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Yıl 1912…
Ağustos ayının ilk haftası
Yanıyordu,
Tosçalı köyünde
Evlerin çatısı.
Çaresiz köylümüz sokaklarda
Acı dumanlar altında
Yürekleri hüzün dolu atalarımız
Arda boylarına sığınmışlar.
Analar, babalar, bacılar
Feryadı figan ağlamışlar.
Ah edip içine çekmişler
Yeşil çimler düştükçe
Gencecik bedenler.
Tir tir titremişler, bağrı yanık analar
Kavurucu, ağustos sıcağında
On iki şehidin göğsünde 
Parladıkça kahpenin süngüsü.
Babaların yüreklerini dağlamış
Şehit olan oğullarının üzüntüsü.
Ahlar çekmiş, gencecik gelinler
Kucaklarında bebeler.
Tarifi olmayan acılar içinde
Ağıtlar yakmışlar
Yiğit efelerine
Tosçalı yamaçlarında
Tosçalı dağlarında…   
                                   Ramazan ULUSOY

Belçikalı Belediye Başkanı Emir Kır, 
Kırcaali Belediyesini Ziyaret Etti 
Belçika'nın başkenti Brüksel'in 

19 belediyesinden biri olan Sa-
int-Josse Belediye Başkanı 
Emir Kır, Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis ile bir araya 
geldi. 

Müh. Azis belediyenin eko-
nomik durumunu, yapılan yeni 
yatırımlar, açılan yeni işyerleri 
hakkında ve farklı alanlarda AB 
programları kapsamında ger-
çekleştirilen projeler hakkında 
bilgi verdi. Kırcaali'nin, farklı 
etnik gruplardan ve farklı din-
lerden olan insanların bir arada 
yaşadığı ve Bulgaristan'daki 
hoşgörünün başkenti olduğunu 
vurguladı. 

Sa int - Josse be led iyes i , 

Belçika'nın başkenti Brüksel'in 
merkezinde yer almaktadır. 152 
milletten 30.000 kişilik bir nüfu-
sa sahiptir ve Brüksel’in en çok 

kültürlü belediyesidir. Bulgar va-
tandaşlarının yüzdesi en yüksek 
olmaktadır.

Devamı 5’te

Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı
Ardino’nun (Eğridere) Gorno 

Prahovo (Tosçalı), etraf köy-
ler, Türkiye ve Batı Avrupa 

ülkelerinden gelen vatandaş-
lar olmak üzere yüzlerce kişi, 
Nasuflar Sırtı adlı yerdeki anıt 
çeşme yakınında yapılan ge-
leneksel sağlık ve bereket 
mevlidine katıldılar. Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı İzzet Şa-
ban ve Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat da mevlitte 

hazır bulundular. 
Dini merasimde eski Baş-

müftü Fikri Sali ve Dolno Pra-

hovo (Amatlar) köyü imamı 
Nurittin İsmail başta olmak 
üzere imamlar Kur’an-ı Kerim 
tilaveti sundular ve ardından 
Mevlid-i Şerif’i okudular. Bu 
yerde 106 yıl önce Balkan 
Savaşı esnasında yerli Türk-
ler Bulgar askerleri tarafından 
öldürülmüştür. 
Duadan sonra herkese böl-

geden usta aşçılar Şaban 
Hüseyin ve Kasim Feyzullah 
tarafından hazırlanan 13 ka-

zan pilav ikram edildi. Tüm 
masraflar, Şaban Hüseyinov 
(Kartal) ve İstanbul’daki en bü-
yük özel hastane olan İstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp Fakülte-
si Hastanesi’nde görevli oğlu 
Doç. Dr. Altay Kartal tarafın-
dan karşılandı.
Şaban Hüseyinov,”Bu yılki 

Devamı 5’te
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Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet: Her bir 
cami restorasyonuna yardımcı olmaya hazırız

Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet, 
Ardino’nun (Eğridere) 
Lübino (Ömerler) köyün-
deki 200 yıllık caminin 
restorasyonu için Giri-
şim Komitesi temsilcile-
riyle yaptığı görüşmede, 
“Bölgenin incisi olan 
Ömerler köyündeki tarihi 
ve kültürel caminin res-
torasyonu için para top-
lama amacıyla kurulan 
Girişim Komitesi ekibini 
kutluyorum. Bu tür giri-
şimleri her zaman des-
tekledik ve destekleme-
ye hazırız. Her bir cami, 
maneviyatın en yüksek 
olduğu kutsal Kabe’nin 
birer şubesidir ” diye 
kaydetti. Müftü, camide 
Müslümanların kendile-
rini denizde bir balık gibi 
hissettiğini, kafirlerin ise 
kendilerini kafesteki bir 
kuş gibi hissettiklerini 
vurguladı. Beyhan Meh-
met, “Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed 
(SAV)’in zamanında ca-
miler, gençlerin eğitildiği, 

yaşlıların günlük sorun-
larını paylaştığı, kadın-
ların kahve içmek için 
toplandığı, yoksullara ise 
yemek verilen merkez-
lerdi. İbadet mekanları, 
okul ve spor sahasıydı” 
diye belirtti. 
Girişim Komitesi Baş-

kanı Salih Bahtiyar, 
görüşmeden memnu-

niyetini ifade etti. Salih 
Bahtiyar, şöyle konuştu: 
”Cami bir köyün amble-
midir ve camide her bir 
kişi halvete girebilir, dua 
edebilir ve Allah ile ileti-
şime geçebilir. Bu tarih-
sel önemi olan bir kültür 
anıtıdır. Manevi değerle-
rimizi korumak istiyoruz”.
Caminin restorasyonu 

için gerekli para topla-
mak için açılan bağış 
hesabına yaklaşık 10 
000 leva yatırıldığını 
kaydeden Salih Bahtiyar, 
toplanan miktarın büyük 
olmadığını, ancak ona-
rımların bir kısmını arşı-
lamak için yeterli olduğu-
nu belirtti. Bu aşamada 
en acil olarak binadaki 

tüm çatı yapısının resto-
rasyonu ve otantik görü-
nümünün bozulmasına 
yol açmadan yapılacak 
çalışmaların olduğuna 
dikkat çekti. Restorasyo-
nun amacı, caminin ko-
runması, tamir edilmesi 
ve kullanılmasıdır.
Görüşmede Ömerler 

Cami Encümenliği Baş-
kanı Güner Mümün ve 

kökenleri Ömerler köyü-
ne dayanan Bursa’dan 
Müh. Kemal Müezzinoğ-
lu da hazır bulundu. 
Ömerler Camisi’nin res-

torasyonu için bağışlar 
leva olarak şu hesapta 
toplanıyor: BAN:  BG 88 
STSA 930000 247 07 
607, 
BIC: STSABGSF.
           Güner ŞÜKRÜ

Orhan Murad, Mestanlıları romantik 
pop-folk şarkılarıyla mest etti

Kırcaali Tiyatro ve 
Müzik Merkezi Kadriye 
Latifova Müzikal Tiyat-
rosu tarafından sunu-

lan “Romantik Pop-folk 
Kralı Orhan Murad ile 
25 Yıl” adlı müzik göste-
risi ile “Mestanlı Daima 
Kalbimde” başlığı altın-
da düzenlenen Dünya 
Mestanlılar Buluşma-
sı Programı’nın açılışı 
yapıldı. Dokuzuncusu 
gerçekleştirilen etkin-
likler geçen haftanın 

sonuna kadar sürdü. 
Dünya Mestanlı lar 
Buluşması’na katılmak 
için Avrupa, Türkiye ve 

Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) gibi dün-
yanın çeşitli ülkelerinde 
ikamet eden Mestanlılar 
memleketine geldi. 
Programın açılışını ya-

pan Momçilgrad (Mes-
tanlı) Belediye Başkanı 
Sunay Hasan, “"Yakın 
ve uzak akrabalarla, 
çocukluk arkadaşlarla 

görüşüp sevinçlerini 
ve acılarını paylaş-
maktan daha güzel ne 
olabilir ki? Bunu ancak 

onlarla ve tam olarak 
Mestanlı’da yapabilir-
sin. Çünkü Mestanlı, 
doğup büyüdüğün yer-
den ziyade herkesin 
içinde taşıdığı bir duy-
gudur” diye konuştu. 
Nuri Adalı Parkı’ndaki 

yaz sahnesinde sunu-
lan müzik gösterisinde 
yer alan popüler ses 

sanatçısı ve müzisyen 
Orhan Murat söylediği 
parçalarla izleyicileri 
coşturdu. Sanatçı, nla-
rı hassasiyet ve sev-
gi dünyasına götürdü. 
Gösteride yer alan di-
ğer ses sanatçıları ve 
koreografisi de bol bol 
alkış aldı. 
G ös te r i den  önc e 

Daha Vahşi Rodoplar 
Vakfı’nın “Rodopların 
Efendileri” adlı sergisi-
nin açılışı yapıldı. Park-
ta Mestanlı İlçesi’ni de 
kapsayan Avrupa'nın 
korunmuş el değme-
miş köşesi olan Doğu 
Rodoplar’ın vahşi do-
ğasını yansıtan etkili 
fotoğraflar sergilendi.
Kasaba parkında yaz 

sahnesinde rock müzik 
severleri, Kırcaali Old 
School Band grubunun 
sunacağı konseri izledi.
27 Temmuz 2018 

Cuma günü en iyi masa 
tenisi oyuncuları, Ro-
dopi Masa Tenisi Spor 
Kulübü salonunda yete-
neklerini gösterdiler. 
           Kırcaali Haber

Nüfus sayımı ha-
zırlıkları başladı

Ulusal İstatistik Kurumu (NSİ), 2021 yılında Bulga-
ristan nüfusunun 18'inci sayımı yapılacağını açıkladı. 

Sayım tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde eş zamanlı 
yapılacak. Muhtemelen kombine bir yöntemle sayımı 
yapan görevliler ve çevrimiçi olarak yapılacaktır. İsta-
tistikçiler, nüfusun yaklaşık yüzde 60'ının online sayım 
seçeneğinden yararlanacağını umuyor. 

Bulgaristan'da son nüfus sayımı 2011 yılında gerçek-
leştirildi ve bu sayım için 27, 5 milyon leva tahsis edildi. 
Hanelerin ön ziyaretleri ve modern teknolojileri karşı-
laması gereken yeni geliştirilecek yazılımlar sayesin-
de gelecek sayımın daha pahalıya mal olacağı tahmin 
edilmektedir. Ancak istatistikçiler hala anket için gerekli 
olacak somut miktarı belirtmiyor. Ancak her halükarda 
sayım yapmak seçim yapmaktan daha ucuz olacaktır.

2011 nüfus sayımı anketinde yaklaşık 45 000 kişi yer 
aldı ve kullanıcıların yüzde 42'si çevrimiçi olarak "sayıl-
dı". NSİ, gelecek nüfus sayımında bu sayının yaklaşık 
yüzde 60'a yükseleceğini umuyor, çünkü daha fazla 
vatandaşın internet erişimi var. 

NSİ, nüfus sayımı için üç olası dönem önerdi Ocak-
Şubat; Mayıs veya Kasım-Aralık 2021. 

Hala etnik köken, inanç ve ana diline ilişkin soru ve 
cinsiyet tanımlama için kaç tane ayrı sütunların olup 
olmayacağı henüz belli değil. 

2016 itibarıyla ülkenin nüfusu 7 101 900 kişidir. Bul-
garistan'daki kadınlar erkeklerden biraz daha fazla - her 
1000 erkeğe 1059 kadın düşmektedir, Bulgaristan’da 
ortalama yaşam süresi ise 74, 7 yıldır.

Bulgaristan göçmenlerin 
geri kabulüne karşı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov parlamen-
toda yaptığı konuşmasında, ülkeden transit geçen 
göçmenlerin geri kabulüne kesinlikle karşı olduğunu 
belirtti.

Parlamentoda muhalefetin göçmen sorunuyla il-
gili sorularını yanıtlayan Borisov, “Göçmen sorunu 
düzensiz değil, yasal göçten kaynaklanıyor.” dedi.

Göçmen sorununa ilişkin Almanya'nın tavrını eleş-
tiren Borisov, “Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
2015 yılında sığınmacıları davete ederek büyük 
hata yapmıştı. Biz, onların davet ettiği göçmenleri 
ve ülkemizden transit geçen 60 bin kişiyi geri almak 
istemiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Borisov, ülkesinin, Yunanistan, İtalya ve İspanya 
gibi diğer bazı ülkelerle birlikte göç akımının “dış ka-
pısında” bulunduğunu, ancak Bulgaristan’ın izlediği 
politika sayesinde "düzensiz göçün baskısını adeta 
sıfıra indirdiğini" söyledi.

İtalya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin artık 
göçmen kabullerini sınırlandırdığını kaydeden Bo-
risov, Bulgaristan’ın geri kabul alanında kendisine 
sunulan anlaşmaları imzalamayacağını bildirdi.

Borisov ayrıca, Türkiye ile yapılan geri kabul an-
laşmasının devam etmesinden yana olduklarını ifa-
de etti.
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Dr. Sadık Ahmet 23. Ölüm Yıl Dönümünde 
Minnetle, Özlemle ve Rahmetle Anıldı

Dostluk Eşitlik Barış 
Partisinin kurucusu ve 
ilk Genel Başkanı, Batı 
Trakya Müslüman Türk 
Azınlığının unutulmaz Li-
deri ve Önderi Dr. Sadık 
Ahmet, 24 Temmuz Salı 
günü binlerce kişinin ka-
tılımı ile hasretle, minnetle 
yad edildi.

Törene Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti Hükümeti’ni 
Temsilen Kültür ve Turizm 
Bakanı Sayın Mehmet 
Nuri Ersoy, Büyük Birlik 
Partisi Adına Genel Baş-
kan ve Ankara Milletvekili 
Sayın Mustafa Destici, 
Cumhuriyet Halk Parti-
sini Temsilen Tekirdağ 
Milletvekili Sayın İlhami 
Özcan Aygün ve Bursa 
Milletvekili Sayın Yüksel 
Özkan, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplulukları 
Başkanı Abdullah Eren, 
Bulgaristan’dan DOST 
Partisi Genel Başkanı 
Lütfü Mestan, Makedonya 
Türk Milli Birlik Hareketi 
Genel Başkanı Erdoğan 
Saraç, Yunanistan’daki 
Makedon Azınlığı Partisi 
Gökkuşağı Adına Yorgos 
Papadakis, Yunanistan 
Müslümanlar Birliği Baş-
kanı Naim Elgandur, Ap 
Milletvekili Adayı Anna 
Stamu, Edremit Beledi-
yesi temsilcileri, Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Avrupa Bati Trakya 
Türk Federasyonu Yöne-
ticileri, Bati Trakya Türk-
leri Dayanışma Derneği 
Yetkilileri, Türkiye Cum-
huriyeti Ziraat Bankası 
Yunanistan Genel Müdü-
rü Özcan Asanoğlu, İstan-
bul Uluslarasın Sağlık Ve 
Turizmi Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre Ali 
Kordan, Makedonya Türk 
Kadınlar Teşkilatı Başka-
nı Semiya Saraç, Isparta 
Eczacılar Eski Başkanı 
Abdullah Taş, TÜGVA 
Genel Başkanları Musta-
fa Yüksel ve Soner Çok-
yiğit, Kırım Türkleri Kültür 
Ve Yardımlaşma Derneği 
Genel Merkezi Temsilci-
si Alper Yavuzeser, Irak 
Türkmen Cephesi Tem-
silcisi Hicran Kazancı, 
Doğu Türkistan Derneği 
Başkanı Seyit Tümtürk 
Üyesi Olduğumuz Av-
rupa Parlamentosu’nda 
Grubu Bulunan Avrupa 
Hür İttifakı (EFA) Başkan 
Yardımcısı Marta Bainka, 
DEB Partisi Genel Baş-
kanı Mustafa Ali Çavuş, 
Genel Başkan Vekili Ah-
met Kara, Genel Başkan 
Yardımcısı ve İskeçe Türk 
Birliği Başkanı Ozan Ah-
metoğlu, Genel Başkan 
Yardımcısı ve Güney 
Meriç Azınlık Eğitim ve 

Kültür Derneği Başkanı 
Bekir Mustafaoğlu, Genel 
Başkan Yardımcıları Raif 
Usta, Ramadan Duban, 
Burhan Hasan, Refika 
Adem, Mutlu Osman Mus-
tafa, Erdi Şerif, İsmet Tüc-
car, DEB Partisi Genel 
Sekreteri ve Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Aydın Ahmet, 
Yönetim Kurulu üyesi Ye-
şim Hasan, Kadın Kolları 
Başkanı Duygu Mustafa, 
DEB Partisi MYK üyeleri, 
AP adayları, Batı Trakya 
Danışma Kurulu Başkanı 
ve üyeleri ve çok sayıda 
Batı Trakya Türkü katıldı. 

DEB Par tisi Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcı-
sı Burak Adil’in sunduğu 
program, İsmail Ahmet 
ve Ahmet Arif hocaların 
Salâ ve Aşr-ı Şerif’i oku-
malarıyla başladı. Dua 
BTTADK Başkanı ve Gü-
mülcine Seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif tarafından 
yapıldı ve protokol konuş-
malarına geçildi. 

İlk olarak DEB Partisi 
Genel Başkanı Musta-
fa Ali Çavuş söz alarak, 
tüm katılımcılara törene 
katılımlarından dolayı te-
şekkür etti. Genel Baş-
kan rahmetli liderimiz Dr. 
Sadık Ahmet’i rahmetle 
anarak, mekânının cen-
net olmasını diledi. Rah-
metli liderimiz Dr. Sadık 
Ahmet ’in Batı Trakya 
Türklerinin en zor yılla-
rında kurtarıcısı oldu-
ğunu, cesaret verdiğini, 
Lozan’dan doğan hakların 
iadesi konusunda ulusla-
rarası kamuoyunu hare-
kete geçirdiğini vurguladı. 
Genel Başkan eğer lideri-
miz olmasaydı biz bu ko-
numda olamayacaktık, biz 
ona çok şey borçluyuz, li-
derimiz doktor olarak ha-
yatını sürdürebilirdi ancak 
o Batı Trakya Türklerinin 
daha iyi yaşam sürmele-
ri için bu yolu seçti. Belki 

de şehit olacağını bildiği 
halde davaya baş koydu 
diyerek sözlerini bitirdi.

Ayrıca kabristandaki 
anma töreninde Türkiye 
Cumhuriyeti’ni Temsilen 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Bü-
yük Birlik Partisi Genel 
Başkanı ve Ankara Mil-
letvekili Mustafa Destici, 
Cumhuriyet Halk Partisini 
temsilen Tekirdağ Millet-
vekili İlhan Özcan Aygün 

de konuşma yaptılar. 
Konuşmalarında Rah-
metli liderimiz Dr. Sadık 
Ahmet’in mücadele aş-
kına, fikirlerine, halkına 
karşı duyduğu sorumlu-
luğuna işaret edilerek, 
onun ölümsüzlüğünün 
altı çizildi. Tarihte böylesi 
dava adamlarının hiçbir 
zaman unutulmadığını ve 
bu dava insanlarını her 
zaman gönüllerde yaşa-
tıldığına dikkat çekildi. 

Son olarak kabir başın-
da Işık Sadık Ahmet söz 
alarak tüm katılımcıla-
ra teşekkür etti ve 23 yıl 
sonra Dr. Sadık Ahmet’in 
bu kadar kalaba bir anma 
törenini hak ettiğini ve hep 
beraber bundan sonra 
haklarımızı kazanana ka-
dar bu yola devam edece-
ğimize vurgu yaptı.

Kabirdeki dua ve konuş-
malardan sonra Dostluk 
Eşitlik Barış Partisi Genel 
merkezine geçildi. Genel 
merkezde de protokol 
konuşmalarına devam 
edilerek, katılımcılara ak-
şam yemeği ikram edildi. 
Burada Batı Trakya Türk-
leri Dayanışma Derneği 
Başkanı adına Ali Emin 
Latif, Kırım Türkleri adı-
na Alper Yavuzeser, Irak 
Türkmenleri adına Hic-
ran Kazancı, Makedonlar 
adına Yorgos Papadakis, 
TÜGVA Genel Başkanı 
adına Genel Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Yüksel, 
Yunanistan Müslümanlar 
Derneği Başkanı Naim 
Elgandur, Trakya Üniver-
sitesi Rektörü Erhan Ta-
bakoğlu, Türk Milli Birlik 

Hareketi Genel Başkanı 
Erdoğan Saraç konuşma 
yaptı.

Genel Başkan ve Dr. 
Sadık Ahmet ailesi anma 
etkinliği sonrasında, Batı 
Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği çatısı 
altında faaliyet yürüten 
Genç Akademisyenler 
Topluluğu (GAT), Yas-
sıköy futbol sahasında 
düzenlediği 10. Dr. Sadık 
Ahmet Turnuvasının final 
maçına katıldı. Final’de 
GAT Serez ile GAT Se-
lanik takımları mücadele 
etti ve kazanan taraf GAT 
Serez oldu.

DEB Partisi olarak, bu 
organizasyonun gerçek-
leşmesinde emeği geçen 
başta GAT Başkanı ve yö-
netim kurulu olmak üzere 
tüm oyuncuları yürekten 
kutluyoruz.

Aynı zamanda böylesine 
anlamlı bir günde uzaktan 
yakında anma etkinliği-
mize teşrif eden binlerce 
Batı Trakya Müslüman 
Türk Azınlığına teşekkür 
ediyoruz.

                 DEB Partisi

Bulgaristan Euro’ya geçmeye hazırlanıyor
Avrupa Bölgesi Maliye 

Bakanları Bulgaristan’ın 
Avrupa Bölgesi ve banka 
birliğinin “Bekleme ala-
nına” girişine yeşil ışık 
yaktı ve bunun ne zaman 
ve nasıl olacağını belirle-
di. AB üyelik anlaşması 
gereğince zorunlu olarak 
da Sofya’nın Euro'ya geç-
mesi gerekiyor. Bu karar 
da Bulgar yönetimin tale-
bine karşılık olarak geldi. 
Bu zorunluluk AB’ye yeni 
üye olan bütün ülkeler için 
geçerli olsa da, çoğu ülke 
ulusal para birimini koru-
maya bakıyor ve Euro'ya 
geçiş için acele etmiyor. 

Dolayısıyla Bulgaristan 
Euro'ya kabul etmek için 
somut adımlar atan tek 
yeni üye ülkedir. Bu da 
Sofya’nın neden bu kadar 
Euro'ya geçmekte ısrarlı 
olup, diğer ülkeler neden 
Euro'ya geçmek istemiyor 
sorularını doğuruyor. Di-
ğer ülkelerin kendine göre 
haklı gerekçeleri olabilir. 
Bulgaristan’a baktığımız-
da, Bulgar vatandaşları-
nın çoğunun ortak Avrupa 
para birimine geçilmesine 
sıcak baktığını görüyoruz. 
Bu şekilde AB’nin kaderi-
ni belirleyen zengin ve 
gelişmiş ülkelere biraz 
daha yaklaşmış olaca-
ğımız fikri yaygınlaşıyor. 

Bu yeni adıma karşı ko-
yan çevreler de var. Şu 
an Bulgaristan’da Euro'ya 
geçmeye karşıt seslerin 
imza kampanyası sürüyor. 

Ülkenin mali ve para ba-
ğımsızlığının korunmasını 
isteyenler 100 000 imza 
topladı. 

Siyasi ve iş çevreleri ve 
ekonomi uzmanlarının 
çoğu oybirliği ile Euro'nun 
kabul edilmesinden yana 
görüş ifade ediyor. Mut-
lak Avrupa yanlısı siyaset 
izleyen Boyko Borisov 
hükümetine bu olumlu 
sesler de güç veriyor. 
Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı-
na sayılı günler kala bu 
hükümet ülkenin Avro 
Bölgesi ve banka birliği-

ne üyelik başvurusunu 
sundu. Bu çok iyi bir za-
manlama ve iyi oynanmış 
bir koz oldu. Uluslararası 
gözlemciler, uzmanlar, AB 

üst düzey yöneticilerinin 
muazzam çoğunluğuna 
göre bu dönem başkanlı-
ğı Bulgaristan’ın şimdiye 
kadar pek parlak olmayan 
Avrupa imajına olağanüs-
tü büyük katkı sağlamıştır. 
Güvenin arttığı bu dönem, 
Sofya’ya Avro Bölgesine 
giriş için yeşil ışık yakıl-
masına da vesile oldu.

Sofya, Brüksel’in ve 
Frankfurt merkezli Avru-
pa Merkez Bankası’nın 
istemlerini yerine getir-
mekte zorluk çekmeyece-
ğinden emin. Ülkede para 
kurulunun bulunması, 

güçlü bir argüman olarak 
öne sürülüyor. Bulgar ulu-
sal levası yabancı dövize 
göre sabit bir kura bağlı 
ve bir Euro 1.95583 leva 

değerinden sabit 
iş lem görüyor. 
Dolayısıyla Bul-
gar levanın değer 
kazanması veya 
kaybetmesi gibi 
bir sürpriz bek-
lenilemez. Hiçbir 
c iddi s iyasetç i 
veya ekonomi uz-
manı para kurulu-
na karşı söz söy-
lemiyor. Pratikte 
Avro Bölgesine 
resmi üye olma-
dan bile Euro'yu 
uygulamaya ge-

çirmiş sayılır. Bu 
anlamda levadan Euro'ya 
geçiş diğer ülkelere kı-
yasla çok daha kolay ve 
acısız olacak. Sarsıntı ve 
olumsuz etkiler beklenmi-
yor.

Tam tersine- zaten iyi 
çalışıyor olan Bulgar eko-
nomisi, kamu kaynak-
larının istikrarı, devletin 
düşük borçları, bütçe açı-
ğının olmaması ve tama-
men makul olan enflas-
yon oranı Bulgaristan’ın 
Euro'ya geçişinden ayrıca 
tetiklenmiş olabilirler.

              Kırcaali Haber
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Kırcaali’de eğitim altyapısını yenileme 
projesinin temel atma töreni 
18 Temmuz 2018 Çar-

şamba günü Kırcaali 
Hristo Botev Yabancı Dil-
ler Lisesi ve Aziz Kiril ve 
Aziz Metodiy Kardeşler 
Lisesi’nde eğitim altyapı-
sını yenileme projesinin 
temel atma töreni yapıldı. 
Törende Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Belediye Başkan 
Yardımcısı Müh. Katya 
Mitovska, Kırcaali Vali-
si Nikola Çanev, iki okul 
müdürü, Kırcaali Bölge 
Eğitim Müdürlüğünden 
uzman Angelina Kosto-
va, okullarda görevli bir-
çok öğretmen, öğrenci ve 
ebeveynler hazır bulun-
du. Projeyi uygulayacak 
inşaat şirketinin ve yapı 
denetim şirketinin tem-
silcileri de oradaydı. 
Törenin açılış konuş-

masını yapan Kırcaali 
İlçesi’nde Eğitim Yapıla-
rının Yenilenmesi ve Ye-
niden İnşası Projesi yö-
neticisi Belediye Başkan 
Yardımcısı Müh. Katya 
Mitovska, “Dün ve bugün 
bizim için bir bayramdır, 
çünkü Belediye Yatırım 
Programı’nı  gerçek-
leştiriyoruz ve böylece 
yaklaşık 14 milyon leva 
tutarındaki eğitim altya-
pısında yer alan birkaç 

önemli yapının tamiratını 
başlatmış oluyoruz” diye 
kaydetti. Proje uygulayıcı-
larına başarılar ve okullar 
başlamadan önce bina-
ların kaliteli bir şekilde 
tamir edilmiş olması için 
süreye titizlikle uymaları-
nı diledi. 
Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis,” Son 50 yıl-
da eğitim altyapısına en 
büyük yatırımı yapıyo-
ruz. Bu yatırımların tari-
hi olduğunu söylersek, 
abartmış olmayacağız. 
Belediyenin yatırım prog-
ramına yönelik 21 milyon 

levadan yaklaşık yüzde 
70'ini okulların yenilen-
mesi için ayırdık. Ona-
rımlar, 6 000’den fazla 
öğrenciye fayda sağla-
yacak" diye vurguladı. 
Müh. Azis konuşmasında 
il merkezinde son yıllarda 
gerçekleştirilen Entegre 
Su Boru Hattı, Su Ayna-
sı kanalı, Kuzey Arpezos 
Parkı gibi şehrin cehresi-
ni değiştiren projeleri de 
anımsattı. 
Vali Çanev,” Bugün bu-

rada bulunmaktan şeref 
duymaktayım, çünkü 
hükümet yönetim prog-

ramında öncelik olarak 
Bulgaristan’da eğitime 
yönelik taahhüdünü teyit 
etmiş oldu” dedi. 
Proje kapsamında Hris-

to Botev Yabancı Diller 
Lisesi ve Aziz Kiril ve 
Metodiy Lisesi öğrenci-
lerinin eğitim gördüğü 
binada enerji verimliliğini 
artırmaya yönelik tedbir-
ler alınacak. Yaklaşık 2,9 
milyon leva kaynakla okul 
avlusundaki asfalt yenile-
necek, spor sahaları ve 
yüzme havuzunda ona-
rım çalışmaları yapılacak.
Bina dış cephede ısı ya-

lıtımı yapılacak ve ders-
lik mobilya donanımları 
yenilenecek. “Çocuklara 
yatırım, geleceğe yatı-
rımdır” diyen Aziz Kiril ve 
Metodiy Lisesi Müdürü 
Mariana Peeva ve Mü-
dür Yardımcısı İvan Di-
mov, onarım çalışmaları-
nın süre içinde kaliteli bir 
şekilde yapılacağına dair 
ümidini dile getirdiler. 
Protokol konuşmaların-

dan sonra Müh. Hasan 
Azis, Müh. Katya Mitovs-
ka ve iki okul müdürü, 
hep birlikte hayırlı uğurlu 
olması için ıtır çiçekli kü-
çük bir bakır kapla yere 
su serptiler. Belediye 
Başkanı, sembolik olarak 
temel atmak için kepçeye 
bindi. Öğrenciler, konuk-
ları İyilik Şarkısını seslen-
direrek selamladılar.
            Kırcaali Haber

İş adamı Sabahattin Gökçe, büyük 
dedesinin inşa ettiği camiyi yeniledi

Toplumun önde gelen 
isimlerinden tanımış giri-
şimci Sabahattin Gökçe, 
büyük dedesi tarafından 
inşa edilen bir camiyi 
kendi imkanlarıyla res-
tore ettirdi. Yenilenen 
cami, doğup büyüdüğü 
köy olan Cebel'in (Şeyh-
cuma) Tsırkvitsa (Kilise-
li) köyünde bulunuyor. 
Cami 180 yıl önce köy-
de üç soydan gelenler 
tarafından inşa edilmiş-
tir. Biri büyük dedesi 
Musa Köse, diğeri Ka-
raahmet, üçüncüsü ise 
Büyükbekir’in soyundan 
gelen kimselerdir. 
Cami, Todor Jivkov’un 

totaliter rejimi tarafından 
anaokuluna dönüştürül-
dü. 1964 yılında restore 
edilerek tekrar ibadete 
açılan cami, o zamandan 
beri onarım görmemişti. 
Sabahattin Gökçe, bu 
yüzden camiyi tamamen 

yenilemeye karar verdi.
Caminin zemin katında 

bir depo odası var. Keş-
kek yapmak için kullanı-
lan kaplar burada koru-
nuyor. İbadet için üst kat 
kullanılıyor. 
Bilindiği gibi, Sabahat-

tin Gökçe, Cebel’deki 
Aziz Aziz Kiril ve Meto-
diy Kardeşler Kilisesi’nin 
son yıllarda yapılan iki 
onarımı için en büyük 
miktarda bağış yapandır. 
İşadamı ayrıca kasaba-
daki caminin restorasyon 

çalışmalarına da destek 
oluyor 
Sabahattin Gökçe, Ce-

bel ve bölgede yaşayan 
bütün yurttaşların dinine 
saygı duyduğunu her za-
man vurgulamıştır.
              Kırcaali Haber

Start-up şirketlere 200 bin 
levaya kadar hibe verilecek

Filibe kentinde düzenlenen bilgilendirme toplantı-
sında konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandır 
Manolev, ”İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik Operasyo-
nel Programı Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Prosedürü 
kapsamında yaklaşık 350 proje finanse edilecek. Her 
biri için 200 000 levaya kadar hibe verilecek” diye bil-
dirdi. 

Manolev,” Bu, 67 milyon levalık önemli bir mali kay-
nak ile start-up (başlangıç) şirketleri için en çok bekle-
nen prosedürlerden biridir ve 31 Aralık 2016'dan sonra 
kurulan çeşitli faaliyet alanlarında start-uplar, prosedür 
kapsamında proje başvurusu yapabilecek” diye izah 
etti. Bakan Yardımcısı’nın ifadelerine göre prosedüre 
ciddi ilgi var ve Bulgar start-up şirketleri için mümkün 
olduğu kadar yararlı olması için geçen yıl içinde tüm 
başvuru şartları iş dünyasıyla aktif olarak ele alındı. 

M a n o l e v , 
” P r o j e l e r i n 
sürdürülebi l i r 
olacağını umu-
yoruz – bunun 
ekonomik bü-
yümeyi artıra-
cak rekabetçi 
Bulgar işletme-
leri oluşturmak 
için gerçekten 

bir teşvik olmasını umuyoruz” diye vurguladı. Bakan 
Yardımcısı’nın ifadelerine göre uzmanların beklentileri, 
proje teklif çağrısı kapsamında 2 000’den fazla proje 
teklifi alınmasıdır. 

Manolev,”Uzmanların tahminlerinin gerçek olmasını 
bekliyorum, çünkü projeler ne kadar fazlaysa, hibe al-
maya hak kazanan projelerin kalitesi de o kadar yük-
sek olacak” dedi. 

Bakan Yardımcısı, Bulgaristan'da yeni kurulan start-
up'lara ilişkin istatistiklere de değindi. İstatistiklere 
göre, son 5 yılda 2000'den fazla start-up oluşturuldu. 
Yatırım fonlarının yatırıldığı işletmelerin yaklaşık yarı-
sı hala varlığını sürdürüyor, yüzde 40'ı ise bir sonraki 
aşamada da hibe aldı. Manolev,” Bu, Bulgar start-
up'ların sürdürebilir olduğunu gösteriyor ve gerçekten 
de başlattığımız prosedürün onların gelişimine yeni bir 
ivme kazandıracağını umuyoruz” diye sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı’nın uygulanmasına ilişkin gün-
cel verileri de açıkladı. Program kapsamında bugüne 
kadar 700 milyon levadan fazla ödeme yapıldı ve top-
lam 1,7 milyar leva değerinde 1,850 sözleşme imza-
landı. Filibe, AB projeleriyle çalışma konusunda çok iyi 
sonuçlar veren bölgelerden biridir. Bulgaristan Ekono-
misinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı’nın önceki döneminde yapılan ödemelerin 
200 milyon levayı aştığı 302 hibe sözleşmesi uygu-
landı. İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programı’nın mevcut dönemine de büyük ilgi var- şim-
diye kadar bölgede 170 milyon levadan fazla değerde 
hibe sözleşmesi imzalandı ve bu hibe tutarının yarısın-
dan fazlası artık alındı. 
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Hasan Azis: Belediyeler hala mali özerkliğe sahip değil
Avrupa Birliği (AB) Böl-

geler Komitesi toplantı-
sından sonra Bulgaristan 
Ulusal Televizyonu’nun ( 
BNT) "Bugün Olup Biten-
lerin Bazıları Hakkında" 
programına konuk olan 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Müh. Hasan Azis,”Yerel 
makamlar, işsizlik, yaşam 
standartları, bölgeler ara-
sındaki ulaşım bağlantıla-
rı, göç, güvenlik ve çevre 
ile ilgili sorunları çözen 
kurumlardır. Bu oturumda 
bir sonraki programlama 
dönemi için AB’nin Çok 
Yıllı Mali Çerçeve de da-
hil olmak üzere bir değer-
lendirme yapıldı. Birkaç 
önemli noktaya değinildi. 
İşsizlik, yaşam standart-
ları, bölgeler arasındaki 
ulaşım bağlantıları, tabii ki 
göç ve güvenlik ve çevre 
ile ilgili sorunları çözmesi 
gereken kurumların yerel 
otoriteler olmasıdır. Tüm 
bu konular, Bulgaristan 
Ulusal Belediyeler Birliği 
(NSORB) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Daniel Popov 

tarafından Bulgar yerel 
makamlarının görüşleri 
doğrultusunda gündeme 
getirildi.” Müh. Azis, Avru-
pa'daki bölgesel yetkilileri 
temsil eden bütün beledi-
yelerin, uyum politikasını 
desteklemek ve güçlendir-
mek ve belediyelerin daha 
fazla para alma olasılığı-

nı artırmak için bir ittifak 
oluşturduğunu açıkladı. 

Belediye Başkanı, şimdi-
ye kadar Bulgaristan'daki 
yerel ve bölgesel yetkili-
lerin, farklı projelerin ger-
çekleştirilmesi için 4 mil-
yar avroluk bir kaynağa 
sahip olduğunu söyledi.

Müh. Azis, “Bu 4 milyar 

avroya erişimimiz olup 
onları bölgelerimiz için 
harcama fırsatına sahibiz 
gibi gözükse de, beledi-
yeler hala bu özerkliğe 
sahip değil. Çünkü aslında 
bu fonlarla ne yapıyoruz? 
Altyapı - yer altı, yer üstü 
altyapısı ile ilgili problem-
leri çözüyoruz, parklar vb. 

şeyler yapıyoruz, aslında 
biz koşulları iyileştiriyo-
ruz, ancak hala istihdam, 
rekabet gücü ve iş pozis-
yonları yaratamıyoruz” 
diye konuştu.
Başkan Azis, bu sorun-

ların yerel, bölgesel ve 
merkezi idare makamları 
arasındaki koordinasyon 
yoluyla çözülmesi gerek-
tiğini düşünüyor. 
Belediye Başkanı, ”Ör-

neğin Kırcaali’de işsizlik 
yok, şirketler var, fabri-

kalar kuruldu ve bu ye-
rel otoritelerin çabaları 
sayesinde devletin böyle 
bir şeyden haberi bile ol-
madan yapıldı” diye vur-
guladı. Müh. Azis, ayrıca 
yapılması gereken şeyin, 
ülkemizde çözülmesi ge-
reken büyük sorun oldu-
ğu için insanların, özellik-
le de gençlerin mesleki 
niteliklerinin artırılması 
olduğunu da sözlerine 
ekledi. 
            Kırcaali Haber

Kırcaali’de sokak ve 
kaldırımlar yenilenecek 

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,” 
Kırcaali’nin merkez kısmında kaldırım onarımı ya-
pılması ve enerji tasarrufu sağlayan Led aydınlatma 
sistemlerinin kurulumuna yönelik inşaat ve montaj 
işleri projesi hazırlanması, uygulanması ve denetlen-
mesi için ihale açıldı. İhalenin değeri 4 600 000 leva 
ve proje birkaç yapıyı kapsar” diye bildirdi. Proje, 
şehrin merkezindeki  Ekzarh Yosif ve Otets Paisiy 
sokaklarını, Republikanska, Generel Çernozubov ve 
Samuil sokaklarının bir kısmını, Vızrojdentsi (Köş-
dere) semtindeki Rayko Jinzifov sokağını ve Hristo 
Danov Bulvarının bir kısmını kapsayacak.

Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,” Bunlar şehir 
ortamına dahil edilecek sokaklardır. Birkaç kilometre 
uzunluğunda sokak ve kaldırımlar tamamen yenile-
necek. Şehir ortamının bir kısmı da Kuzey Arpezos 
Parkı’nın ilk ve ikinci aşamasını bağlayacak bir yaya 
köprüsünün inşa edilmesidir. Şu anda fonların sağ-
landığı ve projenin uygulanması için ihale süreci de-
vam eden beş yapı söz konusudur. İki ay içinde ihale 
işlemlerinin sona ermesini ve itiraz edilmezse, yıl 
sonuna kadar Kırcaali’de sokakların ve kaldırımla-
rın yenilenmesine yönelik çalışmalara başlamamızı 
umuyorum” diye ifade etti. 

Proje, 2014-2020 Büyümedeki Bölgeler Operasyo-
nel Programınca sağlanan hibe desteği aldı. Prog-
ram, Avrupa Birliği’nin Avrupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu tarafından finanse edilmektedir.

Hafta sonu vinyeti uygu-
lanmasını öngörülüyor
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay 

Nankov, Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Partisi tarafından meclise sunulan 
ağır yük taşıtşlarına uygulanacak elektronik yol üc-
reti toplama sisteminin (E-TOLL) hızlı bir şekilde uy-
gulamaya konmasını hedefleyen Trafik Kanunu’nda 
değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısıyla 
ilgili yorumda bulundu. Bakan,” Cuma günü saat 
12.00’den Pazar günü saat 23.59 arasında hafta 
sonu vinyeti uygulanmasını öneriyoruz. Yeni vinyet 
fiyatının yanı sıra yol ücreti tutarı konusunda tem-
muz ayı sonunda Dünya Bankası'ndan ilk teklifleri 
alacağız” diye izah etti. 

Hafta sonu için ödenen vinyetin fiyatı, halihazırda 
15 leva olan haftalık vinyetin fiyatından daha ucuz 
olacak. Bakan,” Amaç, özel arabalarını yılda sade-
ce birkaç kez tatil ve hafta sonları için kullananları 
kolaylaştırmaktır” dedi. 

Nankov, elektronik vinyet uygulamasının 2019'un 
başından itibaren yürürlüğe gireceğini ve bu yıl sü-
rücülerin vinyet pullarını arabalarının camlarına ya-
pıştırdığı sonuncusu olacağını hatırlattı. 

Kanun tasarısı, Karayolu Altyapısı Ajansı’nda 
elektronik yol ücreti toplama sistemi ve uygulamaya 
konulmasıyla ilgili tüm çalışmaları yürütecek gerekli 
idari birimin oluşturulmasını öngörüyor.

Belçikalı Belediye Başkanı Emir Kır, 
Kırcaali Belediyesini Ziyaret Etti 

1. sayfadan devam

Belçikalı belediye baş-
kanı, HÖH Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili Nec-
mi Ali ile yaptığı görüşme 
sonrasında Kırcaali'yi zi-
yaret ederek, Saint-Jos-
se ile Kırcaali arasında 
gelecekteki bir ortaklığın 
başlangıcını da tartıştı. 
Ziyarette, Belçikalı Bele-
diye Başkanı ile birlikte 
Benkovski belediyesin-
den olan ve Brüksel'de 
"Kırcaali ve Diğer Bölge-
lerdeki Kültür ve Karşılıklı 
Yardım Derneği" Başkanı 
olan Mümün Mestan da 
bulundu. 

Yapılan görüşmede, iki 
belediye arasında, Saint-
Josse belediyesinde ya-
şayan Bulgar vatandaş-
larına elektronik hizmet 
sağlama amaçlı bir anlaş-
ma imzalanması yönünde 

karar alındı. Ayrıca, kar-
deş belediye olunması 
hakkında konuşuldu ve iş-
birliğinin başlangıcı olarak 
öğrencilerin fotoğrafları 
ve diğer kültürel ve sportif 
etkinliklerle Brüksel'de bir 
sergi açılarak başlatılabi-
leceği konuşuldu. 

Konuklar, Başkan Azis’i 
ve ekibini eylül ayında 
Saint-Josse'da Bulgar 
vatandaşlarının düzen-

lediği bir etkinliğe davet 
ettiler. Saint-Josse Be-
lediye Başkanı Emir Kır, 
Kırcaali'nin ve bölgenin 
doğal kaynaklarına olan 
hayranlığını dile getirdi. 
Ayrıca, Brüksel'de de uy-
gulanabilecek olan, Kırca-
ali Belediyesi'nin birçok 
girişimi ve iyi uygulama-
ları olduğunu söyledi. 

Müh. Azis mevkidaşına 
Kuzey Arpezos Parkını, 

Üreticiler Pazarını, Su 
Aynası’nın yanı sıra birçok 
yeri gezip gösterdi. 

İki belediye başkanı Kır-
caali Merkez Camii’ni ve 
Sveti Georgi Kilisesi’ni 
ziyaret etti ve Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmed ve 
Peder Petır Garena ile 
görüştü.

Afyon Emirdağlı bir aile-
nin çocuğu olan Emir Kır, 
1968 yılında Belçika'da 
dünyaya geldi. Brüksel 
Serbest Üniversitesi'nde 
siyaset okuduktan son-
ra 2000'de Saint-Josse 
Belediyesi'nde Başkan 
Yardımcısı oldu. Millet-
vekilliği için aday olarak, 
2004'te Türk kökenli bir 
Bakan olarak Hükümet'e 
girme başarısını göster-
di. 2012'de Saint-Josse 
Belediye Başkanlığına 
seçildi.

                Kırcaali Haber

Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı
Nasuflar Sırtı mevlidinin 
ana sponsorluğunu yap-
maya karar verdik. İnsan 
geçmişini unutmamalı 
ve geleneklerini koruma-
lıdır” diye kaydetti. 
Programdan sonra eski 

öğretmen Raif Eşref 
ve Gorno Prahovo kö-

yünden şair Ramazan 
Ulusoy'un okuduğu Bal-

kan Savaşı’nın Tosçalı 
kurbanlarına yazdıkları 

1. sayfadan devam şiirleri katılımcılara duy-
gulu anlar yaşattı. 
Gorno Prahovo köyü 

muhtarı Mehmet Mü-
mün, bu geleneğin gele-
cekte de devam etmesi-
ni umuyor. Muhtar, mali 
destek için sponsorlara 
kalbi şükranlarını sundu.
           Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan’da hane halkının üçte biri tek kişilik
Avrupa Birliği (AB) İs-

tat ist ik Of isi ’nin (Eu-
rostat) verilerine göre, 
Bulgaristan’da hane halk-
larının yaklaşık yüzde 
33'ü ya da Bulgaristan'da-
ki neredeyse her üçüncü 
hane, yalnız bir kişiden 
oluşuyor.

Verilerin analizine göre 
Avrupa Birliği'nde de ben-
zer bir eğilim görülmekte-
dir - hane halklarının yak-
laşık üçte biri, çocuksuz 
bir yaşlıdan oluşmaktadır. 

Bulgaristan'daki en son 
Ulusal İstatistik Enstitüsü 
(NSI) tarafından yapılan 
genel nüfus sayımı ve-
rilerine göre, tek kişilik 
hanelerin sayısının art-
masına yönelik bir eğilim 
var. 2001 yılında tek kişi-
lik hane hakları yaklaşık 
660 bindi, 2011'de yak-
laşık 900 bini ve şimdi 
Bulgaristan'da yaklaşık 3 
milyon hane halkından 1 
milyonu aşmaktadır. 

Tek kişilik hane halkları 
içinde en büyük payı yüz-
de 38 oranla Veliko Tırno-
vo ili ve yaklaşık yüzde 36 
oranla Sofya şehrindeki 
tek kişilik hane halkları 
aldı. 

Yaklaşık yüzde 22 gibi 
en az oranda tek kişilik 
hane halkları Kırcaali ilin-
de kaydedildi. 

Bulgaristan'da yaşayan 
tek kişilik hane halkla-
rının yarısı, çalışmayan 
veya emekli olan kişi-
lerden oluşmaktadır. Bir 
emekliden ibaret halkları 
şehirlerde yaklaşık yüzde 
46, köylerde ise yüzde 72 
civarındadır.

65 yaş ve üzeri bir ki-

şiden oluşan çok sayıda 
tek kişilik hane halkı, aynı 
zamanda bu hane halkına 
sosyal ve sağlık hizmetle-
rinin sunulmasına ilişkin 
kurumların açılmasıyla il-
gili olarak toplumumuzda 
bir takım ciddi sorunları 
da gündeme getirmekte-
dir.

NSİ verilerine göre, bun-
dan başka ülkede her bir 
on ikinci tek kişilik hane 
halkını oluşturan kişi ça-

lışma gücünün bir kısmını 
kaybetmiştir ya da kalıcı 
engellidir. 

AB'de her üçüncü hane 
halkı bir kişiden oluşuyor

AB’de hane halklarının 
büyüklüğüne ilişkin son 
istatistikler, 2017’de üye 
devletlerde hane halkla-
rının yaklaşık üçte birinin 
çocuksuz bir yaşlıdan 
veya AB’de her bir üçün-
cü hane halkının yalnız bir 
Avrupalıdan oluştuğunu 

gösteriyor. 
Tek kişilik hane halkları 

içinde en büyük payı yüz-
de 50’den fazla oranla İs-
veç aldı. 

Danimarka, Almanya, 
Litvanya, Finlandiya ve 
Estonya'da bir kişiden 
oluşan hane halkları, 
bu ülkelerdeki hanelerin 
yüzde 40 ile 45'ini oluş-
turmaktadır.

Tek kişilik hane halkları 
içinde en düşük payı yüz-
de 20'nin altında bir oran-
la Malta aldı. 

Tek kişilik hane halkı pa-
yının düşük olduğu ülkeler 
Portekiz, Hırvatistan ve 
Slovakya'dır - yüzde 23, 
Polonya - yüzde 24, Kıb-

rıs - yüzde 25 vb. 
Avrupa istatistiklerine 

göre, 2017 yılında AB'de 
220 milyondan fazla hane 
halkı vardı. 

Bunların yüzde 33'ü bir 
kişiden oluşuyordu ki bu 
da AB'de en yaygın hane 
halkı tipidir. 

AB'de bir sonraki hane 
halkı tipi çocuksuz bir çift-
tir - AB'deki hane halkla-
rının yaklaşık yüzde 25'i 
bu tiptir. 

Verilere göre AB'de en 
yaygın üçüncü hane hal-
kı tipi, 2017 yılında AB'de 
tüm hane halklarının 
44,3 milyonu veya yüzde 
20'sini oluşturan çocuklu 
bir çifttir. 

Bulgaristan'dan AB'nin 
Göçmen Yaklaşımına Tepki

Bulgaristan Başbakan 
Yardımcısı ve Savunma 
Bakanı Krasimir Kara-
kaçanov, düzensiz göç-
le Avrupa Birliği'ne (AB) 
giriş yaptıktan sonra Batı 
ülkelerine ulaşan göç-
menlerin, giriş yaptıkları 
ilk AB ülkesindeki kay-
dına göre o ülkeye geri 
yollanması yaklaşımına 
karşı çıktı.
Özel bir kanala yaptığı 

açıklamada, AB'nin yeni 
yaklaşımının, göçmen-
lerin ilk kayıt oldukları 
ülkeye geri yollanmasın-
dan yana olduğunu anım-
satan Karakaçanov, ülke-
den transit geçiş yaparak 
Avrupa'ya gittiği tahmin 
edilen 45 bin kişiyi kaste-
derek, "Bulgaristan'a 45 
bin kaçak göçmenin geri 
yollanmasına kesinlikle 
karşıyız." dedi.
Karakaçanov, Alman-

ya Başbakanı Angela 
Merkel'in yaklaşımını da 
eleştirerek, sözlerini şöy-
le sürdürdü:
"Angela Merkel, Al-

manya ve diğerler bazı 
ülkeler gibi sorumsuzca 
kaçak göçe kapılarını 
açanlar şimdi onlara sa-
hip çıksınlar. Yıllar önce 
Or tadoğu, Afr ika ve 

Afganistan'dan yola çı-
kanlar Bulgaristan'a gel-
mek zaten istememişti. 
Onlar, Merkel gibi diğer 
Avrupa liberallerinin da-
veti üzerine harekete 
geçmişti. Bulgaristan 

bunlara sadece transit 
geçiş koridoru olmuştu. 
Bulgaristan'ın bugünkü 
ve eski hükümetleri asla 
kaçak göçmen kabul et-
mek istememiştir."
Bulgaristan'ın bu konu-

daki tavrının daima net 
olduğunu dile getiren 
Karakaçanov, şunları 
kaydetti:
"Ülkemiz, entegre ol-

mak istemeyen, çalışmak 
istemeyen, sadece sos-

yal yardım almak talep 
eden kaçak göçmenlerin 
istilasına boğulursa biz 
ne yapacağız? Eskiden 
biz (AB'nin karşısında) 
hep uslu davranmıştık 
ancak Bulgaristan artık 

benzer insanların ülke-
mize geri yollanmasını 
kesin olarak kabul ede-
mez."
Karakaçanov, Avrupalı 

politikacılara bencil dav-
ranmamaları çağrısında 
bulunarak, göçmenlerin 
AB'yi bir "yardım kuru-
luşu" olarak görmekten 
vazgeçmeleri gerektiğini 
savundu.
Göçmenlere "kapalı tip" 

kamplar önerisi

Irkçı ve aşırı milliyetçi 
fikirleri ile tanınan AB 
parlamentosundaki Bul-
gar milletvekili Angel 
Cambazki de başkent 
Sofya'da bulunan ve ka-
çak göçmenleri barındı-

ran 3 kampın "kapalı 
tip" kamplara dönüş-
türülmesine ilişkin 
Bakanlar Kurulu'na 
resmi talepte bulun-
du.
Cambazki, böyle 

bir önlemin Sofya'nın 
güvenliğine önemli 
katkı sağlayacağını 
öne sürerek, ağırlık-
lı genç erkeklerden 
oluşan kaçak göç-
menlerin profilinin 
başkentin güvenliğini 
önemli ölçüde tehdit 
ettiğini kaydetti.

Suriye krizinin başın-
dan bu yana komşu Tür-
kiye sınırından kaçak 
yoldan gelen göçmen-
lerin büyük bir bölümü, 
Bulgar istan'dan yine 
kaçak şekilde Batı Av-
rupa ülkelerine ulaştı. 
Bulgaristan'da Devlet 
Mülteciler Ajansının son 
verilerine göre kamplar-
da kalan göçmenlerin sa-
yısı 600'e düşmüştü. AA

Eski araçların çevre 
vergisi artıyor

Hükümet, kullanılmayan motorlu araçlara ilişkin 
yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı. Değişiklik-
lere göre Bulgaristan'da 2021 yılı sonuna kadar 
elektrikli arabaların kaydı yapılırken ürün ücreti 
alınmayacaktır. Güncellenmiş yönetmelik, yeni 
otomobiller için çevre vergisinin yüzde 10 oranın-
da azaltılmasını ve 125 leva olmasını öngörüyor. 

Beş yaş altı otomobillerin ve hafif yük taşıma 
arabaları için çevre vergisi miktarı değişmeyecek 
ve 194 leva olarak kalacak. Beş yaş üstü motorlu 
taşıtların çevre vergisi tutarı yaşına göre yüzde 
12-13 arasında artarak, 290 ile 310 leva arasında 
değişecektir. Yeni melez modellerin vergi tutarı 
yaklaşık yüzde 20 oranında azaltılarak, 100 le-

vaya kadar düşürülecek, 5 yaş altı otomobillerin 
vergi tutarlı 170 leva olarak korunacak ve daha 
eski otomobillerin çevre vergisi ise yüzde 12 ora-
nında artacaktır. 

Yönetmelik taslağının Gerekçe bölümünde,” 
Değişikliklerin amacı, atmosfere daha az zararlı 
emisyon yayan düşük kirletici seviyeli araçların 
kullanımını teşvik etmektir” diye belirtildi. 

Ancak gerçekte elektrikli otomobil sahipleri 102 
leva tasarruf edecek, diğer otomobil sahiplerinin 
tasarruf edeceği miktar ise ürün vergisi bir kez 
ödendiği için 40 levaya ulaşacak. Sekizden fazla 
yolcunun taşınması ve 3,5 t üzerinde yük taşınma-
sı için kategorilerden kullanılmayan araçlara yöne-
lik de yüksek hedefler belirlendi. Bu tür araçların 
yüzde 96’ından yararlanılması, yüzde 94’ünün ise 
geri dönüşümü hedefleniyor. 

Ambalaj ve atıklara ilişkin yönetmelikte yapılan 
değişikliklerle 50 000'den az nüfusu olan yerleşim 
yerlerinde bulunan konteynerlerin sayısı, ortalama 
yüzde 15 oranında, 50 000 ile 100 000 arasında 
nüfusu olan yerleşim yerlerindekiler yüzde 9 ora-
nında ve 100 000'den fazla nüfusu olanlardakiler 
ise yaklaşık yüzde 7 oranında artırılacak. 
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Cumhurbaşkanı Radev’den duyarlılık çağrısı
Cumhurbaşkanlığı ta-

rafından düzenlenen 
“Temel İşgücü Piyasa-
sında İşgücü Kaynağı 
Olarak Engelliler, Zorluk-
lar ve Çözümler” konulu 
yuvarlak masa toplantı-
sında yaptığı konuşma-
sında Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, “Toplum 
olarak engelli çocukların 
annelerinin protestosuna 
karşı çok duyarlı olmalı-
yız” dedi.
Radev,” Bu yuvarlak 

masa, hızlı ve acil yasal 
kararlar ve mali taahhüt-
ler gerektiren, bir toplum 
olarak çok duyarlı ol-
mamız gereken engelli 
çocukların annelerinin 
protesto dönemi ile ör-
tüşmektedir. Bu yüzden 
engelli çocukların an-
neleriyle tam bir daya-
nışma içinde olduğumu 
belirterek, bu forumun 
amacının toplumumuz-
daki tüm engelli bireyle-
rin tam entegrasyonuna 
ilişkin küresel ölçekte 
bir sorunun ortaya ko-
nulması olduğunu söy-
lemek istiyorum” diye 

kaydetti.
Radev’in ifadelerine 

göre böyle bir tam en-
tegrasyon için bir dizi 
psikolojik engelin üste-
sinden geldiğimizde ve 
böyle bir sosyal ortam 
olduğunda konuşabili-
riz ki engelli çocuklar 
anaokuluna diğerleriyle 
eşit olarak gitsinler, di-
ğerleriyle eşit temelde 
yüksek öğrenim kurum-

larında eğitim görsünler 
ve işgücü piyasasında 
diğerleriyle eşit bir şe-
kilde kendilerini gerçek-
leştirsinler. 
Radev,”Bana göre tam 

entegrasyon kriteri bu 
insanların istihdamıdır” 
dedi. 
Ulusal Sosyal Güven-

lik Enstitüsü'nün (NSSI) 
verilerine göre 2018 
Haziran ayı itibariyle 

Bulgaristan'da kalıcı 
olarak engelli olan 445 
000 vatandaş engelli 
maaşı almaktadır. Ra-
dev,” Küçük bir kısmı iş 
sözleşmeleri kapsamın-
da çalışmaktadır. Sorun 
aynı zamanda özel işlet-
melerde çalışan engelli 
insanların kapsamıdır. 
Onların bir kısmını ziya-
ret ettim” diye kaydede-
rek, bu tür işletmelerin 

zorlukla işlev gördükle-
rine işaret etti. 
Radev,” Bu insanlar 

için bir toplum olarak 
borcumuz, bir tür kişisel 
emeklilik maaşı veya 
sosyal yardım sağla-
maktan çok uzaktır. Bu 
insanların toplumdan 
uzak tutulması için en 
kolay yoldur - elbette, bu 
bir zorunluluktur, ancak 
bu bir toplumsal göre-
vin yerine getirilmesidir, 
bence gönül borcumu-
zun yerine getirilmesi 
değildir” diye altını çizdi. 
Devlet Başkanı, ”He-

pimizin gönül borcu bu 

insanların tam olarak 
istihdamda yer almaları 
ve kendilerini ülkemizin 
onurlu ve eksiksiz va-
tandaşları hissetmeleri 
için uygun bir sosyal or-
tam oluşturmaktır. İşte 
o zaman Bulgaristan’ın 
medeni bir devlet oldu-
ğunu söyleyebiliriz” diye 
konuştu.
Radev’in ifadelerine 

göre eğitim, sosyal gi-
rişimcilik ve temel iş pi-
yasasında eşit istihdam 
için destek ve fırsatlar ile 
ilgili bir dizi eyleme ihti-
yaç vardır.
           Kırcaali Haber

Mediana Ajansı: 
İktidara güven azalıyor
Mediana Sosyolojik Araştırma Ajansı tarafın-

dan ülkenin yetişkin nüfusunu temsil eden, 1 ile 6 
Temmuz arasında 1008 kişinin katımıyla yapılan 
anket araştırmasının sonuçları, olası bir seçimde 
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin oyların yüzde 24,8’ini, Bulgaris-
tan Sosyalist Partisi’nin(BSP) oyların yüzde 20,5’ini 
alacağını gösteriyor. 

Araştırmaya göre, bugün seçim olsa, Birleşik Va-

tanseverler Koalisyonu yüzde 9,7, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) yüzde 8,3, Volya (İrade) Partisi 
yüzde 2,1, Bulgaristan’ın Dirilişi İçin Alternatif (ABV) 
partisi yüzde 1,9 oranında oy alacak. Sosyologla-
ra göre, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
Başkanlığı'nın sona ermesi, daha ziyade hayal kırık-
lığı ve şüphecilik yaratıyor. 

Verilere göre, ankete katılanların yüzde 37'si 
AB'nin önümüzdeki 10 yıl içinde bu şekilde varlığını 
sürdüreceğine inanıyor. Sadece yüzde 16'sı aslın-
da "Avrupa-Atlantik dayanışması" gibi bir şeyin var 
olduğunu düşünüyor.

Mediana Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ”Doğal 
olarak tüm bunlar, son aylarda AB süreçlerine aktif 
bir katılımcı olarak kendini meşrulaştıran hükümetin 
imajına darbe vurmakta ki AB Konseyi Başkanlığı 
sırasında iyimserliğin ve iktidara güvenin arttığına 
tanık olurken, şimdi tersine bir süreç gözlemliyoruz” 
diye kaydedildi.

Sosyologlar, kötümserliğin, hükümetten hayal kı-
rıklığının hafif arttığını, hükümeti onaylayanların ora-
nının azaldığını, iktidarın erken değişimi arzusunun 
hafif arttığını söylüyor. Verilere göre, vatandaşların 
yüzde 43'ü, hükümetin dönemini tamamlamasını, 
yüzde 29'u istifa etmesini istiyor, yüzde 19'u ise ko-
nuya kayıtsız kalıyor. 

Seçmenlerin, yüzde 55'inden fazlası, Slavi Trifo-
nov ve Rumen Radev’in siyasi parti kurmaları ha-
linde iki partiden birine oy kullanmalarının mümkün 
olduğunu belirtiyor.

Meclis, Cumhurbaşkanı Radev’in veto ettiği 
Özelleştirme Kanunu’nu kabul etti

Meclis Genel Kurulun-
da yapılan oylamada 
Cumhurbaşkanı  Ru -
men Radev’in veto ettiği 
Özelleştirme ve Özel-
leştirme Sonrası Kontrol 
Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin tasarı 
kabul edildi. 

Radev’in sekizinci veto 
kararı, 24 Temmuz 2018 
tarihinde bazı maddeler-
den dolayı alındı. Veto 
gerekçelerinde bu hüküm-
lerin kamu çıkarlarını ko-
rumamakla kalmayıp aynı 
zamanda önemli ölçüde 
zarar verdiği belir tildi. 
Daha aynı gün Başbakan 
Boyko Borisov da tasa-
rının geri çekilmesinden 
yana olduğunu açıkladı.

Meclis Genel Kurulunda 
yapılan oylamada kabul 
oyu kullanan hiçbir mil-
letvekili olmadı, ret oyu 
kullananlar 85 olup, çe-
kimser kalanlar 2 idi. Bu-
nunla tasarı reddedilmiş 
olup veto kararı ise kabul 
edilmiş oldu.

Kanun metinleri, ikti-
darda yer alan partilerin 
bölünmesini tet ikledi. 
“Birleşik Vatanseverler” 
koalisyonunu oluşturan 
partilerin biri ve hükümet 
ortağı olan Bulgaristan’ın 
Kurtuluşu İçin Ulusal Cep-
he (NFSB), Bulgaristan’ın 

Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) par-
tisini lobicilik yapmakla 
suçladı. 

Cumhur başkanı ’n ın 

veto kararı, Bulgaristan 
İçin Bulgaristan Sosyalist 
Partisi tarafından takdir 
edildi. Rumen Geçev,” Bu 
maddeler, kamu çıkarları-
nı kesinlikle korumuyor” 
diye konuştu.

Geçev’in i fadeler ine 
göre onaylanan değişik-
likler, sadece bir şirketin 
faydalanmasını değil, 
daha onlarca şirketin fay-
dalanmasını amaçlamak-
ta ve onlar Bulgaristan 
ekonomisi yüz milyonlar-

ca levalık zarara uğrata-
bilir. 

İktidardaki partiler de 
lobicilik yapıldığına dair 
şüphelerin ortadan kaldı-

rılması için veto kararına 
uydular. 

Ana muhalefetteki BSP 
lideri Korneliya Ninova, 
“Özelleştirme ve Özel-
leştirme Sonrası Kontrol 
Kanunu ile ilgili son gün-
lerde yaşananlar, üç şeyin 
en çarpıcı örneğidir – ikti-
dar ve para bir olmuştur, 
iktidar ve çıkarlar bir ol-
muştur ve Bulgaristan'da 
hangi siyasi partiden ve 
ne zaman olursa olsun 
politikacıları satın alan bir 

grup vardır.
Ninova’nın ifadelerine 

göre bu, son 29 yılda biri-
ken hatalardan oluşan bir 
modeldir, yapılan tartışma 

ise bunun sadece bir ör-
neğidir.

Ninova, iktidardaki parti-
lere şu sözlerle hitap etti: 
“Onları koruyan kanun 
metni yazan ne bir politi-
kacıyı, ne de bir iş adamı-
nı yakalamak için yolsuz-
lukla mücadele kurumu 
yoktur. Yolsuzluk bugün 
suç değil. Yolsuzluk sizin 
koyduğunuz norm, sizin 
yazdığınız kural ve kanun 
haline geldi”. BSP lideri, 
Meclisin feshini istedi. 
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bulgaristan 
Programlarına Yeni Kayıtlar 30 Temmuz’da Başladı

Dilediğiniz yerden, dilediği-
niz zaman öğrenme fırsatını 
sunmaya devam ediyoruz …
Anadolu Üniversitesi eğitim 

teknolojilerini ve öğrenme or-
tamlarını zamanın ruhuna uy-
gun bir biçimde şekillendiren 
bir devlet üniversitesidir. Açı-
köğretim Sistemi sayesinde 
Bulgaristan’da yaşayan soy-
daşlarımıza, Türkçe ve İngiliz-
ce bilen ve bulunduğu yerden 
ayrılmada üniversite eğitimi 
almak isteyen herkese eğitim 
fırsatını kapıya kadar getirme-
ye devam ediyor.
Her geçen yıl bölüm sayısını 

artırarak, daha fazla seçenek 
sunmaya ve bu yönde öğren-
cilerimizin taleplerini karşıla-
maya gayret göstererek bu yıl 
başvuruda bulunacak öğrenci 
adayları Bulgaristan’da sunu-
lan 27 bölüm arasından seçim 
yapabilir. 
4 yıllık Lisans Programla-

rımız 
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklam-

cılık 
- Sosyoloji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Çalışma Ekonomisi ve En-

düstri İlişkileri

- İktisat
- Kamu Yönetimi
- Maliye 
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngi-

lizce) 
- İşletme
- İşletme (İngilizce)
- Uluslararası Ticaret ve Lo-

jistik Yönetimi
2 yıllık Önlisans Program-

lar:
- Bankacılık ve Sigortacılık 

- Çağrı Merkezi Hizmetleri 
- Dış Ticaret
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kamera-

manlık
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi 
- Medya ve İletişim
- Radyo ve Televizyon Prog-

ramcılığı
- Spor Yönetimi

- Web Tasarımı ve Kodlama
Anadolu Üniversitesinin 

Açıköğretim Fakültesi Bulga-
ristan Programlarında eğitim 
görmek isteyen öğrenci aday-
ları Türkçe ve Genel Yetenek 
bazlı (İngilizce bölümler için 
İngilizce) seçme sınavına ka-
tılarak, seçtiği bölüme kayıt 

yapabilir. Seçme sınavı için 
başvuruda bulunmak isteyen 
adaylar Anadolu Üniversitesi 
AÖF Filibe irtibat bürosuna 
gelerek veya aşağıda belirti-
len telefon numarası ve e-mail 
adresinden irtibata geçerek 
başvuruda bulunabilir, detaylı 
bilgi alabilir ve yardım isteye-
bilirler.
Bölümler ve ders içerikle-

ri hakkında detaylı bilgiye 
https://www.anadolu.edu.tr/
acikogretim/yurtdisi-program-
lari/bulgaristan-programlari 
linkinden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi AÖF 

Bulgaristan Programları 2018 
- 2019 Eğitim yılı için seçme 
sınavı başvuru tarihleri 30 
Temmuz – 31 Ağustos. Sınav 
30 Eylül tarihinde Filibe ve 
Kırcaali’de düzenlenecektir. 
Sınav tamamen ücretsizdir.
Dönem harcının sadece 90 

euro olduğu bu lider devlet 
üniversitesinin sunduğu eği-
tim fırsatlarından gelin sizde 
yararlanın.

Bulgaristan, AB’de çifte standartla mücadele edecek
Avrupa Komisyonu, Doğu ve 

Batı Avrupa'daki yiyecek ve 
içeceklerde çifte standardın 
üstesinden gelmeye yönelik 
Bulgaristan’dan pilot projesini 
onayladı. 
Maliyeti 1,3 milyon avro olan 

program, çifte standartlarla 
mücadele eden tüm tüketici 
örgütlerine destek olacak-
tır. Taslak program Avrupa 
Komisyonu’na Avrupa Parla-
mentosu Milletvekilleri Emil 
Radev ve mevkidaşı Andrey 
Novakov tarafından sunuldu.
Bulgaria ON AIR televizyo-

nunda yayınlanan “Denyat ON 
AIR” programına konuk olan 
Avrupa Parlamentosu milletve-
kili Emil Radev,” AB’deki çifte 
standartla mücadele oldukça 
uzun ve ağır. On yıl önce bu 
konu gündeme getirildi, ancak 
Avrupa Komisyonu, Batı ve 
Doğu Avrupa'da satılan yiye-
cek ve içeceklerin kalitesi ara-
sındaki farkı daha yeni itiraf 
etti. Ayrıca bu ürünler burada 

daha pahalı fiyatlarla satılıyor" 
diye konuştu. 
Radev, bu program kapsa-

mında daha fazla Bulgar örgü-

tünün finansman için başvuru-
da bulunacağını umuyor, çünkü 
böylece yerli tüketiciler ne ye-
dikleri ve içtiklerinden haberdar 
olacak. 
Avrupa Parlamentosu mil-

letvekili,” Bulgarlar haklarını 
savunmalıdır. Şu anda bir ulu-
sal kontrol kuruluşunun dünya 
şirketleri ve markalarını kontrol 

etmesi zor bir iş.
Buna AB müdahale edip, çifte 

standartlarla mücadele edecek 
bir AB teşkilatı kurmalıdır. Bu 

organın genel 
m e r k e z i n i n 
Bulgaristan'da 
olması büyük 
ihtimaldir” diye 
kaydetti.
Radev’in ifa-

delerine göre, 
sorun artık tes-
pit edildi. Şim-
di onu çözmek 
i ç in  gerçek 
adımlar atılma-
sı gerekiyor.
Radev,” AB, 

farklı iki hızda gelişmemelidir. 
Çifte standart, sadece yiyecek 
ve içeceklerde değil, yakıtlar, 
temizlik ve kozmetik ürünlerin-
de de uygulanmaktadır. 
Umarım bu proje ile çifte 

standart ortadan kalkacaktır” 
diye ifade etti. 
                     Kırcaali Haber

Mestanlı’dan gençler Çanakkale 
şehitliğini ziyaret etti

Mestanlı Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneğine bağlı “Rodop 
esintileri” halk oyunları topluluğu Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği` nin daveti üzerine Çanakkale şehitliğini ziya-

ret etti.
Tarihi Gelibo-

lu Yarımadasını 
gezerek genç -
ler Mehmetçiğe 
Saygı Anıtı, 57. 
Alay Şehit l iğ i, 
Conk Bayırı, Si-
perler, Atatürk'ün 
Gözetleme Yeri, 
Atatürk'ün Saa-
tinden Vurulduğu 
Yer, Kemalyeri ve 

Kitabesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Şe-
hitler Abidesi, Seddülbahir Köyü ve Kalesi, Ertuğrul Koyu ve Yahya 
Çavuş Anıtı ziyaret ettiler.

Kahraman askerlerin hikayeleriyle duygusal anlar yaşayan top-
luluk, tüm imkansızlıklara rağmen dinini, vatanını ve bağımsızlığını 
korumak amacıyla ölüme seve seve koşan aziz şehitlere dualar 
okudu. 

Tarihte eşi görülmeyen Çanakkale’de kara ve deniz savaşlarının 
bölgeleri gezme fırsatı sunduğu için başta dernek başkanı sayın 
Hasan Öztürk olmak üzere Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve Daya-
nışma Derneğine ve özellikle kadın kolları temsilcileri Mestaniye 
Efe ve Nesibe Şen hanıma teşekkür ederek gençler duygu dolu 
anlar yaşadı. Bundan yıllar önce, bu toprakları bırakmamak için 
canlarını feda eden aziz şehitlerin huzurunda olmanın hüznü ve 
gururunu yaşadıklarını ifade ederek, her bireyin hayatında en az 
bir kez olsun Çanakkale’ye gelmelerini, buranın manevi iklimini 
solumalarını tavsiye etmektedirler.


