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Başkonsolos Alper Aktaş, Ömer Lütfi Kültür Derneği’ni Ziyaret Etti
TİKA’ya başvurduk ve en kısa
zamanda bunun gerçekleşmesini arzuluyoruz. Orada sinema ve konferans salonu yanı
sıra, çeşitli alanlarda yapılacak
kurslar için odaların yapılmasını
planlıyoruz” dedi.
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet, derneğin tarihi ve yapılan
faaliyetleri hakkında bilgiler
verdi. Ahmet “Bu yıl derneğimizin geleneksel olarak ulusal
ve uluslararası çapta düzenlediği önemli etkinlikleri gerçekleşecek. 23 Nisan T.C. Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
münasebetiyle büyük bir etkinlik

hazırlıkları içerisindeyiz. Geleneksel Etnik Azınlıklar festivali
ve 9. Balkan Türk Folklor Festivalinin de bu yıl yapılması planlanmaktadır. Tabii ki bölgemizde
geleneksel olarak düzenlediğimiz konserlerimiz de devam
edecek” diye konuştu.
Başkonsolos Aktaş, sıcak ve
samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme için dernek yöneticilerine teşekkür etti. Derneğin gelecek etkinliklerinde
yine soydaşlar ile beraber olma
arzusunda olduğunu belirterek
dernek çalışanlarına başarılar
diledi.

Hızlı Yükselişin, Hızlı İnişi
Sebahat NECİB
T.C. Filibe Başkonsolosu Alper
Ataş, Kırcaali’de faaliyet sürdüren Ömer Lütfi Kültür Derneği’ne
ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet, Dernek
Müdürü ve Türk Kültür ve Sanat
Derneği (TÜRKSAD) Başkanı Müzekki Ahmet tarafından
karşılanan Başkonsolos, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi
aldı. Görüşmede Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet de yer
aldı.
Dernek Başkanı Seyhan Mehmet değerli misafirlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu
belirterek, “Derneğimizin faali-
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yetlerinde her zaman bizlerin
yanında olan başta T.C. Filibe
Başkonsolosu ve ekibine teşekkür ediyorum. Bölgede Türk
Kültürünü yaşatan en büyük

kuruluş olan derneğimiz, tüm
sıkıntılara rağmen faaliyetlerini
sürdürmeye devam ediyor ve
edecektir. Bilindiği gibi dernek
binasının 4.katının tadilatı için

Madan ve İhsaniye
Kardeş Şehir Oldular

Smolyan İli Madan İlçesi Belediyesi ile Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi arasında 23.01.2015 tarihinde
Kardeş şehir anlaşması protokolü imzalandı. İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov’a ve meclis üyelerine
gösterdikleri ilgi ve nezaketten dolayı teşekkürlerini
sunduğunu belirtti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da yapılan son genel seçimlerde 15 milletvekiliyle
parlamentoya giren eski gazeteci Nikolay Barekov’un başkanlığındaki Sansürsüz Bulgaristan Koalisyonu içinde yer alan
partiler arasındaki problemler
gittikçe büyümekte.
15 milletvekilinden dokuzunun
Barekov’un başkanlığındaki
Sansürsüz Bulgaristan partisi
adına meclise girmesine rağ-

edeceklerini bildirdiler.
Barekov’un yardımcılarından
biri olan gazeteci Rosen Petrov
da partiden ayrıldığını açıkladı.
Son olarak yine Barekov’un yardımcılarından Rada Kocabaşeva Sansürsüz Bulgaristan partisinden istifa ederek parlamento
grubunda kaldı.
Böylece Sansürsüz Bulgaristan partisini temsilen Bulgar
Demokratik Merkezi parlamento

men, bugün sadece iki milletvekili bu partiyi temsil etmektedir.
Barekov’un yürüttüğü siyasetten memnun olmadıklarını
belirterek, ilk önce Filibe milletvekili Ana Barakova ve hemen
ardından daha dört milletvekili –
Stefan Kenov, Georgi Kovaçev,
Borislav İliev ve Hristo Todorov
partiden ayrıldıklarını bildirdiler.
Ancak 8 partiden oluşan Bulgar
Demokratik Merkezi parlamento grubunda yer almaya devam

grubunda sadece iki milletvekili
kaldı.
Daha sonra Nikolay Barekov
da Sansürsüz Bulgaristan koalisyonunun başkanlığından istifa
ettiğini açıkladı.
Parlamento grubundaki 7 parti, Bulgar Demokratik Merkezi
adında bir koalisyon anlaşması
imzalayıp, Barekov’un başkanlığındaki Sansürsüz Bulgaristan
partisini dışarıda bırakmak niyetinde oldukları bildirildi.
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AP Milletvekili Necmi Ali: “Kamu özel sektör
ortaklığıyla bölgede ekonomi canlandırılabilir”
Haskovo ili Stambolovo
kasabasında düzenlenen
seminerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Necmi Ali,
“Bulgaristan’ın gelişmiş
toplumsal altyapıya ihtiyacı var. Avrupa Birliği’nde
bu tür projelerin gerçekleştirilmesine yönelik
enstrüman ise kamu özel
sektör ortaklığı. Haskovo
ve Kırcaali illeri ilçelerinde ekonominin canlandırılması yolu budur” dedi.
Yerel yönetim ve iş adamları Avrupa Parlamentosu
Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE)
Grubu’nun desteğiyle organize edilen "Yerel Düzeyde Sorunları Çözmek
İçin Kamu Özel Sektör
Ortaklığı’nın Yerelliği” konulu eğitime katıldılar.
Necmi Ali, “Avrupa Komisyonu Başkanı JeanClaude Juncker ‘in programı, kamu özel sektör
or taklığına dayanıyor.
Juncker tarafından önerilen yatırım güvence
fonuna 21 milyar avro tutarında ilk kaynaklar Avrupa Birliği Bütçesi’nden
16 Milyar ve Avrupa Yatırım Bankasından 5 milyar
olmak üzere temin edilecek. Bu kaynaklar AB ve
Avrupa Komisyonunun finans kurumlarına garantisidir. Gelecek 3 yıl içinde
Avrupa Yatırım Fonuna

yaklaşık 315 milyar avro
toplanması bekleniyor. Bu
fonla Avrupa’da ekonomi
büyüme ve istihdamın

Bulgaristan iki temel
yönde aday olacak. Bunlar binalarda ısı yalıtımı
yapılması ve su sektö-

cı olarak katılan Rumen
Genov, “Kamu özel sektör ortaklığının avantajları
arasında özel kuruluş or-

hızlandırılması hedeflenecek. Fonun daha 2015
yılının ortasında faaliyete
geçmesi öngörülüyor. Bunun 15 misli daha fazla
kamu ve özel yatırımları
seferber etmesi bekleniyor. Tüm AB üyesi ülkelerden aday olunacak büyük ekonomik ve sosyal
potansiyele sahip projeler fon tarafından finanse
edilecek. Üç yıllık süresi
olan fonun 2018 yılından
sonra da çalışmaya devam etmesi imkanı mevcut” diye kaydetti.

rünün finanse edilmesi.
Seminere katılanlar projelerde aday olunmasında uygulanan karmaşık
prosedürlerin sorun olduğunu ortaya attılar.
N e c m i A l i , “A L D E
Grubu’nda kaynakların
alımına ilişkin prose dürlerin kolaylaştırılması hedef ini belirledik.
Bu meseley i Avr upa
Parlamentosu’nda, komisyonlarında, komiserleri önünde de masaya
yatırdık” diye belirtti.
Seminere konuşma -

tağının, tasarlama, inşaat,
finanse edilmesi, yapının
bakımı ve/veya kullanımı
ve ayrıca da hedefleri tanımlayan, nitelik ve nicelik
gerekliliklerini belirleyen
ve icrayı denetleyen kamu
organının faaliyetinde olmak üzere projenin tüm
gerçekleştirme aşamalarında yer almasıdır” diyerek dikkat çekti.
Stambolovo Belediye
Başkanı Macit Mandacı,
“Stambolovo İlçesinde
kamu özel sektör ortaklığı ilkelerince iki proje

Adımı Elimden Aldıkları Gün
X X. Yüzyılın 70’li –
80’li Yıllarında Gerçekleştirilen “Soya Dönüş
Süreci”nin Müslüman
Toplulukların Edebiyatına Yansıması
“Adımı Elimden Aldıkları Gün. XX. Yüzyılın 70’li
– 80’li Yıllarında Gerçekleştirilen “Soya Dönüş
Sürec i”nin Müslüman
Toplulukların Edebiyatına Yansıması” adlı antoloji kitabı, Bulgar Bilimler
Akademisi Edebiyat Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Kimlik
ve Asimilasyon” başlıklı
uluslararası projenin bir
parçasıdır. Projenin yürütücüleri, Bulgar Bilimler
Akademisi Edebiyat Enstitüsünden Doç. Dr. Vihren Çernokojev ve Ankara
Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinden
Prof. Dr. Zeynep Zafer’dir.
Bu antoloji kitabıyla, bugüne kadar hiç bilinmeyen
ve incelenmemiş olan,
travmatik deneyimleri

yansıtan; sınırlar arası,
milletlerarası, totalitarizm
karşıtı edebiyatın örnekleri, Bulgar okuyucusunun
dikkatine sunulmaktadır.
Antolojiye dâhil edilen
şiir, öykü, anı, belgesel ve
anonim özellikteki edebi
metinlerin çok azı daha
önce Bulgarca olarak yayımlanmıştır. Kitaba giren
eserler; Bulgaristan Halk
Cumhuriyetinde yaşayan
Müslüman toplulukların,
zorunlu asimilasyonu uygulayan Komünist rejime
karşı yürüttükleri mücadeleyi farklı bakış açılarıyla
yansıtmaktadır. Alaycı bir
şekilde “Soya Dönüş Süreci” olarak adlandırılan
zorunlu isim değiştirme
uygulamaları, Bulgaristan
ve Bulgar halkı tarafından
değil; Jivkov’un Komünist
rejimi ve baskıların uygulayıcısı olan Devlet İstihbaratı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu yayın bir bilim kadını ve tecrübeli çevirmen
olarak yeteneklerini ortaya koyan Prof. Dr. Zeynep

Zafer’in iki yıllık özverili
araştırmaları sonucunda
mümkün olmuştur. Çevirilerin çoğu ve yazarlarla ilgili kısa bilgiler Prof.

Dr. Zeynep Zafer’e aittir.
Proje fikrini veren Doç.
Dr. Vihren Çernokojev
de Bulgarca yayımlanan
metinlerin seçiminde yer
alarak, çevirilerin redaksiyonunu gerçekleştirmiştir. Bu ortak çalışma
sonucunda, onlarca yıldır
kasıtlı bir şekilde gizlenen
ancak Müslüman toplulukların edebi ve belgesel
özellikteki metinlerinde
muhafaza edilen utanç
verici “Soya Dönüş Süreci” ile ilgili toplumsal
hafıza ve bilinç örnekle-

rinin gün ışığına çıkması
mümkün olmuştur. Antoloji kitabında yer alan
eserler, yüksek sesle ve
açık bir şekilde Bulgaristan Halk Cumhur iyet i’ndek i
Komünist rejimin işlediği suçlara ilişkin kendi
gerçeklerini dile
getirmektedir.
X X . Yü z y ılın
70’li – 80’li yıllarında Pomaklara, Roman lara ve Türklere yönelik
gerçekleştirilen zorunlu
asimilasyon, insanın maneviyatına, insanlık değerlerinin esaslarına karşı
işlenen bir suçtur.
En özeli olan ismi olmazsa insan nedir ki?!
Mayıs Protestolarının
25. Yıldönümü dolayısıyla 460 sayfalık bir antoloji
kitabı “İztok-Zapad” tarafından yayımlanmaktadır.
Prof. Dr. Zeynep Zafer
Doç. Dr. Vihren Çernokojev

gerçekleştirildi. Bu projelerin olumlu yanlarını
da, olumsuz yanlarını
da açıkladık. Girişimlerimizin önceliklerimizden
biri olan ilçede hizmetlerin kalitesinin arttırılması sonucunda olduğunu
kaydederek, or taklar
arasında risklerin adilce
paylaşım mantığını da
izlediğimizi belirtmemiz
gerekir. Kamu özel sektör
ortaklığı ilçelerin gelişimi
için bir fırsattır. Deneyip
hata yapmadan başarılı
olamazsın” diye paylaştı.
Konuşmacılar ve katılımcılar kamu özel sektör
ortaklığı hakkında kanun
ihtiyacının yanı sıra Bulgaristan’daki çoğu belediyelerin mali sıkıntıları
üzerine de konuştular.

Ancak belediyelerin yüzde 10’unun fazla mali
kaynaklara sahip olduğu
belirtildi. Diğer belediyelerin çalıştığı ve “belediye
başkanlarının bakanlıklar
ve devlet kurumlarına
projelerinin finanse edilmesi için yalvarmak için
gide gele ayakkabılarının
eskidiği” ifade edildi. Küçük belediyelerin büyük
şehirlere borç vermesi
gibi komik durumların
da olduğu paylaşıldı. Bu
şekilde Burgaz Belediyesine 40 milyon levalık
kredinin verildiği açıklandı. Altın elde edilmesi
sayesinde mali sıkıntılar
yaşanmadığı için küçük
olan Çelopeç Belediyesinin bunu yapmaya gücü
olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı’nın
Bulgaristan Ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond,
Rusya'ya yaptırımların, Minsk Mutabakatının gereklerini yerine getirene dek süreceğini söyledi.
Bulgaristan'a yaptığı bir günlük resmi ziyareti kapsamında mevkidaşı Daniel Mitov ile bir araya gelen
Hammond, düzenlenen ortak basın toplantısında,
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda kararlı olduğunu bildirdi.
Mitov ile Avrupa'da paylaşılan ortak değerleri
ele aldıklarını belirten Hammond, "Bu değerlerin
ışığında, Rusya'nın saldırganlığını göz önünde bulundurarak, bu ülkenin Ukrayna'yı istilası ile askeri
yöntemlerle Avrupa haritasını değiştirme çabalarını
da görüştük" dedi.
Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu görüşmek üzere Sırbistan, Hırvatistan veBosna Hersek'i
de ziyaret edeceğini açıklayan Hammond, "Bu ülkelerin gelecekteki AB üyeliği ile ilgili Avrupa'nın
planlarını görüşeceğiz" diye konuştu.
Hammond-Mitov görüşmesinin diğer önemli bir
konusu NATO'nun gündemi ve örgüt kapsamındaki
karşılıklı işbirliği oldu. Dışişleri Bakanı Hammond,
bu konuya ilişkin de "Ortak güvenliğimizin temel taşı
olarak gördüğümüz NATO'yu teşkilat olarak ABD ve
Kanada'nın Avrupa ile ilişkilerinde transatlantik etkin
bir faktör olarak ele aldık" bilgisini verdi.
AB'de planlanan reformlara da değinen Philip
Hammond, "Büyük Britanya'ya göre bu reformlar
ortak pazar ve Birliğin dış ilişkilerine odaklı olmalı.
Bizce Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) AB'ye ekonomik bir ivme verecek"
değerlendirmesinde bulundu.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov da Bulgaristan ve İngiltere'nin dost, AB içinde ortak ve
NATO'da müttefik olduklarını belirterek, "Karmaşık
olan uluslararası ortamında iki ülke ortak değerler
paylaşıyorlar" dedi.
Görüşmede terörizmin uluslararası alanındaki
tırmanmasını da ele aldıklarını kaydeden Mitov, bu
alandaki ve IŞİD'e karşı mücadelede koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirdi.
Paris'teki terörist saldırıları da şiddetle kınayan iki
Bakan, Fransız halkının yanında olduklarını ifade
etti.
Hammond, temasları kapsamında Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ve Başbakan
Boyko Borisov ile de görüştü.
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Turizm Bakanı Angelkova:“Ortak bir turistik ürün yaratılması gerekiyor”
Resmiye MÜMÜN

Aslen Kırcaalili olan
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova Kırcaali’yi ziyaret etti. Bakan, Kırcaali
Valiliği’nde yerel yönetim
ve turizm alanında iş yapan kuruluşlarla görüştükten sonra, Kırcaali Valisi
İliya İliev, Yardımcısı Selviye Ahmet ve Milletvekili Tsveta Karayançeva
ile birlikte Bölge Tarih
Müzesi’ni ziyaret etti.
Burada Bakanı karşılayan müze müdürü Daniela Kocamanova müzenin
bazı bölümlerini tanıttı.
Daha sonra Turizm Bakanı basın mensuplarına
kısa brifing verdi.
Yaptığı açıklamada turizmcilerin görüşmede
arz ettikleri sorunların
çözümü için elinden geleni yapacağını kaydetti. Bu
bağlamda turizm alanında
uzmanlar yetiştirilmesi
üzere turizm meslek liselerinde ve düz liselerdeki
turizm okuyan sınıflarda
ikili eğitim sistemi uygulanacağını belirtti.
Angelkova, ortak bir turistik ürün yaratılması ve
reklamının yapılması için
yerel yönetimle iş dünyasının birlikte çalışmaları
çağrısında bulundu.
Angelkova, “Tüm uluslararası turizm fuarlarında
tanıtılmak üzere ortak bir
turistik ürün yaratılması

gerekiyor. Avrupa Birliği
fonlarından kaynak sağlanması üzere aday olunması için bu yapıların mül-

ürün yaratması mümkündür. Bizim temel amacımız yapıların tanıtımını
yapmak” diye kaydetti.

edilmesi üzere Avrupa
Birliği programları kapsamında belediye ve turizmcilikte faaliyet gösteren

kiyetine ilişkin sorunlar
da ortadan kaldırılmalıdır.
AB’nin turizm için ayırdığı
bütçe 1 milyar avro ve ülkemizin bu kaynaklardan
maksimum ölçüde yararlanması gerekiyor. Perperikon Arkeolojik Kompleksi geçen yıl 100 bin
turist tarafından ziyaret
edilmiştir, fakat daha çok
turist bu yerleri görmeye
gelebilir. Turizmciler ve
yerel yönetimin ortak çabalarıyla bölgede turistleri
daha fazla tutmayı başaracak kombine turistik

19 -23 Ocak tarihleri
arasında gerçekleştirilen
Ulusal Turizm Konseyi
toplantısında Ulusal Reklam Programı’nın ele alındığını aktaran Angelkova,
Kırcaali’de turizmcilerin
yaptığı tekliflerin de görüşüldüğüne dikkat çekti.
Altyapı turizm şirketlerinin belini büken en büyük
sorunlardan biri olduğu
için çözümün yeni Turizm
Altyapı ve Atraksiyonlar
Fonu kurulduğunu açıkladı.
Bu fondan kaynak temin

firmalar aday olabilir.
Bakan, belediye ve turizmcilerin daha fazla
kişinin celbedilmesi için
çalışmalarını tavsiye etti.
Angelkova, Makas Sınır
Kapısı’ndan Kırcaali’ye
kadar yol boyunda bölgedeki turistik yapılara ilişkin
hiçbir reklam olmadığına
dikkat çekerek, “Kırcaali,
tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir bölge ve
onların hızlı bir şekilde
tüm uluslararası fuarlarda
tanıtılması gereklidir. Bazı
güzergahlar yurt dışında

Balkan Türkleri Genel Başkana “Devam” dedi
Geçtiğimiz hafta yeterli
çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BalTürk) Genel Merkezi’nin
14. Olağan Genel Kurulu, Sekapark Otel’de
gerçekleşti. 745 delegenin bulunduğu derneğin
gerçekleşen kongresinde ikinci kongrede de
adaylığını koyan mevcut
başkan Dr. Bayram Çolakoğlu güven tazeledi.
Kongrede 11 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim
kurulu üyeleri de seçildi.
Kocaeli Üniversitesi
rektör adayı Prof. Dr.
Recep Tarı, Makedonya Göçmenleri Derneği
Başkanı Fuat Biçici, Istırancalılar Dernek Başkanı Kamil Terzi, Rumeli
Dostluk Grubu Sözcüsü
Ramazan Kadınçeşme,
MAPHOYTAG Başkanı
Özkan Göçenler, Kocaeli Pomak Kültür Derneği
Başkanı Şakir Süloğlu,
BGF Federayonu Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan, BGF Genel Sekreteri Hüsamettin Çınar’ın
da aralarında bulunduğu

çok sayıda üye katıldı.
Kongrenin divan kurulu
başkanlığına Şakir Süloğlu, divan üyeliğine ise
Serkan Koç ve Cüneyt
Baykara seçildi.
İlkleri birlikte yaşadık
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış

Özellikle Bulgaristan’a
yönelik projelerimiz çalışmalarımıza damga
vurdu. Bulgaristan’dan
gelen gençlerimizi burada ağırladık ve onlara çeşitli eğitimler sunduk. Tüm bunları icra
ederken bizlere yardım
eden Başbakanlık’taki

konuşmasını yapan BalTürk’ün mevcut başkanı
Dr. Bayram Çolakoğlu,
Balkan Türklerinin tarihçesi hakkında bilgilendirme yaptı. Balkan göçünün ardından Türkiye’de
canla başla çalıştıklarını
ifade eden Çolakoğlu,
“Derneğimizin bir 3 yılını daha birlikte geride bıraktık ve ilkleri yaşadık.

yetkili birimlere de teşekkür ediyoruz” dedi.
Balkanların sesi olacak
bir dergi çalışmasının
da hazırlığı içerisinde
olduklarını belirten Çolakoğlu, “Yeni dönemin
ilklerini yapmanın heyecanını yaşarken, tarihi ve
manevi sorumluluğunda
farkındayız. Kongremize
gelen herkese teşekkür

ediyorum” diye konuştu.
Saygınlığı olan bir
derneğiz
Çolakoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Denekleri
Federasyonu Başkanı
Doç. Dr. Yüksel Özkan,
dernek yönetimini
başarılı çalışmalarından ötürü kutladı. Geçtiğimiz yıl
federasyon olarak
şehit Balkan Türklerini anmak için
Bulgaristan’a gittiklerini kaydeden
Özkan “Bildiğiniz
gibi 89 göçünden
önce binlerce Türk
Balkanlarda zulme
uğradı, şehit verdi.
Tüm şehitlerimizi
saygıyla anıyoruz. Biz
saygınlığı olan, kabul
görmüş dernekler iz.
Gelin 2015 seçimlerine
birlikte damga vuralım.
Bizde varız diyelim” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından üyeler
tek adaylı kongrede yeni
yönetimi belirlemek üzere oylamaya gidildi.

düzenlenen turizm fuarlarında tanıtılacak” dedi.
Örneğin bu ay Türkiye’de
düzenlenen büyük bir turizm fuarına katılacağını
ifade etti. Kırcaali bölgesindeki turistik yapılara
2015 yılı reklam kampanyasında ve ayrıca turizm
stratejisinde de odaklanılacağının altını çizdi.
Angelkova, Türkiye ve
Yunanistan’ın turizm bakanları ile ortak bir Balkan
turistik ürünün tanıtımına
ilişkin girişime hazırlandıklarını açıkladı. Kültür
Bakanı Vecdi Raşidov ile
ortaklaşa olarak, bu ürünün bu ay Türkiye’de bir
turizm fuarında tanıtılacağını ve bu konuda bir
sözleşme imzalanması
beklendiğini ifade etti.
Sorular üzerine Angelkova, “Ülkemizin şarap
turizmi ile bağdaştırılması hoşuma gitmiyor ve her
bir durumda ülkenin imajın değiştirilmesi gerekir”
dedi. Turizm Bakanlığı’nın
Türk turistlere yönelik vize
rejiminin kolaylaştırılması
için çalışmalar yaptığının
altını çizdi.
Bundan olumlu sonuç-

lar alındığını kaydeden
Angelkova, bu kış tatil
yerlerine Türkiye’den gelen turist sayısında artış
olduğunu belirtti.
Bakan, ülkenin turizm
açısından bölgelere
ayrılması konseptinin
branş üzerinde olumlu
etki yapacağını düşünüyor. Konseptin Bakanlar
Kurulu’nda görüşülmesi
üzere sunulacağını belirten Angelkova, turizm
yönünde her bir bölgenin
potansiyelinin daha fazla
turist celbedilmesi amacıyla dış ülkelerde maksimum ölçüde reklamının
yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Bunun için
turizme ilişkin her bir girişimin teşvik edileceğini
ifade etti.
Kırcaali Rodoplar bölgesinin bir parçası olarak
hedefli tanıtılacağının altını çizen Bakan, bölgenin
ülkede temel tarihi ve kültürel güzergahlardan biri
olduğunu vurguladı.
Angelkova, bölgede turistlerin ilgi gösterdiği tüm
yerleri gezip görmek için
ikinci bir ziyareti olacağını
ifade etti.

Hayvan üreticilerine destek

Avrupa Birliği kaynaklarından en az 10 koyun
veya keçiye bakan vatandaşlara hibe desteği verilecek. Bu durum yeni yıldan önce Tarım ve Gıda
Bakanlığı’ndan koordine edilmesi üzere sunulan
direkt ödemelere ilişkin yönetmelik tasarısından
anlaşıldı.
AB mali yardımlar, çiftlik sahipleri aday oldukları
en az 100günden sonra beyan ettikleri damızlık
koyun ve keçilere en az yüzde 80 oranında bakmaya devam ettikleri halde verilecek. Hibe desteği
için aday olma süresi 31 Mayıs 2015 tarihinde doluyor. Bu tarih ttoprak işleyenlere destek ödemelerine başvuru yapılması için de son süredir. 50
veya daha fazla koyun veya keçi besleyen hayvan
sahiplerine de hibe desteği verilecek, fakat bu ödemeler tamamen devlet bütçesinden yapılacak. İnek
ve manda bakanlara da bütçeden yardım yapılacak, fakat en az bu tür 10 hayvana bakan hayvan
üreticilerine yardım yapılamaya devam edilecek.
Bakanlıktan bu yıl devletin hayvan üreticilerine
88,3 milyon leva tutarında destek ödemeler yapacağı bildirildi. AB’nden yapılacak yardımın ise 121,
8 milyon leva olması bekleniyor.
2009 yılından bu yana hayvan üreticiliği sektörüne ancak devlet yardımı ödeniyordu. Bu yardım
genelde 130 milyon leva tutarındaydı.
Yönetmelik tasarısından Tarım ve Gıda Bakanı
Desislava Taneva’nın 2009 yılına ilişkin eski veri
tabanı üzerine destek ödeme yapılmasının önüne
geçilmesi vaadinin yerine getirilmeyeceği anlaşılıyor.
Belgede bu yardımı alma hakkına sahip olan
çiftlik sahiplerinin, bakanlığın kütüklerinde kayıtlı
28 Şubat 2009 tarihine doğru 10 veya daha fazla
sığır hayvana ve / 10 veya daha fazla mandaya
bakanların olduğu yazıyor.
Bu demektir ki, 2009 yılında başvuruda bulunmayan büyük çiftlik sahiplerine yardım ödenmeyecektir.
Yönetmelikte, süt için değil de, et üretimi amaçla
yetiştirilen inek ve düveler için sadece 5 hayvana
bakılsa bile devlet yardımı ödenmeye devam edileceği açıklanıyor.
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Dünyaca ünlü kişiler, Kırcaali’nin Gülbiye Nine, 108
yaşını doldurdu
turistik yerlerini popularize edecek
Resmiye MÜMÜN
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova Kırcaali’yi
ziyaret ederek, turizmci,
belediye temsilcileri ve
toplumun ileri gelenleri ile görüştü. Valilikte
düzenlenen görüşmede Vali İliya İliev ve yardımcıları Selviye Ahmet
ve Rumen Mladenov,
GERB Milletvekili Tsveta
Karayançeva ve Kırcaali
Perperikon Turizm Birliği
Başkanı Fahri İdriz hazır
bulundu. Kırcaali ili ilçe
belediyeleri arasından
sadece Kırcaali Belediyesini temsilen Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova görüşmeye katıldı.
Bakanın yaptığı açıklamasından Kırcaali bölgesindeki turistik yerlere turist celbedilmesi için dünyaca ünlü kişilerce tanıtılacağı anlaşıldı. Bu ünlüler, dünya basınının gündeminde yer alabilmek
için yabancıların Doğu
Rodoplara ve ülkeye
yaptıkları gezilere katılacak. Turizm Bakanlığı’nın
böyle bir strateji planladığı belirtildi. Angelkova’nın
ifadelerine göre kendisinin doğup büyüdüğü
Kırcaali’nin dünyada popüler olmasının yollarından biri budur.
A n g e l ko v a , Tu r i z m
Bakanlığı’nın oluşturulması yıllarca turizmcilerin ısrarı üzere olduğunu
belirtti. Bakan, “Şu anda
içtüzük, sürdürülebilir
gelişime ilişkin strateji

ve 2015 Turizm Gelişim
Programı hazırlanıyor.
Temel amacımız turistik
ürünümüzün yurt dışında popularize edilmesi-

mevcut olduğu yerleşim
yerlerine öncelik tanınacak” dedi.
Şu anda bakanlık, web
sitesine yüklemek üzere

memesi büyük bir sorun
teşkil ettiğini paylaştı.
Pek çok yapının ormanların bir parçası olarak
nitelendirildiğini ve bu

dir. Turistik güzergahları
tanıtacağız. Onların biri
Kırcaali ilini kapsayacak.
Ocak ayının sonuna kadar özellikler göz önünde
bulundurularak, ülke 9
turistik bölgeye ayrılacak.
Kırcaali, Smolyan (Paşmaklı) merkezli Rodoplar
Bölgesi’ne dahil edilecek.
Sadece deniz, dağ, spa
merkezlerinin değil, tarihi
ve kültürel mirasın da popularize edilmesini düşün
Kırcaalili Bakan, Turizm
Altyapı ve Atraksiyonlar Fonu oluşturulmasını
planlıyor. Angelkova, “Altyapı bizim için çok önemli. Altyapı, iş dünyası ile
ortaklık içerisinde geliştirilebilir. Bu konuda birden fazla turistik yapının

belediyelerden altyapı,
tarihi ve kültürel miras
ve festivallere ilişkin bilgi topluyor. Buna göre
kaynaklar yönlendiri lecek. Ayrıca Turizm
Bakanlığı’nın sitesinde
belediye ve turizmcilerin turizmin gelişimine
ilişkin projelerin finanse
edilmesi için aday olabilecekleri tüm operasyonel programlar hakkında
bilgi de yer alacak. Farklı
programlar kapsamında
2020 yılına kadar sürecek program dönemi için
1 milyar avroluk kaynak
sağlanacak.
Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova, tarihi ve kültürel
anıt statüsünün belirlen-

yüzden belediyenin projeler ile aday olamadığını
ortaya attı. Bakan Angelkova, imkan olan durumlarda arkeolojik anıtların
Belediyelerin idaresi altına geçmesi için Kültür
Bakanlığı’na sorunu arz
edeceğine dair söz verdi.
Angelkova, “Turizmciler
ve belediyeler tarafından
arz edilen sorunların çözümü Turizm Gelişim
Stratejisi’nde öngörülecek. Avrupa Komisyonu
bu stratejiyi bizden istiyor.
Stratejinin uygulanmasından sorumlu şahıslar ve
süresi belirgin olmalıdır.
Ancak bu şekilde kaynaklardan yararlanabileceğiz” diye vurguladı.

Turizm Bakanı Nikolina Angelkova:
”Su Aynası’nda atraksiyonlar yasak”
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Perperikon Turizm Birliği Başkanı Müh. Fahri İdriz’in
örgütün adından Arda
nehri üzerine kurulan
Su Aynası tesisinin atraksiyonlar için kullanılmasına ilişkin sorusuna,
“Kırcaali’deki Su Aynası
bir anıt gibi kullanılmadan duruyor. Su Havzası Müdürlüğü atraksiyonlar için kullanılmasını
yasaklıyor, çünkü insan
hayatına risk oluşturabilir” yanıtını verdi. Bakanın ifadesine göre daha
tasarlanmasında bu pahalı tesisin kayaklar dahi
atraksiyonlar için kullanılması öngörülmemiştir.

Fahri İdriz, “Vatandaşlar soruyor ve bizler de

vermiyor” diye paylaştı.
İşadamı, önceki Kırcaa-

turizmciler olarak atraksiyonlar geliştirmek istiyoruz. Maalesef, devlet kurumları buna izin

li valileri İvanka Tauşanova ve Biser Nikolov
ile de bu sorun hakkında görüştüklerini ifade

ederek, şimdiki Kırcaali
Valisi İliya İliev ile de görüşme planlandığını aktardı. “Bu sorunun çözülmesi gerekiyor” dedi.
Angelkova, “Zor bir
ödevimiz var. Bu işin
olumlu ve olumsuz yönleri ele alınıyor. Fakat
vatandaşların hayatı için
risk mevcut” diye vurguladı.
Kırcaali Valisi, “Su
Havzası Müdürlüğü dahil ilgili taraflarla görüşeceğiz. Su Aynasının
şehrin temel atraksiyonu
olmasını istiyoruz ve soruna çözüm arayacağız”
diye konuştu.
Kırcaali Haber

Razgrad ilinin en yaşlı sakini olan İsperih’in (Kemaller) Sveştari (Mumcular) köyünden Gübiye Ömer 108
yaşını doldurdu. Yaşlı kadın ve kızı Ayşe ile birlikte yaş
gününü tebrik etmeye gelen misafirleri karşıladı.
1907 yılında Sveştari’ye yakın Veselets köyünde doğan Gülbiye Nine çok küçük yaşta yetim kaldığı için
daha 13 yaşında Sveştari köyünden Selim dede ile
evlenmiştir. 67 yaşında iken vefat eden Selim dede ile
evliliklerinden üç evlada sahiptirler. Türkiye’de yaşayan
bir oğlu ve bir de kızları var.
Kızı Ayşe uzun yıllar İtalya’da çalışmış, fakat annesine bakacak biri olmadığı için geçen yıl ülkeye dönmüştür. Yaşlı kadın 4 torun ve 2 torun çocuğuna sahip.
Kızı annesinin çok seyrek hastalık geçirdiğini, fakat
son zamanlarda yüksek tansiyon için ilaç almaya başladığını paylaştı.
Gülbiye Nine’nin gözlerinde sorun yok, fakat zayıf

işitiyor, birkaç yıldan beri biri yardım etmeden zor yürüyor. Birkaç gün önce Sosyal Yardımlar Müdürlüğü’nden
hareket etmesinin kolaylaştırılması için tekerlekli sandalye verildi.
Gülbiye Nine hayatı boyunca çalışmış, tarla ve ev
işlerini yapmış. Kızı, “Yemek seçmiyor ama son yıllarda daha hafif yiyecekleri tercih ediyor, yoğurt, peynir,
bozayı seviyor” diye paylaştı.
108 yaşındaki kadın uzun ömürlülüğünü çalışmak
ve rahat hayat yaşamaktan kaynaklandığını söylüyor.
Ninesinin 110 yaşına kadar yaşadığını anlattı.
Gülbiye nine gençlere çalışmaları ve yaşlılara karşı
saygı göstermeleri tavsiyesinde bulunuyor. Gelenek
üzere Gülbiye nine İsperih Belediyesi’nin temsilcileri
ve köy muhtarı tarafından ziyaret edildi. Yerel yöneticiler kadına sağlık, sıhhat ve dinçlik dileği ile bir demet
çiçek, pasta ve para ile sevindirdiler.
Misafirlerini uğurlarken Gülbiye Ömer onlara uzun
ömür ve sağlık diledi ve gelecek yıl da kendisini ziyaret
etmeyi unutmamalarını tembihledi.

Bulgaristan sınırda
ek önlem alacak

Bulgaristan, Türkiye ile sınır bölgesindeki sığınmacı
akınına karşı ek önlem almaya hazırlanıyor.
Savunma Bakanı Nikolay Nençev, gazetecilere yaptığı açıklamada çok sayıda sığınmacının geçiş yapmaya
çalıştığı Türkiye ile sınır bölgesinde alınacak ek önlemlerin görüşüldüğünü belirtti ve "Türkiye sınırına asker
yollanmayacak" dedi.
Nençev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın sınır koruma çalışmalarına İçişleri
Bakanlığı'nın da lojistik destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Halihazırda bin 700 polisin görev yaptığı sınır bölgesine Savunma Bakanlığı'nın ağır taşıt ve teçhizat
göndereceğini belirten Nençev, Bulgaristan-Türkiye
sınırında inşa edilmesi öngörülen 131 kilometrelik ek
tel örgü yapımının kısa zamanda tamamlanmasının
beklendiğine dikkati çekti.
Terör tehlikesi
Bakan Nençev, Bulgar vatandaşlarından IŞİD terör
örgütüne katılanlar olduğuna ilişkin hiç bir veri bulunmadığını kaydetti.
Ülkeyi hedef alan olası bir terör saldırısına ilişkin de
herhangi bir verinin bulunmadığını vurgulayan Nençev,
Bakanlar Kurulu'na bağlı Güvenlik Konseyi'nin toplantısında Ortadoğu'daki son durum ve beklenen gelişmeler konusunda bilgi sunulduğunu söyledi.
Bakan Nençev, teröristlerin ülkeye girişinin engellenmesi için mevzuatta gerekli düzenlemelerin acil olarak
yapılmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
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Momçilgrad İlçesi’nde 25 kilometrelik yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı
Momçilgrad (Mestanlı)
İlçesi sınırları dahilinde
bulunan yaklaşık 25 kilometrelik yol şebekesi Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında
onarıldı.
Z agorsko (Sulumlu)
ve Sadovitsa (Başsaçlı)
köyleri arasında ulaşım
sağlayan 3 km yol kesimi
iki yerleşim yerinin var
oluşundan bu yana ilk
defa asfalt yüzü gördü.
Sedlari (Semerciler) ve
Gradinka arasındaki 1,5
kilometrelik yol kesimi de
ilk defa onarıldı. Yerli sakinlerin ifadelerine göre
yeni yolun Makas Sınır
Kapısı ile bağlantı kuran
yola ulaşım sağladığı için
ikili anlam taşıyor. Bu yol
sayesinde Makas yolu
ile doğrudan bağlantı
sağlanmıştır. Eski yolun
üzerine kırma taş döşenerek stabilize edildi ve
iki katmanlı kaplama ile

asfaltlanmıştır.
İki temel ilçe yolu olan
toplam 20 km uzun-

(Yenicuma) -Bivolyane
(Mandacılar) kesimleri de
komple onarıldı.

luğundaki Zvezdel
(Güren)-Neofit Bozvelievo (Alfatlı)-Nanovitsa
(Alibey Konağı) ve Raven

12 kilometrelik Zvezdel-Nanovitsa yolu ilçe
yol şebekesine bağlı en
uzun yol ve komşu Kru-

onarımı trafik kazaları
meydana gelmesi riskini azaltacak ve Zvezdel,
Nanovitsa, Neofit Bozve-

Bulgaristan’da 38 hatta
tren seferleri ekonomik
nedenlerle durduruldu
Yolcular ve sendikalar
karara tepki gösterdi.
Bulgar istan Devlet
Demiryolları'nın (BDJ),
ülke genelindeki 38 hatta
yolcu taşıyan trenleri ekonomik nedenlerle durdurmasının ardından yolcular ve sendikalar tepkisini
gösterdi.
BDJ Genel Müdürü Vladimir Vladimirov, geçen
yıla oranla bu yıl kuruma
ayrılan sübvansiyonların
40 milyon leva (55 milyon
TL) azaltıldığını bu nedenle de trenleri durdurma ve
işçi çıkarma yoluna gitmek zorunda kaldıklarını
belirtti.
BDJ'nin bankalara 370
milyon leva (512 milyon
TL) borçlu olduğunu kaydeden Vladimir Vladimi-

rov, kurumun merkeziyetçilikten uzaklaşarak,
küçük şehir ve köyler arasında seferler düzenleyen
trenlerin belediyeler tara-

Sendikalar Konfederasyonuna (KNSB) bağlı
Demiryolları Çalışanları Birliği Başkanı Petır
Bunev, yolcu trenlerinin

ğını söyledi.
Bunev, trenlerin durdurulmasını kabul etmeyeceklerini ifade ederek,
BDJ ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin bir araya
gelerek soruna çözüm
bulmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan 38 hatta
tren seferlerine son verilmesinin ardından ülke genelinde çok sayıda küçük
yerleşim merkezinde, karara karşı imza kampanyaları başlatıldı.
Karlovo kentinde ise demiryolu çalışanları Filibe
trenini durdurarak gösteri
yaptı.
Yolcu trenlerinin seferden kaldırılması en çok
Kar lovo, Gabrovo ve
Gorna Oryahovitsa yönlerinde yolculuk yapanları
etkileyecek.
Kırcaali Haber

movgrad (Koşukavak)
ilçesi ile doğrudan bağlantı sağlıyor. Bu yolun

lievo, Lale (Karaköy), Kos
(Dereköy) ve Celepsko
(Celepler) köyleri olmak
üzere 5 muhtarlığa bağlı
sakinlerin sağlık, eğitim
ve idari hizmetlere hızlı
bir şekilde erişimini sağlayacak.
Momçilgrad Belediyesinin temel önceliklerinden
biri olarak belirlenen 8
kilometrelik Raven-Bivolyane yolunun onarımı
yol güvenliğini arttırmakla
birlikte turizmin gelişimine de yardımcı olacak.
Bu da Tatul (Acıoluk)
köyü çevresindeki Orfe-

yus Tapınağı, Mandacı
çevresindeki Harmankaya, Elmalı Baba Tekkesi
ve Borovets Milli Parkı’na
erişimi kolaylaştıracak.
Belediye yetkilileri, “İlçe
yol şebekesinin büyük bir
kısmının onarımıyla her
gün araç ve otobüslerle
yolculuk yapanların ve
taşıt araçların yolculuğu
kolaylaştırılacak. Bununla birlikte ilçe sakinlerine
ve bölgeyi ziyaret eden
turistlere güvenli yolculuk sağlanmış olacak”
dediler.
Kırcaali Haber

Tarım arazileri kullanma hakkı
olan çiftçilere destek ödenecek

Tren seferlerinin durdurulma kararına tepki

fından finanse edilmesi ve
çalışıp çalışmayacakları
konusundaki kararı yerel
yönetimlerin vermesi gerektiğini söyledi.
Bulgaristan Bağımsız

durdurulmasından en çok
işçilerin ve öğrencilerin
etkileneceğini kaydederek, çok sayıda demiryolu
işçisinin işsizler kervanına
katılmak zorunda kalaca-

Kırcaali Tarım İl Müdürü Yordanka Goçeva Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nin geleneksel yerleşim
yerleri muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.
Görüşme tarım üreticilere işledikleri toprakları kullanmak için hukuki gerekçeleri olduğu durumlarda doğrudan ödemeler yapılacağını bildirmek amacıyla yapıldı. Onlar arazilerin kullanımına ilişkin yasal dayanak
olduğunu noter tapuları, tarım ilçe müdürlüğü kararı,
kiralama veya kira sözleşmeleri, kooperatiflere tarım
arazisi temin etme sözleşmeleri ve başka belgelerle
kanıtlayabilirler.
Goçeva, tarım arazisi sahipleri ve kullanıcıların
Tarım Arazilerin Mülkiyeti ve Kullanımı Kanununu
Uygulama Yönetmeliği’nin 69.maddesinin 70.fıkrası gereğince beyan formu ve dilekçe sunmayanların
Momçilgrad Tarım İlçe Müdürlüğü’ne 15 Şubat 2015
tarihine kadar sunmaları gerektiğini söyledi. Köy muhtarları, plan hazırlayarak ilçedeki arazileri işleyen tarım
üreticilerine yönelik bilgilendirme kampanyaları düzenlemeyi üstlendiler.
Tarım üreticilerinin sübvansiyon alabilmesi için en az
5 dekar tarım arazisi işlemeleri ve çiftliğinde en az 5
veya 10 hayvana bakmaları şartı koşulduğu anlaşıldı.
Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, belediye kurumunun daha fazla sübvansiyon alabilmesi için kayıtlı
olan tarım üreticilerine idari süre ve bürokratik engelleri aşmaları için gerekli yardımı yapacağını vurguladı.

Dobriç’teki camiye haç çizildi

12 Ocak 2015 tarihinde Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık )
şehrinin merkezinde bulunan Hacı Osman Camii’ne
saldırı yapıldı.
Müminler suç eylemini öğle vakti görmüşler. Caminin
dış duvarında 2 metre boyutunda beyaz bir haç çizilmiştir.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, toplumda

Başmüftü Aliş: "İslam'ı nasıl anlatacağız ve bu
saldırılara nasıl karşı duracağız gibi bir derdimiz var”
A l i ş, Ed i r n e M a rg i O t e l 'd e d ü z e n l e nen 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda,
Osmanlı'dan sonra Balkanlar'daki Müslümanların yetim kaldığını söyledi.
Bulgaristan'daki Müslümanlara Türklerden
başka sahip çıkacak ve
yardım edecek kimsenin
olmadığını belirten Aliş,
"Biz bilmediğimiz ve yapamadığımız konularda
Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Türkiye'nin
ve Diyanet İşlerinin yardı-

mıyla Bulgaristan'da Yüksek İslam Enstitüsü, üç

tane imam hatip lisesi ve
çeşitli yerlerde de imam
yetiştirme kurslarımız
ayaktadır" diye konuştu.
Aliş, Bulgaristan'da son

dönemlerde yeni sorunlar
ortaya çıktığını ifade etti.
İslamofobinin kendilerini de etkilediğini aktaran
Aliş, şöyle devam etti:
"İslam'ı nasıl anlatacağız ve bu saldırılara nasıl
karşı duracağız gibi bir
derdimiz var. Bu sabah
dahi Dobriç'te bir tekke
camisinin duvarlarına
haç çizilmiş. Geçtiğimiz
hafta Filibe'de Muradiye
Camisi'ni yakmaya kalkıştılar. Maalesef 90 yılından
bu yana saldırıları yapanlar bulunamadı, yakalan-

madı. Bulunanlara da ya
sarhoştur ya da psikolojik
sıkıntısı var diye iddia ediliyor.
Dolayısıyla bütün yapılanların suçlusu bulunamadı. Bizim Müslümanlar
olarak hem Müslümanlara
hem de gayrimüslimlere
dinimizi nasıl anlatacağız
diye derdimiz var. Bulgaristan Avrupa ülkesi olmasına rağmen biz Avrupalı
diye bir şey görmedik.
Maalesef eski sıkıntılar
yeni çehreyle devam ediyor."

dinler arasında kin uyandırmak amacıyla Müslümanların tahrik edilmesinin hedeflendiği bu tür eylemleri sert
bir şekilde kınıyor. Toplumun bu tür provokasyonlara
gelmeyip toplumsal düzen ve huzurun korunmasının
gözetilmesi çağrısında bulunuyor.
Bu tür eylemler ülkede tekrar edilmektedir. En son
2014 yılında Gotse Delçev kasabasındaki Karaca Paşa
Camii’ne bu tür Müslüman ibadet yerine saldırıda bulunulmuştu.
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Türkiye'ye kundakta gelenlerin öyküsü
Onlar 1989-1990 yılarındaki zorunlu göçün en
küçük yolcularıydı. Kimi
kundakta, kimi kucakta
geldi. Ne olup bittiğinden,
nereye niçin gidildiğinden
habersizdiler. Tek anladıkları çok uzun bir yolculuğa
çıktıklarıydı. Evlerinden
çok uzaklaştıklarını anladıkları için: ''Hani evimiz
nerede? Daha çok gidecek miyiz?'' gibi soruları
sorup duruyorlardı.
Ne var ki, bu soruların
cevaplarını anne ve babaları da bilmiyordu. Belli
bir yere, bilinen bir eve
gitmiyorlardı. Bildikleri
tek şey Türkiye yolunda
olmalarıydı. Bütün bu bilinmezliklerin arasında en
çok sorguladıkları çocukların geleceğiydi. Okutup
meslek sahibi edebilecekler miydi? Aslında her
anne baba kararlıydı. Yemeyip yedirecekler, giymeyip giydirecekler, ama
çocuklarını erkek ve kız
ayrımı yapmadan mutlaka
okutacaklardı.
Ebeveynlerin göç yollarında düşündükleri gerçek
olmaya başladı. Zorlukları
birer birer aşınca işleri de
oldu, aşları da, evleri de.
Hiç bir göçmen, çocuğunun eline boyacı sandığı,
simit tepsisini vermedi.
Çırak da göndermedi, getir götür çocuğu yapmadı,
köşe başlarında dilendirmedi. Çocuklarının eline
kitap verdi, kalem verdi
ve okulun yolcusu etti. Bu
anlayışın ve davranışın
sonuçları artık ortada. O
zorunlu göçün çocuklarından hiç biri cahil kalmadı.
İlköğretimle de kalmayıp

meslek okulu veya lise
bitirdiler. Sonra da üniversitelere yöneldiler. Pek
çoğu artık mezun olup ha-

Hep asgari ücretle çalıştılar. Zaman zaman işsizlik dönemleri de yaşadılar, ama kızlarını sonuna

lar, ama farklı fakültelerde okumuşlar. Fikriye,
Eğitim Fakültesinin Sınıf
Öğretmenliği bölümünü

yata atıldı.
P ı n a r b a ş ı ’n ı n Ü m i t
Mahallesi’nde oturuyorum. Burada soydaş ailelerin sayısı çok değil. Bu
ailelerdeki çocuk sayısı
da az. Genelde ikişer çocukları, çok seyrek de üç
çocukları var. Her biri ya
tahsilini tamamlamış ve
ya öğrenime devam ediyor.
Sözü fazla uzatmadan
bir kaç aileden söz etmek
istiyorum. Bu ailelerin
pek çok ortak yönleri var.
Hepsi de dar gelirli, ama
ufukları geniş mi geniş.
Eğitim ve öğretimin önemini tamamıyla idrak etmişler.
Hatice ve Sevinç Türksever kız kardeşlerin
anne ve babaları işçi.

kadar okuttular. Hatice
İzmir de ki Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun
oldu ve iki yıldır Karadeniz Bölgesi'nin Ordu ilinde bir köyde öğretmenlik
yapıyor.
K ar de ş i S ev i nç i se
Ege Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu'ndan mezun ve
o da şimdi Manisa ilinin
Uzun Köprü kasabasında
beden öğretmenliği yapıyor.
İkiz kız kardeşler Fikriye ve Şükriye Mahmutoğlu öğrenimlerine
Yunus Emre İlköğretim
Okulu'na hep beraber
başlamışlar. İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi'ni de
hep beraber kazanmış-

bitirmiş. Van-Çatak'da 2
yıl öğretmenlik yaptıktan
sonra bu ders yılından
itibaren Manisa ilinin Akhisar İsaca İlköğretim
Okulu’nda görevine devam ediyor.
Şükriye de Dokuz Eylül
Üniversitesi'nin Hukuk
Fakültesi’nden mezun.
Şimdi ayni Üniversite’nin
Çalışma Ekonomi si ve Endüstri İlişkileri
Bölümü'nde yüksek lisans
yapıyor. İşçi olan babaları Selim ve yine işçi olan
anneleri Ayşe kızlarının
başarıları ile gurur duyuyorlar.
Resmiye ve Kaan kardeşler de dar gelirli Özgürsever ailesinin çocukları. Bu iki kardeş öğretmenliği seçmiş. Resmi-

ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin, Bulgaristan Ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkesinin
Bulgaristan'ın geleceğini
güvence altına alabilmesi için yardım edeceğini
söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı
Kerry, Bulgaristan'daki
temasları çerçevesinde
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, Başbakan
Boyko Borisov ve Dışişleri
Bakanı Daniel Mitov ile bir
araya geldi.
Görüşmelerde, bölgesel
ve uluslararası konuların
yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliği, Bulgaristan’ın
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve adalet
sistemindeki reformlar ele
alındı, bu alanlarda çalışma gruplarının oluşturulması kararı alındı.
Kerry, Borisov'la görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında,
ülkesinin Bulgaristan'a
güçlü ve bağımsız olması

için tam destek verdiğini
belirterek ordunun modernizasyonu, enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi

ve yolsuzlukla mücadeleye de destek verdiklerini
söyledi.
Enerji sektöründeki ikili
işbirliğine değinen Kerry,
Güney Akım Doğalgaz
Projesi 'nin iptalinden
sonra oluşturulabilecek
alternatifleri değerlendirmek üzere ABD’nin

Bulgaristan’a enerji uzmanı göndereceğini bildirerek "ABD, Bulgaristan’ın
geleceğini güvence altına

alabilmesi için yardım
edecek. Biz, yatırım çekerek Bulgaristan’ın enerji
geleceği için bir plan oluşturmaya hazırız. Enerji
Bakanlığında görev yapabilecek uzmanımız sektörün gelişmesine yardım
edecek” diye konuştu.
Ülkelerin enerji konusun-

da bağımsız olması gerektiğini ifade eden Kerry,
ABD'nin Westinghouse
şirketinin Bulgaristan’daki
Kozloduy Nükleer Enerji
Santralı’nda 7. reaktörün
inşa edilmesine yardıma
hazır olduğunu belirtti.
Bulgaristan’ın yolsuzlukla daha etkin mücadele
etmesi gerektiğini de vurguladı.
Ukrayna krizine de değinen Kerry, "Rusya’nın zamanla öç alma fikirlerinden vazgeçeceğini umut
ediyoruz" dedi.
Borisov da görüşmede Türkiye'nin Rusya ile
planladığı yeni doğalgaz
projesine de değindiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı
Kerry’nin Cumhurbaşkanı Plevneliev ve Dışişleri
Bakanı Mitov ile yaptığı
görüşmelerde de iki ülke
arasındaki stratejik işbirliğinin ele alındığı açıklandı.

ye Eskişehir Anadolu
Üniversitesi'nin İngilizce
Öğretmenliği bölümünden mezun. Kaan ise
Onsekiz Mart Çanakkale
Üniversitesi'nde Bilgisayar Öğretmenliği okumuş.
İlk öğretmen atamasını
Adıyaman ilinde Bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmış ve şimdi asker öğretmen olarak yine
Doğu da vatan borcunu
ödüyor.
Farklı mesleklerde, kardeşler de çok. Bunlardan
İzmir’de oturan iki aileden
de bahsetmek istiyorum.
Hüseyin ve Mümüne
Gerçek kardeşler. Hüseyin Tıp Fakültesi mezunu
ve şimdi Koçaelli ilinde
Doktorluk yapmakta. Mümüne ise Ankara Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden
mezun ve mesleğinde
çalışıp ve ilerlemektedir.
Babası Kemal ve annesi
Kalbiye çocukların başarılarından gurur duymaktalar.
Kemal ve Emine Şafak kardeşler. Kemal
Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik
Fakültesi mezunu ve

şimdi Almanya'nın Jena
Üniversitesinde Master
Yüksek lisans yaptıktan
sonra yine Almanya Hamburg da Fizik Bilim adamı
gibi çalışmakta ve Lazer
Fizik üzerine Doktora
yapmakta. Kız kardeşi
Emine İstanbul Marmara
Üniversitesi Siyaset Bilim
ve Uluslararası Fakültesini başarıyla bitirip şimdi
İstanbul’da bir yabancı
şirkette çalışmakta. Onların da babası Abdulaziz
ve annesi Meryem çocuklarının başarılarından gurur duymaktadırlar.
Zorunlu göç çocukları
arasından anlattıklarım
gibi yüzlercesi, hatta binlercesi var. Sayıları daha
da çoğalacak, çünkü
onlar kendine, topluma
ve vatanına yararlı olma
yolunun okuldan, eğitim
ve öğretimden geçtiğini
çok iyi biliyorlar. Bu konuda aileleri de onlara
sınırsız destek veriyorlar.
Ulaşmak istedikleri hedef
Atatürk'ün gösterdiği hedeftir, çağdaş ulusların
seviyesine çıkarak onlarla
yarışmaktır.
İbrahim MUSTAFA
Bornova / İZMİR

Konutların yenilenmesi
ile ilgili çalışma grubu
oluşturuldu

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in emriyle Aile Konutların Yenilenmesi Ulusal Programı’nın
uygulanmasıyla ilgili 6 kişilik çalışma grubu oluşturuldu. Grubun başında Mimarlık ve İnşaat Yapıları Sicili
Daire Başkanlığında uzman mimar Taner Davut, üyeler
ise Mimarlık ve İnşaat Yapıları Sicili Daire Başkanlığı
ve Yatırım Kontrol ve İnşaat Daire Başkanlığında uz-

manlar ve belediyede hukuk danışmanlarıdır.
Çalışma grubunun, Aile Konutların Yenilenmesi
Ulusal Programı’na adaylık koşullarını ve uygulanması için gerekli adımları izah etme, başvuru belgelerinin kabulünü organize etmek, değerlendirme, gelen
teklifleri onaylama veya reddetme gibi ödevi olacak.
Ayrıca Kamu İhaleleri Kanunu gereğince gerçekleştirilen kamu ihalesinin prosedürlerinin hazırlanmasına
yardım edecek.
Gelecek hafta Konutları Yenileme Programının prosedürlerini izah etmek üzere panel apartmanların yöneticilerine yönelik bilgilendirme günü düzenlenmesi
öngörülüyor. Tam tarih, saat ve görüşme yeri ek olarak
bildirilecek. Programla ilgili 0361 / 67 369 telefon numarası aranarak bilgi alınabilir.
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HÖH, Türkçe radyo vericilerin açılmasını ısrar ediyor
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Milletvekili Çetin Kazak, partinin Bulgaristan Devlet
Radyosu’nun 31 Aralık
2014 tarihinde Şumnu, Salmanovo, Razgrad, Kırcaali, Dulovo ve
Tırgovişte’de orta dalga
vericilerini kapatma kararını Parlamento Kültür ve Medya Komisyonu, Elektronik Medya
Kurulu (SEM) ve Haberleşme Düzenleme
Komisyonu’nun dikkatine
arz edeceğini bildirdi.
Kazak, “1 Ocak 2015 tarihinden bu yana BNR’nin
orta dalgadan yayın yaptığı programları sadece
Vidin şehrinde verici ile
yayınlanıyor. BNR’nin
bu hareketinden düzenli
olarak Türkçe yayınlanan
programları dinleyen binlerce Bulgaristan vatandaş zarar gördü” dedi.
BNR’deki Türkçe programların 1945 yılından

bu yana yayınlanmaya
süregeldiğini ve Bulgarlaştırma süreci haricinde
başka hiçbir zaman durdurulmadığını belirtti.
Çetin Kazak, “Radyo
ve Televizyon Yasası’na
göre Bulgar Devlet Tel ev i z yo nu (B N T ) ve
BNR’nin resmi Bulgar
dilinde olmakla beraber ülkedeki farklı etnik
azınlıklara yönelik onların anadilinde de programlar hazırlayıp sunma

görevi mevcut” diye kaydederek, bu programların
gerçekte durdurulmamış
olmasına rağmen ülkede
farklı bölgelerin büyük
bir kısmına erişilebilir
olmadığını söyledi. “Söz
konusu bu bölgelerde yaşayan soydaşlarımızdan
çok sayıda şikayetler
geldi.
Bu durum bizi tepki
vermeye zorluyor. Bizler, Parlamento Kültür ve
Medya Komisyonu, SEM

Filibe’de Nazım Hikmet’i
Anma Etkinliği Düzenlendi
Nazım Hikmet, doğumunun 113. yılında adını
taşıdığı Filibe’deki Kültür evinde anıldı. Nazım
Hikmet için karanfiller
bırakıldı, şiirler okundu.
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Murat
Muhacıroğlu’nun da yer
aldığı gecede büyük

Usta Nazım Hikmet’in
şiirleri müzik eşliğinde
Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi Türk Dili
Bölümü öğrencileri tarafından seslendirildi.
Filibe Nazım Hikmet
Kültür evi Müdürü Mariyana Vangelova’nın verdiği bilgiye göre 1922 yılında kurulan Kültür evi,
ülkedeki en eski toplum
merkezlerinden biri olup

Nazım Hikmet’e Dünya
Barış Ödülünü verilmesinden sonra 1952 yılında dünyaca ünlü şairin
adı altında faaliyet göstermektedir.
Bilindiği gibi Nazım
Hikmet Bulgaristan’ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret Blaga Dimitrova’nın

“Nazım Hikmet ve Bulgaristan” adlı kitabında
anlatılmıştır.
1950'lerin başlarında
büyük kalabalıklar halinde Bulgaristan'dan
Türkiye’ye göçen Türklerin göçünü durdurmak
için Bulgar hükümeti
Nazım Hikmet'i görevlendirmiştir. Nazım Hikmet bu maksatla 1951
yılında, Bulgaristan'daki

ve Haberleşme Düzenleme Komisyonu’na sorunu arz ederek, BNR
Genel Müdürü Radoslav
Yankulov’un açıklamasını
dinleyip, Bulgaristan vatandaşların Türkçe programlarına erişiminin tekrar sağlanması yönünde
gerekenin yapılması için
harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye
konuştu.
Milletvekili, HÖH olarak uzun zamandan beri
Türkçe yayınların orta
dalgalardan kısa ultra

dalgalar üzerinden verilmesiyle birlikte Türklerin
yoğun olarak yaşadığı
bölgelerde anadilinde
olan programların kısa
ultra dalgalardan verilmesine de imkan bulunmasını ısrar ettiklerini
paylaştı. “Şu ana kadar
BNR bunu yapmadı ve
bu yüzden de şu anda
böyle bir duruma gelindi ki Türkçe yayınlanan
programlar Kuzeybatı
Bulgaristan’ın dışında
ülkenin başka hiçbir yerinde yayınlanmıyor ve

dinleyiciye ulaşmıyor”
diye altını çizdi.
Bundan önce Kazak
BNR’ye HÖH’ün devlet
radyosunun Genel Müdürü Radoslav Yankulov’u
31 Aralık 2014 tarihinde
Şumnu, Razgrad, Kırcaali, Dulovo ve Tırgovişte’de
orta dalga vericilerini kapatma kararından dolayı Parlamento Kültür ve
Medya Komisyonu tarafından dinlenmesini istediğini belirtti.
Kırcaali Haber

KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, KRİB
Kırcaali Şubesi toplantısına konuk oldu
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov, Bulgaristan
İşverenler ve Sanayiciler
Konfederasyonu (KRİB)
Kırcaali Şubesi üyelerinin
yaptığı olağan toplantısına konuk oldu. KRİB Kırcaali Şube Başkanı Müh.

o zaman yaptığın işten
güzel sonuçlar elde edebilirsin” olduğunu paylaştı.
KNSB Başkanı Plamen
Dimitrov yaptığı konuşmasında, “Sınır bölgelerinde
firmalar imtiyazlara ihtiyaç
duyuyor. Soğuk Savaş döneminde bu bölgeler izole
edildi. İyi iletişim eksikliği

daha modern teknoloji
ile kuruluşun geleceği olduğunu ileri sürdü. “Yeni
sahipler OZK’nın tekrar
canlandırılması yolunu
bulmaya dair sorumluluk
taşıyorlar” dedi. Fabrikada tekrar üretim sürecine
geçildiğinde200-250 kişi-

Fahri İdriz, konuğunu örgütün yapısı ile tanıştırdı.
KRİB Kırcaali üyeleri birlik içinde hareket edip kriz
ortamında birbirlerini desteklediklerini belirtti. Fahri İdriz, “Zorlukları aşmak
için birbirilerimiz arasında
iş yapıyoruz. Bizim üyemiz olan firmaların yüzde
30’u bu uygulama sayesinde varlığını sürdürmektedir. Bunun dışında KRİB
üyesi firmada çalışan bir
işçi veya görevli başka
bir üye firmaya geçmek
istediği zaman referans
mektubu veriyoruz” diye
paylaştı. İşadamı kalifiyeli ve disiplin sahibi işgücü
bulmanın büyük sorun olduğunu belirtti. “Gençleri
işe alıştırmak için emekli
olanların deneyimini kullanıyoruz. Bunun bir teşvik
olması gerekir” diye ifade
etti.
KRİB Kırcaali Şubesi’ne
üye işadamların başarı
formülünün “Ortağının
çıkarlarını gözet. Sadece

şimdi de bu bölgelerin gelişimini olumsuz etkiliyor”
dedi. Dimitrov’un ifadelerine göre Yunanistan sınırında bulunan Rodopların
olduğu gibi bütün bir bölgede iş dünyası desteğe
ihtiyaç duyuyor. Altyapının sorunlar yaratarak
yatırımları zorlaştırdığı
Kuzeybatı Bulgaristan ve
Stranca bölgelerinde de
durum aynı.
Plamen Dimitrov, “Sınır
bölgelerine hedefe yönelik desteğe ihtiyaç duyuluyor” görüşlerini aktardı.
KNSB Başkanı, ancak bu
şekilde büyük oranlardaki
işsizliğin azalabileceğini,
işadamlarına verilecek
imtiyazların bölgeleri büyük yatırımcıları cazip
hale getireceğini düşünüyor. Eski Çinko ve Kurşun
Fabrikası’nın (OZK) tekrar
canlandırılacağına inanıyor. KNSB’nin bölgede
sanayinin en önemli ayağı olarak OZK’nın ardında durduğunu belirterek,

ye iş sağlanmasını bekliyor.
Plamen Dimitrov, hazırlık aşamasında olan ilave
emekli ilk düzenlemesine
ilişkin yönetmelik ile ilgili
de yorum yaptı. “Maliye
ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlıklarının
niyetleri arasında geçişme var. Kimsenin özel
emeklilik fonlarının ulusallaştırma istemediğinin bilinmesi gereklidir. Vatandaşların ödedikleri sigorta
primlerinin özel fonlarda
korunmasında bir tehlike görmüyorum. KNSB
olarak devletleştirme gibi
art niyet olmadığını umuyoruz. Sadece gençlerin
tercih yapma hakkının
garanti edilmesi, herhangi özel fonu seçmeleri
için zaman verilmesi gerek. Onlara Ulusal Sigorta
Enstitüsü’nün dayanışma
sistemi ile özel fonlar arasında seçim yapma hakkı
olmalıdır” diye görüşlerini
aktardı.

Tük köylerini dolaşmış
ve 150 bin kişinin iştirakiyle 20 miting, halkla
10 konuşma, 12 muhtelif
yerde görüşme yapmıştır.
Nâzım Hikmet Ran (15
Ocak 1902 – 3 Haziran
1963), daha çok Nâzım
Hikmet olarak bilinen

Türk şair, oyun yazarı,
romancı, anı yazarı ve
"romantik devrimci" olarak tanımlanır.
Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü
hapiste ya da sürgünde
geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş
ve eserleri birçok ödül
almıştır.
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DANS Başkanı Vladimir Pisançev: ”Toplumsal ayrışmaya izin vermemeliyiz”
Devlet Milli Güvenlik Kurumu (DANS) Başkanı Vladimir Pisançev, Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğünü ziyaret etti. Başmüftü
Dr. Mustafa Hacı, konuğunu
makamında ağırladı.
Görüşmede geçici olarak
Yüksek İslam Şura Başkanı
görevinde bulunan Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet ve
Başmüftülük Sekreteri Ahmet
Ahmedov hazır bulundular.
DANS Başkanı, “Toplumsal
ayrışma olup Müslümanlar
ve Hıristiyanlar diye ayırım
yapılmasına izin vermemeliyiz. Müslümanlarla Hıristiyanları din, etnik mensubiyet ve
sosyal statüsüne göre karşı
karşıya getirmekle sorunlar
çözülmeyecek” dedi.
Başmüftü Dr.Mustafa Hacı,
“Bu yönde aramızda çelişki
yok ve Müslümanlarla Hıristiyanların karşı karşıya
gelmelerine izin vermememiz gerektiği kanaatindeyiz.

Fransa’da Şarli Ebdo mizah
dergisine karşı düzenlenen
kanlı terör eylemini kınıyoruz,
çünkü sorunların çözümü için

bu şekilde yaklaşılmaması
gerektiğini düşünüyoruz” diye
belirtti.
Başmüftünün ifadelerine

Odası’nın Burgaz TSO ile sıkı
işbirliği içinde olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Bulgaristan’daki fırsat sektörleri ve iş adamlarımızın faydalanabileceği teş-

vikler hakkında bize vereceğiniz
bilgiler doğrultusunda üyelerimizi yönlendiririz. Yapılacak işbirliği ile Bulgaristan ile ticari işbirliğimiz artacaktır" diye konuştu.

göre bizler hala sözde İslam
Devleti terör örgütüne katılan
her hangi bir Bulgaristan va-

tandaşı olmasına izin vermediğimiz için gurur duymalıyız.
Fakat bunun bizi rahatlatması
yerine tam aksine bunun olmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması konusunda
motive etmelidir.
V l a d i m i r P i s a n ç e v,
“Bulgaristan’da muhteşem bir
hoşgörü ve huzurlu bir arada
yaşama modeli var. Bu etnik
model bizim zenginliğimizdir.
Bu modeli koruma sorumluluğu bize düşüyor” diye kaydetti.
Pisançev’in ifadesine göre
dini ve kutsal değerler söz
konusu olunca bazı sınırlar
gözetilmelidir.
Başmüftü ve DANS Başkanı
mevcut durumu analize ettiler
ve durumla ilgili makamların
aktif işbirliği içerisinde çalışmalarının daha etkili olacağı
görüşünde hemfikir oldular.
Kırcaali Haber

HÖH Milletvekillerinden ETSO’ya Ziyaret İslami Neşriyat Kırtasiyesi
Bulgaristan’da yapılan genel
seçimlerin ardından Bulgaristan
Parlamentosunda görev alan
Burgaz ve Şumnu milletvekilleri
ETSO’yu ziyaret etti.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Burgaz Bölgesi Milletvekili Hüseyin Hafızov ve Şumnu Bölgesi
Milletvekili Aydoğan Ali, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
ziyaretleri esnasında Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ile görüştü.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cavit Duvan’ın da hazır
bulunduğu görüşmede Milletvekilleri, tanışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve fikir alışverişinde bulunarak birlikte güzel projelere imza atmak istediklerini
söyledi.
Bulgaristan’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren milletvekilleri, "Bulgaristan’da fırsatlar
çok fazla. Bu fırsatlardan Türk iş
adamları faydalansın istiyoruz.
Yeni dönem milletvekilleri olarak
fırsatları birlikte değerlendirip
her iki taraf için de faydalı olacak projelere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.
Zıpkınkurt ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası’nın Bulgaristan ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Edirne Ticaret ve Sanayi

Kırcaali Merkez Caminin yanında bulunan
İslami Neşriyat Kırtasiyesi’nde Başmüftülük
yayınları yanı sıra Kırcaali Haber gazetesi
de satılmaktadır.
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