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AFYONKARAHİSAR

 Edirne Valiliği’nden, Türk Folklor Ekibine Bağış Yapıldı
Edirne Valiliği’nden 

bir heyet Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’ni 
ziyaret ederek, 24 ta-
kım zeybek oyunu kıya-
feti bağışında bulundu. 
Heyette yer alan Edirne 
Valiliği Balkan Danış-
manı Fahri Tuna, Özel 
Kalem Müdürü İbrahim 
Tarancı ve Özel Kalem 
Müdürlüğü’nde görevli 
memur Bülent Uzerden 
bağışı Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Müdürü Müzek-
ki Ahmet’e teslim ettiler. 
12 kız ve 12 erkek ta-

kım elbisenin yanı sıra 
derneğe Edirne Valiliği 

Kültür Yayınları kapsa-
mında basılan Edirne 
ve Balkan Türküsü der-
gileri, ünlü ressam ve 
fotoğraf sanatçısı Tayyip 
Yılmaz’ın Edirne Resim-
leri albümü ve N. Çiçek 
Akçıl’ın Edirne Tekkele-
ri kitabı da bağışlandı. 
Dernekte konukları Gü-
ney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği 
Başkanı Harun Bekir de 
karşıladı. 
Dernek Müdürü ve 

Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği (TÜRK-

SAD) Başkanı Müzek-
ki Ahmet bağışla ilgili 
şunları paylaştı: “Çok 
değerli Edirne Valimizin 
göreve başlamasından 
bir ayı geçmeden Bal-
kan Danışmanı olarak 
Fahri Bey’in göreve tayin 
edilmesiyle Balkanlar’da 
kültür, edebiyat, eğitim 
alanında hızlı bir şekilde 
işbirliğine başlandı. İlki-
ni geçen yıl Edirne Valisi 
Hasan Duruer, Balkan 
Danışmanı Fahri Tuna 
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Edirneli Ressam Tayyip Yılmaz, Kırcaali’de Sergi Açtı
Ünlü Edirneli ressam 

ve fotoğraf sanatçısı 
Tayyip Yılmaz, Kırcaali  
KRIG Sanat Galerisi’nde 
Bulgaristan’da ilk kişisel 
sergisini açtı. Sergide 
Edirne’yi yansıttığı 47 
tablosu tanıtıldı. Etkinlik, 
Trakya Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin yardımıyla 
KRIG Sanat Galerisi’nin 
Edirne’den sanatçı ve 
sanat dernekleriyle im-
zaladığı Kültür İşbirliği 
Memorandumu kap-
samında gerçekleş-
ti. Sergiye Edirne ve 
Kırcaali’den yaratıcının 
birçok dostları, sanatçı 
arkadaşları ve çok sa-
yıda sanatsever geldi. 
Basın mensuplarının 
da yoğun ilgisi gözden 
kaçmadı. 
Sergi açılışında resmi 

konuklar arasında Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosluğu Mu-
avin Konsolos İmren 
Çamlıklı, Trakya Balkan 
Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başka-

nı Dr. Esma Gündoğdu 
ve Başkan Yardımcısı 
Hikmet Çavuşoğlu yer 
aldılar. 
KRIG Sanat Galerisi 

Başkanı Radost Nikola-
eva konukları ve Kırcaa-
lileri selamladıktan son-
ra Tayyip Yılmaz gibi bir 
sanatçıyı ağırlamaktan 
büyük şeref duydukları-
nı ifade etti. Nikolaeva, 
eserlerin buraya getiril-
mesinde sınır kapısında 
birçok zorlukları atlattık-

larını paylaşarak ressa-
mı tanıttı. Nikolaeva, bu 
yıl zarfında Edirne’den 
daha birçok ressam, 
müzisyen, edebiyatçı 
Kırcaali’de tanıtılacağı-
nı söyledi. 
Tayyip Yılmaz, 2006 

yılında Stara Zagora’da 
karma bir sergide yer 
aldığı zaman orada 12 
gün kaldığını ve çok 
mutlu olduğunu kaydet-
ti. Fakat Kırcaali’de gör-
düğü ilgiden kendini çok 
daha mutlu hissettiğini 
paylaştı. Ressam, “Kar-
deş şehirleriz aslında. 
Çok benzer şeylerimiz 

var. Burayı çok görmek 
istiyorum. Geçen yıl Ma-
yıs ayında Kırcaali’ye 
geldim, çok fotoğraflar 
çektim. O fotoğraflardan 
çizmiş olduğum Kırcaali 
resmim doğmuş oldu. 
Baraj lar la, sular la 

Kırcaali’nin eşsiz bir 
güzelliği var. Her git-
tiğim yerden mahalli 
görüntüler almaya ça-
lışırım. Kırcaali çok ho-
şuma gitti. Bu resmi son 
günlerde yaptım. Yaşım 
geçti ama inatla bu res-
mi bitirmeye çalıştım ve 
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Edebiyat eleştirmenle-
rinden bazıları edebiyat 
tarihlerini ve edebiyat 
antolojilerini birer “şair 

mezarlığı”na benzetirler. 
Öyle ki, onlardan birisine 
girdiğinde yerin yatağın, 
mezarın belli demektir. 
Hayattaki mevkiin belir-
lenmiş demektir. Maa-
lesef, bazı şairler bütün 
bunlardan yoksundurlar. 
Onları zaman, zamanın 
toplumu ve dünyayı aşın-
dırıcı öğesi hesap edilen 
insan bu veya şu neden-
lerden unutturmak ister. 
Ama şair olarak varlığı-
nın tüm esrarlarını orta-
ya atarak çek edip git-
tiyse, bu fani dünyadan 
er-geç onun mezarını 
arayanlar bulunacaktır. 
Bu defa, hakkında söz 
etmek istediğimiz bir 
Rodop’lu şairle de bu 
gerçek yaşanmıştır.
ŞAİR FERHAT:
Şair Ferhat bazı tarih-

sel gerçekleri öyle dile 
getirmiş ki, yıllar her an 
bize o gerçekleri anım-
satır. Olaylar da, o olay-
ların zaman içersinde 
rolünü ve yerini ustaca 
belirleyebilen kalem us-
talarının bıraktıkları izle-
ri aramaya bizleri adeta 
zorlamaktadır.
Günümüzdeki bazı 

gazete ve dergilerin 
düzenledikleri anket-
lerde yer alan, dahiler 
dahisi olarak kabul edi-
len bir Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dahiliğini Al-
man ordusunun gene-
rali, Osmanlı ordusunun 
ise mareşalı Liman Fon 
Sanders bile sezeme-
mişken, Bulgaristan’ın 
bir Rodop köyceğizinde 
doğup büyüyen bir köy-
lü çocuğu sezebilmiştir. 
Yalnız sezmekle yetin-
memiş, Türk ulusunun 
Ata’sına bir şiir abide-
si dikmeyi başarmıştır. 
Yavru vatan ve Anava-
tan kav-ramlarına nice 
bilim adamlarından daha 
büyük açıklık getirmiştir. 
Madem ki öyledir, niçin 
onu, onun hayatını, ka-
leme aldığı eserlerinden 
unutulmazları, yukarıda 
sözünü ettiğimiz “Şairler 
Mezarlığı”nda bulamıyo-
ruz? Onu ve onun gibi-
lerini orada bulamamak, 
sanat ve edebiyat tari-
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  Dr. Sabri ALAGÖZ

Kurtar Vatanı Paşam
Şair ve araştırmacı Sabri ALAGÖZ’ün bu yazısı zamanlama, gerçekçiliği, öyküleme ve 

yönseme açısından 20. yüzyıl Bulgaristan Türkleri edebiyatına özgü önemli sorunlara 
ışık tutmaktadır.
Şair Ferhat’la ilgili -1960’larda- bazı çalışmalar yapılmışsa da, ideolojik ağırlıklı tanıtım 

yankısız kalmıştır. Sabri Alagöz kardeşimiz, şair Ferhat’ın soy ve kişiliğinden neşet ede-
rek, zamanı için önemli sanat eğilimlerine seyirci kalmamış, bu eğilimleri şair Ferhat’ın 
şahsında kişileştirmiş, ilgililerin takdirine sunmuştur. Bu özellikleri değerlendirerek, 
yazıyı bazı ufak-tefek kısaltmalarla okurlarımıza sunmak istedik. 
                                                                                                                       Kırcaali Haber

himize saygısızlık değil 
midir? Doğrusu, ben bu 
olayı böyle algılamakta-
yım.
Bundan 160 (artık 161) 

yıl önce doğmuş olma-
sına rağmen onun kalb, 
ruh ve vicdan çarpıntıla-
rını zamanın derinlikle-
rinden duymaya devam 
ediyoruz. Çünkü o yaşa-
dığı ve yazıp çizdiği, dile 
getirdiği, dönemin, tarih 
diliminin soluma borusu, 
akciğeri, dili ve dimağı 
olmuştur. Aşık Veysel’in 
ifadesince, “Ben ustamı, 
sen atanı unutma” öğü-
düne çağımızın sevgi 
ve saygısıyla sarılalım. 
Kendimizin, evlatlarımı-
zın, torunlarımızın şiir-
siz bir dünyada yaşarlar 
korkusunu, düşüncele-
rini bir yana atalım. Şiir 
Türk’ün manevi gücü, 
doğal onurudur. Türk 
ulusu varoldu olalı şiirle 
beslenmiş, şiirle yaşa-
mıştır, o bir bütün olarak 
şairdir. Zaman gelmiş 
onun her sözü, her el ve 
göz işareti birer şiiri sim-
gelemiştir. Tarihin Bulga-
ristan Türkü’ne oynadığı 
bütün cilvelere rağmen, 
bizi bazı yobazların ta-
rihin sayfalarından sil-
me çabaları sonuçsuz 
kalmıştır. Çünkü, “şiir 
sonsuzluğa kanat aç-
maktır”.
Konumuz olan Şair 

Ferhat’ın asıl adı Ferhat 
Yusuf’tur. Bazı kaynak-
lara göre, 1840, bazı 
kaynakçalara göre ise 
1841 yılında Kırcaali’nin 
Kuzeydoğu bölgesinde 
bulunan Hasımlar (bu-
gün Oreşnitsa) köyünde 
dünyaya gelmiş, 17 Mart 
1932 yılında (92 yaşın-
da) vefat etmiştir. Onun 
hakkında ilk bilgileri, bazı 
kaydadeğer hata veya 
eksiklerle, yazarımız Sa-
lih Baklacı’nın 1961 yılın-
da “Narodna Prosveta” 
(Halk Eğitimi) yayınevi 
vasıtasıyla yayınladığı 
“Dünyayı Taşıyan Adam” 
derlemesinde buluyoruz. 
Derleme “Ziya” ve “Ru-

meli” gazeteleri sayfa-
larında yer almış 23 şiiri 
ve bir de önsözü içeriyor. 
Şairin burada (33. ve 34. 
sayfalarda) 7 dörtlükten 
oluşan “Komünist Des-

tanı” yer almıştır. Şiirin 
altında şöyle bir not var: 
“Ferhat, Kırcaali’ye ya-
kın Çiflik belediyesinin 
Hasımlar köyünde do-
ğup yaşamış, 1948 se-

nesinde, 68 yaşlarında 
(?) ölmüştür. Derlemeye 
alınanlar dışında, şairin 
başka şiirleri de vardır, 
fakat onlara ulaşılama-
mıştır. “Bu yazının çok 

önemli eksikleri vardır.”
İkinci bir kaynakça da, 

1966 yılında yayımlan-
mış olan “Drujni i edinni 
prez vekovete” (Asırlarca 
Birlik ve Beraberlik) adlı 

derlemedir. Petır Petrov 
ile Mustafa Müslümov’un 
hazırladığı bu derleme-
de şair Ferhat’ın Bulgar 
Komünist Partisi yayın 
organı olan “ZİYA” gaze-
tesinin 1922 yılı 8. sayı-
sında basılan “Komünist 
Destanı”na da yer veril-
miştir. Şairin fakirsever, 
namuslu ve mütevazı 
oluşundan söz edilmek-
tedir. Şiirinde Bulgaris-
tan Türkü’nün ve diğer 
fakirlerin ağır yaşam 
koşulları içersinde ol-
dukları anlatılmaktadır. 
Gazete yönetimi şairden 
daha başka şiirler bek-
lediğini de belirtmeden 
geçmemiştir. Komünist-
ler her zaman yığınları 
kendilerine celbetmeye, 
mümkün metrebe onlara 
uygulanan çelme oyunla-
rına eğilimli olmuşlardır. 
Bu, şair Ferhat’tan ve 
bazı Bulgaristan Türkleri 
aydınlarından bahseden 
ve 1967 yılında yayımla-
nan “Bulgaristan Komü-
nist Partisi ve Bulgaris-
tan Türk Ahalisi” (1891 
- 1944) başlığını taşıyan 
derleme ile bir kez daha 
kanıtlanmıştır. Derleme-
de yer verilen satırlarda 
(araştırma) sözkonusu 

şiirin edebi değeri ol-
madığı, fakat onların 
çıkarlarına hizmet ettiği 
övgüyle kaydedilmiştir. 
Ne de olsa şair Ferhat’ın 
adaletten, gerçeklerden 
yana olduğu kayıtsız 
şartsız ortadadır, fakir 
fukarayı desteklemek-
tedir.
Şa i r  Fe r ha t  K i r i l 

Popgeorgiev’in sundu-
ğu verilere göre, 1840 
yılında Kırcaali’ye bağlı 
Hasımlar (Oreşnitsa) kö-
yünde doğmuş. Babası 
Sandıkçı Yusuf Ali olarak 
anılmıştır. Çünkü gelinle-
re güzelden güzel çeyiz 
sandıkları yapmaktadır. 
Derin düşünce ve duy-
gusallık şaire annesin-
den miras kalsa gerek, 
çünkü baba mesleği onu 
da gurbetten gurbete at-
mıştır. Bu hal ise onda 
insanlara, düşüp kalktı-
ğı çevrenin temsilcilerine 
sevgi, namusluluk, ça-
lışkanlık, adaletseverlik 
niteliklerini aşılamıştır. 
Baba evladını genç yaş-
ta İstanbul’a gönderir. 
Burada, gurbetçilikle 
medrese öğrenimini yan-
yana sürdürmüştür.
Köyüne dönünce onun 

yüksek düzeyde bir öğ-
renime sahip olduğu 
görülür. Halen sağ olan, 
şairi şahsen tanıyan, 
doksana basamak da-
yamış köydeşi Recep 
Ahmet Dede’ye göre 
de, Ferhat Ağa özel öğ-
renim görmüş bir kişi-
dir. O, dahasını ekliyor: 
Köprülü’lü (bugün Most) 
Rasim Efendi ve Mol-
la Hasanlar’la birlikte 
İstanbul’da okuduklarını 
kesinlikle teyit etmekte-
dir.
Devamı gelecek sayıda

Ayhan Hayrullah, Ankara için bir hikayeyi resimledi
31 yaşındaki Ardinolu 

ressam ve çizgi roman 
çizeri Ayhan Hayrullah, 
Türkiye’de çıkan Duman-
kara, Hayat Bir Yangındı 
çizgi romanı kitabında 
Çinli Recai adlı hikayey-
le yer alıyor. Albümde 
19 çizgi roman çizerinin 
hikayeleriyle 1916 yılın-
dan bu yana Türkiye’nin 
başkenti Ankara anlatı-
lıyor. Bu hikayelerin ya-
zarı birçok kitap ve te-
levizyon dizi filmleri için 
senaryolar yazan Levent 
Cantek. 
Ayhan Hayrullah, “Du-

mankara, Hayat Bir Yan-
gındı albümü bu yıl 30. 
yıldönümünü kutlayan 
İletişim Yayınları Yayı-
nevi tarafından piyasaya 

sürülüyor. Bu yayıne-
vi 2006 yılında Nobel 
Edebiyat Ödülünü alan 

dünyaca ünlü Orhan 
Pamuk’un romanlarını 
basıyor” diye paylaştı. 
Ayhan, Çinli Recai hi-

kayesinin baş kahra-

manı Recai’nin 1916 
yılında yaşadıklarını an-
lattığını belirtti. Ardinolu 
genç ressam, “Levent 
Cantek’in yazdığı hika-
yeyi resimlemek benim 
için büyük bir zevkti. Her 
bir sayfa üzerinde titizlik-
le çalıştık ve o dönemde 
Ankara için her bir ayrın-
tıyı görselleştirmek için 
dikkat ettik” diye ifade 
etti. 
Ayhan, bir sürü kısa 

hikayeler yazmış, resim-
leme ve kitap kapakları 
çizmiştir. Amerika Birle-
şik Devletleri’nde (ABD) 
Boom! Studios yayıne-
vinin yayınladığı tarihi 
drama türündeki Sword-
smith Assassin başlıklı 
çizgi romanının yazarıdır. 

Aynı zamanda ABD’de 
Digital Webbing yayıne-
vinin yayınladığı Roswell, 
Population 37 adlı bilim-
kurgu, fantastik-korku 
romanı onun eseridir. 
Ayhan bir de ABD’de 
“Zenescope Entertain-
ment” yayınevinden çı-
kan Grimm Fairy Tales 
Myths & Legends gerilim 
romanının yazarıdır. 
Ayhan Hayrullah, Sof-

ya Ulusal ve Dünya Eko-
nomi Üniversitesi’nde 
muhasebe ve denetim 
ihtisası elde etmiştir. 
Ressamın daha fazla 
eserleri www.ayhanhay-
rula.blogspot.com adre-
sindeki resmi sitesinde 
görülebilir.

           Güner ŞÜKRÜ
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Mercan Civan ve İbrahim Baltalı’nın kitapları tanıtıldı
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-

tür Derneği salonunda 
düzenlenen Çanakkale 
şehitlerini anma töreni 
kapsamında gazeteci ve 
yazar Mercan Civan’ın 
Seni Anlatmak adlı dene-
me kitabı ve Batı Trakya  
Gümülcine’de yayınlanan 
Rodop Rüzgarı dergisi 
sahibi İbrahim Baltalı’nın 
Bir Efsane Sona Ererken 
kitabı tanıtıldı. Etkinlik Kır-
caali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği (TÜRKSAD) ta-
rafından organize edildi. 
Yoğun ilgi gören etkinliğe 
Türkiye ve Yunanistan’dan 
çok sayıda misafir katıl-
dı. 

TÜRKSAD Başkanı Mü-
zekki Ahmet, salondaki-
leri selamladıktan sonra 
yazarların yeni kitaplarını 
tebrik ederek başarıları-
nın devamını diledi. Tanı-
tım Batı Trakya Türk Öğ-
retmenler Birliği Başkanı 
Sami Toraman tarafından 
yönetildi. 

Aslen Ardinolu olan 

araştırmacı - yazar Mer-
can Civan, “Bu toprakla-
rın, Balkanların, Kırcaali 
insanıyım. Eğridereliyim. 

Hiçbir zaman doğduğum, 
büyüdüğüm, eğitim aldı-
ğım toprakları ve kendimi 
de saydığım Balkan insan-
larını unutmadım. Onlara 
faydalı olmayı kendime 
görev saydım” diye ifade 
etti. Yazar, 1996 yılında 

ailesiyle birlikte anava-
tana yerleşmesine kadar 
Bulgaristan’da Türkçe 
eğitimi görmediğini, fakat 

kendini bu konuda geliş-
tirmek için çok çaba sarf 
ettiğini paylaştı. Kitabının 
dünya yüzü görmesinden 
çok sevindiğini dile getire-
rek, kendisini daima des-
tekleyen eşi ve dostlarına 
teşekkürlerini sundu. 

Ardından Sami Tora-
man, kırmızı kapaklı ki-
tap hakkında etraflıca 
bilgi verdi. Deneme kita-

bında makale, öykü ve 
söyleşilere yer verildiği 
açıkladı ve kitaptan bazı 
kısa bölümler aktardı. O, 
yazar için, “Azimli, karar-
lı, inanan, seven bir insan. 
Mercan Civan’ın şu sözü 
çok önemli. O, Türkçeyi 
öğrenmeyi ve geliştirmeyi 
kutsal bir görev sayıyor” 
diye vurguladı. Sami Tora-
man, yazarın söyleşi yap-
tığı şair Yahya Akbulut’un 
O İlk Bahar adlı şiirinin bir 
bölümünü okudu. 

Sami Toraman, İbra-
him Baltalı’nın emekli 
öğretmenlerle yaptığı 
röportajları içeren Bir Ef-
sane Sona Ererken kita-
bının basılma sebebinin 
Balkanlar’daki Türklerin 
verdiği mücadeleye ilişkin 
arşiv eksikliği olduğunu 
söyledi. Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği’nin 
yayınladığı kitabı birlikte 
hazırladıkları daha 7 ar-
kadaşına teşekkür etti. Bu 
konuda mücadele etmeye 

devam edeceklerini, dai-
ma dik duracaklarına söz 
verdi. 

Gazeteci ve yazar İbra-
him Baltalı, kitabın tanıtı-
mı için Müzekki Ahmet’e 
teşekkür etti. 

Sayın Baltalı, “Bugün 
çok anlamlı bir gün. Türk 
İslam kültürünü paylaşan 
Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristanlı soydaşlar 
bu anlamlı etkinlikte bir 
araya gelme imkanı bul-
dular. Bu toplantı aradan 
yüzyıllar geçse de, yasak 
bölgelerle insanlarımız 
ayrılmak zorunda kalsa 
da, araya sınırlar koyul-
sa da, milletimizin ayak-
ta kalmanın bir ispatıdır. 
Aynı kültürü paylaşan 
insanların yok olmadıkla-
rını ortaya koymaktadır. 
Rodopların kuzeyinde ve 
güneyinde yaşayan akra-
baları demir perde dahi 
ayıramadı. Bundan sonra 
da ayıramayacaktır. Önü-
müzdeki günlerde Ma-
kas yolunun açılmasıyla 
aramızdaki mesafe çok 
daha kısalacak ve kar-
şılıklı kültürel, sosyal ve 
ekonomik faaliyetler hız 
kazanacaktır” diye kay-
detti. Dünyada sayılı diller 
arasına giren Türkçemizi, 
gelenek, görenek, sosyal 
yaşamımızın kayıt altına 
alınmadığı zaman torun-
ların dedeleri hakkında 
anlatacakları hiçbir şeyin 
olmayacağını ve bunun 
kitap basımıyla olacağı-
nı dile getirdi. Bir Efsane 
Sona Ererken kitabının 
kayıt altına alınan emek-
li öğretmenlerin anılarını 
anlattığını paylaştı. Kita-
bın ismini, bu öğretmenle-
ri Batı Trakya’nın efsanevi 
insanları olarak nitelen-
diren Sami Toraman’ın 
verdiğini söyledi. Batı 

Trakya’da çift dilli okullar-
da öğretmenlik yapmanın 
gerçekten çok güç ve zor 
olduğunu belirtti. Türkiye 
ve Yunanistan arasında 
varılan anlaşma sonucu 
Türkiye’deki öğretmen 
okullarına gönderilmiş an-
cak dönüşünde yeni öğ-
retmenlerden yarısından 
fazlası tayin edilmemiş, 
bir kısmı da çocuklara 
Türk kültürünü aşıladığı 
gerekçesiyle görevlerin-
den azledilmiştir. Kitabın 
Batı Trakya Türklerinin 
1950 yılından günümüze 
kadar azınlık eğitimine 
damga vuran öğretmen-
lerin hayat hikayelerini, 
sıkıntılarını, devletin geliş-
tirdiği baskı mekanizma-
larını anlatırken, azınlığın 
eğitim tarihini kayıt altına 
aldığının altını çizdi. Daha 
sonra İbrahim Baltalı 
kitapta anlatılan birçok 
olayları paylaştı. 

Sami Toraman, Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği Başkanı 
Harun Bekir’e iki ülkedeki 
azınlık eğitiminin ele alı-
nacağı bir etkinlik düzen-
lemelerini önerdi. 

Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin kitapları tanı-
tılan iki yazarı tebrik ede-
rek birer buket sundu ve 
Çanakkale ile ilgili Bekta-
şi Haşim Baba’ya ait bir 
dörtlük söyledi. 

Ardından Batı Trakyalı 
öğretmen Necmi Abdü-
rezzak Türklüğünü ifade 
ettiği Açar Mısın Yüreğini 
adlı şiirini okudu. 

Kitap tanıtımı sonunda 
anma törenine katılan 
konuklarla birlikte Mer-
can Civan ve İbrahim 
Baltalı’ya da TÜRKSAD 
tarafından birer plaket 
sunuldu.

Türk öğrencilerden 
'Çanakkale geçilmez' oyunu

Bulgaristan’da okuyan 
Türk öğrenciler, 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’nin yıl 
dönümü dolayısıyla ‘Ça-
nakkale geçilmez’ orator-
yo oyunu sundu. Salon-
daki yerlerin dolduğu için 
gösteriyi ayakta izleyen 
öğrenciler, şehitleri anma 
heyecanını paylaştı. Ül-
kedeki Türk Öğrenciler 
Derneği’nin katkısıyla ya-
pılan program, Sofya’daki 
Gençlik Tiyatrosu salo-
nunda düzenlendi.

Memleketin istikbali için 
kendilerini feda eden şe-
hitler için bir dakikalık 
saygı duruşuyla başlayan 
program, İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti. 
‘Umut’ tiyatro grubunun 
sunduğu gösteride genç-
ler saz eşliğinde milli kah-
ramanların isimlerini ana-
rak duygularını ifade etti.

Çanakkale savaşı esna-
sında çekilen fotoğraflarla 
yapılan sunum ise salon-
dakileri bir kez daha tarihi 
olaya şahit yaptı. 

Savaş ve zafer için söy-
lenen türkülerle devam 
eden programda bir an-
nenin oğlunu savaşa gön-
derme ve helallik dileme 
anı da yansıtıldı.

Cihan’a konuşan ora-
toryo ve tiyatro yönet-

meni Uğur Tornuk, daha 
önce Türkiye’de oyunu 
9 kez yaptığını, fakat 
Bulgaristan’da gerçekleş-
tirmenin ayrı bir heyecan 
olduğunu belirtti.

Tiyatro grubunun ilk 
gösterisi olan “Çanakkale 
geçilmez” oyunu hakkın-
da bilgi veren Tornuk, “Bir 

akşam arkadaşlarla otu-
rurken, öğrencilerin boş 
vaktini değerlendirmek ve 
istenmeyen başka yerlere 
gitmemeleri için bir faali-
yet yapma aklımıza geldi. 
Ben daha önce tiyatro yö-
nettiğim için tiyatro grubu 
kurulmasını teklif ettim. 
25 kişi sahnede ve 5 kişi 
de perde arkasında olmak 
üzere toplam 30 kişiyiz. 
Bulgaristan’da, atalarımı-

zı ve geçmişimizi anlatan 
bu oratoryoyu seyretmeye 
gelen herkese çok teşek-
kür ediyorum. Bu heyecan 
anlatılacak bir heyecan 
değil, yaşanması gereki-
yor” diye konuştu. 

Gösterinin organizatör-
lerinden Umut Yılmaz ise 
Sofya’daki Türk öğrenci-

lerin birlik ve beraberliğini 
tesis etmek ve bu ambi-
yansı yakalamak için bir 
tiyatro grubu kurduklarını 
ifade etti. Yılmaz, “Tanı-
madığım bir sürü insan 
vardı, hatta babaanne-
sini getirenler bile oldu. 
Grubun ismini Umut koy-
duk, çünkü umut ummak 
demek, biz de burada 
umduğumuzu bulduk ka-
naatindeyim” dedi. 

                           CIHAN

Perperikon kalesi  ziyaretçilerinde  azalma!
Geçen yılın başına kıyasla Kırcaali bölgesinde bulunan Perperikon kalesi-

ni ziyaret eden turistlerin sayısında hayli bir azalma görülüyor. Başlıca yurt 
içinden gelen grupların özel rehberleri, yaklaşık yüzde 75 daha az ziyaretçi 
olduğunu söylüyor. Onların ifadelerine göre Yılbaşı kutlamalarından sonra 
turist akını olmadı. O zamandan bu yana Bulgaristan’da en ünlü arkeoloji 
kompleksine gelen turist otobüsü de görülmüyor. Buna sebep olarak da taş 
kaleye olan ilgiyi canlı tutan ve son yıllarda  yeni önemli bir arkeolojik bu-
luntuların olmamasıdır. Rehberler, ülkedeki siyasi ve ekonomi kriz nedeniyle 
bu yıl yapılması planlanan kapsamlı arkeolojik araştırmaların gerçekleştiril-
memesinden endişe ediyorlar. Çünkü bunun için sağlanan mali kaynakların 
sınırlandırılmasını bekliyorlar. 

Hatırlatmak gerekirse, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,  Standart 
gazetesinin Bulgaristan’ın harikaları sıralamasında dereceye giren Perperikon 
kalesi için Belediyeye verilen 1 milyon levalık çekin karşılıksız olmasından 
ötürü hükümete geri iade etmişti. Paralar, ziyaretçilere güvenlik sağlanması 
için harcanacaktı. 

Şu anda turistik kompleks güvenlik içinde değil. Ziyaretçilerden bazıları sarp 
tepeye tırmanırken, bakımsız yol veya dikkatsizlik yüzünden vakaya uğruyor, 
vücutta kırılmaları oluyor.                                                      Kırcaali Haber
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1. sayfadan devam

Barutin’de Bulgarlaştırma süreci kurbanları anıldı
Smolyan ili Barutin kö-

yünde isim değiştirme 
kampanyasında haya-
tını kaybedenler için 
düzenlenen anma tö-
renine yaklaşık 500 kişi 
katıldı. Resmi misafirler 
arasında Bulgaristan 
Müslümanları Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Haci, 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Başkan 
Yardımcısı Aliosman 
İmamov, 41.Halk Mec-
lisi Milletvekilleri Arif 
Aguş, Remzi Osman 
ve Elin Andreev, T.C. 
Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, HÖH 
Merkez Konseyi Sek-
reteri Mustafa Karada-
yı, Smolyan, Pazarcik 
ve Blagoevgrad Bölge 
Müftüleri yer aldılar. 
Şehitlerin anısına Baş-

müftü Haci dua okudu. 
Köyde 1972 yılında iki 

kadının yaşamını yitirdi-
ği ve onlarca Müslüma-
nın yaralandığı olayları 

hatırlatan HÖH millet-
vekili Remzi Osman, 
Devlet Milli Güvenlik 
Servisi (DANS) subay-

larının köyde her yıl 
yapılan törene katılan-
lara rahatsızlık verdiğini 

söyledi.
“Her yıl burada yap-

tığımız anma töreninin 
ardından DANS subay-

ları gelip mitinge katı-
lanlara anlamsız soru-
lar sorarak onları tehdit 

ediyorlar” diyen Osman, 
Bulgaristan Parlamen-
tosunun asimilasyonu 
bir bildiri ile kınadığını 

anımsattı. DANS’ın bu 
anlamda suç işlediği-
ni vurgulayan Osman, 
“Yeter artık, bizim de 
sabrımız taştı” dedi.
Osman, Bulgaristan’da 

azınlıkların gerek is-
tihbarat ve güvenlik 
organlarında gerekse 
adalet sisteminde tem-
silin olmamasının ülke 
için büyük bir utanç ve 
sorun oluşturduğunu 
sözlerine ekledi.
“Bulgaristan ancak 

birlik ve beraberlik için-
de olduğunda, korku 
ve baskıya son verildi-
ğinde güçlü olacaktır” 
diye konuşan Osman, 
ülkede yaşayan bir mil-
yon Müslümanın İçişle-
ri Bakanlığı, devlet milli 
istihbaratı ve yargı sis-
teminde kendi temsiline 
sahip olmasının şart ol-
duğunu vurguladı.
Mustafa Karadayı 

yaptığı konuşmasında 
ülkede vatandaşların 
hak ve özgürlüklerinin 
garanti altında olmadı-
ğını, düne kadar Bul-
garlaştırma kampan-
yasını onaylayan bir 
Başbakanın ülkeyi yö-
nettiğini belirtti. Sayın 

Karadayı, “Ülkeyi 40 
yıl geriye döndürmek 
istiyorlar.
Soydaşlarımızın yaşa-

dığı bölgelere polisler 
tarafından baskınlar ya-
pıldı, imamlar ve müf-
tüler gözaltına alındı. 
Terörizm ile suçlanıyor-
lar. Pazarcik’deki çirkin 
süreç ile Hıristiyan ve 
Müslümanlar arasında 
korku yaratmak hedef-
leniyor” diye konuştu. 
Smolyan Milletvekili 

Arif Aguş, şuana kadar 
isim değiştirme kam-
panyasında sivil halkı 
öldüren güvenlik güç-
lerinden hiç kimsenin 
mahkum edilmediğini 
bir kez daha hatırlattı. 
Aguş, “Bu çirkin Bul-
garlaştırma sürecinde 
yaşananların gerçeği 
su yüzüne çıkmadığı 
sürece, bu olaylar okul 
kitaplarında yer alma-
dığı sürece Bulgaristan 
özgür ve demokratik bir 
devlet olmayacaktır” 
dedi. 
Anma Törenine katı-

lanlar, Bulgarlaştırma 
süreci kurbanlarının 
anısına çelenkler koy-
dular. 

Edirneli Ressam Tayyip Yılmaz, 
Kırcaali’de Sergi Açtı

OZK işçileri bir yıl sonra 
maaşlarını alıyor

Kırcaali Kurşun ve Çinko Fabrikası’nın (OZK) 
eski işçileri geçen haftanın başından beri bir 
yıl boyunca ödenmemiş maaşlarını almaya 
başladılar. 

OZK’nın eski sahibi Valentin Zahariev’in 
işçilerine ortalama 5 bin leva ödenmemiş 
maaşlardan borcu var. Zahariev’e karşı şika-
yet dilekçesi sunan 250’den fazla işçi maaş-
larını alması gerekiyor. İcra memuru Rosen 
Sirakov’un gerçekleştirdiği ihalelerden OZK 
aktiflerinin satışından elde edilen paralar 
alacaklıların hesaplarına yatırılıyor. Şu anda 
Rosen Sirakov’un hesabında OZK’ya ait 4 
milyon leva mevcut. İşçiler, bu paranın 2 mil-
yonu için talepte bulundular. OZK’dan alacaklı 
banka PARİBA ve Fırst İnvestment Bank ve 
Zahariev’e ait Wall Dop İng ve Scania firma-
ları da şikayette bulundular. 

Şikayetler, işçilere maaşların ödenmesi 
geciktirebilirdi. Geçen haftadan beri yapılan 
protestolardan sonra iki banka ve bir şirket 
şikayet dilekçelerini geri aldı, diğer bir şirket 
ise borcun ödenmesi için gereken harcı yatır-
madı. İcra memuru Radoslav Sirakov işçilerin 
hesaplarının işlendiğini ve maaşların ödenme-
ğe başladığını açıkladı. 

                                           Kırcaali Haber

inşallah, dehasını da 
yaparım diyorum” diye 
paylaştı. 
Edirne Valiliği’nin ya-

yınladığı ressamın 60 
resmini içeren albümden 
Muavin Konsolos İmren 
Çamlıklı, ressam dos-
tu Kamber Kamber ve 
ev sahibi konumundaki 
Radost Nikolaeva’ya he-
diye etti. 
Tayyip Yılmaz, candan 

sevdiğim bir arkadaşım 
dediği Momçilgradlı 
ünlü ressam Kamber 

Kamber’i çok takdir et-
tiğini dile getirdi. Sayın 
Kamber de, “Tayyip 
Hocamın burada sergi 
açacağını duyunca çok 
sevindim, çünkü kendi-

si benim can dostum-
dur. Onunla Edirne’de 
6 yıl önce tanışmıştık. 
O zaman üç kıtadan 37 
ressamın katıldığı bir 
uluslararası resim yarış-
ması kapsamında atölye 
çalışmaları yapıyorduk. 
Tayyip Hocam, her gün 
yanımıza geliyordu. 
Tanıştığımızda, aslen 
Şumnulu olduğunu söy-

ledi. Zamanla iki yakın 
dost olduk. Kırcaali’ye 
o muhteşem eserleriy-
le konuk olmasına çok 
seviniyorum” diye ifade 
ederek, aynı şekilde 

resimlerini memleketi 
Şumnu’da da gösterme-
sini diledi. 
Ressamın Kırcaali’yi 

resmettiği resmin Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis’e hediye edileceği 
açıklandı.  
83 yaşındaki ressam, 

Edirne manzaraları us-
tası olarak ün kazanıyor. 
O, suluboya, guaş ve 

yağlıboya kullanarak, 
şehrin yüzlerce port-
resini çizmiştir. Tayyip 
Yılmaz, resimlerinde 
Edirne’yi Osmanlı İmpa-
ratorluğu başkenti oldu-
ğu zaman ve bugün mo-
dern bir şehir yapısıyla 
tanıtıyor. O, 1968’de 
Edirne Güzel Sanatlar 
Galerisi’ni kuruyor ve ilk 
müdürü oluyor. Trakya 
Üniversitesi’nin kurucu-
ları arasında olan Yıl-
maz, uzun yıllar güzel 
sanatlar ve mimarlık 
fakültelerinde hocalık 
yapmıştır. 
Bilime büyük katkı-

sı, Avrupa’da en eski 
şehirlerden biri olan 
Edirne’nin tarihi haya-
tından çeşitli olayları 
görüntüleyen belge, re-
sim ve çizimlerle 3 ciltlik 
arşiv kitabı oluşturması-
dır. 
Tayyip Yılmaz, 1930 

yı l ında Bulgar istan 
Şumnu’da dünyaya ge-
liyor, 5 yaşındayken ai-
lesiyle Tekirdağ’a göç 
ediyor. Altmış yıldır 
yaşadığı Edirne’de bu-
günkü oturduğu sokak 
onun ismini taşıyor. Gü-
nümüzde eserleri tüm 
Türkiye ve yurt dışında 
sergilenmektedir. 
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Lütfi Mestan: “Yerel teşkilatlar milletvekili adaylarını gösterecek”
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başka-
nı Lütfi Mestan, parti-
nin Merkez Kurulu’nun 
düzenlediği basın top-
lantısında, “41. Halk 
Meclisi’nin feshedildi-
ği gün sanki bir sem-
bolik anlam taşıyor. 
Çünkü HÖH Merkez 
Kurulu, partinin seçim 
kampanyasına yöne-
lik yaptığı hazırlıkla-
rın önemli bir aşama-
sı olarak milletvekili 
adaylarını gösterme, 
seçme ve onaylama 
prosedürüne başlıyor” 
diye açıkladı. 
Sayın Mestan, “Millet-

vekili adaylarının onay-
lanmasında ilk sözcük-
ler anlam bakımından 
birbirine yakın, fakat 
biz onlara farklı anlam 
yüklüyoruz. Milletvekili 
adayların gösterilmesi 

parti içinde aşağıdan 
yukarı oluyor. HÖH 
partisinin tüm yerel 
kurullarının milletve-
kili adayları gösterme 
hakkı var, her bir HÖH 
partisi üyesi aday gös-
terme hakkına sahip” 
diye belirtti. 
Lütfi Mestan, “Prose-

dürün ilk aşamasında 
HÖH partisinin geniş 
katılımlı oturumu ya-
pılacak. Bu oturumda 
tüm yerel kurulların, 
Belediye başkanları, 
ilçe yönetim kurulları, 
kadın kolları, gençlik 
teşkilatların temsilcile-
ri yer alcak” diye kay-
detti. 
Bu geniş katılımlı 

oturumda her bir be-
lediyeden milletvekili 
adayları elenerek üçe 
kadar düşecek. Mil-
letvekili adaylarının 

ikamet adreslerinin o 
belediyede olması şart 
değil, başka bölge ve 
illerde de herhangi bir 

adreste bulunabilirler. 
Sayın Mestan, “Des-

tek kazanan sadece 
bir kişinin de milletve-

kili adayı gösterilmesi 
mümkün. Üçten fazla 
aday olduğunda, 20’ye 
kadar, bu geniş katı-

lımlı oturumda oy kul-
lanarak 3 milletvekili 
adayı seçilecek” diye 
izah etti. 

HÖH Başkanı’nın 
ifadesine göre ikin-
ci aşamada partinin 
il kurulları tarafından 
adaylar alfabetik sıra-
ya göre dizdirilecek. 
Fakat bundan önce il 
kurulları, adayın koşul-
lara uyup uymadığını 
kontrol edip tutanakları 
partinin Merkez Seçim 
Kurulu’na sunmaları 
gerekiyor. 
Lütfi Mestan, “HÖH 

partisinin merkez yö-
netimi seçilen milletve-
kili adayları listelerini 
oluşturacak. Listeleri 
hazırlama yetkisi Mer-
kez Seçim Kurulu’na 
aittir. Başka bir deyişle 
milletvekili adaylarını 
yerel teşkilatlar göste-
recek. HÖH’nin lider ti-
pinden bir parti olduğu 
efsanesine rağmen iç-
yapısında çok ciddi bir 
demokrasi söz konu-
sudur” diye vurguladı. 
Başkan, bir milletve-

kili adayı seçilmesi için 
temel kriterin uygun 
kişi olup otorite sahibi 
olması, HÖH partisi 
fikirlerini ve liberalizmi 
paylaşması olduğu-
nu belirtti. Milletvekili 
adayının mutlaka par-
tiye üye olmaları şart 
değil. 
Lütfi Mestan, “Ye-

rel teşkilatlar 25 Mart 
2013 tarihine kadar 
milletvekili adayları 
gösterebilir. Bu il ku-
rullarının milletvekili 
adayları konusunda 
aldıkları kararları mer-
keze sunmaları için 
son tarih. Tahminen o 
tarihe ve en geç nisan 
ayının ilk haftasına 
kadar HÖH partisinin 
milletvekili adaylarını 
onaylayıp listeleri ha-
zırlayacağız. Bu liste-
lerde HÖH partisine 
üye olmayan şahıslar 
da yer alacak” diye ile-
ri sürdü.               KH

Cey lan  Muta l ibov, 
yeniden Yunak Futbol 
Kulübü Başkanı seçildi
Ardino Yunak Futbol Kulübü’nün başkanı ye-

niden Ceylan Mutalibov seçildi. O, geçen cuma 
günü gerçekleştirilen kulübün Genel Kurul top-
lantısında oybirliğiyle seçildi. 

Yedi kişiden oluşan kulübün yeni Yönetim Ku-
rulunda Resmi Murat, Metin Mümünov, Bahar 
Recebov, Kasim Mestan, Metin Solak ve Şahin 
Bayramov yer alıyor.

Ceylan Mutalibov, Başkan seçildikten sonra, 
“Yeni dönemde öncelik yeni yetişenlere daha 
ciddi dikkat göstermemiz olacak” dedi.

Forumda iki temel konu görüşüldü. Onlar ku-
lüp faaliyetine ilişkin rapor ve vizyon ile yeni 
yönetim seçimiydi. Geçen dönem için sunduğu 
raporda Ceylan Mutalibov, kulübün çözmesi 
gereken en önemli sorunun genç futbolcuların 
kulüpte kalmalarının sağlanması olduğunu kay-
detti. Çünkü oyunculardan çoğunun Belediye ve 
ülke sınırları dışında kendilerini gerçekleştirmek 
istediklerini, bazılarının ise çeşitli yüksekokullar-
da eğitimine devam ettiklerini belirtti. 

Sayın Mutalibov, Belediyenin neresinde ya-
şarsa yaşasın, kulüpte futbol oynamak isteyen 
herkes kulübün daima açık olduğunu vurguladı. 
O, “Bütün gençlerle çalışmaya hazırız” diyerek 
sözlerini noktaladı. 

Belediye Başkanı Resmi Murat, son yıllarda 
kulübün maddi durumunun iyileştirildiğini ve bu-
nun için Başkan Mutalibov’un en büyük katkısı 
olduğunu paylaştı.                    Güner ŞÜKRÜ

Ardino ve Nedelino belediyeleri 
ortak proje gerçekleştiriyor

Ardino   Belediyesinin 
toplantı salonunda “Ne-
delino ve Ardino Beledi-
ye Yönetimleri Faaliyet-
lerinde Efektifliğin Arttı-
rılması” projesinin giriş 
konferansı yapıldı. 

Proje, “İdari Kapa-
sitesi” Operasyonel 
Programı’nın “İyi Yö-
netim” öncelik ekseni, 
“Devlet İdaresinin Etkin 
Yapısı” 1.1. tedbiri ge-
reğince Avrupa Sosyal 
Fonu aracılığıyla Avru-
pa Birliği tarafından fi-
nanse ediliyor. Projenin 

süresi 18 ay. 
Konferansta Ardi -

no Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Meclis 
Başkanı Sezgin Bay-
ram, köy muhtarları ve 
vekilleri, iki belediyede 

görevli kişiler hazır bu-
lundular. 
Projenin amaçları ve 

ana faaliyetleri danış-
manlığını yapan BMN-
Ciela Engineering" Ltd. 
Şirketi ekibinin yöneti-
cisi Marusya Kovaçeva 
ile Nedelino Beledi-
yesi Strateji, Program 

ve Yatırımlar Daire 
Başkanlığı’nda Başuz-
man ve proje ekibi yö-
neticisi Slavi Doktorov 
tanıttılar. 
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat, pro-

jenin temel amacının 
Nedelino ve Ardino 
belediyelerindeki gö-
revlilerin çalışmalarının 
iyileştirilmesi olduğunu 
kaydetti. 
Proje görevlilerin işin-

de verimlilik olması ve 
iyi yönetim prensipleri 
uygulamasının iyileş-

tirilmesi için yardımcı 
olacak. 
Marusya Kovaçeva, 

salondakileri projenin 
faaliyetleriyle tanış-
tırdı. O, şu ana kadar 
bulunduğu temaslar-
da Ardino’da Belediye 
İdaresi’nin iş organi-
zasyonu ve görevlile-
rin tutumundan hayran 
kaldığını dile getirdi. 
Bu bağlamda or tak 
projenin gerçekleştiril-
mesinde başarı kayde-
deceklerini umduğunu 
paylaştı. 
Slavi Doktorov, mart 

ayının sonunda iki be-
lediye yönetimlerinde 
fonksiyonel analiz uy-
gulanması biçimine 
ilişkin kilit görevlerde 
bulunan memurlarla 
seminer eğitimi yapıla-
cağını bildirdi.
Ardino Belediyesi 

Genel Sekreteri Müh. 
Kemal Aliev, ortak pro-
jenin gerçekleştirilme-
siyle Ardino ve Nede-
lino belediyelerindeki 
memurların çalışmala-
rında verimlilik, etki ve 
işlevsellik bakımından 
artış olacağına kanaat 
getirdi. 
          Güner ŞÜKRÜ



 6
  Kırcaali Haber  627 Mart 2013 HABERLER

İki komşu ülke özürlüleri arasında internet iletişimi
Bulgaristan ve Yunanis-

tan özürlülerine, “Ulaşı-
labilirlik Tüm Vatandaş-
lar Arasında Ayrımcılığı 
Önleyebilecek ve Eşitliği 
Sağlayabilecek Başlıca 
Koşuldur” başlığı altında 
yürütülen “Herkes için 
Ulaşılabilirlik” Projesi da-
hilinde internet bağlantısı 
sağlanacaktır. Proje çer-
çevesinde gerçekleştirilen 
tüm faaliyetler Kırcaali’de 
düzenlenen basın toplan-
tısında tanıtıldı. 

Basın toplantısının res-
mi konukları Yunanistan 
Cumhuriyeti Ulusal Özür-
lüler Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Nikos Avra-
midis, Bulgaristan Özürlü-
leri Ulusal Konseyi projesi 
uzmanlarından Valentina 
Kordova, Yunanistan ta-
rafından proje uzmanla-
rından Aleksandros Mu-
ruzis oldu. 

Forumda yerel ve bölge-
sel kurum ve kuruluşların 
temsilcileri, özürlülerin 
sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve medyalar 
olmak üzere yaklaşık 150 

kişi yer aldı. 
Konferansta yer alan 

konuklar Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis 

tarafından selamlandı. 
Onların önünde Beledi-

ye Başkanı, özürlülerin 
sorunlarına açık oldukla-
rını ve zorluklara rağmen 
her zaman bu sorunların 
giderilmesi için çalışmalar 

yapıldığını belirtti. Beledi-
ye başkanı, Kırcaali bele-
diyesinin yıllardır özellikle 
bu konu üzerinde çalış-

malar yaptığını ve yap-
maya devam edeceğini 
vurguladı. 

Hasan Azis, söyledik-
lerine kanıt olarak şehri-
mizdeki yol kavşaklarda 
özürlülerin mimari zor-

luklarını aşmak amacıyla 
tadilatlar yapıldığını, tra-
fik ışıklarında sesli uyarı 
sistemleri monte edildi-

ğini ve bu hedef kitlenin 
yaşamını kolaylaştıracak 
projeleri dile getirdi. 

Konuşmasında Belediye 
Başkanı, şu anda beledi-
yede Huzurevi, Nadejda 
Özürlüler Günlük Merke-

zi, Aile Tipi Yerleştirme 
Merkezi, Orfeus Psikolojik 
Sorunları Olan Kimselerin 
Sosyal Rehabilitasyonu 
ve Entegrasyonu Merkezi 
faaliyet gösterdiğini, Aile 
Sosyal Desteği Kurumu 
Çocuk Mutfağı faaliye-
tinin genişletildiğini, şu 
anda ise üç tane aile tipi 
yerleştirme merkezleri ve 
koruma yurdu projeleri 
üzerine çalışıldığını dile 
getirdi. Bu yıl içerisin-
de ise Görme Özürlüleri 
Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezi açılışı yapılaca-
ğını, Özel Asistan sosyal 
hizmeti sunulduğunu, 
şubat ayından itibaren 
ise “Destek ile Değişime 
Doğru” projesi başlatıldı-
ğını da ilave etti. 

Hasan Azis, Kırcaali 
Belediyesinin özürlülerin 
yaşadığı ortamların ula-
şılabilirliği seviyesini be-
lirleyen proje metotların-
dan yararlanma isteğini 
de açıkladı. 

Şehrimizdeki ulaşılabi-
lirlik oranının değerlen-
dirmesini yapacak, son-
rasında ise iyileştirme 
önlemleri alınabileceği 
komisyon oluşturmaya 
hazır olduklarını da söy-
ledi. 

“2007-2013 Yunanistan 
ve Bulgaristan Arasında 
Avrupa İşbirliği” Progra-
mı dahilindeki proje Bul-
garistan Engelliler Ulusal 
Konseyi ve Yunanistan 
Özürlüler Ulusal Kon-
federasyonu tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 
Sunulan proje faaliyet-

leri raporundan her çeşit 
engelliği bulunan kişiler 
için özel internet portalı 
oluşturulduğu anlaşıldı. 
Bu portal, Yunanistan ve 
Bulgaristan vatandaşları 
hizmetinde olup proje-
nin sonlandırılmasından 
sonra bile iki ülkedeki 
özürlülerin birbirileriyle 
temasları devam edebi-
leceği farklı bilgilendirme 
biçimleri, bilgi alışverişine, 
konsültasyonlara, internet 
ağında çalışabilme ve tar-
tışmalara katılabilme gibi 
hizmetler sunmaktadır. 

Projenin iki partner ülke-
si tarafından Haskovo ve 
Aleksandrupolis’de yapı-
lan ve sunulan araştırma 
sonuçlarından bölge yö-
netimleri tarafından ula-
şılabilirlik istemlerine her 
zaman uymadıkları belli 
olmuştur. Proje dahilinde 
gerçekleştirilen özürlüle-
rin ulaşılabilirliği kurumsal 
çerçevesi ve yasal hakları 
kıyaslamalı analizde ise 
birçok sorunun yasama 
kararları beklediği orta-
ya çıktı. Bu konular Bra-
ille baskı da dahil olmak 
üzere bir broşürde ve CD 
düzenlemesinde yer al-
mıştır. 

“Herkes için Ulaşılabi-
lirlik” Projesi dahilinde 
Blagoevgrad, Haskovo, 
Kırcaali ve Smolyan’da 
konferanslar ve eğitim se-
minerleri düzenlenmiştir.

            Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde yüzlerce ailenin elektriği kesildi 
EVN elektrik dağıtım 

şirketi, ödenmemiş fa-
turalar için herhangi bir 
uyarıda bulunmadan 
Kırcaali bölgesinde 
511 ailenin elektriğini 
kesme kararı aldı. 
Ülke çapında yüksek 

elektrik faturaları yü-
zünden düzenlenen 
protestolar sonucunda 
elektrik dağıtım şirket-
lerinden bu uygulama-
dan vazgeçeceklerini 
söylemişlerdi. Kırcaali, 
Ardino ve Çernooçene 
belediyelerinde birçok 
hane elektriksiz kaldı. 
Avustur yalı  EVN-

Plovdiv şirketinin İle-
tişim Daire Başkanlı-
ğından Krum Kosev, 
kaç hanenin elektriği 
kesildiği sorusu üzere, 
cevap yerine toplam 44 
bin aboneleri olduğunu 
belirtti. 
Şubat ayında şirke-

tin Kırcaali’deki ofisine 
elektik faturalarını va-
deli ödeme için 88 di-
lekçe sunuldu, şu ana 
kadar ise buna ilişkin 
56 sözleşme imzalandı. 
Elektriğin kesilmesine 
sebep yüzlerce insanın 
zamanında hesaplarını 

ödeyememeleridir. Tü-
keticilerin geçen aylar-
dan birkaç misli yüksek 
olan elektrik hesapları-
nın ve elektrik sayaçla-
rının denetlenmesine 
dair bulundukları şika-

yetler de bir fayda et-
medi. 
Abonelere ceza kara-

rına dair bildirim sunul-
madan elektriğin ke-
silmesine daha erken 
başlandığı anlaşıldı. Bu 
durum EVN şirketinin 
yerel ofisinde tüketici-
lerin tepkilerine yol açtı. 
Çünkü teknik ekiplerin 
yaptığı hatalar yüzün-
den birçok tüketicinin 
elektriği haksız yere 
kesildiği açıklandı. 

24 saat içinde elektrik 
faturalarını ödediğini 
doğrulamış onlarca tü-
keticinin elektriksiz kal-
dığı belli oldu. Bunun 
yeni uygulamaya ge-
çilmesi için Kırcaali’de 

tüm mekanik işlemle-
ri yapacak ekibe sa-
hip olunmamasından 
ileri geldiği anlaşıldı. 
Kırcaali’de EVN ofisi 
önünde vatandaşlar 
elektrik faturalarının 
fazla hesaplanmasın-
dan dolayı protesto et-
tiler. Tüketiciler, elektrik 
faturalarının gerçekte 
harcadıkları elektriği 
yansıtmadığını iddia 
ettiler. Bu sırada EVN 
Kırcaali ofisi Müdürü 

Lübomir Sirakov’un da 
izinli olduğu anlaşıldı. 
Yazı l ı  cevabında 

Krum Kosev, tüketici-
den elektrik faturası 
için şikayet varsa, de-
netim yapılıp cevap 
gönderilmediği takdirde 
elektriğin kesilmediğini 
belirtti. Onun ifadesine 
göre her bir ihbar üzere 
bireysel olarak denetim 
yapılıyor ve kısa süre 
içinde müşteriye cevap 
gönderiliyor. Kırcaali 
ofisinden şikayet su-
nulduktan 2 gün içinde 
denetim yapıldığı ve 4 
iş günü içinde merkez 
ofisten mektupla cevap 
verildiğini izah ettiler. 
Kosev, “EVN - Bulga-

ristan şirketinin kamuya 
duyurduğu gibi müşteri-
lerine elektrik faturaları-
nı vadeli ödeme fırsatı 
veriyor. Bu fırsat şirket 
için yeni bir şey değil 
ve uzun yıllar süren 
bir uygulamadır. Vadeli 
ödeme sözleşmesi ya-
pılması için başvuru ko-
şulları her müşteri için 
bireysel ve her bireyin 
durumuna ve tercihleri-
ne bağlıdır” diye hatır-
lattı.     Kırcaali Haber

Otobüs taşıyıcılarına 
yönelik yeni kurallar 

yürürlüğe girdi
Bu ayın başından beri otobüs taşıyıcıla-

rına yönelik yeni kurallar yürürlüğe girdi. 
Değişiklikleri genelde güvenlik, seyahat 
süresi ve kayıp bagaj için tazminat konula-
rını kapsıyor. Yeni kurallar 250 kilometreyi 
aşkın yolun alındığı düzenli yolculuklar için 
geçerlidir. 

Yolcular, yolculuk sırasında kaybettikle-
ri bagaj için 2 400 levaya kadar tazminat 
alabilirler. Bagajın teslim edilmesi zaman 
alırsa, taşıyıcıların yolculara yemek ve bir 
otelde konaklama sağlamaları gerekiyor. 
Yeni Avrupa Birliği düzenlemesine göre bir 
otobüs 2 saat gecikirse, yolculara biletin 
fiyatı iade edilmelidir. Sefer devam etmez-
se, biletin fiyatının yarısı tazminat olarak 
ödenecek. Kayıp bavul için şu ana kadar 
ödenilen 1 000 leva daha kısa mesafeler 
için uygulanmaya devam edecek.
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Bulgaristan'da yeni dönemCumhurbaşkan Rosen 
Plevneliev’in kurduğu 
geçici hükümet göreve 
başladı. 
Boyko Borisov hükü-

metinin 20 Şubat’ta is-
tifa etmesinden sonra 
Cumhurbaşkanı Plev-
neliev, teknokratların 
yer aldığı geçici kabi-
neyi kurdu. 
Yeni hükümetin Baş-

bakanı Marin Raykov 
(53) kabine üyeleri ile 
bakanlar kurulu binası-
na girerek, burada hazır 
bulunan, eski başbakan 
Boyko Borisov ve hükü-
metinin üyelerinden gö-
revi teslim aldı. 
Cumhurbaşkanı Plev-

neliev bugün imzaladı-
ğı kararnameyle ayrı-
ca parlamentonun 15 
Mart’ta feshedileceğini, 
erken genel seçimin de 
12 Mayıs’ta yapılacağı-
nı bildirdi. 
Eski başbakan Bori-

sov, “İktidarı böyle bir 
törenle devraldık, böy-
le bir törenle devrediyo-
ruz” dedi. 

Kendi bakanlarına 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür eden Borisov, 

yeni Başbakan Raykov 
ve bakanlara başarılar 
diledi. 
“Birçok şey yaptık, 

birçok şey de yapama-
dık. Birçok hatamız da 
oldu. Yaşam sınavımızı 

Tanrı’nın huzurunda ve-
receğiz. Hatalarımızdan 
ders alacağız” diyen 
Borisov, hükümetinin is-

tifasının “doğru bir karar 
olduğunu” kaydetti. 
Borisov şöyle konuş-

tu: 
“Zor bir dönemde ül-

kemizi yönettik. Devlet-
lerin dağıldığı, dünyanın 

yaşadığı en zor günler-
de iktidar olduk. Bu so-
runların geçmişte kal-
dığını da düşünmeyin. 
Bizden sora gelenlere 
yaşayan, çalışabilen 
bir devlet bırakıyoruz. 
Bulgaristan daha önce 
defalarca popülizm tu-
zaklarına düşmüştür. 
Biz mali durumu sabit, 
dengeli bir devlet dev-
rediyoruz.” 
Borisov ayrıca Marin 

Raykov’a hiçbir siyasi 
partinin olası eleştirile-
rine kulak verememeye 
çağırdı. 
“Çok konuşmam, 

ama çok çalışırım”
Kabinesinin seçime 

dek iki aylık dönem-
de parlamentosuz ve 
kendi bütçesine sahip 
olmadan ülkeyi yöne-
teceğini anlatan Baş-
bakan Raykov, “Çok 
konuşmam, ama çok 
çalışırım” dedi. 
Raykov, vatandaşla-

rın güvenoyuna sahip 
olmadan ülkeyi yönet-
mekte zorluk çekecek-
lerini itiraf etti. 
Yeni hükümetin ana 

amacının huzurlu, dü-
rüst, adil ve şeffaf par-
lamento seçiminin or-
ganizasyonunu yapmak 

olduğunu belirten Ray-
kov, “Ülkenin bütçesine 
bağlı kalacağız. Ancak 
bu bütçe kapsamında, 
gelirler alanında daha 
sosyal bir politikanın 
güzergahını çizmeye 
çalışacağız” diye ko-
nuştu. 
Raykov, daha sonra 

birlikte çalışacağı ba-
kanlarını tek tek tanıttı. 
Kabinesinde yer ala-

cak başbakan yar-
dımcısının üçünün de 
kadın olmasından do-
layı onur duyduğunu 
belirten Raykov, ba-
kanları arasında diğer 
bir güçlü kişinin İçişleri 
Bakanı General Petya 
Pırvanova’nın olduğunu 
vurguladı. 
Raykov, kabinesinde 

çalışacak diğer tüm ba-
kanları da “kendi alan-
larında iyi birer uzman” 
olarak tanıttı. 
13. Başbakan Ray-

kov
Başbakan Marin Ray-

kov, komünizm rejimin-
den 1989 yılında çıkan 
Bulgaristan’ın demok-
ratik dönemindeki 13. 
başbakanı oldu. Daha 
önce üç hükümette dı-
şişleri bakan yardımcı-
lığı yapan ve iki dönem 
Paris Büyükelçiliğini 
yürüten Raykov, tec-
rübeli diplomat olarak 
tanınıyor.
       Anadolu Ajansı

Edirne Valiliği’nden, Türk Folklor Ekibine Bağış Yapıldı
ve Özel Kalem Müdürü 
başta olmak üzere 1. 
Uluslararası Balkan Türk 
Şairleri Buluşması’nı 
Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği olarak 
müşterek düzenledik. 
Bunun için ilk önce ben 
kendilerine başlattık-
ları bu güzel etkinlikler 
için teşekkür etmek is-
tiyorum. Daha o zaman 
kendileri bizlere birkaç 
şey için söz vermişler-
di. Birinci olarak ortak 
bir edebiyat dergisinin 
yayınlanmasıydı. Bugün 
işte o Balkan Türküsü 
dergisini elimize almış 
bulunuyoruz. Bu dergi-
de Balkanlar’dan yazar 
ve şairlerin yapıtları yer 
alıyor. Derneğimizin adı-
na dergiye uzun ömürler 
diliyorum, Balkan Türkle-
ri için çok büyük yararı 
olacağına inanıyorum. 
Yine Sayın Valimiz bize 
buradaki Türk kültürüne 
destek amaçlı bir söz 
daha vermişti. Ömer 
Lütfi Kültür Derneği ve 
TÜRKSAD’a bağlı ola-
rak faaliyet sürdüren 
folklor ekibimizin büyük 
bir eksiği vardı. Zeybek 
oyunu için Türk milli halk 
kıyafetlerimiz yoktu. Vali 
Bey, bunun için bize en 
kısa zamanda kıyafet 
diktirip göndereceğine 

dair söz vermişti. O da 
bugün gerçekleşti. Bun-
dan dolayı büyük mem-
nuniyet duyuyoruz ve 
kendilerine tüm Bulga-
ristan Türkleri ve gençle-
ri adına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Umarız ki, bu 
yapmış olduğu destek, 
yani bu milli kıyafetler 
on yıllarca sahnede yer 
alacak ve Türk kültürü-
müzü tüm Balkanlar’da 
ve Avrupa’da biz de bü-
yük gururla göstermiş 
olacağız”. 
Edirne Valiliği Balkan 

Danışmanı Fahri Tuna, 
“Bugün Bulgaristan’ın 
kültürümüz açısından 
en anlamlı, önemli şeh-
ri Kırcaalideyiz. Edirne 
Valimiz Hasan Duruer 
Bey’in ve Edirnelilerin 
selamını getirdik. Az 
önce Müzekki Bey’in 
de ifade ettiği gibi daha 
önceki valilerimiz de 
elbette Balkanlar’a ve 
Kırcaali’ye önem veri-
yorlardı. Hasan Bey, 17 
Ağustos 2012 tarihinde 
göreve başladı. Kendi-
sine iki hedef koyduğu-
nu söylemişti. Birincisi 
Edirne’nin gününü ya-
rınlara aktarabilmek, 
diğeri ise Balkanlar. 
Balkanlar’a Kırcaali’den 
başlamak kaydıyla bir 
kültür ve gönül seferber-
liği başlatmıştı. Ben de 
bir danışman olarak bu-

nun bir nebze aracılığını, 
mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyorum. Sizlerle bera-
ber Balkan Türk Şairler 
Buluşması’nı Kırcaali’de 
15 Kasım 2012 tarihinde 
gerçekleştirmiştik. Ora-
da Vali Bey’in bir ifade-
si bütün Balkanlar’daki 
Türk yazarları ve şairle-
rinin ortak bir edebiyat 
platformu dergisi sö-
züydü. Çok şükür bunu 
Balkan Türküsü dergisi 
olarak gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Aynı şe-
kilde halkoyunları kostü-
mü sorunu da çözülmüş 
oldu. Sizlerle beraber 
bu coğrafyada engin ve 
zengin kültürümüzün 
hayatta kalması ve ya-
şatılması için her zaman 
aranızda olmaya devam 
edeceğiz. Gönlümüz, 
sevgimiz ve gayretimiz 
sizlerle olmaya devam 
edecek. Sizlere Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği’nin 
aracılığıyla kısa süre de 
olsa Edirne’de ev sahip-
liği yapmıştık. Benzer 
organizasyonlara de-
vam ederek etkinlikleri-
miz bundan sonra daha 
da yakın olsun istiyoruz. 
Malum Kırcaali zaten 
Edirne Sancağı’nın eski 
bir vilayetidir. Bu gönül 
bir l ik teliğinin devam 
etmesini istiyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle 

ben sizlere bu güzel ev 
sahipliğiniz için teşek-
kür ediyorum” diye ifade 
etti.
Sayın Tuna, önümüz-

deki aydan itibaren Edir-
ne Valiliği olarak her ay 
bir Balkan ülkesini zi-
yaret edip, edebiyat ve 
Türkçe öğretmenlerini, 
Türkçe yazar ve şairleri, 
sanatçıları Türkçe eğitim 
gören gençlerle buluş-
turmak için hazırlanacak 
programın detaylarını da 
görüşmeye geldiklerini 
açıkladı. Bunun için ev 
sahipliği yapan başta 
Müzekki ve Harun Bey 
olmak üzere Kırcaali’ye 
teşekkür ettiklerini dile 
getirdi.
Milli kıyafetleri kabul 

ettikten sonra Müzekki 
Ahmet, “Edirne Valisi 
Hasan Duruer’e bir kez 
daha teşekkür etmek is-
tiyorum. Çünkü bu kos-
tüm desteği, Bulgaristan 
Türkleri için ve yurt dı-
şında yaşayan tüm Türk-
ler için en önemli destek. 
Çünkü birinci böyle kos-
tümler Bulgaristan’da 
bulunmuyor. İkinci bu 
kostümlerle bizim Türk 
kültürümüzü, Türklüğü-
müzü yıllarca sahnede 
gösterme imkanımız 
olacak ve böylece her 
zaman Sayın Valimizi 
hatırlayacağız” diye vur-
guladı.

1. sayfadan devam

Ardinolu emekliden 
hayırseverlik

Ardinolu   Tefik Durmuşev, her gün kent merke-
zindeki güvercinleri buğdayla besliyor. Kış aylarında 
Tefik Ağabey, güzel kuşları doyurmak için yaklaşık 
50 kg buğday aldığını paylaşıyor. O, “Daha küçük 
yaştan beri hayvanları severim, fakat onları doyur-
mayı daha çok seviyorum” diyor ve güvercinlere 
bakmakla kalbinde oluşan boşluğu doldurmaya ça-
lıştığını dile getiriyor. Dört çocuk sahibi olan emekli, 
şimdi yalnız yaşıyor. 

Tefik Durmuşev, 29 Mayıs 1938 yılında yakın Gır-
bişte köyünde   fakir bir çiftçi ailesinde dünyaya gel-
miştir. Bir erkek ve 3 kız çocuğuna sahip. Eşi Ayşe 
Durmuşeva, bundan 4 yıl önce dünyaya gözlerini 
yumdu. Gorubso Madan kuruluşunda 25 yıl işçilik 
yaptı. Ayrıca Madan “Ekmek Sanayisi” kuruluşunda 
da uzun yıllar depo müdürü görevinde bulunmuş-
tur. 

Bugün yaşlı adam 600 leva emekli maaşı alıyor 
ve dört torununa seviniyor.

Her sabah Tefik Ağabey, kentteki olup bitenlerden 
haberdar olmak için kafeteryalara gidiyor. O, Emek-
liler Kulübü’nün saygın üyesi ve faaliyetlerinde aktif 
rol alıyor. 

Onun ifadesine göre şimdiki siyasetçiler, demokra-
si değişimlerinden öncekiler gibi çalışmıyor ve halkı 
değil de, sadece kendilerini düşünüyorlar. O, “Biz 
emekliler, iyi kötü durumu idare ediyoruz. Şimdiki 
genç nesil için üzülüyorum. Çünkü onların yüzde 
70’i işsiz ve emekli olma şansları olduğunu sanmı-
yorum” diyor. 
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Türk Kültür ve Sanat Derneği, Kırcaali 
Haber Gazetesi 

Benim Hayallerim
 konulu resim yarışması düzenliyor. 

Yarışma  23 Nisan - T.C. Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenmektedir. 

Yarışma iki grupta yapılacak

      I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
      II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

Dereceye girenlere ödüller verilecek. 

Resimler 20 Nisan 2013 tarihine kadar şu adrese 
gönderilmeli:

Кърджали 6600, ул. Беласица №1
Д-во за турска култура и изкуство

"Devir" Filminin Bulgaristan Galası
Yönetmen Derviş Zaim’in 

son filmi “Devir”, Sofya Film 
Festivali’nde gösterildi.
Euro Sinema’da yapılan 

gala için Bulgaristan’a gelen 
yönetmen Zaim, gösterim 
öncesi yaptığı açıklamada, 
film yapımına destek veren 
Bulgar “Saten” şirketinin sa-
hibi, eski Büyükelçi Branimir 
Mladenov ve etkinliği teşvik 
eden Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçisi İsmail Aramaz’a 
teşekkür etti.
Yönetmen Zaim, şöyle 

konuştu: “Her filmin ken-
dine göre ayrı bir yürüme 
macerası vardır. Her film 
kendi göbeğini kendi keser. 
Biz bir bebeğin emeklemesi 
için yardım ediyoruz. Kendi-
si bir süre sonra öyle ya da 
böyle yürümeyi öğrenecek 

diye umut etmek istiyorum. 
Burada olmaktan dolayı 

mutluyuz. İnsan ve doğa 
ilişkisi üzerine bir film oldu-
ğuna inanıyorum. Bu neden-
le önemli olduğunu ve ortak 

denilebilecek bir tarafı oldu-
ğunu düşünüyorum.”

-”Ödül beklemiyorum”-
Festivalin “Balkan Filmleri” 

dalındaki yarışma progra-
mına katılan “Devir” ile ilgili 

ödül beklemediğini belirten 
Zaim, “Ödül bekleyişi insan 

için zararlı-
dır” ifadesini 
kullandı.
F i l m i n i n 

değer i  ko -
nusunda ise 
h e r h a n g i 
bir kuşkusu 
o lmadığ ın ı 
vurgulayan 
Zaim, “Fi l -
min her plat-
formda çok 
değerli oldu-
ğuna sonuna 
kadar savu-
nurum” dedi.

Genel olarak bir sanat ese-

rinin yarışması ile ilgili bazı 
kuşkuları olduğunu kayde-
den Zaim, “Ama (filmin) se-
yirci ve insanların yüreğinde 
bir yere oturacağını düşünü-
yorum” diye konuştu.
Gala öncesi Türkiye’nin 

Sofya Büyükelçisi Aramaz, 
rezidansında yönetmen 
Zaim ve Bulgar sinema çev-
releri onuruna resepsiyon 
verdi.
Festivale, Devir filminin 

yanı sıra Emin Alper’in 
“Tepenin Ardı” ve Yeşim 
Ustaoğlu’nun “Araf” filmleri 
de katılıyor.
Bu yıl 17’ncisi yapılan festi-

val 17 Mart’a kadar sürdü. 
                Anadolu Ajansı

Bulgaristan'daki yükseköğretim 
kurumlarının denklik sorunu çözüldü
Bulgaristan'ın Schengen 

vize sistemine dahil olma-
sıyla ilgili tartışmalar de-
vam ederken, bu ülke ile 
Türkiye sınırında geçen 
yıl kurulan 58 kilometrelik 
Entegre Gözetim Sistemi 

sayesinde kaçak geçişle-
rin azaldığı belirtildi.Sınır 
gözetin sisteminin teknik 
sorumlusu Boyka Ange-
lova, yaptığı açıklamada 

"AB'nin dış kapısı olan 
Bulgaristan'ın sınırından 
kaçak kuşa bile tahammü-
lü yok" dedi.
Başkent Sofya'daki bir 

fuarda sınır polisinin ça-
lışmalarını temsil eden 

bölüme görev yapan An-
gelova, 2012 yılının Hazi-
ran ayında faaliyete geçen 
radarlı güvenlik sisteminin 
ilk kez kamuoyuna tanıtıl-

dığını belirtti.
Yönetim merkezi Türkiye 

sınırına yakın Svilengrad 
şehrinde bulunan siste-
min, Kapitan Andreevo ile 
Lesovo gümrük kapıları 
arasındaki 58 kilometrelik 
bölümünde hiç bir kaçak 
geçiş yapılmadığı tespit 
edildi.
Sınırda 15 kilometrelik 

alanda tüm hareketleri 
tespit eden radarların mer-
keze görüntülü sinyal ver-
diği, şüpheli durumlarda 
güvenlik güçlerinin anında 
müdahale ettiği belirtildi.
Boyka Angelova, siste-

min tüm Bulgaristan– Tür-
kiye sınırında, Rezve köyü 
bölgesine kadar uzatılması 
için gerekli işlemlerin sür-
dürüldüğünü, tüm yatırım-
ların Bulgaristan bütçesi 
tarafından karşılandığını 
söyledi.


