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DOST Partisi Kuruluyor

Filibe Cuma Camii’nde Hoşgörü Mevlidi
Filibe’de iki yıl önce Cuma 

Camii olarak da bilinen Murat 
Hüdavendigar Camii'ne taş ve 
yanıcı maddelerle yapılan sal-
dırıların 2. yıldönümü sebebiyle 
camide hoşgörü mevlidi okun-
du. Mevlidin yanı sıra hoşgörü 
kahvesi içildi. Kahve içmeye 
şehirdeki tüm dini topluluklar 
ve yerel yönetim temsilcileri 
davet edildi. Plovdiv (Filibe) 
Bölge Müftüsü Ersin Ahmet’in 
hoşgörü kahvesi içme daveti-
ne Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Süleyman Gökçe, 
Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, 
Filibe Başkonsolosu Alper Ak-
taş, Toplumsal Düzenden So-
rumlu Filibe Belediye Başkan 
Yardimcisi Georgi Marinov, 
Filibe Meclis Başkanı Savina 
Petkova, Filibe Şalom Yahudi 
Derneği Başkanı Svetozar Ka-
lev, bazı bölge müftüleri, sav-
cılık ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri icabet ettiler. 
Görüşmeye geçen yılki gibi 

Ortodoks ve Katolik Kiliselerin 
resmi temsilcileri katılmadı. 
Ermeni Apostolik Kilisesi tara-

fından ise bir destek mektubu 
gönderildiği bildirildi. 
Cuma Camii’nde kılınan cuma 

namazlarına yaklaşık 400 kişi 
katılıyor. Düzenlenen mevlide 
ve cuma namazına üst düzey 
konuklar da katıldı. 
Bir Türk atasözüne göre “Bir 

fincan kahvenin kırk yıl ha-
tırı vardır" ve içilen hoşgörü 
kahvesiyle Filibe’de çeşitli din 
mensuplarının bir arada barış 
içinde yaşamaları mesajı ve-
rildi. 
Filibe Belediye Başkan Yar-

dimcisi Georgi Marinov,”Bizim 
şehir farklı toplulukların ba-
rış içinde yaşadığı bir yerdir. 
Filibe’yi etnik hoşgörünün bir 
sembolü olarak korumak zo-
rundayız” dedi. 
Türkiye Büyükelçisi Süley-

man Gökçe, bu görüşmeyi 
Filibe İlçesinden çeşitli top-
lumların temsilcilerinin katıl-
masından dolayı son derece 
önemli olarak nitelendirdi. 
Gökçe, “Geleceğimizin huzur 
dolu, refah içinde olmasını 
arzu ederiz. Hoşgörü örnek-
leri sadece Filibe’de değil, tüm 
Bulgaristan’da görülüyor. Bu 
hoşgörü ortamının daha da 
güçlenmesini umuyorum” diye 
ifade etti.

Başmüftü, Büyükelçi’nin söz-
lerine katılarak, hoşgörünün 
gelenek haline gelen Filibe’de 
bu tür görüşmelerin daha sık 
yapılmasını arzu ettiğini dile 
getirdi. 
Daha sonra basına yaptığı 

kısa açıklamasında Gökçe şu 
ifadelere yer verdi: “Bugün bu-
rada sizlerle beraber olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Biliyorsu-
nuz bu etkinliğin adı hoşgörü 
mevlidi. Bunun da nedeni iki 
sene önce tam da bulunduğu-
muz yerde yapılan maalesef, 
hepimiz için çok üzücü olan bir 
saldırının yıldönümü. Bundan 
dolayı en az sizin de bütün Fili-
be halkı gibi çok üzüldüğünüzü 
biliyorum. Biz de çok üzüldük. 

Az evvel içeride Belediye Baş-
kan Yardımcısı, Meclis Başkanı 

ve Musevi Cemaati’nin temsil-
cisi de vardı. Bütün dinlerin 
temsilcileri vardı. Ve herkes bu 
hoşgörü mevlidinin yalnızca 
Filibe’ye değil, daha geniş ma-
nada bütün ilgili çevrelere bir 
hoşgörü, barış ve huzur mesajı 
verilmesi içindi. Uygun bir ve-
sile olduğu görüşünü paylaş-
tım. Şu anda yaklaşık 700 ya-
şında bir tarihi eserin önünde 
bulunuyoruz. Filibe’nin 2019’da 
Avrupa’nın Kültür Başkenti se-
çilmesini cani gönülden tebrik 
ediyorum. Hem bu caminin, 
hem bu hoşgörü mevlidinin 
Filibe’nin 2019 Avrupa Kültür 
Başkenti olması çerçevesinde 
son derece önemli, anlamlı, 
sembolik bir mesaj taşıdığını 
düşünüyorum. Bu benim şah-
si düşüncem değil, bütün dini 
inançların, bütün sosyal haya-
tın her kesiminin ortak inancı 
olduğunu da biliyorum”. 
                   Kırcaali Haber

NOVA TV kanalında canlı ya-
yınlanan Merhaba Bulgaristan 
proğramına konuk olan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkanlığından alınan 
ve partiden ihraç edilen Lütfi 
Mestan,  kurulacak olan yeni 
partinin ismi Sorumluluk, Öz-
gürlük, Hoşgörü için Demok-
ratlar (DOST) partisi olacağını 
açıkladı. 
40 günden beri beklenilen ha-

ber de gelmiş oldu. Yeni parti-
nin adı Bulgarca kısaltılmasıyla 
DOST olacak. Sorumluluk, Öz-

gürlük ve Hoşgörü için Demok-
ratlar partisi.
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoş-

görünün çağdaş liberalizmin üç 
ana temel ayağı olduğunu vur-
gulayan Mestan, ismin kısaltıl-
mış olmasını “sadece bir ses 
ve kelime uyumu” dedi.
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Kırcaali’de 2016 Ulusal İstihdam Eylem Planı tanıtıldı
Kırcaali Arpezos Oteli 

Konferans Salonunda 
2016 Ulusal İstihdam 
Eylem Planı’nın tanı-
tımı yapıldı. Geçen yıl 
planın uygulanması 
için devlet bütçesin-
den 60,9 milyon leva 
ayrılmışken bu yıl 73 
milyon leva öngörü-
lüyor. GERB Kırcaa-
li Milletvekili Tsveta 
Karayançeva’nın gi-
rişimiyle düzenlenen 
foruma İnsan Kaynak-
larının Geliştirilmesi 
Operasyonel Progra-
mının çeşitli istihdam 
tedbirleri ve alt tedbir-
leriyle ilgili ilk elden bil-
gi edinmek ve soruları-
na cevap almak üzere 
tüm ilden 150’den fazla 
muhtar işveren, sendi-
kacı ve sosyal ortaklar 
katıldılar. 
Forumda İst ihdam 

Ajansı İcra Müdürü 

Valentina Georgieva, 
beraberinde uzman bir 
ekiple resmi konuk ola-
rak hazır bulundu. Kır-
caali İş Bürosu ile or-
taklaşa organize edilen 
seminere Kırcaali Valisi 
İliya İliev de katıldı. 

Ev sahipliği yapan 
Milletvekili Karayançe-
va, “İş dünyasının yeni 
program döneminde 
Avrupa Birliği’nin hibe 
fonlarının sunduğu hibe 
imkanlarından maksi-
mum ölçüde yararlan-

masını ve firmaların 
AB programlarına proje 
başvurularını kolaylaş-
tırmak istiyoruz” diye 
vurguladı. 
İ s t i h d a m  A j a n s ı 

İcra Müdürü Valenti-
na Georgieva, İnsan 

Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi Operasyonel 
Programı’nın elde ettiği 
sonuçlara ve 2 milyar 
levayı aşkın hibe alın-
dığına bakıldığında en 
başarıyla gerçekleştiri-
len programlardan biri 
olduğunu belirtti. 
2014-2020 yeni prog-

ram dönemine ilişkin 
program işverenlere, 
engelli, uzun sure iş-
siz kalan, düşük gelirli, 
emeklilik yaşı bekleyen 
ve mültecileri işe alma-
larına yönelik teşvik 
tedbirleri ve daha fazla 
hareket imkanlarının 
yanı sıra 29 yaş altı 
gençlere yeni istihdam 
girişimleri sunuyor. 
Forumda Kırcaali ilin-

de demografik duru-
mun güçlü göç dalgası 
ve işgücü piyasasında 
talep ve arz arasında-
ki dengesizliğin büyü-
mesinden dolayı kaygı 
verici olduğu rapor edil-
di. Bu durumun devlet 
ile iş dünyasının ortak 
çabalarıyla üstesinden 
gelinebileceği ileri sü-
rüldü. 
Seminerde İstihdam 

Ajansı kurumunda İs-
tihdam Hizmetleri Mü-
dürü Dora Ganeva, AB 
Hibe Fonları Genel Mü-
dürü Milena Georgieva 
ve Finansal Mali Eko-
nomik Faaliyet Müdürü 
Elitsa Şenkova da yer 
aldı.
          Kırcaali Haber

Taşan dere suları arazi topraklarını götürüyor
Ardino’nun (Eğr ide -

re) Padina (Makmu -
lu) köyü muhtarı Kamil 
Kiçukov,”Bu ayın başında 
yağan sağanak yağmur 
yağışların oluşturduğu 
taşkın sular, Makmulu 
Deresi’nin “Ovacıka” adlı 
kesiminde eşikleri ve ya-
kınında bulunan tarım 
arazilerini alıp götürdü. 
Dere yatağı bozuldu” diye 
alarm etti. 

Muhtar, acil olarak ön-
lem alınmasına ilişkin köy 
sakinlerinin imza dilekçe-
siyle Kırcaali Valisi İliya 
İliev’i sorundan haberdar 
ettiğini kaydetti. Bir hasar 
tespit komisyonu hemen 
gelip, dere eşiklerinin 
yeniden oluşturulması 
ve yatağının düzeltilmesi 
üzere mali destek yapıla-

cak yapılar listesine dahil 
edilmesini üstlendiği belli 
oldu. 

Muhtar, bu sorunun yıl-
lardır var olduğunu ve her 
geçen yıl sellerin dere 
yatağına yakın tarımsal 
arazi topraklarını alıp gö-
türdüğünü belirtti. Dere-

nin iki tarafında yaşayan 
sakinlerin kullandığı tarım 
yollarının kesildiğini kay-
deden Kiçukov, “Bakan-
lıklar Arası Afet ve Acil 
Durumlar Komisyonu ta-
rafından dere yatağı ıslah 
çalışmaları için gerekli 
mali kaynakların sağlan-

ması gerekir” dedi. 
Makmulu Deresi özel-

likle kış mevsiminde do-
ludizgin akıyor. Kaynağı 
“Sveti İliya” adlı yerde bu-
lunuyor ve havzasını çe-
şitli yerlerden akan sular 
oluşturuyor. İki kıyısında 
bulunan topraklarda başlı-
ca patates ve başka kültür 
bitkileri yetiştiriliyor. 

Padina, Ardino İlçesin-
de en büyük yerleşim 
yerlerinden biridir. Daimi 
ikamet eden nüfusu 1000 
kişinin üzerinde. Yerli hal-
kın çoğunluğu patates ve 
bakliyat üretimi ve küçük 
bir kısmı da tütün üretimi 
ile uğraşıyor. Köyde yak-
laşık 80 kişinin çalıştığı 
bir tekstil atölyesi ve bir 
de süt işleme tesisi bulu-
nuyor.      Güner ŞÜKRÜ

Hekimler, Vali İliev ile Bölge Sağlık Haritası projesini görüştü 
Kırcaali Valisi İliya İliev, 

Bulgaristan Hekimler Bir-
liği Kırcaali Bölge Şubesi 
temsilcileriyle görüştü. 
Görüşme bazı uzman he-
kimlerin işsiz kalmasına 
sebep olacak Sağlık Ba-
kanlığı tarafından Kırcaali 
Hastanesi’nde aktif tedavi 
için kullanılan hasta ya-
taklarının (çoğu ameliyat 
ve terapi yatağı) yaklaşık 
40’ının azaltılması öngö-
rülmesine karşı sert tepki 
veren hekimlerin girişi-
miyle gerçekleşti.

Vali, “Geçen yıl kasım 
ayında il düzeyinde kabul 

ettiğimiz Bölge Sağlık Ha-
ritası projesini savunaca-
ğım. Sizleri tamamen des-
tekliyorum. Benim için en 
önemli hasta çıkarlarının 
savunulması ve bununla 

birlikte has-
ta yatakları-
nın azaltıl-
masından 
dolayı hiç-
bir hastane 
üni tesin in 
d e z ava n -
tajlı olma-
ması” diye 
belirtti. 

İ l i e v , 
“Sağlık Haritasının bu 
varyantı bizim için kabul 
edilemez. Bölge Sağlık 
Haritası projesinin tüm 
ilgili belediyeler, Bölge 
Sağlık Müfettişliği, Bölge 

Sağlık Sigorta Kasası, 
branş örgütleri tarafından 
herhangi bir şeye dikkat 
çekilmeksizin imzalanan 
ve İl Komisyonu tarafın-
dan kabul edilen haliyle 
onaylanmasını en yüksek 
düzeyde ısrar edeceğim. 
Projenin bir aylık kamu-
oyu tar tışması süresi 
içinde gerekçeli öneride 
bulunacağız ve hastala-
rın hakları ve hastanede 
sağlık hizmetleri kalitesi-
nin koruna bilinmesi için 
argümanlarımızın dikka-
te alınmasını umuyorum” 
diye özetledi. 

İrina Bokova BM'ye 
Genel Sekreter adayı

Bulgaristan, UNESCO Genel Direktörü İrina 
Bokova'yı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekre-
terliği için aday gösterdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, BM'ye mektup 
göndererek, ülkenin BM Genel Sekreter adayının 
İrina Bokova olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 5 yıllık süre 
için BM Güvenlik Konseyi'nin önerisi üzerine BM 

Genel Kurulu'nun onayıyla seçiliyor. Görev süre-
sini dolduran genel sekreter tekrar aday olabiliyor.

Güney Kore'nin eski Dışişleri Bakanı Ban Ki-
mun, BM tarihindeki 8. genel sekreter. Ban'ın ikin-
ci beş yıllık dönemi 2016 sonunda tamamlanacak. 
İki dönem görev yapan Ban Ki-mun'un tekrar se-
çilmesi için yazılı kurallara göre bir engel bulun-
muyor ancak BM tarihinde hiçbir genel sekreterin 
iki dönemden fazla görev yapmamış olması bu 
konuda bir teamülün oluşmasını sağladı.

BM'ye Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel 
Mitov'un gönderdiği mektupta, Bokova’nın ha-
yat hikayesine ve iş deneyimlerine yer verildi. 
Evli ve iki çocuk annesi olan Bokova, geçmişte 
Bulgaristan’da milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlı-
ğı yapmış, 2009 yılından günümüze de UNESCO 
Genel Direktörlüğü görevini sürdürüyor.

Öte yandan, Bulgaristan'da BM Genel Sekre-
terliği adaylığı için, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte 
olan Kristalina Georgieva'nın da adı anılmıştı.
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Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal 
Konseyi’nden Başmüftü’ye tebrik ziyareti 

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Hacı, 
kendisine tebrik ziyare-
tinde bulunan Bulgaris-
tan Dini Cemaatler Ulu-
sal Konseyi (NSROB) 
Yönetim Kurulu üyele-
rini başmüftülük ma-
kamında kabul et t i. 
Başmüftü, “Yaşadığı-
mız dönemde bir arada 
yaşamaya ihtiyacımız 
var. Bulgaristan'da din 
sınırına kadar marjinal-
leştirilmiş durumda. Bu 
yüzden tüm Bulgaristan 
halkının iyiliği için bir 
arada olmaya güç ve 
imkan bulmalıyız” diye 
kaydetti. Başmüftü, “Bu 
iyi ilişkiler sadece bizim 
özelliğimiz değil. Bizim 
atalarımız da bir arada 
yaşamışlardır ve bu bir 
gerçektir ki, insanlar ara-
sındaki iyi etkileşimler 
devam ediyor” dedi. Dr. 

Hacı’nın ifadesine göre 
bu korunması gereken 
bir şey ve ilişkiler daha 
yüksek seviyeye çıkar-
malıdır. 
G ö r ü ş m e d e  N S 

R O B  B a ş k a n ı  ve 
Bulgaristan’da Ermeni 
Apostolik Kilisesi Tem-
silcisi Dr. Rupen Krikor-
yan, Bulgar Ortodoks 
Kilisesi Temsilcisi Peder 

Angel, Katolik Ekzarhlığı 
Temsilcisi Peder Petko 
Vılev, Evanjelik Kiliseler 
Temsilcisi Pastör Evgeni 
Naydenov, Yüksek İslam 
Şura Başkanı Vedat Ah-

met ve Başmüftü Yar-
dımcısı Birali Birali hazır 
bulundular.
Dr. Rupen Krikoryan, 

”Tüm NSROB Yönetim 
Kurulu Üyeleri adına 
sizi tebrik ederim ve dini 
inanç uğruna yararlı hiz-
metler dilerim” diye ifade 
etti. Dr. Krikoryan’ın ifa-
desine göre NSROB pek 
çok kez ülkedeki dinlerin 
ortak sorunlarının çözü-

mü için birlik ve kararlılık 
göstermiştir. 
Ülkede fark lı  d in -

l e r i n  t e m s i l c i l e r i , 
Bulgaristan’da dini ha-
yatın düzenlenmesinin 
siyasetçilerin değil, dini 
önderlerin işi olduğu gö-
rüşünde hemfikir oldular. 
Dr. Krikoryan, NSROB 

adına Başmüftü’ye bir 
tebrik plaketi sundu.
           Kırcaali Haber

1. sayfadan devam

DOST Partisi Kuruluyor
“Ben partiden ihraç 

edilmiş olabilirim, ama 
kimse beni liberalizm, 
Avrupa ve Atlantik fikir-
lerimden ihraç edemez” 
diyen Mestan, HÖH 
partisinin fahri başkanı 
Ahmet Doğan’ın yılbaşı 
öncesi konuşmasını yine 
eleştirdi.
Mestan, “Uzun bir süre 

suskunluğumu korudum, 
çünkü bana ve benimle 
olan kişilere karşı sözel 
saldırıların nasıl bir nok-
taya ulaşacağını görmek 
istedim. Bu saldırı en 
doruk noktasına ulaştı, 
tüm siyasi ve insanlık 
sınırlarını aştı, aileme 
de acınmadı” dedi. Ne 
medya saldırılarına, ne 
de her hangi bir kişinin 
saldırısına karşılık ver-
meyeceğini kaydetti. 
Mestan, yeni kuracağı 

parti ile ilgili, “Yeni bir si-
yasi proje oluşturuluyor, 
çünkü Bulgaristan’da net 
bir liberal ve Avrupa-At-
lantik çizgisinde politika 
yürüten siyasi oluşuma 
ihtiyaç duyuluyor. Bu 
parti özellikle HÖH Baş-
kanı olduğum son yıllar-
da savunduğum doğru 
politikayı takip etmeye 
devam edecek” diye izah 
etti. 
Lütfi Mestan, otantik, 

liberal bir Bulgaristan 
partisi kuracağını, fakat 
bu yeni siyasi partinin 

kurulmadan önce strate-
jisinin Türkiye’ye yönelik 
olarak belirlenmesinin 
rastgele bir şey olmadı-
ğını belirterek, “Bu stra-
teji, Mestan’ın Türkiye 
lehine ajanlık yaptığını 
ortaya atan istihbarat la-
boratuvarlarında hazırla-
nıyor” dedi. 
HÖH Onursal Başkanı 

Ahmet Doğan’ın kendi-
sini eleştirdiği konuşma-

sını eleştiren Mestan, 
“Bu HÖH partisinde bir 
bölünme değil. Eğer bir 
bölünme söz konusuysa, 
benim yanımda olan ki-
şilerden değil, değerler-
de bölünme olduğundan 
kaynaklanıyor. Bu bölün-
me Ahmet Doğan’ın o 
ünlü konuşmasıyla baş-
ladı” diye kaydetti. 
Rus uçaklarının Türk 

hava sahasını ihlali ar-
dından, parlamentoda 
okuduğu destek bildiri-
sinin “politik gaf” olduğu 
suçlamalarını kabul et-
meyen Mestan, Ahmet 
Doğan’ın yine bu söz 
konusu yılbaşı konuş-
masında “AB’de sorum-
luluk, özgürlük, hoşgörü 
için konuşamayız. Böy-
le bir şey yok” dediğini 
hatırlattı. Bir aydan beri 
yurt içinde seçmenlerle 
görüştüğünü ifade eden 
Mestan, liberal değerle-
ri arayan halkın, kendi 
temsilini istediğini vur-
guladı.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi 
Neynski'den Bal-Göç'e ziyaret

Bulgaristan'ın Ankara 
Büyükelçisi Nadejda 
Neynski, Balkan Göç-
menleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği (Bal-
Göç) Genel Merkezi'ne 
ziyarette bulundu.
Ankara Caddesi'ndeki 

merkezi ziyaret eden 
Neynski, dernek yöneti-
cileriyle bir araya geldi.
Bal-Göç Genel Baş-

kanı Yüksel Özkan, 
Neynski'yi Ankara'ya 
atandığında ziyaret et-
tiklerini ve çok önemli 
bir görüşme yaptıklarını 
hatırlattı.
İ l k  g ö r ü ş m e d e 

Neynski'nin çok dina-
mik ve sorunları çözme 
noktasında kendilerine 
güven verdiğini belirten 
Özkan, "Her çeşit so-
runda aktif rol alacağını 
bize ilk görüşmemizde 
söyledi. Türkiye'de ya-
şayan ve çifte vatan-
daş olan Bulgaristan 
göçmenlerinin sorunla-
rını çözme noktasında 
merkez olarak üzeri-
mize düşeni yapıyoruz. 
Buradaki elçilikle de 
temas halindeyiz" dedi.
Bal-Göç adına ha-

zır ladık lar ı  raporu 
Neynski'ye sunacak-
larını ve bu raporda 
hem Bursa hem de 

Türkiye'de yaşayan Bul-
garistan göçmenlerinin 
sorunlarının yer aldığını 
ifade eden Özkan, şöy-
le konuştu:
"Konsolosluktaki hiz-

metlerin iyileştirilmesi 
konusunda bir mad-
demiz var. Raporda, 
Bulgaristan doğumlu-
ların pasaport sorun-
ları yer alıyor. Ameri-
ka örneği bir vizenin 
verilmesini önerdik. 
Onlar da ilk gönderdi-
ğimiz rapora cevaben 
Brüksel mevzuatının 
buna engel olmadığını 
söylemişti. Vizelerde 
kolaylık sağlanması 
konusunda bir madde-

miz var. Bulgaristan'a 
buradan çok sayıda 
vatandaşımız gidiyor. 
Dini bayramlarda da 
Bulgaristan'a giden-
lerin sayısı yüz binle-
ri bulmaktadır. Bu da 
Bulgaristan'ın yararı-
nadır. Bir diğer konu 
da Bulgaristan'ın Bursa 
şubesi çok yoğun çalış-
makta. Bunun iyileştiril-
mesi gerekir. Pasaport 
değiştirilmesi konusun-
da sıkıntılar var. Tabii 
ki konsolosluğu aşan 
bazı durumlar var. Bu 
sorunların çözümü için 
de Sayın Büyükelçi 
Neynski 'den yardım 
talebimiz var. Özel-

likle de yaşlı, engelli, 
herhangi bir sebeple 
Bulgaristan'a pasaport 
değişimi yapılmadığı 
için gidemeyen üyele-
rimiz var. Bunun için 
de kontenjan talebinde 
bulunduk."
Neynski ise büyükel-

çilik olarak kendilerine 
sunulan rapordaki ta-
leplerin çözümü konu-
sunda üzerlerine dü-
şenleri yapacaklarını 
ifade etti.
Daha sonra Özkan, 

Neynski'ye taleplerinin 
yer aldığı bir dosya ile 
İznik çinisi verdi.
        Anadolu Ajansı
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Başkonsolos Alper Aktaş: “Türkiye ile Bulgaristan ilişkileri 
sağlam temeller üzerinde gelişmeye devam edecektir”

Türkiye Cumhuriyeti Fi-
libe Başkonsolosu Alper 
Aktaş, son mesai gü-
nünde Kırcaali Haber’le 
duygu ve düşüncelerini 
paylaştı. 
- Sayın Başkonsolos, 

Bulgaristan’daki görev 
sürenizi tamamlamak 
üzeresiniz. Ankara’ya 
dönerek Cumhurbaş-
kanlığı Dışişleri Baş-
danışmanl ığ ındaki 
görevinize başlaya-
caksınız. Tekrar tebrik 
ederiz. Son mesai gü-
nünüzde, soydaşlarını-
za iletmek istediğiniz 
mesajlar nelerdir?
- Türkiye Cumhuriye-

ti Filibe Başkonsolosu 
olarak 2014 Eylül ayın-
dan bu yana, Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki 
ilişkilerin her alanda ge-
lişmesi amacıyla yoğun 
mesai yürütmeye gayret 
ettim. Soydaşlarımız-
la da her vesileyle bir 
araya gelmeye çalıştık. 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki en kuvvetli 
bağı teşkil eden soy-

daşlarımızın mutluluğu 
Türkiye’nin mutluluğu-
dur. Bunu herkesin bil-
mesini isterim. İki ülke 

ilişkilerinin gücü şüp-
hesiz soydaşlarımızın 
mutluluğuna da görünür 
biçimde katkı yapar. 
- Göreviniz süresin-

ce izlenimleriniz ne-
lerdir? 
- Her vesileyle soydaş-

larımızla bir araya gel-

meye çalıştım. Pek çok 
İl, İlçe ve köyü ziyaret 
ettim. Soydaşlarımız, 
Bulgaristan’ın üyesi ol-
duğu AB mükteseba-

tının parçası olan hak-
larına daha fazla sahip 
çıkmak, ekonomik yön-
den refaha kavuşmak, 
sağlık ve eğitim gibi 
hizmetlerden daha fazla 
faydalanmak, çocukları-
nın ana dili Türkçeyi çok 
daha iyi okuyup yazma-
sını istiyor. Bu alanlarda 
elimizden gelen desteği 
sağlamaya çalıştık. Tü-
tün üreticilerinin koope-
ratifler kurarak haklarını 
savunması, çiftçilere ve 
hayvan üreticilerine des-
tek verilmesi gibi proje-
lere yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. 
- Özellikle hayvan 

üreticileri mallarını 
Türkiye’ye satmak is-
tiyor. Bu konuya de-
ğinmeniz önemli. Son 
günlerdeki siyasi çal-
kantılar bu projelere 
engel olur mu? 
- Siyasi çalkantılardan 

kastınız anladığım ka-
darıyla 17 Aralık 2015 
tarihinde Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 

Onursal Başkanı Ahmet 
Doğan’ın yaptığı konuş-
ma sonrasındaki geliş-
meler. 
Bu konu hakkında yo-

rum yapmak istemem, 
ama görüşlerimiz herkes 
tarafından biliniyor. Bah-
settiğim ekonomik proje-
ler bölge ekonomisinin 
gelişmesini hedefliyor. 
Projeler sadece soydaş-
larımızın değil tüm bölge 
üreticilerinin yararınadır. 
Sonuçta, Türkiye 80 mil-
yonluk bir pazar ve G-20 
üyesi büyük bir ekonomi. 
- Peki ne olacak? 

Umutlu musunuz? 
-  Türk iye,  soyda -

ş ı n ı n  y a n ı n d a d ı r . 
Bulgaristan’la ilişkileri 
geliştirmek konusunda 
kararlıdır. Gönül bağı-
mızı kimse koparamaz. 
Totaliter rejim bunu yıllar 
önce denedi. Ama başa-
ramadı. Bundan sonra 

da kimse başaramaz. 
Türkiye ile Bulgaris-

tan, dost ve NATO’da 
müttefik iki ülkedir. En 
önemlisi komşu ülkeler-
dir. Bunu anlamak iste-

meyenlerin, kendilerini 
aldattıkları açıktır. 
Bulgaristan demokra-

tik bir ülkedir. Demokra-
tik rejimlerde haksızlığa 
uğrayanın hakkını halk 
er veya geç iade eder. 
Bu tüm siyasetçiler için 
geçerlidir. Sayın Lüt-
f i Mestan Türkiye’nin 
değer verdiği, komşu 
Bulgaristan’ın refahı ve 
mutluluğu için çalışan 

bir siyasetçidir. 
-Yetkililere veda ziya-

retiniz çerçevesinde 
hiçbir HÖH yetkilisiyle 
görüşmediniz. Özel bir 
nedeni var mı? Yoksa 
tamamen programı-
nızın yoğunluğu mu 

buna yol açtı?
- Soydaşlarımızla bir 

araya gelmek söz ko-
nusuysa her türlü feda-
karlığı yapar, kardeşleri-
mizle kucaklaşırız. Kısıtlı 

zaman içerisinde veda 
ziyaretinde bulunmaya 
çalıştım. 
- HÖH Eşbaşkan-

ları, son dönemde, 
Türkiye’ye karşı siya-

set yürütmediklerini, 
Türkiye’nin anavatan 
olduğunu söylüyorlar. 
- Bu açıklamalar hak-

kında yorum yapmam 
uygun olmaz. 
Öte yandan, “Türk 

diplomatlarının Türkan 
Çeşme, Mestanlı ve 
diğer bölgelerdeki şe-
hitleri anma törenlerine 
katılmaları yasaklanma-
lı” diyen çevrelere da-
yanışma içinde olanları 
görmek Türkiye’yi üz-
müştür. Şehitlerimizin 
kabirleri başında dua 
etmemizi kimse engel-
leyemez. 
Arzu ederseniz söy-

leşimizi farklı bir me-
sajla sona erdirelim. 
Türkiye ile Bulgaristan 
ilişkileri sağlam temel-
ler üzerinde gelişmeye 
devam edecektir; soy-
daşlarımız ikili ilişkile-
rimizde merkezi, yapıcı 
ve olumlu konumlarını 
muhafaza edeceklerdir. 
- Samimi ve içten 

açıklamalarınız için 
teşekkür ediyoruz. 
Sayın Başkonsolos, 

yeni görevinizde Kır-
caali Haber ailesi ola-
rak başarı, sağlık ve 
mutluluk dileriz.
Söyleşi: 
Müzekki AHMET

Meclis, gensoruyu reddetti 
Bulgaristan Meclisi, Boy-

ko Borisov hükümetine 
yönelik sunulan gensoru 
önergesini reddetti. 

Brüksel’de gerçekleşen 
zirve toplantısına katılan 
Başbakan Boyko Borisov 
oylamada hazır 
bulunamadı. 

Oylamada ikti-
dardaki GERB, 
Reformcu Blok, 
V a t a n s e v e r 
Cephesi ve ABV 
Meclis Grupla-
rının yanı sıra 
üç bağımsız da 
o lmak  üze re 
toplam 130 mil-
letvekili ret oyu 
kullandılar. BSP, HÖH, 
Ataka Meclis Grupları ve 
üç bağımsız olmak üzere 
80 milletvekili kabul oyu 
kullandılar. Bulgaristan 
Demokratik Merkezi mil-
letvekilleri ise çekimser 
kaldılar. 

Oylamadan sonra Petır 
Moskov, “Karşı olmak, 
haklı olmaktan daha ko-
lay” dedi. Bakan’ın ifa-
delerine göre bu kararla 
Meclisteki çoğunluk hükü-
metin yönetim programı-
nın arkasında durduğunu 
doğrulamıştır. 

Moskov, “Bu yıl içerisin-
de Sağlık Bakanlığı’nın, 
dolayısıyla hükümetin he-
deflerinden biri sağlık sis-

teminin ikinci ayağı olarak 
gönüllü şirketlerle genişle-
tilmesine ilişkin kuralların 
belirlenmesi olacak” dedi. 
Bakan, Çarşamba günü 
gensoru önergesi üzeri-
ne yapılan tartışmalarda 

kullanılan argümanların, 
kamu sağlık sigortası mo-
deline dair açıkça tanım-
lanmış bir eylem planına 
ilişkin oldukları için bir 
kısmının yararlı olduğunu 
gizlemedi. 

Fakat Moskov, ilaç po-
litikası, sağlık ağının alt-
yapısını, finansman şekil-
lerini değiştirmek, Ulusal 
Sağlık Sigorta Kasasının 
hastanelere ödeme yap-
ması için komple tedavi 
ve elde edilen sonuçlara 
ilişkin gereklilikler konu-
sunda taviz vermeyece-
ğini kaydetti. 

Sağlık Bakanı, “Geliş-
tirme olmalıdır, iyi yapıl-
mamış idari işlemlerden 

ders çıkarılmalıdır, fakat 
politika değiştirilmemeli-
dir. Çünkü bunlar hasta-
ların daha ucuz alacakla-
rı daha fazla ilaç olması, 
gerçek bir süreç olan ikin-
ci basamak sağlık kurum-
larının yükünün bir kısmı-
nın birinci basamak sağlık 
kuruluşlarına aktarılması 
gibi anlamlı politikalardır” 
dedi. 

Moskov, aynı zamanda 
belirli vatandaşların iş fi-
kirlerini değil, hastaların 
ihtiyaçlarını ne tür bir alt-
yapının karşılayacağının 
belli olması gerektiğini 
belirtti. 

Borisov’un başkanlı-
ğındaki ikinci hükümete 
karşı gensoru önergesi 
ana muhalefetteki Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP), Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (DPS- HÖH) 
milletvekilleri ve bağımsız 
milletvekilleri Georgi Ka-
diev ve Velizar Ençev ol-
mak üzere 69 milletvekili 
tarafından sağlık alanında 
başarısız politika izlediği 
gerekçesiyle sunuldu. 

İki gün önce Meclis Ge-
nel Kurulu oturumunda 
yapılan sert açıklamalar, 
gensoru önergesi tartış-
malarına damgasını vur-
du.
           Kırcaali Haber
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Kırcaali Belediye yönetiminin, köy muhtarları ile ilk aylık toplantısı
Kırcaali Belediye yöne-

timi ilçedeki tüm 94 muh-
tar ile ilk aylık toplantısını 
gerçekleştirdi. Biznes 
İnkübatör Salonu’nda 
düzenlenen toplantıda 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Müh. Hasan Azis ve 
Belediye Genel Sekreteri 
Sezgin Bekir hazır bulun-
dular.

Görüşmede tartışılan 
güncel konulardan biri 
uygulamaya başlanan 
Gençlik İstihdamı Prog-
ramı ile ilgiliydi. Programı 
tanıtan Kırcaali İş Bürosu 
Müdürlüğü Arabuluculuk 
Hizmetleri Şube Müdürü 
Metin Hafızsalim, “29 yaş 
altı lise ve yüksek eğitimli 
gençlere yönelik istih-
dam programına ilişkin 
bilgilendirme kampanya-
sı şu anda bütün ülkede 
gerçekleştiriliyor” diye 
bildirdi. Hafızsalim, köy 
muhtarlarının yerleşim 
yerlerinde gençler arasın-
da kampanyayı yaygınlaş-
tırmaları çağrısını yaptı. 

İşsiz gençlerin istihdam 
programına katılabilme-
leri ve işgücü piyasasında 
kendilerini gerçekleştire-
bilmeleri için kendilerini 
işsiz olarak İş Bürosuna 
kayıt ettirmeleri şart. 

Toplantıda ikinci konu 
olarak evcil köpeklerin 

tescili sorunu görüşül-
dü. Kırcaali Belediye-
sinde Çevre Korunması 
Bir imi 'nde Başuzman 
Mimar Anjela Vasileva, 
köpek sahiplerinin evcil 
hayvanlarını tescil ettir-
mek zorunda olduklarını 
bir kez daha hatırlatarak, 

muhtarların sokaklarda 
başıboş dolaşan köpek-
lerin üremelerinin azal-
tılmasıyla ilgili sorularını 
yanıtladı. 

Kırcaali Belediyesi Nü-
fus Kayıt ve İdari Hizmet-
ler Müdürü Bayram Bay-
ram, Nüfus Kayıt Kanunu 

ile ilgili izahatta bulundu. 
Bayram, artık her muhtar-
lıkta Nüfus Kayıt ve İdari 
Hizmetler Müdürlüğü’ne 
bağlı bir uzmanın görev 
alacağını bildirerek, onla-
rın ayrı ayrı yerleşim yer-
lerinde faaliyetleriyle ilgili 
soruları yanıtladı. 

Toplantıda başka ko-

nulara da değinildi. So-
nunda Belediye Başkanı, 
muhtarlar ile belediyenin 
gelecek aylarda yerine 
getirmesi gereken önemli 
görevleri paylaştı. Onlar-
dan birisi 2016 Mali Yılı 
Belediye Bütçesi’nin oy-
lanmasıdır. 

              Kırcaali Haber

Genç bir futbolcu, Bursa Fethiye İdman 
Yurdu Spor Kulübü’ne transfer oldu

Ardinolu (Eğridere) 20 
yaşındaki futbolcu Hakan 
Bayramov, Süper Amatör 
Lig B Grubu’nda altıncı sı-
rada yer alan Bursa Fet-
hiye İdman Yurdu Spor 
Kulübü ile bir yıllık söz-
leşme imzaladı. En son 
Bayramov, Bulgaristan 
Profesyonel Futbol Grup-
ları B Grubu’nda 3.sıra-
da yer alan Asenovgrad 
(Stanimaka) Asenovets 
Spor Kulübü’nde oynadı. 
Bundan önce ise genç 
futbolcu, Yunak-Ardino, 
Rodopi 1935-Momçilg-
rad (Mestanlı), Arda-Kır-
caali ve Maritsa-Plovdiv 
(Filibe)Spor Kulüplerinde 
de oynamıştı. Sonba-
har yarı sezon maçlarını 
Bayramov’un yeni takımı 
16 puanla beşinci sırada 
tamamladı. 
Hakan Bayramov, 11 

Eylül 1995 tar ihinde 
Ardino’da dünyaya geldi. 
Futbola ilgi duymasının 
nedeni babası Şahin’in 
yerli Yunak takımının 
eski bir futbolcusu olma-
sı. Onu futbol oynamaya 
en çok teşvik eden ise 
ağabeyi Şenol.
Hakan, “Daha üç ya-

şında bir çocukken ağa-
beyimle futbol oynamak 
için stadyuma gidiyorduk. 
Sabahtan akşama kadar 
eve toplanmayıp, futbol 
oynuyorduk. Futbol oyna-
mak bizi son derece mut-
lu ediyordu” diye paylaştı.

Genç yetenek, “İlk ant-
renörüm Zeki Aptikadir’e 
(Ziko) ben ve 1995 do-
ğumlu diğer gençler de 
her zaman müteşekkir 
olacağız, çünkü o önü-
müzdeki yıllarda geliş-
tireceğimiz temel futbol 
teknik becerileri, karak-
ter ve alışkanlıklarımızın 
temelini oluşturdu” dedi. 
Bursa Fethiye İdman Yur-
du Spor Kulübü’ne trans-
ferinden memnun olan 
Bayramov, “Yurt dışında 
bir takımda oynama ha-
yalimi gerçekleştirdiğimi 
söyleyebilirim. Bulgaris-
tan’dakilere kıyasla bu-
rada koşullar çok daha 
iyi. Kulüp bana kira ve 
yemek sağlıyor. Maaşım 

da iyi” diye ifade etti. 
Bursa’da bir takımda oy-
namayı tercih etmesinin 
mücadeleci ruha sahip 
olması, başka bir kültür 
ve insanları tanıma ve fut-
bol becerilerini gösterme 
fırsatını değerlendirmek 
istemesinden kaynaklan-
dığını belirtti. Hakan, “Bu 
sözleşme burada futbol 
oynamamın sadece bir 
başlangıcı. Türkiye’de en 
yüksek seviyede futbol 
oynayarak, Ardino’yu en 
iyi bir şekilde temsil ede-
ceğimi umuyorum” diye 
ifade etti. 
İngiltere’nin “Chelsea” 

takımının efsanevi futbol-
cusu Frank Lampard’ın 
futbol oynayışını beğen-

diğini paylaşan Hakan, 
en sevdiği futbol kulüp-
lerinin ise “Chelsea” ve 
Türkiye’nin “Galatasaray” 
olduğunu ifade etti. 
Yunak takımının eski 

antrenörü Zeki Aptikadir, 
Hakan kariyerine yurt dı-
şında devam etmeye ka-
rar vermesine sevindiğini 
paylaştı. Aptikadir, “Daha 
ilk antrenmanlarda büyük 
bir yeteneğe sahip oldu-
ğunu fark ettim. Hakan 
liderlik niteliklerine sahip 
ve takımın kaptanlığına 
ilk onu seçtim. Ünlü bir 
futbolcu olabilmesi için 
yolunun açık olmasını ve 
hayallerini gerçekleştir-
mesini dilerim” diye ifade 
etti. 

Yunan çiftçilerin 
protestosuna tepki

Yunan çiftçilerin hükümet karşıtı protestoları do-
layısıyla Bulgaristan-Yunanistan sınırında bekleyen 
tır kamyonlarından oluşan kuyruk 25 kilometreye 
ulaştı. Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Moskovski: 
“Yunan çiftçilerin eylemleri yüzünden zarar gören 
diğer ülkelerle Brüksel’den tazminat talebinde bu-
lunacağız" dedi. 

Yunanistan'da çiftçilerin hükümet karşıtı protesto-
ları nedeniyle Bulgaristan'a açılan Kulata ve İlinden 
sınır kapılarından geçiş yapılamıyor.

Yunanlı çiftçiler, özellikle mal nakliyatı açısından 
en işlek yerlerden Kulata'nın karşısındaki Proma-
hon ve İlinden'in karşısındaki Eksohi sınır kapılarını 
trafiğe kapattı.

Bu nedenle, Yunanistan'a gitmek üzere çift şeritte 
bekleyen tırlar İlinden'de 7, Kulata önünde ise 25 

kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Bulgaristan Ulusal Radyosu'na konuşan Bulga-

ristan Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Yunanlı 
protestocuların kendisine şahsen verdikleri sözü 
tutmadığını belirterek, çiftçilerin ağır makinalarla 
bloke ettikleri kapıları belirli aralıklarla geçişe aç-
mamalarını eleştirdi.

Sırada bekleyen birçok ülkeden sürücülerin gün-
lerdir sıkıntı çektiklerini vurgulayan Moskovski, 
“Yunan çiftçilerin eylemleri yüzünden zarar gören 
diğer ülkelerle Brüksel'den tazminat talebinde bu-
lunacağız” dedi.

Moskovski, Bulgar makamlarının Yunanistan sı-
nırına yakın bölgelere yiyecek, içecek ve seyyar 
tuvalet hizmeti vermeye çalıştığını ancak Yunan 
tarafında böyle bir çabaların görülmediğini de ifa-
de etti.

Taşımacılık sektörünün çiftçilerin eylemlerinden 
dolayı ciddi zarar gördüğünü dile getiren Moskovs-
ki, “Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunan 
mevkidaşı Aleksis Çipras ile iki kez konuştu. Duru-
mu düzeltmek üzere bir haftadır çabalıyoruz” diye 
konuştu.

Bakan Moskovski, Bulgaristan'ın Yunan çiftçile-
rin kış dönemindeki benzer protestoları nedeniyle 
geçmişteki yüklü maddi zararlarının hiçbirinin de 
Avrupa Birliği (AB) tarafından telafi edilemediğini 
belirtti.

Moskovski, ayrıca Yunanlı çiftçilere seslenerek, 
''Eğer sizin protestonuz kontrolden çıktıysa, sınırın 
Bulgar tarafında bekleyenlerin de sabrı taşabilir'' 
ifadesini kullandı.
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Kırcaali Hastanesi’nin yenilenen 
Hemodiyaliz Bölümü’nün açılışı yapıldı

Sağlık Bakanlığı büt-
çesinden sağlanan kay-
naklarla yenilenen Kır-
caali Dr. Atanas Dafovski 
Hastanesi Hemodiyaliz 
Bölümü’nün açılışı yapıldı. 
Bölümde mevcut tıbbi do-
nanım yüzde 80 oranında 
tamamen yenilendi. Yeni 
6 diyaliz cihazı, 6 yeni ya-
tak ve tam bir ters ozmoz 
sistemi devreye sokuldu. 

Hemodiyaliz Bölümü’nün 
yenilenmesi, Bakanlı-
ğın bu bölümlerin yeni-
lenmesine ilişkin ulusal 
programı kapsamında 
gerçekleşti. Kırcaali has-
tanesi, ülkede yeni teknik 
donanım sağlanan hasta-
nelerden biri. Yenilenme, 
GERB Milletvekili Tsveta 
Karayançeva, Sağlık Ba-
kan Yardımcısı Dr. Adam 
Persenski, Kırcaali Has-
tanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda 
Maliye Bakan Yardımcısı 
olan Feyzi Bekir’in saye-
sinde oldu.  

Açılış kurdelesi kesilen 
törende Milletvekili Tsve-

ta Karayançeva, Bakan 
Yardımcıları Dr. Adam 
Persenski, Feyzi Bekir, 
hekimler, hemşireler ve 
başka sağlık kurumları 
temsilcileri hazır bulundu. 

Hastane Müdürü Dr. To-
dor Çerkezov selamlama 
konuşmasında, “Hastane 
bölümlerini yenilediğimiz 

başka zamanlarda da 
sevinç vesilelerimiz oldu. 
Bu defa önemli olan bu 
desteğin AB fonlarından 
değil de, devlet bütçesin-
den sağlanmasıdır. Faali-
yetlere ara vermeden iyi 
bir onarım yaptık. Önemli 
olan teknik donanımın 
yeni olmasıdır. Hemodi-

yaliz Bölümü, hastanede 
en ağır hastalara hizmet 
verilen ünitelerden biridir” 
diye belirtti. 

Karayançeva, Hemo-
diyaliz Bölümü’nün yeni 
teknik donanımını faydalı 
ve kilit önem arz eden bir 
kazanım olarak nitelendir-
di. Donanımın yeni olma-

sından başka daha büyük 
kapasiteli olduğuna dikkat 
çeken milletvekili, “Hükü-
met, il merkezlerindeki 
hastanelerin AB stan-
dartlarına erişmesi için 
çabalıyor” diye kaydetti. 
Hekimlerin eski cihazlar-
la çalıştıkları gibi candan 
yürekten çalışacakları 
ümidini ifade etti. 

Dr. Persenski, “Bu ya-
tırım il merkezlerindeki 
hastanelerin Sağlık Ba-
kanlığı nazarında yapı be-
lirleyen tedavi merkezleri 
olduklarının ispatıdır. Yıl 
sonuna kadar hastanenin 
kalan yüzde 20 oranında 
donanımını da yenileye-
ceğiz. Kırcaali hastanesi 
ile ilgili daha iki proje ha-
zırlıyoruz” dedi.

Maliye Bakan Yardımcı-
sı Feyzi Bekir, “Hastalara 
verilen hizmetin kalitesini 
arttırıyoruz. Komşu iller-
den de hastalar kabul 
edebiliriz” diye vurgulaya-
rak, hükümetin hastaneye 
yatırım yapmaya devam 
edeceğine kesin kanaat 
getirdi.

Hemodiyaliz Bölümü 
ekibi adına teşekkür ko-
nuşması yapan Dr. Mariya 
Dimitrova, meslektaşları-
nın tamamen yenilenen 
ve tam kapasitede çalışan 
ünitede görev yapmaktan 
gurur duyduklarını belirtti. 

Bizzat şahsı adına Tsve-
ta Karayançeva, Hemodi-
yaliz Bölümü’ne bir tele-
vizyon hediye etti.

             Kırcaali Haber

Ardino Camisi’nin onarımı tamamlandı
Ardino (Eğr idere) 

Camii’nin onarım ça-
lışmaları sona erdi. Ya-
pının dikey taşıyıcıları, 
ahşap taşıyıcı kolonla-
rın betonarme kaplama 
ile kombine edilmesiyle 
güçlendirildi, zemine 
ahşap kaplama uygu-
landı. Taşıyıcı kolonla-
rın onarımı Başmüftülük 
tarafından finanse edil-
di. Zemin onarım ça-
lışmalarının masrafları 
ise Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Aydın 
Yılmaz’ın desteğiyle 
Bursa’da yaşayan 79 
yaşındaki Şahin Yılmaz 
tarafından karşılandı. 
Geçen yıl Mart ayın-

da yaşanan kar felaketi 
sırasında caminin ko-
lonları yoğun kar yağı-
şından oldukça hasar 
gördü.
Cuma namazına ka-

tılan Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat, 
“Müslüman ibadet yeri-
nin yeniden tam olarak 
işlevini görmeye baş-
ladığına seviniyorum. 
2015 yılında belediye 
cami bahçesini ıslah 
çalışmaları, dış cephe 

ve çevresinin yenilen-
mesine ilişkin projeyi 
destekleyip, hayata ge-
çirdi. 
Belediyenin mali im-

kanlarıyla yapamadığı-
mız faaliyetin Başmüf-
tülüğün desteği, Şahin 
ve Aydın Yılmaz’ın yap-
tıkları bağışlarla devam 
edilmesi sevindirici bir 
olay” dedi. 
Cami imamı Orhan 

Yakup, “Cami, her gün 
müminler tarafından 
ziyaret ediliyor, fakat 
cemaat sayısı en fazla 

cuma namazlarında ar-
tıyor” diye paylaştı.
Ardino Müslüman En-

cümenliği Başkanı Zeki 
Aptikadir, Başmüftülük, 

Şahin ve Aydın Yılmaz 
ve belediyeye acil ona-
rım çalışmalarının fi-
nanse edilmesinden 
dolayı içten teşekkürle-
rini iletti. 
Encümenlik Başkanı, 

“Caminin güçlendiril-
mesini başardığımızdan 
dolayı mutluyuz. Şimdi 
müminler rahatlıkla ca-
miye gelip ibadetlerini 

yerine getirebilir ler” 
dedi.
Onarılan cami 300 

yılı aşan bir tarihe sa-
hip. Girişinde bulunan 

bir yazıda caminin ilk 
restorasyonu Hicri tak-
vime göre 1211 yılına 
denk gelen 1790 yılında 
yapıldığı yazıyor. Geç-
mişte Gümülcine- Ase-
novgrad (Stanimaka) 
istikametindeki kervan 
yolu cami yakınından 
geçiyormuş.
           Güner ŞÜKRÜ

Cebel Toplumsal Destek 
Merkezi’nin 5. kuruluş yılı 

kutlandı 
Cebel’de (Şeyhcuma) risk altında bulunan 

çocuk ve ailelere destek amaçla kurulan Top-
lumsal Destek Merkezi’nin 5.kuruluş yılı müna-
sebetiyle kutlama düzenlendi. Kutlama etkinli-
ği merkezde görevliler ve çocuklar tarafından 
organize edildi. Etkinlikte Cebel Belediyesi 
Genel Sekreteri Hayriye Mehmet, Sosyal Yar-
dımlar İlçe Müdürü Emine Sali, ilçeden okul ve 
anaokulu müdürleri, çok sayıda ebeveyn ve 

vatandaşlar hazır bulundu. 
Etkinlikte Toplumsal Destek Merkezi Müdürü 

Firdes Mehmet, slayt eşliğinde geçen beş yıl 
zarfında merkezin faaliyetlerini tanıttı. Konuk-
lar Toplumsal Destek Merkezi’ni ziyaret eden 
çocukların kendi elleriyle yarattıkları sanat 
eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdiler. 

Cebel Belediyesi Genel Sekreteri Hayriye 
Mehmet, Toplumsal Destek Merkezi’nin eki-
bini tebrik ederek, risk altındaki çocuklarla 
çalışma, onların hayatının, psikolojisinin ve 
sağlığının korunmasının belediyenin öncelik-
leri arasında bulunduğunu vurguladı. Kurulu-
şunun 5. yılı münasebetiyle merkeze belediye 
tarafından özel ihtiyaçlarını karşılamaları için 
500 leva sağlandı. 
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Başmüftülüğün Temyiz Mahkemesindeki Veraset Davası Hakkında Tekzib
Bazı yazılı medya or-

ganlarında Başmüftülük 
Temyiz Mahkemesi’nde 
1500 vakıf malı hakkında 
yürüttüğü davayı kaybet-
ti başlığı ile çıkan haber 
hakkında.
Bu tekzip yazısı ile Bul-

garistan Müslümanları 
Başmüftülüğü’nün Tem-
yiz Mahkemsi’nde açtığı 
dava olmadığını bilgileri-
nize arz ederiz.
Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftülüğü’nün 
1500 vakıf malı hakkında 
hak idda ettiği gerçeği 
yansıtmamaktadır.
Başmüftülüğün söz ko-

nusu dava nedeniyle va-
kıf mallarının iadesi için 
yürüttüğü davaları veya 
bir davayı kaybettiği doğ-
ru değildir. 
Başmüftülüğün, Temyiz 

Mahkemesi’nin kararına 
göre 1949 yılından önce 
var olan Cemaat-i İslami-
yeler ile diğer tüzel kişile-
rin varisi olmadığı doğru 
değildir.
Temyiz Mahkemesi 

28.01.2016 tar ihinde 

2451/2015 numaralı ikin-
ci ticari bölümüne göre 
karar vermiştir.

Yukarıda zikredilen karar 
ile Bulgaristan Müslüma-
nalrı Başmüfütülüğü’nün 
iadesi için dava açılan va-
kıf mallarından herhangi 
birisinin ne sahibi olduğu 
ve ne de sahibi olmadığı 
belirtilmemektedir. Ayrıca 
Bulgaristan Müslümanla-
rı Baimüftülüğü’nün 1949 
yılından önce var olan 
Cemaat-i İslamiyelerin 
varisi olmadığı da zikre-
dilmemiştir.

Temyiz Mahkemesi’nin 

kararı ile Sofya İstinaf 
Mahkemesi’nin kararı 
tasdik edilmiş olup, Sofya 
Şehir Mahkemesi’nin ve-
raset davası hakkındaki 
kararı hükümsüz sayıl-
mıştır.

S o f y a  İ s t i n a f 
Mahkemesi’nin ve Tem-
yiz Mahkemesi’nin karar-
larına istinaden veraset 
davası, iddia prosedürü 
takip edilerek tekrar dava 
açılacaktır. 

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü, ka-
nunların verdiği haktan 
yararlanıp veraset davası 

ile ilgili iddia prosedürüne 
göre tekrar dava açacak-
tır. 

Dinler Kanunu’nun açık 
bir şekilde redakte edil-
memesi, veraset konusu-
nu belirleyen madde hem 
iddia prosedürü yolunu 
takip ederek dava yoluna 
imkan veriyor olması hem 
de koruma prosedürüne 
imkan veriyor olması, da-
vanın koruma prosedürü 
bölümünde görülmesine 
neden olmuştur.

S o f y a  İ s t i n a f 
Mahkemesi’nin ve Temyiz 
Mahkemesi’nin kararları 
doğrultusunda Bulgaris-
tan Müslümanları Baş-
müftülüğü, yukarıda isim-
leri zikredilen mahkeme-
lerin görüşlerine uyarak 
ve Temyiz Mahkemesi’nin 
tavsiyesine istinaden tek-
rar dava açacaktır.

Tekrar açılacak olan 
dava, vakıf mallarının ia-
desi hakkında olmayıp, 
veraset davası olacaktır.

İadesi istenilen yaklaşık 
30 adet vakıf malı için 
yerleşim bölgelerine göre 
farklı şehirlerde ve mah-
kemelerde 30 dava açıl-
mıştır. Veraset davasının 
önemi vakıf mallarının ai-
diyeti kararı için de önem 
arz etmektedir. Bu vesile 
ile Başmüftülüğün vera-
set davası ile ilgili açaca-
ğı dava tamamlanmadan, 
vakıf mallarının aidiyeti 
hakkında karar verilemez.

            Kırcaali Haber

Güreş geleneği devam ediyor
Kırcaali’nin Stremtsi 

(Göklemezler) köyün-
deki Krepost Güreş 
Kulübü’nün antrenman 
tesislerinin inşaatına 
yapılan yatırım, 2003 

yılında gerçekleştirilen 
sporun canlandırılma-
sına ilişkin büyük pro-
jelerden biridir. Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, “Gele-
neği göz önüne ala-
rak, Güreş Kulübü’nün 
antrenman tesisleri-
ni yenilemeye başla-
dık. Kırcaali’ye yakın 
Stremtsi köyünde ve 
etraftaki köylerde bütün 
aileler güreş sporuyla 
ilgileniyor. Köyde güreş 

turnuvası düzenlendi-
ğinde izleyiciler arasın-
da erkeklerden başka 
kadınlar da var” diye 
yorum yaptı. 
12 yıl önce köydeki 

eski ve kaderine ter-
kedilmiş bir spor tesisi 
yenilendi, antrenman 
salonu onarıldı, antre-
nör görevlendirildi ve 
gerekli teknik donanım 
sağlandı. O zamandan 
beri tesis etkin bir şekil-
de kullanılıyor. Çocuklar 
katıldıkları turnuvalarda 
başarılar elde ediyor. 
Kulübün antrenörler ve 
yöneticilerinin başarıları 
da tanınıyor. 
Krepost Güreş Kulübü 

Başkanı Velatin Veli, 
2014 yılında kulübün 
bir güreşçisinin Dünya 
Şampiyonasına katılma 
hakkı kazandığını pay-
laştı. Aydın Rufat, uzun 

yıllardır burada antre-
nörlük yaptı. Bu yılın 
başından beri ise Kre-
post Güreş Kulübü’nün 
ilk güreşçilerinden biri 
olan Bayram Şaban 
antrenörlüğe başladı. 
Güreşte gösterdiği 

üstün başarılarından 
dolayı Bayram Şaban, 
Sofya Levski Güreş 
Kulübü’ne ve milli gü-
reş takımına alındı.
         Kırcaali Haber

HÖH AP Milletvekilleri ve TBMM 
Milletvekilleri, Türkiye’nin AB 

İlerleme Raporunu ele aldılar
2 Şubat 2016 tarihin-

de Strasburg’da, Avru-
pa Parlamentosu’nda 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin (HÖH) Av-
rupa Birliği Parlamen-
tosu Avrupa Liberaller 
ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Grubu Üyesi 
Milletvekilleri Filiz Hüs-

menova, Necmi Ali ve 
İlhan Küçük ile Türkiye-
AB Karma Parlamento 
Komisyonu Üyeler i 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) AKP 
Milletvekilleri Revza 
Kavakçı ve Burhan Ka-
yatürk ve CHP Milletve-
kili Ali Şener arasında 
yapılan görüşmede Av-
rupa Parlamentosu’nun 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği'ne uyum sürecin-
de son bir yıllık ilerle-
mesi ile ilgili raporu te-
mel konulardan biriydi. 
Yapılan temaslarda 

her iki müzakere tarafın 
da attığı olumlu adımlar 
alkışlanarak, Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında-

ki müzakere süreci ele 
alındı. AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politika-
ları Yüksek Komiseri 
Federica Mogherini, 
Komşuluk İlişkileri ve 
Genişleme Komiseri 
Johannes Hahn’ın kısa 
bir süre önce Ankara’yı 
ziyaretler i üzerinde 

önemle duruldu. Mülte-
ci akını sorunuyla ilgili 
Türkiye ile AB arasın-
da yakın işbirliği, ko-
nuya ilişkin Ortak Ey-
lem Planı uygulanması 
ve Türkiye'nin AB'ye 
üyelik müzakerelerinin 
ilerlemesi ana tartış-
ma konusuydu. AB'nin 
yapacağı vize reformu 
üzerine de konuşuldu. 
HÖH AP Milletvekille-

ri, eleştiri ve kriterler ol-
maksızın bir genişleme 
sürecini desteklemedik-
leri gibi aynı zamanda 
Avrupa Birliği’nin aday 
ülkeleri teşvik edip, 
tekdüze bir yaklaşım 
gösterdiği üyelik kriter-
lerinin sıkı bir şekilde 

uygulanmasına yönelik 
yeni bir yaklaşımın ar-
kasında olduklarını kay-
dettiler. Bu bağlamda 
AP Milletvekilleri, HÖH 
partisinin Türkiye’yi 
AB’ne katılma sürecin-
de destekleyeceğine 
kesin kanaat getirdiler. 
Görüşmede mülteci 

krizi ve Türkiye’ye ön-
görülen mali destek 
konularına da değinildi. 
İşbirliği Mekanizmasın-
da mülteci sorunuyla 
ilgili önümüzdeki yıl 
sağlanması gereken 3 
milyar avro tutarında 
kaynaklar öngörülüyor. 
Onlardan 500 milyon 
avro AB Bütçesinden, 
kalan diğer 2,5 milyar 
avro ise AB Konseyi ka-
rarına göre AB üyesi ül-
keler tarafından sağlan-
malıdır. Bu kaynakların 
Türkiye Cumhuriyeti’ne 
değil de topraklarında 
bulunan mültecilere 
destek olarak verildiği-
nin altı çizildi.
          Kırcaali Haber
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Bulgaristan Büyükelçisi Nadejda 
Neyski, Recep Altepe ile görüştü 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bul-
garistan Dışişleri eski Baka-
nı ve Bulgaristan Büyükelçisi 

Nadejda Neyski ve Bulgaris-
tan Konsolosu Evgeni Vasilev 
ile Heykel’deki Tarihi Beledi-
ye Binası’nda gerçekleştiri-
len kabulde bir araya geldi. 
Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Al-
tepe, Bulgaristan ile Türkiye 
arasında yüzyıllara dayanan 
dostluk köprüleri olduğunu, 
bunun Türkiye ve Bursa açı-
sından önemli olduğunu söy-
ledi. Bursa’da yaşayan nü-
fusun yüzde 50’sinin Balkan 
göçmenlerinden oluştuğunu 
ifade eden Başkan Altepe, 
“Bunun da çoğunluğunu Bul-
garistan göçmenleri oluştu-

ruyor. Bursa’da yaşayan göç-
menlerin Bulgaristan’ın her 
köşesinde akrabaları bulunu-
yor. Bulgaristan’da bir sıkıntı 

olduğunda hemen yardıma 
koşuyoruz. Bulgaristan’da 
yapılan tüm etkinliklerde Bur-
sa olarak yer alıyoruz. Bizim 
amacımız, dostluğumuzu ve 
kardeşliğimizi göstermek, his-
settirmek” dedi.
Yabancı yatırımcı sayısı 

300’ü geçti
Artık Avrupa üretiminin 

Bursa’ya kaydığına vurgu ya-
pan Başkan Altepe, Bursa’da 
yapılan üretimin yüzde 80’inin 
Avrupa ve Amerika’ya ihraç 
edildiğini, Bursa’ya yatırım 
yapan yabancı işadamı sayı-
sının 300’ü geçtiğini kaydetti. 
Türkiye ile Bulgaristan arasın-

daki ekonomik ve siyasi iliş-
kilerin daha güçlü olması ge-
rektiğinin altını çizen Başkan 
Altepe, “Bulgaristan, sürekli 

Avrupa’ya göç veriyor. Bizler 
de bu duruma üzülüyoruz. 
Bulgaristan’da daha çok iş 
sahalarının olmasını, insan-
ların kendi topraklarında ka-
zanıp yaşamalarını istiyoruz. 
Bursa’dan birçok işadamı, 
Bulgaristan’a çeşitli yatırım-
lar yapıyorlar. Ancak işadam-
larımız, Bulgaristan’da sıkıntı 
yaşadıklarını belirtiyorlar. İliş-
kilerin daha güçlü olması için 
birlikte üretip kazanmalıyız. 
Bursa’ya ayda ortalama 15-
20 yabancı işadamı geliyor. 
Bu işadamlarından birçoğu 
Bursa’ya yatırım yaparak 
Avrupa’ya satıyor. Bursa’da 

15 sanayi bölgesi ile birlikte 
toplam 40 sanayi merkezi 
bulunuyor. Burada yapılacak 
iş belli. Birlikte üretip kazan-
mak. Ancak Türkiye’yi yanlış 
tanıyorlar ve lüzumsuz mu-
halefet yapılıyor. Zannediyor-
lar ki, Türkiye yatırımları ile 
Bulgaristan’a zarar verecek. 
Halbuki bu yatırımlar ile Bul-
garistan halkı kazanacak. 
Bu yüzden Bulgaristan ve 
Makedonya’nın Türkiye ile 
ekonomik işbirliği ve yatırım 
konusunda prosedürleri daha 
da kolaylaştırması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
“Bursaspor Balkanların 

takımı olmalı”
Bursaspor’un Balkanların ta-

kımı olması gerektiğine işaret 
eden Başkan Altepe, sözlerini 
şöyle sürdürdü;
“Bursaspor yönetimi ile geç-

tiğimiz akşam bir araya geldik. 
Toplantıda Bursaspor’un Bal-
kanların takımı olması gerek-
tiğini söyledim. Bursaspor’a 
başka ülkelerden değil Balkan 
ülkelerinden futbolcu alınarak 
güçlü bir takım oluşturulabi-
lir. Çünkü bizler yüzyıllardır 
Balkanlarla birlikte yaşadık. 
Bursaspor’u Balkanların takı-
mı yaparsak hem daha ger-
çekçi hem de daha güçlü bir 
Bursaspor ortaya çıkacaktır. 
Bulgaristan başta olmak üze-
re Balkan ülkeleriyle ekonomi, 
siyasi ve diğer alanlarda ya-
pılacak işbirliği, hem ülkeleri 
birbirine kaynaştıracak, hem 
de ekonomik kazanımlar elde 
edilecek.”
Bulgaristan halkı Başkan 

Altepe’ye minnettar

Bursa’ya ilk kez geldiğini 
belirten Bulgaristan Büyü-
kelçisi Nadejda Neyski ise, 
Bursa’ya yaptığım ilk ziyaret 
de Büyükşehir Belediyesi’ne 
oldu. Daha önce Türkiye’ye 
Bulgaristan Dışişleri Bakanı 
olarak gelmiştim. 20 yıl siya-
setle uğraştım. Siyasetçilerin 
kurallarını çok iyi biliyorum. 
Bulgaristan Cumhurbaşka-
nımızın önerisi ile Türkiye’yi 
seçtim. Bulgaristan ile Tür-
kiye arasındaki ilişkilerin dü-
zelerek daha güçlü olacağı-
na inanıyorum. Çok karışık 
bir dönem geçiriyoruz. Ama 
bunun eksisi olduğu kadar 
artıları da var. Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki iliş-
kilerin ve müzakere sürecini 
yeniden gündeme alınması 
komşu ülkelerde olumlu tepki 
getirdi. Başbakan Davutoğlu, 
Bulgaristan ziyaretinde enerji 
projeleri başta olmak üzere 
ekonomik işbirliğini gündeme 
getirdi. Bundan sonra iki ülke 
arasındaki ilişkiler açısından 
önemli bir gelişmeydi. Umu-
yorum çok daha iyi noktala-
ra gelecek. Bulgaristan halkı 
sizden sürekli bahsediyorlar. 
Size minnettarlar. Bulgaristan 
başta olmak üzere Balkan ül-
kelerine Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak yaptığınız 
hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bü-

yükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bulgaristan 
Büyükelçisi Nadejda Neys-
ki ve Bulgaristan Konsolosu 
Evgeni Vasilev’e Bursa bıçağı 
hediye etti.


