
KIRCAALİ HABER
   10 Haziran  2015        Yıl: IX                                     Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                      Sayı: 282                 Fiyatı 0,80 Lv.   

ISSN 1313 - 6925 

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти      

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

BULGARİSTAN 

PROGRAMLARI

Tel.: 032 262232

Sendikalardan Başkan Hasan Azis’e Ödül
Bulgaristan Bağımsız Sendi-

kaları Konfederasyonu (KNSB) 
Kırcaali Şubesi, sendikalara ve 
sosyal işbirliklerinin gelişme-
sine katkılarından dolayı Be-
lediye Başkanı Hasan Azis’e 
teşekkür plaketi verdi. Bu ödül 
kendilerine KNSB’nin Kırcaali 
Şubesinin 25. kuruluş yıl dö-
nümü sebebiyle verildi. KNSB 
Kırcaali Şubesi Başkanı İvanka 
Karakoleva: “Kırcaali Belediye 
Başkanının yedi toplu sözleş-
mesi bulunmaktadır. Belediye 
başkanımız, anlaşmaların bazı 
koşullarını yerine getirmekte 
zorluklar yaşamasına rağmen 

Toplu Çalışma Anlaşmaları-
nı imzalamaktan çekinmiyor. 

TİKA Heyeti Ömer Lütfi Kültür 
Derneğini Ziyaret etti

T.C. Başbakanlık Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) Balkanlar ve 
Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. 
Mahmut Çevik ve beraberindeki 
heyet Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneğini ziyaret ettiler.

Dernek Müdürü Müzekki Ah-
met tarafından karşılanan he-
yette Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Kırcaali Milletvekili 
Şabanali Ahmet de yer aldı.

Müzekki Ahmet değerli misa-
firlerine Derneğin tarihi ve ger-
çekleştirilen faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdi. 

TİKA’nın maddi desteğiyle ta-
miri ve donanımı yapılan Kültür 
ve Eğitim Merkezini de ziyaret 

eden heyet, burada yapılacak 
olan faaliyetler hakkında bilgi 
aldı. 

Dr. Mahmut Çevik Kültür ve 
Eğitim Merkezinin tüm soydaş-
lar ve vatandaşlar için hayırlı 
olmasını ve gençlerin vakitlerini 

geçireceği bir kültür ve eğitim 
yuvası olmasını diledi. TİKA 
olarak dernek tarafından yapı-
lacak olan önemli etkinliklere 
her zaman destek vereceklerini 
söyledi. 

Müzekki Ahmet, Dernek Yö-
netimi ve tüm soydaşların adına 
Sayın Çevik’e sağlamış oldukla-
rı desteklerden dolayı teşekkür-
lerini sundu. 

                       Kırcaali Haber

Selçuklu Belediyesi’nden Çernooçene’ye Araç Desteği

Konya’nın merkez Selçuklu 
İlçe Belediyesi 2013 yılında 
imzalanan protokol ile kar-
deş Belediye olunan Kırca-
ali iline bağlı Çernooçene 
Belediyesi’ne cenaze nakil, 
yıkama ve morg aracı hibe 
etti.
Birçok şehirle kardeş ilişkisi 

bulunan Selçuklu Belediyesi 
imkanlarını tarihi ve kültürel 
bağları bulunan kentlerle pay-
laşıyor. 2013 yılında iki şehir 
arasındaki karşılıklı ilişkiyi ar-
tırmak, belediyeler arasındaki 
bağı güçlendirmek, diyalogu 
geliştirmek, karşılıklı dene-
yim alışverişinde bulunmak 

amacıyla kardeş Belediye 
protokolü imzalanan Çernoo-
çene Belediyesi’ne, Selçuklu 
Belediyesi’nden araç desteği 
geldi. 
Nüfusunun tamamı Müslü-

man ve Türk olan Çernoo-
çene Belediyesi’ne, Selçuklu 
Belediyesi tarafından cenaze 
nakil, yıkama ve morg aracı, 
gerçekleştirilen protokol ile 
hibe edildi. Selçuklu Beledi-
yesi Encümen Salonu’nda 
gerçekleşen protokol imza 
törenine, Selçuklu Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Çernooçene Belediye Başka-
nı Aydın Arif Osman, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi Kırcaali 
Milletvekili Şaban Ali Ahmet, 
Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları ve Çernooçene 
Belediyesi’nden gelen heyet 
katıldı.
“Selçuklu Belediyesi olarak 

Müslüman ve Türk kardeşle-
rimize sorunlarının çözümü 
konusunda her platformda 
destek vermeye hazırız” diyen 
Selçuklu Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, “Çerno-
oçene Belediyesi ile yapmış 
olduğumuz bu protokolün 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
protokol ile kardeş şehir iliş-
kimizi daha da güçlendirmiş 
olduk. Desteklerinden dolayı 
da Kırcaali Milletvekili Şaban 
Ali Ahmet Beye teşekkür edi-
yorum. İnşallah oradaki bir ih-
tiyacın giderilmesine Selçuklu 
Belediyesi vesile olmuştur. Bu 
bir başlangıç olur ve daha iyi-
leri birlikte yaparız” dedi.
Selçuklu Belediyesi ile yapa-

cağımız ortak faaliyetlerle iki 
halk arasındaki bağlar daha 
da güçlenecektir diyen Çer-
nooçene Belediye Başkanı 
Aydın Arif Osman ise, “Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay’ın bize sunduğu 
bu hizmet hakikaten önemli 
bir hizmet. Çünkü bölgemizin 
böyle bir hizmete ihtiyacı var 
ve bu ihtiyacı giderdiği için 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ediyorum. Bu hizmet insan 
hayatının sonunu ilgilendiren 
bir hizmet ama sonsuza ka-
dar sürecek bir hizmettir. İki 
kardeş şehir arasındaki ilişki-
lerin artarak devam etmesini 
diliyorum” diye konuştu.
İmzalanan protokolün ar-

dından Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Çernooçene Belediye Başka-
nı Aydın Arif Osman’a cenaze 
nakil, yıkama ve morg aracı-
nın anahtarını teslim etti.

Devamı 3’de



  Kırcaali Haber 210 Haziran 2015 HABERLER

AP Milletvekili Necmi Ali, Kırcaali’de bilgilendirme ofisi açtı
Hak ve Özgür lükler 

Hareketi (HÖH) Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili 
Necmi Ali, Kırcaali’de bil-
gilendirme ofisinin açılışı-
nı yaptı.

Açılışa, Kırcaali Bölgesi 
Milletvekilleri Erdinç Hay-
rullah, Şabanali Ahmet, 
Saliha Emin ve Musta-
fa Ahmet, Kırcaali il ve 
ilçe belediye başkanları 
ve belediye başkan yar-
dımcılar, Cebel Belediye 
Başkanı ve HÖH Kırcaali 
İl Teşkilatı Başkanı Bah-
ri Ömer, Meclis Üyeleri, 
Kırcaali Bölgesi HÖH 
İlçe Teşkilatı Başkanları, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
HÖH Gençlik Kolları Kır-
caali İl ve ilçe teşkilatı 
temsilcileri yanı sıra çok 
sayıda partili katıldı. 

Açı l ış  konuşmasını 
yapan HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı Başkanı Bahri 
Ömer, “Böyle bir bilgilen-
dirme ofisini bazı Avrupa 
ülkelerinde ve Kırcaali’de 
açma fikri geçen AP Mil-
letvekili Seçimlerinde va-
tandaşlarımız tarafından 
ortaya atılmıştı. Onların 
isteği üzere biz bugün 
Kırcaali’de ofis açmakta-
yız. Bazı duyumlar aldık, 
böyle bir bilgilendirme 
ofisine ne gerek var diye. 
Tam tersi, tam da bugün-
lerde bu ofise ihtiyacımız 
var. Bulgaristan 8 yıl önce 
Avrupa Birliği üyesi bir 

ülke oldu, ancak görüyo-
ruz ki demokrasi bizden 
çok uzak. Avrupa’da hala 
sesimizi duyan yok, fakat 
bizleri duymaları gere-
kiyor. Bizim Avrupa’daki 
sesimiz, oradaki milletve-
killerimizdir. Onlar, vatan-
daşlarımızın, kardeşleri-
mizin ve seçmenlerimizin 
Avrupa’daki sesidir. Sıkın-
tılarını, görüşlerini ve pay-
laşmak istedikleri her şeyi 
ofisimize gelip AP Millet-
vekilleriyle paylaşabilirler” 
diye konuştu. 

AP Milletvekili Necmi 
Ali, Kırcaali ilinin 7 ilçe 
belediye başkanlarıyla 
işbirliği içerisinde olduk-
larını ve bölgedeki prob-
lemleri Avrupa düzeyine 
taşıdıklarını belirtti. Nec-

mi Ali konuşmasında, 
“Kırcaali sadece bölge 
için değil, ülke için de 
her zaman kamuoyunun 
bir barometresi olmuştur. 
Her zaman söylediğim 
gibi haberlerin üretildiği 
yer her zaman Sofya ve 
Kırcaali olmuştur. Artık bir 
yıldır Avrupa Parlamen-
tosundayız. Tabii ki, eli-
mizden geldiğince çeşitli 
sorunları komisyonlara 
ve Avrupa Komiserleri-
nin dikkatine sunuyoruz 
ve bunu da en uygun bir 
şekilde yaptığımıza inanı-
yorum” dedi. 

HÖH Kırcaali Millet-
vekili Erdinç Hayrullah, 
konuşmasında, “Bu -
gün bu açılıştan dolayı 
ben ve arkadaşlarım da 

çok mutlu ve heyecan-
lıyız. Biliyorsunuz Av-
rupa Parlamentosu’nda 
Bulgaristan’ı temsilen 17 
milletvekili var. Bunlardan 
4’ü HÖH’ten ve onlardan 
biri de Kırcaali’den Nec-
mi Ali’dir. Bugün bu ofisin 
açılışı Avrupa Birliği’nin 
ikinci dönem /2014-2020/ 
destek programları ile 
aynı zamana denk geli-
yor. Bu ofis Avrupa Mil-
letvekilimizin yanı sıra, 
Bulgaristan Parlamento-
sundaki Kırcaali Milletve-
killerinin de bilgilendirme 
ofisi olacak. Aynı zaman-
da burada önemli ka-
rarların alınacağı bir yer 
olacağına da inanıyorum” 
diye ifade etti.
            Kırcaali Haber

Başmüftü Hacı, Türkiye İçişleri Bakanı 
Sebahattin Öztürk’ü makamında kabul etti

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Hacı, 
Türkiye Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanı Sebahat-
tin Öztürk’ü ve berabe-
rindeki heyeti makamın-
da kabul etti. 
Türkiye İçişleri Baka-

nı Sebahattin Öztürk 
Başmüftülüğü ziyareti 
sırasında, “Türkiye ve 
Bulgaristan iki egemen 
ülkedir, fakat Türkiye’ye 
göç eden soydaşlarımız 
iki halk arasındaki bağ-
lantının en büyük gös-
tergesidir. Bu soydaş-
larımız iki ülke arasında 
doğal köprüdür ve olma-
ya da devam edecektir” 
dedi.
Bakanın ifadesine göre 

Türkiye’deki vatandaşla-
rımız Bulgaristan Müslü-
manlarının yaşam kali-
tesiyle çok ilgileniyor ve 
onların ülkenin ve Avru-
pa Birliği’nin demokratik 
değerlerinden faydala-
nacaklarına inanıyor. 
Başmüftü Dr. Mustafa 

Hacı, “Son yıllarda aşırı 
sağ siyasi güçler Müslü-
manların dini inancı ve 
kutsal yerleri üzerinde 
oyun oynamaya cesa-
ret etseler de vatan-
daşlarımızın rahatsızlık 
verilmeden özgürce 
dini inancını yaşama-
ları hakkını korumamız 

bizim için son derece 
önemli” dedi. Başmüf-
tünün ifadesine göre 
iki ülkenin vatandaşları 
arasındaki manevi bağ 
çeşitli alanlarda daha 
etkili işbirliği yapılması 
için önemli bir araçtır. 
Başmüftü, manevi alan-
la ilgili olarak Başmüftü-

lüğün ve Türkiye Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın 
geleceğe yönelik kaliteli 
bir vizyonla çok iyi bir 
ortak işbirliği içerisinde 
olduklarını belirtti. 
Protokol görüşmesi 

karşılıklı hediyeleşme-
den sonra sona erdi. 
           Kırcaali Haber

Merve Mustafa’ya 
altın madalya 

Kırcaali Yordan Yovkov Lisesi 3.sınıf öğ-
rencisi Merve Mesut Mustafa Taralej Öğrenci 
Yarışması’nda altın madalya kazandı. Büyük ödü-
lü, Eğitim Bakanlığı’nın yarışma takviminde yer 
alan 2015 Uluslararası Taralej Yarışması’nda Kır-
caali ilini onurla temsil etmesinden dolayı hak etti. 

Kırcaali Asker Kulübü’nde 24 Mayıs Slav Alfa-
besi ve Bulgar Kültürü Günü münasebetiyle dü-
zenlenen ödül töreninde altın madalya Merve’ye 
bizzat Kırcaali Valisi İliya İliev tarafından sunuldu. 

Slıntse Anaokulu mezunları 
törenle uğurlandı

Ardino (Eğridere) Slıntse Anaokulunda düzenle-
nen mezuniyet töreniyle birinci sınıfa gidecek ço-
cuklar uğurlandı. Geçirdikleri dört yıldan sonra 29 
çocuk öğretmenleri Gülzade Hamzova ve Lidiya 
Uzunova’ya veda ettiler. Uğurlama töreni, “Hoşça 
kal, Anaokulu! Merhaba, Okul!” başlığı altında Ro-
dopska İskra Halk Toplum Merkezi Salonu’nda ger-

çekleşti. 
Anaokulu mezunları, törene katılan ebeveynleri 

ve misafirleri şarkı, şiir, dans ve oyunlardan ibaret 
zengin bir program sundular.

Anaokulu Müdürü Dimitrina Aleksandrova, çocuk-
lara eğitim sertifikası ve ilkokula hazırlık çalışmala-
rında elde edilen başarılar için birer takdir belgesi 
sundu. Müdür, birinci sınıfa gidecek çocuklara yeni 
öğretmenlerine güvenmelerini ve onlardan hikmet 
ve bilgi sahibi olmayı öğrenmelerini diledi.

Törenin sonunda çocuklar, çiçekten örülmüş bir 
taç altından geçerek uğurlandılar.

Hatıra fotoğrafları çektirip emin adımlarla ilim yo-
lunda ilk adımları attılar.

Kırcaali bölgesinde beyaz 
kekik yetiştirilecek

Beyaz kekik, ilaç ve kozmetik endüstrisi için çok 
yararlı özelliklere sahip, çok aranılan bir şifalı bitkidir. 
Fakat nadir rastlanan bir bitki olduğundan doğal tabiat 
ortamında toplanılması yasaklanmıştır. 1000 leva ci-
varında ceza kesilmesine rağmen kaçak olarak beyaz 
kekik toplayanların sayısı oldukça yüksek. Denetlemek 
zor, kazanç ise büyüktür. 

Uzmanların ifadelerine göre yabani bitkiler kendi do-
ğal ortamında bırakılıp, insan tarafından on bin yıllar 
önce düşünülen kültürleştirilmesine dikkatin çekilmesi 
gerekir. Bu nedenle beyaz kekiğin en iyi şekilde yetiş-
tirileceği yer seçilmiştir. Beyaz kekik üretimine ilişkin 
proje, Kırcaali bölgesinde tütün üreticiliğinde deneyime 
sahip çiftçiler tarafından gerçekleştirilecek. 

Çiftçilerin ifadelerine göre yeni kültür bitkisi yerli tarı-
ma yeni bir ivme kazandıracak. Beyaz kekiğin ticareti 
yasallaşarak, ormanlardan durmaksızın beyaz kekik 
toplayarak kaçak ticaret yapanlara büyük darbe vu-
rulacak. 
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Şair Haşim Semerci’nin şiir kitabı 
Momçilgrad’da da büyük beğeni topladı

Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasında, şair ve ya-
zar Haşim Semerci’nin 
“Bizim Buralarda” adlı 
ilk şiir kitabının tanıtı-
mı ve şiir dinletisi ya-
pıldı. İlk önce kitap 
geçen yıl kasım ayın-
da Kırcaali Ömer Lütfi 
Derneği’nde tanıtılmıştı 
ve büyük ilgi görmüştü. 
Momçilgrad’ın merke-
zindeki Türkoaz Cafe 
Bar’da düzenlenen et-
kinliğe çok sayıda şiir 
sever katıldı. Şair katı-
lımcılardan büyük takdir 
ve bol alkış aldı. Kır-
caali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nin çatısı altın-
daki Recep Küpçü Ede-
biyat Kulübü üyeleri de 
bu anlamlı gününde şair 
dostunu yalnız bırak-
madılar. Etkinlikte hazır 
bulunan Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif 
Akif de şairi onurlandır-
dı. Etkinlik, ünlü ressam 
Kamber Kamber’in baş-
kanlığındaki Momçilgrad 
Nov Jivot (Yeni Hayat) 
Toplum Merkezi tarafın-
dan düzenlendi.
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Gençlik Kolları 

Momçilgrad İlçe Baş-
kanı Ömer Hüseyin ve 
Öğretmen Hatice Mus-
tafa otobiyografik bilgi-
ler eşliğinde şairin şiir 
kitabından seçilmiş şi-
irlerini okudular. Ardın-
dan Haşim Semerci’nin 
Momçilgrad’ın Sedefçe 
(Saruhanlı) köyünden 
çocukluk arkadaşı ve 
dostu Kamber Kam-
ber şair in duygusal 
bir portresini sundu. 
Ünlü ressam, “Haşim 
Semerci’nin şiirleri yalın 
ve doğal, her şiirini sev-
gi ile yoğuruyor. Sanki 
kendisi ve sevdikleri için 
yaratıyor, ama yaratıyor” 

diye belirterek, şairin 
kaleminin daim olma-
sını diledi. Semerci’nin 
kitabında kapak resmi-
ni çizen dostu Kamber 
için yazdığı “Ressamın 
Fırçası” adlı şiiri de yer 
alıyor. 
Semerci’nin kitabı-

nın ikinci tanıtımı da 
Gümülcine’den Batı 
Trakya Türk Öğretmen-
ler Birliği Başkanı Sami 
Ali Toraman tarafından 
yapıldı. Kitabın redak-
törü Recep Küpçü Ede-
biyat Kulübü Başkanı 

gazeteci, şair ve yazar 
Durhan Ali, teknik re-
daktör şairin kızı Ayşe 
Semerci, kapak resmini 
çizen Kamber Kamber. 
Kitapta yer alan 55 şii-
rin “Yaşam”, “Sen” ve 
“Çocuk” konulu başlık-
lar altında üç bölümde 
sunduğunu kaydeden 
Toraman, Bulgaristanlı 
ve Balkan şairlerinin or-
tak özelliğinin Rodoplar, 
Arda, hasretlik ve ayrı-
lık olduğunu ve bunun 
Semerci’nin kitabında 
da görüldüğüne dikkat 
çekti. “Bizim Buralarda 
”kitabı Rodop insanı-
nın yaşadığı zorlukları, 

göçü, gurbetçiliği, sevgi-
yi, ayrılığı, yalnızlığı, ça-
lışkanlığını ve dürüstlü-
ğünü anlattığını belirtti. 
Kitapta yer alan birçok 
şiire değindi. Şairi teb-
rik ederek, nice kitaplar 
diledi. 
Şairin dostu Kırcaalili 

avukat-yazar Mustafa 
Bayramali, kitabın ikinci 
kez tanıtımına katıldığı-
nı kaydederek, Haşim 
Semerci’yi ilk olarak 
gıyaben 2000 yılının 
başında eskiden çıkan 
“Gönül” ve “Balon” der-

gilerinde çıkan Türkçe 
eğitimi ve çocukların ter-
biyesi ile ilgili yazıların-
dan tanıdığını paylaştı. 
Daha sonra bizzat 

kendisiyle tanıştıktan 
sonra Kırcaali’de çıkan 
eski “Yeni Hayat” ga-
zetesinde yayınlanan 
makaleleri, röpotajları 
ve yorumlarıyla da ta-
nıdığını belirtti. Kırcaali 
Haber gazetesinin ya-
yınlanmaya başlama-
sından sonra Semerci 
ile dostlaştıklarını ifade 
eden yazar, edebiyat 
konusunda karşılıklı fi-
kir alış-verişinde bulun-
duklarını paylaştı. Öyle 

ki, Haşim’in ilk adımla-
rında daha, onda bir kı-
vılcım olduğu, edebiyat, 

düzyazı sevgisi olduğu 
belliydi. Fakat daha son-
ra şiire attı kendisini ve 
şiirde de başarılı oldu. 
Kitabı birkaç kez okudu-
ğunu belirten Bayramali, 
“Şiirleri insanın gönlünü 
okşuyor. Aramızda iyi 
bir dost şair yetiştiği 
belli. Bu birinci kitabı. 
Umarım ki ikinci kitabı 
daha olgun, daha dol-
gun olacak. Şiirlerinde 
bizim buralardaki hayatı 
çok büyük ustalıkla an-
latmış” dedi. Şairi tebrik 
ederken okurlarının ge-
lecek kitabını bekledik-
lerini belirtti. 
K i tabın basımında 

ve bu organizasyonda 
emeği geçen herkese 

teşekkür eden Haşim 
Semerci, katılımcıları 
“Bir Şehir, Arda ve Sen” 
ve annesine ithaf ettiği 
“Zor” isimli şiirleriyle se-
lamladı. 
Momçilgrad Belediye 

Başkanı Akif Akif, Ha-
şim Semerci’nin kitabını 
bizzat kendisi tüm katı-
lımcılara hediye etti. 
Daha sonra program 

Momçilgrad İlçesinden 
müzisyenler Hasan Ha-
san, Rufat Hüseyin ve 
Muhammed Hüseyin’in 
yeni kurduğu Bülbül 
Grubu’nun eşliğinde 
şairin konuklara verdiği 
resepsiyonla devam etti. 

      Resmiye MÜMÜN

Sendikalardan Başkan Hasan Azis’e Ödül
Yüzde yüz bir uyumluluk 
olmamasına rağmen yine 
de imzalıyor. Belediye 
idaresindeki büyük sen-
dika organizasyonundan 
da korkmuyor. Bunu tüm 
samimiyetimle söylüyo-
rum. Eğitim ve öğrenim 
alanında tam bir destek 
bulduğumuzu beyan 
edebilirim” diye açıkladı. 
Karakoleva son bir haf-
ta içerisinde belediyede 
bir sendika kurumu daha 
kurulduğunu açıkladı ve 
belediye idaresi çerçe-
vesinde sosyal işbirlik-
leri ile diyaloğun devam 
edeceğini umut ettiğini 
dile getirdi. Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis: “KNSB Kırcaali 
Şubesi 25. yıl dönümü-
nü kutluyor ise, bunun 
yarı sürecinde belediye 
başkanı olarak ben ve 
belediye idaresi kendimi-

zi geliştirmekteydik. Bu 
da KNSB ile ortak çalış-
malarımız ve partnerliği-

miz sayesinde mümkün 
oldu. Belediye idaresi ile 
KNSB arasında yedi top-
lu çalışma sözleşmesi 
bulunmaktadır, bunlar ise 
sizlerin anlayışınızdan 
dolayı gerçekleşmiştir. 
Profesyonel çalışmaları-
nızdan ve direnişinizden 
dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum. Her şeyin 
yanı sıra KNSB bizler için 
haklarımızı nasıl koruma-

mız gerektiği yönünde iyi 
bir örnektir” diye açıkladı. 
Kendileri yıl dönümlerini 

kutladı ve emekçilerin 
haklarını sonuna kadar 
savunmalarında sendi-
kalara başarı diledi.
25. kuruluş yıl dönümü 

sebebiyle KNSB Kırcaa-
li Şubesi ulusal ve yerel 
medyalara da ödül verdi. 
Kırcaali Belediye Radyo-
su ekibi de sendikaların 
gelişmesine ve sosyal 
işbirliklerine katkılarından 
dolayı plaket aldı. 

1. sayfadan devam

Valentin Kasabov: “Ana dilinde konuşmak 
isteyenler Bulgaristan kimliklerini iade etsin”
BTV’nin sabah prog-

ramına katılan aşırı 
milliyetçi ve ırkçı Va-
tanseverlik Cephesi 
Milletvekilli Valentin Ka-
sabov, “25 yıldır etnik 
gerilim için korkutuluyo-
ruz. Azınlıkların hak ve 
özgürlükleri ile speküle 
edilmesine son verilme-
li” diye konuştu. 
BSP milletvekili Ge-

orgi Kadiev’in yapmış 
olduğu “Azınlıkların ana 
dillerinde propaganda 
yasağı Anayasa‘da yer 

almıyor” açıklaması ha-
tırlatıldı. Bu açıklamayı 
komik bulan Kasabov, 
ana dilinde konuşmak 
isteyenlerin Bulgaris-
tan kimliklerini, ehliyet 
ruhsatlarını ve emeklilik 
belgelerini iade etmele-
rini ve yerine Türk kim-
lik, ehliyet ve emeklilik 
belgeleri çıkartmalarını 
tavsiye etti. 
Kasabov, “Hangi yüzle 

ana dilinde konuşarak, 
seçim propagandası 
yapacaklar. Onlar ken-

di ana dilinde konuş-
sun, biz ise hiçbir şey 
anlamadan onları sey-
redelim. Kim ana dilini 
konuşmak istiyorsa, 
gitsin evinde veya aile 
kutlamalarında konuş-
sun. Kendi temel de-
ğerlerimizden verdik-
lerimiz yeter. BSP’nin 
amacı besbelli, HÖH’e 
kur yapmak. Gerçek şu 
ki, bir etnik parti 25 yıldır 
Bulgaristan’a karşı ça-
lışmakta” diye konuştu. 
           Kırcaali Haber
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Resmi Murat’a “Ayın Belediye Başkanı” ödülü verildi
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat’a Bulgar belediye-
lerinin haber sitesi olan 
KMETA.BG tarafından 
verilen ”Ayın Belediye 
Başkanı ”ödülünü bizzat 
KMETA.BG Haber Sitesi 
İcra Müdürü Boyan To-
mov sundu. Belediye Baş-
kanına bu ödül, nüfusu 20 
000 altında ilçelerde “Afet 
Durumlarında Tepki” ka-
tegorisinde verildi. Nisan 
ayında yapılan oylamada 
Resmi Murat, Plovdiv, Pa-
zarcık ve Vidin illerinden 
belediye başkanları ile 
yarıştı. Ardino Belediye 
Başkanı, ödülü alması 
için kendisini destekle-
yenlere teşekkür ederek, 
kar felaketinin Rodop ilçe-
sini çok ciddi bir sınavdan 
geçirdiğini belirtti. Ayrıca 
Resmi Murat, insanların 
normal hayatına dönme-
lerine yardımcı olan Yan-
gın Güvenliği ve Nüfus 
Koruma Bölge Müdürlü-
ğü, Acil Yardım Servisi, 
Bulgar Kızılhaç Örgütü, 
Orman İşletme Müdürlü-
ğü, Kırcaali İl Karayolları 
Yönetimine de teşekkür-

lerini ifade etti. 
Mart ayı başında yoğun 

kar yağışlarından en çok 
etkilenen ilçe Ardino idi. 
Kısa bir zamanda Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat, 
İlçe Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi’nin ça-
lışmalarını öyle organize 
etti ki, yolların yüzde 60’ı 
kullanır hale geldi. 

Borovitsa, Brezen, Gor-
no ve Dolno Prahovo, 

Svetulka, Sedlartsi, Spo-
luka köyleri ve 6 gün bo-
yunca dünya ile bağlantı-
sı kesilen başka yerleşim 
yerlerine ulaşım sağlandı. 
Belediye Başkanı ve ekip-
leri Ahryansko, Dyadovt-
si, Lübino, Latinka, Kit-
nitsa, Rusalsko, Suhovo 
köyleri yollarını açmak 
için sıkı çalışmalar yaptı. 

Yerleşim yerlerinin tek-
rar dünya ile bağlantı ku-

rabilmesi için ekskavatör, 
greyder, buldozer ve her 
türlü ağır makineler kulla-
nıldı. Kırcaali-Ardino yolu-
nun tüm araçlara açılabil-
mesi ve genişletilmesi için 
kar üfleyici rotor makinesi 
devreye girdi. Doğum ya-
pacak bir kadının Gorno 
Prahovo’dan Filibe’ye ta-
şınması için özel olarak 
bir kurtarma helikopteri 
gönderildi.  

Görüşmede KMETA.
BG Haber Sitesi İcra 
Müdürü Boyan Tomov, 
eylül ayının başında ger-
çekleştirilen AB destekli 
projeler, sosyal ve eğitim 
alanında, turizm ve ya-
tırımlar celbetme konu-

sunda yapılanlar dikkate 
alınarak bütün dönemi 
değerlendirilerek beledi-
ye başkanların “Yılın Be-
lediye Başkanı” seçilmesi 
için aday gösterileceğini 
bildirdi.
            Kırcaali Haber

“Kırcaali: Geçmişe Bir Bakış” fotoğraf 
albümünün ikinci bölümü tanıtıldı

Obedinenie Halk Top-
lum Merkezi’nin büyük 
salonunda “Kırcaali: 
Geçmişe Bir Bakış” fo-
toğraf albümünün ikinci 
bölümü tanıtıldı. Tıklım 
tıklım dolu salonda fotoğ-
raf albümünü hazırlayan 
Kırcaali Belediyesi Baş 
Mimarı Petya Nazırova 
ve Bölge Tarih Müzesi 
küratörü Vasilka Taşkova 
tanıtımını da yaptılar. 
Etkinlikte Kırcaali Bele-

diye Başkanı Müh. Ha-
san Azis, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Elisaveta 
Kehayova ve Belediye 
Sekreteri Sezgin Bekir 
hazır bulundular.
Belediye Başkanı, fo-

toğraf albümünün tanı-
tımını şehrini seven tüm 
Kırcaalilerin bayramı ola-
rak nitelendirdi. 
20.yüzyılda Kırcaali’de 

meydana gelen tarihi 
olaylara genel bir ba-
kış atan tarihçi Vasilka 
Taşkova, şehrin tarihi-
nin yazılmasına ihtiyaç 
duyulduğunu ileri sürdü. 
Müh. Azis, belediyenin 
bu tür bir girişimi finanse 
etmeye hazır olduğunu 
belirtti. “Bütün bir kitap 
yazılmasına hazırlık ola-
rak bilimsel konferanslar 
düzenlenmesi için mali 
kaynaklar ayırmaya ha-
zırız. Bu konferanslarla 

Kırcaali tarihinin önemli 
dönemleri aydınlatılmış 
olacak” dedi. 
“Kırcaali: Geçmişe Bir 

Bakış” fotoğraf albümünü 
hazırlayan ikili birinci bö-
lümde yapılanları göster-
mişlerdi, ikinci bölümde 
ise yapanlara odaklan-
mışlardır. Kırcaali geçen 
asrın 40’lı yıllarına kadar 
tarihi fotoğraflarla tanı-
tılıyor. Mimar Nazırova, 
Devlet Arşivi, Tarih Bölge 
Müzesi ve eski soylardan 
gelen aileler tarafından 
büyük miktarda fotoğraf 
malzemeleri sağlandığı 
için Kırcaali’nin gelişme 
dönemine ilişkin topla-

nan tüm fotoğrafları kul-
lanamadıklarını etti. 1000 
tirajı olan fotoğraf albümü 
Kırcaali’den 1000 hane 
halkına hediye edilece-
ğini açıkladı.
Mimar Petya Nazırova, 

“Yok olmaktan kurtara-
rak, atalarımız hakkında 
önemli bilgileri gün ışı-
ğına çıkardık. Albümün 
Kırcaali’nin tam olarak 
tarihini yansıttığını iddia 
etmiyoruz. Bu fotoğraf-
lar yıllar içinde korunan 
fotoğrafların ancak bir 
kısmıdır. Muhtemelen 
evlerde daha çok değerli 
şeyler korunuyor. Fakat 
bu hacminde de albüm 

şehrimizin kuruluşunun 
başlangıcını ve temelle-
rini atanları aydınlatıyor. 
Bugün layıkıyla görevi-
mizi getirme ve ataları-
mıza olan borcu yerine 
getirme duygusu ve hiç 
kimsenin ve hiçbir şeyin 
unutulmaması gerektiği-
ni hatırlatarak karşınızda 
bulunuyoruz” dedi.
Mimar Nazırova, “Kır-

caali: Geçmişe Bir Ba-
kış” fotoğraf albümünün 
ikinci bölümünün basıl-
masını destekleyen fir-
malara teşekkür etmeyi 
de unutmadı.
           Kırcaali Haber

Dezavantajlı kesimlerde 
çalışan çiftçilere destek

Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan dezavantajlı ke-
simlerde çalışan çiftlik sahiplerine 9 milyon leva-
dan fazla destek ödeneceği bildirildi. Desteğin 
dağlık bölgelerde veya dağlık bölgelerden farklı 
doğal kısıtlamalar olan bölgelerde çalışan tarım 
üreticilerine yönelik destek tedbirlerine ek ödeme 
olarak yapılacağı kaydedildi. 

Tarımsal destek 14 336 çiftçiye ulaşacak. Dağ-
lık bölgelerde çalışan çiftçiler 7,1 milyon levadan 
fazla destek alacak. Dağlık bölgelerden farklı 
doğal kısıtlamalar olan kesimlerde çalışan tarım 
üreticilerine ise yaklaşık 2 milyon leva ödeme 
yapılacak. Ödenekler, tarım üreticilerinin banka 
hesaplarına yatırılacak.

Dağlık bölgelerde çalışan çiftçilere yönelik des-
tekleme tedbirleri kapsamında ilk aşamada Aralık 
2014 tarihinde yaklaşık 59,5 milyon leva, dağlık 
bölgelerden farklı doğal kısıtlamalar olan kesim-
lerde çalışan tarım üreticilerine ise18,5 milyon 
levadan fazla ödeme yapıldı.

Dağlık bölgelerden farklı doğal kısıtlamalar olan 
kesimlerde çalışan tarım üreticilerine aralık ayın-
dan şimdiye kadar 87 milyon levadan fazla öde-
me yapıldı. Destek ödemeleri, dağlık bölgelerde 
çalışan 31 773 çiftçiye ve dağlık bölgelerden 
farklı doğal kısıtlamalar olan kesimlerde çalışan 
12 991 çiftçiye ulaşmıştır. Önümüzdeki günlerde 
tarımsal alanların bir kez daha beyan edilmesine 
izin verilmesi sonucunda Natura 2000 ve Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Programı’nın ekolojik ta-
rıma ilişkin tedbirleri kapsamında ek ödeme ya-
pılmasına başlanacak.

Süt üreticilerinden 
fiyat protestosu

Yaklaşık 2000 çiftlik sahibi, süt alım fiyatlarının 
düşük olmasından duydukları memnuniyetsizliği 
ifade etmek için Dimitrovgrad (Kayacak) şehri 
yakınlarında protesto düzenlediler. Protesto eyle-
minin ana sebebi inek sütünün alım fiyatının çok 
düşük olması. İnek sütü şu anda 35-40 stotinka 
arasında satılıyor. 

Hayvan çiftliği sahiplerinin ifadelerine göre bu 
fiyat son derece düşük ve böylece ülkede üreti-
len süt birkaç misli daha ucuz olan ithal edilen 
sütle rekabet edemiyor. Süt üreticilerinden, 1 litre 
inek sütü fiyatının 1 levanın altına düşmeyeceği-
ni garanti eden mekanizma oluşturulmasını ısrar 
ediliyor.

Hayvan üreticileri, süt ve süt ürünlerinin katma 
değer vergisi oranının azaltılmasını ve litre başına 
ek sübvansiyon ödenmesini talep ediyor.

Tarım ve Gıda Bakanı Desislava Taneva ile yap-
tıkları görüşmede çiftlik sahipleri, devletin yasal 
değişiklikler dahi çeşitli tedbirlerle onlara destek 
olacağına dair söz aldılar.

Buna rağmen hayvan üreticileri eylem yapmak-
tan vazgeçmediler.
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Mayıs Olayları’nın ana organizatörleri 
devlet nişanı ile ödüllendirilecek
Hükümet, Bulgaristan 

Türklerinin ve Pomak-
ların 1989 yılında zorla 
isimlerin değiştirildiği 
kampanyaya karşı gös-
terdikleri direnişin veya 
Mayıs Olayları’nın or-
ganizatörlerinin Cum-
hurbaşkanı Rosen Plev-
neliev tarafından birinci 
derece devlet nişanıyla 
ödüllendirilmelerini teklif 
etti. Ödül teklifi uzun yıl-
lar Bulgarlaştırma süre-
cini inceleyen 1990-1997 
döneminde Cumhurbaş-
kanı Dr. Jelü Jelev’in Et-
nik Sorunlar Danışmanı 
ve eski Bakanlar Kuru-
luna bağlı Etnik ve De-
mografik Ulusal Konseyi 
Başkanı Mihail İvanov’un 
girişimi üzere yapıldı. 
Mayıs Olayları olarak 

bilinen yaklaşık 30 bin ki-
şinin katıldığı açlık grev-
leri, yürüyüşler, gösteri-
ler, mitingler Bağımsız 
İnsan Hakları Koruma 
Derneği ve Bulgaristan 
İnsan Haklarını Koruma 
Demokratik Ligi tara-
fından organize edildi. 
Cebel’de(Şeyh Cuma) 
protesto eylemleri İnsan 
Haklarının Korunmasına 
İlişkin Bağımsız Derneği 
ve Viyana 89 Destekle-
me Derneği, Kazanlık 
bölgesinde Müslüman 

Grev Komitesi de faaliyet 
yürütüyor. 
Mihail İvanov tarafın-

dan bu örgütlerin kuru-
cuları ve yöneticilerinin 
ödüllendirilmesi teklif 
ediliyor.
Mustafa Ömer Kimdir
Ödüllendirilmesi tek-

lif edilenler arasında 
Bulgaristan’da tek kalan 
ve şu anda Krumovgrad 
(Koşukavak) kasabasın-
da yaşayan Bulgaristan 

İnsan Haklarını Koruma 
Demokratik Ligi Başkanı 
Mustafa Ömer. Mustafa 
Ömer, bu örgütün ideo-
loğu ve tüm faaliyetinin 

yöneticisi. Onun direnişi 
daha Kasım 1989 tari-
hinde başlıyor. O zaman 
Krumovgrad (Koşuka-
vak) Belediye binası 
önüne toplanan 250 ci-
varında kişi aynı yıl ya-
zın ilçede başlayan zorla 
isim değiştirme kampan-
yasını protesto ediyorlar. 
Kasaba milis güçleri ta-
rafından kontrol altına 
alınıyor, Mustafa Ömer 
ise üç gün gözaltında 

tutuldu. 
İsyana tahrik etmekle 

suçlandı, Ocak 1985’te 
öğretmen görevinden 
alındı, 10.sınıfta okuyan 
kızı ise okuldan ihraç 
edildi. 1986 yılının orta-
sında Vratsa bölgesine 
sürgün ediliyor.
13 Kasım 1988 tarihin-

de Mustafa Ömer, Vratsa 
bölgesine sürgün edilen 
başka Türklerle birlikte 
Bulgaristan İnsan Hak-

larını Koruma Demokra-
tik Ligi’ni kuruyor ve ör-
gütün başkanı seçiliyor. 
Örgütün ideoloğu olan 
Mustafa Ömer’in proje-

si üzerine sonrasında 
program ve tüzüğü de 
hazırlanıyor. 
2 Mayıs’ta ertesi yıl 

Şumnu bölgesinde ya-
pılan görüşmede başta 
Mustafa Ömer olmak 
üzere İnsan Hakları-
nın Korunmasına İlişkin 
Bağımsız Derneği ve 
Bulgaristan İnsan Hak-
larını Koruma Demok-
ratik Ligi’nin faalietçileri 
Dulovo (Akkadınlar) ve 

Pristoe’de (Yusufhanlar) 
açlık grevleri başlatma-
ya karar veriyorlar. 9 
Mayısta Mustafa Ömer, 
Bulgaristan’dan sınır 
dışı ediliyor. 22 Mayıs-
ta Türkiye’den Özgür 
Avrupa Radyosu’ndan 
Bulgaristan İnsan Hakla-
rını Koruma Demokratik 
Ligi adına sivil itaatsizlik 
çağrısı yaparak, 1-10 
Haziran tarihlerinde tüm 
taraftarların işe gitme-

melerini söylüyor.
Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Konseyi İnsani 
Boyut Konferansı’nın 
Paris toplantısına katı-

lıyor ve burada yaptığı 
konuşmasında Marksizm 
ideolojisini reddediyor. 
Komünist parti oligarşisi 
rejimini, “dış gücün yar-
dımıyla iktidara gelen ve 
on yıllar boyunca eldeki 
tüm araçlarla Bulgaris-
tan toplumunu munta-
zam gelişme yolundan 
saptırmaya, ülkeyi ya-
bancı ilkel bir kültürle bir-
leştirerek, hızla gelişmiş 
Avrupa medeniyetinden 
izole etmeye çalışan bir 
rejim” olarak tanımlıyor. 
Bu konuşmasına Musta-
fa Ömer, ilk defa ülkede 
yuvarlak masa toplantı-
sı yapılması meselesini 
ortaya atıyor. O zaman 
Ömer, “Onlar için tek çö-
züm yolu, ülkenin derin 
sosyo-politik, ekonomik 
ve manevi krizden çıka-
rılması için gayri resmi 
örgütlerin temsilcileri ile 
müzakere yürütmek üze-
re yuvarlak masa görüş-
melerinin yapılmasıdır” 
diyor. 
10 Ekim’de Bulgarista-

na dönen Mustafa Ömer, 
1991 yılının sonunda 
yapılan seçimlerde Kru-
movgrad (Koşukavak) 
Belediye Başkanı seçili-
yor. Bu makamda 1995 
yılına kadar kalıyor.
Yusuf Babeçki Kimdir
Ödüllendirilmesi tek-

lif edilen diğer kişi, şu 
anda Ankara’da yaşayan 
ve hocalık yapan Yusuf 
Babeçki. Zeynep Zafer 
(İbrahimova) başkanlı-
ğındaki İnsan Haklarının 
Korunmasına İlişkin Ba-
ğımsız Derneği’nin Var-

na ili temsilci yardımcısı 
görevinde bulunan Ba-
beçki, İbrahimova ile bir-
likte derneğin Kuzeydo-
ğu Bulgaristan’da teşki-
latlarını kuran kişilerden 
biridir. Babeçki, daha 
sonra Mayıs Olayları’nın 
organize edilmesinde 
temel oluşturan Direniş 
Ağı’nın temellerini atıyor. 
Yusuf Babeçki’nin ai-

lesi 1973 yılında ger-
ç ek leşen  Kor n i t sa 
Olayları’ndan sonra 
Kornitsa’dan Kuzey 
Bulgaristan’a sürgün 
ediliyor. 1985 yılının 
başında isimlerini de-
ğiştirmeyi kabul etme-
diği için ailesi Tolbuhin 
(şimdi Dobriç) bölgesin-
den Şumnu’nun Kliment 
(Emberler) köyüne zor-
la yerleştiriliyor. Haziran 
1985 tarihinde Babeçki, 
Zeynep İbrahimova ve 
onların başka destek-
çileri komünist iktidarın 
soykırım politikası yü-
rüttüğü dünyaya duyur-
mak için ülkeden kaç-
mayı deniyorlar. Devlet 
güçleri onları yakalıyor 
ve farklı sürede hapis 
cezası veriyorlar. Yusuf 
Babeçki’ye 2 yıl 4 ay ha-
pis cezası veriliyor. 1987 
yılında hapisten çıkıyor.
Hapisten sonra Yu-

suf Babeçki ve Zeynep 
İbrahimova’nın ailele-
ri Mihaylovgrad (şimdi 
Montana) bölgesine 
sürgün ediliyor. Orada 
1988 yılının sonunda 
onlar Mihaylovgrad’da 
yaşayan İnsan Hakları-
nın Korunmasına İlişkin 
Bağımsız Derneği Sek-
reteri Dimitır Tomov ile 
bağlantı kuruyor ve der-
neğin üyeleri oluyorlar. 
Devlet güçleri hareket-
lerini kısıtlandırmak için 
aileleri Kliment köyüne 
geri döndürüyorlar. 
16 Ocak 1989 tarihin-

de Zeynep İbrahimova, 
Yusuf Babeçki ve on-
ları destekleyen Müs-
lümanlar, Petır ve Vera 
Manolovlar’ın açlık gre-
viyle dayanışma ifadesi 
olarak açlık grevi baş-
latıyorlar. Bu harekete 
karşılık olarak iktidar-
daki komünist rejim 3 
Şubatta Yusuf Babeçki 
ve kızkardeşi Vayde 
Babeçka’yı Zeynep İb-
rahimova ve kardeşi 
İbrahim İbrahimov’u ai-
leleriyle birlikte ülkeden 

sınır dışı ediyor. 
Ali Ormanlı Kimdir
Ödüllendirilmesi bek-

lenen üçüncü kişi Bul-
garistan İnsan Haklarını 
Koruma Demokratik Ligi 
Başkan Yardımcısı Ali 
Ormanlı. Şu anda Tür-
kiye Çorlu’da yaşayan 
Ormanlı, 17 Ocak 1985 
tar ihinde Yablanovo 
köyünde zorla isim de-
ğiştirme kampanyasına 
karşı başlatılan isyan-
da aktif olarak yer alı-
yor. İsyan, Sliven Tank 
Tugayı’nın iştirakıyla 
büyük bir vahşetle bas-
tırılmıştır.
Tutuklanan Ali Or-

manlı, Sliven’de İçişleri 
Bakanlığı’nın İl Emniyet 
Merkezi’nde bir buçuk 
yıl boyunca gözaltın-
da kalıyor. 1986 yılının 
ortasında 1987 yılının 
sonuna kadar Belene 
Temerküz Kampı’na 
gönderiliyor. Kamptan 
çıkınca Vratsa bölgesine 
sürgün ediliyor.
13 Kasım 1988 tarihin-

de kurulan Bulgaristan 
İnsan Haklarını Koruma 
Demokratik Ligi’nin ku-
ruluş toplantısında yer 
alıyor ve Başkan Yar-
dımcısı seçiliyor. 
Ormanlı, örgütün çeşitli 

bölgelerde teşkilatları-
nın kurulmasında ciddi 
rol oynuyor. Komünist 
rejimin istihbarat örgütü 
Dırjavna Sigurnost’tun 
(DS) arşivlerine göre 
Demokratik Ligin Sli-
ven, Kotel’in Yablano-
vo (Alvanlar) köyünde, 
Tırgovişte (Eski Cuma), 
Şumnu, Loznitsa (Ku-
badın), Dulovo, Sevli-
evo, Rakovski (Zincirli 
Kuyucuk) köyü, Silistre 
ili Razgrad İlçesi’nin Ne-
doklan köyünde, Hasko-
vo (Hasköy) ili Klokotnit-
sa köyünde, Sveştari 
(Mumcular) köyü, Tervel 
ve başka yerlerde teşki-
latları kuruluyor. 
Yine DS arşivlerine 

göre Şumnu, Silistre, 
Dulovo, Tırgovişte ve 
başka bölgelerde dü-
zenlenen protesto ey-
lemleri Demokratik Ligin 
yerel teşkilatları tarafın-
dan organize ediliyor. 
Ali Ormanlı, 9 Ma-

yıs 1989 tar ih inde 
Bulgaristan’dan sınır dışı 
edildi. 
           Kırcaali Haber
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Kaçak Göçmenlere Yönelik Operasyon
İçişleri Bakanlığı baş-

kent Sofya'da gece saat-
lerinde düzenlediği ope-
rasyonda ülkeye kaçak 
yollardan giriş yaptıkları 
tahmin edilen ve üzerinde 
kimlikleri bulunmayan 150 
yabancı gözaltına aldı.

A s y a ,  A f r i k a  v e 
Ortadoğu'dan yasa dışı 
yolları kullandırarak ülke-
ye gelen ve bu insan ka-
çakçılığı trafiğini yöneten 
şebekelere karşı yürütü-
len operasyon kapsamın-
da, Jandarma, Milli Gü-
venlik ve Sınır Polis Mü-
dürlüğüne bağlı güvenlik 
güçleri şehrin merkezin-
deki "Lıvov Most" bölge-
sini tamamen kuşattı.

Sığınmacıların geceleyin 
dolaştıkları gece kulübü, 
lokanta, yurt ve internet 
kafelerde yapılan kimlik 
kontrollerinde, 69'unun 
Afgan kökenli olduğu 
tahmin edilen 150 kişi 
Sofya'nın çeşitli karakol-
larına götürüldü. Operas-
yon sırasında bölge iki sa-
atliğine trafiğe kapatıldı.

Devlet Milli Güvenlik 
Servisi'nde (DANS) açılan 
soruşturma kapsamında 
başkent Sofya'da kaçak 
insan trafiğinin nasıl yürü-
tüldüğü araştırılıyor. İçiş-
leri Bakanlığı'ndan edini-
len bilgiye göre ülkeye bu 
şekilde giren yabancılar 
gece saatlerinde sınır 

bölgelerinden Sofya'ya 
gizlice getirilerek, şehrin 
çevre yollarında bırakılı-
yorlar.

Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Rumyan 
Bıçvarova konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, ope-
rasyona katılan güvenlik 
güçlerini tebrik ederek 

"İnsan trafiğini yöneten 
kaçakçılara karşı sınırlar-
da ve yurt içinde kararlı 
mücadele veriyoruz. Bu 
sorunla baş edebilmemiz 
durumunda sınır güvenliği 
alanındaki çalışmalarımızı 
rahatlatmış oluruz. Mülte-
ci baskısı alanında mev-
zuat düzenlemeleri hazır-

lıyoruz" diye konuştu.
Büyük bir bölümü Tür-

kiye sınırından yasa dışı 
yollarla ülkeye giriş yap-
maya çalışan sığınmacı 
akınına karşı ciddi ön-
lemler alan Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Bori-
sov, daha önce yaptığı 
açıklamada ortak sınırının 
tamamını kapatacak 132 
kilometrelik tel çit örgü in-

şaatının sürdüğünü açık-
lamıştı.

Sayısı 15 bin civarında 
olan sığınmacıları barın-
dırmakta güçlük çektiğini 
belirten Bulgaristan hükü-
meti, Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerine sığınmacı ka-
bulünde kota uygulama-
ları için yoğun bir çalışma 
sürdürüyor. 

          Anadolu Ajansı

Bulgaristan İle Rusya Arasında "Makedonya" Gerginliği
Dışişleri Bakanı Daniel 

Mitov, Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov'un 
Makedonya'daki geliş-
melerle ilgili "ülkenin 
dış güçler tarafından 
karıştırıldığına" yönelik 
Bulgaristan'ı da içeren 
açıklamasını eleştirdi.
L a v r o v ' u n 

"Makedonya’nın Bulga-
ristan ve Arnavutluk ara-
sındaki ikiye bölünmesi 
fikri" bulunduğuna ilişkin 
açıklamasına cevap ve-
ren Mitov, "Bulgaristan 
daima Makedonya’nın 
toprak bütünlüğünü sa-
vunmuştur. Rusya Dı-
şişleri Bakanı Lavrov’un 
konuşmaları son derece 
sorumsuz imalar taşıyor" 
dedi.
Bulgaristan hükümeti-

nin resmi tutumunu dile 
getirdiğini vurgulayan 
Daniel Mitov, şöyle de-
vam etti:
"Makedonya, devlet 

olarak bağımsızlığını 
oluşturma ve pekiştir-
me yolunda büyük ça-
balar göstermiştir. Bu 
süreçte Bulgaristan’ın 
Makedonya devletine 
verdiği destek herkes-
çe bilinir. Bulgaristan’ın, 
Makedonya’nın bağım-
sızlığını ilk tanıyan ülke 
olduğunu ve bu kararı-
mızın Güneydoğu Avru-
pa’daki istikrarın sağlan-
ması için hayati önem 
taşıdığını da hatırlatmak 
isterim."

Bölgedeki Avrupalı dü-
zenin ve Makedonya’nın 
toprak bütünlüğünün 
tehlikeye düşürülmesi 
çabalarını kabul edile-
meyeceğini kaydeden 
Mitov, “Güneydoğu Av-

rupa’daki tüm ülkelerin 
istikrarı bizim için bir bi-
rincil önem taşır. Şüphe-
siz Bulgaristan bundan 
sonra da Makedonya’nın 
bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğün savunmaya 
devam edecektir” diye 
konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı 

Sergey Lavrov, Make-
donya’daki olayların dış 
etkenlere bağlı olduğu-
nu, Ukrayna ve Yemen'in 
yoluna sürüklenen bu ül-
kenin Rusya karşıtı yap-
tırımları desteklememe 

niyeti nedeniyle istikrar-
sızlaştırdığını öne sür-
müştü. 
Rusya Federasyon 

Konseyi'nde konuşan 
Lavrov, Makedonya'daki 
Nikola Gruevski hükü-

metini yıkmak için Arna-
vutluk faktörünün kulla-
nıldığını, ülkenin daha 
fazla federalleşmesi 
yönünde söylemler bu-
lunduğunu savunmuştu. 
Lavrov, "Hatta ortaya 
Makedonya'nın Bulga-
r istan ve Arnavutluk 
arasındaki ikiye bölün-
mesi fikirleri de atılıyor" 
demişti.
Makedonya'da, iki yılı 

aşkın süredir meclis ça-
lışmalarını boykot eden 
muhalefet kanadının 
neden olduğu siyasi kriz 

giderek derinleşirken, 
ülke Arnavut-Makedon 
gerginliği, silahlı çatış-
malar, polis operasyonu, 
öğrenci, gazeteci ve son 
olarak muhalefet protes-
tolarına sahne olmuştu.

Aylardır hemen her 
gün hükümet karşıtı pro-
testoların düzenlendiği 
başkent Üsküp'te son 
olarak pazar günü ülke-
nin farklı kesimlerinden 
binlerce muhalefet taraf-
tarının katılımıyla gösteri 
düzenlenmişti. 
Mevcut yönetim ve 

politikalardan memnun 
olmadığını öne süren 
muhalefet, Başbakan 
Nikola Gruevski ve hü-
kümet üyelerinin istifası-
nı istiyor.
          Anadolu Ajansı

Çernooçene İskra futbol 
takımına iki ödül

Bulgaristan Futbol Birliği Kırcaali İl Şubesi ta-
rafından Çernooçene (Yenipazar) İskra Futbol 
Kulübü’ne iki ödül verildi. Takım, 2014-2015 Sezonu 
Erkekler A İl Futbol Grubu’nda birinciliği elde etti 
ve Bulgaristan Futbol Birliği Kırcaali İl Şubesi’nin 
temsilcisi tarafından hakkıyla kupa aldı. 

Yedi gol atan İskra futbol takımın oyuncusu İlhan 
Ali, 2014-2015 sezonunda erkeklerde gol ustası 
unvanına layık gördüler.

Ödüller, Çernooçene stadyumunda İskra takımı 

ve Kırcaali veteranlar futbol takımı arasında oyna-
nan hayırseverlik maçından sonra verildi. 

İskra futbol takımını desteklemek için Çernooçe-
ne Belediye Başkanı Aydın Osman da maçı izledi. 
Belediye Başkanı, bir yıldan beri stadyumun yeni-
lendiğini ve İskra futbol takımının antrenman yap-
mak için bölgede en iyi stadyumlardan birine sahip 
olduğunu ifade etti. Aydın Osman, “Spor girişimle-
rini daima destekledik ve ileride de sporcularımızın 
yanında olacağız” diye vurguladı.

Besicilere 100 bin 
levalık ek yardım 
Ülkedeki hayvan üreticilerine 100 352 levalık ek 

yardım verilecek. Buna ilişkin karar Devlet Tarım 
Fonu Yönetim Kurulu’nun son oturumunda alındı. 

Ayrılan paradan 24 600 leva, Haskovo (Hasköy), 
Plovdiv (Filibe), Pazarcık, Kırcaali ve Smolyan (Paş-
maklı) bölgelerinde mart ayında yaşanan doğal fe-
laketlerinde hayvanları veya arı kovanları telef olan 
çiftlik sahiplerine de minimis adı verilen devlet yar-
dımları kapsamında zararların telafi edilmesi üzere 
tazminat ödenecek. Ayrıca 2014 yılında Sliven’de 
yıldırımdan zarar gören çiftlik sahiplerine de bu pa-
radan ödeme yapılacak.

Kırcaali ve Smolyan illerinden hayvanları telef olan 
besicilere şu ana kadar 817 558 leva ödenmiştir. Ek 
kaynaklar hasar tespit protokolleri üzerine Tarım ve 
Gıda Bakanlığı’nın siciline kayıtlı olup ilk başvuru ka-
bulü sırasında tazminat ödemesi yapılmayan çiftlik 
sahipleri için sağlanıyor.

Tazminat ödemesi Haziran 2015 tarihine kadar 
yapılacak. Kalan 75 752 levalık ek kaynaklar 2014 
yılında doğal afetlerde telef olan hayvanların ve arı 
kovanlarının sahiplerinin telafi edilmesi için devlet 
yardımı kapsamında ödenecek. 
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Kısak köyünde hatim töreni ile yeni caminin açılışı yapıldı
Bulgaristan Başmüftüsü 

Dr. Mustafa Hacı, Dospat 
İlçesinin Kısak köyünde 
yeni inşa edilen caminin 
açılışını yaptı. Sadece 
bir yıl zatfında yerli hal-
kın bağışları ve verdikleri 
gönüllü emekle eski cami-
nin yerine tamamen yeni 
ve modern bir cami inşa 
edildi. Eğitim Merkezi, bü-
yük ibadet salonu, mutfak, 
yemekhane ve ek odalar-
dan ibaret yeni cami artık 
Kısak köyü Müslümanları-
nın dini hayatının teşkilat-
landırılmasında duyulan 
tüm ihtiyaçları karşılaya-
cak. Etkinlik çifte bayra-
ma dönüştü, çünkü köy-
de Kuran-ı Kerim’i hatim 
eden 41 çocuk için hatim 
töreni düzenlendi. Çocuk-
lar, Kuran’dan ezbere ayet 
okudu, Bulgarca mealini 
açıkladılar ve katılımcılara 
uyarıcı niteliğinde tavsiye-
lerde bulundular. Bununla 
katılımcılara duygulu an-
lar yaşattılar.

Cami önünde gerçek-
leştirilen etkinlik Dospat 
İlçesi ve komşu ilçelerden 
3 000’den fazla kişiyi bir 
araya getirdi. Resmi ko-
nuklar arasında Bulgaris-
tan Başmüftüsü Dr. Mus-
tafa Hacı, Başmüftü Yar-
dımcısı Birali Birali, Sofya 
Bölge Müftüsü Mustafa 

İzbiştali, Pazarcık Bölge 
Müftüsü Abdullah Salih, 
Blagoevgrad (Yukarıcu-
ma) Bölge Müftüsü Aydın 
Muhammed, etkinliğin ev 
sahiplerinden Smolyan 
Bölge Müftüsü Necmi 
Dıbov, HÖH Milletvekil-
leri Mustafa Karadayı ve 
Hüseyin Hafızov, Mom-
çilgrad (Mestanlı) İlahi-
yat Lisesi Müdürü Ahmet 
Bozov, Dospat Meclis 
Başkanı Elin Radev, Kı-
sak köyü muhtarı Camal 
Şalganov, ilden ve yurt 
içinden çok sayıda imam 
ve Müslüman encümen-
likleri temsilcileri, siyasiler 

ve toplumun önde gelen 
isimleri hazır bulundular. 

Smolyan Bölge Müftüsü 
yaptığı selamlamasında 
Kısak köyü sakinlerini 
cami inşa etme girişimin-
den dolayı tebrik etti. Dı-
bov, caminin temel işlevi 
olan toplumsal sorunların 
çözüldüğü bir yer olduğu-
nu hatırlattı. Müftü, “Cami-
lerin gerçek süsü cemaat 
ve özellikle de Kuran’ı 
hatim eden çocuklar bu 
caminin incisidir ve on-
lar ileride büyüyecekler” 
dedi. Smolyan Müftüsü 
konuşmasının sonunda 
Kısak köyü sakinlerinin 

girişimciliğinin ve enerji-
nin ülkenin başka bölge-
lerindeki Müslümanlar için 
örnek olması gerektiğini 
söyledi. 

Başmüftü, İslam dininin 
korunması ve gelişme-
sinde Müslümanların so-
rumluluk taşıdığını söyle-
di. Kısak sakinlerinin bu 
süreçte caminin inşasın-
dan ibaret maddi kısmın-
dan başka yeni yetişen 
Müslümanların eğitimi ile 
manevi görünümünü de 
oluşturmalarından dolayı 
memnuniyetini ifade etti. 
Gençlerin toplumsal ha-
yatın çeşitli alanlarında 

eğitimine devam etmele-
rini teşvik eden Başmüf-
tü, en önemlisi onların 
iyi birer Müslüman olup 
ülkesinin sorumlu vatan-
daşı olmaları gerektiğini 
vurguladı. 
Başmüftü Dr. Musta-

fa Hacı, Smolyan Bölge 
Müftülüğü, HÖH Smol-

yan Milletvekili Mustafa 
Karadayı ve köy halkı 
tarafından Kuran’ı hatim 
indiren çocuklara hediye-
ler sunuldu. Etkinlik, tüm 
konuklar ve katılımcılara 
verilen öğle yemeği ile 
son buldu.

           Kırcaali Haber

Sofya'da Mimarlar Zirvesi
14. "İnterarch 2015" 

D ü n y a  M i m a r l ı k 
Tr i ena l i ' nde  m imar 
ve şehir planlamacısı 

Prof. Dr. Ahmet Vefik 
Alp'in Konya'da gerçek-
leştir i lecek "Ekokent 
Projesi"gümüş madalya 
kazandı. 
Sofya Belediye Başkanı 

Yordanka Fandıkova ve 
UNESCO'nun himayesin-
de düzenlenen etkinliğin 
uluslararası yarışmasına 
katılan projenin sahibi 
Alp, "5 bin kişilik yeni bir 
şehircilik, yeni mimarlı-
ğın örneğini vermek is-

tiyoruz. Bu şehir kendi 
enerjisini kendi üretiyor, 
etrafı kirletmiyor. Proje ile 
ilk defa modern şehircilik, 

çağdaş yaşam, insanları 
daha refah, daha mutlu 
kılacak bir ortam yarat-
mak için hedeflendik" 
dedi.
Alp, çeşitli ülkelerden 

500 mimarın katıldığı 
forumda, İslam ülkelerin-
deki cami mimarisini de 
anlattı. 
Tr ienal kapsamında 

düzenlenen yarışmada 
Roma Mimarlar Odası-
nın özel ödülünü de alan 

Prof. Alp, AA'ya yaptığı 
değerlendirmede, bir 
Türk olarak böyle bir ödü-
lü almaktan gurur duydu-

ğunu dile getirdi.
Alp, "Dünya mimarlar 

zirvesi olarak tanınan, 
üç yılda bir yapılan bu fo-
rumda Türkler her geçen 
yıl daha çok ses getirme-
ye başladı" diye konuştu.
Uluslararası Mimarlar 

Akademisinin 30 yıldır 
üyesi olan Alp, genç mes-
lektaşı Emre Arolat'ın da 
akademiden bu unvanı 
aldığını duyurdu.
-Çamlıca Tepesi Pro-

jesi
Prof. Dr. Ahmet Vefik 

Alp, trienaldeki sunu-
munda, Çamlıca Tepe-
si Projesi kapsamında 
hazırladığı Altın kubbeli 
Cami Projesi'ni de tanıt-
tı. İslam mimarisindeki 
cami tasarımı ve yapı-
mına yönelik dünyadan 
örnekler sunan Alp, Mi-
mar Sinan ekolündeki 
cami yapımının yanı sıra 
çağdaş yaklaşımlar ve 
teknolojiler konusunda 
da bilgi verdi. 
İstanbul'daki büyük 

cami projelerini de ak-
taran Alp, "500 yıl ön-
cesinde, Mimar Sinan'ın 
o günkü şartları, malze-
meleri, iklime, anlayışı 
ve işçiliğe göre çizdiği 
caminin bugün tekrar 
etmenin ne anlamı olur? 
Camilerin insan anlayı-
şının bugünkü şartlarını 
yansıtması gerekiyor" 
değerlendirmesinde bu-
lundu. 
İ n t e r a r c h t  2 0 015 

Trienali'ne Alp'in yanı 
sıra Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, Prof. N. En-
ver Ülger ve mimar Emre 
Arolat da katıldı.
          Anadolu Ajansı

Çok Kültürlü Şehir 2015 
Yılı Kültür Programı

Artık sekizinci yıl Kırcaali Belediyesi ve KRIG Sa-
nat Hareketi'nin düzenlediği Çok Kültürlü Şehir Giri-
şimi kapsamında 24 Mayıs-21 Haziran döneminde 
2015 yılı kültür programı gerçekleştirilecek. KRIG 
Sanat Galerisi’nde program24 Mayıs’ta gazeteci 
Snejana Goranova’nın basılmamış el yazılı şiirleri 
“Resimli Şiirler” başlığında şiir enstalasyonu olarak 
sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 24 Mayıs Bulgar 
Kültürü ve Slav Alfabesi Günü münasebetiyle galeri 
25 Mayıs saat 6.00’ya kadar bütün gece ziyarete 
açık kaldı.

30 Mayıs Cumartesi günü KRIG Sanat Galerisi’nin 
ev sahipliği yaptığı “Eski El Sanatları ve Edirneli 
Zanaatkarlar” isimli serginin açılışı yapıldı. Açılışta 
Edirneli zanaatkarlar hazır bulundular. 13 profesyo-
nel ve amatör fotoğrafçının çektiği 41 fotoğraf yerel 
zanaatları koruyup gelecek nesillere aktaran Edirneli 
zanaatkârları tanıtıyor. Bu fotoğrafçılar, Kırcaali’de 

de benzer bir çalışma yapacaklar. Kültür heyetinde 
yer alan fotoğrafçılar, Kırcaali İlçesinde en eski zana-
atları uygulayan 11 zanaatkarla yüz yüze görüşecek-
ler ve “Eski El Sanatları ve Kırcaalili Zanaatkarlar” 
sergisinin ikinci kısmını hazırlayacaklar. 

4 Haziran’da “Kırcaali İçin Sevgiyle” başlıklı KRIG 
Sanatı ve KRIG Edebiyat Dergisi tarafından hazırla-
nan Kırcaali’den 22 gencin yer aldığı sergi açılacak. 
Etkinlik, "Cor Caroli” yat ile dünya turu yapan Kaptan 
Georgi Georgiev’in doğumunun 85.yılı münasebetiy-
le düzenleniyor. Bu vesileyle haziran ayında Kaptan 
Georgiev’in anıt-büstünün şehrin merkez kısmına 
dikilmesi yönünde çalışmalara başlanacak.

4 Haziran’da artık üçüncü kez Çok kültürlü Kişi 
ödülü verilecek. Şimdiye kadar bu ödül eski tiyatro 
oyuncusu Nurettin Mehmet'e ve Kırcaali Hıristiyan 
Cemaati Başkanı Prof. Dr. Petır Garena’ya verildi.

12 Haziran’da Kırcaalili Dr. Hamid Kadir’in ailesi-
nin arşiv belgeleri ve fotoğraflarının yer aldığı “Aile 
Portresi” başlıklı serginin açılışı yapılacak. Açılışta 
Dr. Hamid’e yurt içinden misafir olan ailelerin birçok 
fertleri hazır bulunacak. Şu anda Kuklen Beledi-
ye Başkanı görevden alınınca, Belediyeyi yöneten 
genç Başkan Yardımcısı İlhan Kadir bu aileye men-
sup. Ailenin en genç temsilcisi Alina yakın zaman-
da Londra’da Londra Queen Mary Üniversitesi’nde 
Fikri Mülkiyet Hukuku üzerine yüksek lisans tezini 
savunacak. Dünya Plak Şirketleri Örgütü’nde (IFPI) 
staj görmektedir. 
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Standard Profil'in Bulgaristan'daki İkinci Fabrikası Açıldı
Otomotiv sızdırmazlık profili 

üreticisi Standard Profil’in, yurt 
dışında ilk yatırım yaptığı ülke 
olan Bulgaristan’daki ikinci fab-
rikası törenle açıldı.
Bulgaristan’ın Stara Zagora 

şehrinde inşa edilen yeni fab-
rikanın açılış töreni, Standard 
Profil Üst Yöneticisi (CEO) 
Turhan Semizer’in yanı sıra 
Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçisi Süleyman Gökçe, Fi-
libe Başkonsolosu Alper Aktaş, 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Türk-Bulgar İş Konseyi 
Başkanı Yalçın Egemen, Sof-
ya Ticaret Başmüşaviri Emrah 
Sazak ile çok sayıda davetli ve 
çalışanın katılımıyla gerçekleş-
ti.
Törende konuşan Bulgaris-

tan Başbakanı Borisov, altya-
pısı kurulduktan sonra üretim 
tesislerinin mutlaka geleceği-
ni belirterek, “Bugün Maritsa 
Otoyolu’nu açıyoruz. Bir sonra-
kini de bir ay içinde açacağız. 
Bu hükümet desteği, üretim 
yapan şirketlere hem Türkiye 
hem de tüm Avrupa’ya olan 
ticaretlerinde nakliye avantajı 
sağlayacaktır” dedi.
T ü r k i y e  s ı n ı r ı n d a k i 

Svilengrad’ı aşacak bir de-
miryolu projesine 350 milyon 
avro civarında yatırım yaptık-
larını kaydeden Borisov, şöyle 
konuştu:
“Maritsa Otoyolu tamam-

landıktan sonra İstanbul’daki 
arkadaşlarımızla kahve içebil-
mek için çok daha hızlı seyahat 
edebileceğiz. AB kaynaklarıyla 
yapılan bu yatırıma Bulgaristan 
da yüzde 10-15 seviyesinde 
katkı sağladı.”
Başbakan Borisov, yeni fab-

rika yatırımından dolayı Stan-
dard Profil yöneticilerine ve 
çalışanlarına başarılar diledi.
“Tüm dünyada üretilecek 

Opel Astra’ların parçasını 
biz veriyoruz”
Standard Profil CEO’su Semi-

zer de Bulgaristan fabrikasının 
2005 yılında ilk yurt dışı yatırı-
mı olarak faaliyete başladığını 
fakat sonrasında büyümediğini 
hatırlatarak, bu fabrikaya yeni 
proje olarak ilk defa geçen yıl 
Mercedes’in Smart projesini 
aldıklarını söyledi. Smart pro-
jesinin kendileri için çok önemli 
bir proje olduğunu vurgulayan 
Semizer, şöyle devam etti:
“Baktık ki buradaki ekip bu-

nun altından kalktı. Ardından 
Volkswagen’in minibüs projesi-
ni koyduk, o da iyi gitti. Derken 

Opel’in yeni Astra’sına nomine 
(aday) olduk ve bu proje doğ-
rultusunda yeni fabrika yatırımı 
yapma kararı aldık. Opel Ast-
ra projesi çok büyük bir proje. 
Yılda 450 bin araç üretilecek. 
Biz Yeni Opel Astra’ların bütün 
cam kanallarına nomine olduk. 

Tüm dünyada üretilecek Opel 
Astra’ların bu parçasını biz ve-
riyoruz.”
“Dünyada ilk defa iki farklı 

malzemeyi evlendirdik”
Bu projede, Opel’in kendile-

rinden çok özel bir dizayn is-
tediğini belirten Semizer, şöyle 
devam etti:
“İlk defa biz dünyada iki fark-

lı malzemeyi evlendirdik. Bir 
tarafta kauçuk parça var, bir 
tarafta da camı stabilize edip 
rüzgar sesini azaltmak ve daha 
iyi hale getirmek için plastik bir 
malzemeyi enjekte ediyoruz ve 
ikisini birlikte kalıplıyoruz. Bu, 
çok ciddi bir bilgi birikimi, tek-
noloji ve akıl almaz bir yatırım 
gerektiriyor. Küçük bir parçayı 
üretmek için, tek bir proje için 
sadece makinelere 8,5 milyon 
avro, binayla beraber toplamda 
10,5 milyon avro yatırım yap-

tık.”
S e m i z e r ,  s ö z  k o n u -

su projeyi Türkiye yerine 
Bulgaristan’a alma nedenleri-
ni, Bulgaristan’da işçiliğin çok 
rekabetçi olması ve Düzce’ye 
göre Avrupa’ya yakınlığının 
lojistik avantaj sağlamasıyla 

açıkladı. Bulgaristan fabrika-
sında şu anda bin 50 kişi istih-
dam ettikleri bilgisini veren Se-
mizer, bu sayının yeni projeyle 
2016 sonuna kadar bin 500’e 
çıkacağını bildirdi.
Türkiye’den yurt dışına yap-

tıkları ihracatın 200 milyon 
dolardan fazla olduğunu kay-
deden Semizer, şöyle konuştu:
“Ciddi bir ihracat geliri sağ-

lıyoruz. Katma değerimiz çok 
yüksek. Biz dikey entegre ol-
muş bir firmayız. Toplam ci-
romuzun içindeki hammadde 
oranı yüzde 40. Çok düşük 
bir oran bu. Daha çok katma 
değer üretiyoruz, yurt içinden 
çok fazla satın alıyoruz ve çok 
işçilik ödüyoruz. Toplam 7 bin 
400 çalışanımız var. Bunun 4 
bin 300’ü Türkiye’de istihdam 
olmuş. Geçen yılki ciromuz 
345 milyon avro. Amacımız 

2019 yılında 450-500 milyon 
avro ciro yapan ve cirosunun 
en az 100 milyon avrosunu 
Çin ve Meksika’dan sağlayan 
bir grup haline gelmek.”
“Emek yoğun işlerde 

Türkiye’nin çok ciddi handi-
kapları var”

Söz konusu yeni yatırımı 
Türkiye’de yapmayı çok iste-
melerine rağmen bunun çeşitli 
nedenlerden dolayı mümkün 
olmadığına vurgu yapan Se-
mizer, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:
“Keşke bunu Türkiye’ye ya-

pabilseydik ama maalesef 
Türkiye, emek yoğun işlerde 
Bulgaristan’a göre daha reka-
betçi değil. Son sıralarda böyle 
de bir handikapımız var. Yeni 
toplu sözleşmeden çıktık ve 
biz bunu işçilerimize anlatma-
da güçlük çektik. Sadece üc-
ret sendikacılığı yapılmaz. Bu 
memleketin emek yoğun işte 
rekabetçiliğini unutamayız. 
Çünkü bu maalesef uzun sü-
rede taşınılabilir yük değil. Biz 
bunu Bulgaristan’daki maliyet-
lerle üretemiyoruz Türkiye’de. 
Acı bir şey bu. Biz Türkiye’de 

büyüyemiyoruz burada büyü-
yoruz. Bizim ürettiğimiz emek 
yoğun işlerde Türkiye’nin çok 
ciddi handikapları var.”
“Avrupa’da her 5 araçtan 

biri bizim parçamızla üreti-
liyor”
Semizer, Standard Profilin, 

Türkiye sınırlarının dışına çık-
mış, alanında liderlik yapabil-
miş ve Türkiye dışında pazar 
payı sahibi olmuş birkaç şir-
ketten biri olduğunu dile ge-
tirdi. Global olmasının şirketin 
en büyük başarısı olduğunu 
kaydeden Semizer, şu ifade-
leri kullandı:
“Ciromuzun büyük kısmı hala 

Türkiye’de olsa bile ilk fabri-
kasını Bulgaristan’da açmış, 
Çin’de, İspanya’da, Tunus’ta 
ve Meksika’da fabrikası olan 
bir grubuz. Dört kıtaya yayıl-
mış durumdayız ve her tarafta 
üretimimiz var. Avrupa’da çok 
ciddi pazar payına sahibiz. 
Özellikle premium araç üre-
ticileri dediğimiz Audi, Volk-
swagen, BMW ve Mercedes 
gibi firmaların üreticisiyiz. 
Avrupa’da bizim pazar payı-
mız yüzde 20’nin üzerinde. 
Yani her 5 araçtan biri bizim 
parçamızla üretiliyor.
B i z i m  h a n d i k a p ı m ı z 

Türkiye’ye ve Avrupa’ya çok 
bağlı olmak. İşimizin büyük 
kısmı Avrupa’da. Avrupa’da 
pazar küçülürse biz çok etki-
leniyoruz. Otomotiv Avrupa’da 
zaten büyümüyor. Biz, pazar 
payımız hala büyüdüğü için 
sıkıntı çekmiyoruz ama bunu 
sonsuza kadar büyütmeye 
imkan yok. Biz büyümeyen 
bir pazarda oyuncuyuz. Bü-
yümeyen pazarda gücümüzü 
korurken, daha zayıf olduğu-
muz pazarlarda büyümeye 
çalışıyoruz.”
                   Anadolu Ajansı


