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Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan'ı ziyaret etti

Bulgaristan'a iki günlük resmi 
ziyarette bulunan Türkiye Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Akarca, "Terörizmin 
belirli bir din, etnik köken ve 
cinsiyeti yoktur. Terör eylemleri 
destekleyen hiçbir din yoktur" 
dedi.

Bulgaristan Cumhuriyet Baş-
savcısı Sotir Tsatsarov ile görü-
şen Akarca, iki ülke arasındaki 
özellikle terörle mücadele ala-
nındaki ilişkilerin ele alındığını 
söyledi.

Akarca, şunları söyledi: 
"Terörizmin belirli bir din, etnik 

kökeni ve cinsiyeti yoktur. Terör 
eylemleri destekleyen ise hiçbir 
din yoktur. Türkiye devleti 40 yıl-
dır bu (terör) eylemler ile kararlı 
bir mücadele sürdürüyor. Gö-
revimiz, terörizmin finansman 

kaynaklarını kopartmaktır."
Türkiye'nin, Suriye'deki kriz-

den dolayı büyük bir göç dalga-
sını karşıladığını belirten Akar-
ca, "Biz sığınmacıları barındırır, 
onlara sağlık hizmeti ve eğitim 
sağlarız. Türkiye bugün 3 milyo-
na yakın sığınmacıya özenle ev 
sahipliği yapmaktadır."

Aynı zamanda Türkiye'nin, çe-
şitli terör örgütlerine mensubi-
yetine dair bilgi edinmesinden 
dolayı, sayısı 30 bine yakın olan 
kişiye ülkeye giriş yasağı uygu-
ladığını dile getirdi.

Mevkidaşı Tsatsarov'un iki 
ülke arasında terör, uyuşturucu, 
silah kaçakçılığına karşı işbirli-
ğini yoğunlaştırma teklifini des-
teklediğini ifade eden Akarca, 
bu alandaki işbirliğinin sürece-
ğini de dile getirdi.

Akarca, Türkiye'nin adalet sis-
temindeki süren reform çalış-
maları konusunda da bilgi vere-
rek, "Türkiye mevzuatı, terörle 
mücadele alanında geniş bir 
soruşturma yapabilme olanak-
ları sağlar. Terörizm faaliyetleri-
ne alakalı olduğu belirlenen bir 
kişi veya şirketin mal ve mülk 
varlığına devlet el koyabilir" diye 
konuştu. Akarca, Bulgaristan ve 
Türkiye'nin adalet ve güvenlik 
organlarının dost ve ortak ol-
duklarını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akar-
ca, İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova ile görüşmesinde 
de sınır ötesi sığınmacı akını 
ve bu akının durdurulmasına 
ilişkin alınabilecek önlemlerin 
yanı sıra iki ülke arasında geri 
kabul anlaşmasının faaliyete 

geçirilmesine ilişkin detaylar 
ele alındı.

Mehmet Akarca, Bulgaristan 
Adalet Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva ile de yaptığı görüşmede 
Türkiye'de adalet sistemindeki 
reform çalışmalarının tanıtımını 
yaptı.

Bakan Zaharieva, "Gerek 
Türkiye devleti ile gerekse iki 
ülkenin savcılık ve Yargıtay ku-
rumlarının arasındaki başarılı 
süren işbirliğimize büyük değer 
veriyoruz" dedi.

Akarca'yı kabul eden Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev de adalet ve diğer 
alanlarındaki ilişkilerin istikrarlı 
gelişimini takdir ettiğini söyledi.

Plevneliev, "Ancak komşula-
rımızla işbirliği yaparak terör 
eylemlerine karşı etkin bir mü-
cadele verebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Plevneliev, 
"Terörle mücadele alanında 
güçlü bir yasama ve ortakları-
mızla güçlü bir işbirliği gerçek 
sonuçlar verebilir" diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-
sı Mehmet Akarca'nın temasları 
nedeniyle başkent Sofya şehir 
merkezinde olağanüstü güven-
lik önlemler alındı.

Sofya'daki resmi temaslarını 
tamamlayan Başsavcı Mehmet 
Akarca, Filibe kentini de ziyaret 
etti.

                    Anadolu Ajansı

Aşırı sağcılar Türkçe'nin AB'nde 
resmi dil olmasını istemiyor

Bulgaristan'da aşırı sağ 
milliyetçi siyasi par tiler, 
Türkçe'nin Avupa Birliği'nin 
(AB) resmi dilleri arasına 
alınmasına karşı çıkıyor.
Kıbrıs Rum Yönetimi Li-

deri Nikos Anastasiadis'in, 
Türkçe'nin AB'de resmi dil 
olması konusunda bir süre 
önce başlattığı girişime Bul-
garistan'daki aşırı sağ siyasi-
ler karşı olduklarını açıkladı.
Bulgaristan'da aşırı milli-

yetçi söylemleriyle bilinen İç 
Makedon Devrimci Örgütü – 
Bulgar Ulusal Hareketi Parti-
sinden (VMRO) Avrupa Par-
lamentosu (AP) milletvekili 
Angel Cambazki, Türkçe'nin 
AB ülkelerinde resmi dil ol-
ması halinde Bulgaristan'ın 
ulusal güvenliği için tehdit 
oluşturacağını savundu.

Cambazki, Türkçe'nin resmi 
dil olması teklifi Avrupa Kon-
seyinde oylama sunulursa 
Bulgaristan'ın mutlaka veto 
etmesi gerektiğini söyledi.
VMRO'nun yanı sıra Bul-

garistan'daki birçok milliyet-
çi siyasi oluşum Türkçe'nin 
AB'nin resmi dili olmasına 
karşı çıkıyor.
Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri 

Nikos Anastasiadis, AB Dö-
nem Başkanı Hollanda'nın 
D ış i ş le r i  Bakanı  Ber t 
Koenders'e ve AB Komis-
yonu Genel Sekreteri Jeppe 
Tranholm Mikkelsen'e gön-
derdiği mektupta Türkçe'nin 
AB'nin resmi dilleri arasına 
alınmasını önermişti.
AB'de şu anda 24 resmi dil 

bulunuyor.
                 Anadolu Ajansı
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"Sığınmacı avcıları" çetesinin elebaşı gözaltına alındı
Son günlerde kendilerini 

"sığınmacı avcısı" olarak 
adlandıran aşırı sağcı çe-
telerin yasa dışı yollardan 
ülkeye giren sığınmacı ve 
göçmenlere kötü mua-
melede bulunmaları tepki 
topluyor.

Çoğunlukla sabıkalı-
lardan oluşan çeteler, 
yakaladıkları sığınmacı-
ları ellerini bağlayarak 
Türkiye'ye geri dönmeye 
zorluyor. Çetelerin bazen 
sosyal medyadan paylaş-
tığı görüntüler tepki çeki-
yor.

Sosyal medyada sığın-
macıların Türkiye sınırı 
yakınlarında yakalan-
ması, yere yatırılması ve 
ellerinin bağlanmasını 
gösteren bir görüntünün 
sahibi olduğu belirlenen 
Petır Nizamov adlı bir kişi 
gözaltına alındı.

Çek i l en  gö r üntüde 
Nizamov'un bozuk bir 
İngilizce ile, korku için-
de yerde yatan kişile-
re “Burası Bulgaristan, 
Türkiye’ye geri gidin” 
sözleri ise siyasi çevrele-
rin tepkisine neden oldu.

Nizamov, arkadaşları ile 
birlikte "devletin yetersiz 
kaldığı sınır koruma çalış-
malarına destek verdiğini" 
öne sürüyor. Nizamov’un 
ve çetesinde yer alan bir-
çok kişinin sabıkalı oldu-
ğu belirtiliyor.

Başbakan Boyko Bori-
sov, sınırı yasa dışı yol-
lardan geçenleri yakala-
yanlara başlangıçta des-
tek verirken, daha sonra 
tavır değiştirerek onların 
da suç işlediklerini söy-

ledi. Borisov ayrıca, sivil 
çetelerin sığınmacılarını 
bağlamak için kullandıkla-
rı plastik bağların Bulgar-
cada “domuz kuyrukları” 
olarak adlandırılmasına 
da tepki göstererek, bu 
tanımın Müslümanlara 
hakaret olarak algılanabi-
leceğine işaret etti.

İçişleri Bakanı Rumya-
na Bıçvarova da, “Gü-
nümüzde artık sadece 
sınırlardaki yasa dışı ge-
çişlerle değil, bunlardan 
yararlanmak isteyenlere 
karşı da mücadele etmek 
zorundayız” dedi.

Sığınmacılar konusun-
daki uygun tavrın ancak 
yetkili organlarınca alına-
bileceğini anımsatan Bıç-
varova, “Sözde gezinme-
ye çıkan, kendini ‘vatan-
sever’ diye tanımlayan bir 
takım kişiler sığınmacıları 
geri gönderme veya onları 
gözaltına alma kararı ala-

maz" ifadesini kullandı.
Bıçvarova, bu tür "şöhret 

arayışlarına" müsamaha 
gösterilmemesi gerektiği-
ni vurguladı.

Parlamentoda grubu 
olan milliyetçi Vatanse-
ver Cephe (PF) Partisi Eş 
Başkanı Valeri Simeonov, 
sığınmacı avına çıkan 
mahalli maganda çetele-
rinin yakaladıkları kişileri 
soymayı amaçladıklarını 
belirterek polisin bu tür 
suç gruplarına karşı sert 
önlemler alması gerektiği-
ni ifade etti.

Göçmenlere böyle ezi-
yet ediyorlar

Bulgaristan’da polis veya 
güvenlik görevlisi rolüne 
soyunarak ülkeye kaçak 
yollardan giren göçmen-
leri yakalayarak sözde 
“gözaltına” alan “ırkçı 
Bulgar gönüllü göçmen 
avcıları”nın icraatlarından 
biri amatör bir kamera ta-

rafından görüntülendi.
Bulgar BTV News haber 

sitesinde yayımlanan gö-
rüntülerde, Türkiye sınırı-
nı kaçak yollardan aşarak 
Bulgaristan topraklarına 
giren üç Afgan göçmenin 
“gönüllü göçmen avcıları” 
tarafından alıkonup elleri-
nin arkadan bağlanmasın-
dan sonra yere yatırıldık-
ları görülüyor.

Göçmenleri alıkoyan 
ırkçılardan birinin elinde-
ki pala dikkati çekerken, 
diğer bir ırkçının da bo-
zuk bir İngilizceyle göç-
menlere “Bulgaristan yok, 
Türkiye'ye geri dönün” de-
diği duyuluyor.

Türk sınırı yakınların-
daki Yıldız (Istranca) 
Dağları’nda çekildiği bil-
dirilen görüntülerin or-
taya çıkmasından sonra 
BTV’ye konuşan Bulgar 
sınırından sorumlu Em-
niyet Müdürü Antonio 

Angelov, göçmenlerin bu 
şekilde alıkonulmasının 
yasadışı olduğunu söy-
ledi.

Ancak Bulgar polisinin 
buna rağmen “gönüllü 
avcılara” hiçbir yaptırım 
uygulamaması dikkat çe-
kiyor.

Bulgar istan’da daha 
önce de Dinko Valev adlı 
bir tüccar, şubat ayında 
Türkiye sınırında “göç-
menleri avlamak” için 
devriye gezmeye başla-
mıştı.

Valev’in sınırda 12 Su-
riyeli erkek, 3 kadın ve 1 

çocuğu yakalaması, ülke 
genelinde “memnuniyetle 
karşılanmıştı”.

Cep telefonuyla çektiği 
görüntülerde göçmenlerin 
polis gelene kadar yere 
yatırıldığı ve Valev’in de 
göçmenlere hakaret ettiği 
görülüyordu.

Balkan Insight News 
haber sitesinin haberine 
göre Bulgaristan sınır po-
lisi geçen hafta da Türki-
ye sınırı yakınlarında 23 
göçmeni yakalayan bir 
“gönüllü sınır devriyesine” 
ödül vermişti.

              Anadolu Aansı

Tarihte Bu Hafta: 4 – 10 Nisan
5 Nisan 1886:
 İmzalanan İstanbul 

Konferansı Antlaşma-
sıyla Arda Nehri’nin ku-
zeyinde kalan Kırcaali 
ve Ropçoz’daki Türkler, 
verdikleri mücadeleyle 
Osmanlı Devletinin bir 
parçası olarak kalmayı 
başardılar. Fakat anlaş-
mayla kurdukları Rodop 
Hükümeti ortadan kalktı. 
Ayrıca yine anlaşmayla 
başkenti Filibe (Plocdiv) 
olan Doğu Rumeli Vilaye-
ti de Bulgaristan’a verildi.

5 Nisan 1900:
 1877-1878 yılında ya-

şanan ve 93 Harbi ola-
rak bilinen Osmanlı-Rus 
Savaşı'nda gerçekleşen 
ünlü ”Plevne Direnişi”nin 
kahramanı Gazi Osman 
Paşa öldü.

5 Nisan 1933:
 Türkiye’de gerçekleşen 

yeniliklere karşı çıkan ke-
simler tarafından kurulan 
İttihad-ı İslam Cemiyeti 
Gümülcine’de faaliyete 
geçti.

5 Nisan 1992:
 Boşnak toplumunun li-

deri Aliya İzzetbegoviç, 
gerçekleştirilen referan-
dumun ardından, halkın 
talepleri doğrultusunda 
Bosna Hersek’in bağım-
sızlığını ilan etti.

6 Nisan 1905:
 Bulgaristan’ın tarihi ken-

ti Filibe’de Türkler, Ahali 
adlı gazeteyi çıkarmaya 
başladı.

6 Nisan 1992:
 Avrupa Topluluğu Ba-

kanlar Konseyi Bosna-
Hersek’in bağımsızlığını 
tanıdı. Bu gelişme üzeri-
ne Bosnalı Sırplar bağım-
sızlıklarını ilan edip daha 
fazla toprak kazanmak 
için saldırıya geçti. Böy-
lece Avrupa’nın göbeğin-
de kanlı ve kirli bir savaş 
başlamış oldu. Uygar Av-
rupa ise uzun süre sade-
ce seyretmekle ve günah 
çıkartmakla yetindi.

8 Nisan 1932:
 Karadeniz adlı gazete 

Bulgaristan’ın Razgrat 
kentinde çıkarılmaya baş-
landı. Türklerin milli kimli-
ğini, çıkarlarını, haklarını 
korumayı ve geliştirmeyi 
savunan bu Kemalist ve 
Türkiye yanlısı gazete, 
askeri darbeyle birlikte 
kapatıldı.

9 Nisan 1588:
 Başta Selimiye olmak 

üzere birçok caminin ve 
köprünün yaratıcısı olan 
dünyaca ünlü Büyük Türk 
mimarı Mimar Sinan 92 
yaşında öldü.

9 Nisan 1897:
 Yunanistan, Osmanlı 

Devletine saldırdı. Karşı 
saldırı başlatan Osmanlı 
Ordusu, Yunan kuvvet-
lerini bozguna uğrattı. 
Hızla ilerleyen Osmanlı 
Ordusu’nun Atina’ya gir-
mesini engelleyen, her 
zaman olduğu gibi yine 
Yunanistan’ı destekleyen 
İngiltere ile diğer büyük 
güçler oldu.

      Metin EDİRNELİ

 Rujdi Halim’e Yaşaması 
İçin Yardım Edelim! 

Kırcaali’de ikamet eden 56 yaşındaki Rujdi Galib 
Halim, dekompanse karaciğer siroz hastasıdır ve 
acil karaciğer nakli yapılmasına ihtiyaç duyuyor.

Yaklaşık 30 yıl önce hekimler Rujdi’nin hepatit B 
virüsü taşıyıcısı olduğunu ortaya çıkarıyor. Tedavi 
görüyor ve sağlık durumu 2014 yılına kadar kont-
rol altındadır. Fakat o zaman sağlığı kötüleşmeye 

başlıyor. 2015 yılı Ekim ayının sonunda Sofya To-
kuda Hastanesi’nde son yatışından sonra hekim-
ler kesinlikle karaciğer nakli yapılması gerektiğini 
söylüyor. 

Ailesinin irtibata geçtiği Türkiye’nin başkenti 
Ankara’da bulunan prestij sahibi Başkent Hasta-
nesi, hayat kurtarıcı ameliyatı yapmayı kabul eder. 
Kendisine karaciğerini bağışlayacak olan Rujdi’nin 
kız kardeşi de Ankara’da yaşıyor. 

Ameliyat ve ardından tedavi için gerekli 75 
000 Amerikan doları, Rujdi, eşi Elfide ve kızla-
rının ailesinin mali imkanlarını aşıyor. Hastanın 
orman teknisyeni olarak çalıştığı Kırcaali Orman 
İşletmesi’nde iş arkadaşları, akrabaları ve arka-
daşlarının yaptığı bağışlar hala yeterli miktarda 
değil. Hayırsever vatandaşların duyarlı davranıp, 
para bağışında bulunmalarıyla Rujdi’nin yaşama-
sı için gerekli paranın daha tez toplanması üzere 
ailesi DSK Bankası Kırcaali Şubesi’nde banka 
hesabı açtı. 

Yardımlar için İBAN: 
BG18STSA93000021355383
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Şair Müzeyyen Avcıoğlu, Kırcaali’de 
“İmza Günü ve Söyleşi” düzenledi

Bursa’da yaşayan 
şair Müzeyyen Av-
cıoğlu, Kırcaali’de 
“İmza Günü ve Söy-
leşi” gerçekleştirdi. 4 
Nisan’da düzenlenen 
imza gününde şair fa-
cebook sosyal payla-
şım ağından hayran-
larına en son yayımla-
dığı “Ufkun Cebinden” 
ve “Bir Aşk Hikayesi” 
isimli şiir ve hikaye ki-
taplarını tanıttı. Hay-
ranları Avcıoğlu’ndan 
imza almak için sıraya 
girdiler. Kitapların edi-
törü gazeteci ve şair 
Saffet Eren kısaca şa-
iri tanıttı. 
Müzeyyen Avcıoğ-

lu, aslen Kırcaali’nin 
Sedlovina (Ercili) kö-
yündendir. Kısa bir 
süre önce facebookta 

gördüğü memleket fo-
toğraflarından o kadar 
çok etkilenir ki, ilham-
lanarak bir şiir yazar. 
Facebookta yayınla-
dığı bu şiir yaklaşık 
bir ay sonra Bulgaris-
tan Ulusal Radyosu 
(BNR)Türkçe yayının-
da okunuyor. Bu onun 

yaratıcılığına büyük 
bir ivme kazandırır. 
Şairin eserlerinde te-
mel nitelikler denge 
ve uyumdur. 
İmza Günü’nün ba-

şında Avcıoğlu, bir-
kaç şiirini okuduktan 
sonra hayranlarıyla 
söyleşiye geçildi. 

Aslen Ardino’nun 
(Eğridere) Brezen 
(Halaçdere) köyün-
den Kırcaalili avukat 
ve yazar Mustafa 
Bayramali, Müzeyyen 
Avcıoğlu’nun eserleri 

                ***
Ben senin aynan oldum.
Bir bak kendine  şöyle
Ve o zaman
Orada kendine bakarak
Ayna yüzüne
 Bir mucize gülücük
          çizebilir misin
Sonra ona iki göz
   koyabilir misin bilmem
Beklemesini bilen
Ve lüle lüle saçlar
Üzerlerine dökülen
Azıcık renk de kat
Altın sarısı, pembe, kırmızı.
Ondan sonra 
Kendi gözlerinle bak
Ve aynada 
gördüklerini tekrarla
Dökülürken yüreğine
İnce ince bir sızı
              ***Ona şafağı
yalnız karşılamasını öğret
Alıştır
Yaralarını kendisinin
Sarmasını

Onu güneşin 
batışını yalnız 
karşılamasını öğret.
İyilik için mi,
 kötülük için mi
tek yolda 
yürümesini de öğret.
Güneş  de bir 
Ay da bir.
Yolda ağaç bile yok.
Yankılarıyla
Sessizliği geveliyor
Kuşların cıvıltısı.
Bugün 
Acele ediyor
Yarın olmaya.
Nokta koymak istiyor
Meydan vermeyen
Virgüle inat.
Şafağı,güneşi
Bugünü, yarını
Öğrense bile
Anlıyor
Sevgilerden doğanın
Adı ızdırap.

 2012-Mestanlı 

hakkında güzel sözler 
söyledi. 
Gençler, şiirsever-

lere şairin sevdikleri 
şiirlerini okudular.
İmza Günü’nde şai-

rin “Bir Aşk Hikayesi” 
hikaye kitabını ithaf 
ettiği eşi Nuri Avcıoğ-
lu da hazır bulundu. 
Kırcaalili hayranlarıyla 
buluşmada Müzeyyen 
Avcıoğlu şunları ifade 
etti: “Benim beyaz gül 
için bir hikayem var. 
Çocukken gülün ne-
fesini hissediyordum. 
Beyaz gülü iç gözle-
me bağlıyorum. 
Beyaz gül beni nega-

tif enerjiden uzaklaştı-
rıyor. Onun kokusunu 

aşka, temizliğe, dost-
luğa benzetiyorum ve 
her zaman içimde bir 
güzel beyaz gül bu-
lunduruyorum” dedi.
Müzeyyen Avcıoğlu, 

Ardino kasabasında 
da “İmza Günü ve 
Söyleşi” düzenledi. 
Müzeyyen Avcıoğlu, 

Momçilgrad (Mestan-
lı) kasabasında Kristal 
Cafe’de gerçekleştiği 
“İmza Günü ve Söy-
leşi” sayesinde yerli 
hayranlarıyla buluştu. 
Şair,  geçen ey-

lül ayının sonunda 
Ardino’da düzenlenen 
Bratstvo 4. Uluslara-
rası Edebiyat Foru-
muna katılmıştı. 

Embiye Nine, 102 yaşını doldurdu 
1 0 2  y ı l  ö n c e 

Momçilgrad’ın (Mes-
tanlı) o zamanki adıyla 
Ahatbaba Tekke (Post-
nik) köyünde dünyaya 
gelen aslen Nanovitsa 

(Alibeykonağı) köyün-
den Embiye Mehmet 
102 yaşını doldurdu. 
5 Nisan 1914 tarihin-
de dünyaya gözlerini 
açan Embiye Nine şu 
ana kadar hiçbir za-
man doktora gitmedi-
ğini gururla paylaştı. 
Asırlık nine, ziyaretine 
gelen Momçilgrad Be-
lediyesinden misafirle-
ri güler yüzle ve şaka 
yaparak karşıladı.
Belediye Başkan Yar-

dımcısı Erol Mehmet 

ve Belediye Genel 
Sekreteri Müh. Bahat-
tin Ahmedov, Belediye 
Başkanı ve Belediye 
İdaresi adına Embi-
ye Nineye hediyeler 

sundular. Asırlık nine 
misafirlerine börek ve 
ayran ikram etti. Gele-
nek üzerine konuklara 
Türk kahvesi de ikram 
edildi. 
Belediye Başkanı 

Müh. Sunay Hasan 
adına misafirler, Embi-
ye Nineye sağlık, baş-
hoşluğu ve daha uzun 
yıllar akrabalarını ve 
yakınlarının yanı sıra 
tüm Momçilgrad İlçesi 
halkını uzun ömürlü-
lüğü ve neşeli ruhuyla 

sevindirmeye devam 
etmesi dileklerinde bu-
lundular.
Embiye nine gurur 

duyduğu 3 oğul, 1 kız, 
11 torun, 19 torun ço-

cuğu ve 2 torun toruna 
sahiptir. 
İlginç olan şu ki, bu-

gün Embiye ninenin ai-
lesi çifte doğum günü 
kutluyor, çünkü yaşlı 
kadının 7 yaşındaki to-
run torunu Kerem’in de 
doğum günü bugündür. 
102 yaşındaki kadın, 

misafirlerini uğurlarken 
ziyaret için teşekkür 
ederek, herkese sağ-
lık ve enerji dolu olma 
dileğiyle selamlarını 
iletti.
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BAL-GÖÇ – AGORA İşbirliği Hazinelerin Kilidini Açıyor
BAL-GÖÇ’ün de uygulayıcılarından birisi olduğu “Hazinelerin Kilidini Aç” projesinin Sofya çalıştayı yapıldı

Merkezi Bursa’da bulu-
nan Balkan Göçmenle-
ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-GÖÇ) ile 
Sofya merkezli AGORA 
Platformu’nun or taklı-
ğında yürütülen “Hazi-
nelerin Kilidini Aç” isimli 
Avrupa Birliği projesinin 
Bulgaristan ayağındaki 
çalışmalar devam ediyor. 
Projenin ikinci aşamasın-
da Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da gerçekleştirilen 
çalışmalarda iki partner 
arasındaki işbirliği sür-
dürüldü. Sofya’da bir dizi 
görüşmede bulunan pro-
je ortakları “Ayrımcılıkla 
Mücadele” konusunda 
Bulgaristan’da mevcut 
bulunan kurum ve kuru-
luşlardan brifing aldılar.

Bu bağlamda ilk olarak 
Sofya’da özerk bir devlet 
kurumu niteliğinde olan 
Ayrımcılıkla Mücadele 
Komisyonu ziyaret edil-
di. Ayrımcılıkla Mücadele 
Komisyonu’nun çalışma-
ları hakkında bilgilendir-
mede bulunan Komisyon 
Başkanı Ana Cumalieva 
Bulgaristan genelinde ör-
gütlenmeleri bulunduğu-
na dikkat çekerek, yaşa-
nan veya yaşanabilecek 
ayrımcı uygulamalara 
karşı harekete geçtikle-
rini ve bunu rapor olarak 
Parlamento’ya sundukları-
nı dile getirdi. Ayrımcılıkla 
Mücadele Komisyonu AB 
üyesi ülkelerde ender bu-
lunan komisyonlardan biri 

olmakla birlikte, üyeleri 
Cumhurbaşkanı ve Par-
lamento tarafından kota 
sistemine göre farklı et-
nik gruplardan kişilerden 
atanıyor.

Projenin kapsamındaki 
görüşmelerin ikinci aşa-
masında ise Bulgaristan 
Cumhuriyeti Ombudsma-
nı Maya Manolova ziyaret 
edilirken AGORA Platfor-
mu Başkanı Emilia Lissiç-
kova tarafından projenin 
kapsamı ve somut çıktıla-
rına dair açıklamada bu-
lunuldu. BAL-GÖÇ Genel 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan ise AGORA ile AB 
projesi olan “Hazinelerin 
Kilidini Aç” kapsamındaki 
işbirliklerine değinerek 
bu güne kadarki çalışma-
larında ayrımcılıkla mü-

cadele ve insan hakları 
konusunda dernek olarak 
üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmeye çalış-
tıklarını belirtti. Bu bağ-
lamda Ombudsmanlığın 
çalışmalarını anlatan Ma-
nolova, ayrımcılığa maruz 
kalan kişilerden kendileri-
ne yoğun bir talebin oldu-
ğunu ve günde 150 kişi-
nin kendilerine ulaştığını 
açıkladı. Manolova ayrıca 
vatandaşları koruma gö-
revlerinin olduğuna dikkat 
çekerek ayrımcılıkla ilgili 
yıllık rapor hazırladıklarını 
sözlerine ekledi. 

Bulgaristan’da halkın 
%50’sinin fakirlik sınırın-
da yaşadığını ve özellik-
lede emekliler çok daha 
zor durumda olduğunu 
belirten Manolova hayır 

anlamında yardım kam-
panyaları da düzenledi-
ğini anlattı. BAL-GÖÇ 
olarak Bulgar istan’da 
da kendilerinin değişik 
yardım kampanyalarına 
katıldıklarını belirten Öz-
kan, Sayın Manolova’nın 
düzenlediği kampanyaya 
da bir katkıda bulunmak 
istediklerini ve partnerle-
ri AGORA derneği ile bu 
katkıyı koordine edecek-
lerini söyledi. 

Ziyaret programının 
bir kısmı olarak projenin 
ikinci gününün ilk oturu-
munda çeşitli sunumlar 
yapılırken, öğleden son-
ra Sofya’daki Etnografya 
müzesine de ziyarette 
bulunuldu. Yirmi kişiden 
oluşan BAL-GÖÇ heye-
tinde Uludağ Üniversitesi 

Uluslar arası İlişkiler, AB 
Hukuku Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kamuran Reç-
ber, Trakya Üniversitesi 
Balkan Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Yar. Doç. Dr. Kader 
Özlem de akademik boyu-
tu ile yer aldılar.

Çalıştayda BAL-GÖÇ 
heyetine, ayrıca AGORA 
Platformu üyeleri; Bojida-
ra İlieva, Kremena Hristo-
va, Mila Maeva, Esen Fik-
ri, Harry Alexiev’de çeşitli 
sunumlar ve değerlendir-
meler yaptılar.

Yaklaşık bir yıldır süren 
proje kapsamında Bursa 
ve Sofya’da daha 3 çalış-
tayın yapılacağını belirten 
AGORA ve BAL-GÖÇ 
derneklerinin başkanları 
projenin kapanışı ile ilgili 
- çalışma toplantısı, yu-
varlak masa ve final kon-
feransı ile Mayıs sonunda 
Bursa’da geniş bir proto-
kolünde davet edileceği 
bir toplantıda sergi ile 
sonlanacağının bilgisini 
verdiler.
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Özveriyle çalışan muhtar 
Ardino’nun (Eğridere) 

Ahryansko (Ercek) köyü 
sakinleri kendilerine sun-
duğu hizmetlerden dolayı 
yeni seçilen köy muhtarı 
Cabit Eminov’a cani gö-
nülden teşekkür ediyor.
Civanlar Mahallesi’nden 

41 yaşındaki Yüksel Ho-
cov, “Köy muhtarının gi-
rişimiyle mezarlık bakım 
ve temizlik çalışması ya-
pıldı. Mezarlık avlusu du-
varının bir kısmı onarıldı. 
Köy merkezinin temizlen-
mesine başlandı. Meyve 
ağacı ekimi yapılacak” 
diye ifade etti. Hocov, 
köy camisinin onarımı 
yapılmasının da öngörül-
düğünü belirtti. 
Yüksel Hocov, “Muhtar, 

iyi bir yönetici ve kom-
şularıyla iyi ilişkiler içe-
risinde bulunuyor. Ortak 
işbirliğimizin halkın re-
fahı için devam etmesini 
umuyoruz. Muhtarın hep 
böyle özverili çalışmasını 
dileriz” diye dile getirdi.
Şu anda Ahryansko 

köyünde daimi ikamet-
gahları bulunan kişilerin 
sayısı 100’ü aşıyor. Köy, 
Civanlar, Yukarı ve Aşa-
ğı Mahalle, Mekereçler 
ve Yunuzlar olmak üzere 
dört mahalleden oluşu-
yor.
Yerli halk geçimini tarım 

ve hayvancılıkla sağlıyor. 
Her bir hane bir iki ineğe 
bakıyor. Yeterince mera 
ve tarla var. Erkekler 
yurt içinde ve yurt dışın-

da inşaatlarda çalışıyor. 
Eve dönünce biriktirdik-
leri parayla evleri ona-
rılıyor. Yaz aylarında te-
miz havadan dolayı çok 
sayıda göçmen aileler 
Türkiye’den geliyor ve 
muhteşem doğa içinde 
sağlıklı günler geçiriyor. 
Köydeki eski okul binası 

Hollandalılar tarafından 
satın alınmıştır. 
Geçen yerel seçimlerde 

kendisine verdikleri des-

tek ve güven 
için köydeşle-
rine teşekkür 
eden Cab i t 
Eminov, köy 
halkının iyiliği 
iç in çalışa -
cağı sözünü 
verdi. Muhtar, 
“A t ıksu la r ın 
kanalizasyon 
ş e b e ke s i n e 
bağ lanması 
iç in a l t yapı 
oluşturulması 
bu yıl çalış-
m a l a r ı m d a 
öncelik olacak. 

Şu anda belediyenin des-
teğiyle sorunun çözümü 
üzerinde aktif olarak ça-
lışıyoruz” diye belirtti. 
1963 yılında Byal İzvor 

(Akpınar) köyünde dün-
yaya gelen Cabit Eminov, 
Smolyan (Paşmaklı) şeh-
rinde Mesleki Karayolu 
Taşımacılığı Lisesi’nden 
mezun oldu. Evli ve iki 
kız babasıdır.
          Güner ŞÜKRÜ

Ajanlar, devlet memurları 
arasında casusluk yapacak

Devlet Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren 
Devlet İstihbarat Ajansı’na (DAR) İlişkin Kanunu Uy-
gulama Yönetmeliği’nde tekste göre istihbaratçılar, milli 
güvenliği tehdit edebilecek uygunsuz dış müdahaleleri 
izlemek için devlet memurları arasında casusluk faa-
liyeti yapacaklar. 

Yönetmelikte kurumda görevli istihbaratçıların devlet 
kurumları, firmalar, sivil kuruluşlarda ve serbest çalı-
şan olarak gizli görevlerde bulunabilecekleri belirtiliyor. 
Devlet ve özel sektörde bu rolü üstlenerek onlar gizli 
olarak ülkenin milli güvenliği açısından önem taşıyan 
yabancı ülkeler, örgütler, şahıslar ve onlarla bağlantılı 
olan Bulgar yapılarla ilgili istihbarat toplamaktan ibaret 
kanuni görevlerini yerine getirecekler. 

Yönetmelikte gizli bir şekilde casusluk yapacak ajan-
ların hazırlık eğitimi almaları ve girecekleri ortama öyle 
uyum sağlamaları ki, hiç kimsenin onların DAR ajanları 
olduğunu anlayamaması öngörülüyor. İstihbaratçının 
devlet kurumunda aldığı pozisyonun DAR’daki gerçek 
pozisyonundan daha düşük maaşlı olması halinde 
DAR aradaki fark tutarını ödeyecek. 

Gizli casusluk yaptığı pozisyonu için daha yüksek 
maaş alması halinde ise aradaki fark ajanın cebinde 
kalacak.

Devlet memuru olarak ajan, diğer memurların kul-
landığı uzun süreli yıllık izinlerden de yararlanacak. 

DAR’a İlişkin Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde gizli 
casusluk yapacak ajanlara karşı iki yıl deneme süresi 
uygulanacağı belirtiliyor. Bu süre içerisinde ajan DAR 
Başkanı tarafından önceden bildirim yapılmaksızın her 
an işten çıkarılabilir. Bununla birlikte istihbaratçının fa-
aliyetinin ara ve yıllık olmak üzere düzenli değerlen-
dirmesi yapılması öngörülüyor. Söz konusu ajanların 
görevde yükseltilmesi veya alçaltılması da buna bağlı 
olacak.

Kadriye Latifova Tiyatrosuna 
Uluslararası Ödül

XVI. Direklerarası Seyirci Ödülünü 2015-2016 Ti-
yatro Sezonu için Kırcaali Kadriye Latifova Tiyatrosu 
yapımı BOYACI oyunu kazandı. 

Yazan: Tuncer Cücenoğlu, Rejisör: Burak Kara-
man, Tasarımcı: Behlüldane Tor.

Direklerarası Seyirci Platformu özellikle gönüllü-
lük esasında tiyatro yapan Guruplarla; Şehir, Köy 
ve Gençlik Tiyatroları ile Üniversiteler Tiyatrolarını 
ve Kulüplerini toplumun bu tiyatrolara olan ilgisini de 
geliştirerek; talep yaratacak seyirciyle, nitelikli oyun-
lar sunacak tiyatroları bir araya getirmeğe çalışıyor.

“Direklerarası Seyircileri”, Türkiye dışında sah-
ne açan ve oyunlarını Türkçe oynayan tiyatroların 
oyunlarını takip ederek; kategorilerindeki kriterlerine 
uyan ve başarılı buldukları oyun yazarı, yönetmen, 
oyuncu, tasarımcılara seyircinin takdir ve teşekkür-
lerini ifade eden “XVI.DİREKLERARASI SEYİRCİ 
ÖDÜLLERİ” ni sunmaya devam edecekler.
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Kırcaali Belediyesi’nin 2016 Yılı Bütçesi kabul edildi
Kırcaali Belediye Mec-

lisi oturumunda, Kırcaali 
Belediyesi‘nin 2016 Yılı 
Bütçesi görüşmelerinde 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis 2016 bütçe-
sini, istikrar ve büyüme 
getirecek, mali disiplin 
sağlayacak bir bütçe 
olarak nitelendirdi. Büt-
çe Çerçeve Hesap Pla-
nı, 14 ret oyuna karşı 
22 oyla kabul edili. Tarih 
Müzesi’nin çatısı altında 
faaliyet gösteren Sanat 
Galerisi Müdürü’nün ra-
poru dinlendikten sonra 
Belediye Başkanı’nın kül-
tür kurumunun bütçesine 
ek kaynak tahsis edilmesi 
önerisi de kabul edildi. 

2016 Yılı Kırcaali Be-
lediye Bütçesi Mali Çer-
çevesi 47 470 000 leva. 
Bu yılki bütçe 2015 yılına 
ilişkin bütçenin 38 940 
000 levaya çıkan ilk mali 
plan çerçevesine kıyasla 
yaklaşık yüzde 22 ora-
nında daha yüksek. Büt-
çedeki bu artış, Bölge 
Katı Atık Depolama Tesi-
si Projesi’nin devamı için 
öngörülen 3 milyon tuta-
rında gelir fazlası olma-

sı ve yeni standartlar ve 
2015 yılında yeni seçilen 
köy muhtarlarına ilişkin ek 
kaynaklardan dolayı 2016 
yılında merkezi hükümet 
transferlerinde artış olma-
sından kaynaklanıyor. 

2016 Yılı Kırcaali Be-
lediye Bütçesi’nde vergi 
yükünün artırılmaması, 
devletten yeterli miktarda 
sübvansiyon sağlanma-
dığı için bazı faaliyetle-
rin maliyetleri Belediye 

Bütçesi’nden karşılanma-
sı, yeni 48 muhtarlık için 
yeni giderler yapılması, 
mevcut personel sayısının 
korunması, önceki yıllara 
ait borçlarla ilgili soruna 
kalıcı çözüm bulunması-
nın sorumluluğunun alın-
ması üzerinde duruluyor. 

Kırcaali Meclisi’nde 11 
kişiden oluşan muhalefet-
teki en büyük GERB Par-
tisi Grubu kesinlikle 2016 
Yılı Bütçesi’ni reddetti. 

GERB Grubu Başkanı 
Ognyan İvanov’un ifade-
lerine göre hazırlanan 
bütçe hesap planı soru 
işaretlerle dolu ve beledi-
yenin borcunu arttıracak. 
İvanov, “Geçen yıl çeşitli 
cezalar için 1,7 milyon 
leva ödendi. Üstelik Su 
Aynası tesisinin kurulma-
sıyla ilgili bir mahkeme 
kararı var. Karara göre 
bir şirket, kendisine ait bir 
mülkü kullandığı için be-

lediyeyi tazminat ödeme-
ye mahkum etmiştir” diye 
yorum yaptı. 

Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, İvanov’un 
bu iddialarla kamuoyu-
nu yanıltmaya çalıştığı-
nı söyledi. Söz konusu 
mahkeme kararına üst 
düzey mahkemede itiraz 
edildiğini kaydeden Azis, 
“Eğer her hangi bir Kırca-
ali şirketinin talepleri var-
sa, bu talepler Su Aynası 
projesinin yüklenicisi olan 
Bölgesel Kalkınma ve Ba-
yındırlık Bakanlığı’ndan 

olmalıdır” dedi. 
İvanov’un çeşitli cezalar-

dan dolayı borçların birik-
tiği ve onların ödenmesi 
için kaynak öngörülmesi 
önerisiyle ilgili Müh. Azis, 
“Eğer bütçede olası ceza-
lar için kaynak öngörecek 
olursak, şirketler kuyruğa 
dizilecek. Aslında şirket-
lerle görüşüp önceki yıl-
lara ait borçların ödenme-
sine ilişkin ödeme hesabı 
yapılması lazım” diye yo-
rumda bulundu. 
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Kirkovo Belediyesi, Dünya Sağlık Gününü Kutladı 
7 Nisan-Dünya Sağlık 

Günü münasebetiyle Kir-
kovo (Kızılağaç) Belediye 
yönetimi, sağlık çalışan-
ları için akşam yemeği 
düzenledi. Yemekten 
önce sağlık işçilerini teb-
rik eden Kirkovo Belediye 
Başkanı Şinasi Süleyman 
konuşmasında şu ifadele-
ri kullandı: “Belediye İda-
resi olarak, yerel meclisin 
desteğiyle en değerli olan 
sağlığımızı ve hayatımızı 
ellerine bıraktığımız kişi-
lere ufak bir jest yapmak 
istedik. Sağ olun, var 
olun! Emeğiniz ve mis-
yonunuz karşısında baş 
eğiyorum!”. 

Sağlık İşçisi Günü Kutla-
ma Gecesine ilçe sınırları 
dahilinde bulunan sağ-
lık kurumlarında çalışan 
70’in üzerinde sağlık işçi-

sinin yanı sıra Kırcaali’den 
de konuklar katıldı. Ça-
kalarovo köyünden Dr. 
Lübomir Ençev, uzun yıl-
lardan beri ilk defa Bele-
diye İdaresinin kendileri-
ne böyle saygı gösterdiği 
için tüm meslektaşlarının 
heyecanlı olduklarını dile 
getirdi. 

Dr. Ençev, “31 yıldır sağ-

lık çalışanıyım ve şimdiye 
kadar birçok belediye yö-
netimi ve belediye başka-
nı geldi geçti, fakat bizi 
mesleki bayramımızda 
tebrik etmek hiç kimse-
nin aklına gelmedi. İşte 
öylesine birkaç güzel söz 
söylesinler. Bunca yıldan 
sonra ilk defa Şinasi Sü-
leyman bizi bir araya top-

ladı ve tebrik etti. Jest 
yapmak insanlıktır” dedi.
7 Nisan, Bulgaristan’da 

Sağlık İşçileri Günü ola-
rak kutlanıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) Anayasa’sı 7 Ni-
san 1948 tarihinde yü-
rürlüğe girdi. 1946 yılında 
düzenlenen Uluslararası 
Sağlık Konferansı'nda 
kabul edilen tüzük, 1948 
yılında kurulan Dünya 
Sağlık Örgütü’nün temeli-
ni oluşturuyor. 1950 yılın-
dan bu yana Dünya Sağ-
lık Günü olarak kutlanan 
7 Nisan, Bulgaristan’da 
ise 6 Nisan 1964 tarihli 
Bakanlar Kurulu 32 sayı-
lı kararnamesiyle Sağlık 
İşçileri Günü olarak da 
kutlanıyor. 
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Diaspora, Kültür ve Toplum Dergisi Yayın Hayatına Başlıyor
Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar 
Başkanlığı tarafından 
hazırlanan uluslararası 
hakemli "Diaspora, Kül-
tür ve Toplum" dergisi, 
yayın hayatına başlaya-
cak olup, dergi yılda iki 
kez Türkçe ve İngilizce 
olarak basılı ve elektro-
nik şekilde yayınlana-
caktır.
Temel çalışma alan-

ları; diaspora, toplum 
ve kültür olan dergi; 
yurtdışında yaşayan 
vatandaşlar ekseninde 
aidiyet, kimlik, dini ve 
kültürel hayat, ayrım-
cılık ve insan hakları 
ihlalleri gibi konuları 
ele alacaktır. Bununla 
birlikte dergide dias-
pora, göç, demografi 
gibi alanlarda yürütü-
lecek saha çalışmaları 

ile Başkanlığın faaliyet 
alanına giren, yurtdışın-
da yaşayan vatandaş-
lar, soydaş ve akraba 
topluluklar, uluslararası 
öğrenciler gibi alanlar-
da yapılacak akademik 
çalışmalarla, nitel ve ni-
cel araştırmalara da yer 
verilecektir. 
Diaspora, Kültür ve 

Toplum’da; bilimsel ma-
kale, saha çalışmaları, 

kitap ve rapor değer-
lendirmeleri ile diaspo-
ra politikaları üzerine 
çeşitli belgeler yer ala-
bilecektir. 
Derginin ilk sayısında 

değerlendirilmek üzere 
15 Mayıs 2016 tarihine 
kadardiaspora@ytb.
gov.tr adresine makale 
gönderilebilir.
        

 Kırcaali Haber

Bulgaristan’daki vakıf 
eserleri iade edilecek mi?

Bulgaristan'daki vakıf mülkleri; camii, imaret ve 
dini ibadet yerlerinin iadesi için yargı mücadelesi 
devam ediyor. 2012 yılında başmüftülüğün girişi-
miyle 83 vakıf mülkünün iadesi için 56 dava açıl-
mıştı. Bugün itibariyle dava sayısı 26'ya, iadesi 
talep edilen vakıf mülkleri ise 28'e düştü.

Bu davaların bazıları yargı engeline takıldı, ba-
zıları da halktan gelen itirazlar sonucunda dur-
duruldu. Bazı davalar ise ırkçıların hedefi oldu 

ve rafa kaldırıldı. Bulgaristan Başmüftülüğü, 
yaşanan tüm sıkıntılara rağmen mücadeleden 
vazgeçmiyor.

Bu yargı süreçlerinde bildiriler yayınlanıyor, 
Bulgaristan Başmüftülüğü’nün düzenlediği kon-
feranslarla sıkıntılar tekrar gündeme getiriliyor. 
Mustafa Aliş Hacı, ülkede Müslümanlara karşı 
bir tavır olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Bulgaristan'da Müslümanlara hizmet etmeye 
kendini adayan kişi ve kurumlara karşı bir tavır 
görüyoruz. Biz İslamofobiye karşı, konuşmalar 
ve demokratik yollarla haklarımızı savunmak 
suretiyle mücadele etmek niyetindeyiz. Umarım, 
gerek Bulgaristan'da gerekse tüm dünyada bu 
problemler artık biter.”

Bulgaristan Başmüftülük Genel Sekreteri Ah-
met Ahmedov'da, dava sürecindeki gelişmeleri 
şu ifadelerle anlattı: “28 vakıf mülkü arasında 12 
tane Osmanlı'dan kalan cami, birkaç tane arsa, 
bir kaç vakıf malı, küçük dükkanlar, bunun gibi 
şehir merkezlerinde bulunan mallarımız var. Di-
ğerleri şu an durduruldu, gerekçe gösterilmeden 
tabii. Onları tekrar istememiz mümkün değil. Ka-
nun izin vermiyor. Camiler Müslümanlarındır. Ca-
miler ve vakıf malları onların varislerinde hizmet 
etmek için Osmanlı tarafından bize vakfedilmiştir. 
Haliyle biz onlardan vazgeçemeyiz ve sonuna 
kadar biz bu davaları, demokratik çerçeve içe-
risinde ve demokratik imkanlarla geri almaya 
çalışacağız.”

Bulgaristan Başmüftülüğü, vakıf mallarının ia-
desi konusunda hukuku mücadelesini sürdürme-
ye devam edecek.
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Haskovo ve Kırcaali’den genç karateciler, 
Mleçino köyünde antrenman yaptı

H askovo  (H asköy) 
Do"Wado-KAI" Vızhod 
Karate Spor Kulübü ve 
Kırcaali ’den yarışma-
cılar, Ardino’nun (Eğri-
dere) Mleçino (Sütke-
siği) köyünde bulunan 
M leç ino  Dağev i ’nde 
dört günlük antrenman 
kampı kurdular. Haftsa 
sonu Kırcaali’den antre-
nör Penço Stoyanov ve 
Haskovo’dan antrenör 
Stoyan Dimitrov’un öğren-
cileri Mleçino köyündeki 
yeni kurulan çok amaçlı 
halı sahada karate ant-
renmanları yaptı. 

Öğretmenlerin öğret-
meni anlamındaki şihan 
Dimitır Trenkov, “Bunun-
la bu yıl köyde ikinci kez 
kamp kurduk. Bulgaris-
tan 14 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’na hazırlık 
yapıyoruz. 9 ve 10 Nisan 
tarihlerinde şampiyon-
luk için Albena Kurort 
Kompleksi’nde mücadele 
edilecek. Bu şampiyo-
na çok önemli. Çünkü 
milli takıma girmek için 
Troyan’da yapılacak ya-
rışmaya katılacak yarış-

macılar belirlenecek” diye 
bildirdi. Trenkov, suni çim 
halı sahanın çok güzel 
olduğu ve genç karateci-
lerin antrenmana hazırlık 
yapmalarına yardımcı 
olan yakınındaki fitness 
aletleri olduğu için ant-
renman kampını Mleçino 
köyünde gerçekleştirdik-
lerini vurguladı. 

Trenkov, “Bölgede spo-
run gelişimi için yaratılan 

iyi koşullar için Ardino 
Belediyesinin yönetimini 
tebrik ederim” diyerek, 
Mleçino Dağevi’nin "Wa-
do-KAI" karate stilini uy-
gulayan spor kulüplerinin 
antrenman tesisi haline 
geleceğini belirtti. Tren-
kov, Ardino Belediyesi 
yönetiminin Gorno Pra-
hovo (Tosçalı) köyünde 
bulunan spor kompleksi 
salonunda kış döneminde 

antrenman yapmaları için 
kulüplere destek olmasını 
umuyor. 

Kırcaali’den 8 yaşındaki 
İvayla Terziyska, mart ayı-
nın başında Sırbistan’ın 
Leskovac şehrinde dü-
zenlenen Uluslararası Ka-
rate Turnuvası’nda gümüş 
madalya kazandı. Yedinci 
kyu-turuncu kuşak sahibi-
dir. Küçük İvayla, “Mleçi-
no’daki kamp çok hoşuma 

gitti. Burada hava çok te-
miz, doğa ise çok güzel” 
dedi.

Haskovo’dan 10 yaşın-
daki Nikolay Krasenov, 
ulusal ve uluslararası 
şampiyonalarda 40’ın 
üzerinde madalya sahi-
bi oldu. Genç karateci, 
1.kyu-kahverengi kuşak 
sahibidir. Krasenov, “Çok 
sıkı antrenmanlar yapıyo-
ruz ve Albena’da turnuva-
da kulübü iyi bir şekilde 
temsil edeceğimi umuyo-
rum” diye ifade etti. 

D i m i t ı r  Tr e n k o v , 
Bulgaristan’da ilk karate 
spor kulübü kurucula-
rından biri. 1948 yılında 
Dimitrovgrad (Kayacık) 

şehrinde dünyaya gelen 
Trenkov, 1976-1982 dö-
neminde rastgele ünlü 
bir Rus kulübüne girerek 
Moskova’da karate ant-
renmanı yapıyor. Sov-
yetler Birliği’nden geri 
döndüğünde Haskovo’da 
ilk karate kulübünü kuru-
yor. Vızhod Karate Spor 
Kulübü, Bulgaristan’da ilk 
olarak tescil edilen karate 
kulübüdür. 

Dimitır Trenkov, Bul-
garistan Karate Girişim 
Komitesi Başkan Yardım-
cılığı görevinde bulundu. 
Bulgaristan Ulusal Karate 
Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesidir. 

            Güner ŞÜKRÜ

Çernooçene’de “Bağımsız Hayat İçin Sosyal Hizmetler” 
projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çernooçene (Yenipa-
zar) ilçe merkezinde Halk 
Toplum Merkezi salonun-
da düzenlenen 2014-2020 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programı’nın “Bağımsız 
Hayat” prosedürü kap-
samında gerçekleştirilen 
“Bağımsız Hayat İçin Sos-
yal Hizmetler” projesinin 
bilgilendirme toplantısı 
olası tüketiciler tarafından 
büyük ilgi gördü. 

Proje yöneticisi Daniela 
Nikolova, koşulları, amaç-
ları, teşkilatlandırma ve 
yönetmek için ekip oluş-
turmadan ibaret şu ana 
kadar gerçekleştirilen fa-
aliyetleri etraflıca tanıttı. 

Nikolova, Ev Ortamın-
da Sosyal Hizmetler 
Merkezi’nin faaliyetini 
desteklemekle Çernoo-
çene Belediyesinin ka-
zandığı projeyle bağımsız 
bir hayat sağlanması için 
sürdürülebilir yaşam mo-
deli sunacağını kaydetti. 
Uzmanlar, engelli kişilerin 
ve kendine hizmet ede-
meyen veya tam olarak 
hizmet edemeyen yaşlı 
kişilerin gereksinimlerini 
karşılayacak. 

Bireysel değerlendirme 
doğrultusunda hazırla-

nan bireysel bakım planı-
na göre onların her birine 
saatliğine ihtiyaç duyduğu 
hizmetler sunulacak.

Projenin hedef kitlesi, 
daimi veya mevcut ika-
metgahı Çernooçene İl-
çesinde bulunan çocuklar 
dahil engelli kişiler, 65 yaş 
üstünde olup, ev işlerine 
yardımcıya muhtaç, ken-
dine hizmet edemeyen 
veya yoksulluk ve sosyal 
dışlanma riski altında bu-
lunan kişilerdir. 

Katılımcılar, başvuru ko-

şulları, tüketicilerin profil-
leri ve hizmetin sunulma 
şekli ve ücretiyle ilgili so-
rular yöneltti.

Kalite ve faaliyetlerin et-
kinliği garanti edilmesi için 
ihale sonucunda merkez 
yöneticisi ve sosyal hiz-
met işçisi görevlendirildi. 
Sağlık uzmanı ve psikolog 
görevlendirilecek. 

Adaylar arasında eleme 
işlemleri tamamlanınca 
kişisel yardım, sosyal 
destek, belediye hizmet-
leri ve ev işleri konusunda 

evlerde tüketicilere hizmet 
sunacak 55 kişi göreve 
atanacak. 

Projeyle sunulan hiz-
metlerin genişletilmesi ve 
tüketicilerin bireysel ge-
reksinimlerine göre sağ-
lık hizmetleri ve psikolojik 
destek verilmesine başla-
nılması amaçlanıyor. 

Tüketiciler ihtiyacı oldu-
ğunda bir sağlık uzmanı 
tarafından sağlık hizmeti 
ve kalifiye psikolog tara-
fından psikolojik destek 
görecekler.

Hayvan üreticilerin 
istekleri 

Doğu Rodoplar bölgesinde hayvan üreticileri 
Kırcaali’de düzenlenen koyun yetiştiriciliği gelişimi se-
minerine katıldı. Smolyan (Paşmaklı) Hayvancılık ve 
Tarım Deneysel İstasyonu’ndan uzmanlar, koyun ye-
tiştirme koşullarının çok iyi olduğunu izah etti. İstasyon 
Müdürü Doç. Dr. Tsonka Ocakova, nehir ve büyük su 
havzaları etrafındaki alçak kesimlerde süt cinsi koyun 
yetiştiriciliği, yüksek kesimlerde ise daha az verimli, 
fakat dağlarda sert hava koşullarına dayanıklı olan yerli 
koyun cinsi yetiştiriciliği yapılmasını tavsiye etti. Se-
minerde Ulusal Koyun Yetiştiricileri Derneği Başkanı 
Biser Çilingirov da hazır bulundu. 

Bölgede hayvan üreticileri kanunla düzenlenmiş 
hayvan pazarları kurulmasını ve Kırcaali’de hayvan 
hastalıklarının incelenmesi için Veteriner Laboratuva-
rı kurulmasını ısrar ettiler. Gıda Güvenliği Kırcaali İl 
Müdürlüğü temsilcileri, en kısa zamanda mavi dil has-
talığına karşı aşılama başlanacağını bildirdiler. Kırcaali 
ili, ülkede en çok sayıda koyun yetiştirilen bölgelerden 
biridir. 

Seminer, Ulusal Tarımsal Danışmanlık Birimi Kırcaali 
İl Ofisi, Bilim Adamları ve Teknikerler Birliği Kırcaali 
Şubesi, Smolyan Hayvancılık ve Tarım Deneysel İstas-
yonu ve Ulusal Koyun Yetiştiricileri Derneği tarafından 
organize edildi.

Resmi Murat’tan Sağlık 
Günü tebrik mesajı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat 
ve Meclis Başkanı Sezgin Bayram, 7 Nisan-Dünya 
Sağlık Günü münasebetiyle ilçe merkezindeki Ardino 
Çok Yönlü Aktif Tedavi Hastanesi, Acil Yardım Servis 
Şubesi ekipleri, aile hekimleri ve diş hekimlerine tebrik 
mesajı gönderdiler. 

Tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:”Sizin için 
önemli olan, bugün insan sağlığının ve refahın korun-
masına yönelik ekip halinde yürütülen faaliyetlerdir. 
Sağlık alanında mevcut sorunların asil mesleğinize 
gerekli hürmet ve saygı gösterilerek, en kısa zamanda 
çözüleceğinden eminiz. Sağlık işçileri bayramınız mü-
nasebetiyle tebriklerimizi ve en içten saygı ve insanlara 
yardım etme misyonunuzda başarı dileklerimizi kabul 
buyurun!”

Ardino Çok Yönlü Aktif Tedavi Hastanesi adına tebrik 
mesajını hastane yöneticisi Dr. Güner Osman kabul 
etti. Tebrik mesajı takdiminde sağlık personelinin bir 
kısmı ve Bulgaristan Sağlık Uzmanları Derneği Bölge 
Şube Başkanı Rositsa Gençeva hazır bulundu. Gen-
çeva, hastanede çalışan sağlık uzmanlarına yeni AB 
elektronik meslek kartlarını verdi.
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Sofya'da Çocuk Hakları Konferansı
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rosen Plev-
neliev, "Rekor sayıdaki 
krizler uluslararası orta-
mı tahmin edilemez ve 
tehlikeli hale getiriyor. 
Çocuklar ise bunun en 
yüksek bedelini önüyor" 
dedi.
Başkent Sofya'da, Av-

rupa Konseyi himayesin-
de düzenlenen "Çocuk 
Hakları" konulu konfe-
ransta konuşan Plevne-
liev, çocuk haklarının her 
gün ihlal edildiğini ancak 
sığınmacıların çocukları 
ve yetimlerin en büyük 
şiddete maruz kaldığını 
belirterek, "Rekor sayı-
daki krizler uluslararası 
ortamı tahmin edilemez 
ve tehlikeli hale getiriyor. 
Çocuklar ise bunun en 
yüksek bedelini ödüyor" 
dedi.
Sosyal medyadaki şid-

detin tırmanmasının en-
dişe verici olduğunu be-
lirten Plevneliev, "Sanal 
dünya, günümüzde faali-
yete geçirdiklerini gördü-
ğümüz radikalleşme ve 
uç görüşlerin yayılması 
için elverişli bir ortam 
yaratır" diye konuştu.

Uluslararası çapta yok-
sullaşma spiralinin kırıl-
ması gerektiğini vurgu-
layan Plevneliev, "Aksi 
halde toplumumuzun 
temelini zedeleyecek, 
umutsuz genç insanların 
ağır basacağı bir kalaba-
lık yaratılacak" dedi.
Avrupa Konseyi Ge-

nel Sekreter Yardımcısı 
Gabriella Battaini-Dra-
goni de uygulamaya 
getirilen Çocuk Hakları 
Sofya Stratejisi'nin Av-
rupa Konseyi'nin onayla-

mış olduğu en yeni bel-
gelerinden biri olduğunu 
söyledi. Stratejinin temel 
üç konusundan söz eden 
Battaini-Dragoni, şöyle 
konuştu: 
"Yoksulluk, peşinden 

getirdiği tüm sonuçları 
ile beraber çocukların 
eğitim, sağlık hizmetleri, 
sosyal destek ve barın-
ma haklarını sınırlandırır. 
Çocuklara karşı şiddetin 
farklı türleri olabilir. Ev 
ortamında, cinsel taciz 
veya çocuk trafiği şek-

linde görülür. Stratejinin 
ele aldığı üçüncü büyük 
sorun ise Avrupa'da ve 
tüm dünyadaki adalet 
sisteminin çocukların 
sorunlarına göre uyar-
lanmasıdır."
Battaini-Dragoni, stra-

tejide ayrıca çocukların 
sanal ortamındaki gü-
venliği ve özellikle yetim 
olan sığınmacı çocuk-
ların sorunlarına büyük 
önem verildiğini ifade 
etti.
Bulgaristan Sosyal ve 

Çalışma Politikası Ba-
kanı İvaylo Kalfin ülkede 
yakın bir zamanda çocuk 
adaleti ile ilgili bir yasa 
tasarısının parlamento-
ya intikal edeceğini du-
yurdu.
Bulgaristan Dışişleri 

Bakanı Daniel Mitov da 
yasa dışı çocuk trafi-
ğinin büyük bir endişe 
yarattığını, 5 yıllık olarak 
planlanan yeni stratejinin 
bu konuya büyük önem 
verdiğini ifade etti.
         Anadolu Ajansı

Krumovgrad’dan liseliler, Edirne 
oto servislerinde eğitim görüyor

Krumovgrad (Koşu-
kavak) Hr isto Smir-
nenski Ulaşım Meslek 
Lisesi’nden 20 öğrenci, 
bilgisayar sorunlarını 
teşhis ve tamir etme ve 
oto tamirciliği alanın-
da mesleki bilgi, beceri 
ve yetkinliklerini Edirne 
şehrinde geliştiriyor. Li-
seliler, Erasmus + Prog-
ramı, Mesleki Eğitim 
ve Öğretim Sektörüne 
ilişkin 1.Kilit Faaliyet: 
Vatandaşlar İçin Eğitici 
Hareketlilik kapsamında 
gerçekleşen “Başarılı 
Bir Profesyonel Baş-
langıç İçin Ülkelerarası 
Hareketlilik” projesi kap-
samında çağdaş teknik 
donanıma sahip modern 
tesislerde mesleki eğitim 
alıp, çalışıyorlar. 
Liseliler, 20 günlük 

mesleki uygulamanın 
mesleki alanda başa-
rıyla kendilerini ger-
çekleştirme şanslarını 
artıracağını ve rekabet 
edebilirliğini iyileştire-
ceğini umuyor. Eğitim, 
“Ford”, “Toyota”, “Opel” 
marka oto servislerinde 
ve “Edirne Group” ofis-

lerinde gerçekleştiriliyor. 
Krumovgradlı öğrenciler, 
Edirne’ye büyük beklen-
tiler içinde geldiklerini ve 
hayal kırıklığına uğra-
madıklarını ifade ettiler. 
En çok başarı gösteren 
liseliler, şirket sahiple-
ri tarafından bonservis 
niteliğinde birer sertifika 
ile ödüllendirilecek. 
Edirne, Türkiye sınırına 

yakın muhteşem bir şe-
hir. En büyüğü Selimiye 
Camii olan çok sayıdaki 

camileriyle bilinir. Muhte-
şem bir mimariye sahip, 
hala bugüne dek koru-
nan ve kullanılan, suları 
Edirne’de birleşen büyük 
Bulgar nehirleri Tunca 
ve Meriç’in üzerindeki 
köprüler de bulunuyor. 
Bu köprülerin Osmanlı 
mimarlık tarihinde en 
büyük inşaat mühendisi 
ve mimarı olan Mimar 
Sinan tarafından tasar-
lanıp, inşa edildikleri bi-
liniyor. Şehir turistler için 

çok cazip bir yer ve her 
yerde onların farklı dil-
lerde konuşmalarına ve 
mallarını satmayı teklif 
eden dükkan sahipleri 
ve tüccarlara tanık olu-
nuyor. 
Haber: Krumovgrad 

Hristo Smirnenski Ula-
şım Meslek Lisesi’nde 
Genç Gazeteci Kulübü 
Üyeleri X1.sınıf öğrenci-
leri ve Darina Aleksieva 
ve Hristina Balabanova.
           Kırcaali Haber

Resmi Murat, Lider 
ödülüne aday gösterildi 

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Mu-
rat, AB Parlamentosu Avrupa Liberal ve Demok-
ratlar İttifakı (ALDE) Grubu tarafından Avrupa 
Bölgeler Komitesi’nin verdiği geleneksel ödüller-
den birine aday gösterildi. Murat, seçimle göreve 
getirilen yerel yönetimlerin temsilcisi olarak yö-
netim döneminde “Yönetim Alanında Başarılar” 
kategorisinde Lider ödülüne 8 adaydan birisi oldu.

ALDE Grubu, artık beşinci yıl yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeyde seçimle göreve gelen en aktif yö-
netim temsilcilerini ödüllendiriyor. Bu ödüller tüm 
Avrupa Birliği’nde devlet-altı düzeyde iyi liderliğin 
teşvik edilmesi için veriliyor. “Yılın Genç Avrupalı-
sı”, “AB’nin En Etkili Elçisi”, “En İyi Seçim Kampan-
yası”, “Dijital İletişimle Vatandaşlarla Etkileşimde 
Başarılar”, “Muhalefetlik Alanında Başarılar” ve 
“Hizmet Ödülü” kategorilerinde ödüle adaylar gös-
terildi.

Resmi Murat’tan başka Bulgaristan’dan Belitsa 
Belediye Başkanı Radoslav Revanski de ödüle 
aday gösterildi. Revanski, “Yılın Genç Avrupalısı” 
kategorisinde ödül için mücadele edecek. 25 Ni-
san 2016 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek ödül 
töreninde ödüller sahiplerini bulacak. 

Pazarcık'ta oto yedek 
parça fabrikası açılacak

Bulgar ve Alman sermayeli olması planlanan 
şirketin bu yılın sonunda BMW, VW, Ford vb. 
otomobiller için yedek parça üretmeye başlaması 
beklenmektedir. 

Ana yatırımcı Bulgar sermayeli oto yedek parça 
üreticisi Areksim şirketidir. Halihazırda, Bulgar şir-
ketin bir Alman partner ile ortaklık görüşmelerinin 
devam ettiği bilinmekte ve söz konusu Alman şir-
ketinin Kostal olduğu tahmin edilmektedir. 

Yatırımın değeri konusunda net bir bilgi olma-
makla birlikte birkaç milyon Leva olacağı zikre-
dilmektedir. 2016 sonuna kadar yeni işletmenin 
300 kişiyi istihdam etmesi, on yıl içerisinde ise bu 
sayının 2000’e ulaşması öngörülmektedir.

Pazarcik bölgesindeki yüksek işsizlik oranı ve 
makina sanayi firma sayısının düşük olması ya-
tırım lokasyonu seçiminde en etkili faktörler ol-
muştur.
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Gorna Oryahovitsa camisi törenle ibadete açıldı 

İstanbul Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün 
tarafından Gorna Oryahovitsa 
kentinde yaptırılan camii gör-
kemli bir törenle ibadete açıldı. 
Caminin açılış töreninde ko-

nuşan Başkan Akgün, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin her 
inanca saygı duyduğunu belir-
terek, "Bu, bizim inanç anlayı-
şımızın gereğidir" dedi.
Büyükçekmece Belediyesi'nin 

Bulgaristan'daki kardeş şeh-
ri olan Gorna Oryahovitsa'da 
yaşayan Müslümanların ta-
lebi üzerine yapılan "Gorna 
Oryahovitsa - Kardeş Şehir 
Büyükçekmece Camii", Rega-
ip Kandil'i mevlidi ile ibadete 
açılırken bir gün sonrada resmi 
açılış töreni gerçekleştirildi.
Açılışa Çok Sayıda Vatan-

daş Katıldı
Büyükçekmece Kaymakamı 

Mustafa Hulusi Arat, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Hasan Akgün, beledi-
ye meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, mahalle 

muhtarları ve basın mensup-
larının yer aldığı açılış törenine 
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler 
Partisi Milletvekilleri Çetin Ka-
zak, Kamen Kostadinov, Cey-
han İbrahimov ve Ayhan Etem, 
Filibe Başkonsolosluğu Sosyal 
İşler Ataşesi Metin Aktaş, Gor-
na Oryahovitsa Belediye Mec-
lis Başkanı Daniel Kostadinov, 
Bölge Müftüsü Süleyman Meh-
metov ve Gorna Oryahovitsa'da 
yaşayan Müslümanlar katıldı.
" Tü m  İ b a d e t h a n e l e r i 

Allah'ın Evi Olarak Görüyo-
ruz"
Gorna Oryahovitsa - Bü-

yükçekmece Kardeş Şehir 
Camii'nin açılış töreninde ko-
nuşan Büyükçekmece Beledi-
ye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 
Büyükçekmece Belediyesi'nin 
17 tane kardeş şehri bulundu-
ğunu ancak ilişkilerin en fazla 
geliştiği ve sıcak olduğu kar-
deş şehrin Gorna Oryahovitsa 
olduğunu vurgulayarak, "Bu-
gün ibadete açacağımız cami-
nin yapım aşamasında bizlere 

her zaman yardımcı olan, des-
tek veren Gorna Oryahovitsa 
Belediye Başkanı Dobromir 
Dobrev'e ve belediye meclisi-

ne teşekkür ediyorum. Bizden 
daha önce de buradaki kilise 
için yardım talebinde bulunul-
muştu. Biz bu talebe de anın-
da yanıt vererek kilisenin tüm 

eksikliklerini karşılayıp, bakım 
onarım işlerini gerçekleştirdik. 
Sonrasında da burada yaşayan 
Müslüman halkın bizden cami 
talepleri oldu. Biz tüm ibadetha-
neleri Allah'ın evi olarak görür, 
tüm inançlara saygı duyarız. 
Bu açıdan, bu talebi de yerine 
getirerek açılışını gerçekleştir-
diğimiz Büyükçekmece Kardeş 
Şehir Camii'ni yaptırıp ibadete 
açtık. Emeği geçen ve katkı su-
nan herkese teşekkür ederim" 
ifadelerini kullandı.
"Bütün İnançlara Saygılı-

yız"
T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i 

Devleti'nin Edirne'de kullanıl-
maz ve harabeye dönüşen Bul-
gar Ortodoks Kilisesi'ni restore 
ederek yeniden Bulgarlara ka-
zandırdığını hatırlatan Başkan 
Akgün, semavi dinlerin özünde 
de iyilik, güzellik, hoşgörü ve 
yardımseverlik bulunduğunu 
belirterek şunları söyledi: "Biz 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
Türk milleti olarak bütün inanç-

lara saygılıyız. Bu bizim inanç 
anlayışımızın gereğidir. Aklı-
selim her insanın da yapması 
gereken budur. Bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz bu caminin 

Türk Bulgar dostluğunu daha 
da perçinleyeceğine inanıyo-
rum. Burada yaşayan Müs-
lüman kardeşlerimize hayırlı 
uğurlu olsun."
"Kiliseye De Yardım Etti"
Gorna Oryahovitsa Belediye 

Meclis Başkanı Daniel Kostadi-
nov, Büyükçekmece Belediyesi 
ile 13 yıl önce kardeş şehir ol-
duklarını hatırlatarak, "Bizde 3 
belediye başkanı değişti ama 
Büyükçekmece'de hep Başkan 
Dr. Hasan Akgün vardı. Bu sü-
reçte kardeş şehir ilişkilerimiz 
her dönem daha da gelişerek 
bugünlere kadar geldi. Bugün 
açılışını yaptığımız camiyi bize 
kazandıran Başkan Akgün, 
daha önce de Gorna Oryaho-
vitsa Kilisesi'ne önemli yar-
dımlarda bulunmuştu. Bütün 
inançlara ve halklara ayrım gö-
zetmeden, eşit bir şekilde yak-
laşan Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün'e 
Gorna Oryahovitsa halkı adına 
teşekkürlerimizi sunuyorum" 

dedi.
Başkan Akgün'e 

Teşekkür Ettiler
Hak ve Özgürlük-

ler Partisi Milletve-
kili Çetin Kazak, Fi-
libe Başkonsolos-
luğu Ataşesi Metin 
Aktaş, Büyükçek-
mece Kaymakamı 
Mustafa Hulusi 
Arat ve Gorna Or-
yahovitsa Bölge 
Müf tüsü Süley-
man Mehmetov'da 
yaptıkları konuş-
malarda, camisi 
bulunmayan Gor-
na Oryahovitsa'ya 
modern ve güzel 
bir cami kazandır-

dığı için Büyükçekmece Beledi-
ye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e 
teşekkür ettiler.
                                     İHA


