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KIRCAALİHABER
Sofya'da 24. Geleneksel Yılbaşı Kermesi

Başkent Sofya'daki 24. Gele-
neksel Yılbaşı Kermesi'ni ziya-
ret eden binlerce kişi Türkiye 
masasına büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Kadınlar Kulübü 
(IWC) tarafından bu yıl "dünya 
ayağına geliyor" sloganıyla Inter 
Expo Center Fuar Merkezi'nde 
açılan kermeste Türkiye dahil 
60 ülkeden katılım gerçekleşti.

Sofya Büyükelçiliği ve Türk-
Bulgar Kadınları Dostluk Der-
neğinin girişimiyle kurulan 39 
metrelik Türk masasının zen-
gin çeşitlere sahip ve en büyük 
masa olduğu bildirildi.

Kermesi ziyaret eden binlerce 
kişi Türkiye masasına büyük ilgi 
gösterdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçi-
si Hasan Ulusoy'un eşi Didem 
Ulusoy, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa'dan kestane şeke-
ri, Edirne'den doğal sabun-
lar, Kocaeli'den pişmaniye, 
Kütahya'dan seramikler, nazar 
boncukları, eşarplar, masa örtü-
leri, çeşit çeşit yiyecek ve bak-
lavalar getirdik. Bulgaristan'da 
yaşayan, iki ülke arasında 
dostluk köprüsü olan soydaş-

larımıza ve Türk-Bulgar Kadın-
lar Dostluk Derneğine sorduk, 
'Masamız büyük olsun mu?' 
diye. Onlar da 'Sunacağımız 
çeşitlerimiz çok, masamız da 
büyük olsun.' dediler. Böylece 
kermeste en büyük masayı kur-
muş olduk."

Kermesin resmi açılışının ar-
dından başkent Sofya'da görev 
yapan 21 kadın büyükelçinin 
oluşturduğu heyet ülke masa-
larını da gezdi.

Diplomatlar ve konuklara Türk 
masasında Türk kahvesi ve lo-
kum ikram edildi.

Ülkelerin geleneksel ürün ve 
yiyeceklerinin tanıtıldığı kermes 
programı kapsamında folklor ve 
pop müzik performansları da 

sergilendi.
Kermes gelirlerinin büyük bö-

lümü çeşitli bağış kampanyala-
rında kullanılacak. AA
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e-mail: anfrage@blauzaun.com

Sofya'da "İslamiyet'e 
Katkı" Ödülleri Verildi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün ülkedeki Türk ve 
Müslümanlara verdiği "İslamiyet'e Katkı" ödülleri törenle sahiplerini 
buldu.

Bulgaristan Başmüftülüğünün kurucusu ve ülkenin ilk Başmüf-
tüsü Hocazade Mehmed Muhayddin Efendi anısına verilen ödüller 
için Sofya Merkez Orduevi'nde tören düzenlendi.

Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) ulusal marşlarının okunma-
sının ardından törende, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Abbas Yahya'nın müzik gurubu ilahiler seslendirdi.
Törende, ülkede Müslüman cemaatinin güçlenmesine verdiği 

destek ve hoşgörüsü dolayısıyla "İslamiyet'e Hoşgörü" özel ödü-
lüne, ülkenin eski kralı ve eski başbakanlarından Simeon Saks-
koburgotski layık görüldü. Sakskoburgotski'nin ödülü, törende 

bulunmaması nedeniyle kendisine gönderilecek.
"İslamiyet'e Katkı" ödülleri ise dini kurumlara yardımları nedeniy-

le 92 yaşındaki Halil Yavaş, Müslüman cemaatinin haklarını savu-
nan ve vakıf mülklerinin korunmasında önemli rol oynayan avukat 
Metin Cambazov, inanç özgürlüğünü savunan ve ayrımcılığa karşı 
mücadelede örnek gösterilen, başörtüsüyle okula gittiği için bas-
kıya maruz kalan 18 yaşındaki lise öğrencisi Emine Şamatareva 
ve Bulgaristan'da İslami eğitime katkı sağlayan ve kitap yazan Dr. 
İsmail Cambazov'a verildi. AA
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Yrd. Doç. Dr. Bülent Yıldırım’ın “Bulgaristan’da 
Türk Varlığı ve Nüfusu” kitabı Ardino’da tanıtıldı

Ardino’da (Eğr idere) 
Trakya Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Yıldırım’ın 
“Bulgaristan’da Türk Var-
lığı ve Nüfusu” isimli ki-
tabının tanıtımı yapıldı. 
Ardino Belediyesi’nin ev 
sahipl iğ inde belediye 
meclis salonunda düzen-
lenen kitap tanıtım etkinliği 
büyük ilgi gördü. Belediye 
Başkanı’nın kitap tanıtım 
etkinliğine katılma daveti-
ne eğitim ve kültür alanın-
da çalışanları, toplumun 
önde gelen isimleri icabet 
etti. 

Programın açılışında 
konuşma yapan Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat, 
yakında çıkan kitabı için 
genç bilim adamına Bele-
diye Meclisi Başkanı Sez-
gin Bayram’ın da imzasını 
taşıyan bir tebrik mesajı 
sundu. Mesajda Belediye 
Başkanı ve Meclis Baş-
kanı, kitabın bilim çevre-

lerinden başka geniş bir 
okuyucu kitlesinin ilgisini 
çekeceğine inandıklarını 
belirttiler. 

Selahattin Karabaşev, 
müellifin özgeçmişini ve 
akademik kariyerini tanı-

tan kısa bir sunum yaptı. 
Türk araştırmacı, bele-

diye yönetiminin ve Ardi-
no kasabasında meraklı 
seyircilerin kitaba gös-
terdikleri ilgiden dolayı 
teşekkür etti. İlgi çekici 

konuşmasında tar ihçi, 
böyle bir kitap yazma fik-
rine, yaratıcılık hikayesine 
ve kitabı hazırlarken kul-
landığı araştırma yaklaşı-
mına değindi. Kitapta yer 
alan olgusal bilgiler, Bul-

gar istatistik kurumunun 
verilerine ve 1880-2011 
döneminde yapılan nüfus 
sayım sonuçlarına daya-
nıyor. 

Bu, “Bulgar istan’da 
Türk Varlığı ve Nüfusu” 
kitabının Kırcaali ilinde 
yapılan ikinci tanıtım et-
kinliği. Ekim ayında kitap 
Kirkovo’nun (Kızılğaç) 
Çorbaciysko (Çorbacılar) 
köyünde tanıtıldı. 

Bülent Yıldırım 1977 

yılında Tırgovişte (Eski-
cuma) şehrinde dünyaya 
geldi. 1978 yılında aile-
siyle birlikte Türkiye’ye 
göç etti. Edirne Trakya 
Üniversitesi’nden me-
zun oldu. İstanbul Üni-
versitesi Sosyal Bilimler 
Enst i tüsü’nde dokto -
ra yaptı. 2011 yılından 
beri Trakya Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nde Öğretim Üye-
si olarak çalışmaktadır.

Büyükelçi Hasan Ulusoy: 
"Soydaşlarımızın istihdamına önem veriyoruz"

Türkiye'nin Sofya Bü-
yükelçisi Hasan Ulusoy, 
Türkiye ile Bulgaristan'ın 
ortak ticaret hacminin 
geçen sene 4 milyar av-
royu geçtiğini belirterek, 
"Yatırımlarımız hemen 
hemen her alanda var. 
Onları geliştirirken aynı 
zamanda her iki ülkenin 
dilini kullanan soydaşla-
rımızın istihdamına önem 
veriyoruz" dedi.
Bulgaristan'daki görevi-

nin ilk yılını tamamlayan 
Büyükelçi Ulusoy, Bulga-
ristan-Türkiye ilişkilerini 
AA muhabirine değer-
lendirdi.
Ulusoy, iki ülke ara-

sında son bir yılda si-
yasi ilişkilerin çok canlı 
devam ettiğine işaret 
ederek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Başbakan Boyko Borisov 
başta olmak üzere Bul-
garistan devleti ile yakın 
iş birliğinin önemine de-
ğindi.
Ulusoy, ekonomi, kültür 

ve turizm alanlarındaki 
ilişkilerin gelişmesinin iki 
ülke halkları ve kurumları 
arasındaki bağları doğru-
dan etkilediğini, birbirini 
daha iyi anlama ve bir-
likte yaşama kültürünün 
gelişmesine vesile oldu-
ğunu aktardı.
Kültür alanında iki ülke 

insanları arasındaki ortak 
alanları ve benzerlikleri 
vurgulayan Ulusoy, bir-
likte yaşama anlayışını 
geliştirmek üzere son 3 

ayda büyükelçilik olarak 
3 etkinlik düzenlediklerini 
anlattı.
Büyükelçi Ulusoy, şöyle 

devam etti:
"Önce desenlerin ve 

motiflerin birliğini vurgu-
ladığımız bir defilemiz 
oldu. Daha sonra Dev-
let Çoksesli Koromuzla 
burada şarkıların birlik-
teliğini vurguladık. Son 
olarak da klasik müzik 
konseri oldu. Türk ve 
Bulgar eserleri seslen-

dirildi. Bulgar Şef Kiril 
Lambov'un Türk melodi-
lerinden esinlenerek ha-
zırladığı ve Türk-Bulgar 
dostluğuna ithaf ettiği 

bestesi çok anlamlıydı. 
Bütün bu etkinliklerimiz 
büyükelçiliğimizde bir ilk 
teşkil etti."
Birlikte yaşama kültü-

rünün gelişmesinden en 
çok faydalanacak olan 
kesimin Türk kökenliler 
olduğunu belirten Ulu-
soy, "Etkinliklerimizle 
Bulgaristan'ın güzide 
vatandaşları soydaşla-
rımızın dostluk köprüsü 
olarak hem mevcudiyet-
lerini vurguluyoruz hem 

de morallerini yüksek tut-
maya çalışıyoruz." dedi.
- Turizm ve ekonomi 

alanları
İki ülke turizm bakanlık-

ları arasında ilk kez Or-
tak Turizm Komitesi'nin 
kurulduğunu aktaran 
Ulusoy, turizmin gelişme-
sinin de iki ülkenin birbi-
rini daha iyi tanımasına 
yardım ettiğini söyledi.
Ulusoy, kapsamlı iliş-

kilerin ekonomi alanın-
da da sürdüğünü ifade 
ederek, son bir yılda ikili 
ilişkileri ilerletmek için iş 
dünyasıyla Sofya'da bir-
çok etkinlik yaptıklarını 
dile getirdi. Ulusoy şun-
ları kaydetti:
"Türkiye Bulgaristan'ın 

3'üncü en büyük tica-
ret par tneri. Türkiye 
Bulgaristan'ın ihracatın-
da 2'nci, ithalatında da 
5'inci sırada yer alıyor. 
Ortak ticaret hacmimiz 
geçen sene 4 milyar av-
royu geçmişti, bu sene 
de geçmeyi planlıyoruz. 
Yatırımlarımız hemen 
hemen her alanda var. 
Onları geliştirirken aynı 
zamanda her iki ülkenin 
dilini kullanan soydaşları-
mızın istihdamına önem 
veriyoruz."

T.C. Sofya Büyükelçisi
Dr. Hasan ULUSOY

Kırcaali ilinde ortalama 
brüt maaş 849 levaya ulaştı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NOİ) Kırcaali İstatistik 
Bürosu verilerine göre 2018'in üçüncü çeyreğinde 
Kırcaali ilinde ortalama brüt maaş 849 levaya ulaştı. 
Böylece Kırcaali ili, ülkenin 28 ili arasında 19. sırada 
yer almaktadır. 

Aynı dönemde en yüksek ortalama aylık işçi maaşı 
1 504 leva ile Sofya ilinde, en düşük ise 743 leva ile 
Blagoevgrad (Yukarıcuma) ilinde kaydedildi. 

Kırcaali İstatistik Bürosu’ndan verilen bilgiye göre yı-
lın başından bu yana Kırcaali'deki ortalama işçi maaşı 
896 leva ile nisan ayında en yüksekti. Kamu sektörü 
çalışanlarının maaşları, özel sektör çalışanlarının ma-
aşlarından daha iyiydi. 

2018'in üçüncü çeyreğinde bölgede en yüksek or-
talama aylık maaşı, idari ve destek hizmet faaliyetleri, 
otelcilik ve restorancılık, ulaşım, depolama ve posta 
faaliyetlerinde çalışanlar aldı. Maden sanayi, devlet 
yönetimi ve eğitim alanlarında çalışanların maaşları 
ise en düşüktü.

2018'in üçüncü üç aylığında ilde ortalama aylık işçi 
maaşı, 2017’nin aynı dönemde göre yüzde 13, 2 arttı. 
En yüksek oranda artış, inşaat, tarım, orman ve balık 
çiftliği faaliyetlerinde ve imalat sanayide kaydedildi.

Lise öğrencileri Aysun ve Simona, 
Atanas Burov Vakfı bursu kazandı 

Kırcaali Aleko Konstantinov Ekonomi Lisesi 12.sınıf 
öğrencileri Simona İvanova ve Aysun Faikova, 2018-
2019 eğitim ve öğretim yılı için Atanas Burov Vakfı 
bursu kazandı. Bu yıl da Atanas Burov Vakfı, ülke ça-
pındaki ekonomi liselerinde okuyan öğrencilerin burs 
yarışmasına katılmalarına imkan verdi. 

Yarışmaya başvuran 53 öğrenciden yarışma komis-
yonu, ikinci aşama-
sına katılmaya 30 
öğrenciyi davet etti. 
Onların arasında 
Kırcaali Aleko Kons-
tantinov Ekonomi 
Lisesi öğrencileri 
Simona İvanova, 
Desislava Gugleva, 

Nelina Dimitrova, Viktoriya Trifonova, Aysun Faikova 
ve Sevda Rasim de bulunuyordu. 

Finalde mücadele eden yarışmacılar, “Bulgaristan 
ekonomisi bugün ve yarın. Bulgaristan, ne zaman ve 
hangi koşullarda Avro Bölgesi'nde olacak? " konusunu 
tartıştı. Ekonomi konusunda bilgi sahibi ve değerler 
sistemine sahip olduklarını göstererek, mesleki gelişim 
planları hakkında konuştular. Tartışmada ve söyleşide 
gösterdikleri performans sonucunda yarışma komis-
yonunun önerisi üzerine Atanas Burov Vakfı Yönetim 
Kurulu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için 12 öğren-
ciye burs verilmesi kararı aldı. 

Aysun ve Simona’nın yarışmada gösterdikleri başarılı 
performanslar onlara burs alma hakkı kazandırdı. 

Aysun ve Simona’ya nice başarılara imza atmalarını 
dileriz! KH
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BEYAZ GELİNLİK
-Öykü-

Mardinli Deniz’le, yirmi 
birlik Bulgaristan göçme-
ni Songül aynı konfek-
siyonda çalışıyor, aynı 
semtte komşu olarak 
oturdukları için, işe de 
beraber gelip gidiyorlar-
dı. Bu birliktelikleri onları 
birbirlerine iyice kaynaş-
tırmıştı. Boş vakitlerinde 
bile pazara, çarşıya be-
raber çıkıyorlardı. 
Bu gün Deniz’in ısrarı 

üzere öğlen paydosunda 
güle oynaya fabrikaları-
nın karşısında bulunan 
pastaneye gittiler. Birer 
soğuk serinletici koka 
kola içiyorlardı, karşı 
masaların birinde oturan 
otuz beş yaşlarında bir 
genç yanlarına geldi, ta-
mam manasında Deniz’e 
sol gözünü kıpıştırarak:
“Merhaba Deniz…” Di-

yerek Deniz’in elini alıp, 
öptü. Deniz de yerinden 
kalkıp arkadaşını göste-
rerek:
“Arkadaşım Songül, 

tanışın, bu da hemşe-
hirlim iş adamı patron 
Murat.” Dedikten sonra 
Songül yerinden kalkıp 
patron Murat’la tanıştı. 
Murat’ın gözleri manken 
gibi yakışıklı kumral saçlı 
Songül’de kalmıştı, göz-
lerini kıpmadan gülümse-
yerek ona bakıyordu. Ma-
sadaki boş sandalyeye 
oturarak, garsona birer 
kahve siparişi verdikten 
sonra:
“Deniz, övdüğünden de 

daha güzel cazibeli arka-
daşın varmış. Benim gibi 
patrona yakışır,  dünyalar 
güzeli bir kız. Bu göçmen 
kızları genelde çok da 
güzeller ha…”
Bu sırada Songül ko-

lunda saatini göstererek, 
paydosun bittiğini söyle-
yince Murat:
“Deniz, iş çıkışı sizi al-

maya geleceğim…” Dedi. 
Onlar da koşarak iş yeri-
ne doğru gittiler. 
Murat iş çıkışı her ak-

şam onları karşılamaya 
başladı. Deniz’in ikide 
bir Murat’ı övgüler yağdı-
rarak Songül’e anlatma-
sı ve Murat’ın her akşam 
onları karşılaması sa-
yesinde Murat Songül’e 
yaklaşmayı başardı. 
Murat onları fabrika dı-
şında karşılarken, Deniz 
artık arabaya binmiyor, 
el sallayarak başardık 
manasında Murat’a eliy-
le işaret yapıp gülümse-
yerek, onları parklara, 
sinemalara uğurluyordu. 
Aradan yirmi beş gün fa-
lan geçmişti, patron Mu-
rat Songül’ü ikna ederek 
İstanbul’a evlenmeye 
gitmeyi kararlaştırdılar. 
Songül:
“Murat, en büyük haya-

lim gittiğim yere beyaz 
gelinlikle gitmek…” De-
yince Murat’da:
“Hay, hay, ben İstanbul 

da sana nasıl gelinlikler 

alacağım bir bilsen, ama 
madem daha buradan 
beyaz gelinlikle gitmek 
istiyorsun, sen istersin 
de ben almaz mıyım…
”Dedikten sonra gelinlik 
dükkânına gittiler, Son-

gül beyaz gelinlik içinde 
bir kardelen çiçeği gibi 
narin ve güzeller güzeli 
bir gelin olmuştu. Songül 
İstanbul’a yola çıkmadan 
önce anne babasına da 
şöyle bir mektup yazdı:
“Sevgili anne babacı-

ğım, bu satırları okuyun-
ca çok şaşıracaksınız. 
Arkadaşım Deniz vası-
tası ile İstanbullu bir iş 
adamı ile tanıştım. Bir 
ömür boyu el kapılarında 
atılmaktan kocamın iş 
yerinde çalışır, daha son-
ra Allah verirse çocukla-
rımı rahatça büyütürüm, 
diye bu karara vararak 
İstanbul’a evlenmeye 
gidiyorum. Bu kararımı 
önceden sizlerle payla-
şamadığım için beni af-
fedin. Sizleri çok,  ama 
çok seviyorum…
Saygılarımla,  kızınız 

Songül.”
Songül anne babasına 

yazdığı veda mektubunu 
posta kutusuna bırak-
tıktan sonra, iş adamı 
Murat’ın arabasına bi-
nerek İstanbul’un yolunu 
tuttular. Sabaha karşı 
İstanbul’un bir semtinde 
oldukça dar bir sokakta 
bulunan bir evin önüne 
vardılar. İş adamı Murat 
ayrı giriş kapısı olan bir 
evin bodrum katı ziline 
bastı. Seksenlik bir ihti-
yar kapıyı açtı ve:
“Hoş geldin Murat, bu 

gelinlikle olan kadın da 
kim ?” Diye sordu. Murat 
da:
“Eşim baba, sana gelin 

getirdim…” Dedi. Babası 
eliyle buyurun diye işa-
ret yapınca içeri girdiler. 
Antreden geçince Murat 
odalardan birinin kapı-
sını açtı. Odaya doğru 
bir adım atar atmaz, ha-
vasızlıktan içeride ağır 

bir koku vardı. Odada 
iki soluk koltuk, birinde 
Murat’ın annesi yatıyor-
du. Songül yatakta yatan 

kadının elini alıp, öptü. 
Boş koltuğa oturması 
için Songül davet edilin-
ce, usulca koltuğun bir 
köşesine çöktü. İş ada-
mının anne babasının bu 
sefil durumu karşısında 
Songül şok olmuştu. Mu-
rat da Songül’ün yanına 
oturdu. Babası köşede 
duran plastik tabureyi 
alıp, gençlerin karşısına 
oturduktan sonra:
“Kızım, sen Murat ile 

evlenmeye mi geldin? …
İyi düşündün mü? Biz-
de damat evine, beyaz 
gelinlikle gelinir, öteki 
dünyaya da, beyaz ke-
fenle gidilir… Bunu böy-
le bilmelisin…” Dedi. Bu 
sözler Songül’ün başına 
bir balyozla vurulmuş gibi 
düştü. Hafızasında kötü 
şeyler dolaşmaya başla-
dı. Biraz oturduktan son-
ra Songül:
“Murat, bu uzun yol beni 

çok hırpaladı, yorgunum, 
hadi dairemize gidelim, 
sohbete yarın devam 
ederiz…” Dedi. Murat 
Songül’e başını çevire-
rek:
“Ne dairesi kız, daire 

de burası, ev de burası. “ 
Deyince Songül yıldırım 
çarpılmışa döndü. Ben-
zi vazoda susuz kalıpda 
soluşmuş çiçekler gibi 
soluşuverdi. Hüzünlü bir 
ses tonuyla:
“Hani dayalı döşeli sa-

ray gibi dairen vardı! İş 
yerin vardı!...“ 
“Kusura bakma gü-

zelim, iş yeri de, daire 
de, işte bu kiralanmış 
bodrum kat. Bir atasözü 
vardır, erkek köpek dişi 
köpeği kandırınca, bir 
fırın dolusu ekmek adar-
mış. Babamın sözlerini 
duydun değil mi, buraya 
beyaz gelinlikle geldin, 

beyaz kefenle anca çı-
karsın…” Diye devam 
etti. Songül arkadaşı 
Deniz’in ve Murat’ın yağ-

lı, ballı kandırıcı yalanla-
rına inanarak yaptığı ha-
tanın farkına vardı ama 
artık çok geçti.  Kendini 
paralarcasına saçını, ba-
şını yolmaya, ağlamaya 
başladı. Sırtındaki beyaz 
gelinliği elleriyle yolup 
yırttı, ayaklar altında çiğ-
neyerek hıçkırıklar içinde 
kendini parçalarcasına:
“Ben ne saf biriymi-

şim… Senin gibi gelin de, 
bu beyaz gelinliği giyen 
de,  bulunmaz olsun... 
Songül beyaz gelinlik gi-
yecekmiş, al sana beyaz 
gelinlik, ah kafam, ah, 
biz göçmenler kendimiz 
gibi her insanın doğru, 
dürüst insan sanarak, 
aptalca inanıyoruz, ben 
ne cahil, enayi bir kızmı-
şım… Murat, senin bütün 
yalanlarını, dolanlarını, af 
ediyorum, insanlık namı-
na, ne olur beni serbest 
bırak, yalvarıyorum, sal 
beni evime gideyim …”
“Songül, bu işler oyun-

cak işi değil, sen ken-
din gelmedin mi? Bana 
inanıp da gelmeseydin. 
Ağlasan da, sızlasan da 
seni asla bırakmam. Evi-
min hanımı, ana babamın 
bakıcısı, doğacak çocuk-
larımın anası olacaksın, 
sana başka yol yok…” 
Deyip babasına seslendi:
“Baba, ben kiralık ara-

bayı teslim etmeye götü-
rüyorum. Bundan böyle 
ekmeğinizi suyunuzu 
ben getireceğim. Artık bu 
evden hiç kimseye giriş, 
çıkış olmayacak…” Diye-
rek giriş kapısını dışarı-
dan kilitleyip anahtarları 
cebine atarak,  gitti. 
O evde ne telefon vardı, 

ne de Songül’ün telefonu 
vardı. Dünya ile bağlan-
tısı kesilmişti. Songül’ün 
başı kesilmiş bir tavuk 

gibi çırpınmaktan başka 
bir çaresi yoktu. Yaptığı 
hatanın cezasını çeke-
cekti. Günlerce gözyaşı 
döktü ama ne çare… 
Hapishaneden beter bu 
giriş çıkış yasaklı hayat 
başlayalı üç yıl dört ay 
olmuştu.  Bir gün polisler 
dış kapıya gelip:
“Murat çık dışarı …” 

Diye haykırmaya başla-
dılar. Bodrum pencere-
sinden Murat’ın babası:
“Murat evde yok, akşam 

eve gelmedi …” Diye po-
lislere seslendi. Polisler 
ona inanmayıp kapıyı kı-
rıp içeri girdiler. Evin her 
tarafını didik didik aradı-
lar,  bulamayınca:
“Akşam gece kulübün-

de uyuşturucu borcu 
yüzünden çıkan kavga-
da, tabancayla iki kişiyi 

öldürmüş, kaçmış, şayet 
eve gelirse bize haber 
verin…” Deyip gittiler. 
Songül’ün mektubun-

dan sonra ondan bir 
daha haber alamayan 
anne babası besbelli kı-
zımız bir kazaya kurban 
gitti, öldürüldü mü, diye 
seller gibi gözyaşı dök-
tüler. Polise başvurdular. 
En yakın arkadaşı olan 
Deniz’e defalarca sor-
malarına rağmen Deniz:
 “O gün işe gelmedi, 

başka bir şey bilmiyo-
rum… “  Cevabından 
başka ondan hiçbir bilgi 
alamamışlardı.  
Kapılar kırılınca Songül 

hürriyete kavuştu.  İki 
yaşlarındaki oğlunu ko-
luna, diğer üç aylık be-
beğini kucağına alarak, 
hürriyete kavuştuğuna 
sevinemeden, boynu bü-
kük İzmir’e doğru yollara 
düştü…
         Hasan VARADLI

                 Hayat
Hayat çok derin bir kelime.
İçinde iyiliği de kötülüğü de barındıran.
Hayata karşı mücadele ederek geçiyor zaman.
Hep bir umutla yaşıyoruz,
Her şeyin daha iyi olacağına inanarak.
Yeni sayfalar açıyoruz sürekli,
İçinde keşkeler ve iyilikler.
İki yüzlü bir ayna hayat,
Kimisine zor ve acımasız yönünü gösterir,
Kimisine karşı toz pembe.
Sen neymişsin hayat!
Yordun bizi 
Karmaşık yollarında.
Aylin RAMADAN

                Anama

Sen gece vakitleri de gelirdin başucuma
Üstümü açık yorganımla örttün
Değersiz ana sevgisiyle sevdin bizleri
Yüzümü okşadın
             sığdırmış sıcak avucuna.

Ardından kapıyı kaparken 
                 yine dönüp bakardın
Bakışlarında
Benim yarınlarıma hayallerin.
Soframıza yemek hazırlarken
İçine sevgini kattın hep.

Saçları beyaz anam,
Kaşları çatık anam,
Yüreğin çok küçük, sevgin sonsuz
Ebediyete göç ederken
Duygularını, hüznünü bize bırakmadın,
Sakladın hep.

Severek gelip üzülerek ayrılmak varmış!
Göklerden bizi izlerken gözyaşın akmasın
Kalbimizde sevginle yaşıyoruz anam.

 Mustafa BERBER
  Haskovo



  Kırcaali Haber 412 Aralık 2018 HABERLER

Kırcaali Belediyesi, atık toplama şirketlerine olan 
borcunu ertelemek için sözleşme imzalayacak
Kırcaali Belediye Mecli-

si, ilçede faaliyet gösteren 
atık toplama ve yönetimi 
şirketine birikmiş borçla-
rın ertelenmesi için bor-
cu devralan “D” Ticaret 
Bankası ile bir anlaşma 
imzalanması kararı aldı. 
Öneri, Meclis oturumun-
da sert tartışmalara yol 
açtı, fakat sonuçta 15 oya 
karşı 25 oyla kabul edil-
di. Anlaşma kapsamın-
da borç ödeme planına 
göre belediye “D” Ticaret 
Bankası’na 11 980 194 
leva miktarındaki borcu 
10 yıl zarfında ödemelidir. 
Ödemesiz dönem 6 ay, 
ilk yıl ve kalan süre için 
faiz oranı yüzde 2,90’dur. 
Borcun ödenmesine ge-
lecek yıl haziran ayında 
başlanacak.
Borcun ertelenmesine 

ilişkin öneri Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
tarafından desteklendi. 
Öneri, Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) meclis 
üyeleri ret oyu kullanma-
larına rağmen BSP Mec-
lis Grubu Başkanı Milko 
Bagdasarov tarafından 
da desteklendi. Bagda-
sarov, belediyenin ancak 
borçların ertelenmesine 
ilişkin sözleşme imzala-
yarak spor için kaynak 
ayırabileceğini söyledi. 
Mecliste muhalefet konu-
mundaki partiler öneriye 
karşı çıktı. Bulgaristan’ın 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi belediyeyi 
batan bir gemiye benzet-
ti. GERB Meclis Grubu 
Başkanı Ognyan İvanov 
Belediye Başkanı’nı borç 
erteleme anlaşmasını 
imzalama şemasını mü-
kemmel bir şekilde dü-
şünen ve uygulayan bir 
virtüöz olarak adlandırdı. 
Reformcu Blok Meclis 
Grubu Başkanı Radoslav 
Milev, ödenecek borcun 
12 milyon leva olduğunu 
belirtti. Sayıştay'ın, atık 
vergisi gelirlerinin diğer 
faaliyetler için kullanıla-
mayacağı görüşünü ha-
tırlattı. 
Duygulara değil, ger-

çeklere dayanarak Kır-
caali Belediye Başkan 
Hasan Azis, borcun erte-
lenmesinin bir trajediye 
neden olacak sıra dışı 
bir şey olmadığını söy-
ledi. Belediye Başkanı, 
belediyenin ilk defa böyle 
bir anlaşma yapmadığını 
ve Titan Cleaner Şirketi 
ile de borç erteleme an-
laşması yapıldığını ve 
belediyenin yıllarca bu 
anlaşma doğrultusunda 
borçlarını ödediğini söy-

ledi. Verilen bilgilerden 
Kırcaali Belediyesi’nin 
Green Partners ve Zauba 
şirketleri ile sözleşmeleri 
olduğu anlaşıldı. Birinci 
şirket ile sözleşme 24 

milyon leva, ikincisi ile 
1,8 milyon levalıktır. Gre-
en Partners Şirketine 
olan borç miktarı 8 mil-
yon levayı aşıyor, Zauba 
Şirketine olan borç ise 
1,8 milyon leva. Düzenli 
olarak ödenmeyen fatu-
ralar için sadece gecik-
me faiz tutarı 1,1 milyon 
levaya ulaşıyor. Belediye 
Başkanı, borç erteleme 
anlaşması lehine şöyle 
argümanlar ileri sürdü: 
“Bu ertelemenin hukuki 
niteliği hakkında gerçek 
bir değerlendirme yap-
mak için söylenmesi ge-
reken birkaç şey vardır, 
çünkü erteleme işleminin 
çok önemli unsurları var. 
An itibariyle Kırcaali Be-
lediyesi, şirkete yaklaşık 
14 milyon / 12-13 milyon 
/ leva borçlu ve bu borcu 
şu anda ödeme imkânı 
olmaması durumunda 
sözleşme bittiğinde şirke-
tin bizden her an gecikme 
faizi ve cezai faiz öden-
mesini talep edebilir. Bu 
sözleşme kapsamında 
cezai faiz tutarı 2,7 mil-
yon levayı aşıyor. Buna 
izin verilmemesi için Kır-
caali Belediyesi borcunun 
ödenmesini ertelemesine 
yönelik böyle bir adım 
attı”. Belediye Başkanı, 
ayrıca bu adımın zaman 
içinde neye yol açacağını 
da belirtti.
Hasan Azis konuşma-

sında,” Borcun ertelen-
mesi, Kırcaali Belediyesi 
için çok önemli bir mali 
etkiye yol açacak. Birinci, 
Kırcaali Belediyesi'nin şu 
anda yaklaşık 20 milyon 
leva bir tutarda borcu var-
sa, biz de bu anlaşmanın 

imzalanmasıyla birlikte 
tabii ki muhasebe ve mali 
durumumuzu iyileştiririz 
ve borcu ödeme süresini 
önümüzdeki on yıla kadar 
uzatırız. Değerli meslek-

taşlarım, biz borcumu-
zun yüzde 70’inden fazla 
tutarını ödeme süresini 
erteliyoruz. İkinci, borç 
kısa vadeli borçtan uzun 
vadeli borca dönüştürü-
lerek, sermaye harcama 
programını veya altyapı 
ve sosyal yatırımların 
uygulanmasını tehlikeye 
atmadan taksit ödemeler-
le tamamen belediyenin 
imkanları doğrultusun-
da karşılanmaya devam 
edecektir. Üçüncü, söz-
leşmenin vadesi için faiz 
oranı, müteahhitler ile 
yapılan sözleşmelerde 
öngörülen önemli ölçüde 
daha fazla gecikme faizi 
hesaplanması durduru-
larak yıllık bazda %2,9'a 
düşürülür. Yıllık bazda 
her gün gecikme için 
%0,3 ceza faizini %36 
olarak değerlendiriniz. 
Bu %36'nın karşısında 
bankanın teklif i %2,9. 
Bu, ceza faizinin 12 kat-
tan fazla azaltılması için 
bir fırsattır" dedi. 
Belediye Başkanı’nın 

ifadesine göre borcu er-
teleme anlaşması, beledi-
yenin ek olarak gecikme 
faizleri, ücretler ve komis-
yon ücretleri ödenmeden 
belediyenin her an borcu 
erken ödemesi için bir fır-
sattır. Belediye Başkanı,” 
Beşinci, ihale sözleşmesi 
çerçevesinde şu ana ka-
dar hesaplanan gecikme 
faizi tutarının 3 milyon 
levaya yakın azaltılması, 
bundan belediye yakla-
şık 2 milyon leva tasarruf 
etmektedir” diye belirtti. 
Hasan Azis, Kırcaali Be-
lediyesini, ulusal politika 
ve merkezi yönetimin 

özellikle Kırcaali’ye yö-
nelik tutumu bağlamında 
daha iyi bir gelecek bek-
lediğine dair umudunu 
ifade etti. 
Belediye Başkanı, man-

tıklı olarak belediyenin 
neden atık toplama ve 
taşıma hizmetleri sunan 
şirketlere olan borçlarını 

karşılayamadığı ve ne-
den bu kadar borcunun 
biriktiğine ilişkin sorulara 
şöyle cevap verdi: “Bu, 
önemli bir konu ve sade-
ce Belediye Meclis üye-
lerini ilgilendiren değil, 
aynı zamanda Kırcaali 
halkını da ilgilendiren bir 
konudur.”.
Hasan Azis, ”Belediye-

nin Avrupa Birliği (AB) 
programları kapsamında 
çok başarılı projeleri var. 
Ancak bu mali yardım bir 
hediye değil ve bütçeye 
yük getiriyor. 2007-2013 
dönemi için yaklaşık 100 
milyon leva tutarında 
projeler gerçekleştirdik 
ve bu projeler için beledi-
ye 4 milyon levaya kadar 
finansman sağladı. Büt-
çeden 4 milyon leva har-
camamak için Kırcaali’ye 
yapılan bu 100 milyon 
levalık hibeden mahrum 
kalın diyecek birinin oldu-
ğunu sanmıyorum. İkinci 
programlama dönemi için 
29 milyon leva maliyetin-
de proje anlaşmaları var 

ve onların uygulamasın-
dan sonra 2020'ye ka-
dar bütçeden 2 milyon 
levanın üzerinde kaynak 
harcanacak ve bunun-
la Belediye Başkanı'nın 
Brüksel'e gönderilmesiy-
le ilgili söylemlere yanıt 
vermek istiyorum” dedi. 
Belediye Başkanı, be-

lediyenin son on yıl içe-
risinde gerçek kişilerden 
ve tüzel kişilerden 5,5 
milyon levadan fazla bor-
cunu alamadığını sözleri-
ne ekledi
Hasan Azis,”Belediyenin 

mali durumu iyi değildir, 
ancak bu borçlar diğer 
belediyeler ile kıyaslan-
dığında ülke bazında ka-
bul edilecek miktardadır. 
Yine de belediye çalış-
maya devam ediyor. Sa-
dece ısıtma için yılda 800 
000 leva harcıyor, aydın-
latma için ayda 60 000 
leva harcanıyor. Çocukla-
rı soğukta veya şehri ka-
ranlıkta mı bırakmalıyız?” 
diye retorik soru yöneltti.
             Kırcaali Haber

Kırcaali Tarım ve Orman İşletmeleri Meslek 
Lisesi’nin yenilenen binası törenle açıldı
Kırcaali Tarım ve Or-

man İşletmeleri Meslek 
Lisesi’nin yenilenen bina-
sı düzenlenen resmi tö-
renle hizmete açıldı. Açı-
lış kurdelesini Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakan Yardımcısı 
Denitsa Nikolova, 
Kırcaali Valisi Niko-
la Çanev ve Kırcaa-
li Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis 
birlikte kestiler. Bi-
nanın yenileme ça-
lışmaları için 2014-
2020 Büyümedeki 
Bölgeler Operasyo-
nel Programı kap-
samında 1,3 milyon 
leva sağlandı.

Bakan Yardımcısı 
Denitsa Nikolova 
yaptığı konuşmada,” Bü-
yümedeki Bölgeler Ope-
rasyonel Programı kapsa-
mında 2020 yılına kadar 
hem meslek liselerinde 
hem de genel eğitim ve 
okul öncesi eğitim alanın-
da eğitim ortamının yeni-
lenmesi için 626 milyon 
leva yatırım yapılmakta-
dır. Yaptığımız çalışma-
larla eğitim sistemimizde 
yer alan binaların yüzde 
80'ini yenilemeyi başar-
dık” diye vurguladı ve özel 
okulların donatılması için 
sağlanan ek fonların bir 
bütünlük içinde karşılan-
ması ve çocukların daha 

yüksek performans gös-
termesine etki yarattığını 
kaydetti.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis,” 
Kırcaali’deki altı meslek 
liselerinden sadece Ta-

rım ve Orman İşletmeleri 
Meslek Lisesi belediye-
ye bağlıdır. Bu meslek 
lisesi, öğrenme ve pratik 
faaliyetlere yönelik koşul-
ları modernize etmek ve 
iyileştirmek için ciddi ya-
tırımların yönlendirildiği 
şehirdeki ilk lisedir” dedi 
ve okula sadece Kırcaali 
ilinden değil, komşu iller-
den de ilgi gösterilmesini 
beklediğine dikkat çekti.

Birkaç ay içerisinde bi-
nada ısı yalıtımı yapıldı, 
doğramalar yenilendi ve 
yeniden çatı su yalıtı-
mı yapıldı. Ayrıca eğitim 
arabası, eğitim traktö-

rü, bilgisayar donanımı, 
markalı testere bıçakları, 
tarayıcılar, dizüstü bilgi-
sayarlar, kereste hacim 
ölçüm cihazları ve diğer 
ekipmanlar olmak üzere 
öğrencilerin mesleki eği-

timi için gerekli donanım 
da sağlandı. 

Tarım ve Orman İşletme-
leri Meslek Lisesi Müdürü 
Hristo Petrov,” Bu eğitim 
ve öğretim yılında lisede 
Orman ve Av Çiftliği İş-
letmesi, İçecek ve Yiye-
ceklerin Kalite Kontrolü, 
Tarımsal Ekoloji ve Ta-
rım Makineleri Tamircisi 
olmak üzere dört bölüm-
de yaklaşık 130 öğrenci 
eğitim görmektedir” diye 
bildirdi. Müdür, lisede yak-
laşık 70 kişinin bireysel ve 
gıyabi eğitim şeklinde eği-
tim gördüklerini söyledi.

              Kırcaali Haber
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Hitrino tren kazasında evleri harap 
olan vatandaşlar yenilerine kavuştu

Şumnu iline bağlı ilçe 
merkezi Hitrino (Şeytan-
cık) köyünde meydana 
gelen tren kazasında ha-
rap olan 22 evin sahiple-
rine düzenlenen törenle 
yeni evlerinin anahtarları 
teslim edildi. Köyün mer-
kez sokağında düzenle-
nen törende Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Bakan 
Yardımcısı Lazar Lazarov 
hazır bulundu.

Evlerin 8’inin inşaatı 
daha geçen yıl tamamlan-
dı ve maliyetleri, Bulgaris-
tan İnşaatçılar Odası’na 
üye olan firmalar tara-
fından karşılandı. Kalan 
diğer 12 evin inşaatı, bu 
yıl Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı Sosyal Koruma 
Fonu’ndan sağlanan kay-
naklarla tamamlandı. 

Hitrino Belediye Başkanı 
Nuriddin İsmail, ”Burada 
Hitrino'da bazıları için iki 
yıl çok bir zaman, bazıları 
için de çok az bir zaman. 
Belki de bu tür bir hasarın 
giderilmesinden haberi ol-
mayanlar için öyledir, ama 

bizler bu sorunu çözmeye 
çalışanlar, bu iki yılın na-
sıl geçtiğini anlayamadık. 
Maalesef, bazıları bunun 
üzerinden siyaset yapma-
ya çalıştı. Oysa Belediye 
İdaresi, Sosyal Koruma 
Fonu ve Bulgar Kızılhaç 
Örgütü (BÇK) olarak biz-
ler, sadece sorunlara çö-
züm aradık” dedi. 

İsmail, prosedürlerin şu 

anda büyük ölçüde hazır-
landığını ve kamu altyapı-
sını yeniden kurmak için 
sözleşmelerin imzalan-
dığını açıkladı. Belediye 
Başkanı, “Başbakan Boy-
ko Borisov, Hitrino’nun kız 
oyuncak gibi güzel olaca-
ğından bahsetmişti, bu 
gerçek olacak. Gelecek 
yıl bu zamanda sağ hoş 
olursak, bunu görmeniz 

için yine sizleri buraya 
davet edeceğiz” diye ko-
nuştu.

Bakan Yardımcısı La-
zar Lazarov, Sosyal Ko-
ruma Fonu’ndan yapılan 
harcamaları raporladı ve 
maliyetlerin abartılarak 
yüksek gösterilmesi, ka-
nunsuz harcamalar veya 
belediye idaresi ile karşı 
karşıya gelindiğine dair 

spekülasyonların doğru 
olmadığını vurguladı. Ve-
rilen bilgiye göre şimdiye 
kadar fondan 3,754 mil-
yon Leva ödendi. Onlar-
dan yedi kaza kurbanının 
varislerine 70 000 Leva, 
olaydan hemen sonra 
acil günlük masraflar için 
15 182 Leva, 244 evin 
doğramaları için 427 000 
Leva, evlerin yeniden inşa 
edilmesi üzere yıkılması 
ve temizlik çalışmaları için 
38 446 Leva, yaralıların 
tedavisi ve rehabilitasyo-
nu için 17 058 Leva, genel 
tadilat ve 12 yeni ev yapı-
mı için 2,210 milyon Leva 
harcandı.

BÇK Şumnu İl Koordi-
nasyon Kurulu Başkanı 
Nikolay Çobanov, Hitrino 
için örgüt tarafından açı-
lan bağış hesabına 2,2 
milyon leva yatırıldığını 
ve bu paradan kalan bö-
lümün şimdi yaklaşık 200 
000 Leva olduğunu söy-

ledi. 
Bulgaristan İnşaatçılar 

Odası tarafından bağış-
lanan 10 evin maliyeti 2 
milyon levadan fazladır. 

Törenden sonra konuk-
lar yeni yapılan evlerin 
ikisini ziyaret etti. Pirin 
sokağında bulunan yeni 
evinde misafirleri gezdir-
diği sırada Nikolay Tsa-
çev, ”Belediye Başkanı 
Nuriddin İsmail’e son de-
rece müteşekkirim. Vaat 
edilenin yerine getirilme-
yeceğinden bir an bile 
kuşkulanmadım” dedi. 

Hitrino köyünde yeni ya-
pılan evlerin 23’üncüsü 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi tarafından 
yapılan bağışlarla inşa 
edildi. Çoktan beri inşaatı 
tamamlanmış olmasına 
rağmen bu evin anahtar-
ları düzenlenen törende 
resmi olarak sahibine tes-
lim edilmedi. KH

Bulgaristan'ın Yükselen Yıldızı Bansko
Bulgar istan'ın İstan-

bul Başkonsolosu Angel 
Angelov, Bulgaristan'ın, 
kültür ve turizm anla-
mında zengin bir potan-
siyele sahip olduğunu 
belirterek, "İnsanları çok 
misafirperver. Bansko, 
Bulgar istan'ın önemli 
bir kayak merkezi. Hem 
kalite hem fiyat olarak 
Avrupa'nın en çok tercih 
edilen destinasyonları 
arasında geliyor." dedi.

Bulgaristan'ın en önemli 
tatil merkezlerinden biri 
olan Bansko'nun tanı-
tımı amacıyla Çırağan 
Sarayı'nda basın toplan-
tısı düzenlendi.

Burada konuşan Ange-
lov, Bansko bölgesinin 
yanı sıra Bulgaristan'ın 
t u r i z m  p o t a n s i ye l i -
ni Türkiye'ye anlatmak 
amacıyla bu toplantıyı 
gerçekleştirdiklerini ak-
tararak, etkinliğin hayata 
geçirilmesinde Türk Hava 
Yolları'nın (THY) büyük 
katkısı olduğunu söyledi.

Angelov, Bulgaristan'ın 
turizm anlamındaki gü-
zelliklerine dikkati çeke-
rek, "Bulgaristan bildiğiniz 
gibi Türkiye'ye komşu bir 
ülke ve 11 yıldır Avrupa 
Birliği üyesi. Bulgaristan, 
kültür ve turizm anlamın-
da zengin bir potansiye-

le sahip. İnsanları çok 
misafirperver. Bansko, 
Bulgar istan'ın önemli 
bir kayak merkezi. Hem 
kalite hem fiyat olarak 

Avrupa'nın en çok tercih 
edilen destinasyonları 
arasında geliyor. Fransa, 
Almanya veya İsviçre'de 
özel kayak merkezleri 
var ama sıcaklığı ancak 
Bansko'da bulabilirsiniz." 
diye konuştu.

Türk halkının da Bansko 
bölgesinde tatil yapmayı 
çok sevdiğini dile getiren 
Angelov, şöyle konuştu:

"Bulgaristan'da Türkler 
kendilerini evlerinde gibi 
hissediyor. Bulgaristan 
kayak merkezlerinin dı-
şında termal kaynakları 
anlamında da çok zengin. 
Termal kaynaklar açısın-
dan Bulgaristan, dünyanın 
en zengin ülkelerinden 
biri. Bansko'da çok sayıda 
termal tesis var. Hem ka-
yak yapıp hem de termal 

sularda rahatlayıp, tedavi 
görüyorsunuz. Türk halkı-
nın bu güzellikleri görme-
sini istiyoruz. Pirin Dağları 
Bugaristan'ın en yüksek 

dağlarıdır. Bu dağlar ka-
yak için oldukça elveriş-
lidir. Diğer Avrupa ülkele-
rine göre Bulgaristan'da 
daha ucuz bir tatil yapma 
imkanı var. Doğal güzel-
likleri, termal kaynakla-
rı ve sıcak insanlarıyla 
Bulgaristan'ın sahip oldu-
ğu zenginlikleri her yerde 
bulmanız mümkün değil."

"Türk turistler için Bul-
garistan bir cazibe mer-
kezi"

THY Bulgaristan Ülke 
Müdürü Mehmet Gür-
kaynak ise Türkiye ve 
Bulgaristan'ın birçok ortak 
noktası bulunan komşu 
ülkeler olduğunu belirte-
rek, "İki ülkeyi birbirine 
daha da kaynaştırmak 
ve turizm potansiyelini 
artırmak için THY olarak 

taşıma ayağını gerçek-
leştiriyoruz. Sofya-İstan-
bul karşılıklı haftada 18 
seferimiz var. Mart 2019 
itibarıyla günde 3 haftada 
20 sefer olacak. Şu an 11 
Varna-İstanbul seferi ya-
pılıyor." dedi.

Bansko'nun dünyanın en 
cazip kayak merkezlerin-
den biri olduğunu ifade 
eden Gürkaynak, "Bans-
ko'daki kayak pisti kali-
tesi, uzunluğu bakımın-
dan çok elverişli. Sahip 
olduğu termal tesisler ve 
spa merkezleriyle dikkati 
çekiyor. Dövizdeki durum 
göz önüne alındığında 
Orta Avrupa'ya giden 
Türk turistler açısından 
Bulgaristan önemli bir 
cazibe merkezi. THY ola-
rak, Türk misafirlerimizi 
Bulgaristan'da ağırlamak-
tan mutluluk duyacağız." 
şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın güney-
batısındaki Bansko, yıl 
boyunca sunduğu dağ tu-
rizmi olanaklarıyla kayak 
severleri konuk ediyor. 
Modern kayak tesisleri, 
sıcak kaynak suları ve 
temiz havasıyla dikkatle-
ri üzerine çeken Bansko, 
toplam 17 bin 468 yatak 
kapasitesiyle hizmet ve-
riyor.

               Kırcaali Haber

Yabılkovets köyü yeni 
asfalta kavuştu

Ardino’nun (Eğridere) Yabılkovets (Elmalı) köyü 
muhtarı Müzeyyen Süleyman, köy sakinleri ve şahsı 
adına Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat’ın şah-
sında belediye yönetimine küçük yerleşim yerlerinde 
altyapıyı geliştirme çabaları için şükranlarını sundu.

Muhtar,” "Bu yıl Yabılkovets köyünde çok güzel 
şeyler oldu. Merkez mahallede sokaklar ve Halk 
Toplum Merkezi binası önündeki alan asfaltlandı. 
Yerlilerin ve belediyenin desteği ile çocuklar için bir 
oyun alanı inşa edildi. Halk Toplum Merkezi bina-
sı önündeki meydanı yenilemeyi başardığımız için 

çok mutluyum, çünkü burada yazın köy şenlikleri 
yapıyor. Bu yıl gerçekleştirmek istediğim en büyük 
hayalim de buydu. Köyümüzün yaşamak için hoş bir 
yer haline gelmesine seviniyorum” diye ifade etti. 
İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştığını 
belirten Müzeyyen Süleyman,” Tabi ki zorluklarla 
da karşılaşıyoruz, ama sabırlı olmalıyız. Umarım 
gelecekte diğer mahalle sokakları ve yol kesimleri 
de asfaltlanacak” dedi.

Çoğu köylerin boşaldığı bir zamanda Yabılkovets 
son yıllarda canlandı. Girişimci bir işadamı, eski 
okulun binasını havuzlu bir otel kompleksine dö-
nüştürdü. Yakınlardaki tarihi ve doğal yerleri ziyaret 
etmek için misafirlere bisiklet ve ATV'ler sağlanıyor. 
Burası dinlenmek için gerek yerli turistler gerekse 
yabancı turistler tarafından tercih edilen bir yerdir.
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Avrupa Komisyonu raporuna göre 
çocukların %40'ı okur-yazar değil

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu Eğitim ve Öğ-
retim İzleme Raporu’nda 
izlenen politikalar sonu-
cunda üye devletlerin iler-
leme kaydettiği belirtildi. 
Raporda Bulgaristan için 
olumlu olarak belirtilen bir 
şey çocukların okuldan 
erken ayrılması eğiliminin 
üstesinden gelinmesidir. 

2017 yılında okuldan 
erken ayrılan öğrencile-
rin oranı yüzde 13,7’dir, 
bu oran 2018’de yüzde 1 
oranında azalmıştır. 2020 
yılına kadar ulusal hedef, 
bu oranın yüzde 11’e dü-
şürülmesidir. Avrupa orta-
laması yüzde 10,5’dir. 

Gelecek İç in Eğit im 
Forumu’nda konuşan Eği-
tim ve Bilim Bakan Yar-
dımcısı Denitsa Saçeva, 
“Risk altındaki çocuklar 
için bir bilgi platformu ge-
liştirdik. Böylece şu anda 
bakanlık neredeyse 150 
000 çocuğun okuldan er-
ken ayrıldığına dair daha 
fazla bilgiye sahip. Erken 
çocukluk dönemde 8000 
çocuğun kendi rızası ile 
okula gitmeye başladı. 
Ana dili Bulgarca olma-
yan tüm çocukların eğitim 
sistemine dahil olması, 
geleceği ve iş dünyasını 
ilgilendiren önemli bir ko-
nudur” diye konuştu. 

En son endişe veren is-
tatistik verilerine göre ço-
cukların %40'ı okur-yazar 
değildir.

Bakan Yardımcısı,” 
Gençler i öğretmenlik 
mesleğine çekmek hala 
Eğitim ve Bilim Bakanlı-
ğının (MON) karşılaştığı 
güçlüklerden biridir. Üc-
retlerin artması ve öğret-
menlere sağlanan iyi sos-
yal avantajların yanı sıra 
mesleğin dijitalleşmesi, 
modernleştirilmesi ve iş 
dünyası ile daha yakın 
ilişki yönünde çalışmak 
gerekir” dedi.

Avrupa Komisyonu Eği-

tim ve Öğretim İzleme 
Raporu’nda Avrupa’da 
eğitim sistemlerinin kar-
şılaştığı temel sorunların 
analizi, sosyal ihtiyaçları 
ve işgücü piyasası ihtiyaç-
larını daha iyi destekleyen 
politikalar sunulmuştur. 

Rapor, ülke karşılaş-
tırmaları ve her bir ülke 
hakkında 28 detaylı rapor 
içeriyor. Son rapora göre, 
15 yaşındaki öğrenciler 
arasında okuması zayıf 
olanların sayısı, 2014 yılı-
na göre %2 oranında arttı. 
Bu öğrencilerin %42'sinin 
matematiğinin de zayıf ol-
duğu ortaya çıkıyor. Ro-

manların eğitim sistemine 
dahil edilmesi bir zorluk 
olmaya devam ediyor. 

Av rupa Komisyonu 
Rapor u ’nda  ü lkemi -
zin okul öncesi ve okul 
eğitimine çok az yatı-
rım yaptığı kaydedildi. 
Bulgaristan'da gelir eşit-
sizliği AB'de en yüksek 
oranda olanlardan biridir. 
Verilerden ebeveynlerin 
sosyal-ekonomik durumu-
nun, öğrencilerin eğitim 
düzeyi üzerinde önemli 
bir etkisi olduğu anlaşıldı. 

Saçeva,” Geleceğin 
meslekleri hala bilinme-
mekte, ama kesinlikle 

teknolojiyle ilgili olacak-
lar” dedi.

Bu nedenle MON prog-
ramlarını dijitalleşmeye 
odaklanmıştır. Bulgaris-
tan hala eğitimde yenilik 
konusunda AB ülkeleri 
arasında son sıralarda 
yer almaktadır. Önümüz-
deki iki yıl zarfında Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı, eğitim 
sisteminin sayısallaştırıl-
ması için 50 milyon avro-
luk büyük ölçekli bir proje-
yi hayata geçirecek.

Daha önce teknoloji ile 
ilgili olmayan meslekler 
için bile dijital beceriler 
gereklidir. Bulgaristan 
vatandaşlarının % 58'i 
interneti kullanıyor, an-
cak onların çoğu işgücü 
piyasasına iyi entegre ol-
malarına izin veren dijital 
becerilere sahip değiller.

Saçeva ayrıca yaratıcı-
lık, uyarlanabilirlik, esnek-
lik gibi sosyal becerileri 
de vurguladı, çünkü ço-

cukların çoğunun birkaç 
meslekte çalışacağını 
düşünüyor.

Gelecek İçin Eğitim Fo-
rumu ayrıca, iş piyasası 
için öğrencileri hazırlaya-
cak yetkinlikleri geliştir-
mek, modernleştirmek ve 
yaratmak amacıyla işlet-
meler ve eğitim kurumları 
arasındaki işbirliği fırsat-
larını da kapsamaktadır.

Geleneksel mesleklerin 
çoğunun ortadan kalk-
ması bekleniyor. Ancak 
uzmanlar önümüzdeki 
yıllarda yaklaşık 50 yeni 
mesleğin ortaya çıkaca-
ğını söyleyerek insanları 
rahatlattı. Hepsi, teknolo-
jinin hızlı gelişimi ile ilgili 
olacak. 

Foruma eğitim alanın-
da faaliyet gösteren 30 
sivil toplum örgütünün, 
40 uluslararası ve Bulgar 
şirketinin temsilcileri, üni-
versite öğretim üyeleri ve 
öğretmenler katıldı.

Bakan Zaharieva, Selanik’te Dörtlü 
Bakanlar Toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Ekateri-
na Zaharieva, Selanik'te 
düzenlenen Arnavutluk, 
Bulgaristan, Yunanistan 
ve Makedonya Cumhu-
r iyeti Dörtlü Bakanlar 
Toplantısı’na katıldı. Za-
harieva, toplantıda yaptığı 
konuşmada, ”Bulgaristan, 
Arnavutluk ve Makedonya 
Cumhuriyeti'nin Avrupa 
Birliği'ne katılımı için uz-
manlar konusunda yardım 
teklif etti” diye kaydetti. 

Zaharieva, dörtlü bakan-
lar toplantısında alınan 
kararların uygulanmasını 
koordine etmek için dört 
ülkeyi birer diplomat seç-
meye çağırdı.

B a k a n  a y r ı c a , 
Bulgaristan'ın AB Konse-
yi Dönem Başkanlığı sıra-
sında Arnavutluk ve Ma-
kedonya Cumhuriyeti'nin 
AB'ye katılmasına yönelik 
müzakerelerin başlaması 
için çabalarını da hatırlat-

tı.
Zaharieva, Bulgar dip-

lomasisinin Batı Balkan 
ülkelerinin Avrupa pers-
pektifine yönelik çalışma-

larının devam ettiğini de 
vurguladı.

Bakan, Sofya'da Avrupa-
lı liderler tarafından belir-
lenen işbirliği alanlarının 
güvenlik, ekonomi, genç-
lik, bağlantı, sayısallaştır-
ma ve iyi komşuluk ilişki-
leri olduğunu vurguladı.

Zaharieva, Makedonya 

Dışişleri Bakanı Nikola 
Dimtrov ile yaptığı görüş-
mede, iki ülke arasındaki 
Dostluk, İyi Komşuluk ve 
İşbirliği Anlaşması'nın so-

mut uygulama adımlarını 
ele aldı. 

İki ülkenin bakanları, ay-
rıca önümüzdeki günler-
de yapılacak ortak bir iş 
konseyini ve anlaşmanın 
imzalanmasından sonra 
iki ülkenin hükümetlerinin 
ortak toplantısını da ko-
nuştu. 

Ayrıca, Yunanistan Dı-
şişleri Bakanı Giorgos 
Koutrogalos ile de görüş-
tü. Görüşmede enerjiye 
vurgu yapılarak bölgesel 
işbirliğinin yönleri tartışıl-
dı. İki bakan, Balkanlar'da 
enerji çeşitlendirmesinin 
önemini vurguladı.

Selanik'te düzenlenen 
Arnavutluk, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Makedon-
ya Cumhuriyeti Dörtlü 
Bakanlar Toplantısı’nda 
Belgrad-Priştine diyalo-
ğu ve seçimlerden sonra 
Bosna-Hersek'teki durum 
gibi bir dizi bölgesel me-
sele de gündeme getirildi.

Bakan Zaharieva, bu 
toplantıların yararlılığını 
vurguladı ve Arnavut-
luk'taki Bulgar azınlığının 
tanınması konusunda Ar-
navut mevkidaşı Dmitry 
Bushati ile bir anlaşmaya 
varılmasının Selanik'te ol-
duğunu hatırlattı.

              Kırcaali Haber

İş dünyası: Yüksek gelirler 
için daha fazla çalışalım

NOVA TV’nin Merhaba Bulgaristan programına 
konuk olan Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği 
(AİKB) Yönetim Kurulu Başkanı Vasil Velev, “Maaş-
lar hızlı şekilde artıyor. Bulgaristan'daki insanlar tüm 
AB ülkeleri arasında en az çalışıyor, hatta Bulgaristan 
vatandaşları yurt dışından dönüyor, çünkü orada çok 
fazla çalışılıyor, iş dünyasının da işgücüne ihtiyacı var” 
diye kaydetti. Eski Çalışma ve Sosyal Politikalar Baka-
nı İvan Neykov, fakat aynı fikirde değil. 

Velev,”Gelirler yükselmeye devam ediyor. Avrupa 
Birliği'ne üye olduğumuzdan beri gelirler iki kattan faz-
la arttı. Son yıllarda % 8-10 oranında zamlandı. Geçen 
yıl daha da yüksek oranda zamlandı. Bu yıl yüzde 7,7 
arttı, fakat yıl sonuna kadar Noel ikramiyesi ile birlikte 
yüzde 8’i de geçecek. Gelecek yıl ücretin % 8,4 ora-
nında artacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu. 

Velev, "AB'ye girdiğimizde satın alma gücü parite-
si açısından Avrupa’da ortalama seviyenin yaklaşık 
dörtte biriydik. Şimdi yüzde elliyi geçtik” dedi. Velev'in 
bildirdiğine göre, 10 yıldan biraz daha uzun sürede bu 
mesafeyi önemli ölçüde, gerçekte iki kat azalttık.

Velev, Bulgaristan ekonomisinin Avrupa için ortala-
ma orandan daha hızlı büyüdüğünü vurguladı. AİKB 
Yönetim Kurulu Başkanı, Bulgaristan vatandaşlarının 
gelirler bakımından AB'de son sırada yer aldığını, an-
cak bu durumun Bulgaristan'ın kişi başına düşen Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve işgücü verimliliği ba-
kımından son sırada yer almasından kaynaklandığını 
söyledi. 

Eşitsizlik, yoksulluk ve göçle ilgili Velev, bu sorunun, 
gelirlerin kat kat daha yüksek olduğu Fransa'da da var 
olduğuna işaret etti. Velev,”Buna ek olarak Almanya, 
diğer Avrupa ülkelerinden de işgücünü çekmek için 
yakında çok agresif bir yasa hazırladı, yani insan kay-
nağı sıkıntısı Avrupa’nın ortak bir sorunudur” ifadesini 
kullandı. 

Velev,” Hizmet süresi en kısa olan ülkeler arasında-
yız. Emeklilik için 33 yıldan az çalışıyoruz, AB’de orta-
lama 36 yıl ve İsveç'te 42 yıl çalışılıyor. Yani bizde ça-
lışma süresi, yılda çalışma gün sayısı en kısa, günlük 
çalışma süresi–emeğin yoğunlaştırılması bakımından 
da ortalama 5 saat olarak en azdır” dedi.
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Vatandaşların Bulgaristan'ı Hareketi, demokratik 
seçimler için elektronik seçim uygulanmasını istedi

V a t a n d a ş l a r ı n 
Bulgaristan’ı Hareketi 
(DBG) Başkanı Dimitır 
Delçev, “Elektronik Ma-
kine ile Oy Kullanmaya 
ve Uzaktan Elektronik 
Oylamaya Evet ve Hayır” 
konulu tartışma toplan-
tısında partinin konuyla 
ilgili görüşünü açıkladı. 
Delçev,” Elektronik ma-
kine ile oy kullanma ve 
uzaktan elektronik oyla-
ma uygulaması Bulga-
ristan için önemli, çünkü 
demokratik seçim sürecini 
geri kazanmanın bir yolu 
olabilir. Oyların güvenliği, 
güvence altına alınmalı-
dır” diye konuştu. 

P a r t i  g ö r ü ş ü n ü , 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi ve Birleşik 
Vatanseverler koalisyonu 
tarafından Meclise sunu-
lan elektronik makine ile 
oy kullanma ve uzaktan 
elektronik oylama uygu-
lamasının ertelenmesine 
yönelik Seçim Yasası’nda 
değişiklik teklifiyle ilgili 
olarak açıkladı. 

Elektronik makine ile 
oy kullanma ve uzaktan 
elektronik oylama uygu-
lamasını tartışma zama-
nının geldiğini söyleyen 
Delçev’in ifadelerine göre 
2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Makro Çerçevesin-
de elektronik hizmetler 
oluşturmak için makine-
ler ve sistemler için yeterli 

para öngörülmüyor ve bu 
tür hizmetler henüz oluş-
turulamaz.

DBG Başkanı, üç yıl 
önce yapılan referandum-
da 2 milyona yakın vatan-
daşın elektronik oylama 
uygulanmasını istediğini 
anımsattı.

Delçev, ”Kim ne yap-
tı da son iki yılda kanun 

uygulanmıyor” diye soru 
yöneltti.

Delçev, Merkez Seçim 
Komisyonu’nun (MSK), 
elektronik makine i le 
oy kullanma ve uzaktan 
elektronik oylama uy-
gulaması için 50 milyon 
leva talep ettiği Bakanlar 
Kurulu’na mektup gön-
derdiğini, ancak bunun 

karşılanmadığını sözleri-
ne ekledi. 

DBG Başkanı, ”Bir şey 
yapmak isteyen yolunu 
bulur” diye konuştu, hü-
kümetin yasaya ve refe-
randum sonucuna uyma-
ya isteksiz olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Delçev, tar tışma sı-
rasında ayrıca Gallup 
International'ın gerçekleş-
tirdiği bir araştırma sonu-
cuna göre, vatandaşların 
% 32'sinin seçimlerin dü-
rüst olabileceğine inandı-
ğını,% 41'inin ise tam aksi 
görüşte olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Mihail Konstan-
tinov, elektronik makine 
ile oy kullanma konusun-
da iktidardakilerin alaycı 
davrandıklarını düşünü-
yor. Prof. Konstantinov’un 
ifadesine göre iktidardaki-
leri rahatsız eden şey bu 
tür bir oylamada oyların 

Roman mahallelerinden 
gelecek olmasıdır. 

Prof.  Konstant inov, 
elektronik makine ile oy 
kullanmanın tüm seçim 
sandıklarında uygulan-
mayabileceğini düşünü-
yor. Avrupa’da nerede bu 
tür bir oylamanın uygu-
lanacağının daha önemli 
olduğunu söyleyen bilim 
adamı, yur t dışındaki 
Bulgaristan vatandaşla-
rının serbest bir şekilde 
oy kullanmaları gerektiği 
görüşündedir. 

Bir hatırlatma yapmamız 
gerekirse Kamu Denetçisi 
Maya Manolova, elektro-
nik makine ile oy kullan-
ma ve uzaktan elektronik 
oylamanın uygulamaya 
konulmadığı takdirde 
Bulgar istan Anayasa 
Mahkemesi’ne başvura-
cağını söyledi.

                Kırcaali Haber

Parlamentoda Dinler Kanunu Tasarısı'ndaki 
değişiklikler için yeterli çoğunluk sağlandı

Bulgaristan Parlamen-
tosunda görüşülen Din-
ler Kanunu Değişiklikler 
Tasarısı'nın kabulü için 
yeterli oy çoğunluğu sağ-
landı.
İ k t i d a r d a k i 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Partisi Grup 
Başkanı Tsvetan Tsveta-
nov ve üyelerinin çoğun-
luğunu Türklerin oluştur-
duğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Partisi 
lideri Mustafa Karadayı 
arasındaki görüşmede 
değişikliklere son şekli 
verildi.
240 üyeli parlamentoda 

toplam 120 milletvekiline 
sahip iki partinin lideri, 
genel oturumda yapıla-

cak görüşmelerde ortak 
tutum sergiledi.
Düzenlemeye göre nü-

fusun yüzde birinden faz-

lasını oluşturan dinlere 
mensup kişi başı 10 leva 
(yaklaşık 5 avro) devlet 
finansmanı sağlanacak.
Finansman için ülkede 

2012'de yapılan son nü-

fus sayımı baz alınacak. 
Sayımda 4 milyon vatan-
daş kendini Ortodoks, 
577 bin kişi de Müslüman 

olarak tanımlamıştı.
Bu durumda Bulgaristan 

Müslümanları Başmüftü-
lüğü, cemaatinin nüfusu-
na dayalı olarak 3 milyon 
avroya yakın finansman 

alabilecek. Daha az men-
subu bulunan dini kuru-
luşlara bütçenin durumu-
na göre destek verilecek.

Şimdiye kadar ülkedeki 
tüm dini cemaat ve ku-
ruluşlara yapılan toplam 
devlet yardımının brüt 
bedeli 5,5 milyon levaydı 
(2,82 milyon avro).

Bu arada, taslağın ilk 
düzenlemesinde getirilmiş 
bulunulan, yabancı din 
adamlarının ülkede din 
dersi vermelerine ilişkin 
yasak da kaldırılacak. Dini 
kurumlara okul açma ve 
yurt dışı dahil bağış alma 
müsaadesi de verilecek. 
Ülkede yeni dinlerin kay-
dı için asgari kurucu üye 
sayısı 300'den 3 bine çı-
karılacak. 

              Kırcaali Haber

Araba satın alanlara 
online kontrol imkanı
BTV televizyon kanalına konuşan Mali Denetim Ko-

misyonu (KFN) Başkan Yardımcısı Vladimir Savov, “Va-
tandaşlar, bir araba alırken önceki sahiplerinin zorunlu 
Sivil Sorumluluk Trafik Sigortası fiyatını daha pahalı 
hale getiren ciddi ihlalleri olup olmadığını elektronik 
olarak kontrol edebilecek. Bu, zorunlu trafik sigortası 
fiyatının bonus-malus sistemine göre belirlenmesini 
öngören taslak yönetmelikteki en tartışmalı konulardan 
birini çözmenin seçeneklerinden biridir” dedi. 

Komisyon disiplinli sürücüleri teşvik etmeyi ve giri-
şimcileri cezalandırmayı amaçlayan sistemi uygulama-
ya yönelik fikirlerini açıkladı. 

Savov, sigortacıların garanti fonunda otomobilin 

plaka numarasıyla kontrolün mümkün olduğunu, gele-
cekte ise otomobil satın almak isteyen kişinin bilmesi 
gereken otomobilin şasi numarasıyla olacağını söyledi.

Mali Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı, ”Aracın 
bir kişiye kolayca aktarılması mümkün olup, bu durum 
ek ücretin kaldırılmasına yol açarsa, fakat önceki sa-
hip dikkatsizce sürmeye devam ederse, sistem hiçbir 
anlam ifade etmez” diye belirtti. Savov, "Sorumluluğu 
şoför taşıyor, sahibi aracın anahtarlarını ve araca ait 
belgeleri kime verdiğine dikkat etsin, çünkü herkes ya-
sal olarak anahtarları ve belgeleri herkese verebilir” 
diye sözlerine ekledi.

Savov,” Diğer olası seçenek, otomobil satılırken sa-
tıcının ek ücreti ödemeyi üstlenmesi, yani bu ücretin 
bir şekilde ödenmesidir” dedi. 

Tartışma yaratan bonus-malus sisteminin devlete 
ve belediyelere ait otomobiller için geçerli olmaması 
önerisiyle ilgili Komisyon Başkan Yardımcısı, bunun 
sadece kamu idarelerine ait araçlar için geçerli olaca-
ğını, ancak devlet ve belediye şirketlerine ait araçlara 
uygulanmayacağını açıkladı.

Kırcaali Belediyesi Kışa HazırKırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mümün Ali 
ve Belediye Ulaşım, Rek-
lam Faaliyetleri ve Bele-
diye Denetimleri Daire 
Başkanı Orhan Kadirov, 
belediye ile aralarında ilçe 
yollarına kış bakımı yapıl-
masına ilişkin sözleşme 
olan şirketlerle toplantı 
yaptı. Yetkililer, yolların 
kış bakımı için kar temiz-
leme makinelerini yerinde 
denetledi. 

Toplantının konuları 

organizasyonla ilgiliydi. 
Kırcaali Belediyesi’nin 
önümüzdeki kış günlerin-

de karşılaşılacak zorluk-
ların üstesinden gelmeye 
tamamen hazır olduğu 

açıklandı. 
İlçesindeki yolların kış 

bakımını 11 firma yapa-
cak. Onların biri, Kırca-
ali sokaklarının kış bakı-
mından sorumlu olacak. 
Kalan diğer 10 firma 248 
kilometre uzunluğunda-
ki dördüncü sınıf yolların 
bakımını yapacak. İlçe 
yollarını temizlemek için 
44 kar küreme makinesi 
sağlandı. Onların 5’inin 
şehir sokaklarının temiz-
lenmesi için öngörülüyor.
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Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “Bulgaristan’ın veya Sırbistan’ın, 
Makedonya’nın huzuru, refahı Türkiye’nin huzuru ve refahı demek”

Başkent Sofya’da düzen-
lenen “İnsan Haklarının Ko-
runması: Balkan İşbirliğinin 
Zorlukları” konulu konferansa 
katılan bölgeden Türkiye da-
hil 13 ülkenin ombudsmanları, 
Balkan Ombudsmanlar Birliği 
Kurdu. Birliğin başkanlığına 
Bulgaristan Ombudsmanı 
Maya Manolova seçildi.
Konferansta Türkiye’yi temsil 

eden Kamu Başdenetçisi Şe-
ref Malkoç AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, “Türkiye’deki 
ombudsmanlık tecrübelerini 
Balkan ülkelerine aktarmamı-
zın çok faydası oldu.” dedi.
Ziyareti kapsamında ayrıca 

Bulgaristan Ayrımcılıkla Mü-
cadele Komisyonu Başkanı 
Ana Cumalieva ile bir araya 
gelen Malkoç, komisyonun 
bir oturumunu izledi. Malkoç 
ayrıca Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçisi Hasan Ulusoy’un ev 
sahipliğinde düzenlenen top-
lantıda Bulgaristan’da faaliyet 
gösteren Soydaş Sivil Toplum 
Kuruluşları temsilcileri ile bir 
araya geldi.
Bulgaristan’daki çalışmaları-

nı AA’ya değerlendiren Baş-
denetçi Şeref Malkoç, Balkan 
ülkelerinin kültür olarak, sos-
yal olarak, medeniyet olarak 
birbirleriyle iç içe geçmiş olan 
topluluklar olduklarına işaret 
etti.
Balkan ombudsmanlarına, 

Türkiye’nin göçmenlere kucak 
açtığını anlatan Malkoç, şun-

ları kaydetti:
“Malumunuz olduğu üzere 

Suriye iç savaşından kaçan, 
annesi, babası, kocası ölen, 

evi yıkılan, yuvası dağıtılan 3,5 
milyon Suriyeliye Türkiye ku-
cak açmış durumunda. İnsan-
lık adına, insanlığın haysiyeti 
ve onuru adına onlara kucak 
açmış durumda. Bu Türkiye’nin 
yapmış olduğu sağlık hizmetle-
rini, eğitim hizmetlerini Balkan 
ombudsmanlarına anlattım."
- Bulgaristan’daki Müslü-

manlara destek
Kamu Başdenetçisi Şeref 

Malkoç, Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci ile görüşmesinde de 
buradaki Müslümanların insan 
hakları ile ilgili sorunlarını din-

lediğini belirterek, şu ifadelerini 
kullandı:
“Bu noktada Bulgaristan Om-

budsmanları veya Bulgaristan 
Ayrımcılıkla Mücadele Komi-
tesinde yapabileceğimiz ko-
nuları görüştük. Çünkü insan 
hakları, insanın onurunun ko-

runması, hukuk adalet hakka-
niyet insanlığın müşterek malı, 
medeniyetin müşterek malı. 
Bu konuda ne kadar yardımla-

şırsak o kadar faydası olur. Bu 
anlamda Türkiye Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın Bulgaristan 
Başmüftüsüne verdiği morali, 
desteği, insan kaynakları ko-
nusunda, eğitim konusundaki 
desteğini başmüftüden dinle-
mek bize son derece mutluluk 

verdi.”
- Balkanlar'ın önemi
Türk iye Cumhur iyet i ’n in 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın Balkanlar’a ayrı 
özel bir önem verdiğinin altını 
çizen Malkoç, “Gerek Bulgaris-
tan Başbakanı Boyko Borisov 
ile olsun, gerekse Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vuçiç ile olan münasebetleri 
Balkanlar’daki huzur, refah ve 
gelişmeye katkıda bulunuyor.” 
diye konuştu.
Bulgar ve Türk halklarının 

yüzyıllar boyunca iç içe yaşa-
mış olduklarını anımsatan Mal-
koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Osmanlı bu coğrafyada 500 

yıl kalmış, 500 yıl boyunca bu-
rayı idare etmiş. Bulgarlar eğer 
bugün Bulgarca konuşabiliyor-
sa, veyahut da Ortodoks mez-
hebini rahatça yaşayabiliyorsa, 
bunda Osmanlı’nın çok büyük 
payı vardır. Çünkü Osmanlı 
hiçbir dine, hiçbir mabede, hiç 
kimsenin hayatına dokunma-
mıştır. Hatta asayişi bozmadı-
ğı müddetçe korumuştur. Umut 
ediyorum ki Türkiye’nin güç-
lenmesi Balkanlar’ın güçlen-
mesidir, Türkiye’nin gelişmesi, 
Türkiye’nin refahı Balkanlar’ın 
gelişmesi ve refahıdır.” AA
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"THY ile Hayalimdeki Şehir" 
çocuk resim yarışması
Türk Hava Yolları (THY) 

Sofya Müdürlüğü tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlenen 
"THY ile Hayalimdeki Şehir" 
çocuk resim yarışmasında 
ödül kazananlar belli oldu. 
Sofya Havaalanı'nın 2. ter-

minalinde bine yakın çocu-
ğun katıldığı yarışma ile ilgili 
kurulan sergide, en başarılı 
eserlere yer verildi.
Yarışmada birincilik ödülü 

"New York" resmi ile 9 yaşın-
daki Dilek Baras Hüseyin’in 
olurken, "Moskova" adlı ese-
riyle 6 yaşındaki Siana Kın-
çeva, "İstanbul Kız Kulesi" 
adlı eseriyle 8 yaşındaki Kris-
tian Georgiev, "Tokyo" isimli 
resmiyle 11 yaşındaki Albena 
Ufuk Tufan da kendi yaş ka-
tegorilerinde dereceye girdi.
Dereceye giren katılımcılara 

ödüllerini Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Hasan Ulusoy 

verdi.
THY Sofya Müdürü Mehmet 

Gürkaynak, yaptığı açıklama-
da, "Bu sene ikincisi düzenle-
nen yarışmamıza Bulgaristan 
genelinden çok büyük katılım 

oldu. Küçük kalplerdeki keş-
fetme arzusunu uyandırmak 

ve bunu binden fazla resimde 
görüyor olmak, bugün bizim 
için en büyük mutluluk." dedi.
Resim sergisi, Sofya Ulusla-

rarası Havalimanı'nda bir ay 
ziyarete açık kalacak.AA


