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Bekir Bozdağ: 'Bulgaristan’daki soydaşlarımızı köprü olarak görüyoruz'
T.C. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,
"Biz Bulgaristan'daki
soydaşlarımızı ikili
ilişkiler için bir köprü,
bir sigorta, bir güvence olarak görüyoruz"
dedi.
Bulgaristan'da üç gün
çeşitli ziyaretlerde bulunan Bekir Bozdağ, Türk
ve Müslümanların yoğun
olarak yaşadığı ülkenin
doğusundaki bölgelerde coşkuyla karşılandı.
Dereköy'ün karşısındaki
Malko Tırnovo Gümrük
Kapısı'ndan karayoluyla
ülkeye giriş yapan Bozdağ, ziyaretinin ilk gününde 460 kilometre yol
kat etti.
Bozdağ, ilk uğrak yeri
Burgaz kentine yakın
Kiremitle (Lülyakovo)
köyünde muhtar Niyazi
Ali Hasan ve vatandaşlarca karşılandı. Yerel
kıyafetli halk oyunu ekibi Bozdağ'a şeker ikram

Bu yüzden işadamlarımızın da buraya yatırım
yapmalarını teşvik ediyoruz."
Bozdağ, "Türkiye, ekonomisi, siyaseti ve hukuki yapısıyla dünyanın en
güçlü ülkelerin arasında
yer alıyor. Dünyanın başarılarını gıptayla izlediği
ülkelerden biridir" dedi.
Bulgaristan'daki soydaşlara verilen önemi
de dile getiren Bozdağ,
şunları söyledi:
"Biz Bulgaristan'daki
soydaşlarımızı ikili ilişkiler için bir köprü, bir sigorta, bir güvence olarak
görüyoruz. Her zaman
Türkiye'deki kardeşle-

etti, gösteri sundu.
Köylülerle tek tek tokalaşan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada,
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

"İftarda, teravihte, bayramda beraber olalım"
diyen Bozdağ, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Buraya geldiğiniz için
hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizleri gönülden tebrik ediyorum.

rinizin kalbi sizinle atar.
Dünyanın her yerinde
bir dostumuz, bir akrabamız varsa onun iyiliği
bizim de iyiliğimizdir, derdi bizim de derdimizdir.
Burada üzülen kardeşlerimiz varsa, Türkiye'de
76 milyon onlarla üzülür.
Nerede bir soydaş, bir
akraba varsa Türkiye de
orada vardır."
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurtdışındaki soydaşlara
büyük değer verdiğinin
altını çizen Bozdağ,
"Bulgaristan'a onun selamlarını da getirirken,
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Türkiye ve Bulgaristan,
iki dost ve komşu ülke
olarak aralarındaki siyasi, sosyal ve kültürel
bağları çok güçlüdür. İki
ülke arasındaki ilişkilerin
daha da iyiye gideceğine
samimiyetle inanıyoruz.

Kırcaali’de Ramazan Bayramı Coşkusu
Resmiye MÜMÜN
08.08.2013 sabahı tüm
İslam aleminde olduğu
gibi Ramazan Bayramı
namazını kılmak üzere yüzlerce Müslüman
Kırcaali İlindeki yaklaşık 340 cami ve mescide akın ettiler, mübarek bayramı karşılama
coşkusunu yaşadılar.
Onların arasında bayramı doğup büyüdüğü
yerlerde geçirmek için
Türkiye’den gelen yüzlerce vatandaşımız vardı.
Kırcaali Merkez Camii,
her bayram namazında
olduğu gibi yine doldu
taştı. Bu defa da camiye sığmayan yüzlerce
Müslüman avlusunda

gerili halı üzerinde bayram namazını idrak etmek zorunda kaldılar.
Son anda gelen bir grup
Müslüman ise oturacak
yer bulamayınca müftülük binasının kapısı
önünde diz çöktü. Ayrıca
çok sayıda Müslüman
da camide yer olmaması sebebiyle bayram

namazını hiç kılamadan
cami önünde namazın
bitmesinden sonra bayramlaşmayı beklediler.
Yürekler acısı bu durum
bir kez daha Kırcaali’de
ikinci büyük bir camiye
acil ihtiyaç duyulduğunu
sergiledi.
Bayram namazından
önce Bulgaristan Müs-

lümanları Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali
Ahmet ve Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet camiden seslenerek, tüm Kırcaali Bölgesi
Müslüman Cemaatin Ramazan Bayramı’nı kutlayıp Cenab-ı Allah’tan
nice bayramlara erişilmesini dilediler. Hocaların verdiği vaizlerde
Ramazan Bayramı’nın
önemi ve faziletleri belirtildi. Ramazan ayında
tutulan oruçtan sonra
Müslümanların hakkıyla bayramı olduğu vurgulandı. Cami imamı
Erdinç Hayrulla bayram
namazı kılınışının usulünü hatırlattıktan sonra
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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com
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Protestolar yeni partiler doğuruyor
Hükümete karşı gösterilerde, halkın görüşlerini temsil ettiğini
düşünen birçok yeni
siyasi parti ve oluşum
ortaya çıktı.
Yeni seçim yasası ve
reform paketi ile öne çıkan oluşumlar, yeni çehrelerle de taraftar toplamayı amaçlıyor. Şubat
ayında yüksek elektrik
faturaları için yapılan
gösterilerde aktif rol
alan Kartal Köprüsü Hareketi parti oldu. Yanaki
Gançev'in liderliğindeki
hareket, Boyko Borisov
hükümetinin düşmesine
vesile olan Kartal Köprüsü olaylarında yer almıştı. Halk Partisi adı altında
yeni formasyonu tanıtan
Gançev, Şubat ayındakilerle şimdiki protestolar
arasında fark olmadığını aktardı. Parlamento
önünde ilk çadır kuranlardan olan ve anayasa
değişikliği isteyen hareket, ülkenin komünist
rejimin hakimiyetine girdiği 1944'e kadar tarihte
önemli rol alan siyasi
oluşumun adını taşıyor.
Partilerinin yeni tip bir
yapıya sahip olduğunu
aktaran Gançev, internet
üzerinden taraftar topladıklarını ve sağa meyilli
olacaklarını savunuyor.
Esnaf ve iş sektörünü
sürüklemesi beklenen
'Republika.bg' partisinin
başına ise İsviçre'de ikamet eden maliye uzmanı
Georgi Vasilev yer alıyor.
Orta ölçekli firma temsilcileri, bankacı ve ekonomistlerin yer aldığı parti,
dürüstlük ve adaletin baz
alındığı ve ekonomik gelişimin ön planda olduğu
bir platform olma iddiasını taşıyor.
Bu iki partiyle aynı günde kurulan Reform Bloku şu an itibarıyla sadece bir oluşum olmakla
birlikte 5 partinin ortak
düşüncesinden hareket
ediyor. Seçim öncesi
kurulan Hürriyet ve Şeref
Halk Partisi'nin (HŞHP)
de aralarında bulunduğu
oluşumda, ülkede önde
gelen sağ ve merkez
partilere birleşme çağrısında bulunuyor.
Hedefleri arasında şu
andaki hükümetin istifası
ve erken seçim düzenlemek olarak aktaran yeni
oluşum, mafyaya karşı
toplumu birleşmeye davet ediyor. Şeffaf yönetim ve partilerin finanse-

si konusunda toplumsal
kontrol ilkelerinin arkasında durduklarını belir-

len sosyologlarından
İvo Hristov, protestoların siyasi sahada yeni

GERB'in bir proje olarak
sona erdiğini ve bunun
yerine yeni bir sağ olu-

ten oluşum, 12 maddelik
listede ana hedeflerini
belirliyor.
Reform Bloku'nun diğer
partilere de açık olduğunu belirten HŞHP Başkanı Korman İsmailov,
ileride oluşumun koalisyon haline gelebileceğini
kaydediyor.
Bahsedilen oluşumların
dışında 22 Haziran'da
eski jimnastikçi İliyana
Raeva'nın kurduğu Birleşmiş Bulgaristan partisi
de sağ eğilimini açıkladı.
Merkezci olmayan yeni
yönetim ve finansman
için çalıştıklarını belirten
Raeva, her bir sektörde
reform çağrısında bulunuyor. Raeva'nın en
radikal fikirleri arasında
ise seçimlerde zorunlu
oy kullanımı yatıyor.
GERB'DE AYRILIK
RÜZGARI
Öte yandan eski hükümetin iktidar partisi
GERB'den 5 kişi istifalarını vererek 'zamana
ayak uyduruma' gerekçesiyle başka bir parti
kuracaklarını ilan etti.
Ayrılan üyeler, medyaya
gönderdikleri mektupta
önümüzdeki günler içinde GERB milletvekillerinden en az 10 kişinin
par tiden ayrılacağını
iddia ediyor. GERB Başkanı Boyko Borisov ise
ayrılanlara atıfta bulunarak 'Yolunuz açık olsun!'
diyerek kimse kendini
bağımlı hissetmemesi
gerektiğini kaydetti.
PROTESTOLAR YENİ
SAĞ OLUŞUMU LEGALLEŞTİRECEK
Cihan'a konuşan
Bulgaristan'ın önde ge-

bir sağ oluşumun ortaya
çıkmasını legalleştirecek
olan politik eylem vazifesi gördüğünü açıkladı.

şum ortaya çıkarılacağını kaydeden Hristov,
"Şimdiye kadar mevcut
olan sağ siyasi partiler ve

projeler esasında yapaydılar. GERB, bu projelerin sonuncusuydu. Bu
yüzden de şimdi siyaset
mühendisleri, dıştan gelen entelektüel, finansal,
lojistik, bilgi vb. olarak
ciddi desteklerle siyasi
sahanın sağında yeni
bir yapı ortaya koymak
için kızışmış durumdalar.
Fakat burda çok ince bir
manipülasyon söz konusu. Bulgaristan'da, sağcı
ve demokrat eş anlamlı
kelimeler olarak kullanılıyor ve bu yüzden de
Bulgar sağcıların gerçek
kimliği değiştiriliyor, yani
bunlar kimi temsil ediyor,
bunlarda sağ olan nedir.
Belli ki, komünist karşıtı
olmak demokrat olmak
anlamına gelmiyor. Hitler
de komünistlere karşıydı." diye ifade etti.
Bulgaristan'daki şu andaki durumun demok-

rasiye geçiş döneminin
çöküşünün neticeleriyle irtibatlandırıldığını
kaydeden Hristov, "Bu,
geçiş denilen dönemde
20 yıl boyunca paylaşım
süreçlerini gizlemek için
suni olarak ortaya konulan bir yapıdır. Şimdiye
kadar bu yapı fonksiyonunu eda ediyordu, fakat
Bulgaristan toplumunun
kaynakları artık tükendi ve bu siyasal sistem,
Bulgar siyasi partileri,
devletin müessese yapısı artık bu görevleri yerine getirecek durumda
değil. Bu süreç başka bir
süreçle karşılaşıyor, yani
Bulgar milletinin nüfus
ve kültürel çöküşüyle.
Bunlar müessese yapısındaki krizle birleşince
gayet ağır sonuçlar doğuruyor. Bu iki sürece bir
de ekonomik kriz ekleniyor." dedi.

Eğitim Bakanlığı, tercihini bu sene de
Anadolu Isuzu'dan yana kullandı
Bulgaristan Eğitim
Bakanlığı, tercihini
bu sene de Anadolu
Isuzu'dan yana kullandı. Anadolu Isuzu büyük bir başarıya daha
imza atarak Bulgaristan Eğitim Bakanlığının düzenlediği ihaleyi
ikinci kez kazandı.
2007 yılı Ocak ayında Bulgaristan Eğitim
Bakanlığı tarafından
açılan ve sonucu geçtiğimiz ay açıklanan
okul otobüsü ihalesini Anadolu Isuzu'nun
Bulgaristan distribütörü Sof Co Plc kazandı.
Gebze Şekerpınar tesislerinde tamamıyla
Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve
üretilen 39 adet Isuzu
Turquoise midibüs, 11
Temmuz'da düzenlenen bir törenle Bakanlık yetkililerine teslim
edildi.
Törende bir konuşma yapan Sof Co Plc
Genel Müdürü Dimitar
Dimitrov 2005 yılında
yapılan ve yine Anadolu Isuzu tarafından
kazanılan okul otobüsü
ihalesini hatırlatarak,
Eğitim Bakanlığının bu
ilk ihalenin sonuçların-

dan duyduğu memnuniyetin, 2007 yılındaki
ihaleyi kazanmalarında
çok önemli bir etken
olduğunu vurguladı.
2005 yılında Anadolu Isuzu kalitesiyle

olacağını bildirdi.
Bulgaristan Eğitim
Bakanlığı 2005 yılında da bir okul otobüsü
ihalesi düzenlemiş ve
Anadolu Isuzu önemli rakiplerini geride

tanışan ve Gebze'de
üretilen midibüslerin
performansından çok
memnun kalan Eğitim Bakanlığı'nın, bu
seneki ihalede tekrar
Anadolu Isuzu'yu tercih etmesinin kimseyi
şaşırtmaması gerektiğini belirten Dimitrov,
bundan sonraki tüm
amaçlarının Isuzu markasının kazandığı bu
güvene layık olabilmek
için servis ve yedek
parça hizmetlerinde
iki katı çaba harcamak

bırakarak 73 adetlik
midibüs ihalesini kazanmıştı. 1998'den
b u ya n a A n a d o l u
Isuzu'nun distribütörlüğünü yapan Sof Co Plc
yerleşik satış, servis ve
yedek parça hizmetleri
ağıyla son on yıl içerisinde Bulgaristan ticari araç sektörünün en
köklü şirketlerinden biri
olmayı başardı.
Tö r e n e A n a d o l u
Isuzu'yu temsilen katılan İhracat Müdürü
Tunç Karabulut, Dimitar

Dimitrov'u tekrar eden
başarısından dolayı
tebrik ederek, başarılarının artarak devam
etmesi temennisinde
bulundu. Avrupa Birliği üyeliğinin ardından
Bulgaristan'daki devlet
ihalelerinde çıtanın oldukça yükseldiğine dikkat çeken Karabulut,
özellikle küçük yolculara hizmet edecek okul
otobüsü alımlarında
Bakanlık yetkililerinin
çok daha hassas değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, Anadolu Isuzu'nun ürettiği midibüslerin ihale
şartnamelerinde yer
alan kalite ve güvenlik
ile ilgili maddelere hiç
sorunsuz uyuyor olmasının önemine vurgu yaptı. Halihazırda
15 Avrupa Birliği üyesi
ülkeye midibüs ihracatı
gerçekleştirdiklerini belirten Karabulut, bunun
sonucu olarak elde edilen tecrübe ve ulaşılan
yüksek üretim kalitesi
seviyesi sayesinde
Anadolu Isuzu'nun her
pazarda iddialı olabildiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı
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Bekir Bozdağ: 'Bulgaristan’daki soydaşlarımızı köprü olarak görüyoruz'
1. sayfadan devam

biz de buraya gelip son
teravih ve son iki iftarı
sizlerle geçireceğiz" diye
konuştu.
Kiremitli'nin Osmanlı
döneminde inşa edilen
ancak 1951 yılında bir
yangında ciddi hasar gördükten sonra neredeyse
yaniden yapılan Merkez
Camisi'ni de ziyaret eden
Bozdağ, imam Osman
Hacı'ya bir Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Bu arada köylüler, Başbakan Yardımcısı Bozdağ
için kurban kesmek istediler. Jestlerine büyük değer verdiğini belirten Bozdağ, "Bağışlayın" diyerek
teşekkür etti. Bozdağ ile
hatıra fotoğrafı çektiren
Kiremitliler, karanfil ve
karpuz hediye etti.
Şumnu ziyareti
Bozdağ, daha sonra
Şumnu şehrine geçti
ve tarihi Tombul Cami
ve Nüvvab İmam Hatip
Lisesi'nde incelemelerde
bulundu.
Onarıma ihtiyacı olan
dev kurşun kubbesini
taşıyan inşaat iskelelerin arasında caminin
iç kısmını ziyaret eden
Bozdağ, imam Mesut
Mehmedov'dan tarihi
eserin 2005 yılından beri
bu halde olduğunu öğrenince, üzüldüğünü ifade
etti.
Daha sonra caminin
karşısında bulunan Nüvvab İmam Hatip Lisesi'ne
geçen Bozdağ, okulun
şeref defterini imzaladı. Okul Müdürü Şerif
Hüsnü, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve TİKA'nın
yardımıyla okul binasının
yanında öğrencilere yeni
bir yurt binası inşa edildiğini bildirdi. Binanın 9 ay
gibi kısa bir sürede inşa
edilerek, ekimde hizmete
açılması bekleniyor.
Bayrampaşa Belediyesinin iftarı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, daha
sonra Siliste şehrine
bağlı Glavinitza köyüne
gelerek, Bayrampaşa
Belediyesi'nin "Bereket
Kervanı" aracılığıyla düzenlediği iftar programına katıldı.
İftar dolayısıyla stadyumu dolduran soydaşlar,
Bozdağ'ı ayakta alkışladı. Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atilla Aydıner,
burada yaptığı konuşmada, Müslümanlara kucak
açan Bereket Kervanı'nın
Balkanlar'da 9 ülkede dev
bir organizasyonla bir ay

boyunca iftar verdiğini
bildirdi.
Bekir Bozdağ da Bulgaristan Türklerinin dil,
kültür ve dinlerine büyük
bir özenle sarılmaları ge-

Bozdağ ve beraberindeki heyet, ziyaretin ilk gün
programını Rusçuk şehrine ulaşarak tamamladı.
Bozdağ Rusçuk'taki
İmam Hatip Lisesi'ni

kımsızlık nedeniyle harap bir görüntüsü olan
tarihi caminin durumunu
değerlendiren Bozdağ,
yapının çatlak duvarlarının ve kırık camlarının

rektiğini hatırlattı.
Her vatandaşın, yaşadığı ülkenin konuştuğu
resmi dilini mükemmel bir
şekilde bilmesi gerektiğine vurgu yapan Bozdağ,
bunu yanında Bulgaristan
Türklerinin ana dili olan
Türkçe'yi de öğrenmek
ve bilmek zorunda olduklarını söyledi.
Bozdağ, "Türkçe'yi de
asla ihmal etmemeliyiz.
Bulgarca konuştuğunuz
kadar İstanbul Türkçesi'ni
de konuşabilmelisiniz.
Çocuklarımıza mutlaka Türkçe öğretmeliyiz.
Yavrularımız çift kanatlı
olsunlar. Hem Bulgarca
hem Türkçe bilirlerse onlar iki hazine sahibi olacaklar" diye konuştu.
Bekir Bozdağ, dinin önemeni vurgularken, "Din,
bizi biz yapan çeşme ve
pınarlardan bir tanesidir.
Doya doya içeceğiz. Kültürümüzü de muhafaza
edersek, daha güçlü ve
başarılı olacağız" ifadesini kullandı.
Ramazanın Bulgaristan,
Türkiye ve daha birçok
ülkede mutlu ve huzurlu
geçtiğini de belirten Bozdağ, Suriye ve Mısır'da
ise kan döküldüğünü
anımsattı. Bozdağ, "İnsanlar öldürme ve kötülükte yarış yapacaklarına,
iyilikte yarış yapsınlar.
Türkiye, dünyanın hiçbir
yerde kan dökülmesini,
bunalım yaşanmasını istemez" diye konuştu.
İftar programı Filibe
doğumlu olduğunu açıklayan şarkıcı Hakan
Peker'in konseriyle devam etti.

ve Plevne'deki Osmanlı
tabyasını ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Rusçuk
kentindeki İmam Hatip
Lisesi'ni ve Plevne'de
Osmanlı-Rus Savaşı'nın
yapıldığı alanda yer alan
Panorama Müzesi'ni ziyaret etti. Bozdağ müzenin karşısında Osmanlı askerleri tarafından
kullanılan Kovancılar
Tabyası'nın anıtına çelenk koyarak dua etti.
Bulgaristan ziyaretinin ikinci günü Rusçuk
kentinde sürdüren Bozdağ, 1990'dan bu yana
hizmet veren Rusçuk
İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bozdağ, okul
müdürü Aziz Azizov'dan

üzücü bir manzara oluşturduğunu belirtti. Bozdağ, heyetinde yer alan
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerine
talimat vererek, hem
Rusçuk'taki hem de dün
ziyaret ettiği Şumnu'daki
Tombul Camisi'nin restorasyonu için gerekli
yardımın yapılacağını
belirtti. Bulgaristan hükümeti ile işbirliği içinde
olduklarını ve Bulgaristan
Kültür Bakanlığı'nın tarihi iki caminin onarımına
yardım etme izin verdiğini anlatan Bozdağ, TİKA
yetkililerinin süreci hızlandıracağını söyledi.
Bozdağ
ayrıca,
Bulgar istan'da imam

girebilmiş olmasından
büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
-Osmanlı taybasında
dua
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, daha sonra
Rusçuk'tan Plevne'ye geçerek, burada OsmanlıRus Savaşı'nın yapıldığı
alanda yer alan Panorama Müzesi'ni gezdi.
1977'de Osmanlı-Rus
Savaşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kurulan
115 metre uzunluğundaki
üç boyutlu savaş manzaralarının yer aldığı maket
ve tablolardan oluşan
alanı gezen Bozdağ'a,
silah standının yer aldığı
bölümde de Osmanlı ordusunun kullandığı seçkin silahlar hakkında bilgi
verildi.
Müzenin Genel Müdürü
Milko Asparuhov, ziyaret sırasında Bozdağ'a,
savaş alanında bulunan
orijinal Osmanlı mermilerinden oluşan bir koleksiyon hediye etti.
Bozdağ daha sonra
müzenin karşısında Osmanlı askerleri tarafından kullanılan Kovancılar Tabyası'nın anıtına
çelenk koyarak dua etti.
Bozdağ'a ziyaretinde
AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge,
Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Çavuşoğlu, Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Toplulukları
Başkanı Kemal Yurtnaç,
Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Hasan Kamil
Yılmaz, TİK A Başkan
Yardımcısı Süreyya Er,
İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merke-

eğitim çalışmaları ve avludaki Mirzan Sait Paşa
Camisi'nin durumu hakkında bilgi aldı.
İbadete kapalı ve ba-

hatip okullarında toplam
300 öğrencinin eğitim
görmekte olduğunu ve
mezun öğrencilerin yüzde 90'ının üniversiteye

zi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren ve diğer
yetkililer eşlik ediyor.
Bozdağ Son İftarını
Cumhurbaşkanı Plev-

neliev ile Açtı
Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Bulgaristan ziyaretinin ikinci
gününde Rusçuk, Plevne, Sofya ve Filibe’de
temaslarda bulundu, Osmanlı dönemine ait tarihi
mekanları gezdi.
Bozdağ, öğle saatlerinde başkent Sofya’ya
gelerek, Bulgar mevkidaşı Zinaida Zlatanova
ile görüştü. Bozdağ ve
Zlatanova'nın, görüşmede iki ülke ilişkileri ile
Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliğine ilişkin perspektifleri ele aldığı bildirildi.
Bozdağ, Sofya’da ayrıca
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa
Aliş Haci ile de bir araya
geldi. Bozdağ, daha sonra Osmanlı döneminden
kalma hamamı, Arkeloji
Müzesi, Sofya’nın tek camisi Banya Başi Camisi
ile Aleksandar Nevski
Katedrali’ni ziyaret etti.
-Filibe gezisiSofya’daki temas ve
incelemelerini tamamlayan Bozdağ, Filibe şehrine geçerek, iftar öncesi
Osmanlı’nın tarihi ve mimari mirasını temsil eden
İmaret Cami, Taşköprü
Cami, Çifte Hamam ve
Osmanlı Mezarlığı’nı
gezdi.
B a ş b a k a n Ya r d ı m cısı Bozdağ, Bulga ristan Müslümanların Başmüftülüğü’nün
Filibe’deki Sankt Petersburg Oteli'nde verdiği
iftarın Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile şeref konuğu
oldu.
Türkiye, Bulgaristan,
Yunanistan, Makedonya
ve Kosova’dan Türk ve
Müslüman liderlerinin
de davet edildiği iftarda
dua okuduktan sonra konuşan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Haci, "İftar,
sıradan bir sofra değil.
İftar, katılaların arasında
din, dil, etnisite ve sosyal
konumu bakımından katılanların arasında ayrım
yapmayan mükkemmel
bir kültürel iletişim forumudur" dedi.
-"İkili ilişkilerimiz tarihidir"Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ da buradaki Türk ve Müslüman
topluluğuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en sıcak
selamlarını getirdiğini

Devamı 4’de
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Bekir Bozdağ: 'Bulgaristan’daki soydaşlarımızı köprü olarak görüyoruz'
3. sayfadan devam
belirterek, "Bulgaristan
komşu, dost ve stratejik
düzeyde ortağımızdır.
İkili ilişkilerimiz tarihidir.
Her alanda güçlü işbirliklerimiz var. Son dönemde
gerçekleştirilen başarılı
karşılıklı üst düzey ziyaretler bu sözlerimin güçlü
kanıtıdır" diye konuştu.
İftarda Cumhurbaşkanı Plevneliev’in de bulunmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Bozdağ, Türk-Bulgar ilişkilerinin güçlü olmasında Bulgaristan’daki Türk
Müslüman topluluğunun
rolünün altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Plevneliev de Başmüftü Haci'nin
davetine büyük bir samimiyetle yanıt verdiğini ifade ederek, "Bayramlarımız, komşularımızla geçirildiğinde daha da değerli
olur" değerlendirmesinde
bulundu.
Gotze Delçev şehrindeki çocukluk anılarını
da paylaşan Plevneliev,
"Çocukluğum cami, kilise
ve sinagoga 100’er metre mesafede geçti. Biz,
Bulgarlar etnik, siyasi ve
dini toleras içinde böyle
yetiştik" dedi.
Plevneliev, Bulgristan
Başmüftüsünün yanına
gidip çayını içen ilk Bulgaristan Cumhurbaşkanı
olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
Başbakan Yardımcısı
Bozdağ'a ziyaretinde, AK
Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Bursa
Milletvekilleri Mustafa

Bayramı, Bulgaristan'da
soydaşlarla birlikte kutlamanın mutluluğunu
yaşadığını belirten Bozdağ, dünyanın neresinde
olursa olsun Türkiye'nin
soydaşlarının yanında
olmaya devam edeceğini
vurguladı.
Bozdağ, "Biz nerede bir
soydaşımız vasa orada
olmayı amaç edinen bir
ülkeyiz. Hükümet olarak da vatandaşlarımız
soydaşlarımızla birlikte
olmayı amaç ediniyoruz.
Bulgaristan'da çok güzel
bir Ramazan iklimini gördük. Allah kardeşlerimiz-

le huzurlu bir Ramazan
ve Bayram geçirmeyi
bize nasip etsin" şeklinde
konuştu.
Bu arada, Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev ile birlikte iftar açtıklarını ve tarihte
ilk kez bir Bulgar Cumhurbaşkanı ile bir müftüyü ziyaret ederek bir ilke
imza attıklarını söyledi.
Bayram namazını kıldıran Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Haci Aliş,
Türkiye'den gelen misafirlerin bu yıl kendilerine
çifte Bayram yaşatığını
söyledi.
İleriki yıllarda barış
ve kardeşlik içiresinde
aynı mutlulukla Bayram yaşamayı temenni
etiklerini kaydeden Aliş,
"Allah dünyadaki ve
Türkiye'deki bütün Müslümanlara hayırlı Bayram
kutlamalarını nasip etsin
diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,
Kırcaali’de karşılandı
Türkiye Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Filibe’deki Muradiye
Camşii’de bayram namazı kılıp oradaki Müslümanlarla bayramlaştıktan
sonra Kırcaali’ye ulaştı.
Bozdağ, beraberindeki
heyetle birlikte Kırcaali yolunda Karamantsi
(Karamanlar) köyünde
durarak köy halkıyla bayramlaştı.
Kırcaali’de Türkiye Başbakan Yardımcısı, Bulgaristan Müslümanları Yük-

sek İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet ve Krumovgrad (Koşukavak) Müftüsü Nasuf
Nasuf ve vatandaşlar
tarafından karşılandı.
Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, kendilerini karşılayan her bir vatandaşla teker teker bayramlaştı. Ardından Bölge
Müftülüğü’nde ağırlanan
Bozdağ, Yüksek İslam
Şura Başkanı’na bir
Kuran-ı Kerim hediye
etti. Kendi tarafından Sayın Şabanali Ahmet de
üst düzeydeki konuğuna
bir onur plaketi sundu.
Bölge Müftümüz Beyhan
Mehmet de konuğuna şu
anda müze olarak kullanılan Başmüftülüğün
geri almak için girişiminde bulunduğu medresenin fotoğrafı ve tarihçesi
yer alan bir resim hediye
etti. Daha sonra görüşme basına kapalı olarak
devam etti.
Müftülük çıkışında Sayın Bozdağ ve heyeti
Kırca Ali’nin kabri başında dua ettiler.
Ardından Bekir Bozdağ, Mestanlı İlahiyat
Lisesi’ni ziyaret etti ve
oradan da Kapıkule Sınır
Kapısı’ndan Türkiye’ye
geri döndü.
Böylece Türkiye Başbakan Yardımcısının 3
günlük Bulgaristan ziyareti sona erdi.

kaçırmadılar. Cami kapısında ellerinde kutularla
duran birkaç adam bay-

ram vesilesiyle camiye
yapılan para bağışlarını
topladılar.
Bayramın en güzel yanı
da bayramlaşma geleneğimizdir. Bu bayram
da yüzlerce Müslüman,
birbirleriyle kardeşçe kucaklaşıp, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek, birbirlerinin mübarek Ramazan
Bayramı’nı kutlayıp güzel
dileklerde bulundular.
Camiden sonra Müslümanlar, yakınları, akrabaları, komşuları ve
büyüklerini ziyaret ederek bayramlaşmak üzere
evlere yollandılar.
Hasan Azis, bayram
vesilesiyle Kırcaali Haber okuyucuları için şunları dile getirdi: “Kırcaalilerin ve tüm Müslüman
kardeşlerimin Ramazan
Bayramını kutlamak isterim. Biraz önce camide

de söylediğim gibi Ramazan Bayramı’nın temelinde yardımlaşmak,
desteklemek yatıyor. Bizler Kırcaalili olarak Müslüman kardeşlerimizle
görüşüp ihtiyacı olanlara
yardım etme görevimizi
yerine getirmemiz gerekir. Aynı zamanda hem
insan, hem de Müslüman olarak bunu sadece
bayram günlerinde değil,
her gün yapmak zorundayız. Kırcaalili olarak
bizim için en önemli şey,
insan olmak, hoşgörülü
olmaktır. Bu Müslümanlara da, Hıristiyanlara da
ve diğer din mensuplarına da geçerli bir şeydir.
Ben Belediye Başkanı
olarak tekrar Kırcaali
Müslümanlarının Ramazan Bayramını kutlar, hepimize sağlık, baş hoşluğu ve başarılar dilerim”.

Öztürk ve Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi İsmail
Aramaz, Büyükelçilik
Maslahatgüzarı Mustafa
Yurdakul ve Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci,

son günü için Filibe'ye
gelen Bozdağ, bayrama
soydaşlarla birlikte girdi.
Bozdağ, Bayram namazı
sonrasında soydaşlara
Kur'an-ı kerim dağıttı.
Soydaşların Başbakan

lümanların bayramlarını
tebrik ediyorum. Bayramın bütün Müslümanların
saadetine vesile olmasını
diliyor ve bayramın Bayram tadınta kutlanmasını
temenni ediyorum' dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı
Kemal Yurtnaç, Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz,
TİKA Başkan Yardımcısı
Süreyya Er, İslam Tarih,
Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezi (IRCICA) Genel
Direktörü Halit Eren ve
diğer yetkililer eşlik etti.
Bozdağ Bayram Namazını Filibe'de Kıldı
Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Bayram
namazını Filibe şehrindeki Murat Hüdavendigar
Camii'nde kıldı. Üç günlük Bulgaristan ziyaretinin

Yardımcısı Bozdağ'a ilgisi
büyük oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren
camiye gelmeye başlayan soydaşlar Bozdağ'la
teker teker bayramlaştı.
Bozdağ namazın ardından Türkiye'den getirilen
2 bin Kur'an-ı kerim ile
takke ve tesbihi soydaşlara dağıttı. Daha sonra
cami önünde soydaşlarla tolaşarak bayramlarını
tebrik eden Bozdağ burada yaptığı konuşmada,
"Bulgaristan'daki soydaşların, Türkiye'de bulunan
vatandaşların ve bütün
İslam alemindeki Müs-

Kırcaali’de Ramazan Bayramı coşkusu
1. sayfadan devam

saat 6:57’de müminler
namaza saf tuttular. Onların arasında bir hayli
gencin bulunması çok
güzel bir olaydı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Meclis Başkanı Raif
Mustafa, Kırcaali Vali
Yardımcısı Nazmi Mümün, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Mustafa
Ahmed, HÖH Kırcaali
İlçe Teşkilatı Başkanı
Muharfrem Muharrem,
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı Kadir Mustafov da
bugün bayram namazını
Merkez Camii’de kıldı-

lar.
Nama z sonrasında
cami kapısı açılınca on-

larca çocuk büyüklerin
ellerini öpüp para ve
şeker toplama fırsatını

İvo Radoykov
Anadolu Ajansı
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AB Fonlarının ortak logosu ve sloganına ilişkin yarışma başladı
Başbakan Yardımcısı
ve Adalet Bakanı Zinaida Zlatanova düzenlediği
basın toplantısında, “Bakanlar Kurulu toplantısında gelecek programlama
dönemi için operasyonel
programların ortak logosunu kullanma kararı
alındı” diye bildirdi. Başbakan Yardımcısı, “Şimdiye kadar ayrı ayrı operasyonel programların
kendi logosunu kullanma
uygulaması memnun
edici olmayan sonuçlar
verdi” diye yorumladı.
Bu bağlamda Zlatanova,
Avrupa Birliği Fonlarının
2014-2020 dönemi için
ortak logosu ve sloganına ilişkin yarışmaya start
verildiğini duyurdu.
Yarışmaya yaş, millet
ve profesyonel yeterlilik
farkı yapılmaksızın herkes katılabilir. Zlatanova
adaylara yönelik istemlerin minimum olduğunu

tarafından değerlendirilecek. Zlatanova, logo tasarımları facebook sosyal
paylaşım ağı aracılığıyla
geniş kitle tarafından da
değerlendirilecek. Sunulan logo tasarımları 2
Ekim’de http://www.eufunds.bg/ adresinde bulunan facebook profilde
özel olarak açılan galeriye yüklenecek.
Toplam 2 logo tasarımı için ödül sunulacak.
Birinci olana 5000 leva
ile üç günlük Brüksel zi-

ve vektör grafik düzenleme programında logo ve
slogan projesi hazırlayan
herkesin katılabileceğini
söyledi. Projenin Bulgarca ve İngilizce olarak
renkli ve siyah-beyaz
varyantları da olmalıdır.

Proje tasarımı kağıt üzerine ve elektronik şekilde
sunulmalıdır. Logonun
anlamını ve fikri kısaca
açıklamalılar. Proje tasarımı 1 Ekim 2013 tarihine
kadar Bakanlar Kurulu
binasına saat 17.00’ye

kadar gönderilmelidir.
Logo tasarımları operasyonel program, Bulgaristan Ressamlar Birliği,
Bulgaristan Gazeteciler
Cemiyeti ve başka örgütlerin temsilcilerinin
yer aldığı bir komisyon

cağını bildirdi. Şu anda
fabrikada 461 kişi çalışı-

açıklandı. Sayın Deniz,
sürdürülebilir ilerleme

sini umduğunu izah etti.
İstihdamı Destekleme ve
Yeni Başlangıç şemaları üzere işe alınan işçi
personeli programları
sona ermesinden sonra da şirkette çalışmaya
devam etmeleri şansına
sahip.
Kırcaali Valisi ile şirket
müdürü bölgede yatırım
yapma ve yeni yeni iş
yerleri açma imkanlarını
da görüştüler.
Şirket, 7 yıldan beri
otomobillerin soğutma
ve radyatör sistemi için
kauçuk bileşikleri ve
plastik sistemler üretmektedir. Teklas şirketi,
Mercedes Benz, BMW,
Audi, Volkswagen, Skoda, Renault, Fiat ve otomotiv sektöründe diğer
önde gelen firmaların
otomobil fabrikalarıyla
işbirliği yapmaktadır.
Kırcaali Haber

“Teklas Bulgaria” üçüncü fabrikasını açacak
“Teklas Bulgaria” AŞ
Müdürü Müh. Metin De-

niz, Kırcaali Valisi Biser
Nikolov’a, şirketin 2014
yılının başında ülkede
üçüncü bir fabrika kura-

yor. Bu yılın sonuna kadar işçi sayısı 500, 2014
yılının sonuna kadar ise
700’ü aşması beklendiği

kaydedilmesi sebebiyle
şirketin İş Bürosu’na kayıtlı olan işsiz kişilere iş
sağlamaya devam etme-

Türkçe Öğretmenleri Trakya Üniversitesinde Eğitime Katıldı
Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri Derneği ile Kuzey
ve Doğu Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği’nin talebi üzerine geçen yıl başlayan eğitimler, bu yıl da
devam ediyor. ‘Türkçe
Eğitimi ve Türk Kültürü Çalıştayı’ adlı ders

programı vesilesiyle
24 Haziran – 5 Temmuz 2013 tarihleri arasında 20 öğretmen her
gün saat 10.00 -15.00
arası Edirne’nin Trakya
Üniversitesinde eğitim
gördüler. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Recep Duymaz’ın ‘Yeni
Türk Edebiyatı’ dersi

ile başlayan eğitim
programı, daha sonra
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyeleri
tarafından gerçekleştirildi. Derslerden kalan
zamanlarda şehrin
çeşitli tarihi bölgeleri
ziyaret edildi.
Trakya Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük ve Balkan
Araştırma Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Günşen ile gala
yemeğinde bir araya
gelen öğretmenler teşekkürlerini sundular.
Kırcaali Haber

yareti öngörülüyor. İkinci
yeri kazanan logo için
3000 leva, üçüncüye ise
1000 leva ödül verilecek.
Facebook aracılığıyla
geniş kitlenin belirlediği
logo için de 500 leva ödül
olacak.
Girişim AB destekli bir
proje kapsamında gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Kırcaali İl
Bilgi Merkezi’ne başvurulabilir.
Kırcaali Haber

Kapıkule'de geçişe
internet kolaylığı
Hayata geçirilen online takip sistemi ile Kapıkule'deki
araç yoğunluğu canlı olarak görülebilecek. Sistemle
gümrük kapılarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.
Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen gurbetçilerin çilesi hayata geçirilen sistemle tarihe karışıyor.
Kapıkule Gümrük Sahasına yerleştirilen kameralar
sayesinde gümrük kapısındaki yoğunluk internet üzerinden takip edilebilecek.
Türkiye´ye girişte en fazla kullanılan gümrük kapısı
olan Kapıkule'ye yerleştirilen kameralar sayesinde
gurbetçiler yola çıkmadan önce yol durumunu online
olarak öğrenebilecek.
Her 5 saniyede bir canlı görüntü sunan sistemle
bilgilere "trakyagumruk.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürü Müslüm Yalçın "Bulgaristan'ın herhangi bir yerine kadar gelen bir gurbetçimiz örneğin
Filibe olabilir veya Harmanlı olabilir. Orada cep telefonundan internete girerek bizim trakyagumruk.gov.
tr adresindeki linkimizden o an itibariyle Kapıkulede
Türkiye'ye giriş için bekleyen ne kadar araç olduğunu canlı olarak görebilecektir. Böylece Kapıkule'den
mi Hamzabeyli'den mi veya diğer kapılarımızdan mı
gitmek isteyip istemeyeceklerini kendileri karar verebilecektir" dedi.
Hayata geçirilen sistemle Sınır Kapıları'ndaki yoğunluğun büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Eski Türk milletvekillerine hapis

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden
(HÖH) iki eski milletvekili yolsuzluk olaylarına karışmaktan suçlu bulunup toplam 21 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Sofya İl Mahkemesi'nde görülen davada Mithat
Tabakov'a 11, Güney Sefer'e ise 10 yıl hapis cezası verildi. Davada Tabakov ile Sefer'in suç ortağı olarak yargılanan Rositza Milçeva adlı bir kadın
da suçlu bulundu ancak aldığı ceza açıklanmadı.
Milçeva'nın, ceza aldığını öğrenmesi sonrası sinir
krizi geçirdiği bu nedenle duruşmaya kısa bir ara
verildiği kaydedildi.
Bulgaristan'ın kuzeyindeki Silistre şehrinin eski
bölge valisi Sefer, bölgedeki Dulovo şehrinin eski
belediye başkanı Tabakov ile birlikte 2006 yılında
yaptırdıktları iki altyapı projesinde zimmetine 370
bin leva (175 bin avro) para geçirmekten suçlu bulundular. Proje kapsamında Silistre bölgesinde iki
köy arasında bir tahliye yolunun inşa edilmesi öngörülüyordu.
Sever ve Tabakov ise suçsuz olduklarını ileri sürdüler.
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HÖH Kırcaali milletvekilleri vatandaşların
sorunlarını dinlemeye hazır
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) milletvekilleri Erdinç Hayrullah ve Mustafa Ahmet,
haftanın her pazartesi
günü bölgeden vatandaşlarla görüşüyor. Milletvekililer, Kırcaali Emniyet Müdürlüğü binası
yanında bulunan HÖH
parti kulübünde vatandaşlarla açık diyaloga
başladılar. Görüşmeler
saat 10.00’dan itibaren
gerçekleştiriliyor. Sayın Hayrullah ile Sayın
Ahmet, diğer Kırcaali ili
ilçelerinde de görüşme
günleri ilan edecekler.
HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı Muharrem

Muharrem, parti temsilcilerinin seçim kampanyası sırasında halka söz
verdikleri için sorunlarına
kulak verilmesi gerektiğini söyledi. Onun dışında
ilk görüşmelerde HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali
İl Teşkilatı Başkanı Bayram Bayram da hazır
bulundu.
Erdinç Hayrullah, “Seçmenlerimizin bize verdiği güveni haklı çıkarmak
bizim için son derece
önemlidir. M omç ilg rad Belediyesinin eski
Başkanı olarak bölgede var olan problemleri biliyorum. Plamen
O re ş ar ski’nin başt a

Balkanlılar Dayanışma ve Kültür
Derneği’nden kitap bağışı
Ardino Belediyesi’nin kardeş İstanbul Kartal Belediyesinde faaliyet gösteren Balkanlılar Dayanışma
ve Kültür Derneği, Ardino camisine dini kitap bağışında bulundu. Elifba ve kutsal Kur’an-ı Kerim kitaplarından oluşan bağış, dernek Başkanı Olcay Özgün
tarafından verildi. Bağış sırasında Sayın Özgün’ün
beraberindeki Eğriderelilerin geleneksel Hemşeriler
Buluşması’na davetli Kartal Belediyesi’nden mahalle muhtarları da hazır bulundular.
Cami İmamı Orhan Yakub, yapılan bağıştan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, geçen ay
başında başlayan Yaz Kuran Kursları’na giden çocuklara çok faydalı olacaklarını kaydetti. Kursa 6 ile
15 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Orhan Yakub,
“Kurs sırasında çocuklar temel dini bilgiler ediniyor,
dua etme, namaz kılma, Arapça yazılı Kuranı ve
ezan okumayı öğreniyorlar. Hoşgörülü olmayı, büyüklere karşı saygı göstermeyi öğreniyorlar” diye
paylaştı.
Yaz Kuran Kursları Ağustos’un sonuna kadar
devam edecek, eylül ayı başında ise sınavlar olacak.

Çözüm bekleyen bir istek

Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat ile görüştü. Sayın Murat,
“Ardino Belediyesi’nin sakinleri Sintçets ile Tsırkvitsa köyleri arasındaki 3,1 kilometrelik bir yol
kesiminin asfaltlanmasını istiyorlar. Asfalt olmayan bu yol kısmı Belediye’deki yerleşim yerlerinin
Bulgaristan-Yunanistan sınırındaki Makas yoluyla
bağlantı sağlıyor. Ulusal yol ağının bir parçası olan
bu yol Ardino ve Cebel (Şeyh Cuma) belediyeleri
arasındaki en kestirme yoldur” diye izah etti. Başkan, Belediye sınırları dahilinde bulunan başka
yolların da onarımı beklediğini kaydetti.
Yapılan görüşmede Ardino Belediyesi’nin projeleri, Şeytan Köprüsü’nün temellerinin güçlendirilmesi ve köprüye giden yolun asfaltlanması, acil
durumlarda yardımda bulunma olanakları üzerine
konuşuldu. Belediye Başkanı, Kırcaali Valisine belediyenin sembolü haline gelen Şeytan Köprüsü
tablosunu hediye etti.
Kırcaali Haber

bulunduğu teknokratlar
hükümeti elektrik fiyatının ucuzlaması, çocuk
bakımı için verilen annelik parasının, birinci
sınıf öğrencilerine sağlanan yardım parasının
arttırılması gibi sosyal
önlemlerden bazıları-

nı gerçekleştirdi” dedi.
Momçilgrad halkının
yaşam kalitesini yükseltecek atıksu arıtma
tesisinin kurulmasından
memnun olduğunu ifade
etti. “Kırcaali ilinin diğer
ilçelerinde de atıksu arıtma tesisleri kurulması

projelerinin gerçekleşmelerini arz ediyorum”
diye sözlerine ekledi.
Mustafa Ahmet, “Son
4 yılda idare kurumlarının uyguladığı baskıdan
küçük ve orta ölçekli firmaları kurtarmalıyız ve
yatırım yapılması için

daha uygun ortam yaratmalıyız. Bölgede yeni iş
yerleri açılması için stratejik yatırımcılara ihtiyaç
duyulmaktadır” dedi.
Milletvekilinin ifadesine
göre Gorna Arda Baraj
Sistemi kurulmasına biran evvel başlanılmalı ve
bölge ekonomisine yardımcı olunması ve yeni
iş yerleri açılması için
yerel şirketler bu projenin uygulanmasında yer
almalıdır.
Parlamento’da Spor
Komisyonu Üyesi olan
genç milletvekili Ahmet,
Kırcaali’deki Arpezos
Spor Kompleksi’nin yeniden yapılandırılmasının
öncelik olduğunu belirtti.
Hükümetin uzak, dağlık
ve yarı dağlık bölgelerde
bulunan hastanelerin korunmasına yönelik yasa
tasarısı hazırladığını
açıkladı.
Kırcaali Haber

Yüksek Yargı Kurumu, eski Sofya Şehir Savcısı
Nikolay Kokinov’u yargı sisteminden uzaklaştırdı
Yüksek Yargı Kurumu, Sofya Şehir Savcılığı görevinden ayrılan Nikolay Kokinov’u
s avc ı g ö r ev i n d e n
aldı. Buna sebep
Kokinov’un gün ışığına
çıkan Bankya kasabasında eski Başbakan
Boyko Borisov ve eski
Tarım Bakanı Miroslav
Naydenov arasında
geçen kayıtlı bir konuşmada yer almasıdır. Ses kayıtlarından
Borisov’un yasa dışı
olarak savcılık tarafından ilan edilmeden
önce savcılığın yaptığı
soruşturmalardan elde
edilen sonuçları bizzat
aldığı açığa çıkmıştı.
Borisov’a soruşturma sonuçlarını bizzat
Kokinov’un teslim ettiği anlaşılmıştı.
Bu konuşmada yer
alan üç kişinin Ceza
Kanunu’na göre 3-6
yıl arası hapis cezası
alabilirler. Kayıtlardan

eski Başbakan’ın Ceza
Kanunu’nun 289.maddesine göre bir suç işlediği ortaya çıkmıştı.
Bu maddede savcılık
organını suç duyurusunda bulunulan bir
kişiye karşı yaptığı
soruşturmadan vazgeçirmeye teşebbüs
için ceza öngörüldüğü
yazıyor.
Fakat daha sonra
Sofya Şehir Savcılığı kayıtlı konuşmada

esas olarak suç işlenmediğine karar verdi
ve sadece yasa dışı
olarak konuşmayı kayıt eden kimliği bilinmeyen suç failine karşı
soruşturma başlattı.
Skandal sonrası görevinden istifa eden
Kok inov hak kında
da suç duyurusunda
bulunulmadı ve eski
Savcı Yüksek Yargı Kurumu’nun Etik
Komisyonu’nun gün-

demine geldi. Tartışmadan sonra yargıçlar,
eski Savcının disiplin
cezası olarak Bulgar
hukuk sisteminden tamamen uzaklaştırılmasına yönelik talepte bulunmaya karar verdiler.
Onlardan beşi basına
aktarılan konuşmada
yer almakla yargının
itibarının zarar görmesine sebep olduğu
gerekçesiyle böyle bir
talepte bulundular.
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Tütün üreticilerine 2014 bütçesinden yardım öngörülüyor
Tütün üret ic iler inin
sınır kapılarını bloke
edeceklerine dair açıklamada bulunulmasının
ardından Tarım ve Gıda
Bakanlığı (MZH) Basın
Merkezi’nden, “Tütün
üreticilerine 2013 yılı için
73 milyon leva miktarında
verilecek sübvansiyonlar
2014 Devlet Bütçesi’nde
öngörülecek. Sektöre
aynı miktarda para yardımı sağlanacak” diye
bildirdiler.
Tütün üreticilerine yaklaşık 73 milyon leva olarak ulusal ödemeler şemasına göre 2010, 2011
ve 2012 yılları için yardım
yapıldı. Bu sebeple MZH
tütün sektörün 2014 yılından sonra da ulusal yardım şeklinde sübvanse
edilmesine dair anlaşma
sağladı.

lara son verilmesi kararına gelince tüm AB üyesi
ülkelerine geçerli olduğu
vurgulanıyor.
Bakanlığın çabalarına ve
Avrupa Parlamentosu’nun
desteğine rağmen, özel
şemalar üzere desteklenebilir sektörlerin listesi düzenlemede kaldı.
Bu şekilde tüm Avrupa
Bir liği’nde do ğr udan
doğruya yapılan ödemelerle tütün üreticilerinin
desteklenmesi imkanı
ortadan kaldırılmış oldu

Mevcut dönemde olduğu gibi her yıl MZH, tütün
üreticilerine yardım sağlamak için ulusal ödeme

şemasını uygulamaya devam edecek. Bakanlığın
amacı 2020 yılına kadar
ulusal yardım miktarının

korunmasıdır. 2014 yılından sonra Avrupa Birliği
tarafından tütün üreticilerine verilen sübvansiyon-

Ulusal Sağlık Sigorta Kasası’nın
yeni Başkanı Rumyana Todorova
Millet Meclisi, Rumyana
Todorova’yı Ulusal Sağlık
Sigorta Kasası Başkanı
seçti. Bu göreve Todorova, Bulgar Sosyal Partisi
(BSP) tarafından aday
gösterildi. Diğer aday ise
Dr. Dinço Genev, Hak ve

Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) adayıydı.
Rumyana Todorova bu
görevde Üçlü Koalisyon
hükümeti sırasında da
almıştı. Fakat Todorova,
ikinci dönemini sonlandıramadı ve o zamanki
iktidardaki GERB partisi
tarafından baskı gördüğünü öne sürerek istifasını sundu. GERB iktidarı,
Sağlık Kasası’nın önceki
yıl için raporunu kabul

etmeyi reddedip, Sağlık
Sigorta Kanunu’nda değişiklikler yaptı. Kanun düzenlemesine göre NZOK
Başkanı, sınavla atama
sonucu değil, Parlamento
tarafından seçiliyor.
Ardından çoğunluk oyla

GERB partisinin adayı
Plamen Tsekov, NZOK
Başkanı olarak onaylandı. Tsekov, geçen ay
Sağlık Kasası’nda kaosun hakim olmasına sebep olduğu ve mali kaynakların şeffaf biçimde
harcanmadığı gerekçesiyle görevden alındı.
NZOK Başkanı seçildikten hemen sonra Rumyana Todorova, belirlediği
temel öncelikleri saydı.

Dr. Todorova, paranın
nereye gittiğini öğrenmek
için ilaç politikasının tam
analizi yapılacağını söyledi. Bu fazladan olan
giderlerin yeni ürünlerin
kullanmaya başlanmasından mı, yoksa başka se-

beplerden kaynaklandığını mı araştırılacak. Hastanelerde neden hasta
yönlendirme formlarının
eksik olduğu, neden belirli bölgelerde bu formun
yetmediği denetlenecek.
Bunun için ayrı ayrı bölgelerde ne olduğunun
gün yüzüne çıkarılması
için bölge sağlık sigorta
kasaları da denetimden
geçecek. Bununla birlikte ağustos ayından son-

ra Bulgaristan Hekimler
Birliği ile müzakereler
başlayacak. O zamana kadar kurumun mali
durumu belirlenecek ve
Vergi Dairesi’nin topladığı
vergilere göre gelecek yıl
kasanın ne miktarda mali
kaynaklarla çalışacağı
açıklanacak. Sigortasız
olanların sayısı, kasanın
sunduğu yeni faaliyetlerden faydalananlar arasında sigortasız vatandaş olup olmaması gibi
soruların cevabına önümüzdeki günlerde cevap
aranılacak.
Rumyana Todorova’ya
NZOK Başkanı atamasının Bulgaristan İçin
Koalisyon’dan Avrupa
Parlamentosu Milletvekili İliyana Yotova’nın kız
kardeşi olması sebebiyle
siyasi bir atama olarak
kabul edilmesi konusunda endişeli olup olmadığı soruldu. Dr. Todorova,
kendisinden 6 yaş küçük
kardeşiyle büyüklerin
sözünün dinlendiği bir
ailede yetiştirildiklerini
söyledi. Bu durumda kız
kardeşinin AP milletvekili
olmasına Yotova’dan çok
kendisinin katkısı olduğunu belirtti. Yeni NZOK
Başkanı, “Ben bir şeyin
doğruluğuna inanmıyorsam, kimse karar almam
için beni etkileyemez”
diye vurguladı.
Kırcaali Haber

ve bunun ana sebebi AB
üyesi ülkelerin sigara içilmesine karşı mücadele
etme politikasıdır. Bu sebepten dolayı MZH, tütün
üreticilerinin çıkarlarını
ulusal ödeme şeması
uygulayarak savunacak.
Ülkenin belirli bölgelerinde yaşayan halkın geçim
kaynağı olan tütün üreticiliği Bulgaristan’ın tarım
sektöründe önemli yer
alıyor.
Kırcaali Haber

İtalyan uzmanlar, Kırcaali
Valiliğini ziyaret etti
İtalya’nın Veneto Bölgesi’nden gelen uzmanlar Kırcaali Valiliğinde görevli uzmanların
çalışmalarıyla tanıştı. Emanuele Brusamento

ve John Florio Campagnola Kırcaali’de İdari
Memurları-Avrupa İşbirliğinin Anahtarı projesi
kapsamında deneyim alışverişinde bulundular.
Proje, İdari Kapasitesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmektedir.
Proje ortakları Pazarcık, Plovdiv, Kırcaali, Smolyan, Haskovo ve İtalya’nın Veneto
Bölgesi Valiliği’ne bağlı Padua ESU Eğitim
Merkezi’dir.
Konuklar, Kırcaali ziyareti sırasında insan
kaynaklarına yönelik uygulamalar üzerine
konuşup İtalyan deneyimini paylaştılar. Emanuele Brusamento ve John Florio Campagnola, Pazarcık, Plovdiv, Smolyan ve Haskovo
şehirlerini de ziyaret ettiler.
Proje ortakları olan Güney Merkezi Planlama Bölgesi’nden valiliklerin temsilcileriyle Veneto Bölgesi Valiliği temsilcisi arasında işbirliği
niyetine yönelik bir sözleşme imzalandı. Bu
sözleşmeye göre iyi uygulamaların paylaşılması, bölgenin gelişimine dair yönetim uygulamaları tanıtımı, girişimcilerle eğitim kurumları
arasındaki temaslar hakkında yardımcı olunması, ortak projeler yapımı için imkan aranılması ve kültür ve turizmin teşvik edilmesi için
alışverişte bulunulması öngörülmektedir.
Kırcaali Haber
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Aptikadir Aptişev Hocayı Kaybettik
Resmiye MÜMÜN

1 Ağustos 2013 tarihinde
Kırcaali bölgesinde en gözde Türk Dili ve Edebiyatı hocalarından biri olan Aptikadir
Aptişev’i kaybettik. Hocamızın
cenazesinin aynısı gün doğup
büyüdüğü Murgovo /Esmerli/
köyündeki anne ve babalarının yattığı mezarlığa defnedildiği açıklandı.
Aptikadir Aptişev, 1934 yılında Kırcaali’nin Murgovo
köyünde dünyaya göz açtı.
Yıllar boyu Kırcaali ve yöresinde Türk çocuklarına Anadili okutmanlığı yaptı. Plovdiv
Üniversitesi “Paisiy Hilendarski”, Kırcaali “Lüben Karavelov”
Şubesi’nde Türkçe Bölümü

kapanıncaya kadar ders verdi. Son nefesine dek ömrünü
adadığı Türkçe sevdasıyla yaşadı.
Aptişev, Kırcaali Pedagoji

Mektebini bitirdikten sonra
yine aynı okulda ve ardından
da Türk Lisesi’nde okutmanlık
yaptı. Sofya Üniversitesinde
1956-1961 yıllarında Türk Dili

ve Edebiyatı ve Bulgar Dili ve
Edebiyatı okudu. O sıralarda
yerli Pedagoji Okulu hocalarıyla birlikte “9. Sınıf Edebiyat
ve Okuma” Türkçe ders kitabını çıkardı. Yüksek eğitimini
tamamlayınca Kırcaali’nin Çiflik köyü okulunda yedi yıl müdürlük yaptı. Onun zamanında okul liseye dönüştürüldü.
Daha sonra Aptişev, Kırcaali
“Mitko Palauzov” Lisesi’nde
sekiz yıl Türkçe öğretmeni
olarak çalıştı. Bulgarlaştırma
süreci döneminde Kırcaali’nin
çeşitli liselerinde ve Rodopi
öğrenci yurdunda toplam 18
yıl eğitmenlik yaptı. Emekliye
ayrılınca, 1998 yılından Momçilgrad (Mestanlı) İmam Hatip
Lisesi’nde bir buçuk yıl müdür

Bulgaristan Türklerinin meşalesi Nuri
Turgut Adalı, ölümünün 9. yılında anıldı
05.08.2013 tarihinde onlarca
siyaset adamı, aydın ve yakınları Bulgaristan Türklerinin meşalesi merhum şair Nuri Turgut
Adalı’yı ölümünün 9. yılında
doğup büyüdüğü Kirkovo’nun
Ostrovets (Adaköy) köyünde
bulunan mezarı başında andılar.
Yapılan anma töreninde Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Başkan Yardımcısı Ruşen
Riza, HÖH Kırcaali milletvekilleri Müh. Erdinç Hayrullah ve
Mustafa Ahmet, Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hsan Azis,
Kirkovo Belediye Başkanı Sali
Ramadan, Mestanlı Belediye
Başkanı Akif Akif, Kırcaali Vali
Yardımcısı Musa Yusuf, Kırcaali İl Başkanı ve Cebel (Şeyh
Cuma) Belediye Başkanı Bahri
Ömer, HÖH Gençlik Kolları İl
Teşkilatı Başkanı Bayram Bayram hazır bulundular. Törene
Nuri Adalı’nın Ostrovets’de
yaşayan oğlu Fikret Adalı, Kırcaali İlinden Siyasi Tutuklular
Vakfı Başkanı Halil Rasim,
eski HÖH Milletvekili Ahmet
Hüseyin, bölgeden belediye
başkanları ve parti liderleri de
katıldılar.
Ruşen Riza yaptığı konuşmada, “Nuri Adalı, 1945-1989

yılları arasında komünizm rejimi sırasında ülkede yaşayan
Müslümanların hak ve özgürlüklerini koruma mücadelesinde Bulgaristan Türkleri için bir
ışıktır. Bizler bugün serbestçe
Anadilimizi konuşup okumayı,
dinimizi yaşamayı, bizi temsil
eden bakanlar olmasını istediğimizi rahatça söyleyebiliriz,
fakat Nuri Adalı bunu Todor
Jivkov’un totaliter rejimi sırasında söyleyebildi ve bunun
için de o her birimizde yaşamaya devam etmelidir” dedi.
Adaköyü’nden 80 yaşındaki
Üseyin Turgutoğlu merhumun
kısaca hayat hikayesini anlattı. O, “Nuri Adalı hiçbir zaman
unutulmayacak. Nesillere miras bıraktığı şiirlerle daima
hafızalarda yaşayacak” diye
belirtti.
Gözlerinden akan yaşları tutamayan Kırcaali İlinden Siyasi
Tutuklular Vakfı Başkanı Halil
Rasim, Nuri Adalı ile tam 7 yıl
birlikte yattıkları Stara Zagora
(Eski Zara) Hapishanesi’nden
hatıralar paylaştı. Halil Rasim,
“Nuri Adalı, büyük ve değerli
bir adamdı. Daima bizleri destekledi, yol gösterdi. Babamız
gibiydi” diye kaydetti.
Çelenk sunulması ve ardın-

dan 1 dakikalık saygı duruşundan sonra Adaköy imamı
İsmail Çaylak merhumun kabri
başında dua okudu.
Anma töreni HÖH Kirkovo
İlçe Teşkilatı tarafından organize edildi.
Nuri Turgut Adalı, 1922 yılında
Adaköy’de dünyaya geliyor. Fotinovo (Çakırlı) köyü okulunda
eğitimini bitirince babası onu
Şumnu Nüvvab Medresesi’ne
yazdırıyor. Burada 3 yıl eğitim
gördükten sonra çok etkin ve
sivri zekalı bir Turancı olduğu
için okuldan uzaklaştırılıyor.
Totaliter dönemde şair, 23 yılını hapis, sürgün ve Belene’de

geçiriyor.
Ülkede Müslümanların hakla-

görevinde bulundu. Daha sonra eski Filibe Üniversitesi’nin
Kırcaali Şubesi’nin Türkçe
Bölümü’nde lektör olarak okutmanlık yaptı. Bu bölüm kapanıncaya kadar yaklaşık on yıl
Türk Grameri ve pratik dersleri verdi. Ayrıca Kırcaali’de
Türkçe basılan Yeni Hayat
gazetesinin hazırlanmasında
bir buçuk yıl emeği geçti.
Aptişev’in 20 0 0 yılında
“Atatürk’ü Andık” başlığında
Oreşnitsalı (Hasımlar) şair
Ferhat’ın tüm eserlerine ve
1922 yılında Kırcaali’de basılan Atatürk Destanı’na yer
verilen kitabı basıldı.
Hocamıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve Türk toplumumuza başsağlığı diliyoruz.

rını koruma mücadelesi verdiği için Bulgaristan Türklerinin
Nelson Mandela'sı olarak adlandırılır.
Eski Zara Hapishanesi’nde
kaleme aldığı Gönül İster Ki...
şiirinin bir dörtlüğünde yakınlarına şöyle vasiyette bulunuyor:
Ben göçerken bu felekten siz
dökmeyin gözyaşı
Seve seve koyun kabre gün
görmeyen bu nâşı...
Belki kabrim de bulunmaz bu
vahşet ülkesinde!
Gönül ister kabrim olsun bir
ağaç gölgesinde!...
Nuri Adalı 1989 yılında
Bulgaristan’dan zorunlu olarak Türkiye’ye göç ettiriliyor.
Uzun yıllar Bursa BAL-GÖÇ
Derneği’nin genel sekreterliğini yapıyor. 2004 yılında hayata gözlerini yumuyor. Bursa’da
Görükle’de Nuri Adalı’nın adını
taşıyan bir park bulunuyor.
Güner ŞÜKRÜ
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