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Başkan Hasan Azis, Drujba Stadı’nın Tamiratını Başlattı
Yaşarov-Ramo’yu girişimin-

den dolayı övdü.
Törende konuşan Milletvekili Erdinç Hayrullah, vatandaşların kendilerine neden
Kırcaali’ye komşu ilçelerde
stadyumlar yenilenirken bunun Kırcaali’de yapılmadığını
sorduklarını paylaştı. Milletvekili, komşu ilçelerin özelliklerine göre Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Programından
faydalandıklarını, Avrupa Birliği fonlarının kaynaklarından
yararlandıklarını söyledi. “Kırcaali Belediye Başkanı ilk imkanda stadyum projesine fi-

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Drujba stadının uzun
zamandır beklenilen tamiratına
düzenlenen temel atma töreni
ile başlandı. Törene katılan
resmi konuklar arasında Kırcaali HÖH Milletvekilleri Erdinç
Hayrullah, Şabanali Ahmet,
Mustafa Ahmet, Haskovo Milletvekili Saliha Emin, Meclis
Başkanı Raif Mustafa, Kırcaali
Belediye Başkan yardımcıları
Elisaveta Kehayova, Muharrem
Muharrem, Hüseyin Ahmet,
Belediye Genel Sekreteri Sezgin Bekir, HÖH ve BSP Meclis

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Grubu Başkanları Mümün Emin
ve Georgi Küçükov, Arda Futbol Kulübü Başkanı Ramadan
Yaşarov hazır bulundular.
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Azis, stadyumun inşaatının elli yıldan fazla olduğunu
belirterek şu ana kadar genel
tamiratı yapılmadığına dikkat
çekti. Tutarı 1,7 milyon levaya
ulaşan projenin ilk aşaması
için kaynakların sağlandığını,
Kırcaali Belediyesinin projeye
katkı payının 600 000 leva olduğunu açıkladı. Kalan diğer
kaynaklar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Kırcaali Belediyesinin projesi
önceki hükümet döneminde
finanse edilmek üzere onay
kazandı.
Birinci aşamada drenaj sistemi yapılıp, suni çim halı döşenerek futbol sahası komple
yenilenecek. Stadyumda koşu
pisti kurulacak, 5520 koltuk kapasitesine sahip tribün ve locaVİP tribün, soyunma giyinme
odaları, tuvaletler, antrenman
odaları da yenilenecek. Stadyum kompleksi aydınlatmaya
sahip olacak. Projenin ikinci
aşaması da öngörülüyor. Şimdiki hükümetin kaynak sağlanmasını onaylanması bekleniyor.
Proje Pripek HIT Building Ltd.

Şirketi tarafından uygulanıyor.
Belediye Başkanı, “Yakın bir
zamana kadar spora borçlu olduğumuzu söylerdim. Zorluklara, kötü maddi ve teknik donanıma rağmen sporcularımız
ve bu alanda çalışanlar başarı
için motivasyonunu kaybetmediler. Geçen yıl Kırcaali İlçesi
için spor yılıydı, bu yıl ise spor
tesislerine yatırım yılı diyebiliriz. Stadyumun genel tamiratına başlıyoruz. Kapalı havuzun
ve ayrı yerleşim yerlerindeki
spor sahalarının onarımını bitiriyoruz. Bu spor tesisleri sporu
seven herkese bizim özel hediyemizdir” dedi.
Çocukluğunda bu stadyumda
spor yapmaya başladığı için
kendisinin heyecanlı olduğunu
paylaşan Milletvekili Mustafa
Ahmet, 2013 yılında Plamen
Oreşarski hükümeti sırasında
HÖH partisinin Kırcaali İlçesinde spor tesisleri için 5 milyon
leva sağlayacağına dair verdiği
sözü yerine getirdiğini belirtti.
Milletvekili, “Kimin Kırcaali
için ne yaptığına dair değerlendirmeyi insanlar yapsınlar”
dedi. Mustafa Ahmet, projenin
hayata geçirilmesine başlanması için son aylarda sürekli
başkente gidip gelen Arda Futbol Kulübü Başkanı Ramadan

nansman sağlamayı başardı
ve bizler de kendilerini destekledik” dedi. Milletvekili Arda takımının “Drujba” stadyumunda
geçmişte gösterdiği başarıları
hatırlatarak, tamirattan sonra
futbol kulübünün şöhretini geri
kazanıp stadyumun izleyicilerle dolup taşmasını diledi.
Kırcaali Belediye Başkanı,
kepçede şampanya şişesini
patlattıktan sonra futbol topunu ayağında sektirerek makinenin diğer tarafına geçti.
Başka temel atma törenlerinde olduğu gibi bizzat kendisi
iş makinesinin direksiyonuna
geçerek ilk kazıyı yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun
Bulgaristan Raporu
Açıklandı
Başbakan Yardımcısı Meglena Kuneva, “Baş edemediğimiz rüşvet sorununun tüm
halkımıza damga vurmasına
izin veremeyiz” dedi.
Bulgaristan’daki politikacılar,

Filip Gunev ve Adalet Bakan
Yardımcısı Petko Petkov ile
birlikte ortak düzenledikleri
basın toplantısında, raporun
en ağır eleştirilerinin Yüksek
Adalet Divanı’nın çalışmaları

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı, ülkenin adalet sistemi,
örgütlü suçlar ve yolsuzlukla
mücadele alanlarındaki çalışmalarını ele alan yeni eleştirel
raporunu yorumladı.
Başbakan Yardımcısı Kuneva, İçişleri Bakan Yardımcısı

ile ilgili olduğunu söyledi.
Raporun “objektif ve eleştirel olduğunu” belirten Kuneva,
şunları söyledi:
“Baş edemediğimiz rüşvet
sorununun tüm halkımıza
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Alışılmışlığın, göregörlüğün, klişeleşmiş önyargılı düşünce ve deyimlerin dikta rejimine hizmet
etme zorunluluğuna tabi
tutulduğu geçen asrın ellinçi yıllarıydı. Kırcaali’nin
il olmasıyla Doğu Rodopların büyüyen bu güzel
şehrine zorunlu hizmetten
dolayı lise öğretmeni olarak atanmıştım (Ağustos
1962). İl olmanın verdiği
olanaklar sebebiyle şehre gelen Türk aydınlarının
sayısı her geçen gün artıyordu. Türk Tiyatrosu'nun
şehirde konuçlandırılması, kamu kuruluşlarında
çalışan aydınların birden
artması şehirde bir Türk
Kültürünün hızlanmasına
yol açmıştı. Şehre gelir
gelmez bu aydınlarla tanıştım. Bunların arasında,
sayıları az da olsa, eli kalem tutan yetenekli yazım
heveslileri de vardı.
Bir gün kendilerine dedim ki, “Yazdığımız şiir
ve öykülerdeki sözcükler
anlamlarını kaybetmeye
başladı. Gelin yeni bir çığır açalım. Ne aşkı anlatalım diye aşk kelimesini,
ne de nefreti anlatırken
nefret kelimesini kullan-

mayalım. Klişeleşmiş
“Vatan” ve “Parti” konularından çok arasında
yetiştiğimiz küçük insan-

Gebze Balkan Türkleri Derneği’nin İnönü
Mahallesi’ndeki merkezinde gerçekleştirilen 3.
Olağan Genel Kurul’da
Sezgin Kabasakal yeniden başkanlığa seçildi.
Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Balkan
Türkü Genel Kurula katılmak için dernek merkezine akın etti. Genel
Kurul, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Divan
başkanlığını Mümin
Başaran’ın yaptığı Genel Kurul’da, Başkan
S e zg i n K a b a s a k a l,
Muhasip üye Beyhan
Dönmez ve Denetim
Kurulu Üyesi Öner Uslu
sırasıyla faaliyet, mali
ve denetim raporlarını
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Yarım Yüzyılın Öyküsü
ların büyük dramını dile
getirelim!”
Bu önerime öykücülerden Ömer Osman Erendoruk, Ahmet Mehmet,
Kadir Osman; şairlerden
Niyazi Hüseyin Bahtiyar,
Süleyman Yusuf Adalı,
Halim Salim olumlu yanıt verince beş elle işe
sarıldık ve böylece 1963
yılının 23 Nisanında Bulgaristan ilk Türk şair ve
yazarlarının derneği kurulmuş oldu.
Derneğimizin ilk büyük
etkinliğini 3 Haziran 1963
tarihinde büyük üstat
Nazım Hikmet'in ölümü
nedeniyle tertiplediğimiz
matem ve anma gecesiyle başlattık. Gecede artist
arkadaşlarımız ve onların
çocukları büyük ozanın
şiirlerinden oluşan bir
dinleti takdim edildi. Prof.
dr. Hilmiye Barlas Hanımefendi şairin kişiliği ve
yaratıcılığından söz etti.
Bendeniz de Nazım’la
ilgili anılarımı anlattım.
Ayrıca “Nazım Hikmet

“Orfeus” sinemasının beş
yüz koltuklu sinema salonu yetmemiş, bir o kadar

eseri önceden çoğaltılarak üyelere dağıtılıyor,
eleştirmenleri belirleniyor,

Totaliter rejimin kültür ve
yazım üzerine uyguladığı
sansüre rağmaen yazar

seyircimiz de programı
salon dışı hoparlörden
dinlemek zorunda kalmıştı.
Edebiyat Derneğimiz

Bulgaristanda” konulu bir
fotoğraf sergisi hazırladık.
Geceye ilgi o kadar büyüktü ki, şehrin en büyük

haftada bir Pazar günleri
Kültür Evi'nde toplanıyordu. Her hafta bir arkadaşımızın yayınlanmamış

ardından herkes fikrini
açıkça söylüyordu. Hiçbir
arkadaşımız yapıtlarına
söylenen eleştirilere gocunmuyor, bilakis herkese teşekkür ediyordu.
Bulgaristan Türklerinin
Edebiyetının oluştuğu
bu yıllarda halkımızın
kendi şair ve yazarlarına
göstermiş olduğu sevgi
ve saygıyı asla dille tarif
edemem. Davet edildiğimiz il, ilçe ve köylerde şiir
dinletileri, okur – yazar
karşılaşmaları düzenleniyor ve bu etkinliklere
yüzlerce, binlerce soydaşımız katılıyordu. Yedi
sekiz yüz koltuklu hınca
hınç dolu salonlarda eserlerimizi okuyor, defalarca
alkış topluyorduk.
Ayrıca
kardeş
Azerbaycan’ın ünlü ozanı
Nebi Hazri ve Moskova
Şarkiyat Enstitüsü Türkoloji Uzmanı Pr. Radi Fişin
özel olarak derneğimizi
ziyaret etmeleri üyelerimiz üzerinde derin izler
bırakmıştır.

ve şairlerimizin yapıtlarında Bulgaristan halkının çilesi bazen açık bazen de simgelerle kaleme
alınmıştır. Eserlerindeki
eleştiri yüzünden baskıcı
rejimin hışmına uğramamış hiçbir arkadaşımız
kalmamıştır. Kimimiz sorguya çekilmiş, kimimiz işten kovulmuş, kimimiz de
hapislerde çürümüştür.
Bütün bunlara rağmen
arkadaşlarımız yılmamış,
Ömer Osman Erendoruk
“Bırak Kocamı”, “Talihsiz
Milyon”; Süleyman Yusuf
Adalı “Bir Uçtan Bir Uca”;
Niyazi Hüseyin Bahtiyar
“Köy Yanıkları” kitaplarında; Ahmet Mehmet, Kadir
Osman ve Halim Halibrahim öykülerinde Bulgaristan Türkünün acısını
çilesini dile getirmişlerdir.
Seksenli yıllarda tek
ulus yaratma sevdasına
kapılan Jivkov ve yandaşları baştan basın ve
yayın kaynaklarımızı kapattı. Sonra Türkçe kitaplar kütüphanelerden

Gebze Balkan Türklerinde Sezgin Kabasakal Güven Tazeledi
okudular. Başkan Kabasakal, faaliyet raporunda 2. Dönemde (Ocak
2013 - Ocak 2015) gerçekleştirilen faaliyetler
ile ilgili Genel Kurul’daki
katılımcıları bilgilendirdi.
Başkan Sezgin Kabasakal yaptığı bilgilendirmede Dernek olarak
gerçekleştirdikleri sosyo-kültürel faaliyetlerin
hazırlanan bültende yer
aldığını, Genel Kurula
katılan tüm üyelere ve
ayrıca geçmiş dönemde yönetim kurulunda
görev alan üyelere teşekkür etti.
Ardından gerçekleştirilen müzakere son-

rasında oy birliği ile
2. Dönem Yönet im

den 11 üyeye çıkarılmasına ve aidat ödentileri-

Kurulu’nun ibrası gerçekleştirildi. Daha sonra
verilen önergelerde yönetim kurulunun 9 üye-

nin aralık ayının sonuna
kadar tahsil edilmesine
oy birliği ile kabul edildi.
Gebze Balkan Türkle-

ri Derneği’nin 3. Genel
Kurulu’nda tek liste ile
gerçekleşen seçimde oy
birliği ile Sezgin Kabasakal ve ekibi 2 yıllığına
yönetime getirildi.
Yeni Yönetim Kurulu; Sezgin Kabasakal,
Metin İmamoğlu, Zeynep Özgür, Nur şen
Uslu, Seydiye Aksu,
İzzet Halisoğlu, Ömer
Ardalı, Ceyhan Avcı,
Emel Turkay Aydoğan,
Kadir Yılmaz ve Halim
Soğukpınar’dan oluştu.
Denetim kuruluna ise;
Beyhan Dönmez, İsa
Güler ve Halil Aydoğan
seçildiler.
Genel Kurulun son

toplatılarak yakılmış ve
eritilmiş, Bulgaristan Türkünün asırlarca biriktirdiği
etnik kültürü yok edilmeye çalışılmıştır. Yakılan,
yok edilen bu kitapların
arasında dernek üyelerimizin kitapları da vardı.
Bu haberleri alır almaz o
zamanın İl Başkanı Penü
Dokuzov'a koştum. Telaşla, yapılan bu vandalizmi
sordum.
Sordum ama, daha ertesi gün görevimden istifa
ettirildim.
Bulgar komünizminin
Türk azınlığa karşı çirkin
yüzü her geçen gün büyük boyutlara ulaşıyordu.
Zamanla Türk kimliğimizin katline kadar vardılar. Ama gururla şunu
söyleyebilirim ki, dernek
üyelerimizden hiçbir şair
ve yazar arkadaşımız totaliter rejimin yalakalığını
yapmamış, soykırım zulmünü alkışlamamıştır.
Bir atasözü der ki: “İçmeler bir gün akmaz olsa
da, gün gelir tekrar akar,
asla soğulmaz”.
Çoğumuzu göçe zorladılar. Gözağrısı gibi sevdiğimiz toprakları terk etmeye
mecbur kaldık. Demokrasinin hakim olmasından
sonra bir gün işittik ki, burada kalan arkadaşlarımız
içmeleri tekrar akıtmışlar.
Kırcaali'de adına da çok
layık bulduğum Recep
Küpçü adına yeni bir Edebiyat Kulübü kumuşlar.
Son yıllarda yaz aylarımı Hasköy şehrinde geçiriyorum. Zaman zaman
Kırcaali derneğinin yetenekli şair ve yazarlarıyla
görüşmelerim oluyor. Onların etkinliklerine büyük
bir hevesle katılıyorum.
Bu yetenekli gençleri
ve onlara bu olanakları
sağlayan bilge liderlerini
görünce göğüsüm kabarıyor. Diyorum ki, doğup
büyüdüğümüz bu toprakları sağlam ellere teslim
etmişiz.
Durhan Hasan
HATİPOĞLU

maddesi olan dilek ve
temenni kısmında bazı
üyeler söz alarak görüşlerini belirttiler. Güven
tazeleyen başkan, teşekkür konuşmasında,
geçmiş dönemde üyelikler ve kamuoyunda
derneğin kabul görmesine önem verildiğini,
yeni dönemde ise kapsamlı bir şekilde camianın tüm sorunlarını ele
alıp çözüm yolları arayacaklarını, üye sayısını
hızla arttığını, Sıcak ve
samimi bir ortamda gerçekleşen Genel Kurulun
başta Balkan Türkleri
camiasına ve Gebze’ye
hayırlı uğurlu olmasını dilediğini söyleyerek
toplantıyı kapattı.
Kırcaali Haber
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Başkan Azis: “Kırcaali’nin siyasal histeriye değil,
çalışan kurumlara ihtiyacı var”
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, yağan şiddetli yağmurların
verdiği zararların ortadan
kaldırılması için yapılan
çalışmalarda yerel yönetimin aktif olmadığına dair
GERB Milletvekili Tsveta
Karayançeva’nın basına yaptığı açıklamalarla
ilgili, “Siyasal histeriye
gerek yok. Eleştiride bulunanlar negatif enerjisini
topluma faydalı işlerde
bulunmaya yönlendirsinler. Kırcaali’nin siyasal
histeriye değil, huzur ve
çalışan kurumlara ihtiyacı var” dedi. Etkili yağmur yağışlarından başka
şiddetli esen rüzgarın da
hayatı kötü etkilediği Kırcaali İlçesi sınırları dahilinde bulunan yaklaşık
15 yerleşim yerini saydı.
Belediye Başkanı, başka kurumlardan yardım
istemeden bu yerleşim
yerlerinin tümünde gerek
teknik araçlarla, gerekse
yerlilere yardımcı olan
belediye uzmanları olduğunun altını çizdi. Riskli
yerlerin yer yer gezip tespit edilmesine ilişkin emir
çıkarttığını açıkladı. Bunun üzerine belediyede
görevli inşaat uzmanlardan oluşan çalışma ekiplerinin bölgede zarar tespit çalışmaları yaptıklarını
ve acil olarak müdahale

gerekli yerlerde geçici
olarak önlemler alındığını
belirtti. Müh. Azis, şiddetli
rüzgarın Ştastie Anaokulunda camları ve kapıları
mahvettiğini bildirdi. “Belediye kendi imkanlarıyla Penevo ve Tsarevets
köylerinde heyelanların
yeniden aktifleşmesi sonucunda toprak yığınlarını temizlemeyi başardı.
Gluhar’da durum kritikti,

çünkü dere yatağının bozulması evlerde su baskını yaşanması tehlikesine
yol açtı. Evleri su basan
Opılçensko ve Ayrovo
köylerinde de acil olarak
dere yatağının düzeltilmesi gerekiyor. Nenkovo
köyünde derenin durumu
da kritik durumda. Sipey
ve Most köylerinde de
heyelanlar aktifleşmişlerdir. Perperek köyünde

anaokulunda su baskını ve Rezbartsi’de dört
sokak harap olmuştur.
Kırcaali’nin Baykal semtinden geçen dere de
sorunlar yaşatıyor. Tüm
hafta sonu Belediye Başkan Yardımcıları çalıştılar. Sorunları çözmek
için Dayanışma Fonu’na
başvurduk. Biraz sonra
ekibimle söylediğim yerleri bir bir kontrol edece-

Sipey köyünde heyelandan bir ev yıkıldı

Kırcaali’nin Sipey (Durhanlar) köyünde meydana
gelen heyelan bir evi yıktı.
Pazar günü yağan şiddetli
yağmur sonucu aktifleşen
büyük bir heyelandan dolayı onlarca ev çökmek
üzere. Hasar gören iletim
hattı var, yol trafiğe kapalı. Köydeki içme suyu
hattında oluşan arıza

nedeniyle 200 eve su
ulaşmıyor. Arızalı su hattı
ek zorluklar yaratıyor ve
heyelanın aktifleşmesine
sebep oluyor.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
belediyeden bir grup uzmanla birlikte Sipey köyünde yağmurdan olumsuz etkilenen alanı gezdi

ve afetten zarar gören
ailelerle görüştü. Birkaç
ailenin tahliye edilmesi
gerekecek, fakat şimdilik
insanlar evlerinin sahipsiz
kalınca soyulmasından
endişeleniyorlar. Belediye
acil olarak jeoloji uzmanlarına sorunun halledilmesine yönelik önlemler
teklif etmeleri görevini

verdi. Belediye, zarar ziyanın ortadan kaldırılması için alınacak önlemlerin
ve zarar görenlere destek
yapılması için Bakanlar
Kurulu’na bağlı olan Bakanlıklar Arası Destek ve
Yenileme Komisyonu'na
da talepte bulunacak.
Kırcaali Haber

ğiz” dedi. Barajlarla sorun
olmadığını kaydeden Belediye Başkanı, Sestrinsko köyünde mikrobarajın
taşmaya başladığını ve
müdahale sonucunda
sorunun ortadan kaldırıldığını belirtti. Kırcaali
Belediye Başkanı, “İki
tür insan var. Biri eleştiriyor ve yakınıyor, diğer
tür ise çalışıyor” şeklinde ifadeler kullandı. Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Milletvekilleri Erdinç Hayrullah, Şabanali
Ahmet, Mustafa Ahmet
ve Saliha Emin, Belediye
Başkanı’nı destekleyerek,
felaket durumlarında kurumların gücünü birleştirip el birliği içinde hareket
etmeleri çağrısında bulundular. Şiddetli rüzgar
ve yağışların ölümüne
sebep olduğu kişilerin
ailelerine ve yakınlarına
başsağlığı dileyen Milletvekili Saliha Emin, “Koor-

dinasyon içinde çalışıyoruz. İlde olup bitenlerden
haberdarız. İnsanların
siyasetçiliğe değil, desteğe ihtiyacı var” dedi. Milletvekili, acil durumlarda
müdahaleye ilişkin ulusal
strateji geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Müh. Erdinç Hayrullah,
“HÖH Milletvekillerinin
insanların yaşadığı sorunlara duyarlılık göstermedikleri doğru değil.
Ben Vırbitsa çayına gittim, diğer arkadaşlarım
Nanovitsa köyündeydiler.
Gereksiz PR yapmak istemedik” dedi. HÖH’lü
Belediye Başkanları’nın
sorunlarla baş ettikleri
için felaket durumu ilan
edilmediğine dair kesin
kanaat getirdi.
Daha sonra Belediye
Başkanı şiddetli yağışların zarar verdiği yerleşim
yerlerini kontrol ziyaretine
basın mensuplarını da
davet etti. Ayrıca konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi
vermek için önümüzdeki
günlerde basın toplantısı
vereceğini bildirdi.

Başkan Akif Akif: “Hiç
bir okulu kaderine
terk etmeyeceğiz”

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi tarafından okul
müdürleriyle düzenlenen çalıştayda öğrenci başına düşen eğitim harcamalarına göre 2015 yılında
okullara tahsis edilen kaynaklara ilişkin formül ele
alındı. İnsani Yardım Faaliyetleri Dairesi yetkilileri
formülün nihai varyantının okul müdürleri tarafından
yapılan öneriler ve önceki tartışmalar göz önünde

bulundurularak seçildiğini belirttiler.
Belediye Başkanı Akif Akif, “Bizim için okul müdürleriyle birlikte okulların bakımına yönelik ortak
yolu bulmamız önemli. Kaynak dağıtımında tüm
eğitim kurumlarının normal faaliyetlerini sürdürmelerinin garanti edildiği kanaatindeyim. Hiç bir
durumda, her hangi bir okulu kaderine terk etmeyeceğiz” dedi.
Belediye Başkanı, 2011 yılında iflasın eşiğinde
olan Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi’nin şimdi
kendi elde ettiği gelirlerle bakım masraflarını temin
ettiğini örnek verdi. Gerekli olduğu durumlarda belediye yönetimi mali sıkıntılar çeken okulların güçlendirilmesine yönelik gerekli önlemleri alacağını
kaydetti.
Okul müdürlerine Ulusal Belediyeler Birliği’nin
(NSROB) gelecek oturumunda eğitim faaliyetine
ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracaklarına dair
kanaat getirildi.
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Sporun gelişimine ilişkin çalıştay yapıldı
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi’nde spor faaliyetleri yürüten kişi ve yerel kulüplerin temsilcileri
ile görüşme düzenlendi.
2015 yılında spor takvimi projesi tanıtıldı.
Projede spor kulüplerinin teklifleri üzerine kabul edilen Momçilgrad
Belediyesi’nin himayesi
altında etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.
Görüşmede ana konu
olarak çok amaçlı spor
tesislerinin açılışından
sonra spor kulüplerinin
faaliyetinin iyileştirilmesi
ve kasabada kitlevi sporun geliştirilmesi üzerine
konuşuldu.
Bilindiği
gibi
Momçilgrad’da bu yıl
zarfında Rodopi Stadyumu, Rodopi Spor Salonu,
çeşitli spor antrenmanları
yapılmasına yönelik spor
kompleksi ve yedi spor
alanı hizmete girecek.
Belediye Başkanı Akif
Akif, “Momçilgrad Belediyesi, spor alanlarının hizmete açılmasından sonra
daha fazla çocuğun çeşitli tür sporla uğraşmasını arzu ediyor. Sporda

kasabamızın şöhretini
geri kazanması için çalışmalara katılacak mümkün

yetenekleri keşfetmek istiyoruz” diye kaydetti.
Belediye İdaresi’nin Ulu-

lük okuyan veya spor okulu kaydettirme niyeti olan
Momçilgradlı gençlere

olduğunca büyük bir sayıda katılımcıları kapsamalıyız. Gelecek aşamada
kaliteye ve yüksek spor
ustalığına yönlenebiliriz.
Okullardaki beden eğitimi hocaları ile birlikte
daha fazla öğrencinin
spor yapmasını teşvik etmek ve aralarında en iyi

sal Spor Akademisi Antrenörlük Fakültesi’nde eğitim gördükten sonra yerel
kulüplerinin birinde çalışacak üniversitelileri teşvik etmeye hazır olduğu
ifade edildi. Bu tür öğrenciler Belediye Fonu’ndan
sağlanacak burs şeklinde
teşvik edilecek. Antrenör-

öncelik tanınacak.
Belediye bundan önce
Dr. Sergey Rostovtsev
Hastanesi’nde çalışmak
istediğini beyan eden tıp
öğrencilerini teşvik ederek bu tür bir girişime
imza attı.
Rodopi Masa Tenisi
Kulübü’nün temsilcile-

Sokak aydınlatmaları enerji tasarruflu
armatürlerle değiştiriliyor
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman, Çernooçene İlçesi sınırları dahilinde bulunan 24 yerleşim yerindeki sokak
aydınlatma lambalarının
enerji tasarruflu armatürlerle değiştirileceğini bildirdi. Elektrikçiler,
ilçe merkezini oluşturan
köyde buna yönelik çalışmalara başladı.
Proje mevcut 1141 aydınlatma lambasının,
düşük kapasiteli, ancak ışığın normatif parametrelerini sağlayan
sodyum buharlı yüksek
basınçlı lambaların değiştirilmesini kapsıyor.
Bölgede sokak aydınlatmalarına ilişkin mevcut verilere göre 2013
yılında750 132,2 kw/h
elektrik enerjisi tüketilmiştir.
Aydın Osman, “Yeni
lambaların montajından
sonra tüketim yılda 303
958,1 kw/h ve iki misli
düşecek. Bu da elektrik
için yapılan masrafları
oldukça azaltacak ve
kaynak tasarrufu yapılmasına imkan verecek.

Tasarruf edilen kaynaklar eğitim ve sağlık gibi

dan uygulanıyor. Çernooçene belediyesinin

Anaokulu’nda enerji
tasarrufuna ilişkin bir

başka önemli faaliyetlere yönlendirilecek” dedi.
Çernooçene İlçesinde
sokak aydınlatmanın
yeniden yapılandırılması Uluslararası Kozloduy Fonu kapsamında
finanse edilen bir proje
üzerine gerçekleştiriliyor. Proje, İspanya
Etraluks Şirketi tarafın-

bu projesi programın
sokak aydınlatmasına
yönelik tedbirine aday
14 belediyenin projeleri
arasında en iyi olarak
nitelendirilmiştir.
Belediyenin bu projesi Kozloduy Fonu’ndan
finanse edilen ikinci projesidir. Bundan
önce Zname na Mira

proje gerçekleştirildi.
Kozloduy Fonu, Kozloduy Nükleer Santrali’nin
1’inci ve 4’üncü reaktörlerinin durdurulması ve
devre dışı bırakılmasından kaynaklanan olumsuz sonuçların aşılmasında Bulgaristan‘a
destek amaçla oluşturulmuştur.

ri kasaba okullarındaki
öğrencilerin, inşaatının
tamamlanmasından sonra aynı adı taşıyan spor
salonunda beden eğitimi
derslerini gerçekleştirilmelerini önerdiler. Tenisçi Dimitır Karaivanov,
Veteranlar Masa Tenisi
Federasyonu Yönetim
Kurulu’nun son oturumunda Momçilgrad’ın
2017 yılında Dünya Veteranlar Masa Tenisi
Şampiyonası’na ev sahipliği yapmasının ele
alındığını açıkladı. Rodop
kasabasının gençler için
milli merkez ve milli masa
tenisi takımı için hazırlanan grupların merkezine
dönüştürülmesi için gerçekten şansı olduğunu
belirtti.
Girişimi alkışlayan Belediye Başkanı, beden
eğitimi derslerinde kullanmak üzere spor tesislerini
okullara temin etmeye hazır olduklarını söyledi.

B u l g a r i s t a n Fu t b o l
Federasyonu Kırc aa li İl Başkanı Turgay Ali,
Momçilgrad’ın çeşitli tür
sporlara ilişkin tesislere
sahip önde gelen ilçelerden biri olduğunu kaydetti. Ali, iyi bir organizasyonla elit futbol takımlarının
çeşitli yarışmalara hazırlık yapmak üzere bölgede
antrenman kampları kurulabileceğini paylaştı.
Öneriler arasında bu
yıldan itibaren Yılın Sporcusu belirlemek üzere
oylama yapılması da var.
Kulüplerin temsilcileri
Momçilgrad’da sporun
gelişimine yönelik görüşmenin yapılmasından
duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Belediye
Başkanı Akif Akif, bundan
böyle periyodik olarak görüşmeler yapılacağını ve
Belediyenin spor kulüpleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde olacağını vurguladı.
Kırcaali Haber

Başmüftülük, bu yıl 119
yetime yardım edecek
Bulgaristan Başmüftülüğü Sosyal Faaliyetler
Komisyonu, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği oturumda bölge müftülükleri tarafından verilen yetimlere
yardım edilmesine ilişkin yeni dilekçeleri ele aldı.
2015 yılında yetimlere yardım edilmesi konusundan başka komisyon gündem dahilinde geçen yılki
sosyal yardım kampanyanın değerlendirmesini de
yaptı.
Başmüftülüğün yetimlere yardım kampanyası
2014 yılının sonunda ilan edildi. Bu Yetimler Haftası kapsamında oldu. Kampanya kapsamında
toplanılan paralar 57 692.02 levaya ulaşıyor. Bu
miktar 2013 yılında yetimler için toplanılan paranın
iki mislisi oluyor.
Yüksek İslam Şurası Sosyal Faaliyetler Komisyonu periyodik olarak bölge müftülükleri tarafından verilen yetimlere yardım edilmesine ilişkin dilekçeleri görüşüyor. Yardım için aday çocukların
titiz incelenmesinden sonra destek için yetimler
listesine dahil ediliyorlar.
Aynı prensip üzerine 2014 yılının ilk üç ayında
66 yetime yardım yapıldı. Öyle ki, yılın son üç
ayında destek yapılan yetimlerin sayısı 81’e çıktı.
Yetimlere yardım toplamak için yapılan yıllık ulusal kampanyanın dışında her üç ayda bir bölge
müftülüklerinde yardım yapmak üzere özel sandıklar açılıyor.
Müslümanlar dergisinin gelecek sayısında ayrı
yerleşim yerlerindeki bölge müftülükleri tarafından
alınan bağışlara ilişkin detaylı liste tanıtılacak.
21 Ocak’ta yapılan oturumda Sosyal Faaliyetler
Komisyonu, toplanılan paraya göre 2015 yılında
toplam 119 yetime yardım kararı aldı.
Komisyon bölge müftülükleri tarafından toplanılan bağışlar hakkında düzenli olarak Başmüftülüğün resmi sitesinde bilgi sunacak.
Başmüftülük, kampanyayı destekleyen ve herhangi bir şekilde emeği geçen her bir insana teşekkür ediyor. Başmüftülükten hayır sahiplerine
hitaben, “Kampanyadan elde edilen olumlu sonuçlar sizlerin her birinizin aktif olarak katılımı sayesinde mümkün oldu. Bununla Müslüman toplumu
bir kez daha ihtiyaç sahiplerine karşı toplumsal
sorumluluğunu ve duyarlılığını gösterdi” deniliyor.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bulgaristan'ı Ziyaret Etti
NATO Genel Sekre teri Jens Stoltenberg,
Bulgaristan'ın NATO'nun
çok değerli ortağı olduğunu belirtti.
Bir günlük resmi ziyarette bulunan Stoltenberg,
Başbakan Boyko Borisov, Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Savunma Bakanı Nikolay Nençev ile
görüştü, Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev ile bir
araya geldi.
Uluslararası güvenlik
konuları, Ukrayna'daki
gelişmeleri, Or tadoğu
sorunları, enerji güvenliği ve Bulgaristan Silahlı
Kuvvetleri'nin durumunun
da ele alındığı görüşmenin ardından Stoltenberg
ve Plevneliev ortak basın
toplantısı yaptıar.
"Bulgaristan NATO'nun
çok değerli ortağıdır" diyen Stoltenberg, çeşitli güvenlik tehditlerinin
yaşandığı bir ortamda
Bulgaristan'ın müttefik
olarak kilit rol oynadığını

ifade etti.
NATO'nun aldığı tüm güvenlik önlemlerinin savun-

savunabilmek üzere elimizden geleni yapacağız"
diye konuştu.

rini yerine getirmek üzere savunma bütçelerini
azaltmalarına son ver-

maya yönelik olduğunun
altını çizen Stoltenberg,
"NATO güçlü bir örgüt
olarak varlığını sürdürmek zorunda. İhtiyaç durumunda müttefiklerimizi

Stoltenberg sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Güvenlik, özgürlüğümüzün önemli bir faktörüdür.
Tüm müttef iklerimizin
üzerine düşen görevle-

meleri gerekir. Bulgaristan Cumhurbaşkanından
ülkenin sonbaharda savunma sektörüne ayırdığı
bütçesini artıracağına söz
aldım."

Yüksek Yargı Konseyi,
Sunay Hüseyin Osman’ı
ikinci dönem Ardino Bölge Mahkemesi Başkanı
seçti. Yapılan oylamada
Osman, 20 yargıç tarafından desteklendi. Yüksek
Yargı Konseyi’nin bir üyesi çekimser kalırken olumsuz oy kullanan olmadı.
Yargıç Sunay Osman
hukuk sistemi dahilinde
17 yılı aşkın çalıştı. Onlardan 15 yıl hakim olarak
görevde bulundu. 10 yıl
boyunca Kırcaali Bölge
Mahkemesinde hakim
olarak çalıştıktan sonra
2009 yılında Ardino Bölge Mahkemesi Başkanı
seçildi.
Stratejik Yönetim Konseptine göre hakim Sunay
Osman’ın temel hedefleri
davaların bakılması ve
karar alınmasının korunması ve hızının arttırılmasıyla adaletin kalitesinin

arttırılması, vatandaşlara daha iyi idari hizmetler sunulması, davaların

Bölge M ahkemesinin
kararlarının itiraz edildiği
üst mahkemelerin karar-

recine daha fazla şeffaflık
kazandıracağını ifade etti.
Sunay Osman’ın adaylığı Yüksek Yargı Konseyi üyeleri Galya Georgieva, Dimitır Uzunov
ve Mariya Kuzmanova
tarafından desteklendi.
Georgieva, Ardino Bölge
Mahkemesi’ni ziyaret ettiği sırada çok iyi bir çalışma ortamı tespit ettiğini
belirtti.
Yüksek yargıç, “Ardino’daki mahkeme devletin iyi bir örneğidir” dedi.
Mariya Kuzmanova, az
sayıda kadrodan oluşan
bu mahkeme toplumda
büyük güvene sahip az
sayıdaki yargı organlarından biri olduğunu vurguladı. Yüksek Yargı Konseyi
üyeleri Sunay Osman’ın
birinci döneminde mahkemede çalışma koşullarını iyileştirmek için attığı
adımları da dikkate aldı.

Bulgaristan'daki siyasi
kriz ve ülkenin dördüncü
en büyük bankanın iflas
etmesi nedeniyle savunma bütçesinin azaldığını
bildiren Plevneliev, ancak
bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılacağını
belirtti.
Plevneliev, bölgede güvenlik ortamındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, Karadeniz'de
daha kapsamlı tatbikatların yapılabilmesi için
ülkedeki NATO askeri üslerinin kullanılabileceğini
söyledi.

10 bin vatandaş, Parlamento’ya
kanun önergesi sunabilecek

Sunay Osman, ikinci dönem Ardino
Bölge Mahkemesi Başkanı seçildi

geciktirildiği durumlarda
nedenlerine ilişkin malumatlar hazırlanması, bunun önüne geçilmesine
yönelik gerekli adımların
atılması, geciktirilen davaların minimum seviyeye düşürülmesi, Ardino

larıyla hakimlerin tanıştırılmasına ilişkin mevcut
uygulamanın devam etmesi. Aday, elektronik
dava dosyalarının hazırlanmasına vurgu yaptı.
Sunay Osman, elektronik
dosyaların mahkeme sü-

Belediye Başkanı ve sendikacılar, eğitim
alanında toplu iş sözleşmesi imzaladı
23 Ocak 2015 tarihinde
Kırcaali Belediyesi, sendikacılar ve eğitim alanında
işverenler arasında iki
yıllık toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Sözleşmeyi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Bulgaristan'da Halk Eğitim Sisteminde İşverenler Birliği’ni (SRSNPB)
temsilen Nedyalka Küp-

Bulgaristan'ın Afganistan, Kosova ve Karadeniz
bölgesindeki istikrar sağlama çalışmalarına katkıda bulunduğunu anlatan
Stoltenberg, "Güneyde,
Irak ve Suriye'de terör
var, kuzey Afrika'da şiddet var. Doğuda, Kırım'ı
ilhak eden Rusya, komşu
ülkelere karşı saldırgan
davranıyor" diye konuştu.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev de Bulgar ordusunun
yeniden silahlanması için
NATO ortaklarından destek beklediğini söyledi.

r ü c i eva , B u l g a r i s t a n
Cumhuriyeti Ortaöğretim
Okul Müdürleri Derneği’ni
(SDSORB) temsilen bir
taraftan Lilyana Yankova
ve KNSB’ye bağlı Bulgar
Öğretmenler Sendikası’nı
(SBU) temsilen Neli Arnaudova, Podkrepa İş
Konfederasyonu’na bağlı
Eğitim Sendikası’nı temsilen Radka Topalova im-

zaladılar.
Yeni toplu iş sözleşmesinde kreş ve anaokulların
finanse edilmesi, sosyal
edinimler, okul dışı birimler ve belediye tarafından
finanse edilen okullara
odaklanılıyor. Toplu iş
sözleşmesinde anlaşma
yapılan eğitim alanında
çalışanların, öğretmen ve
yardımcı personel kad-

rolarının daha fazla izin
kullanmaları, mali yılda
ek olarak ödenmesi için
anlaşma yapılan sosyal
destek ödemelerine vurgu
yapılıyor. Müzakere yapan
taraflar imzalanan toplu iş
sözleşmesinin sosyal ve
mali yönden daha iyi düzenlenmiş olduğunu ifade
ettiler.
Kırcaali Haber

10 bin vatandaş, Bakanlar Kurulu veya Parlamento’ya
kanun önergesi teklif edebilecek. Avrupa Sivil Girişimi gerçekleştirilmesine ilişkin mekanizmanın ulusal
düzeyde de uygulanması hükümetin web sitesinde
yayınlanan yönetim programında yer alıyor.
Düzenleme kurumlarında etkin vatandaş katılımı ile
sivil kurullar ve danışma komisyonları kurulması öngörülüyor.
Borisov hükümeti önceliği olarak yerel düzeyde de
kararlar alınmasında vatandaşların doğrudan katılımının hızlandırılmasını belirlemiştir. Bunun için yerel
referandumlar yürütülmesine yönelik prosedürlerin
hafifletilmesi öngörülüyor.
Milli güvenliğe ilişkin bölümde ise Bakanlar Kurulu’na
bağlı analiz ve koordinasyon merkezi oluşturulması
öngörülüyor. Ulusal siber güvenliğinin sağlanmasına
ilişkin stratejinin hazırlanmasına temel olarak siber
savunma modeli geliştirilecek.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda mülteci akını ile ilgili olarak
Bulgaristan ile Türkiye arasında emniyet ve gümrük
işbirliği olarak Temas Merkezi kurulacak. Bu iki ülke
arasında anlaşma imzalanması ve onaylanması ile
düzenlenecek.

BNR, 50 bin aileye yeni
radyo alıcıları alacak
Bulgaristan Devlet Radyosu (BNR) Yönetim Kurulu
Üyesi Hristin Strijlev, devlet radyo kurumunun maddi
imkanları olmayan yaklaşık 50 bin aileye yeni radyo
alıcıları alacağını açıkladı. Buna sebep BNR’nin orta
dalgada yaptığı yayınları tamamen ortadan kaldırmayı
düşünmesi. Söz konusu orta dalga vericileri Blagoevgrad, Tırgovişte, Şumnu, Silistre, Kırcaali ve Vidin
bölgelerinde yayın iletmekteler. Şu anda bu vericilerin
kullanılması BNR’ye yaklaşık 3,5 milyon levaya mal
olduğu anlaşıldı.
Strijlev, “Bu bölgelerdeki dinleyicilerimiz radyosuz
kalmasın diye yıllar önce İngiltere'de BBC yaptığı gibi
biz de onlara VHF frekans bandında alıcı cihazları alacağız” dedi.
Şu anda tam olarak kaç hanenin orta dalga vericilerinin kapatılmasından zarar gördüğü tespit çalışmaları
yapılıyor. İlk hesaplara göre yeni radyolar BNR’ye yaklaşık 1 milyon levaya mal olacak.
Yoğun olarak yeni teknolojilerin hayatımıza girmesine rağmen köylerde ve sınır bölgelerinde insanların
radyoda verilen haberleri en az 35-40 yaşındaki eski
VEF marka radyo alıcılarından dinledikleri belirtildi.
Fakat bu radyolarla VHF frekans bandında yapılan
yayınların dinlenemediği anlaşıldı.
Bilindiği gibi, bu yılın başından beri BNR’nin Vidin
dışındaki bölgelerde orta dalga vericilerini kapattığı
için Türkçe programların dinlenememesi büyük yankı
yapmıştı ve protestolar düzenlenmişti. Dinleyicilerden
gelen çok sayıda şikayetler üzerine Hak ve Özgürlük
Hareketi (HÖH) partisi, Parlamento Kültür ve Medya
Komisyonu, Elektronik Medya Kurulu (SEM) ve Haberleşme Düzenleme Komisyonu’nun dikkatine arz
etmişti.
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Krepost Güreş Kulübü’nün Başarıları
Stremtsi (Göklemezler) Krepost Güreş Spor
Kulübü’nün güreşçileri
katıldıkları uluslararası
turnuvalarda kendilerinden yaşça büyük Rusya
ve İran’dan güreşçilere
galip geldiler.
Serbest güreş dalında
büyüklerin kendi yaş kategorisinden daha büyük
yaştaki yarışmacılara
karşı mücadele etmeleri yasadışı bir uygulama
olsa da, güreşçilerimiz
pes etmediler. Krepost
Güreş Kulübü Başkanı
Velahattin Veli, “Geçen yıl
çocuklarımız Slovakya’da
düzenlenen dünya şampiyonasına katıldılar. 58 ve
69 kategorilerinde Can
Bekir yedinci, Mustafa
Mustafa ise onuncu yeri
aldı. Güreşçilerimizi yaşça büyüklerle yarıştırılması uygulanmasına son
verilmeli” diye ifade etti.
Stremtsi’deki güreş kulübü Bulgaristan’da 50
küçükler ve yıldızlar takımından ilk beş takım arasındadır. Kulübün antrenörü, ulusal şampiyonalarda kazanılan altın madalyaları saymakta zorlanıyor. Aycan 6, Mustafa
5, Serkan ve Bayram 4
altın madalya kazanmışlardır. Bu yarışmacılardan
bazıları şu anda milli takımda yer alıyor. En son
düzenlenen küçükler ulu-

yapılan salona baskınlar
yapılıp teknik donanım
gaspedilmiştir.2003 yılında Belediye Başkanlığı
seçim kampanyası sırasında Kırcaali Belediye
Başkanı kulübe maddi ve
teknik donanım konusunda destek vereceğine dair
verdiği sözü yerine getirmiştir.
Artık 11 yıldır Krepost
Güreş Kulübü elit güreşçiler yetiştiriyor. Yakın
zamana kadar kulüpte üç
grup antrenman yapıyordu. Fakat ulaşım sorunundan dolayı iki grup vazgeçiyor. Şimdi kulübe kayıtlı
güreşçilerin sayısı 21.
Antrenör Aydın Rufat,
“Güreş süreklilik ve ağır
antrenmanlar gerektiren

sal güreş şampiyonasına
Krepost Kulübünden üç
yarışmacı katılıyor. Final
maçlarda üçüncü yer için
mücadele ederken ikinciliği elde ediyorlar.
Güreş Kulübü ulaşımda
zorluk çekiyor. Antrenman için oğlanlar Kırcaali
dahi, on yerleşim yerinden Stremtsi’ye geliyor.
İki yıl önce bu okul otobüsüyle oluyordu. Fakat
Perperek okul müdürü,
okullara tahsis edilen
bütçenin yetersiz olduğu
gerekçesiyle otobüsü durduruyor.
Şimdi Velahattin Veli,
çocukların Stremtsi’ye ta-

şınması için araç kiralıyor.
Bu yıl oğlanların büyük
bir kısmı Kırcaali’de eğitim gördükleri için sorun
daha da büyüdü. Böylece
yarışmacıların çoğu yolculuk yapmak zorunda
kalıyor.
Hikmet, eski bir güreşçi. 10 yaşındaki oğlu
her gün antrenman için
Kırcaali’den Stremtsi’ye
gidip geliyor. Akşamları
babası onu aracıyla gidip
alıyor. Hikmet, oğlunun
antrenmanlar sayesinde
sağlıklı olarak büyüdüğünü, zorluklarla mücadele ettiğini ve büyükler
gibi hayata hazırlandığını

söylüyor. Krepost Güreş Kulübü yarışmacıları
Kırcaali’de küçümsendiklerini düşünüyorlar. Çünkü Kırcaali Belediyesi’nin
Yılın Sporcusu sıralamasında dünya yıldızlar
güreş şampiyonasında
derece elde eden yarışmacıya sahip olmalarına
rağmen ikinci yere tasnif
edildiler.
Güreş kulübü sadece
yurt içinde değil, yurt dışında da ün yapmıştır.
Komünizm döneminde bu
kulübün dünya şampiyonu olan yarışmacıları bile
var. Demokrasiye geçiş
döneminde antrenman

Türk-Bulgar İşadamları Dernekleri Birliği Kuruldu
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren Bulgar-Türk
işadamları dernekleri
aynı çatı altında birleşerek Türk- Bulgar
İşadamları Dernekleri
Birliği’ni kurdu.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, Bulgaristan’ın,
Türkiye’nin güçlü ekonomisi ve geniş yatırım
olanaklarından daha
çok yararlanması gerektiğini kaydetti.
Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda çeşitli
projelere yapacağı yatırımların 520 milyar
dolara ulaşacağını ve
Çin Cumhuriyeti’nden
sonra dünyanın ikinci
en büyük yatırımcısı
olacağını ifade eden
Gökçe, yeni birliğin de
Bulgaristan’a daha çok
Türk yatırımı çekilmesi, Bulgar işadamlarının Türkiye’ye yatırım
yapması ve iki ülkenin
iş sektörlerinin üçüncü
ülkelere birlikte yatırım
konusunda destek olacağını anlattı.

Merkezi Sofya’da bulunan Türk-Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası
(TBSTO) Genel Başkanı Zeki Bayram ise
AA’ya yaptığı açıklamada, oluşturulan çatı
örgütünün hedeflerini
anlatırken, “Birlikten
kuvvet doğar felsefesiyle yeni bir oluşumu
gündeme taşıdık” dedi.

Bayram, Türkiye’nin
yatırımlarından
Bulgaristan’ın daha çok
nasiplenmesi gerektiğini Bulgaristan’daki Bulgar ve Türk sivil toplum
kuruluşlarının desteğiyle iki ülke arasında 10
milyar dolarlık ticaret
hacmine ulaşılması gerektiğini vurguladı.
Trakya Glass Fab-

rikası Müdürü Alper
Can da, “Bulunduğumuz coğrafyada Bulgaristan’daki yatırım
olanaklarının bizim için
elverişli olduğuna karar
verdik. Cam sektöründe
2004 yılından bu yana
yaptığımız üretime 600
milyon dolarlık yatırım
yaptık, 2 bin kişiye istihdam yarattık” dedi.

bir spor dalıdır. Antrenman kaçırdıkları zaman
çocuklar formunu koruyamıyor” diye paylaştı.
Sponsor Velahattin Veli,
SCK A ve Levski gibi
önde olan takımlar küçük
Stremtsi köyündeki kulübün takımına gıpta ettiklerini paylaştı. Burada çocuklar antrenman yapmak
için muhteşem imkanlara
sahip ve ulusal şampiyonalarda altın madalya
kazandıkları zaman para
ödülleri veriliyor. Güreşçilerin elde ettiği başarılar
kulübe sayısız kupalar getirmiştir. Salondaki vitrine
kupalar artık sığmadığı
için köy okulunda yeni
daha büyük bir vitrin yapılmıştır.

Avrupa Komisyonu'nun
Bulgaristan Raporu
Açıklandı
1. sayfadan devam
damga vurmasına izin
veremeyiz.Avrupa Komisyonu adalet sistemimizdeki reformlara destek vermek istiyor. Eğer
yolsuzluklarla mücadele
etme iradesi varsa, parlamento da bu mücadeleye destek vermeli.
Biz bir sonraki gözetim
raporuna dek çalışmalarımızla ilgili strateji
hazırlayacağız, ancak
en iyi strateji bile somut
sonuçlar kadar değerli
olamaz. Yargıya Avrupa
Komisyonu’ndan gelen
sinyal net ve açıktır: yasalar inanç, ciddiyet ve
cesaretle uygulanmalıdır.”
Raporda, “Bulgaristan’daki örgütlü suçlarla mücadele alanındaki
devam eden sorunların
da bir kez daha dile getirildiğini” belirten Meglena Kuneva, “Avrupa
Komisyonu ile diyaloğumuz sürecek. Ancak
politikada tedavülde
olan tek döviz türünün
adı güvendir. Bu dövizin değeri düşük olursa,
Avrupalı ortaklarımızla
normal diyalog kuramayız” dedi.
Kuneva, Bulgaristan
ile ilgili Avrupa’nın gözetiminin asla sona ermeyeceğini anımsattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Filip Gunev de ülkedeki yolsuzluklarla mücadele eden kurumların
tamamı atrofiye uğramış
bulunuyor. Kurumlarımız
var, ancak onları hayata

döndürmek zorundayız”
diye konuştu.
Adalet Bakan Yardımcısı Petko Petkov ise
komşu Romanya’nın
yolsuzlukla mücadelede
çok daha başarılı olduğunu ve oradaki kurumların çok daha uyumlu
çalıştıklarını ifade etti.
Petkov, “Biz bu mücadelede başarılı değiliz
ve Romanya’dan öğreneceğimiz çok şey var”
dedi.
Ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Lideri Mihail
Mikov, basına yaptığı
açıklamada, “Bu rapor,
son 4 yıldır gördüğümüz
en olumsuz gözetim raporudur. Maalesef, zaman geçtikçe bize olan
eleştirilerin kapsamı
genişliyor, bu sorunların
sonu görünmüyor” diye
konuştu.
Bulgaristan ve Romanya 2007 yılında Avrupa
Birliği (AB) üyeliğine
kabul edildikten sonra,
belirli alanlarda devam
eden bazı sorunlar yüzünden Avrupa Komisyonu 8 yıldır gözetim
rapor ları ha zır layıp
uyarılarda bulunuyor.
Bulgaristan’ın bugün
13’üncüsü ile tanıştığı
yeni raporda yine adalet
sistemindeki sorunları,
örgütlü suçlar ve yolsuzluklar alanındaki mücadelesinin başarısızlığı
nedeniyle bir kez daha
eleştiri almış bulundu.
Avrupa Komisyonu’nun
yeni raporu bir yıl sonra
açıklanacak.
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Göçmen dernekleri tek aday üzerinde birleşme kararı aldı
1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı’ndan itibaren
anavatan Türkiye’mize
Rumeli-Balkan coğrafyasından ve özellikle
Bulgaristan’dan kitlesel
soydaş göçleri yaşanmıştır.
Bulundukları yerleşim
yerlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarına
büyük değerler katan bu
insanların çok yoğun bir
şekilde yaşadığı yerlerden birisi de Bursa’mızdır. Bursa’mız Türkiye’nin
ve komşu coğrafyaların
her yerinden göç alan güzide bir şehir olduğu gibi,
Bulgaristan göçmenlerini
de bağrına basan güzel
insanların olduğu bir yerdir.
Demografik açıdan Bursa’mızın ekseriyetinin
Balkan ve Rumeli kökenli
olduğu herkesin malumudur. Bu ekseriyetin büyük
çoğunluğunu ise “Bulgaristan göçmenleri”, yani
halkın arasında bilindiği
adıyla “muhacirler” oluşturmaktadır.
Öyle ki bugün şehrimizde nüfus cüzdanında

kendi doğum yeri olarak
“Bulgaristan” yazan insanların sayısı yüzbin-

bir deyişle, “Bulgaristan Türkleri” kendilerinin, kendilerini bağır-

ve Balkan Coğrafyasının
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişme-

lerle ifade edilmektedir.
Bu insanların anavatanda doğan çocukları dâhil
edildiğinde Bursa’mızın
büyük çoğunluğuna karşılık gelen bir sayıya ulaşılmaktadır.
Bizler; Rumeli-Balkan
kökenliler, Tuna - Rodop
ve Deliormanlılar,diğer

larına basan Bursalıların, Türkiye’nin ve tüm
insanların huzurunu,
sükûnetini ve kardeşliğini esas alıp tüm yeteneklerimiz ile emek ve zenginliklerimizi Türkiye’ye
ve insanlığa vermek için
çalışmaktayız.
Bursa’mızın, Ülkemizin

si için çok büyük katkılar
sağlamaktayız. Şimdi bu
katkımızı siyaset alanına
–Merhum Sayın Mümin
Gençoğlu’ndan sonra
bir kez daha- ve güçlü
bir biçimde taşıma arzusundayız. Zira göçmenler
siyaset yolu ile hizmetin
önemini bilmektedir. Bu
sebeple göç etme maksadı doğrultusunda yaşayan, sabırla çalışan ve
Türkiye Cumhuriyetine
ve Türk halkına şükran

Kırcaali’deki boş daireler, apartmanların
yenilenmesini engelleyebilir
Konut binalarda ısı yalıtımı yapılmasına ilişkin
ulusal programın uygulanması üzere Kırcaali
Belediyesi’nde mimar
Taner Davut’un başkan-

lamaya girecek prefabrik
ve panel binalara yönelik
ulusal program sayesinde
mümkün olacak.
Bir apartman sakinlerine binada ısı yalıtımı

lığında kurulan komisyon
apartman yöneticileriyle görüştü. Belediyenin
hukuk danışmanı Galina Delçeva ve Stratejik
Planlama ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Nadya Tsvetkova apartman
yöneticilerine programın
nasıl uygulanacağına dair
bilgi verdiler.
Şehirde yaşayan yüzlerce aile ücretsiz olarak
yeni doğramalara, dairelerinde ısı yalıtımı yapılması ve güneş paneli
sistemleri kurulması imkanına sahip olacaklar. Bu
da Kırcaali’de de uygu-

yapılması için kaynak
sağlanmamasının tek sebebinin Daire Sahipleri
Derneklerinin kurulmaması olduğu anlaşıldı. Bu
dernek apartman sakinlerinin yüzde 67’sini temsil
etmesi gerekiyor.
Kırcaali’de sorun şu ki,
daire sahiplerinin yurt dışında olmalarından dolayı
pek çok daire kilitli durumdadır. Sakinlerin bir kısmı
Türkiye’de yaşıyor, diğerleri ise Batı Avrupa ülkelerinde gurbette. Bu sorun Vızrojdentsi semtinde
birkaç yıl önce apartman
binalarında ısı yalıtımı

yapılmasına ilişkin birkaç
pilot projenin gerçekleştirilmesini engelledi.
Galina Delçeva, “Eski
daire sahipleri dernekleri
başvuruda bulunamaz.
Belediyede kayıtlı 10 civarında
böyle dernek var.
Yeni dernekler
kurulmalıdır ve
hepsi belediye
idaresine kayıt ettirilmelidir”
açıklamasında
bulundu. Daire
sahipler i bundan önce binalarda ısı yalıtımı
yapmışlarsa ve
bu da programın kriterlerine
uygun olmuşsa,
yenilikler korunacak. Kırcaali Belediyesi,
binaları incelemek üzere
firma seçimi yapılacak
ihale gerçekleştirecek.
Harcamalar belediye tarafından karşılanacak.
Binanın yenilenmek için
onaylanması durumunda
form üzerine Belediye,
Daire Sahipleri Dernekleri, Bulgar Gelişim Bankası ve devleti temsilen
Vali arasında sözleşme
imzalanacak. Isı yalıtımı
yapılırken binanın ortak
kullanılan bölümlerine
vurgu yapılacak. Çatı,
cephe, merdiven bölümleri yenilenecek.

borcu içinde olan kişileriz.
Bizler bu açıklama metninde imzası bulunan
Rumeli-Balkan ve özellikle Bulgaristan kökenli
insanlarımıza hitap eden
sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizde 07
Haziran 2015 Milletvekili
Genel Seçimlerine yönelik olarak belirli ilke kararları aldık ve bu kararları
sizlerle ve kamuoyu ile
paylaşmak istiyoruz.
Temsilde adalet, ehliyet
ve liyakat, ahde vefa ve
emanete riayet hususunda hassas olan göçmen
camiası içinde Türk milletini ve Bursa’yı temsile yetkili kişilerin varlığı
camiamızın zenginliğidir.
Bu zenginlik Ülkemizin
ve Devletimizin yüksek
menfaatleri için çalışan
siyasi partilerine ve Yüce
Türk milletine arz olunur.
İlk ve en önemli prensip
kararımız:
Yüce Mecliste Camiamızı, Bursa’mızı ve
milletimizi olduğu kadar
“Balkanlar'daki soydaş
ve akraba toplulukları"
yani Evlad-ı Fatihanı da
temsil etme sorumluluğu
taşıyacak olan kişinin,
“İçimizden birisi”, “Yüreğini ve mesaisini ca-

miamıza adamış birisi”
olması gerektiğidir.
Bu basın bildirisinde
imzası olan tüm dernek
ve STK başkanları olarak kamuoyuna deklare
ederiz ki:
Bizler; “ Bulgar istan
Türkleri” olarak,7 Haziran seçimleri için içimizden bir aday, tek ve ortak
aday
belirlemeye ve bu adayın yanında ve arkasında
olmaya; kısa bir süre içerisinde belirleyeceğimiz
bu tek ve ortak adayı her
türlü kayıt ve şart altında
“Sonuna kadar” desteklemeye karar vermiş bulunmaktayız.
Bu karar camiamızı
temsil eden Sivil Toplum
Kuruluşlarının ve İleri
Gelen Kişilerimizin de
katıldığı geniş istişareler
sonucunda alınmıştır.
Şu ana kadar herhangi
bir siyasi parti veya kişi
ismi telaffuz edilmeden
yürütülen istişareler ile
alınan bu karar camiamızın kesin ve nihai kararıdır.
Camiamız, yaklaşan 7
Haziran 2015 seçimlerinde içimizden çıkacak
ortak ve tek bir aday etrafında bütünleşme kararı
almıştır.

Bulgaristan'dan emekli olanlardan
"yaşam belgesi" ücreti alınmayacak
Bozüyük 4 Eylül Mahallesi Muhtarı İsmail
Kıranlı, Bulgaristan'dan
emekli olan ve Türkiye'de
yaşayan vatandaşlardan
muhtarlıklarda ücret alınmayacağını bildirdi.
Kıranlı, A A muhabirine yaptığı açıklamada,
Türkiye Cumhuriyeti ile
Bulgaristan Cumhuri yeti arasında imzalanan "Emekli aylıklarının
Türkiye'de ödenmesine"

ilişkin anlaşma gere ğince, Bulgaristan'dan
emekli olan ve Türkiye'de
yaşayan vatandaşlardan,
muhtarlıktan talep ettikleri
"yaşam belgesi" için ücret
alınmayacağını söyledi.
Bulgaristan emeklilerinin, her yıl 2 kez muhtarlıklardan yaşam belgesi
almalarının zorunlu olduğunu anlatan Kıranlı,
"Bulgaristan'dan emekli
olan ve ülkemizde yaşa-

yan vatandaşlardan, hayatta olup olmadıklarını
öğrenmek için yetkili makamlarca yaşam belgesi
isteniyordu ve belge de
muhtarlıklarca ücret karşılığı veriliyordu. Artık belgeler için muhtarlıklardan
herhangi bir ücret talep
edilmiyor. Tüm Bulgaristan emeklileri bu belgeleri
ücretsiz olarak alabilecek"
dedi.
Kırcaali Haber

HÖH, iktidarı haksız işten çıkarmalarla suçladı
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Milletvekili Stanislav Anastasov, Parlamento’da
parti adına okuduğu
deklarasyonda iktidardakileri 255 kişiyi işten
çıkarmakla suçladı.
HÖH’e göre bu kişiler
siyasi baskı kurbanı olmuşlardır. Anastasov,
yeni yıldan önce HÖH
Meclis Grubu’nun siyasi
baskıyı canlı örneklerle
açıklayacağını duyurduğunu hatırlattı. Anasta-

sov, “Gerekli eğitim ve
deneyime sahip Bulgaristan vatandaşlarının
tek suçu HÖH’e yakın
olmalarıdır. Acımasızca
işten çıkarılanlar Vatanseverlik Cephesi ve Reformcu Blok koalisyonlarının yaptığı baskının
kurbanlarıdır. Bir aydan
kısa bir zamanda toplam 255 kişiden daha
30 kişi görevinden alınmıştır” diye vurguladı.
HÖH partisinin gerekli
eğitim derecesine sahip

olmayan kadrosunun
olmadığının altını çizdi. Meclis kürsüsünde
Anastasov, HÖH’e göre
siyasi sebeplerden dolayı işten çıkarılan bazı
kişilerin isimlerini okudu. Milletvekili, kürsüde
konuşmak için verilen
zamanın yetmediği için
gelecek haftalarda baskınla işten çıkarılanların
isimlerini vermeye devam edeceğini söyledi.
Kırcaali Haber
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Başbakan Borisov: “Müslüman ve Hıristiyanlar
arasında ayrım yapılmasına izin vermemeliyiz”
Başbakan Boyko Borisov ve
Bulgaristan Başmüftüsü Dr.
Mustafa Hacı, toplumda ayrım
olmasına, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında ayrım yapılmasına izin verilmemesi gerektiği
görüşünde hemfikir oldular.
Başbakan Borisov, Başmüftü,
geçici Yüksek İslam Şura Başkanı görevinde bulunan Vedat
Ahmet ve Başmüftülüğün Sekreteri Ahmet Ahmedov’u çalıştay yapmak üzere makamında
kabul etti.
Borisov, “Din, etnik köken ve
sosyal statüse göre vatandaşların birbirlerine karşı düşman
hale getirmek sorunların çözümü değil. Buna izin vermemeliyiz ve hepimiz sorumluluk
içinde etnik barışı korumalıyız”.
Borisov, “Muhteşem bir barış ve
huzur içinde yaşama modeline
sahibiz. Bu modelin korunması
bizim görevimizdir” diye kaydetti. Başbakan, toplumda olgunluğun korunması ve dini inanca
ilişkin geleneklerin değiştirilmesine izin verilmemesi gerektiğini
belirtti. Borisov, Hala sözde “İs-

devlet makamları ve Başmüftülüğün gözetimi altında yüksek
eğitim göreceklerinin altını çizdi.
Başmüftü, “Devletten destek
alarak ortak çabalarla Bulgar

ulusunun olgunluğunu koruyabileceğimiz kanısındayım” diye
vurguladı.

Kırcaali Haber

Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş,
Çernooçene’yi ziyaret etti
lam Devleti” adındaki terör örgütüne Bulgaristan vatandaşı olan
herhangi bir Müslümanın katılmasına izin verilmediği için gurur duyabileceğimizi ifade etti.
Başbakan’ın ifadelerine göre bu
durum bizi rahatlatmamalı, tam
aksine bunun olmaması için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu üstlenmeliyiz.
Başmüftü, “Başmüftülük Bulgaristan Müslümanlarının dini

yaşamını organize ederek, onların dini yaşamının dış güçlerin etkisi altına girmemesi için
elinden geleni yapıyor” dedi. Dr.
Hacı’nın ifadelerine göre Başmüftülük Kurumu ne kadar daha
iyi işlevlerini yerine getirirse, o
kadar bu tür riskler azalıyor.
Ülkemizde yüksek dini eğitim
okulu gereksinimini Başbakanın dikkatine arz etti. Bu okulda
ülke çapındaki dini görevlilerin

T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, Çernooçene’yi (Yenipazar)
ilk resmi ziyarette bulundu. Sayın Aktaş, Belediye Başkanı Aydın
Osman, Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer ve diğer belediye yöneticilerle görüştü.
Konuğunu makamında ağırlayan Aydın Osman, yerel idarenin
faaliyeti ve ilçe sınırlarında gerçekleştirilen projelerle tanıştırdı.
Yerel yöneticiler, temel öncelikleri olarak gençlerin Çernooçene
bölgesinde yaşamayı tercih etmeleri için yerleşim yerlerinin iskan
edilmesi, tarım ve turizmin gelişimini öne sürdüler.

BNR’deki Türkçe yayınlar FM bandından yayınlanıyor
Ocak ayı itibaren Bulgaristan
Milli radyosunda orta dalgadan
günde 3 saatlik Türkçe yayınların durdurulması büyük tepkilere neden olmuştu.
Güney Bulgaristan’da yaşayan
Türkler yıllardır yayınlanan Türkçe yayınları dinlemekte zorluk
çekiyordu.
BNR yönetiminden yapılan
açıklamada, bu bölgedeki yayınların daha büyük kalitede
FM bandından yayınlanacağı
bildirilmişti.
Geçen haftadan itibaren Kırcaali bölgesindeki vatandaşlar
BNR’nin Türkçe yayınlarını FM
bandından 90.00 frekansından
kaliteli olarak dinlemeye başladı. Ancak bazı bölgelerde
yaşayan soydaşların radyo alıcılarının eski olması nedeniyle
bu yayınları dinleme imkânları
olmuyor.
Bununla ilgili BNR yönetimi ihtiyaç duyan yoksul ailelere yeni
radyo cihazları verileceğini bildirdiler.
Orta dalga frekanslarının kapatılma nedeni olarak, vericilerin eski olması ve onların kullanılmasının BNR’ye yaklaşık
3,5 milyon levaya mal olduğu
belirtiliyor.

Belediye Başkanı, Başkonsolos Alper Aktaş’a Çernooçene’nin
Konya Selçuklu İlçesi ile kardeş olmaları hakkında da bilgi verdi.
Aydın Osman, kardeşlik protokolü imzalanarak iki belediye, işadamları ve iki belediyenin sakinleri arasında kültür, sanat, eğitim,
bilim, sosyal faaliyetler, toplumsal meseleler, turizm ve başka konularda işbirliği yapmalarına imkan sunulduğunu belirtti.
Başkonsolos Alper Aktaş, iki kardeş belediye arasındaki etkileşimin genişletilmesi ve güçlendirilmesi için yardımcı olmaya hazır
olduklarını ifade etti.
Belediye Başkanı, üst düzey konuğuna Noçevo köyü çevresinde
bulunan İnkaya Trak Tapınağı’nın resmedildiği bir tabloyu hediye
etti. Başkonsolosun ilgi duyduğu İnkaya’nın tarihi ve geçmişte insanların hayatında oynadığı rolü hakkında bilgi verdi.
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