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Sofya’daki Ulusal kütüphanenin kataloglarını 
karıştırırken bilmediğim, tanımadığım, kendisin-
den tek satır okumadığım Rodoplu bir yazarın 
ismine rast geldim: Bedreddin Mehmet Çavuş. 
Kataloglarda Bulgarca yazılmış üç romanı, bir 
mizahi hikayeler derlemesi var.  

Kara Sevdalı Bir Rodoplu Yazar
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Sofya’da Bulgaristan Türk Şiiri Şöleni
Bulgaristan Milli Radyo-

su (BNR) Türkçe Yayın-
ları Bölümünde gazeteci 
Sevda Dükkancı ve BNT 
Türkçe Haberler Eski 
Spikeri Timur Halilov’un 
girişimiyle başkent Sofya  
Bulgaria  Otel’de   Ülke-
nin farklı bölgelerinden 
katılan şairlerle şiir ge-
cesi düzenlendi. Gecede 
Bulgaristan Türk şiirinin 
birçok örnekleri sunuldu. 

Sevda Dükkancı ile Ti-
mur Halilov, amaçlarının 
günümüzdeki Bulgaris-
tan Türk şiirini tanıtmak 
olduğunu belirttiler. Bul-
garistan Türk şiirinin na-
sıl geliştiğini anlatırken 
Osmanlı-Rus Savaşı 
sonrası, komünist rejim 
(1944-1989) dönemi ve 
o zamandan günümüze 

kadar devam eden döne-
mi ele aldılar. Bu ayrı ayrı 
dönemlerde Bulgaristan 
Türk şiirinde göze çarpan 
özellikleri ve belli başlı 
temsilcilerini belirttiler. 

Etkinlikte Türkiye Cum-
huriyeti Sofya Büyükel-
çisi İsmail Aramaz, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, Başkan 

Yardımcısı Ruşen Riza, 
HÖH Milletvekili Çetin 
Kazak, HÖH eski Mil-
letvekili Ahmet Hüseyin, 
HÖH Gençlik Kolları Ge-
nel Başkanı İlhan Küçük, 

Yüksek İslam Enstitüsü 
(YİE) Rektörü Doç. Dr. İb-
rahim Yalımov, Başmüftü 
Yardımcısı Vedat Ahmet 
ve daha birçok Bulga-
ristan Türk  aydını hazır 
bulundu. 

Şiir gecesi programında 
Deliorman ve Dobruca 
şairlerinden Naim Bakoğ-
lu, Mehmet Keçici, Habil 
Kurt ve Rodoplar ’dan 
Resmiye Mümün yer 
aldılar. Onlar kısaca öz-
geçmişlerini tanıttıktan 
sonra kendi eserlerini 
okudular. Habil Kurt’un 
okuduğu şiirlerinden biri, 
Timur Halilov’un rahmetli 
babası şair Ahmet Ali’ye 

ithaf ettiği “Şairin Ölümü” 
şiiriydi. 

Daha sonra Ahmet Ali, 
rahmetli ses sanatkarı, 
şair Osman Aziz ve sağ-
lık sorunları nedeniyle 
geceye katılamayan De-
liorman şairlerinden Mus-
tafa Çete’nin de şiirleri 
okundu. 

Organizasyonda maddi 
ve manevi katkıda bu-
lunan Büyükelçi İsmail 
Aramaz, Sofya’da çok az 
olan Türk toplumunun bu 
tür vesilelerle bir araya 
gelmesinin çok güzel bir 
olay olduğunu ifade etti. 
Bundan dolayı her zaman 

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak, 
tatilinizi yapmak istermisiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724;   +90 5324312126

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Belediye İdaresi Çalışmaları Daha Etkili Olacak
“Kırcaali Belediyesi 

İdari Sisteminin Çalış-
malarını Düzenleme ve 
Çalışabilirliğini Artırma” 
Projesinin başlıca amaç 
ve faaliyetleri, basın 
toplantısında Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve proje yö-
netmeni olan Belediye 
Genel Sekreteri Sezgin 
Bekir tarafından tanıtıl-
dı. 
Hasan Azis, Kırcaali 

Belediyesinin hibe anlaş-
malı projeyi geçen yılın 
Ekim ayında başlattığını 
belirtti. Projenin toplam 
değeri 108 676.04 leva. 
Bunlardan %85’i Avru-
pa Sosyal Fonu, %15’i 
ise Bulgaristan’ın ulusal 
bütçesi tarafından sağ-
lanmaktadır.
Başkan Azis: “Bu pro-

jeyi gerçekleştirmeyle 
amacımız, belediyedeki 
idari bölümlerin teşki-
lat gelişimini sağlaya-

rak çalışmalarını daha 
da etkili kılmaktır” dedi. 
Tanıtılan bu proje, 2011 
yılı sonlarında başlatılan 
“Belediye Politikalarının 

Oluşması, Gerçekleşti-
rilmesi ve Denetlenmesi 
için Kırcaali Belediyesin-
deki İlgili Kişiler Arasında 

Etkili İş Birliği” Projesi’nin 
bir devamıdır. 
Proje Başkanı Sezgin 

Bekir, 12 ay boyunca 
gerçekleştirilecek olan 

projenin altı faaliyeti hak-
kında bilgi verdi. 
Projenin organizasyon 

ve yönetim faaliyetleri 
başlatılmıştır. Üç kişilik 
bir ekip oluşturulmuş 
olup, gerçekleştirecek 
şirketin ihalesi başla-
tılmıştır. Faaliyetlerden 
biri Belediye İdaresinin 
çalışma analizi yapıl-
ması ile ilgili. Bunun için 
yapısı gözden geçirile-
cek, başlıca süreçleri ve 
bünyesindeki bölümlerin 
bağlantıları incelenecek. 
Proje dahilinde idari bö-
lümlerin ve çalışma sü-
reçlerinin optimizasyonu 
için önlemler listesi de 
hazırlanacak. 
Sezgin Bekir: “İşten 

çıkarma söz konusu de-
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BAL-GÖÇ 28. Yılını Coşkuyla Kutladı
Balkan Göçmenleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği’nin 
(BAL-GÖÇ) kuruluşunun 
28. yıldönümü Çelik Palas 
Otel’de gerçekleşen görkemli 
balo ile coşku içinde kutlan-
dı. 
Düzenlenen geceye Bursa 

ve çevre il ve ilçelerde ya-
şayan tüm üyeler, yönetim 
kurulu üyeleri, Bal-göç Ge-
nel Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan ve çok sayıda davetli 
katıldı. Balkan Rumeli Göç-
menleri Konfederasyonu 
Genel Başkanı Turhan Gen-
çoğlu yaptığı konuşmasında 
Balkan göçlerini ve yaşa-
nan asimilasyon politikasını 
değerlendirerek 28. yaşına 
giren Bal-göç ’ün gelişimsel 
sürecini anlattı. 
Gençoğlu; “1980 ’li yılların 

ortalarında Bulgaristan tari-
hine kara leke olarak geçmiş 
olan Jivkov rejiminin asimi-
lasyon politikası sırasında, 
orada yaşanan mezalimi 
dünyaya duyurmak amacıyla 
kurulmuş olan Bal-göç, gerek 
yurt içinde ve gerekse yurt 
dışında 27 senedir yapmış 
olduğu çalışmalarla amaçla-
rı doğrultusunda çok büyük 
işler başarmıştır. Rahmetli 
babam Mümin Gençoğlu ve 
dava arkadaşları tarafından 

kurulan Bal-göç ’ün bende 
yurt dışı faaliyetlerini yürütü-
yordum. Asimilasyonu dün-
yaya duyurabilmek amacıyla 
Birleşmiş Milletler, Ulusla-
rarası Af Örgütleri, Avrupa 
Güvenlik İşbirliği toplantıları, 

İslam Konferansı gibi tüm ku-
ruluşlar nezdinde çalışmalar 
yapılmış ve olayların dünya-
nın gündemine alınması sağ-
lanmıştır. 

1989 yılında yaşanan yoğun 
göç sırasında kardeşlerimiz 
doğup, büyüdükleri topraklar-
dan kopartılarak göçe zorlan-
mıştır. O zaman dimdik ayak-
ta duran Bal-göç yüce Türk 
milletinin de desteğiyle, kar-

deşlerimiz birçok sorununun 
halli ve yaşamları sırasında 
karşılaştıkları zorlukları aşa-
bilmesi için çok önemli çalış-
malar yapmıştır. Bir müddet 

sonra Bulgaristan’da Jivkov 
rejimi yıkılarak yerine insan 
haklarına saygılı, Avrupa ile 
entegre olmaya başlayan 
bir oluşumun başlamasıyla 
birlikte Bal-göç de değişim 
göstermiş ve iki ülke arasın-

da dostluk köprülerinin ku-
rulabilmesi için çalışmalara 
başlamıştır” dedi. 
Bu çalışmalar ile birlikte Bur-

sa Atatürk Kapalı Spor Salo-
nunda zamanın T.C. Başba-
kanı Mesut Yılmaz ile birlikte, 
Bulgaristan Başbakanı İvan 
Kostov ‘un soydaşlarımızdan 
ve Türkiye’den özür dilemiş 
olduğu mitinge ev sahipliği 
yapılmıştır.
Bulgaristan’dan Türkiye ‘ye 

göç eden kardeşlerimizin 
gerek Bulgaristan’da ve ge-
rekse Türkiye’de sorunlarının 
hallinde çok önemli görevler 
üstlenilmiştir.

BAL-GÖÇ Her Zaman 
Soydaşlarının Yanında Bir 
Güç

“Her zaman söylediğimiz bir 
şey var. Asimilasyon sırasın-
da göçe zorlanan kardeşleri-
miz bulundukları topraklardan 
kopartılarak zorunlu göçe 
zorlanmışlardır. Dolayısı ile 
bu kardeşlerimiz her zaman 
hiçbir kısıtlamaya tabi olma-
dan hem doğup büyüdükleri 
Bulgaristan’da ve hem de 
zorunlu göçe zorlandıkları 
Türkiye’de seçme, seçilme 
ve yaşama haklarına sahip 
olmaları gerekmektedir. 
Bu taleplerimiz bugün kom-

şumuz, dostumuz ve ortak 
çıkarlarımız olan Bulgaristan 
yetkililerince de kabul gör-
müş ve soydaşlarımızın ku-

rulan sandıklarda da hiçbir 
kısıtlamaya tabi olmaksızın 
oy kullanmaları sağlanmak-
tadır ve sağlanmaya devam 
edeceğine inancımız tamdır. 
Bugün yapmış olduğu etkin 

çalışmalar neticesinde Bal-
göç mensup olduğu Federas-
yonu ile Birleşmiş Milletlerinin 
sosyal ve ekonomik konular-
da Türkiye milli koordinatörlü-
ğüne getirilmiş ve ayrıca bağ-
lı bulunduğu Konfederasyonu 
ile de Türkiye’de 36 ile teşki-
latlanması olan, 140 üzerinde 
dernek ve federasyonun ka-
tılımı ile Türkiye’nin Balkan-
lar nezdindeki en büyük sivil 
toplum örgütünü oluşturmak-
tadır. Bal-göç bugün millet bir 
davaya hizmet eden kamu 
yararına bir dernek, Bal-göç 
milli takım gibidir” dedi.
Bugün burada Eğridereli, 

Mestanlı, Cebelli, Koşukavak-
lı, Killili, Kırcalili, Haskovalı, 
Filibeli ve Kuzey Bulgaristanlı 
olmak üzere çok sayıda yöre-
sel dernekler var. Ama bunla-
rın hepsi Bal-göç’lü olmanın 
onurunu paylaşmaktadır.
Zira hepimiz biliriz ki; birlik, 

beraberlik içinde güçlü olarak 
hareket kuvvet getirir. Bu an-
layışın aynısı Bulgaristan’daki 
kardeşlerimizde de mevcut-
tur.
27 yıldır hiçbir beklentim ol-

maksızın bu camiaya hizmet 
etmenin onurunu yaşıyorum. 
İnşallah ömrüm vefa ettikçe 
hem ben ve hem de çocukla-
rım da bu milli davaya hizmet 
etmeğe devam edeceğiz.
Tüm hizmeti geçenlere, ge-

ceyi tertip eden Yüksel baş-
kanım ve ekibine minnet ve 
şükranlarımı sunuyor, ara-
mızdan ayrılanlara da başta 
kurucumuz rahmetli babam 
Mümin Gençoğlu olmak üze-
re tüm büyüklerimize Cenabı 
Allahtan rahmet diliyor, hepi-
nize saygı ve sevgilerimi su-
nuyorum.
Gecenin sonunda ise 28’nci 

yıl pastasını Bursa Valisi Şa-
habettin Harput, AK Parti Mil-
letvekili Mustafa Öztürk, AK 
Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, 
CHP İl Başkanı Metin Çelik, 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Abdullah Karadağ, Nilü-
fer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa Dündar, 
BAL-GÖÇ Genel Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan ve 
geçmiş dönem başkanları 
birlikte kestiler.
Pasta kesiminin ardın-

dan Vali Harput; Turhan 
Gençoğlu’na plaket takdim 
etti.

Ardino’da Entegrasyon 
Politikalar Planı kabul edildi
Ardino (Eğridere) Beledi-

ye Meclisi bu yıl gerçekleş-
tirdiği birinci oturumunda 
Belediye’nin 2012-2014 
Dönemi Entegrasyon Politi-

kalarını Destekleme Eylem 
Planı’nı kabul etti. Strateji, 
maksatlı olarak halka enteg-
re yaklaşım uygulanmasını 
öneriyor ve Ulusal Strateji’nin 
istemlerine dayalı olarak 
başka etnik gruplara mensup 

eşit durumda olmayan kişile-
re de destek sağlanmasını 
öngörüyor. 
Belediye planının hazırlan-

masında Ardino’da durum 

analizi yapıldı. 
Nüfusun etnik yapısı Ro-

manlar olmaksızın karışık 
olarak belirleniyor. Belediye 
sınırlarında yaşayan vatan-
daşlar kendini Bulgar, Türk 
ve başka millete mensup 

olarak nitelendirmişlerdir. 
Ardino Belediyesi’nde 8 kişi 

ev barksız, sokakta yaşayan-
lar grubuna dahildir. Bu gru-
bun en büyük sorunu sosyal 
temas, güvenlik, günlük zor-
luklarla baş etme imkanının 
eksik oluşu ve topluma en-
tegre olmayı istememeleri-
dir. 
Ardino Belediyesi’nde şid-

det ve insan ticareti mağdur-
larının sayısı 4 kişi. Analiz 
sonuçlarına göre bu grubun 
temel sorunu sosyal kontro-
lün azalması, kapalı hayat 
sürmesi ve sınırlı sosyal de-
ğişimin olmasıdır. 
Belediye Başkanı Resmi 

Murat, “Entegrasyon pla-
nı eğitim, sağlık, hedeflere 
ulaşmak için belirli faaliyet-
ler, konut koşulları, istihdam 
ve işsizlik, kültür ve medya 
alanlarını kapsıyor. Progra-
mın operasyonel hedefi, hu-
kukun üstünlüğü ve ayrımcı-
lık olmamasıdır” dedi. 
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Dr. İsmail CAMBAZOV

Kara Sevdalı Bir Rodoplu Yazar
Bedreddin Mehmet Çavuş

Sofya’daki Ulusal kütüphane-
nin kataloglarını karıştırırken 
bilmediğim, tanımadığım, ken-
disinden tek satır okumadığım 
Rodoplu bir yazarın ismine rast 
geldim: Bedreddin Mehmet 
Çavuş. Kataloglarda Bulgarca 
yazılmış üç romanı, bir mizahi 
hikayeler derlemesi var. 

Nejna Strast, Lyubov Bez 
Poçivka, Elmazıt ve Planinski 
Rosi.

Kitapların dördü de Yambol 
adresli. Bu şehirde çalışan “Di-
amant” yayınevi “Svetlina” ba-
sın evinde çıkartmış kitapların 
dördünü de. Bulgar Edebiyatı 
tarihlerinde bu yazarın adı yok. 
İnternet sitelerinde da bulma-
dım kendisini.

Bedreddin Mehmet Çavuş 
birinci romanının önsözünde 
kendisini okuyucuya şöyle ta-
nıtıyor:

Kırcaali Vilâyetinin Bezvodno 
köyünde 1958 yılında doğmu-
şum. Teknik eğitimimi Plovdiv’te 
tamamladım. Dürüstlüğü ve iç-
tenliği her zaman el üstünde 
tutarım. 

Nejna Strast romanı benim 
ilk kitabımdır. (Çıkarıldığı tarih 
yok ama kataloga 2002 yılı ve-
rilmiş). 1970 yılında yazmaya 
başladım. Basına hazır Türkçe 
iki kitabım daha vardır.

1981 yılında Devlet Emniyet 
görevlileri evimi basarak lirik 
eserlerden, şiirlerden, uzun 
hikâyelerden oluşan bütün ki-
taplarımı aldılar. Fakat kalbimi, 
duygularımı, aklımı alamadılar. 
Her zaman milliyetçiliğe ve nef-
rete karşı olmuşumdur. Dünya 
sevgi ve ilerleme oldukça yaşa-
yacaktır.

“Nejna Strast” romanı görü-
nüşte, biyografik unsurlar da 
içeren bir aşk romanıdır. Safet 
isminde Rodoplu bir genç gön-
lünü Boryana isminde güzel bir 
Bulgar kızına kaptırır. 

Güzel hanımı Ferüze’yi 13 ya-
şındaki erkek çocuğunu köyde 
bırakarak, takılır Boryana`nın 
arkasına. İki genç ilk aylarda 
birbirine öyle sarılırlar ki, hiç bir 
kimse koparamaz. Her karşı-
laşmada birbirine sadakat andı 
içerler. Aşkın etnik menşe, sınır 
tanımadığına, iki kalp bir olunca 
samanlıkların saray olduğuna 
birbirini kandırmaya çalışırlar. 
Ancak Boryana’nın aşkı birden 
parladığı gibi çok devam etme-
den söner. Etnik menşe mesele-
leri araya girer. Boryana Safet’in 
evlenme tekliflerine açık olarak 
“Bir Türk ile kesinlikle evlen-
mem” cevabını verir.

Belki de böyle kesin bir cevap 
yazara kara sevdasını, ümitsiz 
aşkını devam ettirdiği ikinci ro-
manında (Lyubov bez poçva) 
şöyle bir deklarasyonla girme 
ihtiyacı doğurur:

Ben etnik Türk bilincine sahip 
bir insanım. Ancak buna rağmen 
doğup büyüdüğüm Bulgaristan’a 

bağlıyım. Romanlarımı Bulgar 
dilinde yazdığıma seviniyor 
ve bundan gurur duyuyorum. 

Bu kahraman halk, beni kendi 
evlâdı olarak kabul etsin. Bu ki-
tabı yazarken eleştirmenlerden 
övgü ve takdir beklemiyorum. 
Eğer benim kahramanlarımın 
yazgıları, okuyucuyu insanlar 
arasında karşılıklı ilişkilerin an-
lamı ve diğeri üzerinde düşün-
meye yöneltirse, kendimi mutlu 
sayacağım.

Her iki romandan, kahraman 
Bulgar halkının Çavuş`u kendi 
evlâdı olarak kabul edip etme-
diği pek anlaşılmıyor ama Bor-
yana Safet`i kalbinden çıkarıp 
atıyor. 

Her iki kitabın başkahraman-
larının Boryana ile Safet olma-
sına, onlarda bu iki genç ara-
sındaki aşktan bahsedilmesine 
karşın, yazar romanlarımızda 
memleketimizde iki etnik toplu-
luk arasındaki insani ve siyasi 
ilişkileri ele almış, inandırıcı bir 
surette işlemiş, bazı engelleri 
en samimi, en derin sevgilerin 
bile aşamayacağını göstermiş-
tir. Her iki kitapta roman sanatı 
kullarına riayet edilerek akıcı ve 
sade bir dilde yazılmıştır. Oku-
yucuyu heyecanlandırıcı, dü-
şündürücü epizotlarla doludur.

Sözle, düz yazı ile Boryana`nın 
kalbini kazanamayan Safet ro-
manlarında kara sevdasını sık 
sık şiir ile dile getirmekte aşk 
mektuplarını birçok şiirle süsle-
mektedir. Bu romanlara başka 
bir çekicilik, canlılık ve zenginlik 
kazandırmaktadır.

Bulgaristan’da etnik meseleler, 
Safet ile Boryana arasındaki 
kara sevda pazelinde ören ya-
zar, üçüncü romanı olan “Elmaz” 
da meseleleri milliyetçi, ırkçı 
komünistler tarafından kasten 
körüklenen Türk düşmanlığına, 
zorla isim değiştirmeye, büyük 
göçe dayamaktadır. Bu roman-

da da aşk meseleleri olmasına 
rağmen siyaset ağır basmakta-
dır. Yazar isim değiştirme sü-

recinde Türklere karşı işlenen 
suçların cezasız bırakılmasın-
dan yakınmaktadır. Dünkü iş-
kencesi komünistlerin bugün 
nasıl demokrat kesilerek Türk-

lere karşı ayrımcılık siyasetlerini 
nasıl devam ettirdiklerini delille-

riyle anlatmaktadır.
“Planinski Rosi” Çavuş’un mi-

zahi hikâyelerinden oluşan bir 
derlemedir. Yazar bu kitabının 
niteliğini ve özelliğini şu şekilde 

aydınlatmaktadır:
Eserimdeki dinamikler aşağı-

daki şekilde oluşmuşlardır:
Kalpleri sevgi dolu bir gurup 

genç, sosyalist günlük yaşamın 
sınırlandırılmalarından, buz 
kesmesinden sıyrılmak, kendi 
başlarına kalmak için çok güzel 
Bulgaristan doğasına sınırlar. 
“Aralarından birinin her gün bin 
növel (uzun hikâye) anlatma-
sına kararlaştırırlar. Böylece 6 
günde 36 öykü toplanır:

İnsanların hareketleri üzerinde 
fikir yürütürken okuyucuyu sa-
dece güldürmeye ve kederlen-
dirmeye çalışmadım. Anlattığım 
zamanın gizli taraflarını açıkla-
maya çalıştım.

Çavuş’un dört kitabını okuyup 
kapadıktan sonra düşündüm: 
Bugün Bulgaristan’da Türk 
yayınevi olmadığı için memle-
ketin çeşitli kasabalarında, şe-
hirlerinde çıkarılan kitapları ve 
yazarlarını tanımıyoruz. Mese-
lenin şaşılacak tarafı, Rodoplu 
yazarlardan, edebiyat eleştir-
menlerinden kime sordu isem 
Bedreddin Mehmet Çavuş is-
minde bir yazar tanımadıklarını 
söylediler. Bir Türk Yazar Birliği 
kurulmayınca bu işler böyle gi-
decek. Son yıllarda birçok “ilke” 
imza atan Kırcaalili Türk aydın-
ları bu mesele üzerinde de dü-
şünmelidirler.

Devlet, emekli maaşlarından 
59 bin leva tasarruf etti

B u l g a r i s t a n ’ d a  i k t i d a r, 
emeklilere Noel ve Yılbaşı 
kutlamaları için ek ödeme 
yapmadı, fakat kanuna göre 
onlar için geçen yıl öngörülen 
giderlerden 59 milyon leva 
tasarruf  e t t i .  Emekl i lere 
ödenmeyen kaynaklar, devlet 
bütçesinde bulunuyor. 

2012 yılında emekli aylıkları 
için 7,3 milyar leva gider 
olması planlandı, fakat gerçekte 
emeklilere 7,1 milyar leva 
ödeme yapıldı. Buna ilişkin 
veriler, 2012 yılı için Devlet 
Kamusal Emeklilik Sigortası 
u y g u l a n m a s ı  h a k k ı n d a 
Ulusal Sigorta Enstitüsü’nün 
(NOİ) sitesinde yayınlandığı 
malumatlardan ortaya çıktı. 

Yaklaşık 155 milyon leva yaşlı 
insanlara emeklilik aylıklarının 
ödenmesinde posta ücreti 
ve Katma Değer Vergisi için 
harcandığı belli oldu. Böylece 
NOİ kurumundan emeklilik 
aylıkları için planlanan 7,3 
milyar leva giderden toplam 
7,25 milyar levanın harcandığını 
rapor ettiler. 

NOİ’den bunların arasındaki 
58,9 milyon levadan ibaret 
farkın, giderlerden kaynak 
arttığında böyle uygulama 

olduğu için devlet bütçesinde 
kaldığını izah ettiler. 

Böylece Maliye Başkanı 
Simeon Dyankov’un emeklilere 
Noel ve Yılbaşı kutlamaları için 
ek ödeme yapılmasına imkan 
olmadığını izah ettiği sırada 

emekli aylığı giderleri olarak 
öngörülen 59 milyon levaya 
yakın bir paranın bütçede 
kaldığı ortaya çıkıyor. 

B u l g a r i s t a n  B a ğ ı m s ı z 
Sendikalar Konfederasyonu’nun 
(KNSB) hesaplarına göre 60 
milyon levayla asgari emekli 
aylığı alanlara 50’şer leva, 
400 levaya kadar emekli 
aylığı alanlara ise 20’şer 
leva miktarında ek ödeme 
yapılabilirdi. 

Geçen Maliye Bakanı Meclis’te 
emeklilere ek ödeme yapılması 
için mali kaynakların olmadığını 
tekrar söyledi. Buna rağmen 
Bulgaristan tasarruf bakımından 
birinci yerlerde olan ülkeler 
arasında bulunuyor. Simeon 

Dyankov, kürsüden 2012 yılının 
bütçede 350 milyon leva nakit 
açığı verdiğini söyledi. Bakan’ın 
ifadesine göre bu sonuçlar, 
ülkemizi bu konuda Avrupa 
birincileri İsveç ve Almanya’nın 
ardına yerleştiriyor. Dyankov, az 
miktarda da olsa bütçe açığımız 
var, fazlalık olduğu zaman ek 
ödemeler yapılacak” diye kesin 
konuştu. Bakan, bunun GERB 
partisinin gelecek döneminde 
olacağını söyledi. 
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1. sayfadan devam

Sofya’da Bulgaristan Türk Şiiri Şöleni
Sevda Dükkancı’ya ve Timur 
Halilov’a yürekten teşekkür et-
tiğini belirtti. Sayın Aramaz, “As-
lında burada düzenlenen kültür 
akşamlarına geldiğimizde biz 
kendi kültürümüzü anlıyoruz ve 
kendimiz için gelmiş oluyoruz. 
Bu açıdan insan ayrı bir gurur 
duyuyor. Burada bunu yapıyor 
olmanızın ayrı bir anlam taşı-
dığını düşünüyorum. Çünkü 
Türkiye’de Türk olmak kolay. 
Bulgaristan’da Türk olmak kolay 
değil. Ama gördüğüm kadarıyla 
soydaşlarımız bence yeni bir 
dönemin başındadırlar. Bu ve-
sileyle Sayın Lütfi Mestan’ı yeni 
görevinden dolayı kutluyorum. 
Soydaşımızın kendisinden bü-
yük beklentileri, ümitleri olduğu-
nu düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemde herkesin kendisine 
elinden geldiği kadar yardımcı 
olacağını ümit ediyorum” diye-
rek konuşmasına son verdi. Bü-
yükelçi, anılacak daha çok soy-
daşımız olduğunu ileri sürdü. 
Bunların arasından Koca Yusuf, 
Recep Küpçü, Naim Süleyma-
noğlu, Mümin Gençoğlu’nun 

isimlerini saydı. 
HÖH yeni lideri Lütfi Mestan, 

“Şiir gönülden gönüllere, kalp-

ten kalplere yol bulan, insanı 
insan yapan bir duygudur. Bu 
akşam bizleri çok mutlu ettiniz. 
Çok büyük bir heyecan yaşattı-
nız” diye ifade etti.

Rodoplu olmasına rağmen 

çocukluğunda en sevdiği şar-
kılar hep Tuna’yı anlattığını 
paylaştı. HÖH Genel Başkanı, 

“Bu akşam Bulgaristan’da Türk 
dünyası kitabının yeni bir sayfa-
sını açtınız benim için” diyerek, 
teşekkürlerini sundu. Bundan 
böyle bu tür inisiyatiflere daima 
yardımcı olacaklarına söz verdi 

ve ardından Sevda Dükkancı ile 
Resmiye Mümün’e birer demet 
çiçek sundu. 

Daha sonra sözü alan Sofya 
Türk Kültür Merkezi Başkanı 
Dr. Sabri Alagöz, Bulgaristan 

Türkünün tarihi 134 yıldan beri 
hep böyle gelmiş ve böyle gitti-
ğini ifade etti. Gazeteci, yazar, 
çevirmen, şair ve toplumcu 
olarak nihayet 76 yaşında Bul-
garistan Gazeteciler Birliği’nin 
“Altın Kalem” ödülüne layık 
görüldüğünü paylaştı. Dr. 
Alagöz, ilk şiir kitabının 1969 
yılında çıkması gerektiği yeri-
ne, katalogda kaldığına açık 
getirdi. Üniversite yıllarında 
Osman Aziz, Naci Ferhadov, 
Faik Arda, Recep Küpçü’nün 
şiirleriyle birlikte BKP Merkez 
Komitesi’nin çekmecelerinde 
tutuklu kaldıklarını ve orada 
ömrünü yitirdiklerini dile getir-
di. “İki Mezar Arasında” şiirini 
okudu. 
İ s t a n b u l  S a b a n c ı 

Üniversitesi’nde Arapça hoca-
lığı yapan Smolyan (Paşmaklı) 
doğumlu ve daha çok Bulgarca 
yazan şair Aziz Taş da “Hani 
Tuna’nın İlk Sahibi” adlı Türkçe 
şiirini okuyarak, bundan böyle 
Türkçe şiir yazmaya ağırlık 
vermeye çalışacağını söyledi. 

Belediye İdaresi Çalışmaları Daha Etkili Olacak
1. sayfadan devam

ğildir. Her görevlinin gerçek gö-
revlerini gözden geçirip görev 
alanı fonksiyonlarını ayırmak-
tır” dedi. Ve çalışma süreçle-
ri analizi ve var olan yöntem, 
prosedür ve iç kuralları da ele 
alınıp analizler hazırlanacağını 
belirtti. Elde edilen sonuçlara 
dayanarak, çalışma süreçleri-
nin organizasyonu ile ilgili teş-
kilat değişiklikleri önerileri ve 

önlemleri göz önünde bulundu-
rulacak. Bu faaliyetlerin sonucu 
olarak ise Önerileri Gerçekleş-
tirme ve Belediyenin Bütçe Ta-
sarısına Önerileri Dahil Etme 
Haritası hazırlanacaktır. 
“Kırcaali Belediyesi İdari 

Sisteminin Çalışmalarını Dü-
zenleme ve Çalışabilirliğini 
Artırma” Projesi’nin dahilinde 
belediye idaresi çalışanlarının 
eğitimi ve iki yuvarlak masa 
da gerçekleştirilecektir. Proje 

11.10.2013y. tarihinde sona 
ermesi gerekiyor., No: 12-11-
3/11.10.2012 hibe anlaşması 
ile No: 12-11-3/ 12.04.2012 
“Kırcaali Belediyesi İdari Siste-
minin Çalışmalarını Düzenle-
me ve Çalışabilirliğini Artırma” 
Projesi, BG051PO002/10/1.1-
04 İdari Kapasite Operasyonel 
Programının 1.1 “Etkili Devlet 
İdaresi Yapısı” önceliğinin I. “İyi 
Yönetim” alt önceliği tarafından 
finanse ediliyor. 

Kamu Denetçisi Hakif Emin 2012 Yılı Çalışma Raporunu Sundu
Kırcaali Belediyesi’nin Kamu 

Denetçisi Hakif Emin, geçen 
hafta gerçekleşen Yerel Mec-
lisin oturumunda 2012 yılı fa-
aliyet raporunu sundu. Kamu 
Denetçisi Kurumu son dört yıl 
zarfında Kırcaali belediyesinde 
ve komşu belediyelerde otorite-
sini artırmış durumda. 

Buna sebep olarak Sayın 
Emin, çalışmalarını tamamen 
“siyaset dışı” olmasını gösterdi. 
Hakif Emin raporunda: “Siyasi 
güçlerin kurumumuzun işlerine 
karışması önlendi. Başvuran her 
kimsenin siyasi, etnik ve dini gö-
rüşleri fark etmeksizin şikayetle-

ri ele alındı. Çalışmalarım esna-
sında vatandaşları ayırt etme-
meye çalıştım. Onların cinsiyeti, 
ırkı, milliyeti, etnik grubu, sosyal 
durumu, yaşı, siyasi görüşü ve 
dinlerini gözetmeksizin haklarını 
ve yasal isteklerini savunmala-
rına eşit imkanlar sağlanmıştır” 
diye belirtti.

Sunduğu verilere göre, Ocak 
– Aralık 2012 tarihleri arasında 
Kamu Denetçisi ofisini, belediye 
veya devlet kurum ve kuruluş-
larının tutumlarından meydana 
gelen özel ve kamu sorunlarının 
çözümlenmesi için 361 vatan-
daş ziyaret etmiştir. 109 yazılı 

şikayet alınmış ve 252 vatanda-
şa sözlü olarak bilgi verilmiştir. 
Her konu değerlendirilmesi için 
araştırılmış ve Belediye İdare-
sinin aracılığı ile vatandaşlara 
yanıtlar, öneriler ve danışman-
lık hizmetleri verilmiştir. Hakif 
Emin, vatandaşlardan gelen şi-
kayet ve sorunları beş bölüme 
ayırdı: vatandaşların mülkiyet 
sahipliği sorunları; idari hizmet-
lerden şikayetler; kamu düzeni-
nin korunması ve vatandaşların 
güvenliği; sosyal faaliyetler so-
runları; eğitim, kültür ve kamu 
hizmetleri. 

                     Kırcaali Haber

AB'den Türkiye'ye destek
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, 

Türkiye ile Birlik arasındaki müzakerelerde yeni fasıl açılma-
sı yönündeki talebine destek geldi.

Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu - Avrupa Birliği Zir-
vesi Şili'de yapılıyor.

Başkent Santiago'da düzenlenen zirveye katılan Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yoğun te-

maslarda bulunuyor.
Bağış'ın temas trafiği, Almanya Başbakanı Angela Merkel 

ile başladı.
Merkel, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin devam etmesini 

arzuladığını vurgulayarak bu konuda Fransız yetkililerle de 
görüşeceğini kaydetti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy da 
Türkiye ile müzakere sürecinin ''pozitif gündem'' sayesinde 
devam etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getir-
di.

Rompuy, İrlanda'nın dönem başkanlığı sırasında fasıl açıl-
masını ve ilişkilerin normal rayına dönmesini desteklediğini 
vurguladı.

Bağış, zirve çerçevesinde çeşitli üst düzey ikili görüşmeler 
de gerçekleştirdi.
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Gotse Delçev’de yaklaşık 500 kişi yeni camiye hayır yürüyüşü düzenledi
Gotse Delçev'de yaklaşık 

500 kişi yeni camiye hayır 
yürüyüşü düzenledi. Make-
donya meydanına toplanan 
yeni cami yapılması karşıtları 
Gotse Delçev heykeli önünde 
yaktıkları mumlarla yürüyüşe 
son verdiler. Yürüyüşe katılan 
bir emekli "onlardan" biriyle 10 
dk. önce kahve içitim, onlar iyi 
insan, ama cami istemesinler 
türündeydi. Başka bir karşıtçı 
kentin Hıristiyan kenti oldu-
ğunu ve yeni camiye gerek 
olmadığını savundu. Dünya 
genelinde İslam’a karşı yürü-
tülen karalama propagandası 
biraz da paranoya düşüncele-
rin hortlamasına sebep olduğu 
anlaşıldı. Başka bir karşıtçının 
açıklaması bu yöndeydi: "Bu-
rada Arap ülkelerinde vaazlar 
geleceği söyleniyor, şimdi ben 
biraz da olabilecek saldırılar-
dan korkuyorum" düşüncesini 

belirtti. 
Yürüyüşü düzenleyen Anton 

Baltacıev, Darik radyosu önün-

de yürüyüşe katılanların kente 
yeni cami yapılmasına şiddet-
le karşı olduklarını, kentin bir 

Hıristiyan kenti olduğunu ve 
yeni camilere gerek olmadığını 
söyledi. Devamında: " Gitsinler 

camilerini Gırmen belediyesin-
de inşa etsinler. Orada halkın 
çoğu Müslüman. Yoksa Gotse 

Delçev'i hava alanına yakın ol-
duğu için mi seçtiler. Biz intihar 
bombacıları için okul istemiyo-
ruz" dedi ve kentte etnik gerilim 
olmadığını öne sürdü.
Bölgedeki Müslümanlar bu gi-

rişimi ufak bir kesimin kışkırt-
ması olarak nitelendiriyor.
Müftülük katibi İmam Hacı 

Osman Osmanov: "Bu yürüyüş 
bizi rahatsız etmiyor. Burada 
yaşayan ve normal düşünen 
bir insan diğerinin inancı ile il-
gilenmiyor", dedi. Ardından kı-
lınan namaza da değinen Os-
manov, "Bu bina idari binadır 
ve dini ibadetlerin, vecibelerin 
yerine getirilmesi için müsait 
değildir, örneğin bu sıkıntı Hı-
ristiyanlarda yoktur" dedi. 
Bölge Müftüsü Aydın Mu-

hammed: "Yasadışı hiçbir şey 
istemiyoruz, yasadışı bir iş de 
yapmıyoruz. Endişe de taşımı-
yoruz, bizi korkunç birileri gibi, 

tehlike olarak gören insanlara 
ise biz hep buradaydık diyo-
rum. Nasıl oldu da birden bire 
Gotse Delçev için tehlikeli ol-
duk? Bu nereye doğru gittiği-
mizi gösteriyor" açıklamasında 
bulundu. 
Müftülük verilerine göre 

Nevrokop’ta yaklaşık 5000 
Müslüman bulunuyor.
Yürüyüş kentte yaşayan bazı 

Hıristiyanların hoşuna gitme-
di.
Dimitır Sırbakov: "Bu milli-

yetçi bir girişimdir ki ben bunu 
tasvip etmiyorum, aynı adların 
değiştirilmesi sırasında yapılan 
hareketler gibi" dedi.
Göstericiler bu isteklerini so-

nuna kadar savunacaklarını 
belirtiler ve Gotse Delçev be-
lediye yönetimine ikinci cami 
yapılma konusundaki olumlu 
düşüncelerinden vazgeçmeleri 
için zaman tanıdılar.    CIHAN

Referanduma İlgi Düşük
Bulgaristan'da nükle-

er santral inşaatı için 27 
Ocak’ta yapılan referan-
duma halk ilgi göstermedi. 
Son genel seçimlerin 3'te 
1'i civarındaki katılım oranı 
sebebiyle oylamanın so-
nucu bağlayıcı olmayacak. 
Çıkan sonuç parlamento-
nun gündemine alınarak 
oylanacak. 
Bulgaristan Merkez Seçim 

Komisyonu, oy günü, öğle 
saatlerine kadar katılım 
oranının yüzde 10'un altın-
da olduğunu açıkladı. 2009 
seçimlerinde bu saate ka-
dar katılım oranı yüzde 30'u 
bulmuştu. Referandum ka-
rarının bağlayıcı olabilmesi 
için 2009 seçimlerdeki ka-
tılımın altına düşülmemesi 
gerekiyor. 
Oyunu kullandıktan sonra 

gazetecilere konuşan Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Başkanı Lütfi Mes-

tan, referandumun insanla-
rın karar verme sürecinde 
katkı sağlamada önemli 
bir adım olduğunu söyledi. 
Halkın yanlış yapmaya-
cağını savunan Mestan, 
referandum sorusunun ve 
tema'sının çok iyi düşünül-
mesi gerektiğini belirtti. 
HÖH seçmenlerine refe-

randum için herhangi bir 
telkinde bulunmadıklarını 

ifade eden Mestan, "Soru 
yeterince zor ve karışık, 
herkes kendisi karar ver-
sin" dedi. 
Halk oylamasının 50 yılda 

bir değil de, daha sık yapıl-
masının sağlıklı olacağını 
vurgulayan Mestan, bu-
nunla birlikte referandumun 
moda haline gelmesinden 
de kaçınılması gerektiğini 
dile getirdi. 
Nükleer enerjinin referan-

duma sunulmasını sağ-
layan Sosyalist Parti lide-

ri Sergey Stanişev'in oy 
kullanmasına ise medya 
büyük ilgi gösterdi. Refe-
randum, "iktidar üzerinde 
vatandaş kontrolü" olarak 
tanımlayan Stanişev, şu 
anda Bulgarların devlet 
politikasını doğrudan etki-
lemesine imkan verildiğinin 
altını çizdi. 
Bulgaristan'ın bağımsız-

lığına kavuştuğundan beri 
hükümet dayatmasıyla ya-
pılmayan ilk referandumu 
gerçekleştirdiklerini dile ge-
tiren Stanişev, halkın nük-
leer enerji meselesindeki 
görüşünü böylece devlete 
doğrudan aktarmış olaca-
ğını kaydetti.
Başbakan Boyko Borisov 

da, referandumun geçerli 
olabilmesi için gereken ka-
tılım oranına ulaşılamadı-
ğına dikkati çekerek, "Re-
ferandumun yapılması için 
toplanan 500 bin imza boşa 
gitti. Yaptığımız masraflar 
da boşa gitti. Öyle olacağı-
nı zaten bekliyorduk. Boş 
bir çabanın sonucunu gör-
dük" açıklamasında bulun-
du.  
Ülkede, yeni bir nükleer 

santral kurularak nükleer 
enerji sektörünün geliştiri-
lip geliştirilmemesi konu-
sundaki düşüncesi sorulan 
Bulgar halkı, referanduma 
az bir ilgi gösterdi ve katı-
lım yüzde 20,22’de kaldı. 
               Kırcaali Haber

Eğitim Bakanı Sergey 
İgnatov İstifa Etti

Bilişim Araştırmalar Fonunda, Bakanlar Kurulu Genel Mü-
fettişliğinin yapmış olduğu teftiş sonrasında Fondaki çalış-
maların iyileştirilmesi hakkında varılan bulgular ve yapılan 
öneriler doğrultusunda Başbakan Boyko Borisov Eğitim, 
Gençlik ve Bilim Bakanı Sergey İgnatov’un istifasını istedi. 
Bakan istifa dilekçisini sundu ve başbakan onayladı. Fokus 
Ajansının atıfta bulunduğu haber Başbakanlık Basın Yayın 
Dairesinden yapıldı. 

Başbakan Borisov, hükümette yapılacak Sergey İgnatov’un 
bakanlık görevinden alınması değişiklik önerisini Millet Mec-
lisindeki milletvekillerine sunacak.

Bulgar Bilimler Akademisi 
Başkanı Eğitim Bakanı 

Görevine Getiriliyor
Bulgar Bilimler Akademisi (BAN) Başkanı Akademik Stefan 

Vodeniçarov seçimlere kadar Eğitim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığı görevini yürütecek. Bu bilgi bizzat Başbakan 
Boyko Borisov tarafından bakanlar kurulu toplantısından önce 

açıklandı.
Bilginin basın yayına 

aktarılmasındaki ilginç 
o lay,  bunun  bas ın 
toplantısında değil de 
top lan t ı  sa lonunda 
m i k r o f o n l a r ı n  v e 
kayded ic i le r in  aç ık 
olduğu bir  or tamda 
yapılması oldu. Önce 
Eğitim Bakanı görevine 
şimdiki bakan yardımcısı 
Mi lena Damyanova 
a t a n a c a ğ ı n ı ,  B A N 
başkanının ise “Bilimsel 

Araştırmalar” Fonunun başına getirileceği söylendi. Ancak 
birkaç dakika sonra başbakanlık basın yayından bu konu 
hakkında bir düzeltme geldi. Orada Damyanova bakan 
yardımcılığı görevine devam edeceği ve Vodeniçarov’un 
bakanlığa getirileceği belirtildi.
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Filibe, Bursa ile arasında hava ulaşımı istiyor
Bursa Büyükşehir Be-

lediyesi Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, Fi-
libe Valisi Zdravko Di-
mitrov, Genel Sekreter 
Angel Angelov ve Ha-
vaalanı Müdürü Dovcin 
Angelov'u Tarihi Beledi-
ye Binası'nda ağırladı. 
Filibe heyetinin günde-
minde, Bursa ile Bulga-
ristan arasında kurulma-
sı beklenen havayolları 
çalışmaları vardı.
Bursa´nın güçlü ekono-

misiyle dikkat çeken bir 
kent olduğunu belirten 
Filibe Valisi Zdravko Di-
mitrov, Filibe'de bir ha-
vaalanı bulunduğunu ve 
Bursa ile İstanbul tercihli 
iki dış hat seferini başlat-
mak istediklerini söyledi. 
Bölgelerinde yatırım ya-
pan Türk firmaları ile 
Türkiye ile iş yapan Bul-
gar firmalarının Bursa 
ve İstanbul odaklı hava 
koridoru oluşturulması 

fikrine sıcak baktıklarını 
vurgulayan Dimitrov, bu 
şekilde ticari ilişkilerin 
daha da güçleneceğine 
dikkati çekti.

Filibe Havaalanı Mü-
dürü Dovcin Angelov ise 

Bursa´da Bulgaristan kö-
kenli çok sayıda vatanda-
şın yaşadığını hatırlattı. 
Bursa ile Filibe arasında 
bir hava köprüsü kurul-

masının gerekliliğine 
değinen Angelov, "Takip 

ettiğimiz kadarıyla Bur-
sa Hava Yolları kuruluş 
aşamasında. Bursa´dan 
Almanya, Kosova ve 
Bulgaristan gibi kent-

lere dış hat seferlerinin 
konulması gündemde. 

Almanya ve Kosova´da 
şehir hatları belli olması-
na rağmen Bulgaristan 
için bu durum net değil. 
Bursa´dan Bulgaristan´a 
yapılması planlanan 
uçuşların Filibe'ye konul-
masını talep ediyoruz" 
diye konuştu.
Bir havayolu firmasının 

geçmişte Sofya kentine 
dış hat seferleri koydu-
ğunu fakat uçakların ka-
pasitesinin dolmaması 
nedeniyle bu seferlerin 
iptal edildiğini hatırla-
tan Angelov, "İnsanlar 
Sofya´da indikten son-
ra 200 kilometre geri-
ye yol yapıyorlardı ve 
bu da ekstradan 3 saat 
daha kaybettiriyordu. 
Bu durum eski yol olan 
feribot ve otobüs sefer-
lerini daha cazip kıldı. 
Onun için Bursa´dan 
Bulgaristan´a başlatı-
lacak uçak seferlerinin 
Filibe´ye yapılması şart" 

dedi.
Büyükşehir Belediyesi 

Başkanvekili Abdullah 
Karadağ, yönetim olarak 
birinci önceliklerinin va-
tandaşın işini kolaylaştır-
mak olduğunu ifade etti. 
Bursa´nın yararına ola-
cak herhangi bir yatırım 
için belediye başkanla-
rından bakanlara kadar 
herkesin fikir birliğinde 
olduğunu belirten Kara-
dağ, "Bursa Hava Yolları, 
kuruluş aşamasında. Bu 
iş Büyükşehir Belediyesi 
ile Bursa Ticaret ve Sa-
nayi Odası´nın öncülü-
ğünde yürüyor. Talepler 
yoğunlaşırsa biz de böy-
le bir adımı atmak isteriz" 
şeklinde konuştu.
Talebi Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep 
Altepe'ye ileteceğini be-
lirten Başkanvekili Kara-
dağ, ziyaretin sonunda 
Filibe heyetine Bursa´ya 
özgü hediyeler verdi.

2012 yılı iş kazalarında 82 kişi hayatını kaybetti
U l u s a l  S i g o r t a 

Enstitüsü’nün (NOİ) ve-
rilerine göre geçen yıl 
ülkede 3 027 iş kazası 
meydana geldi. 
Onlardan 2 384’ü veya 

yüzde 79’u iş yerinde, 
643’ü veya yüzde 21’i ise 
işe gidiş veya eve dönüş 
sırasında oldu. Bu dö-
nemde 82 kişi hayatını 
kaybetti. Ayrıca iş kaza-
sı yüzünden 158 644 iş 
günü kaybedildi. 
Kayıt edilen iş kazala-

rının yaklaşık dörtte biri 
olan 592’si veya yüzde 
24,8’i imalat sanayide 
işçilerin görevlerini icra 
ettiği sırada meydana 
gelmiştir. Listede ikinci 
yerde yüzde 9,9 olan 237 
vaka ile ticaret, otomobil 
ve motosiklet tamiratı 
sektörü geliyor. Ardından 

yüzde 9,6 olan 230 vaka 
meydana gelen ulaştır-
ma, depolama ve posta 
sektörü ve yüzde 8,4 olan 

201 iş kazasıyla inşaat 
sektörü sıralanıyor. 
İstatistikler, 2012 yılın-

da iş yerinde meydana 
gelen kazalarda yüzde 

70 olarak 1 674 erkeğin 
ve yüzde 30 olarak 710 
kadının zarar gördüklerini 
gösteriyor. 

2011 yılıyla kıyasla-
nacak olursa, geçen yıl 
Bulgaristan’da 275 daha 
fazla iş kazası kayıt edil-
di. İş yerlerinde, iş sıra-

sında ve görev yüzünden 
olan iş kazaları 104, işe 
gidiş ve dönüş sırasında 
kayıt edilenler ise 171 ile 
çoğaldı. 
2011 yılına kıyasla can 

kaybı olan iş kazalarının 
toplam sayısı 4 ile azaldı. 
Engellikle sonuçlanan iş 
kazalarının sayısında da 
9 vaka ile azalma görülü-
yor. 2012 yılında iş kaza-
ları dolayısıyla 2011 yılın-
dan 4 638 iş günü daha 
fazla kaybedildi. 
2 0 1 2  y ı l ı n d a 

Bulgaristan’da meydana 
gelen iş kazalarına iliş-
kin operasyonel veriler, 
NOİ’nin web sitesinde 
“İstatistikler ve Analizler” 
bölümünde “İstatistikler-İş 
Kazaları ve Profesyonel 
Hastalıklar” konu başlığı 
altında yayınlandı.

Okullarda Zorunlu Anadili Eğitimi Yapılmayacak
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi tarafından su-
nulan zorunlu Ana Dili 
eğitimi önerisi mecliste 
reddedildi. Böylelikle 
yaklaşık 400 000 Türk, 
Çingene, Ulan ve daha 
birçok azınlığa mensup 
öğrencilerin devlet gü-
vencesi ve devlet eği-

tim standartları altında 
haftada sadece 4 saat 
da olsa kendi Ana Di-
linde eğitim almaları 
engellendi. HÖH'nin 
sunduğu öneri sadece 
ülkenin en büyük azın-
lığı olan Türkleri değil, 
aynı anda tüm azınlık-
ları yakından ilgilendi-

riyordu. 
Oylamaya katılan mil-

letvekillerinden biri sı-
cak sıcağına haber.bg 
önünde, Okul Öncesi 
ve Okul Eğitimi Yasa 
Tasarısının Mecl is 
Genel Kuruldaki ikinci 
okuma görüşmeleri, 
azınlıkların yok sayıldı-

ğı Avrupa Birliğine üye, 
ama Avrupa değerle-
rinden ve demokrasi 
anlayışından çok uzak 
bir Bulgaristan gerçeği-
ni bir kez daha gözler 
önüne serdi, açıklama-
sını yaptı.
        Kırcaali Haber

Kültür İşbirliği 
Memorandumu 

imzalandı
KRIG Sanat Hareketi 14 ve 15 Ocak 2013 

tarihlerinde, Edirne’den kültürel teşkilat ve 
ayrı ayrı yaratıcılarla bu yıl için kültür işbirliği 
memorandumu imzalanması amacıyla görüş-
meler gerçekleştirdi. Çeşitli deneyim değişimi 
şekilleri, tanıtımlar, tartışmalar, seminerler ve 
iki ülkeden yaratıcılarla ortak projeler üzere 
çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu 
doğrultuda mart ayının sonunda Edirne’de 
15.asırda ev ve kamu binalarında bulunan 
en eski süsleme geleneği olan kalemisle-
rini restore etmeye çalışan bir grup kalem-
kar, eserlerini tanıtmak için Kırcaali’yi ziyaret 
edecekler. Mayıs ayının son haftasında “Çok 
Kültürlü Şehir” girişimi esnasında Edirne’nin 
Bulgaristan doğumlu gözde ressamlarından 
Tayyip Yılmaz, Kırcaali’de birinci kişisel ser-
gisini sergileyecek. Dıjdovnitsa (Yağmurlar) 
köyünde yaz aylarında düzenlenen sanat 
atölyelerinde Edirne Trakya Üniversitesi’nden 
öğrenciler de katılacak, Terlik Festivaline ise 
Türkiye’den seçkin klasik müzik sanatçıları 
konuk olacak. Ekim ayında Edirne Kültürünü 
Tanıtma Derneği Onursal Üyesi ve Trakya 
Üniversitesi’nde hocalık yapan Yrd. Doç.Dr. 
Mehtap Cömert, daha çok çeyiz sandıkları, 
yazı kutuları, para çekmeceleri, yüklük, do-
lap ve pencere kapakları gibi dekoratif eser-
ler üzerine uygulanmış süslemelerden ibaret 
Edirnekariler sergisini tanıtacak.
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İrlanda, Bulgaristan’ı Schengen üyeliğinde destekleyecek
“ İr landa, Schengen 

alanına katılım sürecin-
de Bulgaristan’a destek 
vermeye hazırdır.” Bunu 
Bulgaristan Radyosu’na 
açıklamasında İrlanda’nın 
Sofya Büyükelçisi John 
Rowan söyledi. Bir de 
ülkesinin Mart 2013’te 
bu sorunu AB Adalet ve 
İç Düzen Konseyi oturu-
munda ortaya atmakla 
görevlendirildiğini söz-
lerine ekledi. Bu aynı 
zamanda İr landa’nın 
önümüzdeki altı ayda 
gerçekleştireceği AB dö-
nem başkanlığının önce-
liklerinden biridir.
Bu öncelikli çalışmalar 

Büyükelçi Rowan tara-
fından Sofya’da ‘İrlanda 
Başkanlığı Sırasında AB 
ve Bulgaristan’ın Yeri’ 
konulu tartışmalar esna-
sında tanıtıldı. Buna AB 
kaynaklarının yönetimin-
den sorumlu bakanımız 
Tomislav Donçev de ka-
tıldı. 

Büyükelçi Rowan’ın 
vurguladığı gibi, İrlanda 
Hırvatistan’ın 1 Temmuz 

2013’te AB üyesi olaca-
ğına, Türkiye, Karadağ, 
Sırbistan, Makedonya ve 
Arnavutluk’un AB üyeliği 
ile ilgili müzakerelerini 
sürdüreceklerine inanı-

yor.
Büyükelçi Rowan: “Bu 

altı aylık dönemde İrlanda 

Litvanya ve Yunanistan 
da dahil, bütün Avrupa’da 
krizi kohezyon süreçleri-
ni derinleştirmek ve is-
tihdamı artırmak yoluyla 
mali ve ekonomik istikrar 

sağlama deneyiminden 
yararlanacak. İrlanda 
çalışmalarında her za-

man dürüstlük, açıklık ve 
şeffaflık ilkelerini kılavuz 
biliyor. AB’nin kriz sonrası 
aşamasında gerçekleşti-
rilen İrlanda başkanlığı-
nın çalışmaları insanlara, 

mali ve iktisadi istikrarın 
garantilenmesine odak-
lanıyor. AB, istikrarının 
kalıcı temellerini atmalı, 
yani bu önemli adımı ka-
lıcı hedeflere bağlama-
lıyız. Bankaların güveni 
de büyük önem taşıyor. 
Tüketici ve yatırımcıların 
bankalara güveni olma-
ması halinde gelişmemiz 
mümkün değil” şeklinde 
konuştu.
İrlanda’nın 1 Ocak- 1 

Temmuz 2013 dönemin-
deki AB Başkanlığının 
öncelikli çalışmalarından 
biri Bulgaristan’ın Schen-
gen alanına üyeliğidir. 
Bulgaristan, 2004’teki 
başkanlığı sırasında AB 
üyeliğimiz konusunda 
olduğu gibi, İrlanda’nın 
yardımına bel bağlayabi-
lecek mi acaba? Dahası 
var: ülkemiz çoktan beri 
Schengen üyeliğine ha-
zırdır.
B ü y ü k e l ç i  J o h n 

Rowan:“Evet, Schengen 
üyeliğinde Bulgaristan’a 
yardım göstermekle gö-
revlendirildik. Ancak İr-
landa Schengen konusu-
nu AB başkanlığına bağ-
lamıyor. Bulgaristan’ın 
Schengen üyeliği ile ilgili 
bütün kriterlere uyduğu-

nu düşünüyoruz ve sizi 
desteklemeye hazırız. 
İrlanda, AB Konseyi’nin 
Mart ayındaki toplan-
tısında Bulgaristan ile 
Romanya’nın Schengen’e 
hazır oldukları ile ilgili 
tavrını belirtecek. “
AB Kaynaklarından so-

rumlu bakan Tomislav 
Donçev, Bulgaristan’ın 
Schengen’e aşama-
lı katılımından başka 
İrlanda’nın ülkemizi bü-
yüme yoluna doğru yö-
neteceği beklentisinin de 
büyük önemi olduğunu 
ve bunun AB’nin uzun 
süreli mali çerçevesinin 
şubat ayında nasıl kabul 
edileceğine bağlı olma-
yacağını düşündüğünü 
belirtti. Bakan Donçev, 
bölgemizin gelişmesi için 
sağlanacak olan AB kay-
naklarından ziyade etki-
sinin daha büyük önemi 
olacağına inanıyor. Büyü-
kelçi John Rowan sözle-
rine göre karşılaştığımız 
ikinci büyük meydan oku-
ma, büyümenin sürdürü-
lebilir, yeşil, mavi, ılımlı, 
akıllı, bazılarına göre ise 
yüksek olup olmaması ile 
ilgili eski tartışmalara çö-
züm bulunmasıdır.” 
                          BNR

Yeni ehliyetlerin basımına başlandı
Emniyet Genel Müdür-

lüğü Trafik Hizmetleri 
Daire Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada 21 
Ocak 2013 tarihinden 
itibaren yeni ehliyetlerin 

basımına başlandığı be-
lirtildi. Yeni sürücü belge-
si, 19 Ocak’ta yürürlüğe 
giren Avrupa Birliği’nin 
006/126/EC nolu Avrupa 

Parlamentosu ve Konse-
yi Direktifi’nde ehliyetler-
le ilgili istemler, Avrupa 
Komisyonu’nun 28 Kasım 
2011 tarihli 2006/126/EC 
sayılı Direktifin değiştiril-

mesine ilişkin 2011/94/EC 
nolu Direktifi’nde mevcut 
istemler, Karayolları Tra-
fik Kanunu ve Bulgaristan 
Kimlik Belgeleri Kanunu 

hükümlerine uygun ola-
rak basılmaktadır. Şu 
anda kullanılan ehliyetler 
süresi doluncaya kadar 
geçerli olacak. 
Ehl iyette yapılacak 

daha belirgin değişiklik-
ler, AM, A, A2, A, B, B1 
ve BE sınıfı araçlar ise 10 
yıl kullanım süresi ve C, 
CE, C1, C1e, D, DE, D1, 
D1E ve T sınıf araçlar 
ise 5 yıl kullanım süresini 
içerir. Engelli sürücülerin 
ehliyetlerinin de 5 yıl kul-
lanım süresi olacak.
Şu anda geçerli M sınıf 

araçlar, mopedler, azami 
tasarım hızı 45 km / h 
geçmeyen iki veya üç te-
kerlekli araçlar için AM ile 
değiştiriliyor. 35 kw (47.6 
hp) üzerinde kapasitesi 
ve 0.2 kw / kg (kilogram 
başına 0,27 hp) altında 

bir güç / ağırlık oranına 
sahip motosikletler için 
geçerli olacak yeni bir A2 
araç sınıfı ekleniyor. 
Yinelenen ehliyet sa-

dece yeni tipten sürücü 
ehliyeti sahiplerine veya 
M, A1, B, B1 ve B2 sınıf 
araçlar için sürüş yete-
neği yansıtılan eski tip-
ten ehliyet sahiplerine 
çıkartılacak. C, CE, C1, 
C1E, D, DE, D1, D1E ve 
T sınıf araçlar için sürüş 
yeteneği yansıtılan eski 
tipten ehliyetler yinelen-
meyecek, sahibine ise 
gerekli belgeleri sunup ve 
mevcut kanun ve yönet-
melikler doğrultusunda 
Bulgaristan Kimlik Bel-
geleri Kanunu’nun 51. 
maddesinde öngörülen 
süre için yeni bir ehliyet 
çıkartılacak. 

Yüzlerce Yolcunun Hayatını Kurtaran Petrov, Yılın Erkeği Seçildi
Ülkemizde geleneksel 

olarak düzenlenen "Yı-
lın Erkeği" yarışmasın-
da, 13 Ocak 2012'da 
kaza yapan Costa Con-
cordia gemisinde yüz-
lerce yolcunun hayatını 
kurtaran teknisyen Petır 
Petrov birinci oldu.
Özel bir radyo kana-

lının düzenlediği yarış 
için internet üzerin-

den yapılan oylamada 
Petrov, oyların yüzde 
43,33'ünü almayı ba-
şardı. Ödül, düzenle-
necek özel bir törende 
takdim edilecek.
Ödülü, Petrov'un Mısır 

karasularında başka bir 
gemide görevde olma-
sı nedeniyle, eşi İliyana 
ve oğlu Emil alacak.
Yar ışmada Aston 

Villa'da oynayan Bulgar 
futbolcu Stilyan Petrov 

oyların yüzde 38,75'ini 
alarak ikinci oldu. Bul-

gar boksör Kubrat Pu-
lev ise yüzde 17,92 
oyla üçüncü oldu.
Yarışma kurallarında 

esneklik getiren or-
ganizasyon yetkilileri 
bu yıl 40'a yakın aday 
listesine kadın şarkıcı 
Lili İvanova'ya da yer 
vermiş ancak oylama-
da İvanova dereceye 
girememişti.

Evde çocuk bakacak 
aileler aranıyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, ailelerin 
bakıma muhtaç çocukları kurumlardan alıp 
evlerine kabul etmeleri üzere “Benim de Bir 
Ailem Var” başlıklı proje gerçekleştiriyor. Ço-
cuk bakmayı kabul eden aileler görevlendi-
rilecek. Evinde profesyonel olarak çocuğa 
bakmayı kabul eden ailelere aylık ücret ve 
çocukların bakım giderleri ödenecek. Gönül-
lü olarak çocuk bakmayı kabul eden ailelerin 
ise, çocukların bakım giderleri karşılanacak. 

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan bakmak için 
evine çocuk kabul etmek, kimsesiz yetim olan 
veya anne babalarının onlara bakma imkanı 
olmayan çocuklara belirli bir süre için ev or-
tamında büyümelerini sağlayacak rahat bir 
ortam yaratmaktır.

Evinde çocuk bakmayı kabul etmek isteyen 
kişiler, “Nikola Vaptsarov” Lisesi’nin bahçe-
sinde bulunan binada çalışan ekipten hafta 
içi 8.30-16.30 saatleri arasında veya 03631/ 
6578 telefonundan daha geniş bilgi alabilir-
ler. 

Proje ekibi, ilgilenenlere bu tür hizmetin tam 
olarak neden ibaret olduğunu, başvuru pro-
sedürü hakkında ve adaylar arasında nasıl 
seçim yapılacağını anlatacak. Ekipten, bu 
göreve aday olan ailelerin kararında emin ol-
maları için yeterince bilgi edinmelerinin çok 
önemli olduğunu belirttiler.



 8

Кърджали Хабер
  06 Февруари  2012  Сряда - Година:VII  Брой:05 (169)  Цена 0,50 лв.  www.kircaalihaber.com  İSSN 1313-6925

      
 Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET;  Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Fevzi Ehliman, Nilgün Ahmet; Sofya Temsilcisi    
İsmail Köseömer.; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı;   Ofis  tel.: 0361/ 52 715;   GSM: 0878 70 19 67;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com   

Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bulvarı, No 53, Kat. 2, ofis No 10.  Abone Katalog No: 2454     

  Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕД ;  Зам. гл. редактор: Дурхан Али ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспонденти: София - Исмаил Кьосеюмер, 
Шумен - Февзи Ехлиман, Гърция - Ибрахим Балталъ.     Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10 

 Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД»  гр. Кърджали ;  Каталожен № 2454 ;    ISSN 1313 - 6925

Lütfi Mestan: Yönetim modelinin değişmesi gerekiyor
H a k  v e  Ö z g ü r l ü k l e r 

Hareketi’nin basın toplantısın-
da konuşan parti başkanı Lütfi 
Mestan, Sergey İgnatov’un is-
tifasında mükemmel bir düzen-
lilik var. Hiçbir şekilde yapılan 
bu kişisel değişiklikler hükümeti 
kurtaramayacak, iktidarın içinde 
bulunduğu güven eğiliminde-
ki düşüşü engelleyemeyecek. 
Kişisel değişiklikler çözüm de-
ğil, yönetim modeli değişmesi 
gerekiyor. Mestan devamında 
“Otoriter mantalitelerinde her 
zaman hata yapmadıkları öne 
sürülüyor, her zaman başkala-
rı suçlu. Şengen içinde, büyük 
işsizlik için de, ısıtma fatura-
larının yüksek olması da hep 
başkaları suçlu. GERB gittikçe 
tekrar iktidar olma hakkını kay-
bediyor. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi 42. Millet Meclisi se-
çimlerine tek başına katılacak, 
Daniel Vılçev’in kehanetleri 

gerçekleşmeyecek” dedi.
HÖH Başkanı, Ahmet Doğan 

suikastı hakkında da konuş-
tu: “Tsvetan Tsvetanov geçen 
Cuma parlamento kürsüsün-
den, iki yalanın bulunduğu bir 
tezi savundu. Tsvetanov Ulu-
sal Muhafız Teşkilatı(NSO) 
görevlisi tarafından Oktay 

Enimehmedov’un etkisiz hale 
getirildikten sonra, delegeler 
tarafından şiddet uygulandığını 
söyledi. Bu tezde iki tane yalan 
bulunuyor.

Birincisi saldırganın NSO gö-
revlisi tarafından etkisiz hale 
getirilmesi, ikincisi ise dele-
gelerin eylemleri etkisiz hale 

getirildikten sonra olduğu. Eni-
mehmedov NSO görevlisi tara-
fında etkisiz hale getirilmedi ve 
delegelerin tüm eylemleri bunu 
yapmaya yönelikti. Delegeler 
güvenlik güçlerinin ve hatta 
Tsvetanov’un emrinde bulunan 
kurumların yapması gerekeni 
yaptılar.

Basın toplantısında “Bereli” 
lakaplı Zlatomir İvanov sui-
kastına değinen HÖH Başkan 

Yardımcısı Hristo Biserov “Ad-
liye Sarayının basamaklarında 
açılan ateş çok büyük bir gös-
terge. Organize suçun omurga 
kemiğinin kırıldığı iddiaları, boş 
sözlülükten ibaret olduğu gözü-
küyor.” HÖH Başkan Yardım-
cısı “Biz birkaç defa Tsvetan 
Tsvetanov’un istifasını istedik, 
ancak dönem sonunda artık 
Boyko Borisov’un istifası söz 
konusu” diye ekledi.

Millet Meclisi Dr. Ahmet Doğan'a 
yapılan saldırıyı bir bildirge ile kınadı

Bulgaristan parlamentosu, 
üyelerinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nin (HÖH) 
Onursal Lideri Ahmet Doğan’a 
karşı 19 Ocak’ta yapılan silahlı 
saldırı girişimini kınadı. 
HÖH Genel Başkanı Lütfi 

Mestan’ın önerisi üzerine hazır-
lanan bildiri taslağı parlamen-
tonun haftalık ilk oturumunda 
kısa bir görüşmeden sonra 
oylamaya sunuldu. Oylamaya 
katılan 100 milletvekilinin 92’si 
“evet”, 5’i “hayır” oyu verilirken, 
3 milletvekili çekimser kaldı. 
Bildiride, saldırı girişiminin 

ülkenin toplumsal huzuruna 
ve demokrasiye karşı bir teh-
dit olduğu vurgulanarak olayın 
şiddetle kınandığı belirtildi. 
“Suikastçının kahramanlaştı-

rılmasına yönelik girişimler”in 
de kınandığı bildiride ilgili ma-
kamların olayı bir an evvel ay-
dınlatması istendi. 
-”O eli Ahmet Doğan’ın ba-

şına kim dayattı, öğrenmek 
istiyoruz” 
HÖH Genel Başkanı Lüt-

fi Mestan da, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, saldırgan 
Oktay Enimehmedov tutuksuz 

yargılanmayı talep ettiğini ha-
tırlatarak, “Enimehmedov belki 
de ellerini kollarını sallayıp ser-

best dolaşmak ve bir kez daha 
5 dakikalık şöhretini yakalamak 
istiyor. Bu durumda zarar gö-
recek sıradaki kişi kim olacak, 
merak ediyorum” dedi. 
Öldürücü olduğuna inandık-

ları silahın yeni incelemelerinin 
yapılması talebinde bulunan 
Lütfi Mestan, “Tabanca kalın 
kemiğe bile derin bir delik aça-
bilir. Dolaysıyla Enimehmedov 
cinayet teşebbüsü ile yargılan-
malı. Biz bu suikast girişiminin 

arkasındaki siyasi odağın be-
lirlenmesini istiyoruz” diye ko-
nuştu. 

Enimehmedov’un duruşma-
sında mahkeme binası önünde 
bir grubun saldırgana destek 
verdiğini vurgulayan Mestan, 
“Seçmenlerimize bu tür pro-
vokasyonlara alet olmamaları 
çağrısında bulunuyoruz. Tep-
kimiz tamamen yasalar çer-
çevesinde olacaktır. Sadece 
Enimehmedov’un eline kim 
tabanca verdi ve o eli Ahmet 
Doğan’ın başına kim dayattı, 
öğrenmek istiyoruz.” 

Belediye Başkanı Hasan Azis 
“Borovets“ semti sakinlerinin 

sorunlarını dinledi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis “Borovets” semtini 

ziyaret ederek sakinleriyle görüştü. Görüşmeye, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Mestan’da katıldı. Semt 

sakinleri, Belediye Başkanı önünde yol altyapısı ve su temini 
problemlerine ağırlık verdiler. 

Gençler ise Bulgaristan’da işsizlik yüzünden evlerini terk edip 
geçim sağlamaları için yurtdışına çıkmak zorunda kaldıklarını 
paylaştılar. “İş bürolarına kayıtlı olmamıza rağmen iş bulamıyoruz” 
diye yakınarak feryat ettiler. 

Sakinlerin ortaya attıkları diğer sıkıntılarından biri de, yağan kar 
nedeniyle sokaklarda açılan çukurlardı. Halk, semt sokaklarında 
oluşan derin çukurların araçlarına hasar getirdiğini belirttiler.

Başkan Hasan Azis, belediye yönetimi Borovets  sakinlerinin 
problemlerini üstleneceğini söyleyerek kendi adına söz verdi.


