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Azerbaycan Ressamlarının Eserleri Sofya'da Sergilendi
5 Nisan 2017 tarihinde Sof-

ya Ulusal Sanat Galerisi'nde 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
Bulgaristan Büyükelçiliği, Bul-
garistan Ulusal Sanat Galerisi 
ve ülkemizde faaliyet gösteren 
"Rila Style" şirketinin ortak or-
ganizasyonu ile "Azerbaycan 
- Sihirli Renklerin Evreni" adlı 
resim sergisi açıldı.

Serginin açılışında Bulgaristan 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlı-
ğı, Dışişleri Bakanlığı üst düzey 
yetkilileri, ülkemizde akredite 
edilen diplomatik temsilciliklerin 
çalışanları, Azerbaycan-Bulga-
ristan Dostluk Derneği üyeleri, 
medya, STK, yaratıcı sanat ku-
rumları ve özel sektörün temsil-
cileri yer aldı.

Açılışı Bulgaristan Ulusal Sa-
nat Galerisi Müdürü Slava İva-
nova, Azerbaycan'ın Bulgaristan 
Büyükelçisi Nergis Gurbanova, 
Azerbaycan Devlet Resim Ga-
lerisi Müdürü Galip Gasımov ve 
"Rila Style" Şirketi Müdürü Rauf 
Ahundov yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Bul-
garistan Ulusal Sanat Galerisi 
Müdürü Slava İvanova bu tür 
etkinliklerin yapılmasının iki ülke 
arasındaki işbirliğinin, özellikle 
kültürel alanda ilişkilerin gelişi-
mi açısından önemini kaydetti. 

Sergide yer almak amacıyla 
Bulgaristan'a gelen Azerbaycan 
Devlet Resim Galerisi Müdürü 
G. Gasımov’u takdir ettiğini ve 
bu tür ziyaretlerin kültürel alan-
da ilişkilerin gelişmesine katkı 
sağlayacağını söyledi.

Büyükelç i N. Gurbanova 

serginin Bulgar sanatsever-
lere Azerbaycan sanatının 
rengârenklerinden zevk alma-
ya olanak yaratacağını kaydetti. 
Ülkesinin kültürü hakkında bilgi 
veren Büyükelçi Azerbaycan 
topraklarında en eski maddi kül-
tür örneklerinin M.Ö. 8. binyıla 

ait olduğunu, 40.000 yıllık olan 
Gobustan kaya üstü resimleri-
nin tasviri sanatın eski örnekleri 
gibi ayrı bir öneme sahip oldu-
ğunu söyledi. Eski insanların av-
cılık, hayvancılık, aynı zamanda 
dans sahnelerinin kayalar üze-
rine ustalıkla oyulmuş olduğunu 

söyleyen N. Gurbanova 2007’de 
Gobustan Devlet Tarih-Sanat 
Korusu’nun UNESCO Dünya 
Mirası listesine dahil edildiğini 
ekledi.

Azerbaycan’da modern sana-
tın durumu hakkında bilgi ve-
ren Büyükelçi, Azerbaycan’da 
250’den fazla kamu ve özel mü-
zenin, bunların arasında 35 dev-
let ve 12 özel resim galerisinin 
bulunduğunu söyledi. 2009 yı-
lında Bakü’de faaliyete başlayan 
Modern Sanat Müzesi hakkın-
da bilgi veren Büyükelçi burada 
Azerbaycan’ın öncü ressam-
larının 800’den fazla eserinin 
sergilendiğini söyledi. Müzenin 
kavramının oldukça ilginç oldu-
ğunu vurgulayan N. Gurbanova 
burada köşe salonlarında, açık 
geçitlerin, eğimli duvarlar oldu-
ğunu kaydetti. Bina “Unutulmuş 
merdivenle” sanat örneği olarak 
dizayn edilmiştir.

Azerbaycan'ın çağdaş sanat 
sahnesinde hızlı gelişmenin 
tanık olunduğunu söyleyen Bü-
yükelçi çok sayıda Azerbaycan 
ressamlarının eserlerini ülke 
dışında sergilendiklerini ve 
Azerbaycan'ın çağdaş imajının 
dünyaya tanıtılmasına yardım 
ettiklerini söyledi.

Devamı 2’de

Bulgaristan’da savunma krizi
Savunma Bakanı Stefan Ya-

nev "Bulgaristan Silahlı Kuvvet-
leri, NATO kapsamındaki ulusal 
bağımsızlık ve kolektif savunma 
alanındaki katkısı konusunda, 
üzerine düşen anayasal görevi-
ni sadece kısmen yerine getire-
biliyor" diye konuştu.

Silahlı Kuvvetlerin 2016'daki 
sorunları ve genel durumuna 
ilişkin raporu yorumlayan Ya-
nev, ordunun güvenliği sağla-
yacak kapasitesinin altında ol-
duğunu söyledi.

Raporun içeriğini değerlen-
diren Yanev, tamamen paralı 
personele dayalı ordunun yeni 
personel alımında yetersiz kal-
masının nedeninin finansman 
yetersizliği olduğunu ifade etti. 
Yanev, son yıllarda yüzde 30’a 
varan kadrolu er açığının bir tür-
lü kapatılamadığını dile getirdi.

Bulgaristan’da savunma ala-

nında yapılan harcamaların 
2022 yılına doğru devlet bütçe-
sinin yüzde 2’si olması gerek-
tiğine işaret eden Yanev, "Bu 

alandaki planlama çalışmaları-
na Savunma Bakanlığının yanı 
sıra ilgili diğer kurumlar katılıyor. 
Bürokratik işlem tamamlanınca 
taslak hükümet tarafından onay-
lanıp görüşülmek üzere parla-
mentoya intikal edecek." diye 

konuştu.
Bulgaristan’daki finansal sıkın-

tıların ordunun modernizasyo-
nunu etkilemeyeceğini belirten 

Yanev, Bulgaristan 
ordusunun haliha-
zırda yeni savaş 
uçağı filosu ve mo-
dern savaş gemileri 
edinmek üzere par-
lamentodan destek 
aldığını anımsattı.

Yanev ayrıca Kara 
Kuvvetlerinin ihtiyaç-
ları için zaman aşı-
mına uğramış eski 
zırhlı araçların yeni-

lenmesi için çalışmaların sürdü-
ğünü belirtti. Silahlı Kuvvetlerin 
2016 yılındaki durumu ile ilgili 
rapor, 19 Nisan'da ilk oturumu-
nu yapacak Bulgaristan’ın 44. 
parlamentosunun dikkatine su-
nulacak. AA
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DOST Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, 
Merkez Seçim Komisyonu’nun istifasını istedi 

Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) Partisi Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan, 
düzenlediği basın toplan-
tısında, “Merkez Seçim 
Komisyonu (MSK), derhal 
istifa edip, komisyonun 
başıboş buyruk yürütme-
sinden dolayı araştırılma-
sı gerekir” diye ısrar etti. 

Mestan’ın ifadelerine 
göre ırkçı ve aşırı milli-
yetçi tavırlarıyla bilinen 
milletvekilleri Valeri Sime-
onov, Krasimir Karakaça-
nov ve Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu Milletvekili 
Angel Cambazki’nin Par-
lamento seçimlerinden 
önce Türkiye ile sınırı ka-
patma eylemlerinden do-
layı derhal dokunulmazlı-
ğının kaldırılması ve onla-
rın sınırda gerçekleştirdiği 
eylemlerin araştırılması 
gerekiyor. Mestan, GERB 
Genel Başkan Yardım-
cısı Tsvetan Tsvetanov 
ve BSP Genel Başkanı 
Korneliya Ninova’nın da 
Türkiye’deki seçmenlerin 
başka sandıkta oy kullan-
mayacağına dair beyan 
formlarını Kiril alfabesiyle 
kendilerinin Seçim San-

dık Kurulu önünde dol-
durmasına ilişkin karar 
alması için MSK’ya baskı 
uyguladıkları iddialarının 
araştırılması gerektiğini 
ve onların da bu olaya 

karıştığı saptandığı halde 
milletvekili dokunulmazlı-
ğının kaldırılması gerekti-
ğini kaydetti. 

Birkaç gün önce açıkla-
dığı gibi Mestan, seçim-

lerden önce Anayasa’nın 
kaba bir şekilde ihlal 
edilmesinin araştırılma-
sı üzere Başsavcılığa 
başvurduğunu söyledi. 
Mestan, “Bu hareketlerin 

bir suç örgütü organize 
etme olarak nitelendiril-
mesine yasal dayanak 
olup olmadığının araştı-
rılmasını talep ettik” dedi. 
Mestan’ın ifadelerine göre 

sınır kapatma olaylarına 
doğrudan iştirak eden ve 
Bulgaristan vatandaşla-
rına karşı şiddet uygu-
layan aşırı milliyetçiler 
Simeonov, Karakaçanov 

ve Cambazki’den başka 
bu gruba Korneliya Nino-
va ve Tsvetan Tsvetanov 
şahsında BSP ve GERB 
partileri de karışmıştır. 

Mestan, “Başsavcı ve 

Yüksek Temyiz Mahke-
mesi Başkanı aracılığı ile 
44. Halk Meclisi seçim 
sonuçlarının iptal edil-
mesine ilişkin Anayasa 
Mahkemesi’ne başvura-
cağız” dedi. DOST lide-
ri, 44. Halk Meclisi’nin 
ahlaki ve siyasi yönden 
gayri meşru olduğunu 
söyledi. Mestan’ın ifade-
lerine göre teknokratlar 
hükümetinin Başbakanı 
ve MSK şahsında devlet, 
vatandaşların bir kısmının 
siyasi haklarını kullan-
masını sağlayamamıştır. 
Mestan, “Seçimlerin so-
nuçlarını belirleyen hile-
ler yapıldı. Vatandaşların 
Anayasal hakları garanti 
edilmiş olsaydı, 44. Halk 
Meclisi’nde farklı siyasi 
güçler yer alacaktı. On-
lardan biri de DOST Birliği 
koalisyonu olacaktı” dedi. 

Sınırda yapılan eylem-
lerin etnik ve dini aidiyeti 
farklı olan belirli bir grup 
Bulgaristan vatandaşına 
yönelik olduğunu vurgu-
layan Mestan, “Yani, bas-
kı Türklere yönelikti ve bu 
yüzden de eylemler dini 
temele dayalıdır” görüş 
ünü beyan etti. 

Mestan, kendi ifadele-
rine göre bu suçu daha 
ağır kılan Yüksek İdare 
Mahkemesi’nin 15 Mart 
2017 tarihli kararı ile ilgili 
yorumda bulundu. Se-
çimlerden bir hafta önce 
çıkan bu karar Valeri 
Simeonov’un seçmenlerin 
başka bir sandıkta oy kul-
lanmadığına dair beyan 
formlarını sandık başına 
gitmeden önce doldurma-
larına imkan verilmesine 
itiraz ettiği şikayetine iliş-
kin bir karardır. 

Mestan, “MSK ve Sime-
onov, bu davanın tarafları 
olduğu için bu karardan 
haberdardı” dedi. 

DOST lider i, “Cuma 
günü, düşünme günün-
den önce MSK, seçmen-
lerin bizzat kendilerinin 
Seçmen Sandık Kurulları 
önünde beyan formları-
nı doldurma zorunlulu-
ğu getiren Yüksek İdare 
Mahkemesi’nin kararına 
tam aksi bir karar almıştır. 
Bu yüzden zaman yetme-
diği için 40 bin seçmen oy 
kullanma hakkını kullana-
mamıştır” diye kaydetti. 
Mahkeme kararlarının 
uygulanmamasının ayrıca 
ağır bir suç olduğunu söy-
leyen Mestan, bu yüzden 
DOST partisinin yürür-
lüğe giren Yüksek İdare 
Mahkemesi kararının ye-
rine getirilmemesinin de 
araştırılmasını talep ettiği 
Başsavcılığa başvurduğu-

nu aktardı. 
Mestan, Savunma Ba-

kanı Stefan Yanev’in sı-
nırda yaşanan olayları 
protesto gösterisi olarak 
nitelendirmesini siyasi 
kabalık olarak niteledi. 
DOST lideri, “Kim bilir 
belki de 80 yaşındaki 
kadınların yere itildiği bir 
olayı barışçıl bir protesto 
olarak da nitelendirebilir” 
dedi. Mestan, Başbakan 
Ognyan Gercikov’un “Bu 
seçmenlerin oy kullana-
bilmeleri için Bulgarca-
yı öğrenmesi gerekir” 
ifadelerini de skandal 
olarak niteledi. Mestan, 
“Bu seçmenlerin bazıla-
rı Türkiye’den fidanlarla, 
onları Kırcaali bölgesinde 
dikmek için geldiler” diye 
belirtti. 

Mestan, DOST Birliği 
koalisyonunun düşman 
imajı çizilmesine yönelik 
özel bir strateji uygulandı-
ğını söyledi. 

M e s t a n ,  “ B i z l e r , 
Parlamento’ya giren bir 
siyasi güç özgüvenine 
sahibiz, çünkü seçimler 
dürüst bir şekilde yapıl-
saydı, şimdi yeni Meclis’te 
olacaktık” diye kesin ko-
nuştu. Mestan’ın ifade-
lerine göre teknokratlar 
hükümetinin seçimlerde 
ikametlilik prensibi uygu-
lanması fikri Anayasa’ya 
aykırıdır ve bir hukuk pro-
fesörünün bunu bilmesi 
gerekir. 

Mestan, GERB ve Birle-
şik Vatanseverler koalis-
yonunun koalisyon hükü-
meti oluşturması halinde 
Bulgaristan’da Avrupa-
Atlantik ve demokratik 
değerleri ve ilkeleri ko-
nusunda ciddi bir gerile-
me olacağını söyledi. Bu 
tür bir hükümetin Bulgar 
toplumunda demokratik 
olgunluk ve demokratik 
reflekslerini test edecek 
sorunlu bir iktidar formü-
lü olacağını düşünüyor. 
Böyle bir durumda ülke-
nin milli güvenliğinin de 
tehdit altında olacağını 
belirten Mestan, GERB 
partisinin sözde vatanse-
verlerle kucaklaşmasını 
kast ederek, Avrupa’nın 
hiçbir yerinde sağ partile-
rin aşırı milliyetçi oluşum-
larla ittifak yapmadığına 
vurgu yaptı. 

Her zamankinden daha 
çok sağ görüşlü partile-
rin birleşmesine ihtiyaç 
duyulduğunun altını çi-
zen DOST lideri, yeni bir 
Büyük Halk Meclisi Genel 
Kurulu oluşturarak, yeni 
Bulgaristan Anayasası 
kabul edilmesi gerektiğini 
vurguladı. KH

1. sayfadan devam

Büyükelçi Bakü'nün mo-
dern sanatın yayılması, 
teşhiri ve gelişmesi için 
platformlar olarak hizmet 
eden yeni mekanlarla 
zengin olduğunu belirt-
ti. Azerbaycan’da ilk kar 
amacı gütmeyen çağ-
daş sanat kurumu olan 
YARAT Modern Sanat 
Mekanı çağdaş sanatın 
gelişmesi ve kamuoyu ta-
rafından anlaşılması ala-
nında faaliyet gösteriyor, 
ülke genelinde ve ulusla-
rarası düzeyde Azerbay-
can sanatını temsil ediyor.

Serginin açılışında ko-
nuşan Azerbaycan Dev-
let Resim Galerisi Müdü-
rü Galip Deniz serginin 
Azerbaycan ile Bulgaris-
tan arasında diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 25. 
yıldönümü çerçevesin-
de organize edilmesinin 
sembolik anlam taşıdığını 
kaydetti.

O, sergide Azerbaycan’ın 
tanınmış ressamları Ca-
vad Mircavadov, Mirnaya 
Zeynalov, Eldar Memme-
dov, Yaver Sultanov ve 

Vüqar Muradov’un çok 
yönlü yaratıcılığından 
seçkin örneklerin göste-
rildiğini, bu ressamların 
eserlerinin dünyanın bir-

çok ülkesinde, müze ve 
galerilerde, özel kolek-
siyonlarda sergilendiğini 
söyledi. C. Mircavadov’un 
Azerbaycan'da Abşeron 
resim okulu denilen özel 
bir akımın temelini attığını 
vurgulayan G. Gasımov 
onun adının geçen yüz-
yılın altmışlı ve yetmişli 
yılların en tanınmış tem-
silcileri ile bir sırada yer 

aldığını ifade etti.
Daha sonra müdürlüğü-

nü yaptığı galeri hakkın-
da bilgi veren G. Gası-
mov, Azerbaycan Devlet 

Resim Galerisinin 45 yıl 
önce kurulduğunu ve ko-
leksiyonunda 12.000 den 
fazla eserin bulunduğunu 
katılımcıların dikkatine 
sundu.

İki ülke arasında kültür 
ve sanat alanlarında iş-
birliği için önemli oldu-
ğunu vurgulayan Müdür 
sanat alanında kurulan 
diyalogun gelecekte baş-

ka alanlarda da başarıyla 
geliştirilebileceğine inan-
dığın ifade etti.

1971 yılından buyana yö-
nettiği "Rila Style" 
şirketinin Müdürü 
Rauf Ahundov, 
şirketin Bulgaris-
tan kamuoyunu 
Azerbaycan res-
samları hakkında 
bilgilendirmeye 
karar verdiğini 
kaydetti. O, ser-
ginin Azerbaycan 
ve Bulgaristan 
arasında diplo-
matik ilişkilerin 
kurulmasının 25. 
yıldönümü çer-
çevesinde orga-
nize edilmesinin 
önemli olduğu-

nu, onun Milli Lider Hay-
dar Aliyev'in 23 yıl önce 
Bulgaristan'a yaptığı zi-
yareti sırasında temeli 
atılmış dostluk ve işbirliği 
geleneğinin devamı oldu-
ğunu söyledi.

Sergi 21 Mayıs 2017 ta-
rihine kadar ziyaretçilere 
açık olacak.

            Kırcaali Haber

Azerbaycan Ressamlarının 
Eserleri Sofya'da Sergilendi
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Başmüftülük: Dini kurumların yabancı bağış 
alma yasağı radikalleşmeye yol açacak

Bulgaristan Başmüftülü-
ğü Genel Sekreteri Celal 
Faik, “Başmüftülük, Ada-
let Bakanlığı’nın Dinler 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına ilişkin kanun 
tasarısına razı değil, hatta 
son derece kaygılıdır. Bu-
nun temel nedeni, Baş-
müftülüğün devlet tarafın-
dan finanse edilmediği ve 
yabancı bağışlara da ya-
sak getirildiği takdirde bu 
durum radikal unsurların 
Bulgaristan’a girmesine 
yol açabilir” diye kaydetti.  
Bulgaristan Vatandaşlık 
Kanunu’nda bazı değişik-
likler yapılmasıyla birlikte 
aralarında Dinler Kanunu 
da bulunan daha başka 
üç kanunda değişiklik-
ler yapılması önerildiği 
ortaya çıktı. Temel de-
ğişiklikler, farklı dinlere 
ait kurumların yabancılar 
tarafından finanse edil-
mesinin yasaklanması, 
onların faaliyetini 6 ay 
süreliğine durdurma yet-
kisi gibi Başsavcı’ya daha 
geniş yetkiler tanınması 

ve başka kısıtlamalar ve 
yaptırımlarla ilgilidir. 

Genel Sekreter Faik, 
“Bulgaristan Başmüftülü-
ğü, kira geliri getiren vakıf 
mülkleri, yerli ve yabancı 
bağışçılardan elde edilen 
gelirlerle finanse ediliyor. 
Özellikle yabancı bağış-

ların sayesinde Rusçuk, 
Şumnu ve Momçilgrad 
(Mestanlı) şehirlerinde 
bulunan İmam-Hatip Lise-
leri, devletin ve Başmüftü-
lüğün gözetiminde hizmet 
vermeye devam ediyor. 
Bu okullar, gençleri radi-
kalleşmeden korudukları 

için ülkemizde radikaliz-
min önlenmesi açısından 
büyük rol oynuyor. Bu 
bakış açısından Başmüf-
tülük, bu yasa tasarısına 
razı değil, çünkü öngörü-
len değişiklikler yurt dışın-
dan bağış alan din kurum-
larının gayrı meşru şekil-
de finansman arayışına 
girmeye itebilir. Şimdiye 
kadar her şey şeffaftı, yurt 
dışından yapılan bağışlar, 
devletin sıkı gözetiminde 
banka yoluyla yapılıyordu” 
diye yorumda bulundu. 
Başmüftülük Genel Sek-
reteri, kanun değişiklik 
tekliflerinin yürürlüğe gir-
mesine izin vermeyecek 
hala ülkede vicdan sahibi 
gerçek vatanseverler ol-
duğuna dair ümidini dile 
getirdi. 

Celal Faik, Başmüftülü-
ğün Bulgaristan’da çalı-
şan imamların maaşlarını 
ödediğini ve bütçesi kısıt-
landığı halde kaynakların 
üç İmam-Hatip lisesinden 
birine yönlendirileceğini 
izah etti. Faik, “Böyle bir 
durumda bu imamlar ge-
nel bir uygulama olarak 
herkesçe malum olan ra-
dikal dini akımlara men-
sup olan kişiler tarafından 
finanse edilecek. Bizler 
bu kanun tasarısıyla en 
büyük vurgunun Başmüf-
tülük kurumuna yapılma-
sının hedeflendiğinin far-
kındayız. Bu dünyadaki 
İslam karşıtlığı dalgasın-
dan kaynaklanıyor ve bu 
dalganın Bulgaristan’ı et-
kilememesi mümkün de-
ğil” dedi. 

Tekrar Başmüftülüğün 
son derece kaygılı oldu-
ğunu belirten Faik, “Eğer 
devlet Başmüftülüğü fi-
nanse etmezse, şundan 
emin olun ki, İslam ile 
alakası olmayan kişiler 
gayrı meşru yollardan ve 
kaynağı belli olmayan pa-

ralarla finanse edilecek 
ve bu kişiler şimdiye ka-
dar sadece bizim kontro-
lümüzden dolayı radikal-
leşmediler” diye sözlerine 
ekledi. 
Öte yandan kanun tasa-

rısı görüşmeleri başladığı 
zaman dini kurumların kıt 
bir bütçeyle finanse edi-
lemeyeceği için onların 
temsilcileriyle de görüş-
meler yapılması gerek-
tiğinin altını çizen Faik, 
“Her bir dini kurumun 
bütçesi değerlendirilmeli 
ve ihtiyacını karşılayacak 
bir bütçe ayrılmalıdır” 
dedi. Genel Sekreter, dini 
kurumların devlet bütçe-
sinden finanse edilme-
sine başlandığında 1-2 
ödeme yapıldıktan sonra 
iktidarın kriz yaşandığı ve 
ödeme yapılması için ye-
terli kaynaklar olmadığını 
söylemesi halinde zarara 
uğrayacaklarına dair kay-
gılarını da dile getirdi. 
Faik, “Bu ülkede yaşa-

yan Hıristiyanların, Ya-
hudilerin korktuğu gibi 
bizler de aynı şekilde 
korkuyoruz-görüyorsu-
nuz dünyada ne oluyor, 
metro istasyonlarına 
veya meydanlara atılan 
bombalar sadece Hıristi-
yanları değil, tüm masum 
insanların ölümüne se-
bep oluyor. Bizim dinimi-
ze göre dini aidiyeti fark 
etmeksizin her bir insa-
nın canı dokunulmazdır. 
Devlet adamlarının daha 
makul kararlar alacağını 
ve dünyadaki eğilimlerin 
etkisinde kalmayacakları-
nı düşünüyorum ve şuna 
şiddetle inanıyorum ki, 
her ne pahasına olursa 
olsun hükümetin kurul-
ması için Avrupa değer-
lerinden uzaklaşılmasına 
izin verilmeyecek” yoru-
munda bulundu. Başmüf-
tülüğün yabancı uyruklu 
vatandaşlar olan temsil-
cilerinin bulunmadığını 
ve İslam’da Sünni fıkıh 
mezhepleri arasında en 
liberal olan Hanefi mez-
hebine bağlı olduğunun 
altını çizdi. 
Başsavcı’ya dini kurum-

larının faaliyetini durdur-
ma yetkisi verilmesi ile 
ilgili soru üzerine şöyle 
retorik sorular yöneltti: 
“Sizce bir kişiye bir dinin 
kaderine karar verecek 
yetki verilmesi normal 
midir? Hem de herhangi 
bir dini eğitim ve öğretim 
sahibi olmayan bir kişiye 
böyle bir yetki verilmesi 
normal midir?”
Celal Faik’in ifadesine 

göre Adalet Bakanlığı’nın 
bu kanun değişikliği tek-
lifleri tüm dini kurumlar 
tarafından kabul edile-
mez kararlardır. Başmüf-
tülük Genel Sekreteri, 
”Başsavcı, sadece ata-
cağı bir imzayla bir dini 
kurumun açılıp, kapatıl-
masına karar veremez. 
Avrupa Birliği’ne üyelik 
sürecinde bizler birçok 
demokratik hakları ve in-
san hakları kazandık. On-
ları bize kaşık ile verdiler, 
ne yazık ki, şimdi onları 
bizden kepçe ile geri alı-
yorlar” diye ifade ederek, 
birinin bu konularla ilgi-
lenmesini ve uzlaşma-
ya varılabilmesi için dini 
topluluklarla bu soruların 
tartışılması ümidini dile 
getirdi. 
Celal Faik, “Bizler bu 

devletin eşit haklara sa-
hip vatandaşlarıyız, sade-
ce başka bir dine mensu-
buz. Radikal eylemlerin 
önlenmesini sağladığı 
için imam-hatip liseleri-
nin faaliyetinden dolayı 
Başmüftülüğün faaliyeti-
ne olumlu not verilmesi 
gerekir ki, dünyada yapı-
lan hatalar ve teröristlerin 
eylemleri için Başmüftü-
lük cezalandırılmamalıdır. 
Bunun cezasını Bulgaris-
tan Müslümanları ödeye-
mez. Suların bulanık ol-
duğu ve balık tutulmadığı 
bir zamanda akıllı dav-
ranmamız gerekir, çünkü 
bu hareketler Müslüman 
toplumu ciddi bir şekilde 
etkileyecek. Ve bu kanun 
tasarısı kabul edilirse, 
muhtemelen 1989 yılın-
dan önce olduğu gibi çok 
büyük bir protesto dalga-
sı uyandıracak” dedi. 
Başmüftülüğün, sade-

ce Bulgaristan’da dini 
hayatın durdurulmaması 
için finanse edilmesi ko-
nusunda devlet iktidarı 
ile görüşmeye hazır ol-
duğunu kaydetti. Genel 
Sekreter Faik, “Bizler 
devletimize karşı değiliz, 
yoksa aksi takdirde ken-
di irademize karşı çıkmış 
olacağız. Bizler devlete 
hizmet etmekteyiz. Bu 
devlet bizim. Bizim tek 
bir devletimiz var, başka 
bir devletimiz yok. Baş-
müftülükte başka devlet 
uyruğunda olan kişiler 
yok, hepsi burada dünya-
ya gelmişlerdir ve burada 
yaşamını sürdürmekteler 
ve umarım hayatına bu-
rada devam edecekler” 
diye özetledi. 
               Kırcaali Haber

Yeni milletvekilleri, 19 Nisan’da yemin edecek
Bulgaristan Cumhurbaş-

kanlığından yapılan açık-
lamada Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev’in 19 Ni-
san 2017 Çarşamba günü 
44.Halk Meclisini ilk otu-
ruma çağırdığı bildirildi.

44.Halk Meclisi, saat 
10.00’da başlayacak tö-
renle 240 milletvekilinin 
yemin etmesiyle göreve 
başlayacak. Gelenek üze-
rine en yaşlı milletvekili 
olan Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) Milletvekili 
Toma Tomov, ilk oturumu 
açacak. 

G e l e n e k  ü z e r i n e 
Cumhurbaşkanı’nın hal-
ka ve Halk Meclisine hitap 
etmesi bekleniyor. Yeni 
Mecliste yer alan parti ve 
koalisyonların temsilcileri 
de konuşma yapacak. 

Yeni Meclis Başkanı 
seçimi yapılacak ve muh-
temelen Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği için 
Vatandaşlar (GERB) par-
tisinden eski Meclis Baş-
kan Yardımcısı Dimitır 

Glavçev 44. Halk Meclisi 
Başkanı seçilecek. 

44. Halk Meclisi’nin açı-
lışına ilişkin düzenlenen 
tören kapsamında Ulusal 
Muhafız Birliği’nde görevli 
asker gösteri yapacak. 

Yemin töreninde Bulgar 
Ortodoks Patriği Neofit, 
başka dini toplulukların 
temsilcileri, diplomatik 
misyon mensupları, yar-
gıçlar, ordu mensupları 
hazır bulunacak. 

Yeni 44. Halk Meclisi’nde 
en çok milletvekili olan 
GERB partisidir. Ardından 

BSP, Birleşik Vatansever-
ler koalisyonu, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
ve İrade Partisi geliyor. 

Hala hükümette kimlerin 
yer alacağı ve ne zaman 
kurulacağı belli değil. Ye-

niden Boyko Borisov’un 
başkanlığında GERB ve 
Birleşik Vatanseverler ko-
alisyonunun hükümet kur-
ması konusunda prensip 
anlaşması var, fakat hala 
yönetim programıyla ilgili 
detaylar konusunda an-
laşmazlıklar bulunuyor. 

GERB ve Birleşik Vatan-
severler koalisyonunun 
anlaşamadığı iki konu 
şimdilik emekli maaşları 
ve çoğunluk seçim siste-
mi uygulanmasıdır. 

            Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Radev, AB Konseyi Başkanı Donal Tusk ile görüştü
Bulgaristan’ı ziyaret 

eden Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı Donald 
Tusk, Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev ile görüş-
tü. Görüşmeden sonra 
basına yaptığı açıkla-
mada Tusk, “Bulgaristan, 
sınırlarımızın nasıl ko-
runması gerektiğine dair 
belki de en güzel örneği 
vermekte. Ben bugün 
Türkiye ve Yunanistan 
ile devlet sınırlarının du-
rumuna ilişkin verilen ra-
porda buna tanık oldum. 
Sınırda yürüttüğünüz 
mükemmel çalışmalar, 
Shengen alanına girmek 
için yeterli çaba gösterdi-
ğinizin garantisidir” dedi. 
Tusk, açıklamasının 

devamında şunları dile 
getirdi: “AB, mali des-
tek veriyor, üstelik sı-
nırda görevli 1000 polis 
de yardımcı oluyor. AB, 
ilave güvenlik önlemleri 

planlıyor ve ihtiyaç ol-
duğunda elinden geleni 
esirgemeyecek. Siz, zor-

luklarla dolu bir bölgede 
bulunuyorsunuz.Herşey 
paraya bağlı değil, fakat 
bu dayanışmada “Birimiz 
hepimiz, hepimiz birimiz 
için" demek.
Yaptıkları görüşmede 

ikisinin mülteciler soru-
nunu da ele aldıkları belli 
oldu. 

Bulgaristan Cumhur-
başkanı, “Yabancıların 
entegrasyonu oldukça 
karmaşık ve önemli bir 
konu. Milli güvenliğimizin 
ve genel olarak AB’de 
güvenliğinin riske atıldı-

ğı göz önüne alınmadan 
208 sayılı kararname 
gibi formal kararname-

ler le düzenlenemez. 
Açık mekanizmalar ve 
kriterler olmaksızın ya-
pılan entegrasyon dış-
lanma ve radikalleşme-
ye yol açıyor ki, bazı 
Avrupa ülkelerinde bunu 

görmekteyiz. Sadık bir 
üyelik harfiyen düzenle-
melerin kopya edilmesi 
anlamına değil, ileride 
milli güvenliği ve AB’de 

güvenliği garanti edecek 
sorumlu stratejik kararlar 
alınması anlamına geli-
yor” dedi. 
          Kırcaali Haber

Kırcaali’de içme 
suyuna zam

2017 yılında il merkezi olan Kırcaali sakinleri, içme 
suyu tedariği, atık suların iletimi ve suyun arıtılması 
için dahi suyun fiyatı maksimum 3,51 levaya yüksel-
tilmesine izin verildiği halde suyun metreküp başına 
2,41 leva ödeyecek. 2021 yılına kadar suyun fiyatının 
4,02 levaya yükseltilmesine izin verildiği halde met-
reküp başına 2,58 levaya yükseltilmesi öngörülüyor. 

Geçen yıl Kırcaali Su ve Kanalizasyon Derneği 
ve Su ve Kanalizasyon Şirketi arasında imzala-
nan sözleşmeye göre şirket, Kırcaali ve Momçilg-
rad (Mestanlı) şehirlerinde yeni inşa edilen atık su 

arıtma tesisleri ve ilgili altyapı dahi mevcut su ve 
kanalizasyon sistemlerinin yönetimini, bakımını ve 
işletimini üstlendi. 

Kırcaali Valisi Naço Kovaçev, başkanlık sıfatına 
dayanarak Kırcaali Su ve Kanalizasyon Derneği 
Genel Kurulu’nu olağan toplantıya çağırdı. Toplan-
tıda 2021 yılına kadar su ve kanalizasyon hizmetle-
rine ilişkin yeni fiyatlar teklif edildi. 2016 yılı faaliyet 
raporu ve bütçe gerçekleşme raporu kabul edildi. 
Derneğin 2017 Yılı Bütçesi ve düzenleyici işlemlerin 
yürürlükte olacağı 2017-2021 dönemine ilişkin Su ve 
Kanalizasyon Şirketi’nin gelişimine yönelik iş planı 
onaylandı. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin şirketin iş pla-
nında 3,3 milyon leva yatırım yapılması öngörülüyor. 

Toplantıda devlet temsilcilerinin yanı sıra Kırcaali, 
Momçilgrad, Cebel (Şeyhcuma) ve Çernooçene be-
lediyelerinin görevlendirdiği temsilciler de hazır bu-
lundu ve böylece karar yeter sayısı sağlanmış oldu. 

KNSB, istikrarlı bir hükümet 
kurulmasını istiyor

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyo-
nu (KNSB) Koordinasyon Kurulu’nun yeni hükümet 
ile ilgili görüş beyan ettiği açıklamasında, “KNSB, 
ülkenin kalkınması için önemli olan yargı sistemi, 
sağlık ve diğer sektörlerde reformların tamamlan-
ması için hızlı bir şekilde istikrarlı hükümet kurul-
masını arzu etmekte” deniliyor. 

Sendikacılara göre iç politikada en büyük ön-
celik Bulgaristan’ın 2018 yılında Avrupa Birliği 
Dönem Başkanlığı’nı gerçekleştirmesidir. Yapılan 
açıklamada, “Ülkemizin bir yandan AB’nin sıkı bir 
entegrasyon politikasının, öte yandan ise ekono-
mi ve sosyal ilerleme için Bulgaristan toplumunun 
yararına olan açık öncelikler belirlemesi gerekir” 
diye belirtilmektedir. 

AB Adalet Divanı, hava kirliliğinden 
dolayı Bulgaristan’ı mahkum etti 

Avrupa Birliği (AB) Ada-
let Divanı, hava kirliliğin-
den dolayı ülkemizi mah-
kum etti. Lüksemburg’da 
bulunan AB Adalet 
Divanı’nın kararı Hava 
Kalitesi Çerçeve Direk-
tif inin uygulanmasına 
ilişkin yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesin-
den kaynaklanıyor. Ka-
rara göre 2007-2014 
döneminde Sofya, Fili-
be, Varna, Kuzey, Gü-
neybatı ve Güneydoğu 
Bulgaristan’da havadaki 
ince partikül madde de-
ğerlerine ilişkin yıllık ve 
günlük sınır değerlerinin 
sistematik ihlalleri ol-
muştur. Bulgaristan’daki 
hava kirliliğinden toplam 
29 şehrin sakinleri etki-
lenmiştir. 
Avrupa Komisyonu, AB 

üyesi ülkelerin imzaladı-
ğı sözleşmeden kaynak-
lanan yükümlülüklerini 
yerine getirip getirme-

diğinin tespit edilmesi 
üzer ine mahkemeye 
başvurdu. Mahkemenin 
ülkelerin yükümlülükle-
rini yerine getirmediğini 
tespit etmesi halinde 

onların buna derhal son 
vermesi gerekir. Avrupa 
Komisyonu’nun tekrar 
mahkemeye başvurması 

halinde mahkum edilen 
devletin karara uymadı-
ğı tespit edilirse, bu defa 
mahkeme o devlete kar-
şı ceza uygulayabilir. 
Bu arada ülkede hava 

kirliliği devam ediyor. 
Geçen kış, Sofya’da 
yüksek seviyede tehli-
keli olan partikül madde 
miktarının 8 kat fazla ol-
duğu ölçüldü. 
2015 yılında Filibe Böl-

ge Sağlık Müfettişliği, Fi-
libe kentinde hava kirlili-
ğine karşı kuruma açılan 
toplu davayı kazandı. Bu 
dava kurumun hava kir-
liliğine tepkisiz kalması-
na karşı ülkede açılan 
ilk toplu davaydı, ancak 
mahkeme şikayetin asıl-
sız olduğuna karar verdi. 
2017 yılında toplu dava 
üst mahkemeye taşındı. 
Ancak Veliko Tırnovo 
İstinaf Mahkemesi de 
vatandaşların şikayetini 
reddetti.
           Kırcaali Haber

AP, roaming ücretlerinin kaldırılmasını onayladı 
Avrupa Birliği Parla-

mentosu (AP), 15 Ha-
ziran 2017 tarihinden 
itibaren Avrupa Birliği 
(AB) içinde roaming 
ücretlerini kaldırılması-
na ilişkin tasarıyı kabul 
etti. Strasburg’da yaptı-
ğı oturumda AP Genel 
Kurulu, AB Konseyi ile 
gayrı resmi olarak koor-
dine edilen maksimum 
toptan dolaşım (roa-

ming) fiyatlarına ilişkin 
sözleşmeyi onayladı. 
Buna ilişkin yapılan 
oylamada tasarı 27'ye 
karşı 549 evet ve 50 
çekimser oy ile kabul 
edildi. 
Roaming ücretlerinin 

kaldırılması raporunun 
tanıtan AP Genel Kuru-
lunda Sosyal Demokrat 
Grubun Finlandiyalı 
üyesi Miapetra Kumpu-

la-Natri, “Bu Avrupa’da-
ki tüketiciler için büyük 
bir zaferdir. Şimdi 15 
Haziran’dan sonra artık 
dolaşım ücreti ödenme-
mesi kararını kutlayabi-
liriz. AB vatandaşları 
Birlik içinde başka bir 
ülkeye seyahatlerinde 
ek bir ücret ödemeden 
elektronik postalarını 
okuyabilecek, haritaları 
kontrol edebilecek, sos-

yal medyada fotoğraf 
paylaşabilecek, telefon 
edip, kısa mesaj gönde-
rebilecekler" dedi.
Roaming ücretlerinin 

kaldırılması tüketicile-
rin başka bir AB ülkesi-
ne seyahat ettiklerinde 
kendi ülkelerindeki fi-
yata telefon görüşme-
leri yapmasına ve veri 
aktarmasına imkan ve-
recektir.
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Bulgaristan Müslümanları arasında dine 
karşı radikal yaklaşım gözlenmiyor

Düzenlenen basın top-
lantısında tanıtılan Yeni 
Bulgaristan Üniversitesi 
(NBU) ve Alpha Reserch 
Sosyoloj ik Araştırma 
Ajansı tarafından 2011- 
2016 döneminde yapılan 
“Bulgaristan Müslüman-
larının Tutumları” konulu 
araştırma sonuçlarına 
göre 2011 yılında olduğu 
gibi 2016 yılında da Bul-
garistan Müslümanlarının 
din konusunda radikal 
yaklaşımlarının mevcut ol-
madığını gösteriyor. Araş-
tırma, Konrad Adenauer 
Vakfı’nın mali desteği ile 
yapıldı.

Araştırma 2016 yılı Ey-
lül ve Ekim aylarında 18 
yaş üstü 1200 Müslüma-
nın katılımıyla yapılmıştır. 
2011 yılında yapılan nüfus 
sayımında kendini Müslü-
man olarak adlandıran 
kişilerin sayısı baz alınan 
araştırmada Müslümanla-
rın şu alt gruplara dağılı-
mı dikkate alındı: Türkler 
(Sünni Türkler), Bulgarca 
konuşan Müslümanlar 
(Pomaklar), gettolarda 
yaşayan Müslümanlar 
(Romanlar) ve Aleviler ( 
Alevi Türkler). 

Sonuçlara göre bazı ki-
şilerin en aşırı biçimlerin-
de dahi İslamcılık akımı-
nın etkisi altında kalması 
tehdidi olduğu göz ardı 
edilemez, ancak Müslü-
man topluluğunun büyük 
bir bölümü bu akıma bağlı 
değildir. 

Sonuçlara göre mevsim-
sel göçlerin sürekli aile 
göçlerine dönüşmesine 
neden olan sosyal statü-
nün düşük olması eğilimi 
devam ediyor. Ankete ka-
tılan Müslümanların yüz-
de 8, 5 oranı çocuklarının 
sürekli olarak aileleriyle 
birlikte yurt dışında ika-
met ettiklerini söylüyor. 
Göç eden Müslümanların 
yüzde 20’si Türkiye’de, 
yüzde 10’u Almanya’da, 
yüzde 4’ü Belçika’da, yüz-
de 2’er oranı ise Birleşik 
Krallık ve İspanya’da bu-
lunuyor. 

Analistler, Müslümanla-
rın hayatında belli bir öl-
çüde boşanma, nikahsız 
bir arada yaşama, bebek 
düşürme, gayrı meşru ço-
cuk doğurma, yaşlıların 
çocuklarının aldığı karar-
lara etkisi konularında aile 
ilişkilerinde ataerkil mo-
deline dönüş yapılmasıy-
la modern ve geleneksel 
yaşam tarzının bir arada 
gözlendiğini söylüyor. 

Müslümanların, Rama-
zan ayında oruç tutma, 
alkollü içki kullanmama, 

domuz eti yememe gibi 
dinin emirlerine uyma 
eğiliminin giderek arttı-
ğı belirgin bir dini kimliği 
olduğu gözleniyor. Müs-
lümanların yüzde 86’sı 

dinin hayatlarında önemli 
bir yer tuttuğunu düşünü-
yor. Fakat buna rağmen 
dinin emirlerinin bir kısmı-
nı yerine getirmeyenlerin 
oranı hala yüksek olmaya 
devam ediyor. Yüzde 54’ü 
dua etmiyor, yüzde 41’i 
ise camiyi ziyaret etmiyor. 
2016 yılında dindar olduk-
larını söyleyen yüzde 87 
oranındaki Müslümanlar-
da yüzde 5’in üzerinde 
düşüş gözleniyor. Aynı 
yıl çok dindar olduklarını 
söyleyen yüzde 20 ora-
nındaki Müslümanlarda 
ise yüzde 8’in üzerinde 
düşüş gözleniyor. 

Get tolarda yaşayan 
en yoksul Müslümanlar 
arasında yüksek seviye-
de dindarlık görünüyor. 
Gençler arasında dindar-
lıkta artış olduğu kayde-
diliyor ki, yapılan araştır-
manın sonuçları bunun 
önemli etkenlerden birinin 
yurt dışında yaşamak ol-
duğunu gösteriyor. 

Araştırmacılar, Müslü-
manların iyilik ve kötülük 
gibi evrensel kriterlere 
belirgin bir şekilde ön-
celik verdiklerini tespit 
etmişlerdir. Sonuçlar, 
Müslümanlar ve Hıristi-
yanlar arasındaki kişisel 
ilişkilerin korunduğunu 
gösteriyor. Müslümanların 
yüzde 74’ü Hıristiyan olan 
arkadaşları olduğunu söy-
lüyor. Fakat bu iki topluluk 
arasında özellikle okulda 
din eğitimi konusunda 
bazı farklılıklar görülüyor. 

Açıkça belirgin bir laik 
devlet düzeni yaklaşımı 
gözleniyor. Bulgaristan 
Müslümanları hukuk da-
valarının şeriat kanununa 

göre yürütülmesine ke-
sinlikle karşı çıkıyor, yüz-
de 57’si hukuki sorunları 
çözme mekanizmasının 
yargı sisteminde bulun-
duğunu düşünüyor. Bu 

dönemde tüm Bulgaristan 
vatandaşları için geçerli 
olan siyasetten ve devlet 

kurumlarından belirli öl-
çüde uzaklaşma eğilimi 
gözleniyor. 

Olumsuz görüşlerde ha-
fifçe artış olmasına rağ-
men geleneksel olarak 

Bulgaristan Müslüman-
larının Türkiye devletine 
olan güveni yüksek ve 

gittikçe artmaktadır. An-
kete katılanların bir kısmı 
Recep Tayyip Erdoğan 
yönetimini eleştirse de, 
Müslümanların yüzde 49 
oranı Türkiye Cumhur-
başkanına onay veriyor. 
Türkiye’den sonra Bul-

garistan Müslümanlarının 
yüzde 65’i en çok Alman-
ya devletine güveniyor
. Rusya’ya güven duyan 

Müslümanlar yüzde 2’lik 
artışla yüzde 52, güven-
meyenler ise yüzde 15’lik 
artışla yüzde 21 oranın-
dadır. Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) olan 
güven yüzde 17 oranda 
olup, oldukça daha düşük 
seviyededir, güvensizlik 
ise yüzde 45 oranındadır. 
Ko n r a d  A d e n a u e r 

Vakfı’nın Bulgaristan tem-
silcisi Thorsten Geisler, 
Hıristiyanlar, dinsizlerin 
Bulgaristan’da asırlarca 
barış içinde bir arada 
yaşadıklarını ve bunun 
tüm Avrupa için bir ya-
şam modeli olduğunu 

kaydetti. Geisler, “Ankete 
katılan Müslümanların 
yüzde 67’si son yıllarda 
Hıristiyanlar ve Müslü-
manlar arasındaki ilişkile-
rin önemli bir değişikliğe 
uğramadığını, yüzde 15’i 
ise hatta iyileştiğini söylü-
yorlar” diye belirtti. 
Geisler, “Müslümanla-

rın yüzde 6’sı ilişkilerin 
bozulduğunu düşünüyor, 
bu endişe verici bir işaret 
değil, fakat böyle düşün-
menin nedenlerinin araş-
tırılmasına vesile olması 
gerekir” diye sözlerine 
ekledi. Konrad Adenau-
er Vakfı’nın Bulgaristan 
temsilcisi, terörizmi ko-
şulsuz şartsız reddeden-
lerin oranının 2011 yılına 
kıyasla yüzde 6 oranında 
artışla yüzde 89’a ulaş-
masının sevindirici oldu-
ğunu belirtti. Belirli bir 
koşullarda terörizmi haklı 
bulan Müslümanların ora-
nında yüzde 1,4’ten yüz-
de 1,1’e düşüş gözlendi-
ğini ifade etti. 

Vali Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma Konseyi toplantısına katıldı
Kırcaali Vali Yardım-

cısı Tanya Tütüncieva, 
30 Mart 2017 tarihin-
de Smolyan (Paşmaklı) 
şehrinde Smolyan Valisi 
Momçil Karaivanov’un 
yönetiminde gerçekleşen 
Güney Merkez Bölgesi 
Bölgesel Kalkınma Kon-
seyi toplantısına katıldı. 
Toplantıya bakanlıklar 
temsilcileri, Filibe, Pazar-
cık ve Haskovo (Hasköy) 
Valileri, belediye başkan-
ları, ulusal düzeyde temsil 
edilen işveren, sendikal 
örgütlerin ve akademik 
çevrelerin temsilcileri işti-
rak etti. Oturumda 2014-
2020 dönemine ilişkin 
operasyonel programları 
izleme komitelerinde kon-
sey temsilcileri belirlendi.

P a z a r  E k o n o m i s i 
Enstitüsü’nün temsilcisi, 
Güney Merkez Bölgesi’ne 
odaklanarak 2016 yılında 
bölgelerin ekonomik du-
rumu ile ilgili Bölgesel 
Kalkınma Konseyi üyele-
rine bilgi verdi. 

Smolyan Valisi, Smol-
yan iline maksatlı politika 
yürütülmesi gereksinimini 
belirleyen faktolojik bilgi-
ler verdi. Bilgilerin son de-
rece önemli olmasından 
dolayı Konsey toplantı-
sında ilgili somut kararlar 
alınmasını gerektirdi. Ka-
rarlarlara göre Rudozem-
İskeçe Sınır Kapısı’nın 
inşaatının tamamlanması, 

Asenovgrad (Stanimaka)-
Smolyan yolunda üçüncü 
bir şeridin bir kısmının 
tasarlanması ve inşaatı, 
Filibe-Asenovgrad-Smol-
yan-Rudozem yoluna iliş-
kin Trans-Avrupa Ulaşım 
Şebekesi (TEN-T) gerek-
liliklerine göre fikir ve ça-
lışma projesi hazırlanma-
sı, Büyümedeki Bölgeler 
Programı kapsamında 71 
km’lik Stoykite-Şiroka Lı-

ka-Devin-Kriçim yolunun 
onarım çalışmalarının en 
kısa sürede başlaması 
için kaynaklar sağlana-
cak. 

Ulusal Rojen Astronomi 
Rasathanesi’nin maddi ve 
teknik donanımın iyileşti-
rilmesine ilişkin kaynak-
lar sağlanmasına gelince 
Karaivanov, bu konuda 
Maliye Bakanlığı, Güney 
Merkez Bölgesi Bölge-
sel Kalkınma Konseyi ve 
Smolyan Valiliği arasında 
mükemmel bir ortak ça-

lışma yapıldığını kaydetti. 
Balkanlarda ve Güneydo-
ğu Avrupa’da en büyük 
olan rasathaneye 540 
bin leva tutarında hedef 
finansman sağlandığını 
aktardı. 

Smolyan Vali Yardım-
cısı İliya Godev, kon-
sey üyeler ine Tur izm 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişiklerle tanımlanan ül-
kedeki 9 turizm bölgesi 

yönetim teşkilatından 
biri olan Rodopi Turizm 
Bölgesi Yönetim Teşki-
latı hakkında bilgi verdi. 
Rodopi Turizm Bölgesi 
Yönetim Teşkilatı, Güney 
Merkez Bölgesi’nde yer 
alan 5 idari ilde bulunan 
27 ilçeyi kapsamaktadır. 
Rodopi Turizm Bölge-
si Yönetim Teşkilatının 
merkezi Smolyan’da bu-
lunuyor. Smolyan Rodopi 
Bölge Turizm Derneği, 
Smolyan Rodop Otelcile-
ri ve Restorancıları Birli-

ği, Velingrad Otelciler ve 
Restorancılar Derneğinin 
yanı sıra Smolyan, Veling-
rad, Çepelare, Dospat ve 
Macarovo belediyeleri de 
Rodopi Turizm Bölgesi 
Yönetim Teşkilatına dahil 
oldu. Böyle bir teşkilatın 
kurulmasıyla Rudozem-
İskeçe Sınır Kapısının hiz-
mete açılmasıyla Smol-
yan ilinde turizmin gelişti-
rilmesinin teşvik edilmesi 
bekleniyor. 

Oturumda Bratsigovo 
Belediyesi’nin ücretsiz 
olarak Bratsigovo maden 
suyu yatağında bulunan 
suyu idare etme ve işlet-
me hakkına sahip olması 
konusu da masaya yatı-
rıldı. 

Çepelare kasabasın-
da büyük bir sorun olan 
Asenovgrad-Smolyan is-
tikametindeki uluslarara-
sı karayolunun kasabanın 
merkezinden geçen ke-
simde oluşan yoğun trafi-
ği karşılayacak bir çevre 
yolun bulunmaması kon-
sey üyelerinin dikkatine 
arz edildi. 

Konseyde Su İdaresi 
Kanunu’nun 140.madde-
si ve Yeraltı Zenginlikleri 
Kanunu’nun 22. madde-
sinin 6.fıkrasının uygulan-
masına ilişkin kararname-
lerin uygulanmasıyla ilgili 
sorunlar da ortaya atıldı. 

            Kırcaali Haber 
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İşsizlik maaşı başvuruları elektronik yolla yapılacak
Başbakan l ık  Basın 

Merkezi’nden yapılan 
açıklamada hükümet ta-
rafından onaylanan İş-
sizlik Maaşı Verilmesi 
ve Ödenmesi Hakkında 
Yönetmelik’te yapılacak 
değişikliklerle işsizlik ma-
aşı başvurularının elektro-
nik yolla da yapılabileceği 
bildirildi.

İnternet üzerinden iş-
sizlik maaşı başvurusu 
yapılabilmesi için nite-
likli elektronik imza ve 
kişisel kimlik kodu kulla-
nılacak. Ulusal Sigorta 
Enstitüsü’nün (NOİ) bölge 
şubelerine başvuru for-
munun kağıt şeklinde de 
verilmesi devam edecek. 

31 Aralık 2016 tarihin-
den sonra sigortası dur-
durulan kişilere işsizlik 
maaşı ödeme süresi 2001 
yılından sonra işsizlik si-
gortası ödemesi yaptık-
ları yılların sayısına göre 
belir lenecek. Böylece 
hizmet dökümü belgesi 
alınmasına gerek kalma-
yacak. Başvuru yapan ki-
şinin işsizlik maaşı alma 

hakkına sahip olup olma-
dığına karar verilmesi ve 
tazminat miktarının belir-
lenmesi için NOİ’nin bilgi 
sistemindeki kayıtlı veriler 
kullanılacak. 

Hükümet, vatandaşların 
idari yükünün azaltılması-
na yönelik başka değişik-
likler de kabul etti. 

Yaşlılık aylığı ve bireysel 
emeklilik maaşına başvu-
ru için mülkiyet durumu-
nun beyan edilmesi zo-
runluluğu kaldırılıyor. 

İşyerinde yaşanan bir 
olayın iş kazası olarak 
kabul edilmesi veya red-
dedilmesine ilişkin süre 
7’den 14 güne uzatılıyor.

Başka değişikliklerle İş 
Kanunu ve başka kanun-
lar kapsamında ödenen 
tazminatlardan elde edi-
len gelirler üzerinden prim 
kesilmesi düzenlendi. Bu 
emirname Sosyal Sigorta 
Kanunu’nda yapılan deği-
şikliklerin 1 Ocak’ta yürür-
lüğe girmesi sonucunda 

çıkartıldı.
Hamilelik, doğum yap-

mak, annenin (evlat edi-
nen kadının) ölümü veya 
ağır hastalığı durumunda 
çocuk büyütme veya ha-
milelik ve doğum için izin 
kullanmama durumlarda 
izin kullanma ve tazminat 
alma hakkının kapsamı 
genişliyor. Sigortalı kişi-
ler, sigorta yapan kurum 
veya kuruluş faaliyetine 
son verdiği için hastalık 
ve annelik parası alama-
dıkları takdirde NOİ’nin 
bölge şubelerine kağıt 
şeklindeki gerekli başvu-
ru belgelerini bizzat ken-
dileri veya vekil kıldıkları 

kişiler aracılığıyla sunabi-
lecekler. 

Sosyal giderler için ay-
rılan kaynaklar üzerinden 
sadece Emekli Maaşı 
Fonu için değil, Devlet 
Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun tüm fonları için prim 
kesilecek. Bu yönetme-
liklerde yapılan değişik-
liklerle düzenlenmiştir. 

Başka bir yönetmelik-
te yapılacak değişiklik-
le işverenin iflas etmesi 
durumunda NOİ’nin ga-
ranti altındaki alacakla-
rın ödenmesinde sosyal 
ve sağlık sigorta primleri 
ödeme yükümlülüğünün 
kaldırılması kararı alındı. 

            Kırcaali Haber

Filibe Tarihi Müslüman Türk 
Mezarlığında Mevlit Etkinliği 

1870 - 1982 yılları ara-
sında faaliyette olan 
Filibe Hacı Hasan Ma-
hallesinde bulunan tari-
hi Türk Müslüman Me-
zarlığında Filibe Cami 
Encümenliği Başkanı 
Ahmed Pehlivan tara-
fından mevlit okuturdu. 
Etkinliğe Filibe Böl-

ge Müftüsü Taner Veli, 
Hayri Murad, Karlovo 
İmamı Kemal Raşid, 
Cuma Cami İmamı Er-
sin Alaydin ve Hafız Ne-
sat Taşkan teşrif ettiler. 
Filibe cemaatine yemek 
ve şerbet ikram edildi. 
Müslümanlar Bu müba-
rek üç aylar içerisinde 

böyle güzel bir dini me-
rasimi yaptıklarından 
dolayı organizatörlere 

teşekkür eden cemaat 
ileride de böyle etkin-

liklerin devam etmesini 
dilediler.
Filibe’de Osmanlı za-

manında oluşturulmuş 
Müslüman mezarlığın-

d a  b ü y ü k 
İslam alimle-
rinden Filibe 
Kadısı Sey-
fullah Efen-
di yatmak-
tadır. 1982 
yılından beri 
mezarlık fa-
aliyette de-
ğildir. 
A h m e t 

Pehlivan Kır-
caali Haber 
gazetesine 
şunları söy-
ledi, “Yılarca 

komünizm döneminde 
faaliyette olmayan kab-
r istanlık günümüzde 

hukuk çerçevesi içe-
resinde Filibe Beledi-
yesi ile istişare ederek 
gelecekteki zamanda 
mezarlığın onarımı ve 
alanı yeşillendirme işbir-
liğinde bulunmaktayız. 
2019 yılı Avrupa kültür 
başkenti seçilen Filibe 
şehrinin mimari dış gö-
rünüşü için projeye kat-
kıda bulunacaktır.
2013 yılında bölge 

müftümüz Filibe encü-
menliği ve şimdiki bele-
diye yönetimi ile istişare 
ederek hep birlikte me-
zarlığın duvarı projeye 
uygun olarak yapılmış-
tır.” 
          Kırcaali Haber

Türk Dünyası Kazakistan'ın 
Türkistan şehrinde buluştu

Türk Dili konuşan ülkeler, Kültür Bakanları Daimi 
Konseyi kararıyla, 2017 yılı "Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti" olarak ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehrin-
de görkemli açılış töreni ile gerçekleştirildi. TÜRKSOY 
üyesi ülkeler kültür bakanlarının katılımıyla gerçekleş-
tirilen açılışla eş zamanlı olarak Nevruz kutlamaları 

da yapıldı.
Nevruz kutlamaları bu yıl Evlad-ı Fatihan toprakları 

Balkanlar'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya 
uzanan coğrafyada gerçekleştirildi.

20 – 24 Mart tarihleri arasında Kazakistan’ın Tür-
kistan şehrinde ve daha sonra da Kızılorda şehrinde 
gerçekleştirilen “Nevruz” kutlamalarında, Mestanlı 
Türk Kültür Sanat ve Etkileşim Derneğine (TÜRKSA-
DER) bağlı Rodop Esintileri Halkoyunları Topluluğu 
da katıldı.

“Dört gün boyunca çok keyifli zaman geçirildi. Türk 
Dili konuşan ve TÜRKSOY üyesi ülkelerden katılımcı-
larıyla kaynaşıldı ve dostluklar kuruldu. Türk dünyası-
nın kültürel özelliklerini, kardeşlik duyguları geliştirildi, 
Nevruz geleneği yaşandı. Bizlere bu olanağı sağladı-
ğı için başta TÜRKSOY Genel Sekreterliğine ve çok 

değerli çalışanı Sayın Fatih Ali Bey’e ve Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı̀ na en içten teşek-
kürlerimizi sunarız” dedi Nuray Yusuf – TÜRKSADER 
Başkanı ve aynı zamanda Rodop Esintileri Halkoyun-
ları Topluluğu yöneticisi.
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Bulgaristan’dan Schengen bilgi sistemine 
ve AB vize bilgi sistemine tam erişim talebi

İçişleri Bakanı Plamen 
Uzunov’un verdiği bilgi-
ye göre Bulgaristan, AB 
Adalet ve İçişleri Konseyi 
toplantısında Schengen 
bilgi sistemine ve AB vize 
bilgi sistemine tamamen 
erişim sağlanmasını ta-
lep etti. 

Brüksel’de açıklamada 
bulunan Bakan, Bulgar 
güvenlik makamlarının 
efektif bir şekilde çalış-
ması için bunun ülkemiz 
açısından AB’nin dış sınırı 
olarak son derece büyük 
önem arz ettiğini belirtti. 
AB’nin göçmen kotasının 
uygulanması ile ilgili soru 
üzerine, ülkemizin yüküm-
lülüklerini yerine getirdiği-
ni söyledi. 

Kotalarla ilgili Uzunov, 
“Ülkemiz bu konuda zor-
luk çeken tek ülke değil, 
büyük çabalar sarf ediyo-
ruz, dayanışma içerisin-

deyiz” diye kaydetti. 
AB Komisyonu Göç, 

İçişleri ve Vatandaşlık 
Komiseri Dimitris Avra-
mopoulos ‘un Amerika 

Bir leşik Devletler i ’nin 
(ABD) uyguladığı vize re-
jimi ile ilgili Bulgaristan, 
Romanya, Polonya, Hır-
vatistan ve Kıbrıs hükü-

metlerinin temsilcileriyle 
görüşmesiyle ilgili soruya 
Uzunov, hala Amerikan 
makamlarının vize baş-
vurusunda bulunan Bul-

garistan vatandaşlarının 
yüzde 16,8’ine vize ver-
mediğini belirtti. Vizelerin 
kaldırılması için ABD’nin 
bu oranın yüzde 3’e ka-
dar düşmesini beklediği 
anlaşıldı. 
Bakan, “Bizim pozis-

yonumuz şudur: ABD’ye 
karşı olan tüm yükümlü-
lüklerimizi yerine getirdik 
ve ortak çabalarla daha 
iyi sonuçlar elde etmeyi 
umuyoruz” dedi. 
Uzunov, “Bulgaristan, 

gerekli olan her şeyi 
yapmıştır ve ileride yü-
rütülecek müzakerelerin 
olumlu sonuçlar getirme-
sini umuyorum. Redde-
dilen vize başvurularının 
oranı hakikaten oldukça 
yüksek, ancak bu eğilim 
bizim yararımızadır. Va-
tandaşlarımızın en sık 
yaptığı hataları tespit 
edeceğiz ki, onların üste-
sinden gelinmesi için bir 
kampanya düzenleyece-
ğiz” diye kaydetti.

İş dünyası yeni hükümetten 
reformlar bekliyor

Bulgaristan iş dünyasının yeni hükümetten beklentisi 
Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne girişinin hızlandırılması 
ve reformlar gerçekleştirilmesidir.

Bulgaristan Devlet Radyosu’na (BNR) konuşan işve-
renler, erken parlamento seçimlerinden dolayı devletin 
yasal çerçeve ve iş ortamını iyileştirebileceği birkaç 
aylık zaman kaybettiğini anımsattı. 

Bulgaristan Sanayi Derneği Başkan Yardımcısı Di-
mitır Brankov, “Hükümetin önünde duran en temel 
görev- yargı reformu ve idari yükün azaltılması, Euro 
Bölgesi’ne giriş de öyle” diye kaydetti.

Brankov, “Bu kilit bir karardır ve tüm sektörlere yöne-
lik reformlara ivme kazandıracak. Ek kamu kaynakları 
sağlayacak ve bu kaynaklar daha şeffaf ve daha ve-
rimli biçimde ekonomik büyüme için harcanacak ”diye 
belirtti. 

Sanayi Sermaye Derneği Başkanı Vasil Velev, “Me-
riç havzasındaki üç elektrik santralinin kapatılmasıyla 
elektrik enerjisi üretiminin üçte birinin durdurulmasına 
yol açacak mevzuatın kabul edilmesine karşı devletin 
nisan ayında zamanında ve organizeli olarak tepki gös-
termesi fırsatını kaçırma riski büyüktür” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kırcaali’de 
basma cinsi tütün üretimini yok ediyor

Basına açıklamada bulu-
nan Tütün ve Tütün Ürün-
leri Enstitüsü Tütün Üre-
tim Teknolojileri Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Dimitır 
Dimanov, “Dünya Sağlık 
Örgütü, Kırcaali’de bas-
ma cinsi tütün üretimini 
yok ediyor. Gerçekte en 
popüler Bulgaristan’da 
üretilen cins tütünler olan 
Cebel Basma 1, 2 ve 13 
cinsi artık ekilmiyor. Dün-
ya Sağlık Örgütü, Cebel 
Basma cinsi oryantal 
tütünlerin çok zararlı ol-
duğunu söylüyor. Üstelik 
oryantal tütünler ticari de 
değil” diye kaydetti. Prof. 
Dimanov, Kırcaali, Has-
kovo (Hasköy) ve Gotse 
Delçev gibi bölgelerde 
üreticilerin artık Krumovg-
rad cins oryantal tütün ye-
tiştirmeyi tercih ettiklerini 

söyledi. 
Bilim adamı, “Cebel Bas-

ma cinsi tütünlerin iyi bir 
tadı var, fakat tütün şirket-
leri onları almıyor. Bu tü-
tünler, Yunanistan’da üre-
tilen basma tütünlerden 
geri kalmıyor. Üreticiler 
tarafından da Krumovgrad 
cinsi oryantal tütün tercih 

ediliyor, çünkü yüksek 
verimli bir cinstir” dedi. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
etkisi altında kalan dünya 
çapındaki tütün şirketleri 
Krumovgrad cins oryantal 
tütün aldıklarını belirtti. 

Prof. Dr. Dimanov, Cebel 
Basma cinsi tütün ıslahı 
ile ilgili çalışmalar yürüten 

Bulgaristan’ın tek bilim 
adamıdır.
Kısa bir süre önce 

Kırcaali’de “Bulgaristan 
ve AB’nin Tarıma Yöne-
lik Ana Politikaları. Tütün 
Üretimi Önündeki Pers-
pektifler ”konulu çalış-
ma toplantısına katılan 
Tarım ve Gıda Bakanı 
Prof. Dr. Hristo Bozukov, 
“Ülkemizde tütün üretimi 
iyiye gitmiyor. Devletin 
tütün üreticilerine destek 
vermeyi üstlenmemesi 
yüzünden üretimin çö-
küşüne tanık olabiliriz” 
diye kaydetti. Bakan, 
Bulgaristan’da tütün üre-
ticileri için tek şans olan 
Çin pazarına ayak basıl-
masında geç kalındığını 
söyledi.
               Kırcaali Haber

Hastanelerde parmak izi ile kimlik 
doğrulama sistemi iptal edildi

Nihai karar veren Yük-
sek Temyiz Mahkemesi, 
eski Sağlık Bakanı Petır 
Moskov’un hastanelerde 
ve eczanelerde parmak 
izi ile kimlik doğrulama 
sistemi uygulamasını ip-
tal etti. Mahkeme daha 
geçen yıl kasım ayında 
bu sistemin uygulan-
masının durdurulması 

kararı aldı, ancak o za-
man Sağlık Bakanlığı, 

Ulusal Sağlık 
Sigorta Kasa-
sı (NZOK) ve 
Bakanlar Ku-
rulu karara iti-
raz etti. Fakat 
mahkemenin 
kararı nihai-
dir ve temyiz 

edilemez. 
Hastane ve eczaneler-

de parmak izi ile kimlik 
doğrulama sisteminin 
uygulamaya girmesi ka-
rarı Sağlık Hakları Koru-
ma Merkezi, Bulgaristan 
Hasta Forumu Federas-
yonu ve Özel Hastaneler 
Derneği tarafından mah-
kemeye verilmişti. 
           Kırcaali Haber

Dezavantajlı bölgelerdeki 
çiftçilere destek ödemeleri 

başladı
Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 

2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı 
13-Doğal Veya Başka Kısıtlamalar Bulunan Bölgeler 
İçin Ödemeler Tedbiri çerçevesinde iki hafta içinde 
dürüst çiftçilere devlet desteği ödemesine başlandığı 
bildirildi. 

16 Mart’ta Devlet Tarım Fonu, 2014-2020, Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Programı 13-Doğal Veya 
Başka Kısıtlamalar Bulunan Bölgeler İçin Ödemeler 
Tedbiri çerçevesinde devlet desteği olarak 27 833 
çiftçinin banka hesaplarına 69 milyon leva yatırdı.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin 211- Dağlık Alanlarda 
Çevre Kısıtlamaları İçin Çiftçilere Ödemeler Tedbi-
rinin ve 212-Dağlık Bölgelerden Farklı Kısıtlamalar 
Bulunan Bölgelerde Çiftçilere Ödemeler Tedbirinin 
uygulanması hakkındaki 11 sayılı yönetmeliğin iptal 
edilmesine ilişkin kararıyla ilgili Tarım ve Gıda Ba-
kanlığının, Devlet Tarım Fonu’na bu tedbirler çerçe-
vesinde başvuru yapan çiftçilere 2014-2020 Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Programı 13-Doğal Veya 
Başka Kısıtlamalar Bulunan Bölgeler İçin Ödemeler 
Tedbirinin uygulanması hakkındaki yürürlükte olan 
6 sayılı yönetmelik kapsamında ödeme yapılması 
talimatı verdiği bildirildi. 

Açıklamada 2014-2020 program döneminde uy-
gulanabilir olan AB mevzuatına uyulacağı belirtildi.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Osmanlı’dan kalma baruthaneye ilgi artıyor 
Balkanlar’daki baruthane bi-

nalarından özgünlüğünü ko-
rumuş tek baruthane Ardino 
(Eğridere) kasabasında bulu-
nuyor. Mimari kültürel değer 
taşıyan taşınmaz olduğu ilan 
edilen yapı ilçe merkezinde 
Tarih Müzesi bahçesinde 
bulunuyor. 18.yüzyılda inşa 
edilen baruthane muhteme-
len şimdiki Tarih Müzesi ola-
rak kullanılan bina ile birlikte 
o zamanki Osmanlı devletinin 
emriyle inşa edilmiştir. 2013 
yılında “Şeytan Köprüsü’nden 
Ardino’daki Cennet Yollarına 
“ projesi kapsamında yapılan 
komple restorasyon ve kon-
servasyon çalışmalarından 
sonra baruthane yeniden zi-
yarete açıldı. Proje, Avrupa 
Bölgesel Kalkınma Fonu ta-
rafından devlet bütçesinden 
desteklenerek finanse edildi. 
Binadaki sergide Osmanlı 
döneminde kullanılan eski 
tüfekler, kılıçlar, hançerler ve 

başka silahlar yer alıyor. Her 
geçen gün ilçeyi ziyaret eden 
turistlerin ve misafirlerin ser-

giye gösterdiği ilgi artıyor. 
Müzede küratörlük yapan 

Taner Çobanov, “Osmanlı 

İmparatorluğu sınırları için-
de barut üretilen ve depola-
nan yapılara baruthane de-
niliyormuş. İlk baruthaneler 
Sultan 2.Bayezid (1481-1512) 
döneminde inşa edilmiştir. 
Baruthâne-i âmire denilen bu 
yerler Osmanlı İmparatorluğu 
sınırları içinde en önemli te-
sislerden biri haline gelmişler-
dir” diye anlattı. 
Konuşmasına daha sonra 

şöyle devam etti: “Osmanlı-
ların evrimci fikirlerinden biri, 
tüm üretimin bir yerde yoğun-
laştırılması yerine imparator-
luk çapında birçok büyük ve 
küçük baruthane inşa etmek-
tir. Birçok baruthane inşa edil-
mesiyle çatışmalar, ayaklan-
malar veya isyanlar yaşanma-
sı halinde belirli bir mekanda 
bulunan askeri birliklerin tek 
başına, hızlı ve etkili bir şekil-
de karşı koymaları için imkan 
yaratılması düşünülmüştür. 
İlk önceleri sadece top ba-

rut üretilirken, yeniçeri ve si-

pahilerin tüfekle donatılması, 
daha büyük çaplı barut üre-
tim tesislerinin kurulmasını 
gerektirmiştir. Barut üreti-
minden, depolanmasından 
ve tedarikinden ilk başlarda 
Cebeci Ocağı'ndan Serbaru-
ti (Barutçubaşı) sorumluydu. 
Birlikte görevli askerlere de 
Cebeciler denilirdi. Yeniçeri-
lerin silahlarla donatılmasın-
dan sonra Yeniçeri Ocağı’nda 
Barutçubaşı idaresinde bir 
barutçu birliği kuruldu. 
Barutun kayıtlı ilk itici güç 

olarak veya topların kullanıl-
ması 12.asırda Çin’de Song 
Hanedanlığı döneminde bam-
budan yapılmış toplarda kulla-
nılması denemeleridir. Daha 
sonra 13.asrın sonunda veya 
14.asrın başlarında bambu-
dan yapılmış toplar yerine 
bronzdan yapılmış toplar kul-
lanılmaya başlandı. Min Ha-
nedanlığı döneminde ((1368 
– 1644) ilk topçu taburları ku-
ruldu ve topçu birliklerinin rolü 
kat kat arttı. 
Toplar, yoğun olarak fetihleri 

sırasında Moğollar tarafından 
kullanıldı ve onların aracılığıy-
la top teknolojisi Batı Asya ve 
Avrupa’ya yayıldı. Savaşlarda 
barutu ilk kullanan devletler-
den biri Osmanlı İmparatorlu-
ğudur. 1453 yılında Osmanlı 
Padişahı 2.Mehmet komuta-
sındaki birliklerin o zamanki 
Konstantinopolis (İstanbul) 
şehrini kuşatması ve fethet-
mesi, belki de sonucu topçu 
birliklerden belirlenen stratejik 
önem taşıyan ilk büyük muha-
rebedir. 29 Mayıs 1453 tari-
hinde yeniçeri birlikleri, şeh-
re hücum edip, fethetmeden 
önce Macar asıllı Urban’ın 
yaptığı muazzam bronz top-
larıyla üç ay boyunca büyük 
şehrin surlarını topa tutmuş-
lardır”. 
                   Güner ŞÜKRÜ

AB, Bulgaristan sınırını 
mültecilerden koruyacak
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Rumen Radev ile görüşme-
sinin ardından Cumhurbaş-
kanlığında düzen-
lenen ortak basın 
toplantısında konu-
şan Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Baş-
kanı Donald Tusk, 
Türkiye’den sığın-
macılar konusunda 
AB ile anlaşması-
nı eksiksiz olarak 
yerine getirmesini 
bekliyoruz. Kaçak 
göçü maksimum 
derecede engelle-
yeceğiz. Çok şükür 
Yunanistan ve Tür-
kiye ile sınırlardaki 
durum kontrol altın-
da." dedi.
Türkiye ile sınırının korun-

masına Bulgaristan’ın yap-
tığı harcamaları anlayışla 
karşıladıklarını ve destek 
vereceklerini anlatan Tusk, 
AB’nin bu sınıra destek için 
bin personel yolladığını ve ek 
bir maddi yardım için de hazır 

olduğunu dile getirdi.
Tusk, Bulgaristan’ın Schen-

gen alanına katılmaya hazır 

olduğunu ancak bu kararların 
tüm üye ülkelerin ortak des-
teği ile alınması gerektiğini 
anımsattı.
Cumhurbaşkanı Radev de 

ülkesinin Türkiye ile ortak 
sınırının iyi bir şekilde ko-
runduğuna işaret ederek, 
"Avrupa’nın güvenliği Bulga-

ristan sınırlarının güvenliğin-
den başlar." dedi.
Radev, Tusk ile yaptığı gö-

rüşmede Bulgaristan’a ge-
lebilecek ani bir göç dalgası 
durumunda AB’nin ek yardı-
ma hazır olduğu konusunda 
mutabık kaldıklarını söyledi. 
Radev, Bulgaristan’ın komşu 
Türkiye ile ilişkilerinin iyi ol-
masına büyük önem verdiği-
ne işaret etti.


