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Kırcaali’de Kurban Bayramı Çoşkuyla Karşılandı
ve Cebel (Şeyh Cuma) Belediye
Başkan Adayı Bahri Ömer, Kırcaali Belediye Başkanı Adayı

Müh. Hasan Azis, Milletvekilleri
Şabanali Ahmet, Mustafa Ah-
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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı’ndan,
Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Resmiye MÜMÜN
Müslüman alemi Kurban Bayramına kavuşma sevincini yaşadı.
24 Eylül sabahı ülkede Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali’de
mübarek kurban bayramı coşkuyla karşılandı. Yüzlerce Müslüman
Türk, Kırcaali Merkez Camii’nde

bayram namazını birlikte kıldı.
Her bayramda olduğu gibi bu
bayramda da cemaatin bir bölümü camiye sığmadığı için bayram namazını cami avlusunda
eda etmek zorunda kaldı.
Kırcaali camiinde bayram namazını kılan Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Lütfi Mestan ve T.C. Sofya Bü-

yükelçisi Süleyman Gökçe cemaate hitap ederek, Müslüman
toplumunun Kurban Bayramı’nı
kutladılar. Ayrıca T. C. Filibe
Başkonsolosu Alper Aktaş, Muavin Konsolos Ahmet Keloğlu,
Din Hizmetleri Ataşesi Metin
Akbaş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Birali
Birali, HÖH Kırcaali İL Başkanı

Geleneksel Bayram Konserine Yoğun İlgi
Resmiye MÜMÜN

Mubarek Kurban Bayramı
münasebetiyle Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği, Türk Kültür ve Sanat Derneği (TÜRKSAD) ile ortaklaşa düzenlenen
büyük bir konser sundu. Kırcaali Belediyesinin mali desteğiyle gerçekleşen konser, Belediye Kültür Merkezi salonunu her
bayramda olduğu gibi tıklım
tıklım doldurdu. Tüm Kırcaali
bölgesinden yediden yetmişe
kadar Türk folklorunu seven
herkes buradaydı. Kucağında
bebeği ile gelen anne-babalar
da vardı.
Sebahat Necib ve Yüksel
Esen’in yönetmenliğinde faaliyet sürdüren derneğe bağlı
folklor ekipleri ve solistler Türk
halk oyunları, Rumeli türküleri,
arabesk, pop müziği ve mo-

Gelenek üzere son 20 yılda ilde HÖH’den Belediye başkanları ve
parti aktivistleri İslam dininde iki büyük bayramdan biri olan Kurban
Bayramın üçüncü gününde bir araya gelip birbirlerinin bayramını
kutluyorlar. Bu yılki kutlamanın evsahipliğini Ardino İlçesi yaptı.
Kutlama etkinliğinde AB Parlamentosu Milletvekili Necmi Ali, Milletvekilleri Müh. Erdinç Hayrullah, Şabanali Ahmet, Saliha Emin ve
Mustafa Ahmet, HÖH İl Başkanı Bahri Ömer, ilde il ve ilçe belediye başkanı
ve muhtar
adayları hazır bulundular.
Eski Başmüf tü ve
şimdiki Bulgaristan
Müslümanları Başmüftü Danışmanı Fikri Sali, Krumovgrad (Koşukavak) Bölge Müftüsü Nasuf Nasuf
ve Kırcaali İli Siyasi Tutuklular Vakfı Başkanı Halil Rasim de törene
katıldılar.
Konuklar belediye yönetimi ve HÖH Ardino İlçe Başkanı İzzet
Şaban tarafından karşılandı.
Üçüncü dönem Ardino Belediye Başkan Adayı Resmi Murat tebrik konuşmasında, “Bu tür etkinliklere evsahipliği yapmak her defasında bizim için büyük bir şeref. Kurban Bayram, insanları birbirine
kaynaştırmak, bir araya getirmek, kardeşlik ve dayanışma için çok
güzel bir vesiledir”, diye ifade etti. HÖH İl ve İlçe yönetimi ve belediye adına kutlamaya katılanların Kurban Bayramını tebrik etti.
HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan adına katılımcıların bayramını
tebrik eden Milletvekili Şabanali Ahmet, bayramların insanları birleştirdiğini, refah ve lütuf vesilesi olduğunu belirtti.
Görüşmede Krumovgrad Bölge Müftüsü Nasuf Nasuf, sağlık ve
bereket duası okudu, hayır dileklerinde bulundu.

BULGARİSTAN
dern danslardan oluşan zengin bir program sergilediler.
Seyirciler tarafından durmadan
alkışlanan sanatçılar bir kez
daha gönülleri fethetti.
Konserde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili

Ayhan Etem, HÖH Kırcaali İL
Başkanı ve Cebel (Şeyh Cuma)
Belediye Başkan Adayı Bahri
Ömer, Kırcaali Belediye Başkan Adayı Müh. Hasan Azis,
Momçilgrad (Mestanlı) Beledi-
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Bulgaristan sözleşmede değişiklik istedi
Bulgaristan, iltica başvurularını düzenleyen
Dublin Sözleşmesi'nin
uygulanmasının imkansız
olduğunu savunarak sözleşmede değişiklik istedi.
Başbakan Yardımcısı ve
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı İvaylo Kalfin,
ülkeye giriş yapan sığınmacılara ilk aşamada normal yaşam şartları sağlayabileceklerini ancak
bu kişileri Bulgaristan'da
kalmaları için zorlayamayacaklarını belirtti.
Dublin Sözleşmesi'ne
göre, Bulgaristan'a giriş yapan sığınmacıların AB'ye ilk girdikleri
ülke olduğu için yine
Bulgaristan'da kalması
gerektiğini kaydeden Kalfin, "Bu insanları ne tutuklayabiliriz ne de bağlayabiliriz. Bu nedenle Dublin
Sözleşmesi'nde değişiklik
yapılmalı" dedi.
Kalfin, ülkesine gelen
sığınmacıların genelde
İsveç ve Almanya gibi
ekonomik açıdan daha

zengin ülkelere gitmek
istediklerini hatırlatarak,
Bulgaristan'ın bu ülkelerden daha iyi şartlar sunamayacağını söyledi.
Bulgaristan Devlet Mülteciler Ajansı'nın verilerine göre, ülkedeki barınma kamplarında büyük
bir bölümü Suriyelilerden
oluşan toplam 2 bin 597

sığınmacı bulunuyor.
Sığınmacıların ilk ayak
bastıkları AB ülkesinde
iltica başvurusunda bulunmalarını düzenleyen
Dublin Sözleşmesi'nin uygulanabilirliği, Avrupa'da
son dönemde yaşanan
sığınmacı krizi nedeniyle
sorgulanıyor. Sözleşmeye
göre, bir AB ülkesine iltica

başvurusunda bulunmuş
sığınmacı başka bir AB
ülkesine yasa dışı yollarla
geçerse başvuru yaptığı
ülkeye geri gönderiliyor.
İr landa'nın başkent i
Dublin'de 1990 yılında imzalanan sözleşme, 1 Eylül
1997 tarihinde yürürlüğe
girmiş, AB Komisyonu
2008 yılında sözleşmenin

BULTİŞAD’ın Türkiye’ye İş Ziyareti
Kuzeydoğu Bulgaristan Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
(BULTİŞAD) yetkilileri,
İstanbul’a iki günlük iş
ziyaretinde bulundu.
BULTİŞAD Yönetim
Kurulu Başkanı Fikret
İnce, Müdür Ventsislav Venkov ve Yönetim Kurulu Üyesi Edis
Emre, 7 Eylül 2015
tarihinde Bulgaristan
Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğu’nu
ziyaret ederek Başkonsolos Angel Angelov ve
Ticaret Müşaviri Toşko Tomov ile görüştü.
Başkonsolosluk binasında gerçekleşen görüşmede BULTİŞAD ile
Bulgaristan’ın diplomatik temsilciliği arasında
işbirliği imkanları ele
alındı.
BULTİŞAD temsilcileri, Türkiye’de iş ve
istihdam olanakları yaratmak isteyen Bulgar
iş adamlarına ruhsat,
gümrük denetimi, sağlık vs. konularda destek
verecek güvenilir partnerleri bulma konusunu gündeme getirdiler.
Bulgaristan’da işyeri
sahibi Türk iş adamlarına vize kolaylığı konusuna da değinildi.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nin Türkiye’ye
ithalat yapmaya çalışan

Bulgar şirketlerine uyguladığı anti-damping
önlemleri ise son derece önemli ve güncelliğini koruyan bir konudur. Bulgar diplomatlar,
BULTİŞAD ile işbirliği

merkezinde gerçekleşen görüşmede iki
ülke arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.
Toplantıya Türk-Bulgar
İş Konseyi Başkanı
Yalçın Egemen’in yanı

rağmen, Bulgaristan’ın
ve özellikle Kuzeydoğu
Bulgaristan’ın sunduğu
iş imkanları konusunda
Türk iş adamlarının fazla bilgili olmadığı konusunda taraflar hemfikir

yapacaklarına dair söz
vererek meydana gelen
her konu ve sorunun
detaylı olarak incelenip
çözüleceğini ifade ettiler.
Fikret İnce ve beraberindekiler er te si gün, T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlı
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun (DEİK) TürkBulgar İş Konseyi’ni
ziyaret etti. Dünyanın
en prestijli şirketlerini
bir araya getiren River
Plaza’da bulunan DEİK

sıra İş Konseyi Başkan
Yardımcıları Mehmet
Buçukoğlu ve Osman
Ak iştirak ettiler. Fikret
İnce, gerek Türkiye’de
girişimlerde bulunan
Bulgar iş adamlarına
gerekse Bulgaristan’da
faaliyet yürüten Türk
iş adamlarına partner
bulma konusunda yardımlaşma konusunu
gündeme get irerek
BULTİŞAD’ın bu konuda şimdiye kadar yaptığı çalışmaları anlattı.
Sarf edilen çabalara

oldu.
Türk-Bulgar İş Konseyi
ve BULTİŞAD temsilcileri, geleceğe yönelik
ortak çalışma konularını
ihtiva edecek bir işbirliği
protokolü imzalamaya
karar verdiler.
Şumen merkezli BULTİŞAD yetkilileri, Batı
Tür k iye’de bulunan
büyük sanayi merklezlerinde benzer görüşmeler yapacağını ifade
ettiler.
Kırcaali Haber

genişletilmesini önermişti. Böylece sözleşmenin
yeni hali Danimarka dışındaki tüm AB ülkelerini
kapsayacak şekilde 2013
yılında kabul edildi. Danimarka dışındaki tüm AB
ülkelerinin sözleşmeye
uyma yükümlülükleri bulunuyordu.
Ancak bu yıl Avrupa'da
yaşanan sığınmacı krizi,
Dublin Sözleşmesi'nin
uygulanabilirliğini gündeme taşıdı. Çok sayıda
sığınmacının genellikle
Yunanistan ve İtalya gibi
ülkelerden Avrupa'ya giriş
yapması, bu ülkelerin sığınmacı sorununun altından kalkmasını ve Dublin

Sözleşmesi'nin uygulanmasını zorlaştırdı.
Macaristan, çok fazla sığınmacının ülkeye gelmesi üzerine 23 Haziran'da
iltica başvurusu kabul
etmemeyi kararlaştırdı ve
sözleşmeyi askıya aldı.
Dublin Sözleşmesi'ni askıya alan bir diğer ülke Almanya ise Macaristan'dan
farklı yol izleyerek Suriyeli
sığınmacıların başvurularını değerlendireceğini
açıkladı. 2 Eylül'de ise
Çek Cumhuriyeti, Dublin
Sözleşmesi'ne karşı çıkarak başvuruların ülkede değerlendirileceğini
bildirdi.
Anadolu Ajansı

Komünist rejimin işlediği
suçlara yargı yolu açıldı
Bulgaristan Parlamentosu, ülkede 1989 yılına dek
iktidarda bulunan komünist rejimin işlediği insanlığa
karşı suçlarla ilgili zaman aşımını engelleyen yasa
değişikliklerini kabul etti. Bu kararı olumlu karşılayan
Türk vekillerden Çetin Kazak, "Yapılan değişiklikler,
asimilasyon kampanyası suçlularının adalet önüne çıkarılmalarını sağlayacaktır" dedi.
Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına imkan tanıyan tasarı 30 aleyhte oya karşı
111 milletvekilinin desteği ile kabul edildi, 7 milletvekili
çekimser kaldı.
Parlamentoda 38 sandalyeye sahip, Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) devamı niteliğindeki ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) milletvekilleri yapılacak değişikliklere sert tepki gösterdi.
BSP adına konuşan milletvekili Yanaki Stoilov, "Anne-babaları ve dedelerinin geçmişi için pişman olmadığını ve onların onurlu yaşadıklarını" söyledi. Kendini
"birinci nesil komünist - sosyalist" olarak tanımlayan
BSP'li Georgi Bojinov da "Partisinin tarihi, mücadelesi
ve yaratıcılığından utanç duymadığını" belirtti.
İktidar ortağı sağcı Reformcu Blok Başkan Yardımcılarından Martin Dimitrov da hem sosyalist hem de
komünist olduklarını iddia eden BSP milletvekillerinin
"kişilik çelişkisi" yaşadıklarını savundu. Dimitrov, komünistlerin ülkenin entelektüel elitini yok ederek rejim
karşıtı binlerce insanı toplama kamplarına sürdüğünü
anımsattı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekillerinden Çetin Kazak ise "Değişiklikler (Türk ve
Müslümanlara karşı) asimilasyon kampanyası suçlularının adalet önüne çıkarılmalarını sağlayacaktır" diye
konuştu.
HÖH, geçmişte BSP ile birlikte defalarca koalisyon
ve iktidar ortağı olmuştu.
SUÇLARIN ARAŞTIRILMASINDA UMUT IŞIĞI
Bulgaristan'daki 45 yıllık komünist yönetimin ardından gelen demokratik dönemde en önemli siyasi kararlarından birini alan parlamentonun, ülkede yaşayan
800 bine yakın Türk ve Müslümanlara karşı komünizm
döneminde uygulanan din, dil ve isimleri yasaklayan
suçlara karşı adalet çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
BKP, ülkede 1944 yılına dek bir terör örgütü olarak faaliyet gösterirken o yılın eylül ayında Sovyetler
Birliği'nin (SSCB) desteği ile yaptığı darbe sonucu iktidara gelmişti.
Eski SSCB'nin "siyasi uydusu" olarak hareket eden
Bulgaristan'daki komünistler, diktatörlükleri dönemlerinde rejim düşmanı ilan ettikleri on binlerce insanı
öldürmüştü.
Bulgaristan'daki 1984 yılında başlayan, Türk ve
Müslümanların öncülük ettiği rejim karşıtı hareket, 10
Kasım 1989'da diktatör Todor Jivkov'a karşı yaptığı
"kansız darbe" ile komünizme son noktayı koymuştu.
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Kırcaali’de Kurban Bayramı Çoşkuyla Karşılandı
1. sayfadan devam

met, Ayhan Etem, HÖH
Kırcaali İlçe Başkanı
Muharrem Muharrem,
TÜRKSAD Başkanı Müzekki Ahmet, Ömer Lütfi
Kültür Derneği Başkanı
Seyhan Mehmet, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Kırcaali Kamu
Denetçisi Rasim Musa,
HÖH’ün Kırcaali Belediye
Meclis üyesi adayları da
bayram namazını Kırcaali
cemaati ile birlikte kıldılar.
Büyükelçi Süleyman
Gökçe, mübarek Kurban
Bayramını tebrik ederek,
bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. Sofya
Büyükelçiliği mensupları
ve Filibe Başkonsolosu
adına da Kırcaalilileri selamladığını belirten Büyükelçi, geçen yıl da Kurban
Bayramı namazını burada
kıldıklarını hatırlatarak, bu
Kurban Bayramı namazında da Kırcaali de HÖH
Genel Başkanı Lütfi Mestan ve soydaşlarla birlikte
bulunmanın mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.
Büyükelçi, Türkiye’deki
kardeşlerimizin kucak dolusu selamlarını ileterek,
birlik ve beraberlik içerisinde olmanın, kenetlenmenin her zamankinden
daha önemli olduğunu
bir kere daha vurguladı.

Rabbim, İslam alemine
birlik ihsan eylesin ve bütün insanlığın esenlik ve
saadetine vesile kılsın,
inşallah!” diye niyaz etti.
Bayram namazından
önce Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ataşesi
Metin Akbaş bayramın
önemine ilişkin vaaz verdi. Başmüftü Yardımcısı
Birali Birali’nin bayram
hutbesinden sonra edilen dualarla namaz sona
erdi.
Birbirleriyle bayramlaş-

Bu birlik ve beraberlik
mesajını burada bulunmayan aile mensuplarına
da ulaştırmaları için cemaate çağrıda bulundu.
Konuşmasının sonunda
Türkiye’nin her zaman
Bulgaristan’ın yanında olduğunu ve bundan sonra
da olmaya devam edeceğinin altını çizen Büyükelçi, tüm Türkiye adına
Müslümanları selamlayarak, kurban bayramlarını
tebrik etti.
HÖH Genel Başkanı
Lütfi Mestan da cemaati
selamlayarak, “En içten
dileklerimle kurban bayramınızı kutlarım” dedi.
Mestan, “Kurban Bayramı
sevgi günüdür, kardeşlik

günüdür, birlik ve beraberlik günüdür. Burada
siyaset yok. Ama unutmayın ki, Bulgaristan’da ezan
sesini vahşi hayvanların
ulumasıyla kıyaslayan
kişiler var. Buna göz yumamayız. Bunu aşmamız
lazım. Maalesef, bu da siyasetten geçiyor. Eğer bugün sizin önünüzde ana
dilinde konuşmak suçsa,
bu siyasettir kardeşim.
Kimliğime, dilime dokundukları anda ne yapıyoruz, tabii ki, birlik ve beraberlik içerisinde oluyoruz.
Bugün hem mutluyum,
hem içim rahatsız. Çünkü
bizi çok büyük dava bekliyor” diye ifade etti.
A nlamlı konuşmala -

rından dolayı Büyükelçi Gökçe’ye ve Lüt f i
Mestan’a teşekkür eden
Bölge Müf tüsü Beyhan Mehmet, “Belediye
Başkanlarımız Kırcaali
İl merkezinde bir araya
geldiler ve kreşlerimizde
helal gıda noktasında
karar alındı, uygulamaya geçtiler. Bu şekilde,
Sayın Büyükelçimizin,
aynı zamanda HÖH Genel Başkanımızın da yardımlarıyla bu uygulama
Bulgaristan genelinde
yaygınlaştırılacaktır. Bu
konuda çalışmalar yürütülüyor” dedi. Beyhan
Mehmet, “Bütün cemaatimizin kurban bayramı
hayırlara vesile olsun!

Bulgaristan Parlamentosu’nda
“Kırcaali ve Edirne’nin Eski Sanatları
ve Ustaları” sergisi açıldı
23 Eylül 2015 tarihinde
Halk Meclisi binasındaki
Milletvekili Kulübü’nde
Meclis Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Aliosman
İmamov, “Kırcaali ve
Edirne’nin Eski Sanatları ve Ustaları” isimli
serginin açılışını yaptı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı
Lütfi Mestan açılışa katılanları selamladı. Bu
sergi Avrupa Konseyi ve
Avrupa Birliği’nin bir girişimi olarak eylül ayında Avrupa’da yüzlerce
teşkilat tarafından kutlanan 2015 Avrupa Miras
Günleri’ne adanmıştır.
Ulusal tema ise “Kültür
Mirası ve Yerel Sürdürülebilir Kalkınma”. Bu
konunun seçimi yerel
kalkınma için önemli bir
kaynak olarak kültür mirasının giderek rolünün
artmasından kaynakla-

nıyor.
Sergide yer alan fotoğraflar Edirne Fotoğraf
Sanatı Derneği (EFOD)
üyeleri fotoğraf sanatçıların eserleridir. Serginin yerel ortağı Kırcaali
KRIG Sanat Hareketi. İki
teşkilat, Edirne’de uzun
süren bir araştırmanın
devamında birkaç aydır
Bulgaristan’da da yapılan araştırma sonucu
hazırlanan serginin giri-

şimcileridir.
Bu sergi zanaatların
Balkanlarda kültür mirasının bir parçası olarak
önemine vurgu yapıyor. Fotoğraf sanatçıları, iki kardeş Edirne ve
Kırcaali’de en eski, onurlu ve teknolojilerin karşısında diz çökmeyen,
nesilden nesile gerçek
ustalığı aktaran zanaatkarların 44’ü ile heyecanlı bir görüşme imkanı

sunuyorlar. Balkanların
kültür hafızasının bir parçası olan bu ustalık, aynı
zamanda ortak tarihin
hafızasında yadsınamaz
bir kaynak. Zanaat listesi
uzun: bıçakçılar, terziler,
kalıpçılar, şeker ve çatı
ustaları, yorgancılar, kuyumcular, arıcılar, fırıncılar, saatçiler, saç işleme ustaları, müzik aleti
yapan ustalar, hediyelik
eşya ustaları, marangozlar, ayakkabıcılar, şarkıcılar ve müzisyenler.
Sofya’dan önce sergi,
farklı seyircilerin yerel
gelişimin kaynağı olarak
kültür mirası konusuna
ilgi geliştirmeye teşvik
edilmesi için Kırcaali’nin
Dıjdovnitsa (Yağmurlar)
köyünde 5 Eylül’de gerçekleşen 10.Terlik Festivali kapsamında ilk defa
sergilendi.
Kırcaali Haber

tıktan sonra Müslümanlar
hazırladıkları kurbanlık
hayvanları kesmek üzere
evlerine çekildiler.
Namaza katılan konuklar ise Bölge Müftülüğünde ağırlandı.
Büyükelçi Süleyman
Gökçe ve HÖH Genel
başkanı Lütfi Mestan,
Musan helal kesim tesisine giderek kendileri
adına kesilen birer büyük
baş kurban hayvanın eti
kimsesizlere bağışladılar.
Kırcaali Haber

Ulusal BUKET Yarışması’nın
il müsabakasına 300’den
fazla yetenek katıldı
Kırcaali Kültür Evi’nde amatör sanatçıların katıldığı ulusal BUKET 2015 Yarışması’nın il müsabakası gerçekleşti. Etkinlik, Belediye Kültür Merkezi salonunu tıklım
tıklım doldurdu. Yarışma, “Etnik Grupların Tebessümü,
Kültürü ve Hoşgörüsünde“ başlığında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın
himayesinde düzenleniyor. Yarışmanın Girişim Komitesi

Başkanı HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan.
Çeşitli yaş gruplarında ve bireysel olarak 300’den fazla
katılımcı sahneye çıkıp gösteri şeklinde yeteneklerini
sergiledi. Yarışmacılar, müzik sanatı, dans gösterileri,
söz sanatı/tiyatro, resim sanatı, eski el sanatları ve uygulamalı sanatlar, çağdaş Türk Dili ve edebi yaratıcılık
(şiir ve düz yazı) dallarında yarıştı.
Katılımcılar, Yakub Yakub başkanlığında yetkili bir jüri
tarafından değerlendirildi. Dereceye girenlere para ödülü ve takdir belgeleri sunuldu, farklı dallarda birinci olanlar ise yarışmanın ulusal müsabakasına katılacaklar.

Ardino’da bilgilendirme günü

Kırcaali İl Bilgi Merkezi, Ardino (Eğridere) kasabasında bilgilendirme günü düzenledi. Kasaba
merkezinde kurulan seyyar standda merkezde görevli uzmanlar, yerli vatandaşlara Avrupa Birliği’nin
yeni 2014-2020 program dönemine ilişkin operasyonel programları ve açılan başvuru prosedürlerini
tanıttı.
İl Bilgi Merkezi Uzmanı Kadir Mustafov, hibe
desteği sağlanması üzere “Yenilikler ve Rekabet
Edebilirlik”, “Entelektüel Büyüme İçin Bilim ve Eğitim” ve “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” operasyonel programlarınca başvuru prosedürlerinin
başlatıldığını bildirdi.
Kasaba sakinleri ve konuklara yeni 2014-2020
program dönemine ilişkin bilgilendirme malzemeleri dağıtıldı. Girişim, Merkezin ildeki yedi ilçede
düzenlediği Bilgilendirme Günleri kapsamında
gerçekleşti.
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Kırcaali’de yeni akademik yıl törenle açıldı
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Plovdiv
(Filibe) Paisiy Hilendarski Üniversitesi (PU) Kırcaali Lüben Karavelov
Şubesinde düzenlenen
yeni 2012-2013 akademik
yılının açılış töreninde
hazır bulundu. Üniversiteliler Marşı ve Kırcaali
Şubesi’nin marşıyla başlayan törende resmi konuklar arasında Vali İliya
İliev ve İl Eğitim Müfettişliği Başkanı Grozdan Kolev
hazır bulundu.
Üniversitelileri ve hocalarını selamlayan Müh.
Azis, yüksek eğitim kurumu yönetiminin her
zaman Kırcaali Belediyesinin desteğine güvenebileceğine kanaat getirdi.
Belediye Başkanı, Kırcaali Şubesi’nin ilçenin
gelişimi açısından daima
önemli rol oynadığının
altını çizerek, ileride üniversiteye dönüştürülmesi

da bu bölümlere öğrenci
kabulü devam ediyor. Burada da boş kontenjanın
dolması bekleniyor.
Lüben Karavelov
Şubesi’nde yeni akademik yılında yedi ihtisas
üzerine lisans derecesinde eğitim sunuluyor.
En fazla kontenjanı 50
kişi olmak üzere İşletme
Bölümü’nün, diğerleri
Turizm Bölümü’nün 30
kişi, Biyoloji ve Çevre
Koruma Bölümü’nün 20

ümidini ifade etti. Şube
yönetimine öğrencilerin
Belediyenin hizmet birimlerinde sadece eğitim
alanında değil, başka
alanlarda da staj yapmalarını önerdi.
Lüben Karavelov Şubesi
ilan ettiği öğrenci konten-

janını yüzde 75 oranında
doldurdu. Birinci sınıfa
gidecek üniversitelilerin
sayısı 195, yeni akademik yılında şubede eğitim
görecek toplam öğrenci
sayısı ise 795. Geleneksel olarak “Yabancı Dil ile
İlkokul Pedagojisi”, “Ya-

bancı Dil ile Okul Öncesi
Pedagojisi”Bölümlerinde
ve onlarla birlikte yeni
bölümlerden İşletme Bölümü kontenjanları da
yüzde 100 doldu. “Turizm” ve “Biyoloji ve Çevre Koruma” bölümleri de
ilgi uyandırıyor. Şu anda

mıştır.
Okul, 1945 yılında 90
öğrenciye sahip dört sınıflı okul oluyor. 40’lı yılların sonlarında ve 50’li
yılların başlarında okulun
kurucusu Emin Efendi’nin
oğlu Niyazi Emin Efendi
bu okulda öğretmen ola-

öğretim yılının başında
yeni müdür atanan Raif
Eşref tarafından hizmete
açılmıştır. Aynı ders yılında öğrenciler 8. sınıfta da
eğitimine devam ederek,
ilk ve ortaokul eğitimini tamamlıyorlar. 1975 yılında
okulun kuruluşunun 50.

liği elde etmesi okul için
önemli bir başarıdır. 1974
yılında Burgaz’da düzenlenen 4. Ulusal Folklor
Festivali’nde okulun folklor grubu, ödül ve bronz
madalya kazanıyor.
1978-1980 eğitim öğretim yılında açıkta ve
kapalı alanda çalışmalar
yapılan okulun spor bölümü oluşturuluyor. 19861988 döneminde masa
tenisi, voleybol, hentbol,
basketbol, serbest güreş
ve jimnastik salonlarına
sahip bir spor tesisi inşa
ediliyor.
1983-1985 döneminde
6 yaşındaki çocukların
da eğitime katılmaları ve sınıf dışı grupların artmasından dolayı
okul binası genişletiliyor.
1987 yılında okul müdürü Minko Minkov’un girişimiyle okulun kalorifer
tesisatı yapılmıştır. Okulda, yerel Ahrida Tekstil
Atölyesi’nin eleman gereksinimini karşılamak
üzere Ardino Mesleki ve
Teknik Lisesi’ne bağlı olarak sınıflar oluşturuluyor.
1989 yılında Bulgaristan
Türkler ine uygulanan
Türkiye’ye zorunlu göç
nedeniyle okul öğrencilerinin sayısında ciddi
oranda azalma oluyor. Liseye dönüştürülmesi fikri
gerçekleştirilemiyor. 1994
yılında okulun eski öğrencilerinden Mustafa Emurla okula müdür atanıyor.
Okulun çatısı altında 18
çocuğun tam gün programa katıldığı bir anaokulu
faaliyette bulunuyor.

Tosçalı okulunda çifte bayram
15 Eylül, Ardino (Eğridere) İlçesi Gorno Prahovo
(Tosçalı) Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim
Okulu için çifte bir bayramdı.
Yeni öğretim eğitim yılının açılışı köyde okulun
90. yıldönümüne denk
geldi. Şarkı, dans ve şiir
içerikli zengin bir programla okul öğrencileri 15
Eylül’ü gerçek bir bayrama dönüştürdüler. Okul
Müdürü Mustafa Emurla,
öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenlerin yeni
eğitim öğretim yılını tebrik etti.
Yıldönümü kutlama etkinliğinde Ardino Belediye
Başkan Yardımcısı Nasko
Kiçukov, Ardino Belediye Kültür Mirası Koruma
Konseyi Başkan Yardımcısı Selahidin Karabaşev
ve köy muhtarı İbryam
Murad hazır bulundu.
Nasko Kiçukov, öğrenci,
öğretmen ve velilere yönelik yeni eğitim öğretim
yılının başlaması münasebetiyle Belediye Başkanı Resmi Murat’ın tebrik
mektubunu okudu.
Gorno Prahovo köy okulu, 1925 yılında köyde ve
çevrede o zamanın en
eğitimli biri olarak tanınan
Emin Niyazi Efendi’nin
girişimiyle kurulmuştur.
Okulun ilk öğretmeni Hafız Hasan’dır. Geçen asrın 30’lu yıllarında okulda
öğretmen olarak Lübino
(Ömerler) köyünden Kemal Mümün ve Troyan’dan
ilk Bulgarca Öğretmeni
Todor Vasilevski çalış-

rak ve daha sonra 13 yıl
müdür olarak çalışıyor.
1951-1952 eğitim-öğretim yılında okulun ilk
vakayinamesini başlatan
Karlovo İlçesi Rozino
köyünden Stoyko Spirov okul müdürü tayin
edilmiştir. Ertesi yıl okul
temel laiki eğitim verilen
ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür.
İlk kadrolu yerli öğretmenler Abdurahman Rasimov, İbryam İbryamov
ve Başevo’dan (Hallar)
Sadettin Süleymanov.
Yarı yüksek eğitimli ilk
öğretmenler 1959-1960
ders yılında göreve atanan Şükrü Rasimov ve
Nazif Sadettinov. Öğrenci sayısının artmasıyla
1963-1965 eğitim öğretim yılında yeni bir okul
binası inşa edilmiştir.
Okul 1965-1966 eğitim-

yıldönümü kutlaması yapılmıştır. Yıldönümü münasebetiyle Halk Eğitim
Bakanlığı Okulu eğitim
sürecine verdiği katkıdan
dolayı 2. derece devlet nişanı ile ödüllendiriyor.
1974 yılında Ramadan
Emurlov’un yönetiminde
Serbest Güreş Kulübü kuruluyor. Takımın güreşçileri ilçe, il ve ulusal turnuvalarda bir sürü başarılar
elde ediyor. 1982 yılında
Ulusal Serbest Güreş
Şampiyonasında öğrenci
Rafet Sabriev altın madalya kazanıyor. Bu okulun
spor faaliyetinde kaydedilen ulusal düzeyde ilk büyük başarıdır. 1979 yılında
öğrenci Sadık Tahir, il turnuvasında birinciliği elde
ederek, altın madalya kazanıyor. Bahri Emurlov’un
Kimya Olimpiyatı’nın il
müsabakasında birinci-

kişi, Bulgarca ve İngilizce
Bölümü’nün 25 kişi, Yabancı Dil ile Okul Öncesi
Pedagojisi Bölümü’nün 20
kişi, Yabancı Dil ile İlkokul
Pedagojisi Bölümü’nün
30 kişi ve Bulgarca ve
Tarih Bölümü’nün kontenjanı 20 kişi. En yüksek
öğrenim ücretini dönem
başına 310 leva miktarında İşletme Bölümü’nde
okuyanlar ödeyecek.

Resmiye MÜMÜN

Hasan Azis’e
tebrik mektubu
Hoşgörü Belediyeler Birliği tarafından Yılın Belediye Başkanı 2015 Yarışması’nda büyük ilçelerde “Dolu
Dolu Yaşam Ortamı” kategorisinde “Yılın Belediye Başkanı” seçilen Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e
tebrik mektubu gönderildi.
Mektupta, “Hakkıyla kazandığınız ödül için sizi tebrik
etmekten memnuniyet ve şeref duymaktayız! İlçenizin
ve sakinlerinin iyi Avrupalı geleceği uğruna aktif olarak
çalışmaya devam etmenizi dileriz! Vatandaşlara yaşamak ve kendilerini gerçekleştirmek için daha iyi bir ortam yaratılmasına yönelik aktif politikanın tanındığına
işaret olan bu yüksek ödülü tutmanızı dileriz!” deniliyor.
Hoşgörü Belediyeler Birliği ekibi tarafından, “Bu
ödülle dinamik bir şekilde gelişen ilçenizin sakinlerinin size büyük güveni olduğunu gösteriyorsunuz” diye
vurgulanıyor.

İş dünyası enerji
kurullarına giriyor

İş dünyası temsilcileri devlet enerji şirket kurullarının
çalışmalarına katılacaklar. Bunun yanı sıra Enerji ve
Su Düzenleme Komisyonu’ndaki katılımları da artırılacak. İşveren örgütleri temsilcileri Başbakan Boyko
Borisov ile görüşmelerinde bu konuda anlaşma sağladılar.
Mevzuat değişikliklerle elektrik enerjisi satın alımı
ile ilgili yeni ayrıcalıklar ruhsatına moratoryum uygulanacak. Yenilenebilir enerji kaynakları sektörü şirketleri
tarafından yolsuzlukların tespit edilmesi durumunda
ayrıcalıklı fiyatın kaldırılması konusunda Başbakan
Tomislav Donçev sorumluluk üstlendi.
Enerji alanında reformların yol haritasını çizecek çalışma grubuna iş dünyası temsilcileri de dahil edilecek.

AP Bulgaristan'a yardım
paketini onayladı
Avrupa Parlamentosu bütçe komisyonu yıl başında
ülkemizde meydana gelen seller neticesinde oluşan
zararların ortadan kaldırılması için 6 milyon 400 bin
Avroluk yardımı onayladı.
Kaynaklar, Bulgaristan ve Yunanistan’da altyapının
onarımı için öngörülen 6 milyon 300 bin Avroluk yardım paketinin bir parçasıdır. Kaynaklar” Dayanışma”
fonundan sağlanacak.
Parlamentonun ekim ayında düzenlenecek olağan
toplantısında yardım ile ilgili nihai kararını açıklaması bekleniyor. Avrupa Komisyonu Bulgaristan ve
Yunanistan’ın talebi üzerine acil kalkınma çalışmaları
için öngörülen kaynakların yüzde 10’u kadarını tahsis
etti.
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Geleneksel Bayram Konserine Yoğun İlgi
destekten dolayı huzurlarınızda Belediye Başkan Adayı Hasan Azis’e
teşekkür etmek istiyorum.
25 Ekim’de seçimlerde
kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah, tekrar
belediye başkanı seçilecektir” dedi.
Ömer Lütfi Derneği’ne,
T.C. Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, T.C. Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş, HÖH Başkanı Lütfi Mestan, konserde hazır
bulunan Kırcaali, Cebel,
Momçilgrad, Ardino Belediye Başkan Adayları,
Krumovgrad (Koşuka-

1. sayfadan devam

ye Başkan Adayı Sunay
Hasan, Ardino (Eğridere)
Belediye Başkan Adayı Resmi Murat, Geçici
Kırcaali Belediye Başkanı Elisaveta Kehayova,
HÖH Kırcaali İlçe Başkanı Muharrem Muharrem,
HÖH Kırcaali İl ve İlçe
Başkanları Bayram Bayram ve Kadir Mustafov,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Haskovo (Hasköy) Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, ilde
HÖH Meclis Üyesi adayları resmi konuklar olarak
hazır bulundular.
Programın sunuculuğunu yapan Türkçe Öğretmeni Habibe Halibram,
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Alper
Aktaş’ın Kurban Bayramı
münasebetiyle gönderdiği tebrik mektubunu
okudu. Başkonsolos, bereketli, hoşgörülü, sağlıklı bir ömür dilekleriyle
bölge halkının bayramını
kutlayarak, esenlikler diliyor.
Kırcaali Türk Folklor
Ekibi’nin bir Rumeli dansıyla başlayan konserde
Çilek Çocuk Folklor Ekibi
ve Sürpriz Modern Dans
Grubu da muhteşem

dans gösterileriyle yer
aldı. Kırcaali Türk Folklor
Ekibi’nde yer alan gençlerin sunduğu Zeybek
dansı ise seyircileri bir
kez daha büyüledi. Ayrıca derneğin sevilen solistlerinden Mert Hüseyin
ve Behiye Ahmet slow
pop, arabesk ve türküler
söylediler, büyük alkış aldılar. Yıldızı parlayan küçük solist İlayda Şevket
ritimli türkülerden başka,
bu defa yeni isimlerden
Tolga Hasan ile düet olarak şarkı söyledi. Büyük
beğeni kazandılar.
Konserde ilk defa yeni
solistlerden Duygu Bey-

han, Duygu Emin’den
başka Üçüzler Grubu
da sahne aldı. Üçüzler
Grubu’ndan Mert Hüseyin, grubu yeni kurduklarını, daha bir ay bile
olmadığını belirtti. Yeni
solistler ve Üçüzler Grubu izleyicilerin beğenisini
kazandı. Genç yetenekler sürekli alkışlandı.
TÜRKSAD Başkanı ve
Ömer Lütfi Derneği Müdürü Müzekki Ahmet,
“Biliyorsunuz 25 yıldır
konserler tertipliyoruz,
ilk defa söz alıyorum ama
almam gerekiyordu. Çünkü bu güzel çocuklara
ben huzurunuzda teşek-

kür etmeden yapamazdım. Derneğimizin en
küçük 3-4 yaşlarındaki
çocukların grubu da var,
ancak bu konsere hazırlanamadık. İnşallah,
23 Nisan-Çocuk Bayramı konserinde güzel
güzel programlarla yine
huzurlarınıza çıkacağız.
Bu grupların yöneticileri
Yüksel Esen ve Sebahat
Necib’e bir ay zarfında bu
programı hazırladıkları
için teşekkür ediyorum.
Tüm bu çocuklarımız,
derneğimiz adına Kurban Bayramınızı kutluyorum. Ben şimdiye kadar bize vermiş olduğu

Belediye Başkanı, Rodopski Far Halk
Toplum Merkezi’nin onarımını denetledi
Gledka semti Rodopski Far Halk Toplum
Merkezi 1938 binasının onarım çalışmaları
sürüyor. Yerel seçimler
öncesi son iş gününde Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, yapıyı denetledi. Onarım çalışmaları
geçen ağustos ayında
başladı. Bu Halk Toplum Merkezi’nin binası
ilçedekiler arasında en
kötü durumda olanıydı. Prova salonlarında
zemin çökme tehlikesi
mevcuttu ve bu da toplum merkezi çalışanları
ve amatör sanatçıların
hayatı ve sağlığını tehlikeye sokuyordu.
Temmuzun sonunda
Halk Toplum Merkezi
kötü çalışma koşullarından dolayı İş Müfettişliği tarafından kapatıldı. 29 Temmuz 2015
tarihinde Müh. Hasan
Azis ile yaptıkları gö-

rüşmede Halk Toplum
Merkezi’nde faaliyette
bulunan amatör sanatçılar binanın acil onarımı gerektiğini dile getirdiler. Belediye Başkanı,
binanın kurtarılması
için acil önlemler alınmasına ilişkin sorumluluk üstlendi. Belediye
Bütçesinde sınırlı mali
kaynaklara rağmen
belediye yönetimi acil
onarım çalışmaları için
70 bin leva ayırdı. Ona-

rım, bina yapısının güçlendirilmesi, çatının,
drenaj ve atıksu arıtma
sisteminin onarımı, yer
döşemelerin değiştirilmesi, iç duvarların boyanmasından ibaret.
Ağustos ayında Gledka semtinde Rodopski
Far Halk Toplum Merkezi 1938 çatısı altındaki otantik Trakya
folkloruna ilişkin grupların provalar yaptığı binanın onarımını üstlen-

mesi üzere bir
şirketle sözleşme imzalandı.
Belediye
Halk Toplum
Merkezi binasının komple
yeniden yapılandırılmasına
ili şk in proje
hazırladı. Çeşitli kurumlara
sayısız başvuruda bulundu, Kültür
Bakanlığı’ndan
projenin finanse edilmesini rica etse de, finansman sağlanmadı.
Rodopski Far Halk
Toplum Merkezi 1938
çatısı altındaki foklor
grupları onlarca prestijli ödül aldı. Binanın
onarımı tamamlanınca grupların kazandığı
ödüllerin sergileneceği
bir köşe oluşturulacak.
Kırcaali Haber

vak) Belediye Başkan
Adayı Sebihan Mehmet,
Çernooçene (Yeni Pazar) Belediye Başkan
Adayı Aydın Osman, Kirkovo (Kızılağaç) Belediye
Başkan Adayı Şinasi Süleyman, HÖH İl Teşkilatı,
HÖH Kirkovo İlçe Teşkilatı, HÖH Momçilgrad İlçe
Teşkilatı, Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet tarafından çiçek sunuldu.
Program sonunda konserde yer alan çocuk
ve gençler hep birlikte
sahneye çıkarak “Hayat
Bayram Olsa” şarkısını
söylediler.

Necmi Ali: “Bulgaristan’ın
etnik modeli, Batı Balkan
ülkelerine örnek olmalı”

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) ev sahipliğini yaptığı Liberal Güneydoğu Avrupa Ağı’nın
(LIBSEEN) yıllık liderlik toplantısında Avrupa Birliği Parlamentosu Avrupa Liberal ve Demokratlar
İttifakı (ALDE) Grubu Üyesi Milletvekili Necmi Ali,
”Bulgaristan’ın etnik modeli, AB ve NATO üyeliği
yolundaki Batı Balkan ülkelerine olumlu örnek olabilir. O canlılığını kanıtladı ve demokrasiye geçiş
yıllarında Bulgar toplumunun dönüşümünde yadsınamaz bir rol oynadı. Bu etnik model, Avrupa’nın
bu kesiminde yaşanan etnik, dini, bölgesel, siyasi
ve sosyal boyutları olan çatışmalarla başa çıkmaya
yarayabilir” diye kaydetti. Liberallerin bu yılki forumunda Güneydoğu Avrupa’dan bakan, milletvekili
ve liberal parti başkanları olan 40’ın üzerinde liberal
liderler hazır bulundular.
Milletvekilinin ifadesine göre Avrupa Birliği’nin Batı
Balkan ülkelerine Avrupa perspektifi verilmesine
ilişkin üstlendiği sorumluluk, bölgede kalıcı istikrar
sağlanması ve siyasi sistemlerin, ekonomi ve toplumların dönüşümünün tamamlanmasında kilit önem
taşımaya devam ediyor. Necmi Ali, “Barışın, istikrarın, demokrasinin olduğu Batı Balkan ülkelerinden
Avrupa Birliği’nin stratejik çıkarı var. AB Parlamentosu Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE)
Grubu, AB’nin Batı Balkan ülkelerine karşı entegre
bir yaklaşımı benimsemesi fikrini paylaştı. Bu yeni
yaklaşım daha fazla arzu ve AB’nin ilave sorumluluk üstlenip, ardından bu süreci kolaylaştıracak ve
destekleyecek önlem ve mekanizmalara dayanıyor.
Birinci yerde bir gerçektir ki, tüm bu Batı Balkan
ülkeleri birbirine bağlıdır ve işbirliği içerisinde olmalıdır. Burada aynı etnik azınlığın mensuplarının
birkaç komşu ülkede yaşadığı etnik açıdan heterojen
olan bir bölgeden bahsediyoruz. İkinci sebep tüm bu
ülkelerin benzer türden problemler yaşıyor olması
gerçeği ki bu AB Parlamentosu’nun aldığı siyasi kararlarla da doğrulanmaktadır. Bu öyle bir yaklaşım
ki, tüm konulan kriterlere uyulmalı, çeşitli ülkelerde
önemli farklılıklar olmaksızın eşitleştirilmelidir. Bu
konu AB’nin ciddi bir sorumluluğu olmalıdır” diye
sözlerine ekledi.
AB Parlamentosu Milletvekili, Batı Balkan ülkelerinin AB’ne gelecek üyeliğinin AB vatandaşları
ve bölgedeki ülkelerin vatandaşlarına, özellikle şu
anda AB’nde en önemli mesele olan mülteci krizi
bağlamında, ortak çıkar sağlayacağı kanaatindedir. Necmi Ali, “Balkanlar, Avrupa’ya aittir ve bizim
ortak sorunlarımız var. Ve Avrupa sorunları dendiği
zaman bizler sadece AB’ne yönelik sorunlar anlamıyoruz, bizim kıtamızda mevcut sorunları da anlıyoruz” diye özetledi.
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Malkoç Bey’in türbesi restore edildi
Akıncı bir sülale olan
Malkoçoğulları sülalesinin
soyatası olan Malkoç Bey,
Sultan I. Murat ve Yıldırım
Beyazid zamanının komutanlarındandır. 1389 yılında 1.Kosova savaşında
sağ cenah okçu kumandanı olarak savaşmış. Bu
savaşta oğlu Mustafa Bey
de sol cenah okçu kumandanı olarak görev yapmıştır. Tarih sayfalarında bu
savaşta adı Hamidoğlu
Malkoç olarak geçmiş
olan Malkoç Bey’in Hamidoğulları Beyliği’nin
komutanlarından olduğu,
Hamidoğulları’nın ilhakıyla Osmanlı Devleti’ne hizmete devam eden beylerden olduğu düşünülmektedir. 1396 yılında Niğbolu Savaşı’nda da Türk
Ordusu’nun sol kanadında komutan olarak görev
yapmıştır. Padişah I. Beyazid (Yıldırım) Han, Avrupa devletlerinin oluşturduğu yüz bin kişilik Haçlı
Ordusu karşısında altmış
bin kişilik Türk Ordusu’na
kumanda ederek yaptığı
Niğbolu Meydan Savaşı’nı
25 Eylül 1316 tarihinde
kazanmıştı.
Bu savaşta, Türk cephesinin sol kanadında, akıncı Malkoçoğlu ailesinin
atası, kumandan Malkoç
Bey, büyük kahramanlıklar gösterip Padişah Yıldırım Beyazid’in takdirlerini
almıştı.
Malkoç Bey’in türbesi şu
an Bulgaristan Sevlievo
bölgesi Burya köyündedir.
(eski adıyla Malkoçova).
Restorasyon çalışması
1-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.
28 Haziran 2015 saat
17.00 Burya (eski adı
Malkoçevi) köyüne varış
Sürekli bir yağmur ye-

na kadar ben bir motorlu
tırpan bulup otları kesmeye karar veriyorum. İşin
ortasında ustalar arıyor
ve araçlarının yolda kaldığını söylüyor. İşi gücü
yarım bırakıp, araçlarını
çekmeye gidiyorum kendi
aracımla. Bakırdan dökülürcesine yağan yağmur
da çabası.

ne geldiği bu türbe mezara, içindeki muhteşem
komutana gecikmiş olan
saygı ve ilgiyi göstermem
gerektiğini derinden, içim
sızlayarak hissettim. Motosiklet sürüşü, rota…
Her şeyi bir kenara bırakıp, Şubat 2015’in dehşetli bir kışında, arabam ile
Şipka Geçidi’ni tırmanıp

orada bıraktığımız soydaşlarımız. Bu duygular içindeydim ve aklım
yerinde değildi. Kendisi
beni Veliko Tırnovo müftüsü ile telefonda konuşturdu. Daha önce de pek
çok kişi gelmişti ziyarete
ve aynı vaatlerle. İki ülke
kültür bakanları ve politikacılar, çeşitli ziyaretçiler,

Evet, her şey böyle başlamıştı. Bismillah diyerek
orayı internette gördüğüm
andan itibaren kafama
koyup, bin şükür, kazasız
belasız bitirdiğim yenileme işte böyle başlamıştı.
İşin en başı; nasıl oldu
da orayı buldum? İzinler? Gidip gelmeler…
Yaz tatilimde motosikletim ile Balkanlar ağırlıklı
tüm Avrupa’daki TürkOsmanlı eserlerini, ince
eleye, sık dokuyarak, yerli
yabancı internet sayfaları, çeşitli yazarların yayınlarını inceleyerek, ta
ki Malkoç Bey’in mezarı
gözüme ilişene dek, belli
başlı Osmanlı eserlerini, kalacak yerleri, GPS

nilemenin ilk haftası boyunca sürdü. Türbenin ve
caminin bulunduğu arazi
10 dönüm ve içinde yer
yer akıncı beyinin askerlerine ait mezarlar mevcut.
İlgisizlikten dolayı insan
boyunu aşan yabani otlar
büyük bir engeldi. Türbeye ulaşmak neredeyse
imkânsızdı. Ustalar vara-

üzerinde rota güzergâhı
üzerine koya koya, diğer
yandan da bu gezimi destekleyici arayışları…
Ke n d i m d e n u t a n ı p,
maalesef 2005 (bulunma yılı) yılından bu yana
hiçbir şey yapılmayan,
bahçesinde içki şişeleri
ile sarhoşların cirit attığı
ve etrafının çöplük hali-

kendimi bir anda köyde
buluverdim. Bomboş,
hemen hemen hepsinin
yaşlı olduğu ve yaklaşık
30 kadar Türkün yaşadığı Burya’daydım. Hemen
türbeyi bulup, bir an önce
görüp kavuşmak istedim.
Yıkıldığım an…
Etraftan birkaç kişiyle
tanışıp, yarım yamalak
Bulgarcam ile aklıma ilk
gelen soruları sormak
cevaplar almak ve öğrenmek istiyordum her şeyi.
Tabi hemen türbe yakınındaki cami de içimi burkmuştu. Mihrap ve minber
altları kazılmış oyulmuş,
hazine aranmıştı içinde.
Yıkık çatısı ve eski bir tabut ilgimi çeken, gözümü
alan ilk
şeylerdi.
Gözler i m hep
bir yazı,
bir resim,
bir kayır
ar ıyordu
fakat nafile…
Köyün
en hatırı sayılır
Mümin
(Mutişev)
amca ile
tanıştım
ve sanki
çok eski
tanıdıkmışız gibi sarıldık
durduk. Ne için geldiğimi anlatırken kendisi de
Türkçemi, kelimelerimi
seçerek anlamaya çalışıyor sorular soruyordu.
Düşünün bir, yıllar önce
akıncıların at koşturduğu,
belki de onlardan birinin
büyük torunu ve bir buçuk asır önce çekilerek

hatta TRT… Söylediklerine göre TV ekranlarına
bile çıkmış burası. Ben bir
sürü web sayfasında pek
çok görselli ve dokunaklı
yazılar, ünlemler gördüm
fakat netice sıfır. Bu kadar
mı zordu bu iş? Bu kadar
mı pahalı? Hepsi beni
daha da kamçılamıştı.
Netice şuydu: orada yatan
bir zat, bir mevta. Hiç mi
saygımız kalmamıştı bu
dedemize, bir Müslüman
olarak biz ve Hıristiyan
olarak onlar? Helalleşip
tekrar geleceğimi söyledim ve köyden ayrıldım…
İzin süreci… Sağ olsunlar Bulgaristan’da tanıdığım birkaç kişi vasıtasıyla
yerel yönetimden ve çeşitli kurumlardan bir sürü
arama, gerekçe izah etme
ve yapılacak işleri güzelce anlattıktan sonra artık
ben de o köyün bir kayıtlı
sakiniyim ve yenileme iznim var…
Kalacak yer bulamıyoruz, suyumuz ve elektriğimiz yok… Bunlar için
ne yaptımsa boşa çıktı.
Köyde kimse kiralık ev
vermek istemedi. Türbe
civarında yaşayan Bulgarlar su ve elektrik vermediler. Hâlbuki konaklama,
su ve elektrik işini köyün
muhtarı çözeceğine söz
vermişti. Sonuç: köye 5
km uzakta başka bir köydeki otelde konaklama,
taşıma su ile işe başladık
ve 3 gün aracımla bidonlarla su taşıdım. Elektrik?
Jeneratör almaya karar
verdim, ta ki en son tanıştığım Orhan Kurt adlı çok
ama çok yardımsevere bir
arkadaşa kadar. Traktörü
ile koca bir tanker su ge-

tirdi, Jeneratörünü kullanmamız için verdi. Ve daha
pek çok konuda yardımcı
oldu. Annesi ve kendisi
çok ama çok misafirperver insanlar. Allah razı
olsun hepsinden. Onlardan ayrılmak gerçekten
zor oldu.
Lojistik ve malzemelerin temini derken biz işe
ancak tam 1 Temmuz’da
başlıyoruz.
Restorasyon süreci ve
aşaması: mümkün olduğu kadar aslına sadık
kalmaya çalıştık. Kesme
taşlardan olan çatı kiremitle değişti. Gerekçesi:
taşlar gereksiz bir ağırlık
yapıyordu. Taşları indirip, çatıyı sökerken çatı
arasında domuz kafatasları ve derileri beni çok
üzmüştü. Çatı tamamen
söküldü ve her şeyiyle
yenilendi, daha sonra
türbe içine girdik. Duvarlara sıva ve boya, içeride
yerlere yeni fayans döşeme, yeni bir giriş kapısı.
Türbenin cam çerçeveleri de yoktu. 6 adet ahşap
kapak olan cam çerçeve
yerlerine, plastik doğrama koydum (sebebi içeriyi mümkün olduğu kadar temiz tutmak) Ahşap
kapakları da yenileyip
boyadım. Sökmeye kıyamadım. Bazılarının üzerlerinde çok eski ay yıldız
çizimleri vardı. Bunları da
muhafaza ettim. Aynı şekilde kapı yanı ve eşiğini
aydınlatması için yapılan
duvardaki oyuğu küçük
camla kapattım. Dışarıdan içeriye herhangi
bir hayvan ve haşeratın
girmesini mümkün olduğunca engellemek için.
Dahası, içeride Malkoç
Bey’in çok eski, kısmen
yanmış (mumlardan ötürü) bir tac- şerifi vardı.
Bunu temizleyip, cam
fanus içine aldım ve duvarda bulunan iki adet
mumluk oyuntusunun içine sabitledim.
Duvarlardaki eski taş
işçiliğini bir nebze olsun
göstermek için, içeride
iki yerde çerçeve şeklinde yerleri sıvamadım
taşlar ve işçilik gözüksün
diye. Belki bizden sonrakiler yapıyı merak eder
inceler diye böyle bir şey
yapmaya karar verdim.
Çok eski iki adet su testisini güzelce temizledim
ve diğer mumluk oyuntusunun içine bıraktım.
Üzerlerinde harika desen
ve boyamalar var. Tam
bir el emeği. Eskiden ne
zanaatkâr ve sanatkâr
milletmişiz. Kapı ve kiriş
üstlerindeki ağaç kirişleri
zımparalayıp vernikledim. Aynı şekilde; dışa-

rıdaki, girişteki payandalar, içerideki çatıyı tutan
ahşap omurgalar hepsi
zımpara ve verniklendi.
Tabut! Kayından yapılma
çok ince fakat esnek ve
sağlam. Güzelce zımparaladım sonra yeşil yağlı
boya ile boyadım. Yerde,
tabut etrafındaki tuğlaları güzelce tamir edip temizleyip boyadım. Tabut
örtüsü, yeni tac-ı şerif
ve duvarlara asılacak
dua çerçevelerini hepsini
Türkiye’den oraya taşıdık.
Kafa tarafı ve ayakucu
taşları: köylülerin söylediğine göre, bunlar çok
eski Roma kalıntılarından buraya taşınan taşlar. Bunları da güzelce
temizledim. Tac-ı şerifin
konulduğu ağaç kütüğü
de(mumlardan kısmen
yanmıştı) güzelce temizleyip boyayıp kafa tarafındaki taşa sabitledim. Tüm
bunlarla meşgul olurken,
diğer yandan da malzeme satın almaya 40 km
uzaklıktaki Sevlievo’ya
(Selvi) gidip geliyordum
her gün ve bazen de 2-3
kez. Sabah saat 7.30 da
başlayıp akşam 8’e kadar çalışıyorduk. İnce
işçiliklerle bizzat ben
uğraşmıştım, kimseye el
sürdürtmüyordum. Çatıdaki kesme taşlardan iki
tane seçtim. Birinin üstüne Malkoç Bey Türbesi
yazıp, ay yıldız çizdim,
diğerinin üstüne de ustalarımın ve kendi adımı
yazıp, duvara yapıştırdık.
Dua çerçevelerini duvarlara astık.
12 Temmuz sabahı ve
ayrılık…
Ustalarım Mustafa Kahraman, Mehmet Mustafa,
Orhan Kurt ve Hüseyin
ağabeyler, Mümin amca
ve eşi Aneta, kızı ve torunu bebek Aksel hepimiz
türbedeyiz. Tabut örtüsünü ve tac-ı şerifi yerleştirdikten sonra, kimimiz dualar edip, kimimiz mumlar
yaktık.
Evet, her satırıyla tekrardan yaşadım ve tekrardan gözlerim doldu
defalarca. İlk terk eden
ustalar oldu. Daha sonra
da diğerleri. En son da
ben… Elimde süpürge,
telefonumda Yasin- Şerif
okunurken, ben gitmemek için bahane bulmaya
çalışıyordum. İçeri dışarı
koşuşturup, etrafı izleyip,
eksik kalan bir şey var mı
diye bakınıp, ağlayıp tekrar içeri girip dua ediyordum. En son kilidi vurup
Bismillah deyip dönüş
yoluna koyuldum.

Birdal KANMI
Ağustos 2015
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Türkçe yayın yapacak Kırcaali Radyosu’na
lisans üçüncü kez ertelendi

Devlet Elek tronik
Medya Kurulu (SEM),
Kırcaali’de günde 3 saat
Türkçe yayın yapması öngörülen bölgesel
radyo için Bulgar Devlet Radyosuna (BNR)
verilmesi gereken lisansın çıkarılmasını
yine erteledi. SEM’in
oturumunda yaşanan
tartışmalar sonucunda
lisans verilmesine ilişkin
karar artık üçüncü kez
ertelendi. SEM tarafından BNR’eye ilk aşamada günde en az 3 saat
Türkçe yayın yapacak
Kırcaali Radyosu’nun
18 saatlik program şemasını tanıtması için iki
hafta süre verildi. SEM,
program şemasıyla tanıştıktan sonra bölgesel radyoya ilişkin yayın
lisansı verilmesi konusunda karar alacak.
SEM, BNR yönetiminin
lisans talebini Kırcaali
Radyosu’nun açılmasına ilişkin ilave belgeler
isteyerek, artık üçüncü
kez geri çeviriyor.
Son oturumda ırkçı ve
aşırı sağcı VMRO Partisi Başkanı Krasimir
Karakaçanov başta olmak üzere partinin 30
temsilcisi ve AB Parlamentosu Milletvekili
Angel Cambazki hazır
bulundu.
Toplantı öncesi pankartlar açarak ve şarkı
söyleyerek ırkçı gruplar SEM binası önünde
protesto gösterisi yaptı,
daha sonra oturuma da

yosu, “Horizont”, Türkçe
ve Parlamento oturumu-

Ardino’nun bayramı
zengin bir kültür ve spor
programıyla kutlandı

katıldılar.
Beş üyeden biri olan
M a r i ya S t oya n ova ,
BNR ile ilgili sorunların
ele alındığı oturumlara
daha fazla katılmayacağını belirterek oturumu
terk etti. Stoyanova’nın
ifadelerine göre Kırcaali Radyosu’nun programı BNR’ye yayın lisansı
verilen başka programlardan derlenmiş ve kalitesizdir.
SEM Başkanı Georgi
Lozanov yaptığı açıklamada, “Yayın lisansı
verilmesi kararını erteledik, çünkü sadece
bir kısmını değil, tüm
programı lisanslamak
zorundayız. Bu nedenle BNR yönetiminden

bu 18 saatlik programın içeriğiyle tanışmak
üzere yeni veya ilave
belgeler istedik. Şimdilik sadece günde 3 saat
Türkçe, 3 saat Bulgarca
yayın yapılması talebini biliyoruz. Gerçekte
3 saat Türkçe yayına
ilişkin lisans mevcut sayılır, çünkü Bulgaristan
Radyosu’ndan aktarılacak” dedi.
Yayın lisansı verildikten sonra ancak 18
saatlik bölgesel programın ılımlı aktarımının
ele alınabileceği kaydedildi. Geri kalan 6 saatlik yayının ise BNR’nin
"Horizont" adlı ulusal
Bulgarca programı ile
doldurulduğu ve tüm

bölgesel radyoların bu
şekilde çalıştığı belirtildi.
Oturumda Mariya Stoyanova, orta dalga radyo vericilerinin kapatılmasından dolayı tüm
ülkeyi kapsamayan Bulgaristan Radyosu’nun
yayın lisansının geri
alınmasını talep etti.
Aynı zamanda yayın lisanslarına göre anadili
Bulgarca olmayan Bulgaristan vatandaşlarına
yönelik yayın yapması
gereken, fakat onun
ifadelerine göre bunu
hiç birinin yapmadığı
BNR’nin bölgesel radyolarının lisanslarının
da geri alınmasını istedi.
1 Eylül’de Şumnu Rad-

Bulgar Kızılhaç Kırcaali İl Şubesi, Türk
Kızılay Maltepe Şubesi ile işbirliği yapacak
İstanbul Türk Kızılay’ı
Maltepe Şubesi Başkanı
Köksal Köse başkanlığında bir heyet Kırcaali’ye
çalışma ziyaretinde bulundu. Türk Kızılay’ı Maltepe Şubesi ve Bulgar
Kızılhaç (BÇK) Kırcaali İl
Şubesi arasında işbirliği
yapılmasına ilişkin sözleşme imzalandı.
Bulgar Kızılhaç Kırcaali İl
Koordinasyon Kurulu Başkanı Dr. Todor Çerkezov,
konukları il teşkilatının faaliyetinin temel yönleriyle
tanıştırdı, Bulgar Kızılhaç
Kırcaali İl Koordinasyon
Kurulu Genel Sekreteri
Jana Çakırova teşkilatta
mevcut sorunları ve elde
edilen başarıları tanıttı. İki
teşkilatın yardım misyonu
alanında gelecekte yapacakları işbirliği ele alındı.

na yer verilen program
yayınlamaya başladı.
8.00-8.30, saat 15.0016.00 ve 20.30-21.00
saatleri arasında Türkçe
programlar yayınlanıyor.
Kırcaali Haber

Bu sözleşme (BÇK) Kırcaali İl Şubesi’nin Türk
Kızılay’ın bir bölge şubesi
ile imzaladığı ilk sözleşmedir.
Komşu Türkiye’den gelen konuklar Huzurevini

ve Kızılhaç Hospis’ini
ziyaret ettiler. Bulgar
Kızılhaç Kırcaali İl Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilen sosyal
hizmetlerden yararlanan
tüketicilerle görüşüp soh-

bet ettiler. Gördüklerinin
ve kendilerine gösterilen
misafirperverliğin hoş bir
sürpriz olduğunu ifade
ettiler.
Kırcaali Haber

Ardino’da (Eğridere) geleneksel sonbahar şenlikleri
açılış konuşmasında Belediye Başkanı Resmi Murat,
“Ardino’da bu yılki sonbahar kültür şenlikleri de kaynakların canlandırıcı suyuna ve memleketin serin havasına doyan akrabalar, yakınlar, dostlar arasındaki
hasret ve nostaljik özlemlerinin giderildiği günler olsun!” diye dilekte bulundu. Belediye başkanı, çeşitli
kültür ve spor etkinlikleriyle bu şenlik günlerinde başarılacak olan en önemli şeyin insanların birleşmesi
ve kaynaşması olduğunu vurguladı.
Geçen hafta cuma ve cumartesi günleri Huş Ağacı
Ormanı’nın eteklerinde kurulu Ardino kasabasında yurt
içinden ve yurt dışından yüzlerce kişi şenlik için bir
araya toplandı. Resmi konuklar arasında Türkiye’den
kardeş Bursa Nilüfer ve İstanbul Kartal belediyele-

rinden resmi heyetlerin yanı sıra Bursa Eğridereliler
Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kartal Balkanlılar
Kültür ve Dayanışma Derneği temsil heyetleri hazır
bulundular. Ardino Onursal Vatandaşı Reşat Aydın da
şenlikleri şereflendirdi.
Ardino‘nun bayramı münasebetiyle kasabanın
tüm sakinleri, konukları ve Belediye Başkanı Resmi
Murat’a gönderilen Bulgaristan Öğretmenler Birliği Başkanı Yanka Takeva ve Dimitrovgrad (Kayacık)
Meclis Başkanı Stefan Dimitrov tarafından tebrik mektupları alındı.
Bu yıl da kasabanın sakinleri ve misafirleri zengin
bir kültür ve spor programının keyfini çıkarma fırsatı buldular. Artık ikinci yıl yerel Perla Restoranı’nda
Ardino’da küçük ve orta firmaların, kardeş belediyelerin ve dostluk ve dayanışma derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla “Ardino İlçesine Yatırım Yapalım” başlığı
altında iş forumu gerçekleştirildi.
Sundukları konserlerle Tek Rumeli Televizyonu'nda
program sunuculuğu yapan ünlü Türk sanatçı Faruk
Yılmaz, Rumeli türkülerini sevenleri, Valya ise popfolk müziği sevenlerini coşturdular. Konserlerden sonra
muhteşem havai fişek gösterisi yapıldı. Gecenin sürprizi ise inanılmaz bir ateş topu şovuydu.
Ardino Folk Ritım Balkanika Halk Oyunları Kulübü
Grubu ve koreografisini Miroslav Kayciev’in yaptığı
Smolyan (Paşmaklı) Folk Ritım Dans Grubu küçük bir
konser programıyla heyecan verici Rodop halk oyunları ve hora gösterisi sundular. Bulgar halk müziği ezgileriyle meydan canlandı, küçüğü de, büyüğü de tepilen
kıvrak horalara katıldı.
Dimitrovgrad’dan (Kayacık) Mihail Todorov ve grubu da izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Konser programında kasabadaki 1921 Rodopska İskra Halk Toplum
Merkezi’nin çatısı altındaki Zvınçe Çocuk Vokal Grubu
ve yerel Sığınma Evi’nden yetenekli müzisyen Branislav Petkov da yer aldı.
Spor programı Kınço lakaplı Hikmet Taibov adına
satranç, plaj voleybol ve masa tenisi turnuvalarından ibaretti. Nilüfer Parkında Slıntse Birleşik Çocuk
Kurumu’na giden çocukların katılımıyla spor etkinliği
gerçekleşti.
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Başbakan Borisov: "Türkiye ile
ortak bir inisiyatif geliştiriyoruz"
Başbakan Boyko Borisov,
"Türkiye Başbakanı Davutoğlu ile birlikte sığınmacılar
konusunda ortak bir inisiyatif
geliştiriyoruz" dedi.
Brüksel'deki Avrupa Birliği
(AB) liderleri zirvesine katılan
Borisov, toplantı öncesi Bulgar gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu
ile özellikle sığınmacılar konusunda yoğun bir işbirliği içinde
olduklarını ve ortak bir inisiyatif
geliştirmeyi planladıklarını belirterek, "Mevkidaşımdan bir
mektup aldım. Komşumuz Türkiye, orada bulunan milyonlarca sığınmacı yüzünden büyük
zorluklar çekiyor" diye konuştu.
Borisov, Başbakan Davutoğlu

ile birlikte Suriye'de bir güvenlik bölgesinin oluşturulması ve
sığınmacıların memleketlerinin
yakınında olacak bu bölgede

barındırılmasını planladıklarını, bu teklifi AB zirvesinde dile
getireceğini ifade etti.
Hava durumunun gittikçe bo-

Necmi Ali: “AB, kış felaketlerin hasarları için
6 milyon avro üzerinde destek verecek”
Avrupa Birliği Parlamentosu
Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Üyesi Milletvekili Necmi Ali, “AB,
Bulgaristan’a 2015 yılının başında yaşanan sağanak yağmur
yağışları, kar felaketleri, seller
ve heyelanların verdiği hasarların giderilmesi için 6 378 000
avro tahsis edecek. Dayanışma
Fonu tarafından sağlanan bu
kaynakların yüzde 10 oranı artık avans şeklinde ödendi” diye
bildirdi.
Su bentleri, haberleşme şebekeleri ve yollar gibi ağırlıklı ola-

rak toplumsal altyapı, kuruluş,
evler ve aktifler hasar gördü.

zulduğunu anımsatarak, sığınmacıların gerek Suriye'ye gerekse diğer ülkelere dönmeleri
için bir olanak bulunmadığını
aktaran Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sınırlarımıza doğru sığınmacı akını muazzam artabilir.
10 milyonu aşkın sığınmacı
Bulgaristan'a girmeyi isteyebilir. AB'nin iki dış sınırında
Bulgaristan ve Yunanistan
var. Suriye'den 7 milyon daha
gelebilir, Türkiye'de 2 milyon
daha var. Türkler büyük çaba
gösterip gelen bu insanlara
son derece, Avrupai, insancıl
yaklaşıyorlar. Onlara milyarlarca dolar harcadılar ancak
ülkesinde tutamıyorlar, çünkü
sığınmacılar geri dönemiyor.
Onlar Bulgaristan'a girip buradan bir yerlere gitmeliler."
Başbakan Borisov, 14-15

Ekim'de İstanbul'da Başbakan
Davutoğlu ile birlikte bu konuyu
görüşmeyi planladığını söyledi.
Sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırımını da çözüm olarak
görmeyen Borisov, "Sınırları ne
kadar sıkı kapatırsak, baskı bir
o kadar daha artıyor" dedi.
Bulgaristan'ın mülteci kamplarındaki yaşam koşulları konusuna da değinen Borisov,
"Bizdeki koşulların düzeyi istediğimizin altındadır. Ancak
Bulgaristan'da da zaten binlerce insan bundan çok daha
iyi koşullarda yaşamıyor. Ülkemizdeki bir kaç yüz bin Roman için büyük çabalar gösteriyoruz. Onlar da geçmişte bir
yerlerden gelmiş ve biz onları
Bulgaristan'da tutmak için her
yıl milyarlar harcıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kırcaali Haber

Doğa afetleri, tarım ve ormancılık sektörlerine de zarar verdi.
Kışın olumsuz hava koşularından zarar gören Bulgaristan ve
Yunanistan’a mali destek yapılmasına ilişkin teklif, Avrupa
Parlamentosu Bütçe Komisyonu
oturumunda büyük çoğunlukla
kabul edildi.
Necmi Ali, “Mali destek yapılmasına ilişkin nihai karar, Strasburg’da Ekim 2015
t a r i h i n d e Av r u p a B i r l i ğ i
Parlamentosu’nun Genel Kurulu toplantısında kabul edilecek”
diye sözlerine ekledi.
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