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Boyko Borisov, tütün üreticilerine ulusal ödemeler
için 73 milyon levalık çek sundu
Resmiye MÜMÜN
Geçen hafta 27 Mart
günü Kırcaali Belediye Kültür Merkezi önüne bölgeden toplanan
yüzlerce tütün üreticisi
ve vatandaş Kurşun ve
Çinko Fabrikası işçilerinin süren grevinden dolayı şehre gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov’u karşıladılar.
Başbakanın beraberinde bulunan Tarım ve
Gıda Bakanı Miroslav
Naydenov, tütün üreticilerine 73 milyon leva
tutarında ulusal ödeme
şeması üzere yapılan

mali yardımın artık banka hesaplarına yatırıldığı bildirdi. Başbakan

Borisov, 73 milyon levalık sembolik bir çeki Milli
Tütün Üreticileri Derneği

Başkanı Tsvetan Filev’e
sundu.
Filev, “Şu anda, olma-

Hasan Azis, Fabrika İşçilerinin Protestosuna Katıldı
27 Mart sabahı Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis Kurşun Çinko Fabrikası işçilerinin
protestosunu desteklemek ve protesto izin
kâğıdını bizzat kendisi
vermek için Fabrika’ya
geldi. Belediye Başkanı,
Bulgaristan bayrağını
taşıyan protestocuların
yanında, ön sırada yer

aldı. Saat 9.30’da Haskovo yolu kapatıldı ve
bir saat boyunca kapalı
kaldı.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis: “Yerim bu
işçilerin yanındadır. Protestolarını tamamen destekliyorum. Çünkü bizim
tarafımızdan düzenlenen

Devamı 5’de

sı gereken en gerçek ve
doğru şey oluyor. Bu, iki
yıl hükümetle birlikte
verdiğimiz emek sonucunda oldu. Şu anda
Bulgar tarım treninin
harekete geçmesi için
rezervuar tankına yakıt
koyuluyor” diye benzetme yaptı.
Başbakan Borisov, tütüncülere hitaben, “Bu
güzel güneşli günde sizleri sadece selamlamak
istiyorum. Tütün sektörü
için görüşümü biliyorsunuz. Sizler tütünle geçiminizi sağlıyorsunuz ve
başka neyle ekmeğinizi
kazanabileceğinizi bilmiyorum. Görüyorsunuz
ki, biz üstlendiğimiz angajmanı dürüstçe yerine
getiriyoruz.
Anlaştığımız paralar ar-

tık elinizde. Besiciler de
biraz daha mali yardım
alacaklar, Mali Bakanı
Simeon Dyankov ile bu
konuda anlaştık” diye
kısa konuşma yaptı.
Tsvetan Filev gazeteciler önünde, “Ulusal
ödeme şeması durdurularak, tütüncülere
karşı ayrımcılık yapıldı.
Avrupa Birliği sınırlarındaki 27 ülkede de tütün
üretilmektedir ve sadece Bulgaristan’da son
iki yılda ulusal ödeme
yapılmadı” açıklamasını
yaptı.
Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov,
önümüzdeki yıl da tütüncülere ulusal ödeme şeması üzere mali yardım
yapılacağını bildirdi.

Türk Kültür ve Sanat Derneği
ve Kırcaali Haber Gazetesi,
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN
konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk
asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi
sevdirmek ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere:
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar
II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:
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Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

Вестник „Кърджали Хабер”
Бул. България № 53, ет. 2, офис 10
Кърджали 6600
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Doğu
Rodoplar
Rumeli’nin taş bağrındadır. Kayalı bir coğrafyadır. İnsanları da mevcut
sert kayalıklardan daha
serttir. Bundan olacak ki
ekmeğini taştan çıkaran
insanlar olarak bilinirlerdi.
Adını kayadan alan pek
çok köy ve yer adı vardır: Kayayanı, Kayabaşı,
Kayaaltı, Kayacılar, Taşkıranlar, Kısıkkaya, Taşlıtarla, Aktaşlık, İnkaya
vs.
Yaşam, yıllar yılı taş
ile iç içe girmişti. Evler,
samanlıklar, bahçe duvarları taştan yapılırdı.
Evlerin dış duvar köşeleri için beyaz taş çıkarılır ve istenilen şekilde ve
büyüklükte kesilip yontulup bu köşelere konurdu.
Duvarların diğer kısımları siyah taştan yapılırdı.
Çatılar da kapak kayası
adı verilen taşlarla kapatılırdı. Kemerli köprüler, camiler ve göklere
yükselen minareler hep
taştan yapılırdı.
Her köy evinde bulunan
un kayası(el değirmeni)
sert beyaz taştan yapılır
ve buğday, arpa, çavdar
ve mısır öğütmek için
kullanılırdı. Aynı taştan
harman kayası da yapılırdı. Silindir şeklindeki
bu alet harmanları düzlemek için kullanılırdı.
Düzlenen harmanlarda
buğday sapları yayılır ve
düvenle buğday taneleri
saplarından ayrılırdı. Büyük taşların içi oyularak
hayvanların su ihtiyacı
için su kapları yapılır ve
çeşme ve pınarların kenarlarına dizilirdi. Akan
su ile kendiliğinden dolan
bu yalaklardan hayvanlar
su içerdi.
Tarlaların köşesinde
bulunan uygun kayalar
geniş bir şekilde oyularak su tutan göllere daha
asırlar önce çevrilmişti.
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Kayaların dili
Bu taştan su gölleri bazı
yerlerde çiftçiler tarafından hala kullanıyorlar.
Köyümüzün yakınındaki bir kaya içi oyulmuştu
ve buğday dövmek için
özel dibeklere dönüştürülmüştü. Buğday hasattan sonra bu dibeklerde
dökülür ve özel tokmaklarla keşkeklik buğdayı
dövülürdü. Bu yer Dibek
kayası diye anılırdı. Bu
dibekler çoktan yosun
tutmuş ve bir zamanlar
ne için kullandıklarını
bilen bile yok. Kim bilir,
belki yıllar sonra birileri
araştırıp kayalara oyulmuş gölleri ve dibekleri
tarihin örtüsünü açarak
gün ışığına çıkarırlar.
Nitekim Mestanlı’nın 10
km. doğusunda bulunan
Orfeus Tapınağı tarihin
derinliklerine inilmesinin
önemini bize bariz şekilde göstermektedir. Anlaşılıyor ki taş oymacılığı
Doğu Rodoplarda çok
eski bir uğraş. Kavimler
gelip geçmiş yok olup gitmişler ama taş kesmek,
yontmak oymak uğraş
olarak devam ede gelmiş. Bu gerçeği Orfeus
Tapınağı anlatan tanıtım
yazısından okuyalım:
Tatul köyü yakınındaki bu tapınak Doğu
Rodoplar’ın göbeğinde
yerleşmiş en muhteşem
ve mistik megalit anıtlardan biridir. Bu kompleks
antik putperest tapınak
ve orta asır kalesinden
ibarettir. Yapılan kazılar
tepede dini ritüellerin
taş ve bakır devrinin sonunda (M.Ö.V-VI. asır)
başlayıp bronz devrinde
de devam ettiğini göstermektedir. O devirlerde
insanlar tanrılara adaklarını doğrudan kayaların

üstüne koyuyorlarmış.
M.Ö. XIX-X. asırlarda tapınakta ilk oyuklar
açılmış. Kaya tepeye
insan eliyle kesik bir piramit şekli verilip üstüne

merdiveni vasıtasıyla
ana mihraba ulaşılıyor.
Daha geç bir etapta kuzey tarafta büyük kaya
bloklardan oluşan surların üstüne muhteşem bir

kesilmiş. Tapınak hariç
tüm yapılar yıkılmış.
Hıristiyanlığın kabulünden sonra yıkıntıların
üzerine bir feodal şatosu kurulmuş. Bu şato

doğu-batı yönlü bir lahit
oyulmuş. Yan tarafta,
kayanın güney kısmında
kemerli kubbe altında
başka bir mezar oyulmuş. Kayada hediyeleri
koymak için açılmış birçok basamak ve oyuk
var.Batısında tam mezarların altında tapınağın mihrabı için dörtgen
şeklinde oyulmuş yatak
bulunan bir zemin oluşturulmuş.
Tepedeki ilk mimari faaliyetler M.Ö. IV-III. asırlarda başlamış. Kutsal
yer çok büyük kaya bloklarından oluşan duvarlarla sarılır. Şu ana kadar
doğu ve güney olmak
üzere tapınağın iki giriş
kapısı bulunmuştur.
Doğu giriş kapısı kayada oyulmuş basamaklarla başlayıp tapınağın
içerisine götürüyor. Oradan dar bir koridor ve
sekiz basamaklı tören

mabet mozole kurulmuş.
Böylece kült açık alanlardan yapının içerisine
alınmıştır.
IV. asırda kuvvetli bir
depremden sonra tapınağın faaliyeti aniden

daha sonra XI . asırda
ünlü ordu komutanı Georgi Paleolog’un mülkü
olmuş. Burada ortaya
çıkarılan kurşun mühürlerin hemen yarısı Paleologlar hanedanının

kurucusuna aittir. Hayat
burada bilinmeyen bir
nedenle şatonun terk
edildiği XII. asrın sonuna kadar sürmüş, ancak
Tatul köyü yakınındaki
tapınağın bin yıllık tarihi
günümüze kadar korunmuştur.
Avrupa Birliği ve Bulgaristan Cumhuriyeti
işbirliği ile gün yüzüne
çıkarılan bu Tapınağa
ilgi artmaya devam ediyor. Turistik listesine
de alınan bu tarih eseri ziyaretçisiz kalmıyor.
Yurt içinden olanlar gibi
yurtdışından da gelenler
var. Bu Tapınak yörenin
kültür etkinlerine ev sahipliği yapıyor. Burada
düzenlenen konserler
ve ünlü sanatçılarla buluşmalar ziyaretçilerin
çoğalmasını daha da
artırıyor.
Tarihin bütünlüğünün
sağlanması için yörede
bulunan taştan tarım ve
ev aletleri toplanıp Tapınağın etrafına sergilenmesi sağlanırsa bence
kayaların dili geçmişin
öykülerini daha geniş bir
şekilde ziyaretçilere anlatacaktır.
İbrahim ŞAFAK

Nuri Bilge Ceylan'a Bulgaristan'dan ödül

Ünlü sinema yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, Bulgaristan'da
süren "16. Sofia Film
Fest" festivalinde bir
ödüle daha layık görüldü. Festivale "Bir
Zamanlar Anadolu'da"
filmi ile katılan Ceylan, Sofya Belediyesi
Ödülü kazandı.
Festival programında yer alan filmi büyük ilgi gören Ceylan,
filmde rol alan oyuncu
Ercan Kesal ile birlikte düzenlenen basın
toplantısında film yapımında benimsediği
çalışma tarzı konusunda bilgi verdi.
"Filmlerimde izleyicileri daha yavaş
tempoda yaşamaya
davet etmeye çalışıyorum" diyen Ceylan,
"Gerçek hayatın tempolu ritmi yüzünden
bazı gerçekleri göremeyebiliriz. Ekranda
tempoyu düşürerek
başka bir realiteyi
elde etmeye çalıştım.

Bu film bazı izleyicilere sıkıntılı gelebilir,
ancak sıkıntı da yaşamın bir parçasıdır"
ifadesini kullandı.
Her senaryonun yazılmasının güçlükle
başladığını itiraf eden
Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Senaryolarımı nasıl
yazmaya başladığımı
ben de bilmiyorum.
Her seferinde işin
başındayken, umutsuz olurum. Hiç bir
şey çıkmayacağını
düşünüyorum, adeta
ne yaptığımı bilmiyorum. Ancak sonunda
birden bire karşıma
hazır senaryo çıkar.

Çünkü tamamen içgüdülerime dayalı
çalışırım. O ana kadar bildiğim her şeyi
bir yana bırakıp, olayların kendi akışına bırakıyorum."
Balkan veya Türk
sineması bağlamında sınıflandırılabilecek yönetmenlerden
olmadığını söyleyen
Ceylan, "tüm insanların birbirinden farklı
olduklarını düşünerek, her bir insanda
onu diğerlerinden
farklı kılan özelliklerini bulmaya çalıştığını"
kaydetti.
Kırcaali Haber
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Irkçı saldırısı kurbanlarına 5 yıla kadar hapis cezası istenildi
ların yerine, camide kutsal ibadeti yerine getiren
Müslümanları suçlu göstermeyi uygun buldular”
deniliyor.
Basının yayınladığı resim ve görüntülü haberlerde Georgi Dimitrov
namazlık başında ayakta
durduğu bir anda, bir Ataka taraftarı onun üzerine
hücum ettiğinin göründüğü dikkat çekti.
Bu sebepten dolayı Bulgaristan Başmüftülüğü
tarafından savcılık ve emniyet güçlerinin gerekeni
yapmamalarından hayal
kırıklığına uğradıkları,
Georgi Dimitrov’a yardımcı olmaya hazır oldukları
ve ona karşı açılan davada adaletin yerini bulmasını istediler.

Açıklamada, “Bu bağlamda cami saldırılarını
kınayan, saldırıya uğrayan Müslümanların yanında olduklarını gösteren
ve bununla bir nevi özür
dileyen tüm siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum
örgütleri, devlet yöneticileri, hala unutmadığımız
ve ülkedeki Müslümanlara manevi açıdan zarar
vermeye devam eden bu
çirkin suçun kurbanlarını
tekrar destekleyerek, aldığı konumdan ödün vermemeleri çağrısında bulunuyoruz” denmektedir.
Başmüftülükten, Bulgaristan Cumhurbaşkanının, Başbakanının, Halk
Meclisinin ve vatandaşların bu çirkin saldırıyı
kınadıklarını ve olaylar-

dan sonra Müslümanların lehine tepki verdikleri
hatırlatıldı.
Basın açıklamasında,
“Parlamento, Müslümanların lehine 27 Mayıs
2011 tarihinde bir kınama bildirisini kabul etti ve
bizler açıkça kurbanların
ve adaletin lehine ve şiddetin kesin kınanmasına
destek verildiğini gösteren konumdan vazgeçilmemesini bekliyoruz.
Sadece sözde değil, somut kararlarla vatandaşların yanında olduğunu
göstermelerini istiyoruz.
Birlikte hoşgörülü yaşayabilmemizin ve yurttaşların Müslümanlara karşı
olmadıklarını gösterme
zamanı geldi” denmektedir. Kırcaali Haber

Eşref Kahraman: “Bulgaristan Türklerinin hakları
yerine getirilmesi için siyasi irade gerekiyor”

bekliyor. Zaten geçtiğimiz günlerde bir an önce
Bulgarlaştırma süreci
kurbanlarının mağduriyetini gidermesi için yine
Bulgaristan’ı uyarmıştı”
dedi.
Eşref Kahraman, siyasi ve diğer mağdurların
mağduriyetinin giderilmesinden başka BAHAD
teşkilatının Bulgaristan
Türklerinin kütüklerden
Bulgar adlarının kaldırılmasına ve öte yandan da
Anadili Türkçenin zorunlu
olarak okullarda okutulmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu

sorunlara çözüm bulunması için Bulgaristan’da
özel bir komisyon kurulacağını bildirdi.
Kahraman, Avrupa’nın
Bulgaristan’a ortaya koyulan sorunları çözmemesinden dolayı büyük baskı yaptığını, bu sebeple
Şengen bölgesine kabul
edilmediğini kaydederek,
hükümetin asimilasyon
politikası mağdurlarının
haklarının yerine getirmeye mecbur kaldığına
vurgu yaptı. Aksi takdirde
hükümet, devleti iflasın
eşiğine sürükleyeceğini
uyardı.

20 Mayıs 2011 tarihinde
Sofya Banya Başı Camisi önünde Ataka partisi
yöneticileriyle parti yandaşları tarafından cuma
namazı esnasında Müslümanlara saldırı düzenlemesinden sonra savcılık
soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma sonucunda
saldırıya uğrayan Georgi
Dimitrov ve daha bir kişi
için 1 yıldan 5 yıla kadar
hapis cezası istenildiği
açıklandı.
Ataka’nın yasadışı yaptığı protesto sırasında
saldırıya uğrayıp, dövülmesine rağmen, kamu
düzenini ihlal etme, bir
insana saldırma gerekçeleriyle Müslümanlardan
biri olan Georgi Dimitrov
Dimitrov’a karşı savcılık

Resmiye MÜMÜN
Belene mağduru, Balkanlarda Adalet, Haklar,
Kültür ve Dayanışma
Derneği (BAHAD) Başkanı Eşref Kahraman’ın
Bulgaristan’a karşı açtığı dava, Kırcaali Bölge
Mahkemesinden sonra
Plovdiv İstinaf Mahkemesinde devam ediyor
ve Mayıs ayında kararın
çıkması bekleniyor.
Eşref Kahraman ile
yaptığımız görüşmede,
kendisi Kırcaali Haber
Gazetesi aracılığıyla eski
Bulgaristan Başbakanı
İvan Kostov’a, Bulgaristan
Adalet Federasyonu Başkanı Sezgin Mümün’ün
girişimiyle Parlamento’ya
sunduğu Todor Jivkov’un
Bulgaristan Türklerine
karşı asimilasyon politikasını kınama deklarasyonunun kabul edilmesinden dolayı ikisine de
teşekkür etti.
Eşref Kahraman, “Deklarasyonun kabulünden
sonra Parlamento Başkanı totaliter rejim döneminde asimilasyon politikasından zarar gören tüm
Bulgaristan Türklerinin
mağduriyetinin giderilmesi için hukuki sürecin takip
edeceğini açıkladı. Fakat
bu hususta bugüne kadar
her hangi bir gelişme yok”
diye belirtti.
Eşref Kahraman, Sezgin Mümün ile birlikte
Sofya’da ilk önce Bulgaristan Başsavcı Yardımcısı Pırvanov, ardından
askeri savcı Spas İliev

suç duyurusunda bulunmuştur.
Georgi Dimitrov, 12
Haziran 2011 tarihinde
sabah namazı öncesi
komaya girinceye kadar
dövülen kişidir. Bu olay,
Müslümanlara karşı düzenlenen kanun dışı bir-

ve Bulgaristan Kamu Denetçisi Pençev ve en son
da Adalet Bakanı Kovaçeva ile siyasi ve diğer
mağdurların haklarıyla
ilgili görüşme yaptıklarını
bildirdi. Belene mağduru, “Az önce de teşekkür
ettim Sayın Kostov’a,
Sezgin Mümün ile be-

çok olaylardan biri olduğu
hatırlatıldı.
Başmüftülüğün yaptığı basın açıklamasında,
“Emniyet güçleri ve savcılık, olayın gerçek suçlularını bulmamakla beraber,
ibadet edenlere taş ve
yumurta atan saldırgan-

Kahraman’ın davasında
yardımcı olacağını dile
getirirken, Adalet Bakanı, “Bu davayla ilgili özel
bir kanun çıkaramayız”
şeklinde cevap verdiği
bildirildi. Kahraman, ortaya çıkan bu durumu, her
birinin topu başkasına
atmaya çalıştığı için “Üç

kampına ajanlık yapmak
için 20 Bulgar getirildi.
4’ü TIR şoförüydü, kalan
diğer 16’sı ise Levski CSKA takımları arasında
oynanan maçta holiganlık
hareketlerinde bulunma
gerekçesiyle kampa sürülmüşlerdi. Demek, daha
1985 yıllarında, o zaman-

Ehliyet alabilmek için 10. sınıf şart

raber bu deklarasyonun
kabul edilmesiyle iyi bir
hamle yaptılar ama bunun devamı gelmesi için
Bulgaristan’da siyasi irade gerekiyor” dedi.
Başsavcının totaliter
rejimi sırasında işlenmiş
suçların cezalandırılması
için yeni bir kanun çıkarılması yönünde çalışmalar
yapılmasını önerdiği bildirildi. Askeri savcı ise,
Belene kampında bulunmuş olan tüm 517 kişinin
ifadesi tamamen alınmadan davanın çözülemeyeceğini söylediği anlaşıldı.
Kamu Denetçisi, Eşref

maymunun oyunu” diye
yorumladı.
Eşref Kahraman, toplam 162 kişinin hayatını
kaybettiği Türklere karşı yapılan asimilasyon
politikasından dolayı
Bulgaristan’a karşı açılan mega davanın sonuçlanması için ifadesi
alınması gereken 517
kişiden 417’sinin ifade
verdiğini, kalan diğer
100 kişiden 10’unu bulmak için Bulgaristan’da
ve Türkiye’de çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kahraman, “Bu 517 kişi
arasında bulunan Belene

ki totaliter hükümet bu davanın kazanılmaması için
önlemini almıştır” diye
öne sürdü.
Eşref Kahraman, Sezgin Mümün ile birlikte
Bulgaristan’da yaptıkları görüşmelerden elde
edilen sonuçları Nisan
ayında Brüksel’deki Avrupa Parlamentosuna ve
Strasburg’daki Avrupa
Konseyine rapor edeceklerini beyan etti. Davacı,
“Avrupa İnsan Hakları
Komiseri Thomas Hammerberg, bizden devamlı
Bulgarlaştırma süreciyle
ilgili davalara ilişkin bilgi

Son dönemlerde İçişleri ve Eğitim Bakanlıklarında
yapılan değişiklikler sonucunda ehliyet sahibi olmak
isteyenleri çok yakından ilgilendirecek gelişmeler meydana geldi. İçişleri ve Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa aldıkları karara göre ehliyet sahibi olmak isteyenlerin en
az 10. sınıf mezunu olmaları gerekecek. Buna göre 10.
sınıfı bitirmemiş olanlar ehliyet sahibi olamayacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde yapmayı planladığı
bazı düzenlemelere göre lise döneminin de sınıflandırılması bekleniyor. Buna göre lise döneminin ilk iki
yılı, yani 10. sınıfa kadarki dönem birinci derece lise,
12 sınıfa kadarki dönem ise ikinci derece lise olarak
düzenlenmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ve Eğitim
Bakanlığından yapılan açıklamalara göre ehliyet için
bu şartın konulması, sürücülerde eğitim seviyesinin
yükselmesini ve trafikte meydana gelen kazalarda
ciddi bir azalma olmasını amaçlıyor. Değişiklikle birlikte hem eğitimin daha kaliteli hale getirilmesi, hem de
daha eğitimli şoförlerin arttırılması planlanıyor. Ayrıca
bu yaz mevsiminin sonuna kadar ehliyet kurslarına %
10 – 15 civarında zam yapılacağı öğrenildi. Zam yapılmasını gerektirecek unsurların başında yükselen
akaryakıt fiyatlarının olduğu bildirilirken, bunun zam
yapılma konusundaki tek etken de olmadığı bildirildi.
Şu anda ehliyet kurslarının çok pahalı olmasından
şikâyetçi olan vatandaşların ilerleyen günlerde daha
da pahalılaşması durumunda ne gibi tepki verecekleri
merak konusu. Zam yapılacak haberinin ardından vatandaşların bu yaz kurslara akın etmeleri ve şu anki
fiyatlardan istifade ederek ehliyet sahibi olmak için
gayret edecekleri tahminleri yapılıyor.
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Kültür Bakanı Vejdi Raşidov'un Açıklaması
Bulgaristan hükümetinin Türk kökenli Kültür
Bakanı Vejdi Raşidov,
Türkiye ve Bulgaristan’da
karşılıklı olarak açılacak
kültür merkezlerinin ikili
ilişkilerde büyük rol oynayacaklarını belirterek
“Kültür merkezleri iki ülke
arasındaki dostluk ve işbirliğini artıracak” dedi.
Bulgar kabine üyelerinin
büyük bir bölümü ile birlikte Türkiye’ye resmi ziyaret
gerçekleştiren Başbakan
Boyko Borisov’un heyetinde yer alan Raşidov,
kültür alanındaki TürkiyeBulgaristan ilişkilerini değerlendirdi.
Bulgaristan’ın 11 ülkede
kültür merkezi açmış olduğunu anımsatan Raşidov,
12’ncisinin İstanbul’da
açılacağını bildirdi. Protokolun imzalanmasının
ardından her iki ülkenin
de hemen harekete geçeceğini vurgulayan Raşidov, kültür merkezlerin
açılmasını sağlayacak
çalışma gruplarının oluşturulacağını kaydetti.
Konuyu Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay ile
birlikte iki aydır görüştüklerini ifade eden Raşidov,
“Biz, Türk kültürünün
Bulgaristan’da Bulgar

kültürünün de komşularda
popüler olmasını istiyoruz. Ülkelerimiz arasında
en iyi elçi kültürdür” dedi.
Karşılıklı kültürel ilişkiler
kapsamında ünlü Türk

Bulgaristan’daki İslam
kültür ve mirası konusunda halkın sahip olduğu
bilgiyi yetersiz bulduğunu
açıklayan Raşidov, yapılan çalışmaların bunu

Bulgar hükümetlerinin
ortak toplantısı sırasında,
iki ülke arasında sinema
sektörlerinin ortak yapım
ve projeleri gerçekleştirilmesini öngören bir prog-

yazar Orhan Pamuk’un
Bulgaristan’a yaptığı ziyareti hatırlatan Raşidov,
iki ülke arasında kültürel
bağ kuracak, birbirlerine yardım edecek kültür
merkezlerinin gelecekteki
misyonunun altını çizdi.

telafi edebileceğini, bu
vesileyle Bulgar kültürünün de Türkiye’de daha
iyi temsil edilebileceğine
inandığını söyledi.
Sinema Alanındaki İşbirliği
Vejdi Raşidov, Türk-

ram tasarısının da ele
alınacağını açıkladı.
Türkiye’nin film sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Raşidov,
şöyle konuştu:
“Türkiye’nin sinema ala-

Kırcaali’de Varna Serbest Üniversitesi’nin
şubesi açılması düşünülüyor
Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu
(KRİB) Kırcaali Şubesi ile yaptığı görüşmede, Kırcaali’yi bir
üniversite şehri hayal
ettiğini belirtti.
Başkan Azis, şehirde bir üniversite daha
açılması için imkânlar
ve uygun boş binalar
bulunduğunu ifade
etti. İşverenlere göre
ise, yeni bir üniversite açılmasıyla gençler şehirde kalacak,
birçok genç de eğitim
için buraya gelecek.
Ya p ı l a n g ö r ü ş mede Varna Serbest Üniversitesi’nin
Kırcaali’de şubesi olacağı açıklandı. Yeni
yüksek eğitim okulunun, “Republikanska”
sokağındaki eski spor
lisesi binasında, “Vız-

rojdentsi” semtinde
inşaatı bitirilmemiş bir
okul binasında veya
“Studen Kladenets”
semtinde “Kliment
Ohridski” Lisesi binasında açılması teklifleri tartışıldı.
Başkan Azis, görüşmeye Belediye Başkan Yardımcıları Müh.
Nurcan Hüseyin, Vasil
Bobekov ve Elisaveta
Kehayova ile beraber
katıldı.
KRİB Bölgesel
Şube Yönetim Kurulu

Başkanı ve Meatsa
kompleksi sahibi Fahri İdriz, şehirdeki sanayi bölgesinin yerel
iş adamları için büyük
bir şans olduğunu ileri sürdü. Yabancı yatırımcılar yerine, yerli
iş adamlarına öncülük tanınmasını istedi. Fahri İdriz, yerel
iktidarın işverenlere
ve sermayecilerin girişimlerine esnek bir
politika uygulamasını
tavsiye etti. Böylece
Kırcaali Belediyesinin

bankalara bağımlılığından kurtulup, mali
bakımdan bağımsız
olacağını savundu.
Bunun ise yerel vergilere yansıyacağını
öne sürdü.
Fahri İdriz, belediye konutların fiyatları
%10 düşürülmesi ve
satışa sunulması gerektiğini söyledi. Bu
yapılmazsa, 20 yıl
sonra belediye konutlarının harap olacağını ve tamir yapılması
gerekeceğini kaydetti. Fahri İdriz, ihtiyacı
olanlara apartmanlar
kurulmasını ve yeni
iş yerleri açılmasını
teklif etti.
İşverenler, ödemeli
otopark alanı olmasını, “Arpezos” kompleksindek i kapalı
yüzme havuzunun
tamiratını, şehrin yol
altyapısının iyileştirilmesini ele aldılar.

nındaki gelenek ve tecrübesini biliyoruz. Türkiye
önde gelen ve başarılı
film üreten büyük ülkelerin arasında yer alıyor.
Son zamanlarda Bulgar sineması da kendini
toparlayarak yükselişe
geçti. Dolayısıyla böyle
bir anlaşmanın ortak film
yapım projelerinin oluşturulması ve finansmanının bulunmasına yardım
edeceğine inanıyorum.
Bilindiği üzere her iki ülke
tarihi geçmiş ve hatıralara sahip. Bunları değerlendirebilecek projelerin
ortaya çıkması son derece doğal. Ortak prodüksiyonlar yapılabilir. Bu da
hem Bulgar hem de Türk
sinemacılar için çok yararlı olacaktır”
Tarihi ve Kültürel Mirasların Korunması
Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki işbirliğinde kültürel mirasın karşılıklı olarak korunması ve restorasyonu alanındaki çalışmaların önemine değinen
Raşidov Bulgaristan’da
oldukça zengin İslam kültür anıtlarının bulunduğunu söyledi.
Bu anıtların Kültür Bakanlığının himayesi altında olduğunu kaydeden
Raşidov, Eski Zağara
(Stara Zagora) kentindeki Eski Cami’yi örnek
göstererek “Onarım ve
restorasyonunu yaparak
onu eski otantik haline
kavuşturduk. Türkiye hükümeti ayrıca Şumnu ve
Razgrad kentlerindeki

camilerin onarımlarını
yapmaya hazır olduğunu
bildirdi. Dolayısıyla bu
konuda imzalanabilecek
bir anlaşma restorasyon
alanındaki Türkiye’nin
B u l g a r i s t a n ’d a k i v e
Bulgaristan’ın Türkiye’deki
ekiplerinin çalışmalarını
motive edebilir” diye konuştu.
Kültürel varlıkların restorasyonu yapılırken belirli
kurallara uyulması gerektiğini ve bu işin uzmanlık
istediğini belirten Raşidov,
“Bu tür projelerde Türk ve
Bulgar restorasyon ekiplerinin ortak çalışmaları çok
önemli. Ancak bu şekilde
doğru ve verimli sonuca
ulaşabiliriz” dedi.
Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Ortak Mücadele
Türkiye’de yaptığı görüşmelerde gündeme
getirilen diğer bir konunun
tarihi eser kaçakçılığına
karşı mücadele alanında
olduğunu belirten Raşidov, şunları söyledi:
“Dünyada uyuşturucu
kaçakçılığı sorunu kadar
tarihi eser kaçakçılığı sorunu da büyük önem taşıyor. İster istemez her iki
ülke uluslararası kaçakçılık güzergâhının birer
parçasıdır. Bu alanda imzalanabilecek bir işbirliği
anlaşması her iki ülkenin
bu trafiğe karşı ortak çalışmalarına destek verecek. Ayrıca, yakalanan
eserlerin ait olduğu ülkeye iadesini de kolaylaştıracak.”
KH

Müh. Hasan Azis, sosyal
işçilerinin gününü kutladı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 20
Mart Sosyal İşleri Günü dolayısıyla sosyal yardım
hizmetleri alanında çalışanları kutladı.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kararnamesiyle
her yıl mart ayının üçüncü salı günü sosyal yardımlaşma alanında çalışanların günü olarak anılmaktadır.
Başkan Azis tebrik mesajında, “Sosyal hizmetler
çalışanları her gün insanların trajedisi ve acısıyla
yüz yüze gelen kişilerdir. Kendileri toplumumuzun
en fakir insan kesiminin haklarının korunması için
çalışan, çocuk veya yetişkin engellilerin sağlığına
kavuşup, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında
yer almalarına yardımcı olan, daha iyi bir hayatları olacağına umut veren ve acı çeken herkesin
dramına karşı duyarlı kişilerdir” diye belirtmektedir. Mesajında daha, “Dinamik bir şekilde gelişen
dünyada yardımseverliğe dayanan bir mesleğe
sahip olmak büyük sorumluluk gerektirmektedir. Hizmet verdiğiniz insanlara gerektiği şekilde
faydalı olmak için kendinizi devamlı geliştirmeniz
gerekir. Bugünkü gibi bir günde her biriniz yaptığınız çalışmalarla gurur duymanız gerekir. Sağlık
ve çalışmalarınızda başarılar dilerim! Bayramınız
kutlu olsun!” demektedir.
Kırcaali Haber
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Kirkovo Belediyesinin 98. yıldönümü kutlandı
Yüzlerce Kirkovolu Belediyelerinin 98. kuruluş
yıldönümünü kutlamak
için belediye merkezine
akın etti. Yerel Meclisin
kararıyla 26 Mart tarihi,
Kirkovo Belediyesi Günü
olarak ilan edilmiş ve
2001 yılından bu yana
geleneksel bir bayrama
dönüşmüştür.
Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan,
halkı ve konukları selamlama konuşmasında
“Kirkovo’nun bir asırlık
tarihinde saygıya layık
bir geçmişi var. Belediyenin gelişimi bizim elimizde ve geleceği için
çok çalışmalıyız” dedi.

Başkan Ramadan, yaptığı konuşmada kısaca

bu güne kadar Belediye
yönetiminin yaptığı çalış-

İşçiler yolu kapattı
Türklerin yoğun olarak
yaşadığı Bulgaristan’ın
Kırcaali kentinde mart ayı
başında kapanan Kurşun
Çinko Fabrikası (OZK)
çalışanları, alacakları
ödenmeyince karayolunu
trafiğe kapatarak protesto
etti.
Sabah saatlerinde
bir saatliğine Kırcaali–
Harmanlı yolunu kapatan
işçiler fabrika sahibi Valentin Zahariev’in bir an

önce maaşlarını ödemesini talep ettiler.
Çalışanlarının yüzde 80’i
Türk olan OZK’nin 530 kişilik personeli son 3 yıldır
maaşlarını ancak protesto
veya grev yaparak alabiliyor. Mart ayı başından bu
yana ‘’teknolojik bakım

yapılması’’ gerekçesiyle
kapalı tutulan işletmeye
her gün gidip giriş kapısının önünde bekleyen işçiler maaşlarını alana kadar
her gün bölgedeki yolları
kapatacaklarını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanı Totü Mladenov,
protestocuların yanına
gelerek, OZK yönetiminin onları rehin tuttuğunu söyledi. Savcılığa suç
duyurusunda bulunan Ba-

kan Mladenov, OZK’nin
çeşitli kredi kurumlarına
olan tahmini borcunun
50 milyon avroya ulaştığını anımsattı. Bakan
Mladenov’a sıkıntılarından ve biriken borçlarından söz eden işçiler, devletten umut beklediklerini

ifade etti.
Başbakan Boyko
B o r i s ov ’un da ya r ın
Kırcaali’yi ziyaret ederek
buradaki sorunlarla ilgili
bilgi alacağı bildirildi.

’’Bıçak kemiğe dayandı’’
Sorunlarını AA muhabirine anlatan işçilerden
Selahattin Sadık, fabrikada yaklaşık 20 yıldır çalıştığını belirterek, ‘’Bıçak
kemiğe dayandı. Resmen
açlık sınırındayız. Bakkaldaki bakiye hesabımız
büyüyor. Artık borç da
alamıyoruz. Çocuklarımızı okula yollayamıyoruz.
Bu işletme daima iyi çalışmıştır. Son 3 yıldır onu
satın alan iş adamı Valentin Zahariev’den maaşlarımızı ancak ya protesto
ya da grev yaparak alabiliyoruz. Anlaşılan artık
protestolar da işe yaramıyor’’ diye konuştu.
Selahattin Murat adlı
başka bir işçi de 23 yıldır
emek verdiği işletmenin
iflas ve çöküşüne üzüldüğünü belirterek, ‘’Baba,
neden açız’’ diye soran
çocuklarına anlamlı yanıt
da veremediğini söyledi.
Murat, geçmişte tüm kenti

Müh. Hasan Azis, Fabrika İşçilerinin Protestosuna Katıldı
1. sayfadan devam
görüşmede imzalanan
anlaşmanın tek bir koşulu bile holding sahipleri
tarafından yerine getirilmemiştir” dedi.
Yoğun polis gözetimi altında geçen protesto esnasında, polis yönetimi
izin belgesinde “izin veriyorum” sözleri geçme-

diğinden belgeyi kabul
etmedi. Bir gazetecinin
protestonun yasal olup
olmadığı sorusuna, Belediye Başkanın cevabı,
kendisinin burada bulunması yasal olduğunun
bir kanıtıdır yönündeydi.
“Kırcaali, yasal bir belediye başkanına sahip ve
onun verdiği izin yasaldır” diye ilave etti.

Belediye Başkanı Azis
daha: “İzin kağıdını bizzat
kendim getirdim, protestonun yasal olmadığını
söylemek için de birileri
bizzat gelsin. Polisler ise
metindeki virgülleri aramasın. Hepsi görevlerini
en iyi şekilde yerine getirip gerilim oluşmasını
önleyeceklerine inanıyorum” dedi.

malara değindi ve ileride
daha çok iş yerlerinin

açılması için çaba sarf
edileceğini vaat etti.
Düzenlenen kutlama
törenine, birçok milletvekili, bölgedeki belediye başkanları ve köy
muhtarları katıldılar.
Kutlama programında,
hentbol yarışmasından
“Vievska Folklor Grubu”
müziğinin eşliğinde oynanan oyun havalarına
kadar herkesin eğlenebileceği bir şeyler vardı.
Etkinlikte, “Doğanın
Güzelliğini Resimde Koruyalım” başlığı altında
düzenlenen herbaryum
uygulaması yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Aynı

zamanda düzenlenen
klasik, halk ve modern
dans yarışmasında en
iyi olanlara da ödüller
verildi.
Kirkovo, 14 Mart 1914
tarihinde Gümülcine kazasına bağlı bir belediye
merkezi olarak ilan edilmiştir.
9 Eylül 1944’ten sonra
Kirkovo, köy belediye
halk meclisi merkezine dönüştürülmüş ve
bu düzenleme 23 Mart
1979 tarihine kadar devam etmiştir. Bu tarihten
sonra Kirkovo ilçe merkezi olmuştur.

ayakta tutan ve insanlara
rahat geçim sağlayan işletmenin son 3 yılda tamamen çökertildiğini ifade ederek sözlerini şöyle
sürdürdü:
‘’Bundan 3 yıl önce
OZK’de bin 500 kişi çalışıyordu. Şimdi 530 kişi
kaldık. Hepimiz aç, aciz
ve umutsuzuz. Burada
Türk ve Bulgarlar birlikte
çalışıp sıkıntı ve mutluluklarımızı da birlikte yaşıyoruz. Ancak artık da-

yanma gücümüz kalmadı.
Avrupalıysak devletimizin
arkamızda görmek istiyoruz.’’
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Birliği (KNSB)
Kırcaali Bölge Başkanı
İvanka Karakoleva, aylardır maaş alamayan işçilerin dayanma gücü kalmadığını ve bugün başlayan
protestoların bunun açık
ifadesi olduğunu söyledi.
Karakoleva, Valentin
Zahariev’in mart başında

işletmeyi kapatırken, sözleşmelerini iptal etmediği
için çalışanların borsaya
çıkıp iş arayamadıklarını
bildirdi.
OZK çalışanları son yıllarda işletmede suların
kesik olduğunu, iş kıyafeti ve ayakkabılarını kendi
paralarıyla aldıklarını, gerek çalışma gerek yaşam
koşullarının cezaevindeki
mahkumların koşullarından daha kötü olduklarını
dile getirdi.
aa

Kırcaali Haber

Savcılık, Valentin Zahariev
hakkında soruşturma başlattı

Kurşun ve Çinko Fabrikası işçilerinin bir aydır sürdürdükleri grev
dolayısıyla Kırcaali’ye
gelen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Totü
Mladenov, İl Emniyet
Müdürü Valeri Baranov,
Bölge Savcısı Svetlozar
Lazarov, sendikacılar
ve yerel iktidar temsilcileriyle görüştü.
Bakan Mladenov, işçilere maaşlarını ödemeyen ve 30 gün içerisinde kuruluşun iflasın
eşiğinde olduğunu bildirmeyen fabrika sahibi Valentin Zahariev’i
Bölge Savcılığına ve
Ekonomik Suçlar Soruşturma Polis Bürosuna ihbar etti, 3 yıl hapis
cezası ve 5 000 levaya
kadar para cezası alma
tehlikesi içinde olduğunu duyurdu.
Mladenov, fabrikanın
işçilerden başka daha
“Su ve Kanalizasyon”
şirketine ve başka belediye kuruluşlarına

borçlu olduğunu kaydederek, Ekonomi, Enerji
ve Turizm Bakanlığının
fabrikaya kredi sağlamaları için bankalarla
müzakerede bulunduğunu açıkladı.
B a k a n M l a d e n ov,
“Kırcaali İş Müfettişliği,
47’den fazla tutanakla
Zahariev’i 115 000 leva
değerinde para cezasına çarptırmıştır. Bundan başka, 2010 yılında
bu kanunun ihlalleri gerekçesiyle fabrika savcılığa şikâyet edilmiş,
fakat konu yargıya intikal etmemiştir” diye

hatırlattı.
Mladenov, “İşçiler, fabrikada rehin gibi kalmaya devam edemezler,
Zahariev hem onları,
hem devleti oynatmaya
devam edemez” diye
konuştu. Şu anda maaşların ödenmesi için
fabrika sahibinin yaklaşık 1 milyon leva borcu
var.
Kurşun ve Çinko Fabrikası işçileri, ödenmemiş maaşları sebebiyle
bir saatliğine Most köyü
üzerindeki KırcaaliHaskovo yolunu trafiğe
kapattılar.
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DNES Sivil Toplum Hareketi yardımcı olmaya hazır
DNES Sivil Toplum Hareketi
Kırcaali İl Koordinatörü Dimitır
İlçev, Kırcaali Haber gazetesine yaptığı açıklamada, 12 Şubatta Sofya’da yapılan “DNES
Hareketi-Tekellerin Zorbalığından Zülüm Görenlerin Topluluğu” Genel Kurulunda sivil girişiminin adının “DNES HareketiZorbalığa Karşı Toplum Hareketi” olarak değiştirilmesi kararının
alındığını bildirdi. Bunun DNES
Hareketinin ilk önceleri elektrik,
su, doğalgaz, merkezi ısıtma
şirketlerinin tekelliğine karşı
düzenlediği girişimlerden sonra,
mobil operatörlerinin tekelliğine
karşı çalışmalara geçmesinin
ardından sivil topluma hizmet
amacıyla yürüttüğü faaliyetlerini genişletme kararı alınmasını
bildirildi.
Dimitır İlçev, bu bağlamda
yardım görmek için vatandaşlar
artık otogar yakınında bulunan
Belomorski Bulvarı No:87 A
adresindeki DNES Hareketinin
ofisine başvurmalarını tavsiye
etti. İlçev, iş sözleşmeleri, sigorta hakları, banka, mal mülk
dolandırıcılığı, yol trafiği kazaları, ev şiddeti görme gibi durumlarda, her çeşit belgelerin
doldurulmasında, Avrupa Birliği projelerinin hazırlanmasında,

sağlık hizmetiyle ilgili sorunlar
olduğunda, yani her hangi bir
problem yaşandığında herkese
yardım edileceğini öne sürdü.
Haftada iki kere ofiste hukukçu
Dimitır Haciev’in ücretsiz olarak
hukuki sorunları olan vatandaşlara danışmanlık yapacak.
Geçen yıl tekellerle yaşadıkları sorunlar yüzünden ofise
200’den fazla Kırcaalilinin başvurduğu, 60 ihbarda bulun-

zetesi aracılığıyla DNES Kırcaali İli Koordinasyon Kurulunda
yer alan Tihomir Petkov, Yordan
Rusev, Larisa Karabaşova ve
Kera İlieva’ya, Hareket yararına
gönüllü olarak foto muhabirlik
yapan Dimitır Kutilov’a ve diğer
tüm gönüllülere teşekkürlerini
sundu.
DNES Hareketi gönüllüleri,
“Amacımız vatandaşların yaptıkları sözleşmeler üzere sahip

Bugün şehrin merkez parkında başlayan ve ayın sonuna kadar devam edecek bilgilendirme
kampanyasında DNES Hareketi
gönüllüleri tarafından broşürler
dağıtacaklar. Dağıtılan broşürler, Enerji Kanunu ile Elektronik
Haberleşme Yasasındaki yeni
düzenlemelerle ilgili ve öngörülen faaliyetler hakkında bilgi

içermektedir.
DNES Hareketi’nin Kırcaali
Ofisi her iş günü 10.00-17.00 saatleri arası vatandaşlara hizmet
sunmaktadır. Ayrıca 0361/6 40
96, 0885 230 267 telefonundan
veya dnes_kj@abv.bg e-maili
aracılığıyla her türlü yardım istemek için bağlantı kurulabilir.
Resmiye MÜMÜN

“Onurlu Yaşayalım” projesinin
kapanış konferansı yapıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinin gerçekleştirdiği “Onurlu Yaşayalım” projesinin kapanış konferansı yapıldı. Bir yıl boyunca 13
sosyal destek asistanı ve 17 aile yardımcısı, aile ortamında hasta
ve tek başına yaşayan yaşlı insanlara bakım hizmeti verdiler.
Bu hizmetten yaklaşık 90 kişi faydalandı. Sosyal yardımcılar ve
aile yardımcıları dahil olunan vatandaşların evlerini temizlediler,
hijyenik bakım yaptılar, onlara ilaç ve yiyecek aldılar, geziye çıkardılar, tedavi kurumlarına götürdüler, kışın ısınmaları için yardım
ettiler. Proje esnasında kurumlara yerleştirilmiş iki kişinin tekrar aile
ortamına dönmeleri sağlandı. Proje çerçevesinde 30 sosyal işçi ve
ev yardımcılar eğitim aldı.

dukları ve yapılan şikâyetlerin
çoğu, mobil operatörleriyle ilgili
olduğu açıklandı.
Dimitır İçev, Kırcaali Haber ga-

olduğu hakları savunma hususunda yardımcı olmak. Tek
sözle insanlara faydalı olmak
istiyoruz” dedi.

Yazarkasaları NAP’a bağlı olmayan işletmeler kapatılacak
Kırcaali
Vergi
Dairesi’nden, Mart ayı
sonuna kadar tüm iş-

letmelerdeki yazarkasaların Milli Gelir Ajansına (NAP) bağlanması
gerektiğini hatırlattılar.
Verilere göre, Kırcaali
ilinden 2263 işletmeci
bu işlemi tamamlamıştır. Bunlardan 373’ünün
en çok olmak üzere gıda
ürünleri tüccarlarının olduğu belli oldu. 188 eğlence yerlerinin, 153 ise
perakende sanayi ürünler ticareti yapan şirketlerin artık NAP’a bağlı oldukları açıklandı. Ayrıca
Kırcaali bölgesinde tıbbi
hizmetler sunan 125 ku-

ruluşun ve 40 eczanenin
de NAP ile uzaktan bağlı. Bunların dışında ikinci

elden ürünler satılan 5
mağazanın, bir düğün
mağazası ve bir cenaze
ajansının yazarkasaları NAP ile bağlantı kurmuşlar.
Mart ayı sonuna kadar
ülke genelindeki benzin
ve gaz istasyonlarının
depolarına seviye ölçme
sistemi monte edilmesi
gerekiyordu. Milli Gelir
Ajansından, bu süreye
kadar yazarkasalarla
bağlantı kurulmamış ise,
ticari yapıların kapatılacağı ve sahiplerine 10
000 levaya kadar para

cezası kesileceği uyarısında bulunulmuştu.
Her tüccar ajansın
http://nap.bg adresli sitesinden mali aracının yeni
istemleri yerine getirmesi
için düzenleme imkânına
sahip olup olmadığını,
dolayısıyla yeni bir yazarkasa alıp almaması
gerektiğini öğrenebilir.
Yazarkasalarını Milli
Gelir Ajansıyla bağlanması konusunda daha
ayrıntılı bilgi almak isteyen işletme sahipleri
0700 18 700 telefonunu
arayabilirler.
NAP müfettişlerinin
2 Nisan 2012 tarihinden itibaren işletmeleri
denetlemeye başlayacakları haberi verildi.
Yapılan teftişlerde, bu
süreye kadar işletmelerin yazarkasaları Vergi
Dairesine bağlanmadığı
tespit edilirse, ticari yapıların kapatılmasıyla birlikte sahiplerine 10 000
levaya kadar para cezası
kesileceği de uyarıldı.
Kırcaali Haber

Konferansa sosyal destek asistanları, aile yardımcıları, hizmet
gören kişiler, Momçilgrad Sosyal Yardımlar Müdürlüğü ve Momçilgrad Belediyesi temsilcileri katıldı. Proje ekibi, yapılan faaliyetleri
ve sonuçları tanıttı. Tek başına yaşayan yaşlı insanlar gördükleri
yardımdan dolayı teşekkür sundular ve projenin çok faydalı olduğu
düşüncelerini paylaştılar.
Konferansa katılanlar, “Buna benzer projeler çok önemli, çünkü
hasta ve yaşlı insanlara daha iyi yaşam standarttı sağlamakla beraber, işsiz kişilere iş sağlanmaktadır” diye yorum yaptılar.
Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programının “Engelli
Vatandaşlar ve Tek Başına Yaşayan Yaşlı İnsanların Bağımsız ve
Onurlu Yaşamaları İçin Aile Ortamında Bakım Sağlanması - “Sosyal
Yardımcı” ve “Ev Yardımcısı” Faaliyetleri, 3. Aşama ” şeması üzere
gerçekleştirildi.

1 Temmuz’dan itibaren
elektriğe % 10 zam geliyor
Elektrik dağıtım şirketi EON yaptığı açıklamada 1 Temmuz’dan
itibaren elektriğe % 10 gibi şok bir zam yapılacağını duyurdu. Bu
zamla birlikte vatandaşların elektrik faturalarının ortalama 4 leva
artması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre elektriğe yapılacak
zamma gerekçe olarak AB kriterlerine uyabilmek, en kaliteli enerji
dağıtımı yapmak ve Bulgaristan’daki enflasyona uygun hareket
etmek olduğu gösterildi. Şu anda elektrik faturası ödeyen vatandaşlar 1 kw elektrik ücretinin yanı sıra yeşil enerji gibi daha başka
ek ödemeler yapmaktan bunalan vatandaşın yapılacak bu zam
karşısında nasıl tepki alacağı merak konusu. Geçtiğimiz aylarda
elektriğe daha düşük yüzdelerle zam yapılmıştı ve vatandaşlar
bu durumdan oldukça şikâyetçi olmuşlardı. Vatandaşların en fazla rahatsız oldukları konulardan biri de farklı şehirlerde yaşayan
bazı roman vatandaşların hiç elektrik faturası yatırmamalarına
karşın onların elektriklerini dahi kesmemelerinden şikâyetçiler.
Bazı vatandaşlara göre ise yapılan bu zamlar birçok kişinin kullandığı elektriği ödememesinden dolayı faturanın düzenli olarak
ödemelerini yapan vatandaşlara kesildiği konusunda şikayette
bulunuyorlar. Elektriğe % 10 gibi yüklü bir zammın yapılmaması
için vatandaşların protestolar düzenleyecekleri de gelen haberler
arasında.
Kırcaali Haber
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Dr. Andrey Kehayov: “Kırcaali İlinde 10 yıl
içinde uzman hekim bulmak zor olacak”
Resmiye MÜMÜN

Bulgaristan Hekimler Birliği
Eski Başkanı Bulgar Hekimler Derneği Başkanı ve Güney
Doğu Avrupa Tıp Forumu Başkanı Dr. Andrey Kehayov, sağlık alanında mevcut problemlere
ilişkin Kırcaali’de yaptığı basın
toplantısında, en iyi durumda 10
yıl içinde bölgede uzman hekim
bulmanın mümkün olmayacağı
alarmını verdi. Dr. Kehayov, en
karamsar tahminlere göre bu
sürenin daha da kısa olmasını
bekliyor.
Dr. Kehayov, Pleven’de yapılacak Hekimler Birliği kurultayından önce yerel hekimler ve
hemşirelerle görüşmek üzere
iki günlük ziyaret için Kırcaali’ye
geldi.
Kırcaali “Dr. Atanas Dafovski”
Çok Profilli Aktif Tedavi Hasta-

nesi Müdürü Dr. Todor Çerkezov ve Kırcaali Hekimler Birliği
Başkanı Magdalena Marinova
basın toplantısında kendisini
yalnız bırakmadılar.
Dr. Kehayov, sağlık sektöründeki mevcut problemler, belirlenen düşük bütçeden kaynaklandığını vurguladı. Bu yönde
Bulgaristan Hekimler Birliği
yönetiminin sağlık sistemi bakımından çok pasif olduğunu
ve belirli bir görüşe sahip olmadığını düşünüyor. 2008 yılında
Hekimler Birliği Başkanı iken,
Bulgaristan’ın sağlık sektöründe kriz olduğunu alarm etmiş ve
dile getirmiş.
Dr. Kehayov, ülke çapında hekimler arasında yaşlanmanın
dramatik olduğunu ifade etti.
Hekimlerin %50’sinden fazlası
54 yaşından yaşlı oldukları tespit edilmiştir. Buna sebep ola-

rak demografi süreçler ve sağlık
sektöründeki mevcut kriz gösterildi. Genç hekimlerin büyük bir
bölümü yurt dışında çalışmak
için Avrupa Birliği ülkelerini tercih ettiklerini, öte yandan birçok

“Daha İyi Yaşam Şartları İçin
Topluma Hizmet” projesinin
final konferansı düzenlendi
Ardino (Eğridere) Belediye
Meclisi toplantı salonunda
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programı üzere gerçekleştirilen
“Daha İyi Yaşam Şartları İçin
Topluma Hizmet” projesinin
final konferansı yapıldı. Ardino Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Hocov tarafından
yönetilen konferansta, Ocak
2011 tarihinde Ardino Belediyesinin EKİP Vakfı ile
ortaklaşa kazandığı proje
sonuçları tanıtıldı.
Foruma, çeşitli kurumların
40’dan fazla temsilcisi katıldı.
Konferans Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat tarafından açıldı. Başkan Resmi
Murat konuşmasında “Engelli vatandaşlara yönelik
başarılı bir proje daha gerçekleştirdik. Bir kez daha
girişimci olduğumuzu kanıtladık ve Avrupa Birliği’nin
çeşitli projeleri üzerine çalışmakla iyi bir örnek olduk.
Bu projeleri gerçekleştirmek
bizim için çok önemli, çünkü
hem çeşitli kesimlerden vatandaşlara yardım ediyoruz,
hem de birçok kişiye iş imkanı sağlıyoruz” dedi. Projenin
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür
eden Resmi Murat, beledi-

hasta da komşu ülkelerde tedavi görmek istemektedir.
Dr. Andrey Kehayov, sağlık
alanında atılan adımların iktidar
tarafından bölgesel özellikleri
göz önüne bulundurması gerektiğini savundu. Devletin en üst
düzeyinde bulunan hekimlerin
ayrı ayrı bölgelerdeki hekimlerle
ve basınla bağlantılarının kopuk
olduğuna dikkat çekti. Sağlık
için belirlenen bütçenin şeffaf
bir şekilde tahsis edilmediğini
öne sürdü. Onun ifadesine göre,
bugün bunun için her hastanın
sağlık alanında verilen tüm hizmetlere erişimi kesilmiştir.
Dr. Kehayov, Kırcaali bölgesini ziyareti sırasında hastaların
hastanelere erişimi ve tahsis
edilen bütçenin yeterli olmadığı
kanaatine varmış. Ardino hasta-

nesinin bütçesi çok düşük olduğundan, kapatılmanın eşiğinde
bulunduğunu kaydetti. Bu konuda bütçe tahsisinin şeffaf bir
biçimde yapılmasını takip etmesi gereken Hekimler Birliğinin
de suçlu olduğunu beyan etti.
“Genç tıp uzmanları Kırcaali’de
kalmıyorlar, çünkü önlerinde bir
perspektif görmüyorlar. Kırcaali İlinde çalışan yaklaşık 300
hekim arasında çok az sayıda
genç doktor görülebilir” diye
belirtti.
Dr. Kehayov, Kırcaali hastane
yönetimini övdü ve Dr. Todor
Çerkezov yönetimindeki hastanenin uluslararası tıp forumlarına genç hekimlerin katılımını
destekleyerek, kendilerini geliştirmek için imkân sağladığını
açıkladı. Sağlık alanında radikal
ve somut önlemlerle bazı tedbirler alınmazsa, daha birçok
sağlık kurumlarının iflas edeceğine dair iktidardakileri uyardı.
Hekimler Birliği’nin hekimlere
verilen ek ödemeler hususunda
kesin bir görüş bildirmek yerine,
sadece belli bir pozisyon almasını eleştirdi.
Dr. Kehayov, son zamanlarda
basında yankı uyandıran hekim hatası olaylarının doğru bir
tespit olmadığını vurgulayarak,
hekimler ve hastalar arasında
bir çatışma olmadığını, bunun
için doğru dürüst bir politika yürütmedikleri için ilgili kurumların
sorumlu olduklarını ileri sürdü.

Üsküp’te Caddelere
Türkçe İsimler Geliyor

yenin sosyal ağırlıklı Avrupa
Birliği projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğini
söyledi.
Kırcaali Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü temsilcisi
Gülnur Ahmedova, yaptığı
selamlama konuşmasında
bu projenin gerçekleştirilmesiyle Ardino Belediyesi
engellilere ve tek başına
yalnız yaşayan insanlara
destek verme çabalarının
sonuç verdiğini kaydetti.
Ahmedova, “Engelli vatandaşlar yaşadığı ortamdan,
ailesinden ve çevresinden
koparılmadan, kendilerine iyi
bir sosyal ve sağlık hizmeti
verilebileceği konusunda bu
proje başarılı bir modeldir.
Projenin sayesinde bu va-

tandaşlar özgüven kazandılar, çevresindekilerine karşı
olumlu tutular sergilediler ”
dedi.
Proje yöneticisi Elvan İsmail, proje faaliyetlerini ve elde
edilen sonuçları tanıtan bir
sunum yaptı. Kendisi, projenin başlıca amacının engellilerin ve tek başına yaşayan
yaşlı insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için ortam
yaratılması olduğunu belirtti.
Bunun da hassas grupların
eşit becerilerinin teşvik edilerek, sosyal içermenin güçlendirilip, sosyal hizmetlerin
bölge kapsamının genişletilmesiyle toplumda sosyal
hizmetleri sağlanarak yapıldığını açıkladı.
Güner ŞÜKRÜ

Üsküp Büyükşehir Belediyesi
Caddeleri Adlandırma Komisyonu, iki haftalık süreçte cadde
ve sokak isimlerini değişikliyle
ilgili gelen teklifleri değerlendirerek kararını verdi. Alınan karara göre komisyonda Mustafa
Kemal Atatürk, Yahya Kemal

Üsküp Büyükşehir Belediyesi Caddeleri Adlandırma
Komisyonu’nun kabul ettiği
teklifler önümüzdeki günlerde Üsküp Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oylanacak.
Oylamanın sona ermesinin
ardından teklifler Makedonya

Beyatlı, Necati Zekeriya, Yücelciler, Niyazi Bey (Resneli)
ve Süleyman Demirel isimlerinin Üsküp’teki caddelere verilmesi kabul edildi.

Meclisi’nde tartışmaya sunulacak. Yapılacak olan tartışma
ve oylamanın ardından hangi
isimlerin caddelere verileceği
belli olacak.
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İkinci caminin inşaatına başlanılması bekleniyor

Kırcaali’nin “Prileptsi” semtinde uzun zamandır kurulması
planlanan camisinin inşaatına
birkaç aya kadar başlanılması bekleniyor. Bulgaristan’ın
en büyük ve iki minareli cami
projesi, Türkiye’de hazırlanmış
olup, Kırcaali Bölge müftülüğüne bağışlanmıştır. Cami, 1
400 metre kare büyüklüğünde ve kapalı alanında 1 500
Müslüman’ın ibadet edebileceği
olarak planlanmıştır.

amaçla “Vızrojdentsi” semtinin
merkezinde bir arazi verilmesi
kararlaştırıldı, fakat buna bazı
Bulgar asıllı vatandaşlar karşı
çıktılar. Son olarak yine “Prileptsi” semtinde caminin kurulması
teklifi yapıldı. Bu semt, şehrin
merkezinden daha yüksekte
bulunuyor. Cami her yönden
görülecek.
Caminin kurulacağı arazi sahipleri ilk önceleri bu fikre karşı
her ne kadar direnmiş olsalar

Romanlar yaşadıkları konutların yıkılması korkusuyla protesto gösterisi yaptılar. Temmuz
2007 tarihinde Kırcaali Belediye Meclisi, kamulaştırılmış bir
arazide cami kurulması teklifini
oy birliğiyle kabul etti.
Kararın kabulünden birkaç
ay sonra cami inşaatına başlanılması bekleniyordu, ancak
bu olmadı. Böylece artık 5. yıl
Kırcaali Müslümanları, şehirde ikinci bir cami kurulmasını

henüz gereken hazırlıkların tamamlanmadığını öne sürdüler.
Cami temelini atması umulan
Kırcaali Belediye Başkanı Müh.

Hasan Azis, “Projenin başlatılmasıyla ilgili tüm etkiler Başmüftülüğe aittir”, dedi.
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Kırcaali’de ikinci bir cami kurulması artık 7 yıldır gündemde.
İlk önce caminin Arda nehrinin
sağ kıyısına kurulması fikri ortaya atılmıştı. Sonrasında bu

da, sonunda iktidar temsilcilerinin arabuluculuğuyla uzlaşmaya varıldı.
Mart 2007 tarihinde aşırı ırkçı
Ataka partisinin teşvikiyle yerli

bekliyorlar. İnşaat çalışmalarına başlanılması için alan hazır
durumda.
Kırcaali’deki din görevlileri,
cami inşaatına başlanması için

1 Mayıs’ta Mleçino’da yine köy şenliği yapılacak

Ardino Belediyesinin (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünde yapılan geleneksel köy
şenlikleri bu yıl 1 Mayıs günü
düzenlenecek. Bu amaçla etkinliğin tanıtılması için Organizasyon Komitesi kuruldu. Komitede Mleçino muhtarı Ulvi
Üzeyir, Ardino Meclis Üyesi
Alper Sami, “Ardino’nun Sesi”
gazetesinin muhabiri Güner
Şükrü, iş adamları, spor ve
kültürel çevreleri temsilcileri,
bölgeden Türkiye’ye göç etmiş vatandaşlar ve başkaları
yer almaktadır.
Organizasyon Komitesinin

Başkanı muhtar Ulvi Üzeyir, “22 yıl aradan sonra köy
şenliğinin tekrar 1 Mayıs’ta
yapılmasına karar verdik. Önceden Emek Günü kutlaması
yapılırken Mleçino köy merkezinde komşu Gorno ve Dolno
Prahovo, Başevo, Borovitsa,
Brezen, Kobilyane, Çubrika
köylerinden yüzlerce insan bir
araya toplanırdı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelenler de
oluyordu. Halk, köy şenliğine
haftalar boyu hazırlık yapıyordu. Yakın akraba ve dostlarla
görüşmek için can atılıyordu.
Duygulu, heyecan verici ve

unutulmaz bir bayram havası
esiyordu” diye hatırladı.
Ulvi Üzeyir, “Spor, kültürel
ve birçok eğlenceli etkinlikler
düzenlenirdi. Her şenlikte olduğu gibi, ata sporu halk güreşleri düzenleniyordu. Yarışlar, kalabalık tarafından büyük
ilgi görüp dolu dolu yaşanırdı.
Köy merkezinde akşamın geç
saatlerine kadar yüzlerce genç
açık alanda şenlenip, dans
ediyordu ” diye geçmiş günlere döndü. Muhtar Ulvi Üzeyir, bu yıl şenliklerin tekrar bir
bayram havasına dönüşmesini
umuyor.
Güner ŞÜKRÜ
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