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Başkonsolos Hüseyin Ergani,
Kırcaali’de Soydaşlarla Buluştu
Bir hafta önce görevine başlayan Türkiye Cumhuriyetinin yeni
Filibe Başkonsolosu Sayın Hüseyin Ergani dün akşam Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nde
düzenlenen buluşma toplantısında Kırcaalili Soydaşlarla bir
araya geldi. Buluşma toplantısına çok sayıda Kırcaalili vatandaş katıldı.
Türkiye ve Bulgaristan’ın iki
dost, komşu, müttefik ve ortak olduğunu ve sınır güvenliği
dahi, güvenlik, ekonomi, sanat
alanlarında çok yakın ilişkiler
içinde bulunduğunu belirten
Başkonsolos, “Bu ilişkilerde
Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın çok önemli bir yeri var.
Biz burada yaşayan soydaşlarımızın Bulgaristan ile ilişkilerimizin, istikrarın ve güçlü olmasının
temel mihenk taşı olarak bakıyoruz” dedi.
Türkiye halkının Bulgaristan’daki soydaşların durumunu
çok yakından takip ettiğini belirten Hüseyin Ergani, onların çok
sıcak selamlarını ve sevgilerini
iletti. İlk ziyaretini Kırcaali’ye

gerçekleştirdiğini ifade eden
Filibe Başkonsolosu, “Çok dinamik, çok güzel bir şehir doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle. Buradaki
Kültür Derneği de buranın sosyal, kültür yaşamına çok büyük
bir canlılık katıyor. Bu canlılığı
ben bu kapıdan ilk girdiğim andan itibaren gördüm. Bunun için
de Derneğin yönetimine içten
teşekkürlerimi sunuyorum, yani

bu güzelliğin, faaliyetlerinin,
başarının arkasında etkili bir
yönetim var. Sizlerden ricam,
bunu çok güzel yapıyorsunuz,
bu altyapıyı en güzel şekilde
değerlendirmeniz. Çünkü birçok

yerleşim yerinde Bulgaristan’da
böyle bir altyapıya sahip bir kültürel kompleks bulunmuyor. Dolayısıyla bunu en güzel şekilde
değerlendireceğinizden eminim” diye konuştu.
Kırcaali’de yürütülen bir takım projelerin olduğunu belirten Başkonsolos, bundan önce
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet ile birlikte ikinci büyük

caminin inşaat sahasını gezdiklerini bildirdi. Hüseyin Ergani, şu
ifadeleri kullandı: “Ölçek olarak
büyük bir proje, aynı zamanda
prestij bir proje. Bir süre bir tıkanıklık yaşanmış. Şu anda tekrar
faaliyete başladı, ilerleme kaydediliyor. Ümit ediyoruz ki, en
kısa zamanda en azından bu
kompleksin ana hatlarıyla, yani
şeklen ortaya çıkması kaba inşaatının bir, bilemediniz iki yıl
içinde buranın faaliyete geçmesidir”.
Kırcaali Merkez Camii de ziyaret ettiklerini açıklayan Sayın Ergani, Bölge Müftüsü’nün
orada bir türbe yapılması fikrini
paylaştığını ifade ederek, türbe
fikrinin hızlı bir şekilde sonuçlandıracaklarını söyledi. Birlikte yapılan başka faaliyetler ve
projeler de olduğunu aktaran
Başkonsolos, “Biz Başkonsolosluk olarak buradaki çalışmalara elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince katkı sağlamaya
devam edeceğiz. Burası bizim
görev sorumluluk alanımızda”
dedi.
Filibe Başkonsolosluğu’nun
kapısının Kırcaaliler için sonuna
kadar açık olduğunu ifade eden
Sayın Ergani, onları çay, kahve

içmeye davet etti.
Sayın Ergani’ye Kırcaali ziyareti için teşekkür eden soydaşlar, görevini tebrik ederek, hayırlı olmasını diledi.

Başkonsolos’tan kültür ve sanat alanında yapılacak bazı
yeni projeler için destek isteyen
Kırcaaliler, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha
da ileriye taşınması ümidini dile
getirdi. Soydaşlar, son zamanda sıkıntılı bir dönem geçiren
Türkiye’nin her zaman yanında
olduklarını ve Türkiye için dua
ettiklerini ifade etti.
Türk soydaşların kendi kültürlerini yaşatmalarının, canlı
tutmalarının son derece önemli
olduğunu belirten Başkonsolos,
geçmişte olduğu gibi gelecekte
de kültürel faaliyetlere her türlü
desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Ekonomik işbirliğinin önemli olduğunu kaydeden Sayın Ergani, ekonomik
kalkınmanın ortak hedef olması
gerektiğini belirtti. Ekonomik
işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve bunun yapılacağına
inandığını ifade etti.
Buluşmanın sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Resmye MÜMÜN
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Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler
Osmanlı devleti zamanında Bulgaristan’ın
hemen her yer inde
Türkler çoğunluktaydı.
93 Harbi olarak bilinen
1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşından sonra bütün Balkanlar, Rumeli ve
özellikle Bulgaristan’dan
yüz binlerce Türk çok
zor şartlarda Türkiye’ye
göçtü. Bu sebepten
Balkanlar ve Rumeli’nin
bazı bölgelerinde hiç
Türk kalmadığı gibi pek
çok yerlerde de azınlık
durumuna düştüler.

Bunlar 93 Muhacirleri’ne
ait mülklerin tapularıydı.
Ama Türk göçmen emlakinin bedeli Bulgarlardan alınamadı.
1879-1880 Göçü

Fransız Temsilcisi 3 Nisan 1884 gününkü raporunda Bulgaristan’dan
600 binden fazla Türkün
göç ettiğini bildiriyor ve
şöyle diyordu: Tuna

kurtarabilmek için yüz
binlerce Rumeli Türkü
Anadolu’ya sığınmak
için göç yollarına düştü.
Balkan Savaşı, göçmenlerinin kesin sayısı bilin-

1940-1949 Göçü
2.Dünya
Savaşı(1939-1945) boyunca ve hemen savaşı takip eden yıllard a B u l g a r i s t a n’d a n
Türkiye’ye göçler çok
yavaşladı. Neredeyse
kesilme noktasına geldi. Bulgaristan’ın kuruluşundan 1949 sonuna
kadar Bulgaristan’dan
Türkiye’ye gelen göçmen sayısının en düşük
olduğu dönem bu dönemdir.

Göç Tarihleri
1877-1878 Göçü
Bulgaristan’dan ilk büyük Türk göçü, “93 Muhacereti” olmuştur. Yani
1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında görülen bozgun göçü.
Bu göç, Bulgaristan’ın
kuruluş günlerine rastlamış ve yedi ay kadar
süren 1877-1878 savaşında bir milyon kadar
Rumeli Türkü göçe zorlanmıştır. Hukuki antlaşmalar yapılmadan göçe
zorlanan yüz binlerce
Türkün geride bıraktıkları mallar, mülkler Bulgarlarca yağma edildi.
Bulgar ve Rus tarihçileri bu büyük gasp olayını
uzun zaman gizlediler.
1953’te Bulgar devletinin 75. yıl dönümünde
bu konuda yayın yapmaya ve bir “toprak ihtilali”

yaptıklarını söylemeye
başladılar. Bulgar Prensliği nezdinde ilk Osmanlı
Komiseri veya temsilcisi
Nihat Paşa, gasp edilen Türk topraklarını da
Bulgarlarla görüşmek
niyetindeydi. 1880 yılında Sofya’ya giderken yanında 100 sandık dolusu
tapu senedi de götürdü.

Bulgar ist an’dan
Türkiye’ye göç kesilmiyordu. 1923 -1933 yılları
arasında Bulgaristan’dan
Türkiye’ye 101.507 kişi
göç etmiştir.

1950-1951 Göçü
Rus Ordusu 1879 yazında Bulgaristan’dan
çekildiğinde, Türklere
yönelik Bulgar terörü
yeniden başladı. Bulgar
yönetimi Türklerin can
ve mal güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Türk
bölgelerinde sıkıyönetim
ilan etti.
Sıkıyönetim gerekçesiyle Türklerin silahları
toplandı, geceleri sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu durumdan yararlanan Bulgar çeteleri
yeniden köylere saldırmaya, yağma etmeye
ve çocuk, kadın yaşlı
demeden öldürmeye ve
göçe zorlamaya başla-

nehrinden Balkan Sıradağlarına, Balkanlardan
Sofya’ya kadar toprak
pek bereketli ama pek
işlenmiş değil. Çünkü
Müslümanların göçü,
Bulgaristan’ı 600 binden fazla işgücünden
mahrum bıraktı.

dı. Bu olaylar sebebiyle de Bulgaristan’dan
Türkiye’ye göçler yeniden hızlandı.

Türkiye’ye her yıl ortalama 7 bin kadar göçmen
gelmiştir. Bulgar resmi istatistiklerine göre;
1893 – 1902 yılları arasında Bulgaristan’dan
Türkiye’ye 70.603 göçmen gelmiştir.
1912-1913 Göçü
Balkan Savaşlarından sonra canlarını

1884 Göçü
1884
yılında
Bulgar ist an’dan
Türkiye’ye 600 bin Türk
göç etmiştir. Sofya’daki

1893-1902 Göçü
B ul g a r i st an’dan
Türkiye’ye göçlerin en
durgun olduğu yıllardır. Türk-Bulgar ilişkileri
normaldir. Böyle olduğu
halde göç durmayıp devam etmiştir. Bu yıllarda bile Bulgaristan’dan

miyor.
1923-1939 Göçü
Cumhuriyet döneminde Bulgaristan’dan ilk
defa göç işi bir anlaşma ile düzene bağlanmıştır. 18 Ekim 1925
t ar ihinde A nkara’da
imzalanan Türk – Bulgar ikamet sözleşmesi,
göç konusunu da düzenlemiştir. Buna göre,
Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin isteğe bağlı
göçlerine engel olunmayacaktır.
Bu dönemde 2 silahlı
Bulgar örgütü, Bulgaristan Türklerine zulüm yapıyordu. Kuzey
Bulgaristan’da Rodna
Zaştita(Yurt Koruması)
ve Güney Bulgaristan’da
Trakya Komiteleri, Türk
azınlığına durmadan saldırıyorlardı.
Bu günkü Bulgar kaynaklarının belirttiğine
göre, Rodna Zaştita
1923 yılında kurulmuş
faşist bir örgüttür. 1936
yılına kadar ayakta kaldı ve o yıl askeri rejim
tarafından lağvedildi.
Bulgaristan Türklerini
göçe zorlamak istiyor
ve Türklere karşı çeşitli
saldırılar düzenliyordu.
Güney Bulgaristan’da,
özellikle Rodop bölgesindeki Türklere karşı
saldırıları da daha çok
Trakya Komitesi düzenliyordu. Bu iki örgütün
saldırılan karşısında
Bulgaristan Türkleri kafileler halinde Türkiye’ye
göç etmek zorunda kalıyorlardı.
Bütün
bunların sonucunda da

2.Dünya Savaşı’ndan
sonra Bulgaristan’da
Türklerin kendi dillerinde
eğitim görmeleri imkânı
kademeli olarak ortadan kaldırıldı ve Türk
okulları kapatıldı. Devlet
okullarında Türkçe dersleri ise üçte bire indirildi.
Bulgaristan’ın İstanbul
Konsoloslu olan Bulgar
diplomatı Jelez Jelezov
1950 yılındaki göçü şu
şekilde açıklamaktadır:
“Baskı ve zulüm 1950
de insanların topraklarının zorla elinden
alınarak tarımın kooperatifleştirilmesi için işe
koşuldu. Tarlasını ve
toprağını vermek istemeyenlerin ölesiye dayaktan geçirilmesi ve
böylelerine karşı uygulanan daha bir sürü sapıklıklar, binlerce Türk
ailesinin yoğun göçüne
sebeb oldu.”
Eylül 1949 da Bulgar
hükümeti tutum değiştirdi. Türklere daha kolay
pasaport verdi ve Türk
konsoloslukları da vize
verdiler. Bu gelişmeler
olurken Bulgaristan 30
Ağustos 1950 tarihinde Türkiye’ye bir nota
vererek 250 bin kişinin
Türkiye’ye gönderileceği ve 1925 tarihli Türk
– Bulgar İkamet sözleşmesine dayanarak bunların 3 ay içinde Türkiye
tarafından kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir.

1969 -1978 Yakın
Akraba Göçü
Parçalanmış ailelerin
birleştirilmesi maksadı
ile 21 Ağustos 1966 ta-

rihinde Türk - Bulgar ikili
beyannamesi yayınlandı
ve daha önce Türkiye’ye
göç etmiş bulunan Türk
asıllı Bulgar vatandaşlarının yakınlarından
isteyenlerin Türkiye’ye
göçleri konusunda anlaşma yapılması için
görüş birliğine varıldı.
Bundan sonra binlerce
Türk göçerek akrabalarına kavuştu.

1989 Göçü
Bulgaristan Devleti
tarafından yıllardır sürdürülen asimilasyon politikasına karşı Türkler
1989 da yılların birikimi
ile hemen her yerde protesto yürüyüşleri ve açlık
grevleri gibi direnişlere
başlamışlardır. Bunlara
karşılık Bulgaristan Hükümeti 12 Mayıs 1989’
da Bulgaristan’ da serbest pasapor t kuralı
getiren bir yasa kabul
etmiş ve pasaport alma
işlemlerindeki katı şartlar kaldırılarak işlemlere
esneklik getirilmiştir.
Türk azınlığın insan
hakları ve demokrasi
konusundaki isteklerinin öncülüğünü yapan
bu kişilerin Türkiye’ye
gelmelerini sağlamıştır.
Bulgaristan yönetimi
1989’da “Türkler dışarı”
sloganlarıyla bir yürüyüş
düzenleyerek Türklere
ve Türkiye’ye karşı kamuoyu oluşturma çabasına girmiştir.
Bu arada, Bulgarların
yeni pasaport kanunundan yararlanmak isteyen
500 bin kişi Türk pasaport almak için Bulgar
makamlarına başvurmuştur. Bu talepler üzerine zamanın Dışişleri
Bakanı Peter Mladenov,
isteyene Türkiye’ye gitmesi için serbestçe vize
verileceğini açıklamıştır.
Böylece ikinci Dünya
Savaşından sonra yaşanan en büyük kitlesel
göç olayı başlamıştır.
Bulgar istan’dan zo runlu göçün başladığı
1989 Mayıs, Haziran,
Temmuz 3 ayda vizesiz 345.960 (82.390
aile) geldi. Bunların
298.243’ü (69.904 aile)
Edirne Kapıkule karayolu demir yolu ile
Türkiye’ye gelmiştir.
47.717’si (12.486 aile)
ise Kırklareli Dereköy
kapısından girmiştir.
Murat YILDIZ
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Bulgaristan'daki Suriyelilerden Trump'a Tepki
Bulgaristan'daki Suriyelilerin temsilcileri, ABD
Başkanı Donald Trump'ın
7 İslam ülkesi vatandaşlarına yönelik getirdiği
yasağı kınadı.
Bulgar istan'da uzun
süredir yaşayan Özgür

Suriyeliler Birliği Başkanı Akram Nayuf, AA'ya
açıklamasında, "Biz Başkan Trump'ın yürütmeye
çalıştığı yeni politikasını
hayretle karşıladık. Başkanın ağzından sadece
kin, nefret, ayrımcılık ve
düşmanlık söylemleri duyuyoruz. Trump'ın politikası terörle mücadeleye
katkı sağlamaz, sadece
düşmanlarını birleştirir."
diye konuştu.
Trump'ın izlediği siyasi
rotasını sürdürmesi durumunda kimseden destek
bekleyemeyeceğine işaret eden Nayuf, "Trump,
DEAŞ'ı dünya yüzünden
sileceğini iddia ederken,
bunu başarabilmek üzere
sadece kendi özgüveninden ziyade, tüm dünyanın
desteğine de dayanmak
zorunda. Terörizm, 'İslam
terörizmi' olarak tanımlan-

maz. Sadece 'terörizm'
olarak tanımlanır." sözlerine yer verdi.
Nayuf, ABD Başkanı
Trump'ın Meksika sınırında çekmekte olduğu setin
de ülkesinin sınırını koruyamayacağını belirterek,

"Trump'ın anlaması gereken şu ki, dünya çapında
bile göçü engelleyecek
olan duvarlar değil barış
olur." ifadesini kullandı.
Bulgar halkının hoşgörülü ve misafirperver olduğunu anlatan Nayuf, buna
rağmen son dönemde baş
gösteren milliyetçi ve ırkçı eylemlerin endişe verici
olduğunu da dile getirdi.
Ke n d i s i n i 37 y ı l dı r
Bulgaristan'da yaşayan
sığınmacı olarak nitelendiren Suriyeli Mohammed
Yusef de Trump'ın ABD'ye
girişine ambargo koyduğu
7 ülkeyi "İslam ülkeleri"
olarak tanımlanmasına
karşı çıkarak, şöyle dedi:
"Bu ülkelerde etkin olan
dinin bir tanım unsuru
olarak kullanılması son
derece yanlış. Arap veya
Afrika ülkesi olarak tanımlanabilirken, bu ülkelerin

insanları Hristiyan, Musevi veya başka dinlerin
tezatı olarak temsil eden
ülke olarak tanımlanması
son derece yanlış."
Dünyadaki Müslümanların "tehlikeli" veya "sakıncalı" olarak sıfatlan-

dırılmasının normal hiçbir hoşgörü anlayışına
uymadığını vurgulayan
Yusef, "Dinler arasında
düşmanlık yaratmaya çalışan Trump, bu söylemleri ile ancak düşman edinir.
Kendisi, bu söylemleri ile
ülkesinin kamuoyunu şimdilik en az ikiye bölmüş
bulunuyor." diye konuştu.
Yusef, Bulgaristan'ın
Türkiye ile ortak sınırında
tel örgü engeli çekme çalışmalarının da amacına
ulaşamayacağını söyleyerek, "Savaş sorunu çözülmediği sürece, Bulgaristan -Türkiye sınırında 10
set çekse bile göç akınını
durduramaz. Ülkenin sınır
polisi bu akıma karşı artık
güçsüz kalmıştır. Halbuki,
ülkede mültecilere karşı
nefret artıyor ve bu çok
tehlikelidir." dedi. AA

Başbakan Gerdjikov, Ulusal Tahıl
Üreticileri Birliği yönetimi ile görüştü
Geçici Başbakan Ognyan Gerdjikov, Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği yöneticilerinin ricası üzerine onları makamında kabul etti.
Ulusal Tahıl Üreticileri
Birliği Başkanı Svetoslav Rusalov, Başbakan’a
sektörün güncel durumu
hakkında bilgiler verdi ve
tahıl üreticilerinin Avrupa
Birliği tarafından düzenli
olarak yapılan yardımların
ödenmesini engelleyebilecek sorunların çıkmasına dair endişelerine vurgu
yaptı. Rusalov, tarım üreticilerinin Devlet Tarım
Fonu Başkanı görevden
istifa etmesinden sonra

Avrupa Birliği tarafından
yapılan yardımların ödeme takviminde değişikle-

re yol açmasından ciddi
şekilde endişelendiklerini
belirtti.
Başbakan, ”Ülkenin gelişiminin temelinde tarım
üretimin yattığının farkındayım” dedi. Gerdjikov,
dernek yöneticilerini Tarım ve Gıda Bakanı ile bu

konuyu görüştüğünü ve
ortaya atılan sorunlarla
ilgili ayrıntılı bilgi edineceğinden haberdar etti.
Başbakan, “Daha önce
sürekliliğin destekçisi olduğumu ve amaçsız kadro değişikliklerine karşı olduğumu açıkladım. Bakan
Bozukov, bana ödemelerin aksatılmasına neden
olacak kadro değişiklikleri
yapılmayacağına dair kanaat getirdi” dedi.
Geçici hükümetin başbakanı olarak Gerdjikov,
sektörde çalkantı yaratılmasına izin verilmemesi
için gerekeni yapmayı
üstlendi.
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ANA DİLİ
Nuray Hanım yedi
ya ş l a r ın d a k i, o ğ l u
Cemal’i okul kapısından almış, evlerine
daha kısa yoldan gidebilmek için büyük parktan geçiyorlardı. Küçük
Cemal etrafını dikkatle
izliyor, gözüne ilişen
her olayı annesine
soruyor, cevabını
almaya ısrar ediyordu. Büyük çınar
ağaçları dallarında, o daldan o dala
konan, “gak, gak”
diye ötüşen kargalar, birkaç adım
sonra, ağaç dalları
arasından yanık yanık, ötüşen bülbül
sesleri, ağaçların
alçak dallarında cıvıldaşarak ötüşen
serçe kuşları, birkaç
adım daha yürüyünce, bir başka ağaç da
kumrular ötüşüyorlardı.
Çevresinde gördüğü bu
olaylar Cemal’in çok
dikkatini çekmişti. Annesine:
“Anne, kargalar, bülbüller, serçeler hepsi
kuş değil mi? Niye her
biri başka başka dilde
sesler çıkararak ötüşüyorlar?...”
“Oğlum, onların her
biri ayrı türden kuşlar.
Her kuş türünün kendine ait dili var, yavrularına o dili öğretiyor, o dil
vasıtası ile aralarında
anlaşıyorlar. Tıpkı biz
insanlar gibi. Dünyada her çocuk mensup
olduğu ailede konuşulan o ana dilini öğrenir,
okuluna başlayınca
önce ana dilinde okuma, yazma öğrenir.
Almanlar, Almanca,
Ruslar, Rusça, Bulgarlar, Bulgarca, biz de
Türk olduğumuz için,
önce ana dilimiz Türkçenin konuşmasını öğreniyoruz…”
“Anne, madem her
milletin çocukları önce
kendi ana dilini öğreniyorsa, bizim sınıfımızda
yarıdan fazlamız Türk,
neden ana dilimizi okumuyoruz? Dedemin
anlattığına göre onlar
daha ikinci sınıfta iken
diğer derslerle beraber Türkçe okumuşlar,
adam daha sonra okumuş doktor bile olmuş.
Şimdi biz neden okumuyoruz? “
“Bak oğlum, biz
Bulgaristan’da yaşadığımız için, önce Bul-

- Öykü garcayı öğrenmemiz
lazım…”
“Hani her çocuk önce
kendi ana dilinde konuşur, kendi ana dilinde
okuma, yazma öğrenir,

Hasan VARADLI
diyordun ya…”
“Biraz daha büyüyünce, beşinci sınıfa geçince, seçmeli ders olarak
okuyacaksınız…”.
“Ölme eşeğim, ölme,
demek Bulgaristan’da
yaşıyoruz, diye Ana
dilimiz Türkçeyi konuşmayacağız, öğrenmeyeceğiz yani? Madem
kuşlar dahi kendi ana
dilinde konuşuyorsa,
biz neden ana dilinde
konuşmayalım, okumayalım, yazmayalım,
be anneciğim!...Hem
geçen akşam babamın
kitaplığında Türkçe bir
masal kitabı buldum,
abime bu kitaptan bana
bir masal okumasını
rica ettim, “ben Türkçe
okumak bilmiyorum”
diyerek beni yanından
kovdu…”
Küçük oğlu Cemal’in
kuşlar aleminden etkilenerek, böyle sorular
sorması Nuray hanımı
oldukça etkilemişti. Yolda eve varıncaya kadar
bu sorun hiç kafasından çıkmadı. Şu veya
bu nedenle okullarda
okuyamadıysak, Ana
dilimizi neden evde
öğrenmeyelim, ailecek her akşam bir saat
vakit ayırsak, bu iş tamamdır, diye düşündü.
Evlerinin önündeki küçük parktan geçerken,
fidanların, çiçeklerin
tek tek Türkçe adlarını
oğluna anlatırken giriş
kapısına gelivermişlerdi.
İçeri girince Nuray
Hanım akşam yemeği
hazırlıklarına başla-

dığında, mutfak araç
ve gereçlerinin Türkçe
isimlerini hatırlamaya
çalışıyordu. Bu sırada
giriş kapısının zili çalındı. Kapıyı açtı, liseli
oğlu Cemil’di. Hemen
oğlunun boynuna sarıldı ve:
“Benim aslan oğlum, canımın içi,
sizleri ne kadar çok
seviyorum …” Diyerek karşıladı. Cemil
okul çantasını kapı
ardındaki askıya
bırakıp ceketini çıkarırken, telefonu
çaldı. Sınıf arkadaşlarından biri arıyordu. Odasının kapısı açık olduğundan
annesi de Cemil’in
konuşmasını rahatlıkla işitebiliyordu.
Telefon görüşmesi
bitince annesi oğluna
seslendi:
“Oğlum, bu nasıl bir
konuşma idi, yarısı
Türkçe yarısı Bulgarca? “
“Ne yapalım anne,
benim de arkadaşımın
da Türkçesi o kadar.
Birçok kelimelerin, terimlerin, Türkçesini bilmiyoruz ki… “
“Haklısın oğlum, ortaokulda seni Ana dilimiz Türkçe derslerine
göndermemekle büyük
hata yapıldı. Ben diyorum ki, bundan böyle ailecek her akşam
Türkçeye birer saat
vakit ayıralım, Ana dilimiz Türkçeyi bir güzel
öğrenelim. Baban bize
gereken kitapları temin
eder. Sen de var mısın
oğlum?
“Tabii, varım anne,
zaten bu zamanda bir
Türkoğlu Türkün Ana
dilinde okuma, yazma
bilmemesi ayıp, birçok
arkadaşımız Türkçeyi
öğrenmişler. Kimi roman okumuş, kimisi
tarih, kimileri hikayeler,
ballandıra ballandıra
anlatıyorlar. Arkadaşlarımdan bunları duyunca, içimden, onlardan
benim neyim eksik de,
ben Ana dilim Türkçeyi öğrenmiyorum,
diye zaten bin pişman
oluyorum. Onların yanında adeta mahcup
oluyorum. Birçok aileler böyle uygulama
yaparak çocuklarına
Türkçeyi öğretmişler,
kısmetse bizde öyle
öğreneceğiz… “

HABERLER

15 Şubat 2017

Kırcaali Haber 4

Türk oylarına talip iki parti, “DOST Birliği” adıyla koalisyon kurdu
Bulgaristan’da Türk ve
Müslümanların yoğun
olarak katıldığı iki siyasi
parti, 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimlerine birlikte katılmak
üzere koalisyon kurdu.
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Partisi'nin Genel
Başkanı Lütfi Mestan, Filibe kentinde düzenlediği
basın toplantısında Hürriyet ve Şeref Halk Partisi
(HŞHP) ile seçim koalisyonu kurdukların duyurdu.
“ Dost Birliği” olarak
HŞDP ile birlikte seçim
yarışına iddialı gireceklerini belirten Mestan,
“DOST Birliği olarak daha
şimdiden parlamento ya yüzde 4 giriş barajını aşmış bulunuyoruz”
dedi. Mestan, “Sosyolojik
araştırmalarının fark edemediği “gizli” bir protesto
oylarını seferber ediyoruz.
Yeni, modern bir yurttaş
vatanseverliğini temsil
eden oluşumumuz seçim
yarışına iddialı bir şekilde
katılacak” dedi.
D ost B i r li ğ i ’ni n he def lediği misyonunun
Bulgaristan’ın NATO ve
Avrupa Birliği (AB) yanlısı
bir ülke olarak gelişimini
desteklenmesi olduğunu belirten Mestan, “Biz,
benimsediğimiz değerler

Mestan, “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğunu ve bundan dolayı
Bulgaristan’ın elde edebileceği yararlarını da savunarak, yurttaş olarak vatanseverliğimizin önemli
bir boyutudur” ifade etti.
Lütfi Mestan, Bulgaristan-Türkiye arasında diyaloğu kurmaya
çalıştıklarını, yakın bir
z amanda Tür k i ye’nin
Bulgaristan’dan işlenmemiş dana eti ithalatına

sistemimizden söz ederken, gerçek vatansever
olarak popülist milliyetçiliğine karşı çıkıyoruz” ifadesini kullandı.
Lütfi Mestan, eskiden
genel başkanlığını yaptığı Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) en
cesur ve dürüst üyelerinin, 10 Nisan 2016 tarihinde kurduğu sağcı DOST
partisine geçtiklerini söyledi.
Bulgaristan’ın feshedilen 43. parlamentosunda
Reformcu Blok (RB) koalisyonunda yer alan, eski
Savunma Bakan Yardım-

cısı Orhan İsmailov’un
genel başkanlığını yaptığı HŞHP, DOST partisi
ile kurulan koalisyon nedeniyle RB’den ihraç edildiği açıklandı.
Mestan,
DOST
Partisi’nin komşu “Türkiye
tarafından yönetildiği gerekçesiyle" HŞHP’nin RB
koalisyonundan atılmasına sert tepki göstererek,
“DOST adına karşınızda
duran hepimize bir bakın.
Hepimiz birer Bulgaristan
vatandaşıyız” yanıt verdi.
“Türkiye düşman değil, komşu, dost ve stratejik müttefiktir”

Lütf i Mestan, DOST
partisinin sıklıkla Türkiye
konusunda sahip olduğu
bakış açısından dolayı
eleştirdiğini anımsatarak,
“Türkiye düşman değil,
komşu, dost ve stratejik
müttefiktir” dedi.
Bulgaristan’ın kendisi
gibi bir NATO üyesi olan
komşu Türkiye ile önce
ortak değerler paylaştığını, ardından da müttefik olarak Atlantik dayanışmasını sürdürdüğüne
vurgu yaptı.
DOST Partisi'nin Türkiye ile dostluğunun köprüsü olduğuna işaret eden

başlayabileceğini de söyledi.
Mestan, “Bu girişim başarılı olursa, yüzbinlerce
Bulgar, stratejik olan bu
ortaklığın yararını görebilecek” dedi.
DOST lideri Mestan,
Bulgarların gözlerinin tarihin içindeki fay hatlarına
doğru değil, gelecekteki
Türkiye ile yapılabilecek
işbirliğini sağlayacak iradeye dönük olması gerektiğini söyledi. AA

Mineralni Bani’nin
2017 Yılı Belediye
Bütçesi kabul edildi

Mineralni Bani Belediye Meclisi, 2017 Yılı Belediye
Bütçe Taslağını oybirliğiyle kabul ettikten sonra konuşan Belediye Başkanı Mümün İskender, “Ulusal bir
SPA merkezi olan Mineralni Bani’ye büyük yatırımcıların gelmesi bekleniyor. Onlar belediye binalarına, arazi
ve arsalara ilgi gösteriyor. Bu yüzden mevcut borçların
büyük bir kısmı belediyeye ait taşınmazların satışından
elde edilen gelirle karşılanacak” diye kaydetti.
Mümün İskender, “Belki de önceki yönetim dönemin
sonunda 2015 yılında aşırı iddialı bir yatırım programı
hazırladık. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerden başka
muhtarlık, sağlık ocağı, anaokul ve okul gibi binalarda
bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaparak yerleşim yerlerinin daha iyi bir çehreye kavuşması için ilave

Ardino İlçesi’nde gıda yardımı
Bulgar Kızılhaç (BÇK)
örgütü, Ardino (Eğridere) İlçesinde ikamet
eden 1127 ihtiyaç sahibine aşamalı olarak
gıda paketi dağıtımı için
geçici dağıtım merkezi
oluşturdu. Yardım, Avrupa Birliği’nin Gıda ve
Temel Maddi Yardımlara İlişkin Operasyonel
Programı kapsamında
yapılıyor.
S o s y a l Ya r d ı m l a r
Ajansı tarafından sağlanan gıda yardımı almaya hak sahiplerine
ilişkin listelerde bulunan
kişilere 38,550 kg gıda
yardımı yapılacak. Gıda
paketi içeriğinde 10 kg
un, 6 kg pirinç, 3,500 kg
makarna, 1,250-patates
püresi, 2,400 kg güveç,
1,600-komposto, 2 kg
reçel, 1,800 kg-et konservesi, 8 kg şeker ve 2
kg gofret yer alıyor.
Geçici bir süreliğine oluşturulan gıda
dağıtım merkezinden
sorumlu Ahmet Aliev,
“Ardino kasabası ve
civarındaki Pravdolüb

(Hatipler), Kroyaçevo
(Terziköy) ve Dedino
(Dedeler) köylerinde
ikamet eden ihtiyaç
sahiplerine dağıtılacak
gıdalar getirildi. Daha
sonra Byal İzvor (Akpınar), Padina (Makmulu),
Jıltuşa (Sarıkız), Enövçe, Sedlartsi (Semerciler), Stoyanovo ve Dalca Tepesi bölgesinde
bulunan köylerde, bir
sonraki hafta ise Mleçino (Sütkesiği) ve Borovitsa (Çamdere) mik-

ro bölgelerinde ikamet
eden ihtiyaç sahiplerine
dağıtılması üzere gıda
paketleri de getirilmesini bekliyoruz” diye açıkladı. Aliev, gıda paketlerinin kimlik kartı ile kimlikleri doğrulandıktan
sonra imza karşılığında
verileceğini söyledi. İlk
aşamada yapılan gıda
dağıtımı 20 Mart 2017
tarihine kadar devam
edecek.
Gıda dağıtımının yanı
sıra BÇK örgütü ek ted-

birler de uygulayacak.
Gıda yardımı almaya
hak sahiplerine dengeli beslenme rejimi, kriz
durumunda güvenlik
önlemleri, aile bütçesinin yönetimi ve Avrupa
Sosyal Fonu’nun sağladığı imkanlar hakkında
bilgi verilecek. Bilgilendirme 4 tür broşür, bireysel ve grup halinde
danışma şeklinde yapılacak.
Güner ŞÜKRÜ

çalışmalar gerçekleştirdik. Yıllarca bu tür binalar yenilenmemişti. Şunu söyleyebilirim ki, geçen asrın 80’li
yıllarında inşa edildiğinden bu yana tamir edilmeyen
bazı muhtarlık binaları vardı. Oysa artık 2017 yılında
bulunuyoruz” dedi.
Belediye Meclisi, 15. olağan oturumunun başında 7
893 681 leva miktarındaki Bütçe Mali Plan Çerçevesini onayladı. Bütçe gelirlerinin hemen hemen 6 milyon leva olması planlanıyor. Onlardan taşınmaz mülk
satışından 1,85 milyon leva gelir olması bekleniyor.
Devletin delege ettiği faaliyetler için 1,92 milyon leva,
yerel yönetim faaliyetleri için ise 5,97 milyon leva gider
yapılması planlanıyor. En büyük miktarda giderlerin su
ve kanalizasyon işleri, yol, kamu hizmetleri ve ilçede
yapılan ormancılık faaliyetleri için harcanması öngörülüyor.
Belediye Başkanı, ”Bütçe dengeli ve gerçekçidir. 1,6
milyon leva değerinde süresi uzatılmış borcun olması endişe verici bir şey değil” dedi. Mümün İskender,
bütçe açığının projelerle ilgili beklenilen ödenekler ve
belediyeye ait mülklerin satışından elde edilen gelirlerde kapatılmasını bekliyor.
Belediye Başkanı, “Eski bütçenin güncellenip, yeni
2017 Yılı Belediye Bütçesi’nin kabul edilmesinden dolayı teşekkür ederim.1 milyon leva miktarında kaynağın
Devlet Bütçesinden Belediye Bütçesine iade edilmesini
bekliyoruz. Bu kaynaklar Mineralni Bani Belediyesine
ait ve onlar önemli projelerimizi tamamlamamız için
verildi. Devletin bu parayı iade etmesi an meselesi”
diye ifade etti.
Mineralni Bani 2017 Yılı Belediye Bütçesi taslağına
ek halinde Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve bütçenin
kamuoyu tartışması tutanağı bulunuyor.
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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, 66 milletvekili aday adayı gösterdi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin
Kırcaali ili teşkilatları, 26
Mart 2017 tarihinde yapılacak erken genel seçimler için oybirliğiyle Kırcaali
9.Seçim Bölgesi milletvekili aday adayı listesinin
başında HÖH Onursal
Başkanı Ahmet Doğan
ve HÖH Genel Başkanı
Mustafa Karadayı’nın yer
almasına karar verdi. Bu
karar düzenlenen HÖH
Kırcali İl Yönetim Kurulunun geniş katılımlı toplantısında alındı.
Listede alfabetik sırayla
dizilen 44. Halk Meclisine
66 milletvekili aday adayı
seçildi. Katılımcılar, onların arasından kesin aday
listesini oluşturacak HÖH
Merkez Seçim Kurulu’nun
adayları 10.sıraya kadar
dizdirmesi tavsiyesinde
bulundu.
Toplantıda HÖH Genel
Başkan Yardımcısı ve
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, 43.Halk
Meclisi Milletvekili ve

da partinin çok saldırgan bir siyasi ortamda
mücadele ettiğine vurgu
yaptı. HÖH Genel Başkan Yardımcısı, “Yeni
gerçeklik şu ki, sadece
ülkede değil, dünyada da
siyasi popülizm çok yüksek dozda milliyetçilik ile
süslüdür. Ve bu siyasi
tezahür ülkemizde özellikle kendini gösteriyor,
çünkü her bir parti siyasi
konumunu HÖH’e göre
ölçmekte” dedi. Müh.
Azis’in ifadelerine göre
HÖH, hoşgörü sınırını

HÖH Merkez Yürütme
Kurulu Üyesi Erdinç Hayrulla ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Necmi Ali
hazır bulundu.
HÖH Kırcaali İl Başkanı
Müh. İzzet Şaban, erken
genel seçimlerde partinin
yerel teşkilatları olarak
maksimum düzeyde seferber olunmasını bekledi-

ğini vurguladı. Müh. İzzet
Şaban, “Eğitimli kadrodan
oluşan büyük ve sağlam
bir temelimiz var. Milletvekili aday adayı gösterilen kişilerin hepsi kendini
kanıtlamış profesyoneller,
uzmanlar, sadık ve ciddi
parti aktivistleridir. Onların her biri, sanki milletvekili aday listesinin başında

bulunuyormuş gibi çalışmalıdır” diye kaydetti.
M ü h.
H a s a n
Azis,”Ülkede kurulacak
yeni koalisyon hükümetinin temeli Avrupa-Atlantik
değerlerine dayanmalıdır
ki, bu daha uzun süre iktidarda kalmasını garanti
edecek” dedi.
Hasan Azis, ülke bazın-

Necmi Ali: Türkiye Avrupa Birliği'nin taraf
olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarıyla
ilgili tüm düzenlemelere dahil edilmelidir
AB Parlamentosu
ALDE grubu milletvekili Necmi Ali Türkiye’nin
Avrupa Birliği'nin taraf
olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarıyla ilgili
tüm düzenlemelere dahil
edilmesi yönünde taraf
aldı. Necmi Ali, AB Parlamentosu Dış İlişkiler
Komitesi’nin toplantısı
sırasında AB Parlamentosu Uluslararası Ticaret
Komitesine yönelik hazırlanan "AB ile Türkiye
arasındaki yeni ticaret
çerçevesi ve Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi" kanaat tasarısı hakkında beyanda bulundu.
Necmi Ali, “Türkiye'nin
Avrupa ortakları olarak,
AB ile Türkiye arasındaki
karşılıklı yarar sağlayan
işbirliği alanındaki her
olumlu gelişmeyi destekliyoruz. Günümüzde
her iki taraf da ekonomik krizin sonuçlarını
ve mülteci krizini aşmak
gibi ortak ve büyük sorunlarla karşı karşıya
kalmaktadır. Bu sorunlarla mücadele önemli

partnerliğin temellerini
oluşturmaktadır.” diye
vurguladı.
Bulgaristan milletvekili
gerekçelerini aҫıklarken
ekonomik açıdan Türkiye
AB'nin en büyük beşinci
ticaret ortağı olmasını,
AB’nin ise Türkiye’nin
ana ticaret ortağı olmasının altını ҫizdi. “Gümrük Birliği’nin önemini ve
çalışma sistemini geliştirme isteğimiz de tam

bu noktada ortaya çıkıyor. İkili ilişkileri güçlendirmek için Gümrük Birliğinin güncellenmesine
devam etmek şüphesiz
çok elverişli sayılır. Hizmetler, kamu alımları ve
tarım alanlarının Türkiye
ve AB tarafından düzenli
olarak tartışılan konulardan olduğu halde, Gümrük Birliği'nin öngörülen
kapsamının gerçek faaliyet alanının ne olacağını

değerlendirmek önemlidir” diye sözlerine ekledi.
AB milletvekili “Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi,
AB ve Türkiye için muhtemel ortak bir adım ileri
olacaktır çünkü zorlu
koşullara rağmen ABTürkiye arası üst düzey
diyaloğun derinleşmesi
ve hızlandırılması devam
etmelidir” diye konuşmasına son verdi.
Kırcaali Haber

aşıp, popülist milliyetçiliğe geçiş yapma gibi çeşitli sınırların aşılması
açısından siyasi sistemde
istikrar sağlamış durumda. Azis, “Şu aşamada
tek HÖH partisi merkezi
konumda bulunuyor ve
ulusal sorumluluk tutumu
sergiliyor. HÖH, ülkede
siyasi sistem için istikrar
unsuru rolü oynamakta ve siyasi popülizm ile
ulusal sorumluluk tutum
arasındaki sınırı belirlemekte” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi’nin 2017
Yılı Bütçesi kabul edildi
Ardino (Eğridere) Belediyesi’nin 2017 Yılı Bütçesi, yerel meclisin olağan oturumuna katılan 26
Meclis Üyesinden 20’sinin olumlu oyu ile kabul
edildi. Bütçe gelirinin 8 438 242 leva olması planlanıyor. Onlardan devletin delege ettiği faaliyetlerden 4 303 804 leva gelir, yerel yönetim faaliyetlerinden ise 4 134 438 leva gelir olması öngörülüyor.
Belediye Başkanı Resmi Murat, 2017 yılı bütçesinin dengeli ve gerçekçi olup, belediyenin yerel
faaliyetlerden gelir sağlamak için gerçek olanaklarına dayalı olduğunu kaydetti. Resmi Murat, “Bütçe
yatırım kısmında çok iddialı. Sermaye giderleri için
2 047 679 leva ayrılmıştır ve bu da Belediye İdaresi ve Belediye Meclisinin gurur kaynağı olmalıdır.
Ayrılan mali kaynaklarla yıl içinde tüm ilçede bulunan 26 yapıya müdahale edilecek. Yapılar başlıca

yol ağı rehabilitasyonu, su temini, kanalizasyon
sistemlerinin onarımı ve yeniden yapılandırılmasına ilişkindir” diye belirtti.
Meclis oturumunun gündeminde yer alan 13
madde görüşüldü. Meclis, Resmi Murat’ın Güzel
Bulgaristan Projesi Yerleşim Yerlerinde Toplumsal Ortamın İyileştirilmesi 1 Tedbiri çerçevesinde
Lenişte (Alfatlar) köyündeki muhtarlık binasının
onarımı için Emek ve Sosyal Politika Bakanlığı’na
proje başvuru teklifini onayladı.
Meclis Üyeleri, Ardino Çocuk Suçluluğu ile Mücadele Komisyonu 2016 yılı faaliyet raporunu ve
Belediye’nin 2017 Yılı Gençlik Faaliyetleri Planını
oybirliyle kabul edildi.
Halk Toplum Merkezleri Gelişimine İlişkin Yıllık
Program ve 2017 yılında Çocuk ve Gençlere Yönelik Okul ve Kitlevi Sporların Gelişimine İlişkin
Program ve Takvimde her hangi bir değişiklikler
yapılmaksızın kabul edildi.
Diğer gündem maddeleri arasında bulunan sosyal hizmetlerin, devletin delege ettiği faaliyetlerin
ve yerel faaliyetlerin isimlerinin değiştirilmesi ve
Belediye Arazi Fonundan mülkiyet hakkı tanınan
vatandaşlara tarım arazileri sağlanmasına ilişkin
teklifler kabul edildi.
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Perperikon Arkeolojik Kompleksi
restorasyonu başlıyor
Üç ay sonra Bulgaristan ve Avrupa’nın kültür
mirasının eşsiz benzersiz bir parçası olan
Perperikon Arkeolojik
Kompleksi’nin restorasyon ve konservasyon
çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olacak. Norveç Fonu’ndan
finanse edilen Perperikon-Geçmiş ve Gelecek Projesi kapsamında
gerçekleştirilecek restorasyon ve konservasyon
çalışmalarının 28 Nisan’a
kadar tamamlanması
bekleniyor.
Konuyla ilgili proje yöneticisi Nadejda Tsvetkova, Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcıları
Veselina Tihomirova,
Müh. Katya Mitovska ve
ekibiyle projeyi hazırlayan Mimar Petır Petrov,
Perperikon Arkeolojik
Kompleksinde arkeolojik kazıların yöneticisine
yardımcı Bölge Tarih
Müzesi Müdürü Daniela
Kocamanova’nın yer aldığı basın toplantısı düzenlendi.
748 bin 203 Avro maliyetindeki proje, Kültür
Mirası ve Çağdaş Sanatlar BG 08 Programı’nın

yeniden kamu ihalesine
ilişkin fiyat tekliflerinin
teknik değerlendirmesini
ve ihaleye katılan firmaların sıralamasını yaptı.
Müteahhit firma olarak
“ Ekogeokom G roup”
firması seçildi ve onunla imzalanan sözleşme
çerçevesinde üç ay zarfında restorasyon ve kon-

Yetimler Haftası’nda 116
022 leva bağış toplandı
1 Nolu Kültürel Mirasın
Restorasyonu, Yenilenmesi ve Korunması Tedbiri gereğince 2009-2014
Avrupa Ekonomik Alanı
Mali Mekanizması kapsamında finanse ediliyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Katya Mitovska, “Projenin 22 ay
süre içinde gerçekleşti-

rilmesi ve 22 Şubat 2016
tarihinde tamamlanması planlanmıştı. Ancak
projeyle ilgili müteahhit
firma seçimine ilişkin
kamu ihalesine itiraz
edilmesinden dolayı
proje süresinin 29 Nisan
2017 tarihine kadar uzatılması talep edildi. Talep
Kültür Mirası ve Çağdaş

Sanatlar BG 08 Programı operatörü olarak Kültür Bakanlığı tarafından
onaylandı” diye açıklamada bulundu.
Müh. Mitovska’nın ifadelerine göre bu tarih
itibariyle itiraz süresi bitti. Yüksek İdare
Mahkemesi’nin kararı
gereğince bir komisyon

Ardino Belediyesi’ne Altın Ödül
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi
Murat, “Ardino Belediyesi, “Umut Verici Bir
Turizm Destinasyonu”
kategor isinde A ltın
Ödül ile onurlandırılacak. Prestijli ödül, 16
Şubat’ta Sofya’da HOLIDAY & SPA EXPO
Sofya - International
Tourism Exhibition Fuarı kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 2016 Altın Ödülleri
töreninde artık 13.kez
Bulgaristan’da turizmin
gelişimine katkı sağlayan liderlere sunulacak.
Ardino İlçesi sınırları
içinde antik dönemlerin ve kültürlerin somut izleri korunmuştur.
Ardino’nun güneyinde
eski antik yol boyunca
Trakların erişilmeyen
yerde bulunan taş kütlelerine 100 civarında
dinsel amaçlı anıtsal
nişlerin oydukları gizemli “Kartal Kayaları”
adlı doğa harikası görülebilir. Kartal Kayaları, yürüyüş turizmi ve

servasyon çalışmalarının
tamamlanması gerekir”
dedi.
Mimar Petır Petrov,
“Akropolis'in güneybatı
kesiminde çalışılacak.
Anıtın otantik görünümünü maksimum ölçüde
koruyabilmesi için kaba
müdahale yapılmadan
çalışılacak. Ortaçağ Kulesi sergilenecek, daha
birkaç yaya köprü monte
edilecek. Ayrıca bilgilendirme tabelaları, aydınlatma sistemi ve yanan
şamdanlar konulması
öngörülüyor” diye belirtti.
Kırcaali Haber

fotoğraf çekmeyi sevenlerin merakını uyandıracak bir yer.
Ardino’nun sembolü haline gelen Şeytan Köprüsü, ülkede
16.yüzyılın başında
Sultan 1. Selim’in emriyle inşa edilen en etkileyici mimari şaheserler arasında bulunuyor.
Köprüye asfaltlı bir yol
ve turistlerin kullandığı
ekolojik bir yol uzanıyor,

maceraperestler için ise
bisiklet turu da düzenleniyor. Köprünün bulunduğu çayın boyu piknik
yapmak, güneşlemek
ve balık avlamak için
ideal bir yer.
Belite Brezi Turistik
Kompleksi, akciğer hastalıkları ve alerji hastalıklarının tedavisi için
uygun koruma altında
olan doğal beyaz huş
ağacı ormanıdır. Burası

milli önem arz eden bir
tatil yeri ilan edilmiştir.
Ardino İlçesi sınırları
içinde daha “Krivus”,
“Kaleto” ve “Patmos
“adı verilen Ortaçağ kaleleri bulunuyor. Lübino
(Ömerler) köyü arazilerinde Davidovo çayı ve
Arda nehirleri arasında
doğal buzdolabı olan
Hladilnika Mağarası
bulunuyor.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 2016 yılının
Kasım ayının son haftasında “Hiç Yetimi Düşündün
Mü?” başlığı altında yetimlere yardım kampanyası
düzenledi. 20-27 Kasım döneminde gerçekleştirilen
kampanya kapsamında toplam 116 022 levalık bağış
toplandı. Bu sonuç Bulgaristan insanının yardıma muhtaç olanlara karşı duyarlı olduğunu gösteriyor.
Kampanyadan elde edilen gelirler tamamen yetim
çocuklara destek amaçla harcanacak.
Başmüftülük, “Hiç Yetimi Düşündün Mü?” kampanyasını destekleyen ve herhangi bir şekilde emeği geçen
her bir insana teşekkürlerini ifade etti. Başmüftülükten
hayır sahiplerine hitaben, “Bu yardım kampanyasını
destekleyen herkesten Allah (cc) razı olsun” denildi.

TE S K G e n e l B a ş ka n ı
Palandöken'den Bulgaristan'a
Ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf
ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi" kapsamında
başkent Sofya’ya çalışma ziyaretinde bulundu.
Palandöken’e ziyaretinde birlik başkanlarından
oluşan TESK heyeti eşlik etti. Program kapsamında
Ulusal Belgelendirme ve Enformasyon
Merkezi (NACID),
Mesleki Eğitim ve
Öğretim Ulusal
Ajansı (NAVET),
Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası
Birliği (BCCI) ve kişisel hizmetler sektöründe özel bir işletme ziyaret edildi. Palandöken ile
BCCI Başkanı Tsvetan Simeonov, BCCI merkezindeki
toplantıda bir araya geldi. Burada konuşan Palandöken, TESK’in 5362 sayılı özel bir kanunla kurulduğunu
belirterek, "Türkiye’de 81 ilde 82 birliğimiz bulunmaktadır. Küçük esnaf ve sanatkar piyasadaki toplam ciroda önemli bir paya sahiptir. Şu çok iyi bilinmelidir
ki, küçük işletmesi olmayan bir piyasa hiçbir zaman
büyüyemez. Türkiye ile Bulgaristan arasında önemli
bir ticaret potansiyeli bulunmaktadır" dedi.
Simeonov ise BCCI’nın örgütlenme yapısı ve üyelerine yönelik sundukları hizmetler hakkında bilgi
vererek, Bulgaristan’da icra edilen meslek dallarının
çoğunun Osmanlı İmparatorluğu zamanında da icra
edildiğini ve esnaf sanatkarın günümüzde de çırak,
kalfa ve usta şeklinde yetiştiğini ifade etti. Simeonov
ayrıca, TESK’le kurumsal ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çalışma ziyaretini büyük bir fırsat
olarak gördüklerini ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.
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Başbakan Ognyan Gerdjikov’dan
sivil toplum kuruluşlarına çağrı
Başbakan Ognyan
Gerdjikov, faaliyetteki sivil toplum kuruluşlarına
Sivil Toplum Seçim Kurulu oluşturması çağrısında
bulundu.
B a ş b a k a n’ı n ç a ğ r ı
mektubunda şu ifadelere yer veriliyor: “Sivil
toplum kuruluşlarına en
kısa sürede Sivil Toplum
Seçim Kurulu oluşturması çağrısını yaparak,
Bulgaristan’da demokratik ve dürüst seçimler
düzenlenmesi için onlara aktif bir rol alması
ricasında bulunmak istiyorum.
Önceki iki geçici hükümet tarafından gerçekleştirilen bu başarılı uygulamaya devam
edilmesi gerekir. Sivil
toplum sektörü, erken
genel seçimlere ilişkin
Sivil Toplum Seçim Kurulu oluşturması arzusunu kamuoyuna duyurdu.
Ben onun bu hamlesini
tamamen destekliyorum.

tin önceliği seçimlerin,
kanunlar doğrultusunda
huzurlu ve rahat bir ortamda gerçekleştirilmesidir. Hükümet, bünyesi
çerçevesinde artık görevleri paylaştırdı. Seçimlerin genel organizasyonu
ve gerçekleştirmesinden
sorumlu başbakan yardımcısı belirlendi. Bizim
hedefimiz bu görevi en
iyi şekilde yerine getirmektir. Yüksek İdare
Mahkemesi’nin tüm seçim sandıklarında elektronik oylama makineleri
ile oy kullanılmasına imkan sağlanmasına ilişkin
kararı ek çabalar gerekSon 20 yılı zarfında seçim kampanyalarını yakından takip eden sivil
toplum kuruluşlarının seçimlerin dürüst, şeffaf ve
tüm kanun ve hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirme arzusunu yerine getirmek için yetkili
kurumlar ve vatandaşlar-

la ortaklık yapmaya ilişkin denetleme yetkisine
ve sivil motivasyonuna
sahip olduğu kanısındayım. Ülkemizdeki sivil
toplum sektörü, seçimleri
düzenlemekle görevli kurumların gecikmesi veya
sorumluluklarını göz ardı
etmesine izin vermeye-

cek kadar yeterli derecede güçlü ve ısrarcıdır.
Çoğu durumlarda demokrasinin hedefleri ve
toplum için daha iyi çalışması için kurumlara tam
da sivil dernekler yardımcı olmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından da açıkça
belirtilen geçici hüküme-

met sistemlerinde istikrar
sağlamaktır. Başka bir
hedef de sınırlı kaynakların çerçevesinde ilçede
kasaba ve köylerin gelişiminde denge sağlanmasıdır. Başka bir hedef
olarak belediye yönetimi
proje gerçekleştirmek,
yeni hazırlamak ve programlara başvurmak için
hibe desteği olarak Avrupa Birliği’nden sağlanan
kaynakların efektif yönetilmesine yönelik çaba
sarf edecek.
Momçilgrad Belediyesi,
ilçeyi bir turizm destinasyonu olarak popülarize

etmeye ve kültür alanında
çeşitli ve anlamlı ürünler
üretmeye devam edecek.
Belediye yönetimi, tüm
2015-2019 dönemi için
öncelik olan vatandaşların ve iş dünyasının yararına belediye idaresinin
verimliliğinin ve şeffaflığının artırılmasına yönelik çalışmalarına devam
edecek.
Belediye Başkanı, “2017
Yılı Belediye Bütçesi’nin
gelir tahminlerinin gerçekleşmesi için çabalar
belediyeye olan mevcut
borçların ve süresi uzatılmış borçların toplanmasına yönelik olacak” dedi.
Planlanan giderlerin harcama yetkililerinin temel
gereksinimlerini tatmin
etmekte olduğunu sözlerine ekledi.
Müh. Sunay Hasan,
“Bütçe birimi yöneticilerinden kamu kaynakların
harcanmasında kemer
sıkma politikası uygulanması ve bütçe disiplininin
sıkı bir şekilde korunması
istenecek” diye kesin konuştu.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi’nin
2017 Yılı Bütçesi kabul edildi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclisi, oybirliğiyle 11 478 486 leva
miktarındaki mali çerçeveli 2017 Yılı Belediye
Bütçesini kabul etti. Devletin delege ettiği faaliyetler için 5 951 390 leva,
2017 yılında yerel yönetim
faaliyetleri ve devlet faaliyetlerine ek finansman
sağlamak için ise 5 527
096 leva miktarında gider
yapılması planlanıyor.
Belediye Başkanı Müh.
Sunay Hasan, “Gerçekçi, gergin, fakat gerçekleşebilir bir bütçe” dedi.
Belediye Başkanı, stratejik amacın aktif politikalar gerçekleştirerek,
Momçilgrad’ın modern bir
Avrupa ilçesine dönüştürülmesi olduğunu belirtti.
Müh. Hasan, bütçenin
önceliklerinin yeni 20142020 program döneminde
gerçekleştirilen projeler
kapsamında başarılı bir
şekilde yatırımların başlaması, sosyal ve teknik
altyapıya yatırım yapılması ve ilçede daha küçük
yerleşim yerlerinde ya-

şam koşullarının iyileştirilmesi olduğunu kaydetti.
Öncelikler arasında spor
alanında, sosyal içerme
ve kırılgan kesimlere ait
gruplara destek verilmesine yönelik aktif politikalar
yürütülmesi de bulunuyor.
Sunay Hasan, “2017
Bütçesi’nin ilk mali planına göre yüzde 42 oranına
yakın bir miktarı eğitim,
sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik harcanacak”
diye vurguladı.
M o m ç i l g r a d
Belediyesi’nin bu yıl için
belirlediği hedeflerden
biri eğitim ve sosyal hiz-

tiriyor.
Bulgaristan’daki sivil
toplum kuruluşlarına sesleniyorum ki, seçimlerin
düzenlenmesi konusunda aktif bir tutum sergilesinler ve Sivil Toplum
Seçim Kurulu oluşturması inisiyatifinde bulunsunlar. Gerekli olduğunda
hükümet bu Sivil Toplum
Seçim Kurulu’na teknik
yardımda bulunabilir.
Tüm sivil derneklere
ulaşması ve hiç birisinin
kendini dışlanmış hissetmemesi için bu çağrıyı
Bulgar medyaları aracılığıyla yapmayı tercih
ediyorum”.

Gorubso Şirketine yeni maden
işletme imtiyazı verildi
Geçici hükümet öncesi istifadayken görevine
devam eden Borisov hükümetinden yapılan bir
açıklamada Kırcaali Gorubso Şirketi’ne 26 yıl süreliğine Momçilgrad (Mestanlı) İlçesine bağlı Sedefçe (Sahranlı) köyü arazilerinde bulunan gümüş
ve altın madeni yatağını işletme imtiyazı verildiği
bildirildi. Momçilgrad İlçesi’nde maden aramaları
çalışmaları yapan şirketin altın madeni bulması
sonucunda işletme ruhsatına sahip oldu.

Gorubso Şirketi, 26 yıllık imtiyaz süresinde Sedefçe ve Konçe (Atalan) köyleri çevresinde bulunan maden yatağının merkez ve güney kesiminde
177, 5 hektarlık bir sahada gümüş ve altın çıkarılması ve işletilmesine ilişkin 2,548 milyon leva yatırım yapacak. Bu sahalarda yapılacak madencilik
faaliyetleri tamamlanınca maden işletmesinin kapatılması için 195 bin leva, hasarlı alanların ıslahı
için ise 163,6 bin leva harcanması öngörülüyor.
İmtiyaz sözleşmesi süresi boyunca ödenecek
işletme ücretlerinin 1,243 milyon levayı aşması
bekleniyor. Kanun uygulama yönetmeliklerine
göre bu paranın yarısı imtiyaz sahasının bulunduğu belediyenin bütçesine aktarılması gerekir.
Şirket, bu sahada elde edeceği yılda 100 bin
ton gümüş ve altın madenini Kırcaali’deki maden
zenginleştirme fabrikasında zenginleştirmeyi planlıyor.
Kırcaali Gorubso Şirketi, İvaylovgrad (Ortaköy)
ve Krumovgrad (Koşukavak) ilçeleri arazilerinde
bulunan “Tintyava”adlı alanda metalik mineral arama ruhsatı aldı. Şirket bu işe katma değer vergisi
olmaksızın 5,3 milyon leva yatırım yapmayı planlıyor.
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Alcomet Şirketi’ne A Sınıf Yatırım Sertifikası verildi
hayata geçirilmesi için gerekli
bireysel idari hizmetler ve staj
yapan yüksekokul öğrencileri dahi yeni iş pozisyonlarına
getirilen kişilerin profesyonel
yeterlilik kazanmalarına ilişkin
öğretimine mali destek verilmesini içeren teşvik tedbirlerinden
faydalanacak.
Alcomet Şirketi’nin Şumnu
şehrinde gerçekleştireceği
“Üretim Kapasitesinin Artırılması ve Üretim Verimliliğinin
Artırılması” Projesi, A Sınıf Yatırım Sertifikası aldı. Alcomet,
alüminyum ve alüminyum alaşımları ile alüminyum folyo, had-

Ekonomi Bakan Yardımcısı
Daniela Vezieva, düzenlenen
bir törenle Yatırımları Teşvik
Kanunu çerçevesinde firmalara
A Sınıf Yatırım Sertifikası verdi. Sertifikalar, Alcomet Şirketi,
Kronospan Bulgaria Şirketi ve
Vetprom Şirketi’nin projeleri
için verildi. Toplam 133,1 milyon leva değerindeki yatırım
projeleriyle 200 kişilik istihdam

yaratılması öngörülüyor.
Bakan Yardımcısı Vezieva, üç
projenin de üretime ilişkin olduğunu ve üretim kapasitesinin artırılmasını öngördüğünü belirtti.
Sertifika alan projelerin ülke
pazarında yer edinmiş yerli ve
uluslararası şirketlerin mevcut
faaliyetlerinin genişletilmesini
öngörmesinin olumlu bir eğilim
olduğunu ifade etti Vezieva, “Bu

Bulgaristan’ın yatırım için iyi bir
yer olduğunun tasdikidir. Sertifikaların verilmesi şirketlerin
ihracata yönelimini artırmasına
yardımcı olmasını umuyorum”
diye kaydetti.
Vezieva’nın ifadelerine göre
şirketler, Yatırımları Teşvik
Kanunu’nun 21.maddesi doğrultusunda idari hizmetlere ilişkin
kısa süreler, yatırım projesinin

deleme ve ekstrüzyon ürünleri
üretimi yapan bir şirkettir. Balkanlarda en büyük alüminyum
ürün imal eden şirketlerden
biridir. Şirketin yeni yatırımının
maliyeti 69 milyon levaya çıkacak ve proje kapsamında 100 iş
pozisyonu açılacak.
Alcomet Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Semih Baturay, projenin alüminyum profiller için yeni
bir üretim hattı ve baskı makinesini içerdiğini belirtti. Baturay,
“Yeni 100 iş pozisyonu açmakla
görevlilerimizin sayısı 1000’in
üzerine çıkacak” dedi.
Kırcaali Haber

Ardino Cami Cemaati, hasta bir
gencin tedavisi için bağış topladı

Geçen hafta cuma namazı sonrasında Ardino (Eğridere)Cami
cemaati, 2014 yılında akut lenfoblastik lösemi tanısı konulan 15
yaşındaki Daniel Sakaliev’in tedavisini desteklemek için bağışta
bulundu. Toplanan 310 leva miktarındaki bağış Devlet Tasarruf
Kasası (DSK) Ardino Şubesinde açılan yardım hesabına yatırıldı.

Bağış kampanyasına Belediye Başkanı Resmi Murat, Kırcaali
Bölge Müftü Vekili Erhan Recep, Ardino Cami İmam-Hatibi Orhan
Yakup ve cuma namazına katılan çok sayıda Müslüman katıldı.
Cami imamı Orhan Yakup, “Kuran’da hasta ve fakirlere yardım
edilmesi emrediliyor. Topladığımız bağış az da olsa, Daniel’in
tedavisi için gerekli paranın daha acele toplanmasına yardımcı
olacağına inanıyoruz” dedi. İmam, bağış kampanyasına katılan
herkese teşekkür etti.
Daniel Sakaliev’e Almanya’da kemik iliği nakli yapılması gerekiyor. Ameliyat 300 000 levaya mal olacak. Ancak bu ücret ailesinin
maddi gücünü aşıyor.
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