaşılmış durumdadır. 
Özellikle iş çevrelerini, 
yatırımcıları, soydaşları-
mızı hesaba katmaksızın 
vurguluyorum bu hususu. 
Onlar durumu biliyorlar, 
siyasetçiler de biliyorlar. 
Ben, Bulgar istan’daki 
Türk/Müslüman ve Tür-
kiye algısının olumlu ze-
mine oturduğuna, daha 
olumlu yönde gelişece-
ğine inanıyorum. Avrupa 
Birliği ve NATO ilişkileri 
de aslında ilişkilere boyut 
ve anlam katıyor. Dola-
yısıyla bu unsurların da 
katkıları olduğunu düşün-
memiz lazım geliyor. 

- Türkiye tarafından 
ikili ilişkilerin geliştiril-
mesi adına atılan adım-
ların Bulgaristan’da kar-
şılık bulduğuna inanıyor 
musunuz?

 - Kısmen evet. Bunu 
açıklıkla söylemem lazım. 
Tamamen niçin yansıma 
bulmuyor derseniz, bu 
karmaşık bir soru olur. 
Cevabı da karmaşıktır. 
Uluslararası ilişkilerde, 
münasebetlerin tesisinde 
her zaman tam karşılılık 
yoktur. Bu, bir siyasi ira-
de, tercih ve önceliklerin 
sıralanması meselesidir. 
Ama baktığınızda bu ira-
denin tezahürü ve tecelli 
etmesi anlık değildir, be-
lirli bir zaman içine yayı-
lır ve dinamiklere bağlı 
olarak ortaya çıkar ve 
şekil alır. Ben dolayısıyla 
iyimserim, olacaktır. Bu-

nun en temel nedeni de 
Türkiye’nin sunduğu geniş 
işbirliği imkanları ve pers-
pektifidir. 

- Ekonomik ilişkiler-

de daha fazla ilerleme 
sağlamak adına ne tür 
adımlar atılabilir?

 - Çok önemli bir soru 
yönelttiniz. Bunun için 
size teşekkür ederim. Bu, 
bütün soydaşlarımızı, as-
lında bütün Bulgaristan’ı 
ve Bulgaristan halkını 
ilgilendiriyor. Mesele iki 
yönlüdür. Bir, daha fazla 
yatırımın gelmesi klasik 
cevaptır. Bunu biz de arzu 
ediyoruz. Fakat daha fazla 
yatırımın gelmesini sağla-
yacak imkanların mevcut 
olması veya yoksa ortaya 
çıkmasını sağlanması en 
az bunun kadar önemli-
dir. Konuya sadece Tür-
kiye - Bulgaristan ilişkileri 
açısından bakmayalım. 
Bulgaristan’a gelebilecek 
her türlü yabancı yatırım 
için de aynı şekil geçerli. 
Dolayısıyla yatırım iklimi-
nin ve koşullarının iyileş-
mesi, olgunlaşması ve 
yerleşmesi büyük oranda 
yardımcı olacaktır. Bu 
Türkiye için olduğu kadar, 
tüm diğer üçüncü ülkeler 
için de geçerlidir.  

- Vakıf malları konu-
sunda Türkiye’nin attığı 
adımların karşılığının 
geldiğine inanıyor mu-
sunuz?

 - Vakıf malları konusu, 
karmaşık bir meseledir. 
Türkiye’nin yapıcı ve iyi-
niyetli yaklaşımı burada 
karşılık, izdüşüm veya 
yansıma bulmadı. Bulgar 
makamlarının da esasen 
bunun farkında olduğunu 
düşünüyorum. Vakıf mal-
ları meselesi siyasetten 
ayrı olmalıdır, siyasetten 
ayrıştırılmalıdır ve ayrı tu-

tulmalıdır. Çünkü bu tarih-
sel bir müktesebattır, sos-
yal bir olgudur ve izdüşü-
mü vardır. Bulgaristan iç 
politikasından ayrıştırabil-

diği ölçüde, vakıf malları 
konusunda ilerleme sağ-
lanacağını düşünüyorum. 
Vakıf malları konusunda 
Türkiye doğrudan müdahil 
taraf değildir aslında. Bu-
rada vakıf mallarını talep 
eden Bulgaristan Cumhu-
riyetinin bir kurumu olan 
Başmüftülük’tür, böyle ol-
ması da doğrudur. Ancak 
Türkiye’nin taraf olması, 
Türkiye’deki Bulgar azınlık 
vakfının mülkiyetinin tescil 
edilen mallarının Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 
verilmesiyle ortaya çıkı-

yor. Dolayısıyla biz tabii 
ki, bu konuda çok ilgiliyiz, 
dolaylı taraf konumunda-
yız. Bu konuda mesajları-
mızı verdik, vermeye de-
vam ediyoruz. Vakıf mal-
ları süreci bitmiş değildir. 
Bulgaristan’ın da Türkiye 
tarafından gösterilen iyi 
niyeti ortaya koymasını, 

siyasi sorumluluğu ve 
basireti üstlenmesini ve 
Bulgaristan makamlarının 
benzer şekilde buradaki 
iade sürecinin tamamlan-

masında yardımcı olmala-
rını bekliyoruz. 

- Görev yaptığınız dö-
nemde sizi en çok üzen 
ve sevindiren gelişme-
ler neler oldu?

- İki tekil olaydan bahse-
deyim. En üzüldüğüm, en 
kaygılandığım bir olay 14 
Şubat 2014’de Filibe’deki 
Muradiye Cuma Camii’ne 
yapılan, utanç verici ve 
menfur saldırıdır. Bu çok 
ciddi bir üzüntü ve kaygı 
kaynağı oldu. Bu tarihi 
Cami’yi hem saldırı önce-
sinde, hem akabinde çok 

kere ziyaret ettim. Soy-
daşlarımız bakımından 
da bu saldırı çok ciddi 
endişeler yarattı. Yalnızca 
bu da değil, Türkiye’deki 
bütün iş, yatırım ve siya-
set çevreleri tarafından da 
kaygıyla ve rahatsızlıkla 
karşılandı. 

Bütün bunlara rağmen 

Bulgaristan ile ilişkileri-
mize verdiğimiz önem 
bağlamında, hiç unutmu-
yorum 15 Şubat Cumarte-
si günü, saldırının hemen 
ertesi günü sabah erken 
saatlerde Bulgar Ulusal 
Radyosu’na verdiğim 
mülakatta Türk-Bulgar 
ilişkilerini ne kadar kaygı 
verici olursa olsun, bu tip 
olaylardan etkilenmeme-
si gerektiğine yönelik bir 
temennimizi dile getirdim. 
Bu son derece önemli ve 
olumlu bir mesajdı. Bu 
mesajın doğru anlaşıldı-
ğını ve algılandığını ümit 
ediyoruz. 

Bir başka önemli üzüntü 
kaynağı 24 Nisan 2015 ta-
rihinde Bulgaristan Ulusal 
Meclisi’nde 1915 Olayları 
hakkında kabul edilen, laf-
zını ve içeriğini hiçbir şe-
kilde kabul edemeyeceği-
miz Karar Tasarısı’dır. Bu 
Tasarı’nın kabul edilerek 
Karar halini alması, ikili 
ilişkilerimizin özüyle ilgisi 
olmayan, siyasi istismara 
açık, temeli ve dayanağı 
bulunmayan bir konunun 
ilişkilerimizi gölgeleme-
sine izin verildiğini, hatta 
Bulgaristan siyasetinde 
bunun desteklendiğini 
ortaya koymuştur. Hafife 
alınmamalıdır. Buna kar-
şın soydaşlarımızın bu 
konuda hassasiyet gös-
tererek, tepkilerini güçlü 
şekilde ortaya koymaları 
fevkalade önemlidir ve 

Türkiye’de mutluluk kay-
nağı olmuştur. 

En çok mutluluk duydu-
ğum konu, soydaşlarımı-
zın Bulgaristan siyasetine 
katılımlarının ve temsilinin 
güçlenmesi, kendilerini 
daha fazla özgüvenli ve 
huzurlu hissetmelerini 
sağlayacak altyapı ve 

üstyapı birikiminin güçlü 
bir hale gelmesi ve bunun 
değişik vesilelerle ortaya 
konmasıdır. Bu ifadeyle, 
soydaşlarımızın güçlenen 
siyasi temsilini kastediyo-
rum. Siyasi temsilin güçlü 
olması her zaman soy-
daşlarımıza güç, kuvvet 
ve ilham vermiştir. 

-  Hayalinizdeki Türki-
ye - Bulgaristan ilişkile-
ri nasıl? Gelecekte na-
sıl bir Bulgaristan hayal 
ediyorsunuz?

 - Hayalimdeki Türkiye-
Bulgaristan ilişkileri çok 
parlak bir perspektife sa-
hiptir. Gelecekte de çok 
parlak bir ikili ilişki man-
zumesinin gerçek olma-
sını temenni ve arzu edi-
yorum. Aslında bu ümidi 
sizlerin de paylaştığınızı 
biliyorum. Türkiye-Bul-
garistan ilişkileri çok zen-
gin, çok parlak, çok güzel 
ufuklara sahip olacaktır. 

Bu ifadeyle şunu kaste-
diyorum: Türkiye ve Bul-
garistan iki doğal ortak-
tır, iki doğal paydaştır ve 
yalnızca komşu değil, iki 
çok yakın dosttur. Birbiri-
ni tamamlayan özellikleri 
vardır, birbirini daha güç-
lü kılan tarafları vardır. 
Türkiye ve Bulgaristan’ın 
sadece iki ülkenin değil, 
bölgedeki bütün ülkele-
rin ortak bir alanda bulu-
şup bir ortak refah alanı 
yaratıp, bundan birlikte 
ortaklaşa fayda sağla-
yarak zenginleşmeleri, 
bir istikrar ve refah alanı 
içinde birlikte kazanma 
formülleri yaratmaları son 
derece kolay ve doğaldır. 
Benim hayalimdeki Tür-
kiye-Bulgaristan ilişkileri 
bu çerçeveye oturuyor. 
Olabilir mi, evet olabilir; 
bana sorarsanız, olacak 
da. Türkiye’nin sunduğu 
imkanların bölgemizde 
yalnızca Bulgaristan de-
ğil, bütün diğer komşula-
rımız tarafından daha iyi 
değerlendirilmesi halinde 
bu mümkündür ve ben bu-
nun olmasını bekliyorum. 

- Türkiye – Bulgaristan 
arasında 3-4 günlük tu-
ristik ziyaretlerde vize 
muafiyeti konusunda 
bir adım atılacak mı?

 - Bu konu aslında Bulgar 
makamlarını da yakından 
ilgilendirdiği cihetle, onlar 
tarafından cevaplandırıl-
ması daha münasip ola-
cak bir konudur. Bu so-
ruyu onlara da yöneltme-
lisiniz. Bu konuyu bizzat 
Bakan düzeyinde Bulgar 
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4. sayfadan devam

Su borularının denetlenmesi sırasında kaynak noktasında 
oluşan yarılma, Kırcaali’deki arızaya neden oldu

“Arıza yüzde yüz Yüklenici şirket tarafından düzeltildi”
Kırcaali kentinin su ve 

kanalizasyon ağının ge-
nişletilmesi ve yenilen-
mesi çalışmaları projesi-
nin inşaat ve montaj işle-
rinin Yüklenici şirketi ola-
rak bizler, Yükümlülükler 
ve sözleşmeler hukuku 
şirketi (DZZD) “2013 Ah-
ridos Birleşmesi” Ana 
su boru hattı üzerinde 
yenilenen bölümünde 
meydana gelen arızaya 
ilişkin netlik getirmek için 
açıklama yapma yüküm-
lülüğümüzle ilişkili, ka-
muya görüş ifade etmek 
istiyoruz. Ana su boru 
hatta üzerindeki söz ko-
nusu yenilenen bölüm, 
Kırcaali su ve kanalizas-
yon ağının genişletilmesi 
ve yenilenmesi projesi-
nin bir parçası olup top-
lam inşaat çalışmalarının 
maliyeti KDV’siz 30,6 
milyon levadır. Bu proje-
nin kendisi de daha bü-
yük-Kırcaali Atık Su Arıt-
ma Tesisi, İstasyona Su 
Emme Manifoldu Kurma, 
Su ve kanalizasyon ağı-
nın genişletilmesi ve ye-

nilenmesi projesinin bir 
parçasıdır. 
Kırcaali ve Momçilgrad 

(Mestanlı) kenti vatan-
daşlarına ve Kırcaali et-
rafındaki çevre köylerinin 
tüm sakinlerine, arıza 
sonucu meydana gelen 
su verememekten dola-
yı verdiğimiz rahatsız-
lıktan ötürü özürlerimizi 
sunuyoruz. Bu durumun 
gerginliğe ve hayal kırık-
lığına neden olduğunun 
gayet farkındayız, bun-
dan dolayı oluşan duru-
ma ve çözümüne ilişkin 
gerçekleri sunarak yanıt 
vermek istiyoruz. 
Yüklenici olarak sorum-

luluk taşıyor ve Mekânsal 
Planlama Yapım Yönet-
meliği (Yasa) doğrultu-
sunda gerçekleştirilen 
yapım çalışmalarıyla 
ilgili güvence süresi be-
yan etmiş bulunuyoruz. 
Mevcut düzenlemelere 
göre bu güvence, proje-
nin kullanılmaya başlan-

dığı tarihinden itibaren 
geçerlidir. Kentin su ve 
kanalizasyon ağı projesi 
yapımı toplam 38 000 
metre boru hattı döşeme 
çalışmaları içermektedir, 
bunlardan 22 161 met-
resi kanalizasyon ve 15 
585 metresi de su hat-
tıdır ki çalışmalar yüzde 
yüz tamamlanmış olup, 
kullanım için Sözleşme 
makamına (işveren) tes-
lim etmeden önce boru-
ların son denetlenmesi 
işlemi yapılmaktadır. 
İlgili arıza 500 mm’lik 

15 bar (Kırcaali su ve ka-
nalizasyon işletmesi ve 
işveren tarafından onay-
lanan ve verilen proje 
değerleri) maksimum 
çalışma basıncına sahip 
ana su hattı üzerinde 
bulunan ve tarafımızca 
yenilenen 1254 metre 
uzunluğundaki bölümde 
meydana gelmiştir. Fi-
ziksel olarak ilgili arıza 
projenin işverene teslim 

etmeden önceki son de-
netleme sırasında, iki 
boru arasında bulunan, 
toplamda 2 500 adet 
olan eklemlerden biri-
nin kaynak noktasında 
su kaçırması sonucu 
meydana gelmiştir. Ülke 
mevzuatına uygun ola-
rak denetlemeler, boru 
hattı sağlamlığı ve da-
yanıklılığını içerir, sınır 
noktasına ulaşılana dek 
gerekli çalışma basıncı 
uygulanır. Bu denetleme-
ler güvence koşullarıyla 
bağlantılı olarak su boru 
hattının işlevselliğini 
göstermek için gereklidir. 
Uzman belirlemesi so-

nucunda, arızanın bu bö-
lümün örnekleme ve da-
yanıklılık ölçümü çalış-
maları sırasında oluştu-
ğunu, kaynak malzeme-
sinin üst üste geldiğini 
ve buradan da kaynakta 
yarılma oluştuğu tespit 
edilmiştir. Arızanın dü-
zeltilmesi için zamanın-

da ve yerinde müdahale 
yapılmıştır. Şuanda ta-
mamlanan projenin tes-
lim edilmesi çalışmaları 
yapılmaktadır. Sözleş-
me makamıyla yapılan 
anlaşma dâhilinde arıza 
düzeltme giderleri Yükle-
nici şirkete aittir. 
Bu arızanın yapılan 

çalışmaların tamamıyla 
alakalı olarak genel bir 
vasıflandırma yapılması 
için kabul edilir olmadı-
ğı gibi, bu patlamanın 
boru üzerinde meydana 
geldiği iddiası da ya-
nıltıcı ve yönlendiricidir 
çünkü eğer öyle olsaydı 
boru doğrusal biçimde 
yarılırdı. Proje dâhilinde 
kullanılan borular tüm 
gereksinim ve ölçütleri 
karşılamaktadır ve bu tür 
borularla Bulgaristan’da 
birçok proje gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca, Yükleni-
ci tarafından gerçekleş-
tirilen tüm çalışmalarda 
kullanılan malzemelerin 

tamamı, buna borularda 
da dâhil Sözleşme ma-
kamınca önceden onay-
lanmıştır. 
Kamuda, borular ın 

kalitesiyle ilgili, projeyi 
gerçekleştiren Yüklenici 
şirket ile görüşülmedik-
ten sonra, oldukça pro-
fesyonellik dışı ve yanlı 
olarak nitelendirebilece-
ğimiz ifadeler meydana 
atıldı. 
Bu gün itibariyle pro-

jenin yüzde yüz ta-
mamlanmasına rağ -
men, Yüklenici şirkete 
KDV’siz 17,9 milyon leva 
ödenmiştir, bu da şunu 
gösteriyor ki Yüklenici 
kendi kaynaklarıyla pro-
jenin gerçekleştirilmesini 
sağlamıştır. 12,7 milyon 
leva ödenmemiştir, boru 
hattı üzerinde kaynak 
yapımı sonucu oluşan 
arıza da buna dâhildir. 
Tabi ki bunu gerçeklere 
dayanarak belirtiyoruz, 
ancak bu projenin kalite-
sini göz ardı etmeye asla 
neden vermez.

“2013 Ahridos Birleş-
mesi” şirketi (DZZD) 

makamlarıyla görüştük. 
Bazı önerilerimiz oldu, 
bunu değerlendirecekle-
rini söylediler. Daha zi-
yade şu ana kadar turizm 
boyutuyla bunu değerlen-
dirdiler. Paket turizmiyle 
toplu halde gelen turistle-
rin, ülkeyi ziyaretlerini; bu 
bağlamda kış turizmini ve 
kayak merkezlerinde toplu 
konaklamaları kastediyo-
rum. Turizm Bakanı An-
gelkova ile bugünlerde bir 
görüşme yapmayı planlı-
yorum. Çünkü kış mevsi-
minden sonra durumları 
yeniden değerlendirip ba-
kacaklarını söylemişlerdi. 
Bu konuyu özellikle takip 
ediyoruz. Herkesi çok ilgi-
lendirdiğini ve haklı olarak 
merak edildiğini biliyorum. 
Dolayısıyla bunu takip 
edeceğim ve ümit ediyo-
rum ki, bir olumlu açılım 
olacaktır. 

- Bulgaristan’daki Türk 
yatırımlarının önündeki 
en büyük engel nedir?

 - Küreselleşmenin sun-
duğu imkanlar, iyi okun-
duğu takdirde, Bulgaris-
tan tarafından daha iyi 
değerlendirilebilir. Küre-
selleşme, klasik sınırların 
ortadan kalktığı, etkile-
şimde ve ulaşımda kısıt-

lamaların ortadan kalktığı 
bir dünya demektir. Artık 
klasik coğrafi sınırlama-
lar yok. Sınırlar yok; do-
ğal coğrafi komşuluklar 
da yok. Dünyanın öbür 
ucundaki bir ülke, şirket 
ya da kişi; size eskiden 

çok uzak olan yerler ve 
ülkeler, yeni komşularınız 
veya işbirliği ortaklarınız 
haline gelebiliyor. Ben-
zer şekilde, hemen yanı 
başınızdaki bölgenizdeki-
ler komşuluk ilişkisinden 
farklı bir ilişkiye kayabili-
yor. Bu değişim dünyanın 
her yanında yaşanıyor. 

Yatırımların önündeki en 
büyük engel yerel koşulla-
rın, yatırım ikliminin arzu 
edildiği düzeyde olmama-
sıdır. Bu sadece Türk ya-
tırımcıları için değil, tüm 

diğer yatırımcılar için de 
geçerli bir olgudur. İkinci 
konu, 2015’de bunu bütün 
okuyucularımızın, soydaş-
larımızın ve Bulgar dostla-
rımızın çok iyi düşünme-
lerini özellikle istirham ve 
rica ediyorum. Bunu daha 

önce radyo programların-
da, televizyon veya diğer 
mülakatlarımda ısrarla 
vurguladım. Türkiye eski-
den sadece yatırım alan 
bir ülkeyken, özellikle 
son 10 yılda giderek ar-
tan oranda dışarıya doğ-
rudan yatırım yapan bir 
ülke oldu. Bu sermaye 
birikiminin güçlenmesine 
doğrudan orantılı ve ge-
çen sene sonu itibariy-
le Türkiye’nin, dünyanın 
her yerindeki yatırımları 
40 milyar dolar düzeyine 

ulaştı. Bulgaristan’daki 
miktar maalesef 2 milyar 
doları geçmiyor ve bu ra-
hatlıkla birkaç misli olabi-
lecek iken, bu seviyede 
duruyor. O zaman bunun 
nedenlerine bakmamız 
lazım ki, bakıyoruz ve 

Bulgar makamlarıyla 
konuşuyoruz. Biz de 
arzu ediyoruz hemen 
yanı başımızda soy-
daşlarımızın yaşa-
dığı, Avrupa Birliği 
üyeliği ve pek çok 
imkanlar sunan bir 
ülkede bunların art-
ması lazım. Bunun 
üzerine çalışıyoruz. 
Yerel mevzuat, ye-
rel koşullar, nüfusun 
seyrelmesi, yatırım 
ikliminin diğer ülke-
lere göre daha az 
avantajlı olması, he-

men yanı başındaki bazı 
ülkelere göre ve özellikle 
yatırımcıyı cezbedecek 
özel fırsatların olması ya 
da olmaması yatırım mik-
tarını etkiliyor. 

- Ramazan Bayramı 
mesajınız nedir?

- Bu sene Ramazan 
Bayramı mesajımı ilk defa 
size vermiş oluyorum. 
Bizim kültürümüzde ve 
yaşamımızda Ramazan 
ayının çok müstesna bir 
yeri vardır. Bunu sadece 
İslamiyet bağlamında sı-

nırlamamak lazım, çünkü 
gayri Müslimler için de 
aynı şey geçerli. Rama-
zan Ayı boyunca Müslim, 
gayri Müslim ayrımı yap-
maksızın birçok yerde 
iftar sofraları tertipledik 
ve pek çok yerde Bulgar 
olan ya da olmayan muh-
telif dinlerin temsilcilerini 
davet ettik. Ramazan ayı, 
hoşgörü, dayanışma, ba-
ğışlama ve kardeşlik gibi 
manevi değerlerin hatır-
landığı ve yardımlaşma 
ve paylaşma duyguları-
nın yenilendiği bir aydır. 
Ramazan Bayramı da bu 
ayın sonunda bu duygu-
ların en çok yaşandığı ve 
yoğunlaştığı bir dönemdir. 
Bayramlar özel günlerdir, 
toplumsal kaynaşma ve 
kenetlenme için fırsatlar 
sunar. Hem farkındalığı-
mızı artırır, hem çeşitli-
lik içinde güçlenmemizi 
sağlar. Ramazan Ayı’nı, 
Ramazan Bayramı’nı ve 
müteakip dönemi bütün 
soydaşlarımızın birlik, be-
raberlik ruhu içinde, birbi-
rileriyle dayanışma içinde, 
Bulgar dostlarıyla karşılık-
lı hoşgörünün gelişmesini 
sağlayacak bir yardımlaş-
ma, anlayış birliği içinde 
geçirmeleri, zengin fakir 
ayrımı yapmaksızın her-
hangi bir ayrıştırma ol-
maksızın; omuz omuza 
vererek yaşamaları, idrak 
etmeleri ve bu gururu bir-
likte paylaşmaları önem 
taşımaktadır. Her şeyin 
başı birlik içinde olmak-
tan, beraberlik ruhunun 

canlı yaşanmasından, 
dayanışmanın güçlenme-
sinden ve sosyal dayanış-
manın diğer tüm dayanış-
ma alanlarına yayılmasını 
sağlamaktan geçiyor. 

Sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Ben ilk defa 
doğrudan Kırcaali Ha-
ber gazetesine beyanat 
verme imtiyazına sahip 
oldum. Hem bu imkanı 
bana sağladığınız için 
müteşekkirim. Ramazan 
Ayı ve Bayramı mesajını 
sizinle paylaşmak ve bü-
tün soydaşlarımıza sizin 
aracılığınızla erişmek, 
benim için çok büyük bir 
mutluluk kaynağıdır. 

Bütün vatandaşlarımızın 
ve soydaşlarımızın, etnik 
köken ya da dini inanç far-
kı gözetmeksizin tüm Bul-
garistan halkının tamamı-
nın Ramazan Bayramı’nı 
en kalbi duygularla kut-
luyorum. Tüm insanlığa 
barış, huzur, esenlik ve 
mutluluk kaynağı olması-
nı, anlaşmazlık ve çatış-
maların son bulmaları için 
vesile oluşturulmasını dili-
yorum. Bu insani dayanış-
manın ve soydaşlarımızın 
kendi arasındaki dayanış-
malarının ve beraberliğin 
devamını kalben temenni 
ediyorum. 

- Sayın Büyükelçim 
bizlere vaktinizi ayıra-
rak verdiğiniz mülakat 
için teşekkür ediyorum. 

- Ben teşekkür ediyo-
rum.  
    Söyleşi: 
    Müzekki AHMET
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Vali Şahin’in Bulgaristan Ziyareti
Edirne Valisi Dursun 

Ali Şahin iki günlük 
z iyaret kapsamında 
Bulgaristan’a geldi. İki 
günlük ziyaret kapsamın-
da Bulgaristan’ın Filibe, 
Plevne ve Sofya şehirle-
rinde gezi ve inceleme-
lerde bulunan Vali Şa-
hin, burada düzenlenen 
iki ayrı iftar programına 
katıldı.
İlk olarak Bulgaristan’ın 

önemli şehir ler inden 
olan Filibe şehrini zi-
yaret eden ve burada 
beraberindeki heyetle 
birlikte Türkiye Cumhuri-
yeti Filibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş tarafından 
karşılanan Vali Şahin 
daha sonra şehrin tari-
hi noktalarını dolaşarak 
Başkonsolos Aktaş’tan 
bilgi aldı. Eski Filibe 
olarak bilinen tarihi ala-
nı gezen Vali Şahin ve 
beraberindekiler daha 
sonra Filibe kent mer-
kezinde bulunan Mura-
diye Cuma Camii olarak 
bilinen Hüdavendigar 
Camii’ni ziyaret ederek 

burada namaz kıldılar. 
Filibe Bölge Müftülüğünü 
ziyaret eden Vali Şahin 
ve beraberindekiler Böl-
ge Müftüsü Ersin Ahmet, 
Filibe Cami Encümenliği 
Başkanı Ahmet Pehlivan 
ve Muradiye Camii İma-
mı Neşat Taşkan tara-
fından karşılandı. Cami 
hakkında Filibe müftü-
sünden bilgi alan Vali 

Şahin caminin bulundu-
ğu merkezin çok önemli 
olduğunu ve kente ge-
len çok sayıda yabancı 
turistin ilgisini çeken bir 
konumda bulunduğunu 
söyleyerek Filibe müftü-
süne görevinde başarılar 
diledi.
Heyet daha sonra iftar 

programının yapılacağı 
Plevne şehrine hareket 

etti.
Plevne’de ise Vali Şa-

hin ve beraberindekile-
ri  Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Partisi Plevne 
Milletvekili Mithat Metin 
ve beraberindeki ilgililer 
karşıladı. İlk olarak kent 
merkezinde bulunan 
Çifte Kahveler Camiine 
gelen heyet burada bir 
süre sohbet edip cami 

hakkında bilgi aldıktan 
sonra özel bir restoranda 
hazırlanan iftar sofrasına 
geçti ve iftarını burada 
yaptı.
Vali Şahin iftar sonrası 

gelen cemaate bir ko-
nuşma yaparak Rama-
zan ayının birlik ve be-
raberlik ayı olduğunu ve 
böylesi önemli bir günde 
Bulgaristan’da yaşayan 
soydaşlarla iftar yapma-
nın gururunu yaşadıkla-
rını kaydetti.
Vali Şahin’in iki günlük 

Bulgaristan ziyaretine 

Meriç İlçe Kaymakamı 
Mehmet Nurullah Kara-
man, İl Emniyet Müdürü 
Armağan Adnan Erdo-
ğan, İl Müftüsü Emrul-
lah Üzüm, İl Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Özcan, 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Ender Aydın, 
Valilik Özel Kalem Mü-
dürü İbrahim Tarancı, İl 
Özel İdaresi Genel Sek-
reter Yardımcısı Ahmet 
Turan Ateş ve diğer ilgi-
liler eşlik etti.

Gökhan TUZLADAN

Vali Şahin’den Osman Paşa tablosu istediler!
İki günlük ziyaret kap-

samında Bulgaristan’a 
gelen Edirne Valisi Dur-
sun Ali Şahin ziyaretinin 
ikinci gününde Plevne 
şehrine giderek burada 
gezi ve incelemelerde 
bulundu.
Plevne şehri için olduk-

ça önemli olan ve dün-
yada sadece 33 adet 
bulunan ve 19 Temmuz 
1877 - 10 Aralık 1877 
1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı sırasında 
Rusya İmparator luk 
Ordusu’nun kuşattığı 
Plevne kentinin Osman-
lı Ordusu tarafından 
savunulmasını anlatan 
“Panorama müzesi”ni zi-
yaret eden Vali Şahin ve 
beraberindekiler bura-
da müze yetkililerinden 
bilgi aldılar. Türk dostu 
olarak bilinen ve müze-
nin sorumlu müdürlük 
görevini yürüten Mitko 
Asparuhov tarafından 
karşılanan heyet burada 
Osmanlı- Rus savaşının 
kompoze edildiği müzeyi 
ziyaret ederek bilgi aldı.
Müzeyi ziyareti sıra-

sında birçok detayı fark 
ederek sorduğu sorulara 
cevap arayan Vali Şahin 
müzenin güzel tasarla-
nan bir müze olduğunu 
ifade etti. Destansı sa-
vunmanın konu edildiği 

ve Plevne’nin düşme-
mesi için can pare bir 
savunma gerçekleştirdi-
ği bilinen Osman Paşa 
ve ordusunun da anla-
tıldığı müzede, Osman 
Paşa’nın bir portresinin 
bulunmadığını belirten 
müze müdürü Mitko As-
paruhov Vali Şahin’den 
portresinin yaptırılarak 
müzeye gönderilmesini 
istedi. Bu teklife sıcak 
bakan ve “hemen yap-
tırırım. Ancak koyabi-
lecek misin? Sizin için 
sorun olmasın?” diyen 
Vali Şahin; tablonun bo-
yutlarının belirtilmesini 
istedi.
Müze müdürü ise “öl-

çüler size kalmış. Os-
man paşa önemli bir 
şahsiyet. Eğer yaptırır 
bir portresini gönderir-
seniz müzemizde uy-
gun olan bir yere koya-
biliriz” dedi.
Vali Şahin daha sonra 

müze şeref defterine 
duygu ve düşüncelerini 
aktararak imza altına 
aldı ve müze müdürü-
nün talebinde tarihin 
sayfalarına not düşmüş 
oldu.
Osman Paşa’nın port-

resinin yaptırılarak mü-
zeye gönderilmesi için 
gerekli talimatları veren 
Vali Şahin “böylesi bir 
talebin yerine getirilme-

si bizim için çok önemli. 
Arkadaşlarımıza tali-
matı verdim Edirne’ye 
döner dönmez çalış-
malara başlanacak ve 
tablo en kısa zamanda 
buraya getirilerek yerini 
alacak” dedi.
Vali Şahin daha son-

ra müze müdürüne bir 
Edirne hatırası olan çini 
tabak hediye ederken, 
Müze Müdürü Mitko 
Asparuhov’da Osman 
Paşa komutasındaki 
askerlerin kullandığı 
ve savaş meydanından 
çıkartılan orijinal mitral-
yöz mermisi hediye etti. 

Gökhan TUZLADAN

Zamma rağmen Bulgaristan 
asgari ücrette son sırada

Bulgaristan'da 1 Temmuz’dan itibaren çalışanlara 
ödenen asgari ücret, 20 levalık zamla 380 levaya 
(190 avro) yükseltildi. Ancak Bulgaristan, 20 leva-
lık zamma rağmen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler 
arasında en düşük asgari ücretin ödendiği ülke ko-
numunda.

Bulgar basını, zamlı asgari ücretin AB üyesi ül-
keler arasında en düşük olduğuna dikkat çekerken, 
komşu Romanya'da bile asgari ücretin 220 avro ol-
duğunu belirtiyor.

Bulgar vatandaşları ise yapılan zamma rağmen 
380 levanın çok düşük olduğunu kaydederek, bu 
parayla geçinmenin zor olduğunu söylüyor.

Yunanistan sınırındaki Kirkovo (Kızılağaç) Bele-
diyesinde yaşayan Valentin Mitkov,Bulgaristan'da 
380 levalık asgari ücretle geçimini sağlamasının 
imkansız olduğunu belirterek, "Zaten işsizlik oranı 
çok yüksek, gençler Batı Avrupa ülkelerine gurbete 
gidiyor.Bu asgari ücretle temel ihtiyaçlar bile karşı-
lanamaz" diye ifade etti.

Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra Kirkovo'ya 
dönen Mitkov, orada biriktirdiği para sayesinde eko-
nomik durumunun iyi olduğunu ancak yeni asgari 
ücretin düşük olduğunu savundu.

Mitkov, "Fiyatlar yüksek. Maaşlar sabit kalıyor ve 
bu durum değişmeli. Yeni asgari ücret çok yetersiz'' 
şeklinde konuştu.

Bulgaristan, 1 Ocak 2007'den itibaren AB üyesi 
olmasına rağmen yapısal sorunları çözememiş ol-
ması nedeniyle verimlilik ve ekonomik büyümede 
istenilen düzeyi yakalayamıyor.

Bulgaristan yeni 
F-16 satın alıyor
Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bulga-

ristan yeni veya ikinci el savaş uçağı almak üzere 
girişimlerde bulunacak.

Bulgar Hava Kuvvetleri’ne ait ve teknolojik ömrü 
sona ermek üzere olan MiG-29 savaş uçaklarının 
bakım ve onarımı konusunda Polonya ile yapılan 
görüşmelerin başarılı ilerlediği açıklandı.

Bulgaristan'ın hava sahasını korumakla görevli 
uçakların gerekli acil bakımı konusunda Polonya ile 
bir aya kadar anlaşma imzalanması bekleniyor.

Bakan Nençev, basına yaptığı açıklamada 
Bulgaristan'ın hava sahasının koruma sorumlulu-
ğunun başka bir NATO ülkesine devredilmesinin şu 
anda gündemde olmadığını kaydetti.
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Krumovgrad’ın birçok sakini Yunanistan’da 
daha yüksek maaşta çalışmakta

Krumovgrad /Koşuka-
vak/ Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, “Kru-
movgrad Belediyesi 80 
yerleşim yerine ve 840 
km2’lik bir alanı kapsa-
maktadır. Ancak bazı 
yerleşim yerler inde 
altyapı problemleri ol-
makta ve su sorunu ya-
şanmaktadır. Yerli halk, 
mevcut hükümetin bi-
rinci önceliği Rodoplar 
dahi belirli bölgelerde 
ekonomik geri kalmış-
lığın üstesinden gelin-
mesi olması gerektiği-
ne inanıyor. Gençler, bu 
toprakların zenginliğine 
güvenerek, çalışmak ve 
gelişmek için imkanları 
var ise o zaman başarılı 
bir iş kurabilirler” diye 
açıklamada bulundu. 

- Sayın Mehmet, Kru-
movgrad Belediyesi 
yıllardır Yunanistan ile 
sınır ötesi işbirliğinin 
geliştirilmesine yöne-
lik projeleri başarıyla 
gerçekleştirmektedir. 
Bunlardan hangisi sona 
erdi?

Evet, bu programlara 
yönelik iki başarılı proje-
lerimiz var. İlki, Avren kö-
yünde “Yeşil Merkez” yap-
maktır. Eski sağlık ocağı 
binası restore edilmiştir ve 
şimdi iki ülkenin gençleri 
bu Merkeze gelerek, doğa 
ve çevrenin korunması ile 
ilgili bilgiler ediniyor. Pro-
je, Yunanistan-Bulgaris-

tan 2007-2013 projeleri 
Avrupa Bölgesel İşbirliği 
(ETC) ve SÖİ Program-
ları kapsamında uygulan-
maktadır. İkinci projemiz, 
Bansko şehri ile “Kolay 
Seyahat” adlı ortak proje 
uygulamaktayız. Projey-
le, mobil uygulamaları ve 
internet gibi, tüm yolcular 
için gelişmiş teknolojileri 
kullanarak kolayca erişi-
lebilir, web tabanlı mobil 
hizmetleri geliştirilerek, 

sınır bölgeleri arasında-
ki erişilebilirliği artırmak 
amaçlanıyor. 

- Şimdi “Agroles” adlı 
üçüncü proje kapsamın-
da çalışmalar devam 
etmekte. Peki, bu proje 

neler kapsamaktadır?
Biz projeyi Kırcaal i 

Valiliği’nden devraldık. 
Amacımız alternatif ara-
yışı içinde çiftçilere, mo-
dern teknolojileri kullana-
rak iyi tarım uygulamala-
rını teşvik ederek destek 
olmaktır. Hedefimiz bu 
projeyi sınır bölgesinde-
ki kırsal nüfus tarafından 
uygulayarak, ürünlerin ka-
litesini arttırmaktır. 

- Peki, bundan bekle-
nen sonuç nedir?

Tütün üretimi yıldan yıla 

azalmakta. Bu neden-
den dolayı Krumovgrad 
ve Strancevo çevresinde 
uygun bölgelerde seb-
ze yetiştirmek için de-
neyimler yapmaktayız. 
Krumovgrad bölgesinden 
üreticiler, sebze üretimi 
yanı sıra beyaz kekik de 
üretmekte. Kekik ekimi ta-
mamen geleneksel tütün 
kültürünün yerini alamaz, 
ancak çiftçilerin geçim ve 
geliri için daha iyi fırsatlar 

verebilir. Projenin amacı, 
aynı zamanda gübre ve 
su kullanımının azaltılma-
sı yoluyla bitkisel üretim 
ekonomisini geliştirmektir. 

- Krumovgrad bölgesin-
den çiftçiler geleneksel 

tütüncülük bu yıl devam 
ettirecekler mi?

Bölgemizde tütün üreti-
mi azalmış durumda olsa 
da, Tokaçka, Paşintsi, Eg-
rek, Avren, Çerniçevo ve 
hatta Strancevolu tarım 
üreticileri bu bölgelerde 
hala tütün üretmekteler. 
Krumovgrad ilçesi tütün 
üreten büyük bir bölge. 
Hatta Krumovgrad ismiyle 
oryantal tütün cinsi mev-
cut. Bölgedeki tütün üre-
timi 2007 yılından itibaren 
azalmakta. Son 2-3 yıldan 

beri ise bu azalma büyük 
ölçüde hissediliyor. Bunun 
sebebi, tütün alım fiyatla-
rının düşük olması ve böl-
ge halkının Bulgaristan’ın 
iç kesimlerine ve yurtdı-
şına gitmeleridir. Daha 
iyi ödenme yapıldığı için 
çoğu vatandaşlarımız 
Yunanistan’da çalışmayı 
tercih ediyor. 

- Geçen Mart ayında 
yağan aşırı yağmur ve 
karlardan meydana ge-

len hasarlar nedir?
Kırcaali’nin bazı bölge-

lerinde olduğu gibi, bizde 
de büyük heyelanlar oluş-
tu. Kırcaali -İvaylovgrad 
karayolunun Momçilgrad 
– Krumovgrad kesimin-

de büyük heyelan oluştu. 
Maalesef, bu heyelan her 
geçen gün büyümektedir. 
Araçların geçebilmeleri 
için 300 metrelik bir geçici 
yol yapıldı. Ancak proble-
min tamamen çözülmesi 
biraz vakit alacak. Diğer 
heyelan ise 1995 yılında 
tescil edilmiş ve son ay-
larda yine aktifleşti. Bu 
heyelan Krumovgrad’ın 
İzgrev semtinde bulun-
makta. Potansiyel olarak 
tehlikeli ve 3 evi etkile-
mektedir. 

Kıklitsa ve Devislivo 
köylerine yakın bölge-
lerde aktif heyelanlar 
bulunmakta. İstihkam fa-
aliyetlerinin ertelenmesi 
durumunda ana yolun ka-
panmasına yol açacaktır. 

- Hasarın maliyeti ne 
kadardır?

Rakam vermek zor, an-
cak gerekli mali kaynaklar 
az değil. Kar felaketinden 
dolayı 250 km ilçe yol şe-
bekesinin yaklaşık üçte 
ikisi etkilenmiş durumda. 
Bizim kaynaklarımızdan 
finanse edersek, halkın 
kolay erişimi için yola ça-
kıl döşemesi yapmamız 
gerekmektedir. Kar fela-
ketinden dolayı ormanla-
rımız da ciddi zarar gördü. 

- Krumovgrad Beledi-
yesi ne gibi sosyal hiz-
metler sağlamakta?

Krumovgrad Belediyesi, 
Çalışma ve Sosyal Poli-
tika Bakanlığı tarafından 
finanse edilen “Çocuk ve 
Ebeveynlere Entegre Sos-
yal Hizmetler Sunulması” 
isimli projeyi gerçekleşti-
riyor. 

Proje, 7 yaş altı etnik 
gruplardan risk altında 

çocuklar, ebeveynler i 
işsiz veya işsizlik para-
sı ile geçinen çocuklar, 
aile hekimi olmayan ve 
engelli çocuklara yöne-
liktir. Ayrıca ebeveynlere 
yönelik faaliyetler de ön-
görülüyor. Sosyal hizmet-
ler, onarılmış, modern 
donanımlı ve özel teknik 
ekipmana sahip büyük iki 
katlı eski bir poliklinik bi-
nasında gerçekleştiriliyor. 
Dış cephe duvarlarının 
komple ısı yalıtımı yapıldı 
ve birinci katta döşeme-
lerde ısı yalıtımı uygu-
landı, binada doğramalar 
yenilendi. Hekim odası, 
ameliyathane ve psikolog 
odaları oluşturuldu. “Ana-
okullarında Çocukların 
Entegrasyonu” hizmetini 
gerçekleştiren ekip, ana-
okulların personelleriyle 
görüşmeler yapıyor. Ekip, 
bu anaokullarındaki ço-
cukların merkezi ziyaret 
edebilecek durumda olup 
olmadıklarına karar veri-
yor ve anaokuluna gitme-
yen çocukların ebeveyn-
leriyle çalışmalar yapıyor. 
Bununla sosyal dışlanma-
nın engellenmesi, okula 
eşit halde başlamak için 

beceriler edinilmesi, dil 
bariyerinin üstesinden 
gelinmesi amaçlanıyor. 

Geleceğin birinci sınıf 
öğrencileri için yaz okulu 
organize ediliyor. 

- Son yıllarda Kru-
movgrad nasıl bir deği-
şim yaşadı?

Şehrimizde en büyük 
park merkez kısmında 20 
dekarlık bir alana kurulu. 
Parkta yenilenen hıya-
banlar, kentteki ana yol ta-
rafından giriş yapılan ke-
mer, yaz sahnesi ve bisik-
let yolları mevcut. Parkta 
en büyük atraksiyon ise 
şadırvan şelalesidir. 

Parkın yeniden yapılan-
dırılması, yenilenmesi ve 
tamamlanmasına ilişkin 
proje 1,4 milyon leva tu-
tarında, Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Operasyonel 
Programı gereğince ger-
çekleştirildi. Son yıllarda 
ise askeri arazileri üzerine 
yeni bir otogar inşa edildi. 

Belediyemizin öncelikle-
rinden biri de anaokulları 
ve okulların yenilenme-
sidir. Şu anda şehirde 
ve büyük köylerde spor 
tesisleri modernize edil-
mektedir.         kmeta.bg

İmamlara yönelik 
dava sonuçlandı

Bulgaristan'da antidemokratik ideoloji yaydıkları ge-
rekçesiyle din görevlilerine karşı uzun süredir devam 
eden dava sonuçlandı.

Plovdiv (Filibe) Temyiz Mahkemesi'nde görülen da-
vada, daha önce ertelenmiş hapis cezasına mahkum 
edilen Sırnitsa İmamı Said Mutlu ile Pazarcık Bölge 
Müftüsü Abdullah Salih beraat etti. İki sanığın anti-
demokratik ideoloji yaydıklarına dair tüm suçlamalar 
kaldırıldı fakat bazı usül hataları sebebiyle para ceza-
sı ödemelerine karar verildi. Diğer 10 din görevlisine 

yerel mahkeme tarafından verilen hafif para cezaları 
da onandı.

Pazarcık Mahkemesi tarafından bir yıl hapse mah-
kum edilen İmam Ahmed Musa'nın cezası ise iki yıla 
yükseltildi.

Öte yandan, Temyiz Mahkemsi’nin kararı açıklanma-
dan önce salona Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa 
Hacı’nın girmesi dikkat çekti. Mahkeme kararını duy-
mak için buraya geldiğini belirten Hacı, Ahmed Musa 
harici tüm din görevlilerine güven duyduğunu kaydetti. 

Konuyla ilgili ilk dava 2012 yılında görülmüştü.
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TİKA, Batı Trakya ve Kırcaali’deki yetim 
ve zihinsel engelli soydaşlara sahip çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı(TİKA) tara-
fından Trakya ve Kırcaali’de 
Ramazan ayı münasebetiyle 
yetim, öksüz ve zihinsel engelli 
çocuk ve genç soydaşlara çe-
şitli ekipman desteği ve giye-
cek yardımında bulunuldu.
Yunanistan’ın Batı Trakya 

bölgesinde ve Bulgaristan’ın 
Kırcaali bölgesinde yaşayan 
soydaşlarımıza yönelik olarak 
TİKA tarafından gerçekleştiri-
len proje ve faaliyetleri takibi 
ve koordinasyonu amacıyla 
TİKA heyeti anılan bölgelere 
çalışma ziyaretinde bulundu.
Çalışma programı çerçeve-

sinde, TİKA faaliyetleri ve pro-
jeleri yerinde incelenmiş, öte 
yandan yerel proje paydaşları 
ile bir araya gelindi. Önümüz-

deki dönemde gerçekleştiri-
lebilecek projeler ele alınarak 
Ramazan ayı münasebetiyle 
yetim, öksüz ve zihinsel en-
gelli çocuk ve genç soydaşlara 
Türkiye’nin her zaman yanla-
rında olduğunu bir kez daha 
vurgulamak adına çeşitli ekip-
man desteği ve giyecek yardı-
mı yapıldı.
Çalışma ziyaretinin ilk günün-

de TİKA heyeti, Batı Trakya/
İskeçe’yi ziyaret etti. Türkiye 
Gümülcine Başkonsolosu Ali 
Rıza Akıncı, İskeçe Seçilmiş 
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe 
Milletvekili Hüseyin Zeybek, 
Mustafçova Belediyesi Cemil 
Kabza ile Gencerler köyündeki 
bir iftar programında bir araya 
geldi. 
Bu kapsamda Batı Trakyalı 

soydaşlarımızın ihtiyaç ve ta-
leplerine ilişkin görüş alışverişi 
yapılarak Batı Trakya’daki ye-
tim soydaşlara giyecek yardımı 
gerçekleştirildi.
Çalışma ziyaretinin ikinci gü-

nünde ise Bulgaristan’daki Ko-
şukavak (Krumovgrad) Beledi-
yesine bağlı bir yetimhane ile 
Kırcaali’deki “Nadejda” zihinsel 
engelli eğitim merkezi ziyaret 
edilmiş olup, yetim ve zihinsel 
engelli soydaşlara TİKA tara-
fından temin edilen çeşitli ihti-
yaçları yetkililere teslim edildi.
Ardından, Kızılağaç (Kirko-

vo) Belediyesine bağlı Killi 
(Benkovski) köyünde TİKA ta-
rafından organize edilen iftar 
programına iştirak edildi. Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
milletvekili Şabanali Ahmet, 

Koşukavak Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, Kızılağaç 
Belediyesi Meclis Başkanı Şi-
nasi Süleyman, HÖH İlçe Baş-
kanı Ercan Fırıncı’nın hazır 

bulundukları iftar programında, 
yerel temsilci ve yetkililerinin 
çeşitli taleplerine ve ihtiyaçları-
na ilişkin kapsamlı şekilde bilgi 
alındı.                              İHA

Kırcaali Haber Gazetesi’nden 
İftar Yemeği

Kırcaali Haber Gazetesi, Kırcaali Merkez Camii avlusunda 
kurulu iftar çadırında iftar yemeği verdi. Yedincisi düzenle-
nen bu anlamlı organizasyona 70’den fazla kişi katıldı. 

İftar yemeğine katılanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Gürler Gürsoy, 
HÖH Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet, Kırcaali Bölge 

Müftüsü Beyhan Mehmet, Ömer Lütfi Kültür Derneği Baş-
kanı Seyhan Mehmet ve bölgeden işadamları yer aldı. 

Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet yapmış olduğu kısa ko-
nuşmasında Kırcaali Haber gazetesi tarafından verilen iftar 
yemeğine katılan tüm soydaşları tebrik etti. Beyhan Mehmet 
ramazan orucunun 12. akşamında Merkez cami avlusun-
daki ramazan çadırında yine bir araya geldiklerini, verilen 
iftar yemeğinden dolayı gazetenin sahibi Müzekki Ahmet’e 
teşekkürlerini sundu. 


