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“Genç Rumeli” Grubu’nun  başarılı 
bir sanat yolu 
“Genç Rumeli” Grubu sadece Kırcaali’de de-

ğil, yurt içinde de yapılan düğünlerin, şenlikle-
rin vazgeçilmez orkestrası haline gelmiş du-
rumdadır.  Öyle ki, artık yeni evlenecek çiftler 
düğün tarihlerini bile orkestranın programına 
göre ayarlıyorlar.  

Remzi Osman: GERB va-
tandaş haklarını çiğniyor
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Lütfi Mestan: “Tütüncüleri 
sokağa döken açlıktır!”
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Kira gelirine makbuz 
vermeyenlere yıllık 6 000 
leva ceza kesilecek

HÖH, tütüncülerin prob-
lemlerinin çözülmesini is-
tiyor

Kırcaali Merkez Parkı’nın inşaat sözleşmesi imzalandı 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis ile Tİ Vİ 
Bİ Şirketler Birliği Başka-
nı Todor Boyaciev ara-
sında “Arpezos-Sever” 
ve “Biznespark-I. ve II. 
Etap” Parkını gerçek-
leştirmek üzere inşaat 
sözleşmesi imzalandı. 
Bu Kırcaali Valisi İvan-
ka Tauşanova, Belediye 
yönetimi, Meclis yöneti-
mi, meclis üyeleri, proje 
tasarımcıları ve ekibi, 
medyaların yoğun ilgisi 
karşısında gerçekleş-
ti. Bu anlamlı günde 

Hristiyanların temsilci-
si Papaz Petır Garena 
ve Müslümanlar adına 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed de Başkanı yal-
nız bırakmadılar. Geçen 
sene Ağustos ayında 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis yapılan ihaleyi ka-
zanan yerli “Aradastroy”, 
“Karaman”, “Elektrik Ku-
ruluşu” ve “Simeks” fir-
malarının oluşturduğu 
“Arpezos-Kırcaali” Şir-
ketler Birliği’nin gerçek-
leştirmesi üzere karar 
imzalamıştı. Fakat o za-
man Rekabeti Koruma 
Komisyonu bu kararın 

doğru olmadığı gerek-
çesiyle iptal etmişti. Be-
lediye, parkı inşa ede-
cek şirketi seçmek için 
ihale prosedürünü tek-
rar etme zorunda kaldı. 
Gelen teklifler sunduğu 
fiyatlara göre yeniden 
değerlendirilip sıralan-
dı. Projeyi kaybetmemek 
adına “Ti Vi Bi” Şirketler 
Birliği’nin sunduğu 5 mil-
yon 950 levalık teklifiyle 
Aralık ayında Belediye 
İhale Komisyonu otu-
rumunda parkı inşaat 
etmek üzere belirlendi. 

Devamı 7’de

Hükümet güvenoyu aldı
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Parlamentonun genel 
oturumunda yapılan oy-
lamada Başbakan Boyko 
Borisov hükümeti, ikti-
dardaki GERB Partisi ve 
kendisine koşulsuz des-
tek veren aşırı milliyetçi 
ve ırkçı ATAKA partisinin 
sağladığı oy çoğunluğu 
sayesinde güvenoyu al-
mayı başardı.

Gergin geçen güvenoyu 
tartışmalarının ardından 
yapılan açık oylama so-

nuçlarından şüphelenen 
ana muhalefet Bulgaris-
tan Sosyalist Partisinin 
(BSP) talebi üzerine oy-
lama tekrarlandı.

214 milletvekilinin ka-
tıldığı ikinci oylamada 
GERB ve ATAKA'dan 
140 milletvekili Boyko 
Borisov hükümetine des-
tek verdi. Muhalefetten 
60 milletvekili “aleyhte" 
oy kullanandı, 14 mil-
letvekili ise çekimser 

kaldı.
Boyko Borisov hüküme-

ti, uyguladığı politikaların 
parlamento tarafından 
destek görüp görmedi-
ğinin belirlenmesini iste-
mesi üzerine parlamen-
toda 9 saat süren ve 
oldukça gergin geçen 
görüşmeler yapıldı.

Tüm hükümet üyeleri-
nin iştirak ettiği görüş-
meler sırasında GERB 
ve ATAKA partisi mil-
letvekillerinin hükümete 
verdiği destek karşısın-
da muhalefet partileri 
Bulgaristan'ın "ciddi bir 
siyesi kriz yaşadığını" 
öne sürdüler.

Ana muhalefet BSP'nin 
lideri ve eski başbakan 
Sergey Stanişev, Baş-
bakan Borisov'un, ATA-
KA partisinin önüne diz 
çökerek, hükümetinin de 

kimlik arayan ATAKA’ya 
rehin olduğunu söyledi.

Başbakan Borisov ise, 
bugünkü Bulgaristan hü-
kümetin yıllarca ertele-
nen reformları yapmaya 
çalıştığını ifade ederek, 
"Yıllarca süren yolsuz-
luklarla mücadele eden 
hükümet, 1989 yılı son-
rası ülkeyi yöneten tüm 
hükümetlerin bu yöndeki 
çalışmalarını engelleme-
ye çalışan güçlere karşı 
verdiği mücadelenin 
desteğini bir kez daha 
görmek istiyor" dedi.

Boyko Borisov hükü-
meti, "uyguladığı politi-
kaların parlamento tara-
fından destek görüp gör-
mediğinin belirlenmesi" 
amacıyla parlamentodan 
güvenoyu talebinde bu-
lunmuştu.
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Balkan Savaşı sonra-
sı Bulgarların bölgede 
yaşayan Türklere yöne-
lik katliam ve soykırım 
hareketleri büyük ivme 
kazanmıştır.  Ayr ıca 
Türk isimlerini değiştir-
me, Hıristiyan olmaya 
zorlama ve milli kıya-
fetlerini yasaklama ve 
camileri yakma gibi bazı 
uygulamalar olmuştur. 
Bu amaçla Bulgar Ge-
nel Kurmayı tarafından 
1912’de hazırlanan plan 
şunları içermektedir: 
kültürel imha, soykırım, 
göç ettirme, tehcir ve 
sınırdışı. Balkan Savaşı 
sonrası iki ülke arasında 
29 Eylül 1913’te imzala-
nan İstanbul Barış Ant-
laşması da, Bulgaristan 
Türklerinin önceki hakla-
rını teyit etmektedir.

I. Dünya Savaşında 
müttefik olan Türkiye 
ve Bulgaristan arası 
ilişkiler yakınlaşmış ve 
müşterek askeri birlikler 
Romanya cephesinde 
Ruslara karşı savaş-
mıştır. Bu yakınlaşma 
atmosferinde Bulgar 
yönetimi, Türklere isim 
kullanma hakkını iade 
etmiştir. Savaş sonrası 
Bulgaristan’ın 27 Kasım 
1919’da imzaladığı Ne-
uilly Barış Antlaşması 
ile, ülkede yaşayan tüm 
azınlıkların kültürel ve 
dini özgürlükleri teminat 
altına alınmıştır. Böyle-
ce Müslüman halka ge-
niş dini haklar sağlayan 
1919 tarihli Bulgaristan 
Müslümanları Teşkilat 
Nizamnamesi düzen-
lenmiştir.

Çiftçi Partisi Dönemi 
(1918 - 1934 )

I .  Dünya savaşın-
da aynı it tifakta yer 
alan ve yenilen Türki-
ye ve Bulgaristan’da 
savaş sonrası önemli 
gelişmeler olmuştur. 
Türkiye’de Milli Müca-

Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri
delenin başladığı sırada 
Bulgaristan’da ise, önce 
ihtilal ve arkasından se-
çimle Çiftçi Partisi yöne-
time gelmiştir. Bu parti 
yönetimi altında Bulga-
ristan Türkleri ilk ve son 
kez rahat bir nefes almış 
ve 1919-23 yıllarını kap-
sayan bu dönemde en 
huzurlu günlerini geçir-
mişlerdir. Türk azınlığa 
karşı gösterilen bu olum-
lu Bulgar tutumu; iki mil-
letin henüz bitmiş olan I. 
Dünya savaşında silah 
arkadaşlığı yapmaları ve 
ortak kaderi paylaşmala-
rı, iktidarın çiftçi deste-
ğine muhtaç olması ve 
ülke Türklerinin %80’inin 
çiftçi olması ve o günler-
deki devletler hukukunda 
azınlık lehine önemli de-
ğişiklikler yapılması gibi 
nedenler etken olmuştur. 
Ayrıca savaş sonrası 
Bulgaristan’ın imzaladı-
ğı Neuilly Antlaşması, 
Bulgaristan Türk azın-
lığının dini, kültürel ve 
eğitim alanındaki hak-
larını teminat altına alan 
hükümlerde içermekte 
ve bu durum da aynı dö-
nemde bölge Türklerine 
yönelik Bulgar politikası-
nı etkilemektedir.

21 Temmuz 1921’de 
yürürlüğe giren Bulgar 
Milli Eğitim Yasası Türk 
okullarıyla ilgili şu yeni-
likleri içermektedir: ayrı 
bir müfettiş atanması, 
20’den fazla okulu bulu-
nan encümenlerin birer 
orta ve ilk okul öğret-
meni seçmesi, Bulgarca 
eğitim yapma zorunlu-
luğunun kalkması, okul 
fonları oluşturulması, 
okul ve okul yapımına 
devlet desteği sağlan-
ması. 1921/22 eğitim 
döneminde Bulgaristan 
Türklerinin okul sayı-
sı, 1712’ye ulaşmıştır. 
Bu dönemde ayrıca 
Şumnu’da bir Türk öğret-
men okulu açılmış, Türk 
öğretmenlere mesleki 

kurslar düzenlenmiş ve 
yine Şumnu’da din ada-
mı yetiştiren bir İlahiyat 
(Nüvvab) okulu açılma 
hazırlıkları başlamıştır.

1923’de yapılan bir 
darbe ile Bulgaristan’da 
Çiftçi hükümetinin devril-
mesi sonrası yönetime 
faşist bir idare geçmiş 
ve ortaya atılan “Bulga-

ristan Bulgarlarındır” slo-
ganı ile tekrar Türklere 
yönelik baskılar artmıştır. 
Bu faşist yönetimin 1930 
sonrası Türkleri cahil bı-
rakma amaçlı kararları 
şöyle özetlenebilir: ge-
rekli tüm yasal tedbirle-
rin alınması, okullarda 
verilen bilgilerin en ba-
sit seviyede tutulması, 
dini eğitime ağırlık ve-
rilmesi ve Türk okul-
larında görevli Bulgar 
öğretmenlerin istihbarat 
amaçlı tutulması. Yine 
bu dönemde 1926’da 
ilk mezunlarını veren ve 
1947 yılına kadar ha-
yatını sürdüren Şumnu 
İlahiyat Okulu, öğret-
men okulunun 1928’de 
kapatılmasından itiba-
ren daha çok öğretmen 
yetiştirme amaçlı görev 
icra etmiştir.

1920’lerde Bulgaristan 
Türkleri, Müftülük ve 
Türk Öğretmenler Birliği 
vasıtası ile ülke düze-
yinde örgütlenmişlerdi. 

II. Dünya Savaşı öncesi 
Bulgaristan’da 25 olan 
müftü sayısı bu savaş 
esnasında işgal edilen 
topraklarla birlikte geçi-
ci olarak 40’a çıkmıştır. 
Ancak savaş sonrası 
komünist dönemde bu 
sayı sürekli azaltılarak 
1959’da 6’ya indirilmiştir. 
Ayrıca II. Dünya Savaşı 

sonrası dönemde müf-
tüler, hükümetçe atanan 
birer kukla durumunda-
dır. 1938’den itibaren 
müftülerin hukuki yet-
kileri kaldırılmıştır. Türk 
Öğretmenler Birliği, birlik 
ve beraberliği geliştirme 
ve eğitim kalitesini yük-
seltmenin yanı sıra Türk 
çocuklarının milliyetçi, 
Türklük şuuruna sahip 
ve Türkiye’ye bağlı bir 
nesil olarak yetiştirilmesi 
çabası içindeydi. Ayrıca 
bu birlik, Türkiye’deki 
gel işmelere parale l 
Temmuz 1928’de ülke 
çapında Türk okullarında 
Latin alfabesi ile eğitime 
geçme kararı aldı ve bu 
konuda hazırlıklara baş-
ladı. Ancak Bulgar Milli 
Eğitim Bakanlığı, bu gi-
rişimi 10 Ekim 1928’de 

yayınladığı bir genelge 
ile dört sene müddetince 
yasakladı. Bunu üzerine 
Bulgaristan Türk Öğret-
menler Birliği ve Türkiye 
hükümeti, Bulgar hükü-
meti nezdinde girişim-
lerde bulunarak bu erte-
lemeden vazgeçilmesini 
talep ettiler. Bu çabalar 
neticesinde kısa bir süre 

sonra Türk okullarında 
Latin alfabesine geçme 
ertelemesinden vazge-
çildi. Böylece 1928/29 
öğretim yılından itibaren 
yeni alfabeye geçildiği 
gibi Bulgaristan Türk-
leri arasında da Millet 
Mektepleri (yaşlı nesle 
yeni yazıyı öğretmeyi 
amaçlayan) yaygınlaştı 
ve Türk Basını da yeni 
harfleri kullanmaya baş-
ladı. Türk Öğretmenler 
Birliğinin faaliyetleri, 
1933 sonrası yasaklan-
mıştır.

Türkiye’nin Milli Müca-
deleden başarı ile çık-
ması ve bağımsızlığını 
kazanması, Bulgaristan 
Türk gençliğini de sevin-
ce boğmuştu. Böylece 
çeşitli kültürel ve sportif 
amaçlı birçok gençlik 

kulüpleri kuruldu ve kısa 
sürede tüm Bulgaristan 
Türk yörelerine yayıldı. 
Bu spor kulüp temsilci-
leri 1924’de Rusçuk’ta 
birincisi olmak üzere 
her yıl farklı bir şehirde 
kongreler tertip ettiler 
ve bir birlik oluşturarak 
müşterek hareket etme 
kararı aldılar. Bu tür 
toplantıların üçüncüsü-
nün düzenlendiği 1926 
Varna kongresinde Bul-
garistan Türk Spor Birli-
ğinin adı “Turan” olarak 
değiştirildi. Atatürkçü 
bir çizgide bulunan Tu-
ran dernekleri, çok kısa 
bir süre içinde Türklerin 
bulunduğu hemen tüm 
birimlere yayıldı. Ayrıca 
bu derneğin yayın orga-
nı olarak Turan adlı bir 
gazete de 1928’de yeni 
Türk harfleri ile basılma-
ya başladı. Çok kısa bir 
sürede Bulgaristan Türk 
gençleri arasında Türk-
lük bilincinin oluşması 
ve Atatürkçülük fikirle-
rinin yayılmasına vesile 
olan Turan derneği, se-
kizinci ve son kongresini 
1933’de Rusçuk’ta yap-
tıktan sonra ertesi yıl 
kapatıldı. Kapatıldığında 
bu dernek, 95 şube ve 5 
bin aktif üyeye sahipti. 

18 Ekim 1925’te imza-
lanan Türk - Bulgar Dost-
luk Anlaşması, Neuilly 
Antlaşma kapsamındaki 
azınlık haklarını Bulga-
ristan Türklerine ve Lo-
zan Antlaşması kapsa-
mındaki azınlık haklarını 
da Türkiye’de yaşayan 
Bulgarlara uygulanma-
sını karar altına almıştır. 
Yine bu anlaşmaya göre; 
her iki ülkede azınlık ko-
numunda bulunan Türk 
ve Bulgarlar, yanlarına 

Kırcaali aydınları 1910 yılı

Geçen sayıdan

Devamı 6’da
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“Genç Rumeli” Grubu’nun başarılı bir sanat yolu 
“Genç Rumeli” Grubu 

sadece Kırcaali’de de-
ğil, yurt içinde de yapılan 
düğünlerin, şenliklerin 
vazgeçilmez orkestrası 
haline gelmiş durumda-
dır.  Öyle ki, artık yeni 
evlenecek çiftler düğün 
tarihlerini bile orkest-
ranın programına göre 
ayarlıyorlar. Grup yönet-
meni, “Kadriye Latifova” 
Sahneli “Dimitır Dimov” 
Drama ve Kukla Tiyatro-
su sanatçısı, Ayhan Işık 
ile yaptığımız söyleşiyi 
gazetemizin okurlarıyla 
da paylaşmak istiyoruz. 

-Sayın Işık, siz halkın 
çok sevdiği “Genç Ru-
meli” Grubu’nu nasıl 
ve ne zaman kurdu-
nuz? 

-2000 yıllarında “Ömer 
Lütfi”     Kültür Derneği 
orkestrasında bulundu-
ğum sırada tanıştığım 
birkaç arkadaşla davet 
edildiğimiz düğünlerde 
beraber çalmaya baş-
ladık. Fakat grup olarak 
tanınmadığımız için ilk 
önce zorluk yaşadık. Ha-
tırlıyorum 2002 yılında 
daha çok Rumeli şarkıla-
rı çalıp söylediğimiz için 
grubumuzun adının Mü-
zekki Ahmet’in teklifiyle 
“Genç Rumeli” olmasını 
kararlaştırdık. Kırcaali’de 
tanınmış, düzgün müzis-
yenlik yapan ve halkın 
sevdiği arkadaşları se-
çerek grubumuzu arttır-
dık ve şimdi 7 kişilik bir 
orkestra oluşturduk.  

-Arkadaşlarınızı tanı-
tabilir misiniz?

-Memnuniyetle! Gru-
bumuzun kuruluşundan 
beri benden ayrılmayan 
iki arkadaşımız var: bi-
rincisi, bizim büyüğü-
müz olduğu için sevilip 
sayılan klarnet ustası 
Hüseyin Sönmez ağa-
beyimiz. Diğeri klavye 
de çalan solist Seyit 
Seyit. Orkestramızda 
akordeon ustası Neşko 
Neşev’in yeğeni klavye-
ci Ferdin Karagöz yer 
alıyor. Darbuka, davul 
çalan arkadaşımız ise 
Şenol. Saksofoncumuz 
da, “Ömer Lütfi” Derneği 
orkestrasının klarnetçisi 
Bayram Mümün’ün oğlu 
Aycan. Kendisi 18 yaşın-
da olmasına rağmen ar-
tık bir buçuk yıldır genç 
kadro olarak grubumuz-
da çalışmaktadır. 

 -Nerelerde sahne alı-
yorsunuz? 

Genelde Bulgaristan’da 
Türklerin yoğun yaşadı-
ğı tüm bölgelerde sah-
ne alıyoruz.  Kırcaali 

dışında en çok sahneye 
çıktığımız şehirler Has-
kovo, Aytos, Kazanlık. 
Asenovgrad’a ise her iki 
üç haftada bir davetliyiz. 
Düğünlerin yanı sıra, 
köy ve kasaba şenlik-
lerine katılıyoruz. Ayrı-
ca Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin seçim kam-
panyalarında konserler 
verdiğimiz oldu. Sahne-
ye çıktığımız her yerde 
seyircilerimiz bizi artık 
iyi tanıyorlar. Ülkemiz 
dışında Türkiye’nin Lü-
leburgaz, Çorlu, Balıke-
sir şehirlerinde defalarca 
sahne aldık. Gurur verici 
bir olaydır ki, bir düğünü 
çaldığımızda, o ailenin 
ve aile yakınlarının daha 
sonraki düğünlerine de 

ısrarla davetliyiz.  Bir de 
birkaç günde bir aranıp, 
“Ne zaman serbestsiniz 
ki düğünümüzü o tarihe 
ayarlayalım?” sorusu 
bizleri son derecede 
mutlu ediyor. 

-Müziğe sevginiz na-
sıl doğdu?

-Ailemizde her ne kadar 
müzikle uğraşan olmasa 
da, ben çocukluğumdan 
beri müziğe aşığım. Ha-
tırlarsınız, eskiden pille 
çalışan teypler vardı. 
Ben onlarla yatıp kalkı-
yordum. Hatta devamlı 
yanımda taşıyordum. 
Tabii ki, Türk ve dünya 
usta yorumcuları dinleyip 
onları taklit ederek kendi 
kendime şarkı söyleme-
ye çalışıyordum.  5-6 sı-
nıflarda kendimde cesa-
ret toplayıp Çernooçene 
panayırlarında sahneye 
çıkmak için organizatör-
lere yalvarıyordum ve 
onlar bana bu imkanı 
verdiler. 8. sınıfta org 
aldım ve kendi kendimi 
geliştirmeye başladım. 

 1994 yılında Kırcaali’de 
lise eğitimine başladı-
ğım zaman Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’ne kay-
doldum ve 2007 kadar 

oradaydım. Burada ho-
calarımızın sayesinde 
müzisyenliğin temellerini 
attım diyebilirim. İlk önce 
koro şeklinde konserlere 
katılıyordum. Sahneye 
alışınca solo şarkı söyle-
meye başladım. Son bir-
kaç yılda org çalarak bu-
radaki bazı solistleri sah-
neye ben hazırlıyordum. 
Dernek adına katıldığım 
son konserlere “Genç 
Rumeli” Grubu’ndan ar-
kadaşlar eşlik edip renk-
lendirdiler. Daha sonra 
Türk Tiyatrosu adıyla bi-

linen “Kadriye Latifova” 
Devlet Müzikal ve Dram 
Tiyatrosu’nun solisti ol-
dum. Geçen yaz “Dimitır 
Dimov” Dram ve Kukla 
Tiyatrosu’yla birleştirilin-
ce önceki  70 kişilik per-
sonel 25’e düştü.   Orada 
genç ses sanatçılarıyla 
beraber, Bulgaristan’ın 
ünlü pop-folk yıldızı Or-
han Murad’la aynı sah-
neyi paylaşmaktan onur 
duyuyoruz. 

-Seyircilerin gönlü-
nü nasıl kazanıyorsu-
nuz?

- Ben sevdiğim işi canı 
gönülden yaptığım için 
kendimde bir yorgunluk 
hissetmiyorum. Ama 
her işte olduğu gibi biz-

ler de yaptığımız işlerde 
prensip olarak dürüstlü-
ğü ve gerektiği zaman 
aramızda sertliği güdü-
yoruz. Yani işimizi tam 
yapmaya çaba gösteri-
yoruz. Böyle olmamız 
çok önemli, çünkü bir yıl 
öncesinden iş anlaşma-
ları yapıyoruz. Bu ara-
da seyircilerimizin 2011 
yılını kutlayarak sağlık 
diliyorum. Ekim ayına 
kadar programımız belli, 
inşallah o zamana kadar 
yine halkın karşısına ak 
yüzle çıkacağız. Aslında 
işimiz çok ciddi, çünkü 
tam olarak işimizin günü 
ve saati belirlenmiş. Ver-
diğimiz sözden geri dön-
memiz imkansız. Biz her 
zaman, her yerde seyir-
ciyi hoşnut edip gönlünü 
kazanmaya çalışıyoruz. 
Çünkü halkın damarına 
girip sevgisini kazan-
mak en güzel şey ki, o 
zaman her yerde saygıy-
la karşılanıyorsun. Zaten 
düğünlerde halkımızın 
en sevdiği eski Rumeli 
türkülerine ağırlık veri-
yoruz. Bilindiği gibi, “Or-
mancı” ve “Ayva Çiçek 
Açmış” türküleri söylen-
meyen düğün yok. Tabii 
ki, gençler için modern 
parçalar da okuyoruz.  
Türkçe şarkıların yanı 

sıra, sevilen Bulgarca 
ve diğer Balkan ülkele-
rinden her tarzda şarkı 
ve türküler sunuyoruz 
diyebilirim.  

-Başarılarınızı kimle-
re borçlusunuz?

-Şimdi, geri dönüp ge-
çen yıllara bakarsam, 
müzisyen olarak kendi-
mi yetiştirip geliştirmemi 
en çok Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’ne 
borçluyum. Zaten halk 
da bizi dernek sayesin-
de tanıdı. Çünkü lise öğ-
renciliği yıllarım ve deli-
kanlılığım burada geçti. 
Halihazırda Tiyatro’da 
çalışsam da bile, ken-
dimi hala Derneğe bağlı 
hissediyorum. Türk kül-

türüne sevgiyle hizmet 
eden Müzekki Ahmed’in 
benim gelişmemde de 
en çok emeği geçtiğini 
belirtmek isterim. Ken-
disi, Dernek için elinden 
geleni yaparken, benim 
de elimden bir ağabey 
sevgisiyle tutarak daima 
destekleyen oldu. İzni-
nizle gazetenizin aracı-
lığıyla,  kendisine saygı 
ve sevgilerimi sunarak, 
şükran duygularımı ifade 
etmek istiyorum. Ayrıca 
Derneğin orkestrasında 
çalışan Süleyman, Fahri 
ve Baki saz hocalarımın 
da hakkını ödeyemem. 
Çünkü ben müzik eği-
timi görmediğime rağ-
men onların sayesinde 
bir konservatuarda gibi 
yetiştim. Her türlü müzik 
aletini burada tanıdım 
ve müziğe olan sevgim 
daha da arttı. Ayrıca 
saz, akordeon ve piya-
no çalmasını öğrendim. 
Burada ilk defa seslen-
dirme cihazı gördüm ve 
mikrofon tutmaya alıştım. 
Fakat en önemlisi halkı-
mızın türkü ve şarkılarını 
burada öğrenip sevdik. 
Ben inanıyorum ki, Der-
nek, benim gibi birçok 
genç yetenek yetiştirip, 
gelecekte de her zorluğa 
rağmen Bulgaristan’da 

Türk kültürünü yaşatma-
ya devam edecek. 

 
- Sizce gençlerimiz 

kültürümüzü yeterince 
tanıyor mu?

- Maa lesef,  benc e 
gençlerimiz kültürümüzü 
yeterince tanımıyorlar, 
çünkü ilgi göstermiyorlar. 
Oysa Türk milleti olarak 
çok zengin kültüre sa-
hibiz. Tabii ki, her genç 
sanatla uğraşamaz. Sa-
nat insanın içinde varsa 
yaşar, ama o yetene-
ği geliştirmek de çok 
önemli. Bugüne bugün 
biz halkımıza kendimizi 
sevdirdiysek, bunu Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nde 
yeteneklerimizi geliştirdi-
ğimiz içindir. Yani bazen 

bir düğünde 500-600 se-
yirci karşısına çıkıyoruz, 
haftada ise en az 1000. 
Söylediğimiz Rumeli halk 
türkülerini hep burada 
öğrendik. Bu açıdan her 
yetenekli gence bu der-
neği tavsiye ederim. Ay-
rıca o kadar da yetenek 
gerekmiyor. İnsan genç-
liğinde on türlü yol se-
çebilir. Özellikle deli çağ 
dediğimiz dönem yanlış 
yol seçmek için tehlike 
yaratır. Oysa sanat insa-
nı bütün kötü şeylerden 
uzak tutar. Çünkü daima 
halk arasında olduğun 
için onun gözünde iyi 
görünmek zorundasın. 
Sanat ve genel anlam-
da kültür insanı terbiye 
eden çok güçlü bir et-
kendir. O yüzden genç-
lerin sadece doğruluk 
ve güzellik taşıyan şey-
leri öğrenmeleri için ye-
tenekleri üzere sanatla 
uğraşmayı öneriyorum. 
Zaten bölgede tanınan 
Türk sanatçıların çoğu 
“Ömer Lütfi” Derneğin-
de adlarını duyurdular.  
Ayrıca burada yetişen 
gençler dünyanın çeşitli 
yerlerinden birçok ye-
tenekler ile tanışıp dost 
oldular. Bu da Derneğin 
katıldığı çeşitli uluslara-
rası festivaller sayesinde 
mümkün oldu. Bir sözle 
“Ömer Lütfi” Türk Kültür 
Derneği Balkanlardaki 
gençler arasında köprü 
kurdu.  Sanat sevgisi 
olan herkese derne-
ğin verdiği fırsatlardan 
faydalanmasını tavsiye 
ederim.

Hayranlarınıza ken-
dinizi daha yakından 
tanıtabilir misiniz?

-Ben 1979 doğumlu-
yum. Aslen Çernooçe-
ne Belediyesi’ne bağlı 
Yabılçene (A lmalık) 
köyündenim. İlk ve or-
taokulu Çernooçene’de 
bitirdim. Kırcaali “Aleko 
Konstantinov” Ekonomi 
Lisesi mezunuyum. Mü-
zik sahnesine ilk ciddi 
adımlarımı Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nde at-
tım ve sayesinde çok 
düzgün ve mutlu bir 
hayatım var. Beş yıldır 
evliyim. Eşim Mirem de 
müziği çok seviyor. Üç 
yaşında Damla adında 
bir kız çocuğumuz var. 
Onun bu yaşta müzi-
ğe olan aşırı ilgisinden 
doğrusu “korkuyorum”. 
Evde yaptığım provalar 
esnasında kızımın şarkı 
söyleyerek bana eşlik 
etme çabasından gurur-
lanıyorum.   

 
Söyleşi: 
Resmiye MÜMÜN

Ayhan Işık

Genç Rumeli Grubu
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Balkanlar’da
geçen hafta  

 Kırcaali Haber

“Economist İntelligence Unit” analiz gru-
bu, Bulgaristan ve Romanya ekonomilerinin 
bu yılda yavaş yavaş kalkınmaya başlayacağı 
tahmininde bulundu. Grubun uzmanlarına göre 
2010 yılında GSYİH’nın yüzde 2 oranında düş-
tüğü Romanya’da bu yılda hafif büyüme olacak. 
Bulgaristan’a gelince ise analistler, geçen yılda 
kaydedilen önemsiz düşüşün ardından yavaş 
bir kalkınmanın izleneceğini tahmin ediyorlar. 
Bulgaristan’ın krize karşı tepki gösterme im-
kanlarının sabit leva-avro kursu ve daha sıkı 
bütçe politikası izleme gerekliliğinden dolayı 
sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Bir üst düzey Sırp yetkilisinin Avrupa 
Parlamentosu’nda açıkladığı üzere Sırbis-
tan, Kosova ile yürütülen diyalogta elde edilen 
önemli sonuçlardan dolayı 2012 yılının bahar 
mevsiminde AB’ne katılmayı umuyor. Avrupa 
Entegresayonundan sorumlu Sırbistan Başba-
kan Yardımcısı Strasburg’ta yaptığı açıklamada 
2011 yılı için Sırbistan’ın hedefinin AB’ne aday 
statüsünün alınması ve daha da önemlisi 2012 
yılının bahar mevsiminde ön müzakere tarihinin 
belirlenmesinin olduğunu öne sürdü.

Uluslararası Para Fonu İMF misyonu Ocak 
ayının sonunda Romanya’yı ziyaret ederek ül-
kenin kamu finansları durumunu inceleyecek ve 
yeni sözleşme müzakerelerine başlayacak. İMF 
heyeti, Romanya’nın son ekonomik sonuçları-
nın değerlendirerek yetkililerle şimdiki sözleş-
menin sona erdiği Nisan ayına kadarki dönem 
için ekonomik hedefleri görüşecek. Görüşmeler 
sonucu anlaşma sağlanırsa İMF, 2009 yılının 
Mayıs ayında Romanya’ya sağlanan 13 milyar 
460 milyon avroluk kredinin son 8. bölümünü 
de sağlayacak. Romanya Merkez Bankasının 
geçen hafta bildirdiği gibi Bükreş, ihtiyat kredi 
hattı anlaşması sağlamak istiyor. 

Parkın toplam değeri 8 
milyon 700 bin levadır 
ve maliyeti “Bölgesel 
Kalkınma” Programı ta-
rafından karşılanmakta-
dır. Projenin 5 Şubat’ta 
başlanılacağı açıklandı, 
21 Ekim 2011 tarihin-
de ise tamamlanması 
öngörülüyor. Arpezos 
Parkı’nın 64 dönümü fi-
nanse edilmektedir. 

Anlaşmanın imzalama 
töreninde Hasan Azis 
konuşmasında şunları 
belirtti: “Bugün güzel 
günlerden biri, hatta 
bugüne tarihi bir gün 
dersek, abartılmış ol-
mayacaktır. Çünkü uzun 
zamandır Kırcaali sakin-
lerinin beklediği parkın 
gerçekleşmesiyle ilgili 
bir gün. Bu konu üzeri-
ne Belediye yönetimi ar-
tık altı senedir çalışıyor. 
Projenin başlangıcını 
2006 yılında Kırcaali’nin 
merkezinde parkın ku-
rulması için milli ihale 
gerçekleştirmekle yap-
tık. Bu proje bizlere Be-
lediye yönetimi olarak 
gurur veriyor, çünkü bu 
programa aday olan 86 
belediyelerden tek bizim 
hazır teknik projemiz ol-
duğu ortaya çıktı. Bu 
bağlamda, Kırcaali Ar-
pezos Parkı’nın sadece 
Belediye yönetimine de-
ğil, her bir Kırcaalili için 
gurur kaynağı olmasını 
umuyorum. Çünkü biz 
Kırcaali için önemli, bü-
yük projeler gerçekleş-
tirmekle rekor kırmaya 
devam ediyoruz. Bu park 
şu anda Bulgaristan’da 
kurulan en büyük park. 
Parkın toplam alanı 250 
dönümdür ve bu yıl için-
de üçte biri yerine geti-
rilecek. Biz haklı olarak 
gururlanıyoruz. Son altı 
senede Belediye yöneti-
mi amaca uygun olarak 
parkın teknik projesini 
hazırlamak için çalıştı. 
Çünkü biliyorduk, dene-
yimimiz vardı ki, teknik 
hazırlığımız olmadan gü-
zel bir proje geliştirmek 
imkansız. Aynı zamanda 
yurt içinde Avrupa Birliği 
fonlarından proje gelişti-
ren belediyeler arasında 
üçüncü sırayı tutuyoruz. 
Bu gerçekten Belediye 
yönetimine iyi bir not 
verildiğinin işaretidir. Bu-
rada özellikle belirtmek 
isterim ki, bütün attığı-
mız adımlarda Belediye 
Meclis Yönetimi ve Mec-
lis Üyeleri tarafından iyi 
bir destek alıyoruz. Bu 
yönde belediyenin ön-
celiklerini belirlerken ve 
onları gerçekleştirirken 
başarılı bir koordinasyon 

mevcuttur. Kırcaali par-
kı aslında teknik nesne 
olarak sadece bir park 
değil. Çünkü onun için 6 
yıl çalışıldı. O geçen ve 
bu dönemde verdiğimiz 
mesajlar için sıradaki 
maddileşmiş bir örnektir. 
Bu mesajları, izninizle, 
Kırcaalilere hatırlatmak 
istiyorum. Bizler, Beledi-
ye yönetimi, Meclis Ku-
rulu ve Meclis Üyeleri 
Kırcaali’yi Bulgaristan’da 
Avrupa Birliği’nin çehre-
si haline getirmek me-
sajıyla hep birlikte yola 
çıktık. Geçen dönemde 
bilindiği gibi, biz birkaç 

büyük proje gerçek-
leştirdik ve bu parkın 
kuruluşu da bir nevi bu 
mesajı hatırlatıyor. Aynı 
zamanda ikinci dönem-
de artık Kırcaali’nin Av-
rupa Birliği geleceği için 
çalıştığımız ortadadır. 
Verdiğimiz sözleri yerine 
getirmeye devam ediyo-
ruz. Belediye yönetimi 
olarak ekibimle birlikte 
parkın diğer kısmının 
da finanse edilmesi için 
imkanlar ararken, diğer 
yandan teknik projesini 
hazırlamaktayız. Bizim 
bir sözümüz daha var-
dı;  park inşaat edilirken 
benim özel bir furgonum 
olacak ve zamanımın 
çoğu belediye başkanı 
olarak orada geçecek. 
Öyle ki makinelerin ve 
inşaat furgonlarının 
gelmesiyle başkan için 
de ayrılan bir furgon 
olacak. Bu anlamda, 
biz Kırcaali için çalış-
maya devam ediyoruz. 
Umarım, Sayın Todor 
Boyaciev, parkın kuru-
luşunda şirketin kendi 
gücü olmaksızın yerine 
getiremediği işlerde yerli 
şirketleri tercih edecek.  
Bu bizim için çok önemli 
bir konu ve dileğimize 
göre hareket edileceğini 
umuyoruz. Ben bir defa 
daha projenin tasarımını 
yapanları kutlamak isti-
yorum. Başta Ganço Ba-
kalov olmak üzere ekip 
aramızda bulunmakta-
dır. Ayrıca belediyeden 

meslektaşlarıma teşek-
kürlerimi sunuyorum. 
Proje yönetmeni beledi-
yenin baş mimarı Petya 
Nazırova’dır. Tabii ki, 
Belediye Meclis grupla-
rı başkanlarına bizi des-
tekledikleri için minnet-
tarız. Bu proje üzerinde 
çalışan ekip işini çok gü-
zel yaptı. Bizler projenin 
son süresi olan 21 Ekim 
2011 tarihine kadar onu 
tamamlanacağını umu-
yoruz. Belediye yönetimi 
olarak icra edici şirketle-
re bunu başarmaları için 
elimizden gelen yardıma 
hazırız. Gerekirse, gece 

gündüz vardiyeli çalışa-
cağız. Bu yönde dene-
yimimiz var. Bu proje 
bizlere Kırcaali’de ger-
çekleştirdiğimiz kamuo-
yuna en açık proje olma 
imkanını veriyor. Bilindi-
ği gibi, projeyi icra edici 
şirketin seçimi topluma 
açık surette yapıldı. O 
zaman aramızda yerli 
meclis üyeleri, sivil top-
lum örgütleri ve medya 
temsilcilerini bulunuyor-
du. Bu yüzden sizlere de 
bugün burada bulundu-
ğunuz için teşekkür et-
mek istiyorum. Yanımda 
duran Kırcaali’deki iki 
din topluluğunun lider-
lerine de destekleri için 
teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Umarım hepimiz 
birlikte bu projeyi ger-
çekleştirmeyi başaraca-
ğız. Tabii ki, Vali İvanka 
Tauşanova’nın da projeyi 
gerçekleştirme sürecinin 
doğru sürmesi için yar-
dımlarını umuyoruz.”

Todor Boyaciev ko-
nuşmasında, “Temsil 
ettiğim “Bİ Tİ Vi” Şirket-
ler Birliği zamanında ve 
kaliteli biçimde Kırcaali 
Belediyesi’nin güzel bir 
girişimi üstüne görev 
alarak yerine getirmek 
için hazırdır. Buna teknik 
gücümüz var. Çağdaş bir 
şekilde sürdürdüğümüz 
anlaşmalar çerçevesin-
de gerçekleşen ihale 
sürecinin bugün sona 
ermesinden mutluyuz” 
dedi. 

Vali Tauşanova ise, 
“Bugün gerçekten Kır-
caali halkının uzun süre 
beklediği bir gündür. 
Çünkü bugün şehrin 
çevresinin iyileşmesiyle 
ilgili “Bölgesel Kalkınma” 
Programı üzere anlaşma 
imzalanıyor. Gerçekten 
sevinmemize ve mutlu 
olmamıza bir sebep var. 
Çünkü hükümetin poli-
tikası AB programların-
dan başarılı ve hızlı bir 
şekilde para hibe edil-
mesi yönündedir. Bence 
bu olay çok şey gösteri-
yor ve sembollerle dolu-
dur.  Genç nesiller belki 

bilmiyor ama bu alanda 
kışla bulunuyordu. Hatır-
ladığıma göre bu alana 
neyin inşa edileceği be-
lediye sakinlerinin ken-
di seçimiydi. O yıllarda 
kamuoyuna burada ne 
olmasını istediği sorul-
muştu. Ve onlar şehrin 
ihtiyacı olan yeşillik ve 
dinlenme yerlerini tercih 
etmişlerdi. Gerçekten bu 
parkta daha çok sesleri 
duyulan çocuklar, ço-
cuk arabasıyla dolaşan 
anneler ve gençleri gör-
meyi dileyelim. Umarım 
bu güzelleşmiş şehir 
çevresi daha çok genç-
lerin Kırcaali’de kalması-
nı teşvik edecektir. Proje 
tasarımcılarına, mimar-
lara ve inşaatçılara ba-
şarılar dilerim. Umarım, 
21 Ekim’de hepimiz mut-
lu bir şekilde parkın açı-
lış şeridini keseriz” diye 
belirtti. 

Papaz Petır, “Müftü ile 
birlikte bu inşaat anlaş-
masının hayırlı bitmesi 
için dua edeceğiz. Bu-
gün Atanas Günü ve 
böyle bir günde bu an-
laşmanın imzalanması 
rastlantı değil. Çünkü 
bir atasözü var “Atanas 
geldi, yaz geldi” diye dile 
getirdi. 

Daha proje tasarımcı-
sı Ganço Mladenov ve 
proje yönetmeni Petya 
Nazırova başarılı ça-
lışmalar dileklerini dile 
getirdiler.

Kırcaali Merkez Parkı’nın inşaat sözleşmesi imzalandı 
1. sayfadan

Parlamento Seçim Yasasını 
ikinci kez onayladı

GERB ve Ataka partile-
ri milletvekillerinin oyları 
ile parlamentodaki ço-
ğunluk Cumhurbaşkanı 
Georgi Pırvanov’un Se-
çim Kanunu’na vetosunu 
reddetti. Cumhurbaşkanı 
yeni Seçim Kanunu’nu 
2011 yılının ilk iş günün-

de veto etmişti. O zaman 
Pırvanov, kanunda ya-
pılan değişiklikler üzere 
yerleşiklik prensibi, böl-
ge belediye başkanları 
ve köy muhtarları seçimi 
imkânını sınırlamasıyla 
razı olmadığını ifade et-
mişti. “Sinya Koalitsiya” 
(Mavi Koalisyon) parti-
sinden oylamaya katılan 

olmadı. Muhalefette olan 
BSP (Bulgaristan Sosya-
list Partisi) ve DPS (Hak 
ve Özgürlükler Hareketi) 
siyasi güçleri kanunun 
bu şekliyle ikinci kez 
kabul edilmesine karşı 
çıktılar. İki partiden de 
bu konuyla Anayasa 

Mahkemesine başvu-
racaklarını ve ulusla-
rarası örgütlere sinyal 
vereceklerine dair hükü-
meti uyardılar. Gerekçe 
ise, Bulgaristan vatan-
daşlarının oy kullanma 
haklarına iktidarda olan 
GERB tarafından sınır 
getirilmesidir.
      Kırcaali Haber
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Remzi Osman: GERB vatandaş haklarını çiğniyor
Cumhurbaşkanı Georgi 

Pırvanov tarafından veto 
edilip Parlamentoya iade 
edilen Seçim Yasası ik-
tidarın oyları ile yeniden 
kabul edildi. Bu neden-
le Hak ve Özgürlükler 
Hareketi /HÖH/ Kırcaali 
Milletvekili Remzi Os-
man basın önünde: “Oy 
kullanma hakkı kutsaldır 
ve sadece bir oylama ile 
bu hak elden alınamaz. 
Kabul edilen Seçim Ka-
nununda yer alan  10 ay 
ikamet şarti Anayasa’ya 
aykırı gelen metinler 
arasında. İkamet şartı, 
seçmenleri oy kullanma 
hakkından mahrum bı-
rakmamalı. Avrupa Bir-
liği üyesi ve ya dünyada 
demokrasi olan hiçbir 
ülkede, oy  kullanma 
hakkından vatandaşlar 
mahrum bırakılmıyor.
GERB, Bulgaristan ta-
rihinde vatandaşlarını 
seçim haklarından mah-
rum eden iktidar partisi 
olarak kalacak. HÖH 
bundan sonra, vatandaş 

haklarını çiğneyen bu 
yasayı tüm uluslararası 
örgütlere bildirecektir” 
diye belirtti. 

Remzi Osman, ayrıca 
küçük köylerde yaşayan 
insanların büyük yerle-
şim yerlerindekilere kar-

şı bir tavır aldıklarını ve 
teşvik edilmeleri yerine 
zarar gördüklerini öne 
sürüyor.

 Belediye Meclis üyeleri 
sayısının azaltılmasıyla 
ilgili, başka ülkelerde ye-
rel yönetimin üç düzeyde 
gerçekleştirildiğini kay-
dederken, Bulgaristan’da 
ise iki düzeyde olmasına 
rağmen, yönetimdeki  
üye sayıları azaltılıyor, 
diye konuştu. 

Sayın Osman, Seçim 
Kanunundaki bazı me-
tinlerin Avrupa yerel yö-
netim tüzüğüne kıyasla 
çelişkide bulunduklarının 
da açıklamasını yaptı. 

Milletvekili, “Seçim tu-
rizmi, seçim zamanında 
oy kullanma belgesiyle 
Sofya’dan Kırcaali’ye 
gelerek, veya seçim 
gününde 1000 kişinin 
Plevne’deki Panorama’yı 
ziyaret ederek orada oy 
kullanmasıdır” diye ör-
nek verdi.

         Kırcaali Haber

Kira gelirine makbuz vermeyenlere 
yıllık 6 000 leva ceza kesilecek

Bireyler Üzerinde Ge-
lir Vergisi Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerle 
kira gelirine makbuz 
vermeme suçundan yıl-
lık yaklaşık 6 000 leva 
ceza öngörülüyor. Buna 
göre, 1 Ocak 2011 yılın-
dan itibaren ev sahip-
lerinin aylık makbuz çı-
karmaları gerekli. Bunu 
yapmadıkları taktirde 
ceza makbuz başına 
100 - 500 leva arası 
olarak yıllık 1 200’den 
6 000 levaya kadar 
yükselebilir. Makbuz 
koçanı kırtasiyelerden 
alınabilir. Onun daha 

mecburi belgeleri de 
var.
Pratikte, bu ceza bir 

konutun yıllık kirasına 
eşittir. Bununla Milli Ge-
lir Dairesi\ /NAP/ kiraya 
verilen mülklerden ge-

len gelirler hakkında sır 
perdesini kaldırmak isti-

yor. Çünkü bu en kolay 
saklanılan gelirlerden 
birisidir. Kiracı, eğer bi-
rey ise, vergi ödemeye-

ceği için bu giderini ilan 
etmiyor. Ev sahibi de 
kira anlaşmasını beyan 
etmiyor, çünkü gelirinin 
yüzde onunu vergi öde-
mesi gerekiyor. 
Bu yıldan itibaren, 

eğer şirket veya sigor-
talarını kendi ödeyen 
kişiler ise, ev sahipleri 
kira parasının % 91’ini 
alacaklar. Geriye kalan 
% 9’u doğrudan doğ-
ruya şirketlerden veya 
serbest meslek uygu-
layarak sigortalarını 
kendi ödeyen kişilerden 
Milli Vergi Dairesi’nin 
hesabına yatırılacak.

Krumovgrad Belediyesi Bölge Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı’ndan ödüllendirildi 
B ö l g e  K a l k ı n -

ma ve Bayındırlık 
Bakanlığı’nın “Bölge 
Kalkınma Program-
lanması” Başmü-
dürlüğü, Krumovg-
rad (Koşukavak) 
Belediyesi’ni Avrupa 
Birliği fonlarından 
hibe para alan âlâcı 
Belediye olarak ilan 
etti ve bir takdirname 
ile onurlandırdı.
Ödülü Sofya “Bıl-

garia” salonunda 

özel düzenlenmiş 
törenle Bölge Kal-
kınma ve Bayındır-
lık Bakan Yardımcı-

sı Lilyana Pavlova, 
Krumovgrad Beledi-
ye Başkanı Sebihan 
Mehmed’e sundu. 

Ödül, Bakanlık’tan 
2010 yılında en iyi 
gerçek leşt i r i lmiş 
Krumovgrad “Mitko 
Palauzov” Birleşik 
Çocuk Kurumu’nun 
yenilenmesi ve ta-
miriyle ilgili proje için 
veriliyor. Proje “Bölge 
Kalkınma” Yürütme 
Programı gereğince 
780 bin leva finanse 
edilmiştir. Ülke için-
deki proje geliştiren 
178 Belediyeden sa-
dece 5’i Bölge Kal-

Domuz gribi Sofya’da 
okulları tatil ettirdi
Sağlık Bakanlığına bağlı Başkent Bölgesi 

Sağlık Kontrol ve Koruma Müfettişliği tarafın-
dan yapılan açıklamada, salgının yayılmasının 
engellenmesi amacıyla, Sofya'daki okulların 
24 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir hafta 
tatil edildiği bildirildi.
Bakanlık yetkilileri de hastalanarak sağlık bi-

rimlerine başvuranların yüzde 30'unda domuz 
gribi teşhisinin doğrulandığını belirtti.
Nüfusu 1,5 milyon civarında olan başkent 

Sofya'daki tüm hastanelerde, yapılması plan-
lanan ameliyatlar askıya alındı ve hasta ziya-
retleri yasaklandı.

14 sınır polisi rüşvetten 
gözaltına alındı

Bulgaristan ile Romanya arasındaki Tuna Köp-
rüsü Sınır Kapısında düzenlenen operasyonda, 
yabancılardan rüşvet aldıkları belirlenen 14 Bul-
gar sınır polis görevlisinin gözaltına alındığı bil-
dirildi.
İçişleri Bakanlığı basın merkezinin açıklama-

sında, Sofya Savcılığının gözetiminde düzen-
lenen operasyonda gözaltına alınan sınır po-
lislerinin, "AB dışındaki ülkelere gitmek üzere 
Bulgaristan'dan transit geçiş yapan yabancılara 
sorun çıkararak rüşvet aldıkları" bildirildi.
Açıklamaya göre sınır polisleri, şikayetlerin 

ardından harekete geçerek turist kılığına giren 
dedektifler ve kameralarla takip edildi. Takip so-
nucu sınır polislerinin, yabancılardan sınır geçişi 
için açıkça rüşvet istedikleri, rüşvet vermek iste-
meyenleri pasaportlarında sorun olduğunu ileri 
sürerek saatlerce beklettikleri belirlendi.
Polislerin yetkileri olmamasına rağmen bagaj 

kontrolü yaptıkları ve yabancı yolcuların içki, si-
gara, parfüm gibi eşyalarına "yasak" olduğu ge-
rekçesiyle el koydukları da ortaya çıktı.
Sadece avro olarak rüşvet isteyen polislerin 

üzerinde dolar veya başka döviz bulunduran ya-
bancıları, paralarını yakındaki döviz bürosunda 
avroya çevirmeye zorladıkları bildirildi.
İçişleri Bakanlığı yetkilileri olayın geniş çaplı 

olarak soruşturulduğunu, gözaltına alınan rüş-
vetçi polislerden 10'unun tutuklandığını, 4'ünün 
de kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

kınma ve Bayındırlık 
Bakanlığı’ndan ödül 
kazanmıştır. 
Ödül töreninde Se-

bihan Mehmed, “Bu 
proje bizim “Bölge 
Kalkınma” Yürütme 
Programı’ndan ka-
zandığımız ilk proje. 
Bu başarı bizi daha 
çok projeler geliştir-
meye teşvik edecek-
tir. Fakat en önemlisi, 
bu proje sayesinde 
150 çocuğun öğreti-

mi ve gelişmesi için 
ideal koşullar yaratıl-
masıdır” dedi.
Projenin yönetmeni 

Krumovgrad Beledi-
ye Başkan Yardımcı-
sı Mariya Hristozova, 
“Uzmanlar birçok 
yoklama yaptılar ve 
her defasında tespit 
ettikleri sonuçlardan 
memnun olarak ka-
sabadan ayrıldılar”, 
açıklamasında bu-
lundu.
     Kırcaali Haber
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HÖH, tütüncülerin problemlerinin çözülmesini istiyor
Tütün satın alma kampanya-

sının gecikmesini ve ürünün 
düşük fiyata alınmasını pro-
testo etmek için dün yaklaşık 
3000 tütüncü Gotse Delçev-
Drama uluslararası yolunu ka-
pattılar.  Bu gibi eylemlere iliş-
kin Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH)  Parlamento Grubu 
adına Ünal Tasim hükümetin 
tarımla ilgili politikasına karşı 
deklarasyon okudu. Belgede, 
“HÖH Parlamento Grubuna 
göre, devleti yöneten GERB  
çoğunluğu tarafından güdü-
len tarım politikası,  özellikle 
tütüncülük branşında yanlış 
ve doğru olmayan bir yoldadır.  
Devlet yönetiminin bu sorum-

suzluk yüzünden ülkenin bazı 
bölgelerinde ciddi gerginliğe 
yol açacağı mantıklı olarak 
tahmin ettiğimiz gibi vuku bul-
du” diye belirtiliyor.

 Başka bir deklarasyonda, 
“Genelde Ocak ayının yarısına 
kadar tütün satın alma kam-
panyası sona ermekteydi, bu 
yıl ise daha başlamadığı sin-
yali veriliyor. Tütün uzun süre 
ev şartlarında korunacak bir 
ürün değil. İktidar,  tütün sa-
tın alma kampanyasına aldırış 
etmeyerek, geçerli olan Tütün 
ve Tütün Ürünleri Yasası ile 
ilgili verilen yönergelerin yeri-
ne getirilmediğini görmezden 
gelmeleri kabul edilemez bir 

durumdur. Daha kötüsü olan 
Bulgaristan’ın bu kazançlı üre-
timden vazgeçmesidir. Tütü-

nün en çok ihracat edilen ürün 
olması GERB iktidarına hiçbir 
şey ifade etmiyor” deniliyor. 

Tütüncüler arasındaki ar-
tan gerginliği gidermek için 
HÖH partisi tütün satın alma 
kampanyasının hızlaşmasına 
uygun kararlar alınmasına ve 
tütün tüccarlarının kurduğu te-
kellerin ortadan kaldırılmasına 
ısrar ediyor.  HÖH, hükümete 
alternatif tarımcılık ve hay-
vancılıkla ilgili imkan olduğu 
yerlerde de dahil olmak üzere 
alternatif Meşguliyet Programı 
hazırlanmasını öneriyor. Dek-
larasyonda HÖH Parlamento 
Grubu, Avrupa Birliği’nin ta-
rımcılık politikasıyla entegre 
edilecek tütün branşını geliş-
tirme stratejisi hazırlanmasını 
savunuyor.                      KH

Lütfi Mestan: “Tütüncüleri sokağa döken açlıktır!”
Başbakan Boyko Borisov’un 

istediği güvenoyu müzake-
resinde Hak ve Özgürlükler 
Hareketi  /HÖH/ Parlamen-
to Grubu Başkan Yardımcısı 
Lütfi Mestan ,  “Şu anda olası 
diğer yönetim formatı belirlen-
miş değildir. Sizler, bunu çok 
iyi biliyorsunuz ve başarılı bir 
şekilde bu açığı kullanıyorsu-
nuz. Fakat bu sonsuz devam 
edemez. Siyasette boşluklar 
uzun süreli değildir. GERB 
Hükümeti’nin parlamento des-
teğine sahip olup olmaması 
sorusu bugün olumlu cevap 
alacak. Fakat bu destek parti-
nin aynı politikayı sürdürmesi 
için verilmiyor” dedi.   Sayın 
Mestan “Tütüncüleri sokağa 
döken muhalefetin provokas-
yonları değil, açlıktır” diye be-
lirtti. 

Mestan’ın ifadesine göre, gü-
venoyu ilk bakışta cesur, hat-
ta neredeyse asil bir davranış 
gibi görünüyor. Fakat neden-
lerin daha dikkatli okunuşun-
da, kimin, ne zaman, neden 
ve kimden oy istemesi, taktik 
açıdan iyi hesaplanmış, hatta 
belki kurnaz ve akıllıca, ama 
hiç de cesur bir hareket değil. 
Lütfi Mestan, “Bugünkü duru-
mun 1992 yılındaki durumla 
hiçbir alakası yok ve Boyko 
Borisov’un hükümeti güveno-
yundan ötürü düşürülmeyecek.  
Güvenoyunun gerçek amaçla-
rının izahı ne zaman isteniliyor, 
neden ve kimden isteniliyor 
sorularının cevabındadır. Gü-
venoyları muhalefetin aracıdır. 
Şimdi ise güvenoyu Başbakan 

tarafından isteniliyor. Bunda 
kötü bir şey yok. Fakat önde 
gelen anayasa uzmanların-
dan bu prosedürün gelecek 
altı ay içinde güvensizlik oyu 
istenmesi imkanını ortadan 
kaldırdığını duyuyorum.  Eğer 
bu doğruysa, altı ay sonra bir 
güvenoyu daha isteyerek bu 
girişimi tekrar altı ay daha en-
gellerseniz, ne olacak? Uma-
rım, sorumlu davranarak bu 
anayasa imkanına, ancak son 
derece zorunlu hallerde baş 

vuracaksınız” dedi.  
HÖH milletvekili, “Güvenoyu 

ne zaman isteniliyor? Skan-
dallar sonrası iktidarın mane-
vi kriz karşısında kalmasında. 
Artık farkına vardınız ki, ris-
kin önlenmesi gerekliliği var. 
Çünkü manevi kriz hissi Bul-
garistan vatandaşlarının gü-
ven krizine dönüşerek, siyasi, 
parlamenter ve yönetim krizine 
kadar tırmanabilir. Son günler-

taşınabilir mallarını alarak ser-
bestçe göç edebileceklerdi.

1 9 3 0 ’ l ı  y ı l l a r d a 
Bulgaristan’daki Türk’ler üze-
rine baskılar artmış, yeni yazı 
yasaklanmış ve birçok Türk 
okulu kapatılmıştır. Yine bu 
kapsamda Bulgar yönetimi 
bir dizi karar alarak soydaş-
larımızın Türkiye ile kültürel 
bağlarını koparmak ve birlik-
lerini zayıflatmak veya onları 

Türkiye’ye göçe zorlama gay-
retleri içine girmiştir. Bu kap-
samda; Türkiye’ye göçü teşvik, 
aydın din adamlarını görevden 
uzaklaştırma, okullarda tekrar 
Arap harfleri ile eğitime geçme 
gibi politikalar uygulanmıştır. 
Bu arada Atatürk’ün gayretle-
ri ile 9 Şubat 1934’te kurulan 
Balkan Paktı’na Bulgaristan, 
komşularına ait topraklar üze-
rinde işgal emelleri olmasın-
dan ötürü katılmamıştır.

Bulgaristan Türkleri, 31 Ekim 

- 3 Kasım 1929 tarihleri ara-
sında 450 delegenin katıldı-
ğı Sofya’da bir Milli Kongre 
düzenleyerek problemlerini 
tartışmış ve çözümü doğrul-
tusunda kararlar almışlardır. 
Kongrede çeşitli sorunların 
ele alındığı şu altı komisyon 
oluşturulmuştur: Maliye, Müf-
tülükler ve Şeriye Mahkeme-
leri, Hayır Kurumları, Maarif, 
İslam Cemaatleri ve Vakıflar. 
Müftülükler Komisyonu; bu 
kurumların ıslahı, müftülerin 

2. sayfadan
Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri

seçimle gelmesi ve keyfi gö-
revden alınmaması gibi karar-
lar almıştır. Maarif komisyonu 
ise, yeni Türk alfabesi ile eği-
time karar vermiştir. Ayrıca di-
ğer kararlar; Türklere uygula-
nan okul vergilerinin hafifletil-
mesi, okul bütçelerinin müftü-
lerce onaylanması, hükümetçe 
alınan okul tarlalarının iadesi 
gibi hususları içeriyordu. Daha 
sonra bu kongre kararları Bul-
gar hükümetine iletilmiştir. Bu 
ve benzeri kararlar, hükümet-

çe dikkate alınmadığı gibi Türk 
eğitimi üzerindeki baskılar 
daha da artırıldı. 1930’lardan 
itibaren Türk okullarını kapat-
ma politikası, 1946’da bu okul-
ların devletleştirilmesi ve eği-
tim dilinin Bulgarca yapılması 
ile doruğa çıktı. Ayrıca 1934 
hükümet değişikliği akabin-
de kongreye iştirak edenlere 
karşı Bulgarlar, açıktan cep-
he almıştır. Böylece müşterek 
hareket yeteneğini kaybeden 
soydaşlarımızın hakları, Bul-
gar yönetimlerince daha kolay 
gasp edilmiştir.

                                  Son

de gelişen olaylar Bulgaristan 
vatandaşlarının oy kullanma 
nedenlerini tam olarak orta-
dan kaldırıyor” diye uyardı.  
Mestan’a göre, çiftçilerle ilgili 
problem son derece hassas.  
Onları sokağa döken, hiç de 
muhalefetin provokasyonları 
değil. Bu açlıktan doğan bir 
tepkidir.  Lütfi Mestan devam-
la, “Sizler, bu insanların oyu 
olmadan da olabilirsiniz, ama 
Bulgaristan onlarsız olamaya-
cak. Eğer tütün üreticisi oğlu 

olmasaydım, sözlerim biraz 
popülist olacaktı. Ciddi dü-
zeltilmiş davranış Bulgaristan 
vatandaşları güveninin hızla 
düşmesini geciktirebilir. Bu-
günkü güvenoyunun kimden 
istenilmesi çok daha entere-
san bir sorudur. Bu soruyu, 
daha dürüst olan kimden is-
tenilmemesi bilinciyle soruyo-
rum”, diye hükümeti uyarmaya 
devam etti.

Okuyucu mektubu

Bir vatandaş olarak üzülüyorum

İnsanların bu kadar olum-
suz ve isteksiz düşüncele-
rinden dolayı üzülüyorum. 
Düşüncelerinde bazı ki-
şiler sıkıntı yaşıyor gibi-
me geliyor. Tekrar tekrar 
üzülüyorum. Neden canla 
başla kültürümüzün geliş-
mesi için çalışmıyorlar. Bu 
alanda bazı Bulgaristan 
Türk aydınlarının isteksiz 
çalıştıklarını hissediyor gi-
biyim. Biz, elimizde olanla-
rın toplum olarak değerini 
bilemiyoruz. Geçen yıl-
lardan ders almadıysak, 
çile dolu yaşadıklarımız 
bizi olgunlaştırmadıysa ki, 
gelecekte çocuklarımıza, 
torunlarımıza nasıl örnek 
olacağız, neler bırakaca-
ğız onlara? Dinimiz, dili-
miz, kültürümüz için neler 
yaptık? Bu konuda hiç 

ilerleme yok denilecek 
kadar az. Biz Türkler ülke-
mizde en kalabalık azınlık 
olmamıza rağmen temel 
haklarımız için yeterince 
savaşmadık, çaba göster-
medik. Toplum olarak, ya-
ratan engelleri, sıkıntıları 
nasıl nasıl aşmalıyız. Bu 
da, aydınlarımız, işadam-
larımız el ele verirse ola-
cak. Gönül ister ki, kültür 
alanında gelişmeler olma-
lı. Çocuklarımıza anadili 
sevgisini, kimlik sevgisini, 
aşılamalıyız ki, yarın öbür 
gün bu topraklarda gurur-
la yaşasınlar. Kültürümüzü 
sessizce baltaladılar “Kad-
riye Latifova” Türk tiyatro-
su sözde maddi imkanlar 
“yetersizliğinden” kapatıldı. 
Sessiz ve duyarsız kaldık 
ve kalıyoruz. Hani nerede 
o güvendiğimiz insanla-
rımız, liderlerimiz?!  Bir 
sanatçı olarak bazılarına, 
Kültür katilleri olmayın 
çağrısında bulunuyorum. 
Herkes milleti için çalışma-
lı. Her birimizde muhteşem 
sevgi gücü ve derin kültür 
birikimi olmalı. Atamızın 
dediği gibi “Herkesten 
Cumhurbaşkanı olabiliriz, 
ama herkesten sanatçı 
olamaz! ”

Rasim Ömer
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Ахмед Дауд спечели златото 
по тенис на маса на Анкара

Момчилградчанинът 
Ахмед Дауд спечели 
купата на Анкара на 
VІ турнир по тенис на 
маса за ветерани. В 
надпреварата се вклю-
чиха над 120 тенисисти. 
Дауд грабна златото 
във възрастовата гру-
па 60 – 65 години. Той с 
лекота надигра съпер-
ниците си в личното 
първенство. В съревно-
ванието по двойки мом-
чилградчанинът също е 
победител - партнира 
му Сейхан Джандар от 
Истанбул.

Двете златни купи са 
първите за 2011г. за 
спортиста, който тази 
година има 60-годишен 

юбилей. Ахмед Дауд е 
отличен в спортната си 
кариера с десетки отли-
чия по тенис на маса. 

Читалището в Жълтуша получава компютри 
по програма „Глоб@лни библиотеки”

Читалище „Родопска ис-
кра” в ардинското село Жъл-
туша спечели компютърно 
оборудване от първия етап 
по Програма „Глоб@лни 
библиотеки – България”. 
Това съобщи Бахар Редже-
бов, началник отдел „Обра-
зование, култура и спорт” 
към Община Ардино. Биб-
лиотеката в Жълтуша ще 
получи 5-те нови компютри 
в края на месеца. За цел-
та вече е ремонтирана за-
лата на читалището. Със 
съдействието на Община 
Ардино е осигурена интер-
нет връзка. Доставени са 
нови компютърни маси и 
столове. Направена е нова 
електрическа инсталация. 

Монтиран е климатик, чий-
то капацитет е достатъчен, 
за да се поддържа посто-
янна температура, заяви 
Реджебов. Той уточни, по 
втория етап на проекта е 
подписано споразумение за 
сътрудничество и с читали-
ще „Лъч” в Горно Прахово. 
А следващото предложение 
на общината за третия етап 
ще бъде читалище „Любен 
Каравелов” в Млечино.

Програма „Глоб@ лни 
библиотеки – България” е 
съвместна инициатива на 
Министерство на култура-
та и Програмата на ООН за 
развитие. Инициативата се 
финансира чрез субсидия в 
размер на 15 милиона дола-

ра от Фондация „Бил и Ме-
линда Гейтс".

Програмата цели да уле-

сни достъпа до информа-
ция, знания, комуникации, 
електронно съдържание и 

услуги за общността чрез 
мрежата на обществените 
библиотеки. Тя се стреми 
в рамките на пет години да 
повиши степента на използ-
ване на библиотеките в ця-
лата страна и да помогне на 
българските граждани да се 
приобщят към глобалното 
информационно общество.

Водеща организация по 
проекта е Министерство на 
културата, партньори са На-
ционалното сдружение на 
общините, министерството 
на транспорта и информа-
ционните технологии, Бъл-
гарска библиотечно-инфор-
мационна асоциация и Про-
грама на ООН за развитие.
         Гюнер Шюкри

Момчилградчани имат свободен достъп 
до Интернет в читалище „Нов живот”
Читатели на библиоте-

ката в Момчилград могат 
да ползват 1 час на ден 
безплатен Интернет в но-
вата зала на читалище 
„Нов живот”. Всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 часа 
те имат свободен достъп 
чрез 13 компютъра в чи-
талнята. Залата е оборуд-
вана с модерна копирна 
машина „3 в 1” – принтер, 
скенер и ксерокс, с мул-
тимедиен проектор, който 
може да се използва и от 
групи след заявка, обясни 
Мерием Юмер, библиоте-
кар.
Председателят на чита-

лището Камбер Камбер 

се надява все повече 
жители на общината да 
влязат в читалнята на 
библиотекатата – за да 
потърсят информация и 
знания в мрежата и във 
фонда с над 26 хиляди 
тома художествена, на-
учна, историческа и спра-
вочна литература.
Модерната зала е съз-

дадена по програма 
„Глоб@лни библиотеки - 
България”
Програмата е съвместна 

инициатива на Министер-
ство на културата и Про-
грамата на ООН за раз-
витие. Инициативата се 
финансира чрез субсидия 

в размер на 15 милиона 
щ.д. от Фондация „Бил и 
Мелинда Гейтс".
„Глоб@лни библиотеки - 

България" цели да улесни 

достъпа до информация, 
знания, комуникации, 
електронно съдържание и 

услуги за общността чрез 
мрежата на обществени-
те библиотеки. Програма-
та се стреми в рамките 
на пет години да повиши 
степента на използване 
на библиотеките в цяла-
та страна и да помогне на 
българските граждани да 
се приобщят към глобал-
ното информационно об-
щество.
Водеща организация по 

проекта е Министерство 
на културата, партньори 
са Националното сдруже-
ние на общините, минис-
терството на транспорта 
и информационните тех-
нологии, Българска биб-
лиотечно-информацион-
на асоциация и Програма 
на ООН за развитие. 

Жителите на село 
Ябълковец благодарят 
на кмета Ресми Мурад
От името на жителите на село Ябълковец 

кметът Мюзейен Зюлкеф благодари на кмета 
на община Ардино Ресми Мурад и общинско-
то ръководство за извършените подобрения 
на инфраструктурата в района, включващи 
и осветление по махалите. Тя изказва ог-
ромната си благодарност и на елтехниците 
на общината Валентин Карамитев и Сезгин 
Емин.
Имаме чувството, че не сме забравени, че 

не сме сами, че за нас се полагат грижи за 
по-добро битуване, заяви Мюзейен Зюл-
кеф. 
                                           Гюнер ШЮКРИ
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Kamu Denetçisi’nin yardımlarına başvuran 
Kırcaalilerin sayısı artıyor
2010 yılında Kırcaali 

Kamu Denetçisi (Om-
budsman) Hakif Emin’in 
makamına 297 sözlü ve 
106 yazılı şikayetname 
sunulmuş. Önceki 2009 
yılına kıyasla yazılı ve 
sözlü şikayetlerin sa-
yısında fazla değişiklik 
yok. Çünkü o zaman 
Kamu Denetçiliği’ne 
311 sözlü ve 116 da ya-
zılı şikayet kaydedilmiş. 
Kamu Denetçisi’nin gö-
reve getirildiğinden bu 
güne kadar 839 yazılı 
ve 236 yazılı şikayet-
ler ifade edilmiş. Hakif 
Emin, şikayetçilere ge-
rek danışmanlık yapa-
rak, gerek sorularına 
cevap vererek veya 
sorunlarına çözüm bu-
larak yardımcı olmuş-
tur.
Vatandaşların devlet 

kurumlarıyla ilgili prob-
lemleri ortaya koyduk-
ları şikayet sayısı kamu 
denetçisinin bir inci 
yılına bakış üç misli 
artmıştır. Öte yandan 
ise adliye kurumların-
dan şikayetler oldukça 
azalmıştır. GSM (mo-
bil) operatörleriyle ilgili 
problemler her geçen 
günle artıyor. En çok 
şikayetler, vatandaşla-
rın mal ve sosyal so-
runları, ve de eski yer 
sahiplerinin arazilerini 
tekrar geri almalarıyla 
ilgilidir.
Kamu denetçisi şi-

kayetçilerle ilgilene-
rek, Kurşun Çinko 
Fabrikası’ndan erken 
emekliye ayrılan dört 
kişiye “Doverie” Emek-
li Fonu’na mektuplar 
göndererek, ek emekli 
maaşlarının ödenmesi-
ne yardımcı olmuş.
Ayrıca Hakif Emin, 

adliye ve polis güçle-
rinin de müdahalesiyle 
tedavi ve yardım için 
Devlet Ruh Hastalıkla-
rı Hastanesi’ne Kırca-
alili bir kadın kabulüne 
sebep olmuş. Evsiz bir 
kadına da belediyeden 
daire sağlanmasına 
aracı olmuş. Onlarca 
çiftçi ise, kurumun mü-
dahalesinden sonra 

devletten mali yardımla-
rını almış. Hakif Emin’in 
teklifiyle ülkedeki bütün 
kamu denetçileri, Baş-
bakan Boyko Borisov’a 
elektrik dağıtım kuru-
luşlarının müşterilerine 
“Elektrik Gücü” taksiti 
ödettirmeye niyetlen-
melerine karşı protesto 
mektubu gönderdiler. 
2010 yılında Belediye 

Başkanı Hasan Azis 
ve Kamu Denetçisi 
Hakif Emin’in davet-
leri üzere Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nin yeni 
Kamu Denetçisi Kons-
tantin Pençev Kırcaali’yi 
ziyaret etti. 

    Kırcaali Haber

Belediye Başkanı Hasan Azis tütün 
şirketleri temsilcileriyle görüştü

Dün Başkan Hasan 
Azis Kırcaali Belediyesi 
içerisinde tütün alacak 
şirketlerin temsilcileriyle 
görüştü. Amacın, beledi-
yede tütüncülüğün gele-
ceği ve 2010 yılı üretilen 
tütünlerin alım kampan-
yasıyla ilgili müzakere 
sürdürmek olduğu açık-
landı. Belediye Başkanı, 
tütün alım kampanyasının 
geciktiğini kaydederek, 
tütün üreticileri ile yapılan 
bir sürü görüşmelerden 
sonra onların öfkeli ola-
rak protesto etmeye ha-
zır oldukları tespit ettikle-
rini söyledi. Hasan Azis, 
“Tütüncülere göre, uzun 
yıllardan beri ilk defa bu 
alım kampanyası geciki-
yor ve hala tütünün satın 
alınmasına başlanılmadı. 
Ürün, tütüncülerin evinde 
bekletiliyor ve küfleniyor. 
Eğer alımı daha gecikir-
se, elde edilen ürün kul-
lanılamaz hale gelecek 
ve alım fiyatı en az mik-
tara düşecek”, şeklinde 
yetkilileri uyardı.

Sayın Azis, daha Be-
lediye yönetiminin tütün 
şirketlerine ürün alım 

merkezleri açmak için 
oda sağlayarak yardım 
edeceğini belirtti. Baş-
kan, onlar tarafından 
ürünün dürüst değerlen-
dirilmesini istedi. Tütün 
şirketleri temsilcileri ya-
pılan görüşmeden mem-
nuniyetini dile getirdiler 
ve ürününleri 24 Ocakta 
satın almaya başlayıp 

en kısa zamanda bitiril-
mesine hazır olduklarını 
söylediler.

Görüşmede Kırcaali Be-
lediyesi tarafından Baş-
kanın yanı sıra, Başkan 
Yardımcısı Nurcan Üse-
yin ve Tarım Politikası 
Bölümü’nde Başuzman 

Üseyin Raim bulundular.
Görüşmeden sonra 

Hasan Azis Kırcaali Ha-
ber gazetesi için şunları 
söyledi:

“Tütün alım kampanya-
sı başladığında Belediye 
temsilcileri ve bizzat Kır-
caali Belediye Başkanı, 
alım merkezlerini ziyaret 
edip, sorun çıktığında söz 

sahibi olacaklar, fakat her 
zaman tütüncülerin tara-
fını tutacaklar. Umarım, 
tütün şirketleri vatandaş-
ların hiç de kolay olma-
yan emeğine reel olarak 
değer verecek ki onlar 
memnun kalacaklar.”
       Kırcaali Haber


