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Başkan Hasan Azis, yemin ederek görevine başladı
altyapı, şehirde sokak aydınlatmasının yenilenmesi ile ilgili
çözülmesi gereken sorunlar
olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu yüzden bu dönemin

sonunda gerçekleştirilen projelerle her birimizin sorunları çözülmüş olmalı. Belediye maliyeti

Devamı 2’de

Belediye personeli, Müh. Hasan Azis’i
tebrik mesajı ve çiçeklerle karşıladı

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Valisi İliya İliev tarafından düzenlenen ilk yerel meclis
oturumunda Belediye Başkanı
Hasan Azis, Yerel Meclis Üyeleri ve köy muhtarları belgelerini alıp yemin ettiler. Daha sonra
meclis başkanı seçiminde iki
kez yapılan oylamada Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH/
DPS) adayı Bayram Bayram da,
GERB adayı Ognyan İvanov da
yeterli oy alamadıkları için mec-

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

lis başkanı seçilemedi.
Oturumda konuk olarak HÖH
Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet, Erdinç Hayrullah, Mustafa
Ahmet, Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman, Çernooçene Belediye Meclis Başkanı
Bedriye Gaziömer hazır bulundular.
Bulgaristan ulusal marşı ve
Avrupa Birliği marşıyla başlayan yerel meclisin ilk oturumunu gelenek üzerine en yaşlı
meclis üyesi HÖH Grubu’ndan
Mümün Emin yaptı. Dördüncü

dönem Belediye Başkanı seçilen Yüksek İnşaat Mühendisi
Hasan Azis’e belgesini İlçe Seçim Komisyonu Başkanı Daniela Petrova verdi. Hasan Azis,
yemin belgesini imzaladıktan
sonra yaptığı konuşmasında ,
”Yeni bir dönemin eşiğindeyiz,
fakat bu dönem geçen yıllarda
yapılanların temellerine dayanıyor. Her kimsenin yaptığımız
çalışmalara verdiği not, seçimlerde seçmenlerin verdiği notla
kıyaslanamaz. Bu bize gurur
veriyor, fakat daha çok çalışmamız için daha da sorumlu kılıyor.
Bizim yaptığımız her şey gözle
görünüyor. Tüm ekibin, Valiliğin,
Meclis Gruplarının çabaları sayesinde Kırcaali’de en kapsamlı
projelerden biri gerçekleştirilerek, ülkede bu göstergeye göre
altıncı sırayı almayı başardı.
Yeni park, gaz boru hattı, atıksu
arıtma tesisi projelerinden başka biz ekonominin yeni bir sektörü otomobil imalatını da kaydetmeyi başardık. Kırcaali’de
bu şekilde yaşam standartı
yükseltilecek, bu ise komşu ilçelere de yararlı olacak. Ancak
hala küçük yerleşim yerlerinde
kanalizasyon, içme suyu temini,

25 Ekim 2015 seçimlerinde yeniden Kırcaali Belediye
Başkanı seçilen Müh. Hasan
Azis düzenlenen yemin töreninden sonra belediye personeli tarafından tebrik mesajı
ve çiçeklerle karşılandı. Belediye çalışanlarının mesajında,
“Şehrimizin daha iyi geleceği
için çalışacağımıza inanıyoruz,
tüm çabalarınızda başarılar dileriz. Üstlendiğiniz sorumluluğu

nu vurguladı. Müh. Azis, Petko
Kalçev ve önceki her bir belediye başkanının Kırcaali için
yaptıklarını hatırlattı.
Daha sonra Başkan Azis, makamında yeni seçilen meclis
üyelerinin ve köy muhtarlarının
bir kısmı ile yaptığı görüşmede
ilçede mevcut problemlerin herkesçe bilindiğini ve yeni dönemin daha ilk gününden itibaren
sorunların çözüm yolları için

ve Kırcaalilere karşı görevinizi
yerine getirirken yanınızda olacağız. Kırcaali’yi yeni görüntüye
kavuşturmaya dair inancınız ve
cesaretiniz daim olsun. Yolunuz
açık olsun!” deniliyor.
Personelin güveni için teşekkür eden Müh. Hasan
Azis, “Her biriniz Belediye
Başkanı’nın ekibinde yer alıyorsunuz, çünkü Belediye
Başkanı’nın çalışmalarının değerlendirilmesi her belediye
çalışanının değerlendirilmesiyle
yapılıyor” dedi. Müh. Azis, gelecek 4 yıl içinde beklentilerinin hep birlikte ilçenin gelişimi
açısından yeni dönemin en iyi
ve en başarılı dönemlerden biri
olmasının sağlanması olduğu-

çalışmaya devam edileceğini
belirtti.
Belediye Başkanı, “Bılgaria
Bulvarı’nda kaldırımların yenilenmesine ilişkin proje çalışmalarının denetlenmesi, şube
müdürleriyle çalışma toplantısı
gibi somut adımlarla yeni döneme başlıyorum. Fakat önümüzdeki günlerde çözüm yolları
arayacağımız en önemli meselelerden biri Sipey (Durhanlar)
köyünde heyelan bölgesinin
güçlenmesi” olacağını söyledi.
Müh. Azis, birlikte çalıştığı belediye memurlarına güvendiğini
ve şu aşamada kadro değişikliği konuşulması için daha erken
olduğunu kaydetti.
Kırcaali Haber
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Başkan Hasan Azis, yemin ederek görevine başladı
1. sayfadan devam

180 milyon levayı aşan
teknik projelere sahip. Bu
projelerin gerçekleştirilmesi konusunda Kırcaali
milletvekilleri ve Vali’nin
de desteklerini bekliyorum. Belediye Başkanı
olarak şunu söyleyebilirim ki, belediye şeffaflık,
paylaşılan sorumluluk politikasına devam edecek.
Hepinizi meclis üyeleri
ve köy muhtarları olarak
daha aktif çalışmaya ve
sorumluluk sahibi olmaya
davet ediyorum. Bizim ortak hedefimiz Kırcaali’nin
yaşamak için daha güzel
bir yere dönüştürülmesi,
daha çok yatırım yapılması ve memleketini seven
insanların burada yaşamaya devam etmelerinin
sağlanmasıdır” diye belirtti. Seçmenlere verdikleri
destek için teşekkür eden

Müh. Azis, diğer partilerin
belediye başkan adaylarını da seçimlerde aldıkları
oylardan dolayı tebrik etti.
Kırcaali Valisi oturumun
açılış konuşmasında bütçede bulunan her bir ston-

tinkanın akıllı bir şekilde
harcanması gerektiğini
belirtti. Bu yüzden yerel
yöneticilerin sorumlu davranacaklarına inandığını
ifade etti. Vali, belediyenin
iyi bir şekilde yönetilmesi

için yapıcı bir muhalefetin olması gerektiğini ileri
sürdü.
Toplam 41 koltuklu yerel meclisin 40 üyesi, 94
köy muhtarı seçmenlerin
yararına çalışacaklarına

Bartholomeos, Bulgaristan'ı hırsızlıkla suçladı
FENER Rum Patriği I.
Bartholomeos’un Bulgaristan ziyaretine, tepkiler,
skandallar ve randevu
iptalleri damgasını vurdu.
Patrik Bartholomeos’un
Bulgarları ‘hırsızlıkla suçlaması’ nedeniyle Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, Bartholomeos’la
yapacağı görüşmeyi iptal
etti.
Dünya Bülteni’nin haberine göre, Bulgar Patriği Neofit’in davetlisi
olarak Sofya’ya gelen
Patrik Bartholomeos’un,
2. Dünya Savaş sırasın d a B u l g a r i s t a n'ın
Yunanistan'dan ‘ele geçirdiği ve çaldığı’ dini ikonalar ve değerleri geri istemesi skandala yol açtı.
Açıklamalar sonrasında
Bulgaristan Başbakanı
Borisov, önceden planlanmış olmasına rağmen,
‘çok yoğun programı’nı

gerekç e göstererek
Patrik’le görüşmesini iptal
etti. Bartholomeos’un öngördüğü özel basın toplantısından da vazgeçildi.
Bulgar Din Adamlarından Bartholomeos’a
Tepki
Ö t e
y a n d a n
Bartholomeos’un
BAN - Bulgar Bilimler
Akademisi’nin en yüksek

unvanı olan ‘fahri doktora’ ile ödüllendirilmesi ve
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev
tarafından kendisine en
yüksek devlet nişanı olan
‘Stara Planina’ takdim
edilmesi de kamuoyunda
tartışma konusu oldu.
Cumhurbaşkanı
P l ev e n l e i v ' i n m a k a mında gerçekleştirilen

Bansko’dan Nilüfer'e kardeş kent teklifi
Bulgaristan’ın kayak
m e r kez l e r i y l e ün lü
Bansko kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Malin Bistrin, Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek kardeş kent
olma talebini iletti.
Nilüfer Belediyesinden
yapılan yazılı açıklamaya göre, Bansko Belediye Başkan Yardımcısı,
Bansko Oteller Birliği
Başkanı ve Bulgaristan
Oteller Birliği Yöne-

tim Kurulu Üyesi Malin
Bistrin, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i

makamında ziyaret etti.
Bistrin ziyarette, Nilüfer ile Bansko arasında

törene katılan Bulgar
dini temsilcileri Patrik
Bartholomeos’u protesto ederek toplu fotoğraf
çekilmesini reddetti. Bulgar tarihçiler de patriğe
tepkili. Söz konusu anıt
ve ikonaların Ohri, Seres
ve Drama’daki Bulgar kiliselerine ait dini objeleri
olduğunu ve korunmaları
amacıyla Bulgaristan'a
getirildiğini savundu.
‘Bulgarlar, Sayemizde
Bulgar Olarak Kaldı’
Patrik Bartholomeos ise
tüm bu tepkilere rağmen
geri adım atmadı. Bulgarların 1882 yılından sonra
Rum Ortodoks Kilisesi
sayesinde Hristiyan ve
Bulgar olarak kaldıklarını
öne süren Bartholomeos,
"Ancak Bulgaristan bize
hiç minnettar olmadı" ifadelerini de kullanmıştı.
Dünya Bülteni

dostluğun pekiştirilmesi, kültürel, sosyal ve turizm alanında ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirterek,
kardeş kent olmak
istediklerini bildirdi.
Bulgaristan’da yapılan son yerel seç imlerde Bansko
Belediye Başkan
Yardımcısı görevini üstlenen Malin
Bistr in’i kutlayan
Bozbey de kardeş
kent olma yolunda ilk
adımların atılacağını
belirtti.
Anadolu AJANSI

dair yemin ettikten sonra belgelerini alıp, yemin
belgelerini imzalayarak,
resmi olarak görevlerine
başlamış oldular.
Daha sonra yeni yerel
meclis başkanı seçimine
geçildi. Toplam 41 meclis üyesinden oturumda
eksik olan Yordanka Goçeva oylamaya katılmadı.
Yapılan gizli oylamada
Bayram Bayram 9 oy, İvanov ise 13 oy alırken, 17
oy da geçersiz çıktı.
Oylamada hiçbir adayın
toplam 41 üyenin %50
artı 1 oy (21 yeterli oy)
alamaması sonucu başkan seçilemedi. Kanun

gereği hemen ikinci kez
oylamaya gidildi. İkinci
oylamada Bayram 11 oy,
İvanov 13 oy aldı, 13 oy
geçersiz çıktı. Bu durumda da hiçbir adayın yeterli
oy alamaması sonucunda
belediye meclis başkanı
seçilmesi gelecek oturuma kaldı.
Yeni meclis başkanı seçilemediği için Kırcaali
Belediyesinin sembolik
anahtarını dördüncü dönem Belediye Başkanı
seçilen Müh. Hasana
Azis’e oturumu yöneten
Meclis Üyesi Mümün
Emin sundu.
Kırcaali Haber

Polisler hükümet
karşıtı gösteri yaptı
Bulgaristan Hükümeti'nin güvenlik sektörü çalışanlarının maaş ve emeklilik tazminatlarında yapmayı planladığı kemer sıkma tedbirleri nedeniyle
binlerce güvenlik görevlisi başkent Sofya'da hükümet karşıtı gösteri yaptı.
Ülkenin dört bir yanından otobüslerle parlamentonun önüne gelen polis, itfaiyeci, cezaevi gardiyanı, istihbaratçı hükümet karşıtı sloganlar attı.
Hükümetin sektördeki sendikalara danışmadan
bütçe tasarısında güvenlik çalışanlarının emeklilik

ve istifa durumlarında ödenmesi öngörülen 20 brüt
maaş bedelindeki tazminat hakkını iptal etme girişimleri ülke genelinde büyük tepkiye yol açmıştı.
İçişleri Bakanlığı'nın bünyesindeki 7 farklı müdürlükte çalışanların haklarını korumak için bir hafta
boyunca ülkenin farlı şehirlerinde trafiği engelleyerek başlattıkları gösteriler pazar günü başkentte
büyük bir mitinge dönüştü.
Bulgaristan'ın ulusal güvenliğinde risk oluşturan protesto eylemleri yüzünden İçişleri Bakanı
Rumyana Bıçvarova miting öncesi toplu tazminat
ödemelerinin iptalini öngören düzenlemenin geri
çekildiğini duyurdu.
Bıçvarova'nın açıklamalarına rağmen miting yapma planlarından vazgeçmeyen göstericiler parlamento binası önünde hükümeti istifaya çağırdı.
Mitingde konuşan sendika temsilcileri, sektörde çalışanlara karşı çifte standart uygulamaların
yıllardır sürdüğünü ve iktidarda kim olursa olsun
hiç kimseye artık güvenmediklerini ifade ederken,
mitinge katılanlar hükümet aleyhine "İstifa" sloganı
attı.
İçişleri Bakanlığı ise gösterinin güvenliğini sağlamak için çok sayıda jandarma ve polis görevlendirdi. Miting öncesi provokasyon planladıkları
gerekçesi ile 10 kişi göz altına alınırken, miting
olaysız sona erdi.
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TARİHTE BU HAFTA: 9-15 KASIM
9 Kasım 1444:
Varna Savaşı kazanıldı.
Tarihin en büyük savaşlarından biri olan Varna
Savaşı'nda zafer, Haçlı
kuvvetlerini kesin bir yenilgiye uğratan Osmanlı
Ordusunun oldu. Mora ve
Bulgaristan Osmanlı’ya
bağlandı. Böylece Balkanlarda Osmanlı egemenliği
kesinleşmiş oldu.
9 Kasım 1912:
Tahsin Paşa Selanik’i
savaşmadan Yunanistan’a
teslim etti. Verilen sözün
aksine Yahudilerle Türkler
yağma ve katliamdan kurtulamadı. İngiltere’nin Selanik konsolosu Lamb’in
19 Kasım 1912 Londra’ya
gönderdiği belgede kent,
ele geçirildikten sonra
Yunan asker ve sivillerince haftalarca yağmalanmıştır.
9 Kasım 1936:
Montreux Boğazlar
Sözleşmesi resmen
yürürlüğe girdi. İkinci
Dünya Savaşı’nın ayak
seslerinin duyulduğu bir
dönemde uygulamaya
giren sözleşme, Boğazlar
üzerinde Türk kontrolünü
ve egemenliğini arttırdı. Ayrıca sözleşmenin
dünya ve bölge barışının
sağlanmasında da önemli
etkileri oldu.
9 Kasım 1993:
Bosna'da Vandalizm.
Boşnak Hırvat çatışmasında Hırvat güçler, kentin simgesi haline gelmiş
bulunan tarihi Mostar
Köprüsü'nü bombaladı.
16. yüzyılın ortalarında
Mimar Sinana'ın öğrencisi
Hayrettin tarafından inşa
edilen köprü, daha sonra Türkiye'nin katkılarıyla

çoğunluğu Türk olan bölgede Wilson prensipleri
uyarınca yapılması olan
komitenin ilgi alanına Kavala, Drama, Serez bölgesi de girmekteydi.
10 Kasım 1924:

etkisi yarattı ve ardından
Doğu Avrupa’daki tüm
sosyalist rejimler birbiri
ardına yıkıldı. Dünyanın
en güçlü silahlı örgütlerinden olan Varşova
Paktı da dağıldı. Artık tek

dığının da bir göstergesiydi. Çünkü bu antlaşma ile
Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdi ve siyasi
dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başladı.

Sanc ak ’ta katliam.
Partileri Cemiyet'in seçimlerden birinci parti
olarak çıkması Müslümanlara, pahalıya ödetildi. Irkçı gruplar, Cemiyet
Partisi'nin en fazla oy aldığı yerleşimlere saldırdı.
Binlerce insanın katledildiği bu saldırılar sonucu
240 bin kişi de Türkiye’ye
göç etmek zorunda kaldı.
Böylece ırkçı gruplar asıl
amaçlarına da ulaşmış
oldu.
10 Kasım 1938:
Ulu önder Atatürk, yaşama gözlerini yumdu.
19 K a s ı m 19 3 8 ’d e
İstanbul'dan Ankara'ya
götürülen Ata'nın naaşı,
21 Kasım 1938’de Ankara

kutuplu olan dünyanın
yeni patronu gücünü sorumsuzca ve sınırsızca
kullanan Amerika’dır.
10 Kasım1989:
Bulgaristan’da bir dönem
kapandı. Berlin Duvarının
yıkılması ve öncülüğünü
Türklerin yaptığı gösteriler Bulgaristan’da siyasal
sistemi sarstı. Gelişmeler
üzerine Devlet Başkanı
Todor Jivkov, istifa etmek
zorunda kaldı. Bulgaristan
Komünist Partisi de Türklerin isimlerinin değiştirilmesi dâhil olmak üzere
geçmişin bütün suçlarını
Todor Jivkov ve ekibine
yükleyerek iktidardan ayrıldı.
10 Kasım 1992:

yine aslına uygun olarak
yeniden yapıldı.
10 Kasım 1918:
Batı Trakya Komite s i kur ul du. Te ş k i latı
Mahsusa'nın telkiniyle
İstanbul'daki Batı Trakyalılar tarafından kurulan
komitenin amacı, Yunan
ve Bulgar boyunduruğunda olan Batı Trakya'yı
kurtarmaktı. Niyeti halkın

Etnografya Müzesi’ndeki
geçici kabrine konuldu.
10 Kasım 1953’de de görkemli törenle Anıtkabir'e
nakledildi. Ulu önderi
sadece 2007’de ziyaret
etme imkânı bulanların
sayısı yaklaşık 13 milyondur.
10 Kasım 1989;
Berlin Duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması bir domino

Türklerin hak, hürriyet
ve çıkarlarını savunan
“Ortam” gazetesi Batı
Trakya'nın Gümülcine
kentinde yayın hayatına
başladı.
11 Kasım 1609:
Zitvatorok Antlaşması
imzalandı. Osmanlıların
lehine gibi görünen aynı
zamanda Osmanlı Devleti
artık eski gücünde olma-

11 Kasım 1914:
Osmanlı Devleti, I.
Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletlerine savaş
ilan etti. Savaş Osmanlı
Devleti ve müttefiklerinin
yenilgisiyle noktalandı.
Ardından gelen işgale ve
Yunanistan’ın Anadolu
macerasına ancak Mustafa Kemal’in öncülüğünde
verilen kurtuluş savaşıyla
son verildi.
12 Kasım 1914:
Osmanlı devleti resmen
1. Dünya Savaşına girdi.
Savaşta 9 ayrı cephede
mücadele veren Osmanlı Devleti 2.900.000 askeri silahaltına aldı. Dört
yıl süren savaş boyunca 253.000'i Çanakkale
Cephesi'nde olmak üzere, toplam 400.000 şehit
verdi. 1.050.000 asker de
yaralandı veya esir düştü. 30 Ekim 1918'de de
Mondros Mütarekesi'ni
imzalayarak savaştan çekildi.
13 Kasım1988:
Bulgaristan’da asimilasyona ve baskılara karşı
demokrasi ve insan haklarını savunmak üzere
Mustafa Ömer Asi’nin
başkanlığında Demokratik Liga örgütü kuruldu.
14 Kasım 1913:
Atina Antlaşması imzalandı. Balkan Savaşı’ndan
sonra imzalanan anlaşmayla Osmanlı Devleti,
Girit, Selanik ve Yanya’nı
kesin olarak Yunanistan’a
bıraktı. Anlaşmayla ayrıca
Yunanistan’da kalan Müslümanların mülkiyet, eğitim, dini, kültürel hakları
güvence altına alındı. Günümüzde Batı Trakya’da
yaşayan Türklerin sahip
oldukları hakların temelinde Lozan kadar Atina
antlaşması da bulunmaktadır.
15 Kasım 1913:

Türk Bulgar mübadele
antlaşması imzalandı.
Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla, sınırın iki
tarafında 15 kilometrelik
alanda bulunan 48.750
Türk ile 46.764 Bulgar’ın
mübadelesine karar verildi. Askıda kalan tüm
ekonomik sorunlar 1925
dostluk antlaşmasıyla
karşılıklı olarak çözüldü.
15 Kasım 1967:
Kıbrıs’ta katliam.
Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden
Rum
tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü. Ayrıca 200'ün üzerinde Türk de kayboldu.
Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet
komutanları ile durumu
değerlendirdi. Saldırıların devam etmesi üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete, 18 Kasım
1967’de silahlı kuvvetleri
kullanma yetkisi verdi.
15 Kasım 1983:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını
ilan etti. Türkiye, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
tanıdığını ilan etti.
15 Kasım 1983:
Batı Trak ya’da baskı. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin ilanının
ardından Batı Trakya’da
yaşayan Türklere yönelik
baskıları yoğunlaştı. 1938
yılından beri faaliyette
bulunan Gümülcine Türk
Gençler Birliği ile 1936’da
kurulan Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliğine,
tabelalarında “Türk” sözcüğünün bulunması nedeniyle kapatılma davası açıldı. Bunun üzerine
Yunan Polisi söz konusu
derneklerin tabelalarını
söktü. Aynı şekilde İskeçe Valisi de 1927 yılından
beri yasalara uygun bir biçimde faaliyette bulunan
İskeçe Türk Birliğinin de
kapatılmasını istedi ve
onun da mermer tabelası
yerinden söküldü.
Metin EDİRNELİ

HÖH’ün ana dilinde propagandaya
ilişkin yasa tasarısı Meclis
gündemine alınmadı
Meclisin geçen haftaki oturumunda Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından tekrar ana dilinde
propagandaya izin verilmesine ilişkin yasa tasarısının
gündeme alınması teklif edildi.
Seçim Yasası’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin
yasa tasarısında Bulgarcadan farklı bir dilde seçim
propaganda yapıldığı zaman tercüman sağlanması
öngörülüyor.
HÖH tarafından yasa tasarısının meclisin haftalık çalışma programına dahil edilmesi önerildi, fakat bu öneri
milletvekilleri tarafından kabul edilmedi. HÖH, tercihli
oy baraj oranının
yükseltilmesine
ilişkin başka bir
yasa tasarısının
da görüşülmesini
istedi. HÖH partisine göre geçersiz
oy pusulaların yüksek oranda olması
tercihli oy kullanılmasının ve düşük oy barajı oranının
verdiği zararları gösteriyor. Fakat bu teklif de Meclis
tarafından reddedildi.
Lütfi Mestan’ın başkanlığındaki parti, meclisin haftalık çalışma programına okullarda helal gıda verilmesine
ilişkin yasa tasarısının da dahil edilmesini istedi, fakat
bu teklif de reddedildi.
Mecliste yine HÖH’ün sunduğu iki yasa tasarısı görüşmeleri başladı, fakat onlar daha ilk okumada reddedildi. Bu yasa tasarıları, Siyasi Tutukluların Siyasi ve
Sosyal Rehabilitasyonu Kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkindi. HÖH tarafından miting veya grup halindeki protestolar sırasında polis tarafından ateş edilerek yaralanan kişilerin de siyasi mağdurlar olarak kabul
edilmesi istendi. Kanun tasarısının gerekçe kısmında
söz konusu kişilerin komünist rejimin baskısı politikalarına karşı barışçıl protestolar sırasında silahla ateş
açılmasından dolayı yara aldıkları belirtiliyor. HÖH, bu
kişilere emekli maaşlarına ilave olarak ortalama sigorta
ve yaş emekli maaşının yüzde 5 oranında ödeme yapılmasını teklif etti.
Diğer yasa tasarısında emekli maaşlarına ek ödeme yapılan siyasi mağdurlar grubuna Bulgarlaştırma
sürecinde isimleri zorla değiştirilen kişilerin de dahil
edilmesi öngörülüyor.
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Başmüftü Hacı, Alevi topluluğunun onuruna akşam yemeği verdi
ederek, Müslümanların
birleşmeleriyle içinde
bulundukları toplumda
daha güçlü ve faydalı
olacaklarına dair inancını dile getirdiler.

na tebrik etmek istiyorum” dedi. Büyükelçinin
ifadesine göre Alevilerin
Müslüman topluluğunun bir parçası olarak,
bu topraklarda varlığını
sürdürmeye devam ettirmeleri muhteşem bir

gerçektir. Ortak dostluk
ve işbirliğin birleşme
yönünde devam etmesi
ümidini ifade etti.
Alevi topluluğunun
temsilcileri, Başmüftülüğün nazik misafirperverliği için teşekkür

Beşinci dönem Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı seçilen Aydın Osman, yeni meclis
üyeleri ve köy muhtarları
yemin ederek görevlerine başladı.
Bulgaristan ulusal
marşı ve Avrupa Birliği marşıyla başlayan
Çernooçene Belediye
Meclisi’nin ilk oturumunun açılışını Kırcaali Valisi İliya İliev yaptı. Yemin
ettikten sonra Belediye
Başkanı, meclis üyeleri
ve köy muhtarları yemin
belgelerini imzaladı. Aydın Osman, selamlama
konuşmasında işinde
temel ilkeler olarak ekip
halinde çalışma ve sürdürebilirlik ilkelerini gözeteceğini belirtti. Sayın
Osman, “İlçeyi yönetmeye, ilçe altyapısını yenilemeye ve yaşam standardını yükseltmeye devam
etmek için özgüven, deneyim ve alışkanlıklara

sahibiz” diye vurguladı.
Destekleri için Çernooçene İlçesi seçmenlerine

şahsı ve ekip arkadaşları
adına yerel meclisin ilçenin kalkınması ve refahı

teşekkür eden Belediye
Başkanı, aldıkları güven
oyuna karşılık çok çalışacaklarının altını çizdi.
Yerel meclisin ilk oturumu en yaşlı meclis üyesi
olan HÖH Meclis Üyesi
Bayram Ramadan tarafından yönetildi. Bedriye
Gaziömer, tekrar Çernooçene Belediye Meclis
Başkanı seçildikten sonra

için çalışacağına ve halkın yararına olan kararlar
alacağına dair söz verdi.
17 koltuklu Çernooçene Belediye Meclisi’nde
HÖH partisi 14 koltuğa
sahip olup, çoğunluğu
elde etti. İlçedeki toplam
32 muhtarlıkta 31 muhtarlık seçimini HÖH kazandı.
İsmet İSMAİL

Kırcaali Haber

Çernooçene Belediye Başkanı
Aydın Osman, görevine başladı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr.
Mustafa Hacı, Muharrem ayı münasebetiyle
Müslümanlar Diyanetinin bir parçası olan
ülkedeki Alevi topluluklarının onuruna verilen
akşam yemeğine ev
sahipliği yaptı. Yemekte, T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe de
hazır bulundu.
Başmüftü yaptığı konuşmasında, “Bugün
birlikte olmak bizim için
bir ayrıcalıktır. Hakikaten aynı sofrada buluşmak, yan yana olmak
bizim için çok önemli.
Dedelerimizin bu geleneğini biz bugün canlandırmalıyız. Dedelerimiz bizlere sık sık birlik
içinde olup, güçlü ve
sağlıklı olmamızı hatırlatıyordu” diye ifade etti.
Başmüf tü, “ Yüc e
Allah’a bu sorunları aş-

mamızı nasip ettiği için
şükredelim. Şimdi burada hep birlikte olmamız çıkarcı emellerin
gerçekleşemediğinin
açık bir işaretidir. Şimdi
rahatlıkla bu tür sorunlar
yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Bu ise hep birlikte ileriye gitmemiz için
güç veriyor” diye belirtti.
Başmüftünün ifadesine göre bu tarihi bir
gün, çünkü şu ana kadar ülkede böyle bir şey
olmamıştır ve bunun
devamı gelmesini umduğu bir başlangıçtır.
Muharrem ayında çok
önemli olayların meydana geldiğini kaydeden Dr. Hacı, onlardan
bazılarının sevinçli, bazılarının ise maalesef
acı olduğunu ifade etti.
Muharrem ayında Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed’in (SAV)
torunu Hz. Hüseyin’in

öldürüldüğünü belirtti.
Mustafa Hacı, “Böyle hep birlikte, birlik ve
beraberlik içinde olabilmemiz için Yüce Rabbimizin merhametiyle
çatışmalar ve siyasi entrikalar yaşanılmaması
için dua ediyoruz” diye
vurguladı. Dr. Hacı’nın
ifadesine göre Müslümanlar birdir ve hiçbir
sebeple bölünmemeleri
gerekir. Dinleri bir, kitapları bir, dilleri bir olduğu
halde, insanlar arasında
farklılıkların da olması
doğal olduğunu, fakat
bunun bölünmek için bir
sebep olmadığının altını
çizdi.
T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
“Yaşadığınız zorluklara
rağmen yıllar içinde muhafaza etmeyi başardığınız her şey için sizleri
bizzat temsil ettiğim
ülke ve tüm halkım adı-

Krumovgrad Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, görevine başladı
Dördüncü dönem Krumovgrad (Koşukavak)
Belediye Başkanı seçilen Sebihan Mehmet,
yeni meclis üyeleri ve köy
muhtarları yemin ederek
görevlerine başladı.
Bulgaristan ulusal marşı
ve Avrupa Birliği marşıyla başlayan Krumovgrad Belediye Meclisi’nin
ilk oturumunun açılışını
Kırcaali Vali Yardımcısı
Rumen Mladenov yaptı.
Krumovgrad İlçe Seçim
Komisyonu Başkanı Stefan Radionov seçilmelerine ilişkin tasdik belgelerini sunduktan sonra
belediye başkanı, meclis
üyeleri ve köy muhtarları
yemin belgelerini imzaladı.
Önceki dönemde Kru-

movgrad Belediye Meclis
Başkanı olan Metin Bayramali tekrar bu göreve
seçildi. Buna ilişkin yapılan gizli oylamada HÖH
Meclis Başkan adayı
Metin Bayramali 21 kabul
oyu, GERB adayı Asen
Türdiev 5 kabul oyu ve

Dimitır Antonov ise ancak
3 kabul oyu aldı.
Toplam 29 koltuklu
Krumovgrad Belediye
Meclisi’nde HÖH partisi
21 koltuğa sahip olup,
çoğunluğu elde etti.
Kırcaali Haber

Altıncı dönem Cebel Belediye Başkanı
seçilen Bahri Ömer görevine başladı
Yeni seçilen Cebel
(Şeyhcuma) Belediye
Başkanı Bahri Ömer,
yeni meclis üyeleri ve
köy muhtarları yemin
ederek görevlerine başladı.
Bulgaristan ulusal
marşı ve Avrupa Birliği
marşıyla başlayan Cebel Belediye Meclisi’nin
ilk oturumunun açılışını
Kırcaali Vali Yardımcısı
Rumen Mladenov yaptı.
Cebel İlçe Seçim Komisyonu Başkanı Zlatko
Kolaçev seçilmelerine
ilişkin tasdik belgelerini
verdikten sonra belediye başkanı, meclis üyeleri ve köy muhtarları
yemin belgelerini imzaladılar. Bahri Ömer selamlama konuşmasında
seçmenlerden aldıkları
desteğin kendilerini sorumlu kıldığını ve ekibiyle birlikte üstlendikleri
görevleri yerine getirmek için gereken bilgi,

irade ve enerjiye sahip
olduklarına vurgu yaptı.
Yeni sorumluluklarının

Hüseyin tarafından yönetildi. Önceki dönemde
de Belediye Meclis Baş-

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen programlar sayesinde kasabanın
çehresini değiştirmek ve
kendilerinden sonra da
kasaba varlığını devam
ettireceği bilinci içerisinde çalışmak olduğunu
belirtti.
Cebel
Belediye
Meclisi’nin ilk oturumu en
yaşlı meclis üyesi Sabri

kanı olan Seyfi Mehmetali tekrar seçildi. Buna
ilişkin yapılan gizli oylamaya katılan toplam 20
meclis üyesinden 16’sı
HÖH’ün meclis başkan
adayı Seyfi Mehmetali’yi
desteklerken, GERB’in
adayı Günay Ali’yi ise
ancak 4 meclis üyesi
destekledi.
Kırcaali Haber
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Resmi Murat, üçüncü dönem Ardino
Belediye Başkanı olarak yemin etti
Ardino Belediye
Meclisi’nin ilk oturumunda üçüncü dö nem Belediye Başkanı
seçilen Resmi Murat
yemin ederek, resmi
olarak görevine başladı. Murat’a Belediye
Başkanı seçilmesine
ilişkin tasdik belgesi
İlçe Seçim Komisyonu
Başkanı Ruska Çauşeva tarafından verildi.
Resmi Murat, Anayasa
ve ülkenin kanunlarına
uyacağını ve Ardino İlçesi sakinlerinin çıkarları ve iyiliği için çalışacağına dair yemin etti.
Belediye Başkanı ile
birlikte oturumda yeni
seçilen belediye meclis
üyeleri ve köy muhtarları da yemin etti.
Bulgaristan ulusal
marşı ve Avrupa Birliği
marşıyla başlayan yemin töreninin açılışını
Kırcaali Vali Yardımcısı
Rumen Mladenov yaptı. Mladenov selamlama konuşmasında,
“Doğuştan belediyeci
olarak yaratılan hepinize sağlık, enerji ve
iyimserlik diliyorum.
Zorlukları soğukkanlılık ve sıcak kalple karşılayın. Her bir sorunu
akılla çözün, eleştirilere ise saygı gösterin,
çünkü insan kendini
unuttuğu zaman eleştiri yardımcısı oluyor.
Sorumluluk ve yüreğinizi katarak yönetin!

Müh. Sunay Hasan birinci
dönem Momçilgrad Belediye
Başkanı olarak yemin etti

Yeni seçilen Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Müh. Sunay Hasan düzenlenen yerel meclisin ilk
oturumunda yemin ederek, resmi olarak görevine başladı. Müh. Hasan, 25 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen
yerel seçimlerde Belediye Başkanlığını oyların yüzde

Her zaman halka daha
yakın ve daha samimi
olun!” dedi.
Belediye meclis üyelerini ve köy muhtarlarını seçilmelerinden
dolayı kutlayan Resmi
Murat, hepsine başarılı
bir dönem diledi. Belediye Başkanı, “Üçüncü
kez huzurlarınızda Ardino Belediye Başkanı
olarak yemin etmek benim için son derece büyük bir şeref ve tanınmadır. Seçmenlerden
aldığımız güven oyu
bizi ciddi bir sorumluluk almamıza zorluyor
ve yüklüyor” diyerek,
hep birlikte çok çalışıp
ve zamanın getireceği
zorlukları aşmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Resmi Murat, “Benim
için kasabanın ve yer-

leşim yerlerinin sorunları aynı öneme sahip.
Benim için öncelikli
yerleşim yeri yok, öncelikli sorun var. Bu
bağlamda tüm meclis
üyelerinin daha çok aktif olmalarını ve yaratıcı
ve yapıcı tartışmalarda
bulunmalarını bekliyorum” diye kaydetti.
Yerel meclisin ilk oturumu en yaşlı Meclis
Üyesi Todor Burov tarafından açıldı ve yönetildi.
Gizli yapılan oylama
sonuc unda Sezgin
Bayram tekrar Meclis
Başkanı seçildi. Sezgin
Bayram, “Bana verdiğiniz güven için teşekkür
ederim. Siyasi tercihleri fark etmeksizin ilçemizin tüm sakinlerine
işimde taraf tutmama

ve objektif olma güvencesini vermek için sesleniyorum. Hepimizin
refahı, ortak değerleri
ve emelleri uğruna Ardino İlçesinin çocuklarımızın büyümeleri, eğlenmeleri ve kendilerini
gerçekleştirebilecekleri
güzel bir yere dönüştürülmesine yönelik fikirleri ve hedefleri hep
birlikte gerçekleştirmeye devam edelim” dedi.
Meclis Başkanı, Resmi Murat’a belediye
bayrağını vererek, onu
temiz ve kirlenmemiş
halde ilçe sakinlerinin
yararına yaptıklarından
duyduğu memnuniyet
duygusu içerisinde
gelecek belediye başkanına devretmesini
diledi.
Güner ŞÜKRÜ

Yeni seçilen Kirkovo Belediye Başkanı
Şinasi Süleymanov, görevine başladı
Yeni seçilen Kirkovo
(Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Süleymanov,
yeni meclis üyeleri ve köy
muhtarları yemin ederek,
resmi olarak göreve başladılar.
Bulgaristan ulusal marşı
ve Avrupa Birliği marşıyla
başlayan Kirkovo Belediye Meclisinin ilk oturumunun açılışını Kırcaali
Vali Yardımcısı Rumen
Mladenov yaptı. Kirkovo
İlçe Seçim Komisyonu
Başkanı Stefan Radionov, resmi olarak belediye
başkanı, meclis üyeleri ve
köy muhtarlarına seçilma-

larine ilişkin tasdik belgelerini sundu. Belediye
Başkanı, Meclis Üyeleri
ve köy muhtarları yemin
belgelerini imzaladılar.

Kirkovo Belediye
Meclisi’nin ilk oturumu
GERB Milletvekili Lübomir Mollov tarafından yönetildi. Önceki dönemde

Kirkovo Belediye Başkanı
olan Sali Ramadan, Yerel
Meclis Başkanı seçildi.
Buna ilişkin yapılan gizli
oylamada toplam 27 Meclis Üyesinden 18’i HÖH’ün
Meclis Başkanı adayı Sali
Ramadan’ı desteklerken,
GERB’in adayı Damyan
Kösev’i ise ancak 9 Meclis Üyesi destekledi.
Geçici olarak Kirkovo
Belediye Başkanı görevini yürüten Yılmaz Hafız belediyenin sembolik
anahtarını yeni Belediye
Başkanı seçilen Şinasi
Süleymanov’a verdi.
Kırcaali Haber

75,62’sini alarak kazandı.
İktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin adayı Dimitır Kadiev, yüzde 14,12, Momçilgrad İçin Koalisyon’un (Reform Blok,
Bulgaristan Yeni Demokrasisi ) adayı Sebahattin Ali
yüzde 7,17 ve Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP)
adayı Saşka Trıpkova ise yüzde 3,09 oranında oy aldı.
Müh. Sunay Hasan, kendilerini destekleyen seçmenlere ve seçimde oy kullanan tüm Momçilgrad İlçesi sakinlerine teşekkür etti. Yeni Belediye Başkanı,
ekibiyle birlikte ana odakların yatırımlar ve yeni işyerlerinin açılması olacağı güçlü bir ekonomi programı
gerçekleştireceklerini kaydetti. Geçici olarak Belediye
Başkan görevinde bulunan Müh. Sevdalin Ognyanov,

Müh. Hasan’a Belediyenin sembolik anahtarını sundu.
Seçimlerde HÖH Belediye Meclis Üyesi adayları
listesi oyların yüzde 71,96’sını alırken, GERB Meclis
Üyesi adayları listesi yüzde 18,94 ve “Momçilgrad İçin
Koalisyon” Meclis Üyesi adayları listesi yüzde 4,59 oranında oy aldı.
Yeni seçilen 29 Meclis Üyesi, İlçe Seçim Komisyonu
Başkanı’ndan tasdik belgelerini aldıktan sonra Bulgaristan Cumhuriyeti adına sadakatle hizmet etmeye ve
ülkenin Anayasası ve kanunlarına uymaya yemin ettiler.
Meclisin ilk oturumunda yeni meclis başkanı seçimi
de yapıldı. HÖH Grubu, Ömer Hüseyin’i, GERB Grubu
ise Dimitır Kadiev’i Meclis Başkanı adayı gösterdi. Gizli
yapılan oylamada 22 oy alan Ömer Hüseyin Meclis
Başkanı seçildi.
Yerel Meclisin ilk oturumuna Kırcaali Valisi İliya İliev,
eski Momçilgrad Belediye Başkanları Akif Akif, Birol
Köseömer ve Sali Şaban, 43. Halk Meclisinde Milletvekili Erdinç Hayrullah, Momçilgrad’ın onursal vatandaşları, kasabanın misafirleri ve sakinleri katıldılar.
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Karadeniz’in incisi güzel şehir Varna
Nazım Hikmet’in de en
güzel özlem şiirlerini yazdığı Varna, parkları, denizi, sahili ve yeşili tam bir
turizm merkezidir.
Yaklaşık 500 bin olan
nüfusu, yaz aylarında
hem yurt içinden hem
de yurtdışından gelen
turistlerle 2 milyona yaklaşmaktadır. Şehirde bulunan 6 üniversite, çok
sayıda yerli ve yabancı
öğrenciye ev sahipliği
yapmaktadır.
Varna, tarih boyunca
pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır.
MÖ 580-560 yıllarında
Miletliler tarafından kurulan şehrin o zamanki
adı, su şehri veya deniz
şehri anlamına gelen
Odesos’tur. Varna olan
ismi ilk kez 679’da zikredilen kent, daha sonra
defalarca Bulgarlar ile
Bizans arasında el değiştirir. 1369’da ise bu kez
Hıristiyan Türkler olan
Gagauzlar, şehri, kurdukları devletin sınırlarına
dâhil ederler. Yıldırım Bayezid zamanında 1393 yı-

lında Osmanlı Devleti’nin
hâkimiyetine giren şehir
yaklaşık 5 asır Türk egemenliğinde kalır. 1878
yılında ise imzalan Berlin Antlaşması ile Bulgar
Prensliği’ne bırakılır.
Varna’da Türklerin varlığı Osmanlı öncesine
dayanmaktadır. İlk grubu
Karadeniz’in kuzeyinden
gelenler oluştur mak-

tadır. Buna daha sora
Anadolu’dan Keykavus
ile birlikte gelen ve Sarı
Saltuk’un etrafında toplananlar meydana getirir. En kalabalık ve egemen grubu ise Osmanlı
egemenliği sonrasında
Anadolu’dan getirilen ve
bölgeye sistematik olarak
yerleştirilen Türkler oluşturur. O kadar ki, 1866’da

hizmete açılan RusçukVarna demiryolu ile önemi
iyice artan şehrin 1868 yılı
salnamesine göre sancak
olarak nüfusunun %74’ü
Müslümanlar yani Türklerden meydana gelmektedir. 1874’e gelindiğinde
merkez nüfusun 3844’ünü
Türklerin 1359’unu gayrimüslimlerin oluşturduğu
görülmüştür. Köylerin ise

Yunanistan ve Bulgaristan Dışişleri Bakanları
Gümülcine'den geçecek doğalgaz boru hattını görüştü
Atina’da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Kotzias
ile Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Daniel Mitov’un
gündeminde iki ülkenin
doğalgaz şebekelerini
birbirine bağlayacak IGB
doğalgaz boru hattı projesi yer aldı.
Batı Trakya’nın Gümülcine şehrinden başlayarak Bulgaristan’ın
Stara Zagora kentinde
son bulacak olan IGB
doğalgaz boru hattının
uzunluğu 182 kilometre.
3 ile 5 milyar metreküp
doğalgaz transferi yapma kapasitesine sahip
olacak boru hattının 31
kilometresi Yunanistan
topraklarından geçecek.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Miltov Atina’da
yaptığı açıklamalarda
boru hattının önemine
değinerek “Bu boru hattı
belki de Avrupa enerjisinin geleceği açısından
en kritik birleştirici halka
niteliğinde. Burada farklılaşmadan ve bağlantıdan
bahsediyoruz. Bu iki kelime Avrupa enerji birliğinin geleceği açısından
anahtar kelimeler. Bu
çerçevede özellikle de
farklı enerji kaynakları
temimi konusunda Yunanistan da temel ortaklardan. IGB boru hattının
inşası kuzeye doğru da

%63’ü Türk, %20’si karışık, %17’si ise gayrimüslim köyüdür. Ancak şehrin
Bulgar Prensliği’ne geçmesinden sonra izlenen
Türklerin sistematik olarak sürgün edilmesi, buna
karşın Bulgarların iskân
edilmesi sonucu günümüzde şehir merkezinde
Türk sayısı yok denecek
kadar azdır.
Varna’da değiştirilen
salt demograf ik yapı
değildir. Aynı zamanda
Osmanlı dönemine ait
çok sayıda eser de yok
edilmiştir. Tuna Vilâyeti
Salnâmesi’ne göre şehirde on dokuz cami, on
iki kilise ve sinagog, on
dört han, üç hamam, 730
dükkân ve 246 mağaza
ile çok sayıda mescidin

varlığından bahsedilmektedir. Ancak günümüzde
bunlardan geriye çok az
Türk eseri kalmıştır. En
önemlileri ayakta kalan
tek dini yapı olan Hayriye
Camii ile çeşme ve Türk
konağıdır.
Türk Kurtuluş Savaşı’na
yaptığı organizasyonla
tonlara silah kaçıran Varnalı Şakir Zümre’nin de
memleketi olan Varna,
özellikle yaz aylarında
Türkiye’den gelen çok
sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Turan
Cemiyeti’nin kuruluş kararının da alındığı şehir,
sahip olduğu limanı ile
Bulgaristan’ın dünyaya
açılan kapılarından biridir.
Metin EDİRNELİ

Eurojust Başkanı Bulgaristan
Başsavcısı ile görüştü
Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, Sofya’da Eurojust Avrupa Adalet İşbirliği Ağı Başkanı Michel Coninsx ile görüştü. Konuk, Eurojust’un Bulgaristan’daki
Bürosu’nun çok iyi çalıştığını ve çok iyi temsil edildiğini
açıkladı.
Görüşmelerin başlıca ağırlıklı konusu, yasa dışı göçün önlenmesi ve terörle mücadele idi. Görüşmede
ayrıca Eurojust’un stratejik önceliklerinin Bulgaristan’ın
önünde bulunduğu en önemli sorunlar ve meydan okumalarla aynı olduğu belirtildi.
Bunlar da, organize suçlarla ve yolsuzluklarla mücadele, terörün önlenmesi, mülteci krizinin giderilmesi ve
insan kaçakçılığının cezalandırılması.

Sofya’da Gayrimenkul Fiyatları
Ocak – Eylül Döneminde Yıllık
Bazda % 6 Yükseldi

doğalgaz tedariki yapmamızı sağlayacaktır.
Bulgaristan aracılığıyla
Romanya’ya hatta daha
da kuzeye, batıda ise
Sırbistan’a kadar ve Sırbistan aracılığıyla batı
Avrupa’ya doğalgaz tedarik edebileceğiz. Benzer bağlantılar da bize
doğalgaz getirecektir ve
rekabet nedeniyle doğalgaz fiyatları düşecek ve
belirli AB ülkeleri doğalgaz teminatı konusunda
tek bir kaynağa bağlı olmayacaklardır” dedi.
Bulgar Dışişleri Bakanı “doğalgaz boru hattı
projesinin Bulgaristan’ın
aşırı talepleri yüzünden

geciktiği” yönündeki bir
soruya ise “Bizim bu
bağlantıya ihtiyacımız
var ve bu konuda hiçbir
şüphe yok. Ancak bu
boru hattını nasıl ve ne
şekilde uzatacağımız
konusunda anlaşmamız
gerek. Daha büyük oranda doğalgazın olması ve
bu boru hattı aracılığıyla
dağıtılması Yunanistan’ın
da Bulgaristan’ın da çıkarınadır” şeklinde yanıtladı.
Kotzias: 2016 yılında
başlamamızı umuyorum
Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Kotzias
da sözkonusu doğal-

gaz boru hattı projesinin
stratejik önemi konusunda Bulgar mevkidaşına
katıldığını kaydederken
“IGB projesi doğalgaz
fiyatlarının düşmesine,
iki ülkenin güvenliğinin
artmasına ve rekabetin
yükselmesine katkıda
bulunacaktır” dedi.
Kotzias sözlerinin devamında “Bu nedenle Yunanistan ile Bulgaristan
arasındaki işbirliği temele dayalıdır ve stratejiktir.
2016 yılında projeye başlamamızı ve 2017 yılında
ana hatlarının tamamlanmasını umut ediyorum.
Bildiğiniz gibi en son
ölen şey umuttur” dedi.

Başkent Sofya’da konut fiyatları, yılın ilk dokuz
ayında yıllık bazda % 6 yükselirken, aynı zaman diliminde konut satışları sayısı da yıllık bazda % 20
artış kaydetti.
Geçen yılın ilk dokuz ayında Sofya’daki daireleri
için metre kare başına ortalama fiyatlar 738 Avro
iken, bu yıl metre kare başına ortalama fiyatlar 781
Avro olarak açıklandı.
Kayıtlar Ajansı verilerine göre, 2015’in ilk dokuz
ayı için 16 838 gayrimenkul satışı gerçekleşirken,
2014 yılının aynı döneminde bu rakam 13 888 olmuştu.
Yılın üçüncü çeyreğinde Sofya’da konut fiyatları
metre kare başına 780 Avro olarak açıklanırken,
geçen yılın aynı dönemi için bu rakam metre kare
başına ortalama 750 Avro olarak kayıtlara geçmişti.
Yılın üçüncü çeyreği için Sofya’da ortalama konut
fiyatları 66 500 Avro olarak açıklandı.

Bulgaristan'dan vize kolaylığı sözü

Bansko kentinde turizm sektörü temsilcileri ile
toplantı yapan Turizm Bakanı Angelkova, kış sezonunda en fazla turisti Türkiye'den beklediklerini belirterek "Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışarak Türk
vatandaşlarının sanal ortamında da vize başvurularında bulunabilmelerini sağladık" dedi.
Bulgaristan, Rusya'dan talebin durgunluk ve siyasi sorunlar nedeniyle daralması karşısında Türkiye
ve Romanya gibi alternatiflere yöneldi. Turizm Bakanlığı verilerine göre yaz döneminde Bulgaristan'ı
ziyaret eden Türk turistlerin sayısı yüzde 40 arttı.

18 Kasım 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Türkiye büyümede Avrupa üçüncüsü
Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği
yüzde 3,8'lik büyüme oranıyla, Avrupa ekonomileri
arasında üçüncü sıraya
yerleşti.
A A muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat)
derlediği verilere göre,
Türkiye ekonomisi yılın
ikinci çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
Aynı dönemde, 28 üyeli
Avrupa Birliği (AB) ve 19
üyeli Avro Bölgesi'nde ortalama büyüme sırasıyla
yüzde 1,9 ve yüzde 1,5
düzeyinde gerçekleşti.
Böylece Türkiye ekonomisi, küresel büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığı
son dönemde büyümesini
sürdürerek, birçok Avrupa
ülkesini geride bıraktı.

de aşağı yönlü baskı yaratan unsurlar olarak öne
çıktı. Tüm bunlara karşın
Türkiye, bu yılın ikinci
çeyreğinde son 5 çeyreğin en hızlı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını
yakalamayı başardı.
Türkiye 23 çeyrektir
büyümesini sürdürüyor
Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekteki yüzde 3,8'lik
GSYH artışıyla kesintisiz büyümesini 23'üncü
çeyreğe taşıdı. Türkiye
ekonomisi en son 2009
yılının üçüncü çeyreğinde
yüzde 2,8 daralmıştı. Türkiye bu büyüme oranıyla,

Türkiye ekonomisi ikinci
çeyrekte, AB ülkeleri arasında, henüz sonuçları
açıklanmayan İrlanda ve
Lüksemburg dışındaki 26
ülkenin 24'ünden daha iyi
bir büyüme performansı

sergiledi.
Bu dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
aşırı gevşek para politikalarında gevşemeye
gitmesinin gelişen ülkeler
üzerinde yarattığı baskı-

nın yanı sıra Avrupa'daki
toparlanmanın henüz istenilen düzeyde olmaması, önemli ticaret partneri
konumunda bulunan ülkelerdeki jeopolitik riskler
Türkiye ekonomisi üzerin-

ile dernek üyeleri Erdoğan Paçin’in de hazır bulunduğu konferansa katılan MGD Başkanı Yavuz
Gerçekçi, Bulgaristan’daki
meslektaşları için Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey’in özel video mesajını iletti.

gazeteciliğinin miladı olarak nitelendirilen Fotinov
ismini Bursa’da yaşatacaklarını açıkladı. Nilüfer
Belediyesi olarak özgürlükten, barıştan, dostluktan ve demokrasiden
yana tavır sergilediklerine dikkati çeken Bozbey,

Bozbey’den Varna’ya
Tele-Video
Bozbey mesajında, insanlık kültürüne aydınlanma yolunu açmak çabasıyla ilk Bulgarca dergiyi
çıkaran ve Bulgaristan

“Özellikle Bulgaristan’dan
göç etmiş olan yurttaşlarımızın olduğu mahallede
bir çınar ağacını belirledik. Bu çınar ağacının yanına Fotinov’un kimliğini
yazarak, çevre düzenle-

mesi ile birlikte Fotinov’u
anacağız. Gelecek kuşaklara da onu bilinçli bir
şekilde aktararak sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olacağız” dedi.
Mudanya Gazeteciler
Derneği Başkanı Yavuz
Gerçekçi, Balkanlar ve
Karadeniz Bölgesi’ndeki
gazetecilerin bir arada
olduğu toplantının açılışında Türkiye’den iletilen
mesajın komşuluk ilişkileri açısından son derece
faydalı olduğunu belirtti.
Girişime desteğinden
dolayı meslektaşları adına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e
teşekkür eden Gerçekçi, belediye tarafından
Görükle’de çevre düzenlemesi devam eden çınar
ağacına plaketin, Bulgar
Gazeteciler Birliği Başkanı Snezhana Todorova’nın
da katılımıyla önümüzdeki aylarda düzenlenecek
törenle yerleştirileceğini
söyledi.
Kırcaali Haber

Fotinov’un anısı Görükle’de yaşayacak
B u r s a’d a N i l ü f e r
Belediyesi’nin desteğiyle,
Bulgaristan basınının kurucusu olarak nitelendirilen ilk Bulgar süreli yayını ‘Liuboslovie’ dergisini
İzmir’de hayata geçiren
Konstantin Fotinov’un anısı Görükle’de yaşatılacak.
Mudanya Gazeteciler
Derneği’nin, Bulgar Gazeteciler Birliği (SBJ) ortaklığında Avrupa Birliği
hibesiyle sürdürdüğü “Sivil Toplum Diyaloğu-Yerel
Medyanın AB ile Uyumu”
projesi yeni diyaloglar geliştirdi.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) desteğiyle
SBJ’nin ev sahipliğinde
Varna’da düzenlenen 8
ülkenin katılım sağladığı
Uluslararası Gazetecilik
Konferansı’na Türkiye’den
davetli olarak katılan Mudanya Gazeteciler Derneği, iki günlük toplantının ilgi odağı oldu. Proje
sekreteri Yasemin Paçin

Çilek, Bulgaristan'da İlk Mağazasını Açtı
Bebek, çocuk ve genç
odası markası Çilek,
Bulgaristan'da ilk mağazasını açtı.
Çilek'ten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve
yurt dışında büyümeye
devam eden Çilek, son
mağaza açılışını Ralitza
Mobilya ile Bulgaristan'da
gerçekleştirdi. Varna şehrinde açılan mağaza, birbirinden farklı Çilek odalarını Bulgar çocuklar ile
buluşturacak.
Kurulduğu günden bu

yana ihracat ve tasarım
odaklı olarak büyüyen

Çilek, özgün tasarımlarını farklı coğrafyalardaki

çocuklara ulaştırmaya
devam ediyor. Marka,
üretiminin yaklaşık yüzde
50'sini ihraç ediyor.
Gelecek dönemde yurt
dışındaki yatırımlarına
devam edecek olan Çilek,
özellikle Endonezya, Yeni
Zelanda, Özbekistan,
İngiltere, Amerika, Tanzanya, Kenya ve Çin gibi
ülkelere gitmeyi, mevcut
ülkelerdeki mağaza sayılarını artırmayı ve 2023
yılında yurt dışında bin
100 mağazaya ulaşmayı
hedefliyor.
Kırcaali Haber

AB üyesi ülkeler arasında
yüzde 4,8 büyüyen Malta ve yüzde 4,4 büyüyen
Çek Cumhuriyeti'nden
sonra üçüncü sırayı aldı.
Slovakya ve İspanya yüzde 3,1'lik, Polonya yüzde
3,6'lık, Romanya da yüzde 3,7'lik oranla yüzde
3'ün üzerinde büyüyen
ülkeler oldu. Avrupa'nın
en büyük ekonomisi olan
Almanya bu yılın ikinci
çeyreğinde yüzde 1,6
büyürken, GSYH artışı
İngiltere'de yüzde 2,6,
Fransa'da yüzde 1 ve
Yunanistan'da ise yüzde
1,6 oldu.

Hız sınırını 60 km aşan
sürücülere hapis cezası

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan Genel
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü
Boyko Raynovski, “Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi aşırı hızla, alkollü ve ehliyetsiz araç sürmenin kriminalize edilmesini
öngörüyor. Aşırı hız yapan sürücülere ve hız sınırını
saatte 60 km’den fazla aşanlara ağır cezalar öngörülüyor” açıklamasında bulundu.
Raynovski, “Trafik kuralları ağır biçimde ihlal edildiğinde araçların plaka numaralarına el konulması da
öngörülüyor” diye ifade etti.
Başbakan Boyko Borisov da geçen hafta trafik kurallarını çiğneyen sürücülerin araçlarına el konulması
çağrısını yaptı.
Raynovski, devamla “Kurallara uymayanlara karşı
sert önlemler alınmasının nedeni, yollarda ölüm tehlikesinin devam etmesidir” diye belirtti. Yılbaşından
beri trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı 2014 yılına kıyasla daha fazla. Trafik kazasında ölenler geçen yıldan 20 kişi daha fazla
olarak 526 kişi, yaralananlar ise 214 kişi fazla olarak
6814 kişi.
Trafik Denetleme Şube Müdürü, Sliven’de meydana
gelen trafik kazasında alkollü bir sürücünün sokakta 3
yaşında bir çocuğun ölümüne sebep olduğunu bildirdi.
Vatandaşların yasaklanan yerlerde park edilmiş
araçlara şahit oldukları zaman fotoğraf, ya da video
çekip göndermeleri çağrısını yapan Raynovski, kanunları ihlal eden her bir sürücünün trafik polisi tarafından
denetleneceği sözünü verdi. Kuralları çiğneyen sürücülerin cezalandırılması için ihbarda bulunan vatandaşın olaya tanıklık etmesinin de önemli olduğunun
altını çizdi.

7 bin 100 dekar tarım
arazi satışa çıkarıldı
Kırcaali Tarım İl Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre
devlete ait 7 bin 100 dekar üzerinde tarım arazisi 20152016 üretim sezonunda kiraya verilmesi amacıyla 9
Ekim’de ikinci ihaleye çıkarıldı.
Tarımsal alanların yüzde 90 oranından fazlası veya
6665 dekarlık alan yıllık bitki yetiştiriciliği için azami 10
yıl süre ile kiraya veriliyor. Bu amaçla en çok arazi sırasıyla 2 710 ve 2 777 dekar olarak Kirkovo (Kızılağaç) ve
Krumovgrad (Koşukavak) ilçelerinde satışa çıkarılıyor.
İhaleye çıkarılan alanlardan ancak 210 dekarı çok
yıllık bitki yetiştiriciliğine başlamak isteyenlere, 250
dekarı ise çok yıllık bitki yetiştiriciliği yapanlara kiraya
verilecek. Bu amaç için belirlenen arazilerin hemen hemen hepsi Kırcaali ve Momçilgrad (Mestanlı) ilçelerinin
sınırları dahilinde bulunuyor. Ardino (Eğridere), Cebel
(Şeyhcuma), Kirkovo ve Çernooçene (Yenipazar) ilçelerinde çok yıllık bitki yetiştiriciliğine uygun devlete ait
araziler bulunmuyor.
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Atatürk Filibe’de Anıldı
Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin
10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

Sebahat NECİB
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 77.
yıldönümünde anmak üzere
T.C. Filibe Başkonsolosluğunda vatandaşların ve soydaşların katılımıyla, anma töreni
düzenlendi.
Tören saygı duruşu ile başladı, ardından istiklal marşı okundu, akabinde Muavin Konsolos
İmren Kaygısız günün anlam ve
önemine dair konuşma yaptı.
Sayın Kaygısız konuşmasında şunları belirtti: “Sayın
Başkonsolosum, Değerli mesai arkadaşlarım ve kıymetli
misafirler,
Bugün burada çok yönlü ve
üstün bir kişiliğe sahip olan Ulu
Önder Atatürk’ü, aramızdan
ayrılışının 77. Yıldönümünde,
anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Atatürk, kısacık hayatında bir ulusun kötü talihini
yenmesini sağlamış ve dünya
tarihinde benzeri görülmemiş
izler bırakarak bu dünyadan
ayrılmıştır. Mensubu bulun-

duğu ulusu için canını ortaya
koymaktan hiçbir zaman çekinmeyen Atatürk, her türlü zorluğa katlanarak kendisini Türk
ulusuna adamıştır.
Mustafa Kemal, hep idealist
bir lider olmuştur. O’nun idealizmi yüksek vasıf ve özelliklerine inandığı milletinin bağımsızlık aşkından gelmektedir.
En büyük ideallerinden birisi
de milli sınırlarımız içinde milli
birlik ve beraberlik duygusuyla
kenetlenmiş uygar bir toplum
oluşturmaktır. Hür ve bağımsız
ülke idealini gerçekleştirdikten
sonra, Türkiye’yi çağdaşlaştırmak için çağdaş medeniyet
idealine yönelmiş; yaptığı devrimlerle de bunu gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
O, barışsever ve tüm dünya
uluslarının mutluluğunu isteyen bir liderdir. Dünya ülkelerinin mutluluğuna çalışmak,
aynı zamanda kendi ulusunun
mutluluğuna çalışmakla eşdeğerdir. “Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh” sözü O’nun bu yaklaşımının simgesi haline gelmiştir.

Atatürk; çocuklara, gençlere
ve kadınlara da çok değer veren bir liderdir. Çocukları hep
sevmiş, onların iyi şartlarda
yetişmeleri için uğraş vermiştir.
Gençlere hep güvenmiş, onları
ülkenin aydınlık geleceği olarak
görmüştür.
Atatürk ilkeleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan,
gerçekçi, milli ve yenileşmeye açık, çağdaş bir sistem
kur mayı amaçlamak tadır.
O’nun ilkeleri Modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelini atmış
ve Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesini sağlamıştır. Ülkemizi daha ileri taşıyabilmemiz
için yine O’nun gösterdiği yolda
ilerlemeye devam etmemiz gerekmektedir.
77 yıl önce bugün, bizlere
emanet ettiği ve bizim de yükseltmek zorunda olduğumuz
Cumhuriyeti ve ilkelerini bırakarak sonsuzluğa göçen Ulu
Önder Atatürk’ün yolundan
ayrılmayacağımızı vurgulayarak, O’nun yüce anısı önünde
minnet ve saygıyla eğiliyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 77. Yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.
Atatürk, üstün bir askeri dehanın yanı sıra, döneminin ötesinde yöneticilik anlayış ve
becerilerine sahip, gücünü milletine olan güveninden alan bir liderdir.
O’nu çağdaşlarından
farklı kılan, yalnızca milletinin hürriyeti ve istiklali
için savaşmış bir ulusal
kahraman olması değil,
engin birikim ve ileri görüşüyle, kurucusu olduğu
Türkiye Cumhuriyeti’nin
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için hayatı boyunca yılmadan azim ve kararlılıkla
mücadele etmesidir.
29 Ekim 2015 tarihinde 92. Kuruluş yıldönümünü birlikte kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin başarı ve kazanımları, birbirini izleyen büyük savaşlar ve yıkımın ardından, pek zor şartlar ve imkansızlıklar altında temelleri atılan bir ülkenin, zaman içinde katettiği
mesafeyi ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Şüphesiz,
hukukun üstünlüğü, laiklik, çoğulcu demokrasi gibi evrensel ilke ve
değerler üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün örnek
bir ülke haline gelmesinde Atatürk ve dava arkadaşları ile onların
başlattığı kalkınma, ilerleme ve çağdaşlaşma yolunda yürüyüşü devam ettiren devlet adamlarının, bilim insanlarının, sanatçıların, sivil
toplumun, genci ve yaşlısıyla tüm Halkımızın katkısı bulunmaktadır.
Cumhuriyetimizle birlikte anılan ve bıraktığı eserlerle daima saygı
ve şükranla hatırlanacak olan Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü bir yas günü değil, O’nu layıkıyla anlamak, fikirlerini yaşatma
gayretimizi canlı tutmak ve eserlerine nasıl sahip çıktığımızı bir
kere daha gözden geçirmek için önemli bir vesiledir.
Atatürk’ün, ülkemizin hürriyet ve istiklaline kavuşması, çağdaşlaşması ve uluslararası toplumun muteber bir üyesi olması yolundaki olağanüstü gayretleri Türk Milleti’nin şükranının yanı sıra,
Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu tüm dost ülkelerin takdir,
saygı ve hayranlığını kazanmıştır. Atatürk’ün aramızdan ayrılışı
üzerine Bulgaristan’da yayınlanan “Slovo” Gazetesi’ndeki şu ifade
bu duyguları ortaya koymaktadır:
“Atatürk, milletin atası; kılıç, fikir, kalp ve irade adamı idi. Milletin
bu büyük evladı, aynı zamanda yirminci yüzyılın en büyük yurttaşıdır.”
Ulu Önder Atatürk’ün bizlere en büyük emaneti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne her yönüyle sahip çıkma kararlılığımızı yineliyor
ve manevi hatırası önünde tazimle eğilirken, O’nu bir kez daha
rahmet ve minnetle anıyoruz.
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