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Başkonsolos Hüseyin Ergani, Haskovo Valisi İle Görüştü
Haskovo (Hasköy) Vali si Stanislav Deçev, Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’yi makamında kabul etti. Türk diplomat, Haskovo’nun Türkiye
ile Bulgaristan arasındaki ikili
ilişkilerde özel bir yer aldığını
kaydetti. Bunun Haskovo’nun
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan
en büyük kapısı olmasından
kaynaklandığını belirtti.
Başkonsolos Hüseyin Ergani,
“Hafta sonu günlerinde ilinize
gelen turistlerin sayısı giderek
artıyor, Edirne pazarına alışverişe giden Haskovolu ailelerin
sayısı da giderek artıyor. Bunlar yalnızca korunması gereken değil, aynı zamanda daha
da geliştirilmesi gereken olumlu eğilimlerdir” diye konuştu.
Başkonsolos Ergani, “Trakya
bölgesi Türk ekonomisinin kalbidir, en büyük altyapı projeleri
burada gerçekleştiriliyor. Buraya lojistikte en ciddi yatırımlar

yapıldı. Bu nedenle iki bölge
arasındaki ticari bağlantıların
devam etmesi ve geliştirilmesi

karşılıklı yarar sağlayacaktır”
diye vurguladı.
Başkonsolos ve Haskovo

'Türk soylu Bulgaristan ve Yunanistan
vatandaşları ikametgah belgesi alabilecek'
T.C. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,
Bursa'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cebel Derneği Genel
Kurul Toplantısı"nda yaptığı
konuşmada, 25 Kasım'ın
"Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu bildirdi.
Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin Türkiye'de temin
edilmesi halinde Balkan ülkelerindekilerin de kendilerini düzeltme gereği hissedeceğini, onun için kenetlenmek gerektiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının yayımladığı
genelge kapsamında, Bulgaristan'daki bir soydaşın
Edirne'deki SGK İl Müdürlüğüne gelerek kaydını yap-

Valisi, Bulgar ticaretinin ve
Bulgaristan'dan Türkiye'ye et
ihraç edilmesine izin verilmesinden sonra yerel ticaretin
teşvikiyle ilgili konuştular. İkisi, iki ülke halkının yararına
somut projeler gerçekleştirilmesi üzere Bulgar ve Türk iş
dünyasının katılımıyla yüksek

düzeyde bir iş konseyi düzenleme fikrini ortaya koydu.
Stanislav Deçev, ikili işbirliği
ile ilgili temel konularda görüşlerinin örtüşmesinden dolayı
memnun olduğunu ifade etti.
Deçev, “İleriye gidebilmemiz
için birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bu nedenle daha
bir gün önce ben ve ekibim
Edirne’den gelen Türk gazeteci heyetini kabul ettik. Onlara
ilimizin avantajlarını başka bir
açıdan göstermeye çalıştık”
diye vurguladı.
Vali, Türk gazeteci heyetinin
maden suyunun faydaları ve
kaplıca ve SPA turizmi için
sunduğu fırsatları yerinde
görmek için özellikle ulusal
kaplıca merkezi olan Mineralni Bani’yi (Meriçler) ziyaret
etmek için ülkeye geldiğini
kaydetti.
Deçev, “Bundan başka bizim ilimizin tarihi ve arkeolojik
eserleri de Türkiye’den gelen
konukların ilgisini çekti. İkili
ortaklık programları ve sınırın
iki tarafındaki insanlar arasındaki özel görüşmeler, yürümemiz gereken dostluğa götüren
yoldur” diye kesin bir tonla konuştu.
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tırabileceğine ve ayda 53
lirayla tedavi olmaya devam
edeceğine dikkati çekti.
Sahada yaşanan sıkıntıların münferit hadiseler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu,
şöyle devam etti:
"Kendini bilmezlerin, temsil
ettiği makamın ne anlama

geldiğinin ya da karşısındaki insanın hangi badirelerden
geçerek, burada bulunduğunun farkına varmayan, bunu
idrak etmeyen arkadaşların
davranışlarından dolayı bir
rencide durumu söz konusuysa bunu telafi etmek bize
Devamı 5’de
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Rodoplar’ın Bağrında Cennetten Bir Köşe
Ardino ( Eğridere) şehri
Bulgaristan’da Doğu Rodop Dağlarının batısında, Kırcali’nin güneybatısında bulunur. Önceleri
adı Hacı köydü. Burası
Türklerin yoğun olarak
yerleşik olduğu bir şehirdir. Osmanlı devrinde;
Eğridere, Edirne Vilayetinin, Gümülcine Sancağına bağlı bir kaza idi.
Başkent Sofya’ya uzaklığı 300 km’dir. Şehir, 17
928 km kare bir alana
yerleşmiştir, Şehrin nüfusu belediyeye bağlı 52
ayrı yerleşim biriminden
oluşmaktadır. Eğridere
belediyesi olarak kayıtlı
31 342 kişi vardır. Bunların 14 069’u sürekli bu
topraklarda yaşamaktadır. Kasaba olarak kayıtlı 10 193 kişi mevcuttur. Gerçek oturanların
sayısı da 4 232 kişidir.
Eskiden burası küçük
bir köy imiş ve içinden
bir dere geçmekteymiş.
Dere kendine has eğrili büğrülü bir su yolu
çizmiş. Kasabayı ikiye
bölen derenin suları, 10
km kuzey doğuda, Arda
nehrinin suları ile birleşmektedir. Ardino şehri
eskiden köyün içinden
geçmekte olan dereden
dolayı Eğridere olarak
bilinirdi. 1934 yılında Eğridere adı Ardino olarak
değiştirildi ve 1960 yılında kasaba olarak ilan
edildi. Kasabanın içinden geçen derenin suyu
uzak dağ yamaçlarından
gelmektedir. Küçük dereciklerden akan su birikintileri bir araya gelip
çoğalırlar ve oradan da
Arda nehrinin sularına
karışırlar. Kasaba bugün
kültür yönetim ve tarım

da Nedelino ( Uzundere), Madan ve Smolyan
( Paşmaklı) bölgesinden de Banyalar ile sınır
komşusudur. Kasabanın
sınırları içinden Arda
nehrinin orta kolu akmaktadır. Bu kol Kırcaali
Barajı’nda son bulmaktadır. Ardino sınırları içinde

metreye ulaşır. Bu köprü
zamanında, Filibe bölgesiyle Akdeniz bölgesi
arasındaki bağlantıyı
gerçekleştirmiş. Köprü
Osmanlı Rodop mimarisinin en belirgin örneklerini taşımaktadır. Şeytan
Köprüsü 1984 yılında,
benden önceki belediye

adlandırılması tamamen
tarihi bir hatadır. Şeytan
Köprüsü has bir Osmanlı
eseridir ve biz belediye
olarak bu eserin tapusunu almış durumdayız!
Köprü 2014 yılında, bizim dönemimizde restore edildi ve uzmanlar
bize, ‘Köprü ömrünü en

birçok tarihi ve anıt yerleri bulunmaktadır. Orta
çağda kullanılmakta olan
antik yol nehir boyundan
geçmekte ve Ksantiyski (
Elece) geçidi vasıtası ile
Trakya’nın iç kısımlarını
Akdeniz’e bağlamaktaydı. O dönemde bugünkü
Ege Deniz’i, Akdeniz olarak anılmaktaydı. Köprü,
16. yüzyılın başlarında Osmanlı hükümdarı
Birinci Sultan Selim’in
emriyle inşa edilmiştir.
Arda nehrinin azgın sularına karşı bugüne kadar dayanabilen Şeytan
Köprüsü, şehre 10 km
mesafededir ve Dedeler
Köyü’nün yakınındadır.
Köprü taştan yapılmış-

başkanları zamanında,
tarihi anıt olarak ilan edilmiş. Bu tarihi yapı uzun
yıllar yayalara ve kervan
sürülerine hizmette bulunmuş. ArdinoBelediye
Başkanı Resmi Murad,
“Eylül 2017 Sonbahar
Şenlikleri” sırasında bizimle şunları paylaştı:
“ Eğridere’nin sembolü
haline gelen Şeytan
Köpr üsü şehr imizde
turizmin gelişmesi için
büyük bir şanstır. Köprü
tarihi yapısı ve ihtişamlı
görüntüsü ile tamamen
bir Osmanlı mimari eseri
olduğunu kanıtlamaktadır. Geçen yıl T.C. Sofya
Büyükelçiliği’nin yayınladığı “ Bulgaristan’da Os-

merkezidir. Kasabanın
kuzeyinde Çernooçene
(Karagözler) , doğusunda Kırcaali ve güneyinde
de Cebel kasabaları yer
almaktadır. Batısında

tır ve inşa sırasında
horasan diye bir harç
kullanılmıştır. Köprünün
uzunluğu 56, genişliği de
3,5 metredir. Orta noktasındaki yüksekliği 12

manlı Eserleri” adlı kitabın ön kapağında yer alması bir rastlantı değildir
her halde? Yapımı 15.
asra dayanan bu eserin,
bir Roma köprüsü olarak

az 100 yıl daha artırdı’
dediler. Ayrıca bu meşhur Şeytan Köprüsü’nün
10 km’lik asfaltlanacak
bir yol sorunu vardı, o
işin de sonuna geldik
sayılır. Yolun 7-8 km’si
asfaltlandı. Geriye asfaltlanacak kısa bir mesafe kaldı. Bundan sonra
her bir motorlu araç sahibi, köprüyü rahatlıkla
ziyaret edebilir. Bundan
sonra bölgemizdeki her
türlü tarihi esere sahip
çıkacağız. Ayrıca doğanın güzelliğine ve korunmasına özen göstereceğiz. Bu konuda herkes
müsterih olsun!” dedi.
Gerçekten, biraz geriye dönüp baktığımızda,
Eğridere şehrinin eski
görüntüsünün tamamen
değiştiği görülmektedir. Zira şehir içinde
var olan eski yapıtların
bazısı korunmuş, bazısı da yıkılıp yenilenmiş.
Şehrin boş yerleri imara
uygun olarak parsellenmiş ve bu alanlara ihtiyaca uygun yeni binalar
dikilmiş. Yeni inşa edilen
blokların bir kısmı devlet
kuruluşu, bir kısmı da
ihtiyaç olarak konut yapılmış. Önceleri şehrin
sadece iki yerinde küçük
hastane varmış. Bunlardan biri kadın doğum
hastanesi, diğeri de tek
doktorlu hastane imiş.
Hastalar çok acil durumlarda, Kırcaali’ye sevk
ediliyormuş. OsmanlıRus Savaşı yıllarında,
bir Rus subayı burada
görevde bulunmuş. Ve
bir gün ona memleke-

tinden, bir arkadaşından
mektup gelmiş. Arkadaşı merakından, “Senin
memlekete doğru ne var,
ne yok? ”diye sormuş.
Eğridere’de görevini ifa
etmekte olan arkadaşı
da, ona cevap olarak
kendi dilinde ( Rusça)
şunları yazmış:“Dve,tri
kışti ot star stil / İ do tiyah edno minare/ Po
sredata most izgnil/ Vat
tebya Eğridere!” dörtlüğünü göndermiş. Bunun Türkçe tercümesi
şu anlama gelmektedir.
“ Eğridere’de, eski usül
iki- üç ev/ Yanında bir
minare/ Ortasında ise
çürümüş eski bir köprü/
İşte sana Eğridere!”/ Bu
sözler, Eğridere’nin geçmişini ifade etmektedir
ve hala kulaktan kulağa
dolaşmaktadır.
Ardino bölgesine bol
miktarda yağmur ve kar
yağar. Buranın yazları
oldukça kurak ve sıcak
geçer. Hatta kasabayı
ikiye bölen Kocadere,
çoğu defa susuz kalır
ve kurur. Yağışlı zamanlarda derenin su doluluk
seviyesi yükselir ve çılgın taşkınlıklara neden
olur. Bölgenin kışları ise
çok çetin ve soğuk geçer. Kış aylarında, havanın ısısı sıfırın altında
10-15 dereceye kadar
düşmektedir. Yıllarca
kendi reyine bırakılan
dere suyu, kendine has
eğrili büğrülü bir yol çizmiştir. Kasaba, belki de
adını buradan almıştır.
Bundan 10-15 yıl önce,
kasabanın içinden geçen
derenin çılgın sularına
karşı bir takım önlemler
alınmış. Bunlardan birincisi olarak, önce derenin su yatağına belli bir
aralıklarla beton setler
çekmek olmuş. Ardından derenin karşılıklı
olarak, her iki tarafına
belli bir yükseklikte kalıp çakılmış ve akabinde
de geniş beton duvarlar
işlenmiş. Şehrin kuzey
batı istikametinde yer
alan, Kocaosmanlar mahallesi tarafından gelen
derenin üzeri tamamen
kapatılmış ve büyük bir
alan kazanılmış. Haliyle
burası geniş bir pazar
yerine dönüştürülmüş.
Eğridere, kasaba ilan
edildikten sonra muazzam bir büyüme göstermiş. Nüfus sayısı artmış
ve yeni konut ihtiyacı
doğmuş. Kısa sürede; iki
tane lise, ilkokul, hastane, belediye binası, devlete ait binalar, iplik bük-

me ve örme fabrikaları,
dikiş nakış konfeksiyon
atölyeleri, metal işleme
fabrikası, tütün işleme
binaları, ekmek fabrikası
vb. ticaret müesseseleri
hep göze batanlar içinde
gelmektedir. Buna göre,
bölgede yeni hastane
yapımına ihtiyaç duyulmuş. Hastane dört katlı
olup, oldukça büyük ve
çok amaçlı olarak inşa
edilmiş. Yapılışı bir hayli
uzun sürmüş ve yapımı
sırasında bir asker düşüp hayatından olmuş
ve bir asker de ağır yaralanmış. Hastanenin
inşaatına 1953 yılında
başlanmış ve yapımı 3-4
yıl sürmüştür. Hastanenin yapımında. Ordunun
ikinci sınıf askeri sayılan,
emekçi askerler çalıştırılmış. Hastanenin inşaatı
sırasında bir er elektrik
akımına kapılıp hayatını kaybetmiş ve birkaç
asker de yaralanmış.
Hastaneye, her bölümden uzman doktor tayin
edilmiş. Hastanenin ilk
başhekimi Op. Dr. Marinov olmuş. Kendisi genel cerrah uzmanıymış.
Hastane, bölgedeki tüm
köylere hizmet vermekteymiş. Buranın ilk yerli
doktorları arasında Dr.
Kadir Kabakçiev (Kabakçıoğlu), Diş Hekimi Rafet
Mehmedov( Altındiş), Dr.
Raif Yaşarov (merhum),
Op. Dr. Halil Çavuşev,
Dahiye uzmanı Dr. İsmail Ferhadov. Dr. Ömer
Hayrullov( Kadıoğlu) vb.
gelmektedir. Sağlığın dışında da, birçok dalda
çeşitli meslekte yüksek
diploma sahibi olanlar
olmuş. Eğridere, esasen şair ve yazarların
memleketidir. Bu diyarda
doğup yetişen ve eserleri ile ün yapmış birçok
edebiyatçımız var. Bunlar arasında; yazar Halit Aliosmanov ( Dağlı),
Naci Ferhadov, Faik İsmailov, Şahin Mustafov,
Saffet Mustafov, Nejat
Behçedov ( Nihat Altınok), Ali Durmuşev vb.
gelmektedir. Uzun göçlerden sonra, merkezde
ve bölgedeki nüfus sayısı tekrar düşmeye başlıyor. Bununla beraber
hastane bünyesindeki
bazı kadrolarda azalma
gözleniyor ve çok ağır
hastalar yeniden Kırcaali Devlet Hastanesine
gönderilmeye başlıyor.
Mümün ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa

Devamı gelecek
sayıda -->
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O, milli kahramanımızdır
Koşukavaklı İsmail
Efendi’nin (Tulumov)
oğlu Enver, spor akademisinden mezun olduktan sonra Kırcaali’de
halter antrenörü olarak
çalıştığı yıllarda köyleri gezip, okullarda
genç halterciler keşfi
yapmaktayken rastladı Mestanlı “P. Beron” oklundaki Naim’e.
Ahatlı’nın, kuş uçmaz,
kervan geçmez, 8-10
hanelik Dercolla (Razdelna) mahallesinde
doğmuş olan Naim’in
otobüs şoförü babası Süleyman (Bomba)
oğlu Naim 7 yaşındayken kasabaya gelmişlerdi. Naim on yaşında
halterle tanıştı. On beş
yaşında Brezilya’da
gençler dünya şampiyonasında iki altın madalya alarak 52 kiloda
dünya şampiyonu oldu.
Bu ilk önemli başarısını
elde ettiğinde Kırcaali
ilinde de yılın sporcusu seçilmişti. Cenab-ı
Allah’ın yürü ya kulum
dediği Naim Süleymanov, 18 yaşında halter
sporunun zirvesindeydi. Onun bu başarısını

gören yöre halkının ağızında “Anasını doğum
sancıları tuttuğunda
traktörle Ahatlı (Ptiçar)
tren durağına ulaştırıp
trenle hastaneye yetiştirmek üzereyken doğum, köy mezarlığında
gerçekleşir. Onu erenlerin yattığı mezarlıkta
doğurmasından dolayı,
bu çocuk er gücüne
sahip” söylentileri yayılmıştı.
İntikamı misli ile
oldu
Nitekim 1984 yılının
son ayı, son günlerinde
Mestanlı Türklerinin adlarını zorla değiştirmeye başladıklarında yöre
halkının üzerine çullan
kara bulutlar, başarılar

EDEBİYAT

Kırcaali Haber 3

Naim’in ardından…
dünyasında uçmakta
olan Naim’in de kanadını, onurunu, şerefini

tek kişinin olmadığını
gören gardiyan da tuhaf bir olay olduğunu

terdi” ifadelerini kullandı.
Onu Türkiye’de Baş-

ettiği Enver Türkileri ve
Naim’le aynı kategoride
yarışan rakibi Yunan
halterci Leonidis. Leonidis, duygularını şu
sözlerle paylaşıyordu:
“Naim, ağırlık kaldırma
kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım
ve ona yakın olduğum
için çok şanslıyım. O
beni daha iyi bir atlet

yaptı. Çünkü o benim
için ve ağırlık kaldırma
camiasındaki herkes
için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum
ki hiç kimse onun gibi
olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti.”
Rekorları erişilmez bir
sporcu, eşine az rastlanan bir Türk ve milli
kahramanı, sen anavatanın toprağında rahat
uyu, sen bu dünyada
gerekeni yaptın. Ruhun
şad, cennet mekânın
olur inşallah!
Mehmet TÜRKER

Naim Süleymanoğlu kimdir?

kırmıştı. Kırıldığını, ezildiğini, mahvolduğunu
pek belli etmeden yine
Bulgar bayrağı altında
çalışmaya ve yarışmalara katılmaya devam
ediyordu. 1985-86 yıllarında rekor üstüne
rekor kırmasına, biz
Bulgaristan Türkleri se-

vinemiyorduk, meğer
onun da sevinmediğini daha sonra anladık.
Hatta onu milli takımda
yer almasından dolayı
kınayanlar da çoktu.
Her yiğidin içinde bir
aslanın yattığını ancak
ertesi yıl T.C. Avustralya Büyükelçiliği’ne
sığındığında anlayabildik. Belene Ölüm
Kampı’nda olduğu gibi
Bobovdol Kampı’nda
da gizlice radyodan
batı radyo yayınlarını
dinliyorduk. O gün öğle
saatlerinde Naim’in iltica ettiği haberini aldık.
Akşam Bulgar televizyonundan 8 haberlerini
izlemek için kulübe toplandık. Bizden dışarıda

anlamış olacak ki, o da
kulübe girdi. Haberlerin
akışı esnasında beklediğimiz haber anons
edilince, öyle güçlü bir
alkış koptu ki kulüpte,
hepimiz bayram etmeye başladık. Bizim için
kurtuluşun bir ışığı yanmıştı. Naim’in bu davra-

nışını Bulgar edebiyat
eleştirmeni ve siyasetçi
Aleksandır Yordanov
vefatı üzerine kaleme
aldığı “Elveda Naim”
yazısında
“ Türkler in adlarını
değiştiren caniler, o
günlerde Naim’in canını dişine takarak,
sabır gösterdiğ inin
farkında değillerdi. O
fırsat eline geçtiği an
(Avustralya’da) kendisine ve biz Bulgarlara
dünyada insanın onurunun ve gururunun
madalya ve spor başarılarından daha önemli
olduğunu ispat etti. İşte
o zaman ismini geri
alarak, hayatında en
önemli başarısını gös-

bakan Özal karşıladı
Başbakan Yıldırım
uğurladı
Naim iltica etmeden
önce Bulgaristan’dan
çok kişi ölümü göze
alarak ailece sınırdan
kaçtı. Milletvekili, kültür ve sanat adamları
da başka ülkelere çıkarak sığınma hakkı istediler. Anavatan
Türkiye’ye ulaştıklarında Bulgar zulmünü anlattılar. Fakat Naim’in
Bulgaristan’dan kaçışıyla Jivkov rejimine
en büyük darbe inmişti,
Bulgaristan Türklerinin kaderi değişecekti.
Dönemin Başbakanı
Turgut Özal da bakanlar kurulu toplantısında
“Komünist ülkelerde
sporculara çok önem
verilir. Onlar için tüm
imkânlar yaratıldığı
halde bu çocuk bize
sığınmak istiyorsa, orada ciddi baskılar olmalı.” şeklinde görüşlerini
açıklamıştı. Türkiye’ye
sığındıktan sonra gittiği
ülkelerde Bulgaristan
Türklerinin çektiği çileleri dile getirerek Jivkov
rejimini de dize getirmiş, dünyanın gözünde
milli kahraman olmuştu.
İstanbul
Fatih
Camisi’nde on binlerin
katıldığı cenaze töreninde Başbakan Binali
Yıldırım başta olmak
üzere çok sayıda bakan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
da hazır bulundular. Fakat o gün orada sürpriz
iki isim vardı: biri Naim’i
keşfeden, onu Naim
Süleymanoğlu yapan
hocası, Naim’in de kendisine “şefe” diye hitap

N a i m Süley mano ğ lu, 23 O c ak 19 67 'de
Bulgaristan'da doğdu.
Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.
15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya
gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın
madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran
ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter
tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.
1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5,
silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı.
Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986
yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden
katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak
dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'nda

ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar
kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun
Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran
sporcu oldu.
1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na,
Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu,
ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya
Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan
ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk
Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama ve
Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını yeniden geri aldı.
1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı
ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası
Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En
İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında,
3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya
rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan,
Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.
Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı
devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim
Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun
Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.
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AB Komisyonu, Bulgaristan’ın İlerleme Raporu’nu Açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İşbirliği ve İzleme Mekanizması çerçevesinde hazırlanan
Bulgaristan’ın yeni İlerleme Raporu’nu açıkladı. Raporda komisyonun
geçen Ocak ayındaki
raporunda yer alan 17
tavsiyenin Bulgaristan tarafından yerine getirildiği
kaydedildi.
Raporda birçok alanda
ilerleme olduğu, ancak
daha çalışılması gerektiği açıkladı.
AB Komisyonu Birinci
Başkan Yardımcısı Frans
Timmermans, raporla
ilgili şöyle konuştu: “Birçok alanda ilerleme var,
ancak daha çalışılması
lazım. Bulgaristan, birkaç tavsiyemizi yerine
getirmiştir veya birkaç
tavsiyemiz konusunda
ilerleme kaydetmiştir, ancak bu hala hepsini kapsamıyor. Hedefe doğru
ilerleme kaydedilmesi ve
AB Komisyonu’nun mevcut döneminde İşbirliği ve
İzleme Mekanizması’nın
sonlandırması için plan-

yaptığı belirtildi.
Yüksek Yargı Kurulu
üyeleri arasında sürekli
gerginlik yaşanmasının
endişe yarattığı ifade
edildi.
Raporda, daha önce
iki raporda tespit edildiği
gibi 2014 yılının sonunda Sofya Şehir Mahkemesi Başkanı Vladimira
Yaneva’nın mahkemeye
verilmesine neden olan
kötü uygulamaların tespit

lanan tüm reformların
yapılması ve gecikmenin
önlenmesi konusunda
Bulgaristan Cumhuriyeti
hükümetine güveniyorum”.
Raporda bulunulan tavsiyeler konusunda önemli
ölçüde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Yılın başındaki siyasi istikrarsızlık
reformların uygulanma-

sında gecikmeye yol açmışsa da, mayıs ayından
beri sürecin hızlandığına
dikkat çekildi.
Birinci gösterge yargı reformuna işaret eder. Bağımsız ve hesap verebilir
bir yargı sistemine ilişkin
istikrarlı bir anayasal çerçeve oluşturulmasına yöneliktir.
Fakat raporda son 10

yıl zarfında Bulgaristan’ın
adli makamlarının iyi idaresi ve hakimlerin ahlaki
standartlarının güçlendirilmesinin yanı sıra Yüksek Yargı Kurulu’nu ikiye
ayırma amacıyla Yüksek
Yargı Kurulu’nun işleyişinin iyileştirilmesi ve
Yüksek Yargı Kurulu Müfettişliği kurması için iki
kez Anayasa değişikliği

HÖH, Bulgaristan’ın İlerleme Raporu’nu
tam bir başarısızlık olarak değerlendirdi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan
Bulgaristan’ın İlerleme
Raporu’nu beğenmiyor.
Mecliste basın mensuplarına brifing veren HÖH
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı, raporu tam bir
objektif başarısızlık olarak
değerlendirdi. Karadayı,
raporda yer verilen saptamaları değerlendirdi.
Karadayı, raporun sonunda gözle görülür sonuçlar beklendiğinin ve
göstergelere tatminkar
bir şekilde uyulmadığının
belirtildiğini ve İşbirliği

ve İzleme Mekanizması çerçevesinde yapılan
tavsiyelere yakın zamanda uyulması gerektiğini

söyledi.
HÖH başkanı, yapılmamış işler için birçok
mazeret bulunabileceğini

Yeni bir kuş gribi tespit edildi
İl merkezi olan
Pazarcık’a bağlı Sinitevo köyünde halk arasında tavuk vebası olarak
bilinen kuş gribi virüsü
tespit edildi. Kuş gribi
salgını bir kümeste tespit edildi.
Pazarcık Gıda Güvenliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada
salgın tespit edilen kümesin etrafındaki üç kilometrelik alanda bulunan kuşlara aşı yapıldığı
bildirildi. Buna rağmen

ilçede daha 10 köy gözetim altında tutuluyor.
Bratsigovo ve Peştera

ilçelerine bağlı köyler de
karantina altına alındı.
Pazarcık Gıda Güven-

ve raporda tespit edilen
sorunlarla başa çıkılması
için Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisine
iklim değişikliklerinin bile
engel olabileceğini ileri
sürdü.
HÖH Genel Başkanı,
“Başka şeyler için bahaneler bulalım” diye altını
çizdi.
2009 yılından bu yana
devletin kimi istisnalarla
birlikte GERB tarafından
yönetildiğine dikkat çeken
Karadayı, yine de bazı
alanlarda ilerleme kaydedildiğini kabul etti.
Kırcaali Haber

liği İl Müdürlüğü, an itibariyle bölgede başka
kuş gribi vakaları tespit
edilmediğini bildirdi.
Hatırlatmak gerekirse,
son bir ay içinde ülkenin
birkaç yerinde kuş gribi
salgını tespit edilmişti.
En çok sayıda kuş gribi
vakası Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), Haskovo
(Hasköy), Gabrovo, Burgaz, Sliven (İslimiye)
ve Yanbol illerinde tespit edilmişti. Bu illerde
kuş gribi nedeniyle 100
000’den fazla tavuk öldürülmüştü.
Kırcaali Haber

edildiği olaylarla ilgili tepkilerin geciktirildiği ve yetersiz kaldığı anımsatıldı.
Bu durumun Yüksek Yargı
Kurulu’na gereğinden fazla etki edildiği iddialarını
güçlendirdiği belirtildi.
AB
Komisyonu,
Bulgaristan’ın da en son
yapılan Anayasa değişikliklerinin uygulanması
konusunda kalıcı sonuçlar
göstermesini bekliyor.
Kırcaali Haber

Araçlara kış lastiği
zorunluluğu getirildi

Trafik Denetleme Genel Müdürlüğünden yapılan
açıklamada araçlara kış lastiği zorunluluğunun uygulanması gerektiği anımsatıldı.
Bulgaristan’da yürürlükte olan Karayolu Trafik
Yasası’na göre 15 Kasım-1 Mart döneminde araçlara
kış koşullarına uygun lastik veya taban yüzeyi derinliği
4 mm'ye eşit veya daha az olmayan lastik takılması zorunludur. Teknik özellikleri kış koşullarında kullanımına
izin veren, sürücü ve onlarla seyahat eden yolcular
için daha güvenli lastiklerin kullanılması tavsiye edilir.
Trafik Denetleme Genel Müdürlüğü tarafından trafik
kazalarının azaltılması için trafikte yer alan herkesin
uyması gereken önemli kurallar hatırlatıldı. Yolcu taşıma aracı teknik yönden sağlam, bisikletin ise fren
sistemi ve zili olması gerekir.
Yağmur veya kar yağışları sırasında araç silecekleri
çalışmayan aracın kullanılması yasaktır. Araç zincirleri yalnızca kışın yol şartları bunu gerektirdiği zaman
kullanılır.
Araçlarda emniyet üçgeni, ilk yardım seti, yangın
söndürme tüpü ve yansıtıcı yelek bulundurulması zorunludur. Kışın motorlu taşıt araçlarında ayrıca antifriz
olması, cam temizlemek için antifriz dolu rezervuar,
kar zincirleri, yeterli yakıt, akü şarj cihazı, araç çekme
halatı ve battaniye de bulundurulması tavsiye ediliyor.

321 leva altında emekli
maaşı alanlara ikramiye
Bakanlar Kurulu oturumunun başında Başbakan
Boyko Borisov, hükümet kararıyla Noel Yortusu ve
Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla emeklilere ikramiye verilmesi için devlet bütçesinden 50 milyon leva tahsis
edileceğini bildirdi.

İkramiye önümüzdeki yıl yoksulluk sınırı olarak belirlenecek 321 leva altında maaş alan emeklilere 40’ar
leva ödenecek.
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) tarafından düzenlenen tartışma toplantısına
katılan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser
Petkov, “321 leva altında maaş alan emeklilere 40’ar
leva ikramiye ödenecek” diye doğruladı. 2018 yılında
yoksulluk sınırının 321 leva olarak belirlenmesi önerildi. Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) hesaplarına göre
Noel Yortusu ve Yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 1 243
000 emekliye ikramiye verilecek.
Bakan, ikramiyenin Aralık ayı emekli maaşlarıyla
birlikte verileceğini bildirdi.
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Brexit’e rağmen Sofya ve Londra
ortaklığa devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan
açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev,
Birleşik Krallık Sofya Büyükelçisi Emma Hopkins
ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı
konutunda yapılan görüşmede Radev, “Birleşik Krallık, Bulgaristan’ın
Avrupa’da stratejik ortağı
ve NATO üyesi müttefik
bir ülkedir” diye kaydetti.
Cumhurbaşkanı, “Ülkemiz yargı sisteminde
kilit reformlar yapılması,
yolsuzluk ve organize
suçlarla mücadeleden
olumlu sonuçlar alınması konusunda Londra’nın
desteğine büyük değer
veriyor” diye konuştu.
Radev, görüşme sırasında Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasından sonra da Sofya
ve Londra’nın savunma,

Büyükelçi Emma Hopkins, İngiltere'nin önleyici
faaliyetler konusundaki
ve Birleşik Krallık’ta kayıtlı olup Bulgaristan’da
yapılan ihalelere katılan
firmaların deneyimi dahi
kamu siparişleri verilmesi
ve uygulanması sürecinde
deneyimini paylaştı.
Cumhurbaşkanı’nın ifadelerine göre yolsuzluk ile
mücadele gerçek zamanda yapılmalı, yolsuzluk
eyleminden sonra değil.
Radev, yolsuzluğa karşı
yasal önlemlerin alınması, yolsuzluk vakalarının

göç, terörle mücadele,
yargı reformu, ekonomi ve
yatırımlar gibi karşılıklı yarar sağlayan kilit alanlarda
etkili işbirliğini devam ettireceklerine dair kanaat
getirdi.

Cumhurbaşkanı Radev
ve Emma Hopkins, Avrupa sınırlarının korunması
için uzun vadeli tedbirlerin
alınması ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin
tüm Avrupa ülkelerinin ya-

rarına olduğu görüşünde
birleştiler.
G ö r ü ş m e d e
Bulgaristan’ın yolsuzlukla
mücadele için etkili önlemler alınmasına yönelik
çabalarına odaklanıldı.

İspanya, Bulgaristan’ın Schengen
Bölgesi’ne katılımını destekliyor
İspanya’yı iki günlük
ziyarette bulunan Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva,
İspanya Dışişleri Bakanı
Maria Dastis Quedo ile
görüştü. Görüşmede Quedo, “İspanya hükümeti
Bulgaristan’ın Schengen
Bölgesi’ne katılımı ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Dönem Başkanlığı konusunda Bulgaristan’ı var
gücüyle destekleyecek”
dedi.
İki diplomat, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu
belirtti.
Zaharieva, “Sizin tarafınızdan her zaman tam
destek gördük, içişleri ve
adalet bakanlıklarımız
arasında iyi bir işbirliği
var. İspanya firmaları
ülkemize önemli ölçüde
yatırım yapıyor, seyahatler ve turist ziyaretlerinde artış görülüyor.
Burada yaklaşık 300 bin
Bulgaristan göçmeni bulunuyor, hepsi İspanyol
toplumuna iyi bir düzeyde
entegre olmuş durumdadırlar” diye belirtti.
Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri

Bakanı, Bulgaristan’ın
Katalonya’da bağımsızlık
referandumundan sonra
İspanya’nın toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini ve egemenliğini destekleyen ilk ülkelerden

de huzurun korunmasına ve nüfusa yönelik tüm
idari hizmetleri sunmaya
devam etmeye ve seçimlere hazırlık yapmaya gayret edeceğiz. Yeni
yönetime sahip bölgesel

biri olduğunu anımsattı.
Zaharieva, “Erken bölgesel seçimler yapılması
kararı almanızın mümkün
olan en kısa sürede bölgedeki hayatın normale
dönmesine yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Bizim için hukukun üstünlüğü AB’nin temeli üzerine
kurulduğu değerlerinden
biridir. İspanya’daki yargıya güveniyorum” dedi.
Quedo,”Bulgaristan’ın
bize verdiği destek için
teşekkür ederim. Bölge-

polis idaresi düzenin garanti etme işini başarıyla
yürütüyor. 2000’i aşkın
şirket, Katalonya’dan çekildi ve ilde işsizlik oranı
arttı” dedi.
Quedo ve Zaharieva,
Batı Balkan ülkelerinin
AB perspektifini ele aldılar.
Zaharieva, “Batı Balkan
ülkelerinin AB entegrasyonunun alternatifi yok.
Bu ülkelere, özellikle de
genç ülkelere siyasi destek verilmesi ve net bir

perspektif kazandırılması lazım. Bu ülkelerinin
genç nüfus oranı yüksek,
istihdam oranı yüksek,
onlar istikrarsızlığa ve
hibrid propagandasına
elverişli devletler” dedi.
Görüşmede Bulgaristanın AB Konseyi Dönem
Başkanlığı kontekstinde
savunma ve güvenliğe
yönelik politika, sığınma
politikasında reform, yeni
iş pozisyonları açılması,
ekonomik büyüme ve
yenlikler, uyum politikasına destek, Brexit gibi
AB’nin gündemini oluşturan güncel konular ele
alındı. İki ülkenin dışişleri
bakanları çoğu öncelikli
konularda görüşlerin örtüştüğünü saptadılar.
Başbakan Yardımcısı
Zaharieva, İspanya Meclisi İspanya-AB Karma
Komisyonu Başkanı Maria Soria Rodriguez Ramos ve İspanya Adalet
Bakanı Raphael Catalah
ile de görüştü.
Zaharieva’nın Madrid
ziyareti, 12 yıldan beri
bir Bulgaristan Dışişleri
Bakanı’nın İspanya’ya
yaptığı ilk ziyaret oldu.
Kırcaali Haber

zamanında açığa çıkarılması, soruşturulması ve
yolsuzluğun önü kesilmesi ve yapanların cezalandırılmasına yönelik kapasitenin artıracağına dair
kanaatini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Radev,
Brexit’in resmi olarak gerçekleşmesinden sonra
Birleşik Krallık’ta, öğrenim
gören ve çalışan Bulgaristan vatandaşlarının tüm
haklarının garanti edileceğine dair Bulgaristan’ın
beklentilerini ifade etti.
Kırcaali Haber

'Türk soylu Bulgaristan ve
Yunanistan vatandaşları
ikametgah belgesi alabilecek'
1. sayfadan devam

düşer. Çünkü biz, AK
Parti olarak 2002'de
iktidara geldiğimiz tarihten itibaren, devlet
ve millet kaynaşmasını
temin etmek için politikalar gerçekleştirdik.
Bu da nasıl olacak? Bir
kişi, millet-devlet nezdindeki bir kurum veya
kişiye, bir memur veya
görevlinin yanına gittiği zaman bir mahkeme
duvarıyla karşılaşmayacak. Güler yüzlü, ona
hizmet eden bir anlayışla yaklaşım gösterilecek. Eğer bu konuda
gerçekten böyle davranış gösterenler varsa
oraya neşter vurmak
da bizim görevimiz. Bu
noktada gereken yapılacaktır."
"Önemli bir ivme yakaladık"
Uzun dönemli ikametgahla ilgili birtakım
hususların gündemde
olduğuna işaret eden
Çavuşoğlu, şu görüşlere yer verdi:
"Şu anda müsteşar
bey imzaladı. Biraz
evvel görüştük, henüz
bakanımızın imzası
gerçekleşmemiş. 31
Aralık 2017'ye kadar
Türkiye'ye giriş yapmış olan Türk soylu
Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları

uzun dönem ikametgah belgesi alabilecek.
Yazımız hazır, imzada
şu anda. İnşallah bir
aksilik olmazsa birkaç
gün içinde onu da size
ulaştıracağız. Bizim
bakış açımız, her daim
insana, halka, hakka
hizmet olmuştur. Bakış
açımız, kişinin geldiği
yer, dili, dini, ırkı, rengi
ne olursa olsun bu ülkede kendisini birinci
sınıf vatandaş hissetmesi gerektiğiyle ilgili
bir yaklaşım olmuştur.
Şu ana kadar atmış
olduğumuz adımlar,
yaptığımız işlemlerle
bu noktada önemli bir
ivme yakaladık."
Çavuşoğlu, Balkanlarda barışın sağlanmasının önemine değinerek, "Balkanlarda
barışı sağlamadığınız
sürece küresel barışı
sağlayamazsınız. Şunu
unutmayınız ki iki dünya savaşının ateşinin
yakıldığı, kıvılcımının
çakıldığı yer, Balkanlardır. Balkanlardaki huzur
ve barış ortamı, eğer
zayi olursa bu, bütün
dünya için büyük bir
tehdit olur. Bizim bakış
açımız, bütün kardeşlerimizin orada insanca
ve birinci sınıf vatandaş
olarak yaşamaları ve
gerekli itibarı görmeleridir." ifadesini kullandı.
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2016 yılında 40 bin genç istihdam edildi
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov,
“2016 yılında 40 bin genç
İstihdam Ajansı aracılığıyla reel sektörde çalışmaya
başladı” diye bildirdi.
2017 yılının Ocak-Eylül
döneminde 29 yaş altı
31 bin 300 genç İstihdam
Ajansı aracılığıyla birincil
işgücü piyasasında çalışmaya başladı.
Rusçuk şehrinde düzenlenen “Eğitim, İşgücü
Piyasası ve İş” konulu
konferansın açılış konuşmasını yapan Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı
Biser Petkov, “2016 yılında toplam 40 269 genç
işe başladı” diye belirtti.
Bakan Petkov, “Emek
piyasasında talep ile arz
arasında denge oluşturması günümüzde küreselleşen ve yüksek teknoloji dünyasında zor bir
iştir. Eğitim, iş dünyası ve
kamu istidam kurumlarının ortak çaba sarf etmesine ihtiyaç duyuluyor”

diye altını çizdi.
Petkov, “İşsizliğin düşük
oranda olması ve yaklaşık
4 000 yüksek eğitimlinin
işsiz olması halinde her
bir diplomalı uzmanın hızlı bir şekilde uygun iş pozisyonuna yönlendirilmesi
çok önemlidir” diye düşünüyor. Bakan, “Bu hedefe

ulaşılması için istihdam
politikası doğrultusunda
bireysel hizmetler, ücretli
staj, temel yetkinliklere
yönelik eğitim programları gibi çeşitli araçlar uygulanıyor” diye sözlerine
ekledi.
Pet kov,” Bulgar i st an,
gençlere eğitim, istihdam,

ilk deneyim, çalışma alışkanlıkları ve sosyal entegrasyon için çeşitli fırsatlar
sunan AB’nin Gençlik
Garantisi Programı’nı başarılı bir şekilde uyguluyor. Her yıl işsiz gençlere
eğitim ve sübvansiyonlu
istihdam sağlanan Ulusal
İstihdam Eylem Planı uy-

Özelleştirme ihalelerin soruşturulması için
Anayasa’da değişiklik yapılacak
Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Danail Kirilov,
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) par tisinin
özelleştirme ihaleleri ile
ilgili soruşturma açılabilmesi için zaman aşımının
kaldırılması üzere Meclise
Anayasa değişikliği teklifi
sunacağını bildirdi. Konuyla ilgili GERB Genel
Merkezinde düzenlenen
basın toplantısında iktidar
parti, çalışma grubunun
özelleştirme anlaşmalarına ilişkin soruşturma
açılabilmesi için Anayasa
değişikliği teklifine yönelik
çalışmalardan elde edilen
sonuçları duyurdu.
GERB, Meclisteki tüm
grup başkanlarına onların gerçekten yolsuzlukla
mücadele edip etmediklerinin ortaya çıkması için
Anayasa’da değişiklik
yapılması için imza dilekçesine katılma teklifinde
bulunacak.
Danail Kirilov, “Ceza
Kanunu ve Anayasa’da
değişiklikler yapılması
dahi 5’ten fazla seçenek
sunan tüm yasal imkanları
yoğun bir şekilde tartıştık.
Anayasa değişikliği ihtimaliyle bağlantılı olarak
hukukla ilişkili tüm gerçekleri ve koşulları iyice
analiz ettik. Bunun en iyi
yasal çözüm olduğunu
düşünüyoruz” diye belirtti.

Kirilov’un ifadelerine göre
özelleştirme ile ilgili suçlar
Bulgaristan’ın demokratik
gelişimi açısından büyük
önem taşıyor. Kirilov,
Anayasa’da değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin
devasa boyutlardaki devlet ve belediye mülkiyetinin dağılımı konusunda

açıklık getireceğini düşünüyor.
Milletvekili, “Devlet mülkiyetinin dağılımında birçok suç işlendi ve bu da
dolayısıyla tepkilere yol
açtı” diye kaydederek,
özelleştirme ile ilgili konunun doğrudan yolsuzlukla
ilgili olduğunu belirtti. Kirilov, “Ceza Kanunu’nda
değişiklik yapılmasına
yönelik geçici yasal düzenleme girişimiyle ilgili
Anayasa Mahkemesi’nin
2016 yılında çıkarttığı en
kesin kararını inceledik”
dedi.
Hukuk Komisyonu Başkanı, “Toplantı yeter sayısının en yüksek olmasını

gerektirmesine rağmen
Anayasa değişikliği teklifimizle en istikrarlı sonucu alacağız” diye belirtti.
Milletvekili, “Bulgaristan’ın
taraf olduğu ceza uygulaması ile ilgili tüm uluslararası anlaşmalara uygun
olmasına dikkat ettik”
dedi.

Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Desislava
Atanasova, “Tüm Meclis
gruplarına bu değişiklik
tekliflerini desteklemelerini önereceğiz. Burada
paradoksal olan şu ki, bu
tür özelleştirme ihalelerinde yer alan Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
lideri Sayın Korneliya
Ninova’ya da bu dilekçeyi
imzalamayı önereceğiz”
diye kaydetti.
Milletvekili Toma Bikov,
değişikliklerle devleti soyanların evlerinde rahat
uyuyamamaları ve yetkili
makamların onlar hakkında soruşturma açmasına
imkan verilmesi hedeflen-

diğini söyledi. Milletvekili,
“Bununla hepimiz Bulgaristan toplumuna demokrasiye geçiş döneminde
bu tür kötü uygulamalarla
mücadele etmek için gereken iradeye sahip olduğumuzun işaretini vereceğimizi umuyorum. GERB
partisi olarak özelleştirme
anlaşmalarının
dağılımına iştirak
etmediğimizden
dolayı bizde aşağılık kompleksi
yok” diye sözlerine ekledi
Hak ve Özgürlükler Hareketi
( H Ö H) M e c l i s
Grubu Başkan
Yardımcısı Yord a n Ts o n e v ,
GERB’in özelleştirme
ihaleleriyle ilgili soruşturma yapılması arzusunun
yerine getirilebilmesi için
Anayasa değişikliği teklifi sunulmasına ilişkin
HÖH’ün imza kampanyası
başlatacağını duyurdu.
Anayasa değişikliği teklifi sunulması için en az 60
milletvekilinin buna ilişkin
dilekçeyi imzalaması gerekir. Anayasa değişikliği
teklifinin kabul edilmesi
için 180 milletvekili tarafından desteklenmesi
veya yeniden Meclis Genel Kurulunda tartışılması
için en az 160 milletvekilinin imzası yeterlidir.

gulanması için finansman
sağlanıyor. Devlet, il ve
belediye idarelerinde çalışmaya yönelik Kariyere
Başlangıç Programı da
başarılı bir şekilde uygulanıyor” dedi.
“G enç lik İst ihdamı”,
“Gençlerin Eğitimi ve
İstihdamı”, "Çalışmaya
Hazır” program tedbirleri kapsamında binlerce genç staja veya işe
başlayabilir. Bu program
tedbirlerince çalışanların
maaşları İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde ödeniyor.
2017 yılının Eylül ayına
kadar 6896 genç AB tarafından finanse edilen

programlar kapsamında
işe başladı. 2016 yılında
işe başlayanları sayısı ise
19 064 kişidir.
Petkov, Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının 2030'a kadar
Bulgaristan'da işgücü
piyasasının gelişimi için
tahminler hazırladığını ifade etti. Bu tür tahminlerin
okullara ve üniversitelere
alınacak öğrencilerin sayısının belirlenmesi açısından eğitim sistemine
yardımcı olduğunu dile
getirdi.
Konferans Rusçuk Angel
Kınçev Üniversitesi ve İstihdam Ajansı tarafından
düzenlendi.
Kırcaali Haber

17 297 çocuk okula
yeniden döndürüldü
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada çocukların zorunlu okula ve anaokuluna gitmesi
ve kalmasına yönelik kurumlar arası mekanizması
Koordinasyon Birimi oturumunda Başbakan Tomislav
Donçev, “Şu ana kadar yapılanlar, süreçte yer alan
tüm kurumların ortak ve koordineli çalışması ve güçlü
motivasyonu olmadan mümkün olmazdı. Gelecekteki
başlıca önceliklerimiz, çalışmalardan alınan sonuçların
korunması ve geliştirilmesidir” diye konuştu.
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, bu yönde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçları tanıttı. Sonuçlara göre 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle 5 ile 18 yaş
arasında 206 378 çocuk ve öğrencinin okuldan erken
ayrıldığı veya hiçbir zaman okula gitmediği tespit edildi.
Bunlardan 17 297 çocuğun okula yeniden döndürüldü-

ğünü belirtildi.
Ülke genelinde bu tür çocukların bulunması için 162
962 adresin ziyaret edilmesi üzere toplam 1103 ekip
oluşturuldu. Ekiplerde öğretmenler, okul müdürleri,
sosyal hizmet işçileri, polisler, belediye görevlileri,
Reşit Olmayanların Antisosyal Davranışlarıyla Mücadele Komisyonu temsilcileri, arabulucular, sivil toplu
kuruluşları temsilcileri yer aldı.
Yapılan ziyaretlerin yüzde 80’inden fazlasında bu tür
çocuklar adreslerinde bulunamadı. Çoğu durumlarda
bunun nedeni çocukların yurt dışında olmalarıdır. Bu
çocukların eğitim sisteminden uzaklaşmasının temel
nedenleri arasında sosyal ve ekonomik nedenlerin aynı
sıra ailelerinin çalışmak için yurt dışına göç etmesi,
ailesini desteklemek için çocukların küçük yaşta çalışmaya başlaması, ulaşım eksikliği, erken evlilikler öne
çıkıyor.
Çocukların ikamet ettiği adreslere ziyaretler devam
ediyor. Bununla birlikte ekipler, okula döndürülen çocuk ve öğrencileri takip edecek. Onların yeniden okulda veya anaokulundan uzaklaşmalarının önlenmesine
yönelik çalışmalar yapacaklar. Kurumlar arası ortak
çalışma mekanizmasının sürekli uygulanması öngörülüyor.
Ekiplere yardımcı olmak için iyi uygulamaların ve genel faydalı bilgilerin paylaşıldığı back2school.mon.bg
adresinde bulunan bir portal kuruldu.
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İmtiyaz süresi, en çok 35 yıl olabilir
Meclis Genel Kurulunda
görüşmelerin ardından
ikinci okumada yapılan
oylama sonucunda İmtiyaz Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul
edildi. Değişikliklere göre
özel bir yasa ile başka bir
vade öngörülmemişse,
imtiyaz süresi 35 yıldan
fazla olamaz, kullanma
izni süresi ise 25 yıldan
fazla olamaz.
Değişikliklere göre imtiyaz süresi, imtiyaz sözleşmesinde belirlenen
sürenin üçte birinden fazla olmadığı takdirde uzatılabilir.
Sözleşmede maksimum
sürenin yanı sıra kabul
edilebilir tüm uzantıları
belirtilmektedir.
Milletvekilleri, inşaat ve
hizmet imtiyazlarının süresinin, imtiyaz sahibi tarafından yapılan yatırımların ve inşaatın işletme

masraflarının geri ödenmesi için gerekli olan süreden daha uzun olmamasına karar verdi. Kullanma
izni süresi ise yapının türü
ve teknik özelliklerinin
yanı sıra tesisin hizmete
hazır durumda tutulması

için gereken süre dikkate
alınarak belirlenecek.
Yasal değişikliklere göre
ulusal güvenlik ve ülkenin
savunması, vatandaşlar,
çevre, koruma altındaki alanlar, yapılar, kamu
düzeni açısından tehlike

karşısında ve yasa ile belirlenen başka durumlarda
imtiyaz hakkı verilmemesi
öngörülüyor.
Bununla birlikte Meclis,
yeraltı zenginlikleri, maden suyu kaynakları ve
sınır ötesi ilgi olmayan de-

Tüketiciyi Koruma Komisyonu Başkanı: Akıllı
telefonları sadece yetkili tüccarlardan satın alın
Araştırma şirketi olan
Counterpoint Research'in
küresel bir araştırmasından elde edilen verilere
göre insanlar akıllı telefonlarını ortalama 21 ayda
değiştiriyor. Meclis Tüketici Koruma Komisyonu
(KZP) Başkanı Dimitar
Margaritov, bununla ilgili
yorumda bulundu. Bloomberg TV Bulgaria’da
yayınlanan “Biznes Start”
programına konuk olan
Margaritov, “Akıllı telefon
alırken tüketiciler siteleri
dikkatlice incelesinler ve
yetkili tüccarları seçsinler. Paylaşılan bir ekonomi ilkesiyle sosyal ağlar
ve elektronik platformlar
üzerinden yapılan satış
teklifleri önerilen cihazların menşei ve kalitesini
daima garanti etmeyebilir”
diye konuştu.
Margaritov, “Telefon, online dahi üreticilerin resmi
temsilcilerinden alındığı
takdirde o zaman yasal,
çoğu zaman da ürün garantisi var. Cihaz arızalı
olduğu halde garanti belgesi tüketicinin tüccardan
bir aylık süre içinde onu
kendi hesabına onarma
talebinde bulunma hakkı
tanıyor. Ürünün alımından
sonra 6 ay içinde arızalanması halinde tüketicinin arızanın nedenini
açıklamasına hiç gerek
yoktur” diye izah etti.
Margatirov, giderlere
gelince insanların ihtiyaç
duymadıkları bir şeyi al-

mamasını önerdi. Tüketiciyi Koruma Komisyonu
Başkanı, “Eğer bir telefon
ihtiyacımız olmayan çok
fazla seçeneğe sahipse
bu sadece istenmeyen
ekstra maliyetlere yol
açabilir "diye belirtti ve
teklifin gerçekten ne kadar faydalı olduğunun değerlendirilmesi gereğine
dikkat çekti.
Margaritov, “Bazen cihazın fiyatı çok düşüktür,

ancak bu daha yüksek
ücretli abonelik planları
seçmeyi gerektirir” dedi.
Margaritov, komisyonun
müşterilerin sözleşmeyi
erken sona erdirdikleri
halde kesilen cezaların
hafifletilmesi konusunda
üç mobil operatörle de
anlaşmaya vardığını duyurdu.
Margaritov, “Süreli sözleşme olduğu zaman
müşteri hiçbir neden göstermeksizin sözleşmeyi
erken sonlandırmak isterse, sürenin sonuna kadar
ödemesi gereken tüm üc-

retleri değil, maksimum
üç aylık ücret ödeyecektir.
Ancak sözleşme imzalanırken bir mobil cihaz da
satın almışsa, fiyatının
ödenmeyen kısmını da
ödemek zorunda kalacaktır” diye sözlerine ekledi.
İstatistik verilere göre
her yıl Tüketiciyi Koruma
Komisyonu’na verilen 20
000’den fazla ihbarın yaklaşık yüzde 30’u telekomünikasyon hizmetleriyle

ilgilidir. Önceki dönemlerde bu oran daha yüksekti,
ancak diğer tüketim alanlarıyla ilgili de daha fazla
ihbarlar alınıyor. Margaritov, “Her birimizin böyle
bir cihaza sahip olduğumuz gerçeğinden kaynaklanıyor, bu nedenle,
diğer tüketim alanlarına
göre istatistiksel olarak
bir sorunun oluşması ihtimali daha yüksektir” diye
izah etti.
Margaritov’un ifadelerine göre şikayetlerin çoğu
arızalarla ve hala garanti
süresinin bitmemesine

rağmen tüccarın cihazı
ücretsiz olarak onarmayı reddetmesiyle ilgilidir.
Tüketiciyi Koruma Komisyonu Başkanı, “Tüccarlar çoğu defa onarım
yapmayı reddediyor, çünkü cihaza arızaya neden
olan yetkisiz bir yazılım
yüklendiği iddia ediliyor.
Bu nedenle, oyun, testler
ve başka farklı yazılım
yüklemek için teklif sunulduğunda temkinli olmalıyız, çünkü onlar bir virüs
içerebilir” diye kaydetti.
Margaritov, “Ancak bazen tüccarlar bunu kötüye kullanıyor ve haksız
olarak telefonu geri kabul etmeyi reddediyor
veya onarım bedelinin
ödenmesini istiyor. Çoğu
durumlarda müşteriye
arızalı telefonunun onarılması veya bu mümkün
olmadığı zaman başka
bir telefonla değiştirilmesi veya ücretinin iade
edilmesi için yardımcı
olmayı başarıyoruz” diye
altını çizdi.
Margaritov, tüccarların
tüketicilerin geri döndürdüğü ürünleri kabul etmeleri, her vakayı dikkatli bir
şekilde değerlendirmeleri ve herhangi bir ürün
önerdikleri zaman tüketicinin doğru bir seçim
yapabilmesi için önemli
bilgileri gizlememeleri
çağrısını yaptı.
Kırcaali Haber

niz kıyılarını işletmek için
izinlerin ilgili olan yer altı
zenginlikleri, sular ve Karadeniz kıyılarını düzenlemeye ilişkin kanunlarda
belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde verilmesi ve
sözleşmenin uygulanmasını kabul etti.
Konusu ne olursa olsun
her bir imtiyaz, engelli insanlar veya dezavantajlı
durumda olan kişiler için
koruma altında işyerleri
yaratma programları kapsamında uygulanması
şartıyla imtiyaz veren tarafından korunan bir imtiyaz olarak belirlenebilir.
Korunan bir imtiyaz sahibi ancak çalışanlarının
en az yüzde 70’si engelli
veya dezavantajlı durumda olan kişiler olması şartıyla bir ekonomik opera-

tör olabilir.
Bir kamu otoritesi bir
ekonomik işletmeciye
gerek inşaat uygulama
gerek hizmet sağlama ve
yönetme görevi yüklerse,
verilen imtiyaz inşaat imtiyazı olarak tanımlanır.
İnşaat imtiyazı verilen
yapıyla ilgili olarak imtiyaz
verenin imtiyaz alanı da
belirlemesi gerekir. Hizmet imtiyazı verilmesinde
imtiyazın niteliğinden kaynaklandığı zaman ancak
imtiyaz alanı belirlenebilir.
İmtiyaz verenin yetkileri, işletme hakkı verilen
yapı devlet mülkiyetinde
bulunursa bir bakan, bir
belediye mülkiyetinde
bulunursa, o ilçenin belediye başkanı tarafından
kullanılır.
Kırcaali Haber

Yeni emekli olanların
sayısında büyük düşüş
Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) verilerine göre bu yılın
üçüncü çeyreği sonu itibariyle yeni emekli olanların
sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 5863 kişi azalmıştır. 63988 kişidir. 2016 yılının aynı döneminde ise
emekli olanların sayısı 69 851 kişi.
Emekli olanların sayısının azalmasının temel nedeni
emekli olmak için gerekli yaş ve hizmet süresinin 2’er
ay artmasıdır. Bu yıl birinci emek kategorisinde çalışan
kadınların emekli olabilmesi için 61 yaşını doldurmuş

olup hizmet sürelerinin 35,4 yıl olması şarttır. Erkeklerin ise emekli olabilmesi için 64 yaşını doldurmuş olup
hizmet sürelerinin 38,4 yıl olması şarttır.
Emekli olan askeri görevliler, polis ve Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) görevlilerinin sayısında da önemli
bir düşüş var.
Bu yılın üçüncü çeyreği sonu itibariyle 1526 polis
emekli oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise emekli
olan polislerin sayısı 6294 veya 4 kat daha fazla.
Bunun temel nedeni emekli olma şartlarının değiştirilmesidir. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde
çalışanlara yönelik emeklilik yaşı uygulaması getirildi.
Böylece emekli olabilmek için polislerin, İçişleri Bakanlığa bağlı görevlerde 18 yıl çalışmış olup toplam 27 yıl
hizmet süresinden başka en az 53 yaşını doldurmuş
olmaları şarttır.
Engelli emeklilik maaşına bağlananların sayısında
da hafif bir düşüş var. Bu yılın üçüncü çeyreği sonu
itibariyle çalışmalarını engelleyen hastalıklardan dolayı
20 846 kişi emekli oldu. Geçen yılın aynı dönemine
göre engelli maaşı bağlanan kişilerin sayısı 286 kişi
azaldı. Böylece Eylül ayı sonu itibariyle hastalıkdan dolayı emekli maaşı alanların sayısı 458 990 kişiye çıktı.
NOİ verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreği sonu
itibariyle engelli maaşlarının ortalama miktarı 241,43
leva. Gerekli yaş ve hizmet süresini doldurup emekli
olanların aldığı maaş miktarı ortalama 360,18 leva. Polislerin aldığı ortalama emekli maaşı ise 604,29 leva.
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Türk-Bulgar Gazeteci Değişim Programı Tamamlandı
Edirne Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü ile
Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu arasında yapılan iş
birliği çerçevesinde daha önce
Hasköy (Haskovo) yerel basın
mensuplarının 3-4 Ekim tarihlerinde Edirne’de ağırlanmasının
ardından, Edirne basınından bir
grup gazeteci, 14-15 Kasım’da
Bulgaristan'da çeşitli ziyaret ve
temaslarda bulundu.
İlk ziyaret, resmî program çerçevesinde Hasköy Valiliğine
yapıldı. Vali Stanislav Deçev
ve Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev tarafından ağırlanan basın heyetine,
Edirne Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen,
Edirne Valiliği Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürü Ender Aydın ve
Filibe Başkonsolosluğundan
Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız eşlik etti. Gazetecileri sıcak bir ortamda karşılayan Vali
Deçev, basın mensuplarıyla tek
tek yakından ilgilenerek görev

yaptıkları kuruluşlar hakkında bilgi aldı. Görüşmede söz
alan Muavin Konsolos Volkan

Tanyıldız, bu tür aktivitelerin iki
ülke arasındaki ilişkilerin artması açısından önemli olduğunu

Tsveta Karayançeva Yeni
Meclis Başkanı Seçildi
Meclis Başkan Yardımcısı
Kırcaali Milletvekili Tsveta Karayançeva, görevinden istifa
eden Diimitır Glavçev’in yerine
Meclis Başkanlığına seçildi.
Yapılan oylamada 138 milletvekili kabul, 3 milletvekili ret
oyu kullanırken 71 milletvekili
çekimser kaldı.
Meclis Başkanı olarak yemin
ettikten sonra Karayançeva,
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)
Meclis Grubu’na aday gösterilmesi ve seçilmesinden dolayı
teşekkür etti.
Milletvekillerine hitaben konuşmasında Karayançeva,
“Öyle çalışacağım ki, hepimiz
kendimizi eşit durumda hissedelim” dedi.
Tsveta Karayançeva’nın Meclis Başkanı seçimine ilişkin
teklif GERB Meclis Grubu tarafından yapıldı. GERB Meclis
Grubu Başkanı Tsvetan Tsvetanov, Karayançeva’yı bu göreve
iyi bir aday olarak tanımladı ve
milletvekilliği yaptığı yıllarda
ilgili mevzuat çalışmalarını daima başarıyla gerçekleştirdiğini
ve bazen yaşanan sorunlar için
iyi çözüm önerilerinde bulundu-

ğunu söyledi.
Tsveta Karayançeva, 41, 42,
43. Halk Meclislerinde milletvekili, 44. Halk Meclisinde ise
Başkan Yardımcısı görevinde

kaydederek özellikle kültürel
konularda iki ülkenin pek çok
ortak yanı bulunduğunu, bu
hususun ön olana çıkarılması
gerektiğini belirtti.
Edirne Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen
ise bu tür gazeteci değişim
programlarının Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü
tarafından sık sık icra edildiğini
ancak bunun yerel düzeyde ilk

olarak yapıldığını belirtti. Daha
önce 2015 yılında Çorlu basın
mensupları ile Bulgaristan’ın
Burgaz ilinde mukim gazeteciler arasında benzer bir programın yapıldığını, bu programa
davetli olarak iştirak ettiğini
belirten Ülgen, bu tür etkinliklerin özellikle basın mensupları arasındaki iletişimin artması
ve gelişmesi açısından önemli
olduğunu vurguladı. Öğleden
sonra Hasköy Valiliği tarafından yapılan iş toplantısında ise
Hasköy ve civar ilçelerin ticari
yapısı ile yatırım imkânları ele
alındı.
Resmî kısmı Valilik ziyareti ve
Hasköy Valiliği tarafından organize edilen iş toplantısı ile sınırlı tutulan programda, Edirne
basın mensupları, mesleki çalışmalar yapmak üzere bir dizi
temas ve çeşitli kuruluşlar ile
görüşmeler de gerçekleştirdi.
Gezi programı kapsamında
M.Ö. 5. Yüzyılın ilk yarısına
kadar uzanan Trak medeniyetine ait tarihî bir mezar ve
Japonya’nın maddi desteği ile
inşa edilen bir müze ziyareti
yapıldı. Ayrıca kaplıcalarıyla
ünlü Minarali Bani ilçesinde
bir gece konaklayan Edirne
basın mensupları, programın
sona ermesinin ardından yurda döndü.

skandala sebep olmasıdır.
Bulgaristan İçin Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) Meclis
Grubu, Glavçev’in görevden
alınması için Meclise 88 mil-

“ЕМС-БГ” ЕООД
bulundu.
9 N o l u K ır c a a l i S e ç i m
Bölgesi'nden milletvekili seçilen Tsveta Karayançeva, GERB
Kırcaali Teşkilatı’nın kurucusu
ve GERB Kırcaali İl Başkanı’dır.
Glavçev’in istifa etmesinin
nedeni BSP Genel Başkanı
Korneliya Ninova ve BSP Milletvekili Anton Kutev’i Meclis
oturumundan uzaklaştırarak,

letvekilinin imzaladığı dilekçe
sundu ve Glavçev, istifa etmediği sürece Meclis oturumlarına
katılmayacağını duyurdu.
Glavçev, Meclis kürsüsünden
yaptığı açıklamada görevden
istifa ettiğini ve kendisi istifa
ettiği için dilekçesinin Meclis
tarafından onaylanmasına gerek olmadığını söyledi.
Kırcaali Haber

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET; Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Adres: Kırcaali, 6600,
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; e-mail: kircaalihaber@gmail.com; www.kircaalihaber.com GSM.: +359 877 40 36 38
ISSN 1313 - 6925
Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ; Репортери: Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед; Адрес на редакцията:
Гр. Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10; Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД; Кат. № 2454; год. абонамент: 40,00 лв.

