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Şair ve Yazarlar Mestanlı’da Buluştu
Resmiye MÜMÜN

8 Nisan akşamı Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında
Kırcaali bölgesinden 20’nin
üzerinde şair ve yazar bir
araya toplandı. Etkinlik,
Momçilgrad Nov Jivot (Yeni
Hayat) Toplum Merkezi tarafından düzenlendi.
Kasaba merkezindeki Türkoaz Cafe Bar’da düzenlenen gecede bol bol şiirler
okunup, türküler söylendi.
Aynı zamanda heykeltraş,
bestekar ve şair de olan yerli
saz ve söz ustası Fahri Nur,
yeğeni müzisyen Sevkan
Nuri ‘nin darbukası eşliğinde okuduğu birçok otantik
Rumeli türküleriyle gönülleri
fethetti.
Yaratıcıları selamlayan

ünlü ressam ve aynı zamanda Nov Jivot Toplum

Merkezi Başkanı Kamber
Kamber, samimi ve dostane

Dostlar Grubu Yeni Albümünü Tanıttı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali BUKET Kadınlar
Derneği’nin çatısı altında faaliyet yürüten Dostlar Saz
Grubu’nun Rumeli Esintisi -1
adlı ilk CD albümünün tanıtımı
gerçekleştirildi.
Ömer Lütfi Kültür Derneği
salonunda düzenlenen etkinlik
büyük ilgi gördü.
Etkinlikte resmi konuklar arasında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Belediye
Başkan yardımcıları Elisaveta
Kehayova ve Hüseyin Ahmet,
Kırcaali Belediyesi Genel Sekreteri Sezgin Bekir, Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İl Başkanı ve Cebel

Belediye Başkanı Bahri Ömer,
Kırcaali Kamu Denetçisi Akif
Emin, Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet,

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Müzekki Ahmet hazır bulundular.

Devamı 6’da

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir

bir ortamda Kırcaali bölgesinden şair ve yazarları bir
araya toplamak istediklerini paylaştı. Sayın Kamber,

“Bir iş kalıba sokulunca
insan özgürlüğünden eksik kalıyor, insan özgür bir
şekilde ne düşüncesini, ne
de duygularını belirtebiliyor.
Biz bu akşam biz bize şiiri,
edebiyatı, müziği, türkülerimizi, tek sözle sevgiyi paylaşalım” ifadelerini kullandı.
Buluşmanın nerede düzenleneceğinin önemli olmadığını, Kırcaali bölgesinden
yaratıcıların bir arada olup
sevgiyi, dostluğu paylaşmalarının önemli olduğunun
altını çizdi. Nov Jivot Toplum
Merkezi olarak zaman zaman kasabada şiir geceleri
düzenlediklerini, kitap tanıttıklarını belirten ressam,
bundan iki yıl önce yerli
şairlerin katıldığı bir şiir gecesi düzenlediklerini örnek
verdi. Kırcaali Bölgesi Şair

Devamı 3’de

Oryantal tütün cinsi için kilo
başı 3 leva prim ödenecek
Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan
en kaliteli oryantal tütün cinslerinden Basma için kilo başına 3
leva prim ödeneceği bildirildi. 2
ton tütün rekoltesi elde edenlere
kilo başı 3 leva bu
miktardan daha
fazla rekolteye
sahip olanlara ise
primin 2,04 levaya kadar ödeneceği kaydedildi.
Burley ve Kabakulak cinsi tütün
yetiştirenlere kilo
başına 1,17 ve
1,60 leva ödenecek. En düşük
miktarda yardım kilosuna 93
stotinka olarak Virjinya cinsi tütün için ödenecek.
Primlerin tüm tütün üreticilerine bu ayın sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.
Bu yıl tütün için toplam 100
milyon leva tutarında prim ayrıldı. Kıyaslamak gerekirse, ge-

çen yıl tütün üreticilerine ulusal
bütçeden 84 milyon leva yardım
ödenmişti.
Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan

Tütün ve Tütün Ürünleri Kanununda yapılacak değişikliklerle
tütün üreticileri sicili oluşturulacağı belirtildi.
1 Nisan 2014 tarihinden itibaren tüm tütün üreticileri bu sicile kayıt olmak için ilçe Tarım ve
Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.
Kırcaali Haber
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Cecilia Malmström: “Çitler ve duvarlar göç süreçlerinin
yönetiminde sistematik sorunları çözemiyor”
Avr upa Komisyo nunun içişlerinden
sorumlu üyesi Cecilia Malmström,
Bulgaristan'ın kaçak
geçişleri önlemek için
Türkiye sınırına çektiği tel örgüyle ilgili olarak, çitler ve duvarların
problemleri çözmediğini söyledi.
İki günlük ziyaret
için Bulgaristan'da
bulunan Malmström,
Bulgar medyasına
yaptığı açıklamada,
Bulgaristan'ın sınırlarını koruma görevi
bulunduğunu, aynı
zamanda insan haklarını koruması gerektiğini belir terek,
Bulgaristan'ın sığınmacı akınlarını önlemek için aldığı tüm önlemlerin AB kurallarına
ve AB'nin uluslararası
yükümlülüklerine uygun olması gerektiğine

bul Anlaşması ve vize
serbestliği konusundaki diyaloğun başlangıcının, Türkiye'nin
AB ile işbirliği isteğini
gösterdiğini belirten
Malmström, Geri Kabul Anlaşması'nın yakın zamanda yürürlü-

ğe gireceğini söyledi.
Malmström, bunun
da Türkiye'deki yetkilileri, reformların devamı ve AB üyesi ülkelerle işbirliği için teşvik
edeceğine inandığını
sözlerine ekledi.
Anadolu AJANSI

Cezaevlerinde
Doluluk Sorunu
dikkati çekti.
"Mültecilerin insan
hakları korunmalı.
Uluslararası korumaya
muhtaç insanların sığınma haklarına saygı
duyulmalı. Çitler ve duvarlar göç süreçlerinin
yönetiminde sistematik
sorunları çözemiyor ve

kısa vadeli çözümlerdir" diyen Malmström,
AB ülkelerinin uzun
vadeli çözümlere ihtiyaç duyduğuna işaret
etti.
AB ülkelerinin, göç ve
sığınma hakkıyla ilgili
sorunlarla başa çıkabilmeleri için sınırla-

rını çağdaş ve insani
yöntemlerle koruması
gerektiğini ifade eden
Malmström, orta ve
uzun vadeli yapısal
reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Türkiye ile ilişkiler
Türkiye'nin AB ile
imzaladığı Geri Ka-

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Adalet
Bakanı Zinaida Zlatanova, ülkedeki cezaevlerinin doluluk sorununun çözümü ve mahkumların bütçeye verdiği yükün azaltılması amacıyla
elektronik kelepçe uygulamasına geçilmesini
önerdi.
Bakan Zlatanova, Bulgaristan ceza mevzuatında elektronik gözetim uygulamaları konusundaki
bir toplantıda, “Cezaevi, ceza uygulamasında
son çare olmalı” dedi ve elektronik gözetimin

Bulgaristan hava sahasını Yunan
Hava Kuvvetleri koruyacak
Bulgar istan savaş
uçakları eskidiği için
hava sahasını gerektiğinde Yunan Hava Kuvvetleri koruyacak.
Yunanistan Milli Sa-

Yunanistan Hava Kuvvetleri Genel Kurmay
Başkanı Korgeneral
Evagnelos Tournas ile
Bulgaristan Hava Kuvvetleri Başkanı Tümge-

araçların belirlenmesi
ve iki devletin havaalanlarındaki hava polisliği
için sınırlar ötesi operasyonların yapılması
süreci ile ilgili olduğu

vunma Bakanlığı ile
Bulgaristan Savunma
Bakanlığı arasında teknik aranjman (Technical
Arrangement: ΤΑ) anlaşması imzalandı.

neral Konstantin Popov
18 Mart Salı günü Teknik Aranjman’a imza
attılar.
Sözkonusu Teknik
Aranjman’ın gerekli

kaydedildi.
Bulgaristan’ın savaş
uçakları eski olduğu için hava polisliği
operasyonlarının gerçekleştirildiğinde ya-

pılan anlaş ma çerçevesinde Yunan Hava
Kuvvetleri’ne ait savaş
uçaklarının aktif hale
gelmesini ve Bulgaristan hava sınırlarında
faaliyet göstermesi talep edilebilecek.
Yunan basınında, Yunan Hava Kuvvetleri’nin
geçirdiği zor günlere
rağmen, Yunan Hava
Kuvvetleri’nin gerek nicelik gerekse de nitelik
açısından NATO ve
Avrupa genelinde en
önemli ve önde gelen
hava kuvvetleri arasında yer almaya devam
ettiği belirtiliyor.
Bulgaristan Savunma
Bakanı Angel Naydenov Yunanlı mevkidaşı
Dimitris Avramopulos
ile birlikte yaptığı açıklamada “İnanın bana,
böyle bir anlaşma
NATO çerçevesinde
dahi birçok ülke arasında yoktur” ifadelerini
kullandı.
Azınlıkça

avantajlarını anlattı.
Zlatanova, mahkumların gerek sosyalleşmesi,
gerekse bütçeye verdikleri yükünün azaltılması
için GPS özelliği bulunan elektronik kelepçe uygulamasının verimli çözüm olacağını savundu.
Cezaevinde kalan bir mahkum için devletin
günlük masrafının 2,5 avro olduğunu ifade eden
Zlatanova, elektronik kelepçe uygulaması ile bu
maliyetin yarı yarıya düşürebileceğini söyledi ve
cezaevlerinin doluluk sorununun da kısmen azalacağını öne sürdü.
Bulgaristan'da haklarında denetimli serbestlik
kararı alınan veya ev hapsinde bulunan mahkumlar ile ilgili elektronik kelepçe uygulamasının
iki yıllık pilot proje maliyetinin 600 bin avro civarında olacağı belirtildi. Proje, Norveç’in sağladığı
bir finansal mekanizma ile desteklenecek.
Pilot projenin amacı, su geçirmez ve kırılmaz
elektronik kelepçenin topluma tanıtılması olacak.
Nüfusu 7,34 milyon olan Avrupa Birliği’nin en
yoksul üyesi Bulgaristan’ın açık ve kapalı cezaevlerinde bulunan mahkum sayısı 11 bine yaklaşıyor. Adalet Bakanlığı, ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkede ihtiyaç duyulan 10 yeni cezaevinin
inşaatı için 1 milyar avroluk ek bütçe yaratılması
gerektiğini açıklamıştı.
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Şair ve Yazarlar Mestanlı’da Buluştu
1. sayfadan devam

ve Yazarlar Mestanlı
Buluşmasının gelenek
haline gelmesini arzu
ettiğini ifade etti.
Daha sonra tek tek
geceye katılan yaratıcıları tanıttı. Şair ve
yazarlardan başka,
geceye Momçilgrat
bölgesinden Bursa’ya
göç eden ressam Şaban Okan ve Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat

oldular. Kırcaali’de sık
sık kültürel etkinlikler

Derneği Başkanı Mü-

düzenleyen Müzekki

zekki Ahmet konuk

Ahmet’e teşekkür eden

SEVGİ

Sayın Kamber, Kırcaali
Bölgesi Şair ve Yazarlar Mestanlı Buluşması fikrinin de böyle bir
geceden sonra yerli
yaratıcıların bir araya
gelmesiyle doğduğunu paylaştı. Kırcaali’de
düzenlenen Çanakkale
Şehitlerini Anma Töreninden sonra birkaç
şair arkadaşla bölgeden şair ve yazarların
eserlerine yer verilecek
bir derleme kitabı basılmasına karar verdiklerini açıkladı. Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat
Derneğinin desteğiyle hazırlanacak olan
kitapa Rodoplu yaratıcıların eserlerine yer
verileceği açıklandı.
Teklifler üzerine kitabı
yayına hazırlayacak bir
ekip kuruldu.
Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Müdürü
ve Kırcaali Haber Gazetesi sahibi Müzekki
Ahmet, derlemeye ismini duyurmuş şair ve
yazarlardan başka ilk
eserlerini kaleme alan
genç yaratıcıların da

girmesini teklif etti. Bu
şekilde onların teşvik
edileceğini düşünüyor. Bu tür girişimlere
her zaman yardımcı
olmaya hazır olduğunu
söyledi.
Yazar avukat Mustafa
Bayramali, geceyi teşkilatlandıran Kamber
Kamber’e teşekkür
ederek, daha birkaç yıl
önce Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan

Azis’in yerli yaratıcıların eserlerini içeren kitabın hazırlandığında
basılmasını üstlendiğini hatırlattı. Bu teklifin değerlendirilmediğinden üzüntü duyduğunu paylaştı. Bu
tür buluşmaların daha
sık ve değişik yerlerde yapılmasını öneren
yazar, dayısı Dr. İsmail
Cambazov’un son kitabı Beşiğim ve Eşiğim
eserini geceye katılan
herkese dağıttı.
Yazar eserinde Rodop bölgesine Türklerin, Slavların, Pomak-

GECE

Bir duygu var içimde
Günlerdir
Gecelerdir
Sevgi duygusu
Sevdiğim köyüme
Sevdiğim evime
Çok sevdiğim arkadaşlarıma
Candan sevdiğim,
Dünyalar güzeli, tatlı
Nesibe anneme…

Geceye düşen neydi sahiden
Bu karanlık yük ona niçin yüklendi
Kuşların sesi…
İnsanların sesi…
Ağaçların fısıldayışı
Allah geceleri başımızdan
eksik etmesin…

İSTANBUL VE BEN

Usuldan yağan yağmurun
Fısıltısında bile uyursun
Bir duygu var anlatamadığım
Neyi beklediğini bildiğini için
Sen bir hisle
Bir özlemle bekle
Ben bir sabah seherinde
kapında biteceğim.

İstanbul’a başka bakıyorum artık
Seni, anlayamıyorum da bazen
Senden soğuduğum da oluyor
Hani, çözemiyorum seni
Bir yanım İstanbul
Bir yanım Kırcaali
Her şeye rağmen
O yüzden sana minnettarım
Canım İstanbul’um
Gül İstanbul’um…

ların nereden gelip,

nasıl yerleştiklerini
yansıtmaktadır. Dr.

getirdi. Bunun dışında
yazar, yine Dr. İsmail
Cambazov’un iki ciltlik
Bulgaristan’da Başmüftülük Tarihi kitabını
Nov Jivot Toplum Merkezine hediye etti.
Daha sonra Sayın
Kamber tüm konuklarına Osmanlı Döneminde Sultan Yeri Kazası
ve Onun İdari Merkezi
Mestanlı başlığında
1320 yılından bu yana
bölgede Türklerin ve
Müslümanların yaşadığına dair bilgi veren
bir yazı dağıttı.

Camba zov yaptığı
araştırmalara da kitabında yer verdiğini
belirten Sayın Bayra-

Gece şairlerin şiirleri
ve müzisyenlerin türküleriyle devam etti.
Ayrıca söylenen bir-

mali, bunun üzerine
Ardino’nun (Eğridere)
Osmanlı Sultanlığına
üç sadrazam verdiğini
paylaştı.
Ayrıca kitapta yazarın
günümüz yaratıcılarına ve kendi sülalesine de değindiğini dile

çok fikralar da geceye
neşe kattı.
Kırcaali Bölgesi Şair
ve Yazarlar Buluşmasının ikincisi Haskovo’da,
üçüncüsünün ise Krumovgrad kasabasında
gerçekleştirilmesine
karar verildi.

BEKLEYİŞ

Hilmi FEYZULLAH
Mestanlı
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AP Milletvekili Seçimlerinde 18 Parti Yarışacak
Bulgaristan’da yapılacak AP seçimleri için
18 siyasi partinin yanı
sıra altı koalisyon ve
beş bağımsız adayın
kayıtlarını yaptırdığı
bildirildi.
Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’da 25
Mayıs’ta yapılac ak
Avrupa Parlamentosu
(AP) milletvekili seçimleri için 18 siyasi partinin yanı sıra altı koalisyon ve beş bağımsız
adayın Merkez Seçim
Komisyonu’na kayıtlarını yaptırdığı bildirildi.
Merkez
Seçim
Komisyonu’nun belirlediği kurallara göre,
parti ve koalisyonların
kayıt süresi tamamlandı. Bağımsız adayların
kaydı ise 14 Nisan’a
kadar sürecek. Seçim
kampanyası ise seçim

GERB’in yüzde 17 ve
HÖH’ün yüzde 4,8
oranında oy alma potansiyeli olduğu bildirilmişti. AP için yüzde
5,88 oranında olan seçim barajına yaklaşan
diğer partiler arasında
yeni kurulan Sansürsüz Bulgaristan (BBZ),
ırkçı ve aşırı milliyetçi

Telefon konuşmaları ucuzluyor
tarihine bir ay kala başlayacak.
Bulgaristan’ın AP’deki
milletvekili kotası 17 kişiden oluşuyor. Ülkede
yapılan son kamuoyu
araştırmaları, 17 milletvekilinin 14’ünün iktidar

ortakları olan Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) ve üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile ana muhalefet konumundaki

Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi arasında paylaşılacağını
gösteriyor.
Son kamuoyu yoklam ası s o nuc un da
BSP ’nin yüzde 18,

Türkiye Vatandaşlarının Yanında
Geçen ay Belçika’nın
Ypres kasabası yakınlarında Birinci Dünya
Savaşı yıllarından kalan bombanın patlaması sonucu yaralanan
Türk işçi Ferdi Arslan’ın
annesi YTB Başkanı
Doç.Dr. Kudret Bülbül’e
teşekkür ziyaretinde bulundu.
YTB Başkanı Doç.
D r. Ku d r et Bülb ül:
“Vatandaşlarımızın

yanındayız”
Yaralanan Türk işçi
Ferdi Arslan’ın anne
ve teyzesi ile bir araya gelen YTB Başkanı
Doç.Dr. Kudret Bülbül
duruma ilişkin yaptığı
açıklamada yaşanan

ATAKA partisi ve eski
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov’un kurduğu
ABV adlı oluşum da yer
alıyor.
Nüfusu 7,3 milyon
olan Bulgaristan’da AP
seçimleri için yaklaşık
2,8 milyon seçmenin
sandık başına gitmesi
bekleniyor.

olayın oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtti.
YTB Başkanı Doç.Dr.
Kudret Bülbül: “Sizlere
yardımcı olmak bizim
görevimizdir. Her konuda yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.
Aynur Arslan: “Ne
yapacağımızı bilemedik”
Birinci Dünya Savaşı
yıllarından kalan bom-

banın patlaması sonucu
meydana gelen kazada
yaralanan Türk işçi Ferdi Arslan’ın annesi Aynur Arslan şunları söyledi: “6 yıldır Belçika’ya
gidip çocuklarımı görebilmek için vize talebin-

de bulundum fakat çeşitli sebepler yüzünden
3 kere talebim reddedildi. Oğlumun patlayan
bomba yüzünden yaralandığını duyunca da ne
yapacağımı, Belçika’ya
nasıl gideceğimi bilemedim.
Durumu gazetelere
bildirip yardım istemeyi düşünüyordum fakat
Y TB Uzmanı Alpay
Göçürücü bize ulaştı.

YTB gibi bir kurumun
olduğunu da bu sırada
öğrendik. YTB’ye ve
kendisine çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
YTB Uzmanı Alpay
Göçürücü: “Olayı öğrenir öğrenmez aileye

ulaştık”
Üzücü olayı öğrenir
öğrenmez hemen aileye ulaştıklarını belirten YTB Uzmanı Alpay
Göçürücü: “Maalesef
bir vatandaşımızın da
hayatını kaybettiğini ve
Aynur Hanım’ın oğlu
Ferdi Arslan’ın da ağır
yaralı olarak hastaneye
kaldırıldığını öğrendik.
Anvers Başkonsolosluğumuzla irtibata geçtik.
Ferdi Arslan’ın annesinin Türkiye’de olduğunu bilmiyorduk. Aynur
Hanım’ın kayınpederi
bize Aynur Hanım’ın
oğlunu bir an önce
görmek istediğini söyledi. Biz de Belçika’da
federal milletvekili olan
Meryem Almacı ile irtibata geçtik. Ayrıca
Flaman Parlamentosu
milletvekili Veli Yüksel
Beyle de görüştük. Onlar da Belçika Dışişleri
Bakanlığı yetkilileri ile
irtibata geçtiler ve vize
için gerekli olan belgeler için Ankara’daki
Belçika konsolosuyla
irtibata geçtiler. Biz de
olayı takip edip aileyle
iletişimimizi sürdürdük.
Aile İzmir’den geldi ve
kısa sürede vizelerini
aldılar” dedi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'da faaliyet gösteren üç mobil şebeke
operatörü ile ilgili getirilen yeni düzenleme sonrası
cep telefonu ile yapılan görüşmelerin ilk yarım dakikası ücretsiz oldu. İlk 30 saniyenin ardından görüşme
bedeli saniye başı hesaplanacak.
Devlet Haberleşme Düzenleme Komisyonunun
(KRS) talimatları üzerine yürürlüğe giren uygulama
sonucunda vatandaşların ödediği telefon hesaplarında belirgin düşüş bekleniyor.
Martta sona eren eski uygulamaya göre her görüşmenin ilk dakikası için, uzunluğu ne olursa olsun 60
saniyeden ücretlendiriyordu. Ülkenin üç operatöründen biri yeni uygulamaya geçtiğini bildirirken, diğer
operatörlerin de 14 Nisan'da uyum sağlamaları bekleniyor.
KRS'in talimatlarına göre mobil operatörleri ayrıca
müşterilerine, yeni uygulamaların sağladığı avantajları içeren ve en az iki alternatiften oluşan yeni
abonelik planı sunmaları gerekiyor. Cep telefonu
üzerinden internet kullanımının yaygın ve hızlı olduğu Bulgaristan'da yeni uygulamaya göre operatörler,
ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı internet hesabı 25
avroya yaklaşan müşterilerine uyarı mesajı yollayacak.
Nüfusu 7,34 milyon olan Bulgaristan'da mobil telefon abone sayısının 11 milyona yaklaştığı bildiriliyor.
Farklı operatörlerin promosyonlarından yararlanmaya çalışan bazı vatandaşlar birden fazla cep telefonu
kullanıyor. Ülke genelinde şifresiz hızlı internet erişimi
yaygın olması nedeniyle mobil operatörleri müşterilere
sundukları abonelik planlarında sürekli düzenlemeler
yaparak, hizmet ücretlerini düşürmeye çalışıyor, hizmet paketlerinde sınırsız internet erişimini ekliyorlar.

Türk Dernek Başkanları Kırcaali
Vali Yardımcılarını Ziyaret Etti
Kırcaali’de faaliyet gösteren Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve Türk Kültür ve Sanat

Derneği /TÜRKSAD/ Başkanı ve Kırcaali Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet Kırcaali
Vali Yardımcıları Nazmi Mümün ve Musa Seidahmet’i
makamında ziyaret ettiler.
Dernek başkanları derneklerin faaliyetleri ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdiler.
Vali yardımcısı Nazmi Mümün dernek başkanlarına
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve Valilik olarak
her zaman faaliyetlerini destekleyeceklerini belirtti.
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Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılara karşı protesto
Onlarca gazeteci ve
vatandaş basın ve ifade özgürlüğünü protesto etmek üzere İçişleri
Bakanlığı binası önüne
toplandı.
Sosyal paylaşım ağında “Bugün kızmamız
gerek, yarın geç olabilir”
adında açılan bir grup,
BTV sunucusu Genka
Şikerova’nın artık ikinci
kez özel aracının kundaklanması nedeniyle
destek çağrısında bulunuyor.
BT V Haber Müdür ü Venelin Petkov,
Şikerova’nın eski ve
mevcut meslektaşları
protesto için toplandılar.
Şikerova, “Gördüğüm
ilgiden dolayı çok duygulandım. Buraya gelip
gelmeme konusunda
tereddüt ettim, çünkü
dikkat odağı olmak istemem, fakat benim
görüşüm prensip meselesidir. Vatandaşa

veya gazeteciye yönelik olsun farketmeksizin,
ben her türlü baskıya
karşıyım” dedi.
Olayla ilgili Avrupa
Gazeteciler Birliği’nin
bildirdiği görüşte kurumların açıklama yapmak zorunda oldukları
belirtiliyor.
Bu birliğin üyesi olan
İvan Radev, cevapların

önemli olduğunu, ülkenin şiddete ihtiyacı olmadığının altını çizdi.
Radev, “İki gün önce
Genka’nın arabasının
kundaklanması olayı
ilk değil. Geçen hafta 7
Gün Spor Gazetesinin
Genel Yayın Yönetmen
Yardımcısı Vladimir
Zarkov’a da saldırı düzenlendi.

Radev, “Ondan önce
Saşo Dikov’un ve Galevi kardeşlerle ilgili
araştırma yapan Dupnitsalı gazeteci Lidiya
Pavlova’ya da saldırılar
yapıldı. Bu suçların hiçbir faili tespit edilemedi.
Bir gazeteciye karşı saldırı düzenlendiği zaman
kurban sadece kendisi
değil, tüm toplumdur.

Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Bürhan
Abazov’dan tütün üreticilerine çağrı
Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Bürhan
Abazov, Burgaz şehrinde düzenlenen tarım
üreticileri ve besicilerle
bilgilendirme seminerinde, “2016 yılında Bul-

garistan, Avrupa Birliği
ülkelerinde yapılan
doğrudan ödemelerin
ortalama miktarına eşit
olacak. Tarım sektöründe değişiklikler yapılıyor
ve bu da çiftliklerde kullanılan modern teknik
araçlar ve donanımdan

belli oluyor” dedi.
Bakan Yardımcısı, seminerin tarım üreticilerini AB’nin 2014-2020
Genel Tarım Politikasında yeniliklerle tanıştırmak amacıyla ülke

genelinde düzenlenen
seminerlerden biri olduğunu söyledi. Tarım
ve Gıda Bakanlığı’nın
gelecek 7 yıl içerisinde temel önceliklerinin
sebze, ağaç yetiştiriciliği ve hayvan üretimi
olduğunu belirtti. Aba-

zov, “Bu sektörlere, diğer tarım sektörlerine
kıyasla birinci program
döneminde finansal
destek sağlanmadı. Bu
sebepten dolayı yeni
döneme ilişkin kural-

ların belirlenmesinde
denge sağlanılması
için bu sektörlere idari
ve mali açıdan destek
verilmesi dikkate alınacak” diye kaydetti.
1 Nisan’dan itibaren
tütün üreticileri sicili
başlatıldığına dikkat çe-

ken Bakan Yardımcısı,
tütün üreticilerinin ilçe
tarım şubelerine kayıt
başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.
Bu sicile kayıt olmanın
hiçbir idari sorumluluk
ve yükümlülük doğmadığının altını çizdi.
Abazov, Bakanlığın
böyle bir sicil oluşturmakla tütün üreticilerinin yetiştirdiği tütün
cinsleri ve tütün alanlarına ilişkin veri bazını
yeniden yapılandırılmasını amaçladığını kaydetti. Elde edilen veriler
üzerine sektörün desteklenmesine yönelik
gelecekte imkanlar
doğrultusunda yönetim
kararları alınabileceğini
belirtti.
Bakan Yardımcısı,
bu yıl tütün üreticilerine 100 milyon levanın
üzerinde ulusal destek
programlarınca ek ödeme yapılacağını hatırlatarak, Tütün Danışma
Konseyinde bu kaynakların dağıtım şemasına
dair karar alınacağını
bildirdi.
Kırcaali Haber

Bu gazeteci baskıya
boyun eğerse, tutumunu değiştirip olayları
dürüst yansıtmaktan
vazgeçerse, o halde
onun tüm dinleyicileri,
seyircileri, okuyucuları,
yani tüm toplum kaybediyor” dedi.
Başsavcı Sotir
Ts at s a r ov ’un S a ş o
Dikov ve Genka
Şikerova’nın araçlarının yakılmasıyla ilgili
mahkeme süreçlerini
yürüten herkesle çalıştay gerçekleştirdiği
açıklandı.
Başsavcı, İçişleri Bakanlığı ve Savcılığı bu
tür suçları sadece kayıt
eden kurumlar olduklarına dair eleştirdi.
Protestocularla görüşmeyi reddeden İçişleri
Bakanı Tsvetlin Yovçev,

Mecliste gazetecilere
yapılan saldırılara ilişkin
davalarla ilgili açıklamada bulundu.
Yo v ç e v, G e n k a
Şikerova’nın aracını yakanların tespit edilmesi
için elinden gelen her
şeyin yapıldığını söyledi.
Tanıkların ifadeleri
alındığını ve o bölgede
bulunan kameralardan
görüntülerin alındığını
kaydetti. Şu anda şüpheli yok, nedenler belli
değil, fakat araç kasten
yangına verilmiştir.
Yovçev, uygun olmadığı için protestocularla görüşmediğini ifade
etti.
Bu arada Filibeli gazeteciler de Şikerova’nın
lehine bir deklarasyon
yayınladılar.

Kırcaali’de temizlik kampanyası
Kırcaali Perperikon Turizm Birliği üyeleri şehrin
doğusunda Zimzelen (Kırlar) köyü yakınında bulunan Vkamenenata Svadba (Taşlaşmış Düğün) parkını temizleme kampanyasına katıldılar.
Birliğin Başkanı Müh. Fahri İdriz’e ait bu fikrin gerçekleştirilmesi için kendisi çuval, eldiven ve taşıma
araçları temin edildi. Ayrıca atık dolu çuvalların taşınması için yük kamyonu sağlandı. Kampanyaya

birçok tur operatör görevlileri, mağaza sahipleri,
turist rehberleri ve otelciler katıldı. Doğal parktan
başka katılımcılar, Sipey (Duranlar)-Zimzelen yolu
hendeklerini de temizlediler.
Atıkların büyük bir kısmı turistlerin yemek kuponları ve yerlilerin attığı çöplerdi. Sipey semti yakınında inşaat atıklarından oluşan büyük bir çöp alanı
dikkati çekti. Fakat bunların temizlenmesi belediye
ekipleri tarafından mümkün.
Perperikon Turizm Birliği Başkanı Müh. Fahri İdriz, “Bizim tarihi ve kültürel yerlerimizi ziyaretçiler
için mükemmel bir görünüme getirmek zorundayız.
Bu bizim elimizde” dedi. İş adamı, bölgedeki tarihi ve doğal yerlerin bakımını üstlenen kurumların
onları popularize etmek gibi bir ödevi de olduğunu
düşünüyor. ”Sorunlarımızın çözüm yollarını kendimiz bulmalıyız. İnsan derdine deva, bir umut ışığı,
sevgi aramaktadır. Bizim kültür anıtlarımız bunları
sunuyor.
Dambalı Tepesi, Utrobata (Dangırdak Kaya), Vkamenenata Svadba doğa harikalarına sahibiz” diye
ifade etti. İş adamı, Vkamenenata Svadba parkının aşkın geçici olmayan sembolünü arayan genç
çiftlerin nikah kıyacakları bir yer olabileceğine dair
fikrini paylaştı.
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Parlamento’da Romanların entegrasyonu tartışıldı
Bulgaristan Parlamento sunda düzenlenen
"Bulgaristan'da Romanların Entegrasyonu" konulu konferansta Roman
azınlığının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi
sorunları tartışıldı.
Ana muhalefet konumundaki Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin
Vatandaşlar Partisi'nin
(GERB) himayesinde
düzenlenen konferansta
konuşan GERB lideri ve
eski Başbakan Boyko Borisov, "Ülkemizde Roman
bir cumhurbaşkanı, başbakan veya milletvekili
olduğunda ve bu durum
toplumda endişe yaratmadığında, entegrasyondan söz edebiliriz" dedi.
"Entegrasyon" sözcüğünün başlı başına ortada
bir sorun olduğunu ima

ettiğini belirten Borisov,
(nüfusu 7,3 milyon olan)
Bulgaristan'da yüz binlerce Roman kökenli vatan-

daşın işsiz ve eğitimsiz
olduğunu vurguladı.
Romanların okuyup çalışmaları ve piyasada re-

Bulgaristan'ın tarihi ve kültürel
zenginlikleri "Değişim"le TRT AVAZ'da
Türkiye’nin dışında yaşayan soydaşlarımızın
sesini Türk dünyasına yansıtan "Değişim"
Bulgaristan’daki Müslüman Türk nüfusun en yoğun olduğu Kırcaali’den
bugün 16 Nisan’da seslenecek ve bölgede yaşayan soydaşlarımızın
sesi olacak.
"Değişim" Kuruluş öyküsü 14. Yüzyıla uzanan
Kırcaali gezisine şehrin kurucusu Gazi Kırca
Ali’nin mezarının yanı
başında bulunan 200
yıllık Merkez Camiinden
başlayacak. Programa
konuk olan Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet,
yürüttükleri çalışmalar
hakkında bilgi verecek.
TRT AVAZ'da Değişim
farkıyla gündeme gelecek bir başka konu da
Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin ekonomik durumu olacak.
Bulgaristan bir Avrupa
Birliği ülkesi olmasına
rağmen işsizlik oranı hayli yüksek. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde. Bu nedenle başta
Kırcaali olmak üzere ülkedeki Türklerin büyük bir
bölümü kırsal kesimlerde
yaşıyor. Özellikle gençler
batı şehirlerine ya da Avrupa ülkelerine göç ediyor. Programa konuk olan
hükümet ortağı Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin
Genel Başkan Yardımcısı
Ruşen Rıza, Türklerin işsizlik sorununu çözmeye
yönelik çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Programda hem bölgedeki işsizliği azaltmak
hem de cazip yatırım imkanlarını değerlendirmek

amacıyla Türk girişimcilerin Kırcaali’de gerçekleştirdiği yatırımlar ekrana
getirilecek.
Kırcaali'de Osmanlı izlerinin en taze olduğu
ilçelerden biri olan Koşukavak, ülkede yaşayan
Türklerin totaliter rejim
döneminde yaşadığı baskılara direnişinin simge
kenti Kirli ilçesi olacak.
Programa konuk olan dönemin canlı tanıklarından
Gazeteci Mehmet Türker
o günlerde Türklerin yaşadığı acı olayları anlatacak.
Totaliter rejim döneminde baskılara maruz kalan,
şehitler veren Bulgaristan
Türkleri dillerini, dinlerini
ve kültürlerini korumayı
başardılar. Ülkede faaliyet gösteren pek çok dernek Bulgaristan Türklerinin zengin halk kültürünü
yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.
Bu derneklerden biri olan
Kırcaali’nin Mestanlı ilçesindeki Türk Kültür Sanat

ve Etkileşim Derneğine
bağlı gençlerin sunacağı
halk oyunları gösterileri
ve halk müziği sanatçısı
Fahri Nur'un
seslendire ceği Balkan
Türküleri izleyicilere unutulmaz anlar
yaşatacak.
Değişim,
Bulgaristan'ın
turizm değerlerini de ekrana getirecek.
Ülkenin Türkiye sınırına yakın şehirlerinden Hasköy’e bağlı
kaplıcalarıyla ünlü ilçesi
Mineralni Bani en çok turist çeken yerlerden biri.
Termal suları nedeniyle
bir çekim merkezi haline gelen ve her yıl şifa
bulmak isteyen binlerce
kişiyi ağırlayan Mineralni
Bani'nin Türk Belediye
Başkanı Mümin İskender
ilçede gerçekleştirdiği
yatırımları ve projelerini
anlatacak.
Değişim'de ekrana gelecek bir başka konu
da Smolyan’a bağlı bir
kasaba olan Madan’da
yaşayan Pomak Türkleri olacak. Burada konuk
olduğu bir Pomak aileyle
sıcak sohbetler ve kaçamak yemeği ekrana yansıyacak renkli görüntüler
arasında...
Türkiye'nin Avrupa'ya
açılan
kapısı
Bulgaristan'ın tarihi ve
kültürel zenginlikleri "Değişim" le TRT AVAZ'da...
TRT

kabet edebilecek nitelikleri olmaları gerektiğinin
altını çizen Borisov, "Bulgaristan gibi bir devlette
1,5milyon kişi çalışıyor
ve geri kalanlar emeklilik maaşı veya sosyal
yardımlara dayanarak
yaşıyorsa, o devletin geleceğinden iyi olacak hiç
bir şey beklenemez" ifadesini kullandı.
Konferansa katılan Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova, yaptığı

konuşmasında çok sayıda etnik ve dini grupların yaşadığı başkentteki
uyumun bir entegrasyon
örneği teşkil ettiğini söyledi.
Romanların toplumsal
uyumunun sağlanmasının
uzun yıllar süren kalıcı bir
çalışmanın ürünü olabileceğini belirten Fandıkova,
"Avrupa Komisyonu'nun
4 Nisan'da yayınladığı
Romanların entegrasyonuna ilişkin bir raporda,
Bulgaristan'da uygulanan mecburi okul öncesi
hazırlık eğitimi başarılı
bir adım olarak gösterildi"
diye konuştu.
Entegrasynun ilk ve en
önemli adımın eğitimden
geçtiğini söyleyen Fandıkova, Avrupa Birliği'nin
verdiği maddi destekle
Romanların kendi içine
kapanmış topluluğun
dışına çıkmalarının sağlanması gerektiğini ifade
etti.
Sofya Belediyesi'nin Romanların entegrasyonu
alanında yoğun biçimde
çalıştığına vurgu yapan
Fandıkova, çocukların
okula gitmelerinin desteklendiğini, kadın ve

çocuklara takviye sağlık
hizmetlerinin verildiğini
belirtti.
Konferansta konuşan
Parlamentonun Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu
Başkanı Anna Straşimirova da Romanların entegrasyonun ülkeye sağlayacağı ekonomik ve sosyal
yararlara vurgu yaparak,
Romanların emek piyasasına daha geniş şekilde
katılımının devletin sosyal
sistemine katkı sağlayacağını belirtti.
Resmi kayıtlara göre
Bulgaristan'da 400 bin
civarında, gayriresmi
rakamlara göre ise bir
milyonu aşkın Roman
yaşıyor. Ülkedeki en hızlı
nüfus artışı, eğitim düzeyi genel olarak düşük
olan Romanlar ülkede
en büyük etnik azınlık
olarak görülüyor. Dünya
Bankası'nın istatistiğine
göre Bulgaristan'daki
Romanların yüzde 47'si
Hıristiyan, yüzde 32'si
Müslüman. Romanların
yüzde 66'sı kendi ana
dilini konuşurken, yüzde
21'i Bulgarca, yüzde 13'ü
ise Türkçe konuşuyor.
Anadolu Ajansı

Dostlar Grubu Yeni Albümünü Tanıttı
1. sayfadan devam
BUKET Kadınlar Derneği Başkanı Sabiha
Mestan selamlama konuşmasında CD tanıtımına gelen herkese
teşekkür etti. Dostlar
Saz Grubu’nun ilk CD
albümünün Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis’in teşvikiyle, maddi ve manevi desteğiyle
dünya yüzü gördüğünü
kaydederek, kendilerine
minnettar olduklarını ifade etti. Ayrıca her zaman
derneğe destek verdiğini
belirterek, HÖH İl Başkanı Bahri Ömer’e, Kırcaali
ilindeki ilçe HÖH Kadın
Kolları başkanlarına da
teşekkürlerini sundu.
Buket Derneğine bağlı Türk Halk Müziği
Topluluğu’nun 4.yaşını
doldurduğunu belirterek, bu zaman zarfında
topluluğun faaliyetlerini
tanıtan bir slayt gösterisi
sunuldu. 20 bayan ve 6
kişilik orkestradan oluşan Topluluğunun yurt
içinde ve yurt dışında
düzenlenen birçok etkinliklere katılmasından
başka, TRT Avaz, TRT
İNT ve Tek Rumeli TV
programları için yapılan
çekimlerde yer aldığı

belirtildi. Dernek başkanı şimdiye kadar destek
gördükleri kurum, Türkiye ve Yunanistan’dan
da olmak üzere tüm sivil
toplum kuruluşları ve şahıslara şükranlarını ifade
etti.
Dostlar Saz Grubu yöneticisi Osman Cavlak,
grup üyelerini tanıttı.
Grupta yer alan isimler
saz ustaları Ali Emin,
Ahmet Başaran, Yusuf
Hüseyin, Beysin Şen ve
en yeni ve genç üyesi
Sevkan Ozan. Rumeli Esintisi -1 albümü 12
Rumeli tür küsünden
oluşuyor. Grup halinde
seslendirilen türkülerden
başka, Beysim Şen’in
seslendirdiği Deryalar,
Osman Cavlak’ın Mutluluk Treni Gelip de Geçmiş ve Ahmet Başaran’ın
Nevriye’m Nerelerde türküleri yer alıyor.
Osman Cavlak, böyle bir
albümün Bulgaristan’da
ilk defa çıkarıldığını kaydederek, “Halkımıza layık bir şey yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Türk
kültürünü, türkülerimizi
yaşatmaya çalışıyoruz ve
yaşatmalıyız”dedi. Bu akşamki organizasyondan
dolayı Sabiha Mestan’a,
dernek üyelerinden Ley-

la Arif’e ve emeği geçen
herkese teşekkür etti.
Ayrıca albümün çıkarılmasında büyük katkısı
olan Belediye Başkanı
Hasan Azis’e şükranlarını sundu. Dostlar Saz
Grubu’nun aslında 10 yıl
önce kurulduğunu belirten saz ustası, ilk albümlerine sahip olmalarının
sevincini yaşadıklarını
paylaştı. Ali Emin’in çıkardığı ilk albümünden
sonra sözü ve müziği
Osman Cavlak’a ait bir
albüm üzerinde çalıştıkları açıklandı. Ayrıca
Eylül ayından sonra Buket Kadın Koro Grubu ile
birlikte bir albüm daha
çıkarmayı planladıkları
belirtildi.
Program, Dostlar Saz
Grubu’nun ilk albümlerinden türküleri seslendirmeleriyle devam etti.
Ayrıca Deryalar ve Alan
Çayırlarında türkülerinin
hikayeleri anlatıldı. Saz
ve söz ustaları izleyicilerin büyük beğenisini
topladı.
Program, Rumeli Esintisi 1 albümünün tanıtıma gelenlere dağıtılmasıyla son buldu.
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Bulgaristan'ın NATO üyeliğinin 10. yıl dönümü
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, ülkesinin NATO üyeliğinin 10. yıl dönümünde, "Karadeniz bölgesi,
Balkanlar ve Bulgaristan
NATO'ya daha çok ihtiyaç duyuyor" dedi.
Yıl dönümü dolayısıyla başkent Sofya'nın
Merkez Orduevi'nde
" N ATO 'nun G elec e ği" konulu konferansta konuşan Plevneliev,
Ukraya'daki gelişmelerle
ilgili NATO'dan daha kararlı bir tavır beklendiğini
belirtti.
Plevneliev, "Maalesef,
2008 yılında Gürcistan'da
ve şimdilerde Ukrayna'da
görüldüğü gibi Rusya,
kendi jeopolitik çıkarlarına ulaşmak üzere saldırgan askeri güç kullanmaya hazır. Belli ki Kırım'ı

ilhak etmesini önceden
özenle planlanmış ve
tüm saldırı olanakları kullanılarak gerçekleşmiştir.
Bu yüzden Ukrayna krizi

geçmiş nesillerin yıllar
boyunca inşa etmeye
çalıştığı uluslararası düzen konusunda Avrupa
için önemli bir sınavdır"

diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Plevneliev, "Bir yandan boyun eğerek krizin ve
Ukrayna'daki fırtınanın

Yabancı tur operatör ve gazeteciler
Doğu Rodopları tanıyacaklar
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi, Kırcaali, Krumovgrad (Koşukavak) ve

Kirkovo (Kızılağaç) belediyeleri ile ortaklaşa olarak MITT Moskova 2014
Turizm Fuarı'nda Doğu

Rodopların tarihi, kültürel
zenginlikleri ve doğal yerlerini tanıttılar. Dünyanın

önde gelen 5 turizm fuarlarından biri ve Rusya’nın
en büyük uluslararası turizm fuarına Krumovgrad

Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Doğu Rodopların Dünyası projesi

yöneticisi Momçilgrad Belediye Başkan Yardımcısı
Erol Mehmet ve Kırcaali
Belediyesi Proje Yönetimi

Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçışın öyküsü
Kaçış, Bulgaristandan Türkiye'ye kaçan
3 Türk'ün kaçış hikayesini konu alıyor.
Uzun zamandır ön
çalışmaları devam
eden Kaçış isimli sinema filminin çekimlerine Bursa'da start
verildi.

Yapımını Taş Film'in
üstlendiği ve başrollerini Atilla Saral, Zeynep Gülmez ve İlker
Gürsoy'un oynadığı,
Aydın Pusa, Şeyma
Erdoğan, Gizem Güpür, Mehmet Vanlıoğlu, Hüseyin Özay,
Burak Kaya, Sedat

Kalkavan ve Onur
Bayraktar olmak üzere birçok ünlü ismin
yer aldığı Kaçış isimli
sinema filmi oyuncu
kadrosuyla olduğu
kadar kamera arkası
ekibiyle de dikkat çekiyor.
Senaryosu ve Yö-

Daire Başkanı Nadejda
Tsvetkova katıldılar.
Rodop belediyelerin
standı Momçilgrad çocukları yarattıkları marteniçkalarla ziyaretçilerin
dikkati çekti. Bulgaristan
standında ise halk oyunları gösterisi, oyma işleri
ve ülkedeki turizm türleri
sunumla tanıtıldı.
Doğu Rodopların güzellikleri Londra, İstanbul, Berlin, Moskova ve
Sof ya’da düzenlenen
uluslararası turizm fuarlarında tanıtıldı. Veliko
Tırnovo’da düzenlenecek
Kültür Turizmi Fuarına da
katılacak.
Momçilgrad kasabasına turizm alanında işbirliği yapma imkanlarının
araştırılması için Bulgar
ve yabancı tur operatör
ve gazetecilerden oluşan
büyük bir heyetin gelmesi
bekleniyor.
Kırcaali Haber

netmenliğini İbrahim
Biçer, Görüntü Yönetmenliğini Mahir Gül,
Yapımcılığını ise İhsan
Taş'ın üstlendiği Kaçış isimli sinema filmi
1950-1970 yılları arasında Bulgaristan'dan
Türkiye'ye kaçan 3
Türk gencinin kaçış
hikayesini konu alıyor.
TRT

bizi teğet geçmesini beklerken, diğer yandan Birleşmiş Milletlerin daimi
üyesi olan bir ülke (Rusya) uluslararası kuralları
ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmeye devam
ediyor. Bu tavrımızı bir
gün çocuklarımıza nasıl
anlatacağız?" ifadesini
kullandı.
Rosen Plevneliev, Rusya ile ilişkilerinde süren
kriz ortamında Romanya,
Polonya ve Baltık ülkelerin Bulgaristan'a göre
daha geniş bir NATO
temsili sağladıklarını söyledi. Plevneliev, ayrıca
NATO'nun Bulgaristan'da
daha geniş temsili olması gerektiğini savundu

ve bölgenin bu dönemde NATO'ya daha fazla
ihtiyacı bulunduğunu
kaydetti.
Cumhurbaşkanı Plevneliev, ülkesinin enerji
alanında tamamen ve
halen Rusya'ya bağımlı
olmasını da eleştirerek,
"Tek borudan, tek bir
kaynaktan doğal gaz
temin etmeye çalışmaya devam edersek bir
sonraki neslimizin durumu ne olacak? Zararlı
sözleşmeler imzalamaya devam edersek kaybolabilecek bir neslimize kötü miras bırakmış
oluruz" dedi.

Anadolu Ajansı

400 leva altındaki
hızlı krediler artık
tüketici kredisi oldu
Milletvekilleri, Mecliste kanun değişiklikleri kabul
ederek Tüketici Kredisi ve 400 Leva Altındaki Krediler Yasasının kapsamını genişlettiler. Kredi kullanımı
ve kredi yönetimi ücretleri yürürlükten kaldırıldı, fakat
muhalefetin ısrarlarına rağmen kredi onayı ücreti kaldırılmadı.
Kanun hakkındaki değişiklik teklifini sunanlardan
biri olan Hak ve Özgürlükler Hareketini (HÖH) temsil
eden Meclis Bütçe Komisyon Başkanı Yordan Tsonev
şöyle açıkladı:
“Çoğu durumlarda kredi çekmek isteyen vatandaşlar
koşullara uymadıklarını bildikleri halde banka banka
gezip başvuruda bulunuyor ve bu şekilde bankaları
masrafa sokuyorlar. Bu sebepten dolayı ciddi miktarda olmayan bu giderin kredi almaya adaylar tarafından ödenmesi gerektiğine razı olduk. Çünkü koşullara
uymadıkları halde kredi çekmeye başvuran vatandaşlar, bankayı masrafa soktukları için ücret ödemeleri
gerektiğini bilmeliler”.
Kanun önergesi tartışmaları devam etmektedir.

Türkiye Bursları
Uluslararası Öğrenciler
Akademisi Başlıyor
Dünyanın dört bir yanından binlerce üniversite öğrencisinin Türk üniversitelerinde eğitim görmesini sağlayan Türkiye Bursları Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı’na başvurular başladı. Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
desteğiyle gerçekleştirilecek olan program kapsamında öğrencilere kültür, sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji,
uluslararası ilişkiler, iktisat, sivil toplum, küresel gelişmeler gibi çeşitli alanlarda dersler verilecek ve kültür
gezileri düzenlenecek.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı, 2014
yılı bahar döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
Sakarya, Eskişehir, Konya, Edirne, Kocaeli, Trabzon
ve Kayseri illerinde çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları
bünyesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye’de yükseköğrenimine devam eden tüm uluslararası öğrencilerin başvurabildiği program 29 Mart
2014 tarihinde başlayacak. Programa başvurmak isteyen uluslararası öğrenciler www.turkiyeburslari.gov.
tr adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir.
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Edirne’de Batı Trakya Gecesi Düzenlendi

Edirne Valiliği ile Batı Trakya
Gümülcine Türk Gençler Birliği tarafından organize edilen
“Edirne’de Batı Trakya Gecesi”
Halk Eğitim Merkezi salonunda
gerçekleştirildi.
Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen geceye Edirne
Valisi Hasan Duruer ve eşi, İl
Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ
ve eşi, bazı daire müdürleri ile
Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan katıldılar.Batı Trakya’dan
gelen konukların yanı sıra
Edirne’de eğitim ve öğretim gören çok sayıda Batı Trakya öğrencisi ile velililerinin de katıldığı
gecede ilk olarak sergi gezildi.
El sanatları konusunda açılan
sergiyi dolaşan Edirne Valisi
Hasan Duruer sergi hakkında
bilgi aldı.
Düzenlenen gecede konuşma
yapan ve Batı Trakya’da bulunan Gümülcine Türk Gençler
Birliği hakkında bilgiler veren
dernek başkanı Koray Hasan;

549 Osmanlı toprağı olarak kalan Batı Trakya’yı ve sonrasında
yaşananları hazırlanan bir slayt

eşliğinde anlattı.
Hasan derneğin kuruluş amacından bahsederek “Derneğimiz

Bölge Müftülerine Edirne’de Eğitim Semineri
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
desteği ile Trakya Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi tarafından
hazırlanan “Bulgaristan Bölge
Müftüleri Eğitim Semineri” 3-11
Nisan 2014 tarihleri arasında
Balkan Kongre Merkezi’nde
düzenlendi.
Bulgaristan’dan yirmi bir bölge
müftüsü ve on dokuz imamın
katıldığı seminerin açılış konuşmasını Proje Yürütme Kurulu Başkanı ve İlâhiyat Fakültesi Dekanı Rektör Vekili Prof.
Dr. Hüseyin Sarıoğlu gerçekleştirdi. Üniversitemiz İlâhiyat
Fakültesi’nin kısa sürede kuruluş aşamalarını tamamlayıp
otuzu aşkın akademik personel
ile Türkiye ve Balkanlar’dan gelen doksan beş öğrenci alarak
eğitime başladığını vurgulayan Sarıoğlu, bunun yanı sıra

Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılması, bölge halkının geride
kalmaması amacı kurulmuş
bir dernektir. Derneğimiz 1928
yılından 1950 yılına kadar yoğun bir şekilde faaliyetlerde
bulunmuş.1960’lı yıllarda Batı
Trakya’dan öğrenciler Türkiye
Cumhuriyetine eğitim almak
amaçlı geldiklerinde ve bunun
sonunda öğretmen olup Batı
Trakya’ya öğretmen olup döndüklerinde çeşitli faaliyetlerde
bulunuyorlar.1970’li yıllarda
Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması ile derneğimizde olumsuz
yönde etkileniyor.1974 Kıbrıs
harekatı sonrasında ise ilişki-

lerin iyice bozulması ile dernek
faaliyetleri de bir hayli uzun süre
yapılamıyor”şeklinde konuştu.
Gümülcine seçilmiş müftüsü
İbrahim Şerif ise konuşmasında
549 yıl Osmanlı İmparatorluğunun himayesinde olan bu toprakların 1912 Balkan savaşında
adeta hediye edildiğini,o günden
buyana da bu konuda bir suçlu
aradığını ancak bir türlü gerçek
suçluyu bulamadığını belirterek
o günkü sürece dikkat çekti.
Edirne’de göreve geldiği günden buyana Balkanlar’a olan
özel ilgisi ve Devlet politikasından dolayı bu bölgeyi ve orada
yaşayan soydaşları önemsediklerini her fırsatta söyleyen
Edirne Valisi Hasan Duruer konuşmasına başlamadan önce
kendisinden önce konuşanlara
“dert söyletir aşk ağlatır”diyerek
bu konuşmaları dertli odlukları için yaptıklarını belirtti. Vali
Duruer “Biz de dertliyiz.Ne
zaman Balkanlar, Gümülcine,
Kosova,Üsküp, Şumnu ne zaman dile getirilse içimizde bir
sızı bizi perişan ediyor.Biz tabii
ki sürekli olarak Balkanlardayız.
Sürekli olarak Balkanlar bizde.
Balkanlarda olmaktan dolayı
da memnuniyet duyduğumu
belirtmek istiyorum.Biz Valilik ve
devlet olarak sürekli bir şekilde
sizlerin yanınızdayız.Sizlerin
ayağınıza bir diken batsa inanın
ki acısını biz Türkiye’de hissediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Gümülcine Türk gençler Birliği Halk
oyunları ekibi sahne alarak izleyenlere gösterilerini sundular.

Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneğine Kitap Bağışı
fakültenin Edirne, Trakya ve
Balkanlar ölçeğinde kültür ve
medeniyet değerlerimizin geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yürüteceğini kaydetti.
Seminerin toplumumuz ile
Bulgaristan toplumu arasındaki

ilişkilere olduğu kadar, TürkiyeBulgaristan ilişkilerine de olumlu yansıyacağını düşündüğünü
belirten Prof.Dr. Hüseyin Sarıoğlu, katılımları dolayısıyla bütün misafirlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı

Ardino (Eğridere) ilçesinin Brezen (Halaç dere) köyü doğumlu, halen Sofya’da oturan Dr.
İsmail Cambazov, kuzeni Av.
Mustafa Bayramali aracılığı ile
Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği Kütüphanesine iki ciltlik
“Bulgaristan’da
Başmüftülük Tarihi” kitabını hediye etti.
Ya z a r
şu
ana kadar;
Medresetü’n - Nüvvap, Sofya
İslam Enstitüsü, Osman Kılıç
Mahkemesinin Perde Arkası,

Bulgaristan Türk Basınında
Yeni Işık – Nova Svetlina gazetesi; Balkanlar’da Türkler ve

Müslüman azınlıklar ve Eşim
ve Beşiğim başlıklı kitaplarını
yayınlamıştır. Kırcaali Haber
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