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Erken genel seçimler, 28 Eylül-12 Ekim 2014 
tarihleri arasında yapılacak

Milli Güvenlik Danışma 
Kurulu’nun olağanüstü top-
lantısından sonra Cumhur-
başkanı Rosen Plevneliev, 
“Erken Genel Seçimler 28 
Eylül-12 Ekim 2014 tarihleri 
arasında yapılacak” açıkla-
masında bulundu.
Cumhurbaşkanı, “Siya-

si istikrara aşamalı geçiş 
yapılması gerekliliğinden 
dolayı uzlaşmaya varıldı” 
dedi. 
Plevneliev, “Milli Güven-

lik Danışma Kurulu üyeleri 
olan Parlamento’daki siya-
si parti temsilcileri, ülkenin 
siyasi durumunu ele aldı-
lar. Avrupa Parlamentosu 
milletvekili seçimleri hü-
kümetin derin ve kapsamlı 
reformlar gerçekleştirmesi 
için gücüne güç katmadı-
ğını ve meşruluk kazan-
dırmadığını rapor ettiler. 
Bununla birlikte Avrupa 
Parlamentosu milletvekili 
seçimlerinin bir alternatif 
oluşturmaması nedeniy-
le siyasi istikrara aşamalı 

geçiş yapılması gereklili-
ğinden dolayı uzlaşmaya 
varıldı. Ayrıca 28 Eylül-12 
Ekim 2014 tarihleri arasın-
dan erken seçim tarihi be-
lirlenmesi için uzlaşmaya 
varılmasına yönelik siyasi 
partiler arasında istişare 
yapılmasına ihtiyaç duyul-
duğu konusunda anlaştılar” 
diye kaydetti.
Belirtilen döneme göre 

erken genel seçimlerin ya-
pılacağı tarih, pazar gün-
lerine denk gelen 28 Eylül, 
5 Ekim veya 12 Ekim 2014 

tarihlerinden biri olacak. 
Cumhurbaşkanı toplantı-

da katılımcıların uzlaşmaya 
vardıkları diğer dört mad-
deyi de açıkladı. Bunlar, 
Parlamento’nun ve iktida-
rın gündemine öncelikli 
olarak alınacak konular; 
2014-2020 döneminde 
Avrupa Birliği’nin yapısal 
fonlarından sağlanacak 
mali desteği belirleyecek 
Bulgaristan’ın ortaklık söz-
leşmesinin tamamlanması 
sürecinin hızlandırılma-
sı, Bulgaristan’ın Avrupa 

Birliği Komiserini aday 
göstermesine ilişkin belli 
başlı kurallar belirlenmesi 
ve dürüst ve özgür seçim 

ortamı yaratılacağının ga-
ranti edilmesiyle ilgili oldu-
ğu açıklandı. 
               Kırcaali Haber

Meclis, referandum 
teklifini reddetti

Meclis’te yapılan tartışmalar 
ve oylama sonucu seçim siste-
miyle ilgili referandum düzen-
lenmesine dair teklif reddedildi. 
Seçimlerle ilgili mevzuatta de-
ğişiklik yapılmasına dair yakla-
şık dört saat süren tartışmalar 
sonrası Meclis’te zorunlu oy 

kullanma, liste usulü çoğunluk 
seçim sistemi ve elektronik 
yolla oy kullanma konularında 
referandum düzenlenmemesi 
kararı verildi. Oylamada 71 ret 
ve 26 çekimser oy vererek, 
Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) 
ve Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) milletvekilleri, Cumhur-

başkanı Rosen Plevneliev’in 
teklifi üzerine daha kışın refe-
randum düzenlenmesini talep 
eden Girişim Komitesi’nin tekli-
fini reddettiler. Bir sosyalist re-
ferandum için olumlu oy verdi. 
Oylamaya katılan ana muhale-
fetteki tüm Bulgaristan’ın Avru-

palı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) milletvekilleri her ne 
kadar kabul oyu verse de tek-
lifin kabul edilmesi için yeterli 
olmadı. HÖH milletvekillerinin 
tümü beklendiği gibi ayrıntılı 
düzenlemelere rağmen tüm 
teklifler için ret oyu kullandı-
lar.
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Bulgaristan'da Yatırım ve İş Fırsatları Semineri
Türk - Bulgar İş Konseyi 

Başkanı Egemen : “Bul-
garistan ile toplam ticaret 
hacmimizin önümüzdeki 
10 yıl sonunda 15 milyar 
dolar olması her iki ülke-
nin ortak hedefi olmalı-
dır.” “2014 yılı içerisinde 
toplam ticaret hacmimiz 
nisan ayı itibariyle yak-
laşık 1,5 milyar dolara 
yaklaştı.
Dış Ekonomik İlişki-

ler Kurulu (DEİK) Türk-
Bulgar İş Konseyi Başka-
nı Yalçın Egemen, 2014 
yılı içerisinde iki ülkenin 
toplam ticaret hacminin 
nisan ayı itibariyle yakla-
şık 1,5 milyar dolara yak-
laştığını belirterek, “Bul-
garistan ile toplam ticaret 
hacmimizin önümüzdeki 
10 yıl sonunda 15 milyar 
dolar olması her iki ülke-
nin ortak hedefi olmalıdır” 
dedi. 
TOBB Plaza’da DEİK 

tarafından düzenlenen 
“Bulgaristan’ın Plovdiv 
ve Burgaz Bölgelerinde 
Yatırım ve İş Fırsatları” 
seminerinde konuşan 
Egemen,1988 yılındaki 
kuruluşundan bu yana 
DEİK ve bünyesindeki iş 
konseylerinin, dış tica-
retin arttırılması, Türk iş 
dünyasının yatırım ba-
zında uluslararası piya-
salara entegrasyonu ve 
Türkiye’ye yönelik yaban-
cı yatırımların arttırılması 
noktasında önemli katkı 
sağladığını söyledi. 
Egemen,  DEİK  İ ş 

Konseyleri’nin işleyiş 
şeklinin üçüncü ülkelerle 
ticaretin, ortak yatırımla-
rın, teknolojik iş birliği ve 
yardımlaşmanın artması-
nı sağlamaya yönelik çok 
etkili bir ortam yarattığını 
dile getirerek, DEİK’in ça-
tısı altında faaliyet göste-
ren 115 iş konseyi ile po-
tansiyel iş birliği alanlarını 
saptayarak, mevcut tica-
ret ve yatırım fırsatlarını 
iş dünyasının dikkatine 
sunduğunu kaydetti.
DEİK’in ik i l i  bazda 

sektörel, bölgesel top-
lantılar, üst düzey resmi 
ziyaretler kapsamında 
geniş katılımlı iş forumla-
rı düzenlendiğine işaret 
eden Egemen, “İkili ülke 
bazındaki iş konseyleri-
ne ek olarak, DEİK çatısı 
altında, sektörel bazda iş 
konseyleri de hayata ge-
çiriliyor. Sağlık turizmi iş 
konseyi, uluslararası öl-
çekte tıbbi hasta bakımı 
amacı ile stratejik ortaklık 
yapmayı amaçlıyor” şek-
linde konuştu. 
“Türk sağlık sektörü-

nün Bulgaristan’a olan 

ilgisinin arttığını gör-
mekteyiz”
Eğitim Ekonomisi İş 

Konseyi’nin, önde gelen 
temel üniversitelerin ka-
tılımlarıyla Türkiye’nin 
bölgede gelişen bir mer-

kez olabileceği şekilde 
Türkiye’de yüksek eğiti-
min kalitesinin arttırılma-
sı için kurulduğunu vur-
gulayan Egemen, şunları 
kaydetti: 
“Enerji İş Konseyi, bu 

önemli sektördeki firma-
lara gerek içe, gerekse 
dışa yönelik konularda 
yatırımlarına yol göster-
meyi amaçlıyor. Ülkemiz 
ile Bulgaristan arasındaki 
siyasi ve ekonomik ilişki-
ler 1991 yılında DEİK ça-
tısı altında kurulan Türk-
Bulgar İş Konseyi’nin 
çalışmaları sonucunda 
fevkalade gelişmeler 
göstermiş olup, istikrar-
lı büyüyen ticaret hac-
mimiz diğer ülkelere de 
örnek oluyor. Bulgaris-
tan ile ülkemiz arasında 
imzalanan Bulgaristan’ın 
AB üyeliği öncesinde 
geçerli olan Serbest Ti-
caret Anlaşması, iki ülke 
ticaret hacmini kademeli 
ve dengeli olarak artırdı. 
Cumhuriyetimizin 100. 
yılı olan 2023 yılı için 
toplam ihracat hedefimiz 
500 milyar dolar olarak 
belirlendi. Bu hedefe en-
tegre olan Bulgaristan ile 
toplam ticaret hacmimizin 
önümüzdeki 10 yıl sonun-
da 15 milyar dolar olması 
her iki ülkenin ortak he-
defi olmalıdır. “
Egemen, iş konseyi ola-

rak iki ülke iş adamlarının 
bu hedefe ulaşacağına 
emin olduklarına işaret 
ederek, “Bugüne kadar 
kaydedilen gelişmeden 
gurur duyuyoruz ve bu 
yönde çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz. 2014 
yılı içerisinde toplam ti-
caret hacmimiz nisan ayı 

itibariyle yaklaşık 1,5 mil-
yar dolara yaklaştı. 2013 
rakamlarıyla 2 milyar do-
lara yakın ihracat ve 2,7 
milyar dolara yakın ithalat 
ile toplam 4,7 milyar do-
larlık hacmin önümüzdeki 

6 ay içerisinde aşılacağı-
na inanıyoruz. 30 Mayıs 
tarihi itibariyle Türk Hava 
Yolları’nın yeni başlayan 
Varna Seferleri bu kap-
samda önemli katkı ya-
pacak” diye konuştu.
Ticarette kaydedilen 

bu başarının yanı sıra 
Türk özel sektörünün 
artık bir Ab ülkesi olan 
Bulgaristan’a yaptığı ya-
tırımların da örnek teşkil 
ettiğine işaret eden Ege-
men, gelecek dönemde iş 
konseyi olarak, yatırımları 
çeşitlendirmek hedefiyle 
iki ülke iş adamlarına 
sağlık ve Termal turizmi, 
tarım ve hayvancılık ya-
tırımları, konut inşaatı ve 
altyapı projeleri konula-
rındaki iş birliği imkanla-
rını yaratmayı amaçladık-
larını söyledi. 
Trakya ve Güneydoğu 

Bulgaristan’da tarım ve 
hayvancılık sektörlerinde 
ortak yatırım imkanları 
bulunduğuna vurgu ya-
pan Egemen, “Bu çerçe-
vede, yerel belediyeler 
aracılığıyla da geliştirile-
cek projelerin ve iş birlik-
lerinin iki ülke arasındaki 
ikili ilişkilere katkı yapa-
cağına inancımız tam. 
Türk sağlık sektörünün 
Bulgaristan’a olan ilgisi-
nin arttığını görmekteyiz” 
diye konuştu. 
Egemen, iş konseyi 

olarak hukuki ve politik 
temelleri oluşturulmuş 
olan Türk-Bulgar ikili iliş-
kilerine yeni kulvarlar aç-
mak üzere Türk ve Bulgar 
iş insanlarını bir araya 
getirmeye ve ekonomik 
iş birliğini teşvik etmeye 
devam edeceklerini söy-
ledi. 

Türkiye ve Bulgaristan 
arasında ticarette önemli 
bir faktör olan karayolu 
taşımacılığında zaman 
zaman karşılaşılan sorun-
ların her iki ülkenin ortak 
çıkarları doğrultusunda 

kalıcı olarak sonuçlan-
dırılması için iki ülke iş 
dünyasının ortak hareket 
etmesi gerektiğini ifade 

eden Egemen, “Bunun 
sağlanmasında, Türk-
Bulgar İş Konseyi’nin 
Türk tarafı olarak gere-
ken girişimleri gösterme-
ye her zaman hazır oldu-
ğumuzun altını çizmek 
isterim” dedi. 
“Tur i z m a lan ında 

iki ülke arasında çok 
önemli bir potansiyel 
var”
Bulgaristan İstanbul 

Başkonsolosu Angel 
Angelov da Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki 
ikili ilişkilerde son yıllarda 
önemli gelişmeler görül-
düğünü belirterek, iki ül-
kenin geleneksel olarak 
iyi ticaret ortakları oldu-
ğunu kaydetti. 
Angelov, iki ülkenin ti-

caret hacminin geçen yıl 
4,7 milyar dolara ulaştı-
ğına dikkati çekerek, “Bu 
ticaret hacminin başlıca 
bölümünü yakıt ham-
madde ve malzeme teş-
kil ediyor. Ancak yüksek 
teknoloji ürünlerinin payı 
çok düşük. İşte burada iş 
birliği için çok yüksek bir 

potansiyel mevcut. Tica-
ri temaslar ve yatırımlar 
yüksek teknoloji alanında 
yoğunlaşmalıdır” dedi. 
Bulgaristan’da vergile-

rin çok düşük olduğunu 
ve çok ucuz iş gücü bu-
lunduğunu vurgulayan 
Angelov, şu değerlendir-
melerde bulundu:
“Turizm alanında iki ülke 

arasında çok önemli bir 
potansiyel var. Türkiye, 
Bulgaristan için birin-
cil turizm destinasyonu 
olma özelliğini kazanıyor. 
Türkiye’ye gelen Bulgar 
turistlerin sayısı her ge-
çen gün artıyor. Üstelik 
ticareti turizmle birleştiri-
yorlar. Oysa Bulgaristan’a 
gelen Türk turist sayısı 
çok düşük. Bu nedenle 
devletler ortak bir stra-
teji belirlemeli ve cazip 
paket seyahatler özen-
dirilmelidir. Özellikle kış 
ve spa turizmi anlamında 
Bulgaristan’ın muazzam 
imkanları bulunuyor. Aynı 
şekilde Plovdiv ve Burgaz 
bölgelerinde çok önemli 
yatırım imkanları var.”

Başkan Akif Akif, yeni bir sosyal 
hizmet projesi imzaladı

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif, Sos-
yal Yardımlar Kurumu ile 
imzaladığı yeni bir sos-
yal hizmet sunulmasına 
ilişkin proje sözleşmesi 
kapsamın-
da kasaba-
da 13 yeni 
iş pozisyon-
ları açıla-
cak. Çocuk 
b a k ı c ı s ı , 
h e m ş i r e , 
eğitmenler-
den oluşan 
profesyo -
nel bir ekip 
3 -18  yaş 
a r as ı  12 
engelli ço-
cuk ve gen-
ce bireysel 
g e r e k s i -
nimleri doğ-
rultusunda aile ortamına 
benzer bir ortamda ba-
kım hizmeti verecek. Ev 
tipi modern yerleştirme 
merkezine acil durum-
larda daha 2 çocuk yer-
leştirilebilecek.
Projenin tutarı 314 919 

leva, süresi 17 ay. Proje-
nin tamamlanmasından 
sonra bu merkez devlet 
tarafından finanse edil-
meye başlanacak. Mali 

kaynaklar, İnsan Kay-
naklarının Gelişimi Prog-
ramının Tek Bir Çocuğu 
Dahi Terk Etmeyelim 
tedbiri gereğince sağ-
landı. 

Merkeze yetiştir ilen 
engelli çocukların sağlık 
kontrolleri ve hizmetleri, 
tedavi ve rehabilitasyona 
erişimleri olacak. Sosyal 
alışkanlıklar elde etme-
leri ve kendi yaşlarındaki 
arkadaşlarının ortamına 
entegre olmalarına yö-
nelik yardımcı olunacak. 
Ekibin faaliyetlerinde te-
mel öncelik, merkezdeki 
çocukların yeniden aile 
ortamına entegre edil-

meleri, evde bakımları 
yapacak ailelere yerleş-
tirilmeleri veya evlat edi-
nilmeleri yönünde çaba 
sarf edilmesidir. 
Çocuk ve gençlerin ba-

şarılı sosyal entegrasyo-
nuna yönelik profesyonel 
yönlendirilmesi ve kaliteli 
eğitimi için okullarla ya-
kın ilişkiler sürdürüle-
cek. 
Momçilgrad Belediyesi-

nin ev tipi modern yerleş-
tirme merkezi kurulması-
na ilişkin projesi 2012 yı-
lının sonunda onaylandı. 
İnşaat ve montaj işleri ve 
donatılması bir yılda ta-
mamlandı.
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Bazı Anılarımda Büyük Yaratıcımız Ömer O. Erendoruk 
B u l g a r i s t a n  Tü r k 

Edebiyatı’nın çap taş-
larından biri olan ünlü 
sanat adamı Ömer 
Osman’ın çevresi çok 
genişti. Onu, hemen he-
men, yalnız gördüğüm 
yoktu. Çok defa tanıyan 
ve tanımayan, genci ve 
yaşlısı, yollarda, beller-
de, onunla beraber ol-
maktan, özlü sözlerini, 
yaşamın felsefesini din-
lemekten büyük bir zevk 
alıyorlardı. 
Zaten kendisi de yalnız-

lığı sevmiyordu. Bütün 
yaratıcılığını tüm dünya 
insanlığına adamıştı. 
İnsanlarla yaşadı ve in-
sanlar için de yarattı. 
Onunla beraber oldu-

ğum anlardan bir kaç 
anımı kısaca kıymetli 
okuyuculara aktarmak 
benim için bir zevk ve 
değerli dostuma saygı 
ve minnet borcumdur. 
1 . B i r  a k ş a m 

Koşukavak’ın Bitnik de-
diğimiz lokantaya otur-
duk ve birer zıkkım (rakı) 
ısmarladık. Garson si-
parişi getirince, hava-
dan sudan konuşurken 

masamız beş-altı kişiy-
le daha büyüdü. Çok 
defa da böyle olurdu. 

İnsanlarımız için onun-
la sohbet etmek, ruhsal 
gıda ihtiyacını gidermek 
demekti. 
Günlük konulardan 

sonra söz komünizm 
ve onu hayatta ilk uy-
gulayan Lenin’e vardı. 
Arkadaşlarımızdan biri 

üstadımıza dönerek: 
- Ömer ağabey, dedi, 

bu konuda fikriniz nedir? 

diye beklenmedik bu so-
ruyu yöneltti. 
Cevabını hepimiz bü-

yük bir merakla bekli-
yorduk. O ciddileşti: 
- Bu çok mühim bir 

sorudur. Konu yalnız 
bizi değil, bütün dün-
ya insanlığını ilgilen-

dirmektedir. Biliyorum, 
dedi, sizin merakınıza 
beklenmedik bir cevap-
la yanıtlayacağım. O bir 
şeytandır! Hem de kör 
şeytan! Dünya insanlığı 
bir masalı hayatta uygu-
lama uğraşlarını yakın 
zamanda çok pahalı-
ya ödeyecektir. Büyük 
zahmetler çekilecek ve 
kurbanlar verilecektir. 
Masallar, masallar gibi 

kalmalı. Yüce Allah’ın 
işine kul karışmama-
lı. Karışırsa hata eder, 
dedi. 
Kısa bir zaman için or-

talığa bir suskunluk ha-
kim oldu. Herkes kendi 
dünyasına dalmıştı. 
Zaman geldi, değerli 

dostumuzun sözlerini, 
yıllardan sonra hayat 
tamı tamına ıspatladı.
2. Bulgarlaştırma, son 

soykırım, 1984-1989 yıl-
larını kapsamaktadır. Bu 
siyasete tepki gösteren-
lere ruhsal, fiziksel yap-
tırımlar netice verme-
yince; kabul etmeyenler 
ceza evlerine, vatanın 
Bulgar bölgelerine sür-
güne mahkum edildiler. 

Dostumuz Ömer Os-
man da hapisten sonra 
Bulgaristan’ın kuzeybatı 
bölgesine, Roman kasa-
basına sürgün edilmişti. 
O bölgelerde Türk yok-
tur. 
Roman’a beş kişi daha 

sürgün edilmişti. 
Beni de 1986 yılında o 

yörede bulunan Kunino 

köyüne sürgün ettiler. 
Köy, Roman kasabasına 
yakındı.
Gizli de olsa, bazı ge-

celer hepimiz toplaşır, 
kendi dertlerimizi payla-
şırdık. Genelde düştü-
ğümüz bataklıktan çıkış 
yollarını araştırıyorduk. 
Hepimizin sinirleri hat 
safasında gergindi. He-
pimizin güveni ve umu-
du üstadımızdaydı. O, 
bir anda bana dönerek: 
- Dostum, ben bu çıkış 

yolunu bir silahlı müca-
delede görüyorum. Bu 
savaşı da sen yönete-
ceksin, dedi ve kestirip 
attı. Barışçıl yollarla 
mücadele etme teklifimi 
asla kabul etmiyordu. 
Dünya’nın yeni safalara 

girdiğini anlatma gayret-
lerimiz boşa çıktı. 
Uzun uzun, günlerce, 

aylarca bu konuyu dü-
şündüm. 1988 yılında 
bütün arkadaşlarımı ev-
lerine gönderdiler. Beni 
ise Komarevo köyüne 
sürgün ettiler. Kararım-
da katiydim. Tek çare 
insanlarımızı bir örgüt-
te kenetleyip barışçıl 
yollarla haklarımızın 
iadesi için çalışmaktı. 
Aynı zamanda demok-
ratik Batı dünyasından 
Bulgaristan’a baskı ya-
pılmasını talep etmekti. 
Tasarladığım gibi de 

milletimiz bir çatı altında 
toplandı ve dış dünyanın 
yardımıyla mücadelemi-

zi kazandık. 
Bütün Bulgaristan halkı 

da demokrasi için ayak 
üstündeydi. Hükümet, 
sınırlarını hür dünyaya 
açma mecburiyetinde 
kalmıştı. İsteklerimiz de 
başarıyla sonuçlanmış-
tı.
Bulgaristan Türkleri kit-

leler halinde Anavatan’a 

göç ediyorlardı. 
D o s t u m  Ö m e r 

Erendoruk’la İstanbul’da 
görüştük (o, oraya yer-
leşmişti). Samimiyetle 
kucaklaştık: Dostum, 
dedi, savaşı kazandık. 
Seni tebrik ederim. Şunu 
da seninle paylaşma ihti-
yacı duydum; uzun uzun 
milli felaketimiz üzerinde 
düşündüm ve şu sonu-
ca vardım: ben bir sanat 
adamıyım. Cephede ka-
lemimle, duygularımla 
savaşırım. Senin felsefe 
alanında çalıştığın gibi 
pratik yollarla insanlığı 
en doğru yollara sevk 
etmektir. Gülüşerek, sa-
mimiyetle sarmaştık. So-
nunda: İkimiz de haklıyız 
dostum, dedi. 
Her kurbağa gölünü 

bilmelidir, dememişler 
mi ?!.. sözleriyle düşün-
cesini tamamladı. 
O, insan onurunu kı-

ran, din, dil, mezhep, ırk 
ayrımcılığına katiyetle 
karşıydı. 
Herkes tanrı kuludur, 

bu fani dünyayı terk 
edinceye dek öyle kal-
malıdır. Bu da onun ve 
hepimizin yaşam felse-
fesiydi. 
O, bütün yaratıcılığını 

da dürüst dünya insan-
lığına ithaf etmiştir. 
Yattığın topraklar şad 

olsun, sevgili dostum!

Mustafa Ömer ASİ
Krumovgrad, Kırcaali

Birinci sınıfa gidecek çocuklar 
mezuniyet cübbeleriyle uğurlandı
Çernooçene (Yeni-

pazar) bölgesinde en 
büyük anaokulu olan 
Çernooçene Zname 
na Mira Anaokulu öğ-
rencileri 1 Haziran 
Dünya Çocuk Günü 
ve gelecek ders yı-
lında 1.sınıfa gidecek 
çocukların uğurlan-
ması münasebetiyle 
düzenlenen kutlama 
etkinliğinde sunduk-
ları gösterilerle konuk 
ve velilerden bol alkış 
aldılar. 
Çernooçene Pro -

buda 1952 Toplum 
Merkezi’nin çiçek ve 
balonlarla süslü salo-
nunda gerçekleştirilen 
etkinlikte çocuklar şiir 
söyleyip, dans edip 
şarkı söylediler. 
Törende konuk olarak 

hazır bulunan Çernoo-
çene Belediye Başkanı 
Aydın Osman, öğret-
menlerin büyük emek 
ve sevgiyle nesiller 
boyu çocuk yetiştir-
diklerini vurgulayarak, 
buna oyun, öğrenim ve 

dinlenmek için sağla-
nan mükemmel koşul-
ların da katkısı olduğu-
nu kaydetti. 

Anaokulu Müdürü El-
maz Apti, Çernooçene 
Belediyesi yönetimine 
verdiği destekten do-
layı teşekkür ederek, 
gelecek ders yılında 
1.sınıfa gidecek çocuk-
lara başarılar diledi.

Belediye tarafından 
törende anaokulundan 
uğurlanan ve gelecek 
ders yılında 1.sınıf öğ-

rencisi olacak mezuni-
yet cübbeleri giydirilen 
32 çocuğa okul çanta-
ları hediye edilerek di-
ğer tüm çocuklara tatlı 
yiyecekler dağıtıldı. 
Zname na  M i ra 

Anaokulu’nda 127 ço-

cuğun yetiştirilmesi ve 
eğitimi için öğretmen-
ler, hemşireler ve yar-
dımcı öğretmenlerden 

oluşan bir ekip emek 
veriyor. Belli başlı ge-
lenekleri olan bu ana-
okulu iyi itibara sahiptir 
ve Çernooçene İlçesin-
de okul öncesi öğretim 
ve eğitimde önemli yer 
alıyor.

Mustafa Ömer ASİ

Ömer O. ERENDORUK
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Ardino 2014-2020 Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi 
Entegre Planı'nı tartışma toplantısı yapıldı

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Meclis salonunda 
2014-2020 Kentsel Dö-
nüşüm ve Gelişimi En-
tegre Planı’nı tartışma 
toplantısı yapıldı. Çalış-
tay, Ardino Belediyesinin 
Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı kap-
samında gerçekleştirilen 
bir proje üzerine düzen-
lendi. Çalıştayda Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Belediye Başkan 
Yardımcıları Necmi Ho-
cov ve İzzet Şaban, Be-
lediye Genel Sekreteri 
Müh. Kemal Aliev, şube 
müdürleri, iş adamları, 
okul müdürleri, vatan-
daşlar yer aldı. 
Toplantıda ayrıca Ardi-

no Yerel Girişim Grubu 
Derneği İcra Müdürü 
Müh. Azis Murat da hazır 
bulundu.
Stara Zagora (Eski 

Zağra) Bölgesel Gelişim 
Ajansı’ndan Mimar Stoy-
ço Motev, bir sunumla 
toplantıya katılanlara Ar-
dino 2014-2020 Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişimi 
Entegre Planı’nın proje 
tasarısıyla tanıttı. Motev, 
temel amacın Ardino ka-
sabasının yenilenmesi ve 
tüm yönlerde gelişmesi-

ne ilişkin gereksinimlerin 
açıklanması olduğunun 
altını çizdi. 
Mimar Motev, “Ardino 

kasabası bölgesel des-

tek merkezleri Kırcaali 
ile Smolyan (Paşmaklı) 
arasında önemli bir “ara-
cıdır” dedi. Ekonomik 
analizinin sonuçlarının 
Ardino kasabasının sa-

nayi gelişimin tek yönlü, 
dengesiz olduğunu gös-
terdiğini belirtti. Çağdaş, 
yüksek teknolojiye daya-
nan üretimlerin eksik ol-

duğunu ve rekabet gücü-
nün düşük olduğunu kay-
detti. Birkaç yeni yatırım 
olup, istifade edilmeyen 
binaların olduğuna dikkat 
çekti. 

Analizin temel odak 
noktaları Ardino İlçe-
sindeki yeterlilik sahibi 
gençlerin bölgede kalma-
dıkları, işsizlik oranının 

kritik yüzde 25 oranını 
aştığı ve yerel pazarda 
tüketimin son derece 
düşük olmasıdır. 
Mimar Motev, “Ardi-

no İlçesinin gelişimin-
de görülen bu olumsuz 
eğilimin olumlu olması 
için celbedici işyerleri 
açılan yeni yatırımlar ve 
modern üretim tesisleri 
olmasına ihtiyaç duyulu-
yor. İlçede bunun yapıl-
ması için imkanlar var” 
diye özetledi. 
Belediye Başkanı Res-

mi Murat, bu analizin 
Ardinolu biri tarafından 
yapılmayıp bağımsız bir 
uzmanın çalışması oldu-
ğuna dikkat çekti. Sayın 
Murat, “Biz bu gerçekleri 
kabul edip analizde de-
ğinilen herbir sorunun 
çözümüne ilişkin uygun 
adımların atılmasında 
bu temele dayanmalıyız” 

dedi. Başkan, işsizlik ve 
yatırımlarla ilgili sorunla-
rın yıllardan beri var olup 
her geçen günle daha da 
önemli olduğunu vurgu-
ladı. “Maalesef, bu so-
runun çözümü sadece 
ilçenin Belediye Başka-
nı ve hatta vatandaşların 
arzusuna dayalı bir şey 
değildir. Bu durumda he-
pimiz tek yumruk olup, 
her birimize düşen gö-
revi yerine getirmeliyiz. 
Kurduğumuz bağlantı-
ların sayesinde yatırım-
cılar celbedip Ardino’yu 
yaşamak için tercih edi-
len bir yere dönüştürme-
liyiz” dedi. 
Ardino Kentsel Dönü-

şüm ve Gelişimi Entegre 
Planı’nın proje tasarımı 
Belediye yönetimi tara-
fından ele alınarak, Yerel 
Meclis tarafından kabul 
edilmesi bekleniyor.

Ardinolu Öğrenciler Türk Dünyası 
Bilim Olimpiyatı’na Katıldı

Türk Dünyası Bil im 
Olimpiyatı, 18 ülkeden 
yaklaşık 100 öğrencinin 
katılımıyla 4-7 Haziran 
tarihlerinde Eskişehir’de 
düzenlendi. 
Eskişehir 2013 Türk 

Dünyası Kültür Başkenti 
etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlenen Türk Dünyası 
Bilim Olimpiyatı, Milli Eği-
tim Bakanlığı, Eskişehir 
Valiliği ve Türkiye Gönül-
lü Eğitimciler Derneğinin 
işbirliği ile gerçekleştiril-
diği.
Tasarım ve Buluş dalla-

rında yaklaşık 1000 pro-
je arasında seçilen 100 
eser finale katılmaya hak 
kazandı.
Filibe Türk Kültür ve 

Sanat Derneği’nin koor-
dinasyonuyla duyurulan 
Olimpiyata Bulgaristan’ 
dan finale katılmaya hak 
kazanan projeler, T.C. 
Filibe Başkonsoloslu-
ğunun görev bölgesin-
de bulunan Ardino’dan 
/Eğridere/ oldu. “Vasil 
Levski” okulunda eği-
tim gören Eda Sefadi-
eva Mehmedova’nın 

/7.sınıf/ ve Sevgi Bircan 
Karahasan’nın /6.sınıf/ 

tasarımları seçildi.
Eda Mehmedova His-

sedebilen Anne projesini 
şöyle tanıttı: “Bu proje ku-
lakları işitmeyen annelere 
çok gerekli, hatta hayati 
bir ihtiyaç. İşitme engelli 
anne çocuğu ağladığı za-
man Onu duyamamakta-
dır. 
Tasarladığım bu proje-

de çocuğun yanında bir 
cihaz bulunmakla birlik-
te, annenin beline de bir 

cihaz takılır.
Bebeğin ağlaması an-

nenin üstündeki cihaza 
titreşim olarak yansı-
maktadır. Böylece işitme 
engelli anne çocuğunun 
yanında olmasa da ağ-
ladığını hisseder ve yar-
dımcı olabilir”.
Hissedebilen Anne pro-

jesi İşitme Engelli Der-
nekleri tarafından yoğun 
ilgiyle karşılandı. 
Sevgi Karahasan ise 

Sese duyarlı Anahtar 
adlı tasarımı ile finale ka-

tıldı. “Akşamları yatağa 
uzanıp, kitap okuyorum, 

sonra uykum ge-
lince kalkıp lam-
bayı söndürmek 
bana zor geliyor. 
Bu yüzden, el-
lerimi çırpınca 
veya “kapan” de-
yince çıkan ses, 
sesi algılayan ci-
haza ulaşıyor ve 
lamba kapanıyor. 
Gece uyandı -
ğım zaman aynı 
u y g u l a m a y l a 
lambayı açabili-
yorum” şeklinde 
projesini tanıttı.
Buluş dalın -

da Türkiye’ den 
Aykut Yıldız’ın “Sel Sa-
var”, Tasarım dalında ise 
Makedonya’dan Kadire 
Sali’ nin Esneksan adlı 
projeleri birinci oldu. 
Küçük mucitlerin tasar-

ladığı tüm eserler Tür-
kiye’ de TRT AVAZ ve 
katılan ülkelerin Ulusal 
televizyonlarında “Küçük 
Eller, Büyük İşler” ismi ile 
yayınlanacaktır. 
             Güner ŞÜKRÜ

5. gensoru önergesi 
de reddedildi

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) tarafından hükümetin mali politikasının ba-
şarısız olduğu gerekçesi sunduğu gensoru önergesi 
Meclis’te reddedildi. GERB’in hükümete karşı sunduğu 
beşinci gensoru önergesine 109 kabul, 114 ret ve 1 
çekimser oy verildi. GERB milletvekillerinden başka, 
ırkçı Ataka ve iki bağımsız milletvekili gensoru öner-
gesini destekledi. 

Ana muhalefetteki GERB partisi önergenin nedenle-

rinin açıklamasında bütçenin gerçekçi olmayıp, uygula-
namayacağını öne sürdü. Muhalefet, yöneticileri borç 
toplanılmasını alışkanlık haline getirmekle suçlayarak, 
yaklaşık 1 milyar leva miktarında gelir vergisinin top-
lanamayacağını ve dolayısıyla bütçede öngörülenin 
dışında devlet borcunun 1,5 milyar leva artacağı tah-
mininde bulundu. 

Nedenler arasında sağlık, enerji, demiryollarının du-
rumuna değindi, bazı Avrupa Birliği programları kap-
samında sağlanan mali kaynakların durdurulmasını da 
hatırlattı.

Maliye Bakanı D. Stoynev 2014 bütçesinin ekonomik 
ilerleme, istihdam açısından yatırımların teşviki, bölge-
sel farklılıkların azaltılması ve toplumda riskli gruplara 
sosyal koruma sağlanması için ön koşullara yol açtığını 
kaydetti. 

Bundan önce GERB partisi, hükümete karşı enerji, 
yatırım tasarımı, bölgesel kalkınma ve yatırımlar, gü-
venlik sektörlerine yönelik başarısız politika gerekçe-
siyle daha 4 gensoru önergesi sunmuştu. 

Güner ŞÜKRÜ
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Momçilgrad Belediyesi, yeni bir projeye imza attı
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Akif 
Akif ve Yatırım Tasarım 
Bakanı Prof. Dr. İvan 
Danov, Raven (Yenicu-
ma) köyünde bulunan 
Kedikçal Doğal Parkının 
geliştirilmesine ilişkin bir 
proje sözleşmesi imza-
ladılar. Yerel Meclisin 
onayladığı projenin tu-
tarı 314 bin leva. 
Kaynaklar, Bölgele-

rin Kalkınması ve Sür-
dürülebi l i r  Gel iş imi 
Kamu Yatırım Progra-
mı kapsamında sağla-
nıyor. Yatırım Tasarım 
Bakanlığı’nda düzenle-
nen resmi bir törenle 16 
belediyenin bayındırlık 
hizmetleri, teknik altyapı 
ve sosyal hizmete yöne-
lik projelere ilişkin daha 
20 proje sözleşmesi im-
zalandı. 
Raven köyü girişin-

de bulunan Kedikçal 
Parkı, Momçilgrad ka-
sabasından yaklaşık 7 
kilometre mesafededir. 
Park alanında 500-600 
yıllık meşe ağaçları, ko-

ruma altında olan çeşit 
tür kuşlar, çeşitli şifalı 
otlar ve nadir rastlanan 
güzel bitkiler bulunuyor. 
Parkın olduğu yerde her 
yıl geleneksel sonbahar 
mayesi düzenleniyor, 
Bulgaristan’ın çeşitli böl-
gelerinden ve yurtdışın-
dan yüzlerce insan bu-
raya toplanıyor. Projeyle 

kutsal alan, ağaçların 
vandal eylemler ve yok 
edilmekten korunmaları 
amaçlanıyor. 
Kedikçal Parkı’nın ba-

yındırılması, Tatul kö-
yüne yakın Orfeyus’un 
Tapınağı, Harmankaya 
Tapınağı, Geyik Çiftliği, 
Taşlaşmış Düğün doğa 
harikası, Borovets Milli 

Park gibi bölgede ünlü 
tarihi, kültürel ve doğal 
yerlerle bağlantı kuru-
lan yol üzerinde stratejik 
yerde bulunması sebe-
biyle turist akının artma-
sı bekleniyor. 
Yerlilerin gelenek ve 

görenekleriyle bu yer, 
kaynayan şifalı su ve 
eski kuyu ile ün salmış-

tır. Projede çocuk alanı 
ve spor sahası kurul-
ması, hıyabanlar oluş-
turulması, kameriye ve 
banklar yerleştirilmesi, 
piknik alanları oluştu-
rulması öngörülmek-
tedir. Yenilenen parkın 
en büyük atraksiyonu 
mevcut şifalı suyun ras-
yonel kullanımı için süs 
havuzu olacak. Park, 
farklı etnik grupların ka-
tılımıyla folklor festivali 
düzenlenmesine ilişkin 
eski bir geleneğin can-
landırılmasını sağlaya-
cak. 
Belediye Başkanı Akif 

Akif, “Kedikçal Parkı’nın 
bayındırılması fikri daha 
2008 yılında doğmuştur 

ve Belediyenin başarıy-
la gerçekleştirdiği sıra-
daki projesi olmasını 
umuyoruz. Projenin ta-
mamlanmasıyla parkın 
Orfeyus’un Tapınağı ve 
Harmankaya Tapınağı 
gibi yerlere yakın mesa-
fede olmasından dolayı 
Kedikçal’ın bölgenin en 
yeni turist atraksiyonu 
olmasını bekliyoruz” 
dedi. 
Belirttiğine göre pro-

jenin gerçekleştirilmesi 
yerli halkın üzerinde din-
lenme ve özellikle genç-
lerin serbest zamanla-
rında spor yapmaları 
açısından olumlu etki 
yaratacaktır. 
           Kırcaali Haber

Kırcaalili öğrenciler, 
11.Roman Festivali’ne 

katıldı
Kırcaali Peyo Yavorov Lisesi’nde serbest seçmeli 

ders (SİP) olarak Etnik Azınlıkların Folkloru okuyan öğ-
renciler, Bulgaristan’ın eski başkenti Veliko Tırnovo’da 
düzenlenen Açık Kalp 11.Roman Festivali’nden birçok 
ödülle döndü. Festival, Amalipe Etnik Azınlıklar Arası 
Diyalog ve Hoşgörü Merkezi tarafından 7-8 Haziran 
2014 tarihinde düzenlendi.

Etnik Azınlıkların Folkloru ve öğrenci grubunun 

yöneticileri Keti Yankova ve Muazzes Faik, “Festival 
programında ülkenin çeşitli okullarından katılım oldu, 
eğitimde kaynaşma amaçlı sınıf dışı çalışmalara yö-
nelik atölyeler, deneme, resim ve fotoğrafların yer al-
dığı resim sergileri vardı. Jüriden başka Veliko Tırnovo 
sakinlerinin de en iyi üç deneme, resim ve fotoğraflar 
seçimi yapmalarına fırsat verildi” diye anlattılar.

Peyo Yavorov Lisesi’nin 7.sınıf öğrencisi Neslihan 
Durhan, “Veliko Tırnovo- Avrupa Kültürlerarası Baş-
kenti” konulu denemesi birincilik ödülünü kazandı. 
Ayrıca Kırcaali grubuna festivale katılım için teşek-
kür belgesi ve öğrencilerin resimleri de ödüle layık 
görüldü. 

Keti Yankova, “Gorsko Tsvete (Kır Çiçeği) şarkısını 
muhteşem bir şekilde seslendiren Etnik Azınlıkların 
Folklor öğrencileri sahnede alkışlarla karşılandılar. 

Grubun dans becerileri de gözlerden kaçmadı ve 
izleyicilerle jüri tarafından yüksek değer verildi. Özel-
likle Rusça romantik şarkıların melodileri eşliğinde 
oynanan bir dans izleyicileri beğenisini kazandı” diye 
paylaştı. 

Festival kapsamında Kırcaalili öğrenciler Tsarevets 
Kalesini ve Boris Denev Güzel Sanatlar Galerisini zi-
yaret etme fırsatı buldular. 

Evridika Folklor Grubu, İstanbul’da 20. 
Uluslararası Çocuk Folklor Festivali’ne katıldı
Momçilgrad (Mestan-

lı) Nov Jivot Toplum 
Merkezi’nin çatısı al-
tındaki Evridika Folklor 
Grubu, İstanbul’da bir 
hafta boyunca süren 
20.Uluslararası Çocuk 
Folklor Festivali’ne ka-
tıldı. Evridika Grubu, 
festival korteji yürüyü-
şüyle başlayan festival 
programı kapsamında 
iki konserde yer aldı. 
Diğer serbest zaman-
larda küçük dansçılar 
İstanbul’un turistik yer-
lerini gezdi.
26 ülkeden katılan 31 

folklor grubu, sunduk-
ları muhteşem göste-

rilerle izleyicileri bü-
yüledi, çeşitli oyun ve 

faaliyetlere katılarak 
dostluk ve dayanış-

manın güçlendirilmesi 
sağlandı.  

Festival-
de fark lı 
kü l t ü r l e -
re ait dil, 
ge lenek , 
görenek, 
türkü, hal-
koyunu ve 
m ü z i k l e 
t a n ı ş m a 
fırsatı oldu. 
E v r i d i k a 
Grubunda 
yer  a lan 
tüm katı-

lımcılara birer hatıra 
madalyonu, teşekkür 

belgesi ve de-
ğerli hediyeler 
sunuldu.
E v r i d i -

ka  Fo lk lo r 
G r u b u ’n u n 
y ö n e t m e n i 
ve koreog -
rafı  Zekiye 
S ü l e y m a n 
Habib, festi-
val boyunca 
sergiledikleri 
m ü ke m m e l 
per formans 
için çocukla-
ra teşekkür 

ederek, yeni başarılara 
imza atmalarını diledi. 
Çocuklarına iyi terbiye 
veren tüm velilere ayrı-
ca teşekkür etti. Ayrıca 
Habib, destek vererek 
grubun İstanbul’daki 
festivale katılımını 
mümkün kılan Mom-
çilgrad Belediyesine ve 
bizzat Belediye Başka-
nı Akif Akif’e, Nov Jivot 
Toplum Merkezi Baş-
kanı Kamber Kamber 
ve Momçilgrad Rotary 
Kulübüne kalbi şükran-
larını sundu.
         Kırcaali Haber
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Çorlu Kilikadılılar Derneği Bahar Pikniği Düzenledi
Çorlu Kilikadılılar Der-

neği tarafından Bahar 
Pikniği düzenlendi. Bu 
yıl 6.’sı gerçekleştirilen 
piknik renkli görüntülere 
sahne oldu.
Ulaş Çamlık alanında 

25/05/2014 Pazar Günü 
büyük bir coşkuyla dü-
zenlenen piknik Erge-
ne Kaymakamı Fatih 
Kızıltoprak,Çorlu Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Demirci, Ergene 
Belediye Başkanı Rasim 
Yüksel, Ulaş eski Belediye 
Başkanı Kenan Demiray, 
Misinli eski Belediye Baş-
kanı Ziyamettin Yaman, 
Chp İlçe Başkanı Adnan 
Kum, Çorlu Ak Parti İçe 
Yöneticileri, Chp Meclis 
Üyesi Güner Çetin,Edirne 
Federasyon Başkanı Zül-
fettin Hacıoğlu, Çorlu ve 
Ergene Mahalle Muhtar-
ları Salim Sarıer, Turgut 
Şentürk, Hüseyin Doğ-
ru, Balkan Türk Aydınlar 
Dernek Başkanı Rama-
dan Kenan, BİSADER 
Dernek Başkanı Cengiz 
Yazar,Bulgaristan’ın Ki-
likadı köyünden gelen 
konuklar, İç Anadolu, 
Karadeniz, Ege, Akdeniz 
ve Marmara bölgelerin-
de yaşayan dernek üye-

leleri, Almanya, KKTC 
ve Bulgaristan’dan gelen 
Kilikadılılar da hazır bu-
lundu.
Altıncısı düzenlenen 

piknik organizasyonunda 
Rumeli türküleri seslen-
dirildi. Şarkılar eşliğinde 
dans edip hayal çeken 
katılımcılar, gönüllerince 
eğlendiler.Rumeli yöresi-
ne ait halk dansları sergi-
lediği organizasyonda, ip 
çekme, çuval atlama ve 
kaşıkla yumurta taşıma 
yarışmaları düzenlendi. 

Piknik organizasyonun-
da Ergene Kaymakamı 
Sn. Fatih Kızıltoprak bi-
nicilik sporunda Kilikadılı 
Bulgaristan Milli Jokeyleri 
ve Türkiye binicilik şampi-
yonları Şaban Tunalı, Ne-
cati Çalışkan ve Beytullah 
Hüseyinoğlu’na teşekkür 
plaketi takdim etti.
Kilikadılılar Kültür ve Da-

yanışma Dernek Başkanı 
Bilgin İnceoğlu, yaptığı 
açıklamada, ‘’Dünyanın 
her neresinde gerçek Ru-
meli Balkan göçmen ca-

miamıza ait hemşerimiz 
varsa hepsini kucaklıyo-
rum saygılarımı sevgileri-
mi iletiyorum. Bundan 25 
yıl önce atalarımızın kan-
larıyla sulanmış bu top-
raklarda isimleri bilinen ve 
bilinmeyen şehitlerimize 
çok şey borçluyuz. Bal-
kanlara Balkan Türkü her 
zaman sahip çıkmıştır,ve 
sahip çıkacaktır. Bura-
dan göçün ne olduğunu 
bilmeyenlere sesleniyo-
rum. Sizler göçün ne ol-
duğunu biliyor musunuz, 

bilemezsiniz. Göç acıdır, 
gözyaşıdır, kanamadır, 
özlemdir, ızdıraptır, geç-
mişi köksüz bırakmaktır. 
Çok yakın tarihte göçü 
yaşamış insanlarız. Gazi 
unvanıyla şereflendirilmiş 
2-3 yerden biridir Kilikadı 
köyü. Ben sizler gibi bir 
Kili Gazi’liyim, sizler gibi 
gerçek Rumeli sevdalısı 
olmaktan, bir Türkiyeli 
olmaktan şeref ve onur 
duyuyorum.Balkanlı ol-
mak bir sevdadır. Balkanlı 
olmak bir aşktır. Balkan 
insanından asla ve asla 
hain insan çıkmaz. Piknik 
organizasyonlarımızın il-
kini 2009 yılında düzenle-
miştik. Pikniğe katılanla-
rın sayısı her geçen sene 
artıyor. Bu sene 3.000’in 
üzerinde hemşerimiz ka-

tıldı. Önümüzdeki yıllar-
da daha geniş kapsamlı 
piknik organizasyonları 
düzenleyerek, hemşeri-
lerimiz arasında birlik ve 
beraberlik ruhunu pe-
kiştirmeyi hedefliyoruz. 
Çalışmalarımızda bize 
destek veren Çorlu Be-
lediye Başkanı Sn. Ünal 
Baysan’a ,üyelerimize, 
piknik organizasyonumu-
za önemli katkılar sağla-
yan sponsorlarımız ve bizi 
böylesine özel bir günde 
yalnız bırakmayan hem-
şerilerimiz, Türkiye’nin 
çeşitli illerinden gelerek 
bizleri onurlandıran Dob-
ruca, Deliorman, Batı 
Trakya ve Rodop Türk-
lerine teşekkür ederiz” 
dedi.
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HÖH Başkanı Lütfi Mestan: “Zorunlu oy kullanma 
uygulamasına gidilmesinden HÖH zarar görecek 

tezi rakiplerimizin güzel bir hayalidir”
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Başkanı 
Lütfi Mestan, “Zorunlu 
oy kullanma uygulama-
sına gidilmesinden HÖH 
zarar görecek tezi birçok 
rakibimizin güzel bir ha-
yalidir. Aslında zorunlu 
oy verilmesi tüm siyasi 
sisteme zarar verecek 
ve hiçbir kötü alışkanlığın 
giderilmesine yardımcı ol-
mayıp, sorunları daha da 
derinleştirecek” dedi. 

Mestan, “Zorunlu oy 
kullanma yürürlüğe geti-
rilirse, yapılan hesapların 
yanlış çıkacağına dair 
kanaat getirebilirim” dedi. 
HÖH Başkanı’nın ifadesi-
ne göre bir hak zorunluluk 
haline getirilemez.

Lütfi Mestan, “Bu Bul-
garistan vatandaşlarına 
karşı dürüst bir davranış 
değildir, çünkü onların gö-
rüşleri her hangi bir par-
tinin siyasi görüşlerinden 
farklı olursa, nasıl seçim 
yapacaklar?” diye retorik 
soru yöneltti. Zorunlu oy 
kullanmakla siyasi partile-
rin temsil oranının artaca-
ğının neden gösterilmesi-

ni sinik bir davranış olarak 
nitelendirdi. HÖH Başka-
nı, “Siyasi iktidar güçleri-
nin temsil oranı düşükse 
birinci yerde bunun sebe-
bini kendimizde aramalı-
yız ve kendimizde ve par-
tilerimizde reform yapma-
lıyız. Bu şekilde partileri 
daha çekici, etkili hale 
getirerek, vatandaşların 
güvenini kazanacağız 
ve bu da seçime katılım 

oranını arttıracak ve do-
layısıyla iktidar güçlerinin 
temsil oranının artmasına 
yol açacak” diye kaydetti. 
Lütfi Mestan, “Aksi görüş 
küstahlıktır, çünkü kendi 
hatalarımızı seçmenlere 
yüklemek istiyoruz” diye 
konuştu.
Meclis Başkanı Miha-

il Mikov’un makamında 
Başbakan Plamen Ore-
şarski ile birlikte yap-

tıkları görüşmeyle ilgili 
Lütfi Mestan, uzlaşmaya 
varılmasının son derece 
önemli bir mesele ol-
duğunun altını çizerek, 
“HÖH partisi bu zor du-
rumda erken seçimlere 
ilişkin tarih belirlenmesi-
ne yardımcı olacak fak-
tör haline gelecek” diye 
kaydetti. 
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Hayırsever bir göçmenden 
hastaneye tekerlekli 

sandalye bağışı
Kırcaali Bölge Müftülüğü aracılığıyla 

Kırcaali'nin Salifler (Prilepsi) semtinden 
Türkiye’ye göç etmiş bir Müslüman vatan-
daş Kırcaali hastanesine bir adet tekerlekli 
sandalye bağışında bulundu. Yeni sandalye-
yi Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Hasta-
ne Müdürü Dr. Todor Çerkezov’a teslim etti. 

Müftü, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 
hayırseverin tekerlekli sandalyeleri tam ola-
rak Kırcaali hastanesine bağışlamak istedi-
ğini bildirdi. 

Beyhan Mehmet, “Bölge Müftülüğü aracı-
lığıyla bu tekerlekli sandalyeyi hastanemize 
temin ediyor, isminin zikredilmesini istemedi” 
dedi. Mütevazi bağışı yapan bu vatandaşı 
birçok kişi tanıyor. Bölge Müftüsü, “Sorum-
luluk sahibi bir insan ve bu yüzden tam bu 
hastaneye yardımcı olmak istedi. Hastaneye 
daha birkaç tekerlekli sandalye temin etme-
ye söz verdi” diye konuştu.

Dr. Çerkezov, “Bu tekerlekli sandalyeler, 
ağır durumdaki hastalara hizmet verildiği Acil 
Servis ve Travmatoloji Bölümü’nden başka 
Nöroloji Bölümü ve hospisdeki meslektaşlar 
tarafından da kullanılacak. Hastane olan yer-
de böyle sandalyelere her zaman ihtiyaç var” 
dedi.                                    

Kırcaali Haber
                                        



  Kırcaali Haber 725 Haziran 2014 HABERLER

İzmir’de Göçün 25. Yılı Anma Etkinlikleri
2. Dünya Savaşı'ndan 

sonra yaşanan en büyük 
kitlesel göç olayı olan 
1989 Bulgar istan'dan 
Zorunlu Göç'ün 25.yıl 
dönümü sebebiyle İzmir 
Balkan Göçmenleri Kül-
tür ve Dayanışma Der-
neği kapsamlı bir etkinlik 
düzenledi.

11.06.2014'te Gaziemir 
Göç Anıtı önünde çelenk 
sunumuyla başlayan et-
kinlik, Gaziemir Atatürk 
Kültür Merkezi'nde de-
vam etti. Doç. Dr. Rasim 
Özgür'ün "Belene Port-
releri" adlı Kişisel Resim 
Sergisi'nin açılışı yapıla-
rak zorunlu göçün 25. Yılı 
anma etkinliğine geçildi. 

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan İzmir BAL-
GÖÇ Genel Başkanı 
Fahriye Ersoy, Zorunlu 
Göç ile ilgili bilgilerin ta-
rih kitaplarında yer alma-
dığını belirtti, tarihte yer 
almamız için herkesi göç 
anılarını yazmaya davet 
etti, "Tarihimizin kayıt al-
tına alınması sizlerin bu 
değerli bilgileri aktarması-
na bağlı. Göç öncesi, göç 
sırasında ve göç sonrası 
yaşananlar aklımızdan si-
linmeyecek, bunları genç 
kuşaklara aktarmamız ge-
rekecek. Göçler bir daha 
yaşanmasın, toplumlar 

barış içinde yaşasınlar” 
dedi.

Gaziemir Belediye Baş-

kanı Halil İbrahim Şenol 
ise konuşmasında: “Biz 
Türklerin tarih boyunca 
göçlerle ilgili yaşanmış 
büyük acıları vardır. Bal-
kanlardan yaşanan göç-
ler yakın tarihimizin en 
fazla kan ve gözyaşının 
döküldüğü, en büyük acı-
ların yaşandığı göçlerdir. 
Bulgaristan’da yaşanan 
bu utanç verici asimilas-
yon çalışmalarını haklı 
gösterme çabasında olan 

bazı girişim, söz ve eylem-
leri tasnif etmek mümkün 
değildir. 

Dünyada tarih bilimiy-
le uğraşan bütün bilim 
adamları, hem fikirlerdir 
ki Bulgaristan’da yaşayan 
Türk azınlığın mensupla-
rı Osmanlılar döneminde 
Balkanlara yerleştirilen 
Türklerdir, diyerek sözle-
rine devam etti.

Onur konuğumuz Naim 
Süleymanoğlu, Gaziemir 
Kaymakamı Şerafettin 
Tuğ, Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil İbrahim Şe-

nol, Gaziemir Belediye 
Başkan Yardımcısı ve İBB 
meclis üyesi Abdurrahim 

Nursoy, İBB meclis üyesi 
Mustafa Öztürk, Gaziemir 
Belediyesi Meclis Üyesi 

Aydın Tülü, Bornova Bele-
diyesi Meclis Üyesi Ham-
di Kanlıoğlu, 19.Dönem 

Milletvekili, Eski Bornova 
Belediye Başkanı Cengiz 
Bulut, Bergama Zeytindağ 
Eski Belediye Başkanı 
Nuri Çifçi, MHP İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Ramazan 
Vatansever ,Balkan Ru-
meli Göçmenleri Konfede-
rasyonu Kurucu Başkan 
Vekili Mesut Başkır, Ege 
Balkan Rumeli Dernek-
leri Federasyon Başkanı 
Süleyman Pehlivanoğlu 
,İzmir Balkan Dernekle-
ri Federasyonu Başkanı 
Vahap Savaşan ,İzmir 
Pomak Kültür Derneği 
Başkanı Ercan Çokbankır 
,İzmir Valiliği Türk Dünya-
sı Eski Koordinatörü Fadıl 
Ünal, İzmir Bal-Göç Şube 
Başkanları ve çok sayıda 
Balkan göçmeni vatandaş 
katıldı.

Kısa film kamu spotu 
”Göçler Bir Daha Ya-
şanması” sunumunun 
yapıldığı program akışı 
Bulgaristan'da yakın ta-

rihimizde gerçekleşen 
bu acı olaylar esnasında 
yaşananları genç nesille-

re anlatmak, bu baskılar 
esnasında Türklük uğru-
na şehit düşenleri, ha-
yatının en güzel yıllarını 
hapishanelerde işkence 
çekerek geçirenleri an-
mak amacıyla BAL-GÖÇ 
Eğitim Komisyonunca 
hazırlanan bir şiir dinle-
tisi eşliğinde Gölge Oyu-
nu ile devam etti.
Etkinliğin sonunda Göç 

Üzerine Söyleşi yapıldı. 
”Cep Herkülü”, Dünya 
ve Olimpiyat şampiyonu 
Naim Süleymanoğlu’nu 
tanıtan kısa filmden son-
ra Yrd. Doç. Dr. Ünal Şe-
nelin yönettiği söyleşide 
Gazeteci-Yazar Mehmet 
Türker, Dr. Fadıl Ünal, 
Suna Yılmaz ve onur 
Konuğumuz Naim Sü-
leymanoğlu göç anıları-
nı anlattılar. Bulgaristan 
Türklüğü ile köprülerin 
daha da sağlamlaştırıl-

ması dilekleriyle prog-
ram sona erdi.  
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Fas çekirgesine karşı mücadele 
250 bin levaya mal oldu

Kırcaali Valisi Biser 
Nikolov, düzenlenen 
basın toplantısında 
il sınırları dahilinde 
bulunan fas çekirge-
si istilasına uğrayan 
50 bin dekar alanın 
havadan ilaçlanma-
sı sonucunda böcek 
salgınlarının etki-
siz hale getirildiğini 
kaydetti. Bu amaç-
la iki zirai ilaçlama 
helikopterinin Doğu 
Rodoplarda 21 uçuş yap-
tıkları belir tildi. Böcek 
salgınından zarar gören 
alanların 15 100 dekar 
olup en çok Çernooçe-
ne (Yenipazar) İlçesinde 
olduğu bildirildi. Ardino 
(Eğridere) İlçesinde 6 700, 
Kırcaali İlçesinde 7 980, 
Cebel İlçesinde 5 280, 
Momçilgrad’da 6 960, 
Kirkovo (Kızılağaç)İlçe-
sinde 4 680 ve Krumovg-
rad (Koşukavak) İlçesinde 
3 300 dekar alanın zarar 
gördüğü açıklandı. İlaç-
lama işleminin sürdüğü 
sırada Fas çekirgesi isti-
lasına uğrayan alanların 5 
000 dekar çoğaldığı pay-
laşıldı. Vali, il dahilindeki 
alanlarda ilaçlama yapıla-
cağına dair bilgilendirme 
kampanyası gerçekleşti-

rildiğinin altını çizdi. Köy 
muhtarları ve vekillerine 
zirai ilaçların arılara za-
rarlı olmamasına rağmen 
arıların kovan dışına çık-
malarına izin vermemele-
rine dair arıcılar haberdar 
etmeleri konusunda görev 
verildiğini belirtti. 

Biser Nikolov, Kırcaali 
ilinde havadan ilaçlama 
ile fas çekirgeleri istilası-
na karşı mücadelenin yedi 
belediyeye 250 bin leva-
ya mal olduğuna dikkat 
çekti. Yapılan giderlerin 
Bakanlıklar Arası Destek 
ve Yenileme Komisyonu 
tarafından kapatılacağını 
belirtti. 

Gıda Güvenliği Kırcaali 
İl Müdürü Dr. Georgi Gro-
zev, böcek salgınlarını et-
kisiz hale getirmeyi başar-
dıklarını belirtti. Köy içle-

rinde havadan 
ilaçlama yapıl-
madığı için ev 
bahçelerinde 
sırt ilaçlama 
makinesiy le 
ilaçlama yapı-
lacağını ifade 
etti. 

Grozev, 28 
yıldır bu işi 
yapan bir he-
likopter pilo-

tunun bu kadar 
büyük böcek salgını hiç 
görmediğini paylaştığını 
anlattı. Kırcaali bölgesinin 
coğrafi durumu ve taşlı 
topraklardan dolayı çoğu-
nun işlenmediği alanların 
haşere üremesine uygun 
olduğunu söyledi. Grozev, 
“Önümüzdeki 3-4 yıl içe-
risinde muhtemelen hava-
dan ilaçlama yapılmasına 
gerek kalmayacak, fakat 
belediyelerin sırt ilaçlama 
makineleriyle ilaçlama için 
kaynak öngörmeleri gere-
kir” dedi. 

Gıda Güvenliği İl Müdür-
lüğü Bitki Koruma Şube 
Müdürü Müh. Sonya No-
vodryanova, yapılan ilaç-
lama işleminden tek bir 
arı ailesinin dahi zarar 
görmediğini kaydetti. 
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Çernooçene İlçesi’nde 600’den fazla 
kadın meme muayenesine katıldı

Geçen hafta sonu Çer-
nooçene (Yenipazar) 
İlçesi’nden 600’den fazla 
kadın meme kanseri için 
ücretsiz sağlık kontrolün-
den geçtiler. 
Kampanya, Belediyenin 

desteğiyle Sofya Hasta 
Haklarını Koruma Mer-
kezi tarafından düzen-
lendi. 
Muayeneler, kanser 

hastalıkları alanında uz-
man hekimler tarafından 
gerçekleştiriliyor. Çerno-
oçene Belediye Başkanı 
Aydın Osman, önceden 
yapılan duyuru sonucun-
da bölgeden kadınların 
kampanyaya büyük ilgi 
gösterdiklerini kaydet-
ti. Belediye Başkanı, 

“Davet edilen iki sağlık 
ekibinden muayeneden 
geçmek isteyenler için 
yerleşim yerlerine yöne-
lik hazırlanan program 
doğrultusunda ücretsiz 
ulaşım sağlandı. Projede 
mevcut sayıdan fazla ol-
ması nedeniyle yaklaşık 
500 kadının muayenesi 
için yapılan giderler Çer-
nooçene Belediyesi tara-
fından karşılandı. Kam-
panyayla sağlık sigor-
tası olsun, olmasın, tüm 
kadınların meme kanseri 
için sağlık kontrolünden 
geçme fırsatı verilmesi 
amaçlandı. Sofya Hasta 
Haklarını Koruma Mer-
kezi çalışanlarına teşek-
kürlerimizi arz ediyoruz” 

dedi.
Bu kurum tarafından 

her yıl meme kanseri 
için ücretsiz sağlık kont-
rolüne ilişkin kampanya 
düzenleniyor.
Son yıllarda kampanya, 

il merkezleri ve büyük 
hastanelerden uzakta 
olan, halkın sağlık hiz-
metlerine erişimde zor-
luk çektiği küçük ilçelere 
yöneliktir. Bu kritere göre 
ücretsiz meme muaye-
nesi yapılacak ilçeler se-
çiliyor. İkinci kriter de bu 
ilçelerde yerel yönetimin 
meme kanseri tarama 
programının uygulanma-
sını arzu etmesidir.
              İsmet İSMAİL
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