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Yerel seçim ve referandum 25 Ekim'de bir arada yapılacak

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev, ülkedeki yerel 
seçimin, tek sorudan oluşa-
cak referandum ile birlikte 25 
Ekim’de eş zamanlı olarak 
yapılmasına karar verdi.

Plevneliev'in imzaladığı ka-
rarnameye göre yerel seçim 
için sandık başına gidecek 
vatandaşlara, ayrıca internet 
üzerinden sanal ortamında 
oy kullanıp kullanılmaması 

hakkındaki görüşü sorulacak.
Parlamentoda yapılan gö-

rüşmelerde referandum soru-
su, "Seçim ve referandumlar-
da uzaktan ve sanal ortamda 
oy verilebilmesini destekliyor 

musunuz?" olarak tanımlan-
mıştı. Cumhurbaşkanı Plev-
neliev ise referandum ile ilgili 
olarak üç soru sorulmasını 
öngören referandum teklifine 
tepki göstermişti.
Oturumda görüş birliği sağ-

layan iktidar ve muhalefet 

partileri "Milletvekillerinin 
parti listelerine göre değil, 
bireysel aday olarak seçile-
bilmeleri" ve "seçimlerde oy 
kullanımının zorunlu olması-
na" ilişkin Plevneliev'in öner-
diği diğer iki soruyu "gerek-
siz" bulup iptal etmişti.

24 Nisan 2015 tarihinden sonra yeni 
adres kaydı yapanlar oy kullanamayacak
Merkez Seçim Komisyonu 

tarafından yapılan açıklama-
da seçim gününden 6 ay önce 
24 Nisan 2015 tarihine kadar 
adres kaydı yapanların oy kul-
lanma hakkına sahip olacak-
ları bildirildi. Bu tarihin, Seçim 
Kanunu’nun ek talimatname-
sindeki 396 maddenin 1.fıkra-
sı, 397.maddenin 1. fıkrası ve 
1.paragrafın 1 ve 1 ve 2.bendine 
uyarak belirlendiği belirtiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, birkaç 
ay önce gazetecilerin araştır-
ması üzerine birçok yerleşim 
yerlerinde yeni adres kaydı 
yaptırmak isteyenlerin sayısı 
oldukça fazla olduğu açıkladı. 
Birçok köyde bu kayıtların fiktif 
olduğu, inşaatı tamamlanmamış 
ev /bina/ ve hatta her hangi bir 
yapı bulunmayan araziye büyük 
sayıda yeni adres kayıtlarının 
yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bir ad-
reste 40 kişinin kaydını yapıldığı 
basında yer aldı.

Seçim Kanunu’nun 396.mad-
desinin 1.fıkrası ve 397.mad-
desinin 1.fıkrasına göre seçim 
günü dahil 18 yaşını doldurmuş, 
hakkında oy kullanma yasağı 
getirilmemiş, hapis cezası çek-
meyen ve en az son 6 ay belirli 

bir yerde yaşamış olan Bul-
garistan vatandaşları meclis 
üyeleri, muhtarlar ve belediye 
başkanlarını seçme ve seçilme 
hakkına sahiptir. 
                       

Kırcaali Haber

Türk turistler için 
vize kolaylığı talebi 
Bulgar istan'ın en önem -

li kış turizmi merkezlerinden 
Pamporovo'nun bağlı olduğu 
Smolyan Belediye Başkanı Ni-
kolay Melemov, Türk turistler 
için vize 
kolaylığı 
getirilme-
sini istedi.

T ü r k i -
ye turizm 
s e k t ö r ü 
temsi lc i -
l e r inden 
o l u ş a n 
heyeti ka-
bul eden 
Melemov, Türk turistlerin bu 
bölgeye gelmelerinin çok doğal 
olduğunu belirtti.

Melemov, "İki ülkenin turizm 
sektöründeki ortak sorunlarını 
Başbakan Boyko Borisov'a ile-
teceğiz. Borisov'un desteğiyle 
Bulgaristan'a gelmek isteyen 
Türk tatilciler için vize alımında 
kolaylık sağlanması yönünde 
adım atacağız" dedi.

Melemov, Türkiye'den gelecek 

turistler için vize kolaylığı bölge-
ye ve özellikle de Pamporovo'ya 
olumlu yansıyacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Melemov 
ile görüşen heyette Kültür ve 

Turizm Ba-
k a n l ı ğ ı n -
dan Cemal 
Tekkanat, 
Doğu Ak-
deniz Ulus-
lararası Tu-
rizm ve Se-
yahat Fuarı 
( E M I T T ) 
D i rek törü 
Hacer Ay-

dın, Türkiye Otelciler Federas-
yonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık ve Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneğinden Prof. 
Dr. İbrahim Birkan yer aldı.

Bulgaristan'ın üç büyük kayak 
merkezinden biri olan Pamporo-
vo, Bulgaristan'ın Türkiye'ye en 
yakın kayak merkezi olmasıyla 
da Türkiye'deki kış sporları se-
venler tarafından tercih ediliyor. 

                  Anadolu AJANSI
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RODOPLAR’IN KIVRAK SESİ
Geçen asrın 50-ci yıl-

larında Doğu Rodopların 
özdesi Belite Brezi huş 
ağaçları ormanı etek-
lerindeki Ardino İlçesi, 
Yabılkovest ( Elmalı ) kö-
yünde elâ gözlü bir oğlan 
dünyaya gözlerini açar. 
Adı Ali konur. Babasının 
mızıkası eşliğinde, an-
nesinin ninnileriyle uyur 
uyanır, gürbüzleşir. Çok 
geçmeden kendini el içi 
kadar, taşı bol tütün tar-
lalarında bulur. Babasının 
yanık türküleri kulaklarını, 
temiz dağ havası genizle-
rini doldurur. Yorulunca 
oturup, dudaklarında bir 
öteye bir beriye oynatarak 
babasının mızıkasından 
çıkan nağmeler ruhunu 
okşar. Okula başlamadan, 
yandaşlarıyla beraber kö-
yün başındaki Andızlık 
Dağı’nda inek ardında ko-
şar. Diline doladığı baba-
sının türkülerini söylerde, 
söyler. Oranın karpuz çat-
latan pınarlarından susuz-
luğunu giderir. Huş ağaç-
larından, çam dallarından 
gelen kuş sesleri manevi 
gıdası olur. Arkadan okul 
yılları gelip çatar.

Ortaokulu başarıyla biti-
rip Kırcaali’deki inşaat sa-
nat okuluna yazılır. Oku-
ma yılının ilk aylarında 
babası yaşama gözlerini 
kapar. Ali çaresiz kalır. On 
altı yaşında gurbet yolları-
na düşer. Bu onun Sofya’ 
ya doğru ilk uzak yolcu-
luğudur. Arkadaşları ara-
sında, kapalı kamyonda, 
çocuk yaşında yalnızdır. 
Ağabeylerinden birinin 
elinde uzun saplı, telli bir 
düzen görür. Bu olsa olsa 
müzik aletidir, diye düşü-
nür. Sahibi onun bu mera-
kını sezer ve:

“Al, bak”, der. Ona sazı 
uzatarak.

Ali merakla aleti alır, el-
leri tellere dokunur, gözle-
ri nemlenir.

Sazı uzatan ağabey de-
vam eder:

“ Benim oğlana aldımdı. 

Bir türlü alışamadı. Bir 
meraklı arkadaş bulunur, 
, gurbet ellerde bizi ne-
şelendirir, niyetiyle aldım 
onu yanıma”, der. O an 
Ali ‘nin müzik sevgisinin 
dönüm noktası olur.

Ali, yolculuk esnasında, 
nazik parmaklarını sazın 
tellerinde gezdire gezdire 
bir nağme bulur. Bunu ba-
basının sıkca sıkca söyle-
diği “ Küçük yaşta aldım 
sazı elime “ türküsüne 
benzettir.

Uzun bir yolculuktan 
sonra Yalbotino köyüne 
ulaşırlar. İşleri kazma, 
kürek, el arabalarıyla yol 
açmak. İlle küçük afaca-
nın aklı, fikri hep sazda 
kalır. İş sonrası yorgun-
luğunu sazı kucağına 
alarak atar. Birkaç günde 
yine babasının en sev-
diği “ Uçun kuşlar uçun, 
İzmir’e doğru “ türküsünü 
çalmaya öğrenir, söyle-
mesi zaten baba mirası-
dır. Çok geçmeden çalıp 

söylediği Rumeli türküle-
rin sayısı artar. Akşamları 
işten yorgun argın dönen 
memleketlileri onun kıvrak 
nağmeleriyle atar beden 
yorgunluğunu, avutur ga-
mını, kederini. Arkadaşla-
rı burada ona Türkücü Ali 

lakabını takarlar.
Sıra, sılaya dönmeye ge-

lince Türkücü Ali, Nazmi 
ağabeyine sazı iade et-
mek ister. O:

“ Ali, sen bu sazın sa-
yesinde türkücü oldun. 
Sende kalsın, hediyem 
olsun. Ömür boyu elin-
den düşmesin. Tellerine 
dokundukça beni an “ der.

Ali, ilk saza dokunduğu 
zamandakinden daha da 
çok heyecanlanır. Nasıl 
teşekkür edeceğini bile-
mez. Yalnız buğulu göz-
lerle Nazmi ağabeyinin 
boynuna sarılır, arkasını 
okşar.

Yeni okuma yılı yakla-
şır. Ali gidip Smolyan’daki 
mobilyacılık meslek oku-
luna yazılır. Okul yılların-
da ağaç işleme, oyma 
sanatını öğrenir. Aklına 
kendi sazını, kendisi yap-
ma fikri düşer ve sıvar kol-
ları. İlk oyduğu saz biraz 
kusurlu olsa da, tatmin 
ediciydi. Mezun olunca 

Kırcaali’ de mobilyacı 
olarak çalışmaya başladı. 
Saz yapmada, çalmada, 
türkü söylemede daha 
da ustalaştı. Sazı elinde, 
türküsü dilinde bayram, 
seyran dağ köylerini birer 
birer dolaşmaya başladı. 

Tertiplenen eğlenceli bu-
luşmaların, toplanmaların, 
düğün, derneklerin hep 

odak noktası oldu. Vakit 
buldukça da ceviz, dut 
ağacı oyuyor, saz, bağla-
ma, cura, cümbüş yapıp 
yetenekli, meraklı dostla-
rına hediye ediyordu.

Olgunluk çağına giren 
Ali’ye yeniden gurbet 
yoları göründü. Bu sefer 
daha da uzaklara, eski 
Sovyetler Birliği’nin Sur-
gut bölgesine. O, artık eşi 
ve çocuğundan çok, çok 
daha uzaklardaydı. Elin-
deki saz, dilindeki kıvrak 
nağmeler, sıla özlemini gi-
dermeye, içindeki horultu-
yu söndürmeye yetmiyor, 
az geliyordu. Gurbet acı-
sını, sıla özlemini, eş ve 
çocuk sevgisini ak kağıt 
üzerine dökmeye başladı 
şiirsel biçimde. Ardından 
bazılarını besteledi, türkü 
türüne soktu. Çaldı, söyle-
di, gamını, kederini yanık 
sesiyle dağa taşa dağıttı. 
İçindeki gurbet acısını bi-
razcık da olsa söndürme-
ye çalıştı.

Sılaya dönünce eşiyle, 
çocuklarıyla, yakınlarıyla, 
dostları ve yandaşlarıyla 
sarılıp kucaklaşmasına 
pek sevinemedi. İnsan-

lık onurları ellerinden 
alınmış, adları, dilleri ya-
saklanmıştı. O da ayni 
kazanda kaynatılmaya, 
ayni tavada kavrulmaya 
başladı. Sazı sustu, kıvrak 
sesi kısıldı. Düğün, der-
nek, eğlence yoktu artık. 
Ali, yolda, belde ağzıyla, 
sazıyla yakamadığı tür-
külerini ıslıkla söylemeye 
başladı.

Demokras i  ge l ince 
Ali’nin ufku yeniden açıldı. 
Gözü, gönlü, yüzü güldü. 
Kısılan sesi, susan sazı 
yeniden gürledi. Kırca-
ali dolayındaki Ençest ( 
Salman ), Çilik ( Çelik ), 
Stremtsi ( Göklemezler ) 
köylerinde kurulan sanat 
topluluklarına yardım etti. 
Kırcaali  Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği orkestrasında 
saz çaldı. Ardino ( Eğride-
re ) Rodopska İskra sanat 
topluğununa yardım etti. 
Halen Kırcaali Buket Ka-

dın Korosu orkestrasında 
sazcı olarak çalıp, söyle-
mektedir.

Yirmibeş yıldır Ali Emin 
Kırcaali’ de taksi şoför-
lüğü yapıyor. Bagajında 
sazı, elinde kalemi, dilin-
de türküsü. Etrafındaki 
güzellikler onu sevindi-
riyor, kötülüklere üzülü-
yor. Efkarını, heyecanını, 
kederini beyaz kağıda 
döküyor, arkadan sazının 
tellerinde yanık sesiyle 
canlandırıyor. Kırcaali’yi 
ikiye bölen Arda nehrine 
çeki düzen verildi, Su Ay-
nası, denildi. Ali’nin elin-
den, sazından, nefesin-
den “ Su Aynası “ türküsü 
doğdu. Şehrin yeni park-
larıyla güzelleşmesi onun 
dilinde yine türkü oldu. 
Dağda bülbül öttü, Ali ef-
karlandı “ Bülbül Kuşu ” 
mısraları döküldü beyaz 
kağıt üzerine, sonra türkü 
doğdu. Delikanlı komşusu 
yavuklusunu bırakıp Avru-
pa’ ya gitti, Çok Özledim 
Ben Yarimi nağmeleri ya-
yıldı etrafa, türkülere kısır 
kalan Rodoplarda. Hal 
böyle olunca da bizim bu-
ralarda ona herkes Bes-

Mustafa BAYRAMALİ teci Ali diye hitap etmeye 
başladı.

Ali Emin ilk dönemde 
yazdığı, besteleyip çal-
dığı, söylediği yapıtlarını 
Bülbül Kuşu albümünde 
topladı. Ardından Çok 
Özledim Ben Yarimi gül-
destesi, daha sonra Kal-
bimde Var Aşkın albümü 
dünya yüzü gördü. Bu 
albümlerdeki türkülerini 
ve son dönemdeki yazıp 
söylediklerini dördüncü 
albümünde Aşkımı Sana 
Verdim adı altına topladı. 
Albümde tam 49 türküsü 
vardır.

Besteci Ali’ye bundan 
sonraki çalışma hevesi 
sorulduğunda “ Yakası 
açılmamış Rumeli türkü-
lerini araştırıp bulup, gün 
yüzüne çıkarmak olacak, 
diyor ve devam ediyor. 
Ben taksici olarak uzak, 
yakın köylere kadar gidi-
yorum. El verdiğinde var-

dığım köyde kalıp, köyün 
en yaşlısını bulacağım. 
Onun gençliğinde söyle-
diği türküleri soracağım. 
Bu tür çalışma yöntemiy-
le umarım yaşlı ağabey 
ve teyzelerimizden bir 
şeyler çıkarırım. Geçen 
asrın 60 yıllarında bir 
Eğridere türküsü varmış, 
Ardino’nun eğri pürü yol-
ları, / Bahçesinde zam-
bakları gülleri,/ Sabah 
sabah eser seher yelleri , 
/ Küçük şehrin kalbimizde 
yeri var, diye. Onu şu an 
çok az kişi bilip söylüyor.
Başka bir türkü de, gene 

o zamanlarda barajlara 
adanmış ”Ay doğdu bulut 
geldi günün önüne,/ Ya-
zoviri kurduk suyun önü-
ne “, adıyla. Bu tür nağ-
meleri maziden çıkarıp, 
genç nesillere yadiğar 
edebilirsem, sevinece-
ğim. Pek tabii beni etki-
leyen, heyecanlandıran, 
kederlendirip ağlatan her 
vakayı, olayı da mısrala-
rıma döküp, sazımla, sö-
zümle söylemeye devam 
edeceğim” diyor Kırcaalili 
söz, ses, saz ustası Ali 
Emin.
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Y O Ğ U N   S İ S
Bu öykü 1984/85 yılı kışında Bulgar komünistlerinin  Türkleri Bulgar  ve Hıristiyanlaştırma hevesi ve sonraki uygulamalar sonucu doğdu.
Hava soğuk. Sis gün 

boyu kalkmadı.  Akşam 
oluyor.  Köy içinde sal-
lanan söylenti günlerdir 
tedirgin olan insanları  
iyice telaşlandırdı. Kimse 
konuşmuyor. Çoluk çocu-
ğunu elinden tutan veya 
kucağına alan köy dışına 
çıkıyor. Otlaktan geç dö-
nen hayvanlar sokakta, 
kapı önlerinde kalıyor.

 - Anam, dedi genç ka-
dın, biz kaçmayacak mı-
yız ormana?

 ''Anam '' dediği 73 ya-
şında kaynanası. Köyde 
ona   yalnız gelinleri değil, 
herkes Ayşe Ana diyor.  
Belki sert görünüşün-
den, belki konuşması  kıt 
oluşundan.  İşte yine ko-
nuşmuyor.  Gelinine sert 
sert baktı.  Dişlerini sık-
tı. Bu sırada büyük gelin 
de çıktı. Çocuklarının biri 
kucağında öbürü elinde.  
Üç kadın iki çocuk kapı 
önünde duruyorlar.  Kaç-
malılar mı, kalmalılar mı,  
bilemiyorlar.

Aşağıdan gelen bir aile 
hayırlı haber beklercesine 
yanlarında durdu.

Ayşe Ana:
- Siz de mi? Diye sordu
 Biraz suskunluktan son-

ra kalabalıktan biri konuş-
tu:

-Napalım... Ayşe Ana. 
Çam ormanında sığına-
ğımız varken...

- Nereye kadar?!
- Büyüklerimizden  kim-

se yok ortalıkta.  Bir akıl 
verenimiz olsa.

Ayşe Ana bir daha de-
ğişti. Yumruklarını sıktı. 
Öfkesini siper etti kendi-
ne.

''Kafir yapacaklarını ön-
ceden hesaplamış.  İki 
oğlumu hiç yoktan tutuk-
ladı. Nerelerdedir bilen 
yok.  Torunlarım babasız, 
gelinlerim kocasız.   Ama 
dur hele, ben ölmedim.

- Kimseyi zorlayacak 
deği l im, komşularım, 
dedi Ayşe Ana.  Sadece 
şunu derim: Biz onlardan 
güçlüyüz! Yeterinden faz-
lasıyla güçlüyüz!

Kimseden çıt yok.   Öy-
lece kalakaldılar. Ne ileri, 
ne geri hareket ettiler.

Yaşlı kadın sakinleşti.
- Neyse.... Ben kaçmı-

yor, evimde kalıyorum, 
dedi

Karanlık ve sis köyün 
üzerine çullandı.  Sessiz-
lik canlı cansızı boğuyor.  
Gelen komşular orman 
yolunda kayboldular.  Ar-
kalarından gelin ve torun-
ları  da evden uzaklaştı-
lar.

Ayşe Ana ne zaman ine-
ğini sağdı, yemledi, anla-
madı. Akşam yemeğini 
yemedi. Aç değil, yorgun 
da değil. Şimdi ne yap-
malı, ne etmeli? Biliyor. 

Gelecekler. Sonra...'' Ge-
lecekleri varsa, görecek-
leri de var. Onlar baskın 
yaparsa ben de baskına 
karşılık veririm! Daha ne 
ki!...''

Kalktı.  Ekmek bıçağını 
aldı.  Mavi mantosunun 
sol yenine gizledi.   Oda 
içinde ileri geri gezindi.

''Tamam.   Böyle ola-
cak... Beklemedikleri za-
manda...''

Masa başına oturdu.   
Gümbür gümbür atan kal-
bini dinledi. Korku aklına 
bile gelmedi.

''Canım Ayşe kız, on-
ların niyeti belli. Sen hiç 
sıkma canını.    Baban 
nerede kaldı? Balkan sa-
vaşında, Edirne'de şehit 
oldu.   Korktu mu? Kork-
muştur ya.  Can taşıyor.   
Sonra üç çocuk babası.   
En küçüğü ben, Ayşe. 50 
günlük  bebek kalmışım.   
Şehit düşerken beni hatır-
ladı mı?  Yoksa hiç vakti 
olmadı mı?   Bir yıl sonra 
annem de ölmüş.   Nasıl 
öldüğünü bilen yok.  Ama 
ölmüş... Kalakalmışız or-
talıkta üç çocuk.  Nasıl 
büyümüşüz hiç hatırlamı-
yorum.   Unutamadığım 
şey ablamın sıcaklığı.  
Dışarıda rüzgarın uğultu-
sunu duydukça ablacığı-
ma sarılıyorum.   Ağabe-
yim nerede yatmış, nasıl 
ısınmış?... Şehit düşen 
başka babalar da varmış 
köyden.   O çocukların 
hallerinden haberim yok.   
Analı babalı çocuk olmak 
nasıl bir şey acaba?   İyi 
ki ağabeyim varmış.  Bize 
göz kulak olmuş.   Büyüt-
müş.   Yattığı yer cennet 
mekanı olsun ağabey-
ciğimin.  Öbür dünyada 
babacığımla karşılaş-
mışlar mıdır?   Babam... 
bir fotoğrafı olsaydı. Yok.   
Rüyalarımda bari görsey-
dim...''

Başı ağırlaştı.   Kollarını 
masa üstüne çaprazlama 
koydu.   Biraz dinlenmek 
için öylesine yumuldu.

....Zangır zangır çalınan 
kapı sesinden uyandı.   
Saate baktı.   Neredey-
se sabah oluyor.   Kalın, 
çatlak  boru bir ses dış 
kapıda bağırıyor:

- Aç kapı!...Aç kapı!
Kalktı.   Gözlerini ovuş-

turdu.   Bıçağı yine mavi 
mantosunun yenine gizle-
di.   Acele etmeden mer-
divenlerden indi.   Avlu 
lambasını açtı.  Baktı.   
Gelenler  asker kıyafetli 
iki kişiydi.

Boru ses yine kükredi:
-Aç kapı bre!  Aç!. Yoksa 

ben kırır kapı!
Kimliklerini, ne istedikle-

rini sormadı.
''Demek geldiniz! Görür-

sünüz
Kapı tekmelere dayana-

mayıp kırılacak.

- Patlama! Açıyorum! 
dedi Ayşe Ana

''Dinsiz imansızlar, oğ-

lumun av  tüfeği  alınma-
saydı...''

Kapının açılmasıyla si-
lah süngüsünü göğsünde 
dayalı buldu.   Konuşma-
dı.  Dudakları sımsıkı.  
Gözleri ufalmış, parlıyor.  
Sağ eliyle süngüyü tutup 
yavaşça yana itti.   Pis 
bir koku... Rakı, sigara ve 
bilemediği  ağır kokudan 
tiksindi.

Silahı kenara kaydırılan 
asker kıyafetli afalladı ilk 
anda.   Sonra kendini top-
ladı.  Sinirlendi.

-Ne!... dedi. Anasını...
Ayşe Anayı saplayacak 

az daha.   Boru sesli tuttu.
- Dangalak olma!

Yaşlı kadına dönerek 
devam etti:

-Biz ikinci kata çıkacak.   

Sen önde git.
''Gideyim... Sizi kalaba-

lık beklerdim ya... neyse. 
Bu Boru' ya ne oldu da 
hep uzakta duruyor, anla-
madım.   Bak şimdi ikinci 
kat salon ortasında, ileri 
gitmiyor. Elinde tabanca. 
Öteki delibaş mı oldu ne. 
Oda kapılarını  tekmele-
yip açıyor.   Kır kapıyı ba-
cayı!   Kır...''

- Gelinlerin nerede? ...
Boru seslide sinir yok  

gibi:
-Bak... kart kadın, dedi, 

biz biliyor senin çocuklar 
Belene'de.  Gelinler nere-
de sakladı?

''Bunu indirsem, Kokar'a 

yetişemem. O  silah  eli-
me geçse...''

Boru ses biraz yakın-
laştı:

- Bak...sen 
ver pasaport. 
Sen Ayşe, ola-
cak  Angelina.   
Bulgar kadın 
çok güzel.  Bir 
imza at , ta-
mam.

' 'Pek o lur !  
İ k i n i z i n  de 
işini... Kokar 
nereye gi t t i 
ya?  Aha kile-
ri karıştırıyor.  
Kızılcık kom-
postosu yerine 

zıkkım iç.  ''Kalaşnikov ''  
silahı  dayamış duvara.  
Şimdi...''

Boruyu bıraktı.  Kilere 
yürüdü.  Kokar, toprak bir 
çömleği yere düşürdü.  
Çömlek içinde saklı pa-
ralar meydana çıktı.

Kokar, banknotları avuç-
ladı .

- Baksana be!..Ne kadar 
paraları var, anasına!

- Dur! Ateş ederim. Bı-
rak paraları. Al silahını.

Boru'nun sesi kulakları 
dibinde gürledi.   Taban-
casını öbürüne doğrult-
muş.

Kokar, paraları bırakıp  
silahını aldı.  Boru da ta-

bancasını indirdi.  Kılıfına 
koymadı fakat.

Kokar bu defa silahını 
yaşlı kadına doğrultarak 
açık oda kapısını göster-
di. Başı ile içeri girmesini 
işaret etti. Boru ne oluyor 
dercesine baktı.

Kokar:
 - Bari...
Boru:
- Sen gerçekten sarhoş-

sun. Bırak kadını. Gidiyo-
ruz.

Kokar içeri girmedi. 
Döndü.  Merdivenlerden 
inerlerken Ayşe Ana da  
arkalarından yürüdü.  Av-
luya çıktılar.  Ayşe Ana 
sağ elini kapıya dayamış 
bakıyor.

Boru kendi kendine:
 - Bunlardan Bulgar ola-

cak da..
Kokar:
- Ne mırıldıyorsun?
- Hiç... Hiç!
Sabahın yoğun sisinde 

kaybolurlarken  uzaklar-
dan kadın çığlığı duyuldu.  
Bir köpek nefes nefese 
havlıyordu. İki el silah 
sesi... Köpek bir iki mi-
yavlamadan sonra sustu.  
Anlaşılmaz erkek sesleri, 
ayak tapırtıları yoğun sis-
te uzaklaşıyordu.

Kadir A. Osman
Koşukavak

Son Nefese Kadar
Zamanla değişiyor insan
Birer birer baktığım resimlerde,
Sanki ben değilim.
O gençliğim, o günler, o heyecan
Bu güler yüzlü kadın ben değilim.

Hayal meyal oldu
Gençlik hatıralarımız.
Çocukluk dostlarımla da
Yollarımız bir bir ayrıldı
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Şakaklarıma kar mı yağmış
Benim mi bu çizgili yüz.
Ya gözlerimin altındaki mor halkalar
Neden böyle düşman görünürsünüz
Evimin duvarlarındaki aynalar.

Yaş olsa da altmışbeş 
Yolun sonu değildir demek
Nice yazacak şiirler, destanlar var.
İnadına yaşamak hayatı
Yalnızlığı bir yana atarak
İnadına yaşamak hayatı
Son nefesine kadar.

                            Nefize HABİB

Bizim Buralarda
Bizim buralarda
Anneye ana
Babaya buba deriz
Ama onlara sonsuz
Saygı ederiz.

Bizim buralarda
Beyaza ak
Maviye gök denir
Ama renklerimiz
En güzelidir.

Bizim buraların
Toprağı taşlı
İşi telaşlı olur
Ama sofraları
Bol aşlı olur.

Bizim buraların
Yolları yokuş
Belleri büküştür
Ama insanları
Ne de dürüsttür.

“Babasını dinlemeyen evlat
Kocasını saymayan avrat
Üzengi ile yürüyen at
Kapında tutma, durma sat”
Derler
         Bizim buralarda,
                                Rodoplarda.

                               Haşim SEMERCİ
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Yunan, Türk ve Japon şirketleri Kırcaali’ye yatırım yapmak istiyor 
Yunanistan Kavala şeh-

rinden bir şirket, yerin-
de iş yapma koşullarını 
araştırarak faaliyet alanı 
olarak Kırcaali’yi seçti 
Dev bir Japon şirketinin 
de şehirde fabrika açması 
bekleniyor. 

“Mr. Maki” Yunan şir-
ketinin sahipleri Vassilis 
ve Makis Latropulos kar-
deşler, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis ile 
görüşerek, un ürünleri 
üretim tesisi kurmak için 
bir büyük alan sağlanma-
sını talep etti. Fabrikaya 
ek olarak en az daha beş 
yardımcı üretim tesisinin 
kurulacağını vurguladılar. 
Belediye Başkanı onlara 
ayrıntılı olarak satış koşul-
larını izah ederek, sanayi 
bölgesinden bir arsa gös-
terdi, satış kararının Be-
lediye Meclisi tarafından 
alındığını belirtti. 

Girişimciler verdikleri 
kararı şöyle açıkladılar: 
”Kr izden kaçmıyoruz, 
hatta şu anda tüm Avrupa 
ile çalışıyoruz, günde 30 
ton üretim satıyoruz. Fa-
kat bankaların faaliyetine 
ilişkin yeni koşullar ciro 
primlerimizi bloke ediyor, 
bu nedenle Kırcaali’de 
çalışma imkanlarını araş-

tırıyoruz. Eğer şehirde 
fabrika ve diğer yardımcı 
tesisler inşa edersek, so-
run olmadan üretim ihraç 
etmeye devam edeceğiz”. 

Onlar Avrupa Bir l iği 
fonlarından finanse edi-
len “Rekabet Edebilirlik” 
programına ve özellikle 
de üretimlerine ilişkin ma-
kinalar alma imkanı sunan 
bölümüne büyük ilgi gös-
terdiler. Belediye Başkanı 
ile uzun süren görüşme-
nin sonunda bu ay zar-
fında ikinci bir görüşme 
yapacaklarını belirttiler. 

İki kardeşin, Yunanistan 
sınırına yakın Kırcaali’nin 
sunduğu yatırım imkanla-
rından dolayı iyi izlenim-
lerle ülkesine dönecekleri 
belli oldu. “Mr. Maki” şir-
keti, İngiltere PRS Sertifi-
kasyon Kurumu’nun tüm 
standartlarını karşılayan 
Yunanistan’daki beş şir-
ketten biri. 

Kırcaali ile Yunanistan 
arasında ortak projeler 
sorulduğunda Belediye 
Başkanı, bu projelerin iki 
ülkenin sınır bölgelerinin 
ortak gelişimi açısından 

öncelikli olduğunu ve şim-
dilik Kırcaali’nin kardeş 
Gümülcine Belediyesi ile 
aktif olarak çalışmalarda 
bulunduğunu belirtti. Ha-
san Azis, “İstiyoruz ve Ku-
zey Yunanistan’ın başka 
bölgeleri ile işbirliğin ge-
nişletilmesine yönelik ön 
görüşmelerimiz de oldu, 
fakat yerel yönetim seçim-
leri yapılacağı için gele-
cek Belediye Başkanı’nın 
ben olup olmayacağım 
belli değil” dedi.

Müh. Azis, yabancı ya-
tırımcıların Kırcaali’ye 

büyük ilgi gösterdikleri-
nin altını çizdi. Büyük bir 
Türk şirketi otomobiller 
için aydınlatma parçala-
rı üretimi için bir fabrika 
kurmak istediğini açık-
ladı. İstanbul’da faaliyet 
yürüten bu şirketin dün-
yaca ünlü marka otomo-
biller üreten Şirketlerle iş 
yaptığını belirtti. Belediye 
Başkanı, yakın zamanda 
Japon YAZAKİ şirketinin 
temsilcilerini Kırcaali’ye 
gelmelerini bekledikle-
rini paylaştı. Ayrıca oto-

motiv elektro sistem ve 
elektroniği üretiminde 
uzmanlaşmış bu şirketin 
de Kırcaali’de bir fabrika 
kurmak istediği belli oldu. 
Belediye Başkanı’nın ifa-
delerine göre artık üçün-
cü üretim tesisini kuran 
ve 1 600’den fazla işçisi 
olan Teklas Şirketi, şehir-
de otomotiv sektöründe 
üretim yapan daha iki 
fabrika ile işçi eli için re-
kabet edecek. 
             Kırcaali Haber

Anaokullarında 
çocuklar azalıyor 

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Meclisi’nin kararıyla 1 
Eylül 2015 tarihinden itibaren Çorbaciysko (Çorbacılar) 
köyündeki Slıntse Anaokulu’nda çocuk grupları dörtten 
üçe düşecek. Öğretmen kadroları üç, yardımcı perso-
nel ise iki kadro azaltılıyor.

Çakalarovo’da (Çakalköy) Prolet Anaokulunda yeni 
ders yılında çocuk grupları şimdiye kadar olduğu gibi 
üç değil de, iki grup olacak. Öğretmen kadrolarının 
sayısı iki, yardımcı personelin ise üç kişi azaltılıyor.

Grupların azaltılmasının nedeni anaokuluna gelen 
çocukların azalmasıdır. 

2015/2016 öğretim ve eğitim yılında Kirkovo İlçe-
sinde tam gün program sunan 15 anaokulu hizmette 
bulunacak. Anaokullarında görevde olacak toplam 108 
kişilik personel onaylandı. 

Toplam 26 çocuk grubu olacak. En çok sayıda 5 grup 
Benkovski’de (Killi) ve 3 grup Çorbaciysko köyünde 
olacak. Çakalarovo, Tihomir, Gorno Kirkovo, Fotinovo 
(Hatipoğulları) ve Drangovo (Büyükipdere) köylerinde 
bulunan anaokullarda ise ikişer çocuk grubu oluştu-
rulacak. 

Bulgaristan'da terör paniği 
Bulgar polisi IŞİD yanlısı oldukları tahmin edilen iki 

yabancı ile ilgili ülke genelinde operasyon başlattı.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, IŞİD'e bağlı oldukları 

tahmin edilen iki yabancı ile ilgili geniş çaplı bir arama 
operasyonu başlattı.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Cumhuriyet Baş-
savcısı Sotir Tsatsarov'un operasyondan haberdar 
edildiği, konu ile ilgili başka ülkelerin müttefik güvenlik 
birimleri ile bilgi alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

Basında yayımlanan haberlere göre uluslararası gü-
venlik işbirliği kanalları üzerinde gelen ihbar sonucu 
süren operasyon kapsamında İran kökenli Fransız va-
tandaşı İzida Elham (29) ve Romanya vatandaşı Mimo 
Popescu (24) adlı zanlılar aranıyor.

Hangi yoldan Bulgaristan'a girdikleri belirlenemeyen 
şüphelilerin araması ile ilgili en kapsamlı çalışmalar, 
başkent Sofya, Bansko, Burgaz ve Koprivştitza şehir-
lerinde sürüyor.

Ülke genelinde tren garı, otogar, havaalanı ve kala-
balık olabilecek diğer yerlerde yoğun polis bulunduru-
lurken, bir müzik festivalinin yapıldığı Burgaz şehrinde 
bir çok noktada kontrol noktaları oluşturuldu. 

Başevo'da geleneksel köy şenliği
Geçen hafta pazar günü 

Ardino’nun (Eğridere) Ba-
şevo (Hallar) köyünde 13. 
kez geleneksel köy şenli-
ği gerçekleştirildi.
Etkinlik, köy muhtarlığı, 

yerel Hristo Smirenski 
Toplum Merkezi ve Hal-
larlılar Kültür ve Dostluk 
Derneği’nin İstanbul, Bur-
sa ve İzmir şubelerinin 
mali desteğiyle organize 
edildi. 
Şenliğe etraf köylerden 

çok sayıda vatandaş akın 
etti. Bu vesileyle yakın 
akrabalarıyla görüşmek 
için dünyanın dört bir ya-
nından birçok gurbetçi 
de geldi. Şenlikte Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban, 
Yerel Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram köy muh-
tarları ve vekilleri hazır 
bulundular. 
Başevo muhtarı Müren 

Sali, selamlama konuş-
masında, köy şenliğinin 
düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese, maddi 
ve manevi destekte bulu-
nanlara şükranlarını ifade 
etti. 
Belediye Başkanı Res-

mi Murat, Başevoluları 
birlik, beraberlik ve da-
yanışma içerisinde ol-
malarından dolayı tebrik 
etti. Resmi Murat, “Her 

yıl gerçekleşen bu şen-
liğe sadece Başevolular 
değil, diğer çevre köylerin 
tüm sakinleri de düzen-

lenen şenliğe yoğun ilgi 
göstermekte. Başevo’da-
ki bu şenlik tüm bölgede 

örnek olmuştur. Umarım 
bu güzel köy şenliği daha 
uzun yıllar devam eder” 
diye konuştu. 

Şenlikte sahne alan Kır-
caali Müzik Grubu konuk-
lara ve köy halkına neşeli 

anlar yaşattı. Köy meyda-
nında bölgede en kıvrak 
hora tepildi. Aralarında 
Resmi Murat da olmak 
üzere tanıdık, tanımadık 
herkes horaya tutuldu. 
Birçok hediyelerin da-

ğıtıldığı çekiliş yapıldı. 
En büyük ödül olan ko-
çun sahibi Mümün Emin 
oldu. 
Türkiye Manisa’dan 

gelen Burak Koçanoğlu, 
ilk defa bu köy şenliği-
ne katıldığını belirterek, 
“Güzel bir girişim. İnsan-
lar kaynaşıyor, acılarını 
ve sevincini paylaşıyor ” 
diye konuştu. 
            Güner ŞÜKRÜ
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Hasan Öztürk ve Fuat Güven, Momçilgrad 
fahri vatandaşı unvanı ile onurlandırıldılar 

Momçilgrad Nov Jivot 
Halk Toplum Merkezi’nde 
düzenlenen Belediye 
Meclisin törenli oturumun-
da Bursa Mestanlı Yöre-
si Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk ve işadamı Fuat 
Güven Momçilgrad’ın 
fahri vatandaşı unvanı ile 
onurlandırıldılar.

Meclis Başkanı Sunay 
Hasan, meclis üyelerinin 
olağan oturumunda onay-
ladığı Öztürk ve Güven’in 
fahri vatandaş unvanı ile 
onurlandırılmalarına iliş-
kin karar metnini okudu. 
Belediye Başkanı Akif 
Akif, Hasan Öztürk ve 
Fuat Güven’in ilçenin ge-
lişimi ve şöhretinin artma-
sına katkıda bulundukları-
nı kaydetti. 

Düzenlenen törenli otu-
rumda HÖH Kırcaali Mil-
letvekilleri Erdinç Hayrul-
lah ve Mustafa Ahmet, 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, Türkiye 
Menderes Belediye Baş-
kanı Bülent Soylu, kardeş 
belediyelerin temsilcileri, 
Momçilgrad fahri vatan-
daşları Naim Süleyma-
noğlu, Bürhan Mutlu ve 
Hasan Hocaoğlu hazır 
bulundular.

1. Hasan Öztürk- Bursa 
Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği Baş-
kanı. Sivil toplum kuruluşu 

2002 yılında kurulmuştur. 
Dernek, Bursa’nın çeşit-
li semtlerinde yaşayan 
1000’den fazla üyeye 
sahip. Derneğin birleşti-
rici gücü sıla sevgisinden 
kaynaklanıyor. Yıllar için-
de kurulan iyi ilişkiler ve 
dostluk, göçmenlere göz-
le görülür iyi bir yaşam 
standardı sağlamıştır. 

H a s a n  Ö z t ü r k ’ü n , 
Bursa’da Mestanlı Yöre-
si Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin gelişimine 
verdiği katkıdan dolayı 
kendisine Momçilgrad Be-
lediyesi tarafından onur-
sal plaket verildi. Onun 
girişimiyle Momçilgrad 
Dr. Sergey Rostovtsev 

Hastanesi ’ne destek 
amacıyla kampanya ger-
çekleştirildi. 

Hasan Öztürk’ün şah-
sında Bursa Mestanlı Yö-
resi Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin Momçilgrad 
Belediyesi ve kardeş Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi 
arasında ortaklık ilişkileri-
nin güçlendirilmesi ve ge-
lişiminde faydalı işbirliği 
ve iki şehir arasında uzun 
yıllardır kültür alışverişi 
konusunda kilit bir rolü 
var. Öztürk Momçilgrad 
İlçesinde kültürel ve top-
lumsal hayatın güçlendiril-
mesine katkılarda bulun-
du ve sosyal alanda da 
insanseverlik ve özverilik 

gösterdi. 
2. Fuat Hüsniev Gü-

v e n  ( Fu a t  G ü v e n) 
Bulgaristan’da önemli ya-
tırımcılardan biri. Mom-
çilgrad doğumlu işadamı 
ve toplumcu, hemşerileri 
yardıma ve desteğe ih-
tiyaç duyduklarında her 
zaman yardım elini uza-
tıyor. Güven ailesi, Bi-
volyane (Mandacı) köyü 
yakınlarında bulunan 
Elmalı Baba Tekkesi’nin 
ana sponsorudur. Bu eşi 
benzeri olmayan dini kül-
liye her yıl yurt içi ve yurt 
dışından binlerce turist 
tarafından ziyaret ediliyor. 
Elmalı Baba Tekkesi’nde 
düzenlenen maye i le 

Momçilgrad İlçesinde 
sonbahar mayelerinin 
başlangıcı yapılıyor. Tek-
kenin Bulgaristan’da baş-
ka bir benzeri yok.
Güven, “Kırcaali Tabac” 

tütün şirketinin sahibidir. 
Bu yıl şirket şimdiye ka-
dar bölgede tek geçim 
kaynağı olan tütüne alter-
natif olarak beyaz kekik 
yetiştirmek isteyen çift-
çilerin desteklenmesine 
ilişkin çalışmalar başlattı. 
İşadamı daima yapı-

lan her şeyle bizzat il-
gilenmiştir. Momçilgrad 
sakinlerine daha iyi bir 
yaşam ortamı sağlanma-

sına ilişkin her bir yeni 
fikirlere açıktır. Geçen 
yıllarda geniş yürekli işa-
damı, okulda üstün başa-
rı gösteren öğrencilere ve 
sosyal yönden zayıf olan 
aile çocuklarını destekle-
miştir. 
Güven’in yaptığı bağış-

ların Momçilgrad kasa-
bası ve ilçesi açısından 
değeri kalıcı ve toplumsal 
önemi büyük. Onun sa-
yesinde ilçenin ve bölge-
nin istikrarlı gelişimi için 
stratejik önem arz eden 
bir proje gerçekleştirme 
yolundadır.  
           Kırcaali Haber

Veli Karaahmet’e 
7 668 avro tazminat 

Geçen hafta Çarşamba günü hükümet, başkent-
teki Banyabaşı Camii önünde Müslümanlara yapı-
lan saldırılardan dolayı Strasburg’daki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde Bulgaristan’a karşı davayı 
kazanan Veli Karaahmet’e tazminat olarak 7 668 
avro ödenmesini karar aldı. Aşırı ırkçı ve milliyetçi 
Ataka partisi taraftarlarının saldırısına maruz kalan 
Rudozem’de yaşayan Karaahmet, Banyabaşı olayın-
dan dört yıl sonra vatanında adaletin hakimiyetinin 
sağlanmaması üzere Strasburg’da davayı kazandı. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Bulgaristan’ı 

Karaahmet’e manevi zararlardan dolayı 3 000 avro 
tazminat ve 4 668 avro dava masraflarını ödemeye 
mahkum etti. Karar, Temel İnsan Hakları ve Özgür-
lüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye daya-
nıyor. Sözleşmeye göre her insan cins, ırk, etnik 
mensubiyet ayrımı yapılmaksızın din özgürlüğüne 
sahiptir. Kararda çatışmalardan dolayı üç soruştur-
ma başlatıldığı, fakat ikisinin suç duyurusunda bu-
lunulmadan sona erdirildiği belirtiliyor.

Üçüncü dava esnasında yedi kişi hakkında suç 
duyusunda bulunulduğu, fakat şu ana kadar bu 
şahısların mahkeme huzuruna çıkıp çıkmadıkları 
belli değil. Sofya Şehir Savcısı’nın da soruşturma 
başlattığı, fakat şimdiye kadar herhangi bir sonuç 
alınamadığı kaydediliyor.

Dava Strasburg’a taşındı, çünkü Cuma namazı 
sırasında cemaate düşmanca saldıran Ataka par-
tisi temsilcileri şimdiye kadar dini nefret yaymaktan 
dolayı ceza almadılar.

Savcılık, başlattığı üç soruşturmadan ikisine son 
verdi. Veli Karaahmet tüm devlet aygıtına karşı çık-
tı. Adıyla ortaya çıktı ve sadece kendisi için değil, 
tüm Müslüman topluluğu ve ülkenin vatandaşlarına 
adalet sağlanması için savaştı. 

Başmüftülük, kadrolarına sahip çıkıyor
Sözde İslam Dini yay-

mada köktencilikle suç-
lanan 13 imama Baş-
müftülük sahip çıktı. 
Bulgaristan Müslüman-
ları Diyanetine bağlı 13 
imam dava sonuçlana-
na değin görevlerinin 
başında kalacağı bilgisi 
Başmüftülük Genel Sek-
reteri Ahmet Ahmedov 
tarafından duyuruldu. 13 
imama karşı yürütülen 
köktencilik davası ne-
deniyle mahkemeye ge-
len Ahmedov, yargıçlar 
önünde imamların Suudi 
Arabistan merkezli çeşitli 
kuruluşlarla bağlantısını 
yasaklayan ve de her-
hangi bir kitabın yasak 
listesinde bulunmadığını 
söyledi. 
Ayrıca Ahmet Ahme-

dov imamlara herhangi 
bir müftülük adına kimlik 
kartı verilmediğini, Ah-
met Musa’daki kartın ge-
çersiz olduğunu belirtti.

Söz konusu dava kök-
tencilik yaydıkları ge-
rekçesiyle Ahmet Musa, 
Sait Mutlu, Abdullah 

Salih, Paşmaklı Müftü-
sü Necmi Dıbov, Hayri 
Şerifov, Bayram Uşev, 
Ahmet Abdurrahmanov, 
İzzet Calev, Mohammet 
Kamber, Yusuf Gorels-
ki, Nayme Gorelska, Ali 
Hayraddin ve Ali Hoca’ya 
karşı devlet tarafından 
açılmıştı. Bu 13 kişi Pa-

zarcık Mahkemesi kara-
rını Filibe Temyiz Mahke-
mesi önünde temyiz edi-
yor, mahkeme kendilerini 

suçsuz bulmasını istiyor. 
Pazarcık Mahkemesi 

tarafından Ahmet Musa 
Ahmet demokratik karşıtı 
ideoloji yaymaktan, nef-
ret tohumları ekmekten 
ve yasadışı kuruluşlarda 
üyelikten suçlu bulun-
muştu. Ahmet Musa’ya 
bir yıl sıkı infaz rejimli 

hapis ile 5 000 leva para 
ceza verilmişti. Sait Mut-
lu da suçlamaların iki-
sinden suçlu bulunup bir 
yır şartlı hapis ile 3 000 
leva para cezasına çarp-
tırılmıştı. Abdullah Salih’e 
10 ay şartlı hapis ile 3 
000 leva para cezası ke-
silmişti. Suçlananlardan 
diğer on kişiye yasadışı 
kuruluşa üyelikten dola-
yı suçlu bulunmuş, do-
kuzuna ikişer bin leva 
para cezası verilirken, 
Ali Hoca’ya mahkeme 
3 000 leva para cezası 
vermişti. 
Köktencilikle suçlanan 

sanıklar temyiz dilekçe-
lerinde kendilerine karşı 
yürütülen davada huku-
ka aykırılık ve iddiaların 
temelsiz olduğunu belir-
tip, Pazarcık Mahkemesi 
kararının iptalini ve ken-
dilerinin de aklanmasını 
istiyor. 
            Kırcaali Haber
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Dışişleri Bakanı Mitov: ABD ile olan ilişkilerimiz 
en iyi safhalarından birinde bulunuyor

ABD Dışişleri Baka-
nı John Kerry’nin Sofya 
ziyaretinden 6 ay son-
ra Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı Daniel Mitov, iki 
devlet arasındaki stratejik 
diyaloğun gözden geçiril-
mesi için ABD’yi çalışma 
ziyaretinde bulundu. Ocak 
ayında Kerry ve Mitov, bu 
diyaloğun güvenlik ve sa-
vunma, enerji güvenliği, 
yasanın üstünlüğü ve eği-
tim olmak üzere 4 çalışma 
grubu içinde yürütülmesi 
konusunda anlaştılar.

Bakan Mitov’un ABD 
temasları çalışma görüş-
mesi niteliğini taşıyor ve 
konuşulanlara dair nispe-
ten kısıtlı bilgiler veriliyor. 
Yine de Dışişleri Bakanı 
tarafından yapılan bazı 
açıklamalar, hükümetin 
ABD yönelimini açıkça 
teyit etti. Bakan Mitov, 
daha ziyaretin öncesin-
de Bulgaristan ve ABD 
arasındaki ilişkilerin en 
iyi ve en ciddi safhala-
rından birinde bulunduğu 
açıklamasını yapmıştı, 
oysa bu Bulgaristan’ın 
biri Yakın Doğu’da diğeri 

Ukrayna’da olmak üzere 
jeopolitika anlamında iki 
çatışmanın arasındaki 
kavşakta bulunduğu bir 
durumda oluyor. ABD 
Stratejik ve Uluslararası 
Araştırmalar Merkezin-
de yaptığı konuşmada 
Mitov, Bulgar hüküme-
tinin Ukrayna’dan dola-
yı Rusya’ya uygulanan 
yaptırımlara karşı olduğu 
yönünde oluşan izlenimi 

kaldırdı. Washington’da 
dışişleri bakanı, Rusya’nın 
s e r g i l e d i ğ i  t a v r ı n 
Bulgaristan’ın güvenliği 
açısından ciddi bir teh-
dit oluşturduğunu kesin 
bir şekilde ifade ederek 
uygulanan yaptırımla-
rın gerçek ve hayali tüm 
dezavantajlara rağmen 
sürdürülmesi gerektiğini 
vurguladı.

Washington’da Daniel 

Mitov ayrıca Bulgaristan’ın 
izlediği enerji politikasının 
bir ölçüde ABD ile yürü-
tülen ortaklıktan dolayı 
başarılı olduğunu belirtti. 
Son dönemde yaşanan 
bazı gelişmeler, Rus gazı 
tedarikleri ile ilgili akıllara 
büyük soru işaretleri ge-
tirirken Mitov, 2030 yılına 
kadarki döneme ilişkin 
sözleşme olduğu için Rus 
gazı akışının durmayaca-

ğına ilişkin teminat ver-
di ve amacın tedarikleri 
çeşitlendirecek olan yeni 
bağlantıların kurulması ol-
duğunu vurguladı. Bu ara-
da ABD’de yapılan görüş-
melerde Rusya’nın 2019 
yılından itibaren ülkemize 
gelen gazın yüzde 90’lık 
bölümünün oradan geldiği 
Ukrayna’dan yapılan gaz 
transitini tamamen kaldır-
ma niyetinin göz önüne 
alınıp alınmadığı henüz 
malüm değildir.

B a k a n  M i t o v ’ u n 
Bulgaristan’ın AB ve ABD 
arasındaki Transatlan-
tik Ticaret Sözleşmesini 
desteklediği yönündeki 
açıklaması dikkat çekti. 

Sözleşme ile ilgili AB’nin 
ortak görüşü henüz yok-
ken Sofya’daki hükümetin 
bir bölümü sözleşmenin 
Bulgaristan gibi küçük 
devletlere zarar verme-
yeceği kanısını paylaşı-
yor. Bu arada Başbakan 
Yardımcısı İvaylo Kalfin, 
şimdiki hali ile Transatlan-
tik Ticaret Sözleşmesinin 
yarardan çok zarar geti-
receği için desteklenme-
mesi gerektiğini açıkladı. 
Konu gündemdeki yerini 
korurken AB Komisyonu 
ticaretten sorumlu üyesi 
Ceciliya Malmström’un 
Eylül ayında ülkemizi zi-
yaret edeceği öğrenildi. 

                             BNR

Partiler, Anayasa’da değişiklikler 
yapılması konusunda anlaştı
Par lamento’da yer 

alan parti grupları Bul-
garistan Anayasası’nda 
değişiklikler yapılması 
konusunda uzlaşmaya 
vardılar. GERB, Reform-
cu Blok, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH), 
Vatansever Cephesi, 
ABV ve Bulgar Demok-
rasi Merkezi, Anayasa’da 
değişiklikler yapılmasına 
ilişkin yeni bir yasa tasa-
rısı sundular. Bu çoğun-
luğun ilk varyantı geri 
çekip yeni bir yasa tasa-
rısı konusunda birleşme 
kararından bir gün sonra 
oldu. Parlamento’ya sun-
mak için 160 milletveki-
linin imzası yeterli olsa 
da, yöneticiler en az 180 
imza toplamakta ısrar 
etti.
Aslında bu imzalar 

bu kadar milletvekilinin 
Anayasa değişiklikleri-
ne destek vereceği an-
lamına geliyor. Böylece 
Anayasa değişiklikleri 
ilk okunması ve görüşül-
mesinde kabul edilebilir.
GERB Meclis Grubu 

Başkanı Tsvetan Tsve-
tanov, “Yeni yasa tasa-
rısı tüm GERB, Reform 

Blok, Vatansever Cep-
hesi ve HÖH milletvekil-
leri tarafından imzalandı. 
Tasarıyı ABV Koalisyonu 
Meclis Grubu’ndan üç 
milletvekili imzalarken, 

Bulgar Demokratik Mer-
kezi milletvekillerinden 
yurt dışında olduğu için 
sadece bir tanesi imzala-
yamadı” diye bildirdi. 
180 imzanın toplanma-

sı Reform Blok’tan Dimi-
tır Delçev reddettiği için 
son ana kadar belli değil-
di. Taviz vermesi için biz-
zat parti lideri Meglena 

Kuneva’nın milletvekilliyi 
arayıp ricada bulunması 
icap etti.
Delçev, sırf Kuneva’nın 

ricasından dolayı yasa 
tasarısını imzaladığını ve 

Parlamento’da iki okun-
ması ve görüşülmesi 
arasındaki zamanda 
birinci varyantına ben-
zer yasa değişiklikleri 
yapılmasına ilişkin yasa 
tasarısı sunacaklarını 
izah etti. Yüksek yargı 
Kurulu’nda açık oylama 
yapılması ve savcılıkların 
Anayasa Mahkemesine 

şikayette bulunmaları 
imkanı sunulmasına iliş-
kin değişiklikler söz ko-
nusudur. 
Parlamento Başkanı 

Tsetska Tsaçeva, yeni 

yasa tasarısının oyla-
masının eylül ayının ba-
şında yapılacağını doğ-
ruladı.
Parlamento’da Anaya-

sa değişikliklerine ilişkin 
geçici komisyonun seçil-
diği kararların ve deği-
şikliklere ilişkin prosedür 
kuralların değiştirilmesi 
bekleniyor.

Tahıl üreticileri, 
protestoya çıktı
Tahıl üreticileri 60 binden fazla traktör ve biçerdö-

verle ülkedeki tüm benzin istasyonlarında bir araya 
toplanarak protesto gösterisi yaptı. Onlar gösteri ola-
rak iş makinalarına akaryakıt doldurmak için kuyruk-
ların önüne dizilerek benzin istasyonların işine engel 
oldu. 

Plovdiv ili Trud köyü yakınlarında benzin istasyo-
nun önünde sırada bekleyen traktör ve biçerdöverler 
büyük kuyruk oluşturdu ve Karlovo ile Plovdiv (Filibe) 
şehirleri arasındaki yolun trafiğe kapanmasına neden 
oldu. Polis araçları çevre güzergahlara yönlendirdi. 
Aynı şekilde Stara Zagora (Eski Zağra) ve Ruse şe-
hirlerinin çıkışlarında da uzun uzun kuyruklar oluştu.

Tahıl Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Angel 

Vukodinov, “Bununla her gün 1 Eylül’den sonraya 
kadar tarım faaliyeti olan Bulgaristan’ın tüm şehir ve 
köylerinde benzin istasyonlardan akaryakıt dolduran 
birkaç yüz iş makinesi olacak” dedi. 

Çiftlik sahipleri, 1 Eylül’den itibaren kullandıkları 
akaryakıtlara tam vergi denetimi uygulamasını sağla-
yan mevzuat değişikliklerine karşı çıkıyor. Svetoslav 
Rusalov, “Akaryakıt kaplarıma ölçüm sistemi monte 
etmem gerekirse, 30 bin levaya yakın yatırım yapmam 
lazım” diye yakındı.

Üstelik şimdi tarım üreticilerin kullandıkları akaryakıt 
çok düşük fiyattadır. Protestoculardan biri, “Biz kul-
landıklarımız akaryakıtları toptan aldığımız için indi-
rimden faydalanıyoruz. Böylece 1 litresine 1.60 leva 
ödüyoruz. Benzin istasyonlarında ise litresine 2.30 
leva ödeniyor” diye yorum yaptı. 

Çiftlik sahipleri, sektörde akaryakıt kaçakçılığı oldu-
ğunu inkar etmiyor ve kanunları ihlal edenlere ciddi 
cezalar kesilmesini istiyorlar. Bazı tarım üreticileri sa-
tış kaydetmeden akaryakıt tanklarından vatandaşların 
otomobillerine akaryakıt doldurduklarını paylaştılar. 
Tarım üreticilere göre yeni talimatname yoğun iflaslara 
sebep olacak.
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Katarakt ameliyatı için Kırcaali 
hastanesine modern cihaz sağlandı

Kırcaali Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesine 
katarakt ameliyatı için 
modern cihaz sağlandı. 
Yeni sağlanan Centurion 
(Alcon) cihazı katarakt 
ameliyatlarında oldukça 
başarı elde etmekte. 
Bu cihaz zor vakalarda 

daha etkilidir. Onun sa-
yesinde daha sert mer-
ceklerde de fako yapıla-
biliyor. Diğer önemli bir 
özelliği de daha küçük 
kesi ile ameliyat yapıl-
masına imkan vermesi. 
Cihazın en büyük özelli-
ği ise ameliyat sırasında 
göz içini kontrol etmesi, 
orada göz içinde meyda-
na gelen değişimleri iz-
leyebilecek bu değişim-
lere göre parametrelerini 
ayarlıyor. Cihaz ameliyat 
sırasında cerrahın yükü-
nü kayda değer oranda 
azaltıyor. 
10 Temmuz Cuma günü 

Centurion (Alcon) ciha-

zıyla ilk ameliyatlar ya-
pılmaya başlandı. Ame-
liyatlar, ulusal oftalmoloji 
danışmanı Profesör. Dr. 
İva Petkova önderliğinde 
gerçekleşti. Petkova, bu 
tür cihazları uygulayan 
ilk göz cerrahilerinden 
biridir. 
Katarakt, göz içinde-

ki lensin saydamlığını 
kaybederek opak bir 
görünüm alması, göz 
merceğinin yoğunlaş-
masıdır. Göz merceğinin 
yoğunlaşması görüntüyü 
bulanıklaştırır. Kataraktın 
ilaçla veya gözlükle te-
davisi mümkün değildir. 
İlerlemesini de durdura-

bilecek etkili bir yöntem 
bulunabilmiş değildir. 
Tek tedavisi ameliyat-
tır. Ameliyat, şeffaflığı-
nı kaybetmiş olan göz 
merceğinin alınıp yerine 
yeni bir göz merceğinin 
yerleştirilmesi sistemine 
dayanmaktadır. Katarakt 
tedavisinin en güncel 

olan ameliyat sistemi 
Fako (Fakoemülsifikas-
yon) cerrahisidir. Fako 
cihazı, saniyede 40.000 
defa titreşen ses dalga-
ları yardımıyla katarak-
tı göz içerisinde eritir. 
Böylece katarakt temiz-
lendikten sonra, katla-
nabilir ve akrilik mad-
deden üretilmiş mercek 
göz içerisine yerleştirilir.
Fako cihazı sayesinde 

göz içerisine çok küçük 
bir bölgeden girilerek 
ameliyat tamamlanmak-
tadır. Her türlü katarakta 

uygulanabilmektedir. İş-
lem süresini kısalmakta 
ve ameliyatın emniyeti 
artmaktadır. 15 dakika 
süren dikişsiz, kansız 
ameliyat sonrası, hasta 
bir gün konakladığı has-
tanede evine dönebilir. 
Katarakt en sık ileri 

yaşta ortaya çıkan bir 
göz problemidir. Genel-
likle 55 - 60 yaşından 
sonra görülür. Bu ne-
denle düzenli aralıklarla 
göz muayenelerinin 50 
yaş sonrası gereklidir.
         Kırcaali Haber

Konutların Yapılarını İnceleyecek Şirketler Seçilecek
Bakanlar Kurulu’nun 2 

Şubat 2015 tarihinde al-
dığı No. 18 Kararı ile ger-
çekleştirilen “Bulgaristan 
Cumhuriyeti Konutlarının 
Onarımı Ulusal Progra-
mını gerçekleştirecek 
olası şirketler ile anlaşma 
sağlama” ile ilgili kamu 
ihaleleri için anlaşma pro-
sedürüne on sekiz şirket 
başvurmuştur. 

Komisyon Başkanı ve 
Kırcaali Belediye Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
Muharrem, “Kırcaali ve 
ilinden olduğu gibi, ülke 
genelinden katılan şir-
ketlerin bulunması ihale 
prosedürüne ilginin büyük 
olduğuna bir kanıttır” diye 
açıkladı. Prosedür iki yön-
de gerçekleştirilmektedir. 
İlki, Kırcaali ilçesindeki 
konutların enerji tasarrufu 
denetimi, binaların yalıtım 
özellikleri sertifikalarını çı-
kartma ve buradaki enerji 

tasarrufu ölçümlerini yap-
ma yönündedir. İkincisi, 
ilçedeki konutların teknik 
özelliklerini belirleme ve 
binaların teknik pasaport-
larını oluşturma yönünde-
dir. 

Muharrem Muharrem, 
“Aday şirketlerin bir kısmı 
ihale tekliflerini sadece 
bir yönde, diğerleri ise iki 
yönde de ihale teklifinde 
bulundular” diyerek bu iki 
yönde ihaleye katılan 5 

şirket ile anlaşma imzala-
nacağını ve Komisyonun 
bu şirketleri belirlemek 
üzere 120 gün süreye sa-
hip olduğunu belirtti. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı, “Konutların ya-
lıtımı ile ilgili bu Ulusal 
Programa vatandaşlar 
tarafından büyük ilgi göz-
lemlenmekte ve en kısa 
zamanda binaların yalı-
tım tadilatı başlaması için 
Komisyon eylül ayının 

sonuna kadar çalışmala-
rını tamamlamaya gayret 
edecektir” diye açıkladı.

İhale duyurusuna göre 
çalışma anlaşmaları üç yıl 
süre ile imzalanacak, bu 
zaman zarfını kapsayan 
ihale anlaşmalarının top-
lam değeri ise 3.412.500 
levadır.

Muharrem, “Anlaşma-
da yer alacak öngörülen 
binaların toplam sayısı 
50’dir. Bu rakam yakla-
şık olup Konut Sahipleri 
Dernekleri ile Belediye, 
dernekler adına hareket 
edecek Belediye ile Vali-
lik ve Bulgaristan Gelişim 
Bankası arasında imza-
lanmış maddi destek an-
laşmalarının sayısı temel 
alınacaktır. Kırcaali ilçe-
sinde bu binaların sayısı 
30 olup, başvuru yapan 
derneklerin toplam sayısı 
ise 37’dir” diye açıkladı. 

             Kırcaali Haber

Bulgaristan'da bir cami saldırısı daha
Bulgaristan'ın Gorna Or-

yahovitsa şehrinde inşaat 
halindeki camiye saldırı 
düzenlendi. Irkçı ve İs-
lam karşıtları tarafından 
düzenlendiği belir tilen 
saldırıda camiye gamalı 
haç işaretleri ve hakaret 
içerikli ifadeler çizildi. 

İstanbul Büyükçekmece 
Belediyesi ile kardeş be-
lediye olan Gorna Orya-

hovitsa belediyesi ortak-
lığında yapılan cami, in-
şaat başladığı günden bu 

yana sık sık engellemeler 
ve saldırılarla karşılaşıyor. 

Son olarak ırkçıların 

aşırı tepkilerinden dolayı 
caminin minaresinin ya-
pımından vazgeçilmişti. 
Ancak saldırılar ve en-
gellemeler durmayınca 
caminin inşaatı da durdu. 
Cami şu an kaba inşaatı 
tamamlanmış ancak kapı-
sı kilitli halde duruyor. 

Ramazan ayının başın-
da, Gotse Delçev'de de 
camiye kesik domuz başı 
atılarak saldırıda bulunul-
muştu.

             Kırcaali Haber

Seçimler bugün olsaydı
Eğer parlamento seçimleri bugün olsaydı, Halk 

Meclisi’ne beş parti girerdi, ikisinin ise bunun için 
şansı olurdu. Bunu “Gallup”un bir kamuoyu araştır-
ması gösterdi. Parlamentoya kesinlikle giren partiler, 
GERB, BSP, HÖH, Reformcu Bloğu ve Vatansever 
Cephesi. Diğer iki parti de Ataka ve ABV oluşumu. 
Ataka partisinin şansları daha iyidir. 

İktidardaki ilk aylardan sonra GERB partisi için 
desteğin azalmasına rağmen, GERB ile BSP arasın-
daki fark şimdi de yaklaşık yarım milyon potansiyel 
oy. Gelenek üzerine HÖH’ün desteği aynı kalıyor. 
Reformcu Bloğu ve Vatansever Cephesi’nin de ko-
numları sabit kalıyor.

Turist sayısı yüksek, 
gelir düşük

Bu yaz ülkemize 2014 yılına nazaran yaklaşık 300 
bin az turist bekleniyor. Turizm Analiz ve Değerlen-
dirme Enstitüsüne göre buna rağmen gelirler düşük. 

Otellerde geceleme fiyatları düştü ve yaz mevsimi-
nin en yoğun günlerinde Bulgaristan’da tatil yapmak 
Yunanistan’da tatil yapmaktan 4 kat ucuzdur. 

Güney komşumuzdaki krize rağmen Bulgarlar de-
niz beldelerini ziyaret etmeye devam ederken, Yu-
nanlıların ülkemizdeki tatil seyahatleri azalıyor. Rus 
turistlerinin sayısında geçen seneye nazaran 150 bin 
azalma bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’ndan 
12,5 milyon levalık yardım
Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Kris-

talina Georgieva, Avrupa Komisyonu’nun geçen kış 
yaşanan doğal afetlerin verdiği hasarların giderilme-
si için Bulgaristan’ın talep ettiği 12,5 milyon levalık 
yardımı onayladığını açıkladı. 

Rodoplarda mart ayında yaşanan kar felaketi 9 
kişinin ölümüne sebep oldu. Günlerce elektrik ve 
su erişimi kesilen yüzlerce kişinin hayatını felç etti. 

Onlarca heyelan aktifleşti, çok sayıda yol harap 
oldu. Elektrik iletimi sisteminde de ciddi hasarlar 
meydana geldi. 

Felaket sonrası karların erimesi ülkede büyük sel-
lere neden oldu. 

Hükümetin hesaplarına göre hasarların giderilmesi 
için yüz milyonlarca levaya ihtiyaç var. Bulgaristan’a 
kötü kış hava koşulları ve sel felaketlerinin verdiği 
hasarları gidermek üzere bu desteği alacak.
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Anadolu Üniversitesi Bulgaristan Programları 2015 - 2016 Eğitim Yılı
Türkçe bilen Bulgaristan, Tür-

kiye Cumhuriyeti veya başka bir 
ülkenin vatandaşı olan öğrenci 
adayları Anadolu Üniversitesi-
nin AÖF hizmetlerinden yarar-
lanabilirler.

Anadolu Üniversitesi AÖF Bul-
garistan Programları 2013 yılın-
dan itibaren eğitim sunmaktadır.

AÖF Bulgaristan programları 
- önlisans: Dış Ticaret, İlahiyat, 
Turizm ve Otel işletmeciliği ve 
Halkla İlişkiler arasında ve li-
sans programları: İktisat, İşlet-
me, Kamu yönetimi, Sosyoloji, 
Türk Dili ve Edebiyatı ve Ulus-
lararası ilişkiler.

AÖF öğrencisi olabilmeniz için 
seçme sınavını başarı ile geç-
meniz gerekiyor. Bu yıl seçme 
sınavı 20 Eylül `de Filibe, Kır-
caali ve Şumnu`da düzenlene-
cektir.

Seçme sınavı tamamen be-
delsizdir. Bulgaristan program-
ları dönem harcı ise sadece 90 
avro.

Anadolu Üniversitesi eğitim 
teknolojilerini günümüze uygun 
şekilde kullanan dünya çapında 
bir devlet üniversitesidir. 

Bilginin öğrenciye daha ko-
lay, daha rahat, daha anlaşılır 
sunulması amaçlı Açık öğretim 
e-Öğrenme Portalı kullanılma-

sının yanı sıra tamamen ücret-
siz, kolay anlatımla, verimli ve 
etkili ders kitapları öğrencilerin 
en temel kaynağıdır. AÖF ders 
kitapları çok düzenli ve kolay 
anlaşılabilir bir dille yazılmıştır.

Anadolu Üniversitesi Bulga-
ristan Programları 2015 - 2016 

Eğitim Yılı ön kayıtlar için son 
3 hafta.

Bulgaristan programları için ön 
kayıtlar 28 Ağustos 2015 tarihi-
ne kadar sürecektir.

Ön kayıtlar veya programlar 
hakkında sorularınız var ise 032 

262 232 nolu telefon numara-
sından bize ulaşabilirsiniz.

Adres: Hristo Dyukmedzhi-
ev Sok. No:25 Filibe (Plovdiv)

E-mail: bulgaristan@anado-
lu.edu.tr

Tel. ( +359 ) 32 262 232

Eski İstihbarat Şefine Hapis 
Bulgaristan Milli İstihbarat 

Servisi’nin (NRS) eski genel 
müdürü emekli General Kir-
ço Kirov yargılandığı Sofya 
Askeri Mahkemesi'nde 10 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Kirov'u NRS 

genel müdürü olarak görev 
yaptığı 2007-2011 dönemin-
de sahte evrak düzenleyerek, 
NRS'nin kasasından yaklaşık 
5 milyon leva zimmetine ge-
çirmekten suçlu buldu. Ceza 
kararına göre ayrıca Kirov'un 
sahip olduğu kişisel mülkü-
nün yarısına el konulacak.
M a h ke m e n i n  k a r a r ı -

na Sofya Askeri Temyiz 
Mahkemesi'nde itiraz edile-
bilecek.

Ceza gerekçelerinde emek-
li General Kirov'un NRS'nin 
özel istihbarat operasyonları 
için ayrılan bütçeden zimme-
tine para geçirmek üzere bini 
aşkın sahte evrak düzenledi-
ği ifade edildi.
Suçunu reddeden ve dava-

nın "siyasi bir eylem olduğu-
nu" iddia eden Kirov, ilgili pa-
ranın ajan ve muhbir bulma 
ve görevlendirme çalışmaları 
için harcandığını öne sürdü. 
Yaklaşık iki yıldır süren dava 
kapsamında Başbakan Boy-
ko Borisov, eski Başbakan 
Sergey Stanişev ve eski 
Cumhurbaşkanı Georgi Pır-
vanov da ifade vermişti. 

Kırcaali, uluslararası turizm destinasyonu haline geldi 
Yunanistan, Türkiye, Rusya, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Ame-
rika Birleşik Devletleri, Alman-
ya, İsveç, Avusturya ve hatta 
Hindistan’dan bile turistler yaz 
ayları doğada dinlenmek için 
Kırcaali Barajı’na geliyor. Bun-
dan 15 yıl önce Kırcaali, barajda 
kamp turizmine açılıyorduysa, 
bugün yerli otelciler önde gelen 
uluslararası turist sitelerinde en 
yüksek reytinglere ulaştı. Baraj 
kıyısındaki otellerde kalmak için 
uluslararası şirketler tarafından 
bir ay, hatta iki ay sonrası için 
rezervasyonlar yapılıyor. 

Her otelin kendine ait bir yüzü, 
politikası ve stili vardır. Şaşırtıcı 
olan şu ki, bugün bir tatil belde-
sini oluşturan tüm bu oteller an-
laşma içerisinde çalışıyor. Bura-
da oteller haset ve kinle değil, 
ortaklıkla aralarında rekabet edi-

yor. Otel sahipleri, “Biz hizmet 
sunuyoruz, baraj ise bizi birleşti-
riyor. Herkese ekmek var” diyor.

Varlıklı müşterilerin büyük ta-
lepleri de oluyor. Bu durum her 
bir otelciyi ortamı ve koşulları 

sürekli yenilemesine zorluyor. 
Eğer geçen yıl baraj gölünde 
tatil yaptıysanız, bugün hep tu-
ristin yararına olan bir sürü ye-
nilikler bulacaksınız.  

                       Kırcaali Haber


