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Kırcaali’de Çanakkale Şehitleri Anıldı
Resmiye MÜMÜN

21 Mart 2014 Cuma günü
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği salonunda Türk
Kültür ve Sanat Derneği
(TÜRKSAD) geleneksel
Çanakkale Şehitlerini
anma töreni düzenledi.
Türkiye ve Yunanistandan çok sayıda misafirin
katıldığı etkinlik salonu
tıklım tıklım doldurdu. Bu
yılki anma töreninin konuğu Uluslararası İlişkiler
Profesörü ve Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi
Kurucu Rektörü olan Sayın Prof. Dr. Ahmet Mete
Tunçoku Çanakale Savaşları konusunda konferans
verdi.
Anma töreninde resmi
konuklar arasında daha
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Şener

Cebeci, Filibe Başkonsolosluğu Konsolos Vekili
Gürler Gürsoy, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis, Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Güney
Bulgaristan Türkçe Öğret-

menler Derneği Başkanı
Harun Bekir, Eski HÖH
Milletvekili Ahmet Hüseyin, Batı Trakya Azınlığı
Güney Meriç Eğitim ve

Kültür Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Gümülcine’den gazeteci,
araştırmacı - yazar Rodop
Rüzgarı Dergisi sahibi İbrahim Baltalı yer aldılar.
TÜRKSAD Başkanı Mü-

zekki Ahmet, törene katılan herkesi selamladıktan
sonra Balkan Savaşları
ve Çanakkale Şehitleri
anısına bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet
şehitlerin ruhuna kısa bir
asrı şerif okuduktan sonra
dua yapıldı.
TÜRKSAD
o lar ak art ık 4 y ıl dır
Kırcaali’de Çanakkale Şehitl er ini anma
töreni düzenlediklerini belirten Müzekki
Ahmet, bu girişimin nereden kaynaklandığını anlattı. İbrahim
Baltalı’nın daveti üzerine
5 yıl önce Batı Trakya
Türk Gençler Birliği tarafından Gümülcine’de

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir.

düzenlenen Çanakkale
Şehitlerini Anma Törenine
dernek başkanları olarak
davet edildiklerini paylaştı. Orada, bir dahaki
töreni Kırcaali’de düzenlemeye karar verdiklerini
ve o zamandan bu yana
her yıl aralarında Kırcaali
bölgesinden de şehitler
olan Çanakkale Savaşı
Şehitlerini anma imkanı

bulunduğu için duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
T.C. Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci, TÜKSAD’ın
artık 4 yıl düzenlediği etkinliğin çok anlamlı olduğunu, Türkiye’de büyük
törenlerle şehitlerin anıldığını söyledi ve başta
Müzekki Bey olmak üzere tüm ekibine şükranlarını sundu. Çanakkale
Savaşı şehitlerini anma
törenleri vesilesiyle tüm
şehit düşenleri rahmetle,
minnetle andıklarını ifade
eden Başkonsolos, Büyükelçilikte, Başkonsoloslukta 18 Mart’ta anma töreni
düzenlediklerini paylaştı.
Fakat Kırcaali’de yapılan
anma töreni vesilesiyle
soydaşlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Sayın Cebeci, “Çanakkale,
Türk milletinin Türkiye’yi
oluşturan ruhunun doğduğu yerdir. Çanakkale,
bizim mağlubiyetle kapattığımız 1.Dünya Savaşı
içerisinde özgüvenimizi
yeniden kazandığımız,

Mustafa Kemal Atatürk’ü
hediye eden, onu dünyaya tanıtan çok önemli
bir savaştır. O savaştaki
insan kaybımızı biz çok
uzun yıllar ancak telafi
edebildik. Çanakkale’de
şehit olanalar içerisinde
Kırcaaliler de var, dedeleriniz, amcalarınız
var. Dolayısıyla bugünkü
Türkiye’nin kuruluşunda
sizlerin de, atalarınızın da
payı var. Bunun için size
müteşşekiriz. Şehitler hepimizindir” dedi. Prof. Dr.
Ahmet Mete Tunçoku’n
kendilerinin Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde
okuduğu yıllarda hocası
olduğunu paylaştı. Çanakkale Savaşları konusunda
dünyada az sayıda uzmanlardan biri olduğunu
belirtti. Yoğun programından dolayı profesörden bir
yıl önce bu törene katılma
sözü alındığını kaydeden
Başkonsolos, öğrencilik
yıllarında Çanakkale’ye
gidip savaşla ilgili anlattığı herşeyin hafızasında

Devamı 5’de

Bulgaristan’da Türkçe problem,
ya aramızdaki problem?!
Sebahat AHMET
Türkçe, son günlerde
Bulgaristan’da problem
olmaya devam ediyor.
Kelimenin kökenine bakarsak Türk problem,
Türkçe problem, Türk’le
türetilen her kelime problem. Peki, bizim aramızda problem var mı? Ne
istediğimizi biliyor muyuz?
Yıllardır okullarda ana
dilinde eğitim alınması
için çaba sarf edildi. Bu
durumda ne istediğimizi
biliyoruz, ana dilde eğitim. Siyasetçiler ve sivil
toplum kuruluşları tara-

fından bu durum desteklendiğinde yine bizlerden
birileri kalkıp, “Onlar kendilerine reklam yapıyor,

dertleri Türkçe eğitim
aldırmak değil, sadece

Devamı 4’de
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Davutoğlu: Kırım'daki referandumun meşruiyeti yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kırım'da
yapılan referandumun
meşruiyeti bulunmadığını, geçersiz ve hukuk
dışı olduğunu belirterek,
referandum sonrasında
çözüm yollarının kapanmadığını ve diplomasinin
süratle devreye girmesi
gerektiğini söyledi.
AA'nın haberine göre
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Kırım Tatar
Meclisi eski Başkanı ve
Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Kırımoğlu,
Dışişleri Bakanlığı’ndaki
görüşmelerinin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.
Kırım’da yapılan referanduma ilişkin
Türkiye'nin tutumunun
ve bundan sonra atılabilecek adımların sorulması üzerine Davutoğlu,
krize daha gösteriler ilk
başladığında Ukrayna
içinde çözüm bulunabilmiş olmasını ve muhatap
olabilecek ülkelerin bir
araya gelip Ukrayna'nın
toprak bütünlüğü etrafında destek mesajları vermiş olmalarını dilediğini
belirterek, "Maalesef bu
konuda gerekli adımlar
krizin ilk aşamalarında
atılmadığı, atılamadığı
için gittikçe yükselen
tansiyon dünkü referanduma kadar geldi" diye
konuştu.
Davutoğlu, "Dünkü referandumun uluslararası
standartlarda herhangi
bir şekilde özgür iradelerin beyan edildiği,
gözlemcilerin olduğu,
herkesin katıldığı bir
referandum niteliğinde
değerlendirilmesi mümkün değil. Aynı şekilde,
Ukrayna anayasası ve
1994 Budapeşte mutabakatı çerçevesinde de
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda bir
referandum yapılması da
zaten başlı başına hukuk
dışıdır" dedi.
Budapeşte mutabakatı ç erç evesinde
Ukrayna'nın, toprak bütünlüğünün garanti altına alınacağı teminatıyla
nükleer silahlardan vazgeçtiğini anımsatarak,
"1994 Budapeşte mutabakatı uluslararası metin
olarak, altında Rusya'nın,
İngiltere'nin, Amerika'nın
imzası olan bir metin olarak zaten böyle bir referandumu gayrimeşru görür" dedi.
Toprak bütünlüğü etrafında referandumlar
yapılmasının b ölge deki donmuş krizlerin
bir anda birçok ülkede

tekrar ortaya çıkmasına neden olabileceğine
işaret eden Davutoğlu,
"Azerbaycan'ın toprak

nuda ama herhangi bir
gerginliğin parçası da
olmadılar" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki
gelişmelerden herhangi
bir ülkeden daha fazla
etkilenmesinin doğal ol-

bütünlüğü hiçbir referandumla tartışma konusu yapılamaz. Nitekim
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü de yapılamaz,
Moldova için de bu durum geçerli. Bir kere
buna izin verilirse, domino etkisiyle bütün bölgeye istikrarsızlık gelir"
ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bu konuda ilkesel bir tutum takındığını vurgulayan Davutoğlu,
"Bu referandumun olmamasını isterdik, şu anda
da geçersiz olduğunu
düşünüyoruz" dedi.
"Bu referandumun
herhangi bir meşruiyeti
yoktur"
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin bir gözlem misyonu oluşturulmasına destek verdiğini
de belirterek, meselenin
AGİT, Avrupa Konseyi
ve BM prensipleri çerçevesinde ele alınması ve
çözüme ulaştırılmasının
önemli olduğunu söyledi.
Davutoğlu, " Bu re ferandum sonrasında
bile çözüm yolları kapanmış değildir. Diplomasinin süratle devreye girmesi ve Kırım
Özerk Cumhuriyeti'nin,
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde ve genel olarak doğu ve batı
Ukrayna'nın bütünüyle
de ilgili bir anayasal reform çerçevesinde müzakerelerin başlaması
lazım" dedi.
Türkiye'nin sağduyu
çağrısını dile getiren Davutoğlu, "Kırım'daki soydaşlarımıza da teşekkür
ediyoruz. O kadar acılı
tecr übelerden sonra
Kırım'a döndüler. Asli
vatanlarında kaldılar, kalacaklar, biz de her türlü
desteği vereceğiz bu ko-

Bundan sonra atılacak adımlar konusunda
istişarelerin sürdüğünü
vurgulayan Davutoğlu,
önemli olanın hiçbir ülkenin dışlanmadığı ama
herkesin de toprak bütünlüğüne saygı duyan
bir çözümün aranması
olduğunu kaydederek,
bütün ülkelerin, toprak
bütünlüğüne saygı esasında ortak uluslararası
çabalara katkıda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.
Davutoğlu'na Türkiye'nin
referandum sonucunu tanıyıp tanımayacağını ve
AB'nin Rusya'ya yaptırımları konusunda nasıl
bir tutum takınacağını
da soruldu. Basın toplantısında yaptığı açıklamalardan referandumun
tanınmadığının anlaşıldığını belirten Davutoğlu,
"Bunu açıkça da söyledim. Bu referandumun
herhagi bir meşruiyeti
yoktur" dedi.
Atılacak adımlar konusunda AB ve NATO ile
temasların sürdüğünü
ifade eden Davutoğlu,
Rusya ile ilişkilere de
değinerek, Türkiye'nin
Soğuk Savaş döneminde kalan blok anlayışını
doğru görmediğini, gerek Rusya'nın bulunduğu
uluslararası kurumlarda
bu ülkeyle birlikte çalıştığını, gerekse Rusya'nın
bulunmadığı çeşitli kurumlarda faaliyetler yürüttüğünü söyledi.
Türkiye'nin özel bir
konumu olduğunu da
işaret eden Davutoğlu,
"Türkiye, bütün bu ülkeler içinde hem Ukrayna
hem Rusya'ya aynı anda
komşu olan ve aynı zamanda Kırım'a doğrudan
erişimi olan yegane ülkedir" ifadesini kullanarak,

duğunu sözlerine ekledi.
Taraflara siyasi çözüm
çağrısı

Dışişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, Kırım’da dün yapılan,
"hukuka aykırı ve gayrimeşru referandumun
neticesi ve buna bağlı
olarak atılacak adımlar
sonrasında oluşacak fiili
durumun Türkiye açısından herhangi bir hukuki
geçerlilik taşımayacağı
ve tanınmayacağı" belirtildi.
Türkiye'nin, Ukraynadaki krize bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, siyasi
birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, demokratik ilkeler çerçevesinde,
hukuka ve uluslararası
anlaşmalara uygun bir
çözüm bulunmasını her
fırsatta önemle dile getirdiği vurgulandı.
Kırım’ın asli unsuru olan
ve tarihte büyük acılara
maruz bırakılmış bulunan
soydaş Kırım Tatar Türk-

lerinin güvenlik ve esenliğine Türkiye'nin özel bir
önem ve öncelik atfettiği
ifade edilen açıklamada,
bu hususun uluslararası
örgütler nezdinde her
defasında önemle vurgulandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ukrayna ve bilhassa
Kırım’da önümüzdeki
dönemde yaşanabilecek gelişmelerin yakın
çevremizin güvenlik ve
istikrarına da olumsuz
yansımaları olabileceği
değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, askeri
yollardan oldu-bitti yaratılmasının son derece sakıncalı olduğuna bir kere
daha dikkat çekiyor ve
tarafları, soruna, yukarıdaki ilkeler zemininde
siyasi bir çözüm bulmak
için bir araya gelmeye
davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı

Enimehmedov'un serbest
bırakılmasına tepkiler sürüyor
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler
Hareketi'nin (HÖH)
Onursal Başkanı
Ahmet Doğan'a
kar şı 19 O c ak
2013'te yapılan silahlı saldırı ile ilgili
mahkeme kararlarına tepkiler sürüyor.
Cinayete te şebbüsten yargılanması istenilen
ancak sadece
holiganca eylemlerde bulunmaktan hüküm giyen
Enimehmedov'un
17 yıl yerine sadece 3,5 yıl hapis
cezasına çarptırılması,
siyasi ve adalet çevreleri tarafından farklı
tepkilere yol açtı.
HÖH Lider i Lüt vi
Mestan'ın "Bir siyasi
liderin muhtemel katili olabilecek bir suçlu
serbest bırakılmış bulunuyor. Soru neden?
Bu liderin adının Ahmet
olduğunu düşünürsek,
verilen mesaj daha da
tehlikeli olur. Avrupalı
bir Bulgaristan'da, bir
siyasi liderin başına
silah dayadıktan sonra
birkaç ay kadar tutuklu
kalarak serbest bırakılabilirsin. Bu adalet değil,
utanç verici hakarettir"
diyerek mahkeme kara-

rını eleştirmesi, adalet
çevresinin tepkisine neden oldu.
Enimehmedov'un cezasının kalan kısmını

hakkında fikir belirtme
girişimlerinde bulunmamaları gerektiğinin
altını çizdi.
Bu arada siyasetçiler

denetimli serbestlik ortamında geçirmesine
karar veren Sofya İstinaf Mahkemesi ve Bulgaristan Hakimler Birliği
(SSB), Lütvi Mestan'ın
konuşmasına bildiriyle
cevap verdi. SSB'nin
bildirisinde, "Parlamento tribününden kesinlik
kazanmamış bir dava
ile ilgili adalet sistemin kararlarına yorum
yapılması kabul edilemeyecek bir eylemdir"
şeklindeki ifadeye yer
verildi.
SSB ayrıca demokratik bir devlette devlet
organları arasındaki net
ayrımın, yasama organları temsilcilerinin adalet organların kararları

ile adalet organları arasındaki tartışmalar sürerken Oktay Enimehmedov, cezaevinden
tahliyesinden sonra
basına yaptığı ilk açıklamalarında bir siyasi
kariyer düşünebileceğini paylaşmıştı.
Mahkeme, A hmet
Doğan'ın başına silah
dayayarak ateş etmeye çalışan üniversite öğrencisi Oktay
Enimehmedov'u 3,5 yıl
hapis cezasına çarptırılmasının ardından,
13 Mart'ta Sofya İstinaf
Mahkemesi mahkum
cezasının kalan kısmını
ev hapsinde çekmesine
karar vermişti.
Kırcaali Haber
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Bursa’da Mestanlıların buluşma gecesi düzenlendi

Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış Momçilgrad
(Mestanlılar) kasabasından 600’ün üzerinde
göçmen Bursa’da düzenlenen geleneksel buluşma gecesinde bir araya
geldi. Etkinlik artık 7.yıl
Mestanlı Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği tarafından organize ediliyor.
Geceye Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif
ile Yerel Meclis Başkanı
Müh. Sunay Hasan’ın
başında olduğu resmi
bir heyet katıldı. Konuklar arasında Türkiye Eski
Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bulgaristan
Bursa Konsolos Muavini
Birsen Karabacakova,
Bursa BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan, HÖH Milletvekili
ve Eski Momçilgrad Belediye Başkanı Erdinç
Hayrullah da hazır bulundular.
Ayrıca resmi konuklar
arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Recep Altepe’nin Ekonomi İşlerden Danışmanı
Fahreddin Yıldırım’ın da
bulunduğu Momçilgrad’ın
kardeş belediyesinin temsilcileri de vardı.
Akif Akif yaptığı konuşmada, Momçilgrad
Belediyesi tarafından düzenlenen kampanya ve
girişimlerde Bursa’daki
göçmenlerin desteğin-

den dolayı teşekkürlerini
sundu. Belediye Başkanı, “Kasabadaki Belediye
hastanesini el birliğiyle
yeniden ayağa kaldırdık.
Dünyanın dört bir yanındaki Mestanlıların verdiği destekten duyduğum
memnuniyeti gizlememe
gerek yok. Onlar bir dakika bile tereddüt etmeden
Mestanlı hastanesinin fa-

aliyetine devam etmesine
yardımcı oldular” dedi.
Konuklara hastanede
enerji tasarrufu yapılmasına ilişkin bir proje gerçekleştirildiği müjdesini
verdi.
Başkan, “Allah’ın izniyle bu yılın sonuna kadar
ilçe sınırlarındaki her bir
yerleşim yerine su temin
edilecek. Avrupa Birliği

Yargılanan 13 imamdan birisine hapis cezası verildi
Pazarcık Bölge Mahkemesi, ülkede yasa dışı
olan İslam Vakfı üyesi
olarak dini propaganda
yapma gerekçesiyle 13
kişinin yargılandığı dava
sonucunda verdiği kararı
açıkladı.
En etkili ceza olarak üç
iddiadan da suçlu bulunan
Ahmet Musa Ahmet’e bir
yıl hapis cezası ve 5 bin
leva para cezasına mahkum ettirildiği, fakat önceden şartlı tahliye cezası
olduğu için ilk önce ağır
koşullarda toplam 4 yıl
hapis kararı verildi.
M ahkeme iki iddia dan suçlu bulduğu Sait
Mutlu’yu 1 yıl şartlı tahliye ve 3 bin leva para cezasına çarptırdı. Abdullah
Salih’e 10 ay şartlı tahliye
cezası ve 3 bin leva ceza
verildi. Kalan diğer 10
imama yasa dışı örgüte
üye olmak suçundan 5 biner leva ceza verildi.
Mahkeme cezaları iddia
makamların talep ettiklerine uyuyor. Hapis cezası sadece Ahmet Musa
Ahmet’e verilmesi istendi,
çünkü o artık radikal İslam
vaaz verdiği gerekçesiyle
5 yıl deneme süreci olarak 3 yıl şartlı tahliye cezası almıştı. Sait Mutlu ve
Abdullah Salih için şartlı
tahliye, diğer 10 imama
ise 100-5000 leva arasında para cezası verilmesi
istenmişti.

Dava, 2010 yılında o zaman Tsvetlin Yovçev tarafından yönetilen Devlet
İstihbarat Kurumu (DANS)
tarafından radikal İslam
vaazı verildiğine dair veriler üzerine gerçekleştir-

okunduğu sırada salonda
bulunan bir grup Roman
asıllı vatandaş protesto
etti. Onların ifadesine göre
Ahmet’e verilen bu hüküm
yargılananlar arasında tek
onun Roman olmasından

diği geniş çaplı operasyon
sonucunda 2012 yılında görülmeye başlandı.
Daha sonra bu tür iddialarda bulunulmayacağı,
çünkü tüm kilit tanıkların
kurumun sivil görevlileri
oldukları belirtildi.
Sait Mutlu’nun ülkede
kayıtlı olmayan İslam Vakfının Mayıs 2005-Ekim
2010 döneminde Pazarcık, Smolyan (Paşmaklı)
ve Blagoevgrad (Yukarı
Cuma) illerinde yöneticisi
olduğu belirtiliyor. Fakat
sonuçta dini nefret aşılama iddiasından suçlu bulunan tek imam Pazarcık
şehrinin Roman Mahallesinde imamlık yapan Ahmet Musa Ahmet oldu.
M a h ke m e k a r a r ının

kaynaklanıyor.
İddia makamlarının savunduğu tezlere göre
yargılanan imamlar selefilik ideolojisi ve şeriat hukukunun uygulanmasıyla
iktidarın bölünmesi ilkesine karşı anti demokratik
ideoloji vaazı vermeyi hedefliyorlar.
Pazarcık bölgesinde bu
yönde vaazlar veren Sait
Mutlu, Abdullah Salih ve
Ahmet Ahmet’in milli güvenliğe tehlike oluşturdukları iddia ediliyor.
Savcılığın iddianamesine
göre 2005 yılında Mayıs
ayında Suudi Arabistan’da
Mekke şehrinde gerçekleştirilen görüşmede Sait
Mutlu, Ahmet Hoca, Muafak Alasad ve İslam Vakfı

temsilcilerinin katıldığı
görüşme gerçekleştirilmiştir.
Mahkemede dava savcısı Nedyalka Popova,
“Yargılananlar, cihad kavramını kötüye kullanmaya
başlamışlar ve Arap İslam Vakfı tarafından gizli
finanse edilmesine rağmen örgütün Bulgaristan
kolunda selefilik unsurları
içeren kendi ideolojisini
vaaz ediliyormuş” diye
özetledi.
Önceki duruşmada
yargılanan tüm 13 imam
anti-demokratik faaliyette
bulunduklarını reddetti,
Pazarcık Müftüsü Abdullah Salih ise tüm faaliyetlerinin Başmüftülüğün
kontrolü altında gerçekleştirildiğini söyledi.
Tüm dava Müslüman
toplumu arasında gizli
çalışan ve korunan tanıklar olarak mahkemede tanıklık eden birkaç DANS
ajanının ifadelerine dayanıyor. Mahkeme sürecinde yer alan diğer tüm
tanıklar verdikleri ifadeleri daha davanın başında
2012 yılında yalanladılar.
Bazı tanıklar dava konusunda DANS tarafından
baskı uygulandığından
yakındılar.
Mahkum edilenler arasında öğretmen olan bir
bayan da bulunuyor.
Kırcaali Haber

programlarınca gerçekleştirilen projelerin dışında sizin Momçilgrad’da
bulunan akrabalarınızın
acil ihtiyaç duyduğu küçük hizmetleri de önemsiyoruz” dedi.
Akif Akif, Bursa Büyükşehir Belediyesine kültür
alanında yapılan ortak
projeler için teşekkür
ederken, ileride iki taraf
arasındaki deneyim alışverişinin çeşitli sektörleri
kapsayarak genişlemesini ümit ettiğini ifade etti.
Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk,
Bulgaristan ile Türkiye’nin
komşu ülkelerden başka
iki dost ülke olduğunu
vurguladı. Sayın Öztürk,
“Sadece eğitim, kültür ve
ekonomi alanlarında değil, birçok alanda yapılacak işbirliği için yüksek

potansiyel var ve aynı
zamanda bu iki ülkenin
de çıkarına olacaktır”
dedi.
Belediye Başaknı Akif
Akif ve Milletvekili Erdinç
Hayrullah, Momçilgrad
Dr. Petar Beron İlköğretim Okulu ile kardeş olan
Bursa Bahçeşehir İlköğretim Okulunun müdürlerine plaket ve hediyeler
sundular.
Momçilgrad kasabasından ünlü ressam Kamber
Kamber, yönettiği derneğin gelişimi ve başarılarından dolayı Rodop
kızını resmettiği tablolarından bir tanesini hediye
etti.
Gecede yer alan Momçilgrad Rodop Esintileri
Türk Folklor Grubu’nun
gösterileri keyifli anlar
yaşattı.
Kırcaali Haber

Almanya’nın mesleki eğitim
modeli uygulanacak
Ekonomi ve Enerji Bakanı Dragomir Stoynev
Bulgaristan’da Almanya, Avusturya ve İsveç’teki
mesleki eğitim modelinin uygulanacağını bildirdi.
Sliven’de National Oteli’nde iş adamlarıyla bir
araya gelen Bakan, “Biz profesyonel kadroların
yetiştirildiği teknik okulları kolayca kapattık. Şimdi
tekrar onlara benzer okullar açacağız, fakat Almanya, Avusturya ve İsveç gibi gelişmiş ülkelerde bu yönde edinilmiş deneyimi de kullanacağız”
dedi.
Mesleki eğitime ilişkin ilk pilot projenin Srednogorie bölgesinde uygulanacağını bildiren Bakan,
“Madencilik sektörünün son derece gelişmiş olduğu bölgelerde tarım okulları var. Şimdi bu modeli
değiştireceğiz, maden ocakları kadro yetiştiren

okulların tamamen bakımını üstlenecek. Pilot proje başarılı olursa, ülkenin başka bölgelerinde de
devreye girecek. Böylece hükümetin temel önceliği olan genç nüfustaki işsizlik sorunu da azaltılmış
olacak”diye belirtti.
Bakan Stoynev, “Bulgaristan’da herkesin hukukçu ve ekonomi uzmanı olması şart değil. Teknik
mesleklerde ciddi oranda kadro yetersizliği var.
Herkesin yüksek eğitimli olması zorunlu değil,
fakat çok iyi profesyonel yeterliliğe sahip olması
gerekiyor” diye ifade etti.
Yeni uygulanacak mesleki eğitim liseden sonra
iki yıllık süreyle gerçekleştirilecek.
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Bulgaristan’da Türkçe problem, ya aramızdaki problem?!
1. sayfadan devam
vatandaşların oylarını
almak” diye konuşuyor.
Peki, o zaman bu durumda ne istediğimizi
biliyor muyuz? Sadece
kendi kendimize çelme
atmakla mı kalıyoruz?!
Örnek vermek gerekirse Milletvekili Hüseyin
Hafızov’un Meclisteki
konuşmasını eleştirenler oldukça çoktu ve
eleştirenlerin çoğu da
yine bizlerden birileriydi. Bir özet geçelim ve
Hafızov’un konuşmasında eleştirileri neye dayanarak yapıldığına bir
bakalım. Diyor ki, “Sizin
anti-demokratik tavırlarınıza rağmen ben bir gün
hür olarak demokratik
Bulgaristan’da yaşama
hayalimi gerçekleştireceğim. Bir grup Bulgar
milletvekillerinin baskıcı
düşüncelerine karşı oy
kullandım, çünkü hür olmak istiyorum ve bunu
da başaracağım.”
Ben bir vatandaş olarak
bu konuşmadan şunu
anlıyorum: o bir Türk Milletvekili ve diyor ki “Hür
olmak istiyorum. Türklüğümü özgürce yaşamak,
dilimi özgürce kullanmak,
ülkedeki Türk halkının
hayallerini gerçekleştirmek için sizin yaptığınız
baskılara rağmen sonuna dek çabalayacağım”.
Ben ne istediğimi biliyorum, Türkçe ana dilde
eğitim, peki birileri buna

çaba gösteriyor mu, gösteriyor. O zaman ben bu
kişileri hakkımı savunduğu için neden eleştireyim, sırf bir partinin
milletvekili olduğu için
mi?
Komşumuz Yunanistandaki Türk toplumuna
bakalım. Meclisteki üç
milletvekiliyle Türk halkının sorunları anında
çözülüyor. Neden mi,
çünkü “Bir elin nesi var,
iki elin sesi var.”
İlk önce ne istediğimizi
bilmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız
gerekiyorsa yapmalı ve
el ele verip bu hayalimizi
kara kuyulardan çıkartmalıyız.
Bulgaristan’da Türkçe
ana dilde eğitim yok.
Onca çabalara rağmen
“sıfıra sıfır, elde var sıfır”

misali. Birileri buna çaba
gösteriyor, öte yandan
milliyetçiler, ırkçılar buna
şiddetle karşı çıkıyor.
Peki, neden Bulgaristan,
başka ülkelerde yaşayan
Bulgarlara kendi ana dillerinde eğitim almaları
için çaba sarf ederken
onlara kimse karşı çıkmıyor. Örnek vermek
gerekirse, Gagavuzya’da
Bulgaristan, Bulgarlara ana dilinde basılmış
kitaplar yolluyor ve ana
dilde eğitim almaları için
elinden geleni yapıyor.
Bu durumdan haksızlık
sezmemek mümkün değil.
Diğer konu ise seçimlerde yabancı dil kullanmak yasak. Peki, Türkçe ne kadar yabancı bu
ülkede? Halkın %10’u
Türkçe konuşuyor. Ülke-

Yeni doğalgaz hattı teklifi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığını sona
erdireceğini düşündüğü
yeni bir proje teklifinde
bulundu. Plevneliev, Katar
doğalgazını, yeni kurulacak bir hat ile Bulgaristan
üzerinden AB'ye taşımayı
teklif ediyor.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani
ile görüşen Cumhurbaşkanı Plevneliev, Ukrayna
krizi ile patlak veren ve
hala belirsizliğini koruyan
Rusya doğalgazına yeni
bir alternatifin mümkün
olduğunu açıkladı. Plevneliev, Rusya'nın Ukrayna
krizinde ters düştüğü AB
ülkelerine sattığı doğalgazı kesmesi halinde, birlik
ülkelerinin büyük sıkıntıya
gireceğini dile getirdi.
Plevneliev, bu duruma
erken bir önlem alınması

gerektiğini, bunun da aslında Katar doğalgazını
AB ülkelerine taşıyarak
mümkün olabileceğini dile
getirdi.
Plevneliev'in öngördüğü
doğalgaz boru hattının,
Bulgaristan, Romanya,
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Baltık
ülkelerinden geçebileceği
belirtiliyor.
AB yetkilileri de, Ukrayna
krizi sonrası yaşanabilecek herhangi bir doğalgaz
krizi için alternatif çözümler aramaya başladılar.

Plevneliev, aranılan alternetifin Katar olabileceğini
düşünüyor.
Katar, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz
ihracatçısı olarak biliniyor.
Ayrıca, dünyadaki en zengin doğalgaz kaynakları
da yine Katar topraklarında bulunuyor.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Plevneliev, Katar
ziyaretinde ayrıca, enerji
ve gıda üretimi konusunda önemli tecrübe paylaşımında bulunduklarını
ifade etti.

de 1,5 milyon Türk var,
hepsi Bulgaristan vatandaşı. Bulgar halkı ne kadar vergi ödüyorsa, Türk
halkı da o kadar vergi
ödüyor. O zaman Türkler bu ülkede yabancıysa
ve kendi dillerini özgürce
kullanamayacaklarsa,
neden eşit vergi ödüyor?
Neden hiçbir konuda
eşitlik sağlanmıyor? Bu
baskılardan, kısıtlama-

lardan nasıl kurtulacağız
diye bakacağımıza yine
birbirimize çelme atmakla meşgulüz.
Örnek vermek gerekirse, Türkleri temsil
ettiğini iddia eden Menderes Kungün’ün verdiği röportajında, “Sizin
ve çevrenizin Türkçe
propagandaya ihtiyacı
var mı?” sorusuna şöyle cevap veriyor: “Türk
toplumunun temsilcisi
olarak, yabancı bir dilde
propaganda yapılmasına
ihtiyaç duymadığımı söyleyebilirim.”
Türkçe propagandaya
ihtiyacı yok, peki halkın
ihtiyacı olma olasılığı
göz önünde bulunduruldu mu? Yine birbirimizi
suçluyor, birileri bu durumdan pay çıkartmasın
diye kendimizi ateşe veriyoruz.
Kungün’ün bir diğer sorusuna verdiği yanıt şöyleydi: “Filibe’deki Cami’ye
saldırının senaryolanmış
bir süreç olduğunu mu
iddia ediyorsunuz? –
HÖH’e bağlı olan Başmüftülüğün yetkisi olma-

yan dava taleplerinin bu
senaryonun bir parçası
olduğunu, amacının kışkırtmak ve gerilim yaratmak olduğunu iddia
ediyorum.”
Başkalarının suçlarını birbirimizin üstüne
atmakla hiçbir şey kazanamayız. Filibe’de
olanların nedeni sadece
giderek artan Türk ve
Müslüman düşmanlığından başka bir şey değil.
Orada bulunanlar veya
televizyondan olayı izleyenler, saldırganların kudurmuş bir köpekten bir
farkı olmadığını rahatlıkla gözlemlediler. Olayda
senaryo değil, yıllardır
birikmiş bir kin ve nefret
yer almakta. Bu etnik
gerginliğe nasıl bir son
verileceğini düşünmek
yerine, biz birbirimizin
ağzını ve gözünü kapatmakla meşgulüz.
Ya el ele verip karanlık
kuyulardan hep beraber
çıkacağız, ya da bir birimizi ateşe verip orada
küllenmiş olarak kalacağız.

Bulgaristan Göçmenleri
Başkan Altepe'nin Yanında
Bulgaristan’dan Bursa’ya
göç eden il ve yöre derneklerinin temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’ye
destek mesajı verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak
Bulgaristan başta olmak
üzere Türk ve Müslüman
nüfusun bulunduğu bütün
Balkan ülkelerine desteklerinin devam edeceğini
dile getiren Başkan Altepe, “Tek beklentimiz var,
o da bölge halkının mutluluğu” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gölpark Sosyal
Tesisleri’nde Bursa’daki
Bulgaristan derneklerinin
yöneticileriyle bir araya
geldi. Bal-Göç Genel Başkanı Yüksel Özkan’ın da
katıldığı toplantıda, dernek yöneticileri seçim yarışında Başkan Altepe’nin
yanında oldukları mesajını
verdi. Kendisi de Balkan
göçmeni olan Başkan
Altepe’nin aynı zaman
Bal-Göç üyesi olduğunu
hatırlatan Bal-Göç Genel
Başkanı Özkan, “Büyükşehir Belediyemiz, Bulgaristan başta olmak üzere
tüm Balkanlar’da sosyal
hayatın her alanındaki
etkinliklerde başı çekiyor.

Tarihi cami ve eserlerin
onarımının yanında sosyal etkinliklerle oradaki
vatandaşlarımızın yalnız
olmadıkları hissettiriliyor.
Bir sivil toplum örgütü nasıl üyelerine sahip çıkmalıysa biz de üyemiz olan
Başkan Altepe’nin yanındayız. Bugüne kadar
bölgeye yaptığı yatırım
ve destekler dolayısıyla
başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe
de Balkanlar’ın kendileri
için bir görev ve sorumluluk olduğunu vurguladı.
Adeta bir Balkan şehri
olan Bursa’da yaşayanların büyük bir kısmının
akrabaları hala oralarda yaşıyor. Dolayısıyla
Bulgaristan’daki halkı-

mızın mutluluğu veya
mutsuzluğu bizleri de
yakından etkiliyor. O bölgelerdeki Türk ve Müslümanların kendi kültürlerini en iyi şekilde yaşaması, huzur içinde olması
bizim için çok önemli. 10
yıl önce başlattığımız bu
ilişkilerde önceleri tedirginlik yaşanıyordu. Ancak gördüler ki biz oraya
herhangi bir beklenti ile
gitmiyoruz. Sadece o
bölgelere destek oluyoruz. Şimdi artık onlar da
bizim dostane niyetlerle
gittiğimizi gördüler. Bizim
tek beklentimiz var. O da
bölge halkının mutluluğu.
Balkanlar’a yönelik çalışmalarımız bundan sonra
da devam edecek” diye
konuştu.
İHA

26 Mart 2014

HABERLER

Kırcaali Haber 5

Şumnulu Mustafa Osman’a “ağalık” unvanı verildi

Tarih içerisinde ağalığın
çeşitli tarifleri yapılmıştır.
Ancak “ağalığın” bizde
yaptığı ilk çağrışım; söz
sahibi, yardım eden, cömert ve varlıklı kişilere ait
olmasıdır. Halk arasında
“ağam ne derse odur” ya
da “ağanın eli tutulmaz”
ş ek lin dek i s öy l e m l e r
ağalığın ağırlığını tanımlamaktadır adeta. Günümüzde yetişen yeni nesil,
ağalığın ne olduğunu bilemeyebilir. Fakat eski toprak diye tabir edilen yaşlı
insanları dinlediğimizde
“bir zamanlar filan köyün
ağası, filan kişiydi, hem
de ne adamdı be...” gibi
ifadeleri kaydı olmayan
mahalle sohbetlerinde
duyabilmek mümkündü.
Evet, bugün ağa kavramının yerini patron kavramı almıştır dersek, yeni
neslimizi de aydınlatmış
oluruz.
Öte yandan reel olarak düşündüğümüzde
zamanla “ağalık” etiketi
toplumumuzda öylesine
sıradanlaşmış ki, aile reislerine bile ağa denilmiştir.
Bugün bile birçok köy sakinleri komşularına “Aba,

Ahmet aga. Mehmet aga
evde misin” diye seslenirler. Şimdi sözü uzatmadan
sadede gelelim:
Cömertliğini, yardımlarını ve özellikle de hayırseverliğini gördüğümüzde her zaman içimizden
geçirirdik, Mustafa abiye
ağalık yakışır derdik. 2014
yılının Şubat ayı sonlarında Şumnu’nun Borovets
lokantasında, okkalı bir
akşam ziyafeti eşliğinde

“ağa” ilan etmenin sevincini yaşadık. Eee güzel
şeyler masa başında,
ağalığa yakışır olmalıydı
elbet... Okuyucularımız,
kimdir bu Mustafa bey ve
nedir bu ağalık muhabbeti
diyebilirler. Mustafa ağayı
bilen bilir, bilmeyenler için
dilimizin döndüğünce tanıtmaya çalışalım:
19 6 9 do ğumlu olan
Mustafa Osman Süleyman Şumnu vilayetinin

Bohçalar belediyesine
bağlı Çoban Nasuh (Braniçevo) köyünde saygın
bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelmiştir. Bu güzel Deliorman köyü ecdat
tarafından Şumnu-Silistre
yolu üzerine kurulmuştur.
Dümdüz arazileri, yeşil
otlakları, eli nasırlı çifçi
ve işçileri vardır. Ayrıca
köyün başarılı bir muhtarı, bülbül gibi bir imamı ve
hoş sohbet bir cami ce-

Kırcaali’de Çanakkale Şehitleri Anıldı
1. sayfadan devam

kaldığını söyledi. Tekrar
20 yıl sonra Kırcaali’de
Çanakkale Savaşını dinleyeceğinden çok mutlu
olduğunu ifade etti.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis tüm konukları ve katılımcıları selamladıktan sonra organizasyon için TÜRKSAD’a ve
ayrıca Başkonsolos Sayın Cebeci’ye ve Prof. Dr.
Mete Tunçoku’ya teşekkürlerini sundu. Belediye
Başkanı, “Çanakkale bir
örnektir” diyerek, birkaç
kez Çanakkale’yi ziyaret
ederek, adım adım gezdiğini ve bu kahramanlık
destanını anlatan hocaların anlattıklarından orada
yaşananları hissettiğini
paylaştı. Mezar taşlarında
Kırcaali, Kirezli köyü (Çereşitsa) yazdığını görünce
gözyaşlarını tutamadığını
belirtti. Çanakkale Savaşının sadece Türkiye açısından değil, savaşa katılanlar açısından da büyük
önem taşıdığını söyledi.
Türklerin ruhunun, vatan
sevgisinin ortaya koyulduğu bir savaş olduğu
için Kırcaaliler olarak her
yıl Çanakkale şehitlerini
anmamız gerektiğini ileri
sürdü. Her bir Türkün mutlaka oraya gitmesi gerektiğini, çünkü ancak orada
Türk vatanseverliğinin ne

olduğunu anlayabileceğinin altını çizdi. Herkese
Çanakkale’yi ziyaret etmesini tavsiye etti.
Herkesi selamlayarak
konferansına başlayan
Prof. Dr. Ahmet Mete Tunçoku, Kırcaali’de olmaktan ve ayrıca Türkiye Büyükelçisi Sayın Süleyman
Gökçe’nin de Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde
hocası olduğunu paylaşarak, eski öğrencisi Sayın Cebeci’yi de burada
Başkonsolos olarak görmekten büyük mutluluk
duyduğunu paylaştı.
Prof. Dr. Ahmet Mete
Tunçoku , 13 Şubat 1946
Denizli’nin Çal beldesinde
doğmuştur. Lisans eğitimini 1969 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.
Uluslararası Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini 1973 yılında Japonya
Kyoto Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "1920
– 1930 Dönemi Japon
– Kore İlişkilerinde Ekonomik Faktörlerin Rolü"
başlıklı tezle; doktora eğitimini de aynı üniversitede
"19. yüzyıl Japon ve Türk
Siyasal Modernleşme Hareketlerinde Yabancı Uzmanların Rolü" başlığıyla
1978 yılında tamamlamıştır.

1978 yılında yardımcı
doçent olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde
1985’te Doçent, 1990 yılında ise Profesör unvanlarını almıştır. Uzmanlık
alanları Japonya Çalışmaları ve Eğitimi, Çanakkale
Savaşları Siyasal Tarihi,
Japon Dili Eğitimi, Doğu
Asya Uluslararası İlişkileri
olan Prof. Dr. Tunçoku’nun
alanında yurt içi ve yurt
dışında basılmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. 1999 yılında
Japon Uluslararası Vakfı,
2002 yılında Japon Dışişleri Bakanlığı’ndan ödüller
alan Prof. Dr. Ahmet Mete
Tunçoku, 2008 yılında Japon İmparatorluk Liyakat
Nişanı ile onurlandırılmıştır. Prof. Dr. Mete Tuncoku İngilizce ve Japonca
bilmektedir.
Çanakkale’ye yakın bir
köyde yaşadığını paylaşan Prof. Dr. Mete Tunçoku, “Çanakkale bir tutku.
Bir kere gidiyorsunuz,
kaderiniz orada oluyor”
dedi. 1.Dünya Savaşı’nın
birçok cephesinin sadece birisi olan Çanakkale
Savaşın’dan 100 yıl geçmesine rağmen giderek
büyük ilgi topladığının altını çizdi. Geçen yıl Çanakkale Şehitliklerini 3 milyon
Türkün ziyaret ettiğini ve
ayrıca 100 bine yakın

yabancının da geldiğini
belirten profesör, aslında
teknik olarak Çanakkale
Muharebeleri olarak adlandırılması gerektiğini
ileri sürdü. Çanakkale Savaşlarında Türkiye’nin şehit, hasta, kaybolan ve esir
düşmuşler olarak yaklaşık
250 bin kişiyi kaybettiğini
belirterek, şehitlerin sayısı 57 192 olduğunu, fakat
bu sayının sürekli arttığını
vurguladı. Karşı tarafın da
yaklaşık 250 bin kişi kaybı olduğunu söyledi. Daha
sonra Çanakkale Savaşlarını detaylı bir şekilde
anlattı, bir kahramanlık
destanı olduğuna dikkat
çekti. Savaş sonrasında
Atatürk’ün karşı taraftan
şehit düşenler için, “Sizin
evlatlarınız bizim de evlatlarımız olmuştur” sözünün
altını çizdi.
Prof. Dr. Mete Tunç o k u, h e r n e k a d a r
Kastamonu’da Ozanoğlu
ailesinin bir ferdine ait olduğu söylense de Çanakkale Türküsünün bestecisini araştırdığını ve babası
Çanakkale Savaşlarında
şehit olan İzmirli bestekar
Kemani Kevser Hanıma
ait olduğunu vurguladı.
Konferanst an sonra
Kürşat Kızbaz’ın yönettiği
Uyarı adında Çanakkale
şehitleriyle ilgili belgesel
film gösterildi.

maati de vardır. Burada
yeri gelmişken belirtelim
ki, Kuzey Bulgaristan’ın
tek çifte minareli camisi
bu köyde inşa edilmiştir.
Deliorman ağası olarak
da anılan Mustafa Osman, 5000 dönüm toprak, 200 sığır, 200 keçi
ve 500 koyunun sahibidir.
Ayrıca seyis nezaretinde
“Herkül” adında bir yarış
atı beslemektedir. Söz
konusu at 2014 yılında
ülke çapında düzenlenen
toplam 18 yarışın 15’ini
birincilikle kapatmıştır.
Mustafa bey, 2014 Mayıs
itibariyle Şumnu’nun Karalar köyünde geleneksel
olarak düzenlenen “Koca
Yusuf Güreşleri” ağalığını
da kazanmıştır.
Ağa’nın güzel hasletlerinden biri de Bulgaristan
Müslümanlarının evlatlarına hizmet veren Nüvvab
okuluna desteğini esirgememesidir. Kendisinin 26

çalışanı vardır. Rumeli
Halk Türkülerini çok seven Mustafa ağa, senede bir kez türküseverleri
davet ederek “Deliorman
Sıra Geceleri”ne ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ve Bulgaristan’dan
gelen misafirler ağanın
ailesi tarafından hazırlanan köy usûlü pastırma ve sucukların tadına
bakmadan geçmezler.
Birgün canınız pastırma/
sucuk çektiğinde elbette
yersiniz, ama unutmayın
yöreye has pastırmalarıyla da meşhurdur Mustafa
ağamız...
Mustafa Osman 1.90 boyunda, 140 kilo, bir kız ve
bir oğlan babasıdır. Kendisini ağa ilan edenler
Müslümanların önderleri
konumunda olan bölge
müftüleri ve bazı öğretmenlerdir.
Ahmed Hasan
BAHADIR

Sağlık sigorta primin aylık
asgari miktarı 16,80 leva
Ulusal Gelir Kurumu (NAP) tarafından yapılan
açıklamada, genel sağlık sigortası primini kendi
ödeyen vatandaşların bu yıl ayda en az 16,80
leva ödemeleri gerektiği bildirildi. Bu en çok işsizlik tazminatı alma hakkı olmayan işsizler için
geçerlidir.
Her hangi bir yasal hakka dayanarak sağlık
sigortası olmayan vatandaşların 2014 yılının birinci ayı için ödemeleri gereken sağlık sigorta
harcının süresi doldu. Aynı şekilde Ocak 2014
tarihinden itibaren sağlık sigorta primini kendisi
ödeme yükümlülüğü olanların da NAP’a 7 nolu
beyan formu doldurup verme süresi de doldu.
Primlerini kendileri ödeyen vatandaşların sağlık sigorta hakları 36 ay süre içinde 3 primden
daha fazla borç toplanmışsa durduruluyor. Bu
dönem kişinin Ulusal Sağlık Sigortası Kasası
tarafından ödenilen sağlık yardımı istediği aydan önceki ayın başından itibaren hesap ediliyor. Tüm ödenmemiş sağlık sigortası primlerin
ödenmesiyle kişi tekrar tüm sağlık sigorta haklarını kazanmış oluyor.
Vatandaşlar, NAP’ın resmi sitesi üzerinden sunulan elektronik hizmet sayesinde sağlık sigorta
durumunu ve prim ödemedikleri aylara dair malumat elde edebilirler. Ayrıca şehir içi arama fiyat
tarifesine göre 0700 18 700 telefonunu arayarak
sağlık sigorta durumu hakkında bilgi alabilirler.
Otomatik sunulan bu hizmet sadece telefonun
klavyesini kullanarak kişisel kimlik numarasının
yazılmasını gerektirir.
NAP kurumunun elektronik kalkülatörü sayesinden vatandaşlar otomatikman 2000 yılından
bu yana toplanan faizlerle birlikte devlete borçlu
oldukları sağlık sigorta primlerinin miktarını hesaplayabilirler.
Bu ve başka konularda daha ayrıntılı bilgi almak için NAP tüketicileri 0700 18 700 telefonunu arayabilirler.
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Momçilgrad Belediyesi yeni bir projeye start verdi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Momçilgrad
Belediyesi’nin Yürüttüğü Politikaları İzleme ve
Kontrol İçin Mekanizmalar Oluşturulması” projesinin giriş konferansı
yapıldı. Projenin temel
amacı, ilçe düzeyindeki
idare birimlerinin yerel
toplumun beklentileri
doğrultusunda strateji
belgeler hazırlama ve
uygulama konusunda
desteklenmesidir.
Projenin faaliyetleri
ilçede yürütülen politikaları izleme, kontrol
ve değerlendirme mekanizmaları oluşturma,
ilçe kalkınma planı hazırlama, bölgesel kalkınmayı planlama ve
yönetme, ilçenin gelişimi ve yönetimi konusunda bölgesel politika
planlama ve uygulama
sürecinde tüm hedef

grupları celbetmek için
uygun koşulların yaratılmasıdır.
Proje süresince yapı-

lan analiz ve ilçe kalkınma planının tanıtımı
için bir tartışma forumu
düzenlenecek. Belediye
tarafından 2014-2020
dönemine ilişkin gelişim vizyonu, amaçlar ve
belediyenin öncelikleri
hakkında kamuoyunun

beklentileri konusunda
bir araştırma yapılıyor.
Bu çalışma yerel toplumun spesifik ihtiyaçları,

görüşleri ve tavsiyelerinin tespit edilmesine imkan sunacak. Böylece
ilçenin gelişimi için yeni
önceliklerin belirlenmesi amaçlanıyor. Beklenen sonuçlar, şeffaflık
oluşturmak, faaliyetler
hakkında rapor sunmak

ve yönetim sorumluluğu
sağlanmasıdır.
Proje tasarısının başarılı bir şekilde savu-

nulmasıyla Momçilgrad Belediyesi, İdari
Kapasite Operasyonel
Programınca f inanse edilmesini sağladı.
Aksi taktirde İlçe Gelişim Planı hazırlamak
için gerekli kaynakların 2014 Bütçesi’nden

Kanada'da ikamet eden Bulgaristan vatandaşları
emekli maaşlarını orada da alabilecekler
Ulusal
Sigorta
Enstitüsü’nden ( NOİ) 1
Mart 2014 tarihinden itibaren Kanada ve Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal
Güvenlik Anlaşması’nın
yür ür lüğ e gir mesiyle Kanada’da yaşayan
Bulgaristan vatandaşları
orada da emekli maaşlarını alabilecekler.
Anlaşma, eşit muamele, bir ülkenin yürürlükteki mevzuatına göre
sigorta yükümlülüğü,
emeklilik hakkının değerlendirilmesinde iki
ülkenin yasal hükümleri
uyarınca tamamlanmış
sigorta sürelerinin birleştirilmesi gibi sosyal
güvenlik sistemlerinin
koordinasyonunun genel ilkelerine dayanmaktadır.
Anlaşma, her iki ülkenin mevzuatına tabi olan
tüm kişiler ve ayrıca vatandaşlığına bakılmaksızın sigortalı kişilerin
haklarına sahip olanlar
için geçerlidir. Bu anlaşma kapsamındaki kişiler
için eşit muamele ilkesi
geçerlidir. Bu ilkeye göre
bir ülkenin mevzuatına
tabi olan vatandaşların
doğan yükümlülükleri
ve emeklilik hakları diğer

ayrılması gerekecekti.
Projenin süresi 9 ay.
Toplam 7 828,70 leva

tutarındaki proje 31
Temmuz 2014 tarihinde
sona ermelidir.

Baro Yüksek Kurulu
Üyelerinden 11’i
Ajan Çıktı
Bulgaristan'da Baro Yüksek Kurulu üyelerinden 11
kişinin, 1989 yılında sona eren komünist rejimi için
siyasi polis ajanlığı yaptıkları bildirildi.
Ülkenin komünizm dönemindeki siyasi polis dosyalarını araştırmak için parlamento kararı ile kurulan
devlet komisyonu, 100 kişiden oluşan Baro Yüksek
Kurulu'nun tüm üyelerinin durumunu araştırdı.
Komisyon, halen görev yapan 11 baro üyesi hakkında elde edilen belgelere göre, bu kişilerin Devlet Güvenlik (DS) ve Askeri İstihbarat yapılanmasında görev
aldıklarını duyurdu.
Aralarında baronun 2001-2008 döneminde başkanlığını yapan Trayan Makrovski'nin de yer aldığı söz
konusu 11 baro üyesi, "Zvezditza", "Bratanov", "Zlatev", "Asen" gibi çeşitli kod adları kullanarak, ajanlık
raporları hazırladıkları veya ajanlık çalışmaları için ev
sahipliği yaptıkları kaydedildi.
Komünist rejimi dosyalarını araştıran komisyon daha
önce milletvekilleri, akademik kurum üyeleri, devlet
radyo ve televizyonu, cumhurbaşkanlığı ve diğer bazı
üst düzey devlet kurumlarında görev yapan, geçmişte
ajanlık yaptıkları tespit edilen çok sayıda büroktratın
adını açıklamıştı.
Komisyonun her bir raporunun ardından ajan olarak
gösterilen kişiler, kamuoyu önünde genelde devletin
ulusal çıkarları lehine çalışmaktan çekinmediklerini
belirtiyorlar.

Küçük ve orta ölçekli
çiftliklere daha fazla
sübvansiyon ödenecek

ülkeye tabi olan vatandaşların yükümlülükleri
ve emeklilik haklarına
eşittir.
Emeklilik haklarının
korunması ilkesi hak
sahibinin diğer ülkede
bulunması veya ikamet etmesi nedeniyle
emeklilik ücretinin miktarının azaltılmaması,
değiştirilmemesi, durdurulmaması veya iptal
edilmemesini garanti
etmektedir.
Böylece Bulgaristan
devleti tarafından ödenen emekli maaşları

ve ek ödeneklerin vatandaşların Kanada’da
bulunması veya ikamet
etmesi halinde orada ödeme yapılabilir.
Bu anlaşma metninde belirtilmemiş başka tür emekli ücretleri
Kanada’da ödenmeyecek.
Bulgaristan bakımından anlaşma sigorta
prim günü ve emeklilik yaşı, engellilik için
ödenilen maaşlar ve
onlardan doğan varis
maaşlarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kanunu

ile ilgili emirnameler ve
kanun hükmündeki kararnameleri içeriyor.
Yukarıda adı geçen
emeklilik maaşlarının
dışında kalan emekli
ücretleri için her iki ülkenin mevzuatı uygulanmaktadır.
NOİ’den, bu anlaşmanın Quebec Eyaleti’nde
ikamet eden vatandaşlar için geçerli olmayıp,
Bulgar hükümetinin
Quebec hükümeti ile
ayrı bir sosyal güvenlik
anlaşması imzalayacağı hatırlatılıyor.

Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın çiftçilere yapılan yardımların dağıtımı şemasının analizine göre 300 dekara
kadar toprak işleyen çiftçilere ortalama dekar başına
45,10 leva yardım ödenecek.
Daha büyük arazi işleyenlere ise şu anda hepsine
ödendiği miktarda ortalama yaklaşık 30 leva ödenecek. Bu ödeme şeması daha bu yıl yürürlüğe girecek,
fakat yüksek miktarda sübvansiyonların gerçekte 2015
yılında ödenmesine başlanacak.
Avrupa Birliği fonlarından sağlanan kaynakların çiftçilere dönüm başına yapılan ödemelerle ilgili dağıtımına
ilişkin analiz büyük tahıl üreticilerin yer aldığı branş
örgütlerinin eleştirisinden sonra yayınlandı. Tüm ilgili
taraflarla kamu görüşmesi yapıldı.
Bulgaristan’ın toplam 104 898 241 leva (53 634 441
avro) bütçe sağlanan çiftçilere yapılan yardımların
dağıtım şemasının işlenilen ilk 30 dekar toprak için
daha yüksek miktarda yardım ödenmesi varyantını
seçtiği açıklandı. Böylece küçük çiftliklerde işlenilen
her dekar için ortalama 45,10 leva ödenilebilir. Aynı
zamanda analizde büyük çiftliklerde işlenilen her
dekar toprak için de ödenilen miktarın 30 leva altına
düşmemesi sağlanabileceği belirtiliyor.
Analizde, çiftçilere yapılan yardımların dağıtım şemasının uygulanmasıyla büyük arazi işleyen az sayıdaki çiftçilerin doğrudan doğruya yapılan ödemelerin
büyük bir payını alırken, diğer çok sayıdaki çiftçilere
az miktarda sübvansiyonun kaldığı şu anki durumun
değiştirilebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, yeni şemanın
uygulanmasıyla küçük ve orta ölçekli çiftliklerin teşvik
edilmesi amaçlandığını kaydediyorlar.
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Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nın
bazı tedbirleri erken uygulamaya girecek
Tarım ve Gıda Bakan
Yardımcısı Yavor Geçev,
“Bulgaristan risk alarak
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nda
yer alan belirli tedbirleri
Avrupa Komisyonu tarafından onay beklemeden
uygulamaya girecek. Bunun için devlet bütçesinden kaynaklar sağlanacak” diye bildirdi.
A B p r o g r a m l a r ının
onaylanması resmi olarak Eylül ayında olacak
ve Bakan’ın ifade ettiği
gibi bu karar yılın boşa
geçmemesi için gerekli
bir şey ve programların
doğrulanmasıyla gerçekte harcanan kaynaklar
geri iade edilmiş olacak.
Gazetecilerin sorusu
üzerine Geçev, bütçenin
imkanlarına göre programın tedbirlerinin uygu-

kayıt dışı ekonominin
boyutlarının daraltılması
açısından da çalışmalar
gerektiğini belirtti.
Geçev,“İlk uygulamaya
başlanacak Genç Çiftçi programının uygulamasıyla ilgili emirname
hazırlanacak. Bununla
sadece bu programın
değil, tarım sektöründe
çalışan tüm gençlere
yönelik kapsamlı bir
politikaya da başlanması düşünülüyor. Bu
bakımdan diğer tedbirler üzerinden de genç
çiftçilere birçok hibe
desteği verilmesi beklamasına başlanacağını
söyledi.
G eç ev ’in ifadesine
göre, sadece proje hazırlamak değil, sürdürü-

lebilir tarımla uğraşmak
isteyen gençlere gerçekten iyi bir destek olunması amaçlanmaktadır.
Bakan Yardımcısı, “Bul-

garistan ürünleri her geçen günle daha güncel
olacak. Bulgar mallarının
eşitliği konusunda çalışılabilir. Tarım sektöründe

Veliko Tırnovo Üniversitesi öğrencilerine
zorunlu Bulgarca eğitimi
Yeni akademik yılından
itibaren Veliko Tırnovo
Sveti Sveti Kiril ve Me-

todiy Üniversitesi’nde
okuyan tüm öğrenciler,
okudukları bölüm gözetilmeksizin zorunlu
olarak Bulgarca eğitimi
görecek. Üniversite yönetiminin aldığı bu kararla Veliko Tırnovo Üniversitesi, Bulgaristan’da
“Bulgarca ve Stil” dersi
okutulan ilk yüksek eğitim kurumu olacak.
Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Plamen Legko s t u p, “A k a d e m i k

Kurulu’nun kararına göre
örgün eğitim görenlerin
Bulgarca dersleri 30

saat, gıyabi okuyanların
ise 15 saat olacak” dedi.
Çağdaş Bulgar Dili Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Stoyan Burov’un bu
uygulamayla ilgili hazırladığı raporda, “Yeni
dersin uygulamaya girmesi Bulgaristan’da seyrek görülen bir şey. Ulusal sorumluluk düşüncesiyle hareket edilerek
kurumda yetiştirilen yüksek eğitimli kadronun dil
kültürünün yükseltilmesi

amaçlanıyor” deniliyor.
Veliko
Tı r n o v o
Üniversitesi’nde artık

yeni akademik yılı için
öğrenci adaylarının başvurularını kabul kampanyası başladı. İlk giriş
sınavına katılmak isteyenlerin başvuru formları hafta sonu günlerinde de kabul edilecek.
Başvuru formları 2 Nisan 2014 tarihine kadar
Rektörlük binasına, ülke
genelindeki 28 şehirde
açılan kabul ofislerine
ve VTU sitesinin elektronik sistemi aracılığıyla

sunulabilir. İlk sınav 12
Nisan’da yapılacak Bulgarca testi. Üniversiteye
giriş sınavlarının ikinci
dönemi 5-15 Temmuz
tarihleri arasında olacak. Bu dönemde yapılacak sınavlara katılmak
isteyenler 17 Haziran-2
Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunmalılar. Bu yıl da 2008
yılından bu yana lise
mezuniyet sınavlarından elde edilen notlar
üzerine de üniversiteye
öğrenci adayı olunabilecek. Gelenek üzere
okulda ilk giriş sınavları
döneminden önce 15
Mart’ta Açık Kapı Günü
düzenlenecek.
Ve liko
Tı r n o v o
Üniversitesi’nde yeni
2014/2015 akademik yılında 5 yeni bölüm açılacak. İkinci Yabancı Dil
ile Çin Dili Uygulamalı
Dilbilim, İngilizce ile İlkokul Pedagojisi, Sanat
Eserleri Konservasyonu
ve Restorasyonu, Güzel
Sanatlar-Resim ve İntermedia, Rus Kültürü.
Rus Filolojisi Bölümüne
öğrenci kabul edilmeyecek.
Kırcaali Haber

leniyor. Ondan sonra
şimdi Fiziksel Varlıklara Yatırımlar adı verilen
121 Nolu Tedbirin de
kısmen uygulanmasına
geçilmesi bekleniyor.
Yıllık bitkilerin zamanında ekilmesi için ilk
önce buna yönelik projelerin geçmesi gerekir.
Eylülden sonra aşamalı olarak ana tedbirlerin
uygulamasına başlanacak. Yeni Yıla kadar ve
sonrasında da program
genel olarak uygulamaya girecek” dedi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan hakkında ihlal
prosedürü başlatıldı
Avrupa Komisyonu’nun (AK) bir ay önce Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği Seçimler ile
ilgili hükümetin verdiği taahhütleri yerine getir-

memesi nedeniyle Bulgaristan hakkında ihlal
prosedürü başlattığı bildirildi.
Bulgaristan’ın 2013 yılında kabul edilen bir
direktife göre başka bir AB üyesi ülkede yaşayan AB vatandaşlarının seçilme hakkını
kullanmalarına ilişkin koşulların ulusal mevzuata taşınıp taşınmadığını AK’na bildirmek
zorundadır.
Söz konusu direktifle AK Milletvekilliği Seçimleri ile ilgili seçim sürecine kolaylıklar getirilmesi amaçlanıyor, çünkü gittikçe seçmen
katılım oranı düşmektedir.
Şu anda 8 milyon AB vatandaşı yabancı ülkede yaşam sürdürmekteler.

Satılık
Yeni inşa edilmiş

Daire ve Dükkânlar.
Fiyatlar pazarlıkla belirlenecek.

GSM: 0877 146 167
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Kırcaalili dernek başkanları Gümülcine'yi ziyaret etti
Gümülcine Kırcaali’den gelen konukları ağırladı. Konuklar Azınlık derneklerini ve kuruluşlarını ziyaret etti.
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanı Seyhan
Mehmet ve Türk Kültür Sanat
Derneği (TÜRKSAD) Başkanı
Müzekki Ahmet Gümülcine’de
Azınlık dernek ve kuruluşlarını ziyaret ettiler. Konukların
ilk ziyareti Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ne oldu.
Burada Başkan Sami Toraman tarafından karşılanan
konuklara Birlik hakkında bilgi verildi.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş’u makamında ziyaret
eden konuklara burada parti hakkında bilgiler verildi ve
gelecekteki projeler anlatıldı.
Müzekki Ahmet burada yaptığı kısa konuşmada DEB partisini 21 Mart’ta Kırcaali’de
düzenlenecek olan Çanakkale şehitlerini anma toplantısına davet etti.
Kırcaali’den gelen konukla-

rın bir sonraki durağı ise Gümülcine S. Müftülüğü oldu.
Burada Seçilmiş Müftü İbra-

him Şerif tarafından karşılanan heyete Batı Trakya’daki
dini hayat hakkında bilgi ve-

rildi ve Müftülüğün projeleri
anlatıldı. Müzekki Ahmet yaptığı kısa konuşmada karşılıklı

Kırcaali'nin Kırım'a benzetilmesi tartışmalara yol açtı
Bulgaristan'da koalisyon
hükümetinin or taklarından Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) lideri Sergey
Stanişev'in Kırım'ı Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak
yaşadığı Kırcaali bölgesindeki durum ile ilişkilendiren
açıklaması, ülkede yoğun
siyasi tartışmalara yol açtı.
Eski başbakanlardan,
ay nı z amanda Avr upa
Parlamentosu'nda temsil
edilen Avrupa Sosyalistler
Partisi'nin (PES) lideri olan
Stanişev, bir röportajda,
Kırım'daki referandumla
alakalı olarak, "Hayali bir

tabloyu düşünelim. Eğer
Bulgaristan'daki Türkler, Hak
ve Özgürlükler Hareketi gibi

ulusal anlamda sorumlu bir
parti tarafından değil de yurt
dışından başka bir merkez-

den yönetilirse ve benzer
bir konuda Kırcaali bölgesi
ile ilgili referandum yapılırsa
biz bunun sonuçlarını düşünüyor muyuz?" ifadesini
kullandı.
Ukrayna doğumlu olan ve
gençlik yıllarını bu ülkede
geçirmiş eski Başbakan
Stanişev'in bu sorusu, önce
ana muhalefet konumundaki
Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB)
partisinden tepki gördü.
GERB, Devlet Milli Güvenlik Ajansı'nın (DANS)
Stanişev'in açıklamalarını
soruşturmasını talep etti.
GERB lideri Boyko Borisov,
"Bulgaristan'da geçmişte
(Türk ve Müslümanlara karşı) asimilasyon kampanyasını uygulayan BSP lideri
Stanişev, Bulgaristan vatandaşların en büyük korkuları
ile oynuyor" dedi.
Başbakan Plamen Oreşarski hükümetini BSP ile
kuran koalisyonun diğer ortağı Hak ve Özgürlükler Ha-

etkinliklerin düzenlenmesi taraftarı olduklarını söyledi ve
İbrahim Şerif’i 21 Mart’ta düzenlenecek olan Çanakkale
şehitlerini anma etkinliğine
davet etti.
Konuklar daha sonra da
Batı Trakya Kültür Eğitim
Şirketi’ni (BAKEŞ) ziyaret
etti. Burada Koordinatör İbrahim Trakyalı tarafından
Şirket hakkında bilgi verildi.
Bu arada Müzekki Ahmet,
BAKEŞ’i çok önemsediklerini, kültür hazinelerini saklama görevi üstlendiğini ve
kendilerinin de her yıl Kırcaali Haber gazetesinin arşivini
ciltlenmiş bir şekilde buraya
getirdiklerini söyledi.
Kırcaali’den gelen konuklar
son olarak Gümülcine Türk
Gençler Birliği ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ni ziyaret ettiler.
Konuklar öğle yemeğinden
sonra Gümülcine’den ayrıldı.
İbrahim BALTALI

reketi (HÖH) de Stanişev'in
sözlerine tepki gösterdi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
HÖH'ün lideri Lütvi Mestan, parlamentoda yaptığı
açıklamada, Bulgaristan'da
Kırım'daki gibi bir referandum yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını
ifade ederken, "bunun için
hiçbir ön koşul bulunmadığını" söyledi.
Stanişev'in ilişkilendirmeye çalıştığı Kırım ile Kırcaali
bölgesindeki halkların arasında kıyaslanabilecek "en
ufak duygusal belirtiler bile
olmadığı" görüşünü savunan
Mestan, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı (Rosen
Plevneliev) dahil olmak
üzere tüm siyasi liderleri,
konuşmalarında gerekçelere dayanmayan açıklamalar
yapmaktan uzak durmaya
çağırıyorum. 'Bulgaristan'da
acaba neler olabilir' yönünde varsayımlar ortaya atmasınlar çünkü Bulgaristan'da
böyle referandumlar için ön
koşullar bile yoktur."
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