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DEB Partisi’nden Filibe ve Kırcaali Ziyareti

3 Nisan 2015 Cuma günü
Yunanistan - Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın ilk ve tek partisi Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek, Başkonsolos Sayın Alper
Aktaş ile görüştü.
Görüşmede Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş, DEB
Partisi’nin kuruluşu, yapılanma
süreci ve 25 Mayıs AP seçimlerindeki tarihi başarısı ile ilgili
bilgiler aktardı. Ayrıca Makaz
Sınır Kapısı’nın açılmasıyla yıllardır Rodopların iki yakasında
birbirlerine hasret yaşayan kardeşlerin birbirlerine kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş da Genel Başkan Mustafa
Ali Çavuş’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Filibe
merkezde ve köylerde ikamet
eden Türklerin durumlarını anlattı.
Görüşmenin sonunda Genel

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Başkan Mustafa Ali Çavuş, Başkonsolos Alper Aktaş’a günün
anısına plaket takdim etti.
Bu ziyarette Genel Başkan’a,
Genel Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet eşlik etti.
Görüşmeden sonra Genel

yaret ettiler.Cuma Camii Hüdavendigar Camii olarak da bilinir.
Cami Sultan 1. Murad tarafından 1369-1389 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş Cebel
Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Bulgaristan’ın Cebel
Belediyesi’ni ziyaret ederek,
Cebel Belediye Başkanı ve
aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Sayın Bahri Recep Ömer
ile görüştü.
Görüşmede Belediye Başkanı
Bahri Recep Ömer Hak ve Özgürlükler hareketinin kuruluşu
ve bugünkü durumu hakkında
bilgiler verdi. Belediye çalışmalarını ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek Belediye binasını bizzat gezdirerek,
hedeflerini anlattı. 19 Mayıs

Başkan Mustafa Ali Çavuş ve
Genel Başkan Danışmanı Aydın
Ahmet Filibe Cuma Camii’ni zi-

günü Cebel Türk halkının isim
değiştirmeye karşı direnişini ve
bu direniş esnasında şehit dü-

İstanbul Üniversitesi’nin
Uluslararası Öğrenci Sınavı
İstanbul Üniversitesi’nin, yabancı uyruklu veya orta öğrenimini
yurtdışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, önlisans ve lisans seviyelerindeki bölüm ve programlara
yerleştirilmeleri amacıyla düzenlediği “Yurtdışından veya Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS-2015) 16 Mayıs 2015 tarihinde
Türkiye ve yurtdışındaki diğer merkezlerle birlikte Sofya’da da yapılacaktır.
Adaylar, sınavdan aldıkları puan sıralamasına göre tercihleri doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’nin yanısıra Türkiye’deki birçok
üniversiteye kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
Sözkonusu sınava katılmak isteyen adayların 20 Nisan 2015
tarihine kadar
http://yos.istanbul.edu.tr internet adresinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur.

şenlerin anısına yaptırılan anıt
çeşmeyi gezdirdi ve anlattı. Ayrıca Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş’un ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş da DEB Partisi’ni, kuruluşunu ve kurucusu rahmetli Dr.
Sadık Ahmet’in mücadelelerini
anlattı. 2010 yılından sonra başlatılan yeni yapılandırma sürecini, 25 Mayıs AP seçimlerinde

alınan tarihi başarıyı aktardı.
Açılan Makaz sınır kapısıyla
kardeşlerin buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmenin sonunda Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Recep Ömer’e günün anısına
bir plaket takdim etti. Bu ziyaretinde Genel Başkan’a, Genel
Başkan Danışmanı Aydın Ahmet eşlik etti.

Ana dilinde seçim propagandası
için 3 yıl hapis önerisi
Irkçı ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephe (PF) partisi, seçim
kampanyalarında resmi dil Bulgarca dışındaki dillerin kullanımına
karşı uygulanan cezaların artırılmasını istedi.

Başbakan Boyko Borisov'un koalisyon hükümetine dışarıdan
destek veren parti, parlamentoya sunduğu tasarıda, "Seçim öncesi
propaganda çalışmalarında Bulgarcadan başka bir dil kullananlara
3 yıla kadar hapis ve 20 bin levaya (10 bin avro) varan para cezası
verilmesini" önerdi.
Taslağı parlamento bürosuna sunan PF Milletvekili Hristiyan
Mitev, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'da resmi dil
Bulgarcadır, anayasada ulusal azınlık diye bir şey de yoktur" dedi.
Taslağın genel oturumda görüşülebilmesi için haftalık gündem
belirleme oylamasında destek alması gerekiyor.
Nüfusu 7 milyon olan ve yaklaşık 800 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Bulgaristan'da yürürlükteki Ceza Kanunu'na göre
Bulgarcadan farklı dil konuşan politikacılara 2 bin levaya (bin avro)
kadar para cezası verilebiliyor.
Son dönemde ülkede ana dilinde konuşmalar yaptığı gerekçesi
ile ceza gören sadece muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) üyeleri olmuştu. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH'nin lideri Lütvi Mestan, ekim ayında yapılan sonparlamento seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için
defalarca para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Mestan, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM)Bulgaristan aleyhine dava
açacağını bildirmişti.
240 sandalyeli Bulgaristan parlamentosunda 18 milletvekili bulunan PF, koalisyon hükümetine dışarıdan destek vererek oylama
süreçlerinde kilit rol oynuyor.
Anadolu Ajansı
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Ünlü Ressam Mustafa Aslıer Daima Kalbimizde Yaşayacak
18.01.2014 yılı Kobilane
(Çataklar) köyü sakinleri
büyük bir heyecan içindeydiler. 13 yaşında 4.
sınıfa kadar burada okula giden ve 1939 yılında
ana-babasıyla Türkiye’ye
göç eden Mustafa Aslıer
tam 75 yıl sonra terk ettiği ve hep rüyalarında
gördüğü köyüne gelecekti. Geldi ve anlatılması güç bir karşılaşma
oldu. Çocukluğunu anlatırken hasretini (Kara
sevda) diye adlandıran
bu dünyaca ünlü ve asalet dolu Hocaların Hocası
26.01.2014 kadar Kırcaali
art galeride gravur sanat
eserlerini sergileyecek
ve bunları konuşurken
gözlerinin içi parıldıyordu. “En büyük hayalim
gerçekleşti” diyen ünlü
sanatçı, “Köyümden aldığım enerji beni sanki
çok gerilere götürdü. Ben
şimdi 88 yaşında değil de
20 yaşında bir delikanlıyım” dedi ve gözlerden
kaçmayan esprili bir üslupla 4 Mayıs’ta her yıl
düzenlenen köy bayramına katılacağını duyurdu. Biz köyümüzde böyle
bir her bakıma büyük bir
İnsanın doğduğunu bile
bilmezken o Büyük İnsan
köyünü, ülkesini, simgesel ögelerle kullandığı o
yöresel konuları ele alıp
da dünyanın dört bir çapına ün salmış bu kişi bize
kendisi geldi ve O artık
Bizim sayılırdı... O mutlu
olduğunu söylerken bizler
de çok mutluyduk.
Mustafa Aslıer 1926 yılında Kırcaali iline bağlı
Kobilane köyünde doğdu. 1949’da Gazi Eğitim
Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu.
1950-1953 yılları arasında resim öğretmenliği yapan sanatçı uzmanlık eğitimi için gittiği
Almanya’da Münih Üniversitesi Grafik Sanatlar
Akademisi’nde öğrenimine devam etti.1958’de
Stuttgart Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’ndan diplomasını aldı. Türkiye’ye
dönünce resimleriyle
kısa sürede tanındı. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Bölümü
başkanlığı ve okul yöneticiliği görevlerini bir arada yürüttü. Kendi adına
bir atölye kurup geliştirdi
ve öğretim üyesi olarak
çalıştığı okulun baskıresim atölyesini, bir kaynak
atölyeye dönüştürerek,
özellikle genç kuşak sanatçıları arasında özgün
baskının yayılıp benimsenmesine büyük katkıda
bulundu. Zaman zaman
yazılarıyla, bu daim kav-

ramlarını da benimsetme
yolunda çaba gösterdiği, uzun yıllar İstanbul
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda
çalışmalarını sürdüren
sanatçı 1982-1986 yılları arasında Mimar Sinan
Üniversitesinde öğretim
üyeliği yaptı. 1963-1971
yılları arasında bölüm
b a ş k a n ı, 19 71-19 7 7
arasında okul müdürü,
1982-1985 arasında ise
dekan yardımcısı görev
yaptı. Yurt dışı ilk sergisini 1958’de Almanya’da
(Stuttgart), yurt içinde
ise 1959’da İstanbul’da
açtı. 1962’den bu yana
yurt dışında açılan Türk
sanatı sergilerine katıldı. Yugoslavya, İsviçre,
İtalya, Fransa, Japonya,
Almanya ve Norveç gibi
ülkelerde açılan uluslararası grafik sergilerinde
ve bienallerde, Türkiye’yi
temsil eden sanatçılar
arasında yer aldı. Gravür
sanatçısı olarak tanınan
Aslıer, kendine özgü bir
stilizasyon anlayışı içinde
geometrik formlara uygulanan resimlerinde yöre
konularını simgesel öğelerle bir arada kullanır.
Figüre, resimlerinde, öğretici ve uygulamacı olarak önemli katkılar getirdi.
Profesör Mustafa Aslier'in
kara sevdalısı her sabah
köy kahvesine uğrarım,
kahvemi yudumlarken
günün haberlerini de öğrenmiş olurum. Kahveci amca dostum olur ve
birkaç ay öncesi bana,
abla bundan yetmiş veya
seksen yıl öncesi köyümüzden göç etmiş meşhur bir ressam bizi ziyaret
edecekmiş demişti. O an
bayağı şaşırmıştım bu
duyduğuma. Düşündüm
durdum, çok enteresandı
bu duyum. Kimlerden idi
acaba bu meşhur şahsi-

yet, hangi evde doğmuştu, akrabam bile olabilirdi.
Günümüzün köy sakinleri
büyük ressamın ne adını,
ne de varlığını duymuştuk. Konuştuk durduk bu
söylentiyi, ta ki geçen
cumartesi gününe kadar,
çünkü o gün köy halkımız
bu sabırsızlıkla beklenen
misafiri ağırlayacaktı.
Böylece bizim Çataklar,
yani Kobilyane dünyaya
meşhur olacaktı, aslında
olmuşuz da bizim haberimiz yokmuş. O gün bütün
Çataklar ahalisi kahvenin
önüne toplandık. Hepimiz

bir köydeşimizin yetmiş
beş yıl sonra aramıza
dönmesinin heyecanına
kapılmıştık. Öyle aramızda protokol filan yoktu,
oluşan manzarayı şimdi
anlatmakta zorlanıyorum.
Profesör Mustafa Aslıer
hep rüyalarında gördüğü
köyceğizine kavuşacaktı
artık. Kahvemizi temizledik ve kapılarını geniş
geniş açtık. İçerisi tıklım
tıklım doluydu.
Köyümüzü meşhur eden
şahsı herkes görmek arzusunda yanıp tutuşuyordu. Selam kelemden,

sarmaş dolaştan sonra,
gözleri ışıl ışıl parlayan
konuğumuzu dinlemeye
koyulduk. Şuracıkta, bir
han vardı, orası ise bizim
mektepti ve daskala bize
(Daskala - öğretmene
denilirdi o zamanlar diye
ona eşlik eden Türkiyeli
genç arkadaşlarına izah
etmesi bile bir incelikti)
her talebe birer ağaç dikecek derdi ve hepimizin
ayrı ayrı alma (elma, yine
izah ediyor), armut, erik
ve şeftali ağacımız vardı. Çarlık Bulgaristan'da
o zamanlar bizim köyümüzde bir Ömer ağa vardı, bu hanı o tutardı. Ben
karşıdaki Karadiken tepesinin meşe ağaçlarını
hep anılarımda yaşattım.
Şimdi ise yamaç sırtlarını
hep çamlar süslemekte.
Gözlerim önüne serilen
bu çam ormanlarının
içinde onlarca patikaları dolaşırken, inanın bir
labirentteymişsin duygusuna kapılıyor insan. En
büyük hayalim memleketime gelebilmekti. Çok
ülkelerde eserlerim sergilendi ve lakin artık kendi
doğduğum toprakta sergi
düzenlediğim için sonsuz
bahtiyarım ve yarım asırdan fazla köyünden uzak
kalan bir insan olarak,
beni herkesin anlayabileceğini ummuyorum. En
büyük hayalimi gerçek-

leştirdim, köyümden ve
onun insanından aldığım
kıvılcım, beni çok gerilere
götürdü. Ben artık 88 yaşında değil de 20 yaşında
bir delikanlıyım. Artık köyümüzün her Bahar Şenliğine katılacağım”diye
tatlı tatlı konuştu.
Bizler Profesörümüzü
dinlerken, kendimizden
geçmiştik. Biz onun varlığını bilmezken, kendisi
köyümüzden esinlendiği
simgesel ögeleri dünya
çapında açtığı resim sergilerinde göstermişti. Her
zaman yöremiz konularını eserlerine taşımış ve
bununla gurur duymuş.
Kırcaali 'deki sergi açılışında ise şunları belirtti;
"Onlarca sergi açtım, fakat buradakini asla unutamam. Kara sevdalısı
olduğum öz memleketime
geldim, hem de 42 çiçek
demetiyle..."
Maalesef, köyümüzde
düzenlenen Bahar şenliğine bu yıl katılamayacak. Hocamız 3 Nisan
2015 yılında Hakkın rahmetine kavuştu.
Onun memleketinde,
Rodoplarda, Çataklarda herkes onun vefatına
üzülüyor ve yakınlarına
başsağlığı diliyor. Onu
hiç unutmayacağız.

Habibe Ahmetova,
Çataklar

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı,
Kırcaali ve Haskovo'da temaslarda bulundu
Kırklareli Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç ve Kırklareli Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdür
Yardımcısı Mustafa Keskin Kırcaali ve Haskovo'yu
ziyaret ettiler. Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in verdiği bilgiye
göre ilk önce Kırcaali Bölge Müftülüğünü ziyaret
eden konuklara yürüttükleri faaliyetler hakkında
bilgi verdi.
Prof.Dr. Mehmet Dalkılıç, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi‘nin
Bulgaristanlı öğrenciler
tarafından tercih edildiği
takdirde kendilerine başarılı bir eğitim verileceğine dair söz verdi. Yeni
açılan Fakültenin aksiyonlu hocalarının "ilmi"
irfana dönüştürme çabaları içinde olduklarını
ifade etti. Gerek İlahiyat
Fakültesi Dekanı, gerekse Anadolu İmam Hatip
Lisesi Müdür Yardımcısı
Bulgaristan'dan öğrenci
kabul edebileceklerini ve

huzurları için imkanları
seferber edeceklerini paylaştılar.
Konuklar, müftülüğü beraberinde Eski Yüksek İslam Şura Başkanı ve Kırcaali Milletvekili Şabanali
Ahmet ile birlikte ziyaret
ettiler.
Ziyaretten dolayı çok
memnun olduklarını ifade

eden bölge müftüsü konuklarına birer "Yedikızlar
Cami" plaketi hediye etti.
Daha sonra Beyhan
Mehmet konuklarına Kırcaali Merkez Camii, İslami
Neşriyat Kırtasiyesi, Mestanlı İlahiyat Lisesi ve Yedikızlar Camii’ni gezdirdi.
Bununla birlikte konuklar
bölgeden Müslümanlarla

görüşüp sohbet etme imkanı buldular.
Kırcaali’den sonra konuklar Beyhan Mehmet
eşliğinde Haskovo (Hasköy) Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi'yi makamında
ziyaret ettiler. Müftülük
sonrasında Osman Baba
Tekkesi ve Haskovo’daki
Eski Camii’ni gezdiler.
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Bulgaristan Türkleri haklarından habersiz
Doç.
D r.
İbrahim
Ya l ı m o v ’ u n
"Bulgaristan'da Azınlık Hak ve Özgürlükleri
Sorunu" adıyla yayınlanan kitabının tanıtımı
Sofya'da yapıldı. Kitap,
AB üyesi Bulgaristan’da
yaşanan asimilasyon dönemleri, kısıtlamalar, yasaklar ve azınlık hakları
ihlallerine dikkat çekiyor.
Azınlık hak ve özgürlükleri konusu, Bulgaristan gündemindeki
yerini korumaya devam
ediyor. Bu gündemle
yoğrulan Sofya'da Doç.
Dr. İbrahim Yalımov'un
“Bulgaristan Azınlık Hak
ve Özgürlükleri Sorunu”
adını taşıyan bir kitabı
yayınladı.
Yalımov'un kitabın da, Avrupa Birliği üyesi
Bulgaristan’da yaşanan
asimilasyon dönemleri,
kısıtlamalar, yasaklar
ve azınlık hakları ihlaliyle ilgili örnekler yer
alıyor. Kültürel Etkileşim
Derneği'nin desteğiyle,
“Müslümanlar Diyaneti
Başmüftülüğü” tarafından yayınlanan kitap,
Sofya'da Türk okurlara

göre 250 bin Müslüman
çocuğu var. Bunların
yalnızca yüzde 5,6'sı din
eğitimi görebiliyor.”
HAKLAR VERİLMEZ,
ALINIR
Yalımov, Bulgaristan'da
1989 yılında yaşanan
zorunlu göç sonucu sayıları azalan eğitimli Türklerin, bugün neredeyse
yüzde 60’ının kimlik, öz
benlik, dil ve din sorunlarının yanı sıra azınlık
haklarının da bilincinde
olmadığını vurguladı. Yalımov sözlerini şu şekilde
sürdürdü:
“Bizim insanlarımızın
ezici çoğunluğu kendi
haklarını bilmiyor. Hangi

tanıtıldı.
MÜSLÜMAN BÖLGELERDE İŞSİZLİK VAR
Toplantıda, kitapta ele
alınan başlıca konular
ile azınlık haklarının,
günümüzdeki durumuna
da dikkat çekildi. Doç. Dr.
İbrahim Yalımov, Müslümanların yoğun olduğu
bölgelerde, işsizlik, fakirliğin had safhada olduğunu, insanların geçimlerinin son derece zorlaştı-

ğını söylerken, “Benim
açımdan Bulgaristan
Türklerinin en önemli
sorunu kimlik sorunu ve
kültürel haklardır” dedi.
Ya lı m ov, B u l g a r i s tan'daki Türklerin anadilde eğitim alma haklarının
engellendiğini, anayasının hak tanımasına rağmen bu konuda bir ilerleme kaydedilemediğini
ifade ederken, sözlerini
şu şekilde sürdürdü:

“Anayasanın 36. maddesi bize anadilimizi
öğrenme hakkı tanıyor.
Fakat uygulamada biz
bu haktan tam olarak yararlanamıyoruz. Bu hakkı
elde ettiğimiz yıllarda 114
bin çocuk Türkçe eğitimi
alıyordu. Şimdi ise bu
sınıflarda binlerce genç
bulunuyor. Din eğitimi
de buna benzemekte.
Bulgaristan'da bazılarına
göre 200 bin, bazılarına

Milletvekilleri, Sipey’de heyelan mağdurlarıyla görüştü
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Milletvekilleri Erdinç Hayrullah, Şabanali Ahmet,
Mustafa Ahmet, Saliha
Emin beraberlerinde

rıyla görüşüp sorunlarını dinlediler.
Milletvekilleri yerli halkı, heyelanlarda büyük
hasar gören Sipey ve
daha üç köyle ilgili par-

güncellenmesini talep
etti.
O zaman Mestan,
“Sorumluluğunu alarak söylüyorum ki, bu
talebimizle ucuz siyasi

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
ve İnşaattan Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Muharrem ile birlikte son
aylarda yaşanan heyelanlarda büyük hasar
gören Sipey (Durhanlar) köyünü ziyaret ettiler, heyelan mağdurla-

ti adına HÖH Başkanı
Lütfi Mestan tarafından
Parlamentoda duyurulan görüşüyle tanıştırdılar. HÖH Meclis Grubu,
Kırcaali İlçesinde yaşanan heyelan bölgelerinin acil olarak güçlendirilmesi için gerekli
kaynaklar sağlanması
üzere ulusal bütçenin

çıkar amaçlamıyoruz.
Doğal afet söz konusu
olduğunda iktidar, muhalefet ayrımı yok” dedi.
Kırcaali İlçesinde hasar gören toplam 45
evden, 5’i tamamen
h a r a p d u r u m d a l a r.
Mestan, “Yaşanan bu
heyelanlar görülmeye
alışılmış olanlardan

değil, etki altında kalan
yerleşim yerlerinin rölyefini tamamen değiştirenlerdendir. Evlerin
bazılarında iki kuşak
Rodop insanının hayatı
geçmiştir. Devlet bütçesi imkanlarının kısıtlı
olduğunu biliyorum. Bu
yüzden sizlerden büyük
bir ricam var-heyelan
bölgelerinin güçlendirilmesi için gerekli büyük
miktarda mali kaynakların sağlanmasından
sakınmayalım ” dedi.
İktidardakilere hitaben,
“Devlet bütçesinin güncellenmesi konusunda
bile sizi desteklemeye
hazırız, fakat bu meseleye bir çözüm bulmak
zorundayız” diye ifade
etti.
HÖH Başkanı, “Genelde muhalefet bütçeye
karşı oy kullanıyor, fakat doğal afet söz konusu olduğunda iktidar
ve muhalefet diye ayrılmaya hakkımız yok,
dayanışma içerisinde
olmalıyız” diye kesin
görüş ifade etti.
Mestan, acil olarak önlemler alınmazsa, hasar
gören evlerin 45’ten
145’e çıkacağına dikkat
çekti.

haklar onlara verildiğini,
hangi yasada onların belirtildiğini, hakları çiğnendiği zaman nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Bu kitabı Türkçede
mümkün mertebe daha
basit bir şekilde kaleme
aldım. İnsanlara mesajım şu, “Haklar verilmez,
alınır.”
İbrahim Yalımov'un bu
önemli eserinin tanıtım
toplantısına, sivil toplum kuruluşlarından gelen davetlilerin yanı sıra
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi
Milletvekili Çetin Kazak
da katıldı.
Kuzey Haber Ajansı

Resmi Murat:” Zorluklar
insanları birbiriyle daha
çok kaynaştırır”

Ardino (Eğridere) Belediyesinin Doğal Afetlerden Korunma Planını Yürütme Kurulu’nun
oturumu yapıldı. Oturumda 7- 21 Mart tarihlerinde ilçede meydana gelen kar felaketi sırasında
İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon
Merkezi’nin faaliyeti analiz edildi.
Oturumda Belediye Başkanı Resmi Murat, Ardino İlçe Polis Müdürlüğü, Yangın Güvenliği ve
Nüfus Koruma İlçe Şube Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü, İlçe Karayolları
Müdürlüğü, EVN elektrik dağıtım şirketi, Ardino Hastanesi ve Ardino Devlet Orman İşletme
Müdürlüğü’nün temsilcileri yer aldılar.
Resmi Murat, İlçe Afet ve Acil Durum Yönetimi
Koordinasyon Merkezi’nin faaliyetini detaylı bir
şekilde analiz etti. Belediye Başkanı, Merkezinin
çalışmalarını olumlu değerlendirerek, felaketin
verdiği hasarların giderilmesinde yer alan tüm
kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Murat, “İlçemizde durum en ağırdı. Kurumlar doğal afet durumunda çalıştılar. Yağan yoğun karın ve ulusal ve
ilçe karayollarına düşen ağaçların temizlenmesi
için ek olarak ağır iş makineleri talep edildi. Tabiat bizi büyük bir sınavdan geçirerek, birlik içinde
hareket etmemiz gerektiğine dair uyardı. Zorluklar
insanları birbiriyle daha çok kaynaştırır. Şimdi 2
ay felaketin kalıntılarını temizleyeceğiz, 2 yıl da
verdiği hasarları kapatmaya çalışacağız” dedi.
Devlet kurumlarının bölgesel birimlerinin temsilcileri afet sırasında yaşanan zorluklar ve yapılan
eksikliklere ilişkin rapor tanıttılar. Koordinasyonun
ve farklı kurumların etkileşiminin iyileştirilmesi için
ilçe ve il düzeyinde somut önlemler belirlendi.
Doğal Afetlerden Korunma Planını Yürütme Kurulu, Kırcaali Valisi İliya İLiev’e, Vali aracılığıyla da
Parlamento ve Bakanlar Kurulu’na ilçe ve ulusal
yolların çevresindeki irtifak alanların ve elektrik
iletim hatlarında açıklıkların genişletilmesi (bu
alanlarda ağaç kesimi yapılması ve yerine daha
başka uygun bitkiler dikilmesi); elektrik kesintisi
olduğunda elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine 24 saat içinde elektrik iletimini sağlama zorunluluğu getirilmesi; mobil operatörlerine ülke
genelinde telefon hatlarının kesilmemesi zorunluğu getirilmesi ve afet ve acil durumlarda optik
telekomünikasyon ağının daha iyi kullanılmasına
ilişkin yasal değişiklikler yapılması konusunda
önerilerde bulundu.
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Başmüftü Mustafa Hacı Aliş, “Bulgaristan'da yaşayan
Müslümanların Türkiye ile sıkı bağları var”
Başmüftü Mustafa Hacı
Aliş, Bulgaristan'daki
Müslümanlar artık ibadetlerini rahatça yapabildiğini
ancak bazı olumsuzlukların devam ettiğini söyledi.
Çorlu Müftülüğü tarafından organize edilen "Bulgaristan Müslümanları"
konulu toplantı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda
gerçekleştirildi.
Bulgaristan Başmüftüsü
Aliş, saygı duruşu, İstiklal
Marşı ve Kur’an-ı Kerim
okunmasının ardından
yaptığı konuşmada,
Bulgaristan'da yaşayan
Müslümanların Türkiye
ile sıkı bağları olduğunu
belirtti.
Bulgaristan'ın birçok
bölgesinde vefat eden
Müslümanların selasının
Türkiye'nin değişik yerlerinde de verildiğini ifade eden Aliş, Türkiye'ye
Bulgaristan'da yaşayan
Müslüman halkın sorunlarını çözme çalışmalarına

verdiği destek dolayısıyla
teşekkür etti.
Bu tür toplantıların, yaşadıkları sorunların çözümüne ciddi katkı sağladığını aktaran Aliş, şöyle
konuştu:
"Bulgaristan'daki Müs-

lümanlar artık rahatça
ibadetlerini yapabiliyor
ancak bazı olumsuzluklar halen devam ediyor. Bulgaristan'da, bin
500 cami ve mescit var.
Bu cami ve mescitlerin
230'u, görevli din adamı

olmadığı için kapalı ve
Müslüman nüfusa hizmet
veremiyor. Yapılacak görüşmeler sayesinde bu
sorun da ortadan kaldırılacak."
Aliş, özellikle Çorlu ilçesinde görevli imamla-

ye göre, son iki haftada
Kapitan Andreevo'da
benzer şekilde sigara
taşıyan en az 15 TIR
Bulgaristan'a giriş yaptı. Kamyonların taşıdığı
kaçak sigaranın toplam
bedeli yaklaşık 60 milyon avro olduğu bildirildi.
Sık sık yolsuzluk skandallarına sahne olan Ka-

pitan Andreevo ve ona
bağlı olduğu Svilengrad
Gümrüğü'nde çalışan
tüm görevliler 2010 yılında yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmış
ancak açılan davalarda
hepsi beraat etmişti.
Ocak ayında da yüklü miktarda rüşvet aldığı gerekçesiyle yakalanan S v il e n gr ad
Gümrüğü'nün geçici
müdürü Todor Karaivanov tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle
serbest bırakılmıştı.
Karaivanov'dan önce bu
görevde bulunan Georgi
Kostadinov da 1,5 kilogram amfetaminle yakalanarak gözaltına alınmış
ancak daha sonra suçsuz bulunmuştu.
Anadolu Ajansı

Bulgaristan'da Kaçakçılıkla Mücadele
Bulgaristan-Türkiye sınırında, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda
düzenlenen operasyonda sigara kaçakçılığı yapan 13'ü gümrük görevlisi ve sınır polisi olmak
üzere 26 kişi gözaltına
alındı.
Filibe ve H askovo
(Hasköy) bölge savcılıklarının gözetiminde
yürütülen operasyonda,
kontrol edilmeden ülkeye giriş yapan iki TIR’da
yaklaşık 8 milyon avro
değerinde kaçak sigara
da ele geçirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri
Georgi Kostov, yaptığı
açıklamada, ortaya çıkarılan kaçakçılık kanalının
uzun bir süredir faaliyet
gösterdiğini söyledi. Po-

lis kaynaklarına göre, ortaya çıkarılan kaçakçılık
kanalı 3-4 yıldır Bulgaristan ile Türkiye arasında faaliyet gösteriyordu.
Kamyonların girişi sırasında gözaltına alınan
görevlilerden bazıları
kaçakçılara "güvenlik eskortu" hizmeti verdikleri
açıklandı. Verilen bilgi-

Ardino’da “Kişisel Bakımda Yeni
İmkanlar” projesine başlandı
Ardino (Eğridere) Belediyesi, 2014 -2020
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Programı
kapsamında gerçekleştirilen “Kişisel Bakımda
Yeni İmkanlar” projesinin ilk aşamasını başlattı. Proje yöneticisi

Aybeniz Salieva, “Kendine bakım yapamayan
engelliler sosyal hizmete başvuru yapabilirler.
Programdan kendine yeterince veya hiç
bakım yapamayan, 65
yaş üstü olup, engelli
çocukları olan aileler ve

tek başına yaşayan ağır
hasta kimseler yararlanabilir” açıklamasında
bulundu.
Tüketici veya özel
asistan olarak her iş
günü 9 Nisan’a kadar
başvuru formu verilebilir.

Proje Avrupa Birliği’nin
Avrupa Sosyal Fonu
tarafından ulusal bütçe desteğiyle finanse
ediliyor. Proje, Sosyal
Yardımlar Kurumu tarafından ülkede tüm 265
belediye ile ortaklaşa
olarak uygulanmaktadır.

rın kısa bir süreliğine de
olsa gerekli işlemlerin
ardından Bulgaristan'daki
kapalı camilerde hizmet
vermesinin çok güzel bir
çalışma olabileceğini vurguladı.
Çorlu Müftüsü Adem
Gülmek de Bulgaristan'da
yaşayan Müslümanların
sorunlarının ele alınarak
çözüm üretilmesi için çalışmaların yapılacağını,
bu tür toplantıların geleneksel hale getirileceğini
ifade etti.
Yıllardır bu tablonun özlemini çektiklerini aktaran
Gülmek, şunları kaydetti:
"Din, iman ve inanç sınır tanımaz. Rabbimiz,
bizlerin önüne bu sınırları
kaldırmamız için imkan

koydu. Bu toplantıyı bölgedeki Balkan ve Bulgar
göçmenleri derneklerinin de katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan
sonraki yıllarda da geleneksel hale getireceğiz.
Bulgaristan'da yaşayan
Müslüman kardeşlerimizin sorunlarının çözümü
için burada elimizden gelen her şeyi seferber edip
bu sorunları çözeceğiz.'"
Toplantıya, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı
Vedat Ahmet, Tekirdağ
Müftüsü Mahmut Gürler,
Bulgaristan Dobriç Bölge Müftüsü Bilal Darcan,
bölgedeki göçmen derneklerinin temsilcileri ile
din adamları katıldı.
Anadolu Ajansı

Gururlandıran başarılar

Momçilgrad Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi
öğrencileri Tarih ve Medeniyetler Olimpiyatı İl
Turnuvasında birinciliği elde ettiler. Elde ettikleri
başarıyla öğrenciler bir kez daha turnuvaya mükemmel hazırlık yaptıklarını ispatladılar. 12.sınıf
öğrencilerinden Şenol Hüseyin ve Esra İsmail
turnuvada ilk iki yeri kazandı. 7. sınıf öğrencileri
Beray Süleyman, Helin Feyzula ve Selen Alieva
da ön sıraları aldılar.
Biyoloji ve Sağlık Eğitimi Olimpiyatı’nda üstün
başarı gösteren öğrenciler ilk üç dereye girenlerle
artıyor. İlde yedinci sınıflar arasında ilk üç sırayı
alanlar Selen Alieva, Ezgi Haşim ve Veselin Likov.
Matematik Yarışması Avrupa Kanguru sınavında
6. sınıf Celine İsmail 120 puan ile akranları ara-

sında ilk sırada yer aldı. “Matematiğin Kangurusu”
yarışmasında 6.sınıf öğrencisi Selin İsmail akranları arasında 120 puan alarak birinciliği kazandı.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 2015 Yılı Spor
Takvimi’nde yer alan Öğrenci Oyunları’na katılan
Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi’nde 5-7.sınıflara
giden erkek öğrenciler ili başarılı bir şekilde temsil ettiler. Onlar Futbol İl Birinciliği turnuvasında
birinci oldular. 8-10.sınıf ve 11-12.sınıf kız öğrenci
takımları Hentbol İl Birinciliği turnuvasında kendi
yaş kategorilerinde birincilik kupalarını kazanarak,
Momçilgrad’daki Hetbol Okulu’nun şöhretini arttırdılar. Onlar 2015 Öğrenci Oyunları çeyrek finallere katılma hakkı kazandılar. Üç takım da nisan
ayında Haskovo’da gerçekleştirilecek çeyrek final
yarışmalarında Kırcaali ilini temsil edecekler.
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Hastanelerde Hasta Kayıt Sistemi Devreye Girdi
Ulusal Sağlık Sigortası Kasası (NZOK) Basın
Bürosu’ndan 1 Nisan
2015 tarihinden itibaren
tüm sigortalı vatandaşların hastaneye girerken
ve taburcu olurken yapılan kayıt işlemleri tek bir
kayıt sistemi üzerinden
yapıldığını bildirildi. Hastalar, hastaneye kabul ve
taburcu edilirken Evrak
Kayıt Birimi görevlisine
Bulgar kimlik belgesi göstermek zorundadır.
Hastaların kimlik kartı,
kaybedildiğinde İçişleri Bakanlığı tarafından
çıkartılan geçici kimlik
kartları, pasaport, denizci pasaportu veya AB
vatandaşlarının ikamet
tezkeresi, yabancının
Bulgaristan’da daimi ikamet izni veya eski tipten

yeşil pasaport göstermeleri gerekir.
Bulgaristan vatandaşı
olan yeni doğan ve 14 yaş

altı çocuklar, hastanelere
onları getiren kişi veya vasilerin kimlik belgeleriyle
kabul edilecekler. Kişisel

veriler el yazısı ile kayıt
sistemine aktarılacak.
Özel belgeden elde edilen veriler sistem tarafın-

Kırcaali kapalı yüzme
havuzu binasında büyük
bir çatlak tespit edildiği
ve bu yüzden onarımın

Deney yapmak üzere
numune alındığı ve havuzun onarımı tamamlanıp tamamlanmayacağını

lışmaları esnasında bina
yalıtım, doğrama, elektrik
ve su boru enstalasyonlarını ve kapalı havuzu

geciktiği bildirildi. Çatlak
tesisin tamamen yenilenmesi için yapılan tadilat
çalışmaları sırasında
açıklandığı belli oldu.

uzmanların söyleyeceği
belirtildi.
Havuzun onarımına 1,5
milyon levadan fazla yatırım yapılıyor. Proje ça-

yenileme çalışmaları yapılıyor. Suyun ısıtılması
için eşanjörler de yenilenecek. Proje kapsamında sauna, kafeterya,

soyunma odaları için ek
bir yapı da inşa edilecek.
Su sporları kulüplerinin
takımları belli bir program doğrultusunda antrenmanlar yapacak ve
böylece havuzun vatandaşlar tarafından daha
fazla zaman kullanılmasına imkan verilecek.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “23
yıldır bu kapalı su havuzun tamirinin yapılmasını
bekledik. 1992 yılında
Kurşun ve Çinko Fabrikası ve Koveg şirketi havuzun kullanıma uygun
hale getirilmesi teşebbüsünde bulunmuşlardı,
fakat bu konuda başarılı
olamadılar. Havuzu tamir
ettirmek Kırcaali vatandaşlarına boyun borcumuzdur” dedi.
Ustra Holding tarafından uygulanan proje
çalışmalarının ilk hesaplarına göre geçen 2014
yılının sonunda tamamlanması gerekiyordu.

dan işlenecek ve hastanın hastaneye kaydı yapılacak. Bununla birlikte
sistem üzerinden bu bilgi
NZOK merkez yönetimine
iletilerek, belgenin geçerliliği de yoklanmış olacak.
Bütün bu işlemler birkaç
saniye içinde gerçekleşecek. Hastanın taburcu
olunmasında da sistem

Yunanlılar, Makas’tan
yolcu taşımaya hazır

Kapalı yüzme havuzun onarımı gecikiyor

Şumnu’da “Bulgaristan’da Azınlık Hak
ve Özgürlükleri Sorunu” kitabı tanıtıldı
Şumen Nüvvab İmam
Hatip Lisesi'nde Doç.
Dr. İbrahim Yalımov'un
“Bulgaristan’da Azınlık
Hak ve Özgürlükleri Sorunu” kitabı tanıtıldı.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü
Yayınlar Dairesi tarafından çıkarılan bu kitap
Bulgaristan’da yaşayan
Müslüman ve diğer azınlıkların hak ve özgürlüklerini üç ana başlık altında

üzerinden aynı işlemler
yapılacak.
Kayıt Sistemi, vatandaşların ödedikleri sağlık
sigorta primlerinden elde
edilen kaynakların hedefe uygun kullanımının
şeffaflık içerisinde olması
ve kontrolün arttırılmasına
imkan verecek.
Kırcaali Haber

ele almaktadır.
Tanıtımda Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un yanı sıra,

Dr. İsmail Cambazov, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet ve

Yayınlar Dairesi uzmanı
Cemal Hatip hazır bulundular.
Vedat Ahmet’in selamlama konuşmasıyla başlayan program Dr. İsmail
Cambazov ’un verdiği
“Eğitimin Önemi” konulu
konferansla devam etti.
Daha sonra da Dr. Yalımov imam hatip öğrencilerine en son kaleme
aldığı kitabını tanıttı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Sanayiciler ve İşverenler Konfederasyonu (KRİB) Kırcaali Şubesi temsilcileri, Bulgar ve
Yunan hükümetinin Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır
Kapısı’ndan otobüslerin geçiş yapmasına izin verdiğinde Kırcaali-Komotini (Gümülcine), Maronya ve Fanari
yönünde yolcu taşımacılığı yapacak Yunan ulaştırma
şirketleri olduğunu açıkladılar. Ayrıca Kırcaali’de de
böyle bir karara hızlı tepki verebilecek ulaşım şirketleri
olduğu belirtildi.
Makas-Nimfeya Sınır Kapısı’ndan maksimum yük
ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıma araçlarının geçiş
yapmasına izin verilmesi beklenirken Gümülcine’den
bir ulaşım şirketi otobüslerinin Kırcaali’de paslanmaya
başladığı paylaşıldı. Otobüslerin sınır kapısından geçiş yapmalarına izin verilmiyor. Bu yüzden Kırcaali’den
Makas Sınır Kapısı’na kadar yolcu taşıyorlar. Yolcular
yaya olarak sınırı geçtikten sonra Yunan tarafında başka bir otobüsle yolculuklarına devam ediyor.
Yunan şirketinin temsilcisi, Kırcaali Valisi İliya İliev’in
de hazır bulunduğu KRİB Kırcaali Şubesi temsilcilerinin katıldığı görüşmede, “Bu şekilde turizm geliştiremeyiz” diye kesin görüş ifade etti.
Şirketin temsilcileri ayrıca Yunan makamların bu durum için Bulgarları suçladıklarını, Bulgar makamların
da Yunanları suçladıklarını paylaştılar.
Merkezi Gümülcine’de bulunan söz konusu ulaşım
şirketinin Maronya’da bir dinlenme tesisine sahip olduğu ve Makas Sınır Kapısının otobüslere açıldığında
yılda 2 000 Bulgaristan vatandaşını karşılamaya hazır
olduğu belirtildi.
Kırcaali Valisi, bu meseleyi Dışişleri Bakanlığı’nın
dikkatine arz ettiğini bildirdi.
İliya İliev, “Bu mesele ancak Dışişleri Bakanlıkları
arasında çözülebilir” diye kesin görüş ifade etti. Sınır
Kapısının inşaat izni belgesinde otobüs geçişi öngörülmüyor. Bu yüzden iki ülke arasında özel bir anlaşma
imzalanması gerekiyor. Bu konuda müzakereler yapıldığı açıklandı. İliya İliev, turist mevsimi başlamadan
önce sorunun hallolacağı ümidini ifade etti.

İlhan Küçük, Vırbovka’da
yeni bir çocuk oyun
alanının açılışını yaptı
Avrupa Parlamentosu HÖH Milletvekili İlhan Küçük,
Vırbovka köyünde yeni bir çocuk oyun alanının açılışını
yaptı. Çocuk oyun alanı milletvekilin seçim kampanyasında bizzat vaat ettiği hatırlatıldı. Kendileriyle görüşmeye gelen Vırbovka sakinlerine Küçük, “HÖH partisi
boş vaatlerde bulunan bir parti değil, vaatleri yerine
getiren bir partidir. Sadece birkaç ay önce bize güvenmenizi istedik, şimdi ise güveninizi haklı çıkardık” dedi.
HÖH Veliko Tırnovo İl Başkanı Günay Daloğlu, son
seçimlerde HÖH partisini destekleyen herkese teşekkür ederek, partinin seçmenlerine yardımcı olmaya
devam edeceğini vurguladı. Daloğlu, “Bugün açılışını
yaptığımız tesis küçük olabilir, fakat bizim için paha biçilmez değerdir, çünkü bizim çocuklarımız için yapılan
bir şeydir” diye belirtti.
Çocuk oyun alnının açılışı çocuklar ve ebeveynler
için gerçek bir bayrama dönüştü. HÖH Pavlikeni İlçe
Başkanı İvelin Rozinov, “Birkaç günden beri burada bir
canlılık ve çocuk gülümseyişleri var. Tesise iyi bir ev
sahipleri gibi sahip çıkıp koruyalım” diye çağrıda bulundu. Rozinov, İlhan Küçük’ten ayrı yerleşim yerlerinde
gençlik kulüpleri açılması konusunda yardım istedi.
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Bölge Müftüleri Kırcaali’de Buluştu

Bulgaristan Bölge Müftüleri, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in
daveti üzere Kırcaali’de
dostane bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Programa Bölge Müftüleri haricinde, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Aziz ve Peder Petır Garena iştirak etti.
Ev sahibi Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet
selamlama konuşmasında, bölge müftüleri,
Kırcaali’ye adeta bir bayram yaşattıklarını belirterek, kendilerine bu anlamlı ziyaretten dolayı kalben
teşekkür etti.
Beyhan Mehmet konuşmasına şöyle devam etti:
“Kırcaali hoşgörü başkentidir, biz onunla iftihar
ederiz. Bundan dolayıdır
ki, sizleri samimi ve doğal
bir ortamda belediye başkanımız ve papazımızla
birlikte karşılamak istedik. Her birimizin çalışma
sahası bellidir ve her insanın hayatında alması

gerekli iki önemli karar
vardır. Biri, hayat felsefemizi oluşturan, dünya
ve ahiret saadetimizin
kaynağı ve Allah’ın rızası doğrultusunda yaşam
modeli olan - Dinimizdir,
diğeri de hayat arkadaşları mutluluk kaynağı, Yüce
Allah’ın Vedüd ismine nail
olmak ve neslin devamını sağlamak - Saliha eştir /Evlilik kararıdır/. Din
güçlü bir iradeye ve ilmi
araştırmaya dayalı bir olgudur, hidayet ise Allah’ın
biz insanlara lütfettiği en
güzel hediyesidir. Dinler
arası diyalog olmaz! din
adamları arasında kahve
içilir, insanlığa saygınlık,
barış ve esenlik mesajları
verilir.
Kırcaali’de bizler, belediye başkanımız sayesinde
milli bayramlarımızı beraber kutluyoruz. Toplumumuz için esenlik ve güzellik diliyoruz. Belediye
Başkanı Kırcaali halkına
hizmet ederken, müftülük
olarak ekibimizle birlik-

te Müslüman halkımızla
beraber olmaya, irşad
faaliyetleri yürütmeye ve
onların din bilgilerini arttırmaya yönelik çaba sarf
ediyoruz, hakeza papaz
efendi de kendi kitlesine
hizmet ediyor.
Değerli Müftüler, bu toplantıların, hayırlara vesile
olmasını niyaz ederim.
Onlar sayesinde “fikir teatisinde ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz”.
Daha önce bölge müftüleri olarak, Pleven ve
Sliven’de bir araya geldiklerini belirten Beyhan
Mehmet, ziyaretler ile
memleketin güzelliklerini
müşahede ettiklerini, ziyaret edilen Bölge Müftülüğü ’nün konjektörünü
müşahede ettiklerini ve
böylelikle kendi aralarında “Hak adına” daha
güzel bir kaynaşmaya
nail olduklarını ve her bir
bölgenin özelliklerine göre
kendilerine hisseler aldıklarını paylaştı.
Selamlama konuşmasın-

da, Peder Petır ev sahibi
Bölge Müftüsü Mehmet’e
davetiyesinden dolayı, diğer bölge müftülerine de
teşriflerinden dolayı teşekkür etti. “Çarşıya para
ile mezara dua ile gidilir”
diyen Papaz Garena,
“Kırcaali’nin hoşgörü modelinden rahatsız olanlar
şüphesiz ki var. Zaman
zaman başkanımız davetleriyle bir araya gelme
çabamız insanlık çabasıdır. İyi bir insan olmaktır.
Totaliter dönem de kilise
de, cami de yasaktı, bundan dolayıdır ki toplumumuzun din eğitimine olan
ihtiyacı büyüktür” ifadelerinde bulundu.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis misafirleri
şu sözlerle selamladı:

halkımı seviyorum ve
onlara hizmet etmek ile
onurlanıyorum. Belediye
başkanı olarak, ben güçlü bir müftülük ve güçlü
bir kilise teşkilatından ancak mutluluk duyabilirim.
Toplumu etnik ve dinsel
olarak ayırmadan hepsine aynı yakınlıkta duruyor, şehrimizin çehresini
iyiden iye değiştirme çabaları sürdürüyorum. Halkın memnuniyeti, bizleri
memnun ediyor. Tekraren
Kırcaali’mize hoş geldiniz, istişare toplantınızın
hayırlara vesile olmasını
niyaz ederim.”
Bölge Müftüleri, bölgelerinin konjektörü ile ilgili
bilgiler paylaşarak, verdikleri anlamlı hizmetleri
ve yürüttükleri faaliyetleri

cemaatle beraber öğlen
namazını eda ettiler, cemaate hitap ettiler, ezan
okudular, müezzinlik görevini yürüttüler. Halkla
sohbet ettiler.
Bulgaristan’da açılan ilk
İslami Neşriyat Kırtasiyesini ve hâlihazırda yeni
inşa edilen camiyi ziyaret
ettiler.
Nalbantlar köyünde bulunan, 1428 yılında çivi
kullanılmadan ahşaptan
inşa edilen Yedikızlar
Camii’ni ziyaret ettiler,
ikindi namazını cemaatle
beraber kıldılar, sohbet
ettiler.
Ardından konuk müftüler, Gümülcine Müftülüğünü ziyaret ettiler.
Mestanlı İlahiyat Lisesini
ziyaret eden Müftüler ora-

“Kırcaali’mize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizleri Kırcaali’de Müftümüz
Beyhan Mehmet’in misafirleri olarak görmek bizleri çok mutlu etti. Kırcaali
Belediye Başkanı olarak,

paylaştılar.
Verimli tamamlanan istişare toplantısı sonrasında
bölge müftüleri Kırcaali’de

da konakladılar, Eğitim
sürecinde okul idaresine
ve meslektaşlara başarılar dilediler.

Kamu mutfaklarından muhtaçlara yemek verilecek
Sonbahar ve kış döneminde ülke genelinde 13
bini aşkın kişiye kamu
mutfaklarından sıcak
öğle yemeği verildi. Avrupa Birliği destekli bir
program kapsamında
hizmetin yılın diğer aylarında da –Mayıs başından eylül sonuna kadar
devam etmesine imkan
veriliyor. Sosyal Yardım
Kurumu’ndan şu ana
kadar 179 kamu mutfağının faaliyete açıldığı
bildirildi. Sosyal Koruma
Vakfı’nın finanse etmediği ilçelerde hizmetin
yıl boyu devam etmesi
için yeni mutfakların açılmasına imkan veriliyor.
Mutfaklardan hafta içi
her gün sosyal yardım
parası alan kişi ve ailelere, çocuklarıyla yaşayan

geliri olmayan ebeveynlere, asgari emeklilik
ücreti alan tek başına
yaşayan kişi ve ailelere,
evsiz barksız kimselere,
Sosyal Yardım Kanunu
gereği bir kereye mahsus olarak mali yardım
yapılan doğal afet ve felaketlerden hasar gören

kişi ve ailelere ücretsiz
olarak sıcak öğle yemeği
verilecek.
Öğle yemeği için gerekli gıda ürünleri belediyeler tarafından belirlenecek. Gıda güvenliği
ve ulusal standartlar ve
normlar gereklerine uygun olarak ihtiyaç sahip-

lerine dengeli beslenme
sağlanması için haftalık
bol çeşitli yemek menüleri hazırlama konusunda belediyeler sorumlu
olacak.
Bir kişiye günde 2.30
leva tutarında yemek
veriliyor. Öğle yemeği
çorba, ana yemek ve ekmekten ibaret. Program
kapsamında 5000’den
fazla kişiye öğle yemeği
verilmesi öngörülüyor.
Bilgilendirme günleri düzenleyerek Sosyal
Yardım Kurumu çalışanları hibe programları kapsamında finanse edilen
ihtiyaç sahiplerine sıcak
öğle yemeği vermeye
yönelik kamu mutfağı
hizmetini tanıtacaklar.
Kamu Mutfakları projesinin toplam bütçesi 5 995
571,00 leva.

Bulgaristan’a sellerden dolayı
Dayanışma Fonu’ndan 10,5
milyon leva hibe desteği

Geçen yıl etkili olan sağanak yağmur yağışlarından zarar gören Kırcaali iline ve ülkede daha 7 İlde, altyapıda
oluşan hasarların giderilmesi için Dayanışma Fonu’ndan

mali destek sağlanacak. Avrupa Komisyonu’nun kararıyla ülkeye toplam 10,5 milyon leva hibe ödenecek. Fon
tarafından ülkeye ödemeler 5 Nisan’a kadar yapılacak.
Hibe desteği sellerden en çok etkilenen Varna, Veliko
Tırnovo, Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), Kırcaali, Burgaz,
Sofya, Gabrovo ve Şumnu illerine tahsis edilecek.
Belediyelerin sağlanan kaynaklarla finanse etmek üzere somut projeler sunmaları gerekiyor. Bu projelerin 18
ay süre içinde gerçekleştirilmeleri gerekiyor.

15 Nisan 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Başmüftlükten Milletvekili Valeri Simeonov’un
ezan ile ilgili söylemleri hakkında deklarasyon
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 25
Mart 2015 tarihinde Milletvekili Valeri Simeonov’un
Halk Meclisi kürsüsünden
yabancı düşmanlığı sınırındaki İslam karşıtı konuşmasından ciddi kaygılar içerisindedir.
Simeonov’un “Sizlere
sorabilir miyim, seçim
günü sonrasında hoca
neden minareden uluyordu? Hem o ne uluyordu
?! Belki de anlaşılmaz bir
dilde selamlıyordu” şeklindeki sözleri Müslümanların onur ve haysiyetini
derinden incitiyor ve onların kutsiyetini zedeliyor.
Ve bu sözler Bulgaristan
Anayasası, Dinler Kanunu, Birleşmiş Milletlerin
İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi
tarafından garanti edilen
temel, doğal ve demokratik insan hakkı olarak din
özgürlüğü hakkının tam
aksinedir.
Yerli din görevlileri imam
hatiplerin faaliyetiyle ilgili
bu tür nitelendirmeler, üstelik Halk Meclisi kürsü-

benzetmeler yapılmasına
ve dinin siyasi partilerin
seçim mücadelesine dahil edilmesine yönelik her
hangi teşebbüse kesinlikle karşıyız.
Bu bağlamda hatırlatmak isteriz ki, Bulgaristan
Anayasası’nın 44.maddesinin 2.fıkrasına göre ırk,
milli, etnik ve din düşmanlığının körüklenmesi
ve vatandaşların hak ve
özgürlüklerinin çiğnenmesine yönelik faaliyet yürüten teşkilatlar kurulmasını

sünden topluma hakaret
edip incitmek için değil,
toplumun çıkarlarını savunmak için seçilen bir
milletvekili tarafından yapıldığı zaman kabul edilemez bir şeydir.
Bu tür söylemler nefret
dilinin yansımasıdır. Bu
nefret dili açık seçik hedefle kullanılıyor. Cemaatin namaza davet edildiği

ezan olduğu gibi İslam dininin kutsal değerlerinin
lekelenmesi, bir milyonu
aşkın Bulgaristan vatandaşının dini inançlarının
azaltılması, toplumu bölmek ve din ve etnik düşmanlığının körüklenmesi
hedefleniyor.
Namaza çağrı yapılan
ezan artık 15 asırdan
fazla tüm dünyada tam

belirli saat ve dakikalarda
Arapça olarak okunuyor
ve tüm Müslümanlar tarafından ne anlama geldiği
ve Müslüman olmayanların belirli bir bölümü tarafından da biliniyor. Bu
sebepten dolayı kutsal
namaz çağrısı olan ezanın “ulama ve anlaşılır
dilde selamlamalar” şeklinde cahilce telkinlerle

Ardino’da engellilere destek konseri
Ardino (Eğridere) Rodopska İskra (Rodop
Kıvılcımı) Halk Toplum
Merkezi “Umut Aşılayalım” başlığı altında
hayır konseri düzenleniyor.
Konser, bugün15 Nisan 2015 çarşamba
günü saat 17.30’da toplum merkezinin salonunda gerçekleşecek.
Konserde Rodopska
İskra 1921 Halk Toplum Merkezi’nin çatısı
altında faaliyet gösteren tüm müzik grupları
sahne alacak. Bununla
birlikte yönetmenliğini
ve solistliğini Yüksel
İsmail’in yaptığı Türk
Folklor Orkestrası’nın
çıkardığı “Ardino Yolları” ilk albümün tanıtımı
da yapılacak.
Konserden elde edilen
gelirler Ardino İlçesi dahilinde yaşayan engelli
kimselere yardımcı teknik araçlar alınması için
bağışlanacak.
Görme Engelliler Birliği İlçe Şubesi’nin üyesi
olan 56 kişi beyaz baston, onlara özel tansiyon ölçme aleti, Breil
saat ve başka teknik
araçlara ihtiyaç duyu-

yasaklıyor. Ayrıca Ceza
Kanunu’nun 164.maddesine göre söylem, baskı
veya başka kitle iletişim
araçları, elektronik bilgi
sistemleri veya başka bir
şekilde dine dayalı nefret
yayan herkese cezai sorumluluk öngörülüyor.
Yukarıda belirtilen normlara dayanarak tüm yetkili
makam ve kurumların bu
tür hareketlerde bulunan
kişinin cezalandırılması
için gerekeni yapmaları
çağrısında bulunuyoruz.

Teklas Fabrikası
eleman arıyor
Kırcaali ili çapında en büyük fabrika olan Teklas
Bulgaristan Fabrikası acil olarak 22 kauçuk ürünleri
makine operatörü arıyor. Bu pozisyona adayların lise
eğitimli olmaları gereklidir. Şirket, komşu ilçelerden de
işçi taşıyor. İyi maaş ödenmesi ve iyi çalışma koşulları
sunulmasına rağmen işten vazgeçenler bulunuyor.
Madencilik sektöründe çalışmak isteyen adaylar yok.
Hala bir maden ocağında çalışacak beş maden mühendisi, on elektrik teknisyeni ve on beş çilingir için
boş pozisyonlar bulunuyor. Bir aydır bu pozisyonlara
aday bulunmuyor.
Oda hizmetçileri ve sürücüleri pozisyonları da mevcuttur.

Süresi dolmuş pasaportlar
Pasaport Şubesine teslim
edilmeli
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosu’ndan
vatandaşların süresi dolan pasaportlarını yenilemeyi
düşünmeseler bile Pasaport Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerektiği bildirildi. Bu üç ay süre içinde
yapılmadığı takdirde 20 ile 150 leva arasında değişen
para cezası verilecek.
Mart ayının başından buyana 2015 yılının sonuna

yor.
Ardino Engelliler Derneği üyesi 50 kişinin de
benzer sorunları mevcut. Onların da yardımcı
teknik araçlara ihtiyaçları var. Her iki teşkilatın
da gelirleri sembolik bir
üyelik ücretinden elde
ediliyor. Bu tür gelirler
de onların ihtiyaçlarını
karşılamaya yeterli değildir.
İlçede engelli çocukların sayısı 53. Onların
büyük bir bölümü ebeveynlerin imkanlarını

aşan aylık pahali tedaviye ihtiyaç duyuyor.
Yüksel İsmail’in başkanlığındaki 12 kişilik
Organizasyon Komitesi, “Umut Aşılayalım” konserine destek
çağrısında bulunuyor.
Organizatörler, asil
yürekli vatandaşların
toplumsal duyarlılık ve
sorumluluk duygusuyla
davranacaklarına inanıyorlar.
Konserden başka vatandaşlar banka aracılığı veya dernek gelir

makbuzu ile de Ardino
İlçesinde engellilere
destekte bulunabilirler.
DSK Bankası Ardino
Şubesi’nde Rodopska
İskra Halk Toplum Merkezi adına açılan hesaba bağış yapabilirler.
Yardımlar için İBAN:
BG 69 STSA 9300000
3738877.
Organizatörler, toplanan bağışları şeffaf bir
şekilde halka açıklanıp
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirttiler.
Kırcaali Haber

kadar Kırcaali ilinde yaşayan vatandaşlara ait 63 bin
390 pasaportun süresi doluyor. Bundan başka önceki
yıllarda daha 15 bin 762 pasaportun süresi dolmuştur.
Durum böyleyken İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi görevlilerinin bu yıl yoğun olarak
çalışacaklarını gösteriyor. Mart, nisan ve mayıs aylarını il dahilinde bulunan vatandaşlar kimlik belgelerini
yenilemek için kullanmaları isabetli olacak. Bu şekilde
yaz aylarında şube önünde oluşan uzun kuyruklarda
saatlerce sıra beklemek zorunda kalmayacaklar. Pasaport Şubesinden vatandaşlara pasaportun süresi dolmadan da yenilemenin mümkün olduğu hatırlatılıyor.
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Başkan Altepe’ye Bulgaristan’dan fahri hemşerilik
Bulgaristan Krallığı’nın başkenti olan Veliko Tırnovo yerel
parlamentosu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe için fahri hemşerilik kararı
aldı.
Veliko Tırnovo eyalet meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla, Bursa ile Veliko Tırnovo
arasındaki kültürel miras ve
karşılıklı iş birliği görüşmeleri hız kazandı. Bulgaristan
Krallığı’nın kurulduğu Veliko
Tırnovo eyaleti ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında
başlayan kardeşlik görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. Dış
İşleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Kültür mirası
çalışmaları kapsamında, Yeşil
Bursam Derneği aracılığıyla
Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Bulgaristan’ın Veliko Tırnovo
kenti arasındaki karşılıklı kardeşlik görüşmeleri tamamlandı. 2014 yılında Bursa’ya gelen
Vania Palova’nın başkanlığındaki Veliko Tırnovo kenti heyeti
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki heyetler arası
görüşmeler, her iki kentinde
belediye meclislerinden geçen
kardeşlik anlaşmasıyla pekişti. Daha sonra Bursa’yı ziyaret
eden Veliko Tırnovo eyaleti Belediye Başkanı Daniel Panov
ile Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe yaptıkları görüşmelerde, Osmanlı
İmparatorluğunun ilk başkenti
Bursa ile Bulgaristan Krallığının
başkenti Veliko Tarnovo arasında kültürel çalışmaları başlattı.
İki şehir arasındaki karşılıklı
kültürel çalışmalar kapsamında, Veliko Tırnovo’nun Bizans
esaretinden kurtulduğu yıl dönümünde, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe, Avrupa’nın Fahri Hemşerisi
olarak kabul edildi.
Bu karar, Bulgaristan Cumhurbaşkanı vekili, eski genelkurmay başkanı ve Avrupa
Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Radniu Mençev, Bulgaristan Ulusal Meclisi
Başkanı Tsetska Tsaçeva, İç
İşleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, Gıda ve Tarım Bakanı Desislava Taneva, Turizm
Bakanı Nikolina Angelkova ve
Kültür Bakanı Yardımcısı Velislava Kristeva’nın da katıldığı
ve hazır bulunduğu yerel meclis toplantısında oy birliğiyle
alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesini temsilen toplantıya
katılan Muhsin Özlükurt, yerel
parlamentoda yaptığı konuşmasında, Türkler ile Bulgarlar

arasında 700 yılı aşkın süredir
dostluğun devam ettiğini, son

130 yıldır ara verilen bu dostlukların yeniden başlamasın-

dan mutlu olduklarını söyledi.
Veliko Tırnovo Belediye Baş-

kanı Daniel Panov, Bursa ile
kendi şehirleri arasında gerek
tarihi miras, gerek kültürel miras gerekse tarih birliği içinde,
pek çok benzerlik bulunduğuna dikkat çekerek, “Bursa
Osmanlı’nın kurulduğu şehir.
Büyük bir imparatorluğun başkenti. Kardeşlik kararlarımızla
bu iki başkenti birleştirdik. Yıllar
sonra tekrar hasret gidermenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihimize baktığımızda iki şehir
arasında Kaleli Kentler Birliği
ve UNESCO Dünya Mirası listesi dahil pek çok ortak noktalarımız ve benzerliklerimiz var”
dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Bursa ile Veliko
Tırnovo arasında iki başkentin
kardeş olmasıyla ilgili kararların
her iki belediyenin de meclislerinde alındığını ve anlaşmanın
Haziran ayı içinde imzalanacağını ifade etti.
Kırcaali Haber

sorunun ve Büyükelçi Gökçe
tarafından verilen yanıtın içe-

riğinin, Skat TV’de yayınlanan
haberde, çok büyük ölçüde
çarpıtılarak, tahrif edilerek ve
değiştirilerek verildiği hayret
ve üzüntüyle görülmüştür.
Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye matuf planlı ve maksatlı
bu haberin, sorumlu, tarafsız
ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla
hiçbir şekilde bağdaşmadığı,
ahlaki ve iyiniyetli olmadığı
açıktır.
Büyükelçi Gökçe’ye atfen yayınlanan bahsekonu haberin
içeriğinin büyük ölçüde gerçek
dışı olduğunun bilinmesinde
yarar görülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Sofya Büyükelçiliği Basın Açıklaması

Skat TV’nin 31 Mart 2015 tarihli yayınında yer verdiği "Türk
Büyükelçisi skandal konuşmasında vakıf gayrimenkullerinin
iade edilmesi gerektiğini söyledi” başlıklı habere ilişkin olarak, Bulgaristan kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Vaki davet üzerine, 31 Mart
2015 tarihinde Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi’nde
T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe tarafından yapılan
“Türkiye-Bulgaristan İlişkilerinde İşbirliği Perspektifleri” konulu konuşma sırasında, Skat

TV muhabiri olduğunu belirten
bir kişi tarafından yöneltilen
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