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Sofya'da 3. Dinler Festivali Düzenlendi

Bulgar i s t an ' ın  başkent i 
Sofya'da, farklı inançlara men-
sup din adamlarının katılımıyla 
"3. Dinler Festivali" düzenlendi.

Sofya Belediye Başkanı Yor-
danka Fandıkova, Banya Başi 
Camisi Parkı'nda düzenlenen 
festivalin açılışında, başkentle-
rinin, Avrupa'nın en eski ve eş-
siz şehirlerinden biri olduğunu 
söyledi.

Fandıkova, "Sofya'da düzen-
lenen festivalde buluşan dinler, 
konuşturdukları vicdan diliyle, 
doğru yolumuza ışık tutacaktır." 
ifadesini kullandı.

Festivale katılanlar, tek tanrılı 
dinlerin tanıtım yerlerini geze-
rek, dini ve felsefi kitaplar satın 
aldı. Resmi açılış programının 
ardından farklı dini gruplara 
mensup birçok sanatçının katı-
lımıyla, müzik ve dans program-
ları düzenlendi.

Bulgaristan Hasköy Bölge 
Müftülüğünden programa ka-
tılan din adamları, düzenlenen 
etkinlikte mevlit okudu.

Festival programı kapsamın-
da, Sofya Müzesi'nde sanat ile 
inançlarını buluşturan ressam-
ların tablolarının yer aldığı sergi 

açıldı.
Sergide tablosu bulunan Bul-

garistan Müslümanları Baş-
müftü Yardımcısı Birali Mümün, 
inançlı insanların, maneviyatla-
rını sanata yansıttığında, toplu-
ma zevkle okunup anlaşılacak 
mesajlar verebileceğini kaydetti.

Halep'teki saldırılara tepki
Öte yandan, festivale katı-

lan din adamları, AA muhabi-
rine yaptıkları açıklamalarda, 
Halep'te çok sayıda sivilin ölü-
müne neden olan saldırılara 
tepki gösterdi.

Birali Mümün, saldırıları "ma-

sum insanların öldürülmesini 
haklı gösterebilecek hiçbir yönü 
bulunmayan bir vahşet" olarak 
nitelendirdi.

Halep'teki kanlı katliamın, an-
lamsız şiddetin acımasızlığını 
bir kez daha gözler önüne ser-
diğini belirten Mümün, festivale 
katılan tüm din adamlarının tek 
yürek ve ortak duayla savaşın 
sona ermesini dilediklerini bil-
dirdi.

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi 
Başpatrikhane temsilcisi İvan 
Petkov, zor bir politik süreçten 
geçildiğini, insanların acılarının 
da arttığını söyledi. 

Petkov, "Her gün kiliseleri-
mizde, ölen insanlar için dualar 
okunuyor. Allah'tan en kısa za-
manda bu acılara son vermesi-
ni diliyoruz. Politik yorumları bir 
yana bırakarak, orada yaşayan 
kardeşlerimize dua ederek, on-
ların mutlu ve güzel yarınları 

olacağına inanıyoruz." diye ko-
nuştu.

Dünyanın yaratılışından bu 
yana "iyi ve kötünün karşılıklı 
güç gösterisinde olduğunu" dile 
getiren Petkov, bugün kötünün 
gücünü daha çok göstererek in-
sanlara acı verdiğini belirtti.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ce-
maati temsilcisi piskopos Ku-
san Hadivyan, "Halep'te kan 
akarken, gözyaşlarımız da akı-
yor. Geçmişte huzurlu ve mutlu 
bir ülke olarak bildiğim Suriye'yi 
tekrar mutlu görmek isterim. Sa-
vaşın acımasızlığı, masum ve 
küçücük çocukların canını al-
masın. Tüm dualarımız bunun 
içindir." ifadelerini kullandı.

Festivale katılan Musevi, Ka-
tolik ve diğer din adamları da 
Halep'e düzenlenen saldırıları 
kınayarak, dünyanın süper güç-
lerini diyalog ve barışa çağırdı. 

                                         AA

Topallar camisi 
törenle ibadete açıldı

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin 
Hromitsa (Topallar) köyünde ye-
nilenen caminin resmi açılışı ya-

pıldı. Bundan 200 yıl önce inşa 
edilen cami yerli halkın desteği 
ile restore edildi. Caminin tami-
ratının ana sponsoru 1971 yılın-
da Hromitsa köyünden Bursa’ya 
ailesiyle birlikte göç eden 57 ya-

şındaki Bestami Yeşilbahçe. Şu 
anda kendisi Bursa BAL-GÖÇ 
Genel Sekreteri’dir. 

Resmi açılışa Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali 

İl Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
Ardino Belediye Başkanı Res-
mi Murat, Belediye Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram, Bursa 
BAL-GÖÇ Başkan Yardımcısı 

Güner ŞÜKRÜ
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Borisov, Macaristan ve Sırbistan başbakanları ile görüştü 

İçimizdeki Şiddete 
Savaş Açalım!

Başbakan Boyko Bo-
risov, ülkemizi ziyaret 
eden Macar istan ve 
Sırbistan başbakanları 
Viktor Orban ve Alek-
sandar Vuçiç, yaptıkları 
görüşmede ve çalışma 
yemeğinde Avrupa’da 
mülteci krizini görüştüler. 
Başbakanlar şu görüşte 
birleştiler: “Her ne kadar 
Avrupa’da en sert hisse-
dilse de, mülteci krizi sa-
dece Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkelerin problemi 
değil ve Brüksel evren-
sel bir karar alamaz. Fa-
kat Brüksel pozisyonların 
yakınlaşması ve Avru-
palıların beklentilerini 
karşılayacak bir çözüm 
bulmada Avrupa ülkele-
rinin çabalarının konso-
lidasyonu için yardımcı 
olabilir”.
Orban ve Vuçiç, mül-

teci krizinin çözümünün 
temel konusu olacak 
Bratislava’da AB üyesi ül-
kelerin devlet başkanları 
ve başbakanları arasında 

Şiddet günümüzde adeta toplumu kemiren bir has-
talık haline geldi. Şiddet hastalığına karşı yeni çare-
ler aranırken bu illeti yenmek için kökünden sökmek 
gerekir.

Yakın tarihimize göz atacak olursak, komünist kül-
türüne sahip olan toplum için eski totaliter rejimden 

demokrasiye geçiş 
sürecinin hiç de kolay 
olmadığını anlayabili-
riz. Demokrasinin te-
mel ilkelerinden biri 
olan şahsi özgürlük 
yanlış bakış açısın-
dan kavrandığı için 
insanı büyük dalale-
te sevk ettiğini fark 
edebiliriz. Eski neslin 
ruhu bile duymadan 
genç nesil arasında 
son derece geniş 
boyutta yaygınlaşan 
şiddetin zemini böy-

le hazırlanır. Hal böyle 
iken bu problemin çö-

zümü için her ne kadar çeşitli yol ve yöntemlere baş-
vurulsa da, hala çözüm yolu bulunmuş değildir. 

Demokrasinin en büyük düşmanı olan şiddetin her 
zaman, her yerde, herhangi bir şekilde kendini göster-
mesi mümkündür. Ancak bir ata sözünde olduğu gibi, 
“Zararın neresinden dönersen kardır”. Şiddet hastalı-
ğının demokrasi ve özgürlüğün yanlış yönlendirilme-
sinden ileri geldiğini anlamak zor değildir. 

O zaman onun doğru yönlendirilmesi söz konusudur. 
Genç neslimiz demokrasi kültürüne sahip değilken onu 
nasıl yaşatsın ki ?! Zaten asıl problem eski neslin de 
bu kültürün yabancısı olmasından kaynaklanıyor. Bu 
temelden yola çıkarak, önce toplumun demokrasi kül-
türüne sahip olması için gayret sarf edilmelidir, daha 
sonra ise bu kültür en doğru şekilde genç nesle akta-
rılmalıdır. Gençlere demokrasinin temelini hiç de “iste-
diğimi yaparım” ilkesinin oluşturmadığı anlatılmalıdır. 

Bilhassa da bu son derece tehlikeli düşüncenin ger-
çekleştirilmesi halinde toplumun uğrayacağı zararların 
tek tek her bir çocuğa veya her bir bireye tane tane, 
ses yükseltmeden, saygıyı yitirmeden ve bıkmadan 
usanmadan anlatılması toplumsal bir görevdir. Fakat 
bundan önce her bireyin toplumsal görevi içindeki şid-
dete savaş açıp, onu yenmektir. 

yapılacak zirve toplantı-
sından önce görüş alış-
verişinde bulunmak için 
ülkemizi ziyaret ettiler. 
Macaristan Başbakanı 
AB’nin dış sınırları olan 
Bulgaristan’ın kara ve 
deniz sınırlarının korun-

masına yönelik alınan 
önlemleri bizzat yerinde 
görme imkanı oldu. 
Başbakan Borisov, tüm 

AB üyesi ülkelerinin or-
tak çabaları olmaksızın 
sorunun kalıcı çözümü 
bulunamayacağının altı-

nı çizdi. AB’nin bir bütün 
olarak hareket etmeye ih-
tiyaç duyulduğunun üze-
rine vurgu yapan Baş-
bakan, mülteci kriziyle 
baş edilmesi üzere ortak 
bir Avrupa kararı olması 
çağrısını yaptı. Borisov, 

ülkemizin sınırlarının ko-
runmasına yönelik yapı-
lacak yardımı kabul ede-
ceğini, ancak Avrupa’ya 
sığınmacı akınının azal-
tılmasına ilişkin AB ve 
Türkiye arasındaki an-
laşmanın oynadığı role 
vurgu yaptı. 
İ k i  b a ş b a k a n ı 

Bulgaristan’ın güvenli-
ğin ve huzurun garanti 
edilmesi için sınırda al-
dığı önlemlerle tanıştıran 
Borisov, “Bulgaristan, 
AB’nin dış sınırı olarak 
büyük bir sorumluluk ta-
şıyor. Avrupa’nın güven-
liği konusunda tarihsel 
bir sorunla karşı kar-
şıyayız ve uzun vadeli 
yeni bir göç politikası için 
ortak bir pozisyon alma-
mızın yanı sıra kendi can 
güvenliğimiz için yeterli 

tedbirler almalıyız. Biz 
sorumlu olduğumuz AB 
sınırını korumak için bir 
şansımızın olması için 
sınıra tel örgü çekiyoruz” 
diye belirtti. 
Başabakan, yasa dışı 

yollarla ülkeye giriş ya-
pan mülteci önünün ke-
silmesine ilişkin iki ülke 
arasındaki işbirliğinden 
iyi sonuçlar elde edildiği-
ni kaydetti. Borisov, ülke-
mize sığınmacı baskının 
azaltılması için Bulgar 
ve Türk makamları ara-
sındaki aktif temasların 
yanı sıra Bulgar emniyet 
yetkililerinin Sırbistan, 
Makedonya Cumhuriyeti 
ve Yunanistan’daki mes-
lektaşları ile bulundukla-
rı karşılıklı yardımlaşma 
ve ortak eylemleri örnek 
gösterdi. KH

Resmiye MÜMÜN

Topallar camisi törenle ibadete açıldı
1. sayfadan devam

Günaydın İzmirli, Kırcaali 
Bölge Müftü Vekili Erhan 
Recep, köy muhtarları, 
Yabılkovets (Elmalı), Bo-
gatino (Çorbacılar) ve 
Mleçino (Sütkesiği) köy-
lerinden çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Caminin çatısı yenilen-
di, 20 metre uzunluğunda 
minaresi yapıldı, ahşap 
doğramalar PVC doğ-
ramalarla değiştirildi ve 
günde beş vakit otomatik 
ezan okuyan cihaz monte 
edildi. 

Yenilenen camide eski 
ev eşyaları ve toplumsal 
belgeci fotoğrafların yer 
alacağı serginin oluştu-
rulduğu bir müze odası 
ve bir misafir odası bulu-
nuyor. 

Caminin açılışından son-
ra Bestami Mustafa, “Bu-
gün benim için son dere-
ce mutlu bir gün. Benim 
çocukluğum burada geçti. 
Rahmetli babam Mustafa 
Mülazim uzun yıllar bu 
camide imamlık yapmış-
tır. Şimdi camiyi yenilen-
miş halde görmek bana 
çok büyük gurur veriyor. 
Bu 200 yıllık tarihsel de-
ğerin korunması üzere ye-
nilenmesi için biz gerekli 
emeği verdik. Doğup bü-
yüdüğümüz köyde hayat 
olmasını arzu ediyoruz. 
Burada dünyaya geldik, 
her zaman yardımcı olma-
ya hazırız. İbadet yerleri 
birliğin, beraberliğin ve 
hayatın sembolüdür. Ca-
milere bakım yapmak her 

birimizin görevidir. Burada 
yaşamasak da, dünyaya 
geldiğimiz yerlerde mev-
cut her sorun için sorum-
luluk taşıyoruz” dedi.

Bestami Yeşilbahçe, 
Belediye Başkanı Resmi 

Murat’ın şahsında Ardino 
Belediye yönetimine ve 
Bogatino köyü muhtarı 
Özcan Mahmut’a caminin 
restorasyonuna verdikleri 
desteklerinden dolayı en 
içten teşekkürlerini dile 
getirdi. Ayrıca komşula-
rına, Hromitsa köyündeki 
kapatılan okulun müdürlü-
ğünü yapmış Salimehmet 
Özkan’a ve yakın Yabıl-
kovets köyünden Hikmet 
Akbulut’a manevi ve mad-
di desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat, belediye yönetimi-
nin ilçe sınırlarında bu-
lunan kült yerleri ve ma-

betlere karşı tutumunun 
olumlu olduğunu kaydetti. 
“Cami ve mescitler, Müs-
lümanların kültürel ve dini 
aidiyetini koruyor” dedi. 

Bestami Yeşilbahçe, ca-
minin restorasyonunu ya-

pan inşaat ekibini yöneten 
Salibryam Halibryam’a te-
şekkür plaketi sundu. 

Köydeki kapatılan oku-
lun müdürlüğünü yapmış 
Salimehmet Özkan, köy 
halkı adına Bestami, Zül-
kef ve Basri kardeşlere 
komşularının hem sevin-
cini, hem acılarını paylaş-
tıkları için teşekkür etti. 
Salimehmet Özkan, “Hro-
mitsa köyünde her zaman 
sıla özlemiyle yanıp tutu-
şan onurlu komşularımız 
olmuştur ve olmaya de-
vam ediyor” dedi. 

Bursa BAL-GÖÇ Başkan 
Yardımcısı Günaydın İz-
mirli, katılımcılara derne-

ğin Genel Başkanı Doç. 
Dr. Yüksel Özkan’ın sıcak 
selamlarını iletti. “Birlik ve 
beraberlik içinde her bir 
yerleşim yeri istediği her 
şeyi başarabilir” dedi. 

Bölge Müftü Vekili Er-

han Recep de Belediye 
Başkanı Resmi Murat’ın 
şahsında Ardino Beledi-
ye yönetimine ilçede bu-
lunan cami ve mescitlerin 
bakımı konusunda verdiği 
destekten dolayı teşekkür 
etti. 

Caminin açılış törenin-
den sonra sağlık ve bere-
ket mevlidi okundu. 

Ardından 59 yaşında-
ki Ömer Bektaş’ın dana 
etiyle hazırladığı 4 kazan 
pilav katılımcılara ikram 
edildi. Usta aşçı Bektaş, 
Türkiye Cumhuriyetinin 
eski cumhurbaşkanı rah-
metli Kenan Evren’in baş 
aşçılığını da yapmıştır. 
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AB ordusuna ilk adım Bulgaristan sınırında
AB Komisyonu Başka-

nı Jean-Claude Juncker, 
Avrupa’da popülist politi-
kaların sorun yarattığını, 
güvenliği sağlamak ama-
cıyla Avrupa Ortak Sa-
vunma Birliği kurulması 
gerektiğini söyledi. 

Juncker, AB sınırlarının 
daha iyi korunması gerek-
tiğine değinerek, “2004 
yılından beri AB 30 terör 
saldırısına maruz kaldı, 
Ekim ayından itibaren 200 
yeni Avrupa Sınır Koruma 
Ajansı (Frontex) görevlisi-
nin Bulgaristan sınırında 
görevlendirilmesini umu-
yoruz” şeklinde konuştu.

Strazburg'da devam 
eden Avrupa Parlamen-
tosu genel kuruluna hitap 
eden Juncker, popülizmin 
sorunları çözmediğini, 
aksine sorun yarattığını 
belirterek bu tehlikenin 
bilincinde olunması ge-
rektiğini vurguladı.

İngiltere'nin AB'den ay-
rılma kararının endişe ve 
dedikoduları beraberinde 
getirdiğine değinen Junc-
ker, "Birleşik Krallık'ın 

ayrılma talebinin, dedi-
kodu ve karışıklıklara son 
verme açısından müm-
kün olduğu kadar çabuk 
bir şekilde iletilmesi bizi 
mutlu edecek" ifadelerini 
kullandı.

Terörizme karşı AB'nin 
her zamankinden daha 
dikkatli ve dayanışma 
içerisinde olması çağrısı 

yapan Juncker, AB sınır-
larının daha iyi korunma-
sı gerektiğine değinerek, 
"2004 yılından beri AB 
30 terör saldırısına maruz 
kaldı, Ekim ayından itiba-
ren 200 yeni Avrupa Sınır 
Koruma Ajansı (Frontex) 
görevlisinin Bulgaristan 
sınırında görevlendiril-
mesini umuyoruz" şeklin-

de konuştu. Sınır kontrol-
lerinin artırılması ihtiyacı 
olduğunu kaydeden Junc-
ker, "AB sınırlarına giren 
kişilerin kim olduklarını 
bilmemiz gerekiyor" dedi.

AB olarak ortak savun-
ma birliğinin kurulma-
sı gerektiğine değinen 
Juncker, Avrupa Savun-
ma Fonu oluşturularak 

AB'nin Avrupa savunma-
sının merkezi haline geti-
rilmesi gerektiğini söyledi. 
Juncker bu oluşumun ay-
rıca NATO'nun faaliyetle-
rine de destek olacağını 
savundu.

Teknolojiye yatırım
Juncker, AB olarak yeni 

bir teknoloji ve internet ya-
tırım planı uygulayacakla-
rını, yüksek hızlı interneti 
yaygınlaştırmayı hedef-
leyen plan çerçevesinde 
2025 yılı itibariyle tüm AB 
ülkelerinde 5G internet hı-
zına geçileceğini, tüm şe-
hirlerde ise 2020 yılından 
itibaren ücretsiz kablosuz 
internet sağlanacağını ak-
tardı.

2014 yılında uygulama-
ya giren ve Juncker Pla-
nı olarak anılan yatırım 
planı hakkında da bilgi 
veren Juncker, ekonomik 
büyümeyi hızlandırmak 
amacıyla yatırım planı 
kapasitesinin iki katına 
çıkarılacağını ve hedefin 
2022 yılında 630 milyar 
avro olacağını söyledi.

Yılda bir kere düzenle-
nen "AB'nin durumu" ko-
nulu konuşmada AB Ko-
misyonu Başkanı, yıllık 
durum değerlendirmesi 
yapıyor ve Birlik içinde 
gelecek yıl için atılacak 
adımları ve izlenecek po-
litikaları paylaşıyor. KH

Vali İliev, Güney Merkez Bölgesi Bölgesel 
Kalkınma Konseyi toplantısına katıldı

Kırcaali Valisi İliya İli-
ev, Hisarya kasabasın-
da Plovdiv (Filibe) Valisi 
Zdravko Dimitrov’un yö-
netiminde gerçekleşen 
Güney Merkez Bölgesi 
Bölgesel Kalkınma Kon-
seyi toplantısına katıldı. 
Toplantıya bakanlıkların 
temsilcileri, Güney Mer-
kez Bölgesindeki il vali-
leri, belediye başkanları, 
sendikal ve branş örgüt-
lerinin, yüksel okulların 
ve sivil toplum kuruluşla-
rın temsilcileri iştirak etti. 

Bölgesel Kalkınma Kon-
seyi, Toplumların Lider-
liğinde Yerel Kalkınma 
Yaklaşımının Uygulanma-
sına İlişkin Koordinasyon 
Komitesinde temsilcilerini 
belirledi. Konsey, Devin 
Belediye Başkanı Krasi-
mir Daskalov’u temsilci, 
Asenovgrad (İstanima-
ka) ve Karlovo (Karlıo-
va) Belediye Başkanları 
Emil Karaivanov ve Emil 
Kabaivanov’u ise temsilci 
yardımcıları seçti. 

Toplantı sırasında Smol-
yan (Paşmaklı) Valisi 
Nedyalko Slavov, Ulusal 
Rojen Astronomi Rasat-
hanesinin finanse edil-
mesine ilişkin sorunla 
tanıştırdı. Konsey, yetkili 
makamları sorundan ha-
berdar etme, 2014-2020 
Akıllı Büyüme İçin Bilim 
ve Eğitim Operasyonel 

Programı İzleme Komite-
sinde yer alan temsilcisi-
nin ise sorunu komitenin 
toplantısında masaya ya-
tırması kararını aldı. 

Bölgesel Kalkınma ve 
İskan Bakanlığı’nda Daire 
Başkanı olan Güney Mer-
kez Bölgesi Bölgesel Kal-
kınma Konseyi Sekreteri 
Daniela Opılçenska, Gü-
ney Merkez Bölgesi’nde 
bulunan ilçelerin demog-
rafik durumu ve gelişimi-
ne yönelik eğilimlere iliş-
kin kısa bilgi verdi. 

Çalışma ve Sosyal Po-
litika Bakanlığı Stratejik 
Planlama ve Demografi 
Politikası Müdürü Dr. Emi-
liya Voynova, demografi 
süreçlerine ilişkin güncel 
veriler sundu. Bulgaristan 
Balneo ve Spa Turizmi 
Birliği temsilcisi Dr. Tatya-

na Angelova, mevcut kay-
naklar ve bölgede maden 
sularını doludizgin kullan-
ma imkanları hakkında 
bilgiler sundu. 

Bulgaristan Yeraaltı Su-
ları Derneği İcra Müdürü 
Müh. Veliçko Veliçkov, 
katılımcılara Mineralni 
Bani (Meriçler) İlçesi’nde 
mevcut ve kullanılan ma-
den suları hakkında bilgi 
verdi. Sınırları içinde ma-
den suyu bulunan Güney 
Merkez Bölgesindeki ilçe-
lerin belediye başkanları, 
bu suların kullanımında 
yaşanılan sorunları ma-
saya yatırdı. 

Filibe Eğitim Bölge Mü-
dürlüğü temsilcisi Rangel 
Rayçev, katılımcıları 1 
Ağustos 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren yeni Okul 
Öncesi ve Okul Eğitimi 

Kanunu’na göre 
valilik ve belediye 
makamlarının taşı-
dığı yükümlülükler 
ve okul öncesi ve 
okul sisteminde 
yer alan kurumlar-
la etkileşimleriyle 
ilgili bilgi verdi. 
Ulusal Mekansal 

Gelişim Merkezi 
İcra Müdürü Prof. 
Dr. Veselina Troe-
va, Bölgesel Kal-
kınma Kanunu’nun 
7.maddesi gere-
ğince Mekansal 

Geliş im Konsepti ve 
Programlarının Koşulları, 
Prosedürü ve Hazırlama, 
Koordinasyon ve Kabul 
Süreleri, Güncellenmesi 
ve Uygulanması Hak-
kında Yönetmelik tasla-
ğı hazırlandığını bildirdi. 
AB fonlarının finanse et-
tiği programların bölgesel 
koordinasyon ve uygulan-
masının izlenmesi süre-
cinde Bölgesel Kalkınma 
Konseylerinin daha etkin 
katılımına ilişkin Vatan-
daş Katılım Forumu Der-
neği tarafından yapılan 
teklif ele alındı. Güney 
Merkez Bölgesi Bölgesel 
Kalkınma Konseyi, top-
lantıda ele alınan 2017 
Yılı Yıllık Faaliyet Göster-
ge Programını onayladı. 
           Kırcaali Haber

Kirkovo Belediye Başkanı 1. 
sınıf öğrencilerini sevindirdi
Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Süley-

man, ilçedeki okullara giden tüm birinci sınıf öğrenci-
lerine okul çantası ve masal kitapları hediye etti.

Şinasi Süleyman, Benkovski (Killi) köyündeki Nikola 
Vaptsarov Lisesi’nde düzenlenen okul açılış töreninde 
hazır bulundu. 

Törende konuşan Belediye Başkanı, “Benim için ül-
kede en parlak günlerden biri yeni eğitim ve öğretim 

yılının başladığı 15 Eylül’dür. Okula ilk kez ayak basan 
miniklerin yaşadığı heyecan unutulmaz birşeydir. Bu 
insanın ömrü boyunca unutamadığı bir andır” dedi.

Kirkovo Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Di-
mitrova, Çorbaciysko (Çorbacılar) köyünde, Belediye 
Eğitim ve Gençlik Faaliyetleri Daire Başkanı Stela Di-
mitrova ise Kirkovo ilçe merkezinde düzenlenen okul 
açılış törenlerine konuk oldular. 

Bu yıl Kirkovo İlçesi’nde bulunan okullarda toplam 
1595 öğrenci eğitim görecek.KH

Momçilgrad Belediyesi’nden 
1. sınıf öğrencilerine hediye
Okulun ilk gününde Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi’nde 

bulunan altı okula giden 27 birinci sınıf öğrencisine en 
gerekli okul araç ve gereçlerinden oluşan öğrenci seti 
hediye edildi. Belediye yönetimi tarafından sağlanan 
öğrenci setleri, sekiz öğrenci defteri, iki çeşit resim 
defteri, kalem, oyun hamuru, suluboya setleri, üçgenler 
ve başka araç ve gereçler içeriyor. 

Nikola Vaptsarov Lisesi’nde açılışı yapan Belediye 
Başkanı Sunay Hasan, birinci sınıf öğrencilerine hedi-
ye edilen öğrenci setlerini bizzat takdim etti.

Birinci sınıf öğrencilerine hitaben Belediye Başka-
nı, “Sizin ilkokul gününüz heyecan dolu bir maceranın 
başlangıcıdır. Bu macera her zaman kolay birşey ol-
masa da, şüphesiz enteresan olacak” dedi.

İlçede bulunan diğer beş okulda düzenlenen açılış 
törenlerinde de belediye yönetimi temsilcileri hazır bu-
lunarak, birinci sınıf öğrencilerine hediye edilen öğren-
ci setlerini dağıttılar. KH
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Kırcaali ilinde 15 bin öğrenci törenle okula başladı
 Kırcaali ilinde yeni eği-

tim ve öğretim yılı okullar-
da düzenlenen törenlerle 
başladı. İlde 15 bin öğ-
renci okula başladı. On-
lardan 1320 minik ilk kez 
okula adım attı. 
Kırcaali’de aynı binada 

bulunan ve ilde en elit iki 
okul Yabancı Dil Lisesi 
ve Sveti Kiril ve Metodiy 
İlköğretim Okulu gelenek 
üzerine yeni ders yılına 
ortak bir törenle başladı. 
Törenin konuğu Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis oldu. Bu yıl 
ilk kez Yabancı Dil Lise-
si öğrencileri arasında 
Belediye Başkanı’nın 
kızı Esin de bulunuyor-
du. Esin, 181 akranıyla 
birlikte hazırlık sınıfında 
okuyacak. İlköğretim oku-
lunda okuyacak 70 birin-
ci sınıf öğrencisi törende 
en büyük ilgi ve sevinç 
yarattı. 
Okul açılış töreni Ya-

bancı Dil Lisesi Muhafız 
Kıtası’nın gösterisiyle 
başladı. Bando orkestra-
sı “Tih Byal Dunav” (Sa-
kin Beyaz Tuna) şarkısını 
çaldı. 
İlköğretim Okulu Müdü-

rü Lilyana Yankova, Kır-

caali Milletvekili Tsveta 
Karayançeva’nın gön-
derdiği tebrik mesajını 
okudu. 
Yankova, selamlama ko-

nuşmasında eğitime iliş-
kin yeni kanunun üzerine 
vurgu yaparak, bu kanu-
nu vatanın geleceği olan 
çocukların garantisi ola-
rak nitelendirdi. Yönettiği 
okulun dış değerlendirme 
sınavında gösterilen ba-
şarıya göre ilde birinci, 
ülkede ise 80.sırayı aldı-

ğını hatırlatan Yankova, 
“Biz başarılı şahsiyetler 
yetiştiren bir okuluz” diye 
vurguladı. 
Yabancı Dil Lisesi Mü-

dürü Yordanka Çavda-
rova, okulun ilk gününün 
gençlik ve bilginin bay-
ramı olduğunu kaydetti. 
Bulgaristan insanının 
adeta bilginin peşinde 
koştuğunu belirtti. Çav-
darova, Sveti Kiril ve Me-
todiy İlköğretim Okulu’na 
ve Yabancı Dil Lisesi’ne 

ilk kez ayak basan birinci 
ve sekizinci sınıf öğren-
cilerini tebrik etti. Yeni 
Okul Öncesi ve Okul 
Eğitimi Kanunu’nda ço-

cuğun merkezi konumda 
bulunduğunun altını çizen 
Çavdarova, “Sizin potan-
siyelinizi geliştirmek isti-
yoruz” dedi. 
Kırcaali Valiliğini temsi-

len törende hazır bulunan 
Vildan Sefer, Vali İliya İli-
ev adına öğrencileri se-
lamladı. Sefer’in okudu-
ğu tebrik mesajında Vali, 
okulun başlangıcında so-
runlar yaşandığını belirti-
yor. Vali mesajında, “Arı-
lar nasıl bal biriktirirse, 
sizler de öyle bilgi birik-
tirin” dileğinde bulunuyor. 
Hasan Azis de okuldaki 

öğrencilerin okul heye-
canını paylaştı. Belediye 
Başkanı eğitimin ülkede 
en önemli mesele haline 
geldiğini belirterek, yapı-
lan reformların sayesinde 
Bulgar okullarının yeni bir 
cazibe merkezi haline ge-
leceği kanısını ifade etti. 

Belediye Başkanı, öğret-
menlerle birlikte daha iyi 
bir eğitime yönelik daha 
büyük çabalar sarf etme-
yi üstlendi. Müh. Azis, 
“Eğitim ülkemizin en bü-
yük kaynağı” ifadesiyle 
konuşmasını bitirdi. 
Bölge Eğitim Müdürlü-

ğünü temsilen törende 
hazır bulunan Tsveta-
na Gramatikova, Bölge 
Eğitim Müdürü Grozdan 
Kolev’in tebrik mesajını 
okudu. 
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) Bulgaris-
tan Öğretmenler Birliği, 
Trakya Derneği ve Trakya 
2009 Halk Toplum Mer-
kezi tarafından da eğitim 
kurumlarına tebrik mesaj-
ları sunuldu. 
Konuşmalardan sonra 

öğrenciler kısa bir müzik 
ziyafeti sundu. KH

Çernooçene İlçesi’nde yeni 
ders yılı törenlerle başladı

Yeni eğitim ve öğretim 
yılı Çernooçene (Yenipa-
zar) İlçesi sınırları içeri-
sinde bulunan okullarda 
düzenlenen resmi tören-
lerle açıldı.

500’den fazla öğrencinin 
okuduğu Çernooçene ilçe 

merkezindeki Hristo Smir-
nenski Lisesi’nde tören 
Bulgar bayrağının kaldırıl-
ması, milli marşın çalması 
ve okul bayrağının karşı-
lanmasıyla başladı. Okul 
Müdürü İvan Stoykov, 
katılımcıları selamlama 
konuşması yaptı.

En heyecanlı birinci sı-
nıf öğrencileri ve onların 
ebeveynleriydi. Minikler, 
heyecanını ifade eden şi-

irler söyledi.
Lisesinin bahçesinde 

“Güneş Köşesi” adında 
bir köşe oluşturuldu. Bu 
köşe ekim ayının sonun-
dan itibaren doğa bilimleri 
ile ilgili derslerin çeşitlen-
dirilmesini sağlayacak. 

Bununla sınıf içi eğitim 
şeklinden çıkılması ve 
öğrencilerin motivasyo-
nunun güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. Koşenin 
hazırlanmasına ilişkin 
faaliyetler, “Temiz Çev-
re-2016” başlığı altında 
gerçekleştir ilen ulusal 
kampanya dahilinde fi-
nanse edilen “Doğayı Se-
viyorum ve Korunmasına 
Ben de İştirak Ediyorum” 

proje kapsamında ger-
çekleştirildi. 

Ders yılının ilk günü 
münasebetiyle düzenle-
nen törende Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman hazır bulundu. 
Belediye Başkanı, tüm 
öğrencileri, öğretmenleri, 
ebeveynleri ve konukları 
yeni ders yılının açılışın-
dan dolayı selamladı. 

Aydın Osman konuşma-
sında yeni Okul Öncesi ve 
Okul Eğitimi Kanunu’nun 
getireceği ve küçük yerle-
şim yerlerinde öğretime 
ilişkin sorunlara değin-
di. Eğitimin, Belediyenin 
temel önceliği olduğunu 
vurguladı.

Belediye, bu ders yılında 
da öğrencilerin ve çocuk-
ların okula ve anaokulla-
ra ulaşımı, birleştirilmiş 
sınıflar ve öğrenci sayısı 
az olan sınıflara ve okul 
yemekhanesine ilişkin 
hedef finansman sağla-
yacak. 

Çernooçene İlçesi’nde 
yeni eğitim ve öğretim 
yılının ilk gününde 70’den 
fazla minik okula ilk adım-
larını attı.

               İsmet İSMAİL

Ardino İlçesi’nde 
okullar törenle açıldı

Bu eğitim ve öğretim 
yılından itibaren Ardino 
(Eğridere) Vasil Levski 
okulu, yeni Okul Öncesi 
ve Okul Eğitimi Kanunu 
gereğince liseye dönüş-
türüldü.

Yeni eğitim ve öğretim 

yılının açılış töreni en bü-
yük Ardino okulunda Bul-
garistan bayrağının kaldı-
rılması ve okul bayrağının 
karşılanmasıyla başladı.

Öğrencilere hitaben ko-
nuşmasında Lise Müdü-
rü Anika Petrova, “Bizim 
toplumumuzda olup bi-
tenler bir kez daha şunu 
ispatlıyor ki, Bulgaristan 
insanı eğitim sorunları-
na karşı derin hassasiyet 
yaşamaya devam ediyor. 
Biz şunu anlıyoruz ki, ge-
lecekte sosyal sınıf çiz-
gileri maddi varlıklardan 
önce bilgi, eğitime göre 
belir lenecek. Sadece 
eğitimli bir ulusun zengin 
ve müreffeh olabileceğini 

anlıyoruz” dedi. Müdür, 
bütün öğrencilere başarı-
lar diledi.

Vasil Levski Lisesi’nde 
yeni ders yılında 1- 12.sı-
nıflarda 418 öğrenci oku-
yacak. 45 minik ilk defa 
okula ayak bastı. Birinci 

sınıf öğrencileri sunduk-
ları şiir dinletisi ile diğer 
sınıflardaki öğrencileri ve 
öğretmenlerini selamladı.

Anika Petrova, okulun 
açılışının hayırlı olması 
için eski geleneğe göre 
yere su serpildikten sonra 
ilkokul çanı çalınca birin-
ci sınıf öğrencilerin sınıf 
öğretmenleri Fahriye Hü-
seyinova, Aysen Saidova, 
Severina Koynarçeva ve 
Cevriye Karaibrahim’in 
yönetiminde çiçeklerden 
oluşturulan en yüksek 
not altı biçiminde sembo-
lik kapıdan geçerek ders 
odalarına girdiler. Böylece 
eski bir Bulgar geleneğine 
göre birinci sınıf öğrenci-

si bilimin anahtarına sahip 
oldu.

Törende konuklar ara-
sında Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı İzzet Şaban, 
Adino Belediye Başkanı 
Resmi Murat ve Belediye 

Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram 
hazır bulundu.

Sezgin Bay-
ram, şahsı ve 
Belediye Baş-
kanı adına öğ-
renci ve öğret-
menlere yönelik 
tebr ik mesajı 
okudu. İki bele-
diye yöneticisi 
mesajında ço-
cukların kendi-
lerini sevdikleri 
öğretmenler i , 
arkadaşlarının 

beklediği ve yıl-
larca bilim yolunda olduk-
ları okula ayak bastıklarını 
belirtiyor. Bu yolda onlar 
özgüveni yüksek, eşi ben-
zeri olmadığı kanaatinde 
olan, evrensel insani de-
ğerleri savunan şahsiyet-
ler olarak yetişeceklerini 
ifade ediyorlar. 

İki yönetici, ilçede bulu-
nan tüm okullarda eğitim 
ve öğretim yılının başla-
ması münasebetiyle birer 
tebrik mektubu gönderdi. 

Bu ders yılında Ardino 
İlçesi’nde bulunan okul-
larda okuyacak toplam 
650 civarında öğrenciden 
77’si birinci sınıfa gidiyor. 

              Güner ŞÜKRÜ
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Plevneliev: “AB’de rekor sayıda kriz yaşanıyor, ancak hiçbir ülke 
tek başına krizlerin üstesinden gelebilecek durumda değil”

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev, ''AB’de rekor 
sayıda kriz yaşanıyor, an-
cak hiçbir ülke tek başına 
krizlerin üstesinden ge-
lebilecek durumda değil'' 
dedi.

Bulgaristan’ın ev sahip-
liğini yaptığı “Arraiolos” 
grubu ülkelerinin devlet 
liderlerinin 12. Dönem 
Toplantısı’na katılan 10 
Avrupa Birliği (AB) ülkesi 
cumhurbaşkanı, AB so-
runlarını ve Batı Balkanlar 
ülkelerinin AB’ye katılım 
sürecini görüştü.

AB parlamenter cum-
huriyetleri devlet lider-
lerini bir araya getiren 
toplantının ardından, Sof-
ya’daki Boyana Devlet 
Konutu’nda düzenlenen 
ortak basın toplantısın-
da konuşan Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Plevne-
liev, “AB’de rekor sayıda 
kriz yaşanıyor, ancak hiç-
bir ülke tek başına krizle-
rin üstesinden gelebile-
cek durumda değil” diye 
konuştu.

Batı Balkanlar’ın AB’ye 
katılım sürecini değerlen-
diren Plevneliev, şunları 
kaydetti:

“Balkanlar AB’de ki-
lit önem taşır. Bu önem 
2015 yılında sığınmacı 
krizi zirveye ulaştığında 
tekrar gündeme gelmişti. 

Balkanlar’daki barış sü-
reci özel bir değere sahip 
çünkü bölgedeki savaş 
anıları hala taze ve açı-
lan yaralar halen kapan-
mış değil. Balkanlar’daki 
barış sürecinin tamam-
lanmış olduğunu görmek 
istiyoruz. Batı Balkanlar’ın 
AB’ye katılımı, Brexit’in 
verdiği mesaja karşı en-
tegrasyon ve perspektif 
açısından olumlu bir me-
saj olabilir.”

Plevneliev, Avrupa sı-
nırlarından denetimsiz 
geçişlerin kabul edilemez 
bir durum olduğunu belir-
terek, AB’nin dış sınırla-

rındaki güvenlik kontrolle-
rinin artırılacağını belirtti.

Almanya Cumhurbaş-
kanı Joachim Gauck ise 
"Avrupa’ya elveda demek 
isteyen bir Alman hükü-
meti hiç olmamıştır” ifade-
sini kullanarak toplantıya 
katılan tüm mevkidaşları-
nın da Avrupa Birliği’nden 
yana görüş belirttiklerine 
vurgu yaptı.

Batı Balkanlar ülkelerinin 
AB’ye katılım sürecini de 
değerlendiren Gauck, şu 
değerlendirmelerde bu-
lundu:

“Batı Balkan ülkelerinin 
Alman dış politikasında 

bir öncelik oluşturmala-
rından dolayı memnuniyet 
duyuyorum. Bu ülkelerin 
AB’ye yakınlaştırılmaları 
için çaba gösteriyoruz. 
Önceden belirlenmiş bir 
süre yok, ancak biz pers-
pektif sunma konusunda 
hemfikir olduk. AB, üyeli-
ğe aday olan tüm ülkelerin 
gelişiminin ortak motoru-
dur.”

Batı Balkanlar’a jest 
yapma gereği

Portekiz Cumhurbaş-
kanı Marcelo Rebelo 
de Sousa, AB’nin Batı 
Balkanlar’a olumlu bir 
jest yapmaması durumun-

da büyük bir hata yap-
mış olacağını belirterek, 
“Son dönemdeki sığın-
macı göçü olayına bak-
tığımızda Ortadoğu'daki 
savaşlar, insani etkenler, 
yaşanan değişiklikler gibi 
nedenlerini düşünmemek 
mümkün değil” dedi. 

De Sousa, diğer 9 devlet 
yöneticisi ile iki gün bo-
yunca popülizm, yabancı 
düşmanlığı, milliyetçilik ve 
karamsarlık gibi konuları 
görüştüklerini anlattı.

“AB, Avrupa’nın genel 
gelişimini sağlayan bir 
örgüttür”

Polonya Cumhurbaşka-
nı Andrzej Duda, AB’nin 
tüm üyeler inin üyelik 
öncesi dönemine göre 
daha yüksek bir yaşam 
standardına sahip olduk-
larına işaret ederek, “AB, 
Avrupa’nın genel gelişi-
mini sağlayan bir örgüt-
tür. Biz sadece barış ve 
istikrar istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

Letonya Cumhurbaşkanı 
Raimonds Vejonis, AB’nin 
Balkanlar’daki temsilinin 
çok güçlü olması gerek-
tiğini kaydederek, “Bal-
kan ülkelerinin Avrupa 
perspektifleri konusunda 
net bir mesaj vermeliyiz. 
Terörizm ve göç krizi teh-
didini göz önünde bulun-
durarak barış ve iyi kom-

şuluk ilişkilerini pekiştir-
meliyiz” ifadesini kullandı.

İtalya Cumhurbaşkanı 
Sergio Mattarella, AB’nin 
kendine bakıp kusurlarını 
ararken, hangi konularda 
geri kaldığını araştırdığını 
söyledi. AB'nin ana çalış-
ma alanlarının ekonomile-
rin yönetimi, göç ve terör 
tehditleri ile mücadelenin 
olması gerektiğini dile ge-
tirdi.

AB’nin dış sınırları
B u l g a r i s t a n  v e 

Romanya’nın bir an önce 
Schengen sahasına katıl-
maları gerektiğini savu-
nan Macaristan Cumhur-
başkanı Janos Ader ise 
AB’nin içinde büyük bir 
güven krizinin yaşandığını 
öne sürdü. Ader, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Öncelikli olarak dış 
sınırlarımızı savunmak 
zorundayız ancak AB’nin 
kriz bölgesine yakın ül-
kelere karşı bir insani so-
rumluluğu da var. Sığın-
macı kamplarında yaşa-
yan herkes yardım almalı. 
Bu, ABD, Çin ve G20 dev-
letlerinin ortak sorunudur. 
İstihbarat teşkilatlarının 
arasında işbirliği olmalı. 
Sadece bu şekilde uyuş-
turucu ve insan trafiğini 
engelleyebiliriz.” AA    

Kırcaali Belediye Meclisi, Belediyenin Mali 
Durumunu İyileştirme Planı’nı Onayladı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’in 
teklifi üzerine Belediye 
Meclisi’nin aylık oturum 
gündemine iki madde 
daha eklendi. Birincisi 
Dayanışma Fonu kapsa-
mında bir proje, ikincisi 
ise yerel meclisin 20 Ma-
yıs 2016 tarihli 33 sayılı 
kararına ek karar alınma-
sına ilişkin maddelerdi. 
Böylece Belediye Mec-
lis toplantısının gündem 
maddeleri 32 oldu. Tüm 
gündem maddeleri top-
lantıya katılan 39 Meclis 
Üyesi tarafından oybirliği 
ile kabul edildi. Beklen-
diği gibi 2016 yılının ilk 
yarısına ilişkin bütçe de-
ğerlendirme raporu ve 
Kırcaali Belediyesine AB 
tarafından sağlanan mali 
kaynaklara ilişkin rapo-
run yanı sıra 2016-2019 
dönemine ilişkin Kırcaali 
Belediye Mali Durumu İyi-
leştirme Planı ile ilgili ilk 
iki gündem maddesi en 
çok tartışıldı. 

Rapor lar ı  reddeden 
GERB Mecl is Grubu 
Başkanı Ognyan İvanov, 
2016 yılının ilk yarısına 
ilişkin bütçe değerlen-
dirme raporunun içerdiği 

veriler hakkında Belediye 
Başkanı ile tartışmaya gir-
di. İvanov, GERB Meclis 
Grubu’nun ret oyu kullan-
dığı tartışılan maddelerle 
ilgili pozisyonunu da açık-
ladı.

2016 yılının ilk yarısına 
ilişkin bütçe değerlendir-
me raporu 23 kabul, 11 ret 
ve 5 çekimser oyla kabul 
edildi. Kırcaali Belediyesi 
Mali Durumu İyileştirme 
Planı tartışmasına tüm 
meclis gruplarından üye-
ler katıldı. 45 dakika süren 
tartışma sırasında BSP, 
GERB, Reformcu Blok ve 
HÖH Meclis Grubu baş-
kanları Georgi Küçükov, 
Ognyan İvanov, Rados-
lav Milev ve Muharrem 
Muharrem’in yanı sıra 
HÖH Grubu üyeleri Emin 
Halil ve Mehmet Mehmet, 
Meclis kürsüsünden ko-
nuşma yaptılar. 

Küçükov, Mali Durumu 

İyileştirme Planı’nın ka-
bul edilmesinin gerekli 
olduğunu, fakat bu şe-
kilde yapılan teklifi BSP 
Grubu tarafından kabul 

edilmeyeceğini açıkladı. 
Aynı zamanda rasyonel 
kararların alınması için 
yerel yönetim ve merkezi 
yönetim arasında diyalog 
yürütülmesi çağrısında 
bulundu.

Ognyan İvanov, Mali Du-
rumu İyileştirme Planı’nda 
eksiklikler olduğunu belir-

terek, bu şekilde Maliye 
Bakanlığı tarafından kabul 
edilmeyeceği için GERB 
Grubu tarafından da des-
teklenmediğini kaydetti. 

HÖH Grubu sorunların 
var olduğu ve çözülmesi 
gerektiğinin tam bilincin-
de olarak planı destekle-
diği belirtildi.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
ortaya atılan sorunlarla 
ilgili şunları dile getirdi: 
“Başarılı bir yönetimin 

temelinde iyi bir diyalog 
yatıyor. Ne yazık ki, yerel 
yönetim ile merkezi yöne-
tim arasındaki monolog 
diyaloğa geçemiyor. Yük-
sek derecedeki merkezi-
leşme de yerel yönetime 
zarar veriyor. Her bir yö-
netim yaşam koşullarını 
iyileştirmeye yönelik çalı-
şıyor. Son sekiz yılda biz 
vergileri yükseltmedik. 
Buna ilişkin karar Bele-
diye Meclisi tarafından 
genel görüş üzerine ve 
vatandaşların sosyal sta-
tüsüne göre alındı. Şu 
anda bile biz bu yükü va-
tandaşların üzerine yükle-
meyeceğiz. Son yıllarda 
belediye merkezi yöne-
tim açısından muhalefet 
konumunda bulunuyor. 
Çünkü parti mensubiyeti 
açısından bağlılık göste-
riyor. Belediye kendi büt-
çesiyle merkezi yönetim 
bütçesi tarafından finanse 

edilen faaliyetlerin gider-
lerini karşılıyor. Şu anda 
biz, hiçbir destek olmak-
sızın, Vladimir Dimitrov 
Maystora Lisesi binasının 
tamiratı için 200 bin leva 
sağlamak zorundayız. 
AB projelerine verdiğimiz 
mali destekten dolayı 6 
milyon leva borcumuz 
oluştu. Son 7-8 yılda eğer 
mali disiplini korumasay-
dık, borcumuz 14 yerine 
30 milyon leva olacaktı”. 

Müh. Hasan Azis, so-
runları çözmek için şimdi 
daha çok enerjiye sahip 
olduğu kanaatini geti-
rerek, meclis üyelerinin 
büyük bir bölümünün be-
lediyenin geleceğine dair 
karamsar olmamalarını 
ümit ettiğini ifade etti. 

Sonuçta 2016-2019 dö-
nemine ilişkin Kırcaali Be-
lediyesi Mali Durumu İyi-
leştirme Planı, 16 ret oyu-
na karşı 23 kabul oy ile 
kabul edildi. Mali Durumu 
İyileştirme Planı’nda yerel 
vergilerin yükseltilmesi ve 
Maliye Bakanlığı’ndan 7 
milyon leva tutarında fa-
izsiz kredi talebinde bulu-
nulması öngörülüyor. 

               Kırcaali Haber
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Bulgaristan Gazeteciler Birliği, ulusal toplu 
iş sözleşmesi yapılmasını ısrar ediyor

Bulgaristan Gazeteci-
ler Birliği (SBJ) düzenle-
diği basın toplantısında 
43.Millet Meclisi Kültür 
ve Medya Komisyonu’na 
yasal girişimlerde bulun-
ması üzere bir sürü tek-
lifler sunduğunu duyur-
du. Gazetecilik emeğinin 
korunması ve basın öz-
gürlüğüne ilişkin bu tek-
liflerin,19 Ağustos 2016 
tarihinde gerçekleştirilen 
SBJ Yönetim Kurulu otu-
rumunda ele alınıp kabul 
edildiği açıklandı. 
SBJ Yönetim Kurulu 

Başkanı Snejana Todo-
rova, “Bizler Bulgaris-
tan’daki medya ortamın-
dan endişeliyiz. Ülkemi-
zin 113 sıraya düşmesi 
bu bozulmanın göster-
gesidir. Basının rolünün 
indirgenmesi manevi ve 
maddi çöküş yaşayan 
gazetecilik mesleğini 
olumsuz etkiliyor. Gaze-
tecilerin birer PR, propa-
gandacı veya reklamcıla-
ra dönüştüğü mesleğin 
gizli bir şekilde değişimi 
yapıldığı olaylar gittikçe 

artıyor” diye belirtti. 
SBJ Yönetim Kurulu 

Başkanı’nın ifadelerine 
göre SBJ defalarca ga-
zetecilerin hakları ko-
runması amacıyla toplu 
iş sözleşmesi yapılması-
na ihtiyaç duyulduğunun 
altını çizmiştir. Snejana 
Todorova, “Ne yazık ki, 
şu ana kadar böyle bir 
sözleşme yapanlar sa-
dece Bulgaristan Ulusal 

Televizyonu (BNT), Bul-
garistan Ulusal Radyo-
su (BNR) ve Bulgaristan 
Telegraf Ajansı’dır (BTA). 
SBJ, devletin Çalışma 
Kodeksi doğrultusunda 
bu mesleğin çağdaş de-
mokratik toplumda özel 
rolünü tanıyan gazeteci-
lere ilişkin çerçeve toplu 
iş sözleşmesi yapılması-
nı zorunlu kılmasını ısrar 
ediyor” diye kesin bir dil-

le ifade etti. 
SBJ, 43.Millet Mec-

l isi Kültür ve Medya 
Komisyonu’na devletin 
gazeteciliği ikinci sınıf 
meslek olarak tanıma-
sına yönelik adımlar 
atmasını teklif ediyor. 
Yasal girişimlere ilişkin 
tekliflerde özellikle med-
yaların devlet tarafından 
sübvanse edilmesinin 
denetimine ve AB fon-

larından desteklenen 
program ve projeler 
kapsamında sağlanan 
kaynakların yönetimine 
dikkat çekiliyor. Çünkü 
günümüzdeki koşullarda 
toplumla medyalar ara-
sındaki mali bağlantıyı 
ancak kamu kurumları 
koruyabilir. 

SBJ, yasal girişimler-
de bulunulması üzere 
komisyona sunduğu 
teklifler görüşülecek, ta-
mamlanacak, hukuki açı-
dan eksikler giderilecek. 
SBJ, yaptığı tekliflerle 
ilgili basın camiasının 
fikirlerini paylaşmasını 
bekliyor. KH

Murgalı hemşeriler, Karatepe’de 
yağmur duasında buluştu

Çernooçene’nin (Ye-
nipazar) Murga (Mur-
gaodası ) köyünün eski 
sakinleri, boşalan köyle-
rine yakın bir mevkideki 
Karatepe’de yağmur ve 
bereket duasında hemşe-
riler buluşması düzenledi-
ler. Organizatörler komşu 
köylerden ve yurt içinden 
onlarca köydeşini ve Tür-
kiye’deki göçmenleri bir 
araya getirmek için ciddi 
çaba harcadı. 

Mevlit programından 
sonra yapılan duanın ar-
dından tüm katılanlara 
Paniçkovo (Çanakçı) kö-
yünden Şaban ağabeyin 
hazırladığı geleneksel 
kurban yemeği ikram 
edildi.

Daha sonra hayır amaç-
la yapılan açık artırma 
Murgalı gurbetçilerin ge-
lecek yılki duanın düzen-
lenmesi için bağışta bu-
lunmalarına imkan sundu. 

Buluşma, bir zaman-
lar okul ve cami bulunan 
Murga köyü mahalleleri-
nin tüm misafirleri ve eski 

sakinlerinin varisleri için 
heyecan vericiydi. Şimdi 
iki mahallede ancak birer 
aile ikamet ediyor. Onlar 
geçimlerini hayvancılıkla 
sağlıyor. 

Katılımcılar köyü gezdi-
ler, yıkılan evlerin enkaz-
larını görünce üzüldüler, 
bazıları ise tam olarak 
evlerinin yerlerini hatırla-

yamadı.
İlçe merkezinden uzakta 

bulunan Murga köyü daha 
geçen asrın ortalarında 
boşalmıştır ve sadece bir 
ev günümüze kadar ol-
dukça korunmuş haldedir. 

Köyün bölgesinde “Oğ-
lankaya” adındaki doğa 
harikası bir kaya bulunu-
yor. Yokuş bir yerde bu-

lunan kayanın yüksekliği 
40 metre. Yerliler, kaya 
ile ilgili çeşitli efsaneler 
anlatıyor. 

Murga’nın eski sakinleri, 
buradan Borovitsa (Çam-
dere) vadisine ve Sarıka-
ya Trak Tapınağı’na açılan 
son derece güzel manza-
raları ilgiyle seyrettiler.

              İsmet İSMAİL

2017 yılından itibaren 
taksicilere 350 leva 

tutarında vergi 
Kırcaali Belediye Meclisi aylık oturumunda oybirli-

ğiyle Kırcaali İlçesi sınırlarında taksi sürücülüğü yapan 
ve taksi işletme ruhsatına sahip kişilerin, 1 Ocak 2017 
tarihinden itibaren 350 leva tutarında vergi ödemeleri 
kararını aldı. 

Kırcaali İlçesinde Yerel Vergilerin Belirlenmesine İliş-
kin Yönetmelik’te yapılan bu değişiklik, 22 Nisan 2016 
tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan Yerel Vergi ve 
Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler ve ek mad-
delerde belirtilen her bir taksi plakası sahibinin bele-
diyelerin alacağı kararla yerel vergi ödemesine ilişkin 

hüküm uyarınca yapıldı. 
Kanun değişiklikleri belediye meclislerine 30 Eylül 

2016 tarihine kadar taksi ile yolcu taşımacılığı yapan 
kişilerin vergi ödemelerine ilişkin karar almalarına ve 
her bir takvim yılında 31 Ekim’e kadar miktarını belirle-
melerine imkan veriyor. Kanuna göre her bir taksi aracı 
için 300-1000 leva arasında vergi ödenecek. 

Kırcaali İlçesinde Yerel Vergilerin Belirlenmesine İliş-
kin Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin teklif 
oylamaya sunulmadan önce Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis tarafından tanıtıldı. Belediye Başkanı, be-
lediye tarafından çıkartılan taksi işletme ruhsatlarının 
yaklaşık 400 olduğunu bildirdi. Başkanın ifadesine 
göre taksi işletmecilerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin 
patent tescili kapsamında ilçede yürütülen bazı faali-
yetlere maksimum şekilde yaklaşıyor. 

Belediye Başkanı, “Kırcaali İlçesinde patent tescili 
kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin verginin mik-
tarı kanunla belirlenen patent vergisi miktarı civarında 
veya ortalama daha düşük miktardadır. Belediye Mec-
lisi bu tür verginin minimum miktarda ödenmesi kara-
rını aldığı halde bu vergiden 120 bin leva, maksimum 
miktarda ödenmesi kararını aldığı halde ise 400 bin 
leva gelir elde edilecek. Patent vergisinde olduğu gibi 
veya 450 leva miktarında bu vergide sınır belirlenirse, 
Belediyenin geliri 180 bin leva olacak” dedi. 

Kırcaali İlçesinde Yerel Vergilerin Belirlenmesine İliş-
kin Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin proje 
teklifinde taksi işletmecilerin 450 leva vergi ödemeleri 
öngörülüyordu. Belediye Meclisine bağlı daimi komis-
yonlarda taksi işletmecilerin temsilcileriyle görüşmeler-
den sonra belediye idaresi bu verginin 350 leva olması 
teklifinde bulundu. KH
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
Geçenki sayıdan 
devamı -->

Sekiz tane değirmeni 
olan tek köy

Çandır Köyü yazları sı-
cak ve az yağışlı geçmek-
tedir. Kışları da soğuk ve 
bol yağışlıdır. Hava sıcak-
lığı yazları 25-35 derece, 
kışları da sıfırın altı, eksi 
15 dereceye kadar düş-
mektedir. Köyün birkaç 
koldan akan deresi vardır.

Bunlardan en önem-
l i  olanı Kocadere’dir. 
Bu derenin ilk kaynağı 
Rodoplar’ın en yüksek 
dağı olan Aladağ’ın, bir 
alt tepesi eteklerinden 
başlar ve dolana dolan 
Çandır köyünün arazisini 
ikiye yararak, Arda nehri-
nin sularına karışır. Koca-
dere, yılın üç mevsiminde 
çok bereketli ve taşkın-
dır. Hele ilkbaharda dağ 
eteklerinde kar suların 
erimesiyle Kocadere’nin 
suları azgınlaşır ve önü-
ne geleni alıp götürür. 
Bu dere diğer ek koldan 
gelen derelerin suları ile 
birleştiği zaman, kendi 
reyine bir yol çizmektedir. 
Akan dere suları, yıllar yılı 
toprağı aşındırarak kendi-
ne göre bir yol yapmıştır. 
Çünkü akan derenin su-
yunun önüne geçmek bi-
raz zor.

Buranın dereleri yazları 
susuz ve kuraktır. Eğri-
dere adını belki de Çan-
dır köyü içinden geçen 
eğri büğrü su yatağı olan 
Kocadere’nin adından al-
mıştır. Çünkü yüksek dağ 
tepelerinden akan kar ve 
yağmur suları kasaba-
nın batısında birleşir ve 
azgın suları ile Eğridere 
Deresi’ni oluşturmak-
tadır. Eskiden Çandır 
köyünün sınırları için-
den geçen Kocadere’nin 
üzerinde toplam sekiz 
tane su değirmeni vardı. 
Hepside harıl harıl buğ-
day ve mısır öğütüyordu. 
Değirmen sahiplerinden; 
Hattat Hasan, Durmuş 
Ali Kara İbrahim, Mehmet 
Efendi’nin Osman, Nazır 
oğlu Yaşar, Tenekeci Mü-
min, Durali’nin Hasan ve 
Saatçi Murat, bu değir-
menlerin sayesinde ek-
mek parası kazanıyordu...

Eskiden bizim köyün 
sakinleri, ekmiş olduk-
ları buğdayı ve mısırı bu 
değirmenlerde öğüterek, 
ununu kendi üretiyordu, 
fakat düne kadar ayakta 
duran ve halkına hizmet 
veren bu su değirmenleri 
yavaş yavaş yerini daha 
modern un fabrikalarına 
bıraktılar. Haliyle, bu de-
ğirmenler de, sahipleri 
hayattan göçünce birer 

ikişer yıkılmaya başladı 
ve enkaza dönüştüler. Ha-
len bu değirmenlerden bir 
tanesi ayaktadır, fakat bir 
faaliyet göstermemekte-
dir. Değirmenler teknolo-

jinin gelişmesiyle maziye 
gömüldüler ve yerlerinde 
yel esti. Bu değirmenler 
tarihe karışınca, onların 
yerine köy yerlerinde tek 
tük elle çevrilen küçük taş 
değirmenleri devreye gir-
di. Bu değirmenler daha 
ziyade diri buğday ve 
mısır çekmek için kulla-
nılıyordu. Çekilen bu mal-
zemeden de” Etli göce” 
çorbası yapılıyordu. Artık 
bu el değirmenleri de yok 
oldu.

Eski mescitlerimiz ye-
nilenmekte

Şu anda köyün her bir 
mahallesinde, küçük çap-
ta da olsa birer mescidi 
bulunmaktadır. Burada 
Ramazan aylarında mu-
kavele okunur, teravi na-
mazı kılınır ve toplu olarak 
mevlitler okunur. Bu mes-
citlerin bakımı yerli beledi-
yelerin ve halkın ortaklaşa 
gayretine bağlıdır. Köyün 
birçok mahallesindeki 
mescitlerin bakımı bele-
diye bütçesi ile yapılmak-
tadır. Ayrıca mahalle halkı 
da gönlüne ve bütçesine 
göre yardımda bulunur. 
Bazen de mescitlerin ba-
kım ve onarımını tama-
men vatandaşlar üstlenir. 
Bunun en son örneği ola-
rak Cebeciler mahallesin-
de bulunan eski mescit 
yıkılıp, yerine yenisi ya-
pılmıştır. Bu mahalledeki 
mescidin yapımında, yıllar 
önce Bursa’ya göç eden 
Mümin Öztürk, Ahmet 
Türker, Ruşen Mutlu ve 
Hilmi Mutlu baş rol oyna-
mışlardır.

Şarıl şarıl akan hayrat 
çeşmeleri

Çandır köyü oldukça da-
ğınık bir alana kurulmuş-
tur. Her mahalleye yol ve 
içme suyu getirilmiştir. 
Köyün değişik mahalle 
ve semtlerinde toplam 

20 adet çeşmesi vardır. 
Bunların yarısı yenidir. 
Bu yeni çeşmeler çoğun-
lukla buradan Türkiye’ye 
göç etmiş vatandaşlar 
tarafından, ya annesinin, 

ya da babasının hayrına 
yaptırılan çeşmeler.

Bu hususta İstanbul’dan 
Ayşe  Öz tü r k ’ün  ve 
B u r s a ’d a n  C e y l a n 
Şentürk’ün yaptırdıkları 
hayrat çeşmeleri görme-
ye değer. Çok eski tarihi 
çeşmelerden biri de Veli 
Paşalar çeşmesidir. Bu 
çeşmenin yapımı çok 
eskilere dayanmaktadır. 
Yapım tarihini ve kimin 
tarafından yapıldığını bi-
len yoktur. Belki de birkaç 
asırlık, ama hala ayakta 
ve suyu kullanılmaktadır. 
Köydeki pınarların sayısı 
onun üzerindedir. Bunla-
rın bazıları yeniden onarıl-
mış, diğerleri ise hala eski 
haliyle ayakta durmakta.

Üç Pınarların efsane-
sindeki peri kızları

Tarihe damgasını vuran 
pınarlardan biri de Üç 
Pınarlar’dır. Köyümüzün 
merkezinden 500 metre 
doğuya doğru giderken, 
eski Eğridere yolu üzerin-
de üç adet pınar bulun-
maktadır. Halk arasında 
bu pınarlar “Üçpınarlar” 
olarak bilinmektedir. Bu 
pınarlar, tam olarak köy 
merkezinden Eğridere’ye 
giderken eski yolu takiben 
500 metre doğusunda, 
Kocadere’ye gelmeden 
yer almaktadır. Pınarlar 
çok eski bir mimariye sa-
hiptir. Ancak özel olarak; 
siyah yassı taşlardan se-
çilmiş ve özene bezene 
büyük bir ustalıkla işlen-
dikleri için çok kibar bir 
estetik görüntü sergile-
mektedirler. Düne kadar 
bu pınarların suyu berrak 
ve tertemizdi, rahatlıkla 
suları içiliyordu. Ancak 
Türkiye’ye yoğun göçün 
başlamasıyla, bu pınarlar 
sahipsiz ve bakımsız kal-
dı. Duyumlarımıza göre, 
bu pınarlar define avcı-

larının eline düşmüş ve 
yapılan kazılar sonucun-
da onlara zarar verilmiş 
ve harabeye dönüşmüş-
ler. Hatta üç adet olan 
bu pınarların sayısı ikiye 

düşmüş. Bir tanesi de ye-
rinden kaybolmuş. Suyu 
da başka tarafa çekilmiş. 
Diğer iki pınarın taşları ise 
yeniden gelişigüzel bir şe-
kilde dizilmiş. Bu yüzden 
pınarların eski estetiği 
ve mimarisi bozulmuş. 
Sonuç olarak, pınarların 
geçmişi hakkında kimse 
bir şey bilmiyor.

Ancak ağızdan ağza ve 

kulaktan kulağa dolaşan 
şudur;

“ Ben dünyaya geldiğim 
zaman bu pınarlar var-
dı. Annem ve babam da 
dünyaya geldiklerine bu 
pınarlar yine varmış!”

Kısacası, pınarların ya-
pımı çok uzun bir geçmişe 
dayanmaktadır. Pınarların 
yapımında taşın dışında 
her hangi bir başka mal-
zeme kullanılmamış ve bu 
yüzden sağlıklı bir şekilde 
hala ayakta durmaktadır-
lar. Bazı rivayetlere göre, 
güya bu pınarlar Selçuk 
dönemine ait imiş ve bu 
yüzden bunların diğer adı 
“ Selçuk Pınarları’dır.”

Çevre köylerde bile pı-
narlar iki adıyla bilinmek-
tedir. Bu pınarlar, buradan 
geçen beyaz taş yolun 
tam kıyısına yapılmışlar. 
Buraya yapılmanın gaye-
si de, yıllar önce buranın 
yolu at ve manda araba-
larının her iki istikame-
te yük çektiği bir ulaşım 
yoluymuş. Pınarlar, yük 
çeken hayvanların dinlen-
me durağı imiş. Buradan 
hayvanların su ihtiyacı 
karşılanıyormuş.

Buradan geçen ve özel 
beyaz taşlarla döşenmiş 
bu yol, rivayete göre Şey-
tan Köprü’yü Ak Pınar’a 
ve Uzundere(Nedelino) 
istikametiyle bağlıyor-

muş. Yol oldukça uzun-
ca ve kaldırım taşlarıyla 
kaplıdır. Halk arsında bu 
taş yola” Uluyol “deniyor. 
Yol belki de İpek Yolu-
nun bir bağlantısı olarak, 
Marmara’ya kadar gidi-
yordur.

Yukarıda da belirttiğim 
gibi, pınarların mazisi ve 
öyküsü çok. Bunlardan 
sadece bir tanesini an-
latacağım. Pınarlarımız, 
yapı itibarı ile çok yüksek 
ve heybetliydi. Geceleri 
buradan geçmek için ce-
saret ister, çünkü pınar-
larla ilgili birçok korkunç 
hikayeler dolaşıyordu.

Onlardan en ilginç olanı 
da şu:

“ Güya, üç peri kızı renk-
li elbise giyip, gecenin bir 
yarısı pınarların üzerine 
çıkıp saçlarını tararmış. 
“ İşte buna benzer hika-
yeler ortalıkta dolaşırken, 
oradan geçmek biraz ce-
saret isterdi. Aslında bu 
işin uydurma tarafıydı. 
Ama o zamanki çocuk 
ruhuyla, korkuya kapıl-
mamak mümkün değildi. 
Hatta, bazen öyle ciddi 
söylentiler dolaşıyordu 
ki, ürpermemek bir me-
seleydi. Bu yüzden, pı-
narlara üç pınarlar değil 
de, “Uçuklatan Pınarlar” 
diyorduk.

                              SON

Mümin ALTINDİŞ

Elmalıdere Köyünde Geleneksel 
Hemşeriler Buluşması 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı İzzet Şaban, 
HÖH Milletvekilleri Er-
dinç Hayrullah ve Saliha 
Emin, Kirkovo (Kızılağaç) 
Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, Krumovgrad 
(Koşukavak) İlçesi’nde 
bulunan Buk (Elmalıde-
re) köyünde düzenlenen 
geleneksel hemşeriler 
buluşmasına konuk oldu-
lar. Köyün etkinlik takvi-
minde yer alan buluşma 
Krumovgrad Belediyesi 
tarafından, yerli halk, 
Türkiye’nin Bursa ve İz-
mir şehirlerine göç etmiş 
vatandaşların desteğiyle 
organize edildi. 
H e m ş e r i l e r 

Buluşması’nda Bursa 
Osmangazi, İnegöl ve 
Mustafakemalpaşa Bele-
diye Başkanları Mustafa 
Dündar, Alinur Aktaş ve 
Sadi Kurtulan, DOST 
Partisi Milletvekili Şa-
banali Ahmet, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve Bölge Müftü 

Vekili Nasuf Nasuf hazır 
bulundular. Etkinliğe, ina-
nılmaz doğanın güzellik-
lerini ve zengin kültürel 
içeriğe sahip programı 
ilgiyle seyreden ülkenin 
çeşitli yerlerinden ve yurt 
dışından yüzlerce misa-
fir katıldı. Konuklar Kru-
movgrad Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet ve 
Belediye Meclis Başkanı 
Metin Bayramali tarafın-
dan karşılandı. Şenlik 
programı kapsamında 
köy camisinde sağlık ve 
bereket için mevlit okun-

du. Yarışmacıların farklı 
yaş grupları ve katego-
rilerde mücadele ettikleri 
Türklerin ata sporu güreş 
müsabakaları düzenlen-
di. 
Buk köyü hemşeriler 

buluşması düzenleme 
geleneği dört yıl önce 
başladı. Düzenlenen et-
kinlikle kökenleri bu köye 
dayanan akraba ve eski 
komşular anılarını tazele-
yip, çocuk ve torunlarına 
doğup büyüdükleri yerleri 
anlatmaları hedefleniyor.
           Güner ŞÜKRÜ
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

Bulgaristan, 512 bin euro 
karşılığında devlet tahvili alan 
yatırımcılara vatandaşlığın 
yolunu açıyor. 
Küresel ekonomide yaşanan 

sorunlar nedeniyle yabancı 
yatırımcı çekme konusunda 
sıkıntı yaşayan bazı Avrupa 
ülkeleri, dar boğazı tahvil kar-
şılığında vatandaşlık vererek 
aşmakta buldu. 
Daha fazla yabancı yatırımcı 

çekmek için "tahvil karşılığın-
da vatandaşlık" silahını kulla-
nan Macaristan 300 bin euro, 
Bulgaristan ise 512 bin euro 
karşılığında kendisinden dev-
let tahvili alan yatırımcılara 
vatandaşlığın yolunu açıyor. 
Konuyla ilgili soruları yanıtla-

yan yurt dışı yaşam, sağlık ve 
eğitim alanında danışmanlık 
hizmeti veren Yeni Bir Hayat 
Genel Müdürü Şevki Akaydın, 
Macaristan'dan son bir yılda 
dünyadan 2 bin, Türkiye'den 
150 kişi, Bulgaristan'dan ise 
dünyadan 500, Türkiye'den 
ise 35 kişinin daimi oturum 
izni aldığını bildirdi.
Akaydın, Macaristan'dan 

300 bin euroluk devlet tahvili 
alımı yapan bir yatırımcının 
sadece 2-4 hafta içerisinde 
ülkede ömür boyu geçerli 
daimi oturma izni alabildiğini, 
bu yatırımcıların oturma izni 
sayesinde Schengen ülkele-
rinde serbest dolaşım hakkı-
na sahip olduğunu belirterek, 
tahvil alan kişilerin 7 yıl içinde 
Macaristan vatandaşı olarak 
AB pasaportuna başvurma 
fırsatı elde edebildiğini de 
kaydetti.
Buraya yapılacak olan ya-

tırım tutarının benzer prog-
ramlara göre daha düşük ol-
duğunu vurgulayan Akaydın, 
başvuru sürecinin kısa ve 
kolay olduğunu, yapılan yatı-

rımın devlet garantisi altında 
bulunduğunu ve geri alınabil-
diğini anlattı.
Macaristan yatırımcı progra-

mının bir diğer önemli avan-
tajının burada yaşama, adres 
gösterme veya konut kirala-
ma gibi zorunluluklarının bu-
lunmaması olduğuna işaret 
eden Akaydın, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"18 yaşından büyük çocuk-

larınız ile ebeveynleriniz de 
sizinle birlikte başvuru ya-
pabilir. Eğer isterseniz dai-
mi oturma izniniz sayesinde 
Macaristan'da yaşayabilir, 
çalışabilir, eğitim ve benzeri 
hizmetlerden Macar vatan-
daşları gibi yararlanabilirsiniz. 
7 yıllık süreç sonunda Macar 
vatandaşı olmak isterseniz, 
başvuru şartlarından biri te-
mel düzeyde Macarca bilgisi-
ne sahip olmanızdır."
"5 yılın sonunda yatırdığı-

nız parayı geri alabilirsiniz"
Şevki Akaydın, Macaristan'a 

yapılan 300 bin euro tutarın-
daki devlet tahvili yatırımının 
5 yıl sonra bozdurulup geri 
alınmasının mümkün olduğu-
nu söyledi.
Söz konusu devlet tahvilinin, 

Macaristan Yatırımcı Progra-
mı kapsamında yatırımcılar 
için özel olarak hazırlandı-
ğından faiz getirmediğini vur-
gulayan Akaydın, "Dolayısıyla 
5 yılın sonunda yatırdığınız 
parayı herhangi bir artış ya 
da azalma olmadan yüzde 
100'üyle geri alabilirsiniz." 
dedi.
Akaydın, 3 ayda bir devlet 

tahvilinin çıktığını, yatırımlar 
Macaristan devleti garantisi 
altında olduğundan bu neden-
le herhangi bir risk taşımadı-
ğını dile getirdi.
Macaristan kanunları çifte 

vatandaşlığı yasal kıldığın-
dan, Macaristan vatandaşlı-
ğının ikinci vatandaşlık olarak 
alınması ve iki pasaporta sa-
hip olunmasının mümkün ol-
duğu bilgisini veren Akaydın, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Eşiniz ve çocuklarınız da 

program kapsamında sizinle 
birlikte daimi oturma izni ve 
vatandaşlık haklarından ya-
rarlanabilirler. Daimi oturum 
kartınız ile yılda 180 güne 
kadar Schengen ülkelerinde 
kalabilirsiniz. Macar hükü-
metinin iş adamlarına geniş 

yelpazeli teşvikleri ve vergi 
teşvikleri de mevcut. Eğer 
Macaristan'da yaşamak ister-
seniz uluslararası saygınlığa 
sahip Macar yüksek eğitim 
sisteminden yararlanabilir ve 
çocuğunuzun bu üniversite-
lerde Macar vatandaşlarıyla 
aynı koşullara sahip olarak 
eğitim görmesini sağlayabi-
lirsiniz. Yatırımın yapılacağı 
sermayenin kaynağı hakkın-
daki denetim ve inceleme 
süreci de kısa sürüyor bu 
arada."
"Hükümet tahvilleri yüzde 

100 devlet güvencesi altın-
da" 
Yeni Bir Hayat Genel Mü-

dürü Akaydın,  2007 'de 
Avrupa Birliği üyesi olan 
Bulgaristan'ın Yatırım Yoluyla 
Vatandaşlık Programı'nı 2009 
yılı itibarıyla hayata geçirdiği-
ni söyledi.
Bu programın Bulgar Hükü-

metine bağlı Yatırım Destek-
leme Birimi tarafından düzen-
lendiğini belirten Akaydın, söz 
konusu program kapsamında 
1 milyon Bulgar levası yani 
yaklaşık 512 bin euro tutarın-
da hükümet tahvili yatırımı ya-
panların Bulgar vatandaşlığı 
alabileceğini kaydetti.
Akaydın, söz konusu prog-

ramın 5 yıl süreli bir yatırım 
programı olduğunu belirterek, 
"Bulgaristan yatırımcı progra-
mının en büyük avantajların-
dan biri, yatırımın yapılmasıy-

Bulgaristan tahvil alan yatırımcıya vatandaşlık veriyor
la birlikte Bulgaristan'dan sü-
resiz oturum alınması" dedi.
Bunun yanında tahvil alanla-

rın 5 yıl içinde vatandaşlığa da 
başvurabileceği bilgisini ve-
ren Akaydın, "Bulgaristan'da 
yaşama zorunluluğu yok. 
Standart başvuru seçeneğin-
de 1 milyon leva karşılığında 
5 yıl süreli hükümet tahvili alı-
nır. Tüm yatırım tutarı 5 yılın 
sonunda yatırımcıya iade edi-
lir" diye konuştu.
Akaydın, hükümet tahvilleri-

nin yüzde 100 devlet güven-
cesi altında olduğunu, ancak 
faiz getirmediğini belirterek, 
şunları kaydetti:
"Vatandaşlık için dil zorunlu-

luğu yok, herhangi bir sınava 
girmeden vatandaşlık alınabi-
liyor. Hızlandırılmış başvuru 
seçeneği ile yapılan yatırım 
tutarı iki katına çıkarılarak 5 
yıl yerine 2,5 yılın sonunda 
Bulgaristan vatandaşlığı ve 
Avrupa Birliği pasaportuna 
sahip olunabiliyor. Gayrimen-
kul yatırımı ya da iş kurmak 
gibi şartlar yoktur. 
Yatırımcı programına baş-

vurmanın bir başka yöntemi 
de kredi kullanarak yatırımcı 
vizesi başvurusu yapmaktır. 
Bu yöntem, 1 milyon euro 
tutarında maddi varlığa sa-
hip yatırımcılara açık ve 
Bulgaristan'a yapılacak yatı-
rımın kriterlere uyan Avrupa 
bankalarından biri tarafın-
dan finanse edilmesi gereki-
yor. Bu yöntemde bir defaya 
mahsus, yaklaşık 195 bin 
euro tutarında bir kredi ücreti 
mevcut. Bulgaristan çifte va-
tandaşlığı kabul ettiğinden, 
Bulgaristan vatandaşlığını 
ikinci vatandaşlık olarak ala-
bilir ve iki pasaporta sahip 
olabilirsiniz. 18 yaşın altın-
daki çocuklar da, başvuru 
sahibinin vatandaşlık alma-
sından 3 ay sonra vatandaş-
lığa hak kazanabilirler ve AB 
içindeki eğitim kurumlarında 
yabancılara uygulanan yük-
sek kayıt ücretlerinden muaf 
olurlar. Bulgaristan pasaportu 
hâlihazırda Schengen ülkele-
ri de dahil 150 ülkeye vizesiz 
seyahat imkânı sağlar. Bulga-
ristan aynı zamanda, Avrupa 
Birliği ülkeleri arasındaki en 
düşük vergi oranlarına ve ser-
best ticaret ortamına sahiptir."
                                     AA


