“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

обекти

Tel.: 032 262232

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİ HABER
Kırcaali’de Coşkulu Çocuk Bayramı Konseri
03 Mayıs 2017

Yıl: XI

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği ile Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin (TÜRKSAD)
ortak organizasyonuyla Kırcaali Belediye Kültür Merkezinde 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı coşkuyla
kutlandı.
Programda Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği’nin çatısı altındaki Yüksel Esen ve
Nilgün Ahmet’in yönetmenliğinde faaliyet gösteren Çocuk Folklor Ekibi ve Kırcaali
Türk Halkoyunları ve Türküleri Ekibinin sunduğu Rumeli
oyunlarının yanı sıra derneğin solistleri de canlı orkestra eşliğinde türkü ve şarkılar
söyledi. Konserde yaklaşık
100 çocuk ve genç yetenek
sahne aldı. Kültür Merkezi
salonunu tıklım tıklım dolduran muhteşem konseri tüm
bölgeden yaklaşık 500 kişi
izledi. Onların arasında pek
çok küçük çocuklarla gelen
izleyicilerin de olması gözden

kaçmadı.
Konsere teşrif eden konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis ve Yunanistan Gümülcine Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Ali Toraman ve başka konuklar hazır bulundu.
Habibe Halilibrahim’in su-

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

nuculuğunu yaptığı konser
programı Kırcaali Türk Folklor Ekibinde yer alan kızların sunduğu Çiftetelli dansı
ile başladı. Ardından Çocuk
Folklor Ekibinde yer alan mi-

nikler, “İnce Giyerim İnce”
oyun havası gösterisi sundu.
Konserde ilk defa sahneye çıkan küçük solist Engin
Emin söylediği “Sallasan
Sallasana” türküsüyle ses
yeteneğini, Alara Rasim ise
kendi girişimiyle hazırladığı
modern bir dans gösterisiyle
bir kez daha dans yeteneğini
sergiledi. Derneğin sevilen
solistlerinden Aysun Ahmet,

bu programda seslendirdiği
“Remziyem”, “Bahçe Duvarı”,
“Telgrafın Tellerine” türküleri
ve “Mavi Boncuk” şarkısı ile
sahne aldı.
Ömer Lütfi Derneği’nin konserinde ilk defa sahne alan
minik Bertu Mümün’ün muhteşem zeybek oyunu izleyicilerden büyük beğeni ve alkış
kazandı. Ardından Kırcaali
Türk Folklor Ekibi gençleri,
muhteşem zeybek oyunu
gösterisi sundu.
Derneğin sevilen solistlerinden İlayda Şevket, muhteşem
bir sahne performansıyla
seslendirdiği “Karamela” ve
“Yaparım Bilirsin” şarkılarıyla
büyük beğeni topladı.
Daha sonra Kırcaali Türk
Folklor Ekibinin Trakya dansının ardından sahne alan
küçük solistlerden Duygu
Emin “Cebelli Kız” ve “Zilli Maşa” türkülerini söyledi.
Programda yer alan Sürpriz
Modern Dans Grubu ise modern dans gösterisiyle gençleri coşturdu. Genç yetenek
Çağla Birol bu defa “Çemberimde Gül Oya” ve “Çit Çit”
türküleriyle programda yer
aldı.

Sayı: 374

Program Kırcaali Türk Folklor Ekibinin sergilediği muhteşem bir Rodop dansıyla
devam etti. Genç yetenek
Aysu Ahmet’ten sonra tekrar
sahne alan Folklor Ekibi, yeni
bir Rumeli dansı gösterisiyle
izleyicilerden büyük beğeni

Fiyatı 0,80 Lv.

kazandı.
Bununla yaklaşık iki saat
süren konser programı sona
erdi. Tüm amatör sanatçılar,
sergiledikleri muhteşem türkü
ve şarkı performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatt.
Kırcaalililerin gönüllerini bir
kez daha fethettiler.
Programın sonunda organizatörlere tüm amatör sanatçılara Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Belediye Başkanı Hasan Azis, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği,
Cebel (Şeyhcuma) Belediye
Başkanı Bahri Ömer, Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İlçe Teşkilatı, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü
İçin Demokratlar (DOST)
Partisi Genel Başkanı Lütfi
Mestan ve, Kırcaali Haber
gazetesi tarafından birer sepet çiçek sunuldu.
Çocuk Bayramı kutlaması
tüm çocukların sahnede hep
beraber Hayat Bayram Olsa
şarkısına eşlik etmeleriyle
son buldu.
Resmiye MÜMÜN
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Başbakan Gercikov, Kırcaali İli
Belediye Başkanlarıyla Görüştü
Kırcaaliyi iki günlük ziyarette bulunan
B a ş b a k a n O g nya n
Gercikov ilin belediye
başkanlarıyla görüştü.
Görüşmede belediye
başkanları, BulgaristanYunanistan arasındaki
Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’na
giden uluslararası karayolunda oluşan yoğun trafiği karşılayacak
Kırcaali’nin Çevre Yolu
projesinin hayata geçirilmediği ülkenin tek
ili olduğunu belirterek,
aynı zamanda yoğun
trafiğin kaza riski oluşturması sorununu masaya yatırdılar.
Belediye başkanları, böyle bir çevre yolu
inşaatına ilişkin projenin bir kısmının hazır
olduğunu kaydederek,
yeni hükümetin gündemine alınması üzere gelecek başbakana
bu projeyi vermesi için
Gercikov’dan rica ettiler. Belediye başkanları, “Makas Sınır Kapısı,
başlıca küçük araçla-

rın geçiş yapması için
kullanılan YunanistanBulgaristan arasındaki
sınır kapılarından trafiği en yoğun olanlardan
bir tanesidir. Sınır kapısının az sayıda aracın geçmesine imkan
vermesi ve ağır yük
kamyonların geçişine
izin verilmemesi, onu
ekonomik büyümenin
güçlendirilmesi için de-

ğil de daha çok bireysel
turizm için uygun kılıyor” diye belirttiler.
Ognyan Gercikov’un
dikkatine arz edilen
sorunların bir kısmı
eğitimle ilgili ve daha
somut olarak mesleki
liselere yönelik eğitim
programlarının güncellenmesi. Afet ve
acil durumlarda korunmaya ilişkin daha

açık kuralların oluşturulmasına ve afetlerin
sonuçlarının ortadan
kaldırılmasına yönelik
daha iyi bir organizasyon yapılmasına ihtiyaç
duyulduğuna vurgu yapıldı. Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis,
Başbakan’ı ilçenin ekonomik büyümesine ilişkin son verilerle ve dinlenme ve anma yerleri

Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer DEB
Partisi Genel Merkezi’ni Ziyaret Etti
21 Nisan 2017 Cuma
günü Bulgaristan’ın Kırcaali iline bağlı Cebel
Belediye Başkanı Bahri Ömer ve eşi Gülnur
Ömer, Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret
ederek, Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş ile
görüştüler. Görüşmede DEB Partisi Genel
Başkan vekili Av. Ahmet
Kara, Genel Sekreter
Aydın Ahmet ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Çiğdem Asafoğlu da hazır bulundu.
Bulgaristan’daki DOST
Partisi’nin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve kurucularından olan Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Recep Ömer, görüşmede Bulgaristan’da yapılan
son milletvekili seçimlerini değerlendirdi. DOST
Par tisi’ne seçimlerde
yapılan baskıyı, engellemeleri anlatan Ömer,
baskıların seçim sonrası

da devam ettiğini, kendileri adına kamuoyunda aleyhte algı yaratma
çalışmalarının süreklilik
kazandığını belirtti.
DEB Par tisi Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş da, kendileri hakkında da sürekli açılan
soruşturmalar ve mahkemelerin olduğunu, sü-

rekli kamuoyunda Batı
Trakya Türk Azınlığı ve
DEB Partisi hakkında da
olumsuz algı yaratacak
haberlerin yer aldığını
ifade etti. Genel Başkan Ali Çavuş, 1923’ten
beri emanet alınan Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
ülkesi Yunanistan’a hep
sadık ve bağlı kaldığını

ve amaçlarının sadece
Lozan Antlaşması’ndan,
uluslararası anlaşmalardan, anayasa ve yasalardan doğan haklarını talep etmek olduğunu anlattı. Mustafa Ali Çavuş,
ülkeleri Yunanistan’a
hizmet etmenin dışında
bir gayelerinin olmadığını
belirtti. KH

oluşturulmasına dair
projelerin bir kısmıyla
tanıştırdı. Başbakan,
belediye başkanlarının
ortaya koyduğu sorunların gelecek hükümete yönelik bulunacağı
tavsiyeler arasında yer
alacağına dair söz verdi.
Haskovo (Hasköy)
şehrinin içme suyunda
uranyum bulunmasıyla
ilgili Başbakan, savcılığın tüm ülkede içme
suyunun denetlenmesine yönelik inisiyatifini tebrik etti. Gercikov,
bu olayla ilgili daha
geçen yıl Eylül ayında
Başbakanlığa bir rapor
sunulduğunu, ancak
herhangi bir tedbir alınmadığını belirtti. Uran-

yum ocaklarının bulunduğu başka yerlerde
de böyle bir sorunun
yaşanabileceğini söyledi. Başbakan, “Önemli
olan sorunu or taya
koymamız ve böylece
çözüm de bulunacak”
diye kaydetti.
Görüşme sırasında
Kırcaali ilinin belediye
başkanları, parlamento
seçimlerinin organize
edilmesi konusunda
teknokratlar hükümetinin çalışmalarına yüksek not verdiler. Onlar,
seçimlerin rahat bir şekilde ve kanunlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine imkan veren
kurumların aracılığıyla
devletin belirgin varlığı
için teşekkür ettiler.

Kurtlar, koyun
sürüsüne saldırdı

Ardino’nun (Eğridere) Sinçets (Durabeyler) köyü arazilerinde otlayan koyun sürüsüne güpegündüz saldıran
kurtlar, yedi koyunu boğarken iki danayı da yaraladı.
Ziyan edilen hayvanların sahibi Müjdat Mustafa, 2 bin
leva zarara uğramasına rağmen tazminat alamayacak, çünkü kurtlar koruma altında olan hayvanlardan
değildir. Talihsiz olay Ardino Devlet Orman İşletmesi,
Belediye İdaresi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.
Müjdat Mustafa, “Geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum.

Sürekli onların bakım işlerini yapıyorum. Yetkili makamların bu tür saldırıların olmaması için acil tedbirler
almasını umuyorum” diye konuştu. Besicinin ifadelerine göre koyunlarına saldıran kurtlar
en az dörttü.
Sinçets
köyü muhtarı
Hılmi Mustafa, devlet in
yır tıc ı h ay vanların öldürülmesi için
bir kur t avı
d ü ze n l e m e si ve böylece
besiciye yardımcı olması çağrısında bulundu.
Muhtar, bu olaydan dolayı çok endişeli, çünkü hayvancılık yerli halkın temel geçim kaynağıdır.

03 Mayıs 2017

HABERLER

Kırcaali Haber 3

Plevneliev, Cumhurbaşkanı
Radev’in üç büyük hatasını söyledi
Eski Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, şimdiki Cumhurbaşkanı
Rumen Radev’in görevinin ilk üç ayında
büyük hatalar yaptığını kaydetti. Plevneliev,
yeni kurduğu Gelecek
İçin Çözümler Vakfı ile
ilgili düzenlediği basın
toplantısında Cumhurbaşkanı Radev’in tutumuyla ilgili yorumlarda
bulundu.
Plevneliev, Radev’e
kesinlikle destek olmaya hazır olduğunu
beyan ederken, devir
teslim töreninden sonra yeni Cumhurbaşkanı herhangi bir tavsiye veya destek için
kendisini aramadığını
belirtti.
Plevneliev, “Cumhurbaşkanlığı Kurumu
tarafından yapılan ilk
hatalardan dolayı endişeliyim. En büyük hata
vatandaşların seçim
haklarının sınırlandırıl-

ması fikridir. Böyle bir
karar büyük sorunlara
yol açabilir. Bir Bulgaristan Cumhurbaşkanı-

na Bulgar halkını ikiye
bölmesi asla kendisine
yakışmayan bir şeydir.
Yurt dışındaki vatandaşlar, Bulgaristan ulusunun bir parçasıdır”
diye konuştu.
Plevneliev’in ifadelerine göre Radev’in başka bir hatası da ülkenin
iç işlerine müdahale
konusunda sadece
Türkiye üzerine odak-

lanmasıdır.
2 012-2 017 yıl l a r ı
ar asında Cumhurbaşkanlığı görevinde

bulunan Plevneliev,
“Bulgaristan’da seçim
sürecini etkilemeye
çalışan devletler bir
tane değil, bir çoktur.
Her şeyden önce gözler Rusya üzerine çevrilmelidir. Rusya, 2015
yılında ulusal referandum ve yerel seçimlerin yapıldığı günde
Bulgar devlet kurumlarının sitelerine yönelik

en kapsamlı saldırıyı
organize etti” dedi.
Plevneliev, Sırbistan
ve Makedonya’nın da

ülkenin iç içlerine müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi, ancak
neden böyle düşündüğünü izah etmedi.
Radev’in üçüncü hatasının teknokratlar hükümetinin işine son derece karışması olduğunu belirten Plevneliev,
“Cumhurbaşkanı Radev, bizde teknokratlar
hükümetine sürekli ve

İmam-hatip öğrencilerine üç günlük seminer verildi
Bulgar istan Müslümanları Başmüftülüğü
Eğitim Bölümü, Rusçuk,
Şumnu ve Momçilgrad
(Mestanlı) şehirlerinde
bulunan İmam- Hatip
Liseleri öğrencilerine 3
günlük seminer düzenledi. Sofya’da 11, 12 ve 13
Nisan 2017 tarihlerinde
gerçekleşen seminerin
amacı ülkede imam-hatip öğrencilerinin genel
kültürünün zenginleştirilmesiydi.
Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı, Başmüftü Yardımcıları Birali Birali ve Ahmet Hasanov, Başmüftülük Genel Sekreteri
Celal Faik, Sofya Bölge
Müftüsü Mustafa İzbiştali ve Başmüftülük Eğitim
Bölüm Başkanı Hüseyin
Karamolla da seminere
işitark ederek, imamhatip öğrencileriyle bir
araya geldi. Birali Birali, öğrencilere “Sosyal
Medyada Etik Davranış
Kuralları” konulu konferans verdi. Öğrenciler,
Şumnu Nüvvab İmamHatip Lisesi’nin ilk mezunlarından olan Dr.
İsmail Cambazov ile de

aşırı baskı yaptığı izlenimi bıraktı. Bunun
böyle olmaması lazım”
ifadesini kullandı.
Plevneliev, teknokratlar hükümetinin işini
de eleştirdi. Tarım ve
Gıda Bakanlığı ve Çevre ve Su Bakanlığı’nın
da işinde eksiklikler
olduğunu vurgulayan
eski Cumhurbaşkanı,
eskiden makamında
bulunduğu Bölgesel
Kalkınma ve İskan Ba-

kanı Spas Nikolov’a
yönelik sert sözler sarf
etti.
Plevneliev, yeni meclis ve hükümetin dönemi tamamlamasını ve
ırkçı ve aşırı milliyetçi
Birleşik Vatanseverler
Koalisyonuna mensup
hükümet ortaklarının
görüşlerini daha ılımlı
ve modern görüşlerle
değiştirmeleri dileklerinde bulundu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan-Türkiye sınırına
çekilen tel örgü uzatılıyor

Haskovo (Hasköy) Valisi Minko Angelov, BulgaristanTürkiye kara sınırına çekilen tel örgünün Haskovo ilinde bulunan kesiminde 1-1,8 km arasında uzatılacağını
bildirdi. Bunun için devlet hazinesinden ek finansman
talep edileceğini açıkladı.
Angelov’un ifadelerine göre sınıra çekilen tel örgü,
Tunca nehri boyundaki kayalık alanların çevresinden
geçmesi gerektiği için uzatılacak.
Angelov, “İnşaatçıların ifadelerine göre ağır geçen
kıştan kaynaklanan tel örgü inşası çalışmalarının
önemli ölçüde yavaşlatılmasının üstesinden gelindi”
dedi.
Vali, inşaatı üstlenen firmaların, sınırın Haskovo ili
kesiminde çekilen tel örgünün tamamen tamamlanmış
olacağı 12 km’lik kesimde yapılan inşaat çalışmalarında kaydedilen ilerlemeye ilişkin haftalık çalışma planı
hazırlamak zorunda kalacağını söyledi.
Vali, projeye göre montaj işlerinin 31 Mayıs 2017 tarihinde sonlanması gerektiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Radev, Borisov’u
hükümet kurmakla görevlendirdi

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken parlamento
seçimlerinde en çok oy alan Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisi lideri Boyko
Borisov’a hükümet kurmakla görevlendirdi. Bunun için
Cumhurbaşkanlığı konutuna giden Boyko Borisov’a
GERB Başkan Yardımcısı Tsvetan Tsvetanov eşlik etti.
Bundan önce Halk Meclisi’nde GERB ve ırkçı ve aşırı
milliyetçi Birleşik Vatanseverler Koalisyonu arasında

tanışma imkanı buldu.
Dr. Cambazov, Sofya’da
bulunan tarihi ve kültürel
anıtlar hakkında bilgiler
verdi.
Öğrenci grubunun
programında Başmüftülük, Banya Başı Camii, Aleksander Nevski
Kilisesi, Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanlığı
ve Sofya Yüksek İslam
Enstitüsü’nün ziyareti
vardı. Ev sahipleri tarafından nazik bir şekilde

karşılanan öğrenciler,
Cumhurbaşkanlığı konutunda resmi konuklar olarak ağırlandılar.
İmam-hatip öğrencileri,
Başmüftülüğü ziyaretleri sırasında her bir bölümün faaliyetleriyle yakından tanıştı. SofyaYüksek
İslam Enstitüsü’nü de
ziyaret eden öğrencilere
buradaki hocalardan Dr.
Sefer Hasanov, Müslümanların hayatında hedeflerine ilişkin kısa bir

konferans verdi. Öğrencilerin başarıyla imamhatip liselerinden mezun
olmaları temennisinde
bulunan Dr. Hasanov,
yüksek eğitimlerine Yüksek İslam Enstitüsü’nde
devam etmeye davet
etti.
Seminere katılan öğrenciler, genel kültürünü
zenginleştirdiler, gelişimleri ve ileride kendilerini
gerçekleştirmeleriyle
ilgili önemli tavsiyeler
aldı.

hükümet kurmakoalisyon sözleşmesi imzalandı.
Tsvetan Tsvetanov, Cumhurbaşkanı’na GERB Meclis
Grubu’nun Boyko Borisov’u Başbakanlığa aday gösterdiği kararı sundu.
Bunun üzerine Radev, eski Başbakan Boyko Borisov’a
yeni bir hükümet kurmasına ilişkin kararnamesini sundu.
Radev, “Bulgarların en önemli beklentilerini karşılayacağınıza inanıyorum” dedi ve bakanlıklara inandırıcı
adaylar seçmelerini umduğunu sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı, Borisov’a başarılar diledi.
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Cumhurbaşkanı Radev: “Devletin
istikrara ihtiyacı var”
44.Halk Meclisi’nin ilk
oturumundan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, hükümet
kurmak için partilerle istişarelere başlandığını duyurdu. Tüm Bulgaristan
halkının ciddi sonuçlar
beklediğini anımsattı.
Mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin tekliflerle
ilgili Radev, tartışmaların
her ne kadar seçimlerde ikamet şartı üzerinde odaklanmış olsa da,
bunun en önemli soru
olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, milli güvenlik
konusunda ne tür bir devlet olmamızı istediğimiz
sorusunun önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı, “Yabancı bir devletin etkisi
altında olan bir devlet mi
olacağız. Gerçekten şuna
karar vermemiz gerekir
ki, etnik bir partinin kayıt
edilmesine izin veren bir

ların devletin iç işlerine
müdahale edilmesine izin
vermemeye kararlı olması, Avrupa Birliği ve NATO
yoluyla tüm kolektif korunma mekanizmaları en iyi
şekilde kullanması ve Bulgar ordusu için gerçekten
gerekenin yapılması halinde kimin nerede oy kullanacağının hiçbir önemi
olmayacağına dair kesin
konuştu.
Radev, “Eğer Bulgaristan devleti ülkedeki tüm
dini topluluklara ait kurumları finanse etmeye
karar verirse, bu 15-18
milyon levaya mal olacak”
diye belirtti.
Türkiye’de yapılan referandumla ilgili Radev, her
bir halkın anayasa düzeni-

devlet mi olacağız. İşte,
en büyük soru işareti budur ve bu konuda nasıl bir
devletin söz konusu olduğu hiç önemli değil” diye
vurguladı.
Cumhurbaşkanı, “Giderek kendi içine kapan-

masına izin vermeyerek,
ülkede var olan dini topluluklarla ilgilenen bir devlet
mi olacağız? Hangi dinin
olduğu fark etmeksizin
dini kurumlarını finanse
eden bir devlet mi, yoksa
onların dışarıdan finanse

edilmesine izin veren bir
devlet mi olacağız?” diye
sorular yöneltti. Radev,
kesinlikle sorumlu ve etkili bir şekilde hareket
edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Cumhurbaşkanı, kurum-

Doluya karşı kullanılan roket atar
uzmanları, düşük maaşları protesto etti
Montana ilinde doluya
karşı mücadele verilen
roket alanlarında çalışan işçiler, kötü çalışma
koşulları ve düşük maaşlardan dolayı protesto
eylemi yaptı. Geçen yıl
da yeterli sayıda uzman
olmaması, faaliyetin yeterli derecede finanse
edilmemesi ve düşük
ücret ödenmesi gibi aynı
sebeplerden dolayı memnuniyetsizlik vardı.
Dolno Tserovene köyünde düzenlenen protestoya Montana ilindeki
20 roket alanında çalışan
hemen hemen tüm işçiler
katıldı.
Roket atar uzmanı İvan
İvanov, ”Maaşlarımız çok
düşük. Asgari ücrete ça-

lışıyoruz, net tutar olarak
340 leva alıyoruz. Yol
masrafları, roket alanların
bakımı da bu ücrete dahil
ve bu para asla yetmiyor”
diye anlattı.
Protestoculardan başka birisi, “Geçen yıl roket alanlarında 2’şer kişi

çalışıyorduk. Bu yıldan
itibaren 3’er kişi çalışacağımıza, iyi maaş alacağımıza dair söz verildi,
ancak kandırıldık” dedi.
Artık 8 yıldır maaşlarına
zam yapılmadığını belirten işçi, “Yakıt ve yemek
masraflarını ödediğimde

62 yaşındaki Behçet Mümün, Ardino (Eğridere) İlçesi Yabılkovets (Elmalı)
köyü arazilerinde büyük
bir boz ayı gördüğünü
açıkladı. Behçet Mümün,
“Hafta sonu Semerciler
Mahallesi’nde bulunan
bahçeme gittim. Tam bahçemdeki toprağı aktarmaya başlamıştım ki, birden

karşımda büyük bir boz
ayı göründü. Birden onu
görünce ürktüm, fakat o
da benden korktu olacak
ki, Celiller Mahallesi’ne
doğru kaçtı” diye anlattı.
Ayının insanlara ve hayvanlara saldırmasından
ve bahçeler ine zarar
vermesinden endişelendiğini ifade eden Behçet

Mümün, “Yakın mesafede otel bulunuyor, buraya
çok turist geliyor ve onlar
ormanda tek başına geziyorlar” dedi.
Yabılkovets köyü sakinleri, bölgede ilk defa bir
ayı gördüklerini bildirdiler. Bu yüzden büyük endişe duyuyor ve kurum-

aile masrafları için kaç
para kalıyor? Elektrik ve
su faturalarımı kim ödeyecek, para yetmiyor”
dedi.
Protestocular, “Verilen
vaatler yerine getirilmezse, sezonu açmamızın
anlamı yok” dediler. İşçiler, her yıl çalışmaya
başlamaları için her şeyin düzeleceği sözüyle
yüreklendirildiklerini, fakat sonra hiçbir şeyin değişmediğini ve sonbahar
gelince yine unutulduklarından yakındı.
İvan İvanov, “Kesin karar aldık ve taleplerimiz
kabul edilmezse, işe gitmeyeceğiz-roket alanlarına çıkmayacağız” dedi.
Kırcaali Haber

Elmalı köyü civarında boz ayı görüldü
ların gereken tedbirleri
almasını umuyorlar.
Yabılkovets köyü muhtarı Müzeyyen Süleyman, Ardino Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Belediye idaresini
olaydan haberdar ettiğini
söyledi.
Güner ŞÜKRÜ

ni ve yönetim şeklini kendisinin seçmesi hakkına
saygı duyduğunu kaydetti.
Yeni hükümetle Bulgaristan adına yapıcı bir şekilde çalışmayı beklediğini kaydeden Radev, “Öyle
laf olsun diye değil, nasıl
bir hükümet kurulacağı
benim için fark etmediğini birçok kez söyledim.
Bulgaristan halkının seçtiği bu hükümetle ben
çalışmak zorundayım.
Milli çıkarın korunması
adına ve Bulgar halkının
beklentisine hitap edecek
şekilde ilkeli çalışmamızı
umuyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı, “Devletin istikrara ihtiyacı var”
diye kesin konuştu.
Kırcaali Haber

Aşırı milliyetçiler, Cumhurbaşkanı ile
istişare toplantısından memnun

Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) desteği ile Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev,
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisine hükümet kurma görevini vermeden önce ırkçı ve aşırı milliyetçi partileri bir çatı
altında toplayan Birleşik Vatanseverler Koalisyonu
temsilcileri ile gerçekleştirdiği istişare toplantısında
GERB ve Birleşik Vatanseverler Koalisyonunun kuracağı hükümete başarılar diledi.
İstişarelerden sonra basına konuşan Birleşik Vatanseverler Meclis Grubu Eşbaşkanı Valeri Simeonov, “Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istikrarlı bir
hükümet kurmamızı ve 4 yıllık dönemi tamamlama-

mızı diledi” dedi.
Simeonov, iyi niyetli bir görüşme olduğunu ve iki
tarafın savunduğu tezlerin ve görüşlerin büyük bir
bölümünün aynı olduğunu dile getirdi.
Simeonov, “Radev, koalisyon hükümeti kurma
cesaretimizden dolayı bizi tebrik etti” diye kaydetti. Aşırı milliyetçi lider, üstlendikleri sorumluluğun
Cumhurbaşkan farkında olduğunu ve onların önceliklerini paylaştığını açıkladığını söyledi.
Simeonov, “Radev, Cumhurbaşkanlığı kurumuna
güvenebileceğimizi kaydetti” dedi.
Birleşik Vatanseverler Koalisyonu Eşbaşkanı Volen Siderov, ilk defa Cumhurbaşkanı ile yaptıkları
görüşmede Avrupa’da milliyetçi bir oluşum olarak
olumlu not aldıklarını belirtti.
Görüşme sırasında Radev’in haftanın sonuna kadar hükümet kurma görevini vereceğini duyurduğu
açıklandı.
Valeri Simeonov, koalisyon hükümetinin programına yönelik müzakerelerin devam ettiğini ve 3
Mayıs’a kadar koalisyon sözleşmesinin imzalanmasıyla bakanlıkların dağılımıda belli olmasının beklendiğini kaydetti.
Simeonov, yapılan toplantıda Radev’in Türkiye
ile sınıra çekilen tel örgü inşaatının denetlenmesi
talimatını vereceğini açıkladığını aktardı.
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Şirket çalışanlarının eğitimi için maddi destek
Şir ket ç alışanları nın eğitimi için Avrupa
Birliği’nden (AB) toplam
50 milyon leva mali destek
verilecek. İnsan Kaynaklarının Gelişimi Operasyonel Programı kapsamında
sağlanacak kaynaklarla
şirket çalışanlarının mesleki nitelikleri artırılacak,
onlara yabancı dil ve bilgisayar eğitimi verilecek.
Prosedür her türlü büyüklükte şirket için açıktır ve
tercih edilen yardım prosedürüne göre iki unsura
ayrılmıştır. Birinci unsura
göre 10 milyon leva, ikincisine göre ise 40 milyon
leva kaynak tahsis edilecek. Bir proje için maksimum 3,9 milyon leva finansman sağlanacak. Bu
mali destekle çalışanların
işgücü piyasasında değişikliklere uyacak şekilde
mesleki niteliklerinin artırılması amaçlanıyor. Başvuru süresi 30 Haziran
2017 tarihinde dolacak
ve başvurular elektronik
yolla yapılacak.
Ne tür projeler finanse
edilecek?
Prosedür kapsamında
finanse edilecek projeler,

çalışanların mesleki yeterlilik belgesi elde etmesi
veya mesleki niteliklerinin
artırılması veya yabancı
dil eğitimi alması ve dijital
yetkinlikler kazanmasına
yönelik olmalıdır. Kurslar,
işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yapılmalıdır ve uzaktan
eğitim şeklinde organize
edilemez. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi
kapsamında çalışanlar
bu kurslara katılamaz.

Derslerin en az yüzde
80’ine katılan, kursu bitirme sınavını kazanan ve
kurs bitirme belgesi alan
çalışanlar kursu başarıyla
tamamlamış olacak.
Bilgi, yüksek teknolojiler,
bilişim ve iletişim teknolojileri, yeşil ekonomi, sağlık
ve sosyal faaliyetler, kişisel hizmetlerine dayalı
sektörler, emeğin yüksek
katma değeri olan işleme endüstrisi, yaratıcı ve
kültürel sektörler finanse

edilecek öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.
Düzenlenecek kurslar,
öncelikli sektörlerde olmadığı durumlarda kursiyerlerin yüzde 50’si lise
eğitimli veya 54 yaş üstü
olmalıdır. Kursiyerlerin
sayısı 15’ten fazla olduğu
durumlarda gruplara ayrılması gerekir.
Kim ve hangi miktarda
destek için başvurabilir?
Proje finansmanı için

DOST Partisi Genel Başkanı Mestan:
"Bulgaristan'da baskı altındayız"
Bulgaristan'da Türk ve
Müslümanların kurduğu
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi, yerel
yönetimler üyelerine baskı yaptığını açıkladı.
DOST Genel Başkanı
Lütvi Mestan, Kırcaali'de

yaptığı açıklamada Hak
ve Özgürlükler Hareketi Partisinden belediye
başkanlarının partisinin
üyelerini çeşitli baskılara
maruz bıraktığını söyledi.
Çok sayıda DOST üyesinin işten çıkarıldığını
veya idari değişiklikler

yapılarak kendilerine zorluk çıkarıldığını belirten
Lütvi Mestan, baskılara
son verilmemesi durumunda yasal önlemlere
başvuracaklarını ve gerekirse protesto gösterileri düzenleyeceklerini
kaydetti.

Türkiye'de gerçekleştirilen referanduma da
değinen Mestan, halk
oylamasının sonucu Türk
halkına fayda getirmesini diledi. Referandumun
dünyanın gözü önünde,
anayasaya ve demokrasinin prensiplerine uygun

yapıldığını ve Türk halkının da sözünü söylediğini
kaydetti.
Mestan konuşmasına
şöyle devam etti:
"Dünya, halkın kararına saygı duymak zorunda. Bizim siyasi kültürümüz başka ülkelerin

iç işler ine karışmaya
müsaade etmiyor. Maalesef Bulgaristan'da
bazı siyasi partiler, bu
prensiplere uymayarak
Türkiye'nin içişlerine
karıştı. HÖH Partisi referanduma birkaç gün
kala bir deklarasyon ya-

yınlayarak Türkiye'deki
seçmene çağrıda bulundu ve 'hayır' demelerini
istedi. Bunu kınıyorum.
Çünkü yabancı bir ülkedeki bir siyasi parti bu
şekilde Türkiye'nin içişlerine karışamaz. İlginç
olan şudur. Aynı çağrıyı
Bulgaristan'daki aşırı
milliyetçiler de yaptı. Bizi
de en çok üzen bu oldu.
HÖH ile aşırı milliyetçi
ırkçı siyasi oluşumların
aynı fikirde olması."
Türkiye'ye yakınlığı
nedeniyle partisinden
ihraç edildi
Türkiye'ye yakın bir
siyasi çizgi izlediği için
HÖH Partisi Genel Başkanlığından par tinin
onursal başkanı Ahmet
Doğan tarafından alınan Lütvi Mestan, geçen yıl kendisiyle birlikte
HÖH'ten ihraç edilen beş
milletvekili ile DOST partisini kurmuştu.
Geçtiğimiz 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen
erken genel seçimlerde
parlamentoya girmek
için yüzde 4'lük barajı
aşamayan DOST, oyların yüzde 3'ünü alarak
parlamento dışı kalmıştı.
Anadolu Ajansı

mikro, küçük, orta ve büyük işletmeler, gerek bireysel veya ortak olarak
başvuruda bulunabilir.
Projelere, işveren sıfatıyla ulusal düzeyde temsil
edilen işveren ve sendikal örgütler olmak üzere
sosyal ortaklar da iştirak
edebilir. Yüzde 100 proje
sahibine ait olan mesleki
eğitim merkezleri tarafından da proje başvurusu
yapılabilir.
Prosedür, devlet veya
minimum yardım sağlama prosedürüne göre iki
unsura ayrılmıştır. Birinci
unsura göre bir proje hibe
olarak 15 bin leva-3,9 milyon leva arasında destek
alabilir. Bu miktar büyük
işletmelerin masraflarının yüzde 50’sini, orta
işletmelerin masraflarının
yüzde 60’ını ve küçük ve
mikro işletmelerin masraflarının yüzde 70’ini karşılıyor, kalan diğer kaynaklar

ise şirketler tarafından
projelere katılım payı olarak sağlanıyor.
Kurslara katılacak çalışanların engelli veya dezavantajlı kişiler olması
halinde hibe miktarının
daha yüksek olması öngörülüyor. Böyle durumlarda hibe miktarı büyük
işletmelere yüzde 60,
diğerlerine ise yüzde 70
oranında olacak. Mali
destek deniz taşımacılığı
sektörüne yapıldığında
kursiyerlerin aktif mürettebat üyeleri olmaması veya
eğitimin AB tescillerine
kayıtlı gemilerde gerçekleştirilmesi halinde hibe
miktarı yüzde 100 oranına
da ulaşabilir.
İkinci unsura göre bir
proje 15 bin-39 166 leva
arasında hibe desteği
alabilir. Bu unsura göre
katılım payı ödemesi yapılması gerekmiyor.
Kırcaali Haber

Okul gazetesi tekrar
yayına başlıyor
Çernooçene (Yenipazar) Hristo Smirnenski Lisesi Gazetecilik Kulübü öğrencileri ve okulun yönetimi, Bulgarca öğretmeni Antoaneta Pileva’nın
desteği ile eski okul gazetesini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.
Gazetenin birinci sayısında yer alacak haberlerin çoğu hazır ve 24 yılı aşkın aradan sonra
bu ay gazetenin tekrar yayınlanmaya başlanması
bekleniyor.
Bu nedenle öğrencilerin gazetecilik mesleği

temelleri hakkında bilgi edinmesi üzere sohbet
toplantısı düzenlendi. Onlara temel gazetecilik
türleri ve muhabirin görevi hakkında bilgi verildi. Öğrencilere haberin ne tür bir yazı olduğu ve
nasıl yazılması gerektiği anlatıldı. Gazetenin yayına hazırlanması ve gazetede yer alan yazıların
yazılması ile ilgili farklı yöntemlere ve söyleşi yapılmasına ilişkin kurallar izah edildi.
Çernooçene Hristo Smirnenski Lisesi öğrencilerine bir haberin olumlu ve olumsuz etki yaratabileceği hakkında bilgi verildi. Öğrenciler,
olaylardan bilgi edinme ve onları gazetenin sayfalarında yansıtmaya dair bilgi edindiler. Bununla
birlikte öğrenciler, bir fotoğraf makinesi ile nasıl
profesyonel fotoğraf çekildiğini ve yayınlanacak
fotoğrafların seçiminde uygulanan çeşitli ilkeleri
öğrendiler.
Sohbet toplantısının sonunda öğrenciler sorularını yönelttiler ve ilginç bir tartışma gerçekleşti.
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İdare Mahkemesi, okullarda helal gıda
verilmemesinin ayrımcılık olduğuna karar verdi
Kırcaali İdare Mahkemesi, Müslüman ailelerin
çocuklarına okullarda İslam dininde helal olan yiyeceklerle beslenmesine
imkan verilmemesinden
dolayı ayrımcılık uygulandığı yönündeki şikayetini
haklı buldu.
Mahkeme, Ayrımcılıktan
Koruma Komisyonu’nun
bunun ayrımcılık olmadığı yönündeki kararını iptal
etti.
Beş üyesinin katılımıyla
gerçekleştirdiği oturumda
aldığı kararda komisyon,
dine göre beslenme rejimi uygulanmasının genel
çıkarlara aykırı gelmediği
durumlarda korunabileceğini belirtmişti. Sağlıklı ve
tam eğitimli bir nesil yetiştirmenin böyle bir kamu
çıkarı olduğu, çocukların
anaokullarına ve okullara
gittiği durumlarda onların
yetiştirilmesini ve terbiye
edilmesini sağlayan kurumların olduğu belirtilmişti.
Sağlık Bakanlığı, komis-

yonun kararıyla ilgili görüş
beyan ettiği açıklamasında bu kararı destekledi.
Davacı olan Müslümanlar şikayet dilekçesinde
domuz eti yemenin haram
olduğunu ve devlet veya
belediye, eğitim ve tedavi
kurumlarında Müslümanlara helal olan gıdaların

sağlanmamasının bir ayrımcılık ve temel insan
haklarının ihlali olduğunun altını çizdiler.
Şikayet dilekçesine göre
bu durum etnik mensubiyet ve kökene ve dini
mensubiyete dayalı olarak
çocukların onurunu zedeliyor. Devlet kurum ve ku-

Sofya’da “Müslümanların Sosyal Aktivitelerinde
Mübarek Üç Ayların Rolü” konulu tartışma toplantısı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Medya Kültür Merkezinde
“Müslümanların Sosyal
Aktivitelerinde Mübarek
Üç Ayların Rolü” konulu
tartışma toplantısı yapıldı.
19 Nisan 2017 tarihinde

başkent Sofya Pirotska
sokağı, N:3 adresinde
bulunan Medya Kültür
Merkezinde düzenlenen
etkinliğe başlıca Sofya
Yüksek İslam Enstitüsünde öğrenci olan gençler
ve başka ilgi duyan kişiler
katıldı.
Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan ayların Bulgarcaya kutsal üç
aylar yerine mübarek üç
aylar”olarak çevrilmesi
neden daha uygun ol-

duğu sorusu, tartışma
toplantısına katılanların
ortaya attığı sorulardan
sadece birisiydi.
Bahri İzzet’in moderatörlüğündeki toplantı 3
oturum şeklinde gerçekleşti. İlk oturumda Yüksek

İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Bulgaristan’da
mübarek üç aylarla ilgili
gelenek hakkında bilgi
verdi ve geçmişteki ve
şimdiki uygulama arasında karşılaştırmalı bir
sunum yaptı. İkinci oturumda Başmüftülük Yayınlar Bölümü Başkanı
Cemal Hatip, mübarek
üç aylarla ilgili Kuran’da
geçen ayetleri okudu.
Sonuncu oturum Başmüftülüğü İrşad Bölümü

Başkanı Halil Hocov tarafından yönetildi. Hocov,
“Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed’in (SAV)
Sünnetinde Mübarek Üç
Aylar” konusunda sunum
yaptı.
Oturumların ardından
yapılan tartışmada
mübarek üç
ayların içinde yer alan
mübarek
günlerin ve
gecelerin
kutlanması
konusuna
da değinildi. Mübarek
üç aylarda
Bulgaristan
Müslümanları, dünyadaki
tüm Müsl ü m a n l a r ın
yaptığı gibi
yerine getirdikleri ibadetlere ve Allah ile bağlantısına daha büyük önem
veriyor. Programın sunucuları, bunun bir nevi
imanın güçlendirilmesi olduğunu ve Recep, Şaban
ve Ramazan aylarında
Müslümanların imanlarının güçlendirilmesine yol
açacak girişimlere ve uygulamalara devam edilmesi gerektiğini belirttiler.
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ruluşlarında helal gıdanın
eksikliği Müslümanlara
karşı kırıcı ve düşmanca
bir ortam yaratmaktadır.
Ayrımcılıktan Koruma
Komisyonu’nun kararında
sağlanan gıdaların standardize edilmiş kalite kriterlerinde olduğu ve belirtilen kurumların bütçesine
uygun olduğu ve ancak
sağlık sorunları olan çocuklar için bu normların
dışına çıkılmasının öngörüldüğü izah edildi. Kararın gerekçe bölümünde
sağlıklı çocuklara mevzuat hükümlerine göre eşit
muamele uygulandığı ve
farklı bir muamele uygulanmasının ayrımcılık olacağı belirtildi.
Kırcaali Belediyesinin
konuyla ilgili görüş beyan
ettiği açıklamasında şikayetin asılsız olduğu ve

anaokullarında çocukların beslenmesinin Sağlık
Kanunu ve ilgili mevzuata
göre yapıldığı kaydedildi.
Helal gıda sağlanması
talebinin ülkenin hukuk
düzenine aykırı olduğu
ve yerel yönetim makamlarının böyle bir imkan tanınmasına yönelik gerekeni yaptıkları, ancak şu
ana kadar ebeveynlerin
çocuklarının helal gıda
ile beslenmesine ilişkin
dilekçe vermedikleri belirtildi.
Komisyon kararının iptal
edilmesi yönündeki kararın gerekçesinde hakim
Aygül Şefki, komisyon
kararında sadece dine
dayalı muamelenin söz
konusu olduğunu, fakat
etnik mensubiyet ve kökene dayalı ayrımcılığa dair
delillerin bulunmadığını
ve gerekçelerin de eksik
olduğuna dikkat çekti.
M a h ke m e, b e l e d i ye
ve devlet okullarında ve
hastanelerde helal gıda
sağlanmamasıyla etnik
mensubiyet ve kökene
dayalı ayrımcılığın yanı
sıra dini mensubiyete dayalı ayrımcılık yapıldığı
yönündeki iddialarla ilgili
komisyonun tam ve objektif bir inceleme yapmadığına karar verdi.
Mahkeme, komisyonun
peşin olarak ebeveynlerin dini inançlarına göre
çocuklarının tüketeceği
besinler konusunda karar
alma hakkının sağlıklı ve
tam eğitimli bir nesil yetiştirmeye ilişkin daha üst

düzeyde bir kamu çıkarına aykırı olduğuna karar
verdiğini düşünüyor. Kararda komisyonun sağlıklı
beslenmeye ilişkin ne tür
somut düzenleyici gerekliliklerin ihlal edilmiş olacağını belirtmediğine işaret
edildi.
Mahkeme kararında komisyonun ebeveynlerin
kesin talebi karşısında
çocukların yemek menüsündeki domuz etiyle
yapılmış yemeklerin karşılaştırılabilir besin değeri olan ve karşılaştırılabilir
fiyattaki başka bir etle yapılmış yemeklerle değiştirilmesi imkanının olup olmadığını ele almadığının
altını çizdi. Kararda şu
ifadeler yer aldı: “Böyle bir
imkan tanınmasının kararda belirtilen çocukların
sağlıklı beslenmesini veya
ilgili devlet ve belediye
kurumlarında daha iyi bir
organizasyon yapılmasını
düzenleyen mevzuata aykırı gelip gelmediği sorusu ele alınmamıştır”.
Mahkemenin Ayrımcılıktan Koruma
Komisyonu’nun kararını
iptal etmesinden dolayı
komisyonun yeni bir karar
çıkarması gerektiği belirtildi. Yukarıda belirtilen
soruların cevabına göre
anaokullarında standardize edilmiş menü sunulmasıyla sağlıklı beslenme
konusundaki yasal amacın ebeveynlerin yasal
çıkarı ile karşılaştırılması
gerektiğinin altı çizildi.
Kırcaali Haber

Rudozem Merkez Camii’nde bayanlara
eğitim semineri düzenlendi
15 ve 16 Nisan 2017
tarihlerinde Rudozem
(Palas) kasabasında
bulunan Merkez Cami
bünyesinde faaliyet gösteren eğitim merkezinde
bayanlara yönelik seminer düzenlendi.
Başmüftülük tarafından
düzenlenen seminere
Gotse Delçev kasabasından 50-60 yaş arasında bayanlar katıldı.
Seminerde konuşmacı
olarak Smolyan (Paşmaklı) Bölge Müftülüğü
Vaizesi Mümüne Şerifova yer aldı. Mümüne
Şerifova’nın sayesinde
bayanlar, fıkhın temel
ilkeleri, abdestin nasıl
alındığı, beş vakit namaz kılmak için okunan
dualar hakkında ve başka temel İslami bilgiler

edindi.
Vaize Mümüne Şerifova, yaptığı açıklamada,
“Seminere katılan ba-

yanlar, bu yatılı seminere Blagoevgrad (Yukarı
Cuma) Bölge Müftülüğünün desteğiyle katıldı.

yanların çoğu ilk defa
böyle bir etkinliğe katıldı ve böyle bir imkan
sunulmasından dolayı
çok memnun olduklarını
ifade ederek, teşekkür
ettiler” dedi.
Gotse Delçev’den ba-

İki günlük seminerin
sonunda tüm katılımcı
bayanlar İslam dinini
öğrenmek için daha derin ve daha uzun süreli
eğitme katılmaya hazır
olduklarını ve bunu arzu
ettiklerini dile getirdiler.
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Bursa Osmangazi Belediyesinden
Kırcaali’de Miraç Kandili Programı
Kırcaali
Merkez
Camii’nde Miraç Kandili
münasebetiyle kandil özel
programı düzenlendi.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın desteğiyle
düzenlenen programın
onun misafirleri arasında
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Haskovo Bölge
Müftüsü Basri Eminefendi, Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcıları Cem

Kürşat Hasanoğlu ve Yunus Şahin yer aldılar.
Bursa’nın meşhur hocaları ve mevlithanlar, İbra-

him Gürkan – Bursa Emir
Sultan Kur’an Kursu ve
Cami Derneği Başkanı,
Bilal Aydın- Bursa Ulucami Müezzini, Adnan Konuş-Bursa Hüdavendigar
Camii Başimamı ve Hatibi
ve Şemsettin Çoban- Bursa Emir Sultan Camii İmamı ve Hatibi tarafından
sunulan program Kırcaa-

lililer tarafından büyük ilgi
gördü.
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet’in ev

sahipliğinde düzenlenen
özel kandil programın
Bursa belediyesi adına
organizatörleri Faik Güler,
Bayram Kalem ve İsmail
Selimoğlu’ydu.
Organizatörler adına Kırcaali Haber Gazetesine
açıklama yapan Faik Güler şunları belirtti: “Bilindiği gibi Bursa Büyükşehir

Belediyesi ve Osmangazi
Belediyesi Kırcaali’de ve
bölgelerde çok sayıda
aşure ve iftar programları düzenledi. Geçen yıl
Koşukavak’ta yapılmış
olan aşure programında
Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa
Dündar çok memnun kaldığından ve etkilendiğinden bizlere Bulgaristan’da
başka bölgelerde de böyle dini etkinliklerin devam
ettirmemizi istedi. Bu nedenle bizleri görevlendirdi. Bu güne kadar resmi
olarak Bulgar istan’da
Kandil gecelerinin düzenlenmemesinden dolayı böyle etkinliklerin de
düzenlenmesini istedi.
Bu nedenle geçen yıl ilk
olarak Haskovo’da Bölge
Müftüleri ve Başmüftülük
ile istişare ederek Kandil Gecesi’ni tertipledik.
Haskovo’da gerçekleşen
bu ilk Kandil programı
halk tarafından büyük
ilgi gördü ve olumlu tepki
alındı. Bu nedenle bu yıl
da Başkanımız Mustafa
Dündar ile Miraç Kandili Programını Kırcaali’de
gerçekleşmeyi planladık.
Bu tür etkinlikleri artık
geleneksel hale getirip

HÖH, Burgaz Milletvekili Angel
İsaev’i partiden ihraç etti
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) partisinden Bulgaz milletvekili
seçilen Angel İsaev, 44.
Halk Meclisinde ilk bağımsız milletvekili oldu.
HÖH partisinden yapılan
açıklamada İsaev’in HÖH
Meclis Grubuna katılma
dilekçesi vermediğini ve
partiden de ihraç edilmediği bildirildi.
Angel İsaev, HÖH Burgaz bölgesi milletvekili
adayları listesinde 9.sırada bulunuyordu, fakat
onun numarası partinin
oy pusula numarasına
denk geldiği için seçmenler ikisini karıştırarak hem
parti numarasını, hem milletvekili aday numarasını
işaretlemeleri sonucunda
aldığı tercihli oy sayısına
göre bölgeden ikinci HÖH
milletvekili seçildi.
Böylece eski Rudnik
köyü muhtarı ve Burgaz
HÖH İlçe Başkanı Angel
İsaev, milletvekili aday
listesinde ikinci sıradaki
HÖH İl Başkanı Durhan

Filibe, Sofya, Şumnu gibi
şehirlerde de Allah kısmet ederse düzenlemeye

na inanıyoruz.”
Programın sonunda tüm
katılımcılara Bursa’dan

devam edeceğiz. Düzenlenen etkinlikler iki ülke
Müslümanları arasında
kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamak hususunda katkı sağlayacağı-

gelen özel aşçılar tarafından hazırlanmış etli pilav
ikram edildi ve program
Bursa Olay TV tarafından
canlı olarak yayınlandı.
Nilgün AHMET

Bulgaristan’ın 160 köyü tamamen boşalmış durumda

31 Aralık 2015 tarihli Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün
(NSİ) ulusal yerleşim yerleri sicil kayıtlarına göre ülkede toplam 571 köy tamamen boştur veya nüfusu 10
kişinin altındadır.
Aynı tarihli verilere göre ülkede toplam 5259 yerleşim yeri mevcut. Onlardan 257’si şehir, 5 bini köy, 2’si
ise yerleşim yeri
statüsü olan manastırdır.
Bulgaristan’da
5 bin köyden
tam olarak 571
köyün nüfusuna
kayıtlı insan yok
veya 10’dan az
insan kayıtlı bulunmaktadır.
Toplam 411 köyün nüfusu 10 kişinin altındadır, 160 köyde ise daimi
ikamet adresi bulunan tek bir kişi bile yok. Ülkenin 69
köyünde 1’er kişi, 67 köyünde 2’er kişi, 44 köyünde ise
3’er kişi ikamet etmektedir.
Bulgaristan’da 46 köyde 4’er, 52 köyde 5’eri, 33 köyde
ise 6’ar, 28 köyde 7’er, 34 köyde 8’er, 38 köyde ise 9’ar
kişi ikamet etmektedir.

Karadeniz’deki otellerde
eleman eksikliği
Mustafa’nın yerini aldı.
Çünkü Durhan Mustafa,
İsaev’den daha az sayıda
tercihli oy aldı.
HÖH, Burgaz bölgesinde 2 milletvekili çıkardı
ve liste başındaki Kamen
Kostadinov’dan başka Angel İsaev de milletvekili
seçildi. Kostadinov, Veliko
Tırnovo bölgesi listesinin

başında da bulunuyordu
ve o bölgeden milletvekili
olmayı seçseydi, Durhan
Mustafa da milletvekili
seçilmiş olacaktı. Böylece Veliko Tırnovo bölgesinden eski Savunma
Başkanı General Simeon
Simeonov milletvekili seçildi. Önceki parlamento
seçimlerinde General Si-

meonov, HÖH Sofya 24
Bölgesi milletvekili aday
listesinin başında bulunuyordu, ancak o zaman
milletvekili seçilemedi.
Bu durumda HÖH milletvekilleri 26’dan 25’e indi
ve yeni meclisin daha ilk
oturumunda bağımsız bir
milletvekili ortaya çıktı.
Kırcaali Haber

Kırcaali ve Çernooçene (Yenipazar) İş Bürolarının
iş ilanlarında Karadeniz sahilinde bulunan otel ve
restoranlarda çalışacak işçilere ilişkin iş pozisyonları iki aydır boş duruyor. Vatandaşlar, çalışma koşulları ve işçi ücretlerinin buradakilerle kıyaslanamayacağı düzeyde olan yurt dışında çalışmayı tercih
ediyor. İş gücü eksikliğinden dolayı Bulgaristan’da
deniz turizmi çökmek üzeredir.
Kırcaali İş Bürosunun iş ilanlarında bir aydan beri
boş 25 aşçı, 20 otel oda hizmetçisi, 10 otel yöneticisi, barmen, garson ve resepsiyonist pozisyonu
bulunuyor. Ancak bu pozisyonlara gelmek isteyen
kişiler yok. Kırcaali şehrinde bulunan restoran ve
otellerde çalışacak elemanlar bulunamıyor. Bu durum karşısında restoran ve otellerde hizmet seviyesinin düşmesine ve muhtemelen müşteri kaybına
yol açacak.
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Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un yeni kitabı tanıtıldı
13 Nisan 2017 Perşembe
günü Sofya Yüksek İslam
Enstitüsü ve Sofya Kültürel
Etkileşim Derneği tarafından
Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un
Bulgarca yazdığı “Bulgaristan Müslümanlarının Toplumsal ve Dini Düşüncesinde Yeni Eğilimler” isimli yeni
kitabının tanıtımı düzenlendi.
Kitabın müellif i kitabın
önsözünde yaptığı araştırmanın temel amacının
Bulgaristan’da etnik ve dini
azınlık toplumlarının toplumsal ve dini düşüncesinde ve
yaklaşımlarında değişikliklerin aydınlatılması. Toplumların ayrı ayrı sınıfları kendilerini nasıl tanımladığı, kendi

sınıfının ve toplumunun durumunu nasıl değerlendirdiği
sorusunun açığa kavuşması

olduğunu belirtiyor.
Kitap tanıtım etkinliğinde
Bulgaristan Müslümanları

Başmüftülüğü Yüksek
İslam Şura Başkanı
Vedat Ahmet, Başmüftü Yardımcıları
Birali Birali ve Ahmet Hasanov, kitabın
eleştirmeni Doç. Dr.
Mihail İvanov, tarihçi
ve yazar İsmail Cambazov, yazar İsmail
Çauşev ve daha birçok entelektüel ve
üniversiteliler hazır
bulundu.
Ele alınan konulardan biri radikalizmdi.
Anket sonuçlarına
göre ülkedeki Müslümanlar radikal akımlara karşı tamamen korunmuş değil.

Çünkü radikalizm, çok sınırlı
ölçüde de olsa, marjinal ve
eğitimsiz halk katmanlarını
etkilemektedir.
Kitabın müellifi ve tanıtımına katılanlar, her ne kadar
küçük bir ölçüde de olsa, bunun gerçek bir şey olmasından dolayı kaygı verici olduğu görüşünde birleştiler.
Doç. Dr. Yalımov, “Azınlıklara mensup kişilerin ruh
halinin bir özelliği bulundukları ortama uymalarıdır. Ben
objektif olmamız gerektiğini
düşünüyorum. Eğer eğitim
modeli değişmezse, diyalogdan bahsetmemiz mümkün
değil” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

Filibe Başkonsolosluğunda 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükelçiliği Basın Duyurusu
Coşkuyla Kutlandı
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Edirne eski Başkonsolosu Georgi
Dimov’un 25 Nisan 2017 tarihinde “Radyo Focus”un “Günaydın
Bulgaristan” adlı programındaki,
- “Türkiye’deki Anayasa Değişikliği Halkoylaması’nın meşru
olmadığı”,
-”Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yasal yöntemlerle devrilmesinin
yolunun bulunmadığı”,
-”Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan, iç savaş ve darbeyi içeren
yasa dışı yolların dışında kurtuluş çaresi
kalmadığı”
açıklamaları hakkında B ulgar is tan
Cumhuriyeti makamları nezdinde resmi
girişimde bulunulmuş;
yasal inceleme ve soruşturmanın yapılması
talep edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti adı geçen hakkında
ayrıca ilave hukuki
yollara başvuracaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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