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Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin Elmalı Baba Tekkesi Ziyareti

Resmiye MÜMÜN
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, Momçilgrad
(Mestanlı) İlçesi’nin Mandacı
(Bivolyane) köyündeki Elmalı
Baba Tekkesi’ni ziyaret ederek, bölgedeki Alevi topluluğu
ile görüştü. Süleyman Gökçe,
Elmalı Baba Tekkesi’ni T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş,
Büyükelçilik ve Başkonsolosluk
mensupları ile birlikte ziyaret
etti. Büyükelçi ve beraberindeki heyeti Elmalı Baba Tekkesi
Başkanı Mehmedali Süleyman
Halife Dede, Güney Bulgaristan Cem Vakfı Başkanı Mustafa Mustafa, HÖH Milletvekili ve
Cem Vakfı Başkan Yardımcısı
Mustafa Ahmet, Momçilgrad
Belediye Başkanı Akif Akif ve
Kırcaali bölgesinden Alevi dedeleri karşıladı.
Gökçe’nin tekkede yerli Alevilerle yaptığı görüşmede konuklar arasında HÖH Milletvekilleri
Erdinç Hayrullah, Şabanali Ahmet, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Kırcaali Belediye
Meclis Başkanı Raif Mustafa,
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı ve HÖH Kırcaali İlçe
Başkanı Muharrem Muharrem,
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ahmet, Kırcaali, Haskovo (Hasköy) ve Krumovgrad (Koşukavak) bölge
müftüleri Beyhan Mehmet, Basri
Eminefendi ve Nasuf Nasuf da

hazır bulundular.
Bölgedeki Alevi topluluğu adına Büyükelçi ve diğer misafirleri selamlayan Mehmedali Halife
Dede, “Aranızda kırgınlığı olan
var mıdır?’”, diye soru yöneltti. Herkesten “Hayır!” cevabını
alınca Alevilere has bir dua etti.
Ardından Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de bir dua
yaptı.
Milletvekili Mustafa Ahmet üst
düzey diplomatı ve beraberinde
gelen konukları Cem Vakfı adı-

na selamlayarak, “Bizim aramızda bulunmanız bizim için büyük
bir şeref ve onur. İyi ki varsınız,
iyi ki bir aradayız. Çok değerli
dini ve kültürel yerlerde buluşuyoruz, kardeşliğimizi, birliğimizi,
beraberliğimizi pekiştiriyoruz.
Bir olalım, iri olalım diri olalım.
Et tırnaktan ayrılmaz diyoruz.
Her zaman doğruluk, laiklik ve
bilgi yolunda ilerlemeye Allah
bize nasip etsin, inşallah” dedi.
Belediye Başkanı Akif Akif üst
düzey konuğu selamlayarak,

ЦИРК „ОРИЕНТ“ В ГР. КЪРДЖАЛИ
От 1 до 6 Април 2015 г. всеки ден от 18.00 часа
В събота и неделя от 11.00 и 17.00 часа
Цирка се намира на паркинга на Пазара.
Билети на касата на цирка.
За информация : 0888 598130 , 0888344467

şunları ifade etti: “Bugüne şahit
olmamız bizler için çok büyük
bir gurur. Ecdatlarımızdan kalan bu toprakları tekrar canlandırmak, bir araya gelmek, kardeşliğimizi ve bu hamuru adam
gibi yoğurmak bize düşer. T.C.
Büyükelçilerimizin ve elçilerimizin sayesinde bir araya gelmemiz bizler için gerçekten onur ve
şereftir”.
Alevi topluluğunu selamlama
konuşmasında Sayın Süleyman

ettiniz, ağırladınız, izzet ihsan
gösterdiniz. Biz de hoş geldik,
sefa bulduk. Bugün burada hep
birlikte olmaktan dolayı bütün
dostlarımızla, kardeşlerimizle
ve soydaşlarımızla ve hiçbir ayrım gözetmeksizin (ki zaten aksisi düşünülemez) duyduğumuz
çok büyük izzetin, mutluluğun
ve muhabbeti ifade etmek istiyorum. Bize nasip oldu, geldik.
Çok da mutluyuz. Biliyorsunuz
biz aslında iki hafta önce gelme-

Gökçe şu ifadelere yer verdi:
“Hepinizi saygıyla, sevgiyle,
hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun,
bize kapınızı açtınız, misafir

yi planlıyorduk, maalesef yoğun
kar yağışından dolayı kısmet
olmadı. Ziyareti 14 Mart’a denk

Devamı 7’de

‘Özlenen Lezzet Artık Yanıbaşınızda’

Simit, kahvaltı ve gün boyunca Balkanlar ve Akdeniz de
yenen geleneksel bir ekmektir. Dışarısı susam kaplı çıtır çıtır,
içerisi yumuşak ve hafif lezzet şöleni olan simit artık Filibe de.
Hamuru sevgi ve dostluk ile yoğurulmuş mis kokusu ile
iştah açan simitleri sıcacık demli çay eşliğinde ‘simitChi’de
bulabilirsiniz. Güler yüzlü personeli ile kısa zamanda Filibe ve
çevresinde satış ağı oluşturan ‘simitChi’ büyümesini hızla devam ettirerek daha çok kişiyi bu lezzet ile kavuşturmak istiyor.
‘simitChi’ yi sizde ziyaret ederek enfes simitlerinden deneyip harika bir ziyafet yapabilirsiniz.
20 adet simit ve ustu siparişlerinizde bir telefon kadar yakınınızdayız.
Adres: Filibe, Peshtersko Shosse No 28
Telefon: 0876 77 17 48 / 0876 77 17 49
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Kırcaali’de Bölgesel Kalkınma Konseyi Oturumu
Kırcaali Valiliği’nde Kırcaali, Haskovo (Hasköy),
Smo lyan (Pa ş mak lı),
Plovdiv (Filibe) ve Pazarcık illerinin dahil olduğu
Güney Merkez Bölgesi
Bölgesel Kalkınma Konseyi oturumu yapıldı. Kırcaali Valisi İliya İliev’in
başkanlığında yapılan
oturuma Güney Merkezi
Bölgesi’nden valiler, belediye başkanları, bakanlıklar, işveren teşkilatları,
sendikal örgütler ve başka kurum ve kuruluşların
temsilcileri katıldı.
Oturumda Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakan
Yardımcısı İvan Asparuhov, Ulaştırma, Enformasyon Teknolojileri ve
Haberleşme Bakan Yardımcısı Valeri Marinov,
Turizm Bakan Yardımcısı
İrena Marinova, Smolyan
Valisi Nedyalko Slavov,
Haskovo Valisi Dobri Belivanov, Filibe Valisi Rozalin Petkov ve Pazarcık
Valisi Trendafil Veliçkov
hazır bulundular.
Bölgesel Kalkınma Konseyi, Vali İliya İliev’in Makas-Nimfeya (Yanıkköy)
Sınır Kapısı’ndan 55 koltuklu otobüslerin geçiş
yapmasının düzenlenmesine ilişkin Yunanistan
ile anlaşma imzalanması

teklifini destekledi. 2012
yılında kullanıma açılan
sınır kapısı, 2013 yılı sonbaharında yük ağırlığı
maksimum 3.5 tondan az
araçların geçişine açıldı.
Şu anda Makas Sınır Kapısı Bulgaristan-Yunanistan sınırında bulunan sınır
kapıları arasında küçük
araçların geçişi bakımından ikinci sırada ve başlıca geçiş yapan Bulgar,
Yunan ve Romenlerin sayısı giderek artmaktadır.
Şubat ayının ortasında
Dışişleri Bakanı Daniel

Mitov’a gönderdiği mektupla güney komşumuzla
turizm ve kültür alanlarında deneyim alışverişinin
kolaylaştırılması üzere
sınır kapısından otobüs
geçişleri yapılmasına izin
verilmesi için Yunanistan
ile anlaşma imzalanması
girişimini başlattı.
Yapı kullanma izin belgesinde de söz edildiği
gibi mühendislik ve teknik
açıdan Bulgaristan tarafından bunun olmaması
için sorunlar mevcut değil.
Sınır ve gümrük kontrolü

Krumovgrad Belediye Başkanından
Bursa’ya Destek Teşekkürü

Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Bursa’nın Balkanlara desteğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür
etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Koşukavak Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, Koşukavaklı işadamları ve meclis üyeleriyle Bursa Kent
Müzesi’nde bir araya geldi. Bursa’nın dostluğu Balkanlara moral verdiğini
söyleyen Başkan Altepe, "Balkanlarda yaşayan vatandaşların mutluluğu bizleri
de mutlu ediyor” diyerek her zaman Koşukavak’ın yanında olacaklarını belirtti.
Bulgaristan heyeti de Bursa’nın Balkanlara desteğinin farkında olduklarını
söyleyerek, Altepe’ye Türkiye ile Balkanlar arasında kurduğu dostluk köprüsünden dolayı teşekkür etti.
Mehmet, çalışmalar hakkında bilgi verdiği Altepe’ye sınırları aşan hizmetlerinden dolayı Koşukavak’ın yarış atlarını simgeleyen bir heykel takdim etti.
Altepe ise Mehmet’e, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı anısına hediyeler verdi.

yapılmasına da engelleme yok. Valinin teklifinde
pasaport kontrolü yapılan
alana metal konstrüksiyon gölgelik monte edilmesi ve genel kullanıma
ait büyük tuvalet mekanı
oluşturulması da yer alıyor. Çünkü şu anda denetimler açıkta yapıldığı için
yağmur ve kar yağışlarında görevliler ve vatandaşlara zorluklar yaratılıyor.
Fo r u m a k a t ı l a n l a r a
Kırcaali’nin Çevre Yolu,
Çevre Programı kapsamında gerçekleştirilen
Atık Su Arıtma Tesisi ve
Bölgesel Katı Atık Depolama Tesisi kurulmasına
ilişkin önemli projelerde
kaydedilen ilerlemelerle
ilgili bilgi sunuldu. Bakan
Yardımcısı İrena Marino-

va, Bulgaristan’ın Turistik
Bölgelere Göre Bölgelendirilmesi Konseptini tanıttı. Konseptin amacı ayrı
ayrı bölgelerin turizm potansiyelinin tanınıp yurt
içinde ve yurt dışında popülarize edilmesidir. Kırcaali, Haskovo ve Smolyan valilikleri tarafından
dağlık ve sınır bölgelerine has sorunlara dair
rapor tanıttı. 2014-2020
dönemine ilişkin operasyonel programları kapsamında doğal afetlerin
önüne geçilmesi ile ilgili
tedbirlerin finanse edilmesi imkanları ve Bölgesel Kalkınma Kanunu’nda
değişiklik yapma ihtiyacı
da ele alındı.
Güney Merkezi Bölgesi
valileri doğal afetleri önleme ve hasarların önüne
geçilmesine ilişkin ulusal
program hazırlanması
görüşünde hemfikir oldular. Program afetlerin verdiği hasarların ve
onların kaldırılması için
yapılan giderlerin azaltılmasına yönelik olmalıdır.
Bu girişimin sebebi Bölgesel Kalkınma ve İskan
Bakan Yardımcısı İvan
Asparuhov’in ifadesine
göre hasarların giderilmesi için 870 milyon leva
talep edilmesiyle ilgili büyük sorundan kaynaklanıyor. Asparuhov, ülkede
10 yıldan beri incelenmemiş heyelan bölgelerin
yaklaşık 400 olduğunu
ve Bölgesel Kalkınma

ve İskan Bakanlığı’nın
yönetimindeki Jeolojik
Koruma Dairesi’nin ülkede sadece Varna, Pleven
ve Pernik şehirlerinde olmak üzere üç yerde birimleri olduğunu paylaştı.
Bu teklifi sunanlar ulusal
programın mali kaynağa
sahip olması ve sadece
heyelanları değil, sel, orman yangınları ve başka
doğal afet ve felaketleri
kapsamasını istiyor.
Asparuhov, “Böyle bir
program inceleme, tasarlama, mali kaynak
oluşturma ve tabii ki
güçlendirmeyi bir düzene sokacaktır” diye izah
etti. Bakan Yardımcısının
ifadesine göre heyelanlara müdahale önceden
uzmanlar tarafından iyi
bir inceleme ve iyi bir tasarlama yapılmamışsa
ve onlar genel bir çözüm
önerisinde bulunmazlarsa ters etki yapabilir.
Heyelanların önlenmesi yönünde çalışmalara
yoğunluk verecek Bölgesel Kalkınma ve İskan
Bakanlığı’nın bir birimi
oluşturulması fikri de
paylaşıldı. Güncel verilere göre Kırcaali ilinde
aktifleşen 33’ün üzerinde
heyelan ve kitle hareketleri mevcut. En çok heyelan ve kitle hareketleri
10 olmak üzere Kirkovo
(Kızılağaç)İlçesinde, Kırcaali ve Ardino (Eğridere)
ilçelerinde ise 7’şer tane
vs.

Lütfi Mestan: “İktidar intikamcı
ve nefret dilini kullanıyor”
Cumhur başkanı Ro sen Plevneliev’in Halk
Meclisi’nde yaptığı konuşmayla ilgili olarak Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Başkanı Lütfi Mestan, “Cumhurbaşkanı’nın
konuşmasında demokratik yönetim konusu
eksikti” diye kaydetti.
Mestan’ın ifadesine göre
iktidar koalisyonu ortağı
olan iki parti nefret, ayrıştırma diliyle konuşuyor.
Bu meseleye Başbakan
Boyko Borisov’un değinmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade
eden HÖH Başkanı, asıl
Cumhurbaşkanı’nın bu
konuda görüş beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Mestan, erken genel
seçimler yapılması konusunda geçen yıl partiler
arasında varılan siyasi
uzlaşmanın iki temel madde üzerine sağlandığına
dikkat çekti. Birinci mad-

denin reddedilen iktidar
modellerinin tekrarlanmaması ve ikinci her türlü intikamcı davranışlara meydan vermemek olduğunu
hatırlattı.
Mestan’ın ifadesine göre
bu iki konuda da anlaşma
ihlal edilmiştir. HÖH Başkanı, “Böyle bir iktidarda
reformdan söz edilemez.
Operasyonel amaç ve hedeflerin sıralanması her

hangi bir reform değildir”
diye ifade etti.
Mestan, Ulusal Vergi
Kurumu’nun (NAP) Bulgaristan Kimlik Numarası
(EGN) üzerinden vatandaşlara ödemesi gereken
sağlık sigorta primleri
olduğunu bildirmesi kararını örnek verdi. Kararın
reform olmadığını, NAP’ın
idari bir görevi olduğunu
söyledi.
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Büyükelçi Gökçe’den ‘Sivil Toplum’a Övgü
Mudanya Gazeteciler
Derneği (MGD)’nin, Bulgar Gazeteciler Birliği
(SBJ) ortaklığında Avrupa Birliği hibesiyle sürdürdüğü “Sivil Toplum
Diyaloğu-Yerel Medyanın
AB ile Uyumu” projesini
T.C. Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, ‘örnek
bir çalışma’ olarak değerlendirdi.
Proje ekibini Bulgaristan
ziyaretinde ağırlayan T.C.
Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Bursalı yerel
gazetecilerin projesinin
Türkiye’de de benzer sivil
toplum ve basın yayın kuruluşlarına emsal oluşturması gerektiğini söyledi.
Mudanya Gazeteciler
Derneği Başkanı Yavuz
Gerçekçi ile proje ekibinden Erdoğan Paçin,
Hüseyin Türker, Yasemin

Paçin ve Doğuş Türker’in
hazır bulunduğu ziyarette, projenin belgesel
çekimlerine konuk olan

Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Avrupa
Birliği’nde 7. Yılını dolduran Bulgaristan’ın, üyelik

Momçilgrad hastanesinde
yeni bir tıp merkezi
Geçen hafta başında
Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasında yeni bir tıp
merkezi hizmete açıldı.
Merkez, Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi’nin
birinci katında 24 saat
hizmet veren muayene
odası yanında bulunuyor. Yeni tıp merkezinin
açılmasıyla hastane, acil
yardım servisi ve aile
hekimlerinin bir yerde
olduğu çağdaş bir sağlık

Kasası (NZOK) arasında
sözleşme imzalandı.
Merkezde nöroloji, cerrahi, dahiliye, fizyoterapi,
pulmoloji ve jinekoloji olarak altı tıp alanında hizmet verilecek. Hastaları
muayene edecek hekimler; nöroloji uzmanı Dr.
Hişmeh, cerrahi uzmanı
Dr. Vutova, iç hastalıkları uzmanı Dr. Maçan,
fizyoterapi uzmanı Dr.
Angelova, pulmolog Dr.
Aliosman ve jinekolog Dr.

Emekli vatandaşlar için
katkı payı 1 levadır.
Şu ana kadar uzman
hekimlerin muayenehaneleri kasabada dağınıktı. Yeni edinim Dr. Sergey
Rostovtsev Hastanesi’nin
özel hastanelerle rekabete girmeye fırsat verecek.
B ilindiği üzere ilç e
hastanesinde sigortalı
vatandaşlara 24 saatlik
sağlık hizmeti veren servis bölümü bulunuyor.
Sağlık hizmetleri 19.30-

öncesi ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Bulgaristan’ın Roman-

ya ile birlikte AB’ye son
dönemde üye olmuş iki
ülkeden biri olduğunu
anımsatan Gökçe, AB’ye
uyum bakımından uygulamalara yönelik reformların gerçekleştiğini, gelişmelerin ise sürdüğünü
söyledi. Tüm sürecin henüz tamamlanmadığını
kaydeden Gökçe, yargı,
adalet, hukuk, demokrasi
alanında temel yasaların
uygulanması bakımından
belirli reformların nasıl
işlediğine yönelik gözden geçirmelerin devam
ettiğini belirtti. Süreçle
ilgili Bulgaristan’ın da
önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Gökçe,
“Bulgaristan, AB üyeliğinin beraberinde getirdiği
imkânlardan istifade ederek önemli katkılar yaparak yatırımlarını 2 milyar

Mümün Hüseyin
Mümün Hüseyin 1980
yılı Krumovgrad kasabasında dünyaya geldi.

Üç kardeş olan Mümün,
1999 senesi Kırcaali
Elektronik ve Elektrotek-

Euro’ya, ticaret hacmini
de 5 milyar Euro’ya çıkardı. Olaya Türkiye açısından baktığımızda tüm
komşularımızın AB ve
NATO içinde başarılı süreçlerini tamamlamalarını
diliyor, Bulgaristan’ın başarılı olmasını arzu ediyoruz” dedi.
Bu arada AB’nin Bulgaristan medyasına olumlu
etki ve katkıları da olduğunu kaydeden T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, basın uygulamaları, hakları, gazetecilerin
hürriyetleri ve basın özgürlüğü konularında yaşamın her alanında ilerlemenin olduğunu belirtirken,
bu olumlu havanın yeterli
olup olmadığının ise tartışmaya açık olduğunu
kaydetti.
Kırcaali Haber

nik Lisesini ikmal etti.
2003 yılında Plovdiv
Üniversitesi’nin Pedagoji, Fizik ve Matematik Bölümünden mezun
oldu. Evli ve iki çocuk
babası. Ağabeyinin sayesinde daha yedi yaşında bağlama çalmayı
öğrendi, türkü söylemeye başladı. Çeşitli etkinliklerde yer aldı. 13 yaşından beri şiir alanında
denemeleri bulunuyor.
Basılmış şiirleri var.
Yedi yıl öğretmenlik hayatından sonra, kuruculuğa atıldı. Halen zevkle
emek verdiği PVC ve AL
Doğrama işleriyle ailesinin geçimini sağlıyor.

SILA
Sıla koydum yangınım adını
Efelerin dağındaydım dün
Bırakıp güzellikler diyarını
Toprağımdaydım gene dün
Bir taşlı yollardan geçti yüreğim
İşte o yoldu sıla dediğim
Her karış toprağında çocukluğumu
Ve dünde kalan bu günkü özlemimi o toprağa ektim
Suyumu pınarlardan içtim yıllarca
Ekmeğim alın terim, toprak tenimdi benim
Her sabah güneş dağlardan kopunca
Kara geceye inat, yine yeniden ışığı sevdim

kompleksi oluşturdu.
Bununla hastaların tam
bir paket sağlık hizmeti
görmeleri ve hekimlere
olan güvenin arttırılması
hedefleniyor. İlçe hastanesine bağlı bu merkez
faaliyetini Tıp MerkeziMG Ltd. Şirketi adı altında yürütecek. Merkezle
Ulusal Sağlık Sigorta

Yordanov.
Muayenehaneler hastalık tanısı konulmasına ilişkin çağdaş ve modern bir
tıbbi donanıma sahiptir.
Hafta için her gün çalışacak. Hastalar aile hekimlerinden alacakları sevk
formları üzerine 2,90
leva katkı payı ödeyerek
muayeneden geçebilirler.

07.30 saatleri arasında
ve hafta sonu cumartesi
ve pazar günleri 24 saat
olmak üzere garanti edilmektedir. Bu muayenehanenin Momçilgrad ve
Kırcaali’den beş aile hekimi ile sözleşmesi var.
Sağlık sigortası olan hastalar sadece katkı payı
ödemekteler.

Gece erkenden sönerdi ışıklar
Tek eylencem kırık sazımdı
Türküsü kulaklarımda çınlarken
O dağlar benim ömrümün yarısıydı
Daracık sokaklar ,patika yollarda çocukluğum
Bir tertemiz ırmak yamacında yurdum
Asfalt bilmez yollardan kopup geldim
Ve... yangınımın adını SILA koydum!

01 Nisan 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 4

Kırcaali Kamu Denetçisi Rasim Musa, köylülerin sorunlarını dinledi
Kırcaali Kamu Denetçisi Rasim Musa, köylü
halkın sıkıntı ve sorunlarıyla yerinde tanışmak
için Kırcaali İlçesi dahilindeki Şiroko Pole (Sürmenler), Perperek (Yağışlar), Boyno (İsmailler),
Kostino (Kemikler), Most
(Köprülü), Rani List (Işıklar) ve Stremtsi (Göklemezler) mikro bölgeleri
30 Ocak-6 Mart 2015
tarihleri arasında ziyaret etti. Karşılaştığı halk,
muhtar ve muhtarlık görevlileri yıllarca çözülmemiş acil sorunları Rasim
Musa’nın dikkatine arz
etti. İlçenin yaşadığı sorunlar en çok köy içi düzenlemeyle ilgili olarak
evlere yol olmaması,
içme suyu şebekesinin
eskimiş olması, kanalizasyonun olmamasından kaynaklanıyor.
Su ve Kanalizasyon
Şirketi meydana gelen
arızaları giderdikten

sonra sokaklarda asfalt
yama çalışmaları yapmaması memnuniyet-

lanmasına sebep oluyor.
Korumak üzere göçmenlerin rızasıyla evle-

kendilerinden ev tapuları
istendiği belli oldu.
Ormanlarda odun kesi-

yakacak odun bulamayacaklarından endişe
duyduklarını paylaştılar.
Konevo köyü sakinleri
tomruk yüklü ağır kamyonların asfalt yolları
harap hale getirdiği için
öfkeliler.
Köy muhtarları, meydana gelen heyelan alanlarında gönüllüler tarafından güçlendirme çalışmaları yapılması için inşaat malzemeleri temin
edilmesini ısrar ediyor.
Perperek köyü Dardere
mahallesinde ciddi sorun var. Burada 30 yıldır
yaşayan 80 hanenin ev
tapuları yok. İkamet adresi kaydını yaptırmayan
400’u aşkın kişi kimlik
belgesi çıkartmada so-

sizliğe yol açıyor. EVN
elektrik dağıtım şirketinin ise elektrik gerilimini aynı düzeyde korunmasını sağlayamaması
elektrik aletlerinin arıza-

rine yerleşen vatandaşlar onların adına EVN
şirketinin hesap açması
için Kamu Denetçisinden yardım talep ettiler.
Şu anda EVN tarafından

mi de güncel bir mesele.
Köyde yaşayanlar çok
ağaç kesildiğine, fakat
hiç bir fidan dikimi yapılmadığına dikkat çektiler.
Bu sebepten gelecekte

Mudanya Gazeteciler Derneği
heyeti Kırcaali Haber Gazetesini
ziyaret etti

Kırcaali köylerinde Orman işletmelerin
faaliyetiyle ilgili sorunlar görüşüldü
Kırcaali Kamu Denetçisi
Rasim Musa’nın mektubu
üzerine Smolyan (Paşmaklı) Güney Merkez
Devlet Orman İşletmesi,
Kırcaali Orman Bölge
Müdürlüğü ve Kırcaali
Devlet Orman İşletmesi
bir taraftan ve diğer taraftan Konevo (Atalan),
Çereşitsa (Kirazlı) ve Miladinovo (Dedeler) köyleri muhtarları arasında
görüşme yapıldı. Buna
sebep Baştino (Babalar),
Çereşitsa (Kirazlı), Zvinitsa (Bocuklu) ve Most
(Köprülü) köyleri muhtarlarının çevrede gelişigüzel ağaç kesimi yapıldığı,
tomruk yüklü kamyonların
asfaltlı yolları harap ettiği
ve fidan dikimi yapılmadığı için bir süre sonra
köylerde yakacak odun
bulunamayacağına dair
şikayetlerde bulunmalarıdır.
Tarım ve Gıda Bakanlığı Ormancılık Sektörü
Gelişimi Müdürü Müh.
Virjiniya Hubçeva’nın
emriyle denetimler yapıldı ve Kamu Denetçisi Rasim Musa’nın aracılığı ve
katılımıyla ilgili makamlar
arasından görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede
Güney Merkez Devlet Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Müh. Todor Nedkov, Güney Merkez Devlet Orman İşletmesi Daire

Başkanı Müh. Dobromir
Dobrev, Kırcaali Devlet
Orman İşletmesi Müdürü Müh. Nikolay Yançev,
Orman Bölge Müdürlüğü
Başuzmanı Müh. Yuliyan
Rusev ve Uzman Müh.
Katya Kırpaçeva, Kırcaali İlçesine bağlı Konevo
Muhtarı Hasan Mustafa,
Çereşitsa Muhtarı Sabri İbryam ve Miladinovo
Muhtarı Hikmet Raim yer
aldılar.
Kamu Denetçisi, ilçede
köyleri ziyareti sırasında
muhtarların orman işletmelerin faaliyeti ile ilgili
ifade ettikleri endişelerini
arz etti.
Konevo Muhtarı Hasan
Mustafa, orman örtüsünün hızla seyrekleştiğini
ve yerlilerin ağaç kesimine karşı olduklarını paylaştı. Bununla birlikte, giderilmez zararlar verdiği
için yerel yollarda tomruk
yüklü ağır kamyon trafiğinde yerli halkın karşı

olduğunu söyledi. Kereste elde etme iznine sahip
şirketlerin daha sonra bu
yolları onarmadığı ve hatta köy mezarlığına giden
yolun bile harap edildiği
belli oldu.
Müh. Dobromir Dobrev,
yasa dışı ağaç kesimine
dair somut ihbarlar yapılmasını istedi. Son on
yıl zarfında söz konusu
köylerin çevresindeki
ormanlarda elde edilen
kerestenin planlanandan
daha az miktarda olduğu
anlaşılan konu hakkında malumat verdi. Müh.
Dobrev, “Orman örtüsünün tekrar gür olma gibi
bir özelliği var ve kereste
hacmi azalmıyor, büyüyor” diyerek, köy sakinlerinin yakacak odunsuz
kalmayacaklarına dair
köy muhtarlarını teskin
etti.
Orman işletmeleri temsilcileri, Kırcaali Belediyesinin çevresinde planlı

ağaç kesimi yapılan köy
yollarında ağır yük kamyonları trafiğine kısıtlama
getirmesini tavsiye ettiler.
Böyle bir uygulamanın
Ardino (Eğridere) İlçesinde mevcut olduğu belli
oldu. Yetkilerin ifadelerine göre ağır yük kamyonları üçüncü sınıf yollarda
daha iyi zemin kaplamasına sahip ve ağırlığından
etkilenmeyen küçük yük
araçları beklemeliler.
Müh. Todor Nedkov, orman işletmelerine ait ağır
yük kamyonların köy yollarına girmediğini belirtti.
Güney Merkez Devlet Orman İşletmesi temsilcileri kereste elde edilecek
kampanyaların başında
firmaların ağır yük kamyonların trafiğini kontrol
etmek üzere zamanında
Kırcaali Belediyesine bildirimde bulunmayı üstlendiler.
Kamu Denetçisi Rasim Musa’nın aracılığı
ile iki taraf doğrudan
bağlantı içerisinde olup
yasa dışı ağaç kesimi
olduğunda muhtarların
anında Devlet Orman İşletmesi ve Orman Bölge
Müdürlüğü’ne ihbar etmeleri konusunda anlaştılar.
Rasim Musa özetle
şunu söyledi: “Durum
kontrol altında. Yaşanan
sorunların çözümü için
irade var”.

run yaşıyor. EVN şirketi
de onların adına hesap
açmayı reddediyor.
Bu sorunların kendisine arz edilmesi üzerine
Kamu Denetçisi Rasim
Musa’nın Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis ve Meclis Başkanı
Raif Mustafa’ya mektuplar gönderdiği bildirildi.
Mektuplarda Perperek’in
Dardere mahallesindeki
evlerin yasallaştırılması
için yasal imkanlar aranması ısrar ediliyor.
Kamu Denetçisi, Kırcaali Devlet Orman İşletme
Müdürlüğü ve Plovdiv
(Filibe) EVN Şirketi Kırcaali temsilcileriyle görüşmeler yaptı.
Kırcaali Haber

Avrupa Birliği ve T.C. Başbakanlığının ortaklaşa finanse ettiği Sivil Diyalog 4 program çerçevesinde medya projelerinden “Yeler Basının AB
ile uyumu” projesi kapsamında Kırcaali Haber
Gazetesi’nin ziyaret ettiler.
Heyette, Mudanya Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda proje koordinatör başkanı Yavuz Gerçekçi, proje koordinatörü Hüseyin
Türker, proje sekreteri Yasemin Paçin, proje izleme ekibinden Erdoğan Paçin, proje tercümanı
Doğuş Türker yer aldı.
Mudanya Gazeteciler Derneği Başkanı Yavuz
Gerçekçi, projeyle ilgili şunları söyledi: “Projemiz
15 ay olarak öngörülen ve 93 bin avro bütçeye
sahip Yerel Medya'nın AB ile Uyumu Projesi,

2016 Ocak ayında son bulacak. Projemizin Bulgaristan’daki ortağı Sofya Gazeteciler Birliğidir.
Mart ayı içerisinde planladığımız Sofya ziyaretimizde, faaliyetimizin ikinci kısmı olan belgesel
çekimleri için Mestanlı ve Kırcaali’de bulunuyoruz. Yarın ise Sofya Türkiye Büyükelçiliği ve
Türk Milletvekilleriyle görüşme yapacağız. Pazar
günü de yurdumuza döneceğiz.”
Kırcaali Haber Gazetesi sahibi Müzekki Ahmet, Mudanyalı gazetecilere gazete hakkında
bilgi verdi. Ahmet, gazete sayfalarında Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen birçok projeler
hakkında halkı bilgilendirme amaçlı haberlere
yer verdiklerini belirtti.
Heyet daha önce Mestanlı Belediyesini ziyaret
ederek, Başkan Akif Akif ile görüştü.
Sebahat NECİB
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Milletvekili Ayhan Etem: ”Bulgaristan, tarım alanında
Avrupa’da en büyük üretici ülkeler arasına girebilir”
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Gençlik Kolları Başkan
Yardımcısı Milletvekili Ayhan Etem, HÖH
Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu’nun Krumovgrad (Koşukavak)
kasabasında yaptığı
oturumda, “Bulgaristan, tarım alanında
Avrupa’da en büyük
üretici ülkeler arasına girmek için gerçek
şansa sahip. Kendi imkanları ve topraklarının
zenginliğine inandıkları
takdirde gençler kendi
işini kurup başarıyla
geliştirebilirler” dedi.
Ayhan Etem, “Mevcut
hükümetin birinci önceliği Rodoplar dahi belirli bölgelerde ekonomik
geri kalmışlığın üstesinden gelinmesi gerekir”
dedi. Kısa bir zaman
önce Kırcaali doğumlu
milletvekili Başbakan
Boyko Borisov’a hükümetin bu sorunların çö-

“Sizlere güveniyoruz ve
şahsiyet sahibi olup gerekli idari bilgilere sahip
olduğunuzda görevlerimizi size devredeceğiz.
Partinin başarı anahtarı
sizin elinizdedir. Sizler
bilgili gençler olarak
koyduğunuz açık seçik
hedeflere ulaşmak için
yorulmadan çalışıyorsunuz” dedi.
HÖH Gençlik Kolları İl
Başkanı Bayram Bayram, genç HÖH’lülerin

zülmesi için yürüttüğü
politikalara ilişkin soru
yöneltti.
Ayhan Etem, HÖH
partisinin dış borç alınması için hükümeti
desteklemesini ülkede
ekonomik istikrarının
korunması yönünde
devlet adamı sorumluluğu olarak niteledi.

Milletvekilinin ifadesine göre siyasi güçler
popülist söylemlerden
vazgeçip borç konusunda akıllı davranarak
sorumlu devlet adamlığı tavrını ortaya koymalılar.
Kırcaali ilindeki yedi
ilçeden HÖH Gençlik
Kolları üyeleri ve ta-

raftarlarından oluşan
büyük bir heyet mart
ayının sonuna kadar
Ayhan Etem’in daveti
üzerine 43.Halk Meclisini ziyaret edecek.
Selamlama konuşmasında Krumovgrad
Belediye Başkanı ve
HÖH İl Başkan Yardımcısı Sebihan Mehmet,

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier’in
Bulgaristan Ziyareti
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'daki
krizin kesin siyasi çözüm
kararından halen çok
uzakta olduğunu söyledi.
Bulgaristan'a günü birlik resmi ziyarette bulunan Steinmeier, Bulgar
mevkidaşı Daniel Mitov
ile görüştükten sonra
ortak basın toplantısı
düzenledi.
Almanya'da 50 bin kişilik bir Bulgar diasporasının yaşadığını ve
5 bin öğrencinin ülkesinde eğitim gördüğünü belirten Steinmeier,
Bulgaristan'da ise 5 bin
Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydetti. Bakan Steinmeier,
"Almanya’da okumak
isteyen, bilgiye susamış,
çalışkan Bulgar öğrencileri için ülkelerinin kapısının daima açık olduğuna" vurgu yaptı.
Kaçak göçmen konusuna da değinen Steinmeier, Bulgaristan ve Almanya için bu konunun
ayrı bir önem taşıdığını
belirterek, "Bulgaristan,
Avrupa Birliği’nin (AB)
dış sınırıyken, Almanya, sahip olduğu yüksek
yaşam standardıyla yeni

ikamet arayan kişilere
cazip bir hedef sayılır"
dedi.
Ukrayna krizi konusunda da değerlendirmeler-

de bulunan Steinmeier,
Minsk Mutabakatı sonrası ağır silahların sorunlu
bölgelerden çekilmesini
umduğunu belirterek, "O
zaman ileriye doğru bir
adım daha atmış olacağız. Ancak Ukrayna'daki
krizin kesin siyasi çözüm
kararından halen çok
uzaktayız" dedi.

Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Mitov da Minsk
mutabakatının başarılı sonuçlar getirmesini
ümit ettiklerini belirte-

rek, " Umarız Ukrayna'daki barış kalıcı olur"
dedi. Mitov, "Bu anlamda
Doğu Ukrayna'da kalıcı
barışın sağlanması ve
daha çok can kaybının
olmaması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı'nın (AGİT) rolü
de ayrı bir önem taşıyor"
diye konuştu.

Bulgaristan'ın 2018 yılındaki AB'nin dönem
başkanlığına da değinen Mitov, bu konuda
Almanya'dan destek ve
yardım beklediklerini ifade etti.
Mitov, AB’nin Karadeniz
bölgesiyle ilgili yeni yaklaşım ve strateji oluşturma
istikametinde
Bulgaristan'ın
A lmanya ile
birlikte ortak
çalışmalarda
bulunabileceğini sözlerine
ekledi.
Almanya Dışişleri Bakanı
Steinmeier'in,
Bulgaristan
Başbakanı
Borisov ile görüşmesinde iki
ülke arasındaki ekonomik
ilişkiler ve bu ülkedeki
Alman şirketlerinin sayısının artırılması gibi konular görüşüldü.
Steinmeier, Bulgaristan
temasları çerçevesinde
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev ve bazı siyasi
kuruluşların temsilcileriyle de bir araya geldi.
Anadolu Ajansı

yerel seçimlerde yeni
önemli bir başarıya
imza atmak için giderek
daha da iddialı, enerji
dolu ve hırsa sahip olduklarının altını çizdi.
Hedefin yerel meclislerde büyük bir çoğunlukta meclis üyelerine
sahip Kırcaali ilindeki
yedi ilçe başkanlığı makamının da HÖH partisi
tarafından kazanılması
olduğunu belirtti.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov: “Etnik
gerilim yaratırsanız,
iktidardan vazgeçeceğim”
Başbakan Boyko Borisov, Meclis kürsüsünden
ülkede etnik gerilim başlamasından kaygı duyduğunu ifade etti. Hükümetin ortağı olan Vatanseverlik Cephesi ve Reformcu Blok milletvekilleri ile
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri
arasında etnik konuda sert tartışmalar yaşandı.
Tartışmalar, İçişleri Bakanı Veselin Vuçkov’un
istifasının ve Rumyana Bıçvarova’nın İçişleri Bakanı adaylığının görüşülmesinde meclis oturumuna katılan Başbakan ve bakanların gözü önünde

gerçekleşti. Tartışma aşırı ırkçı ve milliyetçi Vatanseverlik Cephesi Eşbaşkanı Valeri Simeonov’un
Bunovo garında düzenlenen bombalı saldırının
30. yılı münasebetiyle yapılan anma törenine
neden HÖH partisi temsilcisinin katılmadığına
dair Mestan’a soru yöneltmesiyle başladı. Bunun
üzerine HÖH Başkanı Lütfi Mestan’ın birkaç kez
Vatanseverlik Cephesi ve Reformcu Blok milletvekillerinin HÖH’e yönelik sert eleştirilerine pozisyon
alması çağrısı üzerine Başbakan tepki vermek zorunda kaldı.
Borisov, “Yerel seçimlere kadar bu yönde hareket edilirse etnik gerilimi engelleyemeyeceğiz”
dedi. Borisov, bu tartışmalara son verilmediği ve
sınırların aşıldığı takdirde etnik gerilimlere yol açan
bir iktidarda yer almak istemediğine dair uyardı.
Başbakan, iktidar ortaklarını “Ateşle oynadığınızı
bilin” diye uyararak, HÖH’ün tehditlerinin bir aldatma olduğu iddialarından vazgeçmelerini söyledi.
Başbakan, meclis salonunda bulunan HÖH partisi
temsilcileri arasında trenlere bombalı saldırılar yapılmasını onaylayan kişiler olduğuna inanmadığını
kaydetti.
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Bursa’da Mestanlılar gecesinde “Dostlar buluştu”
Bu yıl 8’incisi düzenlenen Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği ‘Dostluk” yemeğinde hemşeriler, dostlar bir araya geldi.
Gece renkli görüntülere
sahne olurken, söylenen
şarkılarla dernek üyeleri
ve davetliler geç saatlere
kadar doyasıya eğlendi.
Bulgaristan'dan gelen
“Balkanların Kandıralısı” lakaplı klarnet ustası
Musi Hakkı ve Nafi, geceye ayrı bir renk katarak
dinleyenleri mest etti.
Bursa Hilton Otel’de
düzenlenen “ Dostluk ”
yemeği organizasyonu
Mestanlılar başta olmak
üzere Balkan kökenli birçok Bursalı hemşehriyi bir
araya getirdi. Gecede AK
Parti Milletvekili Mustafa
Öztürk, Milliyetçi Hareket
Bursa Milletvekili Necati
Özensoy, Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey,
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç.Dr.Yüksel Özkan,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İzmir Men-

ve Çanak kale D eniz
Zaferi’nin 10 0.yıl dö nümü. Gelişmiş işgalci
dünya devletlerine; Hür
Doğdum Hür Yaşarım,
Hangi Çılgın Bana Zincir
Vuracakmış Şaşarım; diyerek kükreyip, tek yürek
tek millet olarak, ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, dedirttiğimiz; tarih yazan atalarımızı anma günü.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve
minnet ile anıyoruz. Ruhları şaad olsun.

deres Belediye Başkanı
Bülent Soylu, AK Parti İl
Başkan Yardımcısı Ürkiye
Şentürk’ün yanı sıra Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcali İl Başkanı Bahri Ömer, Milletvekili
Erdinç Hayrula, Mestanlı
Belediye Başkanı, Akif
Akif, Mestanlı Belediye
Meclis Başkanı Sunay
Hasan ve birçok siyasi

parti temsilcisi katıldı.
Gecede bir teşekkür konuşması yapan Mestanlı
Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı
Hasan Öztürk, davete
yoğun katılımdan dolayı
teşekkür ederek “Her yıl
geleneksel olarak mart
ayında gerçekleştirdiğimiz geleneksel buluşmamıza gösterdiğiniz yoğun

ilgiden dolayı, herkese
teşekkür ederim” dedi.
Öztürk konuşmasında
‘Dünya Kadınlar Günü’ne
de değinerek “Başta hanımlarımızın, geçmiş kadınlar gününü kutluyorum.
Umarım kadınlara karşı
uygulanan şiddet, tüm
dünyada son bulur” diye
konuştu.
Bu yıl, Şehitleri Anma

Sofya'da GDAÜ toplantısı
Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova,
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Parlamenter Asamblesi'nin
Ekonomi, Altyapı ve
Enerji Komisyonu'nun
Sofya'daki oturumunda,
"Ülkemiz Avrupa Enerji
Birliği'nin oluşturulması
için yoğun çaba gösterecek" dedi.
Pet kova, otur umun
açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa Enerji Birliği Projesi'nde
Bulgaristan'ın "milli çıkarlarını eksiksiz olarak
savunacağını" söyledi.
Petkova, Bulgaristan'ın
AB içinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi
için çalışacağını, komşu
ülkelerle doğalgaz temini
için ara bağlantıları oluşturacağını ifade etti.
Bakan Petkova, "Junker Planı kapsamında
Bulgaristan altı doğalgaz
ve beş elektrik projesinin
finansmanını görüşüyor.
Toplam bedeli 1,41 milyar avro olan bu projeler
kapsamında Yunanistan,
Türkiye ve Sırbistan ile
ara doğalgaz bağlantılarımızın inşası yer alıyor"
diye konuştu.
Bulgaristan Parlamentosu Enerji Komisyonu
Başkanı Delyan Dobrev
de Bulgaristan'ın kuzey

komşusu Romanya'nın
Karadeniz'de sahip olduğu doğalgaz kaynaklarından yararlanarak
nisan sonrası kendi

enerji bağımsızlığını ilan
edebileceğini, artık kimseden doğalgaz ithalatı
yapmama gücüne sahip
olduğunu belirtti.
Dobrev, "Karadeniz'de
bizim de gerekli kaynakları bulabileceğimizden
eminim" ifadesini kullandı.
Bulgaristan'ın
Karadeniz'de "Han Asparuh", "Teres" ve "Silistar"
havzalarında gaz arama
sondajlarına 2016 yılına
dek başlaması planlanı-

yor.
- Türkiye'nin katılımı GDAÜ toplantısında
Türkiye'yi temsil eden AK
Parti Ankara Milletvekili,

Milli Savunma Komisyonu Üyesi Seyit Sertçelik
ise toplantının amacının
enerji güvenliğinin artırılması olduğunu söyledi.
Sertçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "GDAÜ Parlamenter
Asamblesi'nin Sofya'da
gerçekleştirdiği Ekonomi,
Altyapı ve Enerji Komisyonu toplantısında enerji
güvenliğinin artırılması
konusunda bölge ülkelerince atılabilecek adımlar
üzerinde duruldu. Enerji

Mestanlı’dan gelen 6-15
yaş arası çocukların okuduğu şiirler, herkese yaşadığı zorlukları, göç ve
acıları hatırlatarak duygulandırdı.
Ardından çalınan 10. Yıl
Marşı eşliğinde davetliler
ve dernek yöneticileri ellerinde Türk bayrakları ile
8. Dostluk pastasını kesti. Gece davetlilerin hep
bir ağızdan söyledikleri
"Çanakkale Türküsü" ve
"Osman Paşa" marşı ile
son buldu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Türkleri bir
değerini daha yitirdi
Değerli şairimiz Zahit Güney 24 Mart 2015 tarihinde
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
3 Şubat 1946’da Bulgaristan’ın Dobriç ili Tervel ( Kurt
Pınarı) İlçesinin Zırnevo (Kilikadı) köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, liseyi ilçe merkezi Tervel
kasabasında tamamladı. 1970’te Sofya Üniversitesi’nin
Türk Filolojisi Bölümü’nü bitirdi. Dobruca yöresinde dört
yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Daha sonra Türkçe eğitimi kaldırılınca, ortaokul ve liselerde on altı yıl Bulgar
Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1984-85 yıllarında Türk
azınlığa uygulanan asimilasyona karşı duruşundan ve
eylemlerinden ötürü 2 Haziran 1989’da dönemin totaliter rejimince, tek başına, bir bavulla sınır dışı edildi.

arzı, enerji verimliliği taleplerinin gündem maddelerinden" dedi.
Rusya'nın Güney Akım
Projesi'ni iptal etmesinin

Bulgaristan tarafından
eleştirildiğini anımsatan
Sertçelik, "Biz Türkiye
olarak bölge ülkelerinin
özellikle doğalgaz ihtiyaçlarının karşılanması
için üzerimize düşeni
yerine getirmeye hazırız"
şeklinde konuştu.
G DAÜ Par lamenter
Asamblesi'nin 12 üye ülkesinin katıldığı oturum
sonunda "Güneydoğu
Avrupa'da Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi"
başlıklı rapor onaylandı.

Anavatanın Tekirdağ’a yerleşerek, 50. Yıl İlköğretim
Okulunda on yedi yıl Türkçe öğretmenliğinin ardından
2007 yılında emekli oldu. Evli ve bir kız babasıdır. Berk
ve Bilge adında iki torunu vardır.
İlk şiiri 1964’te Bulgaristan’da Yeni Işık gazetesinde
yayınlanan Zahit Güney’in genelde edebiyat, özelde
şiir tutkusu öğrencilik yıllarına değin uzanmaktadır.
Öğretmenlik görevine paralel olarak çeşitli ödüllerle
taçlanan şiirlerinin yanı sıra düzyazı türlerinde yazdığı
yapıtlar yine çeşitli gazete, dergi ve seçkilerde hem
Bulgaristan’da, hem Türkiye’de yayınlandı. Yurt dışında Azerbaycan, Kosova, Makedonya ve Yunanistan’da
yapıtları yer buldu.
Zahit Güney’in “İnsan Olmak”(1997), “Bölüşmek”
(2002), “İnsan Yanım” (2006) ve “Yaşım Hep On Bir”
(2011) adlı şiir kitapları çıktı.
Değerli şairimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı
Cennet olsun! Ailesi, yakınları ve tüm edebiyat dünyasının başı sağ olsun!
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Bulgaristan-Türkiye Ekonomik İlişkileri
bulunduklarını ifade etti.
TBTSO Başkanı Zeki
Bayram da Bulgaristan
ve Türkiye hükümetlerinin
foruma verdikleri önem
ve değerin altını çizerek, etkinliğe üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi

Ülkenin güneyinde faaliyet gösteren başlıca
işveren örgütlerinin oluşturduğu Trakya İşverenler Konfederasyonu'nun
organizasyonunda Filibe
kentinde düzenlenen bir
forumda Bulgar ve Türk
işadamları bir araya geldi.
Türk-Bulgar Sanayi ve
Ticaret Odası (TBTSO),
Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayiciler Derne ğ i (RU M ELİSİ A D),
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği, Filibe'deki BulgarTürk İşadamları Derneği
(BULTİŞ), Bulgaristan
Ekonomi Odası (BSK) ve
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri alanında
çalışan birçok örgütten
yaklaşık 250 kişi forumda
yer aldı.
Forumun açılışında konuşan Trakya İşverenler
Konfederasyonu Başkanı Vasil Pironkov, Bulga-

ristan-Türkiye ekonomik
ilişkilerinin gerçek potansiyelinin halen altında
olduklarını belirterek, bu
gibi etkinlikler sayesinde
iki ülkenin iş çevrelerinin

direkt iletişim kurabilme
olanağından yararlanabildiklerini söyledi.
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu Tic aret
Ataşesi Barış Yeniçeri de

komşu ve dost ülke Bulgaristan'daki iş çevrelerinin, hızlı büyüyen Türkiye
ekonomisini temsil eden
işadamları ile gittikçe
daha yoğun temaslarda

Kırcaali’nin Opılçensko (Hacı Mehmetler)
köyündeki Kırcaali Güreş Spor Kulübü’nden
Barış Mehmet, Veliko
Tırnovo şehrinde İliya
Pavlov’un anısına düzenlenen uluslararası
serbest güreş turnuvasında 15-17 yaş kategorisinde gümüş madalya kazandı. Barış,
54 kg altı kategorisinde yarıştı. Turnuvaya
Barış ile birlikte katılan
Bayram Mehmet ve
Mustafa Kahveci ödül
verilen ilk 6’ya girmeyi
başardılar. Kendi kategorilerinde 100’ü aşkın
rakiplerle mücadele
ettiler.
Kulüp yöneticilerin-

den Nedim Mustafa,
bu defa da uluslararası turnuvaya katılan
çocuklar masraflarını
kendi cebinden karşılamalarıyla mümkün ol-

duğunu belirtti. Turnuvanın yoğun kar yağışlı
günlere rast gelmesine
rağmen çocukların katılmaktan vazgeçmediklerini paylaştı.

Kulübün Gılıbovo’da
düzenlenecek çocuklara yönelik büyük
uluslararası güreş turnuvasına katılması öngörülüyor.

Büyükelçi Süleyman
Gökçe’nin Elmalı Baba
Tekkesi Ziyareti
1. sayfadan devam

Barış Mehmet, uluslararası serbest güreş
turnuvasında gümüş madalya kazandı

Filibe Muradiye Camii’ne yeni bir saldırı
Filibe’deki Muradiye
Camii’nde ikinti namazı
sırasında kimliği belirsiz
bir vatandaşın ayakkabılarıyla camiye girerek
Allah’ın isimleri yazılı bir
levhayı cemaate karşı
attıktan sonra dışarı
çıkıp kayıplara karıştığı
bildirildi.
Olayın cemaatin namaz kıldığı sırada meydana geldiğinden bu
çirkin olaya müdahale
edilemedi.

milletvekilleri ve çeşitli
ülkelerin diplomatların da
katıldığına dikkati çekti.
BULTİŞ Başkanı Donka
Koleva da forum çerçevesinde Türkiye ile yapılabilecek işbirliği konusunda
birinci elden bilgi alma
şansından yararlandıklarını aktardı.

Kırcaali Haber Gazetesinin aldığı bilgilere

göre kişinin kimliği belirlenmesi için cami yö-

netimi video kayıtlarını
polise verdikleri belirtiliyor.
Namaz kılan vatandaşlar, hoşgörü şehri
Filibe’de Müslümanların kutsal mekanlarına
karşı yapılan bu çirkin
saldırıları kınadıklarını
belirttiler.
Saldırı bu yıl için a
üçüncüsü oldu. Birinci
saldırı 5 Ocak’ta olup, o
zaman bir vatandaş camiyi yakmaya çalışmıştı. Daha sonra yine bir
saldırı gerçekleşmişti.
Kırcaali haber

getirmek istiyorduk, ama
olmadı. Hayırlısı olsun,
mühim değil. Geç olsun,
güç olmasın. Gönüller
bir olsun. İnşallah sıklıkla
görüşmeye devam edeceğiz. Siz, az evvel Halife
Dede, “Aranızda kırgınlığı
olan var mıdır?”, diye çok
güzel bir soru sordunuz.
Önce kırgınlık olmadığını
herkesin beyan etmesini
istediniz. Her zaman da
böyle olmalı. Hiçbir ayrım
gözetmeksizin, hiçbir kaygı gütmeksizin bütün soydaşlarımızla Türkiye’nin
et ve tırnak gibi ayrılmasının mümkün olmadığı
gibi, soydaşlarımızın da
arasında hiçbir ayrılık olmaması lazım. Dolayısıyla bugün biz hep beraber
burada sizlerle olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. İzzetimiz, refahımız,
esenliğimiz, birlikteliğimiz, huzurumuz bir olsun,
ayrılmasın. Tabii ki, güçlensin inşallah. Öyle de
olacaktır. Ve daha mutlu,
güzel günlerde soydaşlarımızın mutlu, huzurlu ve
daha esenlikle yaşayacaklarına inanıyorum. Birlikte olmak için inşallah
çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Çok teşekkür
ediyorum, teker teker ve
topluca”.
Büyükelçi, yapılan görüşmeyi Orta Asya ülkelerinde yapılan Aksakallı
Meclisi toplantısına benzetti. Gökçe, “Akil adamlar meclisidir. Bir araya
gelinir, toplanılır, istişare
edilir, konuşulur. Genci de
vardır, yaşlısı da vardır.
Sohbet edilir, konuşulur
ve en doğru kararların
alınmasının sağlanması
çalışılır. Bugünkü toplantı aynı onun gibi bir şeyi
hatırlatıyor bana. Çok büyük mutluluk kaynağı gerçekten. Çünkü bir olmak,
dirlik olmak son derece
önemli. Onun için tekrar
misafirperverliğinizden
dolayı çok teşekkür ederiz” diye ifade etti.
Aleviler, Büyükelçiyi 6

Mayıs'ta Şiroka Polyana
/Alan Mahalle/ köyünde
ve eylül ayının başında
Elmalı Baba Tekkesinde
düzenlenen geleneksel
büyük mayelere davet
ettiler.
Daha sonra tekkenin bitişiğinde bulunan camide
öğle namazına geçildi.
Namaz sonrası konuklar
Elmalı Baba Türbesini ziyaret etti.
Ardından tekkede Büyükelçinin onuruna öğle
yemeği ikram edildi. Yemekten sonra Süleyman
Gökçe teşekkür konuşması yaptı.
Momçilgrad Belediye
Başkanı Akif Akif ve Cem
Vakfı adına Büyükelçi ve
Başkonsolosa birer plaket sunuldu. Süleyman
Gökçe ve Başkonsolos
tarafından da Mehmedali
İsmail Süleyman Halife
Dede, Cem Vakfı Başkanı Mustafa Mustafa, Milletvekili Mustafa Ahmet
ve Belediye Başkanına
hediyeler sunuldu. Gökçe, tekkenin kütüphanesine “Bulgaristan’da Yerlerin Türkçe Adları” adlı
kitabı hediye ederken,
başka kitaplar da bağışlayacaklarını belirtti. Ayrıca
diplomatlar yerli halka tatlılar ikram ettiler. Bununla
birlikte Süleyman Gökçe,
Elmalı Baba Türbesi’ne
para bağışı yapacaklarını açıkladı.
Te k ke z i ya r et i n d e n
sonra Büyükelçi Gökçe
ve beraberindeki heyet
Kırcaali’nin Prileptsi (Salifler) semtinde inşaatına yeni başlanan camiyi
ziyaret etti. Daha sonra,
müze olarak kullanılan
Medreseyi ziyaret eden
Büyükelçi Gökçe, müdürün rehberliğinde gezip
gördü.
Kırcaali’den ayrılmadan
önce Büyükelçi, heyelan sonucu büyük hasar
gören Sipey (Durhanlar)
köyünü ziyaret ederek,
evleri hasar gören soydaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Sığınmacılardan Sofya'da Protesto Gösterisi
Bulgaristan’daki sığınmacılar, polisin uyguladığı şiddeti
protesto etmek için başkent
Sofya’daki Sınır Polisi Genel
Müdürlüğü önünde gösteri düzenledi.
Sosyal medya üzerinden düzenlenen protestoya katılanlar,
Türkiye’den ülkeye kaçak yoldan girmeye çalışan sığınmacılara karşı polisin şiddet uyguladığı iddiaları üzerine gösteri
yaptıklarını söyledi.
Göstericiler, mart ayı başında
Irak’taki DAEŞ teröründen kaçarak Bulgaristan’a sığınmaya
çalışan 17 kişilik bir Yezidi grubunun Bulgar polisi tarafından
dövüldüğünü, gruptan iki kişinin
daha sonra donarak öldüğünü
ileri sürdü.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı
ise iddiaları reddetti.
Gösteriye katılan Afgan gençler, AA muhabirine hem sığınmacılara gösterilen muameleden hem de polis şiddetinden
şikayetçi olduklarını söyledi.
Bulgaristan’a 15 yıl önce geldiğini, ancak hala iş bulamadığını kaydeden Cavit Nuri,
“Geldiğimiz yerde yasa yoktu,

burada da yok. Bu topraklardan
başka hangi topraklarda haklarımızı arayabiliriz? Sürekli kimliklerimize el koyuyorlar. Kimliksiz nasıl yaşanabilir? Parklarda,

sokaklarda sürünüyoruz. Sabırlıyız. Suç işlemiyoruz. Ancak bu
hayata ne kadar dayanılır? İyi
bir hayat isterken bizleri copla
dövüyorlar” dedi.

HÖH adayı Nebi Bozov Sırnitsa Belediye Başkanı seçildi
Geçen hafta Pazar günü düzenlenen ara seçimin ikinci
turunda Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) adayı Nebi Bozov oyların yüzde 59’unu veya
1866 oyunu alarak Sırnitsa Belediye Başkanı seçildi.
İlçe Seçim Komisyonu’ndan
yapılan açıklamada seçimin
nihai sonuçlarına göre GERB
adayı Mustafa Alikanov balotajda oyların yüzde 41’ini veya
1299 oy aldığı bildirildi. Belediye Başkanlığı seçiminin ikinci
turunda seçmenlerin yüzde
76’sından fazlası oy kullandığı

Bir diğer Afganistan vatandaşı
Adem Ezel de Sofya’da kaldıkları yurtta açlık ve sefalet içinde
yaşadıklarını anlattı. Ezel, yaşam koşullarının çok kötü oldu-

belirtildi.
Birinci turda HÖH partisi adayı 1416 oy veya oyların yüzde
45,46’sını alırken, GERB’in
adayı ise 944 oy veya oyların
yüzde 30,30’unu almıştı. O
zaman seçmen katılımı yüzde
74,60 oranında idi.
Reformcu Blok koalisyonu
adayı Kemal Tinev, 707 oy
veya oyların yüzde 22,70’ini
alarak üçüncü oldu.
Sırnitsa Belediye Başkanı
seçimini telefonla tebrik eden
HÖH Başkanı Lütfi Mestan, şu
ifadeleri kullandı: “Sevincimiz
büyük. Tüm HÖH yönetimine
müteşekkirim. Sırnitsa’da seçimden elde edilen sonuçlar si-

ğunu belirterek şunları söyledi:
“Bir kişiye bir ekmek veriyorlar. Kimse yüzümüze bakmıyor.
Bakkala yiyecek almaya gittiğimizde polis çeviriyor, kimliğimizi kontrol ediyor. Kimlik yoksa
para istiyorlar. Okumak istiyoruz, ama kimse bize ders vermiyor.”
Afgan mülteci Muhammed
Hüseyin, devletin aylık olarak
sığınmacılara sağladığı 60 levalık (30 avro) ücreti üç aydır
alamadığını belirtti. Hüseyin,
“Ayakkabımız yok. Giyeceğimiz
yok. Aç susuz geziyoruz” diye
konuştu.
Bulgaristan Mülteciler Ajansı
(DAB), ülkedeki beş sığınmacı
kampında yaklaşık 3 bin 500
yabancının bulunduğunu ve
mültecilerin yaşam koşullarını
iyileştirmeye çalıştıklarını açıklamıştı. DAB, bir sığınmacının
aylık maliyetinin 500 avro olduğunu belirtmişti.
Göstericiler, 27 Mart’ta başkent Sofya’da daha büyük bir
yürüyüş düzenleyeceklerine
işaret etti.
Anadolu Ajansı

zin doğum günü hediyenizdir”.
Bozov, basın mensuplarına:
“Yerel düzeyde siyaset çok
daha farklı. Bunu kendi deneyimimden biliyorum” dedi.
HÖH’lüler Belediye Başkanlığı seçimini ışık gösterileriyle
kutladı ve Allah’a şükran duaları yaptı. Daha sonra HÖH taraftarları araç gösterisi yaptılar.
Sırnitsa, Bulgaristan’ın en
yeni belediyesi ve Belediye
Başkanlığı seçimleri ilk defa
yapılıyor. Gelecek Sırnitsa Belediye Meclisi 11 Meclis Üyesinden oluşacak. Onlardan 5’i
HÖH’den, 4’ü GERB’den ve
2’si de Reformcu Blok’tan seçildi.

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232
Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET; Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı
Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; Tel.: 0361/ 950 00; e-mail: kircaalihaber@gmail.com
Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ; Репортери: Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед; Кореспондент в Гърция Ибрахим Балталъ. Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10; Тел.: 0361 / 950 00 ; www.kircaalihaber.com
Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД гр. Кърджали; Каталожен № 2454; Цена за годишен абонамент: 40,00 лв.
ISSN 1313 - 6925

