
KIRCAALİ HABER
   22 Temmuz  2015        Yıl: IX                                     Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                      Sayı: 288                 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

Kırcaali’de Ramazan Bayramı Coşkusu

Resmiye MÜMÜN

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
Müslüman alemi Ramazan 
Bayramına kavuşma sevincini 
yaşadı. Ülkemizde Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali 
şehrinde de mübarek bayram 
coşkuyla karşılandı. Yüzlerce 
Müslüman Türk, Kırcaali Mer-
kez Camii’nde bayram namazı-
nı birlikte kıldı. Her bayramda 
olduğu gibi, bu defa da camiye 
sığmayan yüzlerce Müslüman 
namazını cami avlusunda idrak 
etmek zorunda kaldı. Ayrıca 
çok sayıda mümin caminin do-
lup taşması nedeniyle bayram 
namazını hiç kılamadı, namaz 
sonrası bayramlaşmayı bekledi. 
Yürekler acısı bu durum bir kez 
daha Kırcaali’de ikinci bir cami-
ye büyük ihtiyaç duyulduğunu 

gözler önüne serdi. 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis, HÖH Millet-
vekili Ayhan Etem, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) İlçe 
Başkanı Muharrem Muharrem, 
TÜRKSAD Başkanı Müzekki 
Ahmet de bayram namazını 
merkez camide kılanlar arasın-
daydı. 

Bayram namazı öncesinde 
Türkiye’den konuk imam Recai 
Yıldız, Ramazan Bayramının 
önemini anlatarak hutbe okudu. 
Ardından Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis cemaate 
seslenerek, bayramlarını kutla-
dı ve hayırlara vesile olmasını 
diledi. 

Bayram namazını kıldıran 
caminin imamlarından Erdinç 
Hayrullah namazın kılınış usu-
lünü anlattıktan sonra Baş-

müftülük tarafından ilan edilen 
saat 6.35’de müminler namaza 
saf tuttular. Diğer namazlardan 
farklı olarak, cemaatte oldukça 
gençlerin bulunduğu sevindiri-
ci bir olaydı. Namaz sonunda 
vaaz veren imam Ramazan 
Bayramı’nın bir ay boyunca 
oruç tutanların bayramı oldu-
ğuna dikkat çekti. Bayramlarda 
kırgınların ve dargınların barış-
ması gerektiğini vurguladı. 

Namazdan sonra Müslüman-
lar, birbirleriyle kardeşçe kucak-
laşarak, büyüklerin ellerinden, 
küçüklerin gözlerinden öperek, 
bayramlarını kutlayıp birbirleri-
ne güzel dileklerde bulundular. 
Küs olanlar bayram vesilesiyle 
barıştılar. Bayramlaşma gele-
neğinden yararlanıp, şeker ve 
para toplamak için onlarca ço-
cuk, cami kapısında müminlerin 
çıkmasını bekledi. Cami kapısı 
önünde iki kişi ise, bayram ve-
silesiyle camiye yapılan para 
bağışlarını topladı. 

Bu bayramda da Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis’in 
camiden çıkışını gören çocuk-
lar onun bayramını kutladılar. O 
da onlara para verip sevindirdi. 

Müh. Azis, cami avlusuna ge-
len basın mensuplarına şunları 
söyledi: “Mübarek Ramazan 
Bayramını kutlayan Müslüman-
lara sağlık dilerim. Yüce Allah, 
hepimize birlik, beraberlik içe-
risinde olmamızı ve tüm bay-
ramlarımızı birlikte kutlamamızı 
nasip etsin. Çünkü Ramazan 
Bayramı, insanların birleştiği, 

birbirlerini affettiği, daha iyi ta-
nıdığı bir bayram. Her zaman 
Kırcaali’de çifte bayramlar kut-
landığını söylüyorum, çünkü 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
bayramlarını hep birlikte kut-
larlar. Geçen Ramazan ayında 
bizler burada Bulgaristan’da 
en hoşgörülü şehir olduğumu-
zu, bayramlarımızı hep birlikte 
kutladığımızı, şehir merkezin-
de komşumuzun bayramını 
paylaşabileceğimizi gösterdik. 
Din ve etnik mensubiyet farkı 
yapmaksızın iftarlarda aynı sof-
ralarda buluştuk. Türkiye’den 

kardeş belediyelerimizle birlik-
te çeşitli etkinlikler kapsamında 
yaklaşık 8-9 bin kişiye iftar ve-
rilmesini organize ettik. Böyle-
ce Kırcaaliler olarak Ramazan 
güzelliğinde birlik, beraberlik, 
hoşgörü mesajını vermeyi ba-
şardık. Ramazan Bayramımız 
kutlu olsun. Sağlık, baş hoşlu-
ğu ve her zaman böyle beraber 
olmamızı dilerim”. 
Merkez Camii’nden başka 

tüm Kırcaali ilinde bulunan yak-
laşık 340 cami ve mescitte Ra-
mazan Bayramı namazı kılındı, 
bayram coşkuyla karşılandı.

Anadolu Üniversitesi yarım yüzyılı aşan köklü geçmişiyle, ku-
rumsallaşmasını tamamlamış, yenilikçi, atılımcı, dinamik bir üni-
versitedir.

Anadolu Üniversitesi öğretim hizmetlerini Bulgaristan’daki soy-
daşlarımıza da vermektedir.

Türkçe bilen Bulgaristanlılar, Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir 
ülkenin vatandaşı olan öğrenci adayları Anadolu Üniversitesinin 
AÖF hizmetlerinden yararlanabilirler.

AÖF Bulgaristan bölümlerinin seçme sınavına kayıtlar başla-
mış bulunmaktadır. Ön kayıtlar 28 Ağustos 2015’e kadar süre-
cektir. Seçme sınavı 20 Eylül 2015 tarihinde – Filibe, Kırcaali ve 
Şumnu’da düzenlenecektir ve tamamen bedelsizdir.

Öğrenci adaylarımız ön kayıtlar esnasında üç sınav merkezi / 
Filibe, Şumnu, Kırcaali / arasından seçim yapabilirler.

Giriş sınavını başarı ile geçen öğrenci adayları önlisans prog-
ramları: Dış Ticaret, İlahiyat, Turizm ve Otel işletmeciliği ve Halk-
la İlişkiler arasında ve lisans programları: İktisat, İşletme, Kamu 
yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası ilişkiler 
arasında seçim yapabilirler.

Anadolu Üniversitesi eğitim teknolojilerini günümüze uygun şe-
kilde kullanan dünya çapında lider bir devlet üniversitesidir. Ta-
mamen ücretsiz, kolay anlatımla, verimli ve etkili ders kitapları 
öğrencilerin en temel kaynağıdır. Bunun yanı sıra bilginin öğren-
ciye daha kolay, daha rahat, daha anlaşılır sunulması amaçlı Açık 
öğretim e-Öğrenme Portalı kullanılmaktadır.

Seçme Sınavını başarı ile geçen öğrenci adayları kesin kaydını 
yapıp, dönem harcının sadece 90 avro olduğu bu devlet üniversi-
tesinde eğitimine devam edebilirler. 

Bu sayede, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni bitiren 
bir öğrencinin bilgi ve farkındalık düzeyinin birçok örgün kurumun 
mezun öğrencilerinden çok daha iyi olabildiği artık iş yaşamında 
çok iyi bilinen bir olgu haline gelmiştir. 

Daha fazla bilgi için:
Tel. ( +359 ) 32 262 232
E-mail: bulgaristan@anadolu.edu.tr
Adres: Hristo Dyukmedzhiev Sok. No:25 Filibe / Plovdiv /

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Bulgaristan Programları 

2015 – 2016 Eğitim Yılı Önkayıt
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Bulgaristan'da Zulmün 26. Yıldönümü
GÖÇÜN ARDINDAN 

YALNIZ KALANLAR
Bulgaristan’da yaşanan 

acı göçün ardından eko-
nomik sıkıntılarla boğu-
şan insanlar soluğu Batı 
Avrupa’da aldı. Arkala-
rında evlatlarından ayrı, 
yaşlı anne ve babalar 
kaldı. Tüm ailesini yurt 
dışına gönderen 70 ya-
şındaki Cemile Şerif de 
onlardan biri.
Şerif, şunları söyledi: 

“Tek başımayım. Adım 
Cemile Ahmet Şerif. 70 
yaşındayım. Kızlarım 
Belçika’da, Türkiye’de. 
Torunlarım var, dama-
dım var. Torunumun 
Ağustos’un 15’inde düğü-
nü var, Bursa’ya gidiyor, 
Bursa’ya düğüne buyur 
edin.”
Evinde yalnız yaşadığını 

kaydeden Cemile Şerif, 
gönlünü televizyonla eğ-
lendirdiğini kaydetti. Şe-
rif, “Okuyerim, yaterim ve 
hayli bir sonra yüreğim 
geçeri. 15 senedir yalnı-
zım. Her akşam telefon 
ediyorlar, senede bir kez 
geliyorlar. Kışın ben gidi-
yorum 4,5 ay onların ya-
nına. Burada tutumuyor-
lar beni yalnız olduğum 
için” diye konuştu.
Cemile Şerif, bizlere 

yaşamını anlatırken tele-
fonu çalıyor. Arayan yaşlı 
annenin Belçika’daki kızı. 
Belçika’dan kızıyla konu-
şuyor: “Napeeri (ne yapı-
yor) gelinim, damadım, 
ikiz çocukların napeeri… 
nene desene kızım, ne 
istersin neneden.. Nenesi 
kızımın!”
Kızıyla konuştuktan 

sonra eski günleri an-
latmaya devam ediyor 
Cemile Şerif: “O zaman 
eşim vardı, iki ihtiyarım 
vardı, kalabalıktık, şimdi 
tek başıma kaldım. Uç-
tular gittiler, kuşlar gibi, 
şimdi bekliyoruz gelirler 
diye. Burada komşularım 
var, onlar geliyor, akşam 
olunca burada çeşmenin 
yanına toplanırız. 5, 6 
karı sohbet ederiz, vakit 
geçiririz.”
Günlerin nasıl geçtiğini 

anlatırken komşuları geli-
yor Cemile teyzenin. Ara-
larında sohbete başlıyor-
lar: “Oo, burada bu arada 
hepimiz yalnız başımıza 
yaşıyoruz. Beş, altı karı 
var hepimizin eşleri yok. 
Türkiye’de çocukları, ki-
misi Belçika’da ihtiyarlar 
hep burada yalnız du-
ruyorlar. Allah başımıza 
yazmış, yok çaresi ne 
yapalım!”
Cemile teyze köyde bol 

olan zamanını genellik-
le bahçesinde geçiriyor. 

Yazın ziyaretine gelecek 
kızları ve torunları için 
sebze yetiştiriyor. Onlara 
vermek için şişe ve kava-
nozlara erzaklar hazırlı-

yor. Geri kalan zamanı 
ise bekleyişle geçiyor.
KILCAALİ’DE KÖYLE-

RİN YARISI BOŞ KALDI
Bulgaristan’da asimi-

lasyon ve baskı politi-
kalarından en fazla et-
kilenen bölgelerden biri 
Kırcaali oldu. Kırcaali’de 
yaşayan Türkler, evlerini, 
yurtlarını terk etti. Ancak 
göç 1989’da yaşananlar-
la sınırlı kalmadı. Son-
rasında da devam etti. 
Bazı ilçelerinde işsizliğin 
yüzde 30, köylerde ise 
yüzde 60’ı geçtiği ilde, 
ekonomik nedenlerden 
dolayı genç nüfus Batı 
Avrupa’ya çalışmaya gitti.
Güney Bulgaristan’ın 

en güzel kentlerinden biri 
Kırcaali. Burada insan-
ların, ister Bulgar, ister 
Türk, ana kaygısı geçim 
ve gelecek derdiyle ilgili. 
Modern bir şehir olan Kır-
caali, aynı zamanda halk 
arasında “ Türklerin baş-
kenti” olarak da biliniyor. 
2007 yılında gerçekleşen 
Avrupa Birliği üyeliğinin 
ardından meydana gelen 
ekonomi kaynaklı göç 
bölgenin kaderini belir-
ledi.
Nüfusun ne kadarının 

bölgeden göç ettiğin ise 
kesin olarak bilinmiyor. 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Hasan Aziz, göçle bir-
likte bazı köylerin yarı ya-
rıya boşaldığını söylüyor.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Aziz, konuyla 
ilgili olarak şunları söyle-
di: “Bu göç Kırcaali’yi 
çok etkiledi. Bir yandan 
Kırcaali’de nüfus oranı 
ve Türk-Bulgar denge-
sini tamamen değiştirdi. 
Köylerden, kasabalar-
dan göç edenlerin çoğu 
yüksek tahsilli insan-
lar, doktorlar. Onlar da 
Kırcaali’den göç etti. 

Kırcaali’de büyük boş-
luklar oluştu. Bazı köyler 
yarı yarıya boşaldı. Aynı 
zamanda bunu söylemek 
lazım, Kırcaali’de her bir 

ailede illa ki Türkiye’ye 
göç eden bir kişi vardır. 
Tabi 1989 yılında sonra 
Türkiye’den sonra, Batı 
Avrupa’ya da başladılar 
göç etmeye. Ama siz sor-
sanız ki, sizi aile burada 
mıydı, her bir aileden bir 
kişi Türkiye’deydi.”
Son yıllarda ise ülkeye 

dönüşler artmış durum-
da. Emekliye ayrılan yüz-
lerce aile, evlerine geri 
dönüyor. Ancak dönen-
lerin çoğu Türkiye’de do-
ğan değil, ufak yaşlarda 
evlerini terk etmek zorun-
da kalanlardan oluşuyor.
Hasan Aziz, “Evet, 

2015 yılında Türkiye’den 
Kırcaali’ye dönen kişi-
ler var. Ama buna da 
dikkat etmemiz lazım. 
Kırcaali’ye dönen in-
sanlar, göç ederken 25, 
30 yaşlarında olan ve 
Türkiye’ye giden kişi-
ler geri dönüyor. Ama 
Türkiye’ye 0-7-10 yaş-
larında giden, orada 
eğitimini alan, şu anda 
Türkiye’de yetişen ve ça-
lışan kişilerden, ben dö-
nen bilmiyorum” ifadele-
rini kullandı.
TÜRKİYE’DEN GERİ 

DÖNENLER
Orhan Ada Türkiye’de 

çalışıp emekli olduktan 
sonra Bulgaristan’a geri 
dönenlerden. İzmir’deki 
çalışma hayatının ardın-
dan büyüdüğü Adaköy’e 
gelen ada mahallede 
bir bakkal açmış. Ada, 
şunları söyledi: “Biz de 
Türkiye’ye göç edenler-
den biriyiz. Orada 10-15 
sene çalıştık, emekli ol-
duk. Emekli hakkını ka-
zandıktan sora buraya 
döndük, iki kızım var. On-
lar orada. Birisi Çorlu’da, 
birisi İzmir’de. Burası bi-
zim vatanımız, biz burada 
büyüdük, burada yetiştik. 

Eskiden tütün işinde ça-
lışıyorduk, şimdi gelince 
bu dükkânı açtık, geçini-
yoruz işte burada.”
1989 yılında Türkiye’nin 

yolunu tutan binlerce 
kişi, doğup, büyüdükleri 
yerden uzaklaştığı gibi, 
demograf ik dengeleri 
de değiştirdi. 1989’da 
ilk demokrasi kıvılcımla-
rı Kırcaali ilindeki Cebel 
ve köylerde çıktı. Türkler 
kendi hak ve özgürlük-
lerinin iade edilmesi için 
ayaklandı. Günümüzde 
ise Kırcaali, açılan sınır-
ların, elde edilen serbest 
dolaşım hakkı ve iki ülke 
arasında olumlu gelişme-

lerin örneklendiği somut 
bir yer haline geldi.
23 YILDA 3 MİLYON 

BULGAR GÖÇ ETTİ
7 milyon 200 bin nüfusa 

sahip Bulgaristan’da son 
23 yılda 3 milyona yakın 
kişi ülkeyi terk etti. Yurt-
dışında yaşayan veya 
çalışan Bulgarların sayısı 
2 milyon 200 bin olarak 
gösterilse de, sivil toplum 
örgütlerinin araştırmala-
rı bu sayının 3 milyona 
yakın olduğunu ortaya 
koyuyor.
B u l g a r  y a t ı r ı m l a r 

ajansı verilerine göre, 
Bulgaristan’da daimi ça-
lışanların sayısı 2 milyon 

200 bin, yurtdışında çalı-
şan Bulgar vatandaşları-
nın sayısı ise 2,5 milyon. 
Asgari ücretin 180 avro 
olduğu ülkede 2014 ve-
rilerine göre işsizlik yüz-
de 11,2 düzeyinde. Bu 
rakamlar Avrupa Birliği 
ülkelerine yönelik işgü-
cü göçünün en temel 
nedeni.
Bulgaristan 25 yıl önce 

liberal piyasa ekonomisi-
ne geçti. Devlet yapıları 
özel ellere geçti. Fakat 
beklenilen ekonomik 
refah bir türlü yaşanma-
dı. Bunun sonucunda 
vatandaşlar çareyi Batı 
Avrupa’ya iş göçünde 
buldu. Bulgar vatandaş-
larının çalışmak ve yaşa-
mak için en çok tercih et-
tiği ülkeler Türkiye, ABD, 
Yunanistan ve İspanya.
Bulgaristan’da önce 

1989 zorunlu göç dal-
gasıyla, daha sonra da 
ekonomik nedenlerle 
Türkiye’ye göç edenlerin 
sayısı 500 bini bulmuş 
durumda. 1 Ocak 2014 
tarihinde serbest çalış-
ma hakkına kavuşan 
Bulgarlar, çalışmak için 
özellikle Londra’yı tercih 
ediyor.
AB’nin, 2007 yılında 

Bulgaristan’la imzaladığı 
üyelik antlaşması gereği 
Bulgaristan vatandaşla-
rı, 1 Ocak 2014 tarihin-

den itibaren AB ülkele-
rinde serbest çalışma 
imkânına kavuştu.
Ancak bu karar birliğin 

bazı üyeleri arasında, 
aşırı işçi akımı ve yeni 
göç dalgası endişeleri-
ne yol açtı. Beklenilen 
yoğunluk yaşanmadı, 
AB’nin eski üyelerinin 
“sert tedbir” politikası 
da yumuşadı. Çalışmak 
için ABD, Yunanistan ve 
İspanya’ya gidenlerin sa-
yısı 1 milyon düzeyinde.
A B D’de  3 0 0  b i n , 

Yunanistan’da 350 bin, 
İspanya’da 250 bin Bul-
garistan vatandaşı bu-
lunuyor. Yunanistan’da 

çalışan Bulgarlar, Arna-
vutlardan sonra bu ül-
kede geçimini sağlayan 
ikinci en büyük yabancı 
grup. Yunanistan, Bulgar 
vatandaşları için çalışma 
izni istemiyor. Sadece 
Girit adasında 30 binden 
fazla Bulgar çalışıyor.
Yunanistan’da daimi 

yaşayanların sayısı 200 
bin olsa da, mevsimlik 
tarım işleri döneminde 
orada çalışan Bulgarlar 
350 bini buluyor. Bunlar 
sadece resmi kayıtlara 
geçen rakamlar. Yunan 
basınına göre, ülkede-
ki Bulgar çalışanların 
sayısı 500 bine yakın. 
İspanya’da ise kayıtlı ol-
mayanlarla beraber sayı-
sı 250 bini bulan Bulgar 
işçileri, özellikle hizmet 
ve tarım sektöründe ça-
lışıyor.
İspanya’daki kriz son-

rası Bulgaristan’a geri 
dönenlerin birçoğu, sos-
yal yardım veya emek-
lilik hakkını kazanmış 
durumda. Son dönemde 
İngiltere de Bulgarlar için 
cazip bir iş piyasasına 
dönüştü. Bulgaristan, 
kalifiye işgücünün yurt-
dışına çıktığı ülkeler sı-
ralamasında balkanlarda 
ikinci sırada yer alıyor. 
Bir araştırmaya göre, 
Bulgaristan’dan en fazla 
yönetici ve mühendisin 

göç ettiği tespit edildi.
UNESCO tarafından 

yaptırılan bir araştırmaya 
göre de geçen yıl 6 bin 
genç eğitim için yurtdı-
şına gitti. Eğitim için de 
en çok tercih edilen ül-
keler İngiltere, Almanya 
ve Amerika Birleşik Dev-
letleri. Araştırmaya göre, 
gençlerin yüzde 30’unun 
yurtdışına göç etmek is-
tediği tespit edildi. Genç-
lerin yurtdışına gitmede-
ki en büyük sebeplerinin 
ise yüksek maaş ve iyi 
çalışma şartları olduğu 
belirtildi.

Geçen sayıdan devam

Devamı gelecek sayıda
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Kırcaalililer Coşkun Sabah ile coştu
Ramazan’ın 29’uncu 

gününde İstanbul Bay-
rampaşa Belediyesi, 
Kırcaali’de Müslüman-
ların ve Hıristiyanların 
katıldığı yaklaşık 3 000 
kişiye iftar yemeği verdi. 
İftar öncesi programda 
tasavvuf müziği eşliğin-
de muhteşem bir sema 
gösterisinin yanı sıra, 
Kafkas oyunları göste-
risi ve Rumeli türküleri 
dinletisi sunuldu. 
Etkinlik, Bayrampaşa 

Belediyesi’nin “Kardeş-
lik Sınır Tanımaz” sloga-
nı altında 2005 yılından 
beri yürüttüğü Bereket 
Konvoyu projesi çerçe-
vesinde “Balkanlar’da 
Ramazan” programı es-
nasında 11 yıldır devam 
etmekte.
İftar programına ka-

tılanlar arasında, Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Milletvekilleri 
Şabanali Ahmet, Hüse-
yin Hafızov ve Musta-
fa Ahmet, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüf-
tüsü Yardımcısı Vedat 
Ahmet, T.C. Filibe Baş-
konsolosluğu Sosyal 
İşler Ataşesi Metin Ak-
baş, Bayrampaşa Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
İsmail Gemici, Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Mestanlı Be-
lediye Başkanı Akif Akif, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Hasko-
vo Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Koşukavak 
Bölge Müftüsü Nasuf 
Nasuf, Belediye Meclis 
Başkanları, Meclis Üye-
leri ve STK temsilcileri 
hazır bulundular.
Projenin mimarların-

dan Doç. Dr. Mustafa 

Hatipler, ”Balkanlarda 
Ramazan” programının 
11. yılının son akşamın-
da Kırcaalilerle buluş-
maktan mutlu oldukları-
nı ifade etti. Bundan 11 

yıl önce Türk Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı 
Müzekki Ahmet ve Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis’in desteğiyle Bere-

ket Konvoyu projesinin 
yurt dışındaki ilk prog-
ramını Kırcaali’de ger-
çekleştirdiklerini belirtti. 
Hatipler, “ İki önemli ve 
özel kişinin selamlarını 
sizlere iletmek istiyo-
rum. İstanbul Bayram-
paşa Belediye Başkanı 
Atilla Aydıner’in ve `Bul-
garistan Programında 
Kırcaali olmadan olmaz, 
Bulgaristan programın-
da Hasan Azis olmadan 
olmaz` diyen Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını 
iletiyorum. Projemiz 11 
yıldır devam etmektedir. 
Her yıl yaklaşık 15 bin 
kilometre yol alıyoruz. 
Bu yıl Zagreb’den baş-
ladık ve her yıl ortalama 
100 bin kişiyi iftar sof-
rasında buluşturuyoruz. 
Bayrampaşa belediyesi 
sizlere iftar yemeklerini 
gönül ateşinde pişirerek 

veriyor” diye konuştu. 
Bulgaristan Başmüftü 

Yardımcısı Vedat Ahmet, 
bu büyük organizasyon-
da emeği geçen her 
kese teşekkürlerini ifade 

ederek, “Değerli Kırcaa-
liler, değerli protokol he-
pinizi Allah’ın selamıyla 
selamlıyorum ve sizlerle 
bir arada bulunmaktan 

büyük mutluluk duyuyo-
rum. Yarın Ramazan-ı 
Şerif ’in son günü ve 
bir ay boyunca tutulan 
oruçtan sonra bayramın 
sevincini yaşayacağız. 
Tüm Müslüman aleminin 
ve Türk dünyasının Ra-
mazan Bayramını kutlar, 
sevinç, mutluluk ve hu-
zur içerisinde geçirmele-
rini diliyorum ” dedi.
Kırcaali Hıristiyan Ce-

maati Başkanı Peder 
Petır Garena, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet eşliğinde herke-
si selamlayarak, “Türkçe 
az biliyorum o yüzden 
benim dostum Beyhan 
Mehmet bana tercüman-
lık yapacak” dedi. Peder 
Petır Garena, “Farklı bir 
ruh hali içerisindeyim, 
kendimi nasıl hissetmem 
gerektiğini bilemiyorum. 
Eleştirenler de olacaktır, 
iyi niyetli yaklaşanlar da 
olacaktır. Beni endişeli 

kılan Kırcaali’de yaşa-
yan Türkler ve Bulgarlar 
değil, Kırcaali dışında 
yaşayan Bulgarlar ve 
Türkler, Kırcaali’nin gün-
demini değiştirmek iste-

yen insanlar endişelen-
diriyor. Ben bir cümleyle 
elbet ki, Kırcaali’de zor 
yaşandığını ifade etmek 
istiyorum. Kırcaali’de 

Türk, Bulgar, Müslüman 
ve Hıristiyan olmak son 
derece zordur. Çünkü 
Bulgaristan’ın muhte-
lif yerlerinde yaşayan 

Bulgarlar, Kırcaali’de-
ki Bulgarların Türklere 
selam vermemesini, 
onlarla hukuk ve mu-
amelat sağlamaması-
nı istiyorlar ve öyle bir 
beklentiye girmişlerdir. 
Tabii ki, biz Kırcaali’de 
onların beklentilerine 
hiçbir zaman cevap ver-
meyeceğiz, çünkü biz 
Türkleri komşularımız 
olarak görüyoruz, onlar-
la aynı okullarda eğitim 
alıyoruz, komşuluk ve 
insanlık haklarına riva-
yet ediyoruz. Bayram-
larımızda öğlen saatleri 
sonrasında Bulgarlardan 
biri beni arıyor, ben de 
onlara latife olarak `Ya 
en nihayetinde aklınıza 
geldim, zira sabahtan 
bu yana sadece Müslü-
manlar ve Türkler ara-
mıştı ve bayramımızı 
kutlamışlardı̀  diyordum. 
O yüzden Kırcaali’de 
yaşamayanlara bizim 
burada kardeşçe nasıl 

geçindiğimizi anlatmak 
zor oluyor” diye konuş-
tu. 
Ev sahibi konumun-

daki Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan 
Azis iftar yemeğinden 
dolayı Bayrampaşa 
Belediyesi’ne teşek-
kürlerini sunarak, “Kar-
deşlik Sınır Tanımaz” 
sloganının Kırcaali’ye 
çok yakıştığını kaydetti. 
Projenin 11.yılını kutla-
yarak, daha uzun yıllar 
devam etmesini diledi. 
Başkan, Kırcaali’nin 
Balkanların hoşgörü 
başkenti olduğuna dik-
kat çekerek, buna dair 
örnekler gösterdi. Hı-
ristiyan ve Müslüman-
lar arasındaki sınırların 
çoktan ortadan kaldırıl-
dığını belirtti. Bu iftarda 
da Hıristiyanların bu-
lunduğunu kaydederek, 
şehirde hoşgörü sağ-
lanmasına katkısı olan 

herkese teşekkür etti. 
Hasan Azis, “Kırcaali’de 
Ramazan, Bayrampa-
şa ile kutlanır. Bereket 
Konvoyu tüm Balkan 
ülkelerinden sonra en 
son Kırcaali’ye geli-
yor ve buraya Balkan-
lardan hoşgörü geti-
riyor. Bir hafta önce 
Srebrenitsa’da insanlık 
dışı katliamların anma 
günüydü. Böyle katli-
amların bir daha ya-
şanmamasını umuyor, 
tüm Balkan halklarının 
hoşgörü içerisinde ya-
şamasını diliyorum” 
diye ifade etti. 
Kırcaali HÖH Millet-

vekili Şabanali Ahmet, 
herkesi selamlayarak, 
iftar yemeğinin hayırla-
ra vesile olmasını diledi. 
Milletvekili Ahmet, iftar 
yemeğinin Müslüman-
lar için bir ibadet oldu-
ğunu belirterek, Rama-

zan ayının ve orucun 
ehemmiyetinin altını 
çizdi. Şabanali Ahmet, 
“Bayrampaşa Beledi-
yesi Balkanlarda güzel 
bir gelenek oluşturdu. 
Burada bu coşkuyu 
ve bu tabloyu görmek, 
sizlerle beraber paylaş-
mak ve sizlerle beraber 
olmaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum. Şimdiye 
dek tuttuğunuz orucun 
kabul görmesini ve size 
kat kat sevap getirme-
sini temenni ediyorum. 
Bu yıl Bulgaristan yo-
ğun bir Ramazan ayı 
yaşadı ve yoğun bir 
Ramazan ayı içerisin-
den çıkmak üzereyiz. 
Bu sene diğer senelere 
nazaran iftaralar ve de-
ğişik programlar olsun 
çok yoğun bir tempoyla 
Ramazan ayımızı geçir-
dik. Bu şunu gösteriyor, 
giderek Ramazan ayı-
mıza ilgi artmakta ve bu 

coşku daha da artarak 
devam edeceğine ina-
nıyoruz” diye konuştu. 
Şabanali Ahmet, Bay-
rampaşa Belediyesine 
bu güzel Ramazan ak-
şamını Kırcaali halkı-
na yaşattığı için kendi 
adına ve HÖH adına 
teşekkür etti. 
Tüm konuşmacılara 

Bayrampaşa Belediye-
si adına hediyeler su-
nuldu. 
Sunduğu eşsiz şiirle-

riyle ünlü sunucu Uğur 
Arslan, Kırcaalililerin 
gönüllerini fethetti. 
Ünlü sanatçı Coşkun 

Sabah’ın sahneye çık-
masıyla Kırcaali mer-
kez meydanını dolduran 
binlerce kişi coşkulu 
anlar yaşadı. Kırcaali-
ler, sevilen sanatçının 
söylediği unutulmaz 
şarkılarına hep bir ağız-
la eşlik etti.

Sebahat NECİB
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Edirne Valisi Şahin, TIR kuyrukları için Haskovo’ya geldi
Edirne Valisi Dursun 

Ali Şahin, gurbetçi sezo-
nu öncesi yaşanabilecek 
sorunların bertaraf ede-
bilmek amacıyla Hasko-
vo (Hasköy) Valisi Dobri 
Belivanov’u makamında 
ziyaret etti.

3 ay önce Vali Dursun 
Ali Şahin’i makamından 
ziyaret eden Haskovo 
Valisi Dobri Belivanov’a 
iadeyi ziyaret anlamını 
taşıyan ziyarette Vali Şa-
hin gurbetçileri yakınen 
ilgilendiren bir konu hak-
kında görüştü.

Gün içerisinde gerçek-
leşen ziyarete İl Emniyet 
Müdürü Adnan Armağan 
Erdoğan’da eşlik etti.

Vali Şahin’i mevkidaşı 
Dobri Belivanov kapıda 
karşılayarak ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Gerçekleşen ziyarette ilk 
olarak Vali Şahin çok acil 
gelişen bir ziyaret olduğu-
nu hatırlatarak mevkidaşı-
na anlayışı için teşekkür 
etti. Oldukça samimi bir 
ortamda gerçekleşen zi-
yarette Vali Şahin Türkiye 
ile Bulgaristan’ın iki kom-
şu ülke olduğunu ancak 
Edirne’nin Bulgaristan’a, 
H a s k o v o ’ n u n  d a 
Türkiye’ye sınır ili olma-
sından dolayı iki il Valile-
rinin daha sık görüşmele-
rinin sorunların çözümü 
noktasında işleri kolay-
laştıracağını söyledi.

Özelikle Bulgaristan hü-

kümetinin yıllardır süren 
otoyol çalışmasından ni-
hayet sona yaklaşıldığını 
görmelerinin kendilerini 
son derece memnun et-
tiğini belirterek, ziyaretin 
sebebini oluşturan konu-
yu Vali Belivanov’a aktar-
dı.

Sofya otoyolunun belli 
kısımlarının tamamlana-
rak sınır sahasına kadar 
getirilmesinin önemli ol-
duğunu hatırlatan Vali 
Şahin “bildiğiniz gibi önü-
müzde yoğun geçeceği-
ne inandığımız gurbetçi 
sezonumuz var ve başla-
dı. Özellikle bu hafta son-
rasında yoğun bir gelişini 
olacağını bizler biliyoruz. 
Günde 8 bin aracın geç-
mesi bekleniyor” diyerek, 

Kapitan Andreevo sınır 
kapısına doğru yol kena-
rında bekleyen TIR araç-
larının otoyol üzerinde 
bekleme yapmamalarını, 
TIR araçlarının şu anda 
kullanılmayan Kapitan 
Andreevo kasabasında-
ki eski yola alınmasının 
doğru olacağı önerisini 
sundu.

Vali Belivanov ise önce-
likle böyle bir fikrin kendi-
lerine sunulmasının son 
derece önemli olduğunu 
belir terek “evet bizde 
uzun bir süredir yol kena-
rında bekleyen TIR araç-
larının yarattığı sorunu 
çözmek için uğraşıyoruz. 
Bu konuda Bölgesel Kal-
kınma Bakanlığımızın bir 
projesi var. Önümüzde-

ki yıl yapılacak olan TIR 
parkı ile araçlar artık yol 
üzerinde bekleme yap-
mayacak, ancak önerinizi 
bugün hemen bildirip uy-
gulanmasını isteyeceğiz” 
dedi.

Vali Şahin gurbetçilerin 
yorgun olduğunu ve sınıra 
yaklaşırken otoyolda sey-
rettiklerini ancak yolun 
sağ ve sol şeritlerinde bir 
anda TIR araçları ile kar-
şılaşmalarının yaralamalı 
hatta çok sayıda ölümcül 
kazaya davetiye çıkar-
masının mümkün olduğu 
söyleyerek “bizim sundu-
ğumuz bu fikir kısa vade-
de bir çözüm. TIR araçları 
Kapitan Andeerovo yolun-
da depolanacaklar. Sırası 
gelen oradan gümrük sa-

hasına çıkış yaparak iler-
leyecek. Bu sayede eski 
yol üzerinde bulunan çok 
sayıdaki Bulgar esnafta 
ekonomik bir canlılık ka-
zanmış olacak” şeklinde 
konuştu.

Yapılan ziyarette hazır 
bulunan Haskovo Emni-
yet Müdürü Angel Tsan-
kov ise her iki il Valisine 
bilgi vererek TIR kuyruk-
larının devriye polis ekip-
leri kontrolünde olduğunu 
ancak sunulan önerinin 
olumlu ve çözüme daha 
yakın olduğunu belirterek 
“biz gurbetçi vatandaşlar 
için Türkçe hız levhala-
rı hazırlatıyoruz. Otoyol 
üzerinde Türkçe levhalar 
olacak ve zorluk yaşama-
yacaklar” diyerek gereke-
nin yapılacağını kaydetti. 
Emniyet Müdürü Tsankov 
ve Edirne İl Emniyet Mü-

dürü Adnan Armağan Er-
doğan bir süre görüşerek 
alınabilecek tedbirler ko-
nusunda fikir alışverişinde 
bulundular.

Olumlu geçen ziyare-
tin ardından Vali Şahin 
mevkidaşı Belivanov’u 26 
Temmuz 2015 Pazar günü 
yapılacak olan Tarihi Kırk-
pınar Yağlı Güreşlerine 
davet ederek görüşme-
lerin ayda bir yapılmasını 
ve bir ay Haskovo’da bir 
ayda Edirne’de olmasının 
yararlı olacağını belirtti ve 
işbirliklerinin her alanda 
yapılmasının faydasının 
görüleceğini kaydetti.

Vali Şahin ziyaretin ar-
dından kısa sürelide olsa 
Haskovo Bölge Müftüsü 
Basri Emin Efendi’yi ziya-
ret ederek bölgedeki Müs-
lümanlar hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. 

YTB Başkanı Bülbül, Gümülcine'de soydaşlarla buluştu
Başbakanlık Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Top-
lulukları Başkanı (YTB) 
Doç. Dr. Kudret Bülbül, 
ramazanın son hafta-
sında Bulgar istan ve 
Yunanistan'ı ziyaret ede-
rek soydaşlarla buluştu.

Bulgar istan'daki te -
maslar ının ardından 
Yunan is tan 'a  geçen 
Bülbül ve beraberinde-
ki heyet, Batı Trakya'da, 
Gümülcine kentindeki 
Alankuyu Mescidi müda-
vimlerinin düzenlediği if-
tar programına katıldı.

Gümülcine'de halk pa-
zarı meydanında dü-
zenlenen toplu if tara, 
Gümülcine'nin Türkiye 
Başkonsolosu Ali Rıza 
Akıncı, Gümülcine ve İs-
keçe seçilmiş müftüleri 
İbrahim Şerif ve Ahmet 
Mete, Dostluk Eşitlik ve 
Barış Par tisi Başkanı 
Mustafa Aliçavuş ve Türk 
azınlığın çeşitli kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin 
yanı sıra çok sayıda soy-
daş katıldı.

YTB Başkanı Bülbül 
iftar öncesinde yaptığı 
konuşmada, Gümülcineli 
soydaşlarla bir arada ol-

maktan büyük mutluluk 
duyduğunu belir terek, 
"Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın, Başbakanımızın ve 
Başbakan Yardımcımızın 
sizlere selamlarını getir-
dik" dedi.

Ramazanın bir mağfi-
ret ayı olmakla birlikte, 
aynı zamanda küslerin, 
dargınların barıştığı, ak-
rabaların birbirini ziyaret 
ettiği mübarek bir ay ol-
duğunu ifade eden Bül-
bül, "İşte biz de, ramazan 
vesilesiyle soydaşlarımızı, 
akrabalarımızı yerinde zi-
yaret etmek istedik. Dün 
Bulgaristan'daki soydaş-
larımızla iftar programı 
yaptık, bugün de sizlerle 

birlikteyiz" diye konuştu.
Bülbül, YTB'nin, esas 

itibarıyla gerek Avrupa'da 
yaşayan vatandaşlara ve 
gerekse bölgedeki soydaş 
ve akraba topluluklara 
hizmet etmeyi görev edi-

nen bir kuruluş olduğunu 
belirtti.

YTB'nin, dış ülkelerde 
birçok çalışmalar ger-
çekleştirdiğini ve daha 
iyisini, daha güzelini yap-
mak için çaba gösterdiğini 
ifade eden Bülbül, "YTB, 
sizlere yardım etmek için 
kurulmuş bir kuruluş. Siz-
lerle birlikte pek çok çalış-
malar gerçekleştiriyoruz. 
Elbette yaptıklarımız var 
ancak, daha iyisini, daha 

güzelini yapmak için bu-
rada sizlerle istişarelerde 
bulunacağız" dedi.

Bülbül, Bulgaristan ve 
Yunanistan gezisiyle ilgi-
li AA muhabirine yaptığı 
açıklamada da, iki komşu 
ülkeye gerçekleştirdiği 
ziyaretin amacının, yakın 
coğrafyada soydaşlarla 
bir araya gelip iftarlar yap-
mak, kendisini Müslüman 
hisseden herkesle buluş-
mak ve onları bir iftar sof-
rasında bir araya getirmek 
arzusu olduğunu belirtti.

Bulgaristan'da yakla-
şık 2 bin kişi, bugün de 
Gümülcine'de en az 3 
bin kişinin katılımıyla iftar 
programları gerçekleştiril-
diğini belirten Bülbül, "İsti-
yoruz ki, buradaki insanlar 
ramazanın bereketinden, 
huzurundan istifade etsin-
ler. Bizler de o mutluluğun 
vesilesi, bir parçası ola-
lım. Bu vesileyle soydaş-
larımızı yerlerinde ziyaret 
etmiş oluyoruz. Amacımız 
bu, bunun için buradayız" 
diye konuştu.

Gümülcine Müftüsü İbra-
him Şerif ise konuşmasın-
da, ramazanda YTB Baş-
kanı Bülbül ve beraberin-

deki heyeti Gümülcine'de 
ağırlamaktan mutluluk 
duyduğunu belirtti.

İnsanı insan yapan de-
ğerlerin arasında dini 
değerlerin başta geldiği-
ni ifade eden Şerif, Türk 
azınlığın tüm kesimleriyle 
birlikte bir bütün olduğunu 
söyledi.

Türkiye'nin Gümülcine 
Başkonsolosu Ali Rıza 
Akıncı da, iftar nedeniyle 
bir araya gelen soydaş-
ların oluşturduğu birlik 
manzarasından büyük 
mut lu luk duyduğunu 
kaydederek, "Bu akşam 
ekmeğimizi, suyumuzu 
paylaşacağız. Bu birliği-

miz, beraberliğimiz inşal-
lah daim olsun. Şimdiden 
hepinizin bayramını tebrik 
ediyorum" ifadelerini kul-
landı.

İf tarın ardından Gü-
mülcine Türk Gençler 
Birliği'ne geçerek soydaş-
larla sohbet eden Bülbül 
ve beraberindeki heyet 
geç saatlerde Türkiye'ye 
hareket etti.

Başkan Bülbül'e Bul-
garistan ve Batı Trakya 
ziyaretinde YTB Kültürel 
ve Sosyal İlişkiler Daire 
Başkanı Murat Gürbüz 
ve YTB mensuplarından 
oluşan bir heyet eşlik etti.

        Anadolu AJANSI

Stolipinovolu çocuklar 
için yaz okulu

Filibe Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi tarafın-
dan organize edilen ve T.C. Filibe Başkonsolosluğu 
destekli Stolipinovo Çocukları İçin Yaz Okulu Projesi 
ilk çocuk misafirlerini ağırladı. 

Başkan Bedriye Tırmazova tarafından çocuklara 
şehrin merkezi ve tarihi mekanları gezdirildiği ve ar-
dından Kültür Merkezinde masallar okunduğu, resimler 

yapılıp şarkılar söylendiği bu ilk gün, herkes için çok 
eğlenceli geçti.

Projenin amacı; Stolipinovolu çocuklara masallar 
okuyarak, eğlenceli aktiviteler sağlayarak ve şehrin 
müze ve tarihi yapılarını gezdirerek mutlu anlar ya-
şatmak ve anadillerini sevdirmektir. Proje kapsamında 
Halk Kültür Evi; yaz boyunca haftada iki defa olmak 
üzere 4 ila 10 yaş arası çocukların oluşturduğu 10-15 
kişilik grupları kabul edecek. 

Bu suretle; iç ve dış ön yargılar yüzünden mahalle 
dışına çıkmayan ve sosyal yaşantıları kısıtlı olan ço-
cuklara özgüven, kitap ve anadili sevgisi aşılanıyor.
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Uygarlık ile işsizlik karşı 
karşıya ve işbaşında

Bulgarların seçim öncesi göçü başladı
Turizm Bulgaristan’da 

hem klasik, hem siyasi 
anlamda büyük rağbet gö-
rüyor. Yerel seçimler yak-
laştıkça giderek daha çok 
Bulgar ya ikamet edilme-
yen evlere yerleşmeyi, ya 
da 40-50 kişi aynı adrese 
kaydolunmayı kararlaştı-
rır. "Seçim turizmi" adını 
verdiğimiz bu gelişme son 
on yılda geniş boyutlara 
ulaştı. Yasamacı, bunun 
kısıtlanması için altı aylık 
ikametgah yeri gereğini 
çıkarttı. Son yıllarda sivil 
kayıt yasasına da değişik-
likler getirilerek, olası su-
istimallere karşı mülkiyet 
veya anlaşmalı kiralık iliş-
kilerini kanıtlayıcı belge-
ler, ilgili konutun büyüklü-
ğü ile bunda yaşayanların 
sayısı arasında orantı kri-
teri uygulanarak seçmen-
lerin gerçekten ilgili yerle-
şim yerinde yaşadıklarını 
gösteren belgeler gereği 
çıkarıldı. Kurumların uy-
gulayacağı denetimle ilgili 
olarak yasal zorunluluklar 
da uygulandı.

Bu yılki yerel seçimlerin 
yaklaşması ile çok büyük 
ihlaller saptandı. Medya-
nın bu konuda bilgi ver-
mesinden sonra savcılık 
işe karıştı. Adres kaydı 

yasasına göre belediye 
başkanları, valiler, İçiş-
leri Bakanlığı görevlileri, 

istemlere uyulup uyulma-
ması konusunda denetim 
uygulanması yetkisine 
sahiptir.

"Saydamlık" Derneği ise 
‘seçim turizmi’ olgusunun 
bu sonbaharda düzen-
lenecek yerel seçimlere 
adanmış olan ‘Tetikte olan 
Belediyeler’ enformasyon 
bülteninin ilk yayınında 
analizini yaptı.

Dr. Vanya Nuşeva şun-

ları anlattı: "MRRB – 
GRAO’ya resmi sonuçlar 
konusunda başvurarak, 

yıllar içinde kıyaslama 
yapmak istedik. Ocak-Ma-
yıs 2014 ve 2015 yıllarına 
ilişkin verilere dayalı ola-
rak yurt kapsamında kayıt 
artışının 1.3 defa olduğu 
sonucuna vardık. Bazı 
belediyelerde adres kayıt-
ları gerçekten çok büyük 
ölçüde artmıştır. Örneğin 
Vidin ilinin Gramata be-
lediyesinde 22-23 defa, 
Küstendil’in Treklyano 

belediyesinde 20, Vratsa 
ililin Borovan belediyesin-
de ise 16 defa artmıştır.

Toplam 265 beledi -
yeden 98’inde şimdiki 
ikametgah kayıtlarında 
önemli değişiklikler ger-
çekleştirilmiştir ve geçen 
yıla kıyasla artış 2 ile 23 

defa arasındadır. Dr. Van-
ya Nuşeva’ya göre adres 
kayıtları iki tür bölgeye 
yoğunlaşmıştır. Varna ve 
Burgas illeri gibi olanlar 
turizm ve ticaretle ilgili. 
ekonomik bakımdan ge-
lişmiş bölgelerdir, ayrıca 
Sofya yakınındaki lojistik-
le ilgili olarak da baş gös-
termiştir.

Yeni adres kayıtları artış 
gösteren diğer belediye-
ler ise ekonomik bakım-
dan çökmüş bölgelerdir 
ve ekonomik aktiflik için 
temel kaynak, doğal ka-
yıtlara veya belediye top-
raklarına erişim sayılır. 
Bunlar Vidin, Montana ve 
Küstendil belediyeleridir." 

Dr. Nuşeva devamla 
şunları belirtiyor: "Yoğun 
ekonomik faaliyet ger-
çekleştirilen denize yakın 
bölgelerde yeniden buna 
benzer bir olguya tanık 
oluyoruz. Siyasi partiler, 
ekonomik olarak pers-
pektifli olan belediyeler-
deki yönetim organlarında 

etki yaratmada iktisadi bir 
yarar görüyor. Ekonomik 
bakımdan kötü gelişen 
bölgelerde halk ciddi bir 
iktisadi baskıya tabidir, 
büyük kesimi yoksulluk 
içinde yaşıyor ve siyasi 
partiler tarafından benzer 
şeyler için baskı uygu-
lanır. Bu bölgelerde kul-
lanılabilen tek kaynaklar 
doğal kaynaklardır."

“Seçim turizmine’’ karşı 
koyulması için uzmanlar 
kurumların yasaya tama-
miyle uymalarını, adres 
kayıtları konusunda de-
netim yetkileri olan bütün 
kurumlar arasında işbirliği 
gerçekleştirilmesini tav-
siye ediyor. Uzmanlara 
göre Sivil kayıt yasasına 
düzenlemeler getirilmeli. 
Bunlara göre normatif bel-
geleri ihlal eden adres ka-
yıtları kaldırılacak, yasayı 
ihlal ederek adres kaydı 
gerçekleştiren görevlilere 
ise cezalar uygulanacak.

                            BNR

Dünya Bankası: Bulgaristan
 ekonomisi verimliliğini arttırmalı
D ü n y a  B a n k a s ı 

“Bulgaristan’da ekono-
mide verimlilik- eğilim 
ve imkanlar” konulu 
raporu Sofya’da ta-
nıttı. AB’nin diğer ül-
kelerinde olduğu gibi, 
Bulgaristan’da da 2009 
ekonomik kriz ardından 
gelişim kökten değişime 
geçti. AB üyelik müza-
kerelerinin başladığı 
2000 yılından itibaren 
kararlı adımlarla, mak-
roekonomik önlemler 
alındı ve ülke büyük ge-
lişim kaydetti.
AB üyelik şartları ola-

rak düşük vergi ve nis-
peten yüksek kalifiye 
iş gücü bu kalkınmaya 
yardım etti. Global eko-
nomide serbest serma-
ye de gelişmeye destek 
verdi.
2000- 2008 döne -

minde, ekonomik kriz 
öncesindeki yıllarda 
Bulgaristan’ın GSYH’sı 
yıllık % 9.1 arttı. Bunun 
başlıca sebebi yabancı 
yatırımlar oldu.
Bulgar f irmalarının 

verimlilik artışı ne ya-
zık ki aynı tempoyla 
yükselmiyor. Yatırımlar 
genelde ağır emek gü-
cüne dönük sektörler 
olan tekstil ve inşaata 
yöneliyor. Maliye, İT gibi 
yüksek kalifiye gerekti-
ren sektörler hızlı artış 

kaydetse de, GSYH’ya 
girdileri az oluyor. 
Eurostat verilerine 

göre, 2008- 2013 dö-
neminde ülkede GSYH 
sadece %1.2 artıyor. 
AB’de ortalama artış 
%1.6. 400 bine yakın 
kişi işini kaybediyor, 
daha doğrusu bu ka-
dar işyeri kapanıyor. Bu 
ise iş verimliliğini yıllık 
%3.3’e yükseltiyor. 
Ortalama verimlilik 

%2.6. Sanayide verim-
lilik buna rağmen çok 
düşük. Diğer AB ülke-
lerinde %1.3 iken, bizde 
sanayideki etkinlik %1 
civarında.
D o r t e  D o m l a n d 

Bulgaristan’a şu öneri-
lerde bulundu:
Makroekonomik dü-

zeyi istikrarı çok önem-
li, fakat ekonomik artış 
için yeterli değil. Bul-
garistan iş piyasasında 

verimliliği arttırmalıdır, 
uzun vadede ekonomik 
göstergeleri düzene 

koymalıdır. Bu etapta 
hizmetler sektöründe 
verimliliğin iyi oldu-
ğu söylenebilir. Hatta 
AB’nin diğer ülkelerine 
kıyasla hizmetler sektö-
ründe verimlilik burada 
daha yüksek. GSYH’yı 
yükseltecek üç ana et-
ken var. İlk olarak in-
san, iş gücü sermayesi 
geliyor. Eğitim kalitesini 
artmalı, ekonomiye ha-
zırlıklı uzmanlar yetişti-
rilmelidir. İkinci bir nok-
ta olarak, inovasyon ve 
yenilikçi firmalar artma-
lı, altyapıya yatırımda 
bulunulmalı, dünyanın 
başka noktalarıyla eko-
nomik bağlar olmalıdır. 
Ekonomilerin bir biriyle 
bağlantıları ve eşgüdü-
mü de ekonomiye olum-
lu etken sağlayacaktır.

Başbakan Boyko Bori-
sov, Momçilgrad /Mestan-
lı/ Belediyesine 1 milyon 
leva yol yapımı finansma-
nı sağlıyor. Bölge 
milletvekili Tsveta 
Karayançeva’nın 
duyurduğu haber-
de, Başbakanın 
Gıda ve Tarım Ba-
kanlığı finansman 
yapılarından Mes-
tanlı Belediyesine 
1 milyon leva kay-
nak aktaracağı-
nı duyurdu. Söz 
konu kaynağın 
Ermiş Yaran Baba 
yatırın hemen al-
tındaki Damlalı 
Kaya (Dambalı) 
ile Yazla (Letovnik) köyü 
arasındaki 1,7 kilometre 
uzunluğundaki mesafeye 
asfalt yol yapımı için ayrı-
lacağı anlaşıldı. 

İşsizlik doğaya karşı
Çevre halkı tarafından 

bu haber karışık duygular 
eşliğinde karşılandı. Bir 
yandan yerel şirketler-
de çalışanlar bu duruma 
ekmek teknesi olarak ba-
karken, çevreciler bu ya-
pımın doğaya ciddi zarar 
vereceği endişesini taşı-
maktadır. Adının yazılma-

sını istemeyen yöre sakini 
bir vatandaş, bu durumun 
çevreye zarar vereceğini, 
son yıllarda yapılan vahşi 

ağaç kesiminin yaraları 
sarılmadan bu hizmetin 
bölgeye hızlı ulaşım için 
bir imkân vereceğini be-
lirtti. İşsiz diğer bir vatan-
daş ise bu çalışmada ye-
rel işçiler görevlendirdiği 
durumunda eve, ailesine 
ekmek götürebileceklerini 
belirtti. 

Her yıl Mayıs ayında 
beşini altıya bağlayan 
gecede yüzlerce kişi 
Dambalı’da kaynayan ve 
“canlı” olduğuna inanılan 
suda derdine derman ara-
maya geliyor.

Efsane
Efsaneye göre Horasanlı 

ermiş oldukları kabul edi-
len Kırklar, orada yemek 

yemiş ancak susuzlukla-
rını dindirecek su olmadı-
ğını görünce, aralarından. 
Yaran Baba davranıp ka-
yaya yumruğu ile vurmuş 
ve oracıkta su fışkırmış ve 
akmaya başlamış. Ancak 
Yazla köyüne doğru akan 
suyu görünce, oradakile-
rine zarar vermemesi için 
Ermiş Yaran Baba işlen-
memiş aba ile suyun akı-
şını engellerken, “Akmasa 
da, en azından damla-
sın…”, dediğine inanılıyor. 

      İsmail KÖSEÖMER

Mestanlı’ya gelecek yatırım doğayı tehdit mi ediyor?
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HÖH Şumnu Milletvekili Aydoğan Ali: “Haklarımız için gereken 
mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz
Hak ve Özgür lükler 

Hareketi (HÖH), Şum-
nu Milletvekili Aydoğan 
Ali, "Siyasi ve diğer ko-
nuşmalarımızda Türkçe 
konuşulursa ceza yaza-
caklarını belirtiyorlar, an-
cak bu bizi yıldırmıyor, bu 
konuda Genel Başkanı-
mız Lütfi Mestan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkeme-
sine başvurdu. Gereken 
mücadeleyi veriyoruz ve 
vermeye de devam ede-
ceğiz" dedi.

A l i ,  A A muhabir ine 
yapt ığ ı  aç ık lamada, 
Bulgaristan'da yapılan 
genel ve yerel seçimlerde 
hükümetin Türkçe siyasi 
konuşmaları yasaklama-
sının kendilerini üzdüğünü 
belirtti.

Son seçim zamanında 
partilerinin ve Genel Baş-
kanları Lütfi Mestan'ın bu 
çerçevede birçok ceza 
aldığını ifade eden Ali, 
partililerin Türkçe konuşa-
madığını, bu durumun da 
demokratik haklara aykırı 
olduğunu düşündüklerini 
kaydetti.

A y d o ğ a n  A l i , 
Bulgaristan'da Türkçe 
konuşmayı kazanılmış bir 

hak olarak kullanmak is-
tediklerini vurgulayarak, 
şunları söyledi:

"Ancak bu dönem mec-
liste iki çok aşırı milliyetçi 
parti var. Bunlar Avrupa 
tarafından faşist olarak ni-
telenen partiler. Bunların 
baskıları, teklifleri sonucu 
şu anda mecliste verilmek 
üzere kanun teklifleri var. 
Artık bundan sonra sade-
ce para cezası değil üç yıl 
ila altı yıl arasında hapis 

cezası istiyorlar. Siyasi ve 
diğer konuşmalarımızda 
Türkçe konuşulursa ceza 
yazacaklarını belirtiyorlar 
ancak bu bizi yıldırmıyor, 
bu konuda Genel Başka-
nımız Lütfi Mestan Avrupa 
İnsan Mahkemesine baş-
vurdu. Gereken mücade-
leyi veriyoruz ve vermeye 
de devam edeceğiz."

Aldıkları cezanın kendi-
lerini yıldıramayacağını, 
bu durumun kendilerinin 

daha fazla çalışmasına 
neden olacağını, Ekim'de 
yerel seçimin yapılacağını 
anlatan Ali, şöyle konuştu:

"40'a yakın par t imi -
zin belediye başkanı ve 
başka partilerden olup 
da bizim desteklediğimiz 
60'a yakın seçilen bele-
diye başkanımız var yani 
partimizin desteğiyle se-
çilmiş başkan ve meclis 
üyelerimiz var. Kimi des-
teklersek belediye baş-

kanı olmuştur. Bu konuda 
partimiz yerel seçimlerde 
çok hassas davranıyor, 
seçici oluyor. Ekimde 
yapılacak olan yerel se-
çimlerde HÖH olarak il 
teşkilatlarımız, belediye 
başkanlarımız, gençlik 
ve kadın kollarımızla bir-
likte çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Türkiye'deki 
genel seçimlerde dört 
partinin de tek başına 

hükumeti kuramayacak 
olması koalisyonu gös-
teriyor. Bulgaristan'dan 
en yakın bir şekilde ta-
kip ediyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti hükumetinin 
güçlü olması sadece Tür-
kiye değil diğer ülkelerde 
olan soydaşlarımızın gü-
venli olmalarını sağlıyor. 
Türkiye'de yeni kurulacak 
olan hükumetin de hayırlı 
olmasını diliyoruz."    AA

Cumhurbaşkanı Plevneliev’ın Ukrayna Ziyareti
Cumhurbaşkanı Ro -

sen Plevneliev, ülkesinin 
Ukrayna'nın doğusundaki 
ayrılıkçılar ile Kırım'da ya-
pılan sözde referandum-
ları, onun sonuçlarını ve 
Kırım'ın yasa dışı ilhakını 
hiç bir zaman tanımaya-
cağını belirtti.

Rosen Plevneliev, resmi 
ziyaret çerçevesinde gel-
diği Ukrayna'da Devlet 
Başkanı Petro Poroşen-
ko ile bir araya geldi. Gö-
rüşme sırasında, iki ülke 
ilişkileri yanı sıra, ülkenin 
doğusundaki durum ve 
enerji alanındaki işbirli-
ğine yönelik konular ele 
alındı.

Düzenlenen ortak ba-
sın toplantısında konu-
şan Plevneliev, ülkesi-
nin Kırım'ı Ukrayna'nın 
bir parçası olarak gör-
düğünü, "Bulgaristan, 
Kırım'da yapılan sözde 
referandumları ve onun 
sonuçlarını, Kırım'ın yasa 
dışı ilhakını tanımadı ve 
hiç bir zaman tanımaya-
caktır" diyerek, "Kırım, 
Ukrayna'dır, Ukrayna ise 
Avrupa'dır" dedi.

Plevneliev, doğudaki so-
runun çözümünün Minsk 
mutabakatlarının hayata 
geçirilmesinden geçtiği-

ni ifade ederken, Avrupa 
Birliği'nin Rusya'ya yöne-
lik yaptırımlarının Minsk 
mutabakatının hayata 
geçirilmesi ile bağlantılı 
olduğunu kaydetti. Plev-

neliev, ülkesinin bu yaptı-
rımları desteklediğini kay-
dederken, bu çerçevede 
Bulgaristan'ın Ukrayna'yı 
desteklemek için de çaba 
göstereceğini dile getirdi. 

Ukrayna'nın Avrupa yo-
lundaki çabalarını da des-
teklediklerini kaydeden 
Plevneliev, "Hiç kimse-
nin, hele Avrupa'da güçle 
sınırları ihlal etmeye ve 
diğer ülkenin topraklarını 
işgal etmeye hakkı yok-
tur" diye konuştu.

Konuk Cumhurbaş -
kanı  Plevnel iev ay -
r ı c a ,  U k r a y n a ' n ı n 
B u l g a r i s t a n ' ı n  v e 
Avrupa'nın enerji güven-
liğinin güvencesi olan kilit 

bir partner olduğunu ifa-
de ederken, bundan do-
layı doğalgaz güzergah-
larının çeşitlendirilmesi 
üzerinde çalıştıklarını ve 
doğalgazın her hangi bir 
alet değil, bir ürün olması 
için çaba gösterdiklerini 
vurguladı.

- Petro Poroşenko
Ukrayna Devlet Başka-

nı Petro Poroşenko da, 
Naftogaz şirketi ile Rus 
Gazprom şirketi arasında 
Rus doğalgazının Ukray-

na üzerinden transitine 
ilişkin anlaşmanın 2019 
yılından sonra da devam 
edeceğine inandığını kay-
dederek, buna başka bir 
alternatifin bulunmadığını 

dile getirdi.
A v r u p a 

Birliği'nin ener-
j i güvenliğinin 
önemini vurgu-
layan Poroşen-
ko, "Ukrayna'yı 
baypas ederek 
o luş turu lacak 
her türlü proje, 
Avrupa için do-
ğalgazı daha 
pahalı hale geti-
recektir. 

Biz, bunu yap-
m a y a c a ğ ı z . 
Ukrayna, uzun 

vadede, piyasa 
ilkeleri ve fiyatları çerçe-
vesinde, Avrupa Birliği'nin 
enerji güvenliğinin temin 
edilmesinden yana" ifade-
sini kullandı.

"Doğalgazın siyasete 
alet edilmemesi için eli-
mizden geleni yapmamız 
gerekiyor" diye konuşan 
Poroşenko, bu çerçeve-
de ülkesinin piyasa fiyat-
larına geri dönülmesi için 
elinden geleni yaptığını 
kaydetti.                     AA

İstenilen olmadı ama 
olumlu karar çıktı

Halk Meclisi Zorunlu Bulgarlaştırma Süreci sıra-
sında silah zoruyla değiştirilen ve 30 Haziran 2001 
yılından önce yaşamını yitirmiş kişilerin Türk-Arap 
adlarının geri alınması yolunu açtı.

10 Temmuz Cuma günü Meclis Kurulunda yapılan 
oylamada, 153 milletvekilinin 128’i evet, 22’si hayır 
derken üçü de çekimser oy kullandı. Önceki gün 
yapılan Nüfus Yasasında Değişiklikler Yapılmasına 
İlişkin Yasa Tasarısının ikinci okuma sırasında ikti-
dar partilerinde yaşanan fikir değişikliği, ardından 
HÖH tarafından yapılan kulis çalışmaları ve yaşa-

nan erteleme sonunda, ilgili komisyon Genel Kurula 
yeni öneriyle geldi, öneri kabul edildi. İlgili değişiklik 
şu şekildedir: “Zorla değiştirilmiş ve hayatta olma-
yan Bulgaristan vatandaşlarının adları geri alınabi-
lecek. Bu durumda dilekçe yaşamını yitirmişlerin 
bir yakını (birinci dereceden mirasçıları) tarafından 
verilecek. Yakınları arasında anlaşmazlık olduğu 
halde dava bölge mahkemesinde görülecek.”

Şimdiye kadar bu işlem birinci dereceden tüm 
yakınların imzasını gerektiriyordu.

Söz konusu yasa resmi gazetede çıkar çıkmaz 
yürürlüğe girecek. 

30 Haziran 2001 yılından önce yaşama gözleri-
ni yuman ve dünyayı bitirirken hala silah zoruyla 
dayatılan adları taşıyan kişinin yakınları, ana ba-
banın Türk-Arap adlarını sadece dilekçe sunarak, 
geri alabilecek. Ayrıca artık hiçbir memur herhangi 
bir nüfus belgesi çıkartmaya gelen vatandaşa, “eski 
adların neydi?”, diye soramayacak. Bu da yasak-
landı.

Dilekçe belediye başkanına sunulacak
Nüfus, medeni durum belgeleri, ölüm belgesi ile 

defin ruhsatı belediyelerde görevli nüfus memurları 
tarafından verilmektedir. Bundan sorumlu kişi bele-
diye başkanıdır, kendisi emirnameyle bu yönde köy 
muhtarlarını da görevlendirir.

HÖH Meclis Grubu tüm bu işlemlerin idari yol-
dan yapılmasını istemişti, ancak meclisteki çoğun-
luk buna razı gelmedi. Bunun yerine aynı çoğunluk 
daha ılımlı bir yol seçti.
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Kaderine mahkum ve terk edilen iki cami
Bulgar istan toprak-

larında Osmanlı’dan 
kalan tarihi ve mimari 
eser mirasının en güzel 
ve nadide örnekleri, ül-
kenin Güneybatısında 
Makedonya sınırına ya-
kın olan Küstendil şeh-
rinde görmek mümkün. 
Farklı medeniyetlerin iz 
bıraktığı Küstendil ken-
tinde Roma dönemleri 
termalleri, erken Hıristi-
yanlık dönemi kiliseleri, 
Osmanlı döneminden 
yadigar kalmış İslami 
yapılar, renkli mozaiği 
bugün de muhafaza edi-
yor. AB fon kaynaklarıyla 
tarihi eserler restore edi-
lip, gelecekteki nesillere 
korunurken, şehrin tam 
merkezinde, görkemli, 
ihtişamlı ve farklı mimari 
yapıya ve süslere sahip, 
kalem gibi minaresiyle 
Osmanlı zamanından 
en seçkin örneklerinden 
olan 1530-31 yıllarında 
yapılmış Fatih Sultan 

Mehmet Camii yıkılıyor, 
kaderine mahkum ve 
terk edilmiş olarak bıra-
kıldı. Bir ziyaretimde o 

ihtişamlı ve görkemli ca-
mii içler acısı durumda 
olduğundan dolayı göz-
yaşlarıma sebep oldu 
bir Müslüman olarak. 

Kimsesiz, çaresiz, bunca 
vaat ve söz karşısında 
yetim kalmış bir değerli 
abide! Yıllar boyu halen 
şu ana kadar Kültür Ba-
kanlığı ile Belediye ara-
sında anlaşmazlıkların 
resmen kurbanı olmuş 
tarihi bir eser. 

Maalesef Küstendil’de 
bulunan Fatih Sultan 
Mehmet Camii yıkılmak 
üzere. Anladığıma ve 

araştırmama göre Bulga-
ristan ile Türkiye arasın-
da söz konusu caminin 
tamiratı ve tadilatı için 
var olan anlaşmaya rağ-

men Bulgaristan devleti 
olarak şimdiye kadar bu 
doğrultuda tek bir adım 
bile şu ana kadar atılmış 
değil. Son yıllarda aşı-
rı ve sürekli yağışlar ve 
rüzgar nedeniyle Küsten-
dil şehrinde Fatih Sultan 
Mehmet Camii’nin daha 
da yok olması tehlikesiy-
le baş başa. Ayni kaderi 
paylaşan Karlova’da olan 
yine Osmanlı dönemi-
ne ait Kurşun Camii’dir 
(1485). Resimlerde gö-
rüldüğü gibi bir kısmı 
yıkılmaya başlamış. Bu 
yıl başlatılan arkeoloji 
kazılar da bu sureci hız-
landırabilir. Saygı değer 
ve sevgili okuyucular 
sizlerin dikkatinizi başka 
bir mevzunun üzerine de 
çekmek istiyorum.
Küstendil ve Karlova 

belediye başkanları öyle 
bir şekilde bu camilerin 
müze olmasını istiyor-

lar ki her fırsatı kullan-
makta, hırslı ve agre-
sif. Küstendil belediye 
başkanı Petır Georgiev 
Paunov ve Karlova be-
lediye başkanı Dr. Emil 
Kabaivanov’u, Reformcu 
Blok koalisyonun beledi-
ye başkanları olarak bil-
mekteyiz. Bu koalisyon 
partilerinden biri Şeref 
ve Halk Partisi olduğunu 
biliyoruz. Bu partinin Ge-

nel Başkanı ve tek mil-
letvekili olarak Korman 
İsmailov bu konular üze-
rinde ne bir konuşmasını 
ve görüşlerini duyduk ne 
de hiç olmazsa olmaz bu 
meseleleri koalisyon içe-
risinde ve parti araların-
da müdahale ettiğini gör-
dük. Resmen ortalıktan 
kaybolduğunu görmekte-
yiz. Korman İsmailov bir 
siyasetçi olarak, en azın-

dan bir Müslüman ola-
rak, Reformcu Blok’taki 
partiler arası bir koalis-
yon olarak, bu beledi-
ye başkanlarının daha 
hoşgörülü olmasının ça-
lışmalarının görmesini 
isterdik, maalesef bunu 
göremiyoruz ve belki de 
hiç görmeyeceğiz. 
Kemal RAŞİD  
Tarihçi yazar
KARLOVO

Bursa’dan Mestanlı’ya uzanan 
gönül ve yardım köprüsü

Mestanlı Yöresi Kültür 
ve Dayanışma Derneği 6 
yıl önce başladığı Rama-
zan erzak yardımlarını bu 
yıl da Mestanlı ve yörele-
rinde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdı.

Derneğin yaptığı çalış-
malar hakkında Dernek 
Başkanı Hasan Öztürk 
şunları ifade etti:

“Derneğimiz bu yıl da 
geçmiş yıllarda olduğu 
gibi, Bursa da yaşayan 
hemşerilerimiz, dostla-
rımız ve yönetim kuru-
lumuzun yardımlarını 
toparlayarak, buradaki 
muhtarlarımızın, bizlerin 
ve belediyelerimizin belir-
lediği ihtiyaç sahibi insan-
larımıza, komşularımıza, 
akrabalarımıza ulaştırma-
ya geldik. Burada aslında 
önemli olan insanlarımızı 
hatırlamak, onlarla birlikte 
olmak, selamları iletmek-
tir.

İnsanlarımız gerçekten 
getirdiğimiz paketlerden 
ziyade, bizi Bursa’da ha-
tırlayanlar var mı? Onlar-
dan Allah razı olsun, se-
lamlarımızı iletin, duygu-
ları ile bizleri karşılıyorlar. 
Zayıflayan bu gönül bağı-
nı yeniden tesis etmekten, 
güçlendirmekten dolayı 

çok mutluyuz.
Bu yıl Mestanlı ve köy-

lerinde 1000 ailemize, 
Cebel ve köylerinde 250 
aileye, Çorbacılar, Kızıla-

ğaç, Nalbantlar, Adaköy, 
Çakırlar’da 120 aileye ha-
zırladığımız Ramazan er-
zak paketlerini ulaştırdık.

İhtiyaç sahipleri her za-
man olduğu gibi bu yıl da 
muhtarlarımız ve beledi-
yelerimiz tarafından be-
lirlendi. Onlar tarafından 
isim listeleri hazırlandı 
ve onaylandı. Böylelikle 
dernek üyelerimiz ve yar-
dımseverlerimize hangi 
köylerde hangi insanları-
mıza yardımların ulaştığı 
bilgisi verilmektedir.

Erzak paketlerinin satın 
alınması, paketlenmesi 

fiilen yönetim kurulumuz 
tarafından hassas bir bi-
çimde yapılmaktadır.

Bu organizasyonda 
emeği geçen tüm yar-

dımseverlerimize, yöne-
tim kuruluma, muhtar ve 
belediye çalışanlarımıza, 
belediye başkanlarımıza 
ve tedarikçi firmamıza te-
şekkür ediyorum.

Bu yıl da Derneğimiz 
Kadir Gecesi Mestanlı 
Halk Meydanında değerli 
işadamımız Fuat Güven 
ve Mestanlı Belediyesi 
ile birlikte büyük bir iftar 
yemeği düzenlemektedir.

Herkesi İslam dünyası-
nın en hayırlı gecesinde; 
din, dil fark etmeksizin 
herkesi birlikte olmaya, 
soframıza bekliyoruz.”

Yunan sermayeli bankalar etkilenmeyecek
Bulgaristan, ülkedeki 

Yunan sermayeli ban-
kaların Yunanistan'daki 
durumdan etkilenmeye-
ceğini duyurdu.
Yunanistan'da ban-

kacılık sistemindeki 
normalliğin bozulma-
ması için ülkedeki tüm 
banka ve şubelerinin 
kapalı kalması kara-
rının ardından komşu 
ülke Bulgaristan, ül-
kede faaliyet gösteren 
ve Yunanistan'dan ser-
maye ortakları bulunan 
bankaların bu durum-
dan etkilenmeyeceğini 

açıkladı.
Bulgaristan Merkez 

Bankası'ndan (BNB) 
yapılan açıklamada, 
alınan önlemler saye-
sinde Yunan sermayeli 
bankaların likidite ve 
sermaye yeterliliği dü-
zeyinin ülkedeki ban-
kacılık sisteminin or-
talamasının üzerinde 
olduğu belirtildi.
BNB'nin açıklamasın-

da ayrıca "Yunan hü-
kümetinin ve merkez 
bankasının Yunanis-
tan finans sistemine 
yönelik önlemlerinin 

Bulgaristan'da hukuki 
geçerliliği yoktur. Söz 
konusu önlemler Bul-
garistan bankacılık sis-
teminin istikrarına etki 
yapamaz" deniliyor.
Bulgaristan Dışişleri 

Bakanlığı, Yunanistan'a 
seyahat edecek vatan-
daşları uyararak ülke-
deki bankaların kapalı 
olması nedeniyle zor 
durumda kalmamala-
rı için yanlarında nakit 
para bulundurmaları 
konusunda uyardı.

         Kırcaali Haber

Bulgaristan’da başarılı iş yürütmenin 4 kuralı
Sofya’da düzenlenen 

Güneydoğu Avrupa 7. 
Ekonomi Forumunda 
konuşan Başbakan Yar-
dımcısı Meglena Kuneva 
“Bulgaristan’da mevcut 
olan yasanın üstünlüğü 
sorunu, ülke ekonomisini 
olumsuz yönde etkiliyor” 
sözlerini kullandı.

“Açık Toplum” tarafından 
düzenlenen bir araştırma-
dan alınan sonuçlara göre 
deneklerin üçte ikisi, yasa-
nın herkes hakkında aynı 
şekilde uygulanmamakta 
olduğu düşüncesini payla-
şıyorlar. Araştırmaya katı-
lanların yine üçte ikisine 
göre yasalar adil değildir. 
Yasama sürecinin etkinliği, 
sivil mevzuat inisiyatifleri 
yolu ile artırılabilir.

“Demokrasinin teknik 
imkanlarına gittikçe çok 
yaklaşıyoruz. Bir nesil 
kapsamında basılı yayın 
organlarından başka artık 
Internet ve sosyal medya 
da vardır. Geri kalmışlığı 
gidermek üzere düzenle-
diğimiz açık tartışma top-

lantıları ve referandumlar 
mevzuatı doğrudan etkile-
yebilir” diye konuştu Meg-
lena Kuneva.

Ekonomi forumuna katı-
lan Dünya Bankasının Bul-
garistan Temsilcisi Tony 
Tompson ise mevzuata 
güven duyulmamasının 
yabancı ve yerli yatırım 
akışını azalttığını öne sür-
dü. Sözlerine göre bizde 
başarılı bir iş yürütebilmek 
için yerli veya yabancı ol-
sun yeni şirketler, 4 kurala 
uymalıdır:

“Şirketlere ilk tavsiyem, 
mümkün mertebe icra er-
kinden uzak durmaları yö-
nündedir. Yani hükümetin 
gerek düzenleme organı 
gerekse müşteri olarak 
yer aldığı sektörlere yatı-
rım yapmasınlar.

İkinci yerde de her kim 
olursa olsun sözleşme 
imzalamaktan kaçınsın-
lar. Çünkü Bulgaristan’da 
sözleşemeye dayanarak 
mahkemelik olursanız 
davayı kaybetme riski bir 
hayli yüksektir.

Üçüncü yerde ise nitelikli 
iş gücü eksikliği giderilme-
lidir. Başarılı olmak ister-
seniz gerekli niteliklere sa-
hip uzmanları nasıl çeke-
ceğinize dair bir stratejiniz 
olmalıdır. Yüksekokullarla 
ortaklık yürütebilirsiniz 
mesela.

Ve dördüncü yerde de 
günün güçlüsü olanlarla 
münasebete girmeyin. 
Onlar hayatınızı cehenne-
me çevirip sizi oyun dışı 
edecekler”.

T o n y  T o m p s o n , 
Bulgaristan’da iş ortamı-
nın pekişmesi için sözleş-
me disiplininin artırılması, 
eğitim ve kamu idaresinde 
reform uygulanması ge-
rektiği kanısını paylaşıyor. 
Sözlerine göre başka bir 
sorun da halihazırda yük-
sek eğitimini bitiren va-
tandaşların yüzde 20’lik 
bölümünün daha iyi ücret-
li iş ve daha kaliteli sosyal 
hizmetler sisteminden 
yararlanmak üzere ülkeyi 
terk etmekte olduklarıdır.

                              BNR
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YTB Başkanı Kudret Bülbül’ün Bulgaristan Ziyareti

Başbakanlık Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanı 
(YTB) Kudret Bülbül, "YTB her 
soydaş ve akrabaya el uzatan 
bir kurum olarak Türkiye'de 
okumak isteyenlere, kültürel, 
sosyal ve akademik faaliyet-
lerde bulunmak isteyenlere el 
uzatır" dedi.
Beraber indek i  heyet le 

Bulgaristan'a iki günlük zi-
yaret gerçekleştiren Bülbül, 
soydaşlarla iftar programına 
katıldı, camilerde incelemeler-
de bulundu. Bülbül, ilk olarak 
Türkiye'nin Burgaz Başkon-
solosu Niyazi Evren Akyol'un 
eşliğinde Varna Müftülüğü 
yetkilileri ile bir araya geldi, ar-
dından Aziziye Camisi'ni gez-
di. Ülkenin kuzeydoğusundaki 
Şumnu kentinde bulunan Tom-
bul Cami olarak bilinen Şerif 
Halil Paşa Cami'sine geçen 
Bülbül, Şumnu Bölge Müftüsü 
Mesut Hasanov'dan burada 
yapılan onarım çalışmaları 
hakkında bilgi edindi.
Bülbül, bu çalışmaların hız-

landırılması ve caminin bir an 
önce eski ihtişamlı haline geti-
rilmesi için ilgili tüm kurumların 
üzerine düşen görevi yapmala-
rı gerektiğini söyledi.
Bölge Müftüsü Hasanov, Türk 

ve Müslüman çocukların yaz 
döneminde başlayan Kur'an-ı 
Kerim kurslarına yoğun ilgi 
gösterdiklerini kaydetti. Ha-
sanov, caminin avlusunda ra-
mazanın her akşamında en 
az 200 kişilik iftar verildiğini 
söyledi.
YTB Başkanı Bülbül, Tombul 

Camii'nin karşısındaki Nüvvab 
İmam Hatip Lisesi'nin resto-
re edilen eski binası ve yine 
TİKA'nın desteğiyle bu binanın 
yanında inşa edilen modern 
yurdu gezdi. Öğrencilerin din 
ve Türkçe ders programlarını 
öğrenen Bülbül, kullanılan eği-
tim malzemelerini dikkatle in-
celedikten sonra Şumnu Bölge 
Müftülüğüne Kur'an-ı Kerim ile 
eğitim malzemeleri bağışında 
bulundu.
Bülbül, daha sonra Şumnu'da 

iki yıldır faaliyet gösteren Ku-
zeydoğu Bulgaristan Bulgar-
Türk T icaret  ve Sanayi 
Odası'nın (BULTİŞAD) konuğu 
oldu. Oda Başkanı Fikret İnce, 
90 tüzel ve gerçek kişinin üye-
lik yaptığı kuruluşun, ülkenin 
bu bölgesinde en etkin kurum-
larından biri olduğunu ifade 
etti.
Avrupa Birliği üyesi Bulgaris-

tan'daki yatırıma uygun mev-
zuat ve koşullarından daha çok 
Türk iş adamının yararlanması 
gerektiğine işaret eden İnce, 
Bulgarların Türk dizilere olan 
sevgisinin ülkeye yaptıkları her 
bir ziyaretleriyle pekiştirildiğini 
söyledi.
Burgaz'daki Türkiye Baş-

konsolosluğu Din Hizmetleri 
Müşaviri Uğur Emiroğlu'nun 
da katıldığı heyet, Şumnu'nun 
güneyindeki Ruen'e bağlı Çe-
pelce (Planinitza) köyünde dü-
zenlenen iftara katıldı.
Razgrad şehrinin Nazım 

Hikmet Tiyatro Müzik Merke-
zi Sahne Gurubu'nun sundu-

ğu gösteriyle başlayan iftarın 
onursal konuğu Bülbül, burada 
duygusal anlar yaşadı. Bülbül, 
iftara katılmak üzere bir araya 
gelen yaklaşık 2 bin kişinin 
gösterdiği ilgiden etkilendiğini 
belirterek, çocukluğunu geçir-
diği Konya'daki hatıralarının 
adeta canlandığını kaydetti.
Bülbül, iftar öncesi yaptığı 

konuşmada, Türkiye'nin Baş-
bakan ve Cumhurbaşkanın-
dan özel selamlar getirdiğini 
belirterek, yeni bir kurum olan 
YTB'nin çalışmaları ve yarat-
tığı olanakları konusunda bilgi 
verdi. Bülbül, "YTB her soydaş 
ve akrabaya el uzatan bir ku-
rum olarak Türkiye'de okumak 

isteyenlere, kültür, sosyal ve 
akademik faaliyetlerde bulun-
mak isteyenlere el uzatır" dedi.
Bu yıl 182 ülkeden YTB'ye 

başvuru geldiğini dile getiren 
Bülbül, Bulgaristan'daki soy-
daşlardan, kurumun sağladığı 
bu olanaklardan daha aktif ya-
rarlanmalarını istedi.
Sahurda soydaşlarla bir ara-

ya gelip bir süre sohbet eden 
Bülbül, daha sonra beraberin-
deki heyetle Burgaz şehrine 
geçti. 
Bülbül, Burgaz, Yambol, Fi-

libe ve Kırcaali'deki temasla-
rının ardından Yunanistan'a 
geçti.
                   Anadolu Ajansı


