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TEKLAS Şirketi 3. Fabrikasını Açtı
bundan 5 yıl önce Başbakan
Boyko Borisov ve Teklas Holdingin kurucusu babam Mordo Danon ile ikinci fabrikanın
açılışını yapmıştık. O zaman
siz Sayın Borisov, babama bir
söz vermiştiniz. Siz üçüncü
fabrikayı yapın, ben de Maritsa
otobanını tamamlayacağım demiştiniz. Ve bugün gururla gö-

rüyoruz ki, bunların ikisi de artık bir gerçek. Tahmin ediyorum
ki bugün Sayın Borisov, bana
dördüncü fabrikanın ne zaman
yapılacağını soracak. Ben de
buradan kendisine bunun en
yakın zamanda olacağını temin
ediyorum” dedi.
Kırcaali Belediye Başka-

Devamı 5’de

Cebel’de 19 Mayıs
Olaylarının 27. Yılı Anıldı
19 Mayıs 2016 tarihinde binlerce Bulgaristan Türkü komünist diktatör Todor Jivkov’un
iktidardan düşmesine sebep
olan, bundan 27 yıl önce ger-

etkinliğinde konukların konuşma
yaptıkları sırada HÖH taraftarları “DPS, birlik, beraberlik, kardeşlik, demokrasi, çoğunluktayız, güçlüyüz, Kırcaali” şeklinde
naralar attı.
Resmi törenin açılışından

çekleşen Mayıs Olaylarını anma
törenine katılmak için Cebel’e
(Şeyh Cuma) akın etti Aynı zamanda Cebel Günüde olan 19
Mayıs, Kırcaali bölgesinden
başka, yurt içinden ve çoğunluğu Türkiye olmak üzere yurt
dışından gelen yüzlerce misafir
tarafından büyük ilgiyle izlenen
zengin bir programla kutlandı.
Mayıs Olaylarını anma etkinliği
Cebel Belediyesi ve 19 Mayıs
Derneği tarafından düzenlendi.
Bu yıl ilk defa anma etkinliği
kapsamında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından anma mitingi yapılmadı.
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Cebel Günü’nde siyasi
partinin anma mitingleri yasakladı. Bu sebepten dolayı anma

önce totaliter rejimin kurbanları
adına Cebel Camisi’nde mevlit
okundu. Anma töreni ve Cebel
Günü kutlama etkinliği Bulgaristan milli marşı ve AB marşı
ile başladı. Ardından tüm Bulgaristan süreci şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu
yapıldı.
Bu yılki anma töreninde resmi
konuklar arasında T. C. Sofya
Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, kardeş
Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursa
Mustafakemalpaşa Belediye
Başkanı Sadi Kurtulan, Yunanistan Kozlukebir (Arriana)
Belediye Başkan Yardımcısı
Devamı 4’de

Resmiye MÜMÜN

Sebahat NECİB
Başbakan Boyko Borisov, Türk
Teklas Holdingin Kırcaali’de
kurduğu üçüncü fabrikasının
resmi açılışını yaptı.
Açılış törenine Başbakan Boy-

ko Borisov, Ulaştırma Bakanı
İvaylo Moskovski, T.C. Sofya
Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Milletvekili Erdinç Hayrullah,
Teklas Holding sahibi Raul Danon, Genel Müdür Nebi Anıl,
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-

san Azis, Kırcaali ve Haskovo
illerinden belediye başkanları,
işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Teklas Holding sahibi Raul
Danon, açılış konuşmasında,
“Daha dün gibi hatırlıyorum,

Krumovgrad Belediyesine, cenaze aracı hibe edildi
Yıllardır Gebze’de yaşayan,
çoluk çocuk edinen, ancak doğdukları yerleri de unutmayan
insanların gerçekleştirdikleri
hayır işleri takdire şayan bulunuyor. Gebze’de yaşayan aslen
Bulgaristan’ın Ada (Potoçnitsa)
köyünden olan Hüseyin Gürsoy
ile Fehim Fevzioğlu, Adalılar
olarak güç birliği yaparak elde
ettikleri kazançla doğdukları
bölgenin cenaze taşıma ihtiyacını karşılayacak aracı bölge
muhtarlarına teslim ettiler.
Gebze’de oturan ve sayıları
oldukça fazla olan Bulgaristan
göçmenlerinden Adalılar sadece doğdukları yerleri değil, doğdukları yerlerin ihtiyaçlarını da
unutmuyor.
Dinimizde en önemli konulardan birisi olan cenaze işlerinin
kolaylığı için de çaba göstermek gerekiyor. Kısa sürede
köylerine cami yapılması hususunda büyük gayretleri olan

Adalılar son olarak doğdukları
bölge olan Ada ile Potoçarka
köylerine hizmet edecek cenaze aracını temin ederek hibe
ettiler. Araç bölge belediyesi
olan Koşukavak (Krumovgrad)
Belediyesi bünyesine hibe edilmiş oldu.
Konu ile ilgili bir açıklama
yapan aracı hibe eden Gebzeli işadamlarından Hüseyin
Gürsoy: “ Bu gün köyümüzün

ve bölgemizin cenaze ihtiyaçları için aldığımız aracı Ada
ve Potoçarka köyü muhtarlarına teslim ettik. Bu hizmet
için Krumovgrad Belediyesine
aracı hibe ettik. Sayın Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet'e bu
anlaşmamız için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Köyümüzde ve bölgemizde bu aracın hizmeti sorunsuz etmesini
dua ediyorum” dedi.
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Tarihte Bu Hafta: 9 - 22 Mayıs
9 Mayıs 1913:
Bulgaristan Türklerini
Hıristiyanlaştırmak ve
Bulgarlaştırmak üzere
Babek köyüne gönderilen bir rahip karşılaştığı manzara karşısında
şok içinde kalır. Rahip
tarafından gönderilen
raporda, Bulgar çeteler
tarafından ateşe verilen
yaklaşık 350 haneli ve
3000 nüfuslu köyden,
yapılan yağma ve katliamdan sonra geriye,
yalnız birkaç ev ile az
sayıda insanın kaldığı
belirtilmektedir.
9 Mayıs 1920:
Doğu ve Batı Trakya’da
yaşayan Türk liderleri
bölgenin geleceği ile ilgili kararlar almak üzere
Edirne Kongresi’nde bir
araya geldi. 217 üye ile
toplanan kongrede bölgenin geleceği ile ilgili
önemli kararlar alındı.
9 Mayıs 1993:
Bosna-Hersek’in tarihi
Mostar kentinde Hırvatlarla Boşnaklar arasında çatışmalar başladı.
Söz konusu çatışmalar
kentin, Hırvat ve Boşnak kesimleri şeklinde
bölünmesine yol açtı.
10 Mayıs 1919:
Emperyalist güçler,
Anadolu’nun işgali ve
Sevr’in hayata geçirilmesi konusunda son
adımı at tı. Par is’te
bir araya gelen İtilaf
Devletleri temsilcileri,
Yunanistan’ın İzmir'i işgal etmesi konusunda
karar aldı.
10 Mayıs 1990:
İskeçe Müftü Naipliği

kuruldu. Bu tarih Sancaklı Boşnaklar tarafından aynı zamanda
“Boşnakların Millî Bayrak Günü” olarak kabul
edildi.
11 Mayıs 1945:
Bulgaristan’da işbaşına gelen yeni yönetim,
eğitimle ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirdi.
Buna göre Türk Azınlık
Okullarından alınan diplomalar ancak Bulgar
okullarında okutulan
tüm derslerden girilecek
sınavlarda başarılı olunması durumunda geçerli olacaktı. Daha da
önemlisi, düzenleme,
geçmişe yönelik olarak
da uygulanacaktı. Bu
ise Türk öğretmenlerinin, aydınlarının devre
dışı bırakılmasından
başka bir şey değildi.
13 Mayıs1915:
Çanakkale'de, Binbaşı
Ahmet Bey komutasındaki Muaveneti Milliye
muhribi, Golyath zırhlısını torpilleyerek batırdı.
13 Mayıs 1919:
İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un
beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albay Mavridis tarafından
yerli yani İzmirli Rumlara okundu.
14 Mayıs 1919:
İzmirli yurtseverler,
gerçekleştirdikleri bir
toplantı ile Reddi İlhak
ilkesini, yani İzmir’in
Yunanistan tarafından
işgalini kabul etmeyeceklerini bildirdiler.
14 Mayıs 1898:
Türklerin hak ve çı-

Trakya’yı işgal etmeye
başladı. İşgal bölgede
yaşayan Türkler tarafından, pencerelere siyah bayraklar asılarak,
sokağa çıkılmayarak ve
işyerleri açılmayarak
protesto edildi. Bu arada ilk silahlı direniş de

Sofya’da yayın hayatına
başladı.
15 Mayıs 1919:
İtilaf Devletlerinin desteklediği Yunan Ordusu,
İzmir'i işgal etti. Yunan
güçlerine ilk kurşunu
atan gazeteci Hasan
Tahsin ile Askerlik Şube

layan savaşta, Ethem
Paşa komutasındaki
Osmanlı Ordusu, Yunan ordusunu kesin bir
yenilgiye uğrattı. Atina,
dönemin büyük devletlerinin İstanbul’a baskı
yapması sayesinde siyasi ve ekonomik bedel

Yüzbaşı Balkan’ın grubu tarafından Yunan ordusunun Gümülcine’yi
işgali esnasında şehrin
hemen dışında gerçekleşti. Bu silahlı direniş
daha sonra Bulgar çetelerin de desteğiyle 20
Temmuz 1923’e kadar
etkili bir biçimde sürdü.
14 Mayıs 1920:
Bulgaristan, Batı
Trakya’nın Yunanlılar
tarafından işgaline tepki
gösterdi. Fakat bölgeyi
Yunanistan’a vermek
isteyen ve bunun için
canla başla çalışan İngiltere ve müttefikleri
bu tepkiyi hiç dikkate

görevini şartlı olarak kabul eden Mehmet Emin
Aga, bu görevinden istifa etti.
11 Mayıs 1991:
Sancak bölgesinin kültürel ve idari merkezi
Yeni Pazar’da, Sancak
Boşnak Millî Konseyi

karlarını savunan
Balkan adlı gazete
Bulgaristan’ın Rusçuk
ilinde yayın hayatına
başladı.
14 Mayıs 1920:
Yu n a n i s t a n , S a n Remo Konferansı ile
kendisine verilen Batı

almadı. Bunun üzerine
Türk ve Bulgar komitacılar Yunan ordusuna
karşı silahlı saldırılarını
yoğunlaştırdılar.
14 Mayıs 1945:
Daha sonra adı Yeni
Işık olarak değiştirilecek olan Işık adlı gazete

Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildiler.
15 Mayıs 1922:
Batı Trakya Müdafaa’yı
Hukuk Cemiyeti, Cenevre Konferansı’na
bir muhtıra gönderdi. Muhtıra’da “Batı
Trakya’nın kuzeyinin
Bulgarlara, güneyinin
Yunanlılara verilerek
bölünmesinin, yaklaşık
yüzde 80’i Türk olan
halkın arzu ve isteklerine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca bölgeye
de tarafsız bir tetkik heyetinin gönderilmesini”
istedi.
15 Mayıs 1948:
Türkçe eğitimin de
görüldüğü Makedonya
Cumhuriyeti’nin başkentindeki Tefeyyüz ilkokulunda, Üsküp Türk
Kültür ve Sana-i Nefise
Cemiyeti kuruldu.
16 Mayıs 1878:
Rodoplarda yaşayan
Türkler, Rus ordusunun ve Bulgar çetelerinin saldırılarına karşı
kendilerini korumak
amacıyla günümüzde
Bulgaristan’ın Kırcaali
ve Stanimaka kentleri
arasında bulunan Karatarla yani Çerna Niva
köyünde Rodop Hükümeti Muvakkatesini yani
Rodop Geçici Hükümetini kurdular. Bazı tarihçilere göre söz konusu
hükümetin kurulma tarihi 4 Mart 1878’dir.
17 Mayıs 1897:
18 Nisan’da fiilen baş-

ödemekten kurtuldu.
18 Mayıs 1825:
İbrahim
Paşa,
Navarin’den başlayarak
Kalamata ve Tripoliçe
şehirlerinin de içinde
bulunduğu Mora’nın
hemen hemen tamamını isyancıların elinden
geri aldı.
18 Mayıs 1972:
Bulgaristan Komünist
Partisi Merkez Komitesi,
Yakoruda ve civarındaki
köylerdeki Pomakların
her ne pahasına olursa
olsun zorla Bulgarlaştırılması ve bu konuda
kararlı ve hızlı hareket
edilmesi için Cuma-i
Bala yani Blagoevgrad
parti yönetimine kesin
talimat verdi.
18 Mayıs 1990:
Batı Trakya’da önde
gelen Türk aydınları, müftü seçimlerinin
1920 tarihli ve 2345 sayılı yasaya uygun olarak yapılacak serbest
seçimlerle belirlenmesi
gerektiğini Yunanistan
Milli Eğitim ve Din İşleri
Bakanı’na ilettiler.
19 Mayıs 1919:
Mustafa Kemal
Samsun’a ayak bastı
ve Kurtuluş Savaşını
başlattı. Savaş, 9 Eylül
1922’de Yunan ordusunun İzmir’de, yaklaşık 3
yıl önce karaya çıktığı
yerden denize dökülmesiyle noktalandı. Zafer
Türk ordusunun oldu.
19 Mayıs 1934:
Bulgaristan’da faşist
bir askeri darbe ger-

çekleştirildi. Darbeden
en olumsuz etkilenen
Türkler oldu. Hem askeri yönetim hem de
faşist gruplar özellikle
Kemalist Turan Derneği ile yayın organlarını
hedef seçti. Bazı Türk
aydınların yaşamına
ve mülklerine yönelik
estirilen terör yüzünden on binlerce Türk,
Bulgaristan’ı terk etti.
Sadece 1934-38 yılları
arasında göç ettirilen
“aydınların” sayısı 73
bindir.
19 Mayıs 1960:
Bulgaristan’da bir grup
Türk, sahip oldukları
hakları geri almak ve
artan baskılar üzerine
haklarını savunmak için
Varna kentinde, Ahmet
Cebeci başkanlığında
Bulgaristan Türk Gençlik Teşkilatları Birliği’ni
kurdu.
19 Mayıs 1998:
Asimilasyon ve soya
dönüş uygulamalarına
karşı 19 Mayıs 1989’da
gerçekleşen direnişin
anısına, daha önce
gayrı resmi olarak kutlanan 19 Mayıs Cebel
Günü, belediye meclisinin aldığı bir karar
sonucu ilk defa resmi
olarak kutlandı.
20 Mayıs 1897:
Romanya’nın Köstence kentinde Türkler, milli kimliklerini, haklarını
ve kültürlerini korumak
ve geliştirmek amacıyla Sadakat adlı gazeteyi
çıkarmaya başladı.
20 Mayıs 1945:
Bulgaristan’da Türklerin hak ve özgürlüklerini, milli kimliklerini
korumak ve sürdürmek amacıyla Embiya
Çavuş başkanlığında
Bulgaristan Türklerinin
Varlığını ve Benliğini
Koruma Örgütü kuruldu.
20 Mayıs 1989:
Todor Jivkov yönetimi, isim değişikliğine
ve asimilasyona karşı
gerçekleştirilen direnişi kırmak için hareketin
önderi konumundaki
Türk aydınlarını sınır
dışı etmeye başladı.
22 Mayıs 1929:
Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Romanya’ya bağlı
Silistre’de Türkler, milli
kimliklerini, haklarını
ve kültürlerini korumak
ve geliştirmek amacıyla Haksöz adlı gazeteyi
çıkarmaya başladı.
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“Bulgaristan’ı Hep Birlikte Temizleyelim” kampanyası
Kırcaali Valisi İliya İliev
ve valilikten bir ekip, ülkede en büyük gönüllü
girişim olan “Bulgaristan’ı
Hep Birlikte Temizleyelim” kampanyasının
ortaklarının birinci ulusal görüşmesine katıldı.
Başkent Sofya Üniversite Botanik Bahçesi’nde
gerçekleşen görüşmede
Çevre ve Su Bakanı İvelina Vasileva ve Tarım ve
Gıda Bakan Yardımcısı
Doç. Dr. Georgi Kostov
hazır bulundu.
BTV’nin simaları valilik,
belediyeler, sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası
ve basın temsilcileri 4
Haziran’da gerçekleşecek bu yılki büyük temizlik kampanyasını başlattılar. Görüşmede verilen
bilgiden kampanyaya
düzenli olarak katılan vatandaşların girişimin başlangıcından bu yana aktifliği yüzde 20 oranında
arttığı anlaşıldı. Katılımcı
aktifliği Sofya ve Varna
ilçelerinde, en yüksek
oranda, ülkedeki 28 ilden
22’sinde de artma eğilimi
olduğu belirtildi.
Çevre ve Su Bakanı

İvelina Vasileva, kampanyanın başlangıcından bu
yana aktif olarak katılan
1,2 milyon Bulgaristan
vatandaşının 76 990 ton
atık topladığını ve tüm bu
kişilerin yeşil sahaların
gönül elçileri olduklarını
ifade etti.
Vasileva, “Çevre ve Su
Bakanlığı, kampanya
kapsamında toplanılan
atıkların bölge depolama tesislerinde ücretsiz
olarak depolanmasını ve

40 000 çuval ve eldivenin yanı sıra 80 bin leva
tutarında yakıt kuponları
alınması için Çevre Koruma Faaliyetlerini Yönetim
Kurumu’nun (PUDOOS)
desteğiyle kaynaklar
sağlıyor. Kampanya gönüllüleri artıyor, atıkların
miktarı ise azalıyor.Çocuklarımız çevreci olmanın modern olduğunun
farkına varıyor ve girişimin anlamı da bu zaten.
Bu girişim, birleştiriyor,

eğitiyor ve çevre bakımının bir değer olduğunu
doğruluyor” diye belirtti.
Doç. Dr. Georgi Kostov,
“Tarım ve Gıda Bakanlığı
bu yıl girişim için yaklaşık 330 alan belirledi,
300 taşıma aracı ve gönüllü olarak çalışacak 6
bin görevli sağladı” diye
kaydetti.
Görüşme sırasında ilk
olarak koruma altındaki
alanlarda ve gönüllülerin
girişimin sitesi daizchis-

Demir Baba Tekkesi’nde Mayıs Olaylarını Anma Töreni
14 Mayıs’ta Türklerin
zorla asimilasyonuna karşı 1989 yılının Mayıs ayında başlatılan yürüyüş ve
protesto olaylarının 27. yıldönümü ve şehitleri anma
amacıyla İsperih (Kemaller) ilçesinde bulunan
Demir Baba Tekkesi’nde
geleneksel anma töreni
gerçekleştirildi. Törende
resmi konuklar arasında Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Başkanı
Mustafa Karadayı, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
ve Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili İlhan
Küçük, HÖH Başkan Yardımcısı ve AB Parlamentosu Milletvekili Filiz Hüsmenova, HÖH Başkan
Yardımcısı Ahmet Ahmedov, Parlamento ve HÖH
Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Aliosman İmamov,
HÖH Başkan Yardımcısı
ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, HÖH
Merkez Yürütme Konseyi
Üyeleri Nigar Sahlim ve
Emel Etem, HÖH Merkez
Yürütme Konseyi Üyeleri
ve Milletvekilleri, İl ve İlçe
teşkilatları Başkanları ve
Meclis Üyeleri hazır bulundu.
Toplanan kalabalığa
hitaben yaptığı konuşmasında HÖH Başkanı
Mustafa Karadayı özetle
şunları ifade etti, “Şimdi-

den sonra hak ve özgürlüklerimiz, onurumuz ve
vatanımızda demokrasi
uğruna mücadele için,
birbirimizden enerji ala-

bilmemiz için kalplerimiz
ve gönüllerimiz birleşiyor.
Bizim sevgimiz sizin nefretinizden daha güçlü diyoruz. Ve bize hiç kimse
diz çöktüremez. Nefretiniz sevgimizi yenemez!
27 yıldır bu demokrasiyi
savunuyoruz, çünkü 27
yıl öncesindeki o birliğimiz devam ediyor. Ve bu
birliğin adı Hak ve Özgürlükler Hareketi’dir. 27
yıldır başarılı bir şekilde
yürüyoruz, fakat eksikliklerimiz ve hatalarımız da
oldu. Bizler bugün burada bunları da söylemek

zorundayız. Bazı anlarda
eksikliklerimiz, hatalarımız olduysa ve eğer hatalar yapıyorsak, sizler bizi
düzeltmekte tamamen

haklısınız ve bizler de verdiğiniz sinyalleri dikkate
almak zorundayız. Eğer
dikkate almazsak, birlikte
olamayız. Mademki birlikteyiz, demek eksikliklerimizi görmüşüz. Fakat o
geçici olaylar, kişisel hedeflerinden, isteklerinden
dolayı HÖH partisinden
gelip geçen kişiler, HÖH
partisinin yaptığı anlık hatalardan faydalanabileceğini düşünüp, kendilerini
siyasi ideologlar olarak
tanıtıyorlar. Buradan onlara şöyle güçlü bir mesaj
verebiliriz: “Sizin bu geçici

olayınızın devam etmesi
mümkün değil, çünkü farkında olduğumuz ancak
ufacık hatalarımıza dayanıyor. Sizin bir davanız
yok, ideolojiniz yok, insanların izinde yürüyeceği, insanları
birleştirecek
olan gerekli
olan o şeye
sahip değilsiniz. HÖH
ise artık 27
yıldır hak ve
özg ür lük l e rimizi savunuyor, çünkü
bugün bizim
vatanımızda
özgürlük, birlik, beraberlik
dediğimiz tam da o unsurlar üzerine kurulmuştur,
bizim davamız üzerine
ve o da HÖH. Bu yüzden
HÖH var olmaya devam
edecek, bu geçici olaylar
ise zamanla unutulup gidecek. Bizim vatanımızın
istikrara ve güvenliğe ihtiyacı var ve bu istikrarın
sağlanması için bir an
evvel seçime gidilmesi
gerekiyor. Bizler seçimlere hazırız. Bizler vatanımızda istikrar olması
için iktidarda yer almaya
hazırız”.
Kırcaali Haber

tim.bg’de tanışabileceği
Ledenika Mağarası, İlieva Niva adlı yerde bulunan Belasitsa Dağevi’nin
çevresi, Vitoşa Dağı’nda
tarihi Momina Skala’da,
Rila Manastırı’nın üst tarafındaki Kirilova Polyana, Veliko Tırnovo şehri
yakınındaki Arbanasi
Yaylası, Berkovitsa’ya
yakın Hayduşki Vodopadi, Varna yakınındaki Alaca Manastırı gibi
daha bir çok görmeye
değer yerlerde organize
edilen çevre temizleme
çalışmaları yapılacağı
açıklandı.
Kampanyanın açılışında “Bulgaristan’ı Hep
Birlikte Temizleyelim”
kampanyasının maskotu
Zelenko Zelenkov onur
konuk oldu. Zelenkov,
tüm ülkede çocuk ve vatandaşları gönüllü olarak
kampanyaya katılmaları
için motive edecek.
“Bulgaristan’ı Hep Bir-

likte Temizleyelim” kampanyası, ülkede şu ana
kadar gerçekleştirilen en
büyük gönüllü ve toplumsal girişimdir. Kampanya
2008 yılında Estonya’da
başlayan "Hadi Yapalım"
(Let's Do It!) adlı küresel
çevre hareketi kapsamında düzenleniyor.
Uluslararası girişimi
desteklemek için BTV
Media Group her yıl tüm
ülkedeki önde gelen şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını ve kurumlarını
birleştirip, onlara kampanyayı kişisel bir hedef
olarak kabul ettirmeyi
başarıyor. Kampanyanın
organizasyonu için ulusal ortaklık ağı oluşturuldu. Ortaklık ağına her yıl
ekonominin tüm sektörlerinden 2500’ü aşkın şirket, 28 Valilik, 265 Belediye, Cumhurbaşkanlığı
ve birkaç bakanlık dahil
oluyor.
Kırcaali Haber

Kırcaali Radyosu’nun
açılışı yapıldı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Genel Müdürü Radoslav Yankulov, Kırcaali’de BNR’nin “Rodopların Sesi” adlı dokuzuncu bölgesel radyonun açılışını yaptı. Açılış kurdelesini Hasan Azis,
Radoslav Yankulov ile birlikte Rodopların Sesi
Radyosu Müdürü Krasimir Angelov kesti.
Müh. Azis, “Şimdiye kadar Kırcaali’de sadece
kablolu yayın yapan Kırcaali Belediye Radyosu
vardı, şimdiden sonra il merkezinden yayınlanan

bölgesel radyo programları olacak” diyerek, radyo ekibine başarılar diledi.
BNR’nin Rodopların Sesi adındaki en yeni
bölgesel radyo programları 90 MHz frekansında dinlenebilir. Radyonun ilk yayını güncel yerel
haberlerle yapıldı.
Bu yıl Rodopların Sesi Radyosu 3 saat, 2017’de
6 saat, 2018’de 12 saat kendi içeriği olan programlar yayınlayacak. 2019 yılında ise radyonun
kendi içeriği olan programların süresi 18 saate
ulaşacak. Yerel siyasi, sosyal ve ekonomik konulara ağırlık verilecek.
BNR Genel Müdürü Radoslav Yankulov, yerel
radyonun Türkçe yayın yapmayacağını, ancak
Sofya’dan yapılan 3 saatlik Türkçe yayınların
Kırcaali’deki vericilerden bölgeye aktarılacağını
ifade etti.
Kırcaali Haber
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Cebel’de 19 Mayıs Olaylarının 27. Yılı Anıldı
1. sayfadan devam

Cemal Ahmet, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış
(DEP) Genel Baş kanı
Mustafa Ali Çauş, BALGÖÇ Genel Başkan Yardımcısı Sadık Yılmaz,
Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı
Nedim Dönmez, İzmir
BAL-GÖÇ Başkanı Fahriye Ersoy, Ege Balkan
Türkleri Federasyonu
Genel Başkanı Hüseyin
Kocaman, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi
Yazıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Danışmanı Ergün Ersoy,
Yunanistan Gümülci ne Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan ve
Bursa Cebelliler Derneği
Başkanı Dr. Gürçay Cem
hazır bulundu.
Mayıs Olayları’nın ana
o r g a n i z a t ö r l e r i n d e n,
olaylar sırasında milis
güçleri tarafından öldürülesiye dövülen ve sınır
dışı edilen İsmet Yılmaztürk Paliş, Hasan Bahar
ve Fikret Gürpınar anma
töreninde özel konuklardı. Cebel İlçesi’nden siyasi mağdurlar Muhammed Gölcüklü, Remzi
Hasan, Tahsin Şerif, Nasuf Hüseyin ve Ramazan Ayyıldız da hakkıyla
resmi konuklar arasında
yerlerini aldı.
Anma etkinliğinde aynı
zamanda bağımsız milletvekilleri olan yeni kurulan Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Genel
Başkanı Lütfi Mestan
ve tüm parti yönetiminin
yanı sıra öte yandan Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Başkanı Mustafa
Karadayı ve beraberindeki parti heyeti de hazır
bulundu, fakat siyasetçiler resmi konuklar arasında yer almadı.
Pro gramın sunuc u luğunu yapan Fahriye
Murat, “Cebel Günü, 27
yıl önceki direnişin kahramanlarının günü ve bu
yüzden 19 Mayıs-Cebel
Günü daha fazla siyasileştirilemez” ifadelerini
kullanarak, siyasetçilerin
kendilerini tanıtmamaları
için ricada bulunduklarını
belirtti.
Konukların tanıtımından sonra Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa
Hacı, Mayıs Olayları ve
tüm Bulgarlaştırma süreci kurbanları için dua
okudu.
Açılış ve selamlama
konuşması yapan ev sahibi konumundaki Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, siyasi görüşle-

ri farklı olanlara karşı
saygı duyduğunu belirterek, herkesin birbirine
karşı saygı göstermesi
çağrısında bulundu. Cebel Günü’nün gelenek,

ledi: ”Önce açlık grevleri
ilan edildi, o esnada bazı
liderlerimiz tutuklanmaya
başladı, örgütümüz inşa
edildi, özellikle İsmet Yılmaztürk Paliş kardeşimiz

Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi. 17 yıldır
Cebel Günü etkinliğine
katıldığını kaydeden Altepe, özgürlük mücade-

minnettarlık ve umudu
birleştirdiğini ve Cebellilerin bununla gurur
duyduklarını ifade etti.
Doğu Avrupa’da komünizm rejimine karşı direnişin bu kasabadan
19 Mayıs 1989 tarihinde
başladığını kaydeden
Ömer, bu tarihin tüm ilçenin bayramı olduğunu
belirtti. Törende hazır
bulunan Mayıs Olaylarının ana organizatörlerine teşekkür eden Bahri
Ömer, Cebel İlçesi adına
Türkiye’nin milli bayramı
olan 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutladı. “Biz
sadece kendi tarihimize
ve geleneklerimize karşı saygı göstermiyoruz,
ilçemizin geleceğini de
belirliyoruz. Çünkü elde
edilen başarılar, bizi
daha sorumlu ve yeni
yeni başarılara imza atmak için daha çok çaba
sarf etmemizi zorunlu
kılıyor” dedi. Belediyenin
gerçekleştirdiği termal su
projesi ve başka önemli
projelerine değinen belediye başkanı, tüm Cebellilerin bayramını kutlayarak konuşmasına son
verdi.
Cebelliler Derneği Başkanı Dr. Gürçay Cem bir
selamlama konuşması
yaptı.
Mayıs Olaylarının ana
organizatörleri adına
konuşan Hasan Bahar,
”Sizleri hiç unutmadık
ve unutmayacağız. Buna
adınız gibi emin olun.
Şimdiye kadar bu kürsüden belirli düşüncelerden dolayı sizlere hitap
edemedik. Şimdi ilk defa
bunu kısa bir şekilde
yerine getirmek isterim”
dedi. Olayları şöyle özet-

tutuklandı ve bu da bizi
aktif hale getirdi, rahmetli Mestan Ağa’nın cenaze
törenini kitlesel bir yürüyüşe döndürme kararı
aldık”. Hasan Bahar, “19
Mayıs gününün Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer’in teklifiyle Cebel
Günü ilan edilmesi bizleri sevindirdi. Kendilerine
ve oy veren tüm meclis
üyelerine teşekkürlerimizi sunarız. Hepinizin
çifte bayramınızı kutlar,
soydaşlarımıza ve tüm
Türk halkına başarılar
dileriz!” dedi.
Cebel’in kardeş Bursa
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali
de bir selamlama konuşması yaptı.
Tüm göçmen dernekleri
adına Cebellileri selamlayan BAL-GÖÇ Genel
Başkan Yardımcısı Sadık Yılmaz, “Cebel’i ben
hiçbir zaman bu kadar
görkemli ve kalabalık
görmedim. Demek ki burada 1985’ten sonra olan
yeni bir tarih yazılacak.
25 sene birilerine kayıtsız
şartsız destek verdiğimiz
arkadaşlarımızın sırtlarını bize dönmesini ben
içime sindiremiyorum.
Ama tarih her zaman
hak ve hukukun yanındadır, bu böyle bilinsin.
Cebel kahraman halkı
1984-85 senelerinde ne
yazdıysa, buraların yeri
zamanı geldiğinde doğru
bir istikameti bulacağına
inanıyorum” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Bursalılar adına
Cebellileri selamlayarak, “Bugün hem Türkiye, hem Bulgaristan
için güzel bir gün. Türkiye’mizin de 19 Mayıs

lesi verilen çok önemli
bir gün olduğunu belirtti.
Şehitleri rahmetle, minnetle, şükranla andığını
ifade eden Altepe, “Bizler dostuz ve her zaman
olduğu gibi bugün de
buradayız” dedi. Kardeş
Bulgaristan halkının her
zaman yanında olacaklarını kaydeden Altepe,
“Biz bütünüz, bir bütünün parçasıyız. Türkiye
ve Bulgaristan kardeş iki
ülke. Bizler bu birlikteliğimize devam edeceğiz.
Araya düşmanlar girmesin, biz bu dostluğu yüzyıllarca yaşadık” dedi.
Kahraman Cebel halkını
tebrik eden Altepe, her
zaman Bulgar istan’a
yardımcı olmaya devam
edeceğinin altını çizdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, “Birlikte
üretelim, AB’ne birlikte
mal satalım, birlikte gelişelim. Bulgaristan’ın
buna ihtiyacı var. Birlikte çalışmamız lazım.
Türkiye’den Bulgaristan’a
hiçbir zaman zarar gelmez. Onun için iki ülkenin yakınlaşmasında her
zaman büyük faydalar
var” diye ifade etti.
Kırcaali’deki ikinci büyük caminin yapımı, Cebel’deki caminin onarımı,
Cebel’e çöp arabası sağlanması gibi örnekler vererek, her zaman bölgedeki Türk halkına destek
olmaya hazır olduklarını
kaydeden Altepe, Cebellilerin özgürlük gününü
kutladı.
Türkiye’yi temsilen törende hazır bulunduğunu ifade eden Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, Bulgaristan’ın
demokratik gelişiminde
ilk ateşi yakan soydaşla-

rın öncülük ettiği Cebel
şehitlerini anma günü ve
Cebel Bayramı’nın kutlu
olmasını diledi. 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı
d a k u t l a dı. S a d e c e
Türkiye’nin temsilcisi
olarak değil, Cebellilere
bir kardeşi olarak hitap
ettiğini kaydeden Gökçe,
aynı şuur ve anlayışla
kendini dinleyen Cebellilere de teşekkürlerini ve
saygılarını sunduğunu
ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin söylediklerine ekleyecek pek
bir şeyin olmadığını kaydeden Büyükelçi, anma
etkinliğine gelen tüm soydaşlara ve Cebel halkına
teşekkür etti. Anma törenine ev sahipliği yapan
Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer’e, Başmüftü
Dr. Hacı’ya, Türkiye’den
gelen konuklara da teşekkür eden Gökçe,
katılan tüm siyasetçileri
selamladı. Bulgarlaştırma süreci şehitlerine
Allah’tan rahmet dileyen
Gökçe, 19 Mayıs’ın hem
Cebel, hem Bulgaristan,
hem Türkiye için çok
önemli bir gün olduğunun altını çizerek, hem
anma, hem bayram günü
olduğunu belirtti. Gökçe,
“Türkiye, Bulgaristan’ın
en yakın bir dostu, hatta
müttefiki ve komşusudur.
Her zaman böyle olmuştur, bundan sonra da
böyle olacaktır. Biz her
zaman beraber yaşadık,
bundan sonra da beraber
yaşamaya devam edeceğiz” dedi. NATO’da müttefik, AB’nde ortak olan
dost ve komşu Türkiye
ve Bulgaristan halklarının birlikte çok uzun bir
tarihi olduğunu belirtti.
Çifte vatandaşların bu
dostluğa merkezi önem
kattığını belirten Gökçe,
Bulgaristan tam AB üyesi, Türkiye’nin ise AB ortağı olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin uzun geçmişte olduğu gibi uzun gelecekte de Bulgaristan’ın
yanında olacağını vurgulayarak, ayrım, her
hangi bir farklılık gözetmeyeceğini ve bugüne
kadar da gözetmediğinin altını çizdi. Cebel’de
şehitleri ve gazileri anmakla birlikte geleceğe
bakmanın da çök önemli
olduğuna işaret eden
Büyükelçi, “Türkiye bugün dünyanın 16. büyük
ekonomisi haline geldi
çok şükür. Ve biz bundan en çok da komşularımızın Bulgaristan’ın,
Yunanistan’ın ve diğer
komşularımızın istifade

etmesini istiyoruz, çünkü
refah ortaktır. 2014-2015
yıllarında Türk iş adamlarının, yatırımcılarının
dünyanın beş kıtasında
yaptıkları yatırımın toplamı 15 milyar doları geçti.
Maalesef, Bulgaristan’a
çok az bir yatırım geldi, arzu ettiğimizin çok
altında. Biz çok daha
fazlasını arzu ediyoruz.
Gençler göç ediyor, nüfus yaşlanıyor, ülkenin
gücünü toplaması lazım.
Yetişmiş insan gücünün
olduğu yerde ve yatırımın avantajlı olduğu yerde yatırım geliyor zaten.
Bu çok önemli rakam az
evvel sizinle paylaştığım. Bunun üzerine hep
beraber düşünmemiz
lazım olduğunu zannediyorum. Çünkü bu meydandan ayrıldığımda hep
beraber aslında aklımızda kalacak olan önemli
bir şey bu. Bu önemli
günde sizlere birlik, beraberlik, dayanışma, refah, mutluluk diliyoruz.
Şehitlerimizi unutmayın!
Bulgaristan’ın eşit haklara sahip çok önemli
katkılar yapan vatandaşları, AB vatandaşları
olarak üstünüze düşen
görevleri unutmayın!
Türkiye her zaman sizlerin ve tüm Bulgaristan
halkının yanındadır, her
zaman ihtiyacı olduğunda olmaya devam edecektir. Bulgaristan bizim
gerçekten çok değer
verdiğimiz, çok önemsediğimiz, çok kıymetli
bir komşumuzdur ve bu
tarihimiz, geleceğimiz,
dostluğumuz, muhabbetimiz bitmeyecektir, hep
beraber istikbale kadar
beraber yaşayacağız”
diye konuştu. Büyükelçi
konuşmasını şu sözlerle
bitirdi: “Bir sivil toplum
anma etkinliğini siyasete karıştırmadığınız için
ayrıca teşekkür ediyorum. Her demokratik
ülkede olduğu gibi bunu
yapmak için başka vesileler ve fırsatlar olacaktır
muhakkak. Saygılar, selamlar”.
Daha sonra resmi konuklar tarafından Cebel
Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen spor
turnuvalarında dereceye
girenlere ödüller verildi.
Program ünlü Türk pop
müziği sanatçısı Burcu
Güneş’in sunduğu konserle devam etti.
Sanatçının okuduğu
sevilen şarkıları büyük
ilgi gördü ve sürekli alkışlandı.
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TEKLAS Şirketi 3. Fabrikasını Açtı
1. sayfadan devam

nı Hasan Azis, bundan
10 yıl önce birkaç kez
Teklas Holding sahibi
Mordo Danon ile Bulgaristan’daki bu büyük yatırımın Kırcaali’de olması
için ısrar ettiğini söyledi.
Hasan Azis, “O zamanlar
bu fabrikanın bulunduğu
yer boş ve verimsiz bir
araziydi. Teklas Holding
sahibi Mordo Danon,
fabrikanın Kırcaali’de kurulmasına razı geldi. Bu
gösteriyor ki, yerel yönetim yatırımlar için köstek
değil, bir destek aracıdır.
Üçüncü fabrikanın açılışından sonra burada
yaklaşık 2000 kişi çalışacaktır. Bu da gösteriyor
ki, yerel yönetime merkez yönetimin de desteği
olursa, etkisi daha büyük
olur. Başbakanın desteği
olunca, yatırımcılar yerel
yönetime daha çok inanıyor ve yatırımlarını yapıyorlar. Kırcaali’ye yatırım
yapmak, 500 milyonluk
bir pazarı olan bölgeye
yatırım yapılmış sayılmaktadır” diye konuştu.
T.C. Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, konuşmasında “Bugün burada
bulunmak bizler için ayrıcalıklı bir öneme sahip,
çok mutluyuz. Danon ailesini bu ilave yatırımdan

arıtma tesisleri yapıyoruz. İki yolumuz var. Biri
fabrikalar kurup işyerleri
sağlamak, hoşgörü içerisinde ülkemizin gelişmesine yardımcı olmak,
diğeri de aptallık yapıp
kavga etmektir. Ben inanıyorum ki, devletimiz
bu yatırımların artması
için iyi bir yatırım ortamı sağlamaya devem
edecek. Elbette ki, büyük firmalar istikrarlı ve
güvenilir bir hükümeti
olan ülkeye yatırım yapacaklar. Çok mutluyum
ki, bugün buradayız ve

dolayı kutluyor ve hayırlı
olmasını diliyoruz. Sayın
Başbakan Borisov’un bugün buraya teşrifi sembolik bir önemi var, teşekkür
ediyoruz. Bu yatırım yalnızca Kırcaali ve Kırcaali
bölge halkına değil, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri
için de son derece önemli. Çünkü hem bölge hem
Bulgaristan ekonomisine
katkı sağlayacak, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de
Türkiye ve Bulgaristan
ilişkilerine, dostluğuna,
ekonomik ilişkilerine yeni
bir halka olarak eklenecek. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz ve hayırlı

olmasını diliyoruz. Sizleri
kutluyoruz, çünkü bu eser
sizlerindir” dedi.
Başbakan Boyko Borisov, konuşmasında ülke
genelinde yapılan büyük
yatırımlara devlet olarak her zaman destek
verdiklerini belirtti. Borisov devamında, “Geçen
sene Maritsa Otobanını
açarak Türkiye-Bulgaristan arasında bir köprü oluşturduk. Bugün de
Svilengrad’ta Septemvriİstanbul arası hızlı tren
hattının açılışını yaptık.
Bu da Türkiye-Bulgaristan arasında ikinci köprü
oldu. Biraz önce Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan

Azis’in dediği gibi bu fabrikanın olduğu yer boş
ve verimsiz bir araziydi.
Yerel yönetimlerin vatandaşlar için çalıştıkları
halde iyi işler gerçekleşmektedir. Ben de şunu
ilave etmek istiyorum,
halk tarafından iyi bir belediye başkanı seçildiğinde devletin yardım etmesi daha kolay oluyor. Bu
güzel doğanın içerisinde
100 milyon yatırımı olan
modern bir fabrika bulunmaktadır. Yaklaşık 2
bin kişi kapasiteli fabrika
devlet bütçesine 13 milyon leva vergi ödemiştir. Bu paralar ile biz de
devlet olarak yollar, su ve

bu yolda yürüyoruz. Yürümek için de elimizden
geleni yapmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
Daha sonra Başbakan
Boyko Borisov, Büyükelçi Süleyman Gökçe,
Belediye Başkanı Hasan Azis ve şirket sahibi
Raul Danon fabrikanın
açılış kurdelesini kestiler. Fabrikanın içerisinde gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi
aldılar. Fabrikanın avlusuna iki çınar fidanı dikerek, yatırımların uzun
yıllar sürmesini dilediler.

HÖH partisi, Cebel’de Mayıs
Olayları’nı ve Bulgarlaştırma
süreci şehitlerini andı
19 Mayis 2016 tarihinde Cebel (Şeyhcuma) ilçe
merkezinde Belediye ve 19 Mayıs Derneği tarafından
düzenlenen 27 yıl önce gerçekleşen Mayıs Olayları’nı
ve Bulgarlaştırma süreci şehitlerini anma töreni ve 19
Mayıs Cebel Günü’nü kutlama etkinliğinden hemen
sonra Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı
Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyet 19 Mayıs
meydandaki saat kuleli anıt çeşmeye çiçek koyarak
saygı duruşunda bulundu.
HÖH taraftarlarının zaman zaman naralar attığı konuşmasında HÖH Başkanı Mustafa Karadayı, Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü

Türkiye sınırındaki tel örgü için 3
milyon avro ilave kaynak sağlandı
Bulgaristan, yasa dışı
geçişleri engellemek için
Türkiye sınırında inşa etmeye başladığı tel örgü
için 3 milyon avro ilave
kaynak ayırdı.
Bulgar hükümeti, muhtemel sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırını
güçlendirme çabalarına
devam ediyor. Bakanlar
kurulundan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Türkiye ile olan kara
sınırına inşa edilen tel
örgü için 3 milyon avro
ek kaynak ayrıldı. Bu
para ile tel örgünün Burgaz Belediyesi tarafından
inşa edilmekte olan kısmı
finanse edilecek.
Açıklamada, "Önlem,
son yıllarda BulgaristanTürkiye sınırında sürekli
artan sığınmacı baskısına
karşı büyük önem taşıyor.
Tel örgünün amacı sığınmacı akışını kontrol altına
almak ve devlet sınırını etkin bir şekilde korumak”
ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Rumya-

na Bıçvarova da, ilave tel
örgünün haziran sonuna kadar tamamlanması
gerektiğini, böylece sınır
muhafazanın daha etkin
bir biçimde yapılabileceğini kaydetti.
Bulgaristan, yaklaşık
270 kilometrelik Türkiye
sınırında kaçak geçişlerin

en yoğun olduğu 30 kilometrelik kısma 15 milyon
avro maliyetinde tel örgü
inşa etmişti. Bunun ardından Bulgaristan sınıra ilave tel örgü çekilmesi için
50 milyon avro kaynak
ayırdı.Türkiye sınırında
yasa dışı geçişlerin en
yoğun olduğu bölgelerde

inşa edilecek toplamda
132 kilometrelik tel örgünün 33,6 kilometresini
Hasköy, 35 kilometresini
Yambol, 64 kilometresini
de Burgaz belediyeleri
inşa etmekle görevlendirildi. Projenin haziran ayı
sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

hatırlatarak, şunları ifade etti: “Kemal Atatürk’ün vasiyetleri demokrasi, hak ve özgürlük yolunda kimse
bizi korkutamaz, kimse bizi ayıramaz. Ve kimse ne
buradan, ne oradan, ne dostlar, ne düşmanlar hak ve
özgürlükler yolunda bizim birliğimizi, beraberliğimizi
kimse bozamaz. Hak ve özgürlükler demokrasinin temelidir. Bunlarla da Kemal Atatürk modern Türkiye’yi
yarattı. Maalesef, birilerinin parlamento kürsüsünden
yaptıkları konuşmalarından bizi hep vatanımızdan
kovduklarını anlıyoruz. Biz buna izin vermeyeceğiz,
kimsenin aklından bile geçmesin. Onlar nefret diliyle
siyasi güçsüzlüğünü, siyasi becerisizliğini gizlemeye çalışıyor. Bu iktidar koalisyonunda yer alan bazı
partiler Avrupa tarafından faşist partiler olarak adlandırılıyor. Bu bakış açısından vatanımızın istikrarı
ve güvenliği için gerekirse en kısa zamanda seçime
gidelim. Çünkü HÖH partisi iktidarda olmadığı zaman
vatanımızda istikrar, güvenlik yok. HÖH sayesinde
27 yıldır hak ve özgürlüklerimizi ve onurumuzu koruyoruz. Bizim birlikteliğimiz, beraberliğimiz bizim
gücümüzdür. Bu yüzden de güçlüyüz. Eğer erken
seçime gidersek, bugün herkesin Cebel’de HÖH’ün
gücünü anladığı gibi seçimlerden sonra da herkes
gücümüzü görecek. Sağ olun, var olun, kendinize
dürüst olun”dedi.
Konuşmanın ardından Mustafa Karadayı ve Yardımcıları Hasan Azis, Filiz Hüsmenova ve Milletvekilleri Mustafa Ahmet ve Ferihan Ahmedova beyaz
güvercinler uçurdu.
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Dr. Birkan Güney, Ardino’da ücretsiz
olarak 200’den fazla kişiyi muayene etti
Sofya Pirogov Çok Yönlü Aktif Tedavi ve Acil Tıp
Üniversite Hastanesi IV.
Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü’nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Birkan Güney,
Ardino Hastanesi’nde
ücretsiz olarak 200’den
fazla kişiyi muayene etti.
Muayeneden geçenler
önceden doktor randevusu aldı. Onların çoğu Dr.
Güney tarafından iyileştirici işlemler için talimatlar
almak üzere röntgen resimleri ve tahlil sonuçları
getirdi.
Dr. Birkan Güney, “Sabah saat 8.00’den akşam
saat 20.00’ye kadar kapıya gelen hiçbir hastayı
geri çevirmedim. Hastaların üçte birinde dizde
kıkırdak aşınması, başka
üçte birinde omurga sorunları, diğerlerinde ise
üst ve alt ekstremitelerde
kemik problemleri vardı”

köyüne dayanan Dr. Birkan Güney, 1991 yılında
ailesiyle birlikte Türkiye’ye
göç etti. Stara Zagora
(Eski Zağra) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
bitirdi. 2005 yılında Sofya Pirogov Çok Yönlü
Aktif Tedavi ve Acil Tıp
Üniversite Hastanesi’nde
Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü’nde uzmanlık eğitimi gördü. 2008 yılından

diye paylaştı. İhtiyacı olan
hastalara belirli kompleks
ortopedik manipülasyonlar uyguladığını belirtti.
Tırnoslivka (Türkerecek)
ve Byal İzvor (Akpınar)
köylerinden 63 yaşındaki
Pakize Halilova ve Fatme

Hacımehmet, “Muhteşem
bir girişim. Çok gerekli bir
girişim. Organizatörlere
cani gönülden teşekkür
ederiz” dediler.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Ardino
Hastanesi Yöneticisi Dr.

Güner Osman ve Hastane
Derneği Başkanı Sezgin
Bayram, hayırlı girişimden
dolayı Dr. Birkan Güney’e
samimi teşekkürlerini arz
ediyor.
Kökenleri Ardino ilçesi
Gorno Prahovo (Tosçalı)

Kırcaali Turizm Meslek Lisesi’nde yarışma
Kırcaali Perperikon Turizm Derneği’nin girişimiyle “Mesleğinde Güçlü” başlığı altında düzenlenen yarışmada dernek
Başkanı Dr. Müh. Fahri
İdriz, “Perperikon Turizm
Derneği, branşta ikili eğitimi geliştirme misyonuna
sahip. Prof. Dr. Asen Zlatarov Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin mesleki
eğitimini pekiştirmelerine
yardımcı olmamız gerekir. Kırcaali bölgesinde
geleceğin otelcileri, restorancıları ve tur operatörlerinin onlar arasından
yetişeceği kanaatindeyim”
dedi.
Fahri İdriz, Hıristiyanların Büyük Perhizden
önceki Salı Günü (Tövbe
Salısı) Mesleki Lise’de
gençlerin yeteneklerinin

geliştirildiği bir gün olduğunu vurguladı. Dernek
Başkanı, “Hayallerinizi
gerçekleştirin, biz size
yardımcı olacağız. Yarışmaya her geçen yıl ilgi artıyor. Bu günü lise müdürü
Müh. Mariana Stratieva’ya
borçluyuz. Kendileri liseyi
turizm sektörüne kalifiye

elaman yetiştiren bizim
okula dönüştürdü” diye
kaydetti.
Müh. Mariana Stratieva,
yarışmanın artık ikinci
kez düzenlendiğini hatırlatarak, Fahri İdriz’in
girişimiyle başlatılan yarışmanın ilkinde geçen
yıl gençlerin öğretim gör-

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çocuklara vakıf kavramını
anlatmak amacıyla hayata geçirdiği tek kişilik
müzikli çocuk tiyatrosu
"Masalcı Vakıf Dede"
Bulgaristan’da sahnelendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen, insanın öz benliğinde yer alan iyilik duygu-

sunun temelini oluşturduğu vakıf kavramını tanıtmak ve hayır isteğini
pekiştirmek, paylaşma
duygusunu tetiklemek
amacıyla "Masalcı Vakıf Dede Müzikli Çocuk
Tiyatrosu", Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünün organizasyonuyla,
Bulgaristan’ın Burgaz
vilayetinde soydaşların
yoğun yaşadığı Aytos

ilçesinde sergilendi.
Aytos Kültür Merkezi’ndeki oyunda devlet
tiyatrosu sanatçısı Çetin
Azer Aras, vakıf kültürünü yaklaşık 200 soydaş
öğrenciye, zaman zaman onları da sahneye
alarak anlattı. Oyunun
bir bölümünde Edirne
Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de
leylekleri korumak için

düğü turist rehberliğine
vurgu yapıldığını belirtti.
Yarışmanın ikincisinde
artık 11-12.sınıf öğrencileri, eğitim gördükleri beş
uzmanlık alanına uygun
olarak “En İyi Genç Tur
Operatör”, “En İyi Aşçı”,
“En İyi Garson”, “En İyi
Barmen” ve “En İyi Ekmekçi veTatlıcı” kategorilerinde mücadele etti.
Yarışmaya beş kategoriye ayrılan 17 öğrenci katıldı. Girişimciler ve turizm
uzmanlarından oluşan bir
jüri yarışmacıları değerlendirdi. İlk olarak liseliler
“En İyi Genç Tur Operatör” ödülü için yarıştı.
Bu yıl da yarışmada dereceye giren liseliler layıkıyla ödüllendirildi.
Kırcaali Haber

Osmanlı vakıf kültürü Bulgaristan’da tiyatroyla anlatıldı
vakıf kuran dede rolünde sahne aldı.
Türkiye’nin Burgaz
Başkonsolosu Niyazi
Evren Akyol, oyun sonunda AA muhabirine
yaptığı değerlendirmede, Vakıflar Genel Müdürlüğünün organizasyonunun mutluluk ve
gurur verici olduğunu
söyledi.
Kırcaali Haber

bu yana Pirogov Hastanesi IV. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görevli
ortopedi ve travmatoloji
uzmanı olarak çalışıyor.
Kırıkların minimal invaziv
cerrahi tedavisi, travmatik
yaralanmaların tedavisi ve
üst ve alt ekstremitenin
rekonstrüktif cerrahisi konularında kalifiye tıp doktorudur.
Kırcaali Haber

Cebel-Sinçets köyü
yolunda onar ım
çalışmaları
Ardino (Eğridere)- Sintçets (Durabeyler)Tsırkvitsa (Kiliseli)-Cebel (Şeyhcuma) yolunun
bazı kesimlerinde yol asfaltlama çalışmalarına
başlandı. Onarım çalışmaları, Karayolları Kırcaali
İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Projenin üstenci
şirketi Kırcaali Pıtnostroyengineering Şirketi’nin
yetkilileri uygun hava koşulları olduğunda onarım
çalışmalarının yaklaşık iki hafta içinde sonlandırılması beklendiğine kanaat getirdi.
Ulusal karayolu ağının dahilindeki 3.sınıf yolların
bir parçası olan bu kesim, Ardino (Eğridere) ve
Cebel ilçelerinin topraklarından geçiyor ve Karayolları Kırcaali İl Müdürlüğü’nün idaresi altında
bulunuyor. Yol iki ilçe arasında en kestirme bağlantıyı sağlıyor. Yunanistan ile sınır ötesi işbirliği
açısından da öncelik olması sebebiyle yerli halk

için büyük önem taşıyor. Orta Rodoplardan yolcu
ve yük taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip olan yol, 9 Nolu Pan Avrupa Ulaşım Koridoru
ve Cebel kasabası, Slınçogled (Hocaköy)ve Zagorsko (Sulumlu) köyleri üzerinden Makas yoluna
bağlantı sağlıyor.
Bilindiği gibi yol çok kötü durumdaydı. İnsan
sağlığı ve hayatını tehdit eden trafik kazalarına sebebiyet vererek, trafik güvenliği için tehlike oluşturuyordu. Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat’ın
o zamanki Bölge Kalkınma ve İskan Bakanı Desislava Terzieva ve Yol Altyapısı Kurumu’na mektup
göndererek, yolun yeniden yapılandırılması ve
onarımına ilişkin prosedürün hızlandırılması için
yardım istemesi üzere iki yıl önce proje gerçekleştirildi.
Sinçets köyü sakinleri adına köy muhtarı Hılmi
Mustafa, Karayolları Kırcaali İl Müdürlüğü’ne yolun
onarılmasına yönelik yapılan çalışmalardan dolayı
şükranlarını arz ediyor.
Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali Valiliği ile uluslararası yardım
örgütü arasında anlaşma imzalandı
Kırcaali Valisi İliya İliev
ve uluslararası yardım
örgütü "Çocuklara Umut
ve Ev” (Hope and Homes
for Children) Bulgaristan
Şubesi İcra Müdürü Georgi Simeonov, Anlaşma
Memorandumu imzaladı.
Örgüt, anne-baba şefkatinden mahrum büyüyen
veya zor şartlarda hayat
mücadelesi veren çocukların yaşamını iyileştirmeye yönelik çalışmalar
yürütüyor.
Artık 17 yıldır örgüt, çocuk esirgeme kurumlarının kapatılması ve onların
yerine bir sürü önleyici ve
alternatif hizmetler sunulmasını teşvik etmekle
Doğu Avrupa ve Afrika’da
10 ülkede aile şefkati için
sürdürülebilir modeller
geliştiriyor.
2011 yılında tescil ettirilen "Çocuklara Umut ve
Ev” Bulgaristan Şubesi,
sürekli kapsama alanını
genişletiyor. Örgüt, Sağlık
Bakanlığı, Çocuk Koruma

ristan Cumhuriyetinde
Çocukların Kurumlardan
Çıkarılmasına İlişkin Vizyon” başlıklı ulusal stratejiyi ve 2016-2020 Sosyal
Hizmetlerin Gelişimine
İlişkin İl Stratejisi’ni destekliyor.
“Çocuklara Umut ve Ev”
Bulgaristan Şubesi Kırcaali Koordinatörü İvanka Tauşanova, “Çocuk
bakımında daha fazla
verimlilik elde edilmesi,
ilgili tarafların katılımıyla

Ajansı ve Sosyal Yardımlar Ajansı ile ortaklık içerisinde kurumsal bakım
hizmetinin ortadan kaldırılması ve 20’in üzerinde
Bulgaristan şehrinde 3
yaşına kadar çocuklara
yönelik sağlık ve sosyal
hizmetlere ilişkin reform
programı uyguluyor.

Memorandumun imzalanmasıyla valilik ve yardım örgütü, terk edilmiş
çocuk sayısının sınırlanması ve onların biyolojik
ailelerinin yanında büyümelerinin sağlanması,
sosyal dışlanma ve çocukların özel kurumlara
yetiştirilmesine sebep

olan risk faktörlerin oluşumunun engellenmesi,
risk altındaki çocuklara
destek sağlanması, engelli çocuklara ve riskli
gruplara ait çocukların
yaşam kalitesinin garanti
edilmesi amacıyla işbirliği
yapmaya angaje oldular.
Her iki taraf da “Bulga-

ye kadar ancak sosyal
paylaşım sitelerinde
köprünün fotoğraflarını

sında yaklaşık 10 km
mesafede Dyadovtsi
(Dedeler) köyüne yakın

Ardino Belediyesi, birkaç yıl önce Bölgesel
Kalkınma Operasyonel

Şeytan Köprüsü, günden
güne popülerliğini artırıyor
Ardino (Eğridere) İlçesinin sembolü olan
Şeytan Köprüsü günden güne popülerliğini
artırıyor ve ilde en çok
ziyaret edilen turistik
yer arasında bulunuyor.
Blagoevgrad’ın (Yukarı Cuma) Jijevo köyünden İvo ve Militsa
Paşova çifti, “İlk defa
buraya geldik. Görkemli
bir köprü. Çevremizdeki doğal güzelliklere ve
yerli halkın misafirperverliğine hayran kaldık”
diye ifade ettiler.
O n l a r S m o l ya n’ı n
(Paşmaklı) Banite köyünden Biser ve Rositsa Kadieva çifti ile birlikte Doğu Rodoplar’da
tarihi ve kültürel yerleri
görmeye gelmişlerdi.
Kadiev’ler çifti, “İlginç
ve güzel yerleri ziyaret etmeyi seviyoruz.
Rodopların bu güzel
köşesini tekrar ziyaret
etmeyi umuyoruz” dedi.
Bursa’dan Cem Şen
de ilk defa Şey tan
Köpr üsü’nü ziyaret
ediyor. Cem, “Şimdi-

koordinasyon görüşmeleri ve çalışma grupları
organize edilmesi, çocukların terk edilmelerinin önlenmesi ve yeniden entegre edilmesi ve
ailelerin çocuklarını kendilerinden uzaklaştırma
vakalarının minimuma
düşürülmesi için valilik ile
bölgesel düzeyde etkileşimde bulunacağız” diye
açıklamada bulundu.

Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi, yeni
bir projeyle hibe kazandı
Ardino (Eğridere) Belediyesi’nin 2014-2020 İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı Erken Çocukluk
Gelişimine İlişkin Hizmetler Prosedürü kapsamında
hazırladığı bir proje desteklenmek üzere onaylandı.
Maliyeti 408 152 leva olan “Sürdürülebilir Erken Çocukluk Gelişimine İlişkin Entegre Sosyal Hizmetler Sunulması ve Ardino İlçesinde Aktif Sosyal İçerme” projesi
25 ay süre içerisinde gerçekleştirilecek.
Yeni projeyle erken çocukluk dönemindeki çocuklara
ve onların ailelerine sağlık hizmetleri, ebeveynlik becerileri oluşturulması, aile ortamının iyileştirilmesi, çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi üzere okul hazırlığının yükseltilmesi ve özel kurumlara yerleştirilmesinin
engellenmesi için destek verilmesi amaçlanıyor.
Hizmetler, engelli çocuklar, onların aileleri ve gelecek
ebeveynler dahil, risk altındaki 7 yaş altı çocuklara yöneliktir ve “Sosyal İçerme” projesi kapsamında kurulan
Engellilere Erken Müdahale Merkezi, Ardino Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü tarafından ve
seyyar ekiplerce evlere gidilerek sunulacak.
Çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi üzere okul
hazırlıklarının iyileştirilmesi ve risk altındaki ebeveyn
gruplar arasında ebeveynlik becerilerinin oluşturulmasına destek verilmesiyle yoksulluğun nesilden nesile
aktarılmasının sınırlandırılması da amaçlanıyor.

Hasan Azis, HÖH Başkan
Yardımcısı seçildi

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Merkez
Konseyi’nin ilk oturumu gerçekleşti. Oturumda
Merkez Konseye bağlı Merkez Yürütme Kurulu

görüyordum. Köprüyü
yerinde görünce çok
daha etkileyici oluyor”
dedi.
Şeytan Köprüsü, pek
çok turist rehberi ve
albümlerde yer verilen
Bulgaristan’da mevcut en görkemli köprülerden biridir. Köprü,
Ardino’nun kuzeybatı-

bir yerde bulunuyor. Üç
kemerli köprünün uzunluğu 56 metre, genişliği
ise 3,5 metredir. Merkez kemerin yüksekliği 11,50 – 12 metredir.
Köprü, Ege Denizi bölgesi ile Yukarı Trakya
Ovası arasında bağlantı
kuran eski bir karayolun
üzerine inşa edilmiştir.

Programı kapsamında
“Şeytan Köprüsü’nden
A rdino’daki Cennet
Yollarına” isimli yatırım
projesi gerçekleştirdi.
Köprünün konservasyonu yapıldı. Saçaklar
ve çeşmeler inşa edildi.
Dyadovtsi köyüne giden
yol asfaltlandı.
Güner ŞÜKRÜ

üyeleri seçildi.
Ayrıca HÖH Başkanı Mustafa Karadayı’nın yardımcılığını yapacak beş kişi seçildi. Hasan Azis,
Ahmet Ahmedov, Doç.Dr. Aliosman İmamov, Filiz
Hüsmenova ve Yanko Yankov Başkan Yardımcısı
görevine getirildiler.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Година: X

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 330

Цена 0,80 Лв.

Mestanlı İlahiyat Lisesi mezunları için görkemli mezuniyet töreni
Bu öğretim ve eğitim yılında
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi’nde başarıyla eğitimini tamamlayan 20 erkek ve
10 kız öğrenciyi okul idaresi
görkemli bir mezuniyet töreni
ile ödüllendirdi. 10 Mayıs’ta
Momçilgrad Nov Jivot Kültür
Evi salonunda gerçekleştirilen
programın onur konuğu Dünya
Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma
Birincisi Hafız Mustafa Özcan
Güneşdoğdu hoca oldu.
Programın açılışında Lise
Müdürü Ahmet Bozov, ekibi ile
birlikte gece gündüz demeden
öğrencilerin hizmetinde olduklarını, sürekli olarak güler yüz,
tatlı dil ile muamelede bulunduklarını, öğrencilerin aileleri
tarafından okul idaresine teslim edilen emanetler olduklarını vurgulayarak, emanete
sahip çıktıklarını ifade etti. Müdür, artık meyvelerin görülme-

ye başladığını kaydederek, lise
mezunları arasında geleceğin
milletvekili, müftüsü, başkanı,

doktoru, öğretmeni bulunduğunu belirtti.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, yaptığı selamlama konuşmasında, “Asr-ı
Saadette sevgili Peygamberimizin tedrisatindan geçen ve
eğitimin beşikten mezara kadar sürdüğünü bilen, bununla
beraber "İnsanların en şereflisi onlara hizmet edendir" Nebevi teşviki ile de halka Hak
adına hizmet etmeye çalışan
ashaptan biri Muaz bin Cebeldi. Peygamberimiz tarafından
Yemen'e vali tayin edildi. Efendimiz ona halk sana bir konu
sorduklarında nasıl cevaplarsınız diye sordu : “İlk Kur'an-ı
Kerime bakarım, cevabını bulamazsam hadislere bakarım,
burada da bulamazsam Kur'an
ve Hadis ikliminde kendi görüşümü ifade ederim, buyurdu”
diye bir hadiseyi aktararak,
İlahiyat Lisesi mezunlarına
dareyn saadeti diledi.

Mezunlara başarılar dileyen
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
eğitimlerine devam etmelerini,
bir kısmını da Sofya'da ilahiyat eğitimine devam etmeleri

için teşvik etti. Öğrencileri ve
ailelerini bu okulu tercih etmelerinden dolayı tebrik eden
Başmüftü, ahlak vurgusunda
bulundu, Peygamberimizin "
Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" hadi-

sini hatırlattı.
Konuşmalar sonrasında İlahiyat Lisesi öğrencileri şiir okudu, skeçler sundu.
Ardından Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun oğlu
"Güneşdoğdu İlahi Grubu"nun
sunucusu ve şiir okuyucusu
Nurullah Güneşdoğdu ilahi ve
serzenişler terennüm etti.
Programın ikinci bölümünde
dört dilde ilahi okuyan Dünya
Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma
Birincisi Hafız Mustafa Özcan
Güneşdoğdu ilahilerle sahne
aldı. Seyircilere anlatılmaz dakikalar yaşattı.
İlahiler esnasında Semazen
Özkan Karadavut Sema-i Şerif
icra etti.
Programa teşrif edenler arasında Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı'nın yanı sıra Haskovo
(Hasköy), Filibe, Smolyan
(Paşmaklı) ve Kırcaali Müftüleri, Mestanlı İlahiyat Lisesi mezunu olan Kırcaali Milletvekili

Şabanali Ahmet, Momçilgrad
Belediye Meclis Başkanı Ömer
Hüseyin, Sofya İslam Enstitüsü
Rektör Yardımcısı hazır bulundu. Mezuniyet töreni programına yüzlerce vatandaş katıldı.
Kırcaali Haber
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