
KIRCAALİ HABER
   23  Mart  2016        Yıl: X                                      Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                       Sayı: 321                  Fiyatı 0,80 Lv.

ISSN 1313 - 6925 

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

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

BULGARİSTAN 

PROGRAMLARI

Tel.: 032 262232
Devamı 3’de

Mehmet Akif Ersoy, Filibe’de Anıldı

12 Mart Türkiye Cumhuriyeti 
İstiklal Marşı kabulünün 95. yıl-
dönümü ve Mehmet Akif Ersoy 
Anma Günü nedeniyle Filibe’de 
etkinlik düzenlendi. Paisiy Hi-
lendarski Üniversitesi Türk Dili 
Bölümü öğrencileri tarafından 
hazırlanıp sunulan “Bir Dava 
Adamı Mehmet Akif Ersoy” adlı 
program, Plovdiv (Filibe) Üniver-
sitesi Konferans Salonunda ger-
çekleşti. Çok sayıda üniversiteli 
öğrencinin katıldığı etkinlikte 
T.C. Filibe Başkonsolosluğunu 
tedvir eden Sofya Büyükelçiliği 
Müsteşarı Kemal Onur Ekren ve 
Muavin Konsolos İmren Kaygı-
sız da hazır bulundu.

Sayın Kemal Onur Ekren’in 
günün anlam ve önemini belir-

ten bir konuşmasıyla başlayan 
programda, Plovdiv Üniversitesi 
adına Doç. Dr. Hristina Tonçeva 
katılımcıları selamladı, Türk Dili 
Bölümü öğrencilerini ve hoca-
larını düzenledikleri etkinlikten 
dolayı tebrik etti. 

Programda, öğrenciler tara-
fından günün anlam ve önemi-
ni belirten konuşmalar yapıldı. 
Mehmet Akif Ersoy’un hayat 
hikayesi anlatıldı. İstiklal Marşı 
şiiri okundu. Bölümün Türk Dili 
hocası Harun Bekir’ın desteğiy-
le hazırlanan programa katılan 
öğrenciler, dava adamı olmak 
demek, savunulan dava uğru-
na geri kalan her şeyden vaz-
geçmek demektir. Dava insanı, 
amacı uğrunda hiç bir şekilde 

kendi çıkarını düşünmeyen, 
kendisini hizmete adamış, bütün 
emekleri karşılığında maddi ve 
manevi hiç bir çıkar beklemeyen 
kişi olmaktır. Bu yüzden zordur 
dava adamı olmak. Cesaret, 
kabiliyet, emek ister. İstiklal 
Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy 
1936 yılında hayatını kaybetti. 
O günden bugüne aradan 80 
yıl geçti. O, yüksek bir eğitim ve 
yüksek bir duygu dünyasıyla ruh 
zenginliğine kavuşan bir deha. 
İki dünya felsefesine, düşünce 
yapısına, hayat tarzına hakim 
bakış açısıyla gerçek bir aydın. 
Şiirleriyle, yazılarıyla, konuşma-
larıyla milli mücadelenin manevi 
ateşleyicilerinden bir hatip, diye 
konuştular.

Yeni bir devlet, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti kurulurken, ba-
ğımsızlık destanının anlatılma-
sı gerekiyordu. Bunun için ülke 
çapında bir yarışma düzenlendi. 
Yarışmaya yüzlerce şair katıldı. 
Hisseden, hissetmeye çalışan, 
elinden geldiğince şiir yazan 
birçok insan katıldı. Hayatı güç-
lü duygularla yaşayan insan, 
Mehmet Akif Ersoy, uzak du-
ruyordu bu yarışmadan. Çün-

kü öğrenmişti ki, sonunda ödül 
vardı. Zorlukla ikna ettiler ken-
disini. Yazdığı şiir, muhteşem 
duygularla Meclis kürsüsünde 
okunduğunda, artık başka bir 
şiire gerek yoktu. İstiklal Marşı, 
12 Mart 1921’de, alkışlar ve du-
alar eşliğinde gözyaşları içinde 
kabul edildi. Mehmet Akif para 
ödülünü reddederek şehit aile-
lerine bağışladı.

                      Kırcaali Haber

T.C. Filibe Başkonsolosluğunda 
Çanakkale Şehitleri Anıldı

18 Mart’ta T.C. Filibe Baş-
konsolosluğu rezidansında 
yapılan bir tören ile Çanak-

kale Şehitleri anıldı. 
Törene, Başkonsolosluk gö-

revlileri yanı sıra, bölgeden 
Sivil Toplum Kuruluşları Baş-
kanları ve vatandaşlar katıldı. 
Bir dakikalık saygı duruşu 

ve İstiklal Marşının okunma-
sı ile başlayan tören, Muavin 
Konsolos İmren Kaygısız’ın 
günün önem ve anlamı hak-
kında yaptığı konuşmasıyla 
devam etti. 
İmren Kaygısız konuşmasın-

da, “Çanakkale Zaferi yalnız-
ca bir askeri başarı değildir. 
İzzeti nefsi ve haysiyeti ile oy-
nanmak istenen büyük Türk 
Milleti’nin topluca ayağa kalk-
tığı bir diriliş ve yükseliş abi-

desidir. Çanakkale Zaferi zor 
şartlar altında binlerce şehit 
verilerek kazanılmış mukad-

des bir zafer olarak tarihteki 
yerini almıştır. Bizlere böyle 
bir zaferin gururunu yaşatan 
başta Ulu Önder M. Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, 
tüm şehit ve gazilerimizi şük-
ranla ve minnetle anıyorum” 
dedi. 
Muavin Konsolos Kaygısız, 

yurtdışında görevli oldukları 
sırada menfur saldırılara uğ-
rayarak şehit edilen Dışişleri 
Bakanlığı mensuplarını an-
mayı bir borç bildiklerini, on-
ların aziz hatıraları önünde 
saygıyla eğildiklerini belirtti. 
Türkiye’nin Sofya Büyükel-

çiliği Müsteşarı ve Filibe Baş-
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Tarihte Bu Hafta: 7 - 20 Mart
7 Mart 2004
 Genel seçimlerin yapıl-

dığı gün İskeçe’ye bağlı 
tarihî Okçular Camii fana-
tik Yunanlılar tarafından 
yakıldı.

8 Mart 1985
 Türklere yapılan bas-

kılar ve isim değişikliği 
nedeniyle Türkiye, Bulga-
ristan ile tüm sportif faali-
yetleri askıya aldı.

8 Mart 1994 
Resmi Gazetede yayın-

lanan bir yasayla Yunan 
Meclisi, 19 Mayıs günü-
nü, Pontus Yunanlılarının 
Soykırımını Anma Günü 
olarak tanımayı kabul etti.

10 Mart 1919
 Batı Trakyalı Türkler, 

General Charpie hakla-
rının korunması için bir 
ültimatom verdiler. 

10 Mart 1920
 Yunanistan Başbakanı 

Venizelos'un da katıldığı 
bir toplantıda, İstanbul'un 
resmen i şga l ine ve 
Kuvay-ı Milliye liderlerinin 
tutuklanmasına karar ve-
rildi. Çok sayıda Kuvay-ı 
Milliye taraftarı bu karar 
gereğince tutuklandı ve 
ardından da Malta’ya sü-
rüldü.

11 Mart 1919
 Büyük güçler, Paris 

Konferansında aldıkları 1 
Mart tarihli Trakya kararı-
nı erteledi ve Trakya’nın 
geleceğinin Osmanlı ve 
Bulgar barış anlaşmaları 

görüşülürken ele alın-
ması kararlaştırdı. Fakat 
Bulgaristan’a imzalat-
tıkları Nöyi Barış Ant-
laşmasıyla bunun tam 
tersini uyguladılar. Batı 
Trakya’yı ikiye bölüp ku-
zeyini Bulgaristan’a gü-
neyini ise Yunanistan’a 
verdiler. Bu ise bölgede 
Yunan egemenliğine kar-
şı Türk Bulgar ittifakının 
ve direnişinin doğmasına 
yol açtı.

11 Mart 1981
 “Kosova Cumhuriyeti” 

parolası altında başkent 
Priştine’de düzenlenen 
öğrenci gösterileri bir-

kaç hafta içinde bütün 
Kosova’ya yayıldı. Böyle-
ce Arnavutlar ilk defa ba-
ğımsız Kosova’dan yana 

düşünceyi kitlesel bir şe-
kilde destekledi.

12 Mart 1867: 
Tuna Vilayeti’nin yarı 

resmi yayını olan Türkçe 
ve Bulgarca olarak çıka-
rılan siyasi ve edebi bir 
dergi olan Macera-ı Efkâr 
Rusçuk’ta yayınlanmaya 
başladı.

12 Mart 1921:
Burdur Milletvekili Meh-

met Akif Ersoy'un yazdığı 
''İstiklal Marşı'', milletve-
killerince ayakta dinlenil-
di ve TBMM'de ''Ulusal 
Marş'' olarak kabul edildi. 

13 Mart 1875:
 Bulgaristan Türkleri 

arasında Hıristiyanlığı 
yaymak amacıyla Protes-
tanlar tarafından Türkçe 
ve Fransızca olarak çı-
karılan Güneş- Le Soleil 
adlı gazete Rusçuk’ta ya-
yınlanmaya başladı.

13 Mart 1888: 
Türklerin haklarını ve çı-

karlarını savunan Başlan-
gıç adlı gazete Sofya’da 
yayınlanmaya başladı.

13 Mart 1888:
 Genç Türkler tarafından 

çıkarılan ve Sultan Abdül-
hamit karşıtı bir gazete 
olan Gayret Filibe’de ya-

yınlanmaya başladı.
13 Mart 1920: 
Kararlı bir şekilde Türk-

lerin haklarını savunan 

ve tutumu nedeniyle kısa 
bir süre sonra kapatı-
lan Türk Sözü adlı dergi 
Bulgaristan’ın Filibe ken-
tinde çıkarılmaya başladı.

13 Mart 1923:
 Bulgarlar tarafından yarı 

Bulgarca yarı Türkçe ola-
rak çıkarılan Başlangıç-
Naçalo adlı gazete Kırca-
ali kentinde yayınlanmaya 
başladı.

13 Mart 1985: 
Bulgaristan, “soya dö-

nüş” projesi kapsamında 
Türklere uyguladığı asi-
milasyon ve zulüm politi-

kalarına karşı artan ulus-
lararası baskılar üzerine 
geri adım atmayacağını, 
Türkler konusunda taviz 
vermeyeceğini açıkladı.

14 Mart 1917:
 Ethem Ruhi Balkan 

tarafından çıkarılan ve 
temel politikası Türklerin 
çıkarlarını ve haklarını 
savunmak olan haftalık 
siyasi Resimli Balkan adlı 
dergi Sofya’da yayınlan-
maya başladı.

14 Mart 1919:
 Yunanlıların, İzmir'e 

çıkarma planı, İngiltere 
Başbakanı Lloyd Geor-
ge, Fransa Başbakanı 

Clemenceau, İtalya Baş-
bakanı Orlando ve ABD 
Başkanı Wilson tarafın-
dan kabul edildi.

14 Mart 1931: 
Türkiye’de kurulan yeni 

rejim muhaliflerince çı-
karılan ve Türkiye’ye so-
kulması yasaklanan Açık 
Söz adlı gazete Filibe’de 
yayınlanmaya başladı.

15 Mart 1887:
 Sultan Abdülhamit yan-

lısı haftalık siyasi Var-
na Postası adlı gazete 
Bulgaristan’ın Varna ken-
tinde çıkarılmaya başlan-
dı. 

15 Mart 1919:
 Türklerin hak ve çıkarla-

rını korumayı amaç edin-
miş bulunan Balkan adlı 
dergi Filibe’de yayınlan-
maya başladı.

16 Mart 1865:
 Tuna Vilayeti’nin res-

mi gazetesi olan Tuna 
Gazetesi, Ahmet Mithat 
Paşa tarafından yöne-
timin uygulamalarını ve 
politikalarını anlatmak ve 
bunlara destek sağlamak 
amacıyla Türkçe ve Bul-
garca olarak Rusçuk’ta 
yayınlanmaya başlandı. 

16 Mart 1919:
 Trakya-Paşaeli Müda-

faai Hukuk Heyeti Osma-
niyesi, bölgede kontrolü 
elinde tutan itilaf devletle-
rine, Trakya’nın demogra-
fik yapısıyla ilgili ayrıntılı 
bir rapor hazırladı. Ayrıca 
bölge ile ilgili olarak nü-
fusun çoğunluğunu oluş-
turan Türklerin fikri alın-
madan herhangi bir karar 
verilmemesini istedi.

16 Mart 1920: 
İngiltere ve müttefikleri-

nin oluşturduğu İtilaf Dev-
letleri, İstanbul'u işgal etti.

16 Mart 1923:
 Türk Spor Birlikleri’nin 

aylık yayın organı olan 
Spor Gazetesi Rusçuk’ta 
çıkarılmaya başladı.

17 Mart 1964:
 Serbest göç hakkı do-

ğuran, 20 Ekim 1930 ta-
rihli Türk-Yunan Sözleş-
mesi, Türkiye tarafından 
yürürlükten kaldırıldı.

18 Mart 1913: 
Yunan kralı I. George 

Selanik'te uğradığı bir 
suikast sonucu öldürül-
dü. Saldırının bir Türk 
tarafından işlendiği dedi-
kodusunun yayılması üze-
rine Selanik’te Türklere 

yönelik yoğun bir saldırı 
ve temizlik harekâtı baş-
latıldı. Saldırılarda birçok 
işyeri yağmalandı ve çok 
sayıda insan öldürüldü. 
Aynı şekilde Yahudiler de 
saldırıların hedefi oldu.

18 Mart 1915:
 19 Şubat’ta İtilaf Dev-

letlerinin saldırısıyla baş-
layan Çanakkale Deniz 
savaşları Türk Ordusunun 
zaferiyle sona erdi.

18 Mart 1941:
 Bulgaristan, Güneydo-

ğu Makedonya ile Batı 
Trakya’yı işgal etti. Bölge-
de yaşayan tüm toplumlar 
yoğun bir asimilasyona ve 
şiddete maruz kaldı. Türk-
ler, ancak işgalci Alman 
ordularının devreye gir-
mesiyle biraz nefes aldı.

20 Mart 1919: 
Trakya-Paşaeli Müdafaa 

Heyeti Osmaniyesi, hak-
larını korumak için Paris 
Barış Konferansı’na heyet 
gönderdi. Heyete verilen 
talimatta Batı ve Doğu 
Trakya’nın İngiltere’nin 
himayesi altında bağım-
sızlığı istendi. Heyet, 
Paris için vize alamadı-
ğından Temmuz 1919’da 
Roma’dan geri döndü.

20 Mart 1951:
 Kosova’nın Üçün -

cü Dönem Eyalet Halk 
Kurulu’nun 2. olağan otu-
rumunda, Kosova’daki 
Türk azınlığı için Türk di-
linde derslerin verileceği 
okulların açılması karara 
bağlandı.

         Metin EDİRNELİ

Boyko Borisov: - "AB sadece Türkiye ile Yunan 
adaları arasındaki soruna odaklanamaz" 

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, sığınmacı 
akımının sınırlandırılma-
sı için AB ile Yunanis-
tan arasında Brüksel'de 
varılması beklenen an-
laşmaya, Bulgaristan'ın 
da or tak edilmemesi 
durumunda ülkesinin bu 
anlaşmayı bloke edebile-
ceğini bildirdi.
Bulgar istan Ulusal 

Televizyonu'nun habe-
rine göre Borisov, AB 
Konseyi Başkanı Do-
nald Tusk'a gönderdiği 
mektupta, "AB sadece 
Türkiye ile Yunan ada-
ları arasındaki soruna 
odaklanamaz" ifadesine 
yer verdi.
Türkiye'nin 3 milyonu 

aşan sığınmacıyı barın-
dırıyor olması nedeniyle, 
AB'nin, tavizde buluna-
rak vize serbestisinde 
kolaylık sağlamasına kar-
şı çıkan Borisov, "AB'nin 
Türkiye ile yapacağı an-
laşmaya, bu ülkenin Bul-
garistan ve Yunanistan 

ile olan kara sınırlarının 
durumunu da katmak 
gerekir. Türkiye'nin, Ka-
radeniz dahil, AB ile olan 
deniz sınırlarının duru-
munun da planlanan bu 
anlaşmanın bir parçası 
olmalı" açıklamasında 
bulundu.
Başbakan Bor isov, 

Türkiye'nin sadece Yu-
nan adalarını kapsayan 
"kısmi" bir angajmanının 
Bulgaristan'a göre "kabul 
edilebilir olmadığının" al-
tını çizerek, bu durumda 
yeni göç güzergahlarının 

açılabileceğini öne sür-
dü.
Yapılacak anlaşma kap-

samına AB üyesi olan 
Bulgaristan ve Yunanis-
tan ile olan kara sınırla-
rı, ayrıca AB'nin Türkiye 
ile olan deniz sınırlarının 
kayda geçirilmesini iste-
yen Borisov, Türkiye'ye 
vize serbestisinin sağlan-
ması, ülkenin geri kabul 
anlaşmasının uygulan-
masına doğrudan bağ-
lanmasını talep etti.
             Kırcaali Haber
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Mehmet Türker 50. Sanat Yılında Avcılar Göçmenlerinin Konuğuydu
Kırcaali ilinin Sindelli 

köyü doğumlu ve 1989 
yılında İstanbul’a yerleşen 
duayen gazeteci-yazar 
Mehmet Türker’i 50. sanat 
yılı münasebetiyle Avcılar 
Balkan Türkleri Derneği 
düzenlediği bir törende 
konuk etti. Törene Avcılar 
Belediye Başkanı Handan 
Toprak’ın yanı sıra ilçenin 
CHP ve AKP temsilcileri 
de katıldı. Törene katılan 
yazar ve şairlerden İsa 
Cebeci, Süleyman Adalı, 
Nihat Altınok, Galip Ser-
tel, Ahmet Türkay, Mus-
tafa Altındağ, Hüseyin 
Güntekin, Embiya Ulusoy 
ve Mürvet Altınel de hazır 
bulunanlar arasındaydı.

Mehmet Türker’in kimliği 
hakkında konuşan Süley-
man Adalı, yazarın kendi-
ni kırk yıldan beri tanıdı-
ğını ve onun son on yılda 
sergilediği performansın 
kendini imrendirdiğini ifa-
de ederek, “Yıl 1973’tü. 
Ömer ’le (Erendoruk) 
Koşukavak’a gittik. Orada 
Ömer’in tanıdığı, ilk yıl öğ-
retmen olan bir genç geldi 
yanımıza. Dostum takdim 
etti. Adı Mehmet’ti. Edebi-

yata ve yazmaya eğilimli 
biri olduğunu anladık. Er-
tesi gün benim köyüm Po-
toçnitsa (Ada)’da gençlik 
zvenoların tütün toplama 
yarışı vardı. “Bir makine 
bul da git oraya bir yazı 
getir” demiştik. Yazı bir-
kaç gün sonra “Nov Ji-
vot” gazetesinin Türkçe 
sayfasına, yani bize geldi. 
Okuduk. Hayret etmemek 
elde değildi. O bir gazete 

haberinden çok farklı ya-
zılmıştı. Yazı edebiyata 
kokuyordu. Fotoğraflar ise 
bizimkilerden güzeldi. O 
günden sonra sayfamızı 
bu delikanlıya açtık. Şimdi 
çok mutluyum. Bizim elin-
den tuttuğumuz Mehmet, 
Türkiye’de Türker adıyla 
ulusal gazetelerde çalı-
şıp, sarı basın kartı sahi-
bi oldu. İlk kitabını 2002 
yılında yazdı ve bugün ki-

taplarının sayısı 9’u buldu, 
her biri Bulgaristan Türk-
leri edebiyatında birer in-
cidir” şeklinde konuştu.

Türker’in Bulgaristan 
Türkler i edebiyatında 
hatırat, üçleme roman, 
eleştiri ve monografi dal-
larında çığır açtığını ifade 
eden edebiyat münekkit-
lerinden İsa Cebeci Meh-
met Türker’i Şumnu’da 
yükseköğrenim gördüğü 

yıllardan tanıdığını ifa-
de ederek, “Edebiyat dil, 
bilgi ve bir de yeteneğin 
birleşmesiyle olgunlaşır. 
Bunların Mehmet’te hep-
si vardır. Kullandığı dil 
bugünün Türkiye Türk-
çesidir. Kahramanlarını 
yerel ağıla konuşturma 
dozunu çok iyi ayarlayan, 
tarihi bilgilerde kusursuz, 
okuyucuyu sürükleyen bir 
üslûpla yazıyor. Yazdığı 
okunmasaydı, yazmak-
tan vazgeçerdi. Demek 
ki, onu okuyucusu teşvik 
ediyor” diye konuştu.

Genç eleştirmenlerden 
Süleyman Hekimoğlu ise 
Türker’in son kitabı “Sin-
delli” monografisi üzere 

söz aldı. Hekimoğlu bun-
dan böyle kendi yöresi 
veya köyü için kitap ya-
zacak olanlara bir numu-
ne olacağına inandığına 
dikkat çekerek, “Gerek 
içerik, gerek görselliği ve 
estetik dış görünümüyle 
dört, dörtlük bir eser. Eli-
ne sağlık” diyerek konuş-
masını tamamladı.

Törenin sonunda Av-
cılar Balkan Türkler i 
Derneğ i ’n in Mehmet 
Türker’e edebiyata ver-
diği hizmetlerden dolayı 
hazırlattığı plâketi Avcılar 
Belediye Başkanı Handan 
Toprak Benli takdim etti.

           Kırcaali Haber

Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alırdı
Alpha Research Sosyo-

lojik Araştırma Ajansı’nın 
son araştırmasına göre 
iktidar Avrupa’nın Gelece-
ği İçin Vatandaşlar Partisi 
(GERB) kasım ayına kı-
yasla yüzde 3 oranında 
oy kaybediyor. Oyların 
yüzde 21.3 oranını alarak 
birinci parti olmaya da de-
vam ediyor. Oyların yüzde 
10,4’ünü alan Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
ondan iki misli uzak me-
safesini koruyor. 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisi ile il-
gili sonuçlar ilginç. HÖH, 
gerçek seçimlere kıyasla 
sosyolojik araştırmalarda 
genelde daha düşük oy 
almasına rağmen bu baz-
da yüzde 6,8’den yüzde 
4,9’e düşüş kaydediyor. 
Partinin oy kaybetmesi, 
taraftarlarının HÖH Onur-
sal Başkanı Ahmet Doğan 
ve HÖH Milletvekili Del-
yan Peevski’ye Türkiye’ye 
giriş yasağı konulduğuyla 
ilgili basında çıkan haber-
ler sonucunda tereddüt 
içinde kalmalarını yansı-
tıyor. 

Reformcu Blok Koalis-
yonu da yüzde 5,9 ora-
nı oy kaybı kaydediyor, 
fakat Güçlü Bulgaristan 
İçin Demokratlar (DSB) 
partisinin koalisyondan 
ayrılıp, muhalefete geç-
mesine rağmen genellik-
le istikrarını koruyor. Olası 
bir seçimler yapıldığında 
Vatansever Cephesi ve 

ABV koalisyonları Meclis-
teki temsilliğini koruyabi-
lecek, Ataka ve Tatyana 
Donçeva’nın başkanlığın-
daki 21 Hareketi Partisi 
ise seçim barajı sınırında 
olacak. 

Araştırma sonuçlarına 
göre Bulgaristan’da halkın 

yüzde 58,6’sı, çeşitli alan-
larda ilerleme kaydedilse 
de genel olarak yolsuzlu-
ğun arttığını, adaletin ol-
madığını ve bu durumdan 
toplumun zararına küçük 
grupların yararlandığını 
düşünüyor. 

Ankete katılan vatandaş-
lardan ancak yüzde 22’si 
bazı zorluklara rağmen ül-
kenin başarılı bir şekilde 
ekonomik kalkınmasına 
yolsuzluğun engel olma-
dığını düşünüyor. 

Eleştirel pozisyon, ikti-
dardaki koalisyonun ta-
raftarları arasında dahil 

tüm sosyal ve demogra-
fik gruplarda öne çıkıyor. 
Ankete katılan her ikinci 
kişi, kanunun üstünlüğü 
kabul edilseydi, yolsuzluk 
ve onu koruyanlar olma-
saydı, kendisinin daha iyi 
bir hayatı olacağı kanaa-
tinde. 

Bulgaristan’da kamuoyu, 
yolsuzlukla mücadele-
de olumlu sonuçlar elde 
edilmemesinden üst de-
receli hâkimleri, savcıları 
ve devlet yöneticilerini so-
rumlu tutuyor. Vatandaş-
ların yüzde 62,2’si, yük-
sek düzeyde yolsuzluğun 
gizlenmesinden dolayı 
yargıda yaşanan ciddi 
sorunların yargı sistemi-
nin üst düzey Hükümetin 
faaliyetine verilen olumlu 
notlar 2015 yılının sonun-
da yüzde 24’ten Mart’ın 
başında yüzde 20’ye ka-
dar düşüyor. Hükümetin 

çalışmalarına yönelik 
eleştir ilerde de yüzde 
42’den yüzde 46’ya çıkan 
hafif bir artış gözleniyor. 

B a ş b a k a n  B o y k o 
Borisov’un yürüttüğü po-
litikaları onaylayan va-
tandaşlar yüzde 38’den 
yüzde 33’e düşüyor, 

onaylamayanlar ise yüzde 
30’dan yüzde 35’e çıkıyor. 

Bakanların çalışmala-
rına verilen notlarda da 
benzeri bir eğilim gözleni-
yor. Bakanların çoğunun 
faaliyet endeksi olumsuz. 
Geleneksel olarak ba-
kanlar sıralamasında ilk 
üç yerde Bölge Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanı Lil-
yana Pavlova, AB Kay-
naklarının Yönetiminden 
Sorumlu Bakan Tomislav 
Donçev ve Çalışma ve 
Sosyal Politika Bakanı 
İvaylo Kalfin bulunuyor. 

            Kırcaali Haber

T.C. Filibe Başkonsolosluğunda 
Çanakkale Şehitleri Anıldı

konsolosluğunu geçici 
tedvir eden Onur Ekren, 
yapmış olduğu konuş-
masında, “Çanakkale 

Zaferi’yle Türk milleti, 
vatan savunmasındaki 
azmi ve mertliğinin yanı 
sıra, insani yaklaşımıyla 
da örnek ve asil bir dav-
ranış sergilemiştir. Türk 
askeri, savaşın merha-
met boyutunu ve düş-
manlığın nasıl dostlu-
ğa dönüştüğünü bütün 
dünyaya göstermiştir. 
Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 
uzak diyarlardan çocuk-

larını savaşa gönderen 
annelere seslenirken, 
“Evlatlarınız bizim bağ-
rımızdadır” sözüyle, 
Çanakkale’de yaşa-

nan insanlık öyküsünü 
ve barış özlemini tüm 
dünyaya duyurmuştur” 
dedi. 
Sayın Onur Ekren, ko-

nuşmasının devamında, 

“Başta Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, ülkemizin 
bağımsızlığı, refahı ve 
hürriyet uğruna, gözleri-
ni kırpmadan hayatlarını 
feda eden tüm şehitle-
rimizi bir kez daha rah-
met ve minnetle anıyor, 
aziz hatıraları önünde 
saygıyla eğiliyoruz. Me-
kanları cennet, ruhları 
şad olsun. Bu vesileyle, 
Ankara’da ahiren mey-
dana gelen menfur terör 

saldırısında hayatlarını 
kaybedenlere rahmet, 
yakınlarına sabır ve me-
tanet diliyoruz” dedi. 
           Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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Bulgaristan'da silahlı ırkçı: Mülteci avındayım
Türkiye sınırındaki ya-

sadışı Suriyeli sığınma-
cıları yakalayarak korku-
tan bir Bulgar vatandaşı, 
‘spor yapıyorum’ dedi.
Ülkelerindeki savaştan 

kaçarak başka ülkelere 
sığınmaya çalışan Su-
riyeliler, Bulgaristan’da 
hiç beklemedikleri bir 
tabloyla karşılaştı.
Dinko Valev isimli 29 

yaşındaki bir Bulgar va-
tandaşı, sahip olduğu iki 
zırhlı araçla Türkiye sını-
rındaki Suriyeli sığınma-
cıları yakalamak için her 
gün devriyeye çıktığını 
belirtti ve bu ‘sığınmacı 
avcılığı’nı spor olarak yo-
rumladı.
Bulgar Hükümetinden 

Ödenek İstiyor
Valev, Bulgaristan’ın 

güneydoğusunda bulu-
nan Yambol kentindeki 
sığınmacıları yakalamak 
için askeri araçlar ve kö-
pekler kullanıyor.
Yakaladığı sığınmacı-

ları polise teslim eden 
Valev, bu kişileri ‘cihatçı’ 
olarak görüyormuş.
Kurduğu devr iyeye 

günden güne daha fazla 
kişinin off-road araçları 
ve köpekleriyle katıldığı-

nı belirten Valev, Bulgar 
Hükümeti’nin kendisine 
kaynak ayırmasını istiyor
Yakaladığı her sığınma-

cı için hükümetten öde-
nek isteyen Valev, yöre 
halkı tarafından oldukça 
olumlu geri dönüşler al-
dığını belirtiyor.
İnsan hakları kuruluş-

ları Valev’i, sığınmacıları 
ölümle tehdit ederek kor-
kutmakla suçluyor.
Kendine özgü tarzıyla 

çeteleri organize eden 
Valev, ‘Yaptığım işi en 

basit haliyle bir sportif 
faaliyet olarak adlandıra-
biliriz, kimse de bir spor-
cuyu şiddetsever olarak 
tanımlayamaz’ diyor. 
İnsan Hakları Kuru-

luşları Tepki Gösterdi
Bu arada, Bulgaristan’ın 

da üye olduğu insan 
hakları kuruluşu Helsinki 
Committees for Human 
Rights (HCHR), Valev’in 
durdurulması için Bulgar 
yetkililere çağrıda bulun-
du.
Kuruluştan yapılan 

açıklamada, “Erkek, ka-
dın ve çocuk demeden 
Suriyeli sığınmacı kur-
banlarını zorla yere yatı-
ran, yarım saatten fazla 
o şekilde bekleten ve 
ölüm tehditleri savurarak 
korkutan bu kişi, aynı za-
manda Bulgar toplumun-
da sığınmacılara karşı 
iğrenme duygusu ve 
düşmanlık beslenmesine 
öncülük ediyor” denildi.
Irkçılardan Valev’e 

Destek Kampanyası
Kuruluştan yapılan 

açıklamada, söz konusu 
açıklamasından sonra 
bir grup ırkçı Bulgar va-
tandaşı, Valev’i destek-
leyen imza kampanyası 
başlattı.
İlk birkaç saat içinde 2 

bin kişinin katıldığı kam-
panyada kullanılan bir-
kaç yorum ise şöyle;
“Maalesef Bulgarları 

koruyan bir devletimiz 
yok. bugün bütün Bul-

garların birleşme günü-
dür. Dinko’nun yaptığıyla 
gurur duyuyoruz.”
“Dinko bir kahraman 

ve onun gibi insanlara 
ihtiyacımız var. HCHR 
üyelerini hapse atalım, 
Dinko’yu değil!”
Ayrıca, Valev’i destek-

lemek için sosyal payla-
şım sitesi Facebook’ta 
bir sayfa da oluşturuldu.
                             İHA

HÖH heyeti Trakya bölgesinde ziyarette bulundu
Kırcaali Milletvekili Er-

dinç Hayrulah, Haskovo 
Milletvekilleri Mehmed 
Ataman ve Saliha Emin, 
HÖH Türkiye Sorumlu-
su İsmet Kahraman ve 
Trakya Sorumlusu Güner 
Çetin’den oluşan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi he-
yeti Trakya bölgesinde 
bulunan göçmen dernek-
leriyle 10 Mart’ta akşam 
yemeğinde buluştu. Gö-
rüşmeye Ergene Bulgaris-
tan Göçmenleri Derneği, 
Ergene Gerlovolular Der-
neği, Kilikadılılar Derneği, 
Bisader Derneği, Balkan-
Türk Aydınlar Derneği, 
Çerkezköy Balkan Türk-
leri Derneği, Saray Bal-
kan Türkleri Derneği ve 
Havuzlar Güzelleştirme 
Derneği katıldı.

Akşam yemeğinin diğer 
önemli konukları ise Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Milletvekili Emre Köprü-
lü, eski TBMM Milliyetçi 
Hareket Partisi Milletve-
kili Bülent Belen, Çor-
lu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ünal Baysan 
oldu. Buluşmada Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
kurucuları da yer aldı. Ay-
rıca Bulgaristan kökenli 
belediye başkanları ve 
belediye meclis üyeleri 

de görüşmede yerini aldı.
Buluşmanın en önemli 

gündem maddesi son za-
manda yaşanan olaylar 
ve ikili ilişkilerin daha da 
üst bir safhaya çekilmesi 
oldu. Görüşmede bulunan 
Trakya bölgesi dernek ve 
siyasi parti temsilcileri, 
şimdiye kadar olduğu 
gibi Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin yürüttüğü si-
yasi mücadeleye bir kez 
daha desteklerini beyan 
ettiler.
HÖH heyeti Tekir-

dağ, Çorlu ve Ergene 
Belediye Başkanlarını 

ziyaret etti
Kırcaali milletvekili Er-

dinç Hayrula, Haskovo 
milletvekilleri Mehmed 
Ataman ve Saliha Emin, 
HÖH Türkiye Sorumlu-
su İsmet Kahraman ve 
Trakya Sorumlusu Güner 
Çetin’den oluşan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi he-
yetinin Türkiye ziyareti 
devam etti. 11.03.2016 
sabahı ve öğlen saatle-
rinde yapılan görüşme-
lerde Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak’ı (CHP), Çorlu 
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Ünal Baysan’ı (CHP) 
ve Ergene Belediye 
Başkanı Rasim Yüksel’i 
(CHP) makamlarında zi-
yaret ettiler.

Görüşmelerin oldukça 
olumlu bir havada geçti-
ği, ana konuların Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki 
kardeş belediyeler ilişki-
lerinin daha da gelişme-
si, ortak projelerin haya-
ta geçirilmesi ve sağlam 
temeli olan ikili ilişkilerin 
devam etmesi olduğu bil-
dirildi. 
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Oy kullanma 
zorunlu oluyor

Bulgaristan'da seçim kanunda yapılan değişik-
liklerle seçmenlerin oy kullanması zorunlu hale 
getirilmesi gündemde. Mecliste ilk görüşmesi ya-
pılan değişikliklerle oy kullanmayanlara 50 leva 
(25 Euro) ceza öngörülürken, 80 yaş üzerindeki 
vatandaşlara ve bedensel engelli olanların ceza-
dan muaf olması teklif edildi. Bunun dışında oy 
kullanmayan yoksullara sosyal yardımlarının 3 ay 
kesilmesi de müeyyideler arasında yer alıyor.

Bulgaristan'da parlamento, Seçim Kanunu'ndaki 

14 değişikliği kabul etti. En önemli madde olarak 
vekiller, seçimlerde herkesin zorunlu olarak oy 
kullanılması önerisinin kabul edilmesi oldu. Mil-
letvekilleri bunun dışında, 'yurtdışı' seçim bölgesi 
oluşturulmasını da onayladı. Böylece yurtdışındaki 
vatandaşlar da doğrudan kendi temsilcilerini seçip 
parlamentoya gönderebilecek.

Türkçe propaganda yasağı kalkmıyor
Bunun yanında hafif suçları bulunan cezaevin-

deki mahkumlara ve akli dengesi kısmi olarak 
bozuk olanlara da oy kullanılması hakkı tanındı. 
Diğer bir değişiklik ise seçim kampanyasının 30 
günden 21 güne indirilmesi oldu. Ülkede faali-
yet gösteren dini kurumlarda çalışan personelin 
siyasi propaganda yapması yasaklandı. Şu ana 
kadar din adamlarının seçim öncesi propaganda 
yaptıkları söylentileri seçimlere damgasını vuran 
olaylar arasındaydı. Vekiller, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin (HÖH) önerisi olan seçim öncesi ana 
dilde propaganda yapma yasağın kaldırılmasını 
ise kabul etmedi.

Elektronik oy için testler başlıyor
Diğer taraftan oy pusulaların makineyle sayılma-

sına da kapı aralandı. Sanal olarak oy kullanma 
işlemi de 2018 yılına kadarki tüm seçimlerde de-
nenecek. Gelecek seçimlerden başlamak üzere 
5 bin seçim odasında makine ile oy kullanımı ya-
pılacak. Seçmen olabilmek için 'eğitim' şartı ise 
reddedildi. Bu kararlar nihai olmayıp, meclisin bir 
kez daha onaylaması halinde yürürlüğe girecek.
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Dışişleri Bakanı Mitov: AB-Türkiye zirvesinden çıkan en önemli mesaj, 
birliğin dış sınırlar üzerindeki kontrolü tekrar sağlamasıdır

Bulgaristan Dışişler i 
Bakanı Daniel Mitov, şu 
açıklamada bulundu: “AB 
– Türkiye zirvesinden çı-
kan en önemli mesaj, bir-
liğin dış sınırlar üzerindeki 
kontrolü tekrar sağlama-
sıdır. Biz bunda aylardır 
ısrar ediyoruz. Başka bir 
olumlu husus da AB ve 
güney komşumuz arasın-
daki geri kabul anlaşması-
nın mümkün olduğu kadar 
kısa sürede uygulamaya 
konulması arzusudur”. 
Bakan Mitov, zirvenin çok 
önemli bir sonucu olarak 
Türkiye’nin kıyılarından 
Yunan adalarına doğru 
yönelen tüm yasa dışı 
sığınmacıları geri kabul 
etmeye, öte yandan Yaş-
lı kıtanın da Türkiye’den 
aynı sayıda sığınmacı 
kabul etmeye göstermiş 
oldukları rızayı öne sürdü.

Dışişleri Bakanı, Balkan-
lar üzerinden geçen göç 
yolunun kapatılmasının 
ardından Türkiye, Yuna-
nistan ve Makedonya ile 
olan sınırlarımıza göç 
baskısının artmış olmadı-
ğına dair teminat verirken 
şunları söyledi:

“Bulgaristan her türden 
senaryolara hazırdır. Sı-
nırda tatbikat yapıldı. Or-
dunun ve Sınır Polisi’nin 
kaynakları seferber edil-
di. Eylem planımız var, 
gereken lojistik ve finans-
man da sağlandı. Yani 
her olasılığa karşı sayılı 
saatler içinde tepki ver-
mek durumundayız. Ay-
rıca Bulgaristan’a yönelik 
göç baskısının artacağı 
yönünde verilerin alın-

ması halinde erken uyarı 
konusunda Yunan ve Türk 
makamları ile de anlaşmış 
bulunuyoruz”.

Brüksel zirvesinde insan 
kaçakçılığı yapan suç ör-
gütlerinin çökertilmesine 
yönelik tedbirler de belir-
lendi.

“NATO’nun Ege ope-
rasyonu şimdi başlıyorsa 
da umarız insan kaçak-
çılığı yapanların faaliyet-
lerini azaltacaktır. Tabii, 
Türkiye’nin yeni göç gü-
zergahının oluşturulma-
sına müsaade etmemek 
niyeti de önemli. Yani şu 
anda kapatılmakta olan 
yolun artık yok olduğu 
bilinmeli ve aynı zaman-
da Balkanlar üzerinden 
alternatif yolun oluşması-
na imkan verilmemelidir. 
Bulgaristan, Türkiye’nin 
bu niyetinin somut eylem-
lere dönüşmesi gerektiği 
görüşünü savunmaya 

devam edecek” sözlerini 
kullandı Bakan Mitov.

Dışişleri Bakanı bu açık-
lamaları yapmadan önce 
İktisad Üniversitesi UNSS 
öğrencileri ile dış politika 
konusunu görüştü. Top-
lantıda Daniel Mitov, son 
bir yıl içinde ülkemizin 
bölge ve dünya çapın-
da önemli olan siyaset 
adamlarını ağırladığını ve 
Bulgaristan’ın dış siyase-
tinin son onyıllar içinde en 
aktif dönemlerinden birini 
yaşadığını da ekledi.

Sığınmacı krizi ile ilgili 
Bakan Mitov, sığınmacı 
statüsünün ebedi olma-
dığını öne sürerken şimdi 
çatışmaların yaşandığı 
devletlerden kaçan in-
sanların bir gün yurtları-
na dönerek devletlerinin 
imarına katılacaklarını 
söyledi. Dışişleri Bakanı 
Schengen alanının da-
ğılmamaktan öte yakında 

iki ülke ile Bulgaristan ve 
Romanya ile genişleyece-
ği tahmininde bulundu.

Hibrid savaşın en önemli 
ulusal güvenlik risklerin-
den biri olduğuna dik-
kat çeken bakan Mitov, 
propaganda yolu ile ül-
kemizin yapmış olduğu 
medeniyet seçiminden 
vazgeçirilmesi ve ulusal 
egemenliğin zedelenme-
si yönünde çalışıldığını 
söyledi.

“Kıtanın entegrasyon 
sürecini ve Bulgaristan’ın 
Avrupa’dan yana yapmış 
olduğu tercihi sekteye 
uğratmak amacını güden 
genetik modifiye bilgiler 
yağdırılıyor. Bu konuda iki 
örnek vereyim: Birincisi, 
önde bir Rus haber ajan-
sına verdiğim mülakatın 
çok farklı bir şekilde ya-
yınlanması olayıdır. Bazı 
bölümler silinerek metnin 
dengesi ve mesajları ze-

delenmişti. İkinci örnek de 
yeni bir web sitesinde ya-
yınlanan ve güya benim-
le yapılan bir mülakattır. 
Benim bu mülakattan ha-
berim ancak söz konusu 
olan devletin büyükelçi-
si beni aradığında oldu. 
Bunlar dezenformasyon 
fabrikasının nasıl işlediği-
ni gösteren iki örnektir sa-
dece. Neil Armstrong’un 
ast ronot değ i l ,  Ay ’a 
ayak basma sahnesini 
Hollywood’da çeken bir 
oyuncu olduğu, bulutların 
yoğunlaşmış nem değil, 
Amerika’nın kimyasal si-

lahı olduğu, Bulgaristan’ın 
Şipka tepesinde yapılan 3 
Mart kutlamasına Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
davet edip Rusya Başkanı 
Putin’i davet etmediği yö-
nündeki iddialar da aynı 
fabrikanın ürünüdür. Bu 
tür bilgilerin yayılması 
güvensizlik ortamı yaratıp 
ülkenin kuruluşlarına olan 
güveni çürütüyor ve onla-
rı devamlı izahat yapmak 
mecburiyetinde bıraka-
rak enerjilerini tüketiyor” 
şeklinde konuştu Bakan 
Mitov.
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Bulgaristan – Avusturya İlişkileri
Avusturya Savunma 

Bakanı Hans Peter Dos-
kozil ve İçişleri Bakanı 
Johanna Mikl-Leitner 
ülkenin sığınmacı akını-
na karşı aldığı önlemler 
konusunda Bulgaristan 
hükümetinden bilgi aldı.
Bulgaristan’a bir gün-

lük çalışma ziyaretinde 
bulunan iki bakan, Baş-
bakan Boyko Borisov ile 
görüştü.
Borisov görüşme son-

rası yaptığı açıklamada, 
Bulgaristan’ın Schen-
gen bölgesi ve Avrupa 
Birliği’nin (AB) güvenli-
ğini sağlamak için üze-
rine düşen görevi yerine 
getirdiğini belirterek, “Ön 
cephede olan tüm ülke-
ler AB’nin dış sınırlarını 
korumak üzere elinden 
geleni yapmalı” dedi.
AB’nin dış sınırlarını 

koruyan bir ülke olarak 
Bulgaristan’ın olan ve 
olabilecek tüm ihtiyaç-
ları konusunda bilgilen-
dirmede bulunduğunu 
i fade eden Bor isov, 
Avusturya’dan da destek 
beklediklerini söyledi.
Ülkesinin yasa dışı göç 

hareketini dikkatle takip 
ettiğini ve şimdilik gü-
zergahlarda bir değişik-

lik görmediğini aktaran 
Borisov, “Bulgaristan 
olarak kapsamlı bir göç 
akınına karşı önlem al-
mak ve olası kaçak ge-
çişleri engellemek üzere 
elimizden geleni yapı-
yoruz. Ordumuzun sınır 
güvenliğimize destek 
vermesi için gerekli yasal 
düzenlemelerimiz hazır” 
diye konuştu.

Savunma Bakanı Ni-
kolay Nençev de “Sınır 
güvenliği alanında Avus-
turya ile yapılacak işbirli-
ğimizin sağlam bir temeli 
atıldı. Avusturya’nın bize 
verdiği destek sözüne 
dayanarak somut talep-
lerde bulunacağız” dedi.
Avusturyalı  bakan -

lar Doskozil ve Mikl-
Leitner ayrıca Bulgaris-
tan Başbakan Yardım-
cısı ve İçişleri Bakanı 
Rumyana Bıçvarova ile 
Hamzabeyli’nin karşın-
daki Lesovo Gümrük 
Kapısı’nın bağlı olduğu 
Elhovo Bölge Sınır Polis 
Müdürlüğünü ziyaret etti.
İki bakan, Bulgaristan’ın 

Türkiye ile ortak kara sı-
nırında aldığı güvenlik 
önlemleri konusunda bil-
gi aldı.
             Kırcaali Haber

Sınırda 29 kaçak 
sığınmacı yakalandı

Kapitan Andreevo-Kapıkule ve Hamzabeyli- Le-
sovo sınır kapılarında 29 kaçak mülteci yakalandı. 

35 yaşında Haskovo’dan (Hasköy) bir vatan-
daşın sürdüğü "Mercedes" markası bir ağır yük 
kamyonu Kapitan Andreevo Sınır Kapısına ulaştı. 
Türkiye’den PVC doğramalar taşıyan aracın kont-
rolü sırasında sınır polisleri yük taşıyan kısmında 
kendilerini Iraklı olarak tanıtan kimliksiz 12 kişiyi 
yakaladı. 

Kaçak sığınmacılar Svilengrad Emniyet İlçe 
Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Sürücü tutuklandı 
ve hakkında insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 
suç duyurusunda bulunuldu. 

Lesovo Sınır Kapısı’nda ise Türkiye’den gelen 
Romanya plakalı yük taşıyan bir aracın gaz ana-
lizatörü ile kontrolü sonucunda römorkta karbon 
dioksitin yüksek konsantrasyonda olduğu ortaya 
çıktı. Böylece sınır polisleri, kendini Suriyeli olarak 
tanıtan kimliksiz 17 kişiyi yakaladı. Kaçak mülteci-
leri, Elhovo İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına 
alındı. 

Sınır polisleri 66 kişinin, Malko Tırnovo, Bol-
yarovo ve Sredets kasabalarındaki Sınır Polis 
Merkezleri’nin görev alanları dahilindeki Bulgaris-
tan-Türkiye sınırından ülkemize yasa dışı olarak 6 
tane geçiş teşebbüslerini engelledi. 

Kırsal Turizme Gösterilen 
İlgide Artış 

Bulgaristan Köyleri Derneği, ülkedeki kırsal tu-
rizme olan ilgide bir artış gözlemlendiğini açıkla-
dı. Son sekiz yılda köylerdeki misafir evlerindeki 
konaklamaların sayısında % 20 oranında artış 
gözlemlenirken, misafir evlerinin sayısında % 55 
oranında bir artış meydana gelmiştir. Kayıtlara 
göre, 2007 yılında misafir evlerinin sayısı 809 
iken, bu rakam 2015 yılında 1250’ye ulaşmıştır. 
Son verilere göre misafir evlerinde toplam 205 
000 yatak bulunmaktadır. Bu çerçevede, Orta ve 
Kuzey Bulgaristan, Rodop dağları ve Blagoevgrad 
bölgesi en hızlı gelişen bölgeler olmuştur. Aynı 
zamanda AB’nin ‘Kırsal Kalkınma’ operasyonel 
programına başvuruların en az bir yıl ertelenece-
ği açıklanmıştır. 

AB’nin 2014 – 2020 Kırsal Kalkınma operasyo-
nel programı kapsamında, tarım dışı faaliyetlere 
yönelik 100 milyon Bulgar Levası tutarında finans-
man ayrılmıştır.
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Hastanelerde çocuklara refakat eden anneler, yatak ücreti ödemeyecek
Sağlık Bakan Yardımcısı 

Dr. Vanyo Şarkov, “Has-
tanelerde tedavi gören 
çocuklara refakat eden 
anneler yatak ücreti öde-
meyecek. Bu yönetme-
lik tasarısı kamuoyunda 
tartışma süresi 15 Mart 
2016 tarihinde dolmasıyla 
bütün tedavi kurumlar için 
geçerli oldu” diye bildirdi.

İlk önce çocuğun 7 yaş 
altında olması halinde 
kendi kendine hizmet 
edemediği için annelerin 
refakat ücreti ödememe-
leri öngörülürdü. Sağlık 
Bakanlığı tarafından bu-
nun 10 yaş altı çocuklara 
refakat eden anneler için 
geçerli olup olmaması 
hususu üzerinde düşünü-
lüyor. Çünkü okula giden 
her bir çocuk bağımsız 
değildir. 

Bakanlık tan yapılan 
açıklamada yönetmeliği 
hazırlayan ekibin istişa-
relerde bulunduğu çoğu 
çocuk hekimlerinin yanı 
sıra hasta örgütlerinin de 
tüm yedi yaşındaki çocuk-
ların bağımsız olmadıkla-
rını düşündükleri belirtildi. 

Daha büyük çocuklara 

anneleri, ameliyat geçir-
meleri, kırıklar oluşması, 
engelli olması veya her-
hangi bir ruhsal sorunlar 
sonucunda kendi kendine 
hizmet edememe duru-
munda refakat edebile-
cekler. 

Şimdiye kadar anneler 
hastanede çocuklarına re-
fakat edebilmek için ücret 
ödemek zorundadılar. 

Annelerin çocukları ya-

nında kalamadıkları du-
rumlarda baba, nine veya 
dede gibi yakınları onlara 
refakat edenlerin yatak 
ücreti ödememeleri ön-
görülüyor. 

Üstelik hastaneler, belir-
tilen yaştan büyük çocuk-
ların ihtiyaçlarını karşıla-
yacak hasta bakıcıları ve 
hemşirelere sahip olduğu-
nu garanti etmek zorunda 
kalacak. Aksi takdirde bu 

çocuklara refakat eden 
kişilerden ücret alınma-
yacak. 

Engellilere refakat eden 
kişiler de yatak ücreti 
ödemeyecek. Zor hare-
ket edebilseler de ve çoğu 
kliniklerde yeterli sayıda 
hasta bakıcı olmasa da 
engelli hastalara refakat 
eden yakınları ücret öde-
mek zorunda kalıyordu. 

Sağlık Bakanlığı refakat-

çılara yönelik yatak ücre-
tinin sabit olup ülkedeki 
tüm hastanelerde aynı 
tutarda ödenmesini ön-
görüyor. Şimdi hastane-
ler, ticari bir kuruluş ola-
rak verdikleri hizmetlerin 
fiyat ve ücretlerini kendi-
leri belirleyebileceklerini 
gerekçe göstererek; üç 

aşağı beş yukarı bir fiyat 
belirliyor. Bu nedenle şim-
di hastanelerde çocukları-
na refakat eden annelerin 
ödediği yatak ücret tutar-
ları sandalye veya yatakta 
yatmalarının yanı sıra te-
davi kurumunun kategori-
sine göre 5-150 leva arası 
değişiyor.

Kırcaali Meclisi, 11 daimi komisyon oluşturdu 
Kırcaali Meclisi, Meclis 
Başkanın seçiminden 
sonraki ilk oturumunda 
Meclis’te komisyonla-
rın sayısı, teşekkülü 
ve yönetimlerine ilişkin 
karar aldı. Meclis Üye-
leri oybirliğiyle 11 daimi 
komisyon oluşturulma-
sına karar verdi. Altı 
komisyon başkanı Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Grubu mensubu, 
diğer komisyon başkan-
ları ise muhalefetteki 
parti gruplarına verildi. 
Erol Mümün, Bütçe 
ve Finans Komisyonu 
Başkanı, Bayram Bay-
ram Ekonomi Politikası 
ve Belediye Mülkiyeti 
Komisyon Başkanı, Ah-
met Mustafa Mekansal 
Dönüşümler Komisyon 
Başkanı, Ognyan İva-
nov Yasallık ve Kamu 
Düzeni Komisyon Baş-
kanı Georgi Küçükov, 
Eğitim, Kültür ve Din 
Komisyonu Başkanı Dr. 
Yordanka Gospodinova 
Sağlık, Sosyal ve De-
mografi Politikası Ko-
misyon Başkanı, Ahmet 
Ali Gençlik Faaliyetle-
ri ve Spor Komisyon 
Başkanı Mümün Emin, 
Ulaştırma, Trafik Gü-
venliği ve Haberleşme 
Komisyon Başkanı, Ra-
doslav Milev AB Proje-
leri ve Çevre Komisyon 

Başkanı, Yordanka Go-
çeva Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması, Tarım ve 
Ormancılık Komisyon 
Başkanı ve Muharrem 
Muharrem, Mali İstikrar 
ve Mali Kontrol Komis-
yon Başkanı seçildiler.
Komisyonların hemen 
hemen her biri 9 kişiden 
oluşuyor. 
Halil Apti, Çıkar Çatış-
ması Önleme ve Açık-
lama Kanunu doğrul-
tusunda kurulan Çıkar 
Çatışması Önleme ve 
Açıklama Komisyon 
Başkanı seçildi. Kra-
simir Haciev, hapisten 
çıkan veya denetimli 
serbestlik cezası uygu-
lanmış kişilere topluma 
yeniden entegre olmala-
rı konusunda destek ve-
recek Vesayet Altındaki 
Kişileri Gözetleme Ko-
misyon Başkanı seçildi. 
Oturumda Mecliste par-

ti grupların başkanları 
da seçildi. HÖH Grubu 
Başkanı Muharrem Mu-
harrem, Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) 
Grubu Başkanı Ogn-
yan İvanov, Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
Grubu Başkanı Milko 
Bagdasarov ve Reform-
cu Blok Grubu Başkanı 
Radoslav Milev grup 
başkanları seçildiler.
Meclis Başkan 
Yardımcılar ı 

seçildi
Kırcaali Meclisi’nin 

aylık oturumunda Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Grubu’ndan 
Müh. Hüseyin Ahmet 
ve Kadir Mustafov, Me-
clis Başkan Yardımcısı 
görevine yapılan ikinci 
tur oylamada seçildi-
ler. Birinci turda HÖH 

Grubu’nun iki adayı ge-
rekli 21 oyu alamadı. 
18 HÖH Meclis Üyesi 
ve Bulgaristan Sosyal 
Partisi (BSP) Meclis 
Üyesi Bojidar Stoyanov 
kabul oyu kullanırken, 
B u l g a r i s t a n ’ ı n 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB), 
Reformcu Blok grupları 
ve BSP Grubu’ndaki 
diğer Meclis Üyeleri ret 
oyu kullandı. Böylece 
oylamaya tüm 41 Me-
clis Üyesi katılmasına 
rağmen Meclis Başkan 
Yardımcısı adayları 
seçim için yeterli oy 
alamadı. Ardından otu-
ruma ara verildi ve o 
sırada HÖH Meclis Üy-
eleri kendi aralarında 
istişare ettiler. Meclis 
Başkan Yardımcısı 
için yapılan ikinci tur 
oy lamada 24  Me -
clis Üyesi kabul oyu 
kullanırken, 4’ü ret oyu, 
13’ü ise çekimser oy 
kullandı. 
İlk defa Kırcaali Meclis 

Başkanı’nın yardımcıları 
olacak. Onların görevi, 
özellikle geçen ay Me-
clis Başkanı seçimine 
kadar oluşumundan 
beri yaşanan krizlere 
benzer durumlarda Yer-
el Meclis’in faaliyetini 
desteklemektir. 
           Kırcaali Haber

Kimsesiz çocuk ve 
yoksullara uzatılan 

yardım eli  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiy-

le Kırcaali Kamu Denetçisi Rasim Musa’nın 
girişimiyle Bulgar Kızılhaç Kırcaali (BÇK) İl 
Şubesi’nin desteğiyle çocuk ve yetişkinlere 
mont, erkek ve kadın takım elbise, çarşaf, 
çocuk giysileri ve Hippoland Mağazası’ndan 
oyuncaklar sağlandı. Yardımlar, Kırcaali Bele-
diyesi ve Kızılhaç Kırcaali İl Şubesi yönetimin 
desteğiyle şehirdeki Huzurevi, Çocuk Esir-
geme Kurumu, Ev Tipi Modern Yerleştirme 

Merkezi, üç Sığınma Evi ve maddi durumu iyi 
olmayan vatandaşlara dağıtıldı. Kırcaali Be-
lediyesi Sivil Savunma ve Seferberlik Şube 
Müdürlüğü Afet ve Acil Durumlar Yönetim 
Merkezi’ne çarşaf, döşek, yastık, yorgan sağ-
landı. Girişim kapsamında ayrıca aralarında 
Bolyartsi (Alembey), Pripek, Svatbare (Düğün-
cüler), Şiroko Pole (Sürmenler) muhtarlıkları 
bulunan toplam 11 muhtarlığa ve yoksul va-
tandaşlara da giyim yardımı yapıldı. 

Kamu Denetçisi Rasim Musa, Kırcaali Bele-
diye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova 
ve BÇK Kırcaali İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
teri Jana Çakırova Huzurevi sakinlerini ziyaret 
ettiler. Yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü tebrik eden Kehayova, belediye yö-
netiminin ve Kamu Denetçiliğinin her zaman 
huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 
ve yardım çağrılarına karşılık vermeye hazır 
olduklarını vurguladı. Kehayova,”Sizlerle il-
gilenmek istiyoruz. Yaşınıza ve katkılarınıza 
büyük saygı duyduğumuz malumdur” dedi. 

Rasim Musa ve Elisaveta Kehayova, Üreti-
ciler Pazarı bölgesindeki Sığınma Evi’nde bu-
lunan çocukları yeni giysiler ve oyuncaklarla 
sevindirdi.

Rasim Musa, Elisaveta Kehayova ve Jana 
Çakırova ziyaret ettikleri sosyal kurumların yö-
netimlerinin çözmesi gereken sorunlar hakkın-
da bilgi aldılar. 
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Kırcaali 4x4 OFF-Road Fest 2016 Turnuvası 
Geçen hafta sonu “Kır-

caali 4x4 OFF-Road Fest 
2016” adı altında düzen-
lenen Off-Road turnuva-
sı finalini Kırcaali’yi ikiye 
bölen Arda nehrinin kıyı-
sındaki kapalı parkurda 
offroad araçlarıyla yapılan 
turları 9 binden fazla kişi 
izledi. 

Dereceye giren yarış-
macılara kupalar Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis tarafından 
sunuldu.

İlk önce ödüllerini almak 
için sahneye erkeklerle 
birlikte turnuvanın ilk iki 
gününde motosikletlerle 
zorlu parkurları ve kapalı 
parkuru bitirmeyi başaran 
bayanlar çıktı.

Bir inciliği elde eden 
Aleksandra Angelova, 
ikinciliği Denka Yordano-
va ve üçüncülüğü elde 
eden Bilyana Marinova 
izleyicilerden bol bol alkış 
aldı. 

Birinciliği Moto Senor 
kategorisinde Stoyan Pa-
çarozov, Moto Standard 
kategorisinde ise Todor 
Paşov elde etti. En çok 
tartışılan Moto Profi kate-
gorisinde şampiyonluğu 
geçen yıl da şampiyon 
olan ümitli yarışmacı Te-
odor Kabakçiev kazandı. 

ATV Hobi kategorisinde 
yarışanlardan Mario Don-
çev ve ATV Uzmanı kate-
gorisinde Marin Merzev 

ödüle layık görüldüler.
ATV motosiklet yarış-

masına katılan tek bayan 
Reneta Hristova ATV ge-
nel sıralamada dördüncü 
olarak cazip bir ödül aldı.  

Trophy yarışmasına ka-
tılanlar iki farklı kategori-
ye ayrıldı. Cross Country 
Buggy kategor is inde 
birinciliği Goçev – Todo-
rov ikilisi, ikinciliği Djema 
Bogdanova’nın naviga-
törlüğünde Baba Goçev 
ve üçüncülüğü Gergov- 
Hristova ikilisi elde etti.

Cross Country Jeep ya-
rışmasında şampiyonluğu 
Plovdiv’den (Filibe) Ger-
giev-Delev ikilisi, ikinciliği 
İva Boneva’nın navigatör-

lüğünde Teteven’den Mi-
len Milev ve üçüncülüğü 
Donçev-Vılov ikilisi ka-
zandı. 

Hobi olarak yeni başla-
yanlar kategorisinde yarı-
şanlar arasından birinciliği 
Sofya Radial Kulübü’nden 
Dimitrov-Dumanov ikilisi 
elde etti. 

Cross Country Jeep 
yarışmasında 2400 cc 
altında standart ufak ka-
tegorisinde Samokov’dan 
İvan Popov-Angel Popov 
ikilisi birinci, Cebel’den 
(Şeyhcuma) Çavdarov-
Mutev ikilisi ikinci ve Sta-
ra Zagora’dan Suzuki Vi-
tara marka jeeple yarışan 
Donçev-Dimitrova ikilisi 

üçüncü oldu. 
Aynı yarışmada 2400 

cc üstünde kategorisin-
de Zarkov-Yançev birinci, 
Varna’dan Dumanov-Da-

vidov ikinci ve Filibe’den 
Stoykov-Rusev ikilileri ise 
üçüncü oldu. 

En yüksek hız yapan ve 
iyi donanıma sahip oto-
mobillerle uzmanlar ara-
sından Royal kategorisin-
de yarışanlar Prototipler 
ve Modifiye olarak iki fark-
lı kategoriye ayrıldı. Bu 
kategorilerde yarışanlar 
kapalı parkurda yaptıkları 
iki turda daha büyük zor-
luklar ve engeller atlatmak 
zorunda kaldı. 

B u  y ı l  i l k  d e f a 
Bulgaristan’da düzenle-
nen bir Offroad turnuva-
sına katılan Romanyalı 
ekipler Prototipler katego-
risinde olağanüstü perfor-
mans sergilediler. Şampi-
yonluğu Bulgaristan’dan 
Kostadin Panayotov’un 
n a v i g a t ö r l ü ğ ü n d e 
Romanya’da üretilen bir 
otomobille yarışan Ro-

manyalı Fontana, ikinciliği 
ve üçüncülüğü de yine iki 
Romanyalı ikililer Musete-
anu -Melente ve Tutuiani- 
Giobanu kazandılar. 

Modifiye kategorisinde 
birinciliği Yunanistan’dan 
Ksenitopolu- Galifanakis, 
ikinciliği Türkiye’den Kar-
tal-Uludağ ve üçüncülü-
ğü Samokov’dan İvanov-
Trendafilov ikilileri elde 
etti. 

“Kırcaali 4x4 OFF-Road 
Fest 2016” turnuvası şam-
panya patlatılması, tebrik 
ve eylül ayının sonun-
da Samokov’da düzen-
lenecek Baja Bulgaria 
Turnuvası’nda görüşme 
dileği ile sona erdi. Bu yıl-
dan itibaren Baja Bulgaria 
Turnuvası, Avrupa Baja 
Şampiyonası’nın eleme 
turu olarak gerçekleştiri-
lecek. 

             Kırcaali Haber

Haskovo’da Uluslararası 
Müftüler Buluşması 

Haskovo (Hasköy) 
Bölge Müftülüğü’nün 
organizasyonuyla Bul-
garistan Müslümanla-
rı ve komşu ülkelerin 
Müslümanları temsilci-

leriyle buluşma gerçek-
leşti. Haskovo Bölge 
Müftülüğü’nün ev sa-

hipliğinde gerçekleşen 
dev buluşmaya katılan 
konuklar arasında Baş-
müftü Dr. Mustafa Hacı, 

Yüksek İslam Şura Baş-
kanı Vedat Ahmet, İpsa-
la, Edirne, Gümülcine, 
Lalapaşa, Süloğlu, Me-
riç, Uzunköprü, Sliven, 
Smolyan (Paşmaklı), 

Kırcaali müftüleri, Sa-
karya Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi temsilcisi 

ve Momçilgrad (Mestan-
lı) İlahiyat Lisesi Müdürü 
hazır bulundu.
Sıcak bir ortamda ge-

çen görüşmede ülkeler 
arası komşuluk ilişkileri 
ve doğrudan İslam dinini 
ilgilendiren konular üze-
rinde konuşuldu. Müf-
tüler, gelecekte de dost 

ilişkilerin güçlendirilme-
si amacıyla bu tür ortak 
görüşmeler düzenlen-
mesi konusunda anlaştı. 
Buluşmaya ev sahipli-

ği yapan Haskovo Böl-
ge Müftüsü Basri Emi-
nefendi, davete icabet 
eden konuklara şükran-
larını sunarak, samimi 
bir şekilde bu girişimin 
başka dini önderlere de 
örnek olmasını diledi. 
Öyle ki müftüler arasın-
da birliğe, beraberliğe 
ve kardeşliğe katkı ola-
cak bu tür görüşmelerin 
daha sık düzenlenmesi-
ni arzu ettiklerini ifade 
etti. 
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Miniklerinden, annelere 
bir demet sevgi armağanı 

Çernooçene (Yenipa-
zar) ilçesinde en büyük 
Zname na Mira Anao-
kulu minikleri bu yıl da 

8 Mart-Dünya Kadınlar 
Günü münasebetiyle 
ebeveynlerine sürpriz 
yapma geleneğine uy-
dular. 
“Annem İçin Bir Demet 

Sevgi” başlığı altında 
muhteşem bir kutlama 
programı sunan minik-
ler annelerinin Kadınlar 
Günü’nü kutladı. 

Çeşitli gruplara ayrı-
lan minikler şiirler söy-
ledi, masal sahneleri 
canlandırdı ve şarkılar 

söyledi. Bilinen masal 
kahramanları rolüne 
bürünen minikler, ebe-
veynlerine pozitif duy-
gular aşıladı. 
Bunun karşılığında 

annelerinden hakkıyla 
sürekli alkış aldılar. 
Etkinlik bol bol neşeli 

ve coşkulu anlar yaşat-
tı. Bunun için çiçek ve 

balonlarla süslü odala-
rın da etkisi vardı. 
Tüm Anaokulu ekibi 

adına Müdür Elmaz 
Apti, ebeveyn-
lere, kendileri-
ne güvenerek, 
çocuklarını el-
ler ine tesl im 
et t ik ler i  i ç in 
teşekkür etti. 
Müdür, “Bizler 
de onlara anne 
sevgisiyle dav-
ranıyoruz” dedi. 
Çocuk yuva-

sında profesyo-
nel öğretmen, 
nitelikli hemşire 
kadrosu ve yar-

dımcı öğretmenlerden 
oluşan bir ekip 110’nun 
üzerinde çocuk yetiş-
tiriyor. Geleneklere ve 
prestije sahip anaokulu, 
Çernooçene İlçesi’nde 
okul öncesi eğitim ve 
öğretimde hak ettiği 
yeri almaktadır.
         Kırcaali Haber
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Hayırsever iş adamlarından Cebel Belediyesine bağış

Kırcaali iline bağlı Cebel be-
lediyesine Türkiye’deki bazı 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
(STK) önderliğinde cenaze yı-
kama aracı hibe edildi.
Cebel kasabasında yaşayan 

Müslüman nüfusun yoğunluğu 
ve cenaze ihtiyaçlarına 
zaman zaman tüm böl-
gede yeterince cevap 
verilememesi üzerine 
çeşitli STK başkanla-
rı ile görüşmeler ya-
pan Cebel Belediye 
Başkanı Bahri Ömer, 
görüşmelerden netice 
almayı başararak tam 
donanımlı seyyar ce-
naze aracını belediye 
bünyesine kattı. 
Adının açıklanmasını 

istemeyen Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından 
özel olarak yaptırılan ve 
içerisinde hem cenaze 
taşınabilen, hem morg 
görevi gören, hem de 
cenaze yıkanabi len 
fonksiyonel araç yapılan mini 
törenle Belediye Başkanı Bahri 

Ömer’e Edirne’de teslim edildi.
Cenazelerin istenilen nokta-

da yıkanması veya cenazenin 
bir yerden bir yere nakli için-
de kullanılabilen aracın teslim 
törenine kuruluş aşamasında 
olan DOST Partisi ve Bulga-

ristan Parlamentosu Bağımsız 
Milletvekili Şaban Ali Ahmet 
de katıldı. 

Teslim töreninde konuşma 
yapan Bahri Ömer bölge halkı 
için aracın bir ihtiyaç olduğunu 
ve yapılan gerekli görüşmeler 
sonrasında aracın Türkiye’de 
bulunan bazı Sivil Toplum 
Kuruluşları ve hayırsever iş 

adamlarını ortak katkılarıyla 
alındığını belirterek “halkımız 
cenaze ile ilgili büyük problem-

ler yaşamaktaydı. Halkımızın 
adına ben burada hayırsever 
ve sivil toplum örgütlerine te-
şekkür etmek istiyorum. Bu 
problem bundan böyle gide-
rilecek ve problemsiz olarak 
törenlerini yapabilecekler” 
dedi. 
Cebel’de cenaze aracı ol-

duğunu ancak yıkama aracı 
bulunmadığını belirten Ömer 
“Toplu konutlarda ve köylerde 
sıkıntı oluyordu. Halkımız ce-

nazelerini battaniyeler içinde 
yıkama yerine taşıyorlardı. 
Kazanlarda su ısıtıp yıkama 
işlemini yapıyorlardı. Artık bu 
görüntüler tarih oldu” dedi. 
Tam donanımlı cenaze ara-

cı hem tüp hem de elektrikli 
ısıtıcı ile sıcak su temini ya-
pabiliyor. Araç plaka tescil iş-
lemleri sonrasında karayolu 
ile Bulgaristan’ın Cebel ka-
sabasına doğru yola çıkarıldı.
                   Kırcaali Haber

Bulgaristan’da üyelerinin ço-
ğunluğunu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisinden ihraç edilen 
eski lideri Lütfi Mestan’ın inisi-
yatifinde kurulacak Özgürlük 

ve Hoşgörü İçin Demokratlar 
Partisi’nin (DOST) ilk kurultayı 
10 Nisan’da düzenlenecek.

Yeni partinin kurultayında, 
genel başkanlığa Mestan’ın 
seçilmesinin yanı sıra partinin 
yönetim organları ve tüzüğünün 
belirlenmesi bekleniyor.

Partinin kurucularından Cebel 
Belediye Başkanı Bahri Ömer, 

başkent Sofya Halk Kültür 
Sarayı’nda düzenlenecek ku-
rultayı bin delegenin katılacağı-
nı bildirdi.

Kurultaya yurt içinden ve yurt 
dışından 200 konuğun iştirak 

edeceğini belirten Ömer, Türk-
lerin yoğun olarak yaşadığı ül-
kenin güneydoğusundaki Kır-
caali bölgesinden kurultaya ka-
tılacak delege sayısının 300’ün 
üzerinde olacağını kaydetti.

Bulgaristan’ın Siyasi Partiler 
Yasasına göre bir partinin ku-
rultayının en az 500 delegenin 
katılımıyla yapılması gerekiyor.

DOST partisinin ilk kurultayı 
10 Nisan'da yapılacak


