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Tütün üreticileri, açtıkları davayı kazandı
Bir grup tütün üreticisi, Yüksek İdare Mahkemesi’nde Tarım Bakanlığına karşı açtıkları davayı kazandı. Çıkarılan
mahkeme kararıyla geçen
yıl 8 Nisan’da o zamanki Tarım ve Gıda Bakanı Dimitır
Grekov’un tütün üreticilerine
farklı tütün cinslerine göre
ulusal destek programları
kapsamında yapılacak ödemelerin miktarının belirlenmesine ilişkin emirnamesi
iptal edildi. 2007-2009 döneminde Basma cinsi tütün üreticilerine referans miktarda
2 ton altında üretenlere kilo
başına 3,00 leva ve referans
miktarda 2 ton üstünde üretenlere ise kilo başına 2,04
leva ulusal yardım yapılmasına ilişkin söz konusu emirnamenin 1.maddesidir.

Tarım Bakanlığı, onlarca
tütün üreticisine 1430 leva
tutarında dava masraflarını
karşılamaya mahkum edildi.
Mahkeme kararına 14 gün
içerisinde 5 üyeli Yüksek

Sebihan Mehmet’e
“En İyi Sosyal Ortak” Ödülü
Krumovgrad (Koşukavak)
Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet, Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfede rasyonuna (KNSB)
bağlı Bulgaristan
Öğretmenler Birliği tarafından “2015
Yılında En İyi Sosyal Ortak” ödülü ile
onurlandırıldı. Ödül,
başkentte düzenle-

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

nen törenle verildi.
“En İyi Sosyal Ortak” ödü-

lü Sebihan Mehmet’e eğitim
kurumları ve yerel yönetim
arasında sosyal ortaklığın
gelişmesi ve güçlendirilmesine bizzat verdiği katkıların
bir ifadesi olarak veriliyor.
Krumovgrad Belediye Başkanı, Bulgaristan Öğretmenler Birliği Başkanı Yanka Takeva tarafından tebrik edildi.
Törende ödüller Avrupa İşçi
Sendikası Eğitim Komitesi
(ETUCE) Genel Sekreteri Martin Romer ve KNSB
Başkanı Plamen Dimitrov
tarafından sunuldu.
Kırcaali Haber

İdare Mahkemesinde itiraz
edilebilir.
Davacı tütün üreticilerin-

den biri olan Blagoevgrad’ın
( Yukarıcuma) Hacıdimo vo k a s a b a sın d a n İ va n
Sabahlıkov,”Hak yerini buldu,
halk devleti mahkum ettirdi.
Hükümet kararıyla tütün üreticilerine ilave yardım için tahsis edilen 100 milyon levadan
kime kaç leva ödenmesinin
adil bir şekilde belirlenmediğinden emindik. Daha az çalışanlara daha yüksek, daha
fazla çalışanlara ise daha düşük miktarda yardım yapıldı.
Bu kabul edilemez bir şey. Bu
yüzden de devlete karşı dava
açtık. Bu yılki tütün üreticilerine yapılan ulusal yardımların
mali kaynak dağılımına kar-

şı da dava açacağız” dedi.
Sabahlıkov’un ifadesine göre
diğer tütün üreticilerine karşı
da söz konusu yardımların
dağılımına ilişkin Avrupa Birliği bildirimine uyulmadı ve
çifte standart uygulandı.
Devleti mahkum eden tütün
üreticileri, her bir üreticiye
eşit miktarda ulusal yardım
ödenmesi gerektiği kanısındalar. Ülke çapında binlerce
tütün üreticisi ulusal destek
kaynakların adil bir şekilde
aralarında paylaştırılmamasından zarara uğradıklarını
ileri sürüyor.
Kırcaali Haber

2016 yılında Bulgaristan’da yürürlüğe giren yenilikler
01 Ocak 2016 tarihinden
itibaren:
- Asgari ücret 420 leva
oldu.
- Vinyet ücretlerinde büyük artış yapıldı. Otomobiller için haftalık vinyetler 15
leva, aylık 30 leva, yıllık 97
leva oldu.
- Zorunlu araç sigortasını
yaptırmayanların araçları
trafikten durdurulacak.
- Sağlık sigorta sisteminde değişiklik. Sağlık sigortalarını 3 ay boyunca ödemeyen vatandaşlar haklarını
yeniden alabilmeleri için son
beş yıldaki tüm sağlık sigorta ücretlerini faiziyle birlikte
ödemeleri gerekiyor.
- Sigaralara zam getiriliyor.
- Emeklilik yaşı yükselmeye başlıyor. 2016 yılında
üçüncü kategoride çalışan
Bayanların emekli olabilmeleri için 60 yıl 10 ay yaş ve
35 yıl iki ay çalışmışlıkları olması gerekiyor. Erkekler için
ise 63 yıl 10 ay yaş ve 38 yıl
iki ay çalışmışlıkları olması
gerekiyor.
- Çocuk ücretleri artıyor.
Ailelere bir çocuk için 37
leva, iki çocuk için 85 leva,

üç çocuk için 130 leva ve
dört çocuk için 140 leva aylık
ücret ödenecek.
- Yoksulluk sınırı 14 leva

ödenebilecek.
İş sözleşmeleri dışında faiz,
piyango ikramiyesi veya çeşitli şans oyunlarından elde

artarak 300 leva oluyor.
-Nakit ödemelerin miktarı
azaltıldı
Bundan böyle vatandaşların nakit ödemelerinin miktarı 10 bin levayı aşmamalıdır.
Bundan önce ise vatandaşlar 15 bin levadan az nakit
ödeme yapma hakkına sahipti. Yeni kararın kayıt dışı
mücadeleye karşı bir önlem
olduğu ileri sürüldü.
-Bazı gelirler üzerinden
alınan vergi avans olarak

edilen gelirler üzerinden
alınan vergiler Ulusal Gelir
Ajansına avans olarak ödenebilecek. Vergiler, yüzde 10
oranında kalıyor.
- Doğal gaz ucuzladı
Enerji ve Su Düzenleme
Komisyonu tarafından tedarikçiler ve nihai tüketiciler için
doğal gazın fiyatı yüzde 2,32
oranında düşürülerek 1000
merteküp başına 413,28 levaya kadar düştü.
Kırcaali Haber
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TARİHTE BU HAFTA: 21 ARALIK - 03 Ocak
21 Aralık 1898:
Girit’te tehlikeli gelişme. Adada Rum yönetimini oluşturma amacını
gerçekleştiren büyük
devletler, yeni bir adım
attılar. Burada bulunan
askeri birliklerinin ve donanmalarının büyük kısmı
Girit’ten çektiler. Türklerin
kaderi artık adada yeni
oluşturulan Rum yönetiminin ve çetelerinin elindedir.
21 Aralık 1963:
Kıbrıs’ta katliam.
Rum saldırıları sonucu
Kıbrıs’ta 434 Türk şehit
edildi. Şiddet ve katliam,
ırkçı EOK A örgütünün
sonraki günlerde adanın
her yerinde Türklere karşı
saldırılar düzenlemesiyle
iyice doruğa çıktı.
21 Aralık 2007:
Makedonya’da Türkler
için mutlu gün. Parlamentoda kabul edilen bir
yasayla Türkler, 21 Aralık
tarihini Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak kutlamaya başladı.
23 Aralık 1876:
I.Meşrutiyet, II.
Abdülhamit’in hattı hümayunuyla ilan edildi.
I. Meşrutiyet 13 Şubat
1878’de sona erse de
ülkede ‘’parlamento’’ düşüncesini doğurdu. 24
Temmuz 1908’de de İttihat Terakki’nin baskısı
üzerine Sultan, meşrutiyeti yeniden ilan etmek
zorunda kaldı.
23 Aralık 1944:
Makedonya Türklerinin
toplumsal ve kültürel yaşamında önemli bir yeri
bulunan “Birlik” Gazetesi
yayımlanmaya başladı.
24 Aralık 1908:
Türkler arasında Hıris-

tiyanlığı yaymayı amaçlayan Güneş gazetesi,
Bulgaristan’da; Filibe’de
çıkarılmaya başlandı.
24 Aralık 1947
Yunanistan’da iç savaş. Gerilla lideri Markos
Vafthiades önderliğindeki
yaklaşık 20 bin komünist,
Yunanistan’ın kuzeyinde

‘’Serbest Yunan Hükümeti’’ ilan etti. 1949 yılında
biten ve Türkleri de çok
olumsuz etkileyen savaş,
hükümet kuvvetlerinin za-

görev yapmasına olanak
tanıyan zemin hazırlanmış oldu.
26 Aralık 1884:
M akedonya Tür k-

son toprak parçasının
kurtarılmasını sağlamak
için 24 Temmuz 1908’de
sultana Meşrutiyeti kabul
ettirdi.

feriyle sonuçlandı.
24 Aralık 1984:
Bulgaristan, soya dönüş projesi uygulamaya
başladı. Türk isimlerinin
Bulgar isimleriyle zorla
değiştirilmesi yani Türklerin zorla Bulgarlaştırılmasının hedeflendiği bu dönemde, Türkler üzerinde
yoğun bir baskı uygulandı. Türkçe konuşmaları,
asıl isimlerini kullanmaları, gelenek ve göreneklerini kullanmaları yasaklandı. Çok sayıda insanın
yaşamını yitirdiği, çok
büyük acıların yaşandığı
dönem, Türklerin direnişi
ve Doğu Avrupa’da meydana gelen rejim değişiklikleri sonucu 1989’da son
buldu.
25 Aralık 1990:
“Batı Trakya’da Müftülük

ler i için önemli gün.
Makedonya’da çatışmaların ayak seslerinin geldiği, azınlıkların eğitim
konusunda büyük ilerlemeler kaydettikleri bir dönemde Türkler de yeni bir
okula kavuştu. Tefeyyüz
İlkokulu açıldı.
26 Aralık 1985:
Türkan bebek şehit
oldu. İsim değişikliğine
karşı Killi’nin Yoğurtçular köyünde gerçekleştirilen protesto gösterisinde ölümler meydana
geldi. Bunlardan biri de
Bulgaristan’da isim değişikliğine ve asimilasyona karşı verilen direnişin
simgesi haline gelen Türkan bebektir.
27 Aralık 1907:
Paris’te II. Jön Türk
Kongresi yapıldı. Sonuç

27 Aralık 1944:
Sofya’da toplantı. Bulgaristan Türkleri Vatan
Cephesi komiteleri, Türk
azınlığın sorunlarını görüşmek üzere Sofya’da
bir araya geldi. Toplantıda
Türklerin eğitim, vakıf ve
dini konularda yaşadığı
sorunlar ve istekler tek
tek kaleme alındı. Toplantıdan çıkan diğer bir
önemli karar da Vatan
Cephesi Hükümeti’nin
desteklenmesiydi.
27 Aralık 1963:
Yurdun çeşitli yerlerinde
Kıbrıs için mitingler yapıldı. Kıbrıs’ta başta EOKA
örgütü olmak üzere ırkçı
Yunan gruplar tarafından
gerçekleştirilen saldırılar
ve katliamlar yurdun pek
çok yerinde yapılan gösterilerle protesto edildi.
28 Aralık 1951:
Azınlık yanlısı olan ve
onların çıkarlarını savunan Milliyet gazetesi Batı
Trakya’da; İskeçe’de 3.
dönem yayın hayatına
yeniden başladı.
28 Aralık 1989:
Kosova’da Arnavut lider İbrahim Rugova’nın
başkanlığında Koso va Demokratik Birliği
partisi (LDK) kuruldu.
Kuruluşundan itibaren
Kosova’nın bağımsızlığını savunan parti bu amaç
için pasif direniş yöntemine başvurdu.
29 Aralık 1944:
G ünde sadec e be ş
dakika olmak üzere,
Makedonya’da ilk Türkçe
radyo yayını başladı.
29 Aralık 1945:
Bulgaristan Çiftçi Partisi Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Türk Okulları ile ilgili de önemli kararlar alındı. Türk okullarının
özel statüsünün devamını
destekleyen Çiftçi Partisi,
mali denetimin hükümete
verilmesini istedi. Bunun

Müessesesi ve İlahiyat
Okulu kurulmasına ilişkin
esasları düzenleyen kanun hükmünde kararname” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Batı
Trakya’da Türk azınlık
tarafından seçilmiş müftü
yerine, Yunan makamlarınca atanmış müftünün

bildirisinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi. Eleştiriler sözde
kalmadı. Ülkenin her gün
parça parça elden çıkması ve özellikle 9 Haziran
1908’de gerçekleştirilen
Reval görüşmeleri üzerine İttihat terakki harekete
geçti. Ülkenin elde kalan

okullarının devletleştirilmesi yolunda bir adım
olduğuna inanan Türkler, karara karşı çıkarlar.
Fakat değişen bir şey
olmaz. Dahası korkuları gerçekleşir ve okulları
1960’tan itibaren devletleştirilir.
29 Aralık 1990:
İstiklal Caddesi Taşıt
trafiğine kapatıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan
İstiklal Caddesi sadece
yayaların kullanımına ayrıldı. Ayrıca 30 yıl aradan
sonra caddenin simgesi
haline gelmiş bulunan
tekrar Tramvay yeniden
hizmet vermeye başladı.
31 Aralık 1921:
Çerkez Ethem’e son
darbe. Mustafa Kemal,
uzlaşmaya yanaşmayan,
hükümetin emirlerini dinlemeyen Çerkez Ethem
ve güçlerinin dağıtılması
için Batı Cephesi Komutanlığına talimat verdi.
Harekete geçen ordu
güçleri karşısında çaresiz kalan Çerkez Ethem,
kurtuluşu, Yunan kuvvetlerine sığınmakta buldu.
2 Ocak 1935:
Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. TBMM’ce 21
Haziran 1934’te kabul
edilen kanuna göre, her
Türk’ün kendi adından

başka ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı
alacaktır. Ayrıca kanunla
insanlar arasında ayrıma yol açan dinî, sosyal,
ailevî ve asalet kaynaklı
lakapların kullanımının da
önüne geçilmiş oldu.
3 Ocak 1878:
Belgrad’dan olumlu
adım! Sırbistan, göçlerden sonra ülkesinde kalan Müslümanların hak
ve hürriyetlerini tanıdı.
Fakat buna rağmen sorunlar bitmedi. Çünkü siyasi, sosyal ve ekonomik
sorunların yaşandığı dönemlerde, iktidarların ve
ırkçı grupların hedefi yine
hep azınlıklar, özellikle de
Müslümanlar yani Türkler
oldu.
3 Ocak 1963:
A n k a r a ’d a n n o t a !
Kıbrıs'ta Türk belediyelerinin lağvı kararını, Ankara-Zürih-Londra antlaşmalarına aykırı bulan
Ankara, Makarios'a sert
bir nota verdi.
3 Ocak 1991:
Yunanistan, vakıflarla ilgili kanunu yürürlüğe koydu. Böylece Türk azınlığa
ait önemli bir kurum olan
vakıflar üzerinde, anlaşmalara aykırı olarak kontrol ve denetimi ele geçirmenin yolu açılmış oldu.

Mineralni Bani’de Kamu
Mutfağı projesine başlandı
Haskovo ili Mineralni Bani (Meriçler) İlçesinde
başlatılan Kamu Mutfağı projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak öğle yemeği verilecek. Sosyal Koruma Fonu tarafından finanse edilen projenin temel amacı ulusal bir program kapsamında

ihtiyacı olan ve geliri düşük olan kişi ve ailelerin
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve destek sağlanmasıdır.
4 Ocak-30 Aralık 2016 döneminde gerçekleştirilecek proje kapsamında menüsü çorba, ana yemek
ve ekmek içeren sıcak öğle yemeği verilecek.
Bu projeden aylık sosyal yardım parası alan kişi
ve aileler, geliri olmadığı ve onlara bakacak yakınlarının olmadığı tespit edilen kişiler, en düşük
emekli maaşı ve istihdamla ilgili olmayan aylık alan
tek başına yaşayan kişi ve aileler ve evsiz barksız
çocuk ve yetişkinler yararlanacak.
Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların
Mineralni Bani Belediyesine daimi veya mevcut
adreslerine göre başvuru formu vermeleri gerekir.
Belediye yetkilileri, çocukların bu hizmetten yararlanabilmeleri için kanuni temsilcilerinin başvuruda
bulunmaları gerektiğini belirttiler.

13 Ocak 2016
Aylardır bir damla yağmur düşmüyordu. Ortalık
kurak mı kurak, güneş de
tam başucumuza dikilmiş, ortalığı adeta kavuruyordu. Sanki oda bize
küsmüş, badem ağaçları,
çiçekleri, yeşillikleri korumuyorsunuz, alın müştakınızı, sizde yeşillikler gibi
yanın, kavrulun diyordu.
Mahallenin merkezine
doğru giden ana sokağın
sağındaki güzelim parkın etrafı anlaşılan birkaç
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ASLA ATEŞLE OYNAMAYIN
değil mi Ercan usta?” dedi
Veli amca.
“Söylediklerin çok doğru
Veli amca, çocuklar kimin,
yanan yeşillikler kimin?
Yaşadığımız çevreyi yeşillik ve çiçekler içinde güzel
ve temiz tutmak hepimizin
görevi tabi “ diye cevap
verdi Ercan usta.

Hasan VARADLI
saat önce yakılmıştı. Kenarında bucağında hala
yer yer duman tütüyordu.
Kurumuş otların yanı sıra
ağaç ve çiçek fidanları
bellerinden kavrulmuş,
yaprakları yalınlardan
dağlanmış, yemyeşil donup kıvrılmışlardı. Sanki
gelene geçene “Bizi neden yakıyorsunuz! Biz de
yaşamak istiyoruz, sizlere
göğüs dolusu oksijen verip sağlınıza neşe katmak
istiyordu.” Diyerek boyunları bükük üzgün, yalvarırcasına soruyorlardı. Veli
amcayla en yakın komşunun çeşmesindeki bahçe
hortumuyla yanan yerleri
söndürdük.
“Buna cahillik, nankörlük, aptallık denir. Yaşlı
başlı adamlar dahi elinde
sigara biter bitmez izmariti fırlatıyor yol kenarına,
al sana yangın. Bazı çocuklar bir yerde biraz kuru
ot görseler, çakıyor kibriti,
ver yansın. Düşün be Allahın kulu, sadece otlar mı
yanıyor? Ağaç fidanları,
çiçekler, örümceği, karıncası bütün doğa telef oluyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Karıncaca
karıncayı yaratmaya kimin
kadiri var! Bu çocukların
yaptıklarını babaları veya
biz büyüklerden hiç mi
kimse görmüyor, duymuyor! Böyle çocuklara iyiyi
kötüyü, hayırı günahı, kim
öğretecek! Biz, ana babalar, öğretmenler yani hepimiz değil mi? Hele Ağustos, Eylül ayları birçok
yerde yakılmış, dağlanmış
manzara görüyoruz. Öyle
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Veli amca hayırlı günler
dileği ile oturduğu sokağa
ayrıldı. Ercan usta Hatice
ninenin giriş kapısı önüne
yaklaşınca on yaşlarındaki oğlu Ömer, çocukluk arkadaşı traktörcü Nuri´nin
oğlu Ergün ve sakat Esat
mor dutun dibinde oturuyorlardı. Yanlarına gelince
elindeki çantadan yiyecekler, yeni alıverdiği pantolon ve gömleği çıkarıp
Esat´ın kucağına koydu.
Esat kucağına konulan
hediyeleri elleriyle yokladı, kokladı gülümseyerek
boğuk sesiyle:
“Sağ ol Ercan abi, Allah
bin bereket versin. Gelip
geçerken beni hiç boş bırakmıyorsun” dedi.
“Sen sağ ol Esat ben
yaşadıkça seni boş bırakmam, sen merak etme.
Şimdilik hoşça kal” deyip
Ercan usta derin derin
içini çekerek püfkürdü,
kendi kendine bir şeyler
mırıldanarak eve doğru
yoluna devam etti. Oğlu
Ömer ve Ergün peşinden
koşarak ona yetiştiler ve:
“Baba bu Esat doğuştan
mı kör ve topal ? Zavallı
her gün o mor dudun altında oturuyor”, diye sordu oğlu Ömer.
“Oğlum gelin şu bizim
avluya geçelim. Size yıllardır gizli tuttuğum sırrı
anlatacağım” dedi Ercan
usta. Hızlı adımlayarak,
avluya varınca asma çardağın gölgesindeki sandalyelere oturdular, Ercan
usta derince içini çekip
anlatmaya başladı:
“Bundan yirmi iki yıl ön-

(Hikâye)
ceydi, Ergün’ün babası
Nuri ile mahalle kenarında
oynuyorduk. Bir ara ben
bir kibrit kutusu buldum,
keşke bulmaz olsaydım.
İçine baktık içi boştu, Nuri
bana:
“Babaannenden başka
sizde kimse yok, git evden birkaç kibrit çubuğu
getir, geçen gün nasıl eğlenceli olmuştu hani” dedi
“Nuri benden iki yaş büyüktü, dediğini yapmazsam beni ya döver ya da
haftalarca beni yanına
sokmaz, başka çocuklarla
oynardı. Onun için her zaman dediğini yapıyordum.
Bu seferde koşarak gidip
getirdim.
“Nerde yakacağız?” diye
sorunca, Nuri:
“Hatice yengenin ev
ardında, gel peşimden”
dedi. Sessizce tel örgülü
avluyu kaldırıp altından
bahçeye girdik. Nuri kibriti
çakınca kuru otlar hemen
çıtır çıtır yanmaya başladı.
Hafifçe esen rüzgârın yardımıyla yalınlar kenar boydan ileri doğru ilerleyerek
özekte yığılı otlara sıçradı.
Üç dört metrelik yalınlar
sağa sola kıvrılarak önüne geleni yakmaya başladı. Nuri korku ve telaş
içinde mahalle başındaki
çalılıklar arasına gizlendi. Ben ise hiç bir şeyden
haberim yokmuş gibi Hatice ninelere gittim. Hatice
nine, biraz tombul kıvırcık
kumral saçlı, işittiği her
sözü taklit etmeye çabalayan küçük Esat´ı tatlı
tatlı bülbüller gibi söyleyip
uyuttu. Sonra çamaşır leğeninin başına geçti. Acı
bir duman kokusu ortalığı
sarmıştı, telaşla ikimizde
dışarı fırladık, bir de baktık bahçe tarafından evin
çatısı tutuşmuş yanıyordu. Haykırmaya başladık:
“Yangın… Yangın var…
İmdat… Yetişin komşular
ev yanıyor…”
Evde bulunan tüm komşular yardıma koştu, önce
yetişenler birkaç parça
eşya atabildi ve alevler
evi tamamen sardı. Hatice
nine içeri girip Esat´ı kurtarmak için birkaç hamle yaptı, fakat zavallının
korku ve telaştan yığıldı
gidemedi. Sadece avazı
çıktığı kadar bağırıyordu.
“Esat´ım! Esat´ım yanıyor! Komşular kurtarın
Esat´ımı! diye haykırıyordu. Olay yerine henüz yetişen Şakir pehlivan Esat´ı
tam nereye uyuttuğun
sordu, sırtında elbiselerini
çullandığı battaniyeyi iyice ıslattı, duman ve alevler içinde yanan eve girdi.
Bazıları Şakir pehlivanın
da yanacağından endişeleniyor, kimisi sabırsızlıkla

acaba kurtarabilecek mi
diye endişeyle bekliyordu.
Bir ara kucağında çocuk
yerde sürüne sürüne çıkmaya çabalarken giriş kapısına yakın göründü. İki
kişi daha yardıma koştu.
Giriş kapısının iç tarafına
düşen Şakir pehlivanla
Esat´ı dışarı çektiler.
“Aşk olsun şu Şakir
pehlivana, canı pahasına
çocuğu kurtardı. Cesur
adammış” diye konuşmalar duyuluyordu. Şakir
pehlivanın kucağındaki
küçük Esat ölü mü canlı
mı belli değildi. Eli yüzü
yanıklar içindeydi. Hemen
hastaneye götürdüler.
Esat beş altı ay hastanede tedavide kaldı, fakat
onun yalnız canı kurtarıldı. Sol ayağı sakat, gözle-

ri de kör kalmıştı…
Birkaç ay sonra konu
komşunun yardımıyla
Hatice nineye bu iki odalı
ev inşa edildi. Esat´ı da
götürmedik doktor bırakmadılar, fakat zavallımda
hiçbir şey değişmedi.
Dünyasını kararttık, koca
bir ömür boyu onu sakat
ve kör bıraktık. Onun
halini gördükçe kalbim
sızlıyor, vicdan azabı çekiyorum. Gece gündüz
Esat gözümün önünden
gitmiyor. Onu Nuri ile
ben yaktık, biz kör ettik,
biz sakatladık, bu hali biz
düşürdük, onun dünyasını kararttık."
“Baba, senin suçun yok
ki, otları sen tutuşturmamışsın ya” dedi oğlu
Ömer.
“Hayır, oğlum, bende
suç orta, ben de, Ben
de… Keşke o kibrit çu-

buğunu getirmeseydim.”
“Baba, mahalle girişinde bahçede kuru otları
bizde tutuşturmuştuk bir
bela olmasın?” dedi oğlu
Ömer.
“Demek siz yaptınız,
Veli amcayla gelirken
gördük. Yeşil ağaç fidanları, çiçekler her şey
yanmış” Yanmaya devam
eden yalınları hortumla
söndürdük.
“Bizi affet baba, bir daha
asla ateşle oynamayız,
söz” diyen oğluna Ercan
usta şöyle dedi:
“Beni kim affedecek oğlum! Hadi yanan yerlere
yeni fidanlar dikeceğiz,
ama o yanan canlılara,
sakat kalan mahlûklara,
mor dudun dibinde, günlerce oturup dövünen o
masum Esat´ın başına
yıktığımız karanlık dünya
hiçbir zaman aydınlanmayacak.
Onun için siz, siz olun
sakın, asla ateşle oynamayın!

Halittin Altınarda, ‘Memleketim
Bulgaristan’ ile tarihe not düştü
Aliağa’nın sevilen isimlerinden Bulgaristan göçmeni 84 yaşındaki Halittin
Altınarda, uzun süredir
merakla beklenen kitabını

ğup büyüdüğüm yer olan
Kırcaali’ye duyduğum özlem bu kitabı hazırlamama neden oldu. Kitabımda Kırcaali’de yaşadığım
günleri, biz
Türklerin yaşadığı zorlukları, kültürümüzü ve
sanatsal faaliyetlerimizi
anlattım. Bu
kitabı hazırlarken aynı
zamanda

piyasaya sundu. Altınarda, ‘Memleketim Bulgaristan’ ismini verdiği kitabında; 1969 yılına kadar
Bulgaristan’da yaşadıklarını, Türklerin kültürlerini,
dini yaşayışlarını ve Türk
kökenli vatandaşların
asimile edilmesi için kullanılan Belene Kampında
zulüm gördüğü günleri
anlattı.
Kitabında yer alan fotoğraf ve belgelerin tamamen kendisine ait
olduğunu, bu belgelerin
kaybolmaması için de arşivini herkesle paylaşmak
istediğini belirten Altınarda, amacının Kırcaali’de
yaşadığı günleri hatırlamak ve tarihe not düşmek
olduğunu söyledi.
‘Memleketim Bulgaristanın 1 yıllık bir çalışma ve 30 yıllık birikimi
sonucu yazdığını ifade
eden Altınarda, yazdığı kitap hakkında şunları söyledi: “1969 yılında Bulgar istan’dan
Ankara’ya, 1991 yılında
emekli olduktan sonra
da Aliağa’ya geldim. Do-

Bulgaristan’da
Türk kökenli vatandaşların asimile edilmesi
için kullanılan Belene
Kampı’nda gördüğüm
zulmü dile getirdim. Aynı
zamanda Bulgaristan’da
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin kurucusuyum. Dernek çatısı
altında faaliyet gösteren
kütüphanenin 1946 yılında genel sekreterlik görevini üstlendim. Kırcaali
ile Aliağa arasında kültürel alış verişin yapılması
için çalışmalar yürüttüm.
Özellikle 2002-2009 yılları arasında Aliağa Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tansu Kaya
bu konuda bana çok destek verdi. Bütün bunları
fotoğraf ve belgeleri ile
okuyucum ile paylaşmak
istedim”.
Kitabının ilk baskısını
250, ikinci baskısını da
250 adet olarak gerçekleştirdiğini ve basımının
2 bin TL’ye mal olduğunu
belirten Altınarda, “ Kitabımı isteyen herkese üc-

retsiz olarak veriyorum.
Toplam 500 adet bastırdığım kitabım yoğun bir
talep görüyor. Kitabımın
50 tanesini gelen talep
üzerine Bulgaristan’daki
dernek ve kütüphanelere gönderdim. Bir kısmını da içinde Ankara
Üniversitesi Dil Tarih ve
Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinin yazıları
olduğu için Ankara’ya
gönderdim” dedi.
Halittin Altınarda Kimdir?
Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde 21 Aralık
1931’de doğdu. 1947
yılında Kırcaali Rüştiye
Türk Okulu’ndan mezun
oldu. 1951-53 yıllarında
Sofya Vasil Lenkov Spor
Okulu’nu bitirdi. Kırcaali
Spor Komitesi’nde yönetici olarak göreve başladı. İki yıl sonra Ömer
Lütf i Okuma Evi’nde
yönetici ve kütüphaneci
olarak görev yaptı.
19 5 6 yılın d a H a s kovo kentinde Kültür
Şubesi’ne atandı. Bölg e s e l Tü r k O k u m a
Evleri’nin gelişmesi için
iki yıl görev yaptı. 1957
yılında Kırcaali şehrinin
yeniden yapılanması
için Solbostoy şirketinde
teknik eleman olarak çalıştı. 1960-62 yıllarında
Kırcaali Devlet Tiyatrosu
turneler yönetmeni görevinde bulundu. 15 Ekim
1969 yılında anavatana
ailesiyle birlikte göç eden
Altınarda, 1991 yılında
Devlet Tiyatroları’ndan
emekli oldu.
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HÖH Genel Başkanı Mestan'ın görevden
uzaklaştırılması hakkında açıklama
Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı
Lütfi Mestan’ın görevinden uzaklaştırılmasının
hukuk dışı bir operasyon
olduğunu belirtti.
Hacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında,
HÖH’ün kurucusu ve
onursal başkanı Ahmet
Doğan’ın 17 Aralık tarihindeki özel bir toplantıda sarf ettiği sözlerin manidar olduğunu ifade etti.
Doğan’ın konuşma metninin partinin resmi internet sitesinde de yayımlandığını aktaran Hacıoğlu,
şöyle devam etti:
“Doğan,
Avrupa
Birliği’nin kendini bir formalite olarak devam ettirdiğinden bahsediyor.
NATO’nun güç kaybettiğini söylüyor. Bu arada
Çin ve Rusya’nın güçlendiğinden bahsediyor.
‘Rusya’nın gücünü kazanması için dünyanın farklı
bölgelerinde güç dahi
kullanır’ ifadesi var. Bunlar Doğan’ın kendi ifadesi,
partinin resmi sitesinden
alınma bir yazıdır.
Sayın Ahmet Doğan,
Türkiye’nin de bölgede
rol almak istediğini ve
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak kri-

zinden bahsediyor. Partinin Genel Başkanı Lütfi
Mestan’ın Türkiye’nin Rus
uçağını düşürmesiyle ilgili
Bulgaristan parlamentosunda yapmış olduğu
açıklamanın tarihi bir hata
ve gaf olduğunu belirtiyor.
Parti başkanı Mestan’ı
ağır bir şekilde eleştiriyor.
Hatta üzülerek söylemek
isterim ki bu ifadeleri kullanırken argo kelimeler de
kullanmak istiyor, benim
terbiyem buna müsait değil şu anda. HÖH’ün Türkiye ile yakınlaşmasından
rahatsız oldukları, açıkça
bu yazının içerisinde belli oluyor. HÖH’ün komşu
ülkeler tarafından yeniden
dizayn edilmek istendiğinden bahsediliyor.”

Hacıoğlu, HÖH’ün internet sitesinde yer alan
yazıda “Türkiye’nin doğuda toprak kaybedeceği”
iddiasının da yer aldığını
anlatarak, “Sayın Ahmet
Doğan, Türkiye - Rusya
krizinden bahsederken,
Türkiye’nin doğuda toprak kaybedeceğinden de
bahsediyor. ‘Gücüm azalsa bile yalnızca Bulgaristan değil, Balkanlar’ın
diğer bölgelerinde de
Türkiye’ye mani olacak
kudreti muhafaza edeceğim’ diyor. Bir Türk olarak
sayın Ahmet Doğan’ın bu
tür ifadelerini kabul etmemiz mümkün değildir”
diye konuştu.
“Doğan’ın açıklamasına anlam veremedik”

Konunun parti içi mesele olsa dahi oy hakkı
olan Türkiye’de yaşayan
yüz binlerce Bulgaristan
Türkü’nü yakından ilgilendirdiğinin altını çizen
Hacıoğlu, Doğan’ın hangi
güçlerin baskısı altında
böyle bir açıklamaya imza
attığına anlam veremediklerini söyledi.
HÖH Sözcüsü tarafından, Mestan’ın partiden
uzaklaştırılma gerekçesinin “Bulgaristan’ın güvenliğine zarar verme” şeklinde ifade edildiğini dile getiren Hacıoğlu, Mestan’ın
saraylardan partiyi yönetmeyen halkla kucaklaşan
bir genel başkan profili
çizdiğini vurguladı.
Hacıoğlu, Doğan’ın bu

Momçilgrad’da “Bağımsız Hayat İçin
Destek” projesi başlıyor
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Müh.
Sunay Hasan, Çalışma
ve Sosyal Politika Bakanlığında “Bağımsız Hayat
İçin Destek” projesine
hibe desteği verilmesiyle
iligili sözleşme imzaladı.
Eşit durumda olmayan
kişilere sosyal hizmetler verilmesine yönelik
proje, 2014-2020 İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı “Bağımsız Hayat”
prosedürü kapsamında
gerçekleştirilecek. Projede Momçilgrad İlçesinde
Sosyal İçerme İçin Saatliğine Hizmet veya Ev Ortamında Hizmet Merkezi
kurulması öngörülüyor.
Hizmetler kendi kendine
hizmet edemeyen veya
tam olarak hizmet edemeyen engellilere ve yaş-

lılara yönelik olacak.
Projenin finanse edilmesine geçen yılın haziran
ayında başvuru yapıldı.
Sağlanan hibe desteğinin toplam miktarı 498
636,05 levaya ulaşıyor.
Proje kapsamında engelli olan ve kendine
hizmet etme durumunda olmayan 65 yaş üstü
yaklaşık 100 kişiye sağlık dahil sosyal içermeye

yönelik hizmetlere erişim
imkanı verilecek. Sunulan hizmetler 18 ay süre
devam edecek. Ev Ortamında Sosyal Hizmetler
Merkezinde çalışacak
özel asistanlar, sosyal
asistanlar, ev yardımcıları,
sağlık uzmanı, yöneticisi
ve uzman danışman görevlendirilecek.
Yenilikçi özelliğe sahip
bu prosedür engellilere

ve onların ailelerinin yanı
sıra kendine hizmet edemeyen veya tam olarak
hizmet edemeyen 65 yaş
üstü kişilere entegre hizmetler sunulması imkanı
veriyor. Proje, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve toplumda
sosyal hizmetlerin gelişimine yönlendirilmiştir.
Projede öngörülen önlemlerin başka bir yönü
de sosyal dışlamanın ve
yoksulluğun sonuçlarının
etkisinin azaltılması ve
engelli olan yakınlarının
bakımını üstlenen kişilerin işgücü piyasasına
geri dönmelerine imkan
verilmesidir.
Momçilgrad Belediyesinin web sitesinde “Bağımsız Hayat İçin Destek”
projesine başvuru koşulları ve prosedürü hakkında ek bilgi içeren ayrı bir
haber yayınlanacak.
Kırcaali Haber

tarzdaki çıkışını “iki komşu ülke ilişkilerini bozmaya yönelik bir sabotaj” olarak niteleyerek, “Biz bunlardan rahatsızız. Türkiye
ve Bulgaristan’ın dostluğu
orada yaşayan kardeşlerimizin yararınadır. Türkiye
ve Bulgaristan’ın ilişkilerini bozacak, zedeleyecek
hiçbir hareketi, bizlerin
onaylaması mümkün değildir. Lütfi Mestan’ın görevden azledilişi, hangi
ülkeye, hangi demokrasiye yakışıyor. Biz kimsenin
avukatlığını yapmıyoruz
ama bu hukuk dışı bir
operasyondur” değerlendirmesinde bulundu.
“Doğan, devletin
Mestan’a vermiş olduğu
güvenlik birimlerini geri
çektiriyor”
Bir
gazetecinin
Mestan’ın can güvenliğiyle ilgili bir tereddüdü
olup olmadığı yönündeki
soruyu da Hacıoğlu, şöyle
yanıtladı:

“Lütfi Mestan, basına
bilgi verirken kaygıyla izledim ve ürperdim,
açık söyleyeyim. Bulgaristan ulusal kanallarından birinde, tahrik edici
sorular soruldu. ‘Neden
Büyükelçi’nin evine gittiniz?’ gibi sorular sorunca
Sayın Mestan, ‘Ben öncelikle kendi güvenliğimi sağlamak için komşu
ülke Türkiye’nin temsilciliğine çok kısa bir zaman
için sığındım’ dedi. Ben
kendisiyle konuşmadım
ama bir milletvekiliyle
konuştum bu durumu.
Sayın Doğan, bu gücü
nereden alıyor bilmiyoruz
ama devletin Mestan’a
vermiş olduğu güvenlik
birimlerini geri çektiriyor.
Dolayısıyla Sayın Lütfi Mestan tedirgin olup
Türkiye Cumhuriyeti’nin
Büyükelçiliği’ne, güvenliğini sağlamak için kısa bir
süre için oraya gidiyor.”
BRTK

Momilgrad Belediyesi, “Beni
Kabul Et 2015” projesine başladı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Müh.
Sunay Hasan “Beni Kabul Et 2015” projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin Sosyal Yardımlar Ajansı ile
ortaklık sözleşmesi imzaladı.
Sosyal Yardımlar Ajansı tarafından Bulgaristan
çapında 82 belediye ile ortaklık içerisinde gerçekleştirilen projeye finansman İnsan Kaynaklarının
Gelişimi Operasyonel Programı Beni Kabul Et
2015 Prosedürü “Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal İçermenin Teşviki” Öncelik Ekseni kapsamında
sağlandı.
Mevcut proje Aralık 2015 tarihinde sonlandırılan

“Benim de Ailem Var” projesini genişletip tamamlıyor. “Beni Kabul Et 2015” projesinin amacı koruyucu
aile hizmetinin geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi ve risk altında çocukların aile ortamında
yetiştirilmesine alternatif bir biçim olarak yerel düzeyde sunulan hizmetin güçlendirilmesidir. Projede
engelli çocuklar, şiddet ve insan kaçakçılığı kurbanı
çocuklar ve refakatsiz sığınmacı çocuklarına yönelik
koruyucu aile hizmetinin gelişimine vurgu yapılıyor.
Projede 3 yaş altı çocukların koruyucu ailelere
yerleştirilmesine ve gözetim yapılarak koruyucu aile
hizmetinin kalitesinin arttırılmasına yönelik önlemlere özel olarak odaklanılıyor.
Projenin süresi 32 ay, 31 Temmuz 2018 tarihine
kadar tamamlanması gerekiyor.
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Bölge Katı Atık Depolama Tesisi’nin
tamamlanması için 3 milyon leva tahsis edildi
Bakanlar Kurulu kararıyla Kırcaali’ye yakın bir
mevkide inşasına başlanan Bölge Katı Atık Depolama Tesisi projesinin
tamamlanması için 3 milyon leva tahsis edildi.
Kırcaali Valisi İliya İliev
bununla ilgili, “Bölge Katı
Atık Depolama Tesisi,
Kırcaali’nin büyük altyapı projelerinden biri. Ne
yazık ki, bu proje ertelenmişti. Yapısal Araçlara
Yönelik Katılım Öncesi
Program (ISPA) kapsamına inşasına başlanan
depolama tesisi geçen
yıllar içerisinde ciddi
oranlarda maliyetini artırdı ve düzeltmeler yapıldı.
Yadsınamaz bir gerçek ki,
depolama tesisi bölge için
büyük önem arz ediyor
ve şimdiden sonra inşaat
çalışmalarının hızla devam etmesini ve projenin

umuyorum. Bu Katı Atık
Depolama Tesisi Lot 1
sonlandırma çalışmaları
ve Kırcaali’nin eski çöp
döküm sahasını ıslah çalışmaları için devlet bütçesinden 3 milyondan fazla
leva sağlanmasını ısrar
eden hükümet ve Çevre
ve Su Bakanlığı sayesinde olacak.
Belediye ve proje yüklenici şirketin süre içinde
çalışmaları tamamlayıp,
birkaç aya kadar Kırcaalili İlçesi ve diğer yedi ilçenin bulunduğu bölgede
tek olan katı atık depo-

tamamlanmasını umuyorum. Aksi takdirde büyük
bir ekolojik problemle
karşı karşıya geleceğiz.
AB’nin bu yönde sıkı gereklilikleri mevcut ve il

merkezi olan bir şehrin
katı atık depolama tesisi
olmamasına göz yumamayız. Öte yandan böyle
bir tesise sahip olmamız
nüfusun daha iyi bir ya-

şam standardı olmasını
sağlayacak” dedi.
Vali, “Gecikmenin telafi
edilmesini ve kısa zamanda depolama tesisinin devreye girmesini

Tütün alım kampanyası Şubat’ın
sonunda bitmesi bekleniyor
Ulusal Tütün Üreticileri Derneği’nden Fikret
Bekir, “Tütün alım kampanyasının şubat ayının
sonuna kadar devam
etmesi bekleniyor” diye
yorum yaptı.
Geçen yılın sonuna
kadar Kabakulak cinsi
tütünün yaklaşık yüzde 70 ve Bırley cinsinin
yüzde 60’a yakın oranda alındığı bildirildi.
Tütün üreticileri, “Bu
yıl da çoğu tütün üreticileri tütün alım fiyatından memnun değiller.

Bir kilo tütüne ancak
4,20-4,30 leva ödeniyor” diye yorum yaptı.

Oysa bir kilo tütünün en
az 6 levaya satılmasını
beklediklerini ifade etti-

ler. Çoğu yerde üreticiler, elde ettikleri ürünü
bu kadar düşük fiyata
satmaktansa balyaları
yakacaklarına dair uyarıda bulunuyor.
Tütün alım kampanyasında her yıl sorun yaşanıyor. Üreticiler alım
fiyatlarından memnun
değiller, tüccarlar ise
ürünün düşük kalitede
olduğunu ileri sürüyor.
Aynı zamanda devlet
tütün üreticilerine destek vermeye devam
ediyor.

Her gün halk uğruna çalışan sessiz kahramanlara saygı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
emekliye ayrılan belediye
görevlilerine gönderdiği
tebrik mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Ardino
Belediyesi yönetimi adına
emeklilik yaşını doldurup,
emekliye ayrılmanızdan
dolayı sizleri kalbi duygularla ve içten saygılarla
tebrik etmekten şeref ve
memnuniyet duyuyorum!
Sizler sadece görev tanımları kapsamında sorumluluklarınızı yerine
getirmekle kalmayıp, en
önemli kurumun- Belediyenin vatandaşlara kaliteli

ve profesyonel bir şekilde
hizmet edebilmesi için en
güzel yıllarınızı feda ettiniz.
Bizim için sizler her gün

halk uğruna çalışan sessiz kahramanlardınız”.
Saygı ifadesi olarak
Resmi Murat, emekliye
ayrılan görevlilere birer

kristal Belediye Nişanı ve
Şeytan Köprüsü heykelciği hediye etti. Emekliye
ayrılan görevliler uzun yıllardır Vergi Dairesinde çalışan Azize Halil ve Valentina Kehayova, Mimarlık,
Bayındırlık, Belediye Mülkiyeti Şube Müdürlüğünde
çalışan Hayriye Halidova,
öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Receb Sadetov ve 30
yıldan fazla kapıcı olarak
çalışan Eyvaz Sapunciev.
Görevlilere Belediye çalışanlarının sendikal örgütü tarafından da hediyeler
verildi.

lama hücresinin devreye
girmesini bekliyoruz. Projeye ilişkin tüm planlanan
faaliyetlerin ve onların
uygulanacağı sürelerin
düzenlendiği Çevre ve
Su Bakanlığı ve Belediye
arasında sözleşme imzalanacak. Bu projenin nihai
olarak tamamlanması yönünde ileriye atılan ciddi
bir adım. Bu Hükümet ve
Çevre ve Su Bakanlığı’nın
atık yönetimini AB standatlarına adapte etmeye
yönelik politikasının bir
parçasıdır” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Kirkovo merkezinde yeni
otoparklar inşa edilecek

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye yönetimi ilçe
merkezinin yeni bir görünüme kavuşmasına
yönelik sıkı çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda
ilçe merkezinde kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmaları yapılacak. Birkaç ay içerisinde 100’e yakın araç kapasiteli yeni otoparklar
inşa edilecek. Sıkı yeşillendirme çalışmaları
da yürütülecek.
Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman,
“Makas Sınır Kapısı’nın hizmete açılmasından
sonra Kirkovo, Yunan komşularımıza cazip bir
destinasyon haline geldi. Özellikle Kirkovo’nun
pazar günü olan Perşembe günlerinde sürü-

cüler otomobillerini park edecek yer bulamıyor. Yunan komşularımızın olduğu gibi bizim
vatandaşlarımız da böyle bir sorun yaşıyor”
dedi.
Otopark sorununu çözmek için yeni otoparkların inşa edileceği uygun arazilerin sahipleriyle görüşmeler yapıldığı belli oldu.
Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman,
”Özel mülk veya belediye mülkü olsun fark etmeksizin ortak dili bulup bu arazilerin sahipleriyle anlaştık ve ilçe merkezinde otopark yerlerini genişletmeye karar verdik. Bununla Yunan
ve yurt içinden misafirlerimizin ilçe merkezine
araçla ulaşımını kolaylaştıracağız.
İlçe merkezinin yeni bir görünüme kavuşmasına yönelik yapılacak çalışmaların ancak bu
bir kısmı. Bu yönde yeşil alanları da genişleteceğiz. Kirkovo’nun girişinde yolun iki tarafına
dikilmek için yaklaşık 100 ıhlamur fidanı sağlandı” diye vurguladı.
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Svilengrad Gümrük Müdürlüğü'nün
kapatılmasına protesto hazırlığı
Hükümetin Kapitan Andreevo sınır gümrüğünün
de bağlı olduğu, Svilengrad Gümrük Müdürlüğü’nü
kapatma teklifini onaylaması halinde protestolar
düzenleneceği açıklandı.
Bu teklif Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) ve
İçişleri Bakanlığı (MVR)
tarafından Kapitan Andreevo gümrüğüne düzenlenen operasyon ve tüm
vardiyanın tutuklanması
sonrasında yapıldı.
Svilengrad Belediye
Meclisi, Kapitan Andreevo sınır gümrüğünün de
bağlı olduğu, Svilengrad
Gümrük Müdürlüğü’nün
kapatılmasına karşı bildiri
kabul etti.
Meclis Başkanı Nikola Dinkov, “Svilengrad
Gümrük Müdürlüğü’nün
kapatılmasına karşıyız.
Hükümet teklifinin gerekçeleri yersizdir, yolsuzluk
uygulamaları son 25 yılda
Bulgaristan’ı yöneten tüm
hükümetler tarafından
oluşturulup ayakta tutul-

du” dedi.
Meclis başkanının ifadelerine göre Svilengrad
Gümrük Müdürlüğü bölgede en büyük işveren ve
kapatılması çok sayıda
insanın geçim kaynağını
elinden alacak.
D inkov, “ Sv ilengrad
Gümrük Müdürlüğü’nün

faaliyetlerine son verilip,
gümrük evrak işlemlerinin
Filibe (Plovdiv) veya Burgaz Gümrüğü tarafından
yapılması yolsuzluk uygulamalarına son vermeyecek ”dedi. Tekliften vazgeçilmediği takdirde belediyecilerin yılbaşından
sonra imza kampanyası

başlatacaklarını, Bakanlar
Kurulu’nun teklifi ele aldığı oturum sırasında ise
Kapitan Andreevo Sınır
Kapısını kapatacaklarını
belirtti.
Maliye Bakanı Vladislav
Goranov, geçen yıl aralık
ayının ortasında yaptığı
açıklamada, “Svilengrad

Onarılan Madan-Zlatograd-Benkovski
yolunun 16 km’lik kesiminin açılışı yapıldı
Bölge Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Lilyana
Pavlova, Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski,
Yol Altyapısı Ajansı Başkanı Müh. Lazar Lazarov,
Smolyan (Paşmaklı) Valisi
Nedyalko Slavov, Kırcaali
Valisi İliya İliev ve Zlatograd (Darıdere) Belediye
Başkanı Miroslav Yançev,
yeniden yapılandırılan
Madan-Zlatograd-Benkovski yolunun toplam
16 km’lik kesiminin resmi
açılışını yaptılar. Smolyan
ve Kırcaali illerinin sınırları dahilinde bulunan bu
yol Zlatograd ve etrafındaki yerleşim yerleriyle
tek bağlantı yoludur. Yolun onarımına 2007-2013
Yunanistan-Bulgaristan
Avrupa Bölgesel İşbirliği
Programınca ve ulusal
bütçeden maliyeti 10,6
milyon levayı aşan yatırım
yapıldı.
Bakan Pavlova, sınır
ötesi program kapsamında gerçekleştirilen son
proje olduğunu ve yararlanıcı, proje yüklenicisi ve
Yol Altyapısı Ajansı’nın
çabaları sayesinde programca sağlanan tek bir

levanın bile kaybedilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. İnşaat
ve montaj işlerinin geçen
yıl ekim ayının başında
başlatıldığını hatırlatarak,
birçok kişinin onarımın
zamanında biteceğine
inanmadıklarını ifade ettiklerini paylaşan Pavlova, “Bölgede yaşayan
tüm vatandaşlara güvenli yolculuk sağlamasını
umduğum harika bir modern tesise sahip olduk”
dedi. Zlatograd Belediye
Başkanı Miroslav Yançev şahsında Zlatograd
Belediyesine teşekkür
eden Bakan, Yançev’in
Zlatograd kasabasının

yaşamak için muhteşem
bir yer olması, turistleri
celbetmesi ve gelişmesi
için AB fonları ve hükümet tarafından sunulan
tüm imkanları kullanma
yönünde son derece aktif olarak çalıştığını öne
sürdü.
Pavlova, “Onun aktifliği
sayesinde bölgede altyapıyı ileride gerçekleştireceğimiz daha birçok
projelerle inşa etmeye devam edeceğimize kanaat
getirebilirim. Önümüzdeki
yıl Zlatograd’ın Konut Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin
Ulusal Programından aktif yararlanıcılar arasında

olacağından eminim. AB
fonlarının sunduğu yeni
fırsatlarla birlikte kasabanın çehresini daha da
değiştireceğiz” diye vurguladı.
Bakan, çabaları sayesinde sınır ötesi programlarını başarıyla gerçekleştirilmesine devam edildiğini
belirterek, Smolyan Valisi
Nedyalko Slavov’a da teşekkür etmeyi unutmadı.
Pavlova, “Şimdiye kadar
yol altyapıya 35 milyon
leva yatırım yaptık, bundan sonra da yol altyapıya, teknik altyapıya ve
yeni Elice Sınır Kapısına
olmak üzere yatırımlara
devam edeceğiz. Bunun
bölgeyi daha fazla turistlerin ziyaret etmesine ve
daha fazla iş imkanları ve
yatırımlara yol açmasını
umuyorum” dedi.
Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakanı,
Smolyan ve Kırcaali illeri
arasında bağlantı sağlayan yolun onarılmasına
gösterdiği çabalarından
dolayı Kırcaali Valisine
de teşekkürlerini arz etti.
Pavlova, “İki il arasında
daha fazla ortak proje-

Gümrük Müdürlüğü’nü
kapatmamızın nedeni
Gümrükler Ajansında insan kaynaklarının daha
iyi yönetilmesine imkan
verecek yapısal değişiklikler yapılmasıdır. Bununla Kapitan Andreevo Sınır
Kapısı’nın kapasitesinde
pek değişiklik olmayacak.
Bu fikrimizin gerçekleştirilmesini seçim propagandası olarak kullanılmaması için kısa bir zaman için
erteledik. Ocak ayında bu
girişimi gerçekleştirmeyi
planlıyorduk, ancak bu
kararı hızlandırmak için
sebep doğdu” diye belirtti.
Bu değişiklikle gümrük
görevlilerinin ne şekilde
faaliyetinin iyileştirileceği sorusu üzerine Goranov, şu anda Svilengrad

Gümrük Müdürlüğü’nde
görevlilerin bir kısmının
merkezi gümrük yönetiminde angaje edileceğini
izah etti.
Avrupa’da uygulandığı
gibi, sahada elde edilen
verilerin kötüye kullanılmasının engellenmesi
için orada belgelerin taranmasından elde edilen
sonuçların merkezden
yönetimini sağlayan bir
birim oluşturulacak.
Bunun yolsuzluğa karşı
bir önlem olup olmadığı
sorusuna Goranov, genel olarak sınır kapılarında elde edilen verilerin
merkezi analizi yapılması
halinde mutlak surette
yerel düzeyde görevi kötüye kullanma fırsatlarının
azaldığını söyledi.
Kırcaali Haber

Hasan Azis geçici olarak
HÖH Kırcaali İl Başkanı oldu
Kırcaali’de düzenlenen
Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ İl teşkilatı
toplantısında Kırcaali
Belediye Başkanı Ha-

seçilme imkanının büyük
olduğu belirtiliyor.
HÖH Eş Başkanları Ruşen Riza, Mustafa Karadayı ve Çetin Kazak’ın

san Azis geçici olarak
partinin İl başkanlığına
getirildi.
Eski İl Başkanı Bahri Ömer’in istifasından
sonra İl başkanlığına
kimin getirileceği merak
konusuydu. İki ay sonra yapılması planlanan
HÖH Kırcaali İl konferansında da Hasan
Azis’in İl Başkanı olarak

da katıldığı İl teşkilatı
toplantısında gündem
konularının Ocak ayında partinin Kırcaali İl
Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü kutlamaları ve
yapılacak olan İl konferansı hazırlıklarının olduğu açıklandı.
HÖH Kırcaali İl teşkilatı
37 üyeden oluşmaktadır.
Kırcaali Haber

lerin gerçekleştirilmesi,
bölgesel altyapının gelişimine daha fazla yatırım
yapılması gerektiğine
inanıyorum, çünkü böyle
imkanlar mevcut. Proje
yüklenicisine de özel teşekkürlerimi arz ediyorum, çünkü bugün projenin sonlandırılması için
son tarihti ”diye kaydetti.
Lilyana Pavlova, konuş-

masının sonunda, “Her
birimizin altyapıyı iyileştirme yönünde çalışmaya
devam edebilmemiz ve
her bir şehrin çehresini
iyileştirebilmemiz için
2016 yılı daha huzurlu
olsun, sağlık, kısmet ve
birleşme getirsin” dileğinde bulundu.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan'da İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler Raporu
Tr ak ya Ü n i ve r s i te s i
(TÜ) Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Bülent Yıldırım,
" Bulgaristan'da İnsan
Hakları, Temel Hak ve
Hürriyetler Raporu'nda
Bulgaristan'da en büyük
azınlık grubunu oluşturan
Müslüman Türk azınlığın
özellikle eğitim, dini ve
kültürel haklar alanında
sorun yaşadığı görülmüştür" dedi.
Yıldırım, TÜ Sosyal
Tesi sler i 'nde, uzman
bir heyetle hazırladıkları "Bulgaristan'da İnsan
Hakları, Temel Hak ve
Hürriyetler Raporu"na
ilişkin gazetecilere bilgi
verdi.
Yıldırım, yaklaşık 6 ayda
hazırlanan raporun kitap
haline getirilerek yayımlanacağını söyledi.
Yaptıkları araştırmada
Bulgaristan'da en çok
"nefret dilini" kullanan

azınlık grubunu oluşturan
Müslüman Türk azınlığın
özellikle eğitim, dini ve
kültürel haklar alanında
sorun yaşadığı görülmüştür."
Bulgaristan'da en fazla
ayrımcılığa maruz kalan
topluluğun Romanlar olduğunu ifade eden Yıldırım, Bulgaristan'ın Avrupa'daki en fazla Roman
nüfusu barındıran ülkeler içinde bulunduğunu
anımsattı.

grubun siyasiler olduğunu
tespit ettiklerini vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Rapor kapsamında dini
alanda ise Müslümanların
ibadethanelerine yapılan

saldırılarda artış gözlenmiştir. Aynı şekilde terör
örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle Müslümanların
ikamet ettikleri mahallelere yapılan baskınlar toplumsal huzur açısından

rahatsız edici olmuştur.
Ayrıca ders kitaplarının
içeriği, azınlıkların ana
dil dersi alabilmeleri gibi
konularda yapısal sorunlarla karşılaşılmıştır.
Bulgaristan'da en büyük

fakat grubun adayları
mevcut.
Henüz grupta meclis
başkanlığı konusunda
görüş birliği yok. Gelecek oturumda grup içi

sırada oturuma katılmamaları seçmenlere
karşı bir saygısızlıktan
öte suçlu bir davranıştır. Küçükov, “Meclis
Başkanı seçilinceye

GERB Grubu Başkanı Ognyan İvanov, yerel meclisin bu şekilde
başkanı olmaksızın
ve daimi komisyonlar
oluşturulmaksızın al-

Kırcaali Meclis Başkanı yine seçilemedi
Kırcaali Meclisi’nin
geçen haftaki oturumunda da meclis başkanı seçilemedi. Buna
sebep oturumun başında meclis başkanı
seçimine ilişkin gündemin birinci maddesinin
sonuna alınması ve
görüşülmesi gerektiği
sırada yeterli sayıda
meclis üyesi katılımı
olmadığından oturuma
son verilmiştir.
Otur umu yöneten
HÖH Grubundan Muhar rem M uhar rem
tarafından mola ver ilmesinden sonra
çoğunluğu oluşturan
HÖH Meclis Üyelerinden bazıları salona
geri dönmedi. Bu diğer
meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis tarafından
yorum yapmalarına yol
açtı.
Belediye Başkanı,
”Belediye Meclisinin
başkan seçilmemesi
ve daimi komisyonlar
oluşturulmamasına
rağmen kararlar aldığını belirtmek önemlidir.
Meclis Başkanı seçimine gelince henüz
mecliste çoğunluğa
sahip HÖH Grubunda bu makama aday
konusunda yeterince
açıklık yok. Hala meclis başkanlığı seçilmemesi normal değil,

Bütün bunların yanı
sıra Bulgaristan'da Müslümanlara yönelik pozitif
yaklaşımların da olduğunu anlatan Yıldırım, "Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev göreve
başladığı 2012 yılından
itibaren her yıl Müslümanların ve Yahudilerin
dini bayram ve günlerini
kutlamaktadır" hatırlatmasını yaptı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’a 2015 yılının
yazından itibaren 60 000
Yunan firması taşındı
Hellenic Ulusal Ticaret Konfederasyonu’nun verileri, bu yazdan itibaren Bulgaristan’a taşınan Yunan
şirketlerin sayısı 60 000 olarak açıklandı. Şirketlerin
bir kısmı Bulgaristan’a faaliyetlerini taşırken, diğer
bir kısmı ise Bulgaristan’da vergi kaydı yaptırdılar
ve Bulgar bankalarında hesap açtılar.
Son birkaç ayda binlerce Yunan girişimci
Bulgaristan’da vergi kaydı için başvuruda bulundu.
Bu şekilde yunan şirketleri ülkelerindeki ağır bürokratik sistemi ve ekonomik belirsizlikten kendilerini
korumayı hedefliyor.
Yunan vergi mevzuatı sürekli olarak değişmektedir ve işletmelerin çalışmasını engellemektedir.
Bulgaristan Ticaret Sicili verileri, ülkedeki Yunan
şirketlerinin 2013 – 2014 döneminde % 30 arttıklarını gösteriyor. İş yapma konusunda Bulgaristan’ın
vergi sisteminin Yunanistan’dan daha elverişli olması nedeniyle, Bulgaristan’da 2014 yılında 2500
Yunan sermayeli şirket açıldı.
Yunan şirketleri ağırlıklı olarak turizm, ticaret,
gayrimenkul, finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Yunanistan 3,6 M ilyar Avro yatırım ile
Bulgaristan’ın üçüncü büyük yatırımcısı konumunda.

Bulgaristan, 50 milyon Bulgar
Levası tutarında yatırım
projelerini destekleyecek
çelişkilerin üstesinden
gelinip siyasi zekanın
siyasal alanda duyguların üzerinde hakim
olacağına inanıyorum”
diye yorumda bulundu.
Muharrem Muharrem, “HÖH Grubunda
fikir birliği oluşarak,
herkesçe kabul edilir
tek bir meclis başkanı
adayı konusunda uzlaşmaya varılacağına
inanıyorum” dedi.
BSP Grubu Başkanı Georgi Küçükov’un
ifadelerine göre HÖH
Meclis Üyelerinin meclis başkanı seçileceği

kadar geçici bir meclis
yönetimi seçimine ilişkin bizim teklifimizin
neden kabul edilmediğine anlam veremiyoruz. Bu durumun ne
zamana kadar devam
edeceğini bilmiyorum, fakat bizim kesin
kanaatimiz şu ki, şu
anda meclis işlevlerini
yerine getirmiyor.
Muhtemelen erken
yerel meclis seçimlerine hazır olduğumuzu
kesin bir dille beyan
etmek isteriz” diye beyan etti.

dığı kararların mahkemeye verileceğinden
endişe duyduğunu
ifade ederek, olup bitenin kanunlara aykırı
olduğuna dikkat çekti.
İvanov, “Söz bulamıyorum-meğerse HÖH
Meclis Üyelerinden
oturumdan kaçmaları
da beklene biliniyormuş, çünkü bunun adı
kaçıştır. Bu tür durumların öngörülmemesi
kanunlarda eksiklikler
olduğunu gösteriyor”
şeklinde yorum yaptı.
Kırcaali Haber

Bahse konu yatırımlar yüksek teknolojiler, sağlık
ve hizmet sektörlerinde. 50 Milyon Avro tutarında
olan 5 proje A sınıfı yatırım sertifikası aldı. Projelerin hayata geçirilmesi 868 kişiye istihdam imkanı
sağlayacak.
Kamu – özel sektör ortaklığı altında ‘Asarel Medet’
şirketinin, Panagürişte Belediye Hastanesi ve Panagürişte Belediyesi ortaklığı altında 500’den fazla kişiye istihdam sağlayacak yatırımı 28.3 Milyon Bulgar
Levasını olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Dünyada klinik araştırmalar lideri ‘Quintiles’
Bulgaristan’da 436 kişiye istihdam yaratacak 4.316
Milyon Bulgar Levası değerinde yatırım yapacak.
İBM hizmet merkezine ekstradan 600 000 Bulgar
Levası tutarında yatırım yaparak daha 200 kişiye
istihdam imkanı sağlayacak.
Otomobil çipleri üreten ‘Meleksis’ şirketi, üretim
ve Ar-Ge tesislerine 15 Milyon Bulgar Levası yatırım
daha yaparak 70 kişiye istihdam imkanı sağlayacak.
Bilgi yönetimi üzerine faaliyet gösteren ‘Rayswolf
Bulgaria’ şirketi yapacağı 2 Milyon Bulgar Levası
Tutarında yatırımı ile 15 kişiye istihdam imkanı sağlayacak.
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Filibe’deki camiyi kundaklayana verilen hapis cezası onandı
lemişti. Çıkan yangın büyük
hasara yol açmadan cami
bekçisi tarafından söndürülmüştü.
Nüfusu 7,3 milyon olan

Bulgaristan’da resmi olmayan verilere göre yaklaşık 2
milyon Müslüman yaşıyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da en çok kullanılan
Türk isimleri Mehmet ve Fatme
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) tarafından 2015 yılının
sonunda ülkede daima ikamet eden vatandaşlara ait 69
bin çeşit ismin kullanıldığının tespit edildiği bildirildi. Erkek
isimlerine kıyasla kadın isimlerinde daha büyük oranda
çeşitliliğin söz konusu olduğu kaydedildi.
Bulgaristan’da yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında
en çok kullanılan erkek isimlerin Mehmet (16 bin), Ahmet

Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Muradiye Camisi’ni kundaklama girişiminde bulunan
Viktor Aleksandrov’a verilen
3 yıl hapis cezası onandı.
Bulgaristan’ın ikinci büyük
şehri Filibe’nin merkezinde
bulunan Muradiye (Cuma)
Camisi’nin ahşap kısımla-

rına yanıcı madde dökerek
yakma girişiminde bulunan
31 yaşındaki Aleksandrov’a
daha önce Filibe Temyiz
Mahkemesince verilen 3 yıllık hapis cezası, bir üst mahkemece onaylandı.
Geçen 2015 yılı 5 Ocak
günü gece saatlerinde cami-

nin dışındaki ahşap kısımlara yanıcı madde dökerek
yakma girişiminde bulunan
Aleksandrov, kundaklamanın
ardından bir benzin istasyonundan benzin çalarken yakalanmıştı. Yapılan sorgulamada çaldığı yakıtla camiyi
tekrar yakmak istediğini söy-

Kırcaali milletvekilinden teşekkür ziyareti
Kırcaali Milletvekili Şaban Ali
Ahmet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi
ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kırcaali
Milletvekili Şaban Ali Ahmet,
bölgeye yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür
etti.
Bulgaristan başta olmak üzere
tüm Balkan coğrafyasında yatırımlarının olduğunu belirterek,
bu yatırımların artarak devam
edeceğini belirtti.
Kırcaali Haber

(13 bin) ve Mustafa (12 bin) olduğu belirtildi. Kadınlar arasında ise en çok kullanılan isimlerin Fatme (17 bin), Ayşe
(15 bin) ve Emine (9 bin) olduğu anlaşıldı.
Bulgar ve Hıristiyanlar arasında en çok kullanılan erkek
isimler şöyle sıralandı: Georgi (169 bin), İvan (161 bin),
Dimitır (125 bin), Nikola (94 bin), Petır (75 bin), Hristo (61
bin) ve Aleksandır, Stefan, Yordan, Vasil (20’şer bin). Kadınlar arasında ise en çok kullanılan isimler arasında Mariya (118 bin), İvanka (62 bin), Elena (54 bin), Yordanka (40
bin), Penka (32 bin), Daniela (30 bin), Rositsa, Desislava,
Petya, Mariyka ve Gergana yer aldı.
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