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Devamı 4’de

Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Şumnu 
şehrinde alüminyum folyo üretim sektöründe 
13 yıldır faaliyet gösteren Türk Alcomet Alumi-
nium AD şirketinin 15 milyon avro değerinde 
ek üretim tesisleri hizmete açıldı.

Edirne Valisi Hasan Duruer Kırcaali’yi ziyaret etti
Kırcaali’de tanışma zi-

yaretinde bulunan Edir-
ne Valisi Hasan Duruer 
ve beraberindeki 40 ki-
şilik heyet Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis 
tarafından karşılandı. 
Vali Duruer’e, Türkiye 

Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosu Şener Cebeci 
eşlik etti. Biznes İnküba-
tör binasında   yapılan 
görüşmede Edirne Vali-

si basına şöyle konuştu: 
“Burada bulunmamızın 
en büyük sebebi Edirne 
ile Kırcaali arasındaki 
ilişkileri geliştirmek-
tir. Sayın Başkanımız 
Hasan Azis bana hoş-
geldine gelmişti, aynı 
zamanda iadeli ziyaret 
yapıyoruz. Bugün ve 
yarın çeşitli ziyaretle-
rimiz olacak. Bugün 
Kırcaali’deyiz, yarın 

Hoşgörü başkenti Kırcaali, Balkan Türk şiirinin merkezi oldu
15 Kasım 2012 tarihin-

de Kırcaali’de ilk olarak 
1. Uluslararası Balkan 
Türk Şairleri Buluşması 
gerçekleştirildi. Edirne 
Valiliğinin mali desteğiy-
le Kırcaali Belediyesi, 
Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği ve Edirne 
Balkan Türkleri Federas-
yonu tarafından organize 
edilen şiir şöleni Edirne 
Valisi Hasan Duruer ve 
Türkiye Cumhuriyeti Fi-
libe Başkonsolosu Şe-
ner Cebeci’nin himayesi 
altında yapıldı. Etkinlik, 
Balkanlardan beş ülke-
den 14 kalem ustası aynı 
sahnede buluşturdu ve 
şiir severlere unutulmaz 
anlar yaşattı. Kırcaali 
Belediye Kültür Merke-

zinin büyük salonunda 
düzenlenen etkinliğe çok 
yoğun ilgi vardı ve birçok 
seyirci ayakta kaldı. Et-
kinlikte bulunan herkese 
katılımcı şairlerin şiirlerini 
içeren bir kitap dağıtıldı. 
Şiir şölenine basın cami-
ası da büyük ilgi gösterdi, 
birçok Türk ve Bulgar TV 
kanalları tarafından kay-
da alındı. 

Resmi konuklar arasın-
da Edirne Valisi Hasan 
Duruer başkanlığında 40 
kişilik bir heyet, T. C. Fi-
libe Başkonsolosu Şener 
Cebeci, Konsolos Vekili 
Gürler Gürsoy, Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Kırcaali Vali 
Yardımcısı Esad Sadık, 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi Kırcaali (HÖH) İl 
Teşkilatı Başkanı ve Ce-

bel (Şeyh Cuma) Beledi-
ye Başkanı Bahri Ömer, 
Bulgaristan Müslümanları 
Yüksek İslam Şura Baş-
kanı Şabanali Ahmet, 

Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin, Türkiye ve 
Bulgaristan’dan sivil top-
lum kuruluşu başkanları, 
Kırcaali İlinden Belediye 

ve Meclis başkanları, 
Meclis üyeleri, köy muh-
tarları, şairler hazır bu-
lundular. 

Sunuculuğunu Türk film-
lerinden tanınan oyun-
cu Elif Baysal’ın yaptığı 
1. Uluslararası Balkan 
Türk Şairleri Buluşması 
büyük üstat Necip Fazıl 
Kısakürek’in Sakarya 
Türküsü şiiriyle açıldı. 

Ev sahibi konumundaki 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis konukları ve 
şairleri selamlamasında, 
“Bu akşam Kırcaali için 
çok önemli bir gün yaşı-
yoruz. Aslında Kırcaali’de 
birçok ilklere imza atıldı. 
Burada Balkan Türk Folk-
lor Festivali ve Kırcaali 
Hoşgörü Başkenti Ulusal 
Etnik Azınlıklar Festivalini 
yapıyoruz. Ayrıca Türkçe 
tiyatro yapan Kadriye La-
tifova Sahnesi ve daha 
birçok faaliyetlerimiz var. 
Ama bu etkinlik çok baş-
ka. Onun farkını biraz 
sonra hissedeceğimizi 
düşünüyorum. Kırcaali’de 

bir eksiklik vardı ve onu 
1. Uluslararası Balkan 
Türk Şairleri Buluşması 
dolduracak” dedi. Sayın 
Azis, Kırcaaliler adına bu 
şiir şöleninin organizas-
yonunda emeği geçen 
herkese ve katılımcı şair-
lere teşekkürlerini sundu, 
başarılar diledi. Daha ge-
çen asırdan beri hoşgörü 
merkezi olan Kırcaali’nin 
bu yolda devam edeceği-
ni belirtti. 

HÖH Genel Merkezi ve 
Kırcaali İl Teşkilatı tara-
fından gönderilen tebrik 
mesajında uluslararası 
düzeyde yapılan bu şiir 
şöleninin devam etmesi 
dileğinde bulundular. Ar-
dından Kırcaali Valisi adı-
na Vali Yardımcısı Esat 
Sadık da bir selamlama 
mektubu okudu. 

Açılışta konuşan Baş-
konsolos Şener Cebeci, 
Kırcaali’de bir ilke adım 
atılan bu şiir şöleninde fi-
ilen en çok emeği geçen 
şahısların Edirne Valiliği 
Balkan Danışmanı Fah-
ri Tuna ile Kırcaali Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
Başkanı Müzekki Ahmet 
olduğunu vurgulayarak, 
“İkisi amatör bir ruhla ve 
profesyonel bir yetenek-
le bu akşamı oluşturdular. 
Sağ olsunlar, eksik olma-
sınlar” dedi ve teşekkür-
lerini sundu. Başkonso-
los, “Biz Türkler, şair bir 
milletiz, sadece asker bir 
millet değiliz” diyerek, 
kendisinin de küçük yaş-
tan beri şiire karşı büyük 
ilgisi olduğunu ve bunu 
fark eden edebiyat ho-
casının ona bir şiir kitabı 
hediye ettiğini paylaştı. 

Devamı 3’de

Resmiye MÜMÜN

Başbakan Borisov, Türk Alcomet Aluminium 
AD Şirketi'nin Ek Tesislerini Hizmete Açtı                   
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TURAN CEMİYETİ
Abdülhak Naci sorunu ve ça-

tışmayı daha da ileri boyuta 
götürür. 31 Mart 1933 günlü 
Dostluk gazetesinde Turan Ce-

miyetini Ankara’nın etkisinde ve 
para almakla suçladıktan sonra 
sözlerine “… din-i mübine, pey-
gamberi zişaine sınıfı ülemaya 
kök saldıran güruha karşı bu 
kabil şedit ve öldürücü darbe-
ler indirmeye devam edeceğiz 
ve alçakların nefesi ve sesi 
kısılıncaya kadar bunda sebat 
göstereceğiz. Düşmanı tepele-
medikçe kılıçlarımızı kınına, ka-
lemlerimizi kutuya koymamaya 
ahaki peyman eyledik.”  şeklin-
de devam eder.

Düşman, çağdaş, ilerici ve 
Türkiye ile gönül bağını sür-
dürmek isteyen Kemalistlerdir. 
Dost ise bulundukları ülke ve 
kurumlarıdır. Bir başka deyişle 
Sofya’dır, Atina’dır. İlk başlar-
da ideolojik nedenlerle ortaya 
çıkan fakat sonraları daha çok 
atanmış müftülerce yaratılan bu 
tür işbirlikçilik örnekleri, uzun 
yıllar Balkanlarda Türklerin ve 
Müslümanların yaşadığı en bü-
yük sorun olmuş, Yunanistan 
örneğinde olduğu üzere bazı 
ülkelerde günümüze kadar sür-
müştür. Bu tür müftüler, yani gö-
reve atamayla gelenler, temsil 
ettikleri toplumun, bulundukları 
ülkede antlaşmalardan doğan 
haklarını korumak bir yana o 
devletin haklarını temsil ettikleri 
topluma karşı korumağa çalış-
maktadırlar. 

 Neyse! Mücadele çetin ve 
amansızdır.  Hem Bulgar fa-
şist gruplarca hem de hilafet 

yanlılarınca yapılan saldırı ve 
ihanet başta olmak üzere her 
türlü suçlamalara karşı yanıtlar 
Turan Cemiyeti’nin en keskin 
ve en etkili kalemlerince anın-
da verilir. Yüreklerinin Türkiye 
ile birlikte attığı, Türkçü ve Ke-
malist oldukları açık bir şekilde 
ortaya konulur ve savunulur. 

Ahmet Refet, Özdilek Gazete-
sinde Türk Devrimi ve Bulgaris-
tan Türkleriyle ilgili olarak yazdı-
ğı “Türk İnkılabını Benimsemek 
Yurda Hainlik midir?” başlığını 
koyduğu yazısında, “Kuşkusuz 
edebiyat, sanat, kültür noktala-
rında tam bir bağlantıyla bağ-
landığımız egemen Türk’ün o 
alanlardaki inkılaplarını toplum-
sal yaşamımızın kurallarıyla uy-
gunlaştırarak Bulgarya Türkleri 
arasında uygulayacağız. Bizim 
bu alandaki benimsememizi 
yanlış anlayışlarla yorumlamak 
bizim yükselmemize engel ol-
mak demektir. Buysa tam an-
lamıyla yurda hainliktir. Çünkü 
Türk gençliği bilimsel, kültürel 
alanlarda Türk inkılabını benim-
semekle yurda hizmet yapmış 
sayılırlar.” Demektedir. 

 Halim Özdemir ise  “Aziz Kar-
deşler” başlıklı makalesinde, 
“İşte sevgili ve değerli kardeşle-
rim, Türkçülük ülküsünün daha 
çok yükselmesi için ve Türk-
lüğe yaratılmış olan bu parlak 
ve şanlı yolu ışıtmak için her 
çeşit ezinç (azap) ve sıkıntıya 
katlanıp çalışmak gerektir. Biz 
bu yolun yolcusuyuz. Her çe-
şit engelleri atlatarak, yıkarak, 
her tür ezinç (azap) ve sıkıntıya 
katlanarak kesin yengiye (za-
fere) doğru çetin ve yorulmaz 
adımlarla yürüyecek, çok yakın 
bir gelecekte parlak bir yengi-
nin doğumunu muştulayacağız 
(müjdeleyeceğiz)! Ben buna bü-
tün gönül ve içtenliğimle inanı-
yorum: Atatürkçülük (Kemalizm) 
Türkçülüğü dinim ve imanım. 
Kemal de Peygamberimdir!” der 
ve son noktayı kor.

Artık söz bittiği yere gelinmiş-
tir. Şimdi konuşma sırası kaba 
gücündür. Kemalist hareketi 
fikir gücüyle yenemeyen faşist 
gruplar, olayı şiddete dökerler. 

Bunların organize ettiği saldırı-
lar sonucu Bulgar gençleri 15-
16 Nisan gecesi Razgrad’taki 
Türk Mezarlığı’na saldırırlar. 
Mezarlık yerle bir edilir. Mezar-
lar açılır, kemikler etrafa saçılır. 
Gerilimi tırmandırma ve olayı 
provoke etme çabası bu kadarla 
da sınırlı kalmaz. Köy köy do-
laşan gruplar Türklere, Türkçe 
konuşmayı yasak ederler, Türk-
lerin toplandığı kahvehanelere 
baskınlarda bulunurlar, hatta 
yeri gelir silah ta kullanırlar. Tüm 
bu yapılanlar provokasyon için 
yetmeyince de Cami kapılarına 
domuz kafası asma, köylerdeki 
pınarlara, kaynaklara domuz 
yağı sürme yoluna giderler. 

Fakat istediklerini alamazlar. 
Çünkü Türkler provokasyona 
gelmemiştir.  

Bulgaristan’da Türkler ara-
sındaki mücadele Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. 
yılı kutlamaları sırasında en üst 
düzeye ulaşır. Kemalizm yanlısı 
birçok Türk gazetesi Cumhuri-
yet kutlamalarıyla ilgili günler 
öncesinden harekete geçer. 
Özdilek’ten T.H. Pehlivan  “En 
Büyük Gün 30 Ağustos” başlık-
lı makalesiyle Cumhuriyet kut-
lamalarını günler öncesinden 
başlatır. Yazılanlar bu kadarla 
sınırlı kalmaz. Ardından, hem 
Özdilek’te hem diğer birçok ga-
zetede, Atatürk’e, cumhuriyete 
ve devrimlere övgüler yağdıran 
çok sayıda yazı çıkar. Özellikle 
Kemalist grup tüm olumsuzluk-
lara, saldırılara karşın coşku ve 
heyecan içindedir. Mutludurlar. 
Kalabalık bir grup 29 Ekim 
1933’te Cumhuriyetin ilanının 
10. yılı kutlamaları nedeniyle 
gerçekleştirilen törenler için 
Ankara’dadır.  Coşku, heyecan 
ve mutluluk doruktadır.

Saldırılar iyice artar. Fakat Ke-
malist grubu üzen ve yıldıran ne 
hilafet yanlılarının ne de Bulgar 
faşist grupların saldırılarıdır. 
Kemalist grubu üzen, moralini 
bozan tek olay, hilafet yanlıla-
rının Turan Cemiyeti’nin elçilik-
lerce idare ediliyor suçlamasına 

karşın Filibe Konsolosluğu’nun 
aldığı “Her ne iş için olursa ol-
sun Büyükelçiliğe nedensiz ya-
pılacak başvurular kabul edil-
meyecektir.” karardır. Balkan 
Antantının imzalanma sürecine 
girdiği, Avrupa’nın hızla sava-
şa sürüklendiği bir ortamda,  
Türkiye’nin, Bulgaristan’da ya-
şanan olayların içinde olmadığı-
nı göstermek ve Sofya’nın Türk-
lere yönelik baskılarına önemli 
bir gerekçe olarak kullandığı 
Turan’ın Türk temsilciliklerin-
ce yönetiliyor savını ortadan 
kaldırmak için atılan bu adım,  
Kemalist Türk aydınlarını psiko-
lojik olarak etkiler. Çünkü artık, 
saldırılar ve suçlamalar karşı-

sında düne kadar arkalarında 
buluna ve güvendikleri tek yer 
olan elçilikler de yoktur. Türkler, 
Sofya’nın desteklediği, kullandı-
ğı ve kışkırttığı hilafet yanlılarıy-
la Bulgar faşist grupların saldırı-
ları karşısında şimdi kendilerini 
tam anlamıyla yalnız hisset-
mektedirler. Oysa mücadeleyi 
ve kavgayı veren kendileridir. 
Güçlerinin kaynağı inançlarıdır. 
Fakat gel gör ki,  Balkanlarda 
yaşayan tüm Türklerin psiko-

lojisi olan; hiçbir şey yapmasa 
bile Türkiye’nin yanında oldu-
ğunu bilme duygusunu, Turan 
Cemiyeti ile Türk Öğretmenler 
Birliği’nin üyeleri ve yandaşla-
rı da yaşar. Karardan olumsuz 
etkilenirler. Bu durumu M. Nec-
meddin Deliorman anılarında, 
“Türkiye düşmanı ırkçı Bulgar-
lar ortasında ve daha acınacak 
yanı Türk inkılâplarına düşman 
ve bizi Atatürkçülük çaşıtı (aja-
nı) olarak suçlayan softalar ve 
Baş Müftülük çevresindekiler 
ortasında, yalnızca Gazi Mus-
tafa Kemal’in saygınlığına ve 
Türk Büyükelçiliğine güvenerek 
canla başla çalıştık.”  şeklinde 
ifade etmektedir. Aslında sorun, 
Türkiye’nin böyle bir mücadele-
yi destekleyip desteklemediği 
değil isteyip istemediğidir. Yani 
mücadelenin Türkiye için zararlı 
olup olmadığıdır. 

Neyse! Bulgaristan Türklerinin 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
yıldönümünü ve Cumhuriyetin 
kuruşunun 10. yılını coşkulu bir 
biçimde kutlamaları baskı ve 
saldırıların yoğunlaşmasına yol 
açar. Birçok hakları ellerinden 
alınır. Fakat yine de ne bir kor-
ku, ne bir pişmanlık ne de bir 
teslim oluş vardır. Tam tersine 
bıkmadan, yılmadan sonuna 
kadar mücadele ederler. Fakat 
19 Mayıs 1934 her şeyin sonu 
olur. Tüm Avrupa’da olduğu 
gibi Bulgaristan’da da yükse-
len faşizm, bu tarihte askeri bir 
darbeyle yönetimi ele geçirmiş, 
başta azınlıklar olmak üzere 
tüm muhalif güçlere ülkeyi zin-
dan etmiştir. 

Turan Cemiyeti’nin önde ge-
lenlerinin bir kısmı Türkiye’ye 
kaçar. Kaçamayıp kalanların 
bir kısmı işkencelerden geçirilir,  
hapislerde çürütülür;  bir kısmı 
ise öldürülür. Ve böylece bir dö-
nem de kapanmış olur. Fakat 
bu, yenenlerin değil yenilenlerin 
galip olduğu bir dönemdir. Evet, 
yenilgi Kemalistlerindir. Fakat 
zafer Kemalizm’indir.  SON

Metin EDİRNELİ

Geçen sayıdan devam

Stambolovo ile Evrensekiz 
belediyeleri kardeş olacak

Stambolovo Belediyesi, Türkiye Kırklareli’ye bağlı Evren-
sekiz Belediyesi ile kardeş olacak. Stambolovo Belediye 
Başkanı Macid Mandacı, bu kararın Yerel Meclis Kurulunun 
düzenlediği son oturumda alındığını bildirdi. 

Sayın Mandacı, “İki belediye arasında yapılan işbirliği 
yaklaşık iki yıl önce başladı. Bu zaman içerisinde Avrupa 
Birliği programı ve girişimleri üzere finanse edilmesi bekle-
nen ortak projeler yapımı için sıkı çalışmalar yürütüldü. Bu 
proje hazırlıkları esnasında yapılan ortaklık giderek daha 
da sabitleşiyor ve iki belediye arasındaki ilişkilere derinlik 
kazandırıyor” dedi.

Bu sebepten dolayı Belediye Başkanı, gelişen işbirliğin sa-
bitlenmesi amacıyla kardeşlik ve ortaklık yapılmasına ilişkin 
sözleşme imzalanmasını önerdi. Macid Mandacı, “Böyle bir 
belgenin olması yeni ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve 
çeşitli alanlarda deneyim alış-verişinde bulunulması için yeni 
imkanlar ve işbirliği alanlarının açılmasını sağlayacak” diye 
kaydetti. 
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Hoşgörü başkenti Kırcaali, Balkan Türk şiirinin merkezi oldu
Bu kitaptan çok etkilenen Şe-
ner Cebeci, 20 yıl sonra şairiy-
le burada karşılaştığını belirtti. 
Başkonsolos, “Dört Şehrin Şiir-
leri” adlı şiir kitabından “Baba-
mı Düşünürken” şiirini okurken 
onunla vakitsiz giden tüm anne 
ve babaları anmak istediğini ifa-
de etti. 

Edirne Valisi Hasan Duruer, 
şairleri ve Kırcaalileri selamlama 
konuşmasında, “Ben şair deği-
lim Başkonsolos gibi ama şiiri 
severim. 1. Uluslararası Balkan 
Türk Şairleri Buluşmasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ne diyor Yunus Emre,”Gelin 
tanış olalım, işi kolay kılalım, 
sevip sevilelim, dünya kimseye 
kalmaz”. Türk’üz biz, şiirlerle 
konuşuruz, şiirlerle ağlar, şiir-
lerle güleriz” diye kaydetti. Vali, 
Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı 
ve Kosovalı Akif Emin Gürsoy’u 
örnek vererek, 20. yüzyılın en 
büyük Türk şairlerinin aslında 
Balkan kökenli olduklarını ifade 
etti. Edirne Valiliğinin bundan 
sonra daha çok Kırcaalilerle 
birlikte olacağını paylaşarak, 
“Artık her ay bir edebiyat, sanat 
etkinliği, konferans, tiyatro ger-
çekleştirmek istiyoruz. Bundan 
böyle birçok şair, yazar, düşün-
ce adamı, ressam, hattat, tiyat-
rocu her ay sizlerle buluşmayı 

hedefliyoruz” diye vurguladı. 
Vali, gelecek haziran ayında 
Balkan ülkelerinden 150 üstün 
zekâlı öğrenciyi 40 şairle bu-
luşturacaklarını ve ayrıca 2013 
yılından itibaren Balkanlardan 
genç kalemlere yer verilecek 
ortak bir edebiyat dergisi ya-
yınlayacaklarını bildirdi. 

Şiir sunumu Mineralni Bani 
(Meriçler) Belediyesinde hekim-
lik yapan şair Bayram Kuşku’nun 
sahneye çıkmasıyla başladı. 
Kosova’nın Prizren kentinden 
katılan lise öğrencisi Canan 
Özer içten selamlaması ve “Bir 
Rüzgara Kapılıp Gurbete Ese-
sim Var” şiiriyle büyük beğeni 
kazandı. Ömer Lütfi Kültür Der-
neğine bağlı Recep Küpçü Ede-
biyat Kulübü Başkanı ve Kırcaali 
Haber gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmen Yardımcısı gazeteci-
şair ve yazar Durhan Ali “Sen 
Gelirken” şiiriyle sahne aldı. 

Bulgaristan’dan Kırklareli’ye göç 
eden Kırkseder Kültür, Sanat ve 
Edebiyat Derneği kurucuların-
dan Firdevs Büyükateş herkesi 
“Balkanlar” şiiriyle selamladı. 
Moldova’ya bağlı özerk devleti 

Gagauzyeri’den gelen üniver-
site hocası Güllü Karanfil, 200 
binlik Gagauz halkından selam 
getirdiğini ve Kırcaalileri oraya 
davet ettiğini duyurdu. Atala-
rının buralardan göç ettiğini 
söyleyen şair, onların izlerini 
bulma sevincini yaşadığını ifa-

de etti. Kırcaalili şairlerimizden 
Habibe Ahmedova, 1989 yılında 
Türkiye’ye gerçekleştirilen zo-
runlu göçten 20 yıl sonra esinle-
nerek yazdığı “Ben Düşünmeyi 
Sevenlerdenim” şiirini paylaştı. 
Şumnu’nun Kladenets köyü 
muhtarı ve Deliorman Edebiyat 
Derneği Başkanı Hasan Süley-
man okuduğu şiirle “Tek Yürek 
Olalım” dedi. Edirne İl Kültür 
ve Turizm Müdürü görevini yü-
rüten şair İrfan Özcan, “Biraz” 
şiirini tanıttı. Toplam 40 yıl öğ-
retmenlik yapan Tekirdağ’da ya-
şayan gazeteci-şair İsa Cebeci, 
“Hoşgörü başkenti Kırcaali’de 
hoşgörü konulu şiir okumanın 
doğru olacağını düşünüyorum” 
diye mesajını verdi. 30 yıllık 
devlet memuru olan Edirneli 
şair Metin Barbaros’un şiir dı-
şında dede memleketi Filibe’ye 
bağlı Çörekova köyüne olan 
tutkusu olduğu belli oldu. Şair, 

“Bir Dedem Vardı” şiirini okudu. 
Trakya Üniversitesinde Yardım-
cı Doç.  Mustafa Hatipler, “Hep 
Seni Yazdım Ya Da Rumeli’ye 
Ağıt” şiirini sundu. Ardından Kır-
caali Haber Gazetesi muhabiri 

Resmiye Mümün “Mümin Kar-
deşim” şiirini takdim etti. Aslen 
Koşukavaklı olan Türk Edebiya-
tı Hocası, 21. Yüzyıl Türk Kül-
tür Merkezi Başkanı ve Kaynak 
Dergisinin Yazı İşleri Müdürü 
Sabri Alagöz, “İki Mezar Ara-
sında” şiiriyle sahne aldı. Orga-
nizatörleri ve sponsorları kut-

layan Sayın Alagöz, gelecekte 
Kırcaali’nin Türk şiir dünyasının 
buluşma noktası olmasını dile-
di. Şiir sunumu Yunanistan’ın 
Gümülcine kentinden selam 
getiren avukat Şefaat Ahmet’ın 

kısa “Vazgeçilmez” şiiriyle son 
buldu. Makedonya’dan şair Se-
zen Seyfullah bu şiir şölenine 
katılamadı.

Daha sonra katılımcı şairlere 
birer teşekkür belgesi sunuldu. 
Ayrıca organizasyonda en çok 
emeği geçen Müzekki Ahmet ve 
Fahri Tuna’dan başka, Edirne 

Bal-Türk Federasyonu Başkanı 
Zülfettin Hacıoğlu, Trakya Bal-
kan Türkleri Kültür ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Dr. Esma 
Gündoğdu ve Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri Der-
neği Başkanı Harun Bekir’e de 
birer teşekkür belgesi takdim 
edildi. 

Edirne Valisi, gelecek ekim 
ayında 2. Uluslararası Balkan 
Türk Şairleri Buluşmasının Ga-
guzyerinde gerçekleştirileceğini 
duyurdu. 

Ömer Lütfi Kültür Derneği Kır-
caali Türk Folklor Ekibi ve Buket 
Derneği Türk Halk Müziği Top-
luluğu konukları ve şairleri mini 
bir konserle selamladılar. 

Organizatörlere ve katılımcı 
şairlere Hasan Azis, Çerno-
oçene (Yeni Pazar) Belediye 
Başkanı Aydın Osman, Kamu 
Denetçisi Hakif Emin, Türkiye 
Ahmetbey, Evrensekiz, Lülebur-
gaz belediyeleri, Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşanova, Edirne Bal-
kan Türkleri Federasyonu, Filibe 
Mustafa Kemal Atatürk Derneği, 
Kırcaali Haber gazetesi, BSP ve 
DPS (HÖH) partisi İlçe Teşkilat-
ları ve Kırcaali Meclis Başkanı 
Raif Mustafa tarafından çiçekler 
sunuldu. 

Resmi açılıştan önce şairler 
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat 
Lisesindeki imam hatip öğren-
cileriyle görüştüler. 

Kırcaali’de “Herkes İçin Erişe-
bilirlik” projesi tanıtıldı. Biznes 
İnkübatör salonunda yapılan 
tanıtım konferansında yerel ve 
bölgesel iktidar, 
engelli kişilere 
ilişkin sivil top-
lum kuruluşları 
temsilcileri, en-
gelli kişiler ve 
basın mensupla-
rı hazır bulundu-
lar. Konferans, 
“Tüm Vatandaş-
lara Ayrımcılık 
Yapılmaması ve 
Eşitlik Sağlan-
ması İçin Erişebilirlik Temel Ön-
koşuldur” başlığı altında geçti. 

Proje Bulgaristan-Yunanistan 
Sınır Ötesi İşbirliği Programı 
gereğince Engelliler Ulusal Ku-
rulu ile Yunanistan Engelliler 
Milli Konfederasyonu tarafından 
ortaklaşa gerçekleştiriliyor. 

Projeyle Avrupa Birliği is-
temleri doğrultusunda Bulgar 
belediyelerinde mevcut yerel 
ve bölgesel idare kurumlarının 
engellilere erişebilir olmaları 
amaçlanıyor. 

Düzenlenen basın toplantı-
sında proje ekibinden Valenti-
na Kordova, ülkede engellile-
re ilişkin mükemmel kanunlar 
olduğunu, fakat buna rağmen 
henüz erişim koşullarının sağ-

lanmadığını ileri sürdü. 
Bulgar Bilimler Akademi-

sinden (BAN) Doç. Dr. Raya 
Staykova, proje kapsamında 

“Bir Bulgar Belediyesinde Pilot 
Erişebilirlik Araştırması” başlığı 
altında Haskovo Belediyesinde 
yapılan bir inceleme sonuçla-
rını tanıttı. Doç. Dr. Staykova, 
“Bulgaristan’da engelliler için 
tehlikeli ve zararlı tesisler kurma 
uygulaması mevcut. Onlarda 
genelde tehlikeli eğilimleri olan 
rampalar görülüyor. Bunların 
üzerinde tekerlekli sandalyeler 
hızlanıyor ve engelliler kontrolü 
kaybediyor. Standartlara uyma-
yan basamaklar da var ve onlar 
da tehlikelidir” dedi. Ayrıca ortak 
proje kapsamında Yunanistan 
Alexandroupolis Belediyesinde 
engelliler için erişebilirlik oranı 
incelenmiştir. 

Doç. Dr. Staykova, “Engellile-
re erişim dendiğinde bu sözü 

geniş anlamında kavramalıyız. 
Çünkü engellilerin mevcut alt-
yapıya erişimden başka, istih-
dam, eğitim, sosyal hizmetler 
gibi her alanda erişim koşulları 
sağlanmasına ihtiyaç duyuyor-
lar” dedi. 

Proje ekibinden Vasil Lençev, 
iki ülkenin yerel iktidar temsil-
cilerine yönelik engelli kişilerin 
her kuruma erişebilmelerinin 
sağlanması açısından bir el 
kitabı hazırlandığını bildirdi. 
Sayın Lençev, belediyelerde 
vatandaşa hizmet sunulan gi-
şelerde engellilerle iletişim 
kurabilecek görevlilerin de ol-
masının çok önemli olduğunu 
vurguladı. Engellilerin lehine 
politika yürüttüklerinde belediye 
başkanlarının onların temsilci-
leriyle danışmalarından faydalı 
olacağını söyledi. 

Bunların dışında aynı proje 
kapsamında erişilebilen internet 
portalı hizmete açılacak. 

Kırcaali’den başka Blagoevg-
rad (Yukarı Cuma), Haskovo 
(Hasköy) ve Smolyan (Paşmak-
lı) gibi kentlerde de konferanslar 
ve eğitim seminerleri düzenle-
necek. 

Geçen yıl başlayan proje 2013 
yılının mayıs ayında tekrar 
Kırcaali’de gerçekleşecek olan 
kapanış konferansıyla sona 
erecek.                    

“Herkes İçin Erişebilirlik” projesi tanıtıldı

1. sayfadan devam
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Başbakan Borisov, Türk Alcomet Aluminium 
AD Şirketi'nin Ek Tesislerini Hizmete Açtı                   
Bulgaristan'ın kuzeydoğusun-

daki Şumnu şehrinde alümin-
yum folyo üretim sektöründe 

13 yıldır faaliyet gösteren Türk 
Alcomet Aluminium AD şirketi-
nin 15 milyon avro değerinde ek 
üretim tesisleri hizmete açıldı.

Törene katılan Başbakan Boy-
ko Borisov, Ekonomi, Enerji ve 
Turizm Bakanı Delyan Dobrev, 
ve Çalışma ve Sosyal Bakanı 
Totü Mladenov şirketin çalışma-
larını, diğer yatırımcılara örnek 

olarak gösterdiler.
Bakan Dobrev, Avrupa Birliği 

(AB) destekli "Rekabet Edebilir-

lik Çalışma Programı"ndan ya-
rarlanan Alkomet'in üretimdeki 
enerji harcamalarını yüzde 30 
oranında azaltacağını bildirdi.

Alkomet'in son 13 yılda tüke-
tici folyo alanında üretimine 65 
milyon avroyu aşan bir yatırım 
yaptığının altını çizen Dobrev, 
"Avrupa tüketici folyo pazarının 
yüzde 20'sini elinde tutan şirket, 

bu sektörde en büyük isimlerin-
den biridir" dedi.

Yapılan son yatırım sayesinde 

2013 yılında 36 yeni iş yerinin 
açılması bekleniyor. Fabrikanın 
yıllık üretim kapasitesinin 55 
bin tondan 80 bin tona çıkması, 
yıllık cirosunun ise 200 milyon 
avroya ulaşması öngörülüyor.

Törene Alkomet yöneticileri, 
Şumnu Belediye yetkilileri ve 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
İsmail Aramaz da katıldı. aa

Edirne Valisi Hasan Duruer Kırcaali’yi ziyaret etti
Paşmaklı’dayız (Smolyan). İki 
tarafın da büyük potansiyeli 
olduğuna inanıyorum ve bizim 
onu geliştirmemiz gerekiyor. 
İşbirliği yapabileceğimiz çok 
konuların olduğuna inanıyo-
rum. Bunları turizm, kültürel, 
sosyal ve ekonomik ilişkiler 
olarak değerlendiriyoruz. He-
yetimizde de bu konularla ilgili 
arkadaşlarımız var”. 
Hasan Duruer, Edirne’den 

Kırcaali’ye gelecek yatırımcılar 
ve Arda nehrinden oluşan su 
taşkınları hakkındaki soruları 
şöyle cevapladı: “Bizim heye-
timizde en başta Borsa Baş-
kanımız, Ticaret Odası Baş-
kanımız var. İşbirliği yapılacak 
konularda arkadaşlarımız giri-
şimde bulunacak. Daha sonra 
iş adamlarıyla birlikte buraya 
tekrar gelmek niyetindeyiz. 
Yatırımların yapılması her iki 
tarafın menfaatinedir. Zaten 
burada 400 kişinin çalıştığı 
bir Türk firması var. Arzumuz 
yatırımların devam etmesidir. 
Arda ve Meriç nehirlerinden 
kaynaklanan su taşkınları ko-
nusunda da yatırımlar yapmak 
istiyoruz. Bu konuda daha 

1. sayfadan devam önce yapılan anlaşmaların 
biran önce faaliyete geçmesi 
her iki tarafın menfaatinedir”. 

Başkan Azis konuklarına 
Kırcaali’de yapılan ekonomik, 
kültürel, sosyal faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Kırcaali 
il merkezi olarak Türkiye’de 
yerel yönetimlerle iyi ilişkiler 

yürüttüğünü ileri sürdü. 
Yönetime gelmesinden bu 

yana Türkiye Tekirdağ, İstan-

bul/Gaziosmanpaşa, Bursa/
Osmangazi ve İzmir Büyük-
şehir belediyeleriyle kardeş 
olduğuklarını belirtti. Bunun 
sonucunda şu ana kadar çe-
şitli ve özellikle kültürel ve sos-

yal alanlarda ortak çalışmalar 
yapıldığını kaydetti. 
Başkan, Edirne Valiliği ile 

iyi bir diyalog içerisinde bu-
lunduklarını ve Kırcaali için 
çok önemli konularda yardım 
gördüklerini vurgulayarak, 
son yıllarda Kırcaali’ye  büyük 
yatırımlar yapıldığını söyledi. 
70-80 dönümlük boş bir ara-
ziye iki fabrikanın kurulduğunu 
bildirdi. 
Bunlardan birisi Teklas, diğe-

ri ise Termal Elektronik şirketi 
olduğunu ve bu iki fabrikada 
yıl sonuna kadar yaklaşık 1100 
kişiye varan yeni iş yerleri açı-
lacağını söyledi. Bunların dı-
şında daha önce Şahinler şir-
ketinin ve başka daha küçük 
firmaların Kırcaali’de yatırım 
yaptıklarını paylaştı. Hasan 
Aziz, “Biz yerel yönetim ola-
rak, Kırcaali Belediye Başkanı 
olarak her zaman yatırımcılara 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Umarım bundan sonra da bu 
çalışmaların sonucunda yeni 
yeni yardımlar gerçekleşecek” 
dedi. Başkan, en yakın za-
manda özel bir çalışma ekibi 
oluşturulacağını ve bu ekibin 
T. C. Filibe Başkonsolosunun 
da yardımıyla Türkiye’nin çe-
şitli yerlerinden iş adamlarıyla 
görüşüp Kırcaali’nin potansi-
yelini ve Avrupa Birliği Fonla-
rının değerlendirilmesi üzere 
yatırımlar hakkında konuşa-
caklarını açıkladı. Kırcaali’nin 
Bulgaristan’da en büyük sana-
yi bölgesine sahip olduğunu 
ileri sürdü. Belediye’ye ait AB 
destekli yaklaşık 300 dönüm-
lük bir sanayi bölgesi mev-
cut olduğunu paylaştı. Sayın 
Azis, Edirne Valisinin ve Filibe 
Başkonsolosu’nun desteğiyle, 
Kırcaali Türk ve Kültür Sanat 
Derneği tarafından düzenle-
nen 1. Uluslararası Balkan 
Türk Şairleri Buluşmasının 
çok önemli bir proje olduğu-

nun altını çizdi. Bulgaristan’da 
Türk kültürünün geliştirilmesi 
açısından yerel yönetim olarak 
çok sayıda çalışmalar yapıldı-
ğını, özellikle Anadili Türkçe-
nin okullarda zorunlu olarak 
okutulmasının temsil ettiği 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisinin de birinci he-
deflerinden olduğunu vurgula-
dı. Bu yönde 7 yıldır Kırcaali 
Belediyesi, Sofya Üniversitesi 
ve Ankara Bilkent Üniversitesi 
ile ortaklaşa olarak Kırcaali ve 
Ankara’da ülke çapından Türk-
çe öğretmenleriyle seminerler 
düzenlendiğini belirtti. 
Tekirdağ ve Osmangazi be-

lediyelerinin yardımıyla her 
yıl Kırcaali’den bir grup öğ-
rencinin Türkiye’de tatil yap-
tığını belirtti. Böylece Kırcaali 
Belediyesi’nden öğrencilerin 
üçte ikisini Türkiye’ye gön-
derdiklerini kaydetti. Başkan, 
Kırcaali’nin hoşgörü merkezi 
olduğunu ve olmaya devam 
edeceğini savundu. Bu bağ-
lamda sadece Kırcaali’de 
Balkan Türk Folklor Festivali 
yapıldığının da altını çizdi. 
Edirne Valisi, Şumnu bölgesi 

ve Filibe’den sonra Kırcaali’nin 
Bulgaristan’da ziyaret ettiği 
üçüncü şehir olduğunu dile 
getirdi. Hasan Duruer, “Baş-
kanımızın söylediklerinden 
dolayı çok büyük memnuniyet 
duydum. Kırcaali’nin potan-
siyeli konusunda ve sosyal 
faaliyetlerden dolayı önemli 
gelişmeler olmuştur. Bu bizi 
ziyadesiyle memnun etmiştir” 
dedi. Vali, kültürel ve sosyal 
ilişkiler dışında, Hasan Azis’in 
talepleri doğrultusunda eğitim, 
spor ve tarım alanlarında   or-
tak projeler yapılacağını haber 
verdi. Kırcaali’de yapılacak bü-
yük cami ve diğer tüm konular-
da daima yardımcı olacaklarını 
vurguladı.  
T. C. Filibe Başkonsolosu 

Şener Cebeci, Edirne Valisi 
ve beraberindeki heyeti se-
lamlarken, amacın Kırcaali ile 
olan iyi ilişkilerin somut bir iş-
birliğine dönüştürülmesi oldu-
ğunu söyledi. Başkonsolos, bu 
konuda daima yardıma hazır 
olduğunu vurguladı. 
Konuşmalar Başkan Azis ile 

Edirne Valisi’nin karşılıklı hedi-
ye sunumuyla sona erdi. Daha 
sonra konuklar Momçilgrad 
(Mestanlı) İlahiyat Lisesini, 
Kırcaali Bölge Müftülüğünü, 
“Teklas” şirketini, Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’ni de ziyaret 
ettiler. 
Aynı akşam Hasan Duruer 

ve Filibe Başkonsolosu Şener 
Cebeçi, Edirne Valiliğinin des-
teğiyle  Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği tarafından dü-
zenlenen 1.Uluslararası Bal-
kan Türk Şairleri Buluşmasın-
da hazır bulundular. 
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Her hastanın ulaşabileceği tıp ürünleri elektronik sicili olacak
Sağlık Bakanı Desislava 

Atanasova, “1 Ocak 2013 ta-
rihinden itibaren tüm hasta-
ların elektronik ortamda ula-
şabilecekleri tıp ürünleri sicili 
olacak” diye beyan etti. 
137 000 tıp ürününün yer 

aldığı veri tabanı İlaç İcra 
Ajansının web sitesine yük-
lenecek. Bu ürünler Ulu-
sal Sağlık Sigorta Kasası 
(NZOK), devlet bütçesi ve 
sağlık kurumlarının bütçe-
sinden ödenmekte. 
1 Ocak’tan itibaren hasta 

vatandaşlar belirli bir tıp ürü-
nü fiyatının tamamlanması 
için gereken ödemenin mik-
tarı ve üreticisi ile dağıtıcısı 
hakkında bilgi sahibi olacak-

lar. Tıp ürünün satış fiyatı ilan 
edilmeyecek. 

Bakan Atanasova’nın ifade-
sine göre ürünün satış fiyatı 

bilinirse, alışverişte pazarlık 
yapmaya kalkışılması tehlike-

si mevcut, bu ise istenilme-
yen bir şeydir. 

Bu fiyatlara ilişkin bilgiye 
NZOK, Sağlık Bakanlığı ve 
Çalışma ve Sosyal Politika 
Bakanlığı gibi yetkilendirilmiş 
kurumlar sahip olacak. 
Desislava Atanasova, bir 

hastanın bir tıp ürününe ge-
rekenden fazla ödeme yaptı-
ğına dair şüphesi olduğunda 
istediği bilgilerin verileceğini 
söyledi. 
Tıp ürünlerine ilişkin elektro-

nik veri tabanı oluşturulması 
projesi İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı gereğince finan-
se edilmekte. Bakanlıktan, 
amacın tıp ürünlerinin fiyatı 
yönünde yapılan spekülas-
yonlara son verip, bu konuda 

şeffaf bir politika yürütülmesi 
olduğunu belirttiler. 
1 Temmuz 2013 yılından iti-

baren bakanlıktan bu elekt-
ronik sicile dayanarak tıp 
ürünlerinin fiyatı için pazarlık 
yapmaları bekleniyor. 
Sağlık Bakanlığı’ndan bu yıl 

ocak ayından ağustos ayına 
kadar her ay ortalama 21,5 
eczaneye toptan ve peraken-
de ticaret yapmaları için izin 
belgesi verilmiş. 
Sağlık Bakanı, bu dönemde 

iflas eden eczanelerin olma-
dığını ve Bulgaristan Ecza-
neler Birliği tarafından buna 
ilişkin duyulan endişenin asıl-
sız olduğunu izah etti.

Savunma Bakanlığı Orduya Yeni 
Veya İkinci El Savaş Uçağı Alacak
Bulgaristan Savunma Bakanı 

Anü Angelov, ihale açılmadan, 

hükümetler arası görüşmeler 
yapmak suretiyle yeni veya 
ikinci el savaş uçağı alımı için 
prosedür başlatıldığını bildirdi.

Savunma Bakanı Angelov, 
bakan yardımcıları ve ordunun 
yüksek komutanları ile Sofya'nın 
kuzeydoğusunda Ribaritza as-
keri tesislerinde düzenlediği 
ortak basın toplantısında, silahlı 

kuvvetlerde reform çalışmaları 
ve belirlenen yeni hedeflerle il-

gili bilgi verdi.
Angelov, silahlı kuvvetlerin en 

önemli ihtiyaçları arasında, tek-
nolojik ömrü sona ermek üzere 
olan Rus yapımı Mig- 21 ve Mig 
-29 savaş uçakları yerine alına-
cak, yeni savaş uçakları bulun-
duğunu belirtti.

Savunma Bakanlığının ekim 
ayı başında hükümete önerge 

verip yeni veya ikinci el uçak sa-
tabilecek ülkelerin hükümetleri 
ile görüşmelerin yapılmasına 
yetki alacağını kaydeden Ange-
lov, prosedürün tamamen şeffaf 
olacağını söyledi.

Angelov, ikinci el uçak için 
Hollanda, Portekiz, ABD, Bel-
çika, Norveç, Almanya ve İtal-
ya hükümetleriyle görüşmeler 
yapılacağını, teklife göre İsveçli 
Gripen tipi yeni uçakların alımı-
nın da söz konusu olabileceğini 
ifade etti.

Bakan Angelov, projeye yak-
laşık 400 milyon avro ayrılaca-
ğını, yeni F-16 veya Eurofighter 
uçakların alımının şimdilik ola-
naksız göründüğünü vurgulaya-
rak, ikinci el uçakların alınma-
sının daha muhtemel olduğunu 
bildirdi.

Angelov, askeri personelin 
sosyal hakları ve ücretlendiril-
mesi alanında yapılan düzenle-
meler sonucu, maaşlara yüzde 
7 ile yüzde 9 arasında zam ya-
pılacağını sözlerine ekledi.

                       Kırcaali Haber

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için para yardımı veriliyor
Çalışma ve Sosyal Politika 

Bakanlığı Basın Merkezinden 
küçük işletme ve büyük kuru-
luşlara çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi amacıyla top-
lam 42 milyon leva verileceği 
bildirildi. 
Mali kaynaklardan 350 kuru-

luşun faydalanması bekleniyor. 
Her birinin 50 bin ile 200 bin 
leva arası devletten para alma 
şansı var. Para yardımıyla iş 
yerlerinin modernize edilmesi, 
mevcut yapıların yeniden inşa 
edilmesi veya bu yapıların, 
teknolojik süreçlerin, makine 

ve tesislerin güvenli hale geti-
rilmesi, koruyucu ekipman ve 
giysiler alınması, yeni teknik 
donanıma sahip kuruluşlarda 
güvenli çalışma koşulları stan-
dartları yaratılması ve işçilerin 
eğitilmesi amaçlanıyor. 
Küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelere para yardımı hibe 
olarak verilecek, büyük kuru-
luşların ise yüzde 20 oranında 
katkı payı olması gerekiyor. 
Bu paradan 35,5 milyon leva 

Avrupa Sosyal Fonundan, 6,2 
milyon leva ise devlet bütçe-
sinden sağlanmak. 

Bu şema 2014 yılının sonuna 
kadar uygulamada olacak. So-
nuçta iş kazalarının dörtte bir 
azalması bekleniyor. 
Bu yardımı almak için şirket 

sahiplerinin 2012 yılının sonu-
na kadar İstihdam Ajansına 
başvurmaları gerekmekte. 
Artık sona eren şemanın bi-

rinci aşamasında kuruma fi-
nanse edilmesi için 410 proje 
sunulmuş. Onlardan toplam 
30 milyon tutarındaki 239 pro-
jenin onaylandığı belirtildi. 

                 Kırcaali Haber

Kış hazırlıkları masaya yatırıldı
Kırcaali İl Afet ve Acil Durumlar Kurulu’nun yaptığı oturumunda 

ilgili kurumların kötü hava şartlarında harekete geçmek için olan 
hazırlıkları ele alındı. Oturum, Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova 
tarafından yönetildi. 

Gelecek kışın nüfus ve altyapı üzerinde olasılı etki yaratmasına 
karşı alınan önlemlere ilişkin merkezi idarenin bölgesel birimleri ve 
belediye temsilcileri tarafından raporlar sunuldu. Yangın Güvenliği 
ve Sivil Koruma (PBZN) İl Yönetimi, Kırcaali Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Şubesi, 112 Acil Servisi, Acil Yardım Servisi, 
Bölgesel Sağlık Müfettişliği, Bölge Eğitim Müfettişliği, Bulgar Kı-
zılhaç İl Teşkilatı, Gıda Güvenliği Ajansı Kırcaali Şubesi, Su ve 
Kanalizasyon Şirketi, EVN Elektrik Dağıtım Şirketi, Karayolları İl 
Yönetim Müdürlüğü ve Arda ve Kırcaali baraj bölgeleri yöneticileri 
acil durumların kontrol alına alınması için gereken teknik donanım 
ve insan kaynaklarına sahip olduklarını dile getirdiler. 

Kırcaali İlinde bulunan ulusal karayolları ağına bağlı yolların 
bakımını 4 yıllık sözleşmesi olan “Kırcaali” şirketler birleşimi ya-
pacak. 

20 Ekim 2012 tarihinden itibaren Karayolları Kırcaali İl Yönetim 

Müdürlüğünde vardiyalı çalışma sistemine geçilmiştir. Acil durum-
larda gece gündüz aralıksız olarak 6-23-00 telefonu aranılabilir. 
Belediyeler kar temizleme şirketi seçilmesine ilişkin prosedürleri 
bitirmek üzere ve Kasım ayı başlarında sözleşmeler imzalanması 
bekleniyor. PBZN İl Yönetim Dairesi Başkanı Komiser Hristo To-
dorov sadece yönettiği kuruma güvenilmemesi için yerel iktidar 
temsilcilerine kışın yola düşen ağaç, taş kütlelerinin ortadan kaldı-
rılması, yolda kalan araçların çekilmesi, hemodiyaliz programında 
olan hastaların taşınmasının kimin angajmanı olduğuna dair karar 
çıkartılması çağrısında bulundu. 

Trafik Denetleme Şubesinden geçen yıl olduğu gibi yolların bakı-
mını yapan şirketlere ait makinelerin teknik denetimden geçmeden 
ve zorunlu olan Sivil Sorumluluğu sigortası olmaksızın çalıştırıl-
masına izin vermeyeceklerine dair uyarıda bulundular. 

Bulgar Kızılhaç İl Teşkilatının temsilcileri, evsiz kimselerin ba-
rındırılması için Kriz Merkezi kurulması gerektiğini savundu. Gıda 
Güvenliği Ajansından Dr. Grozev, belediye temsilcilerine ağır kış 
koşullarında hayvanlarda ölümün arttığını ve onların gömülmesi 
için yerlerin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. 

EVN’den yüksek hızlı araçlardan başka, zor erişilebilen bölgele-
re helikopter kullanma imkanına sahip olduklarını açıkladılar. 



 6
  Kırcaali Haber  621 Kasım 2012 HABERLER

Bakan Mladenov: "Avrupa Komisyonu'nun Ara 
Gözetim Raporu Hazırlama Tehdidi Dürüst Değil"
Bulgaristan Dışişleri Ba-

kanı Nikolay Mladenov, 
ülkedeki adalet sistemin 
çalışmalarına ilişkin ara 
gözetim raporu hazırla-
mayı planlayan Avrupa 
Komisyonu'nu (AK) eleş-
tirdi.

Mladenov, Bulgaristan 
Ulusal Televizyonu'na 
(BNT) yaptığı açıklama-
da, 'AK'ın Bulgaristan ile 
ilgili aragözetim raporu 
hazırlama tehdidi dürüst 
değil, söylentilere neden 
oluyor" dedi.

Mladenov'a göre ara 
raporun olup olmama-
sı, Bulgaristan ile ilgili 
Temmuz'da açıklanan son 
raporda verilen talimatla-

rın yerine getirilmesine 
bağlı olacak. "Eminim ki, 

yılsonuna dek adalet ve 
içişleri alanında ciddi bir 

ilerleme kaydedeceğiz" 
diyen Mladenov, AK'yi 

ima ederek "Her bir ku-
rum sahip olduğu yetkile-

rine sadık kalmalıdır" diye 
konuştu.

AK, 2007 yılında Avrupa 
Birliği (AB) üyeliğine kabul 
edilen Bulgaristan'da ada-
let ve iç güvenlik sistemi 
ile ilgili duyduğu endişe-
lerini hazırladığı gözetim 
raporlarında düzenli ola-
rak dile getiriyor.

Bulgaristan'da 9 yıllık 
bir dönem için kadro-
su oluşturulan Anayasa 
Mahkemesi'nde üye se-
çimini titizlikle gözetleyen 
AK, hakkında suç duyu-
rusu bulunan, parlamen-
to tarafından üye olarak 
seçilen milletvekili Veneta 
Markovska'nın seçimine 
tepki göstermişti.

Parlamento, bu tep-
kiyi göz ardı ederek, 
Markovska'yı Anayasa 
Mahkemesi'ne atamaya 
karar vermişti. Avrupa 
Komisyonu Sözcüsü Oli-
vier Bailly ise yaptığı açık-
lamada, Bulgaristan'daki 
Anayasa Mahkemesi'nde 

kadro çalışmaları yüzün-
den bir ara gözetim rapo-
runun hazırlanabileceğini 
bildirmişti.

Bulgaristan ile ilgili ola-
ğan gözetim raporunun 
2013 yılının sonunda ya-
yınlanması bekleniyor.

            Kırcaali Haber

İlde on şirket sistemli olarak işçilere ücret ödemeyi geciktiriyor
Kırcaali İş Müfettişliği 

tarafından verilen bilgiye 
göre 2012 yılının başın-
dan bu yana yapılan de-
netimlerde iş kanunlarıyla 
ilgili 6 341 ihlal tespit edil-
di. Onlardan 3643’ü sağ-
lık ve güvenli iş koşulları 
istemlerine uyulmaması, 
2698 ise İş Kanununun 
ihlal edilmesinden ibaret. 
İş müfettişleri talimatlarını 
yerine getirmedikleri için 
yaklaşık 20 şirkete para 
cezası kestiler. Kırcaali 
İlinde faaliyet sürdüren ti-
cari kuruluşlara işçi ücreti 
ödemedikleri için 355 ida-
ri tedbir uygulandı. İl ça-
pında 10 şirketin sistemli 
olarak işçilerine aylık 
ücretlerini geciktirmekte. 
Bu şirketlerin genellikle 
metalürji, inşaat, tekstil 
ve gıda üretimi sektör-
lerinde faaliyet yapıyor. 
Onların arasında Kurşun 

ve Çinko Fabrikası birinci 
yerde. Fabrika aleyhine 
kesilen ceza makbuzları 
1 500’den 15 000 levaya 
kadar ceza ödemesini 
öngörüyor. Ayrıca sıra 
dışı işçi çalıştırmak için 
53, sözleşme olmadan 
çalıştırmak yüzünden ise 
311 idari tedbir uygula-
ması yapıldı. Bazı ceza-
ların inşaat, ormancılık 
ve madencilik alanında 
güvenlik altına alınmayan 
yerlerde işçi çalıştırılması 
için kesildi. İş kanunlarına 
uymayan şirketlerin çoğu 
Kırcaali,  Momçilgrad 
(Mestanlı) ve Krumovgrad 
(Koşukavak) belediyele-
rinde bulunuyor. İş mü-
fettişlerinin müdahalesi 
sonucu, geciktirilen aylık 
ücretlerinin büyük bölümü 
ödendi. 

Artık üçüncü yıl İş Mü-
fettişliği Genel Müdürlüğü 

tarafından müsabaka ile 
seçilecek olan işçilerine 
sağlıklı ve güvenli çalışma 
koşulları yaratan işveren-
lere yıllık ulusal ödül veri-

lecek. Bu şirketler küçük, 
orta ve büyük işletmeler 
olarak üç kategoride ya-
rışacaklar. 

İş yerinde risklerin önle-

mini alarak, kontrol sağ-
layan ve iyi uygulamalara 
dair güzel örnek teşkil 
eden şirketler ödüllendi-
rilecek. 

Ülke genelinde İş Müfet-
tişliği Genel Müdürlüğü iş 
yerlerinde stres ölçüsünü 
tespit etme çalışmaları 
sürüyor.

Kırcaali İlinde 6 127 kişiye odun ve kömür yardımı yapılacak
Kırcaali Bölgesel Sosyal 

Yardımlaşma Müdürlüğü 
tarafından 26 Ekim 2012 
tarihinde çıkartılan karar-
la gelecek kış sezonunda 
6 127 kişiye odun ve kö-
mür yardımı yapılacak. 
Bu kış sezonu için yar-

dım alma talebinde bulu-
nanların sayısında yük-
selme görülüyor. Buna 
sebep olarak ekonomik 
krizin etkisiyle insanların 
gittikçe fakirleşmesi gös-
teriliyor. 
Kırcaali İlinde yardım 

talebinde bulunanla-
rın sayısı 9 777 olduğu 
açıklandı. Bu amaçla en 

çok dilekçenin Kırcaali ve 
Krumovgrad (Koşukavak) 
belediyelerinde, en az ise 
Çernooçene belediyesin-

dedir. 
En çok odun ve kömür 

yardımı alacak maddi du-
rumu iyi olmayan kişi ve 

aileler 1 580 olarak Kır-
caali Belediyesinde bulu-
nuyor. Ardından Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediyesi ge-
liyor. Orada 1096 kişi bu 
yardımdan faydalanacak. 
Krumovgrad (Koşuka-
vak) Belediyesinde 829, 
Cebel’de (Şeyh Cuma) 
ise 632 kişi yardım gö-
recek.
Gelirlerle ilgili yanlış 

bilgi veren 11 kişi ve aile-
ye ceza kesildiği ve do-
layısıyla belirli süre için 
aldıkları yardım parasını 
geri iade etmek zorunda 
kaldıkları haberi verildi. 
             Kırcaali Haber

Kırcaali İlinde 81 ağır trafik kazası 
Kırcaali Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre 

Kırcaali İlinde bu yılın başından beri 81 ağır trafik ka-
zası meydana gelmiş. 

Bölgede yıl başından 30 Ekim 2012 tarihine ka-
dar toplam 319 trafik kazası kaydedilmiş. Onlardan 
81’inin ağır olarak 3 ölü ile 100 yaralı olmasına sebep 
olmuş. 

Geçen yılın aynı döneminde toplam 394 trafik kazası 
olmuş. 106 ağır kazada can kaybı yokken, 144 kişi ya-
ralanmış. İstatistikler, trafik kazalarının 75, ölü ve yaralı 
olan ağır kazaların da 25 ile azaldığını, ağır kazalarda 
ölü sayısının 3 kişi ile yükseldiğini ve yaralıların 44 kişi 
ile azaldığını gösteriyor. Sadece maddi kayıplar tespit 
edilen hafif trafik kazalarının sayısı 50 ile azalmış. 

Ağır trafik kazalarının yarısı Kırcaali’de meydana 
gelmiş. Bu yıl kentte 41 ağır kaza olurken, geçen yıl 
aynı dönemde 47 olduğu belirtiliyor. 

Geçen kış Kırcaali Emniyet Müdürlüğü’nün sınırların-
da toplam 138 trafik kazası meydana gelmiş. Onlardan 
27’sinde can kaybı olmaksızın 36 yaralı tespit edilmiş. 
111 kaza ise maddi hasarlarla sonuçlanmış. 

Trafik polisinin yaptığı değerlendirmeye göre kış ko-
şullarında yolların kötü durumda olması yüzünden 28 
kaza meydana gelmiş. Onların 4’ünde can kaybı yok-
tur, fakat 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş-
tur. Ayrıca 24 kaza sonucu maddi zarar görülmüş. 

Geçen yıl için trafik kazaların istatistiklerinde en teh-
likeli aralık ayı gösteriliyor. O zaman meydana gelen 
41 kazada 17 kişi yaralanmış. Ardından 37 kaza 8 kişi 
yaralı ile kasım ayı izliyor. 

Devlet, ekmek üretim 
sektörü ile ilgilenmiyor
Bulgaristan Ekmek Üreticileri ve Tatlıcıları Fede-

rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Maryana 
Kukuşeva, “Bu yıl içerisinde ülkede 7 büyük ekmek 
fabrikası kapatıldı, bu ise yaklaşık 1 500 kişinin işsiz 
kaldığını ve şirketler arası borçlanmanın yüksek sevi-
yede olduğunu gösteriyor” diye bildirdi. 

Serbest pazar ekonomisi olduğu için devletin bu 
sektördeki fabrikaların iflas etmesinden ilgilenmediği-
ni belirten Kukuşeva, yine de iş adamlarına güvence 
vermesi ve ekmek üretim sektörünün gelişmesi ge-
rektiğini vurguladı. 

Kukuşeva iş dünyasında yaşanılan sorunlara deği-
nerek ülkede elektriğin, ulaşım ve başka hizmet fiyat-
larının sabit olmadığını, fakat aynı zamanda çalışma 
verimliliği dikkate alınmadan asgari ücretin ve mini-
mum sigorta tutarının yükseltildiğini söyledi. 

Kukuşeva’nın ifadesine göre çoğu Avrupa ülkelerin-
de ekmek için ödenilen katma değer vergisi minimum 
tutarda veya eksik, Bulgaristan’da ekmek üreticilerinin 
farklılaştırılmış vergi oranı uygulaması yürürlüğe sok-
ma çabaları başarılı olmadı. 

Kukuşeva, ekmek üreticilerini teşvik eden bir devlet 
politikası olmaması sorununu da yorumladı.

Kukuşeva, “Bulgaristan’da sanki ikinci el bir eko-
nomi geliştirmeye başladık. Ticaret zincirinde yoğun 
bir şekilde ikinci el eşyalar satılıyor. Bizim de ikinci el 
devlet mi olacağız, yoksa geleneksel lezzetli Bulgar 
yiyecekleri üretip, Avrupa’da tanıtarak birer Avrupalı 
özgüveniyle piyasaya sunmaya başlayacak mıyız so-
rusuna cevap arıyoruz” diye belirtti. 
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Milletvekili Günay Sefer: "Savcılık Siyasi İsteklere Hizmet Ediyor"
Yolsuzluğa karıştığı 

iddiasıyla hakkında so-
ruşturma açılması için 
dokunulmazlığından 
vazgeçen, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu muhalefet 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Milletvekili 
Günay Sefer, "Savcılık 
siyasi isteklere hizmet 
ediyor" diye konuştu.
Cumhuriyet Başsav-

cısı Boris Velçev tara-
fından dokunulmazlığı 
kaldırılması istenilen 
Günay Sefer, hakkında 
benzer suçlamalar bu-
lunan meslektaşı Mithat 

Tabakov ile 31 Eylül'de 
dokunulmazlığından 
vazgeçmişti.
Sefer, BTV kanalına 

yaptığı açıklamada, 
savcılığı yanlı davran-
makla suçlayarak, "Biz-
zat başsavcı tarafından 
yönetilen belirli savcılar, 
böyle işlere hizmet ede-
rek, kariyerlerinde hızla 
ilerliyorlar" dedi.
Bazı kişilere karşı yü-

rütülen benzer "düzme-
ce davalar" yüzünden 
20 milyon avroya yakın 
devlet parası harcandı-
ğını öne süren Sefer, 
sözde sahte evrak dü-

zenlemekle suçlandığı 
soruşturmayı "derin an-

lam taşıyan bir hikaye" 
olarak nitelendirdi.

Bulgaristan'da bazı 
çevrelerin HÖH'den 

seçmen çalmaya çalış-
tığını ileri süren Sefer, 

"Bunun için HÖH'deki 
önemli kişileri devre 
dışı bırakmaya çalışı-
yorlar" dedi.
Geçmişte yargılandığı 

başka davalardan dola-
yı devletin el koyduğu 4 
milyon avro değerinde 
fabrika, otopark, dai-
re ve motorlu araçlara 
üzülmediğini belirten 
Sefer, "Üzülecek bir 
şey yok, çünkü dünya-
ya varlıklı olarak gelme-
dim" dedi.
Günay Sefer, kendisi-

ne destek veren HÖH 
Lideri Ahmet Doğan'ın 
alınacak mahkeme ka-

rarına karşı çıkmaya-
cağını da önemle vur-
guladı.
Mithat Tabakov ve Gü-

nay Sefer, belgede sah-
tecilik, dolandırıcılık ve 
yetkilerini kötüye kullan-
makla itham ediliyor.
Eski Başsavcı Velçev, 

Sefer ve Tabakov aley-
hinde güçlü kanıtların 
bulunduğunu bildirmiş-
ti.
Bulgaristan'da 2 yıldan 

fazla ceza öngören so-
ruşturmalar için millet-
vekillerin dokunulmaz-
lığı her bir dava ile ilgili 
ayrı ayrı kaldırılıyor.

Çocuklar, Kırcaali’nin gelişimine dair fikirlerini resimle tanıttılar
Kırcaali İl Bilgi Merkezin-

de “Avrupa Birliğinin Be-
nim Şehrimi Nasıl Değiş-
tirmesini İstiyorum?” baş-
lığı altında gerçekleştirilen 
ulusal resim yarışmasının 
birinci aşamasında ilk sı-
ralara giren çocuklara 
ödüller sunuldu.

Ödüller Merkez Bilgi ve 
Koordinasyon Kurumu 
tarafından sağlandı. İki 
yaş grubunda birinci olan 
Simona Çauşeva ve Cu-
liya Kocamanova’nın ya-
rışmanın diğer aşaması-
na katılarak büyük ödülü 
kazanmak için mücadele 
edecekler. 

Resim yarışması ulusal 
çapta il bilgi merkezlerinin 
desteğiyle gerçekleştirili-
yor. 17 Eylül 2012 tarihin-
de start verilen müsabaka 
19 Ekim’e kadar sürdü. Bu 
yarışmaya 6-10 ve 11-12 
yaş gruplarından çocuklar 
katıldı. 

Bu doğrultuda Kırcaali İl 
Merkezine yaklaşık 300 
resim sunuldu. Eserle-
rinde çocuklar Kırcaali’de 

olmasını istedikleri ge-
nelde yeşil ve temiz doğa 
manzaraları, çok sayıda 
çeşitli eğlence parkları, 
kimsesiz çocuk yurtları, 
hayvan barınakları, bi-

siklet yolları, su parkları, 
hayvanat bahçeleri, 3D 
sinema salonları, met-

rolar gibi çeşitli fikirlerini 
resmetmişler. Resimlerin 
beş seçkin yaratıcıdan 
oluşan jüri tarafından de-
ğerlendirildi. 

Ödül töreninde Kırcaali 

İl Bilgi Merkezi Başkanı 
Dora Hristova, Kırcaa-
li Bölge Eğitim Müdürü 

Grozdan Kolev, Kırcaali 
Belediyesi Proje Yöne-
timi Daire Başkanı Na-
dejda Tsvetkova, okul 
ve anaokulu müdürleri, 
öğretmenler ve yarışma-

ya katılan çocuklar hazır 
bulundular. 

Dora Hristova, Kırcaali 

İlinin de ulusal çapta yapı-
lan bu sıra dışı yarışmaya 
katıldığından çok mem-
nun olduğunu dile getirdi. 
Müsabakaya katılan tüm 
çocuklara ve öğretmen-
lerine, Bölge Eğitim Mü-
fettişliği ve Kırcaali Be-
lediyesine teşekkür etti. 
Yarışmayı Avrupa Birliği 
Fonlarının Kullanımından 
Sorumlu Bakan Tomis-
lav Donçev’in 17 Eylül’de 
ilan ettiğini hatırlattı. Sa-
yın Hristova, çocukların 
şehirde nelerin olmasına 
dair fikirlerinin paylaşıl-
ması için resimleri Bele-
diye yönetimine sunaca-
ğını söyledi. Çocukların 
resimlerde yansıttıkları 
hayallerinin gerçek olma-
sını diledi. 

Kırcaali Eğitim Müdürü 
Grozdan Kolev ve Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis adına Nadejda Tsvet-
kova yarışmada emeği 
geçen herkese teşekkür 
ettiler. Sayın Tsvetkova, 
sadece böyle resim ya-
rışmalarında çocukların 
isteklerini ifade etmek-
le kalmayıp, Kırcaali’nin 
daha güzel geleceği için 
her zaman hep birlikte 
mücadele etmemiz ge-
rektiğini vurguladı. Bu re-
simlerin gelecek ay Bele-
diye binasının fuayesinde 
sergileneceğini açıkladı. 

Daha sonra il çapında 
yapılan resim yarışma-
sında ilk sıralara giren 
çocuklara takdir belgesi 
ile okul malzemelerinden 
ibaret ödüller sunuldu. İki 
yaş grup birincileri dışın-
da katılımcılara da ödüller 
verildi.  Kırcaali Haber

HÖH temsilcileri: “Hükümet, Belediye 
hastanelerini kasten mali sıkıntıya sokuyor”
Parlamentoda Hak ve 

Özgür lükler Hareket i 
(HÖH) temsilcileri, devle-
tin Belediye hastanelerini 
kasten mali sıkıntıya sok-
mayı hedeflediğini ileri 
sürdüler. HÖH’lüler 2013 
Bütçesinin tartışmaların-
da devletin Belediye has-
tanelerinde acil yardım 
servislerinin faaliyetini 
finanse etmesinin öneril-
mesini ve ayrıca zor ula-
şılan, dağlık ve yarı dağlık 

bölgelerde bulunan sağlık 
kurumlarına tekrar süb-
vansiyonlar sağlanmasını 
ısrar ettiler.

Parlamentoda düzenle-
nen basın toplantısında 
HÖH Milletvekili Dr. Ni-
gar Cafer, Sağlık Bakanı 
Desislava Atanasova’yı 
bu yönde suçladı. 

Sayın Cafer, Bakan 
Atanasova’nın hastane-
lerin borçlarının 360 mil-
yon leva olmasına izin 

verdiğini ileri sürdü. Mil-
letvekilinin ifadesine göre 
Bakanın yerel iktidar tem-
silcilerini kötü yöneticiler 
olarak suçlaması esaslı 
değil, çünkü 360 milyon 
leva borçtan 300’ü devlet 
sağlık kurumlarına aittir, 
onların devlet yöneticisi 
ise Sağlık Bakanıdır. 

Dr. Nigar Cafer’in ifade-
sine göre Belediye has-
taneleri Bulgaristan’da 
hastane hizmetleri için 

ayrılan mali kaynakların 
yüzde 17’sini kullanıyor. 
Fakat aynı zamanda bu 
hastaneler ülke sınırları 
içindeki nüfusun üçte iki-
sinin sağlık gereksinimle-
rini karşılıyor. Dr. Cafer, 
Belediye hastanelerine 
Avrupa Birliği Fonlarından 
mali kaynaklar alınması 
bakımından da ayrımcı 
davranıldığını iddia etti. 

           Kırcaali Haber

Volen Siderov: Beni 
ABD’den koruyun!

Ataka Partisi Lideri Volen Siderov, Mec-
lis Başkanı Tsetska Tsaçeva’ya gönder-
diği mektupta kendisinin ABD’ye ziyarete 
gideceğini ve bundan dolayı güvenliği için 
Amerika’dan teminat istenmesi ricasında 
bulunduğu belirtildi. 

Siderov’un Meclis Başkanı’na gönderdiği 
mektuba göre, kendisinin 15 Kasım’da iş 
nedeniyle ABD’ye gideceği belirtildiği anla-
şıldı. Parti lideri, bu yılın 13 Mayıs tarihinde 
yaşadığı bir olaydan dolayı ABD’deki ziyareti 
esnasında hayati tehlikesi olduğundan endi-
şeli olduğunu belirtti. 

Sözkonusu tarihte kendisinin ABD’nin Bul-
garistan eski Büyükelçisi James Warlick ile 
tesadüfen bir araya geldiklerinde büyükelçi-
nin kendisine hitaben, ‘Seni yok edeceğim’, 
‘ABD seni yok edecek’ sözlerine maruz kal-
dığını hatırlattı. 
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Köy imamı cuma namazına bisikletle gidiyor
Ardino’nun (Eğridere) Mle-

çino (Sütkesiği) köyü camisi 
imamı Tahir Tahir Başevo 
(Hallar) köyünden cuma na-
mazına bisikletle 20 km yol 
aşarak geliyor. Bisikler kul-
lanma fikri, geçen asrın 70’li 
yıllarında popüler olan “Bisik-
letli Köylü” adlı Bulgar filmini 
izlemesi sonucunda doğu-
yor. İmam, bisikletle hareket 
etmenin otobüs ulaşımından 
çok daha sağlıklı ve uygun 
olduğunu paylaşıyor. 
Tahir Tahir, “Her hafta cuma 

namazına bölgeden çoğunun 
yaşlı olduğu yaklaşık 30 kişi 
geliyor” diyor. Son yıllarda 
gençlerin çok seyrek camilere 
girmesinden endişeli. İmam, 
“Bazen rahatsızlanıyorum 

ve hekime gitmek  zorunda 
kalıyorum, o zaman namaz 

kıldıracak insan 
zor bulunuyor” 
diye sözlerine 
ekledi. 
Mleçino cami-

si, geçen as-
rın başlarında 
inşa edi lmiş 
ve seslendir-
me sistemiy-
le donatılmış. 
Eskimiş ahşap 
doğrama, yeni 
PVC ile değiş-
tirilmiş. Tahir, 
“Namazlık lar 
B e l ç i k a ’ n ı n 
Antverpen ken-
tinde yaşayan 
iş adamı Metin 

Murat tarafından bağışlan-
dı. İnşallah, yakın zamanda 

çatının onarımı yapılır” diye 
paylaştı. 
Tahir Tahir, Başevo köyün-

de dünyaya gelmiş ve Uzun 
yıllar eski Selkoop mağaza-
sında satıcı olarak çalışmış. 
Sadece ilköğretim eğitimine 
sahip olmasına rağmen 
Arapçayı yazıp konuşuyor. 

10 yıldan fazla Şuma Mahal-
lesinde ve Dolno Prahovo 
(Aşağı Tosçalı) medresesin-
de Ramazan hocalığı yap-
mış. 
Gençliğinde spora karşı 

büyük ilgisi varmış. Avrupa 
ve dünya futbol şampiyona-
larının final karşılaşmaların-
da elde edilen tüm sonuçları 
ezbere biliyor. Geçen asrın 
70’li yıllarından pop müzik 
parçalarının hayranı olduğu-
nu belirtiyor. Bulgar şarkıcı-
lardan en çok Lili İvanova, 
Mimi İvanova, Emil Dimit-
rov, Boris Godjunov, Georgi 
Minçev, Biser Kirov ve Orlin 
Goranov’u seviyor.
                  Güner ŞÜKRÜ

A.E.O. MEDİTEKS MEDİKAL KONF.
TURİZM. İTH. İHRC. TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE
ÇALIŞMAK ÜZERE  PERSONEL ALINACAKTIR.

 
                 **DENEYİMLİ DOKUMA USTALARI
               **DENEYİMLİ DOKUMA USTABAŞI
                     **DENEYİMLİ DOKUMA ELEMANI
MÜRACAT TEL: (+90)-284-3162381
                           (+90) -284-3162382
                           GSM+(+90)-545-545 9303
                           E-mail: edirnemuhasebe@mediteks.com

A.E.O. MEDİTEKS MEDİKAL KONF.
TURİZM. İTH. İHRC. TİC. LTD. ŞTİ.

ТЪРСЯТ СЕ РАБОТНИЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАНАТА ИНДУСТРИАЛНА 
ЗОНА  В ГР. ЕДИРНЕ - РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 

                    **ОПИТНИ МАЙСТОРИ ТЪКАЧИ
                 **ОПИТЕН БРИГАДИР ТЪКАЧ
                 **ОПИТНИ ТЪКАЧИ

 За контакти:  (+90)-284-3162381
                        (+90) -284-3162382
                        GSM+(+90)-545-545 9303
                        E-mail: edirnemuhasebe@mediteks.com


