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Devamı 3’de

1984 yılında Bulgaristan’daki 
Türkçe yayın yasağı ile büyük 
bir darbe alan 120 yıllık Bulga-
ristan Türk basını, son yıllarda 
yeniden canlanmaktadır. 

Bulgaristan’ın 1990 yılından 
itibaren totaliter rejimden de-
mokrasiye geçişinden sonra 
ülkemizde Türkçe olarak bazı 
gazete ve dergiler yayınlanma-
ya başladı.

Bunlar Işık Svetlina, Gü-
ven, Hak ve Özgürlük, Müs-
lümanlar, Cır cır, Filiz, Balon, 
Kaynak, Yeni Hayat, Sabah, 
Balkan, Ses, Deliorman, Alev, 
Ardino’nun Sesi, Mozaik, Hoş-
görü, Nöbet Tepe ve Kırcaali 
Haber’dir.

Yukarıdaki bu gazete ve der-
gilerin birçoğu kısa bir süreden 
sonra maalesef yayın hayatına 
son vermiştir.

Bilindiği üzere ülkemizde 1 
milyondan fazla Müslüman 
Türk yaşamaktadır. Ancak şu 
an yayına devam eden gazete 
ve dergi sayısı oldukça az ve 
yetersizdir. 

Bulgaristan Türklerinin ve 
Müslümanlarının siyasi, kültürel, 
dini yaşamlarındaki gelişmeleri 
ve problemlerinin doğru yansı-
tılması amacı ile 1 Mayıs 2006 
yılında Bulgaristan Türklerinin 
hür bir basını olarak, internet 
üzerinden www.kırcaalihaber.

NİCE 500 SAYILARA KIRCAALİ HABER
com adresinde Kırcaali Haber 
gazetesinin elektronik varyan-
tı yayınlanmaya başlandı. Site 
kısa zamanda yüzlerce takip-
çisi ile büyük ilgi gördü. Daha 
sonra bir yıl içinde birçok ba-
sın camiasına mensup kişiler-
le bağlantılar kurduk. Özellikle 
Batı Trakya’dan araştırmacı- 

gazeteci İbrahim Baltalı ile gö-
rüştükten sonra Kırcaali Haber’i 
gazete olarak çıkarmaya karar 
verdik. 2007 yılının aralık ayın-
da Bulgaristan Türklerinin Sesi 
Kırcaali Haber gazetesinin ilk 
sayısı basıldı. Bu sayı Bulgaris-
tan Türklerinin en küçük şehidi 

Kırcaali’de “Zorunlu Göç”ün 30. 
Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 

Derneği (TÜRKSAD) ve Ömer 
Lütfi Kültür Derneği, “Zorunlu 
Göç” ün 30. Yılı Anma Etkinliği 
ve Gülbahar Kurtuluş’un “1989 
Bulgaristan Türklerinin Göç 
Hikayeleri-Bir Sözlü Tarih De-
nemesi” kitap tanıtımı ve imza 
günü gerçekleştirdi. Ömer Lütfi 
Kültür Derneğin salonunda ya-
pılan anma etkinliğine katılan 

resmi konuklar arasında T.C. 
Filibe Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani, Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Kirkovo (Kızı-
lağaç) Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kirkovo İlçe 
Başkanı Dr. Ercan Fırıncı, Bele-
diye Meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri, bölgeden 
yazarlar yer aldı.

Programın sunuculuğunu ya-
pan TÜRKSAD Başkanı Mü-
zekki Ahmet, anma etkinliğine 
gelen herkesi selamladı.

Kirkovo ilçesi Fotinovo (Çakır-
lı) köyü Hristo Smirnenski Lisesi 
öğrencileri, Türkçe öğretmenleri 

Zekiye Hasan’ın yönetmenliğin-
de hazırladıkları günün anlam 
ve önemini belirten şiirler ses-
lendirdi.

Ardından T.C. Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Bulgaristan'dan Zo-
runlu Göçün 30. Yılı Belgeseli 
izlendi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası 

Araştırmaları Enstitüsü Türk Ta-
rihi Ana Bilim Dalı'nda doktora 
öğrencisi olan Gülbahar Kur-
tuluş, kitabını tanıttı. “Zorunlu 
Göç” ün 30. Yılı münasebetiyle 
Türkiye’de Başbakanlık Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, pek çok üniversite, 
STK ve diğer kuruluşların anma 
programları düzenlediklerini 
belirten yazar, Kırcaali’de ilki 
düzenlenen anma etkinliği için 
Müzekki Ahmet’e teşekkür etti. 
Kısaca kendisinden bahseden 
Kurtuluş, 1989 yılı Haziran 
ayında ailesinin İzmir’e göç et-
mesinden 1 ay sonra dünyaya 

Devamı 5’te

Kırcaali Haber Gazetesinin 
500. Sayısı Kutlu Olsun

Büyük bir ilgi ile okuduğumuz, 
objektif yayın yapan, dinimize 
ve medeniyetimize katkı sağla-
yan Kırcaali Haber gazetesinin 
500. sayısının çıkartılması biz-
leri ziyadesi ile mutlu kılmıştır. 

Bulgaristan Müslüman Türk 
toplumlarının önemli mer-
kezlerinden biri şüphesiz ki 
Kırcaali'dir. Kırcaali'de yayım-
lanmasından dolayı da gazete 
bu ismi taşır.  

A nc ak  gazete  y ı l l a rd ı r 
Kırcaali'nin sınırlarını aşmış 
Deliorman'da Dobruca'da, 
Ger lova 'da ,  İ s t anbu l ’da , 
Ankara'da ve Batı ülkelerinde 
okunur hale gelmiştir. Erdemli 

çalışmaların yapımında şüphe-
siz ki fedakârlıklar yapılıyor.

 Bundan dolayı gazetenin eki-
bini gönülden verdikleri emek-
ler sebebiyle kutluyorum. Nice-
si 500'lü sayılara temennisinde 

bulunuyorum. 
Duyarlı halkımızdan sağlık-

lı bilgi elde etmek, medeniyet 
ve kültürümüzü öğrenmek için 
Türkçe yayın yapan Kırcaali Ha-
ber Gazetesine abone olalım. 
İslami ahlak ve değerler husu-
sunda bilgilerimizi geliştirmek 
üzere de Müslümanlar dergisine 
abone olalım. Okuyalım, oku-
talım ricasında bulunuyorum.  
Cenab-ı Hak yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Dünya ve ahiret saadetine nail 
olmanız duasıyla. 

 Beyhan Mehmed
 Kırcaali Müftüsü
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Daha Nice 500 Sayılara Kırcaali Haber Gazetesi!
Osmanlı Balkanlar’dan 

çekildiği zaman geri-
de gözyaşı, iç savaşlar, 
başkaldırı ve çeşitli isyan 
hareketleri kendini gös-
terdi. Bu süreçte birçok 
devlet oluştu. İsyanlar 
sırasında, Osmanlı ba-
kiyesi Türkler katliam-
lara ve akıl almaz bas-
kılara maruz kaldılar. 
1923 yılında imzalanan 
Lozan Barış Antlaşması 
ile Türk – Yunan halkla-
rının mübadelesine karar 
verildi. Milyonlarca insan 
yer değiştirmek zorunda 
kaldı. Yunanistan’daki 
Batı Trakya Türkleri ile 
İstanbul’daki Rumlar mü-
badele dışı bırakıldılar.
Bulgaristan’daki ve di-

ğer Balkan ülkelerinde-
ki Türklere ise, serbest 
göçler hariç, böyle bir 
uygulama yapılmadı. 
Balkanlar’daki Türkler 
zaman içerisinde,  bü-
yük baskılara, soykırım-
lara ve asimilasyonlara 
uğradılar. Ve sonuçta 
yine sığınacak tek liman 
olarak Türkiye’yi gördü-
ler. Ne yazık ki bu göç 
olayları günümüzde de 
bitmiş değil ve devam 
etmektedir.
Balkanlar’daki Türkle-

rin konuştuğu dil Türkçe 
olduğundan bunun yaşa-
tılması da çok önemliydi. 
Öyle ya dilini kaybeden 
milletler; kimliklerini, 
dinlerini, benliklerini, kı-

sacası her şeylerini de 
kaybetmiş sayılıyordu. 
Türkçenin yaşatılma-
sında da en önemlisi 
geniş halk kitlelerine hi-
tap eden gazete ve der-

gilerdi. Bulgaristan’da, 
Y u n a n i s t a n ’ d a ,  
M a k e d o n y a ’ d a ,   
Kosova’da, Romanya’da 
bunun farkına varan 
öncü aydınlar Türkçe-
nin yaşatılması için çok 
büyük fedakarlıklar ya-
parak bir çok gazete ve 
dergiyi yayınlamaya baş-
ladılar. Bu süreçte bazı-
ları dövüldü, hapse atıl-

dı, öldürüldü ve işkence 
görenler dahi oldu. Her 
şeye rağmen yılmadılar 
ve içlerindeki kıvılcımı 
alevlendirmeye devam 
ettiler.

Bulgaristan’da totaliter 
rejim sonrasında Türkler 
anadilleri olan Türkçeyi 
yaşatma konusunda bir 
boşluk içinde kaldılar. İl-
kokullarda seçmeli olan 
Türkçeye ilgi ilk başlarda 
100 binleri aştı, ancak 
bu rakam son yıllarda 
10 binlerin altına geri-
ledi. İşte tam bu zaman 
diliminde, 2000’li yılla-

rın başında Bulgaristan 
Türklerinden yeni bir 
ses, derinden gelen “Biz 
daha bitmedik” türünden 
bir çığlık duyuldu ki bu-
nun adı da Kırcaali Ha-
ber gazetesiydi. Sahibi, 
genel yayın yönetmeni 
ve kısacası her şeyi ise 
kadim dostum Müzekki 
Ahmet’ti. Cesur bir çı-
kıştı. Öyle ya bir dizi ba-
direler yaşamış, totaliter 
rejimin acımasız baskı-
larına maruz kalmış bir 
toplumun içinden böyle 
bir girişimin yapılması 
takdire şayandı. 
Kırcaali Haber gazete-

si yayınına önce inter-
net ortamında başladı. 
Devamında da hafta-
lık gazeteye dönüştü. 
Doğrusu da buydu ki 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin buna ihtiyacı 
vardı. Gazetenin 500. 
sayısı yayınlandı. 
Balkanlar’daki ve Ana-

vatan Türkiye’deki Türk-
ler için Kırcaali Haber 
gazetesi, Balkanlar’da 
kök salmış bir çınar 
ağacı gibidir. İşte bu çı-
nar ağacının dallarına, 
yapraklarına bakmak 
yerine, gövdesinin ka-
buklarına ve köklerine 

bakmak gerekir. Kırcaali 
Haber gazetesinin yayın 
kalitesinden önce mev-
cudiyeti ve devamlılığı 
çok önemlidir.
Türkçe’nin varlığını, ço-

cuklarımızın ve torunla-
rımızın asimile olmadan 
iyi birer vatandaş olarak 
yaşamalarını istiyorsak 
Kırcaali Haber gazetesi 
dahil Balkanlar’daki ga-
zete ve dergilere sahip 
çıkmalı ve yaşatmalıyız. 
Daha nice 500 sayılara 

Kırcaali Haber Gazetesi!
İbrahim BALTALI
Rodop Rüzgarı
 Dergisi Sahibi

Meclis, Bulgaristan 2020 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Tasarısını onayladı
Meclis Genel Kurulun-

da ikinci tur oylaması 
yapılan 2020 Yılı Merke-
zi Yönetim Bütçe Kanun 
Tasarısı onaylandı. Bul-
garistan İçin Sosyalist 
Partisi (BSP) İttifakı’nın 
partilere sağlanan hazine 
yardımının 1 Ocak 2020 
tarihi itibariyle oy başı-
na 8 leva olması önerisi 
sürpriz olarak ikinci oy-
lamada onaylandı. Daha 
önce yapılan oylamalar-
da BSP İttifakı’nın hazi-
ne yardımının oy başına 
8 levaya yükseltilmesi 
önerisinin yanı sıra ikti-
dardaki partilerin hazine 
yardımının oy başına 1 
leva olarak kalması öne-
risi de reddedilmişti.
Ancak Birleşik Vatanse-

verler İttifakı Milletvekili 
Emil Dimitrov’un önerisi 
üzerine partilere sağla-
nan hazine yardımı mik-
tarının belirlendiği 2020 
Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Tasarısı’nın 
64.maddesinin yeniden 
oylaması sonucunda 
BSP İttifakı’nın partilere 
sağlanan hazine yardı-
mının 1 Ocak 2020 tarihi 
itibariyle oy başına 8 leva 
olması önerisi 1 ret, 1 çe-
kimser oya karşı 182 oyla 
kabul edildi.
Gelecek yıl eğitim için 

ayrılan kaynakların 600 
milyon leva artırılması-
na karar verildi. Böylece 
eğitim sektörüne yönelik 
fonların toplam miktarının 
5 milyar leva olması ön-
görülüyor.
Kamu sektöründe çalı-

şanların maaşlarının yüz-
de 10 artırılması öngörü-
lüyor, bütçede bu amaca 
yönelik ayrı bakanlıklar 
için fonlar ayrılmıştır. 
Sosyal hizmetler alanın-
da çalışanların maaşları 
yüzde 15’e kadar, öğret-
menlerin maaşları ise 
yüzde 17 oranında artı-

rılacak. Eğitim, 11 yıldan 
beri ilk kez dengelenmiş 
olan ülke bütçesindeki en 
büyük öncelik olarak be-
lirlenmiştir.
Kamu medyalarının 

bütçeleri de onaylan-
dı. Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’nun (BNR) 
bütçesi 47 milyon leva, 

B u l g a r i s t an  U lus a l 
Televizyonu’nun (BNT) 
bütçesi ise 70 milyon leva 
olacak.
Milletvekilleri bazı ba-

kanlıkların bütçelerini oy-
lanarak ekonominin yüz-
de 3,3 oranında büyüme-
si tahmini doğrultusunda 
hesaplanan 2020 yılı mali 
çerçevenin belirlenmesi 
üzerinde çalışmaya baş-
ladılar.
Gelecek yıl, dış piya-

salara tahvil satılması 
da dahil olmak üzere 2 
milyar levanın üzerinde 
yeni borç alınması öngö-
rülüyor. Ancak bunun ül-
kemizin toplam borcunu 
olumsuz etkilemeyeceği 
belirtildi.
İktidardaki partiler, sos-

yalistlerin girişimi üzerine 
sosyal hizmetler alanında 
çalışanların maaşlarının 
artırılmasını destekledi.
Yemek kuponları için 

350 milyon leva ayrılması 
kararlaştırıldı.
Kamu sektöründe ma-

aşların alt tutarının 610 
leva olması onaylandı. Bu 
asgari maaş tutarı, diğer 

sektörlerde çalışanlar için 
de geçerlidir, ancak bu 
kanuna göre Bakanlar 
Kurulu kararnamesi ile 
belirlenir.
Parlamento ayrıca al-

kol ve tütün için lisanslı 
depolarda video göze-
tim sistemi ve kontrol 

uygulanması gerektiği-
ne karar verdi. 2020 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Tasarısı’na geçi-
ci maddeler eklenmesi 
ve kesin hükümler onay-
lanmasıyla Özel Tüketim 
Vergisi ve Vergi Depoları 
Kanunu’nda da değişik-
likler yapıldı.
Depolardan başka vi-

deo kameraların, kişile-
rin giriş veya çıkışları için 
belirlenmiş tüm yerlere 
yerleştirilmesi gerektiği-
ne karar verildi. Kasım 
ayında Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nda yapılan de-
ğişikliklerle Meclis, yakıt-
lar için vergi depolarında 
(benzin, gaz yağı, petrol 
vb.) da bu tür video gö-
zetimi yapılmasını onay-
lamıştı.
Beklenen tartışma ol-

madan kısa süreli kirala-
ma yerleriyle ilgili öneriler 
de onaylandı. Onlar, kay-
da tabi olacaklar ve ciddi 
bir ihlal durumunda onları 
sunan çevrimiçi platform-
lar 14 ile 30 gün arası bir 
süreliğine durdurulabilir.
             Kırcaali Haber

Sofya’da “İsimlerin İade Edilmesinden 30 Yıl 
Sonra” başlıklı tartışma toplantısı yapıldı
Bu yıl ülkede Türk ve 

Müslüman isimlerinin ia-
desinin 30. yıldönümüdür. 
Bu vesileyle Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü-
lüğü, ülkenin çeşitli yerle-
rinde anma programları 
düzenledi ve gerçekleş-
tirdi. Başkent Sofya’da 5 
Aralık’ta Sveta Sofya Ote-
li salonunda düzenlenen 
“İsimlerin İade Edilmesin-
den 30 Yıl Sonra” başlığı 
altında tartışma toplantısı 
yapıldı.

Program, isim değiş-
tirme kampanyasının ve 
30.yıl önce isimlerin iade-
sine adanan Studio Media 
Grandmufti tarafından 
hazırlanan belgeselin ilk 
gösterimiyle açıldı. Film, 
Batı Rodoplar bölgesinde 
yaşayan Müslümanların 
anılarını ve hala devam 
eden tüm bu süreçlerin 
yol açtığı travmaları oldu-
ğunu ortaya koyuyor.

Türk ve Müslüman isim-
lerin değiştirilmesi ve ia-
desi için verilen mücadele 
ile ilgili süreçlerin tarihsel 

kronolojisi; ülkedeki Müs-
lüman nüfusun farklı etnik 
gruplarına yönelik asimi-
lasyonist devlet politikası; 
nüfusun asimilasyonu ile 
entegrasyonu arasında 
bir ilişki var mı ve bu sü-
reçler arasındaki bağlan-
tı nedir, insanlar tarihte 
yaşananlardan ne hatır-
lıyorlar, Müslüman nüfu-
sun tarihindeki en trav-
matik anlardan biri olarak 
isimlerinin değiştirilmesi 
ve iade edilmesiyle ilgili 
tarihsel hafızalarında ne-
ler var, bir kişinin kimliği 
için adının anlamı nedir? 
Toplantının konuşmacıları 
Prof. Dr. Evgeniya İvano-
va, Doç. Dr. Mihail İvanov 
ve Prof. Mümün Tahir bu 
ve bu tür birçok soruları 
ele aldı. Tartışma toplan-
tısının moderatörlüğünü 
Başmüftülük İç Denetim 
Birimi’nde görevli uzman 
Dr. Ahmet Lütov gerçek-
leştirdi.

Toplantının sonunda sa-
yıları yaklaşık 100’ü bulan 
katılımcılar da tartışmaya 
katıldı. Başta Başmüftü 

Dr. Mustafa Hacı olmak 
üzere onların çoğu, sa-
dece etkinliğe katılım-
ları için değil, özellikle 
yıllarca Bulgaristan'daki 
Müslüman topluluğunun 
çıkarlarının savunulma-
sındaki aktif mücadele-
leri için konuşmacılara 
yürekten teşekkür etmek 
için fırsatı kullandı. Prof. 
Mümün Tahir, tartışmada 
yer alan Doç. Dr. Mihail 
İvanov ve Prof. Dr. Ev-
geniya İvanova’ya bizzat 
teşekkür ederek, onları 
kendi deyişiyle “çok cesur 
insanlar - Bulgaristan'da-
ki Türklerin ve Müslü-
manların isimlerinin iade 
edilmesi için mücadelede 
simge insanlar” olarak ta-
nımladı.

Türk ve Müslüman 
isimlerin iadesinin 30. 
yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen program, ka-
tılımcılara ikram ile sona 
erdi ve konu katılımcılar 
arasındaki sohbetlerde 
tartışılmaya devam etti.

                L. ÇAUŞEVA
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NİCE 500 SAYILARA KIRCAALİ HABER
1. sayfadan devam

17 aylık Türkan bebeğe 
adandı. 2008 ve 2009 yıl-
ları arasında aylık olarak 

yayınlanan Kırcaali Haber 
Gazetesine ilgi her geçen 
gün artmaya başladı. Bu 
iki yıl içerisinde amatör 
olarak yayınımızı sürdür-
sek te, profesyonel yayına 
geçmeye hazırlıklarımızı 
hızla yapmaya başladık. 
Açıkçası bazı batı Trak-
yalı gazetecilerden büyük 
moral desteği gördük. 
Çünkü Bulgar istan’da 
Türkçe gazete çıkarmak 
hiç de o kadar kolay bir iş 
değildi. Tarihe de bakar-
sak, burada çıkan Türkçe 
gazetelerin bazıları birkaç 
yıl, bazıları 5 ay, bazıları 3 
sayı çıkmış, kapanmıştır.

 01 Ocak 2010 yılından 
itibaren Kırcaali Haber 
gazetesi artık haftalık ve 
kesintisiz yayınlanmaya 
başladı. Kırcaali’de açtığı-
mız ofiste ilk profesyonel 
gazeteciler tayin edildi. 
Çok büyük tecrübeye sa-
hip olmamamıza rağmen 
gazete her hafta kesintisiz 
yayınına devam etti. Ne 
mutlu bize ki, bugün artık 
Bulgaristan Türklerinin 
Sesi Kırcaali Haber Ga-
zetesi haftalık yayınının 
10. yıldönümünü kutluyor. 
Bulgaristan’ın dürt bir ya-
nından soydaşlarımız ve 
dindaşlarımız gazeteye 
abone olarak sahip çıkı-
yor. Yerel yönetimler ve 
bazı şirketler maddi ola-
rak destekte bulunuyor. 
Ülkemizden ve ülke dışın-
dan şair ve yazarlarımız 
hiçbir karşılık beklemeden 
yazılarıyla, yapıtlarıyla ga-
zeteye katkı sağlıyorlar. 

Kırcaali Haber gazete-
sinin yayınlanmasındaki 
amaçlarından biri Türk di-
linin yaşatılması ve geliş-
tirilmesidir. Bu kapsamda 
2009 – 2012 yılları arasın-
da ülke çapından çok sa-
yıda öğrencinin katılımıyla 
Türkçe kompozisyon ve 
şiir yarışmaları düzenle-

dik. Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosluğu, 
Kırcaali Belediyesi ve 
Bursa Osmangazi Beledi-
yesinin katkılarıyla dere-

ce kazanan öğrencelere 
ödüller verildi. Daha son-
ra bu yarışmalara Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği ve Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
tarafından devam edildi. 

Gazetede yer alan gün-
cel haberlerin yanı sıra 
edebiyat sayfalarıyla ül-
kemizdeki şair ve yazar-
ların yapıtlarına da yer 
vermekteyiz. Araştırmacı 
yazarların yapıtları da 

gazetemizin sayfalarında 
yerini bulmaktadır.

Kırcaali Haber gaze-
tesi, sadece Anadilinde 
haber vermiyor, o Bulga-
ristan Türklerine hizmet 
sunuyor. Onların sadece 
problemlerini duyurmuyor, 
araştırmacılara yardımcı 
olmak üzere bu sorunları 
gelecek nesillere aktar-
mak için arşiv yapıyor. 

Biraz da istatistik bilgiler 
vermek istiyorum.

Kırcaali Haber gazetesi-
nin internet sayfasında şu 
ana kadar 24 200 haber 
yayınlanmıştır. Okuyucu 
yorumlarının sayısı ise 
200 bin adettir. Siteye 
günlük giriş sayısı 25 bin 
ile 35 bin arası değişmek-

te. Gazetenin Facebook 
sayfasını beğenenlerin 
sayısı da 25 200. Tüm ya-
yınlanan gazeteler de pdf 
olarak sitenin arşiv bölü-

münde yer almaktadır. 
Gazetenin yıllık basın 

sayısı 50, abone sayısı 
ise 2000 adettir. Abone-
lerimiz tüm Bulgaristan 
çapındandır. 

Kırcaali Haber Gazetesi 
Türk Dünyası Gazeteciler 
Cemiyeti üyesidir. Gaze-
temizin haberleri tüm Türk 
Dünyasında paylaşılmak-
tadır. Aynı zamanda diğer 
üye ülkelerdeki önemli ha-
berleri gazetemizin sayfa-

larında yayınlanmaktadır.
Bulgaristan Türklerinin 

Sesi Kırcaali Haber Gaze-
tesi bu yayın döneminde 
çok sayıda ödüle de laik 
görülmüştür. Gazeteye 
Kıbrıs Balkanlar Avrasya 
Türk Edebiyat Kurumu 
(KIBATEK) tarafından 
2016 Türk Diline Hizmet 
Ödülü verildi.

Ödül 20 Mayıs 2016 ta-
rihinde Kırcaali’de düzen-
lenen Uluslararası KIBA-
TEK Edebiyat Şöleninde 
Kırcaali Haber Gazetesi 
sahibi Müzekki Ahmet’e 
İtalya’dan katılan Edebiyat 
Profesörü Prof. Dr. Save-
rio Sinopoli tarafından su-
nuldu. KIBATEK Yönetim 
Kurulu adına verilen ödül 

Türkçe’nin Bulgaristan’da 
yaşaması uğrunda verilen 
hizmetler için Kırcaali Ha-
ber Gazetesine verildiği 
açıklandı.

Türk kültürünün tanıtıl-
ması ve zenginleştirilme-
sine sağladığı katkılardan 
dolayı16.02.2018 tarihin-
de Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olan Türkiye’nin 
Kastamonu şehrinde Kır-
caali Haber Gazetesine 
2017 TÜRKSOY Basın 
Ödülü verildi. 10 yıl sıra-
sıyla verilen ödülü ilk kez 
Bulgaristan’dan bir gazete 
aldı.

 2012 yılında Bulgaris-
tan Müslümanları Yüksek 
Şura Başkanlığı tarafın-
dan Bulgaristan Müslü-
manlarının problemlerini 
doğru olarak yansıttığı 
için o zamanki Şura Baş-
kanı Şabanali Ahmet ga-
zeteye bir teşekkür plaketi 
sundu. 

Kırcaali Haber Gazetesi-
nin 500. sayısı ve haftalık 
yayının 10. yılı münase-
betiyle araştırmacı yazar 
Mehmet Türker şunları 
belirtti: “Türkiye’de Türk 
olmak çok kolay ama 
Türkiye’nin dışında Türk 
olmak bayağı meşakkatli 
bir şey ki, benim kültü-
rel hayatımda Kırcaali 
Haber’in emin olun ki, çok 
büyük yeri var. Çünkü biz 

memleketimizi, baba oca-
ğını bırakıp terk etmişiz ve 
buranın hasretiyle, özle-
miyle yanıp tutuşan insan-
larız. Ben her gün Kırcaali 
Haber gazetesinin sitesi-
ne tıklayıp günde 3-4 defa 
açıp bakmazsam, sanki o 
gün bir eksiklik hissedi-
yorum. Onun için tabii ki, 
elimizden geldiği kadar 
yardım etmeye çalışıyo-
ruz. Ben Müzekki Ahmet’i 
tebrik ediyorum. Daha 
nice 10 yıllara! Gerçek-
ten bu işler hiç de kolay 
değil. Çünkü bu işin biraz 
da maddi yönü vardır ki, 
asla destek olmadan da 
olmaz. Ama en çok da 
sevindiğim işte Bulgaris-
tan Türkünün Türkçesini, 

Bulgaristan Türklüğünü 
yaşatma davasında büyük 
katkısı olan Müzekki beyi 
tebrik ediyorum. İnşallah, 
bu gazete ebediyete ka-
dar yaşar düşüncesiyle 
hepinize sağlık, huzur, 
mutluluklar dilerim” 

Batı Trakyalı gazeteci 
yazar İbrahim Baltalı da 
şu ifadeleri kullandı. “Bal-
kanlar’daki ve Anavatan 
Türkiye’deki Türkler için 
Kırcaali Haber gazetesi, 
Balkanlar’da kök salmış 
bir çınar ağacı gibidir. İşte 
bu çınar ağacının dalları-
na, yapraklarına bakmak 
yerine, gövdesinin ka-
buklarına ve köklerine 
bakmak gerekir. Kırcaali 
Haber gazetesinin yayın 
kalitesinden önce mev-
cudiyeti ve devamlılığı çok 
önemlidir.

Türkçe’nin varlığını, ço-
cuklarımızın ve torunları-
mızın asimile olmadan iyi 
birer vatandaş olarak ya-
şamalarını istiyorsak Kır-
caali Haber gazetesi dahil 
Balkanlar’daki gazete ve 
dergilere sahip çıkmalı ve 
yaşatmalıyız.”

Kırcaali Haber gazetesi-
nin şu anki ekibini de ta-
nıtmak istiyorum. Genel 

Yayın Yönetmeni Müzekki 
Ahmet. Yazı işleri sorum-
lusu Sebahat Necip. 

 Aynı zamanda şair 
ve yazar olan Kırcaali 
Haber’in redaktörü Dur-
han Ali’dir. 

Gazetenin muhabir i 
Resmiye Mümün, inter-
net sitesinin editörlüğünü 
Nilgün Apti yapmaktadır.

Gazetemiz Anadolu 
Ajansının haberleri yanı 
sıra, BNR, DHA, IHA, 
gazeteci Güner Şükrü ve 
şair İsmet İsmail’in haber-
lerinden de yararlanmak-
tadır.  

Kırcaali Haber Gazetesi-
nin 500. sayısı 18 Aralık 
2019 yılında çıkacaktır. 
01.01. 2020 yılında ise 
haftalık yayına başlama-
sının 10. yılını dolduruyor. 
01 Mayıs 2020 yılında da 
sitenin 14. yıldönümü var. 
Ben kendi adıma ve tüm 
ekibin adına gazeteye sa-
hip çıkan başta okuyucu-
lar olmak üzere maddi ve 
manevi destekte bulunan 
tüm kurum ve kuruluşlara 
ve şahıslara teşekkürleri-
mi sunuyorum.

Müzekki AHMET
Kırcaali Haber Genel 

Yayın Yönetmeni

Sevda Dükkancı’ya Yüksek 
İslâm Şurasından Ödül

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Yüksek İslâm Şu-
rası, 3. defa olmak üzere, ülkenin ilk başmüftüsünün 
adına “Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi” “İslâm’a 
Hizmet” ödüllerini sundu. Ödül töreni Sofya Merkez 
Ordu Kulübü’nde gerçekleşti.

Yüksek İslam Şurası, islama ve insanlığa hizmet 
eden, Bulgaristan Müslümanlarına katkı sağlayan, ör-
nekliliği olan kişiler, beş onurlu insanı belirledi.

Basında Müslümanarın problemlerini dile getirmesi 
ile kamuya duyurmasından dolayı gazeteci Sevda Dük-
kancı ödüle layık görüldü. 25 yıldan beri BNR Türkçe 
Yayınlar Bölümünde çalışan Sevda Dükkancı’ya kültü-
rel ve tarihi mirasın korunması, ülkedeki müslümanların 
ve Türk asıllı vatandaşların sorunlarına ses getirmesi-
ne takdir olarak bu ödül sunuldu. Ödülü takdim eden 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Sevda 
Dükkancı’nın hem Türkçe, hem Bulgarca haberleri ve 
röportajlarıyla ülkedeki Müslümanların sesi olduğu gibi, 
iki ülke arasındaki dostluk ve iyi ilişkilerin kamuya ak-
tarılmasına da katkı sağladığını belirtti.

Helsinki Komisyonu Başkanı Doç. Krasimir Kınev, 
Şumnu Nuvvab okulu kurucularından. 80 yaşındaki 
öğretmen Salih Osman, 3 kız babası olup, kızlarını 
imam hatip ve ilahiyatta okutması ile iyi bir baba örne-
ği olduğu için Yakub Hümmet ve genç imam Hüseyin 
Kamberov bu yıl ödüle layık görülen isimler oldu.

Ödül törenine farklı dinlere mensup din adamları 
diplomatlar, ülke çapından yüzlerce vatandaş katıldı.
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Cebel ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Yoksullar İçin Avrupa 

Destek Fonu tarafından 
sağlanan Gıda ve / veya 
Temel Malzeme Desteği 
Operasyonel Programı 
kapsamında Kırcaali iline 
bağlı Cebel (Şeyhcuma) 
ilçesinde ikamet eden yar-
dıma muhtaç 692 kişiye 
gıda paketi dağıtılıyor. 17 
ton gıda paketi teslimatı 3 
Aralık’ta yapıldı ve daha 
sonraki aşamada ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmaya 
başlandı.

İhtiyaç sahiplerinin ilçe 
merkezine yolculuk yap-
malarına gerek kalmama-
sı için Cebel’den başka 
Ustra (Ustren) ve Pripek 
(Güneli) köylerinde de 
geçici süreliğine dağıtım 
noktaları oluşturuldu.

Cebel Belediye Başka-
nı Necmi Ali’nin Kızılhaç 
Örgütü (BÇK) Kırcaali 
İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Jana Çakırova-
Şukerska ile gerçekleş-
tirdiği görüşme bunlara 
odaklanıldı.

Gıda paketleri toplam 
24,570 kg ağırlığında 32 
paket halinde olup 16 tür 
uzun süre dayanan gıda 
ürünleri içeriyor. Gıda pa-
ketleri, 2 kg buğday unu, 
1 kg pirinç, 1 kg spagetti, 
0,500 kg lütenitsa, 2,400 
kg konserve yeşil fasulye, 

1.600 kg soyulmuş doma-
tes konservesi, 1.600 kg 
taze bezelye konservesi, 
1.600 kg konserve güveç, 
0,500 kg reçel, 0.300 kg 
kendi sosunda sığır eti 
konservesi, 0,600 kg be-
yaz soslu dana köfte kon-
servesi, 0,300 kg tavuk 

konservesi, 0,170 kg balık 
konservesi, 3 kg fasulye, 
4 kg mercimek ve 4 litre 
ayçiçek yağı içerir.

Gıda yardımı alma hak-
kı olanlar, 2017/2018 kış 
sezonunda ısıtma yardı-
mı alan kişiler ve aileler, 
Ağustos 2019 itibariyle 1 

yaşına kadar çocuk için 
aile yardımı ödeneği 
alan evlat edinen kadın-
lar, 2018/2019 yılında 
birinci sınıfa giden ço-
cuklar için yardım öde-
neği alan kişi ve aileler, 
Ağustos 2019 itibariyle 
refakatçi bulundurma 
hakkına sahip yüzde 
90'dan fazla engelli olup 
348 leva altında maaş 
alan ve engelli ödene-
ği alan kişiler, Ağustos 
2019 itibariyle kalıcı en-
gelli çocuğa bakan ve 
bakım ödeneği alan kişi 
ve aileler, Ağustos 2019 
itibariyle çocuklara yö-

nelik risklerin önlenmesi, 
onların topluma yeniden 
entegre edilmesi, yakın-
ları ve akrabaları veya 
koruyucu aileler yanında 
bakımı için aylık yardım 
alan kişi ve aileler veya 
1 Ocak-31 Ağustos 2019 
döneminde bir kereye 
mahsus yardım alan kişi 
ve aileler ve 1 Ocak-31 
Ağustos 2019 dönemin-
de doğal afetlerde ve 
meydana gelen acil du-
rumlarda zarar gördüğü 
tespit edilen ve bir kere-
ye mahsus yardım alan 
kişi ve ailelerdir.
             Kırcaali Haber

Kırcaali Tiyatrosu, Avrupa Tiyatro 
Konvansiyonu Üyesi Oldu

Kırcaali Tiyatro ve Mü-
zik Merkezi, Avrupa Ti-
yatro Konvansiyonu’na 
ETC (European Theatre 
Convention) kabul edi-
len ilk Bulgar tiyatrosu 
oldu. ETC, Avrupa'daki 
en büyük halk tiyatro-
ları ağıdır. 1988 yılında 
kurulan Avrupa Tiyatro 
Konvansiyonu’nun 20'den 
fazla ülkeden yaklaşık 40 
üyesi var. Avrupa Tiyatro 
Konvansiyonu Yönetim 
Kurulu, Kırcaali Tiyatro 
ve Müzik Merkezi Müdü-
rü Gılıb Boçukov’un halka 
açık sunumundan sonra 
oybirliği ile tiyatronun tam 
üyelik için başvurusunu 
onayladı. Bu oturumda 
aralarında Çek Cumhu-
riyeti, Polonya, Ukrayna, 
Gürcistan, Kıbrıs bulu-
nan farklı ülkelerden top-
lam 8 tiyatro kabul edildi. 
Avrupa Tiyatro Konvan-
siyonu Genel Konferan-
sı, 28 Kasım - 1 Aralık 
2019 tarihleri arasında 
Amsterdam'da yapıldı.
ETC, uzman değişimi, 

mesleki eğitim, ortak ya-
pımlar, üyeler arasında 
karşılıklı oyun gösterileri 
yapılması, festivallere ka-
tılım, yeni iş ortaklıkları, 
yeni teknolojilerle deney 
yapma ve hikaye anlatım 
biçimleri, ağ iletişimi ve 
diyalog için çeşitli prog-
ramlar geliştirir ve uygu-
lar.
Tiyatro ve Müzik Merke-

zi Müdürü Boçukov, “Kır-

caali tiyatrosuna duyulan 
ilgi, bölgesel tiyatroların 
gelişimi ve sorunlarının 

ilgi odağı Bratislava'da 
önceden yapılan bir kon-
feransta uyandı. Doç. Dr. 
Tatanya Sokolova’nın 
yönetmenliğini yaptığı 
“Tamara Efsanesi” adlı 
müzik ve dans oyununu 
Ordu Tiyatrosu sahne-
sinde sergilemek için 
ETC Başkanı ve ekibinin 
Bulgaristan ziyaretinden 
faydalandık. Oyun, Fili-
be-2019 Avrupa Kültür 
Başkenti Programı kap-
samında gerçekleştirildi. 
Bu oyun gösterimi, ETC’e 
tam üyelik için başvu-
rumuzun onaylanması 
sürecini hızlandırdı” diye 
belirtti. Kırcaali Tiyatro 
ve Müzik Merkezi, dra-
ma, kukla ve “Kadriye 

Latifova” müzikal tiyatro-
su olmak üzere üç tiyatro 
ekibinin birlikte çalıştığı 

ülkedeki tek tiyatrodur. 
Tiyatro müdürü,” Bu ola-
yı, 2020 Eylül'ünde tiyat-
romuzun kuruluşunun 
60'ıncı yıldönümü kutla-
malarına iyi bir başlangıç 
olarak kabul ediyoruz. 
Tabii ki, ETC üyeliği Kül-
tür Bakanlığı ve şahsen 
Bakan Boil Banov'un 
yardımı olmadan gerçek-
leşemezdi” diye konuştu. 
Boçukov,”Örgüte katılım, 
Kırcaali tiyatrosunun ge-
lişimi için geniş fırsatlar 
sunmaktadır. Katılmak 
ilk adımdır, fakat asıl iş 
henüz başlamadı. Uygu-
lamada, ortak fikirleri ha-
yata geçirmek için ETC 
üyesi olan herhangi bir 
Avrupa tiyatrosu ile çalı-

şabiliriz. Ortak yapımların 
gerçekleştirilmesi, teknik 
uzmanlar ile yönetici kad-

roları arasında 
deneyim alış-
verişi ve iyi 
uygulamalar 
değişimi ya-
pılmasıyla ilgili 
olanaklar de-
ğerlendiriliyor. 
Projeler imiz, 
örgütün her 
yıl belirlediği 
öncelikleri ve 
bunları finan-
se etmek için 
ayrılan bütçe 
ile uyumludur” 
diye belir t t i. 
N o r m a n d i -
ya Eyaleti Le 
Havre Ulusal 

Tiyatrosu ekibiyle birlikte 
ele alınan ilk proje, Kırca-
ali tiyatrosunun “Avrupa, 
Sevgili Evim” adlı oyu-
nun prova aşamasına 
ev sahipliği yapmasını 
öngörüyor. Diğer bir fi-
kir, Fransa’da düzenle-
nen 2021 - 2022 sezonu 
Yaz Rüzgarları Tiyatro 
Festivali’ne katılım ve sı-
rasıyla Kırcaali ve Nancy 
Tiyatrosu sahnelerinde 
eserleri sahnelenen üç 
Bulgar ve üç Fransız ya-
zarın tiyatro oyunlarının 
okuma formunda ser-
gilenmesidir. ETC Baş-
kanı Serzh Rangoni'nin 
Kırcaali'yi ziyaret etmesi 
bekleniyor.
             Kırcaali Haber

Ardino Belediye Meclisi, 
ilk olağan toplantısını 

gerçekleştirdi
Ardino (Eğridere) yeni Belediye Meclisi, yeniden 

Meclis Başkanı seçilen Sezgin Bayram’ın baş-
kanlığında ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. 
27 Meclis üyesinin katıldığı toplantıda 10 gündem 
maddesi ele alındı.

Meclis üyeleri, Belediye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban’ın Kırcaali Su ve Kanalizasyon Derneği ve 
dernek genel kurul toplantısında Ardino Belediye 
Meclisini temsil etmesi kararı aldılar. Ayrıca Mec-
lis Başkanı Sezgin Bayram ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Necmi Mümünhocov’un Kırcaali Dr. 
Atanas Dafovski Hastanesi Şirketi Genel Kuru-

lunda, Belediye Başkanı İzzet Şaban ve Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram’ın ise Kırcaali İl Bölgesel 
Kalkınma Konseyinde Ardino Belediyesi’ni temsil 
etmeleri kararlaştırıldı.

Oturumda Devlet Tarım Fonu tarafından finan-
se edilmesi onaylanan “Ardino İlçesinde su temini 
sistemlerinin ve tesislerinin yapımı, yeniden yapı-
landırılması ve rehabilitasyonu” projesine belediye 
bütçesinden katkı payı ödenmesi kararı alındı.

Ayrıca 2014-2020 Dönemi İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında 
finanse edilmesi onaylanan “Ardino İlçesinde Has-
sas Gruplardan Kişilerin Eğitimi ve İstihdamına 
Destek” projesine de belediye bütçesinden katkı 
payı ödenmesi kararı alındı.

Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, ”Programın 
sunduğu tüm fırsatlardan yararlanmaya çalışıyo-
ruz. Bu projeler ilçe sakinleri için hayati öneme 
sahiptir” diye kaydetti.

Ardino Belediyesi Kaynaklardan ve Biyoyakıtlar-
dan Enerji Kullanımı Teşvik Programı kabul edildi. 
Bu program, açık bir sistem olacak ve zamanla 
onu daha da geliştirmek için ilaveler yapılabilir.

                                                   Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali’de “Zorunlu Göç”ün 30. Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi
1. sayfadan devam

geldiğini, üniversitede 
uluslararası ilişkiler öğ-
renimini tamamladıktan 
sonra Ege Üniversitesi 
Türk Dünyası Araştırma-
ları Enstitüsü Türk Tarihi 
Ana Bilim Dalı'nda Bal-
kan tarihi üzerine yüksek 
lisans yaptığını kaydetti. 
Genç yazar, hocalarının 
kendisine neden Bulga-
ristan tarihi alanında uz-
manlaşmak istediğini sor-
duklarında, “Bizim atala-
rımıza bir vefa borcumuz 
var. Biz de elimizden gel-
diğince bilim yoluyla bunu 
anlatarak vefa borcumuzu 
ödemek istiyoruz” diye 
cevap verdiğini, 2017 yı-
lında yüksek lisans eğiti-
mini tamamladığında tez 
çalışmasını kitaplaştırdı-
ğını anlattı. Kurtuluş, ”Bu-
nun için “Zorunlu Göç” ün 
30. yılını özellikle seçtim, 
çünkü 30.yıla bir armağan 
olsun istedim” dedi. 2019 
yılı haziran ayında bası-
lan kitabın kısa sürede 
yoğun ilgi gördüğünü ve 
bir ay gibi bir süre zarfın-
da ikinci baskıyı tekrar-
ladığını kaydeden yazar, 
tez çalışmasını, 1989 
yılında İzmir’e göç etmiş 
göçmenlerle gerçekleştir-
diğini ve onlarla sözlü ta-
rih denilen bir tarih meto-
duyla çalıştığını, tez aşa-
masında Bulgaristan’da 
gerçekleştirilen asimilas-
yon kampanyasına karşı 
direndikleri için Stara Za-

gora (Eski Zağra) ceza-
evinde uzun yıllar hapis 
yatan, ülkenin çeşitli şe-
hirlerine sürgün edilmiş 
ve sınır dışı edilmiş iki bü-
yüğünü kaybettiğini pay-
laştı. Kurtuluş, ”Hepimizin 
iki tane ülkesi var. Bu yüz-
den gençlerimizin bu göç 
anılarını, göç hikayelerini 
özellikle okumalarını, an-
lamalarını istiyorum. Bu 
yüzden de geleceğe bir 
not düşürmek istedim” 
diye ifade etti. Kitabın 
üç bölümden oluştuğu-
nu kaydeden yazar, ilk 
bölümde tarihsel süreç 
içerisinde Balkanlar’dan, 
özellikle Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göçler i ve 
daha sonra Türkiye’ye 

yerleşmiş Bulgaristan 
Türklerinin göç hatıra-
larını ve Bulgarlaştırma 
süreci sırasında görmüş 
oldukları işkenceleri, ser-
gilemiş oldukları tutumu, 
anavatana yerleştiklerin-
de başarmış oldukları iş-
leri ve nasıl hızlıca adapte 
olduklarını anlattığını dile 
getirdi.

Selamlama konuşma-
sında Filibe Başkonsolo-
su Hüseyin Ergani, anma 
etkinliğini düzenleyen iki 
derneğe teşekkür etti. 
Bulgar istan Türkler i -
nin Türkiye’ye “Zorunlu 
Göç”ün büyük bir trav-
ma olduğunu belir ten 
Başkonsolos, “İnsan ha-
yatında üç tane büyük 

travma var - ölüm, göç 
ve boşanma. Hepsi bir 
bakıma ayrılığı, yani bir 
şeylerden kopup ayrıl-
mayı sembolize ediyor” 
dedi. Filibe kentinde de 
“Zorunlu Göç” ün 30. yı-
lının anıldığını kaydeden 
Ergani, Bulgaristan Türk-
lerinin nereye giderlerse 
gitsinler, orayı vatan ya-
pabildiklerini, Türkiye’ye 
yer leşen Bulgar istan 
Türklerinin ülkenin kül-
türüne ve ekonomisine 
muazzam bir katkı sağla-
dıklarını belirtti. Başkon-
solos, baskıcı ve totaliter 
rejimin geride kaldığını ve 
bugün Bulgaristan’ın dost 
ülke olduğunu, Bulgar 
halkıyla çok yakın ilişki-

ler, diyalog yürüttüklerini 
ifade etti. Ergani, ”Gidiş 
gelişler had safhada. 
Ekonomik ilişkiler, siyasi 
ilişkiler güçlü bir şekilde 
devam ediyor. Burada 
yaşayan kardeşlerimiz, 
soydaşlarımız, Türkiye 
ve Bulgaristan arasında 
güçlü bir bağ oluşturan 
bir köprü vazifesi ifade 
ediyorlar. Türkiye’deki 
yaşayan göçmenler de 
Bulgaristan açısından 
güçlü bir köprüdür. Bul-
garistan Türkleri hiçbir 
zaman Bulgar halkına 
düşmanlık etmediler, 
Bulgar ları kardeşle -
ri bildiler, her zaman 

Bulgaristan’ı kendi vata-
nı bildiler. Bu dostluk ve 
kardeşlik havasının hiç-
bir zaman bozulmaması-
nı, o zor günlerin tekrar 
yaşanmamasını temenni 
ediyorum” diye ifade etti.
Organizasyon için iki 

derneğe ve kitabıyla 
vesile olan Gülbahar 
Hanıma teşekkür eden 
Başkonsolos, yazarı 
bir demet çiçekle tebrik 
ederek, kitabını imzala-
tan ilk konuk oldu.
Gülbahar Kur tuluş, 

programın sonunda ken-
disini tebrik eden okuyu-
culara kitabını imzaladı.
       Resmiye MÜMÜN

Kırcaali, Ulusal Kamu Denetçileri 
Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Kırcaali İlçesi Kamu De-
netçisi Rasim Musa’nın 
daveti üzerine Kırcaali’de 
Ulusal Kamu Denetçileri 
Toplantısı gerçekleştiril-
di. Toplantıya Bulgaristan 
Kamu Denetçisi Diana 
Kovaçeva ve Kırcaali Be-
lediye Başkanı Müh. Ha-
san Azis de katıldı.

Kamu denetçileri, yeni 
seçilen yerel yönetim 
makamlar ı -  belediye 
başkanlarını ve beledi-
ye meclislerini işbirliğine 
davet ettikleri Kırcaali 
Bildirgesi'ni oybirliğiyle 
kabul etti. Yerel ombuds-
manlar ağı başkanı Dr. 
İvan Kapralov tarafından 
önerilen bildirge, Bulga-
ristan Ulusal Belediyeler 
Birliği ve Ulusal Belediye 
Meclisleri Birliği Yönetim 
Kurullarına hitap etmek-
tedir. Açık diyalog çağrı-
sında bulunularak vatan-
daşların acil sorunlarını 
tartışmak üzere yakın 
bir ortaklığın yürütülmesi 
önerilmektedir.

Bulgaristan Kamu De-

netçisi Diana Kovaçeva, 
bildirgeyi desteklediğini 
açıkladı. Kovaçeva, ül-
kedeki kamu denetçileri 

ağının kesinlikle genişle-
tilmesi gerektiğini söyledi. 
Ancak bunun yasal deği-
şiklikler gerektirdiğini be-
lirten Kovaçeva, ilçe kamu 
denetçileri ağı ile ulusal 
yerel yönetimlerin birlik-
leri arasında arabuluculuk 
yapmayı taahhüt etti.

K a m u  d e n e t ç i l e r i , 
Kovaçeva’yı vatandaşla-
rın iki grup sorun yaşa-
dıklarına dair bilgi verdiler. 

Onlar, kat mülkiyeti, su ve 
kanalizasyon hizmetleri 
ve nüfus kayıt işlemleriy-
le ilgili sorunların Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanlığının yetki alanına 
girdiğini, engelli insanların 
araçlarının park edilmesi-
nin düzenlenmesinden 
bağış hesaplarıyla ilgili 
işlem yapma yetkisinin 
düzenlenmesine kadar 
sorunları kapsayan ikinci 
grup sorunun Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Bakan-
lığının yetki alanına girdi-
ğini kaydetti.

B e l e d i y e  B a ş k a n ı 
Müh. Hasan Azis, Ulu-
sal Belediyeler Birliği'nin 
(NSROB) yeni yönetim 
kuruluna girmesi takdirde 
kamu denetçileri ağının 
yönetimi ile NSROB ara-
sında bir toplantı yapılma-
sına aracı olacağını vur-
guladı. Belediye Başkanı, 
kamu denetçilerinin göre-
ve seçimle geldiklerini ve 
toplumda itibarlarını ken-
dilerinin kazandıklarını 
ifade etti. Müh. Azis,”Bir 
kamu denetçiliğinin kade-
ri kamu denetçisinin kendi 
elindedir” dedi. Kamu de-
netçileri ağının lehine lo-
bicilik faaliyetleri gerçek-
leştirmeye yönelik Burgaz 
Belediye Başkanı Dimitır 
Nikolov’un girişimini des-
teklediğini açıkladı. Müh. 
Azis, toplantıya ev sahip-
liği yapan Rasim Musa'nın 
Kırcaali ilçesinde kamu 
denetçiliği kurumunun 
otoritesinin ar tmasına 
katkısı olduğunu söyledi.

               Kırcaali Haber

Üniversitelerde pedagoji 
okuyan öğrenci lere 

üçüncü bir burs
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, bakan-

lıkta düzenlenen 2019 yılında mesleki alanların 
ve üniversitelerin reyting sıralaması sonuçlarının 
tanıtıldığı basın toplantısında "Pedagoji ve Peda-
goji Bilimleri" uzmanlık alanında eğitim gören ve 
öğretmen olarak mezun olan üniversite öğrencile-
rine üçüncü bir burs verileceğini açıkladı. Bu burs, 
gerek üniversiteye kayıt oldukları sırada, gerekse 
yükseköğrenim gördükleri sırada yüksek puanlı 
öğrencilere verilecek.

Amaç, eğitim uzmanlarının seviyesini yükselt-
mektir.

Vılçev, yüksek eğitim kurumlarına kabul edilecek 
toplam öğrenci kontenjanının 6000-7000 öğrenci 
azaltılması öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan’ın ifadesine göre, yurtdışında eğitim al-
mayı seçen lise mezunlarının sayısı azalmaktadır. 

Geçen yıl bu amaçla lise mezuniyetini tasdikleyen 
3 500 belge alındı. Bu sayı, bu tür belgelerin yüz-
de 7’sini oluşturur.

Vılçev, 2020 Yüksek Eğitimi Geliştirme 
Stratejisi’ne de değindi. Bakan, stratejideki yeni 
şeyin, optimizasyon politikası olmayacağını ve 
Avrupa üniversitelerinin ağlarıyla daha fazla bağ-
lantılı olması için Bulgar üniversitelerinin geliştiril-
mesine yönelik olacağını kaydetti.

Ortak müfredatlar, ortak diplomalar, paylaşılan 
hocalar, kaynaklar ve imkanların yanı sıra payla-
şılan programlar da öngörülmektedir.

Bakan, ”Fonlar, yükseköğretim kurumlarının 
belirli politikalarına harcanacak- ülkedeki yükse-
köğretim kurumları arasında bağlantı kurulması, 
genç öğretmenlere yatırım yapılması, pedagoji 
eğitimine yönelik ulusal program uygulanması” 
diye izah etti.
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Sakarya'da, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu 
göçün 30. yılına ilişkin program düzenlendi

Sakarya’nın Serdivan 
Belediyesi Kültür ve Kong-
re Merkezinde gerçekleş-
tirilen programda konuşan 
Vali Ahmet Hamdi Nayir, 
insanlık tarihinin acılarla 
yoğrulduğunu, daha çok 
acı, gözyaşı, zulüm, göç, 
göç yolunda ölümler ve 
hastalıklarla mücadele ol-
duğunu, Anadolu'nun ise 
tüm insanlığa açılmış en 
güvenilir liman olduğunu 
söyledi.

S a k a r y a ' n ı n , 
Balkanlar'dan Kafkaslar'a 
insanlığın özeti şeklinde 
örülmüş bir kent olduğunu 
dile getiren Nayir, "Bu şe-
hirde bir huzur iklimi var, 
dünyanın birçok yerinden, 
her coğrafyasından bura-
ya gelerek ötekileştiril-
meden asli unsur olarak 
çalışmaya, barınmaya 
devam eden insanlarımız 
da çoğunlukta bulunu-
yor. Balkanlar'dan gelen 
insanlarımızın üretici gü-
cünün, çalışkanlığının 
ve uyum kabiliyetlerinin, 
Anadolu'ya da Sakar-
ya’mıza da çok şeyler 
ilave ettiğine inanıyoruz. 
Bizler, tüm dünya insan-

larının en güzeline layık 
olduğunu düşünüyoruz. 
8 milyar insanı barındıran 
bu dünyanın, 16 milyara 
yetecek bir yer olduğu 
kanaatindeyiz.

Yeter ki paylaşmasını 
bilelim, yeter ki insan-
lık olarak bize düşen en 
güzel davranışı sergile-
yebilelim. Hiçbir milletin 
Balkanlar'da yaşanan bu 

tür olaylarla karşılaşma-
sını istemeyiz, en büyük 
arzumuz ve dileğimiz bu-
dur." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
Yüce de Anadolu'nun 
insanları bağrına basan 
önemli bir vatan topra-
ğı olduğunu aktararak, 
dünyada ufuk açan Türk 
milletinin her türlü çileye 

rağmen kendi benliklerin-
den vazgeçmediğini, dili-
ni, dinini ve ülkülerini terk 
etmediklerini kaydetti.

Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu Genel 
Başkanı Sabri Mutlu da 
30 yıl önceki göçü yaşa-
yanlardan birisi olduğunu 
belir terek, yaşananları 
yeni nesle anlatmaya ça-
lıştığını ifade etti.

Sakarya Balkan Göç-
menleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başka-
nı Erdinç Bilaloğlu ise 
1877-1878 Osmanlı -
Rus savaşından sonra 
Balkanlar'dan Anadolu'ya 
1 milyondan fazla Müslü-
man Türkün göç etmek 
zorunda kaldığını, son-
raki yıllarda da insanların 
doğduğu, büyüdüğü ata 
topraklarını terk etmeye 
zorlandığını, herkesin is-
tikametinin de ana vatan 
toprağı Türkiye olduğunu, 
şimdi ise değişenin sade-
ce göçün şekli olduğuna 
işaret etti.

Programın ardından 
Uludağ Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi Kader Öz-
lem, Belene Mağdurları 
Seydali Aliş Akgün ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi 
Zürfettin Hacıoğlu'nun ko-
nuşmacı olduğu bir sem-
pozyum düzenlendi.

Programa, Sakarya Uy-
gulamalı Bilimleri Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Sarıbıyık, Sa-
karya Esnaf Odaları Birli-
ği Başkanı Hasan Alişan, 
Balkan ve Rumeli dernek-
leri temsilcileri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.
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Borisov, Bulgaristan’daki büyük Alman 
şirketlerinin temsilcileriyle görüştü

Başbakan Boyko Bori-
sov, Alman-Bulgar Sa-
nayi ve Ticaret Odası ve 
Alman Ekonomisi Doğu 
Komisyonu temsilcileri 
ile yaptığı görüşmede, 
“Bulgaristan'da iş ge-
liştirme için mükemmel 
koşullar var. Anketlere 
göre, Alman firmalarının 
% 88'inin ülkemize tekrar 
yatırım yapıp yapmaya-
caklarına ilişkin soruyu 
olumlu bir şekilde cevap-
laması rastgele değildir” 
diye kaydetti.

Başbakanlık konutunda 
Başbakan Boyko Bori-
sov ile yapılan görüşme-
ye Bulgaristan'da işlerini 
geliştirmek ve şirketini 
büyütmek isteyen büyük 
Alman şirketlerinin temsil-
cileri katıldı. Alman şirket-
lerinin ulaştırma altyapısı, 
enerji ve enerji verimliliği, 
su ve atık yönetimi, maki-
ne mühendisliği, oto par-
çaları ve üretimi, elektrik 
elektronik mühendisliği, 
gıda endüstrisi ve başka 
alanlara gösterdiği ilgi 
geleceğe yönelik yatırım 
perspektifi sunmaktadır.

Top lant ıya  kat ı lan -
lar Başbakan Boyko 
Borisov'un Bulgaristan'da 
Alman yatırımlarının artı-

rılması konusuyla bizzat 
ilgilenmesini memnuni-
yetle karşıladı. Alman 
- Doğu Ticaret Birliği 
Doğu Avrupa Çalışma 
Grubu Sözcüsü Janusz 

Kulyk,”İki ülke arasında-
ki ilişkiler son derece iyi 
gelişmiştir. Bulgaristan'da 
60 000'den fazla çalışanı 
olan 1400'den fazla Al-
man şirketi faaliyet gös-
termektedir. İlişkilerimizin 
gelişimi son derece olum-
lu” diye vurguladı.

Almanya, Bulgaristan'ın 
önde gelen dış ticaret or-
tağı olmaya devam edi-

yor. Ocak - Ağustos 2019 
döneminde Almanya'ya 
yaptığımız ihracat 2.876 
milyar avro tutarında 
olup, 2018'de aynı döne-
me göre % 1.3 oranında 

artmıştır. Başbakan, ”Bul-
garistan, Almanya ile po-
zitif ticaret dengesine sa-
hip dünyadaki az sayıda 
ülkeden biri” dedi. 2018 
yılında iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 8,153 milyon 
avro ile rekor seviyeye 
ulaştı ve bu yıl 9 milyar 
avronun üzerinde olması 
bekleniyor.

2018 yılında Almanya-

dan yapılan doğrudan 
yabancı yatırımlar 105.4 
milyon avro tutarındadır. 
Bulgaristan'daki en büyük 
100 yatırımcının yaklaşık 
% 30'u Alman veya Al-

manların pay sahibi oldu-
ğu şirketlerdir.

Almanya, AB ülkeleri 
arasında Bulgaristan'a en 
çok turist gönderen ülke 
olup Bulgar turizm ürünü 
için en önemli pazarlar-
dan biridir. 2018 yılında 
ülkemizi 850 000'den 
fazla Alman turist ziyaret 
etmiştir.
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Mahkeme Slavi Trifonov’un 
partisinin kaydını reddetti
Ünlü şovmen ve pop-folk sanatçısı Slavi 

Trifonov’un kurduğu ve bir şarkısının adını verdiği 
“Yok Böyle Devlet” partisinin resmi kaydının Sofya 
Şehir Mahkemesi tarafından reddettiği bildirildi. Tri-
fonov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açık-
lamada mahkemenin partiyi kayıt etmeme nedeni-
nin, Siyasi Parti Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca ya-
saklanan siyasi partinin sembolünde ulusal bayrağın 
var olduğu izlenimini veren beyaz, yeşil ve kırmızı 
renklerinin mevcut olması olduğunu vurguladı.

Trifonov, bu renklerin Parlamentoda temsil edilen 
Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP), Bulgaristan'ın 
Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB) ve Ataka parti-
sinin sembollerinde de yer aldığını söyledi.

Şovmen ayrıca bu sebep olmasaydı başka bir se-
bep bulunacağını kaydetti.

Trifonov, açıklamasında parlamentoda temsil edi-
len partilerin sembollerinde var olan renklerin “Yok 
Böyle Devlet” partisinin sembolünde olmasına izin 
verilmediğine dikkat çekti.

Trifonov, şu ifadeleri kullandı: ”Ve nesnel olarak 
bakalım-bu, sadece kurgusal bir sebep. Bu sebep 
olmasaydı, partinin adı olurdu. Partinin sembolü 
veya adı olmasaydı, parti liderinin adı olurdu. Parti 
liderinin adı olmasaydı, parti liderinin memleketinin 
adı olurdu.

Açık olalım – onlar referandum olmasını istemi-
yorlar, doğrudan demokrasi olmasını istemiyorlar, 
halkın sesine kulak veren, referandumları, doğrudan 
demokrasiyi savunan bir parti olmasını istemiyorlar.

Sevgili Onlar, gerçekten bizi durduracağını mı dü-
şünüyorlar acaba? Renkler ve isimlerle? Bizi durdu-
ramazsınız, çünkü renkler ve isimler önemli değildir, 
ancak içerik önemlidir.

Bir sonraki düzeyde mahkeme bu çılgınca ve 
yasadışı kararı onaylarsa, farklı bir isimle ve farklı 
renklerle yeni bir parti kaydettireceğim. Ancak aynı 
sivil ve politik hedeflere sahip olacak – bu da hiçbir 
mahkemenin yasaklayamayacağı bir şey. Yaşasın 
demokrasi ve ifade özgürlüğü!"
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Avrupa Konseyi: Bulgaristan, ırkçılığı herhangi 
bir suçu ağırlaştıran bir neden saymalı 
“Hükümetin derhal at-

ması gereken adımlardan 
biri, ırkçı teşviklerin her-
hangi bir suçu ağırlaştı-

rıcı sebep olarak düzen-
lenmesi, zorla göç ettiril-
mesinin ve bir azınlığın 
üyeleri olarak tanımlanan 
kişilerin kayıt işlemlerine 
ilişkin kararlar da dahil ol-
mak üzere Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi karar-
larını uygulamaktır.”

Bunlar, birkaç gün önce 
Bulgaristan'ı ziyarette bu-
lunan Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi İnsan Hakları 
Komiseri Dunja Mijatovic 
tarafından yapılan bir dizi 
kritik saptama ve öneri-
den sadece birkaçıdır. Bu 
kritik saptama ve öneriler, 
Avrupa Komisyonu’nun 
Bulgaristan hakkındaki 
özel raporunu açıklama-
sından önce en eski pan-
Avrupa ve insan hakları 
örgütü tarafından yayın-
landı ve genel olarak ra-
porda ne yazılacağının 
özetidir. Mijatoviç'in ziya-
reti sırasında bulunulan 
saptamalarla ilgili yazılı 
açıklamanın başlığı, "Bul-
garistan insan haklarının 
bir tehdit olarak gösteril-
mesine karşı durmalı ve 
nefret söylemleri ve aile 
içi şiddet ile mücadele 
çabalarını artırmalıdır”.

Açıklamada yalnızca Ro-
manların değil, diğer azın-
lık gruplarının söz konusu 
olduğu belirtilmektedir.

Mijatovic, yazılı açıkla-
masında, "Bulgaristan'da-
ki azınlık gruplarına karşı 
tutuma ve imaja yönelik 
siyasi ve kültürel değişi-
me ihtiyaç var. (...) Aşırılık 
yanlısı gruplar tarafından 
düzenlenen gösterilerden 
endişe duyuyorum ve yet-
kilileri bu tür yürüyüşleri 
kategorik bir şekilde ve 
kamusal olarak kınamaya 
çağırıyorum” diyor.

Şu anda Ceza Kanu-
nunda bu yönde en son 
2011'de değişiklikler ya-
pılmıştır. Irkçılığın kapsa-

mı- vaaz ve kışkırtmadan, 
şiddet kullanımı ve başka 
sının mülküne zarar ver-
mekten, bu tür örgütlere 
üye olma veya bu tür ey-
lemlerin sistematik olarak 
işlenmesine kadar olduk-
ça geniştir. Cezalar 6 yıla 
kadar hapis cezasına ka-
dar ulaşıyor.

Sorun yasalarda değil 
uygulamada

Dunja Mijatovic’in ifa-
desine göre sorun, Ceza 
Kanunu’nun fiili olarak 
uygulanmaması ve özel-
likle yetkililerin düşman-
lık ve nefret söylemlerine 
neredeyse tepkisiz ya da 
pasif olmalarıdır. Mijato-
vic, şu ifadeleri kullandı: 
“Bazı üst düzey politika-
cıların nefret söylemleri 
kullandığı ciddi olaylara 
tepki verilmemesi – ki bu 
sistematik olarak cezasız 
kalan bir şey, endişe ve-
ricidir”.

Mijatovic, Romanların 
Voyvodino köyünden de 
dahil olmak üzere birçok 
köyden Roman karşıtı 
yürüyüşlerin ardından ev-
lerini terk etmeye zorlan-
masını kınıyor. AB İnsan 
Hakları Komiseri, ”Bu tür 
yıkıcı olaylar, nefret söy-
lemlerinin insanların ve 
bütün toplulukların ya-
şamları üzerindeki yıkıcı 
etkisini göstermektedir. 
Yetkililerin, etkilenen ki-
şilerin durumuyla acilen 
ilgilenmeleri için ısrar edi-
yorum” diye belirtti.

İstanbul Sözleşmesi 
ve yanlış bilgilendirme 
hakkında

AB İnsan Hakları Komi-
seri, 'İstanbul Sözleşme-
si' olarak bilinen Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi, Çocuk Koruma 
Stratejisi, Sosyal Hizmet-

ler Kanunu’ndaki değişik-
likler karşıtı tavırlardan, 
yanlış bilgilendirmeden ve 
basın özgürlüğünün kötü-
leşmesinden dolayı bu 
belgeler üzerine normal 
bir tartışma yapılamadı-
ğını kaydetmektedir.

Mijatovic, ”Birkaç yıl 
önce İstanbul Sözleş-
mesinin onaylanmasıyla 
ilgili başlayan kamuoyu 
tartışmaları yanlış bilgi-
lendirme ve toplumda 
uzun süredir devam eden 
cinsiyet klişelerinin yeni-
den doğrulanmasına ne-
den olmuştur. Hükümetin 
Çocuk Stratejisi’ni geri 
çekmesi ve çoktan kabul 
edilen Sosyal Hizmetler 
Kanunu’nda değişiklikle-
rin yürürlüğe girmesinin 
olası bir ertelemesi de 
aynı çizgiyi izliyor” diyor.

AB İnsan Hakları Komi-
seri, hükümeti kendi deyi-
şi ile bu tehlikeli eğilimlere 
karşı çıkmaya ve halkın 
aile içi şiddet ve çocuk 
mağdurlarını koruma ihti-
yacını fark etmelerine yar-
dımcı olmaya davet ediyor

Mijatovic, yetkilileri ısrar-
la İstanbul Sözleşmesi’nin 
onaylanması yönünde tar-
tışmaları yeniden günde-
me getirmeye çağırıyor. 
AB İnsan Hakları Komise-
ri, ayrıca Çocuk Koruma 
Stratejisi’nin kabul edil-
mesi ve Sosyal Hizmetler 
Kanunu’nun zamanında 
ve etkili bir şekilde uygu-
lanmasının sağlanması 
için çağrıda bulunmakta 
ve ayrıca insan hakları 
savunucularına ve özel-
likle de kadın ve LGBT 
aktivistlerine karşı artan 
düşmanlık iklimine ilişkin 
kaygılarını dile getirmek-
tedir.

Medyanın durumu 
hakkında

Mijatovic, ”Ayrıca medya 
özgürlüğünün bozulmaya 
devam etmesi, gerçek 
sahiplerinin kimliğinin 
gizlenmesi, gazetecilere 
yönelik tehditler, tacizler 
ve hakaret davalarının 
kötüye kullanılmasından 

dolayı endişeliyim” diyor.
Açıklamada buna ek ola-

rak, medya güvenilirliğinin 
siyasetin medya üzerin-
deki etkisinden önemli öl-
çüde zarar gördüğü ifade 
edilmektedir. AB İnsan 
Hakları Komiseri, ”Bu dur-
durulmalı. Vatandaşların 
demokratik sürece daha 

aktif olarak katılması için 
özgür, araştırmacı ve ba-
ğımsız medyaya ihtiyacı 
var. Gazeteciler, çalış-
malarına müdahale edil-
meksizin önemli rollerini 
yerine getirme konusunda 
özgür olmalıdırlar” diyor.

           Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın en zor projesine Türk imzası
Sofya'yı Filibe'ye bağ-

layan demiryolunun 20 
kilometrelik Elin Pelin-
Vakarel Demiryolu Hattı 
ihalesini Cengiz İnşaat 
ve Duygu Mühendislik 
tarafından kurulan DZZD 
Cen-Duy Demiryolu Elin 
Pelin İş Ortaklığı kazan-

dı.
Bulgaristan'da en zor 

proje olarak ünlenen "Elin 
Pelin-Vakarel Demiryolu 
Hattı" ihalesini Cengiz İn-
şaat-Duygu Mühendislik 
İş Ortaklığı kazandı.
Cengiz Holding'den ya-

pılan açıklamaya göre, 
Bulgaristan'da son 70 
yıl içinde yapılacak en 
zor inşaat projesi olarak 
kabul edilen hattın iha-
le bedeli ise 255 milyon 
avro. Bulgaristan demir-
yolu ağının en stratejik 
bölümünü oluşturan 20 
kilometrelik hat, Türk 
şirketlerinin oluşturduğu 
ortaklık tarafından yapı-
lacak.
Bulgaristan Ulusal De-

miryolu Altyapısı Şirketi 
(NRIC) tarafından ihale 
edilen projenin yapılma-
sına 2014 yılında karar 
verildi. Sofya-Filibe hattı 
olarak adlandırılan de-
miryolu hattı için yakla-
şık 1 milyar avro bütçe 
ayrıldı. Hattın en önemli 
etabını ise Elin Pelin-Va-
karel kesimi oluşturuyor.
İhale sürecinde Çin, 

Türkiye, Yunanistan, İtal-
ya, İspanya, Portekiz, Po-
lonya ve Bulgaristan’dan 
9 şirket yarıştı. İpi ise 

Cengiz İnşaat ve Duygu 
Mühendislik’in kurduğu 
DZZD Cen-Duy Demiryo-
lu Elin Pelin İş Ortaklığı 
göğüsledi.
72 ayda tamamlanacak 

20 kilometrelik demiryolu 
hattının 7,68 kilometresini 
çift tüp, 2 adet tünel yapı-

mı oluşturuyor.
Yeni Avusturya Tünel 

Açma Metodu (NATM) 
olarak inşa edilecek yapı 
tamamlandığında ise 
Bulgaristan'ın en uzun 
demiryolu tüneli olacak.
Bu tünellerin dışında 

proje kapsamında 8 köp-
rü, 11 menfez ve yerleşim 
yerlerinin olduğu yerler-
de ise 700 metrelik ses 
duvarı yapılacak. Ayrıca 
Elin Pelin yeni gar binası 
ile Pobit Kamık gar istas-
yonu proje kapsamında 
yapılırken, Vakarel Garı 
ve çevresi de yeniden 
düzenlenecek. 20 kilo-
metrelik hattın sinyali-
zasyon ve video gözetim 
sistemleri de yine ortaklık 
tarafından kurulacak.
MODERNİZASYONUN 

EN ÖNEMLİ PARÇASI
Açıklamada görüşlerine 

yer verilen Bulgaristan 
Ulusal Demiryolu Altyapı 
Şirketi Müdürü Krasimir 
Papukçiyski, Sofya-Fi-
libe Demiryolu Hattının 
Modernizasyonu projesi-
nin en önemli parçasının 
Elin Pelin - Vakarel bölü-
mü olduğunu belirtti.
Projenin tarihi bir misyo-

na da sahip olduğunu ifa-
de eden Papukçiyski, "Bu 

hat tüm güzergahtaki en 
ağır ve zor bölüm. Son 70 
yıl içinde Bulgaristan’da 
böyle bir proje hayata 
geçirilmedi. Son olarak 
1949-1951 yılları ara-
sında Balkan Dağları 
ile Sredna Gora Dağı'nı 
birleştiren Koznitsa Tü-

neli yapıldı. 
Yirminci yüz-
yılın ikinci ya-
rısından itiba-
ren ülkemizde 
böyle bir tesis 
inşa edilmedi." 
ifadelerini kul-
landı.
Cengiz İnşa-

at Genel Mü-
dür Yardımcısı 
Ahmet Koyun-
cu ise Bulga-
ristan’daki en 
zor  pro jeye 
imza atacak-
larını kaydetti.
Koyuncu, söz-

lerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye’de hayata ge-

çirdiğimiz projeler ile bü-
yük bir deneyime, bilgi bi-
rikimine, yetişmiş kaliteli 
personele ve iş geliştirme 
kapasitesine sahip olduk. 
Bu birikim sınırlarımızı 
aşmamızı; dünyanın en 
zor projelerine talip ol-
mamızı sağladı. Türkiye 
artık mühendislik, know-
how ihraç eder hale geldi.
Bu bakış açısıyla yurt-

dışında büyümeye baş-
ladık. Birçok ilke imza 
atarken son olarak da 
Bulgar istan projesini 
üstlenerek yurt dışında 
büyüme yolunda önemli 
bir ivme kazandık. Tabiat 
şartları, zemin açısından 
sıkıntılı bir bölge ve mü-
hendislik açısından da 
dünyada sayılı firmaların 
üstesinden gelebilece-
ği bir proje. Ancak biz 
olumsuzluklardan çekin-
miyoruz, aksine heyecan 
duyuyoruz. Önümüzdeki 
günlerde yurt dışında 
başka projeleri de haya-
ta geçireceğiz ve yurt dı-
şında büyüme stratejisini 
sürdüreceğiz."
            Kırcaali Haber
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Şumnu’da Beşinci Dil, Kültür, 
Sanat ve STK Çalıştayı Düzenlendi

Avrupa Liberalleri Başkan 
Yardımcısı, Avrupa Meclisin-
de Milletvekili ve HÖH Gençlik 
Kolları Başkanı İlhan Küçük’ün 
himayesi altında Şumen’de 
(Şumnu) 7 Aralık günü Beşinci 
Dil, Kültür, Sanat ve STK Ça-
lıştayı düzenlendi.
Bulgaristan’ın dört bir ya-

nında faaliyetlerini sürdüren 
Türk sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, Şumen (Şumnu), 
Razgrad (Hezargrad), Ruse 

(Rusçuk), Silistra (Silistre), 
Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), 
Varna, Targovişte (Eski Cuma), 
Burgas (Burgaz), Sofya, Kır-
cali (Kırcaali), Plovdiv (Filibe), 
Smolyan (Paşmaklı) ve Gotse 
Delçev’den (Nevrokop) çok 
sayıda gazeteci, yazar, öğ-
retmen, aydın kişiler bir araya 
gelip verimli bir çalışma ger-
çekleştirdi.
Ü ç  p a n e l d e n  o l u ş a n 

Çalıştay’da eğitim, sosyal so-

runlar, kültür, işbirliği gibi ko-
nular ele alınıp değerlendirildi.
Mukaddes Nalbant’ın mo-

deratörlüğünde gerçekleşen 
,,Bulgaristan Cumhuriyeti top-
raklarında Türk kültür mirasının 
korunması ve yayılması” adlı 
panelde Barış Halk Kültürevi 
Sekreteri İbram Ahmed “Ağır-
lıklı olarak Türk etnik grubuyla 
çalışan Bulgaristan'daki Halk 
okumaevleri. Geçmişi, bugünü, 

geleceği. AB'nin rolü ve genç 
neslin okumaevi faaliyetlerine 
bakışı.” başlıklı bir konuşma 
yaptı.
Aynı panel kapsamında Ne-

vena Gramatikova “Hayat Bay-
ramı – Bulgaristan’daki Alevi-
Bektaşi topluluğunun kültürün-
de Hıdırellez Geleneği” konulu 
konuşmasını gerçekleştirdi.
Zvinitsa köyü Halk Kül-

türevi Sekreteri Muharem 
Aliosman’da Doğu Rodoplarda 

yaşayan alevi – kızılbaş Türk-
lerinin inançları ve folklorü adlı 
kitabın tanıtımını yaptı.
Panel kapsamında son ko-

nuşmacı Mevlana – 2012 Halk 
Kültürevi Sekreteri Nurten 
Köse, adı geçen halk kültüre-
vinin faaliyetlerini tanıttı.
Kuzey ve Doğu Bulgaristan 

Türkçe Öğretmenleri Derneği 
Başkanı Emine Halil, ,,Bulga-
ristan topraklarında var olma-

mız için – Ana Dilim Türkçe” 
adlı ikinci panelin moderatör-
lüğünü yaptı.
Bu panel kapsamında ilk su-

numu eski Türkçe Müfettişi 
Fikriye Mehmed yaparak Bul-
garistan’daki yeni Türkçe ders 
kitaplarını tanıttı.
Fotinovo köyü Hristo Smir-

nenski İlköğretim Okulu Türk-
çe Öğretmeni Zekiye Hasan 
de ikinci sunumu gerçekleştirip 
Kırcaali ilinde Ana Dili eğitimi 

hakkında bilgi verdi.
BNT ve BNR Türkçe Haberler 

Editörü Mine Adalı-Radoyko-
va, “Bulgaristan’da Türkçenin 
korunması ve yaygınlaştırıl-
ması çalışmalarında STK’ların 
rolü” başlıklı sunumu yaptı.
Krumovgrad Demet Derneği 

Başkanı Leyla Mestan, Şair 
– yazar ve dava adamı Ömer 
Osman Erendoruk’u tanıttı.

Şa i r  Hab ibe 
Ahmetova da 
“ R o d o p l a r ’d a 
edebiyat ve ka-
dın” başlıklı su-
numunu yaptı.
,,Bulgarıstan’da 

Türkçe yayın ya-
pan basın” adlı 
üçüncü panel 
gazeteci Sevda 
Dükancı’nın mo-
deratörlüğünde 
gerçekleştirildi.
Panel kapsa-

mında BNR Kı-
deml i  Edi törü 

Tanya Blagova “Bulgaristan 
Milli Radyosu Türkçe yayınlar 
Bölümü - geçmişi, bugünü ve 
geleceği” başlığı altında bir su-
num yaptı.
Kırcali Haber Gazetesi Ge-

nel Yayın Yönetmeni Müzekki 
Ahmed’in ,,Kırcaali Haber Ga-
zetesi - geçmişi, bugünü ve 
geleceği” konulu sunumundan 
sonra çalıştay sona erdi.
                        Bizimgazete


