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Bulgaristan'daki Müslümanların Çalışmaları ve Hedefleri
garistan'daki Müslümanların
komşu olan bu ülke ile geleneksel ilişkiler içinde olduklarını açıkladı, diğer Balkan
ülkelerin cemaat ve İslami

kurumları ile yakın ilişkilerinin
olduğunu aktardı.
"İmam hatip ve Yüksek
İslam Enstitüsü mezunları
Devamı 5’de

DOST Partisi Heyeti’nin
Ankara Ziyareti

Bulgaristan Başmüftülüğünce, başkent Sofya'da düzenlenen "Müslümanlar Diyaneti
2016-2021" konulu konferansta, 5 yıllık dönemdeki
hedefler ele alındı.
Konferansta, 24 Ocak'ta
düzenlenen son kurultayın
ardından ülkenin yeni seçilen 20 bölge müftüsünün
isimlerini açıklayan Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci, ülkenin, İslam dininin
otoritesinin pekiştirileceği,
çalışmalarının daha verimli
hale getirileceği yeni bir döneme girdiğini anlattı.
Ülkedeki, İslam dininin dinler arası diyalogundaki rolü

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

ve devlet kurumları ile ilişkisinden söz eden Başmüftü
Haci, Müslümanların vakıf
mülkleri ile yaşadıkları sorunlara da değindi.
Mustafa Aliş Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
ülkedeki İslam dinini ruhani
yönetiminin belirlendiği kurultayın başarılarından söz
ederek, İslamofobinin etkisinin azaltılması için verilecek
mücadele yöntemlerini anlattı.
Haci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef son yıllarda İslamofobinin daha büyük bir hızla cereyan ettiğini gördük. Biz

İslamofobiye karşı, hitap, konuşmalar ve demokratik yollarla haklarımızı savunmak
suretiyle mücadele etmek
niyetindeyiz. İnşallah, umarım, gerek Bulgaristan'da,
gerekse tüm dünyada bu
problemler artık bitecek ve
Müslümanlar kardeşçe yaşayacaklar, herkes herkesi
sevecek, herkes herkese
müsamaha gösterecek. Bu
şekilde dünyada barış olacak, inşallah."
Başmüftülük Genel Sekreteri Ahmet Aptullov da kurumunun uluslararası ilişkilerini
en yoğun olarak Türkiye ile
yaşandığını belirterek, Bul-

Geçen hafta Sorumluluk,
Özgürlük, Hoşgörü için Demokratlar (DOST) partisi kurucuları Lütfi Mestan ve heyeti Ankara’da resmi ziyarette
bulundu.
Lütfi Mestan ve beraberindekiler Tören Kıtası ile karşılanarak, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine
geldi. Heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının
ardından, saygı duruşunda

partisi olan Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Bir saati aşkın bir süre
devam eden görüşmede Lütfi
Mestan ve beraberindeki parti arkadaşları Kılıçdaroğlu’nu
Bulgaristan’daki güncel siyasi
gelişmelerin yanı sıra DOST
partisini kurma nedenleri ve
partinin ilkeleri ve amaçlarıyla tanıştırdılar.
Görüşme CHP Başkanı Ke-

bulundu.
Lütfi Mestan Anıtkabir özel
defterine duygularını içeren
bir mesaj yazdı ve imzaladı.
Lütfi Mestan’ın başkanlığındaki heyette Bulgaristan Milletvekilleri Şabanali Ahmet,
Hüseyin Hafızov ve Aydoğan
Ali, Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer ve Balkan Rumeli
Konfederasyonu Zirfettin Hacıoğlu yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler
DOST Partisi Girişim Komitesi Üyeleri daha sonra
Türkiye’deki ana muhalefet

mal Kılıçdaroğlu’nun daveti
üzerine gerçekleşti. Heyetle
yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu, Bulgaristan’daki siyasi
süreçleri takip edeceğini ve
ülkemizin sosyal ve ekonomik hayatının gelişimine ve
Bulgaristan vatandaşlarının
refahına katkı yapacak siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesinden sevinç duyacağını
kaydetti.
AK Par ti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki’yi makamında
ziyaret ettiler
DOST Partisi heyeti, AK
Devamı 3’de
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Tarihte Bu Hafta: 21 Mart – 2 Nisan
21 Mart 1800:
Korfu adasında Osmanlıya bağlı Cezayir-i Seba
Cumhuriyeti kuruldu. Bu
gelişme en olumsuz etkisini Osmanlı Devleti’nde
gösterdi. Yönetimde bulunan, bundan dolayı
moral bulan ve özgüvenleri yerine gelen Yunan
isyancılar, daha sonra
Mora’da ayaklanma başlattılar.
21 Mart 2001:
Yunani st an sınır la rı içinde bulunan Batı
Trakya’da, bölgede yaşayan Türk kadınının sorunlarının dile getirilmesine yardımcı olmak ve
çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Rodop
İli Türk Kadınları Külttür
Derneği kuruldu.
22 Mart 1829:
Londra'da düzenlenen
konferansta bir araya
gelen başta İngiltere,
Rusya ve Fransa olmak
üzere Avrupa devletleri
Yunanistan’ın bağımsızlığını kabul ettiler. 1832’de
de bu oldubittiyi Osmanlı
Devletine zorla kabul ettirdiler.
22 Mart 1968:
Türkiye ile Bulgaristan
arasında göç antlaşması
imzalandı. Antlaşmaya
göre, 1952 yılına kadar
Türkiye'ye göç edenlerle
yakın akrabalık bağları
olanlar anavatana gelebilecekti. 1969’da başlayan
1978’de son bulan antlaşma sonucu yaklaşık

Sırp saldırılarının sürmesi ve Batı Temas
Grubu'nun anlaşma
taslağının reddedilmesi
üzerine, Yugoslavya'ya
karşı 78 gün süren hava
harekâtı başlattı.
26 Mart 1913:
Edirne, Şükrü Paşa
komutasında gerçekleştirilen ve 6 ay süren kahramanca bir direnişten
sonra Bulgar kuvvetlerinin eline geçti.
28 Mart 1854:
Fransa Rusya’ya savaş açtı. Böylece Osmanlı Devleti’nin ve
İngiltere’nin de katılacağı
ve Rusya’nın yenilgisiyle
bitecek olan Kırım Savaşı başlamış oldu.
30 Mart 1856:
Kırım Savaşı’nın galip

valiliğine getirildi. Paşa,
otuz bin kişilik kuvvetini de Mısır’dan Mora’ya
sevk etti.
1 Nisan 1880:
Türkler, milli kimliklerini, haklarını, çıkarlarını
korumak ve geliştirmek
için Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Tarla adlı
gazeteyi çıkarmaya başladı.
1 Nisan 1901:
Türkler tarafından çıkarılan Müdafa-ı Hukuk
adlı gazete Bulgaristan’ın
Rusçuk’ta kentinde yayın
hayatına başladı.
1 Nisan 1921:
Metristepe’deki 10.
Yunan Tümeni’nin geri
çekilmesinin ardından
taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı’nı

yanlısı bu gazete, var
olan baskılar nedeniyle
varlığını ancak 1 yıl sür-

devletleri İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ve Sardinya-Piemonte
ile Rus Çarlığı ile arasında Paris Anlaşması
imzalandı. Anlaşmayla
Osmanlı’nın bir Avrupa
devleti olduğu kabul edilmiş oldu.
1 Nisan 1824:
12 Şubat 1821 tarihinde
başlayan Yunan isyanını
bastırması için Mısır’da
hüküm süren Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın
oğlu İbrahim Paşa, Mora

kazandı. Milli Mücadele
sürecinin önemli dönüm
noktalarından biri olan bu
zaferin ardından Fransa,
Ankara ile anlaşmanın
yollarını aramaya başladı.
1 Nisan 1929:
Türkler, Bulgaristan’a
bağlı Kırcaali’de Rodop
adlı gazeteyi çıkarmaya
başladı. Türklerin milli
kimliklerini, hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla çıkarılan Kemalist ve Türkiye

İ s t a n b u l ’u k u ş a t m a
harekâtına başladı.
2 Nisan 1821:
Yunan çeteler Mora yarımadasının güneyinde
yer alan Manya’da isyan
başlattı. Daha sonra 6
Nisan isyanın başlangıç
tarihi olarak kabul edildi.
2 Nisan 1981:
Arnavut kökenli üniversite öğrenciler i,
Kosova’nın Cumhuriyete
dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Priştine’de
büyük bir gösteri gerçekleştirdiler. Daha sonra
Kosova’nın diğer kentlerine de sıçrayan gösteriler,
federal düzeydeki emniyet güçleri tarafından
sert bir şekilde bastırıldı.
Metin EDİRNELİ

Cebel’de Sosyal Hizmet
Merkezi kurulacak

C e b e l (Ş e y h c u m a)
Belediyesi’nden verilen
bilgiye göre AB’den sağlanan hibe desteğiyle
Cebel’de Sosyal Hizmet
Merkezi kurulacak. Merkezin aracılığıyla sosyal
asistanlık, özel asistanlık
ve ev işlerine yardımcı
bayan hizmeti sunulacak.
Yenilikçi olan şu ki, merkez tarafından bu hizmetlerin yanı sıra tıbbi bakım
hizmetleri de verilecek.

130 bin insan Türkiye’ye
göç etti.
24 Mart 1886:
İmzalanan İstanbul protokolü ile Osmanlı Devleti, merkezi Filibe olan
Şarki Rumeli Vilayeti’nin
Bulgaristan tarafından
ilhak edilmesini ka bul etti. Emperyalizmin
hedefi şimdi, Osmanlı
Devleti’nin Balkanlarda
kalan son toprak parçası
olan Makedonya’dır.
24 Mart 1999:
NATO, Kosova'daki

dürebildi.
1 Nisan 1945:
Bulgaristan’da, Vatan
Cephesi Türk Azınlığı
yayın organı olan Işık
adlı gazete, Türkçe ve
Bulgarca olarak Sofya’da
çıkarılmaya başlandı.
1 Nisan 1953:
Bulgaristan Komünist
Par tisinin görüşlerini
yayan Duvar Gazetesi Kırcaali’nin bir ilçesi
olan Mestanlı’da yani
Momçilgrad’da çıkarılmaya başlandı.
1 Nisan 2001:
Yugoslav ya’nın eski
devlet başkanı Slobodan
Miloşeviç, Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nde
yargılanmak üzere polise
teslim oldu.
2 Nisan 1453:
Fatih Sultan Mehmet,

Proje kapsamında özel
asistanlar, ev işlerin de
yardımcı bayanlar ve
sosyal asistanlar, Cebel
İlçesi’nde yaklaşık 100
yaşlı, çocuk, engelli kişi
ve onların ailelerine 18 ay
saatliğine hizmette bulunacak.
Sosyal Hizmet Merkezinde görevli ekip, hizmet
kullanıcıları ile çalışmaya
başlamadan önce mesleki eğitimden geçecek.

Bununla sağlık, sosyal
ve kişisel gelişimlerini
destekleyerek yaşlı ve
engellilerin toplum içerisinde bireysel özerkliği
ve entegrasyonunun artırılması yönündeki gereksinimlerinin karşılanması
amaçlanıyor.
Merkezin kurulmasına
ilişkin projenin gerçekleştirilmesiyle belediye, bağımsız yaşam ve sosyal
içerme haklarının etkin bir
şekilde kullanımı için koşullar yaratıp destek vererek, yaşlıların, engellilerin
ve onların ailelerinin yaşam kalitesini arttıracak.
Bununla birlikte projeyle
çalışma çağındaki işsiz
kişilere istihdam sağlanmış olacak.
Süresi 21 ay olan proje
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı kapsamında
gerçekleştiriliyor.

Haskovo Bölge Müftülüğü
Çanakkale gezisi düzenledi
Haskovo Bölge Müftülüğü tarafından
19.03.2016 tarihinde
düzenlenen Çanakkale
gezisine iki otobüsle 98
kişi katıldı.
Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yarımadadaki şehitlikleri
ziyaret eden grup, yine
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde Çanakkale deniz ve kara
savaşlarını anlatan
gösterileri izledi.

Geziye katılarak Çanakkale ruhunu tekrar
yaşayan grup geziden

memnun kaldıklarını
ifade ettiler.
Kırcaali Haber
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DOST Partisi Heyeti’nin Ankara Ziyareti
1. sayfadan devam

Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet
Özhaseki’yi makamında ziyaret ettiler.
DOST Parti Genel
Başkanı ve Milletvekilleri ile AK Parti Genel
Merkez’de görüşen
M ehmet Özhasek i,
DOST Parti’nin kuruluşunu tebrik ettiklerini
söyledi.
Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili Lütfi
Mestan’ın duruşunu
takdir belirten AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
“Hak ve Özgürlükler
Hareketi Par tisi’nin
(HÖH) Onursal Başkanı Ahmet Doğan, Lütfi
Mestan’ın Türkiye ile
yakın ilişkiler içinde
olmasından sanırım
rahatsız oldu. Bu nedenle Bulgaristan’daki
Türk ve Müslümanların
problemlerinin çözümü
için daha fazla çaba
harcayan birisini yetki-

K ı r c a a l i ’n i n C e b e l
(Şeyhcuma) İlçesinin
Belediye Başkanı Bahri Ömer, Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Sebahin
Ahmedoğlu’nun da yer
aldığı Bulgaristan heyetine, MHP’nin herhangi
bir ülkenin veya partinin
iç işlerine karışmamayı

si olmamasına rağmen
partiden ihraç ettirdi.
Batı’nın demokrasi ve
özgürlük anlayışı bu
olsa gerek.” değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı
Devler Bahçeli ile görüşme
DOST Partisi heyetinin, Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Genel

Başkanı Devlet Bahçeli
ile MHP genel merkez
binasında yaptığı görüşme bir saate yakın
sürdü.
Lütfi Mestan, DOST
par tisini kurma nedenlerini anlattı. Seçmenlerin önemli bir
bölümünün artık Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından

temsil edilmediğini hissettiklerini ve bu bakış
açısından hareketle
DOST partisinin kurulmasının objektif, siyasi
bir gereklilik haline gelmesi gerçeği üzerinde
durdu.
Sayın Bahçeli, Milletvekilleri Şabanali
Ahmet, Hüseyin Hafızov, Aydoğan Ali,

Başbakan Davutoğlu, DOST Parti heyetini kabul etti
Kurulma aşamasında
olan Sorumluluk, Özgürlük, Hoşgörü için
Demokratlar (DOST)
Partisi heyetinin Türkiye
ziyareti iktidardaki AK
Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme
ile sona erdi. Çankaya
Köşkü’nde yapılan görüşmede Lütfi Mestan,
Davutoğlu’nu Bulgaristan’daki siyasi süreçlerle tanıştırdı. Lütfi Mestan, AK Parti liderinin
huzurunda DOST isimli
yeni bir siyasi oluşumun
kurulmasını gerekli kılan
olayları değerlendirdi.
DOST partisini kurma nedenlerini, partinin ilkeleri ve amaçla-

olarak gelişiminin DOST
partisinin dış siyasetinde önemli bir öncelik
olacağı üzerinde durdu.

rını aktaran Mestan,
Bulgaristan’ın gerçek
bir NATO ve AB ülkesi

Lütfi Mestan, Bulgaristan ve Türkiye arasında
stratejik ortaklık gerek-

liliği görüşünü savunarak, DOST partisinin bu
konuda katkıda bulunacağına vurgu yaptı.
Yeni siyasi
oluşumun önceliklerinden
başkan Mestan ve Başbakan Davutoğlu, mülteci
krizi ve başka
güncel jeopolitik sorunları
da ele aldılar.
Ülke topraklarında 2,7 milyon sığınmacı
bulunduran
ve AB’nin tam
üyesi olmamasına rağmen Birlikte güvenliğin
korunması için çalışan

Türkiye Cumhuriyeti’nin
oynadığı rolün altı çizildi.
Görüşmenin sonunda
Mestan, Davutoğlu’na
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov’un selamlarını iletti. Bulgaristan heyetinin aracılığıyla
Türkiye Başbakanı da
Bulgar mevkidaşına selamlarını gönderdi. Davutoğlu, Mestan’a dost
bir ülke olan Türkiye için
Bulgaristan ile ilişkilerin
sadece NATO çerçevesinde değil, ekonomik
ve kültürel etkileşim
alanında da öncelikli
önem taşıdığına kanaat
getirdi.
Kırcaali Haber

bir ilke edindiğini, fakat
tüm Bulgaristan vatandaşlarının etnik, dini
ve kültürel kimliklerinin korunmasıyla etkin
eşitliğin ve tam entegrasyonun sağlanmasını
amaçlayan her bir siyasi girişimi tebrik ederek,
destekleyeceklerine
dair teminat verdi.
Kırcaali Haber

İvaylovgrad ve İpsala
belediyelerinden
ortak proje
İvaylovgrad (Ortaköy) Belediyesi ve Edirne iline
bağlı İpsala Belediyesi, ortaklaşa hazırladıkları
“İvaylovgrad’ın Lambuh köyünde ve İpsala İlçesinde Turizm ve Dinlenme Alanları Oluşturulmasıyla
Doğal, Kültürel ve Tarihi Yapılara Erişim Koşullarının
İyileştirilmesi” projesiyle Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı’na (2014
- 2020) başvuruda bulundu. Birinci önceliği turizmin
gelişimi olan projede İvaylovgrad Belediyesi, lider
ortak olarak yer alıyor.
Projede öngörülen genel amaçlar, doğal, kültürel
ve tarihi mirasın kullanılmasıyla İvaylovgrad ve İpsala ilçelerinin turistik çekiciliğinin artırılması. Projenin
özel hedefleri turistik yerlere erişimin iyileştirilmesi;
sınır ötesi bölgenin doğal zenginlikler, kültürel ve
tarihi mirasının korunması; turizm altyapısı, atraksiyonlar ve ziyaretçi dinlenme tesislerinin çeşitlendi-

rilmesi ve iyileştirilmesi; yerli halka kalıcı istihdamın
sağlanması ve turizm akışının artırılmasıdır.
Proje turizm ve dinlenme alanları oluşturulmasıyla
İvaylovgrad ve İpsala ilçelerinde doğal ve tarihi yerlere erişimin iyileştirilmesini öngörüyor. İvaylovgrad
İlçesinde yeşil yollar, İpsala İlçesinde ise hıyaban
bulunan turistik park, manzara izleme noktaları,
oyun, aile tatilleri, doğal ortamda piknik alanları, atraksiyonlar kurulacak. Proje ortakları, Ortak Turizm
Gelişim Programı hazırlayacak.
İvaylovgrad Belediyesinin projeden beklentileri
Lambuh köyünde yeni bir turizm destinasyonu oluşturulması, İvaylovgrad Barajı ve turizm altyapısına,
atraksiyonlar ve ziyaretçi dinlenme tesislerine erişimin iyileştirilmesi, 4 km’den fazla turistik yolun onarılması ve 1 km’den fazla yeşil yolların kurulmasıdır.
“İvaylovgrad’ın Lambuh köyünde ve İpsala İlçesinde Turizm ve Dinlenme Alanları Oluşturulmasıyla
Doğal, Kültürel ve Tarihi Yapılara Erişim Koşullarının
İyileştirilmesi” projesi, özel hedefi doğal, kültürel ve
tarihi mirasın ve ona bağlı altyapının daha iyi kullanılmasıyla sınır ötesi bölgenin turistik çekiciliğinin
artırılması olan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan
- Türkiye Programı’nın Öncelik Ekseni 2. Sürdürülebilir Turizm çerçevesinde hazırlandı. Projenin süresi
15 ay.
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Bulgaristan, Türkiye Komisyonunu Kapattı
Bulgar istan Meclisi,
Rusya ve Türkiye’nin
Bulgaristan’ın iç politikasına müdahale ettiklerine
dair iddiaların gerçekliğini araştırmak için kurulan
geçici komisyonunun faaliyetine son verme kararı
aldı.
Bu teklife ilişkin yapılan
oylamada 122 milletvekili
kabul oyu kullanırken 4’ü
ret oyu kullandı, 7’si ise
çekimser kaldı. Milletvekillerin kabul ettiği görüşe
göre çoğunluğun oylarıyla
bu geçici komisyonu kurmakla onlar yoğun ilgiye
ve Türkiye’nin resmi temsilcilerinin ülkenin iç siyasetine karıştığına dair basında dolaşan iddialardan
dolayı Bulgaristan toplumunda uyanan kaygı duygusunun yanı sıra belirli
Bulgar partilerinin ülkenin
toplumsal ve siyasi hayatında sistematik olarak
Rusya Federasyonu’nun
çıkarlarını gerçekleştirdiğini ve bu devlete hizmet

müdahalesini araştırma
komisyonunun isminin değiştirilmesine ilişkin teklifini reddetti. Teklifin görüşüldüğü sırada Reformcu
Blok Milletvekili General
Atanas Atanasov, komisyonun faaliyetine son
verilmesi teklifini destekleyeceğini, fakat gerekçelerini haklı görmediğini
kaydetti. Ataka Milletvekili
Prof. Dr. Stanislav Stanilov ise Ataka Grubu’nun
daha önce komisyonun

ettiklerine dair ortaya çıkan ve ısrarla yayılan iddialara karşılık vermişlerdir.
Milletvekilleri bu komisyonun kurulmasının Türkiye ve Rusya için kesin
bir işaret olduğunu ve
bu kararla açık bir sinyal
verildiğini düşünüyorlar.
Milletvekilleri, bölgede

ve dünyada güvenlik ortamının karmaşık olduğu
ve hızla değiştiği bir zamanda Türkiye ve Rusya
ile ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesine yönelik aktif faaliyet
gerçekleştiren ve çabalar
sarf eden gerek Rusya
Federasyonu, gerekse

Türkiye’nin diplomatik yetkiliklerinin hareketlerinin
yanı sıra ülkenin Dışişleri
Bakanlığı’nın ve yürütme
organlarının temsilcilerinin hareketlerini raporladılar. Meclis, Vatansever
Cephesi Milletvekili İskren
Veselinov’un Rusya ve
Türkiye’nin Bulgaristan’a

Bulgaristan’da Birleşme ve Satın
Almalarda Yerel Aktörler Ağırlıktadır
Ernst & Young’ın Orta
ve Doğu Avrupa’da bileşmeler ve satın almalar piyasasını inceleyen
raporuna göre 2015 yılında Bulgaristan’da birleşme ve satın almalarda işlem sayısı ve değerinde düşüş yaşanmış,
yerel aktörler piyasaya
hakim olmuştur. Ancak
büyük işlemler yabancı
stratejik yatırımcılar tarafından gerçekleşmiştir. Halihazırda, bilişim
sektörü ve gittikçe konsolide olan bankacılık
sektörü yatırımcıların
odağındadır. 2015 yılı
bölgede stratejik yatırımların yılı olmuştur. İşlemlerin % 78’i stratejik
yatırımcılar tarafından
gerçekleşmiştir. Hırvatistan (% 96), Sırbistan
(% 93), ve Slovakya (%
86) stratejik yatırım paylarının en yüksek olduğu ülkelerdir. Finansal
sektördeki işlem paylarının en yüksek olduğu
ülkeler ise Macaristan
(%38) ve Bulgaristan’dır
(% 30).
2015 yılında Bulgaristan birleşmeler ve satın
almalar piyasasında 50
işlem gerçekleşmiştir.
Önceki yıla göre işlem
sayısında 10 adet düşüş

yaşanmıştır. Hacimde
de 1,28 milyar Dolar’dan
970 milyon Dolar’a düşüş meydana gelmiştir.
İşlemlerin % 62’si yerel
aktörlerce, % 32’si ise
yabancı yatırımcılarca
gerçekleşmiştir. Diğer
% 6 ise Bulgar sermeyerli yabancı firmalara
aittir. İşlemlerin % 70’i
stratejik yatırımlardır.
Bulgaristan piysasında
değeri en büyük olan
işlem Duropack AD’nin
İngiliz DS Smith Plc’ye
341,5 milyon Dolar’a satılmasıdır. Bultel Cable
Bulgaria’nın (BLIZOO
ticari markayla kablolu
TV ve internet hizmet

sağlayıcısıdır) 249,6 milyon Dolar’a Mtel tarafından satın alınması ikinci
büyük işlemdir. Üçüncü
sırada ise seramik karo
üreticisi Kai Group’un
Amerikan Mohawk Industries Inc tarafından
192,6 milyon Dolar’a
satın alınması yer almaktadır.
Bulgaristan’da bileşmeler ve satın almalar
piyasasında bilgi işlem
sektörü en çok ilgi çeken sektördür. Finans
alanında da, konsolidasyon beklentileri nedeniyle bir hareketlenme
beklenmektedir. Uzmanlar, Bulgaristan öl-

çekleri için 22 bankanın
fazla olduğunu, ancak
dışarıdan gelecek yeni
yatırımcılardan ziyade
piyasada mevcut olan
bazı bankaların birleşeceğini zikretmektedir.
Türk ve Çek yatırımcılar bölgedeki diğer ülkelerde en çok yatırım
gerçekleştiren ülkelerdir. Her birinin 2015
yılında 38 işlemi vardır.
Diğer taraftan Türiye’de
en çok birleşme ve satış işlemi gerçekleşmiştir: 10,8 milyar Dolar değerinde 312 işlem.
Kırcaali Haber

kurulmasına karşı çıktığını belirtti.
Halk Meclisi Başkan
Yardımcısı ve Bulgaristan
Sosyalist Partisi Sol Bulgaristan Milletvekili Yanaki Stoilov, bu komisyonun
girişimcilerinin bir kısmının her hangi bir faaliyet
göstermeksizin komisyonun çalışmalarına son
verilmesini önerdiklerine
dikkat çekti.
Anadolu Ajansı

Deflasyon ekonomik
büyümeyi eritiyor
Deflasyon, yani fiyatların düşüşü çok tezat bir
olay. Bir yandan fiyatların düşmesi tüketicileri sevindirmeli, daha çok ürün ve hizmet satışına yol
açmalıdır. Öte yandan deflasyon bunun tersinin
kanıtıdır- müşteri eksikliği, talep düşüşü ve dolayısıyla iş sektörünün daralması anlamına geliyor.
Bulgaristan’da milli istatistik Şubat 2016’da deflasyon kaydetti. İki yıldan beri neredeyse her ay
durum böyle, fakat ne tüketiciler memnun, ne de
iş sektörü belirli bir artış yaşamaktadır.
Fiyat düşüşü anlaşılan olağan bir tablo oldu ve
herkes buna alıştı. Haneler bu fiyatların düştüğünü genelde hissetmiyor, bir ürünün fiyatı ucuz-

larken, diğerleri yükseliyor, o yüzden aile bütçesi
deflasyonu hissetmiyor. İş sektörü açısından tüketici fiyatlarının ucuzlaması iyi değil, GSYH geçen sene son 6 yıl için rekor sayılacak %3 arttı.
Artan ihracat bunun başlıca sebebi iken, teşvik
edici bir enflasyon olsa etkisi daha olumlu olurdu
diye tahminler var. Deflasyonun ana nedeni petrol ve diğer enerji kaynakları fiyatlarının düşüşü.
Bulgaristan, Avrupa’da ikinci en ucuz petrol yakıt
fiyatlarını kaydetti. Benzinciler Avrupa’nın ikinci en
ucuz yakıtını sunuyor. Elektrik, ısı ve diğer enerji
fiyatları da etkileneceği için, yeni bir deflasyon söz
konusu olacaktır.
Maliye Bakanlığı ve Bulgar Merkez Bankası bu
yıl için %2 gibi düşük bir enflasyon tahmininde
bulundu. Nereden gelecek bu enflasyon, bunu
söylemek zor. Bunun tüketici talebinden gelmesi
imkansız. Bulgar vatandaşlarının alım gücü olağanüstü düşük. Çok az paraları da olsa, harcamak
yerine onlar paralarını bankada biriktirmeyi tercih
ediyor. Bankalarda faizler de neredeyse sıfırlanmış durumda, buna rağmen mevduatlar artıyor.
Bulgar mallarına gelen talebin artması ve fiyatların
biraz yükselmesiyle, enflasyon ihracattan gelebilir.
İhracat genişliyor ve ekonomiyi olumlu etkiliyor.
Gözlemciler GSYH’nın bu yıl büyük artış yaşamayacağını düşünüyor. Geçen yıl gibi %3 artıştan daha düşük bir büyüme yaşanacak. Deflasyon
ekonomik büyümeyi ”eritiyor”.
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, 2015-2019
Dönemi Kırcaali İlçesi Gelişim Programını tanıttı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
bu ayın yerel meclis oturumunda onaylanmak
üzere “Kırcaali’nin Başarısı İçin” başlığı altındaki
yeni 2015-2019 Dönemi
Kırcaali İlçesi Gelişim
Programı’nı tanıttı. Program, Belediye Başkanı’nın
önceki 2011-2015 dönemine ilişkin yönetim
programının devamı niteliğindedir. Müh. Azis, Yerel Meclis’te yer alan tüm
siyasi güçlerin hep birlikte
çalıştıklarında Kırcaali’nin
başarıları gerçek olacağı
kanısındadır.
Geçen yılki dönemde
yapılanları raporlayarak,
yeni girişimler yapılmasını
teklif eden Belediye Başkanının yönetim programı
Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar
(GERB) ve Reformcu Blok
Meclis Grupları tarafından
sert eleştirilerle karşılandı.
GERB Meclis Grubu
Başkanı Ognyan İvanov,
programın “Kırcaali’nin
Başarısı İçin” şeklindeki
başlığının içeriğine uygun olmadığını söyledi.
İvanov, “Kırcaali ar tık
yaşamak için tehlikeli bir
yer haline geldi. Yakında
başıboş dolaşan sokak
köpekleri yüzünden korkunç bir durumla karşı

karşıya kalabiliriz. Kaldırımlar ve sokaklar trajik
bir durumda bulunuyor.
Yeni yönetim programını
desteklemeyeceğiz” diye
kaydetti.
Reformcu Blok Meclis
Grubu Başkanı Radoslav
Milev, gerçekleştirilmesine ilişkin belirli süreler
ve sağlanan kaynaklar
eksik olduğundan dolayı
programı onaylamadığını
açıklayarak, bununla ilgili
örnek olarak Arda nehri
üzerinden Vızrojdentsi
semti- Krayno Selo (Alkaya) köyü arasında bağlantı kuracak köprüye ilişkin
projenin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Hasan Azis, son yerel
seçimlerde ilçedeki vatandaşların “Kırcaali’nin
Başarısı İçin” 2015-2019
Dönemi Kırcaali İlçesi
Gelişim Programı’na ve
yürüttüğü çalışmalara not
vererek, yüzde 60 oranında kendisini desteklediklerini belirtti. Belediye
Başkanı, “Bizi destekleyen nüfus oranının daha
yüksek olmasını istiyoruz
ve mevcut dönemde bu
yönde çalışacağız” dedi.
Birinci programda, Su Aynası Projesi, Entegre Su
Projesi, Gaz Boru Hattı
İnşası Projesi, Kuzey Arpezos Parkı Projesi gibi
genelde altyapı ve kal-

kınma projelerinin yer aldığını hatırlatan Belediye
Başkanı, yeni programda
AB hibe fonlarından ve
ulusal bütçeden finansman sağlanması beklenilen 200 milyon leva
maliyetinde projelerin olduğunu kaydetti. Ülkenin
yönetimindeki GERB ve
Reformcu Blok temsilcileri Kırcaali’ye ulusal bütçeden kaynak sağlanması
konusunda yardımcı olurlarsa, yolların bakımı veya
Arda nehri üzerinden
Vızrojdentsi semti- Krayno Selo köyü arasındaki
köprü projesi gibi acil sorunların çözüleceğini belirtti. Hasan Azis, “Merkez

Ardino (Eğridere) Vasil
Levski Lisesi birinci sınıf
öğrencileri, “Bizler Artık
Okuma Yazma Biliyoruz” başlığı altında birinci sınıflar için geleneksel
Okuma Bayramı Etkinliği
gerçekleştirdi. Ardino Perla Restoranı’nda düzenlenen etkinlikte öğretmenleri Valentina Kocamanova
ve Rositsa Hacıkulova’nın
yönetiminde minik öğrenciler, velilere ve öğretmenlerine birinci sınıfta
öğrendiklerini gösterdiler.
Birinci sınıf öğrencileri,
katılımcıları harfler için
yazılmış şiir ve şarkılarla
selamladı. Minikler masal
sahneleri canlandırdı ve
aynı zamanda çeşitli Matematik ve Bulgarca testlerini cevaplayarak, okuma, yazma ve hesaplama
konusunda gıpta edilecek
beceriler elde ettiklerini
sergilediler.
Vasil Levski Lisesi Müdürü Anika Petrova, selamlama konuşmasında
şu ifadeleri kullandı: ”Bugünkü heyecan verici kut-

lama etkinliğiyle hayatta
en önemli ödeviniz olan
okuma yazmayı öğrendiğinizi gösterdiniz. Okuma
ve yazma becerisi paha
biçilmez bir nimet ve size
dünya ve etrafınızdaki
çevre ile ilgili sayısız enteresan şeyler keşfetmenize yardımcı olacak” dedi.
Müdür, her bir birinci sınıf
öğrencisine birer kitap ve
Okuma Yazma Belgesi

sundu.
Ardino Belediyesi Eğitim, Kültür ve Spor Daire
Başkanı Bahar Recebov,
tüm birinci sınıf öğrencilerini hediye ettiği kitapçıklarla sevindirdi.
Miniklerin ebeveynleri
adına Yuliya Şehova, sarf
edilen çabalar ve birinci
sınıfın sonunda elde edilen başarılı sonuçlardan
dolayı öğretmenlere yö-

nelik teşekkür konuşması
yaptı.
Okuma
Bayramı
Etkinliği’nin sonunda bilgi
poğaçası yenildi. Veliler
ise çocuklara dev bir pasta ısmarladılar.
Etkinlikte yer alan konuklar arasında Slıntse ve
Breziçka Anaokullarının
Müdürleri Dimitrina Aleksandrova ve Kıymet Mümün de hazır bulundular.

Ardino’da Okuma Bayramı Etkinliği gerçekleşti

bütçeden yerel bütçeye
aktarılan 400 bin leva ile
yol şebekesi ve sokakların bakımını yapamayız”
diye kesin konuştu.
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Meclis Üyeleri uzlaştırıcı rol üstlendiler. BSP İl Başkanı Georgi
Küçükov, programın politize edilmemesi, Belediye
Başkanı’nın ise hükümetle
arasında köprü kurması
çağrısında bulundu.
“Kırcaali’nin Başarısı
İçin” 2015-2019 Dönemi
Kırcaali İlçesi Gelişim
Programı’nda girişimciliğin ve nüfusun istihdamının geliştirilmesine ilişkin
elverişli iş ortamı yaratılması, turizmin geliştirilmesi ve turistik atraksiyonların sergilenmesi,
Avrupa standartlarında
teknik altyapının geniş-

letilmesi, modernleştirilmesi ve bakımı, ekolojik
altyapının oluşturulması
gibi ciddi başarılara imza
atılan birkaç öncelik belirtiliyor. Şimdiki döneme
ilişkin programda yine iş
ortamının iyileştirilmesi, turistik atraksiyonlara
destek verilmesi, sosyal
hizmetlere erişimin iyileştirilmesi, idari kapasitenin
yükseltilmesi ve vatandaşlara ve işadamlarına
yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi üzerinde duruluyor.
Belediye Başkanın önceki döneme ilişkin faaliyet raporu ve yeni yönetim programı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Meclis Grubu üyelerinin
oylarıyla onaylandı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'daki Müslümanların
Çalışmaları ve Hedefleri
1. sayfadan devam
radikalleşmenin önünü kesti"
Bulgaristan Müslümanları Yüksek Dini
Şura Başkanı Vedat
Ahmet de, nüfusu 7
milyonun altında olan
ülkede resmi verilere
göre bir milyona yakın
Müslümanın yaşadığına
vurgu yaptı. Komünizm
dönemi sonrası özellikle son 25 yılda ülkede faaliyet gösteren 3
imam hatip okulunda
bin 500, Yüksek İslam
Enstitüsü'nün de 300'ü
aşkın öğrenciyi mezun
ettiğini anımsattı.
Ahmet, "Ülkemizde
eğitilmiş bulunan bu kişiler, Müslüman topluluğundaki radikalleşme
ve uç görüşlü hareketlerin önünün kesilmesinde önemli bir faktör
oluşturmuştur. Günümüzde, gerek yurt dışında, gerekse yur t
içinde yetişmiş eğitimli
din adamlarımızın topluluğu gittikçe kalabalıklaşıyor." diye konuştu.
"Kadının İslam dinindeki değerine önem
veriyoruz"
Vedat Ahmet ayrıca,
toplumun temel yapısal
hücresi olan, ailenin en

büyük koruyucusu olan
kadının İslam dinindeki
değerine önem verdiklerini belirterek, kadınların dini eğitimine ilişkin planlardan söz etti.
İslamiyet’in elindeki en güçlü silahın adı
"kalem" olduğuna vurgu yapan Ahmet, Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğünün dini
yayınların basımına büyük önem verdiğini ve
bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
Vakıf mülklerinin durumu
Başmüftü Yardımcısı
Murat Pingov, ülkedeki
Müslümana cemaatinin
kendisine ait olan vakıf
mülklerine sahip çıkmaya çalıştığını ifade
ederek, Bulgaristan'daki 81 mülkün devletten
iadesi ile ilgili 83 dava
açtığını, yapılan hukuki
çalışmaların sonucunda
dava sayısının 28'e inip
sürdüğünü duyurdu.
Konferansa, Bulgaristan Müslüman üst düzey din adamları, Ermeni, Ortodoks ve Katolik
kiliselerinin ruhani liderleri, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe ve diğer Müslüman ülkelerin büyükelçileri de katıldı.
Anadolu Ajansı
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Devlet Müflis Bankacıdan 1 Milyar Avronun Müsaderesini İstiyor
Bulgaristan’da 4. en büyük banka olan Kurumsal
Ticaret Bankası KTB,
sahibi Tsvetan Vasilev’in
kötü yönetimi sonucu
2014 yılında paldır küldür
iflas etti. Banka, iki kere
yılın bankacısı ödülüne
değer görülen bu adamın
kontrolündeki şirketler
başta olmak üzere çeşitli firmalara güvencesiz
krediler dağıtmıştı. Bankanın içi o derece boşaltılmıştı ki devlet, yasa
ile garanti altına alınmış
olan vatandaş ve şirket
mevduatlarını ödemek
üzere uluslararası para
piyasalarından 2 milyar
avronun üzerinde borç
almak zorunda kalmıştı.
Bu durum ülkeyi finansal
krizin eşiğine sürüklemişti
ve alınan borç bütün vatandaşlar tarafından bundan sonra ödenecektir.
Bu arada dünya kadar
serveti bulunan bankanın
sahibi Sırbistan’a kaçtı ve
her ne kadar hiçbir suçu
olmadığını iddia etse de
ülkeye bir daha ayak basmadı.
Müflis bankanın kayyumları verilen kredilerin
bir bölümünü toplayıp
devlete bir miktar para
iade etmeye çalışıyorlar,
fakat bu yöndeki uğraşları sonuçsuz kalıyor. Bu
acizlik karşısında etkinliği

cının varlıklarının satılmasından elde edilecek
1 milyar avronun gireceği gayet şüphelidir. Komisyon Başkanı Plamen
Georgiev’in kendisi yaklaşık ancak 700 milyon
avronun beklenebileceğini itiraf etti. Bu rakam hiç
te küçük değil aslında,
fakat sürgündeki bankacının ülkenin her yerinde
sahip olmaya devam ettiği nüfuz ve yargı sistemimizin ağır pürüzleri ve

ve varoluş anlamı epey
tartışmalı olan Yasadışı
Yollardan Edinilen Varlıkların Müsadere Edilmesi
Komisyonu devreye girerek mahkemeye Tsvetan
Vasilev’in toplam 1 milyar
avronun üzerinde olan
varlığına el konulması
talebini sundu. Vasilev’in
b u s e r vet i ke n d i s i n i
Bulgaristan’da en zengin
adam durumuna getiriyor
şüphesiz ve Avrupa’da
bile rekor sayılıyor belki.
E l ko n u l m a s ı i s t e nen varlıklar arasında
Bulgaristan’da bulunan
ve toplam tutarı 50 milyon avro olan mülkler de
vardır. Sofya’da bulunan

K TB’nin idare binası,
konut apar tmanı, daireler, atölyeler, garajlar,
araziler, depolar var. Ayrıca Sozopol, Varna ve
Tsarevo’da bulunan gayrimenkuller de var. Komisyon, Vasilev’i İsviçre’de
bulunan 24 milyon avroluk
bir lüks bir evle ilişkilendirmeyi başardı. Komisyonun talebi Vasilev’in
banka hesaplarındaki 6
milyon avro ve toplam değeri 500 bin avro olan 3
Mercedes aracını, ayrıca
toplam 70 milyon avroluk
şirket payları, 300 milyon
avroluk hisseler, tuvaller
ve değerli madeni paraları
da kapsıyor. Komisyon ay-

Dikkat! Telefon dolandırıcıları!
Kırcaali ilinin onlarca
sakini telefon dolandırıcılığına maruz kalıp,
önemli miktarda para ve
altın çaldırdı. Dolandırıcılar, ev telefonlarını arayarak, mağdurları dolandırmak için farklı senaryolar kullanıyor. En çok
kullandıkları senaryo da
yakın bir akrabanın “trafik kazası” geçirmesidir.
Dolandırıcılar, sözde bir
trafik kazası meydana
geldiğini ve sizin oğlunuz, kızınız, torununuz
veya başka bir yakınınızın bir kişinin ölümüne sebep olduğunu ve
tutuklanmaması iç in
belirli bir miktarda para
verilmesi gerektiğini anlatıyor. Son zamanlarda
kendilerini hekim diye
tanıtıyor, trafik kazası
geçiren ve ameliyat olması gereken bir akraba
için tıbbi gereçler alınması üzere para istiyorlar. Bazen bir akrabanın
ebolaya ve domuz gribine yakalandığını ve yurt
dışından acilen aşı tedarik edilmesi gerektiğini
bildiriyorlar. Aynı şekilde

dolandırıcılar sizden klima teslimatı ve montajı,
radyatörler, daha sonra
yüksek fiyata satılabilecek yedek parça alışve-

için sıkıştırıyor.
Eğer sizin ev telefonunuzu yabancılar arayıp
para isterlerse, ne sebeple olursa olsun iste-

rişi, yurt dışından gönderilen ve başkasının
eline geçen bir paketin
alınabilmesi, piyango
ikramiyesi, kaçırılan akraba için fidye ve başka
senaryolar uydurarak da
para isteyebilirler.
Genelde dolandırıcılar
ilk önce yüksek miktardan başlayarak, daha
sonra ise daha düşük
miktara razı olup, mağdurları para vermeleri

nilen parayı vermek için
acele etmeyin. Sık sık
saatlerce kurbanlarına
duygu sömürüsünde bulunan ve telefon görüşmesinden kimseye bahsetmemeleri için tehditte
bulunan dolandırıcıların
baskısına karşı taviz
vermeyin. Biraz zaman
isteyin ve hemen polisi
arayın.
Sizin bir yakınınız telefondan ararsa ilk önce

rıca Vasilev’in İsviçre’deki
bazı hesaplarına da haciz
koydurmayı başardı.
Bu arada uzmanlar müsadere talebinin seyrine
ilişkin pek iyimser değil.
Birincisi Tsvetan Vasilev,
resmi hiçbir suçlamada
zanlı değildir. İkincisi, bu
varlıkların yasadışı yollardan edinildiğini ispatlamak inanılmaz zor olacak.
Tsvetan Vasilev, parayı
kendi eli ile kendine ve
kendi şirketlerine verdiği
için paranın menşeine
dair gerekli belgeleri ibraz
etmekte zorlanmayacak.
Ayrıca devletin kasasına
günün birinde kendi bankasını iflas ettiren banka-

olayı açıklığa kavuşturmaya çalışın. Telefon
dolandırıcıları çok hınzır
ve sizi paniğe düşürüp
istedikleri parayı vermeniz için sık sık ağır
yaralanan bir akrabanız
rolüne bürünüyor. Bizzat
görüşmeyi ısrar edin, yakınlarınızın bildiği kişilerin isimlerini ve yaşanan
olayları sorun, başka tanıdıklarınız ve akrabalarınızla bağlantıya geçin.
Telefonda sizi arayanlara kişisel verileriniz
hakkında bilgi vermeyin,
çünkü ondan sonra dolandırıcılar bu bilgiyi sizi
dolandırmak için kurnazca kullanabilirler.
Başka şehirlere para
götürmeye de razı olmayın, çünkü dolandırıcılar
sık sık böyle bir varyant
da teklif ediyor.
Unutmayın:
Dolandırıcılar, sık sık
senaryoları değiştiriyor.
Yabancılara güvenmeyin, para vermeyin, herhangi bir şüpheli durumda 112 acil durum telefon
numarasını arayarak polisten yardım isteyin veya
en yakın polis merkezine
başvurun.
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bağımlılıkları göz önüne
alındığında bu paranın
toplanması pek muhtemel
görünmüyor. Yeni Bulgar
zenginlerinin iştahına dair
bu ilginç sagayı izlemeye
devam edeceğiz. Gittikçe
daha çok edinmek üzere
her aracı kullanan ve her
bedeli göze alan bu yeni
zenginlerin varlıkları yanlarında kalıyor, en azından şimdilik.
Kırcaali Haber

Çernooçene'de inşaat
sektöründe patlama
yaşanıyor
Son yıllarda 150’den fazla binanın inşa edildiği
Çernooçene’de (Yenipazar) inşaat sektöründe patlama yaşanıyor. Belediye, konut projeleri için 200’ün
üzerinde imarlı arsa sağlamıştır.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman,
“Göçe rağmen arsalara büyük ilgi var” diye paylaştı.
Belediye Başkanı, yeni asrın başında belediyenin
kadastro planları ve iletişim şebekeleri eksikliği gibi
çözülmemiş sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirt-

ti. Bu sorunların çözümünün inşaat sektörüne ivme
kazandırdığını ve çoğunlukta yurt dışında çalışan
gençlerin, emlak yatırımı yapmaya başladıklarını
aktardı.
Aydın Osman, “Bu durum bizi su, kanalizasyon ve
elektrik sağlamaya zorladı. İlk yıllarda yeterli miktarda elektrik enerjisi kapasitesine sahip değildik”
diye paylaştı. EVN Elektrik Dağıtım Şirketi ile trafo
merkezleri inşaatı konusunda iyi bir işbirliği yapıldığı
vurguladı.
Başkan, “Projeleri zamanında değerlendirdik,

altyapı sağladık ve bu da yatırımcılara güven verdi” diye ifade etti. İlçe merkezinde inşa edilen 150
binadan başka, ilçe dahilindeki köylerde de birçok
yapının inşa edildiğini belirtti. Üzerine konut yapılan
özel şahıslara ait imarlı arsaların belediye tarafından
tahsis edilen arsalardan daha fazla olduğu anlaşıldı.
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Rodopi Masa Tenisi Kulübü’nün başarıları devam ediyor
18-20 Mart 2016 tarihleri arasında Plovdiv
(Filibe) şehrinde gerçekleşen Bulgaristan Takım
ve Ferdi 18 Yaş Altı Masa
Tenisi Şampiyonası’nda
Momçilgrad (Mestanlı) Rodopi-1935 Masa
Tenisi Kulübü toplam 8
madalya sahibi olmayı
başardı.
Stoyanstroy Spor
Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonaya Rodopi Kulübü’nü temsilen
antrenörlüğünü Nadya
Petkova’nın yaptığı Mihaela Dimova, Esin Said
ve Melisa Mehmet’in yer
aldığı kız takımı katıldı.
Genç kızlar ferdi müsabakasında Mihaela
Dimova finalde şampiyonaya evsahipliği yapan
Stoyanstroy Kulübü’nden
Mariya Yovkova’ya mağlup olup, gümüş madalya
aldı. Mihaela, milli masa
tenisi takımında da ikinci
yerini koruyor. Ferdi müsabakada Esin Said 9.
yeri, Melisa Mehmet ise
13.yeri aldı. Genç kızlar
ferdi müsabakasında 12
takımı temsilen 64 yarışmacı mücadele etti.
İkili mücadelede Rodo-

setlerde 2:0 önde olmasına rağmen Stoyanstroy
Kulübü’nden Konstantin
Vıtov’a mağlup olunca
final maçını kaybetti.
Takım mücadelesinde
Rodopi Masa Tenisi kız
takımı gümüş madalya
kazanırken, altın madalyayı Stoyanstroy takımı
kazandı. Bronz madalyayı ise Dve Mogili takımı
aldı.
Bursa’da 2014 yılında
Balkan Şampiyonu olan
Mihaela Dimova böylece
şampiyonada bir altın,
iki gümüş ve bir bronz
madalya sahibi olurken,
takım arkadaşları Esin
Said ve Melisa Mehmet

pi Kulübü altın madalya
kazandı, bir altın madalya şansını kaybetti. Son sezonda hiçbir
maçı kaybetmeyen ve
rakiplerini yenen ülkede
en iyi ikili Mihaela Dimova-Esin Said, yarı çeyrek finalde Stoyanstroy
Kulübü’nü temsil eden
Mariya Yovkova-Nadejda Sarıeva’ya 2:3, 2:0
ve 7:5’lik setlerle mağlup
olunca bronz madalya ile
yetindi. Bu mücadelede

milli sıralamada üçüncü
olan Melisa Mehmet,
Dve Mogili Kulübü’nden
Zarena Koeva ile ikili halinde yine bronz madalya
kazandı.
Karışık ikili mücadelesinde sürekli ikinciliği
elde eden Filibe Stoyanstroy Kulübü’nden
Deniz Bekir ve Mihaela
Dimova bu defa rakiplerini yenerek, hakkıyla birinciliği kazandılar. Esin Said- Digesta

2007 Profisport Sofya
Kulübü’nden Nikolay
Breyçev ikilisi 8. yeri,
Melisa Mehmet- Popovo
Rosa 1 Kulübü’nden Viktor Dimitrov ikilisi ise 12.
yeri aldılar.
Deniz Bekir, Momçilgrad Rodopi-1935 Masa
Tenisi Kulübü’nde yetişen, antrenör Nadya
Petkova’nın eski bir öğrencisidir.
Genç erkekler ferdi müsabakasında Deniz, ayrı

Başbakan Yardımcısı,
“Sadece kameralar ve
çitlerin can güvenliğin
sağlanması için yeterli
olacağını sanmıyorum.
Biz artık hekimlere ve öğretmenlere saldıranlara

ceza uyguluyoruz. Okul
ortamlarını daha güvenilir hale getirsek bile toplum güvenliği alanında
eksiklikler mevcutsa, hayal ettiğimiz sonuca ulaşamayacağız” diye ifade
etti. Ülkemüzde bulunan
eğitim kurumların yüzde
60’ında güvenlik sistemleri bulunduğunu kaydeden
Bakan, 28 Mayıs 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı
yönetimiyle yapacağı görüşmede okul çevresinde
de güvenliğin sağlanması
konusunu görüşeceklerini
açıkladı.
Kuneva, eğitim kurumlarında can güvenliği bakanlığın önceliği olduğunu
belirtti.
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Okullarda güvenlik tedbirleri alınacak
Köstendil şehrini ziyaret
eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim ve Bilim
Bakanı Meglena Kuneva,
bakanlığın ülkedeki korumasız olan eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri
alınması için 1,5 milyon
leva kaynak ayırdığını
bildirdi. Bakan, eğitim kurumlarında bahçe çitleri
yapılacağını, kameralar
monte edileceğini ve
okullara giriş ve çıkışların
kontrol edileceğini belirtti.
Kuneva, “Düşünüyorum
da, bunun yapılmasına
gerek kalmasaydı da, bu
1,5 milyon leva örneğin
bilgisayar veya çocuklar
için sağlıklı gıdalara harcansaydı, hayat ne kadar daha farklı olabilirdi”

dedi. Bakan, ne yazık ki,
şu anda toplumun saldırganlık ürettiğini ve okulun
yalnız bir ada olarak düşünülemez olup, çocukların yaşadığı gerçeği yansıttığını belirtti.

Bu yıl 3160 kişi Bulgaristan’a sığınma talebinde bulundu
Bakanlık Kuruluna bağlı
Devlet Mülteciler Ajansı
tarafından verilen bilgiye
göre bu yıl ocak ve şubat aylarında Irak, Afganistan, Suriye, Pakistan
ve Iran vatandaşı olan
3160 kişi Bulgaristan’a
sığınma başvurusunda
bulundu.
137 kişiye sığınma statüsü verilirken 73’ünün

sığınma talebi reddedildi. Devlet Mülteciler
Ajansı’nın verilerine göre
sığınmacılardan çoğu
1719 Iraklı, 917 Afganistanlı, 359 Suriyeli, 94
Pakistanlı ve ancak 8’i
İranlı’dır. Onların büyük
bir bölümü ülkemizi terk
edip, Batı Avrupa ülkelerine doğru yola çıkmışlardır.

İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, bir milletvekili sorusuna cevaben
2015 yılında 507 kişi
hakkında göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Geçen yıl sınırdan yasa
dışı ülkemize girmeye
çalışan yabancı uyruklu
toplam 4954 mülteci tu-

tuklandı. Onlar arasında
en çok sayıda 2020 Suriyeli, 1718 Iraklı, 1069
Afganistanlı, 59 Pakistanlı ve başka ülkelerden
olanlar var. Sınır Polisi
Genel Müdürlüğü, 2015
yılında 569 göçmen kaçakçılığı vakasını ortaya
çıkardı.
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ise birer gümüş ve birer
bronz madalya sahibi oldular.
Antrenör Nadya Petkova, 10 yılı aşkın bir süredir kızlarla antrenman
çalışmalarına devam
ediyor.
Takım mücadelesinde
genç kızlar ve erkeklerde de birinciliği elde
eden Stoyanstroy Masa
Tenisi Kulübü, kendisine
ait özel donanımlı masa
tenisi salonu, Özel İngiliz Lisesi, Masa Tenisi
Eğitim Merkezi ve antrenörlük lisansına sahip
iki antrenörü olan bir kulüptür.
Kırcaali Haber

Başmüftü Endonezya Eğitim
ve Kültür Bakanını Kabul Etti
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Endonezya Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanı Anies Basvedan’ı Başmüftülükte kabul etti. Endonezya Eğitim ve Kültür
Bakanı resmi ziyaret nedeniyle ülkemizdeydi. Ziyaretin sebebi Bulgaristan Eğitim ve Kültür Balkanlığı
ile Endonezya Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında
karşılıklı yardımlaşma memorandomunun imzalanmasıydı.
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, konuğuna Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün faaliyetlerini ve Müslümanların dinî yaşamları ile ilgili bilgiler verdi. Aynı zamanda Başmüftü, İslam dininin
Bulgaristan’da Ortodoks Hıristyanlığından sonra
ikinci büyük din olduğunu söyledi.
Başmüftü: “Bizim için dünya genelindeki Müslüman topluluklarla yakın ilişkiler kurmak ve dinî hizmetlerimizde onların deneyim ve tecrübelerinden
yararlanmak önemlidir” dedi. Başmüftü Dr. Mustafa

Hacı, Müslümanlar dünyanın her neresinde bulunsalar da, aralarında var olan manevi ilişki bir gerçektir ve bu manevi ilşkinin geliştirilmesi gerekir dedi.
Bakan Anies Basvedan: “Beni kabul ettiğiniz için
çok mutluyum, azınlık durumunda olan Bulgaristandaki Müslüman toplumunun durumu hakkından bilgi
alabilmek için bu buluşmaya büyük önem vermiştim.
Endonezya, dünya genelinde Müslüman nüfusu en
fazla olan bir ülke. Bu konuda karşılıklı yardımlaşma ve deneyimlerimizi aktarma konusunda epey
ortak konularımız var’’ Bakan Anies Basvedan’ın
ifadesine göre Endonezyalı üniversite öğrencilerinin istifade edebilecekleri imkanları vardır, Bulgar
üniveriste öğrencileri de bu eğitim ve burs programlarından yararlanabilecek. Endonezya, 250 milyon
nüfus ve 300’den fazla etnik gruplardan oluşmaktadır, Bu farklılıklar, farklı etnik yapıya sahip olmasına rağmen Endonezya halkını kaynaştırıp başarıya
götürmektedir.
Kırcaali Haber
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Edirne Belediye Bandosu’na Kirkovo’dan Tam Not
Bulgar halkına unutulmaz anlar
yaşattı. Kirkovo halkı; Türk ve
Bulgar ezgilerinden oluşan müzik eşliğinde halay çekip dans
ederek doyasıya eğlendi.
Kirkovo Belediyesi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü kutlamalarına katılan Edirne Belediye Bandosu’na teşekkür
eden Kirkovo Belediye Başkanı Şinası Süleyman, “Davetimiz

üzerine gelen Edirne Belediye
Bandosu, Balkan ve Türk ezgilerinden oluşan repertuarıyla
Kirkovo halkına keyifli anlar yaşattı. Kendilerine çok teşekkür
ediyorum. Birbiriyle komşu iki
ülkenin kültürel açıdan taşıdığı birçok benzerliğin dinlediği
müziklere yansıdığını bugün bir
kez daha gördük” diye konuştu.
Edirne Haberci

Ardino Hastanesine televizyon bağışı
Sofya İzola Petrov Ltd. Şirketi sahibi İvan Petrov’un sayesinde Ardino (Eğridere) Çok Yönlü Aktif Tedavi Hastanesi’ne
26 televizyon bağışı yapıldı. Bağış hastaneye Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat, Hastane Derneği Başkanı Sezgin Bayram, Belediye Başkan Yardımcıları Müh. İzzet Şaban ve Nasko
Kiçukov tarafından sunuldu.
Hayır işi bağışın tesliminde hazır bulunan Ardino Müslüman

Edirne Belediye Bandosu, Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi’nin
102. yıldönümü nedeniyle konser verdi.
Ulusal ve uluslararası orga-

nizasyonlarda gösterdiği performanslarla ün salan Edirne
Belediye Bandosu, Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinin kuruluşunun 102. yıldönümü kutlama-

larına katıldı. Kirkovo Belediye
Başkanı Şinası Süleyman’ın
daveti üzerine kutlamalara katılarak yöre halkına konser veren Edirne Belediye Bandosu,

Sayın Onur Ekren, Ömer Lütfi Kültür Derneği’ni Ziyaret Etti
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı ve Filibe Başkonsolosluğunu geçici tedvir eden
Onur Ekren Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği’ni nezaket ziyaretinde bulundu.
Ömer Lütfi Kültür Derneği
Başkanı Seyhan Mehmet ve
Kırcaali Haber Gazetesi sahibi
ve Türk Kültür ve Sanat Derneği
(TÜRKSAD) Başkanı Müzekki
Ahmet tarafından karşılanan
Onur Ekren, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Dernek Başkanı Seyhan Mehmet değerli misafirini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, derneğin faaliyetlerinde
her zaman yanlarında olan T.C.
Filibe Başkonsolosluğu temsilcilerine teşekkür etti.

Müzekki Ahmet, derneğin tarihi ve yapılan faaliyetleri hakkında bilgiler sundu.
Onur Ekren, sıcak ve samimi

bir ortamda gerçekleşen görüşme için dernek yöneticilerine
teşekkür etti ve gelecek dernek
faaliyetlerinde başarılar diledi.

Encümenliği Başkanı Zeki Aptikadir ve Tırna köyünden kuzeni
Beysim Aptikadir’in desteğiyle yapıldı.
Zeki Aptikadir, “Kısa bir zaman önce ablam bir hafta Ardino
hastanesinde kaldı. Ziyarette bulunduğu sırada hasta odalarında televizyon olmadığı kuzenimin dikkatini çekmiş. Tanıdık bir
işadamın sayesinde tedavi kurumuna televizyon sağlama imkanı olduğunu benimle paylaştı. Bağışın yapılması için sadece
temaslarda bulunması kalmıştı” diye paylaştı.
Televizyon cihazları hastanedeki hasta odalarına yerleştirilecek.
Belediye Başkanı Resmi Murat, hastaların hastanede daha
uygun şartlarda yatmalarını sağlayacak bağıştan dolayı bağışçıya ve Beysim Aptikadir’e teşekkürlerini arz etti.
Hastane yöneticisi Dr. Güner Osman da bağışçıya ve aracı
olanlara teşekkür etti.
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