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Bulgaristan Mültecileri Soyuyor!
59 sığınmacının 46’sının şiddet
uygulanarak Türkiye’ye geri götürüldüğü söyleniyor.
Bulgaristan 2014 yılında da
sığınmacılara kötü muamele
ederek Türkiye’ye geri gönderdiği için Avrupa Komisyonu ta-

rafından soruşturmaya maruz
kalmış, ülke yönetimi ise suçlamaları reddetmişti. Komisyon,
Eylül 2015’te yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Anadolu AJANSI

Bulgaristan’daki Türk
ve Müslümanlara “üvey
evlat” muamelesi
İnsan Hakları İzleme Örgütü
(HRW), Bulgaristan’daki güvenlik güçlerinin Türkiye üzerinden
gelen sığınmacıların değerli eşyalarına el koyduğunu, sonrasında ise onları Türkiye’ye geri
gönderdiğini açıkladı. Örgüte
göre sığınmacılara şiddet de
uygulanıyor.
Kasım ve Aralık aylarında altı
ülkede yürüttükleri araştırmanın
sonucunu Budapeşte’de bir basın toplantısıyla açıklayan HRW
Afganistan, Suriye ve Irak’tan
gelen 45 sığınmacıyla konuştuklarını ve bu kişilerin geçen
yıl boyunca Bulgaristan’ın uygulamalarına dair 59 farklı örnek
verdiğini kamuoyuyla paylaştı.
Sığınmacıların yarısı polis tarafından dövüldüklerini veya
polis köpeklerine ısırtıldıklarını
söyleyen HRW Balkan Araştır-
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macısı Lydia Gall, “Bulgaristan bir an önce sığınmacıları
istismar etmeyi bırakmalı. Sı-

mesine ve Avrupa Birliği Temel
Haklar Bildirgesi’ne aykırıdır”
ifadelerini kullandı. Raporda 14

ğınmacıları geri göndermeleri
1951 Sığınmacı Sözleşmesine,
Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

sığınmacının bilinçli olarak aç
bırakıldığı, neredeyse hepsinin
değerli eşyalarına el koyulduğu,

İnsanı insan yapan ve insanın sırf insan olarak herhangi
bir şarta veya statüye bağlı
olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki

Sebahat NECİB
değerleri vardır- din, dil, ırk ve
kültür gibi. Dünyanın neresinde olursan ol, bu değerlerini
yaşatırsın. Bazen hayat seni
öyle bir yerde gözlerini açtırır
ki, bu değerlerini yaşatmak
için kelimenin tam anlamıyla
“savaşırsın”. Eğer ki bir ülkede azınlık isen, yaşamın her
bakımdan zordur.
Demokrasi nedir? Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal
eşitlik konularında öne çıkan
bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü

demokrasinin en önemli unsurlarıdır.
Bulgaristan 1990 yılında demokrasi dönemine geçiş yaptı,
2007 yılında ise Avrupa Birliği üyesi oldu. Demokrasinin,
insan haklarına saygılı,
özgürlükçü, eşitlikçi, uzlaşmacı, hukuk devleti
olma özellikleri vardır.
Ancak bu ülkenin demokrasi anlayışı ülkedeki 1.5 milyon Türk ve
Müslümana karşı uygulandığı pek söylenemez.
Türkçe her zaman problem oldu. Yıllardır okullarda anadilinde eğitim
alınması için çaba sarf
edildi. Aşırı milliyetçilik,
ırkçılık, Türk düşmanlığı
gün geçtikçe arttı.
Dini değerlere de demokrasiye geçer geçmez her türlü engellemeler yapıldı ve yapılıyor.
Başmüftülüğümüz, Bulgaristan Anayasası’nda belirlenen
haklar gereğince kabul edilen
Dinler Kanunu’na göre çalışan bağımsız bir dini kurum.
Osmanlı sonrasında Bulgaristan devletinin kuruluşundan bu
yana 130 küsur yıllık geçmişi
olan müftülük teşkilatı, ülkemizin en köklü kurumlarındandır.
Kanunlara göre, Bulgaristan
Müslümanları dini önderlerini
kendi aralarında belirledikleri
esaslara göre kendileri seDevamı 2’de
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Tarihte Bu Hafta: 1-7 Şubat
1 Şubat 1914:
Bulgaristan’ın Sof ya
kentinde Türkler, milli kimliklerini, kültürlerini, haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla “Balkan”
adlı gazeteyi çıkarmaya
başladı.
1 Şubat 1932:
“Sancak” isimli gazetenin ilk sayısı günümüzde
Sırbistan sınırları içinde
bulunan Sancak bölgesinde çıktı.
1 Şubat 1935:
Bulgaristan’ın Razgrad
kentinde Türkler arasında
Hıristiyanlık propagandası
yapmak amacıyla Alman
Protestan misyonerleri
tarafından Türkçe olarak
Şahid-ül Hakaik adlı gazete çıkarılmaya başlandı.
1 Şubat 1936:
Bulgaristan’ın Şumnu,
kentinde Türkler arasında Marksist düşünceyi
yaymak amacıyla Havadis
adlı gazete çıkarılmaya
başlandı.
1 Şubat 1957:
Batı Trakya Türk azınlığının çıkardığı Akın adlı
gazete Gümülcine’de yayınlanmaya başladı.
1 Şubat 1991:
ABD
Dışişleri
Bakanlığı’nın Yıllık İnsan Hakları Raporu’nda,
Yunanistan’ın, vatandaşlık
yasası ile ayrımcılık yaptığı, kişileri basit bir idari
işlemle vatandaşlıktan çıkardığı ve vatandaşlıktan
çıkarılanlara temyiz hakkı
tanımadığı belirtildi.
2 Şubat 1877:

Vatan adlı gazete Türkçe
ve Bulgarca olarak çıkarılmaya başlandı.
07 Şubat 1919:
Trakya-Paşaeli Müdafaa
Heyeti Osmaniyesi’nin
İstanbul delegeleri, Batı
Trakya’nın bağımsızlık
mücadelesinde kendilerine önderlik etmesi için
Mustafa Kemal Paşa’ya
yani ulu önder Atatürk’e
teklif götürdü. Paşa, öncelikli görevin Anadolu
üzerinde var olan tehlike-

Sancak, Bosna eyaleti
yönetiminden ayrılarak
Kosova vilayetinin bir parçası oldu. 12.000 km2’lik
bir alana sahip bölgede
nüfusunun çoğunluğunu
Müslümanlar oluşturmaktaydı.
3 Şubat 1830:
İng i ltere, Rusya ve
Fr ans a i mz aladık lar ı
“Londra Protokolü” ile
Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan ettiler. Osmanlı
Devleti de bu devletlerin baskısıyla 1832'de
Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda
kaldı.
3 Şubat 1934:
Bulgaristan’ın revizyonist politikalar izlemesi
üzerine Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Atina'da,

''Balkan Paktı'' imzalandı.
4 Şubat 1902:
Osmanlının her tarafından parçalanma seslerinin geldiği bir dönemde
Paris'te Birinci Jön Türk
Kongresi yapıldı. Böylece
Türk tarihine damgasını
vuracak önemli bir sayfa
açılmış oldu.
4 Şubat 1991:
Yunanistan’da 24 Aralık
1990’da kabul edilen "Batı
Trakya’da Müftülük Müessesesi ve İlahiyat Okulu
Kurulmasına İlişkin Esasları Düzenleyen Kanun
Hükmünde Kararname"
yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Fakat Batı Trakya
Türklerini Müslüman Yunanlılar haline getirmeyi
amaçlayan bu yasa, yürürlükte olmasına karşın
gösterilen tepkiler üzerine

uygulamaya konulamadı.
5 Şubat 1987:
Yunanistan’da basına azınlıklar konusunda
sansür getirildi. Devletin
azınlık politikasına aykırı
yayınlar yasaklandı.
5 Şubat 1994:
Saraybosna’da Sırp milisler tarafından pazaryerine atılan havan mermisinin patlaması sonucu 68
kişi öldü, 200’e yakın kişi
de yaralandı.
6 Şubat 1897:
Girit’te isyancılar adanın Yunanistan’la birleştiğini açıkladı. Osmanlı
Devleti’nin adadaki egemenliği artık sadece sözde kaldı.
6 Şubat 1945:
Bulgaristan’ın Sofya
kentinde Türkiye Cumhuriyeti karşıtı bir yayın olan

milletvekilleri olsun, derdimiz bu milletin başının
dik durmasıdır. Bu milletin birlik ve beraberliğidir.
Siyasi tercihlerimiz farklı
olsa da hedeflerimiz aynıdır. Bu vatan bizim vatanımız bu bayrak bizim
bayrağımız bu millet bizim milletimizdir."
Balkanlar'daki sağlık çalışmaları
Bakan Müezzinoğ-

lu, çıkardıkları kanunla
Balkanlar'da yaşayan
Tür k vat andaşlarının
sağlık sorunlarını da çözmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çıkardığımız kanunla Balkanlar'da hasta
olan her yıl 400 kişiyi
Türkiye'de tedavi ediyoruz. Yanında 2 refakatçisiyle birlikte misafir
ediyoruz. Türkiye'de her
türlü tedavisini ücretsiz
yaptırabiliyoruz. Bu millet
büyük millet, tabii ki hainler var içimizde, tabii ki
düşmanlar var dışarıda.
150 yıldır içindeki hainlerle, dışarıdaki düşmanlarla uğraşan bir milletiz.
Diyarbakır'da, Hakkari'de
Türkiye bayrağı dalgalanıyor, dalgalanmaya da
devam edecek. O teröristleri kazdıkları çukurlara
biz gömeceğiz, bu millet
gömecek."
Kırcaali Haber

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu “Balkanlar’da
yaşanan her sorun bizim sorunumuzdur”
Sağlık Bakanı Mehmet
Müez zinoğlu, Balkan
Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin
(BAL-GÖÇ) 31. kuruluş yıl
dönümü yemeğine katıldı.
Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, 13 yıllık
hükümetleri döneminde
Balkanlar için büyük çabalar sarf ettiklerini, birikmiş sorunları çözmeye
çalıştıklarını söyledi.
Balkanlardaki her ülkenin sorununun kendi
sorunu olduğunu ifade
eden Müezzinoğlu şöyle
devam etti:
" B o s n a ' d a n
Batı
Tr a k y a ' y a ,
Bulgaristan'dan
Makedonya'ya orada yaşanan her sorun bizim sorunumuzdur. Kardeşlerimizin her derdi bizim derdimizdir. Bu millet uğruna
ölmeye hazırız, bu vatan
uğruna ölmeye hazırız.
Bu bayrak uğruna ölmeye

hazırız. Birlik ve beraberlik içinde kardeşlik duygularıyla birbirimizle daha
çok kenetlenerek güçlü
bir yolculuk yapmaya ihtiyacımız var. Balkanlarda
annesi babası veya dedesi bedel ödeyerek buraya
gelenler Türkiye'de birlik
beraberliğe dikkat edecek. Balkanlar söz konusu olunca, ister CHP,
ister MHP ister AK Parti

nin ortadan kaldırılması
olduğunu belirtti.
7 Şubat 2005:
Yunani st an’da 19 8 4
yılından bu yana de vam eden İskeçe Türk
Birliği’nin kapatma davası
derneğin aleyhine sonuçlandı. Yunanistan Yargıtay
Genel Kurulu da İskeçe
Türk Birliği’nin adındaki
Türk kelimesi nedeniyle
kapatılması kararını onadı.
Metin EDİRNELİ

Bulgaristan’daki Türk
ve Müslümanlara “üvey
evlat” muamelesi
1. sayfadan devam

çerler. Bu husus, 1991
yılından bu yana Müslümanlarca uygulanmakta,
fakat devletin farklı birimlerince Müslümanların
iradesi kabul edilmemektedir. Komünist totaliter
rejim döneminde 1987
yılında Todor Jivkov tarafından atanan eski istihbarat mensubu Nedim
Gencev bir dönem hem
Müslümanlar arasında
kardeşliğin bozulmasına sebep olmuş hem
de yıllardır belirli odakların desteğiyle birkaç
yönden Başmüftülüğün
çalışmalarını önlemiştir.
Tescil işlerini engelleyerek Başmüftülüğün çalışmalarını hukuki olarak
engellemekte, hukuki
boşluktan istifade ederek vakıf mallarının talan
edilmesine sebep olmuştur ve bu şekilde ekonomik olarak çalışmaları
sekteye uğratmıştır.
1995 yılında, Bulgaristan Sosyalist Partisi hükümetinin müdahalesiyle, halkın seçtiği idareye
rağmen, başmüftülük
görevine Nedim Gencev
getirildi. 6 yıl süren hukuki mücadeleden sonra halkın desteklediği
müftülük idaresi, Uluslararası İnsan Hakları
Mahkemesi’nde ülkeyi
mahkum etmiş ve tazminat ödetmişti. 2009 yılının sonunda 900’e yakın
delegenin katılımıyla alınan kararlar ve seçilen
Başmüftü Dr. Mustafa
Hacı hiç bir kanuni dayanağı olmaksızın tescil
edilmedi. Öte yandan
500-600 yıllık camilere
bir bahane ile el konuluyor, Eski Zağra’daki
Hamza Bey Camii yıllardır arkeolojik araştırmalar sebebiyle kapalı

tutulmakta, Filibe’deki
Taşköprü Camii bazı
kişiler kanunsuz olarak
gasp edilmiş, bütün yürütülen davalara rağmen
iade edilememiş, bugün
restoran olarak kullanılmaktadır. Filibe’deki
Mevlevihane’ye de önce
devlet el koymuş, daha
sonra özelleştirilerek
restorana dönüştürülmüştür. Bunların yanı
sıra ırkçı şahıslar tarafından ibadet yerlerimize
ve camilerimize saldırılar tüm hızıyla devam
etmekte. 24 Ocak 2016
tarihinde gerçekleşen
Ulusal Müslüman Konferansında yaklaşık 1
milyon Bulgaristan Müslümanlarını temsil eden
ülke çapından 976 delege oybirliği ile Dr. Hacı’yı
Başmüftü seçtiler. Ancak
yapılan bu demokratik
seçimin devlet tarafından tescil edileceği merak konusu.
Gerek Müslümanların
eğitimine, gerekse vakıf
mallarının iade edilmesine karşı uygulanan bir
devlet politikasıyla karşı
karşıya olduğumuz apaçık ortada. Devlet bütçesinden, bu ülkedeki dini
topluluklara tahsis edilen
mali yardımlar orantılı
olarak dağıtılmıyor. Devlet Türk ve Müslümanlara “üvey evlat” muamelesi yaparken, Türkiye’den
yapılan gerek eğitim, gerek camilerin tamiri için
yardımlar göze batıyor.
Bizler de bu ülkenin
her bir vatandaşı gibi
vergilerimizi ödüyor ve
bu bağlamda “üvey evlat ” muamelesinden
kurtulup, eşit şartlarda
kardeşçe yaşamayı sürdürmek istiyoruz.
Evladına sahip çıkmazsan, çıkanı da hor
görme!
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Beni sırtına bağlayarak,
kimliğimizi koruma direnişine çıktığın o kış günkü
gibi hâlâ suçsuz, günahsızım. Seni ben, beni sen
yapmak, yaşananları sorgulamak, bana çok şey
kazandırdı. Duygudaşlığın
benliğimde olmadığı, seni
eleştirdiğim günler geride

kaldı.
Seni gülerken görmek
beni rahatsız ederdi. Gülmeye, sevinçlenmeye
hakkın olmadığı görüşündeydim. Sürgit somurtacak, hıçkıracak, ağlayacaktın. Üzülmek, kendini
yemek, bitirmek senin
yazgındı. Neşelendiğinde yaşamının en büyük
günahını işlediğini sanırdım. Ayrıca kardeşlerime
gösterdiğin sevecenliği,
sevgiyi de çekemezdim.
Açıkçası, seni onlardan
kıskanırdım. ‘Anımsamamaların,’ ‘unutmaların’
beni içten yıkardı. Sizden
ayrı, başka bir yerde (belki başka bir gezegende)
olsam bile beni unutamazdın, unutmamalıydın.
Gerektiğinde yeğlemeni
benden taraf koymalıydın. Çünkü bizim olan o
topraklarda yaşayan halkımızın söylenceleştirdiği
bir bebektim ben. Özellikle orada bırakılmamı
asla bağışlayamıyordum.
Çocuklar anneleri gibi
değildir. Acılarını yüreğine gömmezler, yeri geldiğinde pat diye onu yüzlerine vururlar. Hani, her
yıl sonunda düzenlenen
beni anma etkinliklerinde
döktüğün gözyaşları var
ya onları yapmacık bulurdum. İsteksiz, ellerden
utandığın için geldiğini
düşünürdüm. Neden dersen, etkinlikler dışında,
beni ziyaret etme amacı
ile geldiğin hiç yoktu.
Kendimi senin yerine
koymak, tavır, düşünce,
yargı biçimimi değiştirdi. Senin yerine duymak, düşünmek, yararlı
bir işmiş. “Hayat devam
ediyor. Ölenle ölünmez,”
söylemlerini de bunlara
ekleyince, davranışların
geçerlilik, hak ve anlam
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kazanıyor, anlaşılır konuma geliyor.
Şu an ben, senim işte!
Olan olduktan, köprülerin altından çok sular aktıktan, eski çamlar bardak
olduktan sonra saçımı başımı yolmayı, kendimi yiyip bitirmeyi sürdürsem,
neye yarar? Bakmakla

ŞEHİT BEBEK
Öykü

yükümlü olduğum ailem
var; ülke değiştirme kaynaklı, başta geçim derdi,
yığınla çözümlü, çözümsüz dertlerim. Salt bizim
bura insanına özgü, canını dişine takıp, geceyi
gündüze katarak özverili
çalışma sayesinde birazını çözümleyince, elbette

doğrusu insanlığını bulduruyor. O empati ile, anma
etkinliklerinde akıttığın
gözyaşlarının yapmacık
değil gerçek olduğunu
anlamış oldum. Ayrıca,
gözlerinin derinliklerinden değil de yüreğinin
ince yerinde yuvalanan
evlat sevgisinden geldiğini de öğrendim. Ben de o
kahredici soğuk kış günü
bebeğimi sırtıma değil,
kucağıma almadığıma,
bir yasak aşk ürünü, ruhu,
bilinci, şoven komünizm
ideolojisiyle yıkınmış, öldürmekten haz alan bir
insan canavarının sıktığı
kurşuna kendimi hedef
yaparak yavrumu kurtaramadığıma yandım. Ne ki
ben yine de kendimi şanslı hissediyorum. Daha on
altı aylık iken kendimi feda
ederek senin yaşamını
kurtarabildim. Anneler uğruna ölünecek insanlardır.
Belki onların emeği ancak
böyle ödenir.
Sana ilişkin tüm yaklaşım ve oluşumlara olumlu tarafından bakıyorum
artık. Bu empati, düşünme yetimde sanki devrim
yarattı. Ruhsal evrenine
özgü yargılarım değişti.
“Keşke Türkân da burada

için sevilir, neredeyse el
üstünde tutulurum.
Gelip buraları bir görsen,
yemin ederim, bayılırsın.
Baharın okşayıcı, büyülü elini yer yüzünün
çehresinde dolaştırarak,
en ince hünerini döktüğü
mayıs ayını düşün. Sizin
oranın görkemi bizim buranınkinin yanında sıradan kalır. Filim sahneleri
gibi her şey apansız değişiverir. Bir bakıyorsun
ortalık yeşillikten kudurmuş. Sonra ala, mora,
bir sürü başka renge
kesmiş. Mevsim değişmesi, sıcağı, soğuğu yok.
Gereksinimini duyduğun
her şey anında şıp diye
damlayıveriyor. Diyelim ki
terledin. Hemen serince
bir yel esmeye başlıyor
püfür püfür. Gecesi gündüzü belli değil. Bakmışsın ortalık kararmış. Derken tan söker gibi çevren
ağarmaya başlıyor. Göz
açıp kapayana dek dünya
aydınlanıveriyor. Yeşilliğin
bitmediği gibi çiçekler de
burada bitimsiz. Solar,
geçer gibi yapıp, bütün
gücü ile alabildiğine yeniden açıyorlar. Ağaçların
dalları pıtrak gibi meyvelerin ağırlığından yere

senin gibi azıcık gülmeye
hak kazandığıma kendimi
inandırmaya kalkardım.
Evet, onca üzünç içinde
kıvranırken, inim inim inlerlerken, seni düşünmeye vaktim olmazdı. Yine
senin gibi, daha çocukluğuna erişmemiş bebeğini
başka bir diyarın toprağı
altında bırakır, çile, yıkım
demek olan göç serüvenine kendimi atardım.
Çünkü benim olduğu tartışmasız bir memlekette
canıma varıncaya dek her
şey elimden alınmıştı. Şu
kendini başkasının yerine koyma, adına empati
denilen duygu ne güzel
şey! İnsana kendini, daha

olsaydı,” diye duygusallaşıp içselleşerek, hayıflandığın anların çok olduğu
kanısındayım. Özellikle
bayramları buruk acı içinde geçirdiğini, ağabeyimin çocukları etrafında
cıvıldaşırken, benim yokluğum yüreğinde kabuk
tutmuş yarayı deştiğini,
tuz bastığını, özlemle iç
geçirerek, bakışlarının
gizlice beni aradığını biliyorum. Olur ya belki hâlâ
bebeğimdir senin gözünde. Sanırım öyleyimdir,
öyle de kalacağım. Burada insanlar büyümez,
yaşlanmaz. Oldukları
gibi kalırlar. Anlaşılan en
küçüklerinden olduğum

eğilmiş. Git kopar, afiyetle ye. Derelerin şırıltısı
bestelenmiş birer şarkı
gibidir. Gönlüne akmakla
kalmaz, oradaki duyarlı
telleri de inletir. Burada
göreceğin her şey beğenilen bütün nitelikleri taşıyor. O yüzden inanılmaz
güzel. Neden mi? Çünkü
burası cennet anne!
Sizin yaş hesaplamanıza göre otuz üç yaşındayım.
Kaldı ki bizde takvim
olmadığından, daha bir
bebeğim. “Büyümez ölü
çocuklar.” Sana mı benzerdim hayatta olsaydım,
babama mı çok merak
ediyorum. Sanırım, adı-
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mı verdiğiniz kız kardeşim gibi ikinizin karışımı
bir şey olurdum. Oysa
sana benzemeyi isterdim. Gençliğinde mıknatıs gibi bakışları üzerine
çeken, gözalıcı bir kızmışsın. Göçmenliğin tüm
yıpratıcı, ağır koşullarını
yaşadığın halde yine de
albeninin azıcığını olsun
koruyabilmişsin.
Türkiye’deki evinizden
daha çok, memleketteki
evimizi ziyaret ediyorum.
Her gidişimde duygularımın işitme taşlarını
patlatan güçlü bir ıssızlık,
ruhumu oyuyor. Babam
gurbette çürüye çürüye üç
odalı, sevimli bir ev yapmıştı. Ne var ki rahatını
edemeden onu bırakmak
zorunda kaldınız. Gerçi,
köyde tüm evlerin kaderi
bizimkinin aynı. Terk edilmişler, yıkılmakla karşı
karşıyalar. Sakinleri ya
anayurda sığınmış ya da
iş bulmak için dünyanın
dört bucağına savrulmuş-

lar. Bizim ev diğerlerinden
daha şanslı; babamın elinden geldiğinden, bakımı
yapılmış. Yılda bir kez de
olsa gelip memleket özlemini gideriyor, baba ocağının sıcaklığı ile üşüyen
duygularınızı ısıtıyorsunuz. Yaşadığınız ülkeden
getirdiğiniz mobilyalarla
dayadınız döşediniz ya
odaları, bunların hiçbirini
gözüm görmüyor. “Bana
seni gerek seni!” Çokluk
beşiğimi salladığın odaya
girip ıssızlığa, benim için
söylediğin ninnileri dinletmesi için yalvarıyorum.
Yazık, ıssızlık işitme engelli, sonra bunamış da.
Şaşırtacak denli koygun
ninnilerin birini anımsamıyor. Eşyalarda ellerinin bıraktığı sıcaklığı arayarak
gözleri yaşlı duygularımı
avutuyorum. Ve evle birlikte gözlerimizi uzaklara
dikerek yolunu gözlüyoruz. Bu gurbet, bu özlem
ne zaman bitecek anne?
Ahmet TÜRKAY

Kalbimin sesi Rodoplar
Bir ses geliyor
Derinden
Gönlümden
Kalbimden
Sevgi dolu
İman dolu
Şu eşsiz, güzel Rodaoplara
Uzaklara gitsem de
Nerelere gitsem
Sana, küsemiyorum
Sana, darılamıyorum
Sana bayılıyorum
Seni özlüyorum çok...
Sen aklımdasın
Her saniye
Her dakika
O güler yüzlü
Al yanaklı kızları ile
Çalışkan mert insanları ile
Bir ses geliyor,
Dambalı Dağının bağrından
Bizi işitiyor
Bizi görüyor
Bize seviniyor
Yanar dağ gibi güçlü ses çıkarıyor
Güven bağlamış
Güzel Rodop insanına
Kalbimin sesi Rodoplar.
Hilmi Feyzullah
Mestanlı, Hayranlar
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Bulgaristan’da 'Türkçe yasaklansın' girişimi
Bulgaristan’daki koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren milliyetçi Patriotiçen Front (PF),
Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) ve Bulgaristan Radyosu’nda (BNR)
başka dillerde yayın yapılmasını yasaklamaya
yönelik yasa tasarısını
parlamentoya sundu.
Tasarıda, Devlet Radyo
ve Televizyon Yasası’nda
değişiklikler yapılarak,
anadili Bulgarca olmayan vatandaşlara yönelik
program hazırlama hükümlülüğünü tanımlayan
ilgili maddenin kaldırılması önerildi.
PF Parlamento Grup
Başkanı Valeri Simeonov,
Bulgarcanın ülkede resmi
dil olduğunu, bu dilin öğrenilmesinin ve kullanımının her vatandaşın anayasal hak ve mecburiyeti

dakika yayınlanıyor. Toplam 11 dilde yayın yapan
Bulgaristan Radyosu’nda
ise her gün sabah, öğlen ve akşam 1’er saatlik
Türkçe yayın yapılıyor.
Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan Bulgaristan’da
1.5 milyon civarında Türk
yaşıyor. 240 sandalyeli
parlamentoda 18 milletvekili bulunduran ve Bulgaristan Ulusal Kurtarma
Cephesi (NFSB) ile İç Ma-

Liteks, Bulgaristan Birinci
Ligi'nden ihraç edildi
olduğunu söyledi.
Kamu yayın kurumları
olan BNT ile BNR’nin tüm
yayınlarının sadece Bulgarca olması gerektiğini

savunan Simeonov, mevcut uygulamanın ana dili
Bulgarca olmayan vatandaşları resmi dili öğrenmeye ve kullanmaya teş-

vik etmediğini öne sürdü.
Bulgaristan Ulusal Televizyon kanalında, Türkçe
Haber Editörlüğünün hazırladığı içerik her gün 10

Vali, toplanılan yardım paralarını hasta
çocukların ebeveynlerine teslim etti
Kırcaali Valisi İliya
İliev geleneksel hayır
kampanyasında elde
edilen 5’er bin levayı
iki hasta çocuğun ebeveynlerine teslim etti.
Vali’nin himayesi altında gerçekleşen geleneksel hayır kampanyası bu yıl Kırcaali’den
4 yaşındaki Kamena
ve Kırcaali ilçesi Çerna Skala (Karakaya)
köyünden 5 yaşındaki
Ercan için yapıldı.
İliev, gazetecilerin
huzurunda toplanılan
bağışları ebeveynlere
teslim ederken Kamena ve Ercan’a tez zamanda sağlığına kavuşup ailelerini sevindirmelerini diledi. Ayrıca iki çocuğa valilik
tarafından oyuncak ve
çocuk ansiklopedileri
hediye edildi. Hasta
çocukların hediyelere
duyduğu sevinç gözlerden kaçmadı.
Bu yıl geçen yıla kıyasla daha fazla yardım parası toplandığını kaydeden İliev, on yıl
içerisinde kampanyada
toplam 85 binden fazla
yardım parası toplandığını ve 15 çocuğa destek verildiğinin altını
çizdi. Bu yıl elde edilen
gelirin bir kısmı (3 000
leva miktarında) yakında kanserden hayatını

kedonya Devrim Örgütü
(VMRO) adlı iki ırkçı partiden oluşan PF, Başbakan
Boyko Borisov’a dışarıdan
verdiği destek parlamentoda yapılan kimi oylamalarda kilit rol oynuyor.
Irkçı ve aşırı milliyetçi
partilerin özellikle Türkçe
yayınları ile ilgili geçmişte
bulunduğu benzer girişimlerin tümü başarısız
olmuştu.
Anadolu AJANSI

kaybeden Kırcaalili bir
kadının yetim kalan altı
çocuğuna verileceğini
bildirdi. Kampanyaya
bölgeden 30’dan fazla okul ve 70’den fazla şirketin katıldığını

zi Müdürü Kameliya
Çolakova’ya birer teşekkür belgesi sundu.
Kamena ve Ercan’ın
anneleri yapılan yardımdan dolayı Vali’ye
ve kampanyayı des-

Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde 4. sırada yer alan
Liteks, 20. haftadaki maçını, ilk yarı tamamlanmadan
terk etmesi sebebiyle ligden atıldı.
Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFS) Disiplin Kurulu, Liteks Kulübü'nün, Bulgaristan Birinci Ligi'nden
ihraç edildiğini açıkladı. Federasyon ayrıca kulübe, 20
bin leva (10 bin avro) para cezası da verdi.
Liteks ise federasyonun kararına itiraz edeceğini
duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aleyhimize

dan dolayı yedi ameliyat geçirdiğini, doktorların gelecek yıllarda
çocuğun iyileşeceğini
söylediklerini paylaştı.
Kamena’nın hastalığına tam teşhisin konuverilen ceza kararını soğukkanlılıkla karşıladık. Yasaların izin verdiği tüm yollardan bu karara sonuna
dek itiraz edeceğiz. Adaletsizlik olarak gördüğümüz
bu karar, yasal yollardan çökertilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Bulgaristan’daki spor gözlemcileri, ligden atılma
kararının hukuki sonuçlarının ne olacağının belli olmadığına işaret ederek, Liteks'in gelecek sezon muhtemelen ikinci ligde mücadele edeceği yorumunda
bulundu.
Ligin 20. haftasındaki Levski Sofya-Liteks karşılaşmasında 10 kişi kalan misafir takım Liteks, hakem
Georgi Yordanov'un bir oyuncularına daha kırmızı
kart göstermesi ve penaltı kararı vermesi sonrası ilk
yarı tamamlanmadan sahayı terk etmişti.

kaydeden İliev, hayır
girişiminin Bölge Eğitim Müdürlüğü, Birleşik Çocuk Kompleksi
(ODK), Obedinenie
Halk Toplum Merkezi,
Hristo Botev Yabancı
Diller Lisesi’nin aktif
ortaklığı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Vali,
basın toplantısında hazır bulunan Bölge Eğitim Müdürü Grozdan
Kolev ve Obedinenie
Halk Toplum Merke-

tekleyen herkese kalbi
şükranlarını sundular.
Anneler, yapılan yardım parasıyla ilk önce
hareket edemeyen çocuklarına birer tedavi
arabası alacaklarını
belirtti. Ağır hastalıkları
olan çocuklara fizyoterapi prosedürleri uygulanmasının şart olduğu
anlaşıldı. Cam kemik
hastalığı olan Ercan’ın
annesi şu ana kadar
kemiklerinin kırılmasın-

lamadığını belirten annesi, bazı doktorların
çocuğun RubinsteinTaybi sendromlu olduğunu ileri sürdüklerini,
ancak hiçbir iyileşme
ümidi verilmediğini ifade etti.
Kampanya artık on
yıldır, engelli çocukların tedavisi ve rehabilitasyonu için ailelerine
gerekli destek verilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sınırdaki tel örgü
inşaatına ek kaynak

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada hükümetin, Burgaz, Haskovo (Hasköy) ve
Yanbol Valiliklerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında
tel örgü inşaatına devam etmeleri için ek kaynak
tahsis edilmesine karar verdiği bildirildi. Bu hükümetin Bakanlar Kurulu 2016 Mali Yılı bütçesinden
34,1 milyon leva miktarında ek giderler yapılmasını
onaylamasıyla oldu. Kaynaklar, mevcut yıla ilişkin
merkezi bütçede öngörülen ödeneklerin pahasına
sağlanıyor.
Tesis Bulgaristan-Türkiye sınırında son yıllarda
durmadan artan mülteci baskınına karşı bir önlemdir. Tesis son derece önem arz ediyor, çünkü
Avrupa Birliği’nin de dış sınırı olan devlet sınırının
korunması ve mülteci dalgasının önü kesilmesi
amaçlanıyor.
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Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmed:
Mestan'ın görevden alınması hukuksuz
Kırcaali Milletvekili ve
Bulgaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı Şabanali
Ahmed, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin
(HÖH) Genel Başkanı
Lütfi Mestan'ın, görevden
alınmasının hukuksuz olduğunu söyledi.
Eski HÖH Milletvekili
Ahmed, AA muhabirine
Mestan'ın partiden uzaklaştırılmasıyla başlayan
sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HÖH çatısı altında bugüne kadar Rusya ve
KGB’nin çizgisinde bir
politika icra edilmiş ve
günümüze kadar gelmiş"
diyen Ahmed, eski HÖH
lideri Mestan’ın partiden
uzaklaştırılma kararının,
partinin onursal başkanı
Ahmet Doğan'ın çağrısıyla geçen yıl 17 Aralık gecesi evinde toplanan parti
konseyinden 100 kadar
üyenin önünde alındığını
söyledi.
Doğan'ın konuşmasında
Mestan’ı aşağılayıcı bir
tavır sergilediğini belirten
Ahmed, Doğan'ın konuşmasının aynı günlerde
ulusa sesleniş konuşması
yapan Putin'in konuşmasından satır başları taşıdığını savundu.
"Görevden alma hukuksuz"
Ahmet Doğan'ın parti
konseyini toplayıp böyle
bir karar alma yetkisi olmadığını öne süren Şabanali Ahmed, "Ahmet Bey,
HÖH’ü kendi bireysel şirketi olarak görüyor. Diğer
kişiler onun gözünde bir
işçi. 'İstediğim zaman kapatırım, lağvederim ben.
İstediğim zaman değişiklik yaparım, istediğim
zaman ben bunu halka
ser vis ederim. Hiçbir
problem yok ama bu benim şirketim' anlayışıyla
hareket ediyor" ifadelerini
kullandı.
Ahmed, "Kongrede seçilmiş bir genel başkanın tasfiyesi, ancak yine
kongre yoluyla olur. Demokratik kurallar içerisinde böyle olması gerekir.
Ortada hukuk diye bir şey
yok. Ahmet Doğan merkez konsey toplantısını
kendi evinde yaptı. Kimse bu toplantıya gitmese
dahi, Ahmet Doğan bu
darbeye karar verdiyse bu
karar neticelendirilecekti"
dedi.
Lütfü Mestan'ın partiye
büyük bir ivme kazandırmasına rağmen görevden alındığını dile getiren
Ahmed, "Mestan HÖH'te

büyük başarı elde etti.
Genel Başkan olduktan
sonra ikinci parti olma
noktasına geldi. Milletvekili sayısını ve oy potansiyelini çoğalttı. Belediye
sayısını çoğalttı. İkinci
parti 39, bizim 38 milletvekilimiz vardı. Oy olarak da ikinci parti bizden

şananlardan sonra toplum
bir kahraman arıyordu.
Saha da buna uygundu.
Tam bu esnada ortada hiç
olmayan Ahmed Doğan,
90’lı yıllarda bir şekilde
toplumun önüne servis
ediliyor. Toplumun önüne konuluyor. Bu şekilde
günümüze kadar geldi"

Türkiye-Rusya ekseninde yaşanılan gelişmeler
sürecinde Bulgaristan
Türklerini kimsenin arada
bırakmaya hakkının olmadığını söyleyen Ahmed,
"Bu safta bizim yerimiz
bellidir. Bizim durduğumuz nokta bellidir. Bu
nokta itibariyle biz doğ-

sadece 15 bin oy fazla
almıştı" şeklinde konuştu.
Ahmed, onursal başkan Doğan'ın, Mestan'ın
HÖH'deki başarılarından
dolayı, partide ikinci defa
genel başkan seçilmesini
engellemek için, adeta bir
operasyon ve darbe yaptığını iddia etti.
"Rusya ve KGB’nin çizgisinde bir politika icra
edilmiş"
Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden Rus uçağını
düşürmesinin ardından
parlamentoda NATO'nun
resmi tutumunu destekleyen bir bildiri açıkladığı
için Mestan'ın partiden
uzaklaştırıldığını hatırlatan Ahmed, şöyle devam
etti:
"Halkımız, 'adı Türk olan
Müslüman olan bir parti
bizi temsil etsin' diyordu.
Ama, bunun oluşmaması yıllar içerisinde zaten
eleştiri konusuydu. Bugün
Ahmet Doğan’ın hamlesiyle ortaya çıkan tabloda biz görüyoruz ki, zaten
öyle bir derdi olmamakla
beraber, tamamen HÖH
çatısı altında bugüne kadar Rusya ve KGB’nin
çizgisinde bir politika icra
edilmiş, kamufle edilmiş
ve günümüze kadar gelmiş."
"90’lı yıllarda Ahmet
Doğan toplumun önüne
servis ediliyor"
19 8 9 yılın d a 3 5 0
binden fazla Türk'ün
Bulgaristan'da yaşanan
asimilasyon sonucu zorla
Türkiye'ye göç ettirildiğini
hatırlatan Ahmed, "Bu ya-

ifadelerini kullandı.
"Acı olan, ben de dahil
hiçbirimiz açık bir şekilde
bu partinin Rusya çizgisinin bu boyutta olduğunu
bilmiyorduk" diyen Ahmed, sevindirici olanın
ise ilk defa Bulgaristan’da
25-26 yıl sonra bu tartışmanın açıktan ve halkın
önünde yapılması olduğunu belirtti.
Doğan’ın Türkiye-Rusya ekseninde Rusya’yı
savunması ve Rusya tarafında durduğunu göstermesinin, ciddi manada
tepkilere neden olduğunu ifade eden Ahmed,
"Tepkiler gelince de ağız
değişikliğine gidilmeye
başlandı partide. Seçmen
tabanının kaybedilmemesi için 'Tabii ki Türkiye ile
bir sorunumuz yok, Türkiye bizim anavatanımız,
Türkiye’yi biz nasıl karşımıza alırız" denildi" diye
konuştu.
"Türkiye bizim anavatanımız"
Bulgaristan’daki Türk
toplumunun, Türkiye ile
olan bağlarını kimsenin tar tışamayacağını
vurgulayan Ahmed, "Bu
bağlar doğal olduğu kadar, bunlar yüzyıllardır
kendiliğinden gelişmiş
bağlardır. Oradaki birçok
ailenin neredeyse hepsinin Türkiye’de akrabaları
vardır. Bu bağları sorgulamak bir tarafa, bu bir
ihtiyaçtır, elzemdir. Türkiye bizim anavatanımız.
Bunu kimsenin tartışmaya
açmaya bile lüksü yoktur"
ifadelerini kullandı.

runun yanında, mağdur
olanın yanındayız. Halktan da teveccüh ve birçok
olumlu mesajlar alıyoruz"
şeklinde konuştu.
"Yeni bir oluşum ve
parti bu şartlarda kaçınılmaz görünüyor"
Bulgaristan Türkleri olarak birlik ve beraberlik
istediklerini ama bunun
artık HÖH çatısı altında
mümkün olmadığını belirten Ahmed, yaşanan
süreçte 6 milletvekilinin
HÖH'ten istifa ettiğini

anımsatarak, şöyle devam etti:
"HÖH 26 yıldır bu halkın
menfaati için çalışmadığı
gibi bundan sonra da çalışma ihtimali kalmamıştır.
Yeni bir oluşum ve parti
bu şartlarda kaçınılmaz
görünüyor. Biz bu toplumun çıkarlarını güdecek,
Türkiye ile ilişkilerini iyi
tutacak, buradaki hak,
hukuk ve özgürlüklerini,
her şeyini savunacak,
ama aynı zamanda, kendi varoluş sebeplerini,
milli kimliğini ve dini aidiyetini koruyacak, yaşam
standartlarını yükseltecek, maddi özgürlüklerini
sağlayacak şekilde yeni
bir yapı ve siyasi oluşum
olması gerekir diye düşünüyoruz. Artık bu yeni yapıyla yola devam edilmeli
diye düşünüyoruz."
Yeni partinin çok yakında kurulacağı bilgisini
veren Ahmed, yeni oluşumla ilgili halktan ve kamuoyundan büyük destek
aldıklarının altını çizdi.
" Ba z ı ar kada şlar ın
doğru yolu bulacaklarını düşünüyorum"
HÖH'ten yeni istifalar
beklediklerini de belirten
Ahmed, "Bu yapının içerisindeki bütün arkadaşlar
çok değerli ama birçoğunun neye hizmet ettiklerinin farkına varmadıklarını
düşünüyorum ben. Bununla beraber Rusya ekseninde giden arkadaşlar
var mı? Evet var. Bunu da
kabul etmek lazım. Halkına hizmet etmek isteyen
arkadaşlarımızın olduğu-

nu da biliyoruz. Ama biz
onlara artık o aracın HÖH
olmadığını söylüyoruz.
Dolayısıyla bazı arkadaşların doğru yolu bulacaklarını düşünüyorum" dedi.
Balkanlar 'da en yo ğun Tür k nüf usun
Bulgaristan'da yaşadığını
hatırlatan Ahmed, Bulgaristan Türkleri olarak ülkelerine bağlı olduklarını ve
Bulgaristan içinde diğer
unsurlar gibi hayatlarını
devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.
Eski HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan, Türk hava
sahasını ihlal eden Rus
uçağının düşürülmesinde
Türkiye'ye destek vermesi
nedeniyle partinin onursal
başkanı Ahmet Doğan
tarafından başkanlıktan
uzaklaştırılmıştı. Mestan,
aynı zamanda partisinden
de ihraç edilmişti.
Mestan parti liderliği ve
üyeliğinden ihraç edilmesinin ardından can güvenliğini sağlamak üzere
bir süre Türkiye'nin Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe'nin ikametgahında
kalmıştı.
HÖH basın merkezinden
yapılan açıklamada ise
mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen olağan
kongreye kadar partinin
üç milletvekilinden oluşan Başkanlık Kurulu
tarafından yönetileceği
bildirilerek parti yönetimi
eş başkanlar Ruşen Riza,
Mustafa Karadayı ve Çetin Kazak’a devredilmişti.

günümüzde bir yerleşim
yerinin varlığını sürdürmesi için büyük önem arz
ediyor. Gelecekte yatırımcıların bölgeye ilgisinin
artmasını ve burada köy

kanı Resmi Murat’ın şahsında belediye yönetimine
küçük yerleşim yerlerinin
bayındırılması için verdikleri çabalardan dolayı
kalbi şükranlarını sunuyor.
Golobrad köyünün daimi
ikamet
eden nüfusu yaklaşık 300
kişi. Köy,
Ş u m a ,
Ören ve
Kırımcılar
mahallelerinden oluşuyor. Mahalleler arası asfaltlı bağlantı
yolları mevcut. Her gün
köyden 14 çocuk Borovitsa köyü okuluna öğrenci
otobüsüyle gidip geliyor.
2012 yılında belediye yönetiminin desteğiyle Kocatepe mevkiinden köye
içme suyu getirildi.
Güner ŞÜKRÜ

Anadolu AJANSI

Golobrad köyü sakinlerinin yeni sevinci
Ardino (Eğridere) İlçesi
Borovitsa (Çamdere) köyünden Golobrad (Kösehasanlar) köyüne uzanan
yaklaşık 3 kilometrelik
yol kesimi yeniden asfaltlandı. Yolun onarımı ve
yeniden yapılandırılma
projesi, Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Operasyonel
Programı’nın 321 Nolu
“Kırsal Bölgelerde Nüfusa
Temel Hizmetler” Tedbiri
kapsamında gerçekleştirildi. Yol kenarına drenaj
hendekleri yapıldı, bordür
döşendi.
Standart yansıtıcı yol
işaretleri ve tehlikeli yerlere çelik esnek koruyucu
çitler monte edildi. Yatay
trafik işaretleme yapıldı.
Beşinci dönem Golobrad köyü muhtarı Şaban
Mestanov, “ Köyümüz
Avrupai bir görünüme
kavuştu. Gerçekten yeni
ve asfaltlı bir yola sahibiz.
Altyapının iyileştirilmesi

turizminin geliştirilmesini
umuyorum” diye ifade etti.
Şaban Mestanov, 1950
yılında Golobrad’da dünyaya geldi. Nova Zagora
(Yeni Zağra) kasabasında Tarım Meslek Lisesini
bitirdi. Evli, iki kız babası.
Üç torun sahibi.
Yerli halk adına köy
muhtarı, Belediye Baş-
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Gelir vergi beyannamesi verme süresi 3 Mayıs’ta dolacak
Ulusal Gelir Ajansı
(NAP) Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan Gürkaş, şu
ana kadar ofise 2015 yılı
için 99 gelir vergi beyannamesi verildiğini bildirdi.
Onlardan kişisel kimlik
kodu (PİK) ile 14 veya
nitelikli elektronik imza
(KEP) ile 1 olmak üzere
15’inin internet üzerinden
verildiğini belirtti.
Gürkaş’ın verdiği bilgiye göre bu yıl kişisel
gelir vergisini ödeme süresi 30 Nisan tatil günü,
2 Mayıs ise Paskalya
günü olması nedeniyle 3
Mayıs’ta dolacak.
NAP Kırcaali Ofisi tarafından vatandaşların
gelir vergi beyannamesini daha hızlı, daha kolay
ve sorunsuz yapıldığı için
elektronik yolla vermeleri
tavsiye ediliyor.
Vatandaşların, kişisel
gelir beyannamesini 31
Mart’tan önce vermeleri
halinde o tarihte haciz
uygulanması gerektiren
kamu borçları yoksa ve
ödemeleri gereken vergi
tutarını 3 Mayıs’tan önce
öderlerse, vergi miktarından yüzde 5 oranında
indirim kullanabilirler.
PİK veya elektronik
imzaya sahip olan va-

tandaşlar daha fazla hizmetten yararlanabilirlerNAP’a olan borçları,
motorlu taşıtlar vergisi,
evsel katı atık vergisi,
emlak vergisiyle ilgili
malumat alabilirler, vergi
ve sigorta beyannamesi
verebilirler.
Kırcaali ilinde 9 posta
istasyonunda yıllık kişisel
gelir vergisi beyannamesi kabul edilecek. Söz
konusu posta istasyonları, Kırcaali’deki merkez
postane ve Vızrojdentsi
semtinde bulunan posta
şubesi, kalan diğerleri

ise tüm ilçe merkezlerindeki postaneler ve Paniçkovo (Çanakçı) köyünde
bulunan posta şubesidir.
Bu yıl iki yenilik çocuk
ve engelli çocukları olan
vatandaşlara vergi kolaylığı getirilmesi imkanı
olmasıdır. Vatandaşlar,
vergi kolaylığından işveren aracılığıyla yararlanmamışlarsa 3 Mayıs’tan
önce vergi beyan formu
sunmakla bu hakkını kullanabilirler.
Çocuk sahibi olan vatandaşlara vergi kolaylığı getirilmesi vergi taba-

nının çocukların sayısına
göre azaltılmasına imkan
veriyor. Vergi tabanı reşit olmayan bir çocuk için
200 leva, iki çocuk için
400 leva, üç veya daha
çok çocuk için 600 leva
azaltılacak. Bu vergi kolaylığının getirilmesi için
gerekli koşullar yıllık gelir
vergisi beyannamesine
ek olarak sunulan özel
bir beyan formunda belirtilmelidir. Ayrıca beyan
formuna ek olarak diğer
ebeveynin vergi indiriminden faydalanmayacağına dair 2015 yılı için

Dışişleri Bakanı Daniel
Mitov da ülkemizin AB’nin
dış sınırı ile ilgili kesin politika ve net kontrol beklediğini açıkladı.
“Uzun zamandır Türkiye ile geri
kabul sözleşmesinin
daha erken
uygulanması
ko n u s u n d a
ısrar ediyor uz. Öte
yandan Yunanistan ve
Tür k i ye’ni n
sınırlarda
üçlü kontrol merkezi sözleşmesini mümkün olduğu kadar sürede imzalamalarında ısrar ediyoruz.
Avrupa’nın bizim şartlı bir
şekilde mülteci dediğimiz
insan akını ile baş edemeyeceği çok açık. Ancak
onların büyük bir bölümü mülteci değil. Mülteci
olanlarla dayanışma borcumuz var. Ancak mülteci
statüsü ebedi bir şey değil. Bu insanların geri dönüp kendi ülkelerinin tekrar kurulup istikrarlı hale
getirilmesine katılmaları

gerekiyor. Ekonomik göçmenler için ise geri kabulü
ile ilgili açık kurallar olmalı
ve bu Avrupa politikası olmalıdır”.
Avrupa Parlamentosunda Dublin Regulasyonunun revize edilmesi öngörülmektedir. “Juncker”
Komisyonunun sunacağı
yasal göç paketinin de
görüşülmesi bekleniyor.
Bu paket kapsamında AB
“Mavi Kart” uygulamasının da revize edilmesi bekleniyor. Mavi Kart
AB dışındaki ülkelerin
vatandaşlarına ihtiyaç
durumunda birlik üyesi
ülkelere çalışma imkanını sağlıyor. Beklenen revizyon amacı Avrupa’da
kalmak değil, ülkelerine
dönmek olan kadronun
istihdam edilmesine imkan sağlıyor. Aslında
iyi olan bütün bu fikirler
gerçeğe geçirilene kadar
kendi güçlerimizle idare
etmemiz ve sorumlulukların birlik üyesi devletlerce paylaşılmasına bel
bağlamamız gerekecek.
Sorumlulukların ne denli
paylaşılmakta olduğu ise
ayrı bir konu…

Başbakan Boyko Borisov, “AB sınırlarını
mültecilere derhal kapatması gerekiyor”
Hem Avrupa Parlamentosu hem Bulgaristan
Parlamentosunun ilk oturumlarında esas gündem
maddesi mülteci krizi
oldu. AB’nin Aralık zirvesinin sonucu ile ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı
Jean Claude Juncker ve
AB Konsey Başkanı Donald Tusk, Avrupa liderlerini göçmen ve mülteci
krizinin üstesinden gelemedikleri için eleştirdiler.
AB Komisyonu’nun gerekli tedbirleri artık aldığını öne süren Juncker,
birlik üyesi 28 ülkenin
yöneticilerinin aynısını
yapmadıklarını vurguladı.
“Eğer ülkeler bu önlemleri uygulamış olsaydı şimdi
çok daha iyi durumda olacaktık” sözlerini kullandı
Komisyon Başkanı.
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, AB sınırlarını mültecilere kapatması
gerektiği görüşünde. Borisov Meclis’te konuşurken
artık ne Dublin anlaşmalarının ne de kota ile dağıtım sisteminin işlemediğini öne sürdü.
“Bizim görüşümüz her
zaman kesin oldu – sınır-

ların derhal kapatılması
gerekiyor. Avrupa’ya artık girmiş bulunan, onlara eğitim, iş imkanı ve
sosyal hizmetler sağla-

nacak olanlar tamamdır.
Diğerleri yurtlarına iade
edilmelidir. Biz kotalara
da destek verdik, ancak
bu da işlemeyecek, çünkü mülteci kampı değil
hapishaneler kurmamız
gerekecek. Mültecilerin
göçmen kamplarından
defalarca kaçtığı çok sayıda örnek vardır” diyen
Başbakan Borisov, çoğu
göçmenin Afgan kökenli
olduğu ve onların topluma
entegrasyonunun çok zor
olduğuna da dikkat çekti.
Başbakan tarafından
yapılan açıklama üzerine

bir beyan formu sunması
gerekir.
Engelli çocukları olan
vatandaşlara vergi kolaylığı getirilmesi yüzde
50 veya yüzde 50’den
fazla oranında engelli çocuklara bakanların
vergi tabanının 2000
leva azaltılmasına imkan veriyor. Bu vergi kolaylığının getirilmesi için
gerekli koşullar yıllık gelir
vergisi beyannamesine
ek olarak sunulan özel
bir beyan formunda belirtilmelidir. Ayrıca beyan
formuna ek olarak geçerli Özürlü Sağlık Kurulu (TELK/NELK) raporu
kopyasının yanı sıra diğer ebeveynin vergi indiriminden faydalanmayacağına dair 2015 yılı için
bir beyan formu sunması
gerekir.
İki tür vergi kolaylığından da (çocuk ve engelli
çocuklar için) yıllık vergi

tabanının miktarı altında
bir indirim miktarından
yararlanılıyor.
Sağlık sigorta ve haklar
konusunda NAP Kırcaali
Ofisinden 23 Aralık 2015
tarihine kadar geriye
dönük 36 ay için sağlık
sigorta primlerini ödeyerek, sağlık sigorta haklarını geri kazanan vatandaşların her ay 16,80
leva tutarındaki primi
ödemeyi unutmamaları
çağrısı yapıldı. Çünkü
tek bir ay için bile sağlık
sigorta primini ödemedikleri takdirde geriye
dönük 5 yıllık primlerini
tekrar ödemek zorunda
kalacaklar. Ödenecek
eski sağlık sigorta primleri bulunuyorsa şunu
da bilmeleri gerekir ki,
ödeme yapılmadan önce
NAP’a özel bir beyan formu vermeleri gerekecek.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov Joachim
Herrmann ile görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan’ı iki
günlük ziyarette bulunan Almanya Federal
Devleti’nin Bav yera

derinleşmesinden duydukları memnuniyeti
dile getirdiler. Ortak
Deklarasyon Başbakan Yardımcısı ve İçiş-

Eyaleti İçişleri, İnşaat
ve Ulaştırma Devlet Bakanı Joachim Herrmann
ile görüştü.
İkili görüşmede üzerinde durulan konular arasında Avrupa Birliği’nde
göç krizinin aşılması ve
güvenliğin tehlikeye sokulmasının önlenmesi
vardı. Başbakan Borisov ve Bakan Herrmann, Avrupa’nın AB’ne
yönelik baskının önüne
geçilmesi için ortak çabalar sarfetmesi gerektiği görüşünde hemfikir
oldular.
İkisi polis işbirliğiyle
ilgili ortak deklarasyon
imzalanmasından sonra güvenlik alanında
Bulgaristan ve Bavyera arasında etkileşimin

leri Bakanı Rumyana
Bıçvarova ve Bakan
Herrmann tarafından
Bakanlar Kurulu binasında düzenlenen özel
bir törenle imzalandı.
Deklarasyonun imzalanmasıyla terorizmle
mücadele ve yasadışı
göçü kontrol altında tutma gibi konularda profesyonel düzeyde polis
işbirliğinin aktivize edilmesi amaçlanıyor.
Borisov, Bulgaristan
ve Bavyera’da polis
arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesinin karşılıklı çıkara dayalı olduğunu vurgulayarak,
Bavyera’nın içişleri alanında işbirliği kurduğumuz ilk federal eyelet
olduğunu hatırlattı.
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Borisov, Victoria Nuland ile görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan’a çalışma ziyaretinde bulunan
Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu ABD
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Victoria
Nuland ile görüştü.
Borisov ve Nuland,
güvenlik, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
hukukun üstünlüğü ve
kültürel ilişkiler gibi kilit
alanlarda iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun
gelişimine ilişkin çalışma gruplarının oluşturulmasını başarılı bir
işbirliği şekli olarak değerlendirdiler. Çalışma
grupları geçen yıl ocak
ayında ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry’nin
Bulgaristan’a ziyareti
sırasında varılan anlaşmalar sonucunda oluşturuldu.
Mülteci krizi ve güvenliğin tehlikeye sokulmasının önüne geçilmesi
yönündeki uluslararası
çabaların bağlamında
Boyko Borisov ve Victoria Nuland savunma
alanında işbirliğini ele
aldılar ve terörizmle mücadelede kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşime
yüksek not verdiler.
Başbakan Bor i sov,

ve tedarik güzergahlarının çeşitlendirilmesi
imkanlarını genişletecek.
Başbakan, Bulgaristan
vatandaşlarına uygulanan vize rejimi konusunu da ortaya atarak, ülkemizin ABD’nin Vizesiz
Seyahat Programının
genişletilmesine ilişkin
perspektiflerin korunmasından çıkarı olduğunu
belirtti.
Nuland, Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev tarafından
da kabul edildi.
Öte yandan Nuland,
temasları kapsamında,
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov ve Sa-

“Kamuoyunun güçlü angajmanı ve hükümetin
siyasi iradesinin yargı
sisteminde gerçek bir
reforma yol açmasını
bekliyoruz. Bunun amacı etkin ve adil adaletin
sağlanması, iş dünyası
ve vatandaşların kendilerini devletle eşit hissetmeleridir” diye kaydetti.
Borisov, “Yargı reformuyla ilgili iki hedef belirledik-müfettişliğin rolünün
güçlendirilmesine ilişkin
Anayasa’da önemli değişiklikler, Başsavcı’nın
Parlamento’da faaliye-

tini rapor etmesi, Yüksek Yargı Kurulu’nun
ikiye bölünmesi yanı
sıra Yargı Kurumları
Kanunu’nun, Yolsuzlukla
Mücadele Kanunu’nun,
iki kodeksin, Terörle
Mücadele Kanununun
Parlamento’nun gündemine alınacağı tarihlerin
belirlenmesi” dedi.
Bor isov ve Nuland
arasındaki görüşmede
üzerinde durulan başka
konular ekonomik işbirliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiydi.
Borisov, konuğunu Bul-

garistan ve Yunanistan
arasındaki interkonektör
bağlantısına ilişkin projenin başladığına ve ülkemizin “Balkan” doğalgaz
hub projesi konusunda
Avrupa Komisyonu tarafından destek gördüğüne dair haberdar etti.
Başbakanın ifadelerine göre bu iki proje ve
Karadeniz’den doğal
gaz elde edilmesine ilişkin proje Bulgaristan’ın
ener j i ba ğımsızlı ğı nı garanti edecek ve
Avrupa’nın bir kısmı dahil enerji kaynaklarının

Borisov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret
Bakanı Peter Siyarto ile görüştü
Başbakan Boyko
B o r i sov ’un Bakanlar
Kurulu’nda Macaristan
Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siyarto ile
yaptığı görüşmede ele
aldıkları konular arasında Macaristan ile ticari,
ekonomi ve yatırım işbirliği de yer aldı. Başbakan,
iki ülke arasındaki ekonomik temasların aktivize edilmesinin karşılıklı
çıkara dayalı olduğunu
belirterek, Macaristan
ile ticaret hacminin 2015
yılının ilk 9 ayında önceki 2014 yılına göre artış
gösterdiğini kaydetti.
Borisov, Macaristan’ın
Bulgaristan’da tercih edilen bir yatırımcı olduğunu
ve bu yönde gerçekleştirilmemiş potansiyelin
mevcut olduğuna vurgu
yaptı.
Başbakan, hükümetin
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönündeki çabalarına değindi.
Borisov, Bulgaristan ve
Yunanistan arasındaki interkonektör bağlantısının

vunma Bakanı Nikolay
Nençev ile de ayrı ayrı
görüştü.
Nuland'ın, Nençev ile
görüşmesinde, bakandan ülkenin silahlı kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları, bütçe
düzenlemeleri ve Karadeniz bölgesinde savunma işbirliği konularında
bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmede Nençev, ayrıca, Rusya'ya teknolojik
bağımlılığın azaltılması
için yeni savaş uçaklarının alımı noktasında ülkenin hava kuvvetlerinin
çalışmaları konusunda
Nuland'a bilgi verdi.
Kırcaali Haber

Plevneliev çalışmalarının
faaliyet raporunu sundu
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev görevinin 4 yıldönümünde çalışmalarının faaliyet raporunu sundu.
Devlet Başkanı, son 4.yılın Bulgaristan, Avrupa ve
bütün dünya için huzursuz geçtiğini ve rekor sayıda
krizlerin yaşandığını belirtti.
Plevneliev, Cumhurbaşkanı olarak bir çok meydan
okuma ile başetmesi gerektiğini ifade ederek ülke-

mizin Avrupa- Atlantik entegrasyonunu, istikrarını,
uzun vadeli planlama ve farklı hükümetlerin ülkenin
gelişmesine yönelik programlarının sürekliliğini koruduğunu vurguladı.
Rosen Plevneliev:” Gerçekten partiler üstü bir devlet başkanı olmayı başardım, vicdanım doğrultusunda
hareket ettim ve güven alan az kurumlardan biri olarak cumhurbaşkanlığı kurumunu korumayı başardım”
dedi.

Kırcaali İlçesinde üç köy
muhtarı görevden alındı

inşaatı üzerinde durdu,
“Balkan” doğalgaz hubı
kurulması teklifi yapıldığını da vurguladı. Başbakan, Sofya-Budapeşte
arasında tekrar uçak seferleri başlatılması fikrini
alkışladı.
Mülteci baskısı konu-

sunda Başbakan, sorunla mücadelede karşılıklı
anlaşma ve sorumluluğun paylaşılmasıyla ortak çabaların önemine
vurgu yaptı. Borisov’un
ifadelerine göre çabalar
göçün nedenleri üzerine
odaklanmalıdır. Borisov,

Avrupa Birliği’nin dış sınırı olan devlet sınırının korunmasına yönelik ciddi
çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, Bulgaristan’ın
AB’ye üyelik yükümlülükleri konusunda son derece sorumlu davrandığını
belirtti.

Kırcaali İlçe Seçim Komisyonu, 25 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdiği oturumunda Kırcaali’nin Petlino
(Horozlar) ve Nevestino (Büyükdere) köyü muhtarları
Ahmet Mahmut İsmail ve Sevgül Hasan Mümün’ün tüm
yetkilerini iptal ederek, görevlerinden uzaklaştırdı.
Komisyon kararının gerekçesi, köy muhtarlarının
Yerel Yönetim ve Yerel İdare Kanunu’nun 41.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yasada belirtilen bir aylık süre
içinde ticari faaliyetini sonlandırmak için başvuruda
bulunduklarını İlçe Seçim Komisyonu’na yazılı olarak
bildirmeyerek kanunu ihlal etmeleridir. Komisyon bu kararı Kırcaali Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Meclis
Grubu Üyesi Bojidar Stoyanov tarafından yeni seçilen
muhtarların kanunu ihlal ettiklerine dair yaptığı itirazlar
sonucunda aldı.
Bundan önce İlçe Seçim Komisyonu aynı gerekçeyle Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) Kırcaali Milletvekili Tsveta Karayançeva’nın
itirazı üzerine Kaloyantsi (Karabahtlı) köyü muhtarı
Lütfi Üzeyir Hüsmen’i görevden almıştı.
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Sağlıkta ‘Türk parmağı’ Bulgaristan’ı karıştırdı!
Sağlık sektöründe sahteciliği önlemek isteyen Bulgar
hükümeti, parmak izi okuma
cihazı üreten bir Türk firmasıyla görüşünce Bulgar radikaller “Türkler parmak izlerimizi çalacak” diyerek ülkeyi
ayağa kaldırdı.
Bulgaristan’da adeta dibe

vuran sağlık sektörünü ayağa
kaldırmak için düşünülen yeni
bir uygulama, ülkede Türk
düşmanlığını yine hortlattı.
Bulgaristan’da yapılan bir
araştırmada, sağlık sistemi
için ayrılan bütçenin 75 milyon leva’lık kısmının (yaklaşık
38 milyon euro) sahte hastalar tarafından hastanelerden
hortumlandığı ortaya çıktı.
Buna karşı düşünülen önlemler arasında parmak izi
ile tedavi yönteminin en uygulanabilir ve ucuz yöntem
olduğu belirlendi.
1 Nisan’da yürürlüğe girecek
uygulama için AB fonlarından
6 milyon euro fon bulundu ve
ihale açıldı. Ancak hükümetin
parmak izi için açtığı ihalede
Ankara merkezli bir Türk firması ile görüştüğü iddiaları,
Türk karşıtlığı ile prim yap-

maya çalışan siyasetçilerin
ekmeğine yağ sürdü.
Duyum almış!
Bulgaristan’daki koalisyon
hükümetine dışarıdan destek
veren milliyetçi Vatansever
Cephe Lideri Valeri Simeonov, ihalenin Türk firmasına
verilmesi halinde hükümeti

devirmek için gensoru önergesi vereceklerini ilan etti.
Radyo Focus’a konuşan Simeonov, “Edindiğim duyumlara göre, bir Türk firması
parmak izi cihazlarını üretip
ülkemize gönderecek. Böyle
bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Parmak izlerimizin Türk firması tarafından
okunmasına izin vermeyeceğiz. Bizim parmak izlerimizin
Türklerin eline geçmesine
izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
‘Gizli servis baksın’
Konuyu ayrıca Sağlık Bakanı Petar Moscov ile de görüşeceğini dile getiren Simeonov işi Bulgaristan gizli servisine kadar uzandırdı. Milliyetçi Bulgar siyasetçi, parmak izi
ihalesi için seçilecek şirketin
Bulgar gizli servisi DANS

tarafından kontrol edilmesi
gerektiğini öne sürdü. Daha
önce Türkçe’nin Bulgaristan
kamu yayın kurumlarından
kaldırılması için hazırladığı
yasa tasarısını parlamentoya sunan Simeonov, parmak
izi ihalesinin Bulgar firmaları
arasında yapılması gerektiğini öne sürdü.
Ancak parmak izi ihalesinin
geçen yıldan beri hükümetin
gündeminde olduğu ve Türk
firmasıyla yapılan görüşmelerin ise geçen yaz gerçekleştiği ortaya çıktı. Ankara
merkezli Türk firmasının Balkanlar’daki bir çok ülkeye de
bu sistemi kurduğuna dikkat
çekildi. Bulgaristan’da geçtiğimiz 1 Nisan’da yürürlüğe
konan kimlik kartı ile tedavi
şartı neticesinde 2015 yılı
sonuna kadar 10 milyon leva
(5 milyon euro) kaynağın tasarruf edildiği belirtildi. Parmak izi sistemi sayesinde ise
tasarrufun 75 milyon leva’ya
(38 milyon euro) çıkarılması
hedefleniyor.
800 bin Türk var
Nüfusu 7 milyon olan
Bulgaristan’da 800 bin Türk
yaşıyor. Bulgaristan Ulusal
Televizyon kanalında her
gün 10 dakika Türkçe haber yayınlanıyor. Bulgaristan
Radyosu’nda ise her gün
Sabah, öğlen ve akşam 1’er
saatlik Türkçe yayın yapılıyor. Vatansever Cehpe lideri
Valeri Simeonov, Türkçe haberleri kaldırmak istiyor. 240
sandalyeli parlamentoda 18
milletvekili bulunduran Vatansever Cephe’nin Başbakan
Boyko Borisov’a dışarıdan
verdiği destek parlamentoda
kimi oylamalarda kilit rol oynuyor.
Anadolu Ajansı

Krepost Kulübü
güreşçileri, Sofya’dan
üç madalya ile döndüler

Kırcaali’nin Stremtsi (Göklemezler) köyünde bulunan Krepost
Güreş Spor Kulübü’nün genç güreşçileri hafta sonu başkent
Sofya’da düzenlenen Bulgaristan Güreş Şampiyonası’nda büyük
başarı elde ettiler. İsmini duyuran Krepost güreş takımının dört yarışmacısı, genç erkekler yaş kategorisinde üç madalya kazandılar.
55 kg altı kategorisinde Bayram Şaban altın madalya alırken, 74

kg altı kategorisinde de Can Bekir gümüş madalya aldı. Serkan
Ali ise takıma bronz madalya kazandırdı.

Şampiyona ödülünü bizzat Stremtsi Krepost Güreş Spor Kulübü
Başkanı Velatin Veli sundu. Kulüp Başkanı, gençlerin büyük sorumlulukla antrenman çalışmaları yaptıklarından dolayı başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Veli, “İlk defa genç erkeklere yönelik bir
şampiyonaya katıldık ve artık birkaç madalya sahibi olduk” dedi.
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