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 Bulgaristan’ın yeni Başbakanı Marin   
 Raykov oldu

Bulgaristan’da ülkeyi 12 
Mayıs’ta yapılacak erken 
genel seçimine götürecek 

Türk Kültür ve Sanat Derneği, 
Kırcaali Haber Gazetesi 

Benim Hayallerim konulu resim yarışması düzenliyor. 

Yarışma  23 Nisan - T.C. Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 

düzenlenmektedir. 
Yarışma iki grupta yapılacak

      I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
      II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

Dereceye girenlere ödüller verilecek. 

Resimler 20 Nisan 2013 tarihine kadar şu 
adrese gönderilmeli:

Кърджали 6600, ул. Беласица №1
Д-во за турска култура и изкуство

Nasıl görmek istersen 
öyle görürsün!

Hangi açıdan bakarsa 
baksın, insanoğlu gör-

mek istediklerinin dışın-
da pek bir şey göremez. 
Aklındaki stereotipler ve 
önyargıları hangi yön-
deyse, görmek istedikle-
ri de o yönde şekillenir. 
Albert Einstein’in önyar-
gıya ilişkin bir deyimi 
bulunmaktadır: “Önyar-
gıları parçalamak atomu 
parçalamaktan daha 

zordur.” 
Yaşam hayal mi yok-

sa gerçek mi, uzun mu 
yoksa kısa mı, süregel-
mekte olduğu dünya 
büyük mü yoksa küçük 
mü? Her şey insanın 
onu görmek istediği gibi 
görünür.
Dünyaya dev bir ayna-

ya bakar gibi bakarsak, 
gördüğümüz yansıma 
insanoğlunun kendisidir. 
Eğer ki dünyayı değiş-
tirmek istiyorsan, ayna-
daki görüntüyü değiş-
tirmelisin. Başkalarının 
yansıması aslında senin 
yansımandır, başkalarını 
iyi görürsen seni de iyi 
olarak görürler. Bakış 
açın değişirse hayatın 
da değişir.
Her türlü kanıta rağ-

men insanların saplantılı 
ve değişmeyen görüşleri 

Sebahat AHMET

Çanakkale Şehitleri Anıldı

kabine açıklandı. Baş-
bakanlık ve Dışişleri 
Bakanlığı görevine, 
Paris Büyükelçisi Ma-
rin Raykov getirildi.

Geçen hafta Cuma 
günü (15.03.2013) Kır-
caali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği salonunda 
Türk Kültür ve Sanat 
Derneği (TÜRKSAD) 
geleneksel Çanakkale 
Şehitlerini anma töreni 
gerçekleştirdi. Anma 
törenine Türkiye’den 
ve Yunanistan’dan çok 
sayıda misafir katıldı. 
Etkinlik salonu tıklım tık-
lım doldurdu. Çanakkale 
şehitlerini anma törenini 
Batı Trakya Türk Öğret-
menler Derneği Başkanı 

Sami Toraman yönet-
menliğinde gerçekleşti. 
Törene Çanakkale 18 

Mart Üniversitesi’nden 
Tarih Hocası Doç.Dr. 
Muhammet Erat ve Edir-
ne Trakya Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Ha-
tipler konuşmacı olarak 
katıldılar. 
 TÜRKSAD Başkanı 

Müzekki Ahmet, törene 
gelenleri selamladıktan 
sonra, Çanakkale şe-
hitleri anısına bir daki-
kalık saygı duruşunda 

bulunuldu. Ardından 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet şehitlerin ru-
huna kısa bir Aşr-ı Şerif 
okuduktan sonra dua 
yapıldı. 
M ü z e k k i  A h m e t , 

TÜRKSAD olarak 3 yıl-
dır Kırcaali’de Çanakka-
le şehitlerini anma töreni 

yaptıklarını ve ülkenin 
diğer şehirlerinde de 
benzeri törenlerin ya-
pılmasını arzu ettiklerini 
dile getirdi. 
T.C. Filibe Başkon-

solosu Şener Cebeci, 
TÜKSAD’ın düzenlediği 
etkinliğin çok anlamlı ol-
duğunu söyledi ve başta 

Müzekki Ahmet olmak 
üzere tüm ekibine te-

şekkürlerini sundu. 
Başkonsolos, bu tür et-

kinliklere soydaşlarla bir 
arada olmak için büyük 
mutlulukla katıldıklarını 
belirtti. Sayın Cebeci, 
“Çanakkale zaferi, Milli 
Kurtuluş Savaşı’nı ba-
şarıyla sonuçlandıran 
o ruhun doğduğu yer-
dir. Hocalarımız bunu 
daha etraflı bir şekilde 
anlatacaklardır. Çanak-
kale artık vatanın son 
müdafasının yapıldığı 
yerdir. Hem zor şartlar-
da olmuştur, Türkiye’yi 
bu günlere taşımış-
tır. Bugün çok daha 
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Bulgaristan’ın yeni Başbakanı Marin Raykov oldu
Bulgaristan’da ülkeyi 12 

Mayıs’ta yapılacak erken 
genel seçimine götüre-
cek kabine açıklandı. 
Başbakanlık ve Dışişleri 
Bakanlığı görevine, Paris 
Büyükelçisi Marin Raykov 
getirildi.

Bulgaristan Cumhurbaş-
kanlığında düzenlenen 
törende Cumhurbaşkanı 
Plevneliev, 12 Mayıs’taki 
erken genel seçime kadar 
işbaşında olacak kabine-
nin üyelerini tanıttı.

Buna göre Plevneliev, 
Başbakanlık ve Dışiş-
leri Bakanlığı görevini 
Paris Büyükelçisi Marin 
Raykov’a (53) verdi. Tec-
rübeli bir diplomat olan 
Raykov, Paris görevi ön-
cesinde üç kez dışişleri 
bakan yardımcılığı yap-
mıştı. ABD doğumlu Ray-
kov; İngilizce, Fransızca 
ve Rusça biliyor.

Yeni kabinede, Cumhur-
başkanlığı Genel Sekre-
teri Ekaterina Mihaylova 
da Başbakan Yardımcısı 
ve Bölgesel Geliştirme 
Bakanı olacak.

Kabinede ikinci Başba-

kan Yardımcısı olarak gö-
rev alan Çalışma ve Sos-
yal Bakanı Deyana Kosta-

dinova, daha önce Cum-
hurbaşkanı Plevneliev’in 
ekibinde yine sosyal poli-
tikalar konusunda danış-
manlık yapıyordu.

Kabinenin üçüncü Baş-
bakan Yardımcısı İliyana 
Tsanova, aynı zamanda 
Avrupa Birliği fonlarından 

sorumlu bakan olacak. 
Tsanova, daha önce Av-
rupa Geliştirme ve Kalkın-

ma Bankası’nın Londra 
ofisinde görev yapıyordu.

Ekonomi uzmanı Kalin 
Hristov Maliye Bakanlığı, 
Asen Vasilev de Ekonomi 
Enerji ve Turizm Bakanlı-
ğına getirildi.

Diğer bakanların isimle-
ri ve görev dağılımları ise 

şöyle:
Savunma Bakanı: Todor 

Tagarev

Eğitim Gençlik ve Bilim 
Bakanı: Nikolay Miloşev

Sağlık Bakanı: Albay 
Prof. Nikolay Petrov

İçişleri Bakanı: Petya 
Pırvanova

E-Devlet Bakanı: Roman 
Vasilev

Kültür Bakanı: Vladimir 

Penev
Çevre ve Sular Bakanı: 

Yulian Popov
“İyi bir diplomat olma-

sına dikkat ettim” 
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, teknokratlar-
dan oluşan geçici hükü-
meti kurarken hiçbir siyasi 
baskı altında kalmadığını 
söyledi.

“Hükümetin başbakanı-
nın (Raykov) iyi bir diplo-
mat olup bölgemizde ve 
Avrupa’daki tüm geliş-
meler konusunda bilgili 
olmasına dikkat ettim” 
diyen Plevneliev, “Kabi-
nede görev yapacak tüm 
bakanların kendi alanında 
iyi birer uzman olduklarına 
inanıyorum. Aralarından 
hiç kimse eski Komünist 
gizli polisin (DS) lehine 
ajanlık yapmamıştır” diye 
konuştu.

Plevneliev, ülkede erken 
genel seçimin 12 Mayıs’ta 
yapılacağını ve parlamen-
toyu 15 Mart’ta feshede-
ceğini bildirdi.

Temel görev, seçimlerin 

“dürüst ve adil” olması
Başbakan Marin Raykov 

da törende yaptığı konuş-
mada geçici hükümetin 
temel görevini, erken 
genelseçimin dürüst ve 
adil biçimde gerçekleşti-
rilmesi olarak tanımladı. 
Raykov, şunları söyledi:
“Piyasa ekonomisinin 

sosyal yönüne ağırlık 
vereceğiz. Mevcut büt-
çe kapsamında emeklilik 
maaşlarını artırıp, ülkenin 
en yoksul kesiminin ge-
lirlerine destek vermeye 
çalışacağız. Bulgaristan, 
Avrupa Birliği ve NATO 
üyeliğinden ileri gelen gö-
revlerini yerine getirme-
ye devam edecek. Avro 
Bölgesi’ne katılana ka-
dar ülkemizde uygulanan 
döviz kuru kapsamındaki 
disiplin değişmeyecek. 
Sosyal ve siyasi krizde 
yaşıyoruz, bu krizin eko-
nomik krize dönüşmesine 
izin vermeyeceğiz.”
         Anadolu Ajansı

Başbakan Raykov, HÖH Lideri 
Lütvi Mestan ile Görüştü

Bulgar istan’da 12 
Mayıs’ ta yapılacak 
erken parlamento se-

çimiyle ilgili siyasi da-
nışma görüşmelerine 
başlayan Geçici Hü-
kümet Başbakanı Ma-
rin Raykov, üyelerinin 
çoğunluğunu Türkle-
rin oluşturuğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HöH) Lideri Lütvi Mes-
tan ile bir araya geldi. 
Yapılan görüşmenin 

ardından düzenlenen 

ortak basın toplantısın-
da konuşan Başbakan 
Raykov, seçim kampan-

yasının etnikleştirilme-
sine izin vermeyecek-
lerini söyledi. Raykov, 
şu sözlerini kullandı: 
“Kampanya ile ilgili 
yapılacak siyasi pro-
paganda söylemlerine 
etnik unsurun katılma-
sının kabul edilemeye-
cek bir durum olacağını 
vurgulamak istiyorum. 
Bulgaristan vatandaş-

ları, etnik temelde biri-
lerin diğerleriyle karşı 
karşıya getirilmesine 

izin vermeyeceğimizi 
belir tmek istiyorum. 
Seçim kampanyasının 
etnikleştirilmesine izin 
vermeyeceğiz. “
HÖH Lider i  Lütvi 

Mestan da Başbakan 
Raykov’un tutumuna 
destek vererek, “Ben, 
liderliğini yaptığım par-
tinin etnik olmadığını 
en çok iddia eden bir 

politikacı olarak, ülke-
deki siyasi söylevin et-
nikleştirilmesine kararlı 
bir şekilde karşı çıkaca-
ğım” diye konuştu. 
Seçim kampanyası-

nın etnikleştirilmesinin 
ülkedeki etnik barışı 
tehdit edebileceğini sa-
vunan Mestan, “Bulun-
duğumuz seçim öncesi 
döneminin ve oylama-
nın etnikleştirilmesine 
kesinlikle karşıyız” ifa-
desini kullandı. 
Görüşmeyle ilgili yapı-

lan açıklamada, ayrıca 
devletin finansal istikrarı 
ve erken seçimin teknik 
organizasyonuna ilişkin 
konuların da ele alındı-
ğı kaydedildi. Başbakan 
Raykov, erken seçim 
hazırlıklarından sorum-
lu geçici kabinenin hiç 
bir siyasi güce muhalif 
olmadığını belirterek, 
seçim öncesi ortamında 
siyasi partileri intikamcı 
duygulara kapılrnama-
ları konusunda çağrıda 
bulundu.
       Anadolu Ajansı

Destek teşekkürü
Ekim 2012 tarihinde Dünya Palyatif Bakım Günü 

vesilesiyle başlatılan girişim sonucunda Kırcaa-
li Hastanesi’ne bağlı Dobrolübie (İyilikseverlik) 
Hospisi’nin gelişimine ildeki diğer belediyelerden 
en büyük katkı Momçilgrad (Mestanlı) Belediye-
sinden olduğu açıklandı. 

Momçilgrad Belediye İdaresi’nde “Milosırdie” 
(Merhamet) sanat galerisinde yer alan resimler 
sergilendi. 20’den fazla satılan resimlerin, büyük 
bir bölümünü Momçilgrad Belediyesi aldı. 

Hatırlatmak gerekirse, “Dobrolübie” Hospisi, Kır-
caali Hastanesi’ne bağlı bir tedavi kurumu ve ucuz 
fiyatta kaliteli hizmetler sunmaya çaba harcıyor. 
Bu amaca ulaşılması için ilden belediyeler tedavi 
kurumunu destekliyor.

Hospisin ekibi Momçilgrad Belediye Başkanı 
Akif Akif’e ve tüm belediye görevlilerine göster-
dikleri insani davranış ve destekten dolayı teşek-
kürlerini sunuyor. 

Göçmenler,  köy ler in i 
Google'dan görebilecek

Google, Bulgaristan için de Street View hizmetini 
kullanıma açtı. Online arama motoru Google’ın ta-
kipçileri bundan böyle panoramik sokak fotoğrafları-
na ulaşılabiliyor. 2007’de ABD’de başlatılan hizmete, 
Bulgaristan’la birlikte 48 ülke dahil edilmiş oldu. 

Uydu fotoğraflarına nazaran net ve insan gözü se-
viyesinden çekilen 360 derece açılı fotoğraflar, inter-
nette yeni bir “harita” dönemi başlatıyor. 

Steet View Bulgaristan’daki sadece büyük şehirleri 
kapsamıyor, bunun yanında küçük köyler ve önemli 
kültürel eserler de hizmet kapsamında. Köylerdeki bazı 
sokakların atlanmış olmasına rağmen, Bulgaristan için 
ilk kez bu kadar detaylı bir görünüm sağlanıyor. 

Hizmetin, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edenler ta-
rafından, kendi köylerini görmeleri için aktif bir şekilde 
kullanılması bekleniyor. 
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1. sayfadan devam

1. sayfadan devam

vardır, buna bağlı davra-
nış biçimleri değişmezse 
ayrımcılık başlar. Eğer ki 
bir önyargı toplumun ço-
ğunluğu tarafından pay-
laşılırsa toplum içindeki 
daha küçük bir grup üze-
rinde baskıya yol açabilir 
ve ayrımcılığın yaygın-
laşmasına sebep olur. 
Bazen bu durum kişisel, 
toplumsal ve uluslararası 
düzeydeki ilişkilere zarar 
verebilir.
Toplum içindeki baskı-

ya ve ayrımcılığa maruz 
kalan gruplar genellikle 
etnik ya da milli azınlık-
lardır. Bu durum her ne 
kadar ilk bakışta fark 
edilmese de var olmadı-
ğı anlamına gelmez.
Gerek eğitim, gerek iş 

hayatında hatta arkadaş-
lar arasında ayrımcılığa 
dair birçok örnek vardır. 
Örneğin azınlıktan bir ar-
kadaş grubunun konuş-
malarında şu cümlelere 
sık rastlanır: “ İş başvu-
rusunda bulundum fakat 
hiç bir umudum yok, çün-
kü listede sadece benim 

adım diğerlerinden fark-
lı; O kadar çok çalıştım 
ve inanıyorum ki iyi bir 
sonuç çıkaracağım ama 
inşallah adıma bakarak 
notumu vermezler”. Bun-
lar benim gözlemlediğim 
ve yaşanmış olaylardır.
İnsan nasıl isterse öyle 

görür ya, mesela televiz-
yonlardaki dizileri izleyen 
biri gördüklerine değil 
de inanmak istedikle-
rine inanabilir. Şahsen 
ben bu yönden birçok 
soruya maruz kaldım: 
“Gerçekten de İstanbul 
o kadar güzel mi? Ger-
çek hayatta Türkler o ka-
dar saygılı mı?” Bazıları 
cevabımdan pek tatmin 
olmasa da tatmin olanlar 
olmayanlardan fazla idi. 
Sağduyulu düşünerek 
ve akıllıca iletişim kura-
rak bu tür önyargılardan 
kurtulabiliriz.
Bu hayatı din, dil, ırk 

ayrımcılığı yapmadan 
yaşarsak işte o zaman 
dünyada gerçek bir ba-
rış ve hoşgörü ortamı 
sağlanabilir.
Önyargısız ve yargısız 

infazdan uzak bir dünya 
dileğiyle. 

Nasıl görmek istersen 
öyle görürsün!

iyi noktadayız. Bunu 
Çanakkale’de gençlik-
lerini gönüllü bir şekilde 
feda eden yüz binlerce 
şehidimize borçluyuz. Bu 
şehitlerin arasında sizle-
rin atalarınız, dedeleriniz 
de var. Türkiye sizlere 
minnettardır. Aramızda 
çok çeşitli köprüler var 
zaten. Bunlardan bir ta-
nesi Çanakkale’deki or-
tak mücadelemizdir” diye 
kaydetti. Başkonsolos, 
Çanakkale Savaşları’nın 
yapıldığı sırada o za-
manki Osmanlı İmpara-
torluğu ile Bulgaristan’ın 
müteffik devletler oldu-
ğunu ve o savaş çerçe-
vesinde Bulgaristan’ın 
Dobruca’yı alması için 
on binlerce Türk aske-
rinin hayatını verdiğini 
vurguladı. Sayın Cebe-
ci, artık düşmanlıkların 
ortadan kalktığını, dost-
luk ve kardeşlik içinde 
yaşamamız gerektiğini 
ileri sürdü. Başkonso-
los, Çanakkale’nin bir 
başka özelliğinin bu bü-
yük savaştan çok büyük 
dostlukların yaratıldığı 
bir kültürün, geleneğin 
yaratılmış olduğunu be-
lirtti. Bu yüce ruhun, bu 
geleneğin Balkanlar’da 
vaktiyle yaşanmış acıla-
ra örnek olmasını ve acı-
lardan dostluk yaratmak 
geleneğinin burada da 
yaygınlaşmasını diledi. 
Şair olarak da bilinen 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Hatipler, Çanakkale şe-
hitlerini anma törenini 
Türkiye ve Edirne için 
çok anlamlı bir olay ola-
rak niteledi. Çanakkale 
Savaşı öncesi yaşanılan 
bir medeniyet halkasın-
dan, yani Osmanlı kültü-
ründen söz etmek iste-
diğini paylaştı. Bu kültür 
ve medeniyet halkasının 
anma törenine katılanları 
bir araya getiren bir etki, 
cazibe alanına sahip ol-
duğunu belirtti. Osmanlı 
devletinin aslında bir 
Avrupa devleti olduğunu 
kaydetti. 780 yıl süren 
en dürüst medeniyetin 
son abidelerinden olan 
El Hamra Sarayı’nın için-
de, “Buraya korkusuzca 
gir ve burada korkma-
dan adaleti ara” şeklin-
de bir ifade olduğunu 
paylaştı ve devamla, 
“Bizim Balkan macera-
mızın iki temel unsuru 
var. Biri adalet, diğeri is-

timalet. Adaleti hepimiz 
biliyoruz. Balkanlar’dan 
son 80-100-120 yılda 
yaşadıklarımızın altın-
da yatan temel hadise 
Osmanlı’nın buradaki 
varlık sepelerinden biri-
si olan adaletin ortadan 
kalkmasıdır. İstimalet, 
farklı din, mezhep, ırk, 
dil, dinden insanların 
kendi hayatlarını yaşa-

malarına imkan sağla-
maktır” diye konuştu. 
Ayrıca bugün İnsan Hak-
ları Beyannamesi’nde 
bile olmayan, yayınlan-
masından 400 yıl önce 
Osmanlı devletinin farklı 
dinden olan insanların 
dinlerinin bozulmasına 
izin vermediğini belirtti. 
Bu ana prensibi güde-
rek Osmanlı’nın Balkan 
coğrafyasında 600 kala-
bildiğini söyledi. 
Balkan Harbi ’nden 

önce yaşanılan Trablus-
garp Savaşı’na değindi. 
1911 yılında Trablus-
garp Savaşı’nda şehit 
düşen Türk askerleri 
için Pakistanlı şair Mu-
hammed İkbal’ın bir şi-
irini okudu. Onda şairin 
melekler tarafından Hz. 
Peygamber’in huzuruna 
götürüldüğünde billur bir 
şişenin içinde ümmetinin 
şerefi, namusu ve vicda-
nı olarak nitelediği Trab-
lusgarp Savaşı’nda şehit 
edilen Türk askerlerinin 
mübarek kanını hediye 
götürdüğünü anlatıyor. 
T a r i h ç i  İ l h a n 

Bardakçı’nın anlattığı 
Osmanlı devletinin 400 
yıl kaldığı Kudüs’ten 
çekilmesinin 70-80 yıl 
sonrasında yaşadığı bir 
olayı paylaştı. Tarihçinin 
21 Mayıs 1972 yılında 
ziyaret ettiğini Mesçid-i 

Aksa’da Yavuz Sultan 
Selim’in 30 Aralık 1517 
tarihinde Kudüs’ü dev-
lete kattığı sırada kıldığı 
yatsı namazında yaktığı 
12 bin şamdan için o 
yerin 12 Bin Şamdanlı 
Avlu olarak anıldığını 
belirtti. Ayrıca bu kutsal 
yerde Osmanlı’nın şehri 
kaybettiği gün yağma-
lanmasın diye bıraktığı 

artçı bölüğünden ta-
kım kumandanı Onbaşı 
Hasan’a nöbet başında 
rastladığını ifade etti. 
Onbaşının tarihçiden 
Tokat bölgesinde olan 
kumandanına görevinin 
başında olduğunu bildir-
mesini emanet ettiğini 
aktardı. 
Yrd. Doç. Dr. Musta-

fa Hatipler, sıradan bir 
savaş olmadığını vur-
gulayarak Çanakkale 
Savaşı’na değindi, bir-
çok şehit ismini okudu. 
Sözlerini Çanakkale Sa-
vaşı için yazdığı şiiriyle 
noktaladı. 
Tarih Hocası Doç.Dr. 

Muhammet Erat, Ça-
nakkale Savaşı ile ilgili 
detaylı bilgiler aktardı. 
Bulgar is tan’ın  çe -

ş i t l i  y e r l e r i n d e n 
Çanakkale’de şehit olan 
bazı askerlerin isimlerini 
verip onlardan selam ge-
tirdiğini söyleyerek, “On-
lar sizi orada bekliyorlar! 
250 bin vatan evladını 
kaybettiğimiz coğraf-
yanın son savunucuları 
oldular. Sizin temsilcileri-
niz onlar” diye kaydetti. 
Hoca, Çanakkale’nin 

bütün Türk ve İslam 
dünyasını temsil eden 
bir isim olduğunu ileri 
sürerek, “Eğer Çanakka-
le geçilseydi, biz burada 
bugün bulunamazdık. 

Batı Trakya Türkü, Bul-
garistan Türkü, Balkan 
Türkü bu halde buluna-
mazdı. Biz Çanakkale’yi 
kazanmakla kendi milli 
benliğimizi, birliğimizi, 
kimliğimizi, dirilişimizi 
kazandık. Size anlata-
cağım hadise bu kadar 
şuurlu, bu kadar derin, 
bu kadar anlam yüklü 
bir hadise” diye vurgu-

ladı. 500 yıllık Türklük 
tarihinden girerek, 20. 
yüzyılın başındaki büyük 
bir kahramanlık hikaye-
sini anlattı. 
Bununla birlikte arka 

p l anda  Ç anak ka le 
Savaşı’ndan görüntüler 
sergileyen birçok fotoğ-
raf ve Çanakkale harita-
sını gösterdi. Çanakkale 
zaferinin yokluk içerisin-
de kazanılan bir müca-
dele olduğunu belirtti. 
Truva Savaşı ile birçok 
benzerlikleri olduğunu 
ileri sürdü. Mustafa Ke-
mal Paşa, Çanakkale 
Savaşı’ndan sonra 1922 
yılında "Truva"nın öcünü 
aldık” şeklinde konuştu-
ğunu aktardı. Konuş-
masını Bomba Sırtı’nda 
Türk askerlerinin ölümü 
göze alarak, komutanın 
hücum emrini hiç tered-
düt etmeden anında ye-
rine getirdiklerine dikkat 
çekti. 
Doç.Dr. Muhammet 

Erat, Çanakkale’de gös-
terilen bu birlik ve bera-
berliği bugün de gerek 
Bulgaristan Türkleri ola-
rak gösterebilirsek, hiçbir 
zorluğa karşı koymakta 
güçlük çekmeyeceğimizi 
vurguladı. Hoca, “Arka-
nızda büyük bir Türkiye 
Cumhuriyeti devleti var” 
diye sözlerini bitirdi. 
Ardından Belediye Baş-

Çanakkale Şehitleri Anıldı
kanı Hasan Azis, TÜRK-
SAD adına Başkonsolos 
Şener Cebeci, Doç.Dr. 
Muhammet Erat, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Hatip-
ler, Sami Toraman, İb-
rahim Baltalı ve Mercan 
Civan’a günün anısına 
birer plaket sundu. 
Anma töreni Hasan 

Azis’in yaptığı kısa ko-
nuşmasıyla sona erdi. 
Kırcaali bölgesinden 
Çanakkale Savaşı’na 
katılıp şehit olan soy-
daşlarımızın listesinin 
uzun olduğunu söyledi. 
Kırcaali doğumlu 20 

yaşında şehit düşen 
Ömeroğlu Yakub’un 
ve Kirazlı köyünden 
23 yaşında şehit olan 
Haliloğlu Halil’in isim-
lerini söyledi. En son 
Çanakkale’yi ziyaret et-
tiklerinde Solişte köyü 
muhtarının dedesinin 
de orada şehit olduğunu 
öğrendiklerini paylaştı. 
Başkan, “Çanakkale’yi 
anlatmak çok zordur. 
Çanakkale’ye ancak 

varıp, görmek ve his-
setmek gerekiyor” diye 
vurguladı.  
Anma töreninde resmi 

konuklar arasında   Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosu Şener 
Cebeci, Konsolos Vekili 
Gürler Gürsoy, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek İslam 
Şura Başkanı Şabana-
li Ahmet, Yerel Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) İl Teşkilatı 
Başkanı Bahri Ömer, İlçe 
Teşkilatı Başkanı Muhar-
rem Muharrem, Kırcaali 
Kamu Denetçisi Hakif 
Emin, Edirne Balkan 
Türkleri Federasyonu 
Başkanı Zülfeddin Ha-
cıoğlu, BAL-GÖÇ Trak-
ya Lüleburgaz Başkanı 
Nedim Dönmez, Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met ve Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği Başkanı Harun 
Bekir yer aldılar.
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Momçilgrad Belediyesinde evde çocuğa bakacak aileler aranıyor
2013 yılının başından 

beri Momçilgrad Bele-
diyesi sınırları dahilinde 
Benim de Bir Ailem Var 
projesi gerçekleştirili-
yor. Proje,  İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi  
2007-2013 Operasyonel 
Programı’nın Beni Kabul 
Et hibe destek şeması 
kapsamında finanse edi-
liyor. 

Proje dahilinde kimsesiz 
çocuk yurtlarından çocuk-
lar belli bir süre için evde 
bakılmak üzere ailelere 
yerleştiriliyor. Bu görevi 
üstelenen aileler, 6, 12 

veya 18 ay boyunca çocu-
ğa bakacaklarını kendileri 
belirliyor. 

Evine çocuk kabul eden 
aileler bunu gönüllü veya 
profesyonel olarak yapa-
bilirler. Gönüllü çocuğa 
bakan ailelerin çocuk için 
yaptıkları aylık masraflar 
karşılanacak. Profesyonel 
olarak bakanlar ise bunun 
dışında bu iş için aylık üc-
ret de alacaklar. 

Profesyonel olarak bir 
çocuğa bakan ailelere 
asgari ücretten yüzde 
155 oranında veya 465 
leva miktarında maaş 

ödenecek. İki çocuğa ba-
kanlara ise asgari ücret-

ten yüzde 160 oranında 
veya 496 leva ödenecek. 
Üç ve daha fazla çocuğa 

bakanlara asgari ücretten 
yüzde 175 oranında veya 

527 leva aylık maaş öde-
necek. 3 yaşına kadar bir 
çocuk için ayda 260 leva 

bakım parası, 14 yaşına 
kadar 227 leva, 18’e ka-

dar ve okursa 20 yaşına 
kadar 260 leva bakım pa-
rası ödenecek. Engelli ço-

cuğa bakmayı kabul eden 
ailelere bunun dışında ek 
olarak ayda 78 leva öde-
necek. 

Ayrıca her ay çocuğa 
lise okulunu bitirinceye 
kadar bir çocuk için öde-
nen annelik parası da 
ödenecek. Çocuk bakım 
parası, ailenin gelirine ba-
kılmaksızın sağlanıyor.

Benim de Bir Ailem Var 
projesi kapsamında evde 
çocuk bakmak isteyenler, 
proje ortağı olan Mom-
çilgrad Belediyesi’nin 
Evrak Kayıt Birimi’ne bir 
dilekçe formuyla başvu-
rabilirler. 

Proje hakkında daha 
geniş bilgi Momçilgrad,  
Voynişka Sok. No:1 (Ni-
kola Vaptsarov Lisesi 
bahçesindeki küçük bina) 
veya 03631 /6578 telefo-
nundan proje ekibinden 
alınabilir. 

             Kırcaali Haber

Öğrenciler, Patitsa köyündeki 
Koruma Evi’ne bağışta bulundular

Öğretmen Snejana 
Sirakova yönetimin-
de Kırcaali Slaveykov 
Lisesi’nden bir grup 
öğrenci ile Kırcaa-
li Nadejda Engeliler 
Günlük Merkezi’nden 
görevli ve çocuklar, 
Çernooçene’nin Patit-
sa   köyünde bulunan 
Koruma Evi’ndeki en-
gellilere bağışta bulun-
dular. 

Koruma Evi sakinleri 
konukları çikolata ile 
sıcak karşılayıp, misa-

firperverlik gösterdiler, 
kısa bir programla se-
lamladılar. 
Çocuklar, Slaveykov 

Lisesi öğrenci ve veli-
leri arasında düzenle-
nen bağış kampanya-
sı sırasında toplanan 
çeşitli gıda ürünleri 
bağışladılar. 
Snejana Sirakova 

heyecanla, “Çocuklar, 
marteniçkaları büyük 
sevgi ve sabırla ha-
zırladılar. Patitsa’daki 

eşit durumda olmayan 
insanlara sağlık, neşe 
ve kısmet dilekleriy-

le sunmak istiyoruz” 
dedi. 
Misafirler, Bulgarlara 

has olan Marteniçka 
takma geleneği hak-
kında bilgi verdiler. 
Marta Nine’nin insan-
lara sadece iyilik ve 
sağılık getirmesini di-
lediler. 
Koruma Evi Yöneticisi 

Mümün Emin, çocuk-
lara ve organizatörle-
re yapılan bağışlardan 
dolayı teşekkür ede-

rek, onların sayesin-
de ilerideki günler için 
gıda ürünleri sağlan-

mış olduğunu söyledi. 
Sayın Mümün, Koruma 
Evi sakinlerinin toplu 
halde Kırcaali Nadej-
da Günlük Merkezi’ni 
ziyaret ettiklerini ve 
orada yeni şeyler öğ-
renip, kendilerini toplu-
mun bir parçası olarak 
hissettiklerini söyledi.
Ev sahipleri yaptıkları 

iyilik için misafirlerine 
teşekkür belgesi su-
nup, güler yüzle uğur-
ladılar.   İsmet İSMAİL

Ulusal Arıcılık Programı 
kapsamında kredi sağlanıyor

Devlet Tarım Fonu’ndan, 
Ulusal Arıcılık Programı 
(NPP) 2011-2013 kapsa-
mında onaylanan proje-
ler üzere yararlanıcıların 
hesaplarına kredi parala-
rının yatırılmış olacağını 
bildirdiler.

Bu şemadan NPP’nin 
D ve B tedbirleri gere-
ğince proje hazırlayanlar 
faydalanabilir. Krediler, 
doğrudan doğruya Tarım 
Fonu’ndan yılda yüzde 6 
faizle sağlanıyor. Kredinin 
miktarı, projede onay-
lanan giderlerin yüzde 
75’ine kadar çıkıyor. 

Kredi çekmek için 31 
Temmuz 2013 tarihine 
kadar daimi ikamet adresi 

ve tüzel kişinin kayıt ad-
resine göre Devlet Tarım 

Fonu il müdürlüklerine 
başvurulabilir. 

Şema geçen yıl uygulan-
maya geçti. O zaman top-
lam 932 889 leva tutarın-
da finansman sağlamak 
üzere 141 sözleşme im-

zalandı. Tarım Fonu’ndan 
geçen yılki sonuçlara ba-

karak, NPP 
üzere kredi 
çekme ko-
nusunda ya-
rarlanıcılar 
tarafından 
daha büyük 
ilgi görmesi 
bekleniyor. 

K o n u y l a 
ve  ş e m a 
üzere aday 

olmak için gereken bel-
gelerle ilgili daha geniş 
bilgi www.dfz.bg sitesinde 
Devlet Yardımları, Ulusal 
Arıcılık Programı Kapsa-
mında Krediler bölümle-
rinde bulunabilir.     KH

İngiltere’de AB vatandaşları 
için kimlik kartları

İngiltere sınırlarında bulunan tüm Avrupa Birliği va-
tandaşları için zorunlu olarak yeni tür kimlik kartı yü-
rürlüğe sokacak. İngiltere’de Göç İşlerinden Sorumlu 
Bakan Mark Harper, bu ay daha önce Bulgar, Romen ve 
diğer AB vatandaşlarına özel kimlik kartı çıkarılması için 
yeni şemanın yürürlüğe sokulmasının görüşüldüğünü 
açıkladı. Harper, Avrupa ülkelerinden İngiltere’ye gelen 
herkese 55 pound karşılığında sosyal yardımlar dahil 
olmak üzere kamu hizmetlerine ulaşım sağlayacak bir 
kimlik kartı çıkarılmasını önerdi. 

Harper, zorunlu yapılan kayıt göç servislerini insanların 
ülkeye okuma, çalışma veya devletin hesabına bakılma-
ya mı geldiklerinin tespit edilmesini kolaylaştıracağını 
düşünüyor. Bakan, “Böylece ülkeye gelenlerin sadece 
sosyal yardımlar alıp veya başka imkanlardan faydalan-
malarından başka tam olarak ne yaptıkları öğrenilecek” 
diye ileri sürdü. 

Bu uygulama İngiltere’de önümüzdeki yıldan itibaren 
serbest çalışma hakkı sahibi olacak sadece Bulga-
ristan ve Romanya vatandaşlarına değil, tüm AB va-
tandaşları için geçerli olacak. Son istatistik verilerine 
göre İngiltere’de AB’nden 2,5 milyon vatandaş ikamet 
ediyor. 

Londra’dan bir milletvekili, prensip olarak Bulgaristan 
ve Romanya vatandaşlarına yönelik olan bu tedbirin 
Avrupa’nın diğer kısımlarında Britanyalılara karşı tepki 
verilmesine sebep olmasından endişe duyduğunu dile 
getirdi.                                                                 KH
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Trakya’nın çiçekleri Gümülcine’de açtı!
A s ı r l ı k  k a v u ş m a 

Gümülcine’de gerçekleş-
ti. Trakyalı kadınlar sınır 
tanımadı. Trakya’nın çi-
çekleri Gümülcine’de açtı! 
Yunanistan, Bulgaristan 
ve Türkiye Trakya’larının 
kalpleri Rodoplar’ın etek-
lerinde attı. 

Türkiye’den Trakya Bal-
kan Türkleri Derneği ile 
Bulgaristan’dan “Buket” 
Kadın Derneği’nin, Batı 
Trakya Türk Öğretmen-
ler Birliği’nin desteği ile 
9 Mart ’ta düzenlediği 
Kadınlar Günü kutlaması 
Gümülcine’de gerçekleş-
ti. Etkinlikte adeta Balkan 
rüzgarı esti. Bulgaristan, 
Türkiye ve Yunanistan’dan 
Türkçe konuşan, aynı kül-
türü paylaşan bayanlar 
asırlık kavuşma özlem-
lerini giderdi ve adeta 
tarih yazdılar. Etkinliğe 
Esma Gündoğdu’nun, 
“Rodoplar’daki dumanı da-
ğıtmak için Gümülcine’ye 
geldik” sözleri damgasını 
vurdu.

“Mustafa Kemal’in felse-
fesinin çocukları olmak-
tan onur ve gurur duyu-
yoruz” 

Etkinlikte, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Toraman, 
Gümülcine’de gecenin 
düzenlenmesi sağlayan 

Esma Gündoğdu’ya te-
şekkür etti. Toraman, 
“Kadınlar Günü, 1977’de 
BM tarafından kabul 
edilmiştir. Demek ki bir 
mücadele 120 yıl sonra 
dahi kazanılıyor. Ben bir 
feminist olarak kadınların 
haklarını gönlümün en 

derin köşesinden kutlu-
yorum. Gününüz kutlu 
olsun. 1934’te Mustafa 
Kemal, pek çok Avrupa 
ülkesinde seçim hakkı 
olmadığı halde Türk ka-
dınına seçme ve seçilme 

hakkını vermiştir. Onun 
için de Mustafa Kemal’in 
hemşerisi olmaktan, Mus-
tafa Kemal’in felsefesinin 
çocukları olmaktan onur 
ve gurur duyuyoruz…

Her zaman söylediğimi 
tekrar ediyorum. Kadın 
üzüm gibidir. Bizim ona 

göstereceğimiz ilgi ve 
sevgiye göre sirke de olur, 
şarap da. ” Görüşlerine 
yer verdi.

“Rodop lar ’dak i  du -
manı  dağı tmak iç in 
Gümülcine’ye geldik”

Trakya Balkan Türkleri 
Derneği Başkanı Esma 
Gündoğdu, organizasyon 
için Balkanlar’ın efendisi 
olarak nitelediği Sami 
Toraman’a teşekkür ede-
rek bütün bayanların Ka-
dınlar Günü’nü kutladı. 
Gündoğdu, “Rodoplar’daki 

dumanı dağıtmak için 
Gümülcine’ye geldik” 
dedi.

“Üç ülkenin aynı insanla-
rı, Türkleri bir araya gelip 
güzel bayramda, Dünya 
Kadınlar Günü’nde bera-

beriz.” 
Bulgaristan’dan “Buket” 

Kadın Derneği Başkanı 
Sabiha Mestan, Sami To-
raman ve Esma hanıma 
bu güzel organizasyon 
için minnettar olduğunu 
ve kendilerine teşekkür 
ettiğini belirtti. Mestan, 
“Önümüzde ne güzel bir 
tablo var. Türkiye –Edir-
ne, Kırcaali-Bulgaristan 
ve Gümülcine-Yunanistan 
şehirlerinden güzel insan-
lar bir aradayız. Ne mutlu 
bize ki hepimiz bir araya 
geldik, birlik olduk. Bir-
lik, beraberlik güçtür. Üç 
ülkenin aynı insanları, 
Türkleri bir araya gelip 
güzel bayramda, Dünya 
Kadınlar Günü’nde be-
raberiz. Sevgili bayanlar, 
sevgili çiçekler. Bugün bi-
zim bayramımızdır. Çün-
kü dünyaya hayat veren, 
güç veren biziz. Dünyayı 
ayakta tutan biziz. Bunun-
la gurur duyalım.” Görüş-
lerine yer verdi.

Bulgaristan’ın Cebel 
Belediyesi Genel Sek-
reteri Hayriye Mehmet, 
geleneksel olan böyle 
bir gecede bulunmaktan 

mutluluk duyduğunu; Ce-
bel Belediye Başkanı ve 
Cebel halkı adına kadın-
ların gününü kutladığını 
söyledi ve “Önce size ve 
ailelerinize huzur, mutlu-
luk, şiddetten uzak hu-
zurlu bir hayat diliyorum.” 
dedi.

Yapılan konuşmalardan 
sonra dernek başkanları-
na plaket ve çiçekler tak-
dim edildi.

Edirne’den gelen Metin 
Barbaros’un yazdığı “Gü-
mülcine” adlı şiirle gece 
devam etti. Daha sonra 
da Batı Trakya Türk Öğ-
retmenler Birliği TSM 
Korosu ve solistlerin ses-
lendirdiği şarkılarla katı-
lımcılara muhteşem bir 
gece yaşattılar. Gecenin 
sonunda ise Bulgaristan 
“Buket” Kadın Derneği 
THM Korosu sahneye 
çıktı ve yoğun bir şekil-
de alkışlandı. Etkinliğin 
kapanışında ise “Buket” 
Derneği saz ekibinin söy-
lediği hareketli türkülere 
bayanlar dayanamadı ve 
eğlence geç saatlere ka-
dar devam etti. 

        İbrahim BALTALI

Sıradan bir itfaiyeci ola-
rak başbakanlığa kadar 
yükselen, ancak halkın 
baskısı nedeniyle kabi-
nesinin istifasını sunmak 
zorunda kalan Boyko Bo-
risov (54) ülkenin en ünlü 
"hasta adamı".

Baş döndürücü kariye-
rinde İçişleri Bakanlığı 
Genel Sekreterliği ve 
Sofya Belediye Başkanlı-
ğı görevlerini de yürüten 
Borisov, komünist, itfaiye-
ci, koruma görevlisi, mü-
hendis, doktor, general, 
karateci, tenisçi, futbol-
cu, satranç ustası olarak 
anıldı, ancak bu günlerde 
yüksek tansiyonu ve na-
bız sorunları nedeniyle 
sıklıkla hastaneye kaldırıl-
dığı için artık sadece eski 
başbakan ve ülkenin en 
ünlü "hasta adamı" olarak 
biliniyor.

Geçmişte, "Sıradan itfai-
yeci olarak yangın alanına 
ilk ben girer, korkusuzca 
söndürürdüm" diyen Bo-
risov, ülkede son bir aydır 
devam eden halk protes-

toları karşısında boyun 
eğmek zorunda kaldı.

Usta itfaiyeci de olsa 
protestoların yangınını 
söndüremeyen Borisov, 
20 Şubat'ta verdiği isti-
fasının ardından aniden 
fenalaşarak hastaneye 
kaldırıldı.

     Borisov kimdir
 2009 yılında kurduğu 

kabinesiyle başbakan 
olarak parlamentodan gü-
venoyu alan Boyko Bori-
sov, 1959 yılında başkent 
Sofya'nın Bankya semtin-
de dünyaya geldi. Babası 
polis, annesi ise ilkokul 
öğretmeniydi.

Sofya'daki Simeonovo 
Polis Yüksek Okulu'nda 
İtfaiyecilik bölümünden 
mühendis unvanı ve yar-
bay rütbesi ile mezun olan 
Borisov, 1982 yılında Bul-
garistan Komünist Partisi 
(BKP) üyesi oldu.

Borisov, aynı yıl Sof-
ya İçişleri Bakanlığı İl 
Emniyet Müdürlüğü'nde 
müfreze komutanı oldu. 
Eski komünist rejiminin 

Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslüman azınlığına kar-
şı uyguladığı asimilasyon 
kampanyası sırasında 
Borisov, tabur komutanı 
olarak asimilasyon kam-
panyası sırasında yürü-
tülen güvenlik politikası-
na hizmet etti. Borisov, 
yaklaşık 360 bin Türk ve 
Müslüman’ın Türkiye'ye 
göçe zorlandığı dönemde 
Dulovo ve Kaolinovo ilçe-
sinde tarlalarda terk edi-
len tarım rekoltesini koru-
makla görevlendirildi.

Ardından İçişleri Ba-
kanlığı Bilimler Araştır-
malar Enstitüsüne geçen 
Borisov, 1985-1990 dö-
neminde doktora yaptı, 
öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. 1990 yılında ko-
münizm rejiminin çök-
mesinden sonra İçişleri 
Bakanlığı'nın yapısının 
siyaset üstü bir kuruma 
dönüştürülmesini protes-
to eden ve Komünist Par-
ti üyeliğinden çıkmayan 
Borisov, yarbay rütbesini 
iade etti ve akademik gö-

revinden istifa etti.
Jivkov ve Sakskobur-

gotskinin özel koruması 
Borisov

İtfaiyeci ve polis olarak 
sahip olduğu deneyimi-
ni özel sektörde değer-
lendiren Boyko Borisov, 
1991 yılında "Ipon-1" adlı 
bir güvenlik şirketi kurdu. 
Bulgaristan'ı 35 yıl yö-
neten komünist diktatör 
Todor Jivkov'un yaşamı-
nın son yıllarında 1998 
yılındaki ölümüne dek 
özel koruması olan Bori-
sov, daha sonra eski kral 
ve eski başbakan Simeon 
Sakskoburgotski'nin de 
yıllarca güvenliğini sağ-
ladı.

İşlettiği koruma şirketini 
büyütüp ona paralel on-
larca farklı şirket kuran 
Borisov, yeraltı dünya-
sının ünlü isimleriyle de 
işbirliği yaptı.

Borisov, Sakskoburgots-
kinin başbakanlığı döne-
minde de İçişleri Bakan-
lığı Genel Sekreterliğine 
atandı ve rütbesi albay-

dan generale yükseldi.
Verdiği mesajlarla ül-

kende popülerliği artan 
Borisov, 2005 yılındaki 
seçimlerde milletvekili se-
çildi, ancak parlamentoya 
girmekten vazgeçti.

Aynı yıl bağımsız aday 
olarak katıldığı yerel se-
çimde Sofya Belediye 
Başkanlığına seçilen 
Borisov, siyasi yükseliş 
trendini izleyerek kurdu-
ğu, Bulgaristan'ın Avru-
palı Geleceği için Vatan-
daşlar (GERB) partisi ile 
2009 yılında girdiği gelen 
seçimle başbakanı oldu.

   Makaslı başbakan 
Başbakan olarak görev 

yaptığı sürede ülkedeki 
tüm sorunların kendisin-
den önceki yönetimlerden 
kaynaklandığını sıkça dile 
getiren Borisov'un, kreş, 
mahalli bahçeler, fabrika 
ve otoyol açılışlarında 
kurdele kesmesi, elinde 
makasıyla karikatürize 
edilmesine neden olmuş-
tu.

Medyanın yoğun ilgi 
gösterdiği Borisov, çe-
lişkili ifadeleriyle halktan 
tepki almaya başladı. Bo-
risov, 19 Ocak 2013'te dü-
zenlenen Belene Nükleer 
Enerji Santrali projesiyle 
ilgili referandum konusun-
da önce "evet", sonra da 
"hayır" demişti.

Hükümetinin istifasın-
dan bir gün önce "İstifa 
yok, yola devam" diyen 

Borisov, ertesi gün parla-
mentoya istifasını sunup, 
kendisinden böyle bir ka-
rar beklemeyen GERB 
milletvekillerini bile şoke 
etmişti.

Borisov, 1989 yılına dek 
süren ve eski komünist 
rejimin düşmesine neden 
olan Türk ve Müslüman-
lara karşı uygulanan asi-
milasyon kampanyasının 
"hedefinin değil, uygu-
lama yönteminin yanlış 
olduğunu" öne sürmüştü. 
Bu söylemi, o dönemde-
ki baskıların tanığı olan 
Müslümanlar, Türkler ve 
tüm Bulgaristan vatan-
daşlarının tepkisine ne-
den olmuştu.

Borisov, geçmişte de 
halkın politikadaki ro-
lünü küçümseyerek, 
Chicago'daki Bulgar dias-
porası önünde yaptığı ko-
nuşmada, "Bulgaristan'ın 
en büyük sorunu kötü in-
san malzemesidir" diye-
rek tepki almıştı.

Devletin "güçlü adamı" 
imajını yaratmaya çalışan 
ve kendisinden önce halk 
tarafından "siyasi Mesih" 
olarak karşılanan Saks-
koburgotski gibi "yeni Me-
sih" olarak gösterilen Bo-
risov, tüm siyasi partilerin 
yasaklanmasını isteyen 
halk tarafından artık di-
ğer politikacılardan farklı 
görülmüyor.

          Anadolu Ajansı

"İtfaiyeci" Başbakan Borisov, Sokak 
Protestolarının Yangınını Söndüremedi
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Mineralni Bani Belediyesi 2013 yılı bütçesini kabul etti
Mineralni Bani Bele-

diye Başkanı Mümün 
İskender, “Belediyenin 
2013 Yılı Bütçe çerçeve-
si 6 606 772 leva, öngö-
rülen yerel giderler ise 4 
931 848 leva tutarında. 
Bu şekilde kabul edilen 
bütçeden dolayı mem-
nuniyet duyuyorum” diye 
ifade etti. 
Gelirler bölümünde ki-

şisel gelir vergisinden 
30 bin leva toplanılması 
bekleniyor. Ayrıca em-
lak vergisinden ise 711 
836 leva gelir bekleni-
yor. Mülkiyetinden 945 
bin leva, belediye ücret-
lerinden ise 1 300 000 
leva gelir planlanıyor. 
Mineralni Bani Beledi-
yesi, imtiyazlardan 70 
bin leva gelir elde edil-
mesini bekliyor. 
Aynı miktarda tatil yapı-

lan Belediye’ye bağışlar 
yapılması da umuluyor. 

Devlet faaliyetleri için 
1 674 924 leva gider 
belirlendi. Savunma ve 
güvenlik için ise 90 799 
leva harcanacak. 
Belediye İdaresi, me-

mur maaşları, sigorta 
ücretleri ve başka öde-

meler için 470 393 gider 
olmasını planlıyor. 
Yeşillendirme faali-

yetleri için 28 bin ve 
temizlik için de 190 bin 
leva harcanması öngö-

rülüyor. Spor ve spor 
tesisleri için toplam 25 

bin leva sağlanacak. 
Kültürle ilgili başka fa-
aliyetlere daha 45 bin 
leva ayrılacak. Mineral-
ni Bani Belediyesindeki 
toplum merkezleri, dev-

let sübvansiyonu olarak 
70 372 leva alacak. 
Meclis Kurulu’nun fa-

aliyeti için bütçede 95 
450 leva öngörülüyor.  
Bryast Les  Belediye 
Orman İşletmesi’ne 575 

000 leva, başka orman 
ve tarım faaliyetleri için 
ise daha 36 bin leva gi-
der olması bekleniyor. 
Belediye, turizm faali-
yetleri için 519 214 leva 
ayırıyor.           

Yatırımcılar için oturma izni almak kolaylaştı
Bulgaristan Parlamen-

tosu, kanunda yaptığı 
değişiklikle vatandaşlığa 
hak kazanmak için ülkede 
yapılması gereken yatırım 
miktarını düşürdü.

Yeni düzenlemeler çer-
çevesinde Bulgaristan’da 
600 bin Leva (305 bin 
Euro) emlak yatırımı ya-
pan, en az 10 kişiye istih-
dam sağlayan bir şirkete 
500 bin Leva (255 bin 
Euro) ya da ekonomik 
açıdan kalkınmamış bir 
bölgede beş kişiye istih-
dam sağlayan bir şirke-
te 250 bin Leva (127 bin 
Euro) yatırımda bulunan 
kişilere kalıcı oturma izni 
verilecek.

Geçtiğimiz Kasım ayın-

da kabul edilen yasada, 
Bulgaristan ekonomisine 
bir milyon Leva (510 bin 
Euro) getiren herkese va-

tandaşlık alma hakkı ge-
tirilmişti.

Ancak vatandaşlık ala-

bilmek için bunun yanı 
sıra, ülkede en az bir yıldır 
oturma iznine sahip olmak 
gerekiyordu. Oturma izni 

almak için ise en az 50 ki-
şiye istihdam sağlayan bir 
şirkete 4 milyon Leva (2 

milyon Euro) yatırım yap-
mak gerekiyordu. Yeni 
düzenlemelerde oturma 
izni almak kolaylaştı.
2007 yılında en yok-

sul ülkesi olarak Avrupa 
Birliği’ne katılan Bulga-
ristan, Euro Bölgesi’nde 
yer almıyor.
Bulgaristan vatandaş-

ları, ülkenin Schengen 
Bölgesi’nde bulunma-
masına rağmen üç aya 
kadar diğer AB ülkeleri-
ne vize almadan seyahat 
edebiliyor. Aynı zamanda 
bazı ülkelerde uygulanan 
kısıtlamalara rağmen 
Avrupa’da serbestçe ça-
lışabiliyor.
                   Kırcaali Haber

HÖH Gençlik Kolları  
seminerler düzenliyor

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları 
Merkez Yürütme Kurulu’nun bir ay içinde ülke çapında 
“Demokrasiyi Geri Kazanalım” başlığı altında 29 semi-
ner düzenleyeceği bildirildi. Eğitim seminerleri Friedrich 
Naumann Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitim, 
HÖH partisinin seçim kampanyasında görevlendirile-

cek ve önümüzdeki Parlamento seçimi gününde partiyi 
temsil edecek gençlere yönelik yapılacak. 
Çalışma programı “Demokrasi ve Seçimler” adını 

taşıyor. Seminerlerde “Siyasal yönetim sistemleri. 
Demokrasinin hastalıkları. Partilerin Toplumda Rolü”, 
“Seçimler-Seçmenin Güvenini Kazanma Yarışması”, 
“Seçim Kampanyası Organizasyonu ve Planlanması. 
Seçim Günü” ve başka konulara değinilecek. 
28 Şubat 2013 tarihinde Pernik’te başlayan eğitim 

seminerleri her hafta düzenlenerek Vratsa, Köstendil, 
Sofya İli, Stara Zagora , Veliko Tırnovo, Pazarcik ve 
Pleven illerinde devam edecek.                            KH

Almanya ,  Bu lgar istan  ve 
Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne 

girmesine karşı çıkıyor
Friedrich, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Ro-

manya ve Bulgaristan’ın bu konuda bir oylama yapıl-
masını diretmeleri durumunda bu girişimin Almanya’nın 
vetosuyla başarısızlığa uğrayacağını belirtti.

Schengen Bölgesi’nin genişletilmesinin, temel koşul-
ların yerine gelmesi durumunda vatandaşlar tarafın-
dan kabul gördüğünü ifade eden Friedrich, "Şu anda 
durum öyle değil" ifadesini kullandı.

Bulgaristan ve Romanya’dan yoksulluk sebebiyle 
diğer ülkelere gidenler konusunda önlemler almayı 
planlayan Friedrich, her AB ülkesi vatandaşının ser-
best dolaşım düzenlemesi çerçevesinde işinden veya 
eğitiminden dolayı istediği üye ülkede kalabildiğini, 
ancak sadece sosyal yardım almak isteyen ve ser-
best dolaşım hakkını kötüye kullanan kişilerin etkili bir 
şekilde bundan alıkonulması gerektiğini kaydetti.

Bu kişilere yaptırım uygulanmasını isteyen ve bunu 
Brüksel’de yapılacak toplantıda teklif edeceğini be-
lirten Friedrich, "Bu, örnek olarak geri gönderdiğimiz 
kişilere yeniden giriş yapabilme yasağının getirilmesi 
olabilir" dedi.

AB ülkelerinin adalet ve içişleri bakanlarının bu ko-
nuyu görüşmek için Brüksel’de toplanacakları kayde-
dildi.                                                                       KH

Kamenets köyü yolu çöküyor
Momçilgrad   Beledi-

yesine bağlı Kamenets - 
Ptiçar köyleri arasındaki 
yolda oluşan bir heyelan, 
bu iki köyden ve Gors-
ko Dülevo’dan 600’den 
fazla kişinin kullandığı 
yolu tahrip etti. 50 metre 
uzunluğunda ve yakla-
şık 2 metre yüksekliğin-
de bir kesimde asfalt, 
yol döşemesi ve büyük 
miktarda toprak çöktü. 
Bu karayol kesimi Ptiçar 
köyüne ulaşım sağlayan 
tek asfalt yoldur. 
Çöken yolun kullanıl-

ması tehlikeli, çünkü he-

yelanın devam etmesi 
olasılığı var. Momçilgrad 
Belediyesi, bölgedeki 14 
öğrenciyi tren kullanma-
ları için yönlendiriyor. 
Yerel sakinlerin kulla-

nabileceği geçici olarak 
dolaşık yol sağlanması 
amacıyla acilen rekons-
trüksiyon çalışmaları ya-
pılmaya başlandı. Bele-
diye, Bakanlar Kurulu’na 
bağlı Bakanlıklararası 
Rehabilitasyon ve Des-
tekleme Komisyonu’na 
göndereceği bildirimde 
durumu arz edip acil 
rekonstrüksiyon çalış-

maları için yapılan har-

camaların ödenmesini 
isteyecek.

Şubat ayının ilk on gü-
nünde yağan sağanak 
yağmurdan dolayı top-
rak kaymasına neden 

olduğu tahmin ediliyor.
       Mehmet ÇAVUŞ
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İpotekli konut kredisi ödeyen genç ailelere vergi kolaylığı getiriliyor
2013 yılında da ipotekli 

konut kredisi olan genç 
aile üyelerinden biri yıl 
boyunca kredi faiz öde-
meleri ile vergi tabanlarını 
azaltabilir. Bunun olması 
için koşullar arasında yıl-
lık vergi beyannamesine 
ek olarak kredi bankasın-
dan alınan yıl boyunca 
ödenen kredi faizlerinin 
miktarı belirtildiği bir bel-
genin sunulmasıdır. Vergi 
kolaylığının getirilmesi 
için ikinci koşul eşinin 
vergi indiriminden fayda-
lanmayacağına dair bir 
beyanname sunmasıdır. 

Genç ailelere geçerli 
vergi kolaylığı konut al-
mak için çekilen ipotek 
kredisinin faiz ödemeleri 
vergi tabanının azaltılma-
sına imkan veriyor. Vergi 
tabanının azaltılması, ipo-
tekli konut kredisinin fai-
zi için yapılan ödemeyle 
verginin miktarı değil de, 
kişinin tüm gelirlerinin 

miktarının azaltılması an-
lamına geliyor. 

Vergi kolaylığından fay-
dalanmak için aynı za-

manda şu koşullar yerine 
getirilmesi gerekiyor: 

İpotekli konut kredisi 
sözleşmesi resmi nikahı 

olan biri tarafından imza-
lanmalı, resmi nikah genç 
aileler için vergi kolaylı-
ğından faydalanılan yılın 

31 Aralık tarihine kadar 
kıyılmış olmalı.

1. İpotekli konut kredisi 
sözleşmesi imzalandığı 

tarihte eşlerden biri 35 
yaşını doldurmamış ol-
ması gerek. 

2. İpotek edilen konut 

vergi ödenecek yılda ai-
lenin sahip olduğu tek ev 
olmalı. 

3. Vergi kolaylığından 

anaparadan ilk 100 bin 
leva miktarında faiz öde-
meleri yapılması halinde 
faydalanılabilir. 
4. Bu kolaylığa talip 

kişinin, eşinin 2012 yılı 
için her hangi bir vergi 
kolaylığından yararlan-
mayacağına dair yazılı 
beyannamesini sunması 
gerekiyor. 
Vatandaş vergi kolaylı-

ğından 30 Nisan 2013 ta-
rihine kadar daimi ikamet 
adresine göre Milli Gelir 
Ajansı’nın yerel ofislerine 
kişisel yıllık gelir vergisi 
beyannamesinin sunul-

masıyla birlikte yarar-
lanabilir. Beyannameye 
ekli olarak ipotekli konut 
kredisi alınan bankadan 
yıl içinde anaparadan 
ilk 100 bin leva üzerine 
yapılan faiz ödemelerin 
miktarını tasdik eden bel-
ge sunulmalıdır. 
Genç ailelerin vergi 

kolaylığından yararlan-
maları konusunda NAP 
Bilgi Merkezi’nin 0700 18 
700 telefonundan tüm ül-
keden bir arama fiyatıyla 
daha geniş bilgi edinile-
bilir. 
            Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesinin 2005-2010 
döneminde ekonomik durumu ele alındı
Kırcaali Oteli’nin konfe-
rans salonunda “2005-
2010 Döneminde Kırcaali 

Belediyesinin Ekonomik 
Durumunun Analizi” ana 
temasıyla ilk yuvarlak 

masa toplantısı gerçek-
leşti. Toplantıda Beledi-
yenin Genel Sekreteri 

Sezgin Bekir, Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa, birçok meclis üyesi,  

Beft  şirketi, Kırcaali Ti-
caret ve Sanayi Odası, 
sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, belediye me-
murları, iş adamları hazır 
bulundular. 
Toplantı  Beft  şirketi eki-
binin yöneticisi Emil Yo-
tov tarafından açıldı. Pro-
jenin yöneticisi de olan 
Sezgin Bekir katılımcıları 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis adına selamladı. 
Sezgin Bekir, projenin 
ana amacının Kırcaa-
li Belediyesi tarafından 
yürütülen politikaların 
şeffaf oluşturulması, etki-
li uygulanması ve efektif 
izlenmesine koşullar ya-
ratılması olduğunu açık-

ladı. Sayın Bekir, proje-
nin temel alt hedeflerinin 
sosyal ve ekonomik kal-
kınmaya yol açan etkili 
politikalar gerçekleştir-
mek için Belediyenin fa-
aliyetini iyileştirmek, sivil 
toplum kuruluşları ile sivil 
toplumla ortaklığın geniş-
letilmesi olduğunu belirtti.                                                          
Prime Consulting şirke-
tini temsilen Vladislav 
Georgiev, “2005-2010 
Döneminde Kırcaal i 
Belediyesinin Ekonomi 
Durumunun İncelenme-
si ve Analizi” başlığında 
sanayi, tarım ve turizm 
modüllerinden oluşan 
bir sunum yaptı. Anali-
zin amacı Belediye’nin 
ekonomik durumunun 
sürdürülebilir iyileştirme 
açısından problemlerin 
ve gelişim imkanlarının 
belirlenmesidir. 
Sunum sonrası Kırcaali 
Belediyesinin ekonomik 
durumu tartışıldı. Ticaret 
ve Sanayi Odası temsil-
cileri bölgede çoğunluk-
la küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin faaliyet sür-
dürdüğünü ve mali kay-
nakların yetersizliğinden 
dolayı gelişemediklerini 
ileri sürdüler. Bu bağlam-
da ekonomik kalkınma 
olması için finans kay-
naklar bulunması gerek-
tiğini vurguladılar. 
             Kırcaali Haber

77 yaşında kadın, telefon dolandırıcıları kurbanı oldu
Emniyet Müdür lüğü 

Basın  Merkez i ’nden 
Kırcaali’de telefon do-
landırıcıları tarafından 
kandırılan bir kadının 3 
bin leva parasını kaybet-
tiği bildirildi. Kadını ev 
telefonundan arayan biri, 
torununun trafik kazası 
geçirdiğini söyleyerek, 
serbest bırakılması için 
para istedi. Kısa bir kan-
dırmadan sonra yaşlı ka-
dın evinden çıkıp parayı 
teslim ediyor. 

Bu sebepten dolayı po-
lis vatandaşları telefon 

sahtekarlarının tuzağına 
düşmemeleri konusunda 
yeniden uyarıyor. Bu tür 
şemalara en çok yaşlı-
ların hedef olduğu için 

yakınlarının onları hiçbir 
şekilde yabancı kişilere 
para vermemelerine dair 
uyarmaları rica ediliyor.

            Kırcaali Haber

Kırcaali İlinde işsizlik 
yüzde 16’yı aştı

Kırcaali İş Bürosu Müdürü Valentin Grudev 
basın toplantısında Kırcaali İlinde işsizlik ora-
nının yüzde 16’yı aştığını bildirdi. Bölgede iş-
sizliğin ortalama yüzde 16,6 olduğu açıklandı. 
İşsizlerin yüzde 30 olarak en büyük oranda Ce-
bel Belediyesinde, en düşük ise yüzde 11,1 ora-
nında Kırcaali Belediyesinde olduğu belirtildi. 

Kış aylarında işsizliğin yüksek düzeyde olma-
sı sebebini Grudev, Doğu Rodoplar’da nüfusun 
büyük bir bölümünün mevsimlik işlerde geçimini 
sağlamakta olduğunda görüyor. 

Ocak ayında iş bürolarına toplam 239 işçi si-
parişi verildiği, onlardan 145’in eğitim ve istih-
dam programları kapsamında. Birincil piyasada 
97 kişi iş bulurken, programlar kapsamında 150 
kişiye istihdam sağlandığı açıklandı. 

Valentin Grudev, Kırcaali İlinde en büyük 
oranda istihdam sağlayan programın  Sosyal 
Yardımlardan İstihdama Geçiş  olduğunu ve 
ona yeni 53 işsiz kişinin dahil edildiğini kaydet-
ti.                                                               KH

Kırcaali bölgesinde 2 700 
tarım üreticisi kayıt edildi
Kırcaali Tarım İl Müdürlüğü’nden 2012/2013 

tarımsal üretim sezonu için Kırcaali bölgesinden 
toplam 2 700 çiftçinin kayıt edildiği bildirildi. Ge-
çen yıl ise bu sayının 4 bin olduğu açıklandı. Ta-
rım üreticisi olarak kayıt olunmak için son süre 
28 Şubat 2013 tarihidir. Ekonomik kriz nedeniyle 
ve 80 leva olan aylık sağlık ve sigorta ücretinden 
dolayı tarım üreticilerinin çoğu kayıt olmuyor. 

Şu ana kadar tütün üreticileri, sözleşmelerle bir-
likte Tütün Fonu’na kayıtlı oluyordu. Fakat Fonun 
kapatılmasıyla tarım üreticisi olarak kayıt olmaları 
gerekiyor.

Büyük hayvan besicilerinin tarım üretici olarak 
kayıtlı oldukları ve çoğunlukta Kirkovo (Kızılağaç) 
bölgesinden oldukları anlaşıldı. 

Toprak mülkiyeti sorunları yüzünden de tarım 
üreticileri kayıt edilmiyor. Bir yıllık kiralama anlaş-
masıyla da kayıt edilebilirler. 

Tarım üreticileri kayıt edilmezlerse, Tarım ve 
Gıda Bakanı’nın emirnamesiyle sağlanan devlet 
yardım paralarını kaybedecekler. 

28 Şubat 2013 tarihinden sonra da yeni tarım 
üreticilerinin kayıt edilebilecekleri duyuruldu. 
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Filibe’de tasavvuf musikisi konseri düzenlendi
Filibe Bölge Müftülüğü,  Tri-

montium Princess Otel’inde 

tasavvuf musikisi konseri 
düzenledi. 
20 kişiden oluşan koro iki 

ay önce Şumnu ili Todor İko-
nomovo köyünde kuruldu. 30 
gün süren ilahi ve makam 
kursu özel olarak davet edi-

len ilahiler seslendiren Tür-
kiye Diyanet İşleri Başkan-

lığı Tasavvuf Musiki Korosu 
görevlilerinden Naci Bülbül 
tarafından gerçekleştirildi. 
Özel kursun resmi açılışı 17 
Ocak tarihinde yapıldı. Kon-
serde konuk sanatçı olarak 
Yavuz Budanır sahne aldı. 

Sanatçı konsere ney icrası 
ile başladı.

Programa resmi konuk ola-
rak T.C Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Türkiye Bü-
yükelçiliği Kültür ve Sosyal 
İşler Ataşesi Doç. Dr. Fikret 
Karaman, Bulgaristan Baş 
müftüsü Mustafa Aliş Hacı, 

Bölge Müftüleri, Müftü yar-
dımcıları ve Dernek baş-
kanları gibi önemli misafirler 
katıldı. Aynı zamanda Filibe 
halkı da katıldı ve programa 
büyük ilgi gösterdi. 
Açılışta konuşanlar, bu tür 

kursların imamların ve diğer 
kişilerin musiki kültürü edin-

meleri için ülkenin başka 
bölgelerinde de düzenlen-
mesini dilediler. Ayrıca Filibe 
Bölge Müftülüğü görevlileri 
Bulgaristan’daki İslami kül-
türü canlandırmak hedefle-
diklerini ve bu yönde yoğun 
çalışacaklarını ifade ettiler. 

Büyükelçi İsmail Aramaz Rudozem 
Belediyesini Ziyaret Etti

Geçen Cuma günü 
Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi İsmail Aramaz, Elçi 
Müsteşarı Mustafa Yur-
dakul, Filibe Başkonsolo-
su Şener Cebeci ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Smolyan Milletvekili Arif 
Aguş ile Rudozem Bele-
diyesini ziyaret etti. Be-
lediye Başkanı Rumen 
Pehlivanov ve ekibiyle gö-
rüştükten sonra Büyükelçi 
ve beraberindeki heyet, 
bölgenin en büyük camisi 
olan Rudozem Camisinde 
Cuma namazını kıldı. Ru-
dozemli soydaşlar ile de 
görüşen Sayın Aramaz, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 

vesilesiyle buradaki kadın-
lara çiçek hediye etti. 
Daha sonra Büyükelçi 

Aramaz, Çepintsi ve El-

hovets köylerini de ziyaret 
ederek soydaşlarla görü-
şüp sohbette bulundu. 
              Kırcaali Haber

İslam Vakfı Davasının 
Duruşması Ertelendi
Pazarcık şehrinde görülen İslam Vakfı davası, 10 Nisan tarihine 

ertelendi.
Pazarcık il mahkemesinde devam eden ve Bulgar yetkililer tara-

fından yasaklanan İslam Vakfı’nın 13 üyesinin yargılandığı dava-
da erteleme isteği, mahkemeye doktor raporu yollayan sanık Ali 

Hayreddin’den geldi. Hayreddin, duruşmalara bizzat katılabilmek 
için duruşmanın ertelenmesini istedi.

Davanın duruşmasında, tanık olarak davet edilen Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci’nin ifade vermesi 
bekleniyordu.

Duruşmada ayrıca, sanıkların evlerinde bulunan Arapça kitap 
ve dijital dokümanların Bulgarca çevirisinin de açıklanması ön-
görülüyordu.

Yargılanan 13 üye, Bulgaristan’da kayıtlı olmayan İslam Vakfı’na 
üyelik, ayrıca üç kişi de “nefret propagandası” yapmaktan yargıla-
nıyor.                                                                   Kırcaali Haber


