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Filibe'de Hitit Uygarlığı Sanatla Tanıtıldı 

20-26 Haziran 2018 tarihleri 
arasında Filibe şehrinde düzen-
lenen 2018 Trakya Kültür Gün-
leri kapsamında 20 Haziran’da 
2018 tarihinde, Çorum'dan Va-
kıf 19'un eşgüdümünde çok de-
ğerli sanatçı ve akademisyen-
lerden oluşan ekip tarihi Roma 
Stadyumu'nda “Hititlerin Ayak 
İzleri” Hitit Kıyafetleri Defilesi ve 
Hitit Sazları Konseri düzenledi. 

Seyirciler büyük bir zevkle Hi-
tit medeniyetine ait kabartma-
ların ve diğer tarihi bulguların 
sunduğu bilgi ışığında yaratılan 
kıyafetlerden oluşan defileyi ve 
tarihi Hitit müzik enstrümanları-
nın konserini izlediler. 

Yaklaşık 300 kişinin izlediği 
defile ve konserde T.C. Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Erga-
ni, Muavin Konsoloslar Volkan 

Bozkurt Tanyıldız, Mehmet Ufuk 
Sağlam, Mehmet Akif Özyol, 
Sosyal İşler Ataşesi Metin Ak-
baş, Ticaret Ataşesi Mehmet 
Ali Erdem, Filibe Vali Yardımcı-
sı Evelina Apostolova, Belediye 
Meclis Başkanı Savina Petko-
va, Tekno Aktaş sahibi Şahap 
Aktaş, BULTİŞ Başkanı Altan 
Keser ve Başkan Yardımcısı 
Donka Koleva da hazır bulundu.

Defile ve konser öncesinde 
Ankara Üniversitesi Arkeoloji 
Fakültesi Profesörü Tayfun Yıl-
dırım Hitit kültürü ve sanatı hak-
kında bilgi sundu. 

Konserden sonra Trakart Kül-
tür Merkezinde “Anadolu Kat-
manlarında 7 Sanatçının Yapıt-
larıyla Hititler “Plastik Sanatlar 
ve fotoğraf sergisinin açılışı 

gerçekleştirildi. 
Sergide Hitit dönemine ait ar-

keolojik bulguların fotoğrafları 
ile Hitit sanatından etkilenerek 
“cam arkası” ve “ebru” sanatını 
kullanarak sanatçıların yarattık-
ları eserlerine yer verildi.

Konser öncesi Vakif 19 yöneti-
cileri T.C. Filibe Başkonsoloslu-

ğunu ziyaret edip, Başkonsolos 
Hüseyin Ergani ile görüştüler. 
Vakif 19 Yönetim Kurulu Başka-
nı Alper Bilal ve Çorumlu sanat-
çılar tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette Alper Bilal Başkonso-
los Ergani’ye programa davet 
ve katkılarından dolayı teşekkür 
plaketi takdim edildi.

Hüseyin Ergani ise, tarih ve 

kültür bakımından eski köklü 
bir ilin Bulgaristan’da kendi kül-
tür ve sanatlarını tanıtması için 
gösterdikleri çabadan dolayı 
Alper Bilal ve katılımcılara te-
şekkür etti.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde 
Hitit etkinlikleri Burgaz ve Varna 
şehirlerinde devam etti. KH

Kırcaali’de 1. Etnik Azınlıklar Mutfak Festivali 
Bu yıl birincisi düzenlenen 

Çok Kültürlü Şehir 2018 Yılı 
Kültür Programı kapsamında 
Kırcaali’de ilk defa Etnik Azın-
lıklar Mutfak Festivali gerçek-
leştirildi. Festival, KRIG Sanat 
Hareketi ve Kırcaali Belediye-
si tarafından organize edildi. 
Merkez parka kurulan çadır-
larda "Lezzetli Mutfak, Lezzetli 
Dünya" sloganı altında birleşen 
Bulgar, Türk, Ermeni ve Yahudi 
mutfakları tanıtıldı. Ziyaretçile-
re Bulgar pidesi, Ermeni tatlıları, 
Yahudi tuzlu kraker tarifi, gele-
neksel Türk yemekleri çiğ köfte 
ve baklava sunuldu. Katılımcılar 
özel tatlara bakma fırsatı buldu, 
farklı etnik gruplardan birçok 
insan ise çok kültürlü şehir 
Kırcaali'den aile fotoğrafları ve 
arşiv materyallerinin sergilendi-
ği panoları gezdi. 

Katılımcılara ve konuklara hita-
ben selamlama konuşmasında 
Kırcaali Belediye Başkan Yar-
dımcısı Veselina Tihomirova, 
“Dedelerimizin, annelerimizin 

ve babalarımızın yarattığı ve 
bizim hep birlikte yaratmaya 
devam edeceğimiz enfes dün-
yaların büyük ve neşeli ev hi-
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Devamı gelecek 
sayıda -->

Çoban Ahmet’in Göç Hikâyesi
Müellif Ahmet, Turpçular 

köyü (Orlâk) Çıtırık mahal-
lesinde yeraltı (zemlânka) 
bir evde doğmuştu. An-
nesi Ayşe, babası Yakup, 
ablası Zülbiye ve kardeşi 
Fahreddin hep bu yeraltı 
evde yaşayıp büyümüş-
lerdir. Çok dağınık ve 
çok büyük alandan ibaret 
olan Turpçular köyünün 
yeri,1960 yıllarında yeni 
imar plânına göre, köyün 
9 (dokuz) mahallesi bir 
araya toplanarak, yeni bir 
modern köye dönüştürül-
dü. Hacılar mahallesinin 
kuzey batısı, Çıtırık ma-
hallesiyle birlikte Hacılar 
mahallesinin güneyine 
kaydırıldı. Ahmet’in aile-
si de ev yaptırma gücü 
olmadığından onları Dya-
do Genô isimli Bulgarın, 
iki odadan ibaret olan ve 
kendiliğinden yıkılmaya 
bırakılmış bir ahırı sarı 
çamurla sıvayıp yerleşti-
ler ve yaşamlarını burada 
sürdürdüler.

Komünizmin kuruluşun-
dan (1944) önce ve son-
rası tarla, bahçeleri yoktu. 
Geçimlerini ancak ma-
halle çobanlığı yaparak 
sağlıyorlardı. Kendi hal-
lerinde bir aile idi. Günlük 
yiyeceklerini de davar (ko-
yun) sahiplerinin torbaları-
na koyduklarını yiyorlardı. 
Torbada kalan yemekleri 
de akşam yemeği oluyor-
du. Yazma-okumaları da 
yoktu. Ahmet ise para-
puldan da anlamazdı. Aile 
perişan durumda yaşıyor-
du.1970 yıllarında baba 
Yakup bunalım geçirerek 
kendini Kilikadı (Zırnevo) 
köyü barajının bulanık, 
derin sularına attı. Cese-
dine ancak iki gün sonra 
ulaşılabildi. Anne Ayşe, 
üç çocuğu ile kaldı. O da 
kendi halinde biriydi. Fa-
kat çocuklarını çobanlık 
yaparak büyütebildi ve 
hayata tutunmayı başar-
dı. Ahmet, baba mesleği 
çobanlık hayatına devam 
etti. Büyüyüp yetişinceye 
kadar davarın(sürünün)
peşinden koşturdu. Okul 
hayatının çocuklar için 
ne olduğunun farkında 
bile değildi. Okula gitmek 
zorunlu da olsa, arada-
sırada veya ayda bir okul 
sıralarını görüyordu. Oku-
ma-yazması yoktu. Para-
nın kaç leva(Bulgar para 
birimi)olduğunu bile an-
lamazdı. Fakat davar sü-
rüsüne candan bağlıydı. 
Seviyordu mesleğini. Her-
kesin davarını tanıyor ve 
sahip çıkıyordu. Akşam 
sürüyü mahalleye getirdi-
ğinde, herkesin davarını 
evlere teslim eder, evine 
dönerdi. Çok fakir olma-
larına rağmen, kimsenin 

malında, parasında-pu-
lunda gözü yoktu. Ahmet, 
namuslu ve şerefliydi. 
Çünkü baba ocağında 
böyle yetişmişti.

  1985 yılında, Bulgaris-
tan Komünist Yönetimi, 
polisi ve askeri ile Türkler 
in üzerine kuduz köpekler 
gibi saldırdı ve isimlerini 
güç kullanarak değiştirdi.

  Ahmet, annesi ve kar-
deşleriyle, evden askeri 
ciple alındı ve muhtarlı-
ğa götürüldüler. Gönüllü 
isim değiştirme formunu 

(dilekçe) ellerine verdiler. 
Fakat Ahmet verdikleri 
kâğıdı evirdi-çevirdi, bir 
şey anlamıyorum diye-
rek, kâğıdı yere attı. Vay 
efendim, kâğıdı yere nasıl 
atarsın diye, Ahmet’i yan 
odaya aldılar. İçerde ne 
kadar polis-asker varsa 
hepsi de Ahmet’i dayak-
tan geçirdi. Bu sırada kö-
yün polisi çavuş (starşi-
na) Kolyo Kurtev içeriye, 
gülümseyerek girer ve 
yabancı polisler Ahmet’i 
bırakırlar. Çavuş bizim 
köylü ya Ahmet’in yanına 
yaklaşarak ve şöyle der:

-Sen, iyi çocuksun, niye 
dilekçe örneklerini yere 
attın. Bu adamlar acıma-
sız. Bunlar, var ya, insanın 
kafasını koparır. Sana da 
hiç acımazlar. İmzala, bit-
sin bu iş,“der. 

Aslında, çavuş Kolyo da 
Ahmet’e karşı acımasız, 
ona dişlerini gıcırdatıyor, 
neredeyse onu parça-
layacak, ama o sırada 
acıyormuş, seviyormuş 
gibi görünüyor. Ahmet’in 
gönlünü elde etmeye ça-
lışıyor.

Ahmet:
- Öyleyse ver imzalaya-

yım, der.
  Ahmet imzayı atar, ser-

best bırakılır ve doğru eve 
gider. Evde kimseyi bula-
mayınca Hacılar Mahalle-
si arkasında bulunan koca 
çeşmenin yolunu tutar. 
Koyun sürüsünün yanına 
varır. Burada Ahmet’i ilk 
annesi karşılar. 

Anne:
-Ne oldu uşağım? Ne 

yaptılar sana? Çok döv-
düler mi seni, o kâfirler?

Ahmet:
-Evet, anne! Kemiklerimi 

kırdılar. Her yerim acıyor. 
Sonra önüme bir kâğıt 
koydular, ben de imzala-
dım. Adımı değiştirecek-
lermiş. Adım, Bulgar adı 
Angel olacakmış. Polis 
odasından çıkarken öyle 
dediler.

Anne:
-Gözü çıkası köpekler, 

Allahlarından bulsunlar. 
Tez günde canları cehen-
neme, gebersinler.

Anne yüreği uşağına 
yaptıklarına dayanamaz, 
yere yumrulur, kalır. 

 Akşam çoban sürüsü ile 
eve döndüklerinde, anne, 
oğluna yapılanları feryat 
yası ile konu-komşuya 
anlatır, lânetler.

Komşular:
-Onların başına gele-

cek var. Bize de aynısını 
yaptılar. Adımızı gönüllü 
olarak Bulgar adı ile de-
ğiştitiyoruz, dilekçesi im-
zalattılar. 

  1985’te bu acılı günle-
ri, Ahmet’in annesi gibi, 
tüm Turpçular köyü halkı 
da birebir yaşadı. Bu zul-
mü, kin ve nefreti, kalp-
lerinin derin bir köşesine 
gömerek 24 Mayıs 1989 
yılında, saat 9’dabölge-
nin dört büyük Türk köyü 
(Turpçular (Orlâk) Kilikadı 
(Zırnevo) Omurfakıh (Jeg-
lartsi) İkizce (Benkovski) 
birleşerek, tarif edilemez. 
Bulgar dehşetine zulmüne 
dur demek için, büyük bir 
direnişe geçti. 

 Bulgaristan’ın ve bölge-
nin (Kurtpınar-Tervel) bel 
omurgası olan ve ekono-
miyi ellerinde tutan Türk-
ler, ellerini işten çekince, 
bölge ve Bulgaristan eko-
nomisi bir iki ay içerisin-
de çöktü. Tarlaları gürlük 
aldı. Hasılat toplanamadı. 
Hayvan çif tliklerindeki 
hayvanlar aç, susuz kaldı. 
Hayvanların acı bağırma-

ları yeri, göğü inletiyordu. 
Köylere, Tolbuhin’den 
( D o b r i ç) ,Va r n a ’d a n , 
Sofya’dan ve SSCB’den 
(Rusya ) çalışmak için in-
san getirseler de, becere-
mediler, yapamadılar. Ge-
len Ruslar ise, biçerdöver-
lerle tarlaya ekin biçmeye 
gitme yerine, biçerdöver-
leri içki marketlerin yanına 
yanaştırır ve anahtar ka-
patarak, bütün gün kafa 
çekerlerdi. Onlara, Bulgar 
Komünist yöneticilerden 
kimse lâf söyleyemiyordu. 

Çünkü Ruslar, Bulgarlar 
için, abiydi.” İkinci Dünya 
(1944) savaşında biz sizi 
faşist Almanya cunta-
sından (Nazilerden) kur-
tardık. Siz, bize bakmak 
(doyurmak) zorundasınız”. 
Yani “Siz çalışacaksınız 
biz yiyeceğiz”. Pratikte 
Bulgaristan’a uyguladıkla-
rı sömürü strateji örneği, 
hasılatın dörtte üçünü ( ¾ 
)direk tarladan alıp, Balçık 
şehir limanına yanaştırdı-
ğı dev gemilere yükleyip, 
Rusya’ya götürüyordu. 
Can başı Bulgaristan 
halkına 220kg ekin bıra-
kıyordu. Niye bu kadar 
bırakılıyor, bu yanlış diye-
cek olursan Hâkimiyetin 
belli ya kanlı elbiselerin 
gönderilir, ya da Belene 
ölüm kampına gönderi-
lirsin. Bundan dolayı, on 
binlerce infazlar, ceza 
evleri tıklım tıklım doldu-
ruldu, halk korkutulmuş 
ve sindirilmişti. Hiçbir şey 
için sesini çıkartamıyordu. 
Kendisinin sömürülmesi-
ne seyirci kalıyordu.

Türklerin işten ellerini 
çekme durumdan çok 
rahatsız olan Bulgar ko-
münist yöneticileri, baş-
ta T. Jivkov olmak üzere 
korkmuş ve ani bir karar-
la atağa geçerek, Türkle-
ri zorunlu olarak ülke dışı 
etmeye başlamışlardır. 
İlk önce Avusturya ve di-
ğer Avrupa devletlerine, 
daha sonra otobüslere 
doldurarak Türkiye sını-
rına kilometrelerce kuy-

ruk oluşturarak, yığmış-
lardır. Neticede, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine 
346 bin kişi zorunlu giriş 
yapmıştır. Sadece Kurt-
pınar (Tervel) ilçesinden 
ilk iki ay içerisinde 10 
bin beş yüz kişi evin-
den-yerinden sürülmüş-
tür. İki hafta içerisinde 
ise Turpçular(Orlâk) -
Kilikadı(Zırnevo) köy-
lerinden toplam 4298 
kişi zorunlu göçe tabi 
tutulmuştu.  Bu büyük 
göçün içerisinde Ahmet, 
annesiyle birlikte otobü-
se bindirilerek sınır dışı 
edilmiştir.
Turpçular, Kilikadı ve 

Omurfakı köylerinden 
(tarlada, bahçede, çift-
liklerde vb. yerlerde ça-
lışanlar) aile bireylerin-
den habersiz, apar-topar 
otobüslere doldurulup, 
Türkiye’ye sınır dışı edi-
lenlerden bazıları:
A) TURPÇULAR 
(Orlâk)
1.Emine İbrâm Ömer 

(Özgür) -öğretmen
2. Emine Hilmi Zülâbidin 

- okul hizmetlisi
3. Şafiye Çakır Mehmet 

- okul hizmetlisi
4. Meryem Ateş Hü-

seyin - ayakkabı fabrika 
işçisi
5. Talihat Ömer Mokan - 

ayakkabı atölye şefi
6.Ahmet A l i  Nec ip 

(Ömerci) -şoför
7. İsmail Sabri Batak 

-inşat işçisi
8. Nebahat Abdullah-

Hüsnülerin -ayakkabı 
fabrika işçisi
9. Sebahittin Müslâdin 

Çömlekçi -fırın işçisi
10. İsmail İlyas  -şoför
11.Adil Rom  -levazım 

memuru (domakin v sı-
veta Orlâk)
12. Şefket Ali Laz -bah-

çe işçisi
13. Ahmet Yakup-köy 

çobanı
14.Selim İbrahim (tesla-

ta)  - şoför
              .  .  .  .  .
B) KİLİKADI (Zırnevo)
1.Salih İsmail Hazır                   

- inşat işçisi
2 . Zeker i ya  Manka                     

- tarla işçisi
             .  .  .  .  .  .
C) OMURFAKI (Jeg-

lartsi)
1.Zeyti Şoför - şoför
2. Rıfkı Raşit -şoför
Ahmet, Dereköy Sınır 

Kapısı’ndan Türkiye’ye 
giriş yaptıktan sonra, 
konu-komşuyla birlikte, 
iskânı yapılması için Ba-
lıkesir şehrine gönderil-
miş. Talihsizlik Ahmet’i 
bırakmıyor. Nüfusa kayıt-
ları yapılmadan, annesi 
vefat eder. Ahmet, yalnız 
kalır. Okuması-yazması 

da yok. Konu-komşunun 
nerelere gidip yerleştiği-
ni de bilmiyor. Ortalıkta 
(Balıkesir’de)  yapa-yal-
nız kalmış.  Aç susuz, 
yol boyunda yatıp kalk-
maya başlamış. Ahmet 
çok acıkmış olacak ki, 
bir ekmek fırınının yanına 
gitmiş. Orada oturup kal-
mış. Ekmek de isteyeme-
miş. Bu sırada fırına bir 
adam gelmiş ve demiş ki:
 -Hey, göçmen. Ne ya-

pıyorsun burada. Karnın 
aç mı? diye sorar.
Ahmet’ten cevap yok. 

Ahmet zaten konuşmu-
yor. Ona bir şey soruldu-
ğunda; omuzunu yukarı 
doğru oynatarak, kafasını 
bir yana bükerek, hafifçe 
gülümseyerek, yoluna 
devam eden birisidir.
Yabancı adam:
-Gel, seni davarıma bir 

çoban yapayım, der.
Ahmet’i kolundan tutar, 

arabasına alır, davarın 
başına götürür .
 -İşte davar sürüsü. Bu-

rada iki yüz koyun var. 
Bugünden sonra, onları 
sen otlatacaksın. Duydun 
mu, göçmen. Koyunları-
mı da iyi doyuracaksın, 
amma…
Yabancı adam Ahmet’in 

adını bilmediği için ”hey 
göçmen” diye hitap edi-
yor. Çünkü, Ahmet ko-
nuşmuyor. Adını kimseye 
söylemiyor. Sadece “he 
he” deyip,  gidiyor.
A h m e t ,  d a v a r ı 

Balıkesir’in hangi köyün-
de, hangi yaylasında ot-
lattığından ber haber. 
Hava çok sıcak, yaz 

mevsimi, davarı gece ot-
latıyor, gündüzleri ağaç 
gölgesi altına yatırıyor.
Yabancı adam, iki aydan 

sonra davarları satmış, 
Ahmet’i tekrar arabasına 
bindirip Balıkesir şehrine 
getirip, bir elektrik dire-
ğinin yanına indiriyor ve 
diyor:
 -Sen şurada bekle, ben 

şehir içinden bir şeyler 
alacam, hemen dönece-
ğim.
Adam gidiş o gidiş. Ah-

met, haftalarca elektrik 
direği dibinde yatıp, kalk-
mış. Yanından gelen ge-
çen, ölmeyecek kadar bir 
parça ekmek vermiş, bu 
kadar. 
Bir gün yanında bir pi-

kap arabası duruvermiş, 
demiş ki.
-Hey göçmen. Ben, 

Bursa’ya g id iyorum. 
Gel, seni de götüreyim.
Ahmet’i pikaba bindiriyor, 
yola koyuluyorlar.  

Mehmet ÖZGÜR
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Havayı kirleten kömür sobaların 
değiştirilmesi için mali destek
Çevre ve Su Bakanı 

(MOSV) Neno Dimov, 
düzenlediği basın toplan-
tısında Çevre 2014 Ope-
rasyonel Programı kap-
samında 21 belediyenin, 
katı yakıtla ısıtılan hane 
halklarının ısıtma cihazla-
rının değiştirilmesine yö-
nelik proje başvurusunda 
bulunabileceğini açıkla-
dı. Bakan, yazın ortasın-
da MOSV’in programın 
Öncelik Ekseni 5: Hava 
Kalitesini Artırma kapsa-
mında proje teklif çağrısı 
yapacağını bildirdi. 

Bakan, “Tedbir hava 
temizliğinin temel konu 
olduğu Çevre 2014 Ope-
rasyonel Programı İzle-
me Komitesi toplantısın-
da tartışıldı. Finansman, 
Bulgaristan'a karşı hava-
nın kalitesi için ceza pro-
sedüründe yer alan 21 
şehir için öngörülmekte-
dir. Şu anda tüm şartları 
yerine getiren yedi beledi-
ye şunlardır: Montana, Vi-
din, Smolyan (Paşmaklı), 
Dimitrovgrad (Kayacık), 
Sofya Belediyesi, Burgaz 
ve Blagoevgrad (Yukarı-
cuma).

AK tarafından bu amaç-
la ayrılan fonların 111 mil-

yon BGN olduğunu belir-
ten Dimov, belediyelerin 
başvuru yaptığı sırada 
hava kalitesine ilişkin bir 
programı uyguluyor ol-
maları gerektiğini belirtti. 
Bakan, bu programlarda 
evlerin ısıtılmasının ince 
partikül madde kirliliğinin 
ana kaynağı olarak ta-
nımlanması ve bu soruna 
yönelik doğrudan önlem-
ler içermesi gerektiğini 
söyledi. 

Bakan,”Program, evle-
rini katı yakıtla ısıtan ai-

leleri hedef alıyor. Amaç 
vatandaşların bireysel 
sorunlarını çözmekle 
yerleşim yerlerinin so-
runlarını da çözmektir” 
dedi. Dimov, aileler ısıtma 
aletlerinin yenilenmesi 
için para ödemeyeceği-
ni ve fonların yüzde 100 
oranında programdan 
sağlanacağını açıkladı. 
Sürdürülebilir sonuçlar 
elde etmek için, yani ince 
partikül madde miktarının 
düşürülmesi için projele-
rin çok sıkı takip edilece-

ğinin altını çizdi. 
Dimov,”Bu yılın ilk dört 

ayında Çevre Programı-
nın göstergeleri çok hızlı 
bir şekilde iyileşti” dedi. 
Geçen yılki Mayıs ayı ile 
bir karşılaştırma yapan 
Bakan, o zaman toplam 
kaynak tutarının yaklaşık 
yüzde 39’u oranında olan 
1,3 milyar BGN finansma-
na yönelik teklif çağrıları 
yapıldığını, bu yıl ise şim-
diye kadar bütçe tutarın-
dan yüzde 55’inden fazla-
sına ve 1,8 milyar levadan 

fazla finansmana yönelik 
başvuru prosedürlerinin 
açıldığını belirtti. 
Dimov, “Geçen yıl, an-

laşma yapılan fonlar 
yaklaşık 740 milyon le-
vaydı (% 21). Bu yıl ise 
anlaşma yapılan fonlar 1 
milyarın üzerindedir, yani 
toplam kaynak tutarının 
yüzde 30’undan fazladır. 
Bu dönem içinde proje 
sözleşmelerinin sayısı 
ikiye katlandı. Geçen yıl 

Mayıs ayı itibariyle 35 
olan proje sözleşmeleri 
halihazırda 70’e ulaş-
tı. Geçen yıl 98 milyon 
leva ödendi, şimdi öde-
nen tutar ise 240 milyon 
levanın üzerinde. 2017 
yılında 61 milyon BGN 
veya tutarın yüzde 1,7’si 
doğrulandı, şimdi ise bu 
tutar 172 milyon BGN'dir, 
neredeyse üç kat daha 
fazladır” dedi. 
            Kırcaali Haber

Bulgar vatandaşlarının mali zenginliği 
geçen yıl 6,1 milyar leva arttı 

Industry Watch verileri-
ne göre, 2017 yılı son on 
yıl zarfında Bulgaristan’da 
aile halkının mali zengin-
liği açısından en iyi yıldı. 
Geçen yıl Bulgar vatan-
daşlarının mali zenginliği 
6,1 milyar leva artarak 
77,2 milyon levaya yük-
seldi. 

Büyümenin motoru ne-
dir?

İstihdamın yılda ortala-
ma yüzde 4,4 ve ortala-
ma işçi ücretinin yüzde 
10 artması, 2017 yılında 
çalışan vatandaşlara 5,1 
milyar Leva ek gelir oluş-
turdu. Avrupa pazarında 
kendilerini gerçekleştiren 
vatandaşların sayısı gide-
rek artmaktadır. 

Böylece geçen yıl hane 
halklarının gurbette elde 
ettikleri mali zenginlik 
yüzde 30 artarak, 1,953 
milyar Avro’ya ulaştı. 
Mevduat faizi getirisi, artık 
önemli bir mali zenginlik 
kaynağı değildir. Geçen 
yıl hane halklarının yıllık 

bütçelerine ancak 183 
milyon leva getirisi sağ-
ladı. 

Başlıca ülkede apart-
man dairelerinin fiyatla-
rının artmasından dolayı 

2017 yılında konut satışın-
dan elde edilen zenginlik 
8,1 milyar avro arttı. 2017 
yılında ülkede konutlar 
toplam yüzde 8,2 arttı ve 
böylece artık dördüncü 
yıl bu oran artış göster-
di. 2017 yılında fiyat artış 
hızına göre Bulgaristan, 

sadece İrlanda, Portekiz, 
Slovenya, Hollanda ve 
Çekya’nın gerisinde bulu-
nuyor. Romanya’nın da bir 
hayli önünde gidiyor. 

Ulusal İstatistik Ensti-

tüsü (NSİ) ve İndustry 
Watch verilerine göre 
konut binalarının fiyatla-
rı, 2017 yılında 28 ilden 
24’ünde yükseldi. Hane 
halklarının konut satışın-
dan elde ettiği zengin-
liğin yüzde 36,5’i Sofya 
kentinde yoğunlaşmış-

tır. Onda birinden biraz 
fazlası ise Varna ilinde 
bulunan konutlardan olu-
şuyor. Konut satışından 
elde edilen zenginliğin 
yaklaşık yüzde 9’u Filibe 

ve Burgaz illerinde, 
yüzde 2 ve 3 arası 
miktarı ise Rusçuk, 
Blagoevgrad (Yu-
karıcuma), Veliko 
Tırnovo, Haskovo 
(Hasköy) ve Plev-
ne’deki konutlardan 
oluşuyor. Konut sa-
tışından elde edilen 
zenginliğin yüzde 
18,2’sini oluşturan 
konutlar, en düşük 
f iyata satıldıkları 
18 ilde bulunuyor. 
Bu oran Sofya iline 

kıyasla iki kat daha 
düşüktür. 

Bulgaristan’da tüketici-
ler, çoğunlukla iyimser 
bir tutum sergiliyor. Bu 
durum, gerek kısa ömür-
lü, gerekse uzun ömürlü 
ürünler için yaptıkları har-
camalara yansıyor.

Yılbaşından bu yana 
enflasyon oranı yüzde 1

Ulusal İstatistik Kurumu’nun (NSİ) Mayıs 2018 
için enflasyon ve tüketici fiyat endekslerine ilişkin 
verilerine göre yılın başından mayıs sonuna kadar 
olan enflasyon oranı yüzde 1'dir.

NSİ, Mayıs 2017 - Mayıs 2018 dönemini kapsa-
yan 1 yıllık bir süre için enflasyon oranının yüzde 
2, 6 olduğunu açıkladı. 

Mayıs 2018 döneminde bir önceki nisan ayına 
göre tüketici fiyat endeksi yüzde 100,3'tür, yani 
aylık enflasyon yüzde 0,3'tür.

2018 yılı Mayıs ayında önceki aya göre mal ve 

hizmet grupları fiyatlarında şöyle değişiklik oldu:
-gıda ürünleri ve alkolsüz içeçekler-yüzde 0,2’lik 

artış;
-alkollü içkiler ve tütün mamulleri-önceki aya 

göre değişmedi;
-giyim ve ayakkabı-yüzde 0,7’lık artış;
-konut, su, elektrik enerjisi, doğalgaz ve başka 

yakıtlar-yüzde 0,2’lik artış;
-konut donanımı, ev aletleri ve araçları, evin ba-

kımı- yüzde 0,4’lük artış;
-sağlık- önceki aya göre değişmedi;
-ulaştırma-yüzde 2,6’lık artış;
-haberleşme-yüzde 0,4’lük düşüş;
-eğlence ve kültür-yüzde 1,3’lük düşüş;
-eğitim- önceki aya göre değişmedi;
-restoranlar ve oteller-yüzde 0,1’lik artış;
-çeşitli mal ve hizmetler-yüzde 0,4’lük artış.
Mayıs ayında tereyağı fiyatlarında yüzde 3,6 

elma fiyatlarında yüzde 6,4 patates fiyatlarında 
yüzde 21,2 soğan fiyatlarında yüzde 5,3 oranında, 
narenciye ve tropikal meyve fiyatlarında yüzde 2,3 
oranında artış kaydedildi. 

Yüzde 9,9 yumurta fiyatlarında, yüzde 13,6 biber 
fiyatlarında, yüzde 2,5 şeker fiyatlarında, yüzde 
1,4 bira fiyatlarında ve yüzde 1,4 buğday ve çav-
dar ekmeği fiyatlarında düşüş yaşandı.
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Bulgaristan, temel işçi haklarını 
korumada AB’de son sıralarda
Temel işçi haklarının ih-

laline ilişkin üçüncü yıllık 
raporunun sonuçlarını su-
nan Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyo-
nu (KNSB) Başkanı Pla-
men Dimitrov, “Bulgaris-
tan, temel işçi haklarına 
uyma konusunda Avrupa 
Birliği'nde (AB) son sıra-
larda yer alıyor.” Dimitrov 
ayrıca Uluslararası Sen-
dikalar Konfederasyonu 
Küresel İşçi Hakları En-
deksine göre dünyadaki 
yerimizi de açıkladı.

Uluslararası araştır-
maya göre, Bulgaristan 
hakların ihlali derecesine 
göre dünyadaki altı ülke 
grubunda bulunuyor. İs-
panya, İngiltere, Polon-
ya ve Macaristan olmak 
üzere dört AB ülkesinin 
bulunduğu üçüncü grup-
tayız. İşçi hakları en çok 
Romanya ve Moldova'da 
ihlal edilmektedir. Diğer 
tüm Avrupa ülkelerinde 
işçi hakları daha az ihlal 
ediliyor. Sıralama dünya 
çapında 142 ülkeyi kap-
samaktadır.

KNSB’nin 2017 yılı ra-
porunda 2016 yılında 21 
milyon levaya kıyasla 
2017 yılında 28 373 940 
milyon leva olan geciken 
ücretlerde artış olduğu 
kaydedildi. Fakat buna 
karşılık ödenen gecikmiş 
maaş miktarında bir artış 
var - 2016'da 16 milyon 

levadan 2017 yılında 18 
951 427 levaya artış söz 
konusudur. 

KNSB raporunda öde-
nen gecikmiş maaş mik-
tarında artışın, yılın başla-
rında protestolardan dola-
yı adını duyuran iki şirket 
tarafından oluşturulduğu 
kaydedildi. Onlar, şu anda 
aktif değiller. Ödenecek 
ücretler 3, 5 milyon leva 
miktarındadır. 

KNSB’nin anal iz ine 
göre geciken ücretlerde 
daha büyük miktar, aynı 
zamanda işçi haklarını 
daha iyi korumak için ya-
sal değişikliklere yönelik 
girişimlerden kaynaklan-
maktadır. Sendikaya göre 
işçiler daha fazla ihbar 

gönderiyor. 2016 yılında 
İş Teftiş Kurulu Başkan-
lığının kontrol organları, 
ücretlerin ödenmesiyle 
ilgili 15,641 ihlal tespit et-
miş olup, bu rakam 2017'e 
göre yaklaşık 5000 vaka 
daha azdır.

Dimitrov, “İş sözleşme-
leri, tatil rejimleri, çalışma 
koşulları ile ilgili en çok 
işçi hakları ihlalleri, res-
torancılık ve otelcilik sek-
töründe bulunmaktadır” 
dedi. 2017'de çalışma sü-
resi, molalar ve izinler ile 
ilgili ihlaller 17,962'dir. Üç 
yıllık dönem için bir karşı-
laştırmalı planda bu ihlal-
leri azaltma eğilimi vardır, 
ancak restoranlarda, otel-
lerde ve ticarette zorunlu 

olan günlük ve haftalık 
dinlenme sağlanmaması 
sorun olmaya devam et-
mektedir.

Endişe verici bir eğilim, 
işverenlerin işçilerin gü-
venli çalışma için talimat 
vermesi gerekliliğine uy-
madıklarıdır. Geçen yıl 
güvenli çalışma talimat-
larına ilişkin ihlaller 16 
471 idi ve KNSB’ye göre 
2017'de 2016’ya göre iş-
gücü kazalarının artması-
nın sebebi de buydu. Risk 
değerlendirmesinde 10 
545 ihlal tespit edilmiştir.

KNSB Başkanı, haziran 
ayının başındaki verilerin 
şimdiye kadar üçüncü 
ülkelerden getirilen işçi-
lerin sayısının geçen yıl-

ki mevsimlik işçi sezonu 
boyunca getirilen işçiler 
kadar olduğunu gösterdi-
ğini bildirdi. Dimitrov, işçi 
haklarının ihlal edilmesini 
önlemek için İş Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı tarafından 
yapılan denetimlerin hız-
landırılması çağrısında 
bulundu. 

K N S B ,  P o d k r e p a 
Emek Konfederasyonu 
ve Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu’nun, 
kamu görevlilerinin top-
lu pazarlık hakkının ih-
lal edilmesi için Avrupa 
Konseyi'ne Bulgaristan’a 
karşı toplu bir şikayette 
bulunacaklarını bildirdi. 
KNSB Başkan Yardımcı-
sı Çavdar Hristov, ayrıca 
dernek kurma hakkına 
ilişkin rapordan elde edi-
len verileri de açıkladı.

KNSB, aynı zamanda 
İçişleri Bakanlığı (MVR) 
sisteminde mevcut olan 
ulusal sendikalara katıl-
ma hakkının geri alınma-
sı için MVR Yasası'nda 

değiş ik l ik yapma ve 
dernek kurma hakkına 
odaklanan eylemleri suç 
haline getirmek için Ceza 
Kanunu'nda değişiklik ya-
pılmasını beklemektedir.

Raporda kamu idaresi 
ve belediye yapılarının yö-
neticileri tarafından ger-
çekleştirilen sendika kar-
şıtı faaliyetlerin arttığına 
dair endişe verici eğilim-
ler dikkate alınmaktadır. 
Raporda ihlal edilmiş işçi 
haklarına ilişkin bireysel 
vakalara da yer verilmiş-
tir. Bunlar arasında bir işçi 
kadının hamile olduğunu 
bildirmesinden bir gün 
sonra Petriçli bir şirket 
tarafından işten çıkarıl-
dığına dair ihbar dikkat 
çekiyor. Blagoevgrad’da 
(Yukarıcuma) gebelik ve 
doğum için kullandığı 
izinden sonra işine dönen 
bir öğretmenin biriken iki 
yıllık ücretli izin hakkının 
reddedildiğine dair bir ih-
bar da var. 

              Kırcaali Haber

Başmüftü Yardımcısı Birali Birali Ulusal 
Dini Topluluklar Meclisi Başkanı Seçildi

S o f y a  K a t o l i k 
E k z a r h l ı ğ ı ’n d a  31 
Mayıs’ta Ulusal Dini 
Topluluklar Meclisi’nin 
toplantısı gerçekleşti.
Toplantının gündem 

başlık larından bazı -
ları Dini Topluluklar 
Meclisi’nin geçen dö-
nemde ça l ışmalar ı, 
tamamlanan projele -
ri, Varna’da şubesinin 
açılması oldu. Gele-
cekte Plovdiv, Ruse ve 
Bugar istan’ın başka 
yerleşim yerlerinde de 
şubeler açılması bekle-
niyor.
Başka bir  gündem 

noktası da Dini Toplu-
luklar Meclisi’nin daha 
iyi çalışabilmesi için şu 
anki tüzikte değişiklik ve 
madde eklenmesinin ya-
pılmasıydı.
Ulusal Dini Topluluklar 

Meclisi Başkanı Dr. Ru-

pen Krikoryan sunduğu 
raporda geçen dönem 
için Ulusal Dini Topluluk-
lar Meclisinin çalışmala-
rını anlattı.

Toplantıda iki yıllık bir 
dönem için yeni yönetim 
kurulu ve başkan da se-
çildi. Bulgaristan Müslü-
manları Diyaneti Baş-
müftü Yardımcısı Birali 
Birali ve iki delegasyon 
üyesi Cemal Avuşin ve 

Hayri Emin tarafından 
temsil edildi.
Yeni yönetim kurulu ke-

sinleştikten sonra Kato-
lik topluluğundan papaz 

Petko Vılov Ulusal Dini 
Topluluklar Meclisi baş-
kanlığına Müslümanlar 
topluluğunun temsilcisi 
olan Başmüftü Yardım-
cısı Birali Birali’nin se-
çilmesini teklif etti. Dele-
gasyon üyeleri çoğunluk 

ile oylarını Birali Birali’ye 
vererek yeni Ulusal Dini 
Topluluklar Meclisi baş-
kanını seçtiler.
Tüzikte yeni değişklik-

lere göre bu yönetim iki 
yıllık bir süre için seçili-
yor. Sürenin dolmasın-
dan sonra başkanlık yeri 
şimdiye kadar başkanlık 
yapmamış olan bir son-
raki dini topluluğa verili-
yor.
Yeni başkan verilen 

güven için teşekkür etti 
ve bugüne kadar uyulan 
“Farklılığımız ile berabe-
riz.” konsepti ile devam 
edeceğini söyledi.
“Hayat geçici ve toplu-

ma verebileceğimiz her 
şeyi vermezsek, görevi-
mizi yerine getirmemiş 
oluruz.” dedi Ulusal Dini 
Topluluklar Meclisi’nin 
yeni başkanı Birali Birali.
             Kırcaali Haber

Başbakan Yardımcısının 
eşinden ırkçı paylaşım

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomisav Donçev'in 
eşi Svetlana Donçeva'nın sosyal medyada ırkçı ifade-
ler içeren paylaşımı tepkiye neden oldu.

Donçeva, ülke nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan 
Roman azınlıkla ilgili sosyal medya hesabından "Çin-
genelere uzatılan havuçlar bitti artık onları sopa gös-
terme zamanı geldi." paylaşımında bulundu.

Paylaşım şikayet üzerine yayından kaldırıldı.
Bulgaristan Sanayi Odasında Avrupa Birliği (AB) 

Fonlarından Sorumlu Bilirkişi olarak görev yapan Don-
çeva ise paylaşımının silinmesine sert tepki gösterdi.

Olayı "zayıf ve korkak insanların kolay bir eylemi" 
olarak niteleyen Donçeva, yine sosyal medya hesa-
bındaki paylaşımında, "Bilin ki beni farklı düşünmeye 
zorlayamazsınız. Kendi aranızda istediğiniz gibi kö-
rükleyin birbirinizi. Anonim yazılar yollayın, beni hiç 
ilgilendirmez. Eylemlerinizle, entegrasyona olan güve-
nimin, uzun süredir yaşadığım bir aldatmaca olduğuna 
inanmamı sağladınız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kullanıcılarının hedefi olan 
Donçeva'nın paylaşımı konusunda Başbakan Yardım-
cısı Tomisav Donçev ise yorum yapmadı.

Geçmişte Gabrovo Belediye Başkanı olan Başba-
kan Yardımcısı Donçev, Başbakan Boyko Borisov'un 
bir önceki hükümetinde Ekonomi ve Avrupa Destek 
Fonlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak gö-
rev yapmıştı. Yeni görevine ise 4 Mayıs 2017 tarihinde 
seçilmişti.
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Çeşitli şekillerde uygulanan Bulgarlaştırma 
politikası devam ediyor!Bulgaristan’da komünist 

rejim tarafından sözde 
“Soya Dönüş Süreci” ola-
rak adlandırılan Bulgaris-
tan Türkleri ve Müslüman-
larına uygulanan zorla 
asimilasyon süreci, ne 
yazık ki yeni yöntemlerle 
devam ediyor. Zaten 2008 
yılında BTV’ye verdiği bir 
demeçte eski komünist 
diktatör Todor Jivkov ve 
ailesinin özel koruması 
olan Başbakan Boyko 
Borisov, İçişleri Bakanlı-
ğı görevlisi olarak bizzat 
kendisinin aktif olarak işti-
rak ettiği soykırım süreci-
nin amacının doğru oldu-
ğunu, sadece yöntemleri-
nin yanlış olduğunu söy-
lemişti. 2009 yılından beri 
Boyko Borisov’un baş-
kanlık ettiği üç hükümet 
döneminde de ülkedeki 
Müslüman ve Türklerin 
aleyhine birçok kararlar 
alındı. Sonuncusu mevcut 
Borisov hükümetinin koa-
lisyon ortağı olan ırkçı ve 
aşırı milliyetçi tavırlarıyla 
bilinen İç Makedon Dev-
rimci Örgütü (BMRO) ve 
Ataka partinin girişimiyle 
31 Mayıs Perşembe günü 
Stara Zagora (Eski Zağra) 
Belediye Meclisinin 838 
Türkçe yer adının Bul-
garcaya çevrilmesi kararı 
oldu. Bu tür kapsamlı bir 
yer adlarını Bulgarca ad-
larla değiştirme kampan-
yası 1934 yılından sonra 
Bulgaristan’da ilk defa 
gerçekleşmiştir. 

Daha önce de VMRO 
ve Borisov’un partisi olan 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partilerinin gi-
rişimiyle Varna ve Burgaz 
illerinde yüzlerce Türkçe 
yer adı değiştirildi. Ay-
rıca ırkçı ve aşırı milli-
yetçi tavırlarıyla bilinen 
Bulgaristan’ın Kurtuluşu 
İçin Ulusal Cephe (NFSB) 
partisi tarafından da Kar-
lovo (Karlıova) Belediye 
Meclis Başkanlığına ben-
zer bir öneri sunulmuş-
tu. Konuyla ilgili başka 
çarpıcı örnekler verelim. 
2012 yılında Filibe ken-
tinde “Cuma Meydanı” 
olarak anılan meydanın 
adı “Roma Stadyumu” 
olarak değiştir ildi. On 
yıldan beri Ataka partisi, 
Balkanların en yüksek 
tepesi olan Rila Dağı’nın 
Musalla Tepesi’nin adının 
Bulgarca olarak değiştiril-
mesini önermeye devam 
ediyor. Son olarak geçen 
yıl Ataka partili Sofya Vali-
si İliyan Todorov, Cumhur-
başkanı Rumen Radev’e 
Musalla adının Sveti İvan 
Rilski’ye, bir vatandaş ise 
Moisey’e değiştirilmesini 
önerdi. Kırcaali şehrinin 
adının Orfey ve Delovg-
rad, Kazanlık’ın Alek-
sandrovgrad ve daha bir-

çok Türkçe adlar taşıyan 
şehir, köy, sokak ve başka 
yer adlarının değiştirilme-
si için de öneriler geldi. 
2012 yılında mevcut hü-
kümetin koalisyon ortağı 
olan Ataka partisi, Parla-
mento kürsüsünden taraf-
tarlarının Türkçe yer ad-

larına dair bilgi vermeleri 
için tek telefon servisini 
duyurdu. Belediye meclis-
lerinin Türkçe yer adlarını 
değiştirme kararlarının, 
yerel düzeyde alınan ka-
rarlar olmayıp, kapsamlı 
ve tutarlı bir politika doğ-
rultusunda alınan kararlar 
olduğu açıkça belli oluyor. 
Zaten devlet bu yüzden 
buna müsaade ediyor.

2010 yılında o zaman-
ki Kültür Bakanı Vejdi 
Raşidov’un emriyle anne-
sinin adını taşıyan Kırcaa-
li Kadriye Latifova Devlet 
Müzik ve Dram Tiyatrosu 
ile Razgrad Nazım Hikmet 
Türk Tiyatrosu kapatıldı. 
Daha sonra 2014 yılında 
o zamanki Kültür Bakanı 
Petır Stoyanoviç’in em-
riyle bu iki tiyatro Kırcaali 
ve Razgrad’daki tiyatro 
ve müzik merkezlerinin 
bünyesinde faaliyetlerine 
devam etti. Türkçe eğiti-
mi önündeki engeller ve 
sorunlara GERB partisi-
nin iktidara gelmesinden 
sonra bir tanesi daha ek-
lendi. Önceden eski ders 
kitaplarıyla zorunlu seç-
meli ve serbest seçmeli 
ders olarak okutulan ana 
dili Türkçe, şimdi sadece 
seçmeli ders olarak ders 
saatlerinin dışında okutu-
luyor. 

Öte yandan 2011 yılın-
dan beri ülkede Türkçe 
propaganda yasağı de-
vam ediyor. Lütfi Mestan, 
gerek Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı gerekse Sorum-
luluk, Özgürlük ve Hoş-
görü İçin Demokratlar 
(DOST) Genel Başkanı 
olarak seçim dönemle-

rinde seçmenlere hita-
ben yaptığı daha ziyade 
Türkçe selamlamalardan 
dolayı birçok kez ceza 
aldı. Eski HÖH Milletvekili 
olan DOST Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Hafı-
zov da aynı suçtan dolayı 
cezalandırıldı. 

Borisov yö -
net imi  sı ra -
sında ayrıca 
B u l g a r i s t a n 
Müslümanla -
rı aleyhine de 
kararlar alındı. 
2016 yılında 
ülkede sadece 
birkaç kadının 
burka giyme-
sine rağmen, 
milli güvenli-
ği tehdit ettiği 
bahanes i y le 
burka giymek 
y a s a k l a n d ı . 

Halihazırda Bul-
garistan Meclis 

Başkanlığına sunulmuş 
Dinler Yasası’nda değişik-
likler yapılmasına ilişkin 
iki yasa tasarısı bulunu-
yor. Irkçı ve aşırı milliyetçi 
partiler, Anayasa’ya aykırı 
ve totaliter önerilerde bu-
lundu. Örneğin, dini kuru-
luşlara yönelik dış yardı-
mın yasaklanması, hutbe 
ve vaazların Bulgarca ola-
rak verilmesi, dini mera-
simlerin Bulgarca olarak 
yapılması, her bir camiye 
Bulgar bayrağı dikilmesi 
ve daha birçok kabul edi-
lemez kısıtlamalar öneril-
di. Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP), GERB ve 
HÖH tarafından sunulan 
Dinler Yasası’nda değişik-
likler yapılmasına ilişkin 
yasa tasarısı ise devletin 
dini cemaatlerin faaliyet-
lerini doğrudan kontrol ve 
din işlerine müdahale et-
mesini öngörüyor. 

Diğer yandan camilere 
ve mescitlere yönelik sal-
dırılar devam ediyor. 2011 
yılında Ataka partisi lideri 
Volen Siderov önderli-
ğinde yaklaşık 150 parti 
aktivisti, bir fesi parça 
parça yırtarak başlattık-
ları bir miting sırasında 
Sofya’daki Banyabaşı 
Camii olarak bilinen Kadı 
Seyfullah Efendi Camii 
önünde Cuma namazı 
kılan cemaatin üzerine 
taş, yumurta, meyve, de-
mir levha ve tahtalar attı 
ve bir seccadeyi yaktılar. 
Çıkan olaylarda toplam 
10 kişi yaralandı, fakat 
hala Ataka partisi temsil-
cilerinden herhangi biri 
olayla ilgili hüküm giyme-
di. Öte yandan saldırılara 
maruz kalan Veli Karaah-

med, 2015 yılında Stras-
burg’daki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde 
Bulgaristan’a karşı da-
vayı kazandı ve devlet 
kendisine tazminat ola-
rak 7 668 avro ödemek 
zorunda kaldı. 2013 yı-
lında Sofya Banyabaşı 
Camii’nden namazdan 
dönen Metin adlı 28 ya-
şındaki bir Türk, üç ırk-
çının vahşice saldırısına 
uğradı ve bir ay komada 
kaldı. 2014 yılında Bulga-
ristan Başmüftülüğü’nün 
vakıf mallarının iade 

edilmesi ile ilgili davayı 
protesto eden bir grup, 
Filibe'deki Cuma Camii 
olarak da bilinen Murad 
Hüdavendigar Camii’ne 
taşlar, yanıcı ve patlayı-
cı maddelerle saldırdı. 
2015 yılında aynı tarihi 
camiyi yakma girişimin-
de bulunuldu. Geçen yıl 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftü Yardımcısı 
Birali Birali'nin eşi ve iki 

kızı, Sofya’da bir mar-
kette alışveriş yaparken, 
başörtülü oldukları ge-
rekçesiyle iki genç kadın 
ve bir erkeğin şiddetine 
maruz kaldı. Bulgaristan 
Başmüftülüğü'nün vakıf 
mallarının iadesi için ül-
kenin çeşitli şehirlerinde 
başlattığı davaların yarı-
sından fazlası çeşitli ne-
denlerle engellendi. Tüm 
engellemelere rağmen 
Başmüftülük, vakıf mal-
larının iadesi için hukuki 
mücadeleden vazgeçmi-
yor. Bulgaristan’da sekiz 

yıldır devam eden ve 
kamuoyunda "13 İmam 
Davası" olarak bilinen 
davada savcı olarak gö-
revlendirilen Nedyalka 
Popova, birkaç ay önce 
Bulgar basınına verdi-
ği mülakatta ülkedeki 
Müslümanların hızla ço-
ğaldığını ve bu durumun 
da devletin güvenliğini 
tehlike altında bıraktı-
ğını iddia etti. Davanın 

savcısı olarak Nedyalka 
Popova’nın “Ülkemizdeki 
Müslümanlar yüzde 30 
olduğunda devlet tehdit 
altında kalacak” ifadeleri, 
imamların avukatlarının 
davanın başından beri 
zanlıların dini inançları 
ve dini ibadetleri yerine 
getirmelerinden dolayı 
yargılandığı iddialarının 
doğruluğunu ortaya koy-
du. 
Bundan başka siyasi 

hakların kullanılmasında 
da engelleme çabaları 
var. Sofya Şehir Mah-
kemesi, Lütfi Mestan’ın 
kurduğu DOST partisi-
nin etnik temelli bir parti 
olduğu iddiasıyla tescilini 
onaylamadı. Daha sonra 
Temyiz Mahkemesi, Sof-

ya Şehir Mahkemesi’nin 
buna ilişkin kararını boz-
du. DOST’un önüne çe-
şitli engeller koyan Bul-
garistan devleti, geçen 
yılki erken parlamento 
genel seçiminde partiye 
acayip baskı uyguladı ve 
yüzde 4'lük seçim barajı-
nı aşarak, Parlamento’ya 
girmesini engelledi. 
        Resmiye MÜMÜN

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de 1. Etnik Azınlıklar Mutfak Festivali 
1. sayfadan devam

kayesini, şehrimizde yeni 
ve özgün bir Etnik Azın-
lıklar Mutfak Festivali’ni 
başlatmak için bugün 
hep birlikte olduğumuz 
için hepinize teşekkür 
etmek isterim” dedi. Tiho-
mirova, şehirde yüzyıllar 
boyunca nesilden nesile 
aktarılan aşçılık gelene-
ğinin lezzetli dünyasında 
Yahudi topluluğunun son 
temsilcilerinin Kırcaali'yi 
geçen asrın ortasında 
terk etmelerine rağmen, 
Bulgarlar, Türkler, Erme-
niler ve Yahudiler ara-
sındaki işbirliği, dostluk 
ve etkileşim kültürünün 
iç içe girdiğini vurgula-
dı. Tihomirova, festivali 

ortaklaşa gerçekleştiren 
Bulgaristan'daki Yahudi-
lerin örgütü "Shalom" ve 
Yahudi Kadınlar Konseyi 
temsilcilerini tebrik etti.

Tihomirova, “Şehrimizin 
hem geçmişine hem de 
geleceğine dönük olan 
dini bayramların çeşitliliği 
ve bunlara karşılık gelen 
mutfak çeşitliliği, yeni kül-
türel ve turistik mekanla-
rın gelişimi için muazzam 
bir potansiyeli gizler” diye 
konuştu.

Etnik Azınlıklar Mutfak 
Festivali programında bol 
bol müzik ve bilgi mater-
yalleri vardı. Kırcaaliler, 
Bulgarca, Türkçe, Yahu-
di ve Ermeni şarkılarını 
orijinal hallerinde dinle-

me fırsatı buldu. Yahudi 
şarkıları söyleyen Dulce 
Kanto Grubu’nun sun-
duğu muhteşem eserler, 
katılımcılardan büyük al-
kış aldı. Sofya’dan katı-
lan konuk grup ve Dulce 
Kanto Grubu’nun ilham 
aldığı büyük Bulgar ses 
sanatçısı Lika Eskena-
zi Sefarad Yahudilerin 
kullandığı Ladino dilinde 
şarkılar söyledi. Kırcaali 
Rodopski Far 1938 Halk 
Toplum Merkezinin çatısı 
altındaki Halk Türküle-
ri Grubu ve Dostlar Saz 
Grubu eşliğinde Buket 
Kadın Koro Grubu’nun 
sunduğu özgün Bulgar ve 
Türk halk müziği örnekleri 
de izleyicilerin beğenisini 
topladı.
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Bakan Radev: 2019’da polislerin maaşlarına daha yüzde 10 zam 
İçişleri Bakanı Valentin 

Radev, düzenlemiş ol-
duğu basın toplantısında 
“2019 yılında İçişleri Ba-
kanlığı (MVR) çalışanla-
rının maaşlarının daha 
yüzde 10 artmasını bekli-
yoruz” diye duyurdu.

Radev, “Geçen yıl polis 
forması için 17, 5 milyon 
leva verdik ve bu yıl ek 
olarak 100 milyon leva ve-
rilmesi konusunda anlaş-
tık, muhtemelen ödemeler 
mart ayında başlayacak. 
Ancak ücretlerin ne ka-
dar yükseltileceği önemli 
değil, düzenli olarak zam 
yapılması önemlidir. Yani 
2019 için şimdilik sade-
ce bir kere ücretlerimize 
yüzde 10'luk yeni bir artış 
yapılmasını öngörüyoruz. 
Bence polislerin emeğine 
hak ettiği değer veriliyor, 
ancak her zaman daha 
fazlasına ihtiyaç var” dedi. 

Sözü geçen 100 milyon 
leva, polislerin yaptığı 
protestolar sonucunda 
Başbakan Boyko Borisov 
tarafından vaat edildi.

Bakan, MVR reytingi-
nin yükseldiğini ve yüzde 
46'ya çıktığını vurguladı.

Radev, Aralık 2017'de 

Bulgaristan'daki güvenlik 
ortamı hakkında da gün-
cel bilgiler verdi.

Radev, “Aralık ayında 
ortalama 227 suç kayıt 
edildi. Kasım ayında kayıt 
edilen suçlar ise 265’ti. 
Kasıtlı cinayetler ise yüz-
de 18,2 azaldı. Soygunlar 
biraz arttı ve yüzde 7, 9 
oldu. 2017'de açığa ka-
vuşturulan suçların sayısı 
2016'ya göre arttı. Örne-
ğin, cinayetlerde neredey-

se yüzde 100 arttı” dedi. 
Bakan’ın ifadesine göre 

her yıl polis yetkilerine 
sahip 1400’ün üzerinde 
kişi görevlendiriliyor, gö-
revinden ayrılan polisler 
ise 300’den biraz fazladır. 

Bakan, ayrıca sınırda sı-
ğınmacı baskısının yüzde 
84 azaldığını bildirdi. 

Radev,  ocak ayına 
damgasını vuran önem-
l i  olay olarak, 25 -26 
Ocak'ta Sofya’da düzen-

lenen Adalet ve İçişleri 
Konseyi’nin gayrı resmi 
toplantısını belirledi. 

Radev, “Görüşülen ko-
nular üç başlık altında 
toplanabilir: daha iyi göç 
yönetimi, Avrupa ortak 
sığınma sistemi ve sınır 
güvenliği. Amaç, görüş-
leri daha da yakınlaştır-
maktır. Başkanlığımızın 
görevi budur. nihai hedef 
beraberce Avrupa vatan-
daşları için daha fazla 

güvenlik sağlamaya ça-
lışacağımızı göstermek-
tir. Hemen hemen hepsi, 
Bulgaristan'ın sığınmaya 
ilişkin Dublin Yönetmeliği 
ile ilgili önerisini destek-
ledi. Önerimiz, unsurların 
ayrı ayrı değil, bir bütün 
olarak ele alınması ve 
birleştirici unsurları ara-
maya çalışmamıza yöne-
liktir. Bu zorlu çalışma uz-
manlarımız tarafından ya-
pıldığı için çok mutluyum” 
diye sözlerine ekledi. 
Bakan’ın ifadesine göre 

göçün temel nedenine 
karşı mücadele ediliyor 
ve herkes buna odakla-
nıyor.
Radev, “Evet, göç bir 

kamçı ve hatta onu te-
rörizm izler, ancak yal-
nızca Avrupa değil, aynı 
zamanda devletlerin de 
bu göçün kök nedenle-
rini tespit etmesi önem 
taşıyor. Görüşülen diğer 
konular, insan, mal ve 
kargo ticareti, bilgi payla-
şımı ve başka konulardı” 
diye izah etti. KH

Avrupa Petrol Endüstrisinin 
Gelişimi İçin Vizyon 2050 tanıtıldı  

Sofya’da “2050 Yılına 
Kadar Petrol Rafineri 
Endüstrisi Stratejisi: Sıvı 
Yakıtlara Geçiş ve Sek-
töre Yönelik Fırsatlar” 
konulu konferans yapıldı. 
Konferans, Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
Etkinlik Takvimi’nde yer 
alıyor. 
Etkinliğe Avrupa Petrol 

Birliği (FuelsEurope) ve 
Bulgaristan Petrol ve Do-
ğal Gaz Birliği dernekleri 
ev sahipliği yaptı.
Forum Enerji Bakanı Te-

menujka Petkova ve Bul-
garistan Petrol ve Doğal 
Gaz Birliği Başkanı Va-
lentin Zlatev tarafından 
açıldı.
Tartışma oturumlarında 

yer alan panelistler ara-
sında Avrupa Komisyonu 
Enerji Genel Müdürlü-
ğü Başdanışmanı Tudor 
Constantinescu ve Ener-
ji Bakan Yardımcısı Jeço 
Stankov da bulundu. 
Avrupa ve Bulgar ku-

rumlarının temsilcileri, 
milletvekilleri, uzmanlar 
ve petrol endüstrisinin 
temsilcileri olan 100 de-
legenin önünde Avrupa 
Petrol Birliği Başkanı 
Bella Kelemen ve Genel 
Müdürü John Cooper, Av-
rupa Petrol Endüstrisinin 
Gelişimi İçin Vizyon 2050 
sundu. 

Vizyonun geliştirilmesi-
ne yönelik çalışmalarda 
Bulgaristan kolu aracılı-
ğıyla Bulgaristan Petrol 
ve Doğal Gaz Birliği üye-
leri de olan Avrupa Petrol 
Birliği üyeleri de yer aldı. 

Vizyonun hedefleri aynı 
zamanda Bulgar tüketi-
cilerine yönelik ürünlerin 
de kalitesini artırmaya 
yönelik iyi uygulamaların 
geliştirilmesi ve uygulan-
ması için bir başlangıç 
noktasıdır.
Önde gelen Avrupalı 

uzmanlar, sıvı yakıtların 
geleceğini ve biyoyakıt-
ların üretilmesi, alternatif 
enerji kaynaklarının kulla-
nımı için yeni teknolojile-
rin devreye sokulmasını 
tartıştı.
Valentin Zlatev,”Sıvı ya-

kıtlara olan talebin uzun 
vadede sona ermeye-
ceğine ve sıvı yakıtların 
bir geleceği olduğuna 
inanıyoruz. Bununla bir-
likte günümüzün çevre 
sorunları, petrol endüst-

risi, hükümetler ve Avru-
pa kurumları tarafından 
zamanında ele alınması 
gereken pek çok konuyu 
gündeme getirmektedir. 
Örneğin, ulaştırma sek-
törünün karbonsuzlaştı-
rılması, büyük bir güçlük 
yaratmaktadır. Havacılık, 
su ve ağır yük taşımacı-
lığında teknolojik alter-
natiflerin olmaması, yine 
modern dünyada sıvı ya-
kıtların temel rolünü vur-
gular” diye altını çizdi.
Avrupa Petrol Birliği 

ve Bulgaristan Petrol ve 

Doğal Gaz Birliği üyeleri 
olan “Shell” ve “Lukoil” 
şirketleri, sıvı yakıtlar ve 
diğer petrol ürünleri için 
düşük karbonlu tekno-
lojilerin geliştirilmesinde 
iyi uygulamalar sundular. 

A l m a ny a ' n ı n 
Rheinland şeh-
rindeki Shell ra-
finerisinde dün-
yanın en büyük 
hidrojen elekt-
roliz tesisinin 
uygulanması ve 
Lukoil Neftoc-
him Burgaz'da 
düşük karbonlu 
yakıtlar ve emis-
yon aza l tma 
teknolojilerinin 
uygu lanmas ı 
söz konusudur. 
Avrupa Petrol 

Birliği, 41 petrol 
şirketini - Avrupa'da rafi-
nerilerin yüzde 100'ünü 
ve Avrupa'da yakıt tüc-
carlarının yüzde 75'ini 
birleştiriyor. 
Avrupa Petrol Birliği 

üyeleri, örgütün Bulga-
ristan kolları aracılığıy-
la Bulgaristan Petrol ve 
Doğal Gaz Birliği’ne de 
üyedirler. Bulgar kurulu-
şu, Bulgar pazarının tek 
temsilcisi olup, 16 üye-
sinin toplam pazar payı 
yaklaşık yüzde 75'dir.
              Kırcaali Haber

Komünist rejim mağdurları, Avrupa 
Parlamentosunu ziyaret etti

Komünist rejim mağduru olan bir grup vatandaş, 
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AB Avrupa Li-
beraller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Üyesi Nec-
mi Ali’nin daveti üzerine Avrupa Parlamentosunu 
ziyaret etti. 

AP Milletvekili, konukları şu sözlerle karşıladı: 
”Mağdurlar, geride bıraktığımız dönemin çilesini 
çeken ana grup insanlardır ve onlar olmadan geç-
miş zamanların yeterli derece bir değerlendirme-
sini yapamayız. Onların mücadelesi, gerek HÖH 
partisinin, gerekse ALDE’nin dayandığı fikirlerin 
temelinde yatmaktadır”. 

Ziyaret programı Necmi Ali’nin Bütçe, Bütçe 
Kontrolü ve Dış İlişkiler Komisyonlarında yürüttü-

ğü çalışmalar hakkında gerçekleştirdiği sunumla 
başladı. 

Ziyaretçiler, farklı üye devletlerin katkıları ve on-
lara sağlanan finansman miktarları, Brexit ve po-
tansiyel sonuçları hakkında soru sordu. Toplantı-
da Ortak Tarım Politikası da tartışıldı. Necmi Ali, 
gruba Avrupa Komisyonu'nun tanıttığı bir sonraki 
döneme ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçeve Taslağı’nı 
da sundu. 

AP Milletvekilinin sunumundan sonra mağdurlar 
Avrupa Parlamentosunda ana gündem maddesine 
ilişkin tartışmaların şahitleri olma şansını buldu-
lar. Onlar, Genel Kurul salonunu ziyaret ederek, 
Avrupa’nın geleceğine ilişkin tartışmayı izledi. 

İki saatten fazla süren oturum Avrupa Parlamen-
tosu Başkanı Antonio Tajani tarafından yönetildi 
ve oturumda ALDE üyesi olan Belçika Başbakanı 
Charles Michel da yer aldı. Belçika Başbakanı, 28 
üye devleti birlikte ilerlemeye çağırdı, Batı Balkan-
ların Avrupa perspektifini vurguladı ve sorunlara 
çözüm önerileri sunarak, Avrupa Birliği'ndeki so-
runlara da değindi. 

Konuklar, Michel’in katıldığı tartışmanın ardından 
Genel Kurulda yapılan oylamayı da izledi. Onay-
lanan iki rapordan birisi, 2016 için Avrupa Yatı-
rım Bankası'nın mali faaliyetleri raporu ve ikincisi 
deALDE raportörü olarak Necmi Ali'nin sunduğu 
AB'nin mali çıkarlarının korunması raporuydu. 
Mağdurlar, çalışma ziyareti kapsamında Belçika 
başkentinde görülecek yerleri de gezip gördüler.
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Zaharieva: Bulgaristan’da gelirler 10 yıla 
kadar Avrupa ortalamasına erişebilir

Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Ekaterina 
Zaharieva, Bulgaristan’da 
gelirlerin geçen yılın tem-
posunda artmaya devam 
ederek, on yıla kadar 
Avrupa ortalamasına eri-
şeceğini tahmin ediyor. 
Bulgar istan Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyo-
nu (KNSB) tarafından dü-
zenlenen Batı Balkanlar 
ülkelerindeki vatandaşla-
rın gelirleri ile ilgili toplan-
tıda konuşan Zaharieva, 
geçen yıl gelir artışının 
yüzde 11,5'in üzerinde 
olup, Avrupa’da ortalama 
gelir artışı oranından çok 
daha yüksek seviyede ol-
duğunu hatırlattı.

Zahar ieva'nın i fade -
lerine göre, bu oranlar 
korunursa, 10 yıla kadar 
Avrupa’da ortalama gelir 
oranına ulaşmamız bek-
leniyor. 

Başbakan Yardımcısı, 
Bulgaristan'daki başarıla-
rı Batı Balkanlar'ın Avrupa 
perspektifi ile ilişkilendir-
di, ki bu kendi deyimiyle 
“bölgede daha yüksek 
gelirlere yol açacak”.

Zaharieva,”Üyelik yolun-
da gerekli reformlar sade-
ce üyelik için, Brüksel için 
yapılmıyor. Reformlar her 
şeyden önce vatandaşlar 
için yapılmalıdır ve daha 
yüksek gelirlere yol açma-
lıdır” diye kaydetti. 

Başbakan Yardımcısının 
ifadelerine göre, sadece 
27 yıldır demokratik dev-
letler oldukları için Balkan 

ülkeleri gelirler bakımın-
dan geride kalıyor. 

Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı, Batı 
Balkan ülkelerinin sendi-
ka temsilcileri karşısında 
Bulgaristan hükümetinin 
Batı Balkan ülkelerine 
desteğinin altı aylık baş-
kanlıkla bitmeyeceği ve 
uzun vadeli bir öncelik 
olacağı yönünde taah-

hüt verdi. Amacın, 17 
Mayıs’ta yapılan zirve 
toplantısı gibi her bir bu-
çuk-iki yılda bir böyle bir 
zirvenin yapılması olduğu 
anlaşıldı. 

Zaharieva ‘nın ifadeleri-
ne göre, Batı Balkanlar'a 
odaklanmak Bulgaristan 
Başkanlığının en büyük 
başarısı olacak. Batı Bal-
kan ülkelerinin Avrupa 
perspektifinin, esenliğinin, 
güvenliğinin ve refahının 
Bulgaristan için uzun va-
deli bir öncelik olduğunu 
söyledi. KNSB Başkanı 
Plamen Dimitrov,” Baş-
bakan Boyko Borisov 'a 
sunulacak olan AB-Batı 

Balkanlar Zirvesi'ne yö-
nelik bir sonuç bildirgesi 
kabul edilmesi bekleniyor. 
Bu bildirgede bölgedeki 
sendikaların talepleri for-
müle edilecek” diye kay-
detti. Bildiride yer alan 
temel talep, sendikaların 
ve işçilerin müzakere sü-
recine katılmalarıdır.

Dimitrov,”Çalışma or-
tamı, gelirler, sosyal gü-
venlik, sosyal koruma 
ile ilgili sorunlara gerekli 
önem ve ağırlık verilme-
lidir” diye belirtti. Balkan-
lar'daki gelirlerin çok farklı 
olmadığının altını çizen 
KNSB Başkanı, “Geçen 
yıl aralık ayı itibariyle ver-
gi kesintileri yapıldıktan 
sonra kalan Bulgaris-
tan'daki ortalama net ge-
lir 450 Avro, Sırbistan'da 
456 Avro, Karadağ'da 
512 Avro, Bosna’da 440 
Avro,  Makedonya'da 
387 Avro, Kosova'da 
457 Avro, Arnavutluk'ta 
yaklaşık 300 Avro ‘dur. 
Sadece Hırvatistan ve 
Slovenya'da daha yüksek 
tutardadır-Hırvatistan'da 
790-800 Avro civarında 
ve Slovenya'da çok daha 
yüksek tutardadır” diye 
kaydetti. 

KNSB verileri, Balkan 
ülkelerinde ortalama işçi 
ücretinin, eski üye devlet-
lere göre 5 ile 10 katı ve 
yeni üye devletlere göre 

yaklaşık 1,8-2,2 katı ara-
sında daha düşük olduğu-
nu gösteriyor. 

Asgari ücret bakımından 
Arnavutluk (180,52 ˆ) ve 
Makedonya’da (239,74 ˆ) 
en düşüktür. Diğer uçta 
ise 462 Avro ile Hırvatis-
tan bulunuyor. Bulgaris-
tan, AB ülkeleri arasında 
en düşük asgari ücrete 
sahip - 260,76 Avro. Bir 
karşılaştırma yapacak 
olursak, Lüksemburg'da 
asgari ücret 1999 Avro 
’dur. 

Podkrepa Emek Konfe-
derasyonu Başkanı Di-
mitır Manolov, kimsenin 
yanlış anlamadığını ve 
Batı Balkan ülkelerinin 
AB'ye katılımına yönelik 
zaman dilimi ile ilgili faz-
la bir beklenti olmadığını 
söyledi. Manolov’un ifa-
delerine göre, üyelik yolu 
kolay ve basit olmayacak. 
Başlı başına bir hedef ol-
mamalıdır. Ancak bölge-
nin gelişimini istikrara ka-
vuşturmak için hayati bir 
öneme sahip olduğu bilin-
melidir. Sendika Başkanı, 
”Yeni bölünme hatlarına 
ihtiyacımız yok, fakat ger-
çek ve mecazi anlamda 
köprüler kurulmasına ihti-
yacımız var- otoyol yapı-
mından geliri yükseltmek 
ve gençlerin durumunu 
iyileştirmek için ortak bir 
mücadeleye kadar” dedi.

İş dosyaları elektronik 
formatta saklanabilecek
Yeni Elektronik Belgele-

rin Türü ve Onların Oluş-
turulması, Korunması ve 
Değişimine İlişkin Şartlar 
Hakkında Yönetmeliğe 
göre arzu eden işveren-
ler, artık çalışanlarının iş 
dosyalarını elektronik bir 
formatta saklayabilirler. 
Önemli noktalardan biri 
şu ki işveren tarafından 
oluşturulan elektronik 
belgelerin nitelikli elekt-
ronik imza ile imzalan-
ması zorunludur.
Yönetmelik ayrıca, iş-

verenin bilgi sistemi ile 
ilgili özel gereklilikler ge-
tirmektedir. Bunun ama-
cı, sisteme dahil edilen 
bilgilerin bütünlüğünü ve 
izlenebilirliğini sağlamak-
tır. Bilgi sistemlerinin, 
belgelerin ve verilerin 
yanlışlıkla veya yasa dışı 
bir şekilde imha edilmesi-
ne ve yetkisiz erişime izin 
vermemesi, çalışanların 
ve görevlilerin kişisel ve-

rilerinin de yeterli şekilde 
korunması isteniliyor. 
İşveren ile çalışan veya 

görevli arasında elekt-
ronik belge değişimi ya-

pılması, çalışanın açık 
rızasının alınmasını ge-
rektirecek ve bu açık rıza 
herhangi bir zamanda 
geri alınabilir. 
Elektronik belgelerin 

gönderilmesi ve alınma-
sı, her mesajın karşıdaki 
kişi tarafından görüldü-
ğünü kanıtlama imkanı 

veren bir elektronik pos-
ta servisi aracılığıyla ya-
pılacaktır. Elektronik do-
küman değişimine ilişkin 
tüm masraflar işveren ta-

rafından karşılanacaktır.
İş dosyasındaki bel-

gelerin kağıt şeklinde 
oluşturulabilmesi imkanı 
sürüyor. İşverenlerinin 
bilgi sistemi oluşturması 
halinde çalışanların ve 
görevlilerin onlara kağıt 
belge verebilmesi temi-
natı verildi. KH

Bulgaristan’da or talama 
beklenen yaşam süresi 74,8 yıl

Ulusal İstatistik Kuru-
mu, 2015-2017 dönemi 
için hesaplanan ülke nü-
fusunun ortalama yaşam 
süresi tahminlerine ilişkin 
son verileri açıkladı.

Bulgaristan’da ortalama 
yaşam süresi 74,8 yıl ve 
bir önceki döneme göre 
(2014-2016) 0,1 yıl art-
maktadır. 

Yaşam beklentisi gös-
tergesi, bir yıl içinde 
gözlemlenen yaşa bağlı 
ölümlerin yoğunluğunda 
değişmezlik varsayımına 
göre yeni doğanların or-
talama yaşam beklentisini 
göstermektedir.

Bulgaristan, Letonya ve 
Litvanya (74,9 yıl), Avrupa 
Birliği'nde en düşük orta-
lama yaşam beklentisine 
sahip ülkeler arasında yer 
aldı. En yüksek ortalama 
yaşam beklentisine sahip 
ülkeler ise İspanya (83,5) 
ve İtalya (83,4) olmuştur.

Kentsel ve kırsal nüfu-
sun yanı sıra erkek ve 
kadınlar arasındaki farklı 
ölüm oranları da bu nüfus 
kategorileri için ortalama 
yaşam süresini belirle-
mektedir.

Bulgaristan'da erkekle-
rin ortalama yaşam süresi 
71,3 yıl, kadınların ise 7,1 

yıl daha yüksek olup 78,4 
yıldır.

2007 ve 2017 yılları ara-
sındaki dönemde, erkek-
lerin yaşam süresi 2 yıl, 
kadınların ise 2,1 yıl arttı. 

Şehirlerde ortalama ya-
şam süresi, köylerde ya-

şam süresine göre (72, 8 
yıl) 2,8 yıl daha yüksektir 
(75,6 yıl).

2007'ye göre şehirlerde 
ortalama yaşam süresi 2, 
6 yıl, köylerde yaşam sü-
resi ise 1, 3 yıl arttı. 

İllere Göre Ortalama 
Beklenen Yaşam Süresi 

İllerde beklenen yaşam 
süresi Vratsa ve Monta-
na illerinde 72, 9 yıldan 
başkent Sofya ve Kırcaali 
illerinde 76, 4 yıla kadar 
değişiyor ve toplam sekiz 
ilde ülke ortalamasının 

üzerindedir.
Kadınlar ülkenin her ye-

rinde erkeklerden daha 
uzun yaşıyor, ancak cin-
siyetler arasındaki yaşam 
süresi farkı 8,0 yıl olmak 
üzere Köstendil ilinde en 
yüksek olup, 5,9 yıl olmak 

üzere Şumnu ilinde ise en 
düşüktür. 

Üçüncü Yaş Baharı
65 yaş ve üstü insanlar 

için kalan yaşam süresi 
16,1 yıldır. Erkekler için 
kalan yaşam süresi 14,1 
yıl, kadınlar için ise 17,7 
yıldır.

2007-2017 dönemi için 
65 yaşın üzerindeki kişi-
lerin ortalama yaşam sü-
resi 1,3 yıl (erkekler için 1, 
kadınlar için 1,5) artmıştır.

             Kırcaali Haber
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Smolyanlı Samir’e komünist rejimin 
zorla verdiği isimle trafik cezası kesildi

Bulgaristan’da yaşayan bir 
Müslüman, eski komünist re-
jimin zorla verdiği ismini trafik 
cezası makbuzunun üstünde 
görünce, asimilasyon günle-
rinin geri geleceği endişesine 
kapıldı.

Bulgaristan vatandaşı 41 ya-
şındaki Müslüman Samir Aguş, 
geçen ay sonunda ülkenin gü-
neyindeki Smolyan kentinde 
araç kullanırken, farlarını yak-
madığı için polisin çevirmesiyle 
karşılaştı.

Ertesi gün 10 avroluk (20 leva) 
cezayı ödemek için ilgili kuruma 
gittiğinde, makbuzun üzerinde 
eski komünist rejimin kendisine 
zorla verdiği ismin yazılı oldu-
ğunu gördü.

Makbuz, Aguş’un çocukluğu-
nun bir döneminde kullanmak 
zorunda kaldığı Miran Aguşev 
adına kesilmişti.

AA muhabirine konuşan Aguş, 
ülkeyi 1989 yılına dek yöneten 
komünistlerin, zorla, fiziksel 
şiddetle kabul ettirmeye zorla-
dıkları isimleri asla kabul etme-
diklerini, rejim değişir değişmez 
kendi isimlerini kullanmaya baş-

ladıklarını söyledi.
Aguş, “İnanın, bu ceza makbu-

zu beni hayatımda asla hatırla-
mak istemediğim o eski günlere 
götürdü. Devlet sistemi, unut-

maya çalıştığım bir dönemi zor-
la bana hatırlatmak istiyor” dedi.

“Dolaptaki iskeletler gibi”
Samir Aguş’un amcası, eski 

Milletvekili Arif Aguş da, “Kapalı 

olduğunu zannettiğimiz sayfalar 
yeniden açılıyor. Kütüklerdeki 
alacakaranlıktan çıkan endişe 
verici tehditleri hissediyoruz” 
ifadesini kullandı.

Arif Aguş, geçmişe ait olay-
ların devlet sistemi tarafından 
yeniden gündeme getirilmesine 
karşı olduğunu söyledi.

“O acıları tekrar yaşamak is-
temeyiz” diyen Aguş, devletin 
insanların önüne getirdiği bu 
hatırlatmaları “dolapta saklı bek-

letilen iskeletlere” benzetti.
Arif Aguş, 1980-1985 döne-

minde kendisine verilen ismi 
reddettiği için kimliğine el ko-
nulduğunu, komünist polislerin 
kendisine Apolon, Apostol, Al-
demir gibi farklı isimler vermeye 
çalıştığını, yıllarca kimliksiz ya-
şamak zorunda kaldığını anlattı.

“360 bin kişinin acısını ha-
tırlatıyor”

Bulgaristan Parlamentosu’nun 
2012 yılında komünist rejimin 
Müslüman ve Türklere yönelik 
asimilasyon politikalarını kına-
dığını anımsatan amca Aguş, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeğenimin başına gelen olay, 
komünistlerin Bulgaristan’da 
etnik temizlik yapma girişimiyle 
Türkiye’ye göçe zorladığı 360 
bin kişinin acısını hatırlatıyor. O 
dönemde direniş eylemlerinde 
617 kişi hayatını kaybetmişti.”

Bulgaristan’da son dönemdeki 
bazı uygulamalar, eski komünist 
rejiminin ülke nüfusunun yüzde 
10’un oluşturan Türk ve Müslü-
manlara karşı 1980-1989 döne-
mindeki asimilasyon kampanya-
sını yeniden hafızalara taşıyor.

Ay başında Stara Zagora İl Be-
lediyesi, Türk-Arap kökenli oldu-
ğu gerekçesiyle 838 yer adını 
değiştirerek Bulgarca isimler 
vermişti. Benzer bir kararın ay 
sonunda ülkenin kuzeydoğu-
sundaki Şumen kentinde de 
alınması bekleniyor.AA

Sofya’da dövülen Metin’in 
saldırganlarına hapis cezası

Sofya Şehir Mahkemesi basın 
merkezinden yapılan açıklama-
da alınan kararla mahkemenin 
2013 yılının sonunda Sofya 
Pirotska Caddesi'nde Georgi 
Dimitrov’un (Metin) dövülme-
si olayı ile ilgili haklarında suç 
duyurusunda bulunulan Johnny 
Mladenov, Momçil Milçov ve 
İvo Tilkov’u, Metin’i kasten öl-
dürmeye teşebbüs ettikleri ve 
kontrolü dışındaki nedenlerden 
ötürü fillerinin yarım kaldığı id-
dialarını haklı bulduğu açıklan-
dı. 

9 Kasım 2013 tarihinde Mla-
denov, Momçil Milçov ve İvo 
Tilkov’un Bulgaristan vatan-
daşı olan Türk genci Metin’e 
karşı holigan dürtüleriyle cina-
yet teşebbüsünde bulundukları 
olay söz konusudur. Mahkeme 
Mladenov’u 16 yıl, Milçov’u 15 
yıl ve hakkında uluslararası ara-
ma kararı çıkarılan İvo Tilkov’u 
18 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
Ayrıca üçü verdikleri manevi 
zararlar için 200 000 leva taz-

minat ve mahkeme masraflarını 
ödemek zorundadırlar.

Karar nihai değildir ve temyiz 

ve protestoya tabidir.
Mahkeme verilen cezaların 

türünü ve kapsamını ve dava-
daki delillere göre saklanma 
tehlikesini değerlendirdikten 
sonra Mladenov ve Milçov'un 
tutuklanmasına karar verdi. Bu 
yüzden iki sanık hemen mahke-
me salonunda gözaltına alındı. 
Tutuklama kararına 7 günlük 
süre içinde Sofya Temyiz Mah-

kemesine itiraz edilebilir. 
Metin ile ilgili olay, yabancı 

düşmanlığı için bir suç örneği 

olarak dünya insan hakları ör-
gütlerinin raporlarına girdi.

Olayı araştıran yetkililerin ver-
diği bilgiye göre, Tilkov, Mlade-
nov ve Milçov, Sofya Pirotska 
Caddesi'nde rastladıkları Metin’i 
sığınmacı zannederek, metal 
coplarla ve tekmelerle ölesiye 
dövdüler. Metin, haftalarca ko-
mada kalmıştı. 

                       Kırcaali Haber
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