Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Bulgaristan’daki Türklerin
yaşamı araştırıldı

Bulgaristan’da yaşayan Türkleri her yönüyle
araştıran “Bulgaristan’daki Türkler” kitabı yayımlandı.
Tarihçi, gazeteci ve bilim adamlarından oluşan 9
kişilik bir ekibin ortak eseri olan kitabın yayıncısı
Antoni Georgiev, ...
Sayfa 3

Abone Olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Kırcaali Haber
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

28 Kasım 2012 Çarşamba - Yıl:VI Sayı:45 (161)

Fiyatı: 0,50 lv.

www.kircaalihaber.com

İSSN 1313-6925

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Bulgaristan
Savunma Bakanı Angelov ile görüştü
bölgesel anlamda ikili
ilişkilere büyük değer verdiğini ifade eden Angelov, “Savunma alanında
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci
(SEDM) bölgesel bir platform olarak son derece
verimli faaliyet gösteriyor.
Karadeniz İşbirliği Görev
Grubu (BLACKSEAFOR)
ise deniz askeri işbirliği
alanında başarılı bir format olup, üye ülkelerin
deniz kuvvetlerinin arasında başarılı bir uyum
sağlama mekanizmasıdır” dedi.
Başmüftülük ziyareti
Türkiye Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz

Bulgaristan’da temaslarda bulunan Türkiye Milli
Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz, Bulgaristan Savunma Bakanı Anü Angelov ile görüştü.
Görüşmede, uluslararası güvenlik ve NATO’nun
gündemi ile ilgili konular
ele alındı. Bakan Yılmaz
ve mevkidaşı Angelov, iki
ülkenin savunma sanayi
alanında işbirliğini artırma konularını değerlendirdi.
Bakan
A n g e l ov,
Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin, iyi komşular
arasındaki başarılı işbirliği örneğini teşkil ettiğini
söyledi.
NATO kapsamında ve

Hasan Azis: “Kırcaali gemisini
hiç kimse batıramaz!”

Büyükelçi İsmail Aramaz, “ Eğitim alanında aracılar gitmelidir”
Türkiye - Bulgaristan
arasında yaşanan eğitim
krizine ilişkin gazetemizin sorularını yanıtlayan
İsmail Armaz: “Öncelikle açık olarak şunu beyan ediyorum, üniversite
eğitimi için Bulgaristan’ı
seçen vatandaşlarımız
ile buradaki üniversiteler
arasında aracılık yapan
kişiler ortadan çekilmediği sürece bu alanda
gelişme çok zor sağlanır.
Ayrıca yerleşkelerde va-

yaptığı resmi ziyaret
esnasında Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğünü de ziyaret etti. Üst
düzeyde konuğu Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Hacı
karşıladı. Bakan Yılmaz
ev sahibine el yapımı bir
vazo hediye etti.
Görüşmeden sonra ikisi cuma namazını icra
etmek üzere Banyabaşı
Cami’sini ziyaret ettiler.
Milli Savunma Bakanı
Yılmaz, daha sonra Savunma Bakanı Angelov’un
“Lozenetz” askeri rezidansında onuruna verdi
öğle yemeğine katıldı.
Kırcaali Haber

İki kardeş belediye olan Bursa-Osmangazi ve Kırcaali belediyeleri tarafından Kırcaali’de bu yıl beşinci kez Aşure dağıtım günü düzenledi. Yaklaşık 3 bin
Kırcaalili’ye Aşureyi bizzat Kırcaali Belediye Başkanı

tandaşlarımızın güvenliği
de sağlanmalıdır. Haraç,
tehdit ve hatta saldırı gibi
olaylara son verilmelidir.
Bu alanda çalışılmalı ve
aracıların önü kesilmelidir” dedi. Maalesef bu
aracıların çoğunun Türkiye vatandaşı olduklarının altını çizen Büyükelçi
elçilik olarak gerekli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kırcaali Haber

Müh. Hasan Azis ve Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar dağıttılar. Müslüman ve Hıristiyanları
bir araya toplayan gelenek Kırcaali’nin hoşgörü simgesine dönüştü.
Aşure dağıtımı töreninde Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Mustafa Dündar’ın başkanlığında
Osmangazi’den gelen 8 kişilik heyet, Bölge Müftüsü
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TÜRSAB heyeti Bulgar turizmcilerle bir araya geldi
Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB), Türkiye'nin
turizm potansiyelini dünyaya
tanıtmaya ve yeni pazarlardaki olanakları değerlendirme
fırsatları oluşturmaya devam
ediyor. Uzun bir süredir inceleme gezilerine devam eden
ve 5 yıl içinde dünyadaki 60
ülke pazarını inceleyecek
olan TÜRSAB, bu halkaya
Bulgaristan'ı da ekledi.
TÜRSAB ve Türkiye Hava
Yolları (THY), Türk vatandaşlarının son yıllarda yoğun ilgi
gösterdiği destinasyonlardan
biri olan Bulgaristan'ın kayak merkezleri Borovets ve
Bansko'ya, 12-14 Kasım tarihleri arasında bir inceleme
gezisi gerçekleştirdi. Gezide
yoğun ilgi gören Türk turizmciler Bulgar meslektaşları ile
ikili görüşmeler yapma imkânı
da buldu.
Son yıllarda Türk acentalarının yoğun olarak çalıştığı
outgoing pazarlarından birisi
haline gelen Bulgaristan'ın
kış turizm imkânlarını değerlendiren TÜRSAB heyeti
kentin turizminde öne çıkan
kayak, kültür ve termal kaynaklarını da yerinde inceleme
fırsatı buldu.
TÜRSAB'ın düzenlediği inceleme gezisine çeşitli acente yetkilileri dışında TÜRSAB
Avrupa Bölgesel Yürütme
Başkanı Aziz Ciga, THY Bulgaristan Müdürü Cenk Ocal
ve TÜRSAB Kurumsal İlişkiler Departmanı'ndan Özlem
Öznalçın da yer aldı.
TÜRSAB Kurumsal İlişkiler
Departmanı'ndan Özlem Öznalçın, bu tip inceleme gezilerinin ülkeler arası yakınlaşmayı artırdığını ve tanıtıma
dönük olumlu katkılar sağladığını belirtirken, TÜRSAB
olarak yeni destinasyonlara
dönük inceleme ve araştırma
gezilerine devam edeceklerini de belirtti.
AZİZ CİGA: VİZE PROBLEMİ
KALKTI, BULGARİSTAN'A
İLGİ ARTTI
İnceleme gezisi hakkında

TurizmdeBuSabah'a değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Avrupa Bölgesel Yürütme Başkanı Aziz Ciga şunları
söyledi:
"Bulgaristan inceleme gezisi THY ve TÜRSAB'ın işbirliği
ile düzenlendi. Bu inceleme
gezideki amacımız; THY'nin
Bulgaristan seferlerinin art-

rahatlıkla giriş, konaklama
ve çıkış yapılabiliyor. Yeşil
pasaportu olanlar için vize
artık gerekmiyor.
Biz Bulgaristan'da kayak
turu düzenlemek isteyen tur
operatörlerin en az 7 günlük
paketler hazırlamalarını ve
transferlerde uçağı tercih etmelerini öneriyoruz. THY'nin

bir iş değil. Zaten uçak dahil bir haftalık tur fiyatı 600
Euro civarında. Genelde
insanlar kayak merkezlerini
sömestr’de tercih ediyor. Fakat Bulgaristan'a tur düzenleyecek acentelerin paketlerine
kültür ve termali de ekleyebilirler. Örneğin Rila Manastırı
ve konakları ile ünlü Melnik

masına katkıda bulunmak
ve Türkiye'de kayak turizmi
yapan acentelere bu destinasyonu tanıtmaktı. Borovets
ve Bansko aslında kendini ispatlamış ve dünyaca bilinen
kayak merkezleridir. Örneğin
kayak merkezi Bansko'da son
beş yıldır Avrupa Şampiyonası yapılıyor. Dünyada bilinen
bir yer ama Türkiye'den buraya kayak için çok fazla ilgi
yok.
Türkiye'den buraya kayak
turizmi yapan acentelerin bu
pazardan soğumasına neden
olan sorunların başında vize
problemi vardı. Bu problem
Şubat 2012'de Bulgaristan'ın
Schengen vizesi olanlara
kalma izni vermesiyle son
buldu.
Yani herhangi bir Avrupa
ülkesi için alınmış Schengen
vizesi ile artık Bulgaristan'a

sabah uçuşlarıyla aynı gün
kayak yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü kayak, efor gerektiren bir spor olduğundan
kayak turuna katılan insanları
yolda yormak mantıklı ve sürdürebilirlik açısından kazançlı

kasabasını ziyaret edebilirler.
Ülkenin bu anlamda ciddi bir
potansiyeli var. Sofya altyapı
olanakları ile organize olmuş
bir şehir. Tarih, kültür ve sanat etkinlikleri yanında yeme-

içme mekanlarına dönük
alternatifleri de eklediğimiz
zaman hiç sıkıntı çekmeden
kendi vatandaşlarımızı buraya getirebiliriz. Buradaki tatil
imkanlarından Türk insanlarının da memnun kalacağını
düşünüyorum.
İnceleme gezisine katılan
acente yetkililerimiz genel
olarak buradan memnun
ayrıldılar. Zaten bu destinasyon sıkıntılı bir yer değil.
Bulgaristan, turizmi biliyor ve
bilerek hizmet veriyor. Partnerler aynı şekilde bilinçliler.
Türkiye'deki meslektaşlarımız da buraya Türk insanını
getirmekten korkmasınlar.
Burada hem Türkiye'nin hem
de Avrupa'nın izlerini bulacaklar.
Ayrıca şunu da belirtmeliyim
ki inceleme gezimizde Türk
Hava Yolları'nın ve özellikle
Bulgaristan Müdürü Cenk
Bey'in önemli bir katkısı oldu.
Çok güzel bir uçuşla gidiş
ve dönüşümüz gerçekleşti.
THY'nin de günlük seferlerinin de tur programlarının
hazırlanmasına önemli bir
katkısı var. Bu inceleme gezisinde bizleri misafir eden Sofia Princess Hotel ve Bankso
Kempinski Grand Arena Hotel yetkililerine de teşekkür
ederiz."
Yaşar Çelik

Yaklaşık 970 bin araç sigortasız
Ülke çapında trafikte olan yaklaşık 970 bin aracın sigortası
olmadığı ortaya çıktı. Şu anda
sigorta kapsamı 2007 yılından
beri yaklaşık yüzde 72 oranında
olarak en düşük seviyede bulunuyor.
Bu bilgileri veren Bulgaristan
Sigorta Acenteleri Derneği
Başkanı ve aynı zamanda bir
sigorta şirketi yöneten Nikolay
Zdravkov, “Sigortasız araç oranına dair verilerin doğru olduğu
iddia edilemez, çünkü hala rapor edilen, fakat kullanılmayanlar da mevcut” dedi.
Avrupa Komisyonu istemlerine göre ülkede bu sigortanın
yüzde 90 oranında yapılması
gerek. 2007 yılında otomobillerin yeniden kayıt edilmesiyle
sigorta bu orana çıkmıştır, fakat o zamandan bu yana düşüş
gözleniyor. Ülkede toplam yaklaşık 3,5 milyon otomobil kayıtlı.
Bu durum çok endişe vericidir,
çünkü Bulgaristan karayollarından çok sayıda yabancı plakalı
araç da geçiyor ve ayrıca sigorta şirketleri 5 yıl sorumlulukla
yükümlüdür.
Şu anda zorunlu sigortanın fiyatı 150 levadan başlıyor.

Genellikle bu aylarda sigorta
kuruluşları sigorta ödenmesi
için daha uygun koşullar sağlanmasında adeta yarışıyorlar.

rine göre, kamu sorumluluğu
sigortasının fiyatını düşüren
şirketler genelde yurtiçinde
kullanılan araçlar için yapıyor.

Fakat temsilcileri buna ilişkin
özel bir kampanya yürütmediklerini söylüyorlar. En azından
sert kampanya olmadığını ileri
sürüyorlar. Bunun için denetçilerin büyük rolü olduğu anlaşıldı. Denetim kurumu önerilen
sigorta fiyatlarını takip ediyor ve
fiyatın düşmesine sebep olan
tanıtımları yasakladı.
Sigorta acentelerinin ifadele-

Bu araçların son yıllarda trafik
kazasına sebep olmayan 30 yaşından yukarı düşük riskli olan
sürücülere aittir.
Zorunlu trafik sigortası 1300
santimetre küpe kadar motor
gücü olan araçlar için en ucuz.
Bu sigortanın fiyatı 2000 santimetre küpten fazla motor gücü
olan taşıma aracı sahipleri için
en yüksektir.
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Bulgaristan'daki Türklerin yaşamı araştırıldı
Bulgaristan’da yaşayan Türkleri her yönüyle araştıran
“Bulgaristan’daki Türkler” kitabı
yayımlandı.
Tarihçi, gazeteci ve bilim
adamlarından oluşan 9 kişilik
bir ekibin ortak eseri olan kitabın yayıncısı Antoni Georgiev,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta, geçmişi değil,
bugünü, 2012 yılındaki olayların
gerçeğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Kitabın, “Sadece siyah - beyaz
değil” başlıklı giriş yazısını hazırlayan Georgiev, eserin bilimcilere de yardım edebilecek bir
çalışma olduğunu vurguladı.
Georgiev, şunları belirtti:
“Böylesi kapsamlı bir varlığın
anlatımı zor sayılır. Ona dokunup hissedemezsiniz. Zaman
onu değişikliğe uğratır, kültür,
dil, folklor, mutfak, şarkılar, müzik, çalgılar, geleneksel bayramlar değişir. İslamın Hristiyanlığa,
Hristiyanlığın İslamiyete etkisi
var.
Bulgarca dil olarak Türkçe’den
yüzde 30 oranında ödünç almış
durumdadır. Aynı zamanda Bulgaristan Türkleri de bir takım
sözcükleri Bulgarca’dan ödünç
alıp, onları konuşma dilinde kullanıyorlar. İnanın ki bu kitapta,
geçmişi değil, bugünü, 2012
yılındaki olayların gerçeğini anlatmaya çalıştık.”
Komünizm baskısı altında
45 yıl yaşayıp, olabilecek en
despotik rejimden çıkan Bulgaristan vatandaşların kendi
geçmişini yeniden gözden ge-

çirmek üzere zamana ihtiyaç
duyduklarına inanan Georgiev,
“Bu durum sadece Bulgaristan
Türkleri konusunda değil, diğer

cak önyargılardan arandırılmış
bir geçmişi özümsedikten sonra
parlak ve güzel bir gelecekten
söz edebiliriz.

dediğimiz yemeğin Bulgar mı,
Türk mü, Sırp mı, Yunan mı, yanıtını artık bulamıyoruz. Kimse
‘bu yemek benimdir’ diye iddia

etnik gruplar ve ülkemiz yaşamının tüm yönleri konusunda da
geçerlidir” dedi.
-Geçmişle barışma süreciAntoni Georgiev, kitabı ile ilgili
AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Geçmişle barışma süreci
uzun, zor ve sancılı bir süreçtir.
Çünkü geçmişte yaşanılan olaylar her zaman hoş değil, bir çok
konu da nahoş olaylardır. An-

Kitabın içeriğini hazırlamaya
başlarken, Türklük ile Bulgarlık
arasındaki sınırları belirlemeye çalıştık, ancak kısa sürede
bunun olanaksız olduğunu anladık. Yüzyıllar boyunca gerçekler birbirine o kadar güzel
karışmış ki, artık iki topluluğun
arasında net ayırıcı çizgi kalmadığını gördük. Mesela közletmiş
patlıcan ezmesinden hazırladığımız, Bulgarcada imambayıldı

edemiyor.
Bulgarca atasözlerinin yüzde
90’ı Türkçeden harfiyen çevrilmiş atasözleridir. Buna benzer
daha çok örnek var. Dolayısıyla
bu kitabın hem Bulgaristan’da
yaşayan Türkler hem de Bulgarlara yararlı bir kitap olacağına inanıyorum. Kitap, her iki
topluluğun, Bulgaristan’da ortak
yaşadıkları bir tarih, devlet ve
milleti daha iyi anlamaları için
vesile olacaktır.”
Antoni Georgiev, üç yıldır üzerinde çalışılan kitabın Türkçe
olarak da yayınlanmasını hayal ettiğini belirterek, “Türkiye
Türkleri Bulgaristan Türklerinin
nasıl yaşadıklarını merak ediyorlardır. Onların, eski Osmanlı
İmparatorluğu’nun Avrupa’daki
mirasının kaderi ile yakından
ilgilendiklerini düşünüyorum”
dedi.
Kitap hazırlığı kapsamında
geniş bir fotoğraf arşivi oluşturduklarını belirten Georgiev,
“Bulgaristan’ın başlıca büyük
şehirlerinde, Türkiye’de ve
başka ülkelerde, Bulgaristan
tarihinin bu bölümünü anlatan
sergiler düzenlemek istiyorum”
dedi.
-Türkçe mi, yoksa Bulgarca
mı?”Kitabın “Türkçe mi, yoksa Bulgarca mı?” adlı bölümünü kaleme alan Doç. Dr. Yordanka Bibina, AA muhabirinin, “Bulgaristan Türkleri bu kitaptan kendileri
hakkında neler öğrenebilecek?
“ sorusunu şöyle yanıtladı:
“Bence bu kitap Türklere kendilerini tanımalarına yardım edecek. Çünkü herkes bir anlamda
öbürünün aynasında kendisini
görüyor. Bu kitabı hazırlayan
meslektaşlarımızın çoğu Bul-

Üniversiteliler, gelecek yaz tatilinde
Almanya’da çalışabilecekler
İstihdam Ajansından gelecek yaz aylarında Almanya’da
Bulgaristan’dan 200 üniversite
öğrencisinin çalışma imkânı
olacağı bildirildi.
Bu amaçla üniversite veya
şubesi olan kentlerde bulunan
iş bürolarında dilekçe kabulüne başlandı. Almanya’da çalışmaya aday üniversitelilere
yönelik mutlaka Bulgaristan’da
bir yüksek okulda okumaları,
18 ile 35 yaş arasında olmaları, sıra öğrencisi olmaları,
son sınıf öğrenci olmamaları,
Almancayı çok iyi bilmeleri ve
en az 2 ay Almanya’da çalışmaya hazır olmaları gibi şartlar mevcut.
A l m a ny a’d a ç a l ı ş m a
imkânından faydalanmak isteyen üniversiteliler, Bulgarca serbest tarzda yazdıkları
dilekçeleri okudukları yüksek
okulun kentinde mevcut iş bürolarına 21 Aralık 2012 tarihine
kadar sunmaları gerekiyor.
Dilekçede adayların her

yüksek okulun ilan ettiği tatil dönemide başka bir işle
meşgul olmayacaklarını ve

Almanya’ya gitmek için yapılacak masrafları karşılamaya
gücü yettiğini bildirmeleri şarttır. Bununla birlikte adayların
okuldan alınan sıra öğrencisi
oldukları ve sonuncu sınıfta
olmadıklarıni doğrulayan belge göstermeleri gerekiyor.
4 Ocak 2013 tarihine kadar
adaylar Almanca üzere sınav

edilecekler ve bilgilerine göre
sıralanacaklar.
Almanya’da 2013 yılında
çalışmak isteyen yabancı
üniversitelilerle
ilgili haber bültenine İstihdam
Ajansının www.
az.government.
bg adresindeki
sitesinde Uluslararası Faaliyetler- Yurtdışında Çalışma
– Aday O lma
Pr o s e d ü r ü Bulgaristan’dan
Üniversitelilerin Yaz Tatilinde
İstihdamı İçin Arabuluculuk
başlıklarından ulaşılabilir.
Ayrıca adaylar bu konu hakkında ayrıntılı bilgi 02/980-8719 telefonu, İstihdam Ajansının internet sitesi ve yüksek
okul bulunan kentlerdeki iş
bürolarından alabilirler.
Kırcaali Haber

gar. Bilim adamları, gazeteciler.
(Kitabımız) Bulgarların gözü ile
Bulgaristan’daki Türklerin portresini temsil ediyor. Türklerimiz
kendi törelerini zaten bilir, ama
yeniden tarihe geri dönüp geçmişteki bazı olayları hatırlatmakta yarar var.
Bulgaristan Türkleri arasında
kullanılan dil ilginçtir. Yöresel
anlamda insanlar konuşurken,
‘bu kelime kimin’ diye düşünmüyorlar. O kadar çok yakınlaşmışız ki özelikle Bulgar ile
Türklerin birlikte yaşadıkları
bölgelerde kelime kargaşası
sıklıkla görülebilir.”
Bu kitabın herkese ulaşabilmesini temenni eden Bibina,
“Çünkü çok iyi niyet ve hoşgörü
ile yazılmış bir kitap. Bir atasözümüz var, ‘Türkler ile Bulgarlar
arasındaki fark soğanın kabuğu kadar ince’. Bence bu kitap
bunu da bir anlamda göstermektedir” dedi.
Kitabın, “Adların zorunlu göçten kaynaklanan değişikliği” bölümünü yazan gazeteci Dimana
Trınkova da yapıtın taşıdığı ana
mesajını şöyle özetledi:
“Kitabımızın ana mesajı şu:
Birbirlerimizle daha iyi dost
olabilmek için birbirimizi mutlaka daha iyi tanımak zorundayız. Ne olduğumuzu bilmemiz
gerek, birbirimizi kabul etmek
zorundayız ve gerçekten dost
olmamız gerek.”
-Büyükelçi İsmail AramazKitabın galası dolayısıyla
bir resepsiyon düzenleyen
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
İsmail Aramaz, eserin Bulgaristan Türklerin çeşitli yönlerini
sürükleyici bir dille anlattığını
belirtti.
Kendisinin de kitaptan birçok
şey öğrendiğini itiraf eden Aramaz, şöyle konuştu:
“Bu kitapta Bulgaristan Türkleri
hakkında çok şey var. Tarihleri,
kültürleri, yeme içme anlayışları, müzik dinleme alışkanlıkları,
düğünleri, sünnetleri. Bu açıdan
çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim.
Güreş geleneğinden tutun,
Hıdrellez’e. Nişan geleneklerinden tutun manilere. Çok şey var
kitapta, çok memnunun kitabı
yaptıkları için. Bu kitap, aslında
daha geçen sene yayınlanmış
olan Osmanlı Bulgaristan’ı kitabının ikinci cildi olarak düşünülmesi gerekir. Birinci cildi fiziki,
ikinci cilt ise manevi mirasla
ilgili bir kitaptır. Ama her halükarda bu miras Bulgaristan’ın
insani mirasıdır. Arzumuz, Bulgaristan vatandaşlarının bu kitabı okuyarak, kendi aralarında
yaşayan Türkler hakkında daha
fazla bilgiye sahip olmaları.
Bunu arzu ediyorum. Bence bu
kitap o amaca hizmet edecek
nitelikte bir kitap.”
Anadolu Ajansı
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Bölgede büyük yatırım yapılması için belediye arazisi satılacak
Kırcaali Belediye Meclisi
gerçekleştirdiği oturumda 13
dekardan ibaret bir belediye
arazisinin büyük bir yatırımcıya satılması üzere karar aldı.
Bu öneri Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis tarafından
yapıldı. Oturuma katılan 30
Meclis Üyesi, Billa hipermarketi yanında bulunan arazinin
2,9 milyon levaya satılması
ve bu paradan 700 bin levanın Üreticiler Pazarı’na faizsiz borç olarak verilmesi için
olumlu oy kullandılar.
Ayrıca Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis’e yatırımcıyla bizzat sözleşme imzalamasına hak verildi.
Basına sızan bilgiye göre
söz konusu arazi üzerine
Makas yolunun açılmasıyla
birlikte Alman hipermarket
zinciri Kaufland açılması hedefleniyor.
Oturuma, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH)
Meclis Üyelerinin çekimser

oylarıyla Yerel Meclis’in General Vasil Delov’a onursal

Bulgar Sosyalist Partisi’nden
(BSP) Meclis Üyeleri de böl-

için oturuma katıldıklarını,
diğer konuların ele alınma-

hemşehrilik verilmesini reddetmesi üzere iktidar GERB
partisinden Meclis Üyeleri
boykot yaparak katılmadılar.

gede büyük yatırım yapılması ve yeni iş yerleri açılması
söz konusu olduğu ve sadece bu öneriyi desteklemek

sında bulunmayacaklarını
ilan ettiler.
BSP ve GERB temsilcileri,

İş sözleşmesi olmadan çalışanların
sayısı yüzde 57 oranında azaldı
Sofya’da iş ahlakına adanan
uluslararası düzeyde bir konferans düzenlendi. Katılımcılar
önünde konuşan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Totü
Mladenov, “Geçen yıl 2008 yılına kıyasla kayıt dışı ekonomi 7
puanla, iş sözleşmesi olmadan
çalışanların sayısı ise yüzde 57
oranında azalmıştır” diye ileri
sürdü.
Bakan, bu yıl ekonomi faaliyetlerin yüzde 70’inde işverenler
ve sendikacılar tarafından asgari sigorta priminin kararlaştırıldığını vurguladı. Mladenov,
bu rakamları ülkede son yıllarda yürütülen politikaların dürüst
iş yapılmasını desteklediklerini
dair iddiası üzere aktardı.
Bakan, basına yönelik bunu
gösteren iyi örnekleri yansıtması çağrısında bulundu. Sayın Mladenov’un ifadesine göre
en iyi sosyal politikayı iş dünyası yapabilir, devlet ise bunun
olması için koşullar yaratmak
zorundadır.
Mladenov, Sosyal Bakanlığının yönettiği operasyonel programlar ve Ekonomi Bakanlığının yönettiği rekabet edebilirlik
programının sunduğu imkanlara dikkat çekti. Bakan, Avrupa
Sosyal Fonundan mali kaynak
alımı amacıyla Eğitim Bakanlığı
ile yapılan ortak faaliyetlere de
değindi. Mladenov, son 3 yılda
bu imkanlardan 700’den fazla
kişinin faydalandığını belirtti.
Adalet Bakanı Diyana Kovaçeva, devlet kurumları, sivil

toplum kuruluşları ve iş dünyasının beraber hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, iş
ahlakının sadece iyi bilinen bir
şey değil, sabitleşen bir değer
olduğunu söyledi. Bakan, ahlak standartlarının her şeyden

amacıyla Parlamentoya adalet
hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak
kanun düzenlenmesine ilişkin
önerge sunulacağını bildirdi.
Bakan Kovaçeva, Aralık 2012
tarihinden itibaren ticaret sici-

önce korunması gerektiğini savundu.
Kovaçeva, “Tek taraflı köprü
kurulamaz, aynı şey iş ahlakı
için de geçerlidir” diye kaydederek, konferans salonunda iki
bakanın bulunmasının kurumların iş adamlarına el uzattıklarının bir işareti olduğuna vurgu
yaptı. Adalet Bakanı, “İş adamları bu eli tutsun” diye sözlerine
ekledi.
Bakan, 2013 yılının başında vatandaşlara daha şeffaf,
hızlı ve etkili hizmet verilmesi

linde her hangi bir şirketin statüsü ile ilgili verilerde değişiklik
olması halinde şirket sahibine
bunu sms aracılığıyla bildirileceğini bildirdi. Böylece şirketlere yönelik hırsızlık teşebbüslerinin engelleneceğinin altını
çizdi.
Konferansta devlet adamları
ve iş adamlarından başka Avrupa Birleşik Devletleri (ABD),
Almanya ve Avusturya’nın büyükelçileri de hazır bulundular.

Kırcaali Haber

HÖH Kırcaali Meclis Grubunun General Delov’a ilişkin
kararını yeniden değerlendirmesini ısrar ettiler.
Ayrıca Yerel Meclisteki muhalif parti temsilcileri General
Delov’a onursal hemşehrilik
verilmesine karşı 360 Kırcaalilinin imzasını taşıdığı belgeyi görmek istediler.
HÖH Grubu Başkanı Rasim Musa ve Yerel Meclis
Başkanı Raif Mustafa tarafından yapılan açıklamaya
göre General Delov’a ilişkin
karar kesin ve tekrar Meclisin
gündemine getirilmesi mümkün olmadığını belirtti. Meclis Başkanı, istenilen belgeyi
GERB ve BSP gruplarına
sunacağını duyurdu. Ayrıca
bu partilere ait Meclis Üyeleriyle sorunun çözülmesi için
görüşeceğini açıkladı.
Kırcaali Haber

Dünya Sanat Olimpiyatlarına
Bulgaristan’dan da katılım olacak

Gelecek yıl Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek
olan Dünya Sanat Olimpiyatlarına (WAG) dahil olacak ülkelerin ikinci konferansı İzmir’de yapıldı. Etkinlik, Dünya Sanat Olimpiyatları Türkiye Ulusal Komitesi tarafından organize edildi. Hilton otelinde bir araya gelen Avrupa, Asya ve
Afrika’dan toplam 60 WAG Ulusal Komite temsilcileri 2013
yılında gerçekleştirecekleri ortak kültür girişimlerinin finanse
edilmesi hakkında görüş alış-verişinde bulundular. Bu girişim dahilinde yapılan etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hırvatistan’dan Vukovar Belediyesi ve Türkiye Kültür
Bakanlığı tarafından destek gördüler. Konferans programı
kapsamında birçok tartışma, resmi görüşme, konser ve katılan ülkelerin ortak sergisi organize edildi. İzmir Goethe Enstitüsünde gösterilen sergi uluslararası düzeyde katılımcılar
tarafından bağış edildi.
Bu sergide Bulgaristan’dan da Dünya Sanat Olimpiyatlarında katılım olacağına dair sözleşme imzalayan Kırcaali KRIG
Sanat Hareketinin temsilcileri yer alıyor. Sergide tek olan
metinden ibaret resim Radost Nikolaeva ile Galina Dimova
ikilisinin eseridir.
Sergide 34 sanat projesi tanıtılmakta, onların 8’i Türk yaratıcılarına ait, kalan diğerleri ise daha 36 ülkenin temsilcileri
tarafından hazırlanmıştır.
Dünya Sanat Olimpiyatları önümüzdeki yıl Hırvatistan’da
gerçekleşecek, Türkiye ise bu organizasyona 2015 yılında
ev sahipliği yapmak için mücadele edecek.

Doğalgaz fiyatı düşecek
Son zamanlarda zam haberleri almaktan bunalan vatandaşlara, hiç de alışa gelmedik bir açıklama geldi. Önümüzdeki yıl ‘Gazprom’ ile yapılan sözleşmenin hayata girmesi ile
birlikte doğalgazın fiyatı % 11 oranında düşecek.
Şimdilik gaz fiyatının hangi aylardan itibaren aşağıya çekileceği belirtilmezken, vatandaşların önümüzdeki kış aylarında indirimin yansıması için gerekenin yapılacağı belirtiliyor.
Yapılacak olan indirimin vatandaşların faturalarına ne kadar
bir oranda yansıyacağı şu an için belirsiz, fakat en az % 10
olarak yansıması tahmin ediliyor.
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Bölgede işlenilen suçlarda düşüş görülüyor
Kırcaali Emniyet İl Müdürü
Komiser Valeri Baranov Polis
Günü münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında 2012
yılının başından bu yana Kırcaali polisinin faaliyetine ilişkin
rapor sundu.
Bölgede meydana gelen suçlarda hafif düşüş olduğu ve
suç faillerinin açıklandığı vakaların da arttığı belirtildi. Komiser Baranov geçen yıl aynı
dönemde il çapında işlenen
suç sayısının 80 ile daha fazla
olduğunu belirtti. Bu eğilimin
ülke genelinde de görüldüğü
anlaşıldı. Geçen ay sonunda
düzenlenen İçişleri Bakanlığı
Ulusal İş Toplantısında, aile
ortamında işlenen ağır suçların kontrol altına alınması ve
polis memurlarının daha büyük ölçüde vatandaşa hizmet
etmesinin öncelik olarak belirtildiğini kaydetti.
Komiser Baranov’un açıklamasına göre söz konusu
dönemde kasten cinayet işleyen bir vatandaş tutuklanıyor.
Adam öldürmeye teşebbüs suçundan bir kişi ve öldürmeye
azmettirmekten 3 kişi gözal-

tına alınıyor. Aynı dönemde 3
tecavüz ve 2 tecavüze teşebbüs suçlarının failleri açıklanmıştır.
Baranov, küçük çapta hırsız-

lık yapanların açıklanmasında
pek başarılı olamadıklarını itiraf etti. Gerçekten bir hırsızlık
olayı mı, yoksa birinin bir şeyini
kaybetmesinin mi söz konusu
olduğunun açığa kavuşturmanın zor olduğunu ifade etti
ve yılbaşından beri bölgede

meydana gelen 18 yangından
bir bölümü kasten yapıldığını
belirtti.
Komiser Baranov, uyuşturucu maddelerin dağıtımı, satımı,

alımı ve kullanımıyla ilgili suçların çoğaldığını, fakat buna
karşı çoğu vakalarda kanunları
ihlal edenlerin suçüstü yakalandıklarını söyledi. İnceleme
yapan polislere göre Kırcaali
bölgesinde tam olarak uyuşturucu madde ticareti yapılan

Hasan Azis: “Kırcaali gemisini hiç kimse batıramaz!”
1. sayfadan devam
Beyhan Mehmet, Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati Başkanı Peder
Petır Garena, Kırcaali Meclis
Başkanı Raif Mustafa, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin
Ahmet, Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet yer aldılar.
Hasan Azis Aşure gününü
sağlayan Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Bulgaristan’da tek
Kırcaali’de gerçek Aşure geleneğinin yaşatıldığının altını
çizen Azis, „Kırcaali gerçekten
çok hoşgörülü bir şehir. Aşure kutlaması bunu çok iyi bir
şekilde kanıtlıyor, çünkü tüm
dinlerden insanları birleştiriyor.
Bu yüzden Aşure bizim için
çok önemli. Bölge Müftüsü’nün
anlattığı Nuh Aleyhisselam’ın
gemisinde aslında biz de bulunuyoruz diyebiliriz. Bu geminin
adı Kırcaali, çünkü biz hepimiz
burada beraberce yaşıyoruz ve
hayatta kalmamız için birbirimizi
desteklememiz gerekiyor. Aslında bizleri karşı karşıya getirmeye çalışanlar var. Hatta baskı
uygulanmaya devam ediliyor,
fakat bu tür çabaların yine başarılı olamadığını gördük. Kırcaali bir kez daha hoşgörülü şehir
olduğunu kanıtladı ve bizimle
oynamaya çalışanlara güzel bir
ders verdi. Biz Kırcaali’de Aşure
Günü’nü 5. kez kutluyoruz, tabii
ki 50, 500, hatta 5 000 kere de
kutlayacağız. Çünkü biz buradayız ve hiç kimsenin Kırcaali

gemisini batırmaya gücü yetmeyecek” diye mesaj verdi.
Mustafa Dündar, Osmangazi
Belediyesi adına Kırcaalileri
selamlarken, “Aşure’nin altyapısında insanlık tarihi var,
yaşanmış olan önemli olaylar
var. Bu önemli olaylar bu ayda,
bu günlerde yaşanmış ve dolayısıyla bizler insanlığın ortak
geleneğini kardeş Belediye
olarak tüm insanlığa mesaj vermek için burada uyguluyoruz.
Osmangazi ile Kırcaali belediyeleri arasında değişik teknik,
kültürel projelerimiz var. Aşure
Günü kutlaması şüphesiz çok
değerli sosyal-kültürel projelerimizdendir. Aşure’nin yapılış
düşüncesinde barış, sevinç,
hüzün, kardeşlik, kucaklaşma,
buluşma var. Tüm insanlığın
yaşadığı bu duyguları bizler de
bugün burada yaşıyoruz ki, bundan sonraki günlerimizde hüzün
yaşamayalım. Hüzünleri sevince çevirelim, savaşları bilinçli
yaşamayalım, barış içerisinde
kardeşçe yaşayalım. Mesajımız
tüm insanlık için. Tüm insanlığın ortak değerlerini bozmak
isteyenlere karşıdır. Bizler de
burada aynı düşünceyle Türk,
Bulgar, Müslüman, Hıristiyan
ayrımı yapmaksızın nasıl ki bu
kazanın içine 10-15 çeşitli gıda
girip karışıyorsa, bizler de bu
şekilde kardeşçe bu dünyada
yaşamak istiyoruz” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı
ortak değer olarak Aşure geleneğini Kırcaali’de devam ettirmeye kararlı olduğunu ifade

etti.
Bölge Müftüsü, Aşure geleneğinin tarihçesini anlattı.
Arapça’da “aşure” kelimesinin
“on” anlamını taşıdığını ve Aşure Günü’nde Muharrem ayının
10. gününde kutlandığını açıkladı. Beyhan Hoca, insanlığın
ikinci atası Nuh Aleyhisselam’ın
tufan koptuğu sırada gemisinde
kalan 10 yiyecekten meydana
getirilen aşure geleneğinin her
dine hitap ettiğinin altını çizdi.
Sayın Müftü Aşure yemeğinin
tek o gemide kalan insanlar arasında paylaşıldığı için insanlığın
yemeği olduğuna vurgu yaptı.
Beyhan Mehmet, “Aşure tabiri
caizse, inanan, iyimser olan,
ahlaklı olan, toplumda yerini belirlemiş olanlar için bir mükafattır. Bundan dolayı bizler de bugün aşure yerken toplumumuzda büyüklere saygı, küçüklere
sevgi ilkesiyle yememiz, örnek
kişilik sergilememiz, ahlaka dikkat etmemiz gerektiğini bir kez
daha vurgulayalım” dedi.
Peder Petır Garena, Kırcaali’de
yaklaşık bir ay önce yaşanılan
tatsız olaylarda provokasyona
gelinmeyip güzel geleneklere devam edildiğinden dolayı
memnun olduğunu paylaştı. Papaz Petır, “Bizim ahlaki, psikolojik ve etnik direncimiz sınandı
ve biz bu sınavı kazandık. Bu iki
kardeş belediye başkanlarının
yanında iki dini liderin de bulunmasından çok mutluyum. Her
iyi niyet ve girişimde Tanrı’nın
rızası olsun” diye ifade etti.
Resmiye MÜMÜN

yerler oluşmamış. Çünkü alım
satım anlaşmalar büyük ölçüde telefonla yapılıyor.
Gazetecilerin sorusu üzere
Komiser Baranov, bu yılsonunda beklenen Makas yolunun
açılmasıyla birlikte suç oranının da yükselmesine karşı
bazı önlemler alınacağını ileri
sürdü.
Bu bağlamda BulgaristanYunanistan sınır ötesi gözlemcilik programının yürürlüğe
girmesiyle insan ve uyuşturucu
madde kaçakçılığının sınırlandırılması amaçlanıyor.
Baranov, Kirkovo (Kızılağaç)
Belediye merkezinde açılan bir

gece kulübünde meydana gelen çok sayıda holiganlık suçları yüzünden önlem alınmaması durumunda muhtemelen
kapatılacağını öne sürdü.
Basın toplantısında ele alınan başka bir konu da suç
faillerinin tespit edilmesi için
yapılan soruşturmada zanlıların kullandıkları telefonların
dinlenilmesini de içeren özel
soruşturma tekniklerinin kullanım oranıydı. Komiser Baranov, suç faillerinin açığa
çıktığı soruşturmaların büyük
bölümünde böyle yönteme
başvurulduğunu izah etti.
Kırcaali Haber

Yunanistan’daki ekonomik
krizden dolayı Bölgesel İş
Forumu ertelendi
Çanakkale'de düzenlenmesi planlanan Türkiye-YunanistanBulgaristan Bölgesel İş Forumu toplantısı, "ülkedeki ekonomik
kriz nedeniyle Yunanistan tarafının katılmama kararı alması
üzerine" bir başka tarihe ertelendi.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ÇTSO) yapılan
yazılı açıklamaya göre, 21 Kasım'da, ÇTSO Kongre ve Fuar
Merkezi ile İş Merkezi; Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı törenle açılacak.
Açılış programıyla yapılması planlanan Türkiye-YunanistanBulgaristan Bölgesel İş Forumu toplantısı ise, "Ülkedeki ekono-

mik kriz nedeniyle Yunanistan tarafının katılmama kararı alması
üzerine" bir başka tarihe ertelendi.
ÇTSO Başkanı Bülent Engin, konuyla ilgili olarak oda üyelerine şu duyuruyu gönderdi:
"Komşu ülke Yunanistan'ın tarihinde en büyük ekonomik kriz
yaşanırken, foruma katılacak olan Yunanistan Rekabetçilik, Altyapı, Ulaşım ve Ağlar Bakanı'nın, kamuoyunda infial yaratması
sebebiyle katılamayacağının ülkemizdeki dengi bakanlığımıza
bildirilmesi üzerine, tarafımıza da bağlı olduğumuz üst kuruluşumuz TOBB tarafından Çanakkale'de yapılacak iş forumunun
ileri bir tarihe ertelendiği iletilmiştir. Bu sebeple Yunanistan ve
Bulgaristan'dan gelecek olan yabancı konuklarımız ile bu ülkelerle işbirliği olan ülkemizin dört bir yanından gelecek yerli
konuklarımızın Çanakkale'ye ziyaretleri gerçekleşemeyeceğinden işlevini yerine getiremeyeceği düşüncesiyle Çanakkale Ürünleri Tanıtım Sergisi de ertelenmek zorunda kalınmıştır.
Elimizde olmayan ve bizim dışımızdaki gelişmelerden kaynaklanan değişiklikten dolayı özür diler, kongre ve fuar merkezimizin
Çanakkale'mizin ve bu değeri gerçekleştiren her bir üyemizin
her zaman hizmetinde olduğunu bir kez daha bilgilerinize sunarım."
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Edirne Valisi Hasan Duruer’in Smolyan ziyareti
Smolyan Valisi Stefan Staykov, ziyaretten
memnuniyet duyduğunu belirterek, Başbakan
Boyko Borisov’un Türkiye ile iyi ilişkileri yerel
yönetimler düzeyinde de
geliştirme talimatı verdiğini söyledi.
Türk ekonomisinin başarılı şekilde yönetildiğini ifade eden Staykov,
“Türkiye, endüstriyel
açıdan gelişen ve güçlü
bir ülke, başarılarınızdan dolayı kutluyoruz.
Türkiye’nin ülkemizdeki
yatırımlarına ihtiyacımız
var, coğrafi olarak yakın olduğumuz Trakya
illeriyle işbirliği içinde
olmak istiyoruz. Bu noktada attığınız adımları
çok değerli buluyoruz,

Türkiye’den gelen yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacağımızı
belirtmek isterim” diye

doğru yolda olduğunuzu
gösteriyor, komşumuzun
başarılarından içtenlikle
sevinç duyuyoruz” diyen

konuştu.
“Türkiye, dünya ekonomisinde önemli bir
faktör, attığınız adımlar

Staykov, Bulgaristan’ın
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması yolunda her zaman destek

olduğunu anlattı.
Edirne Valisi Hasan
Duruer ise Bulgaristan
ve Türkiye ilişkilerinin ortak bir geçmişe dayandığını hatırlatarak, pek çok
konuda işbirliği yapılabileceğini ifade etti.
“Benden önceki seleflerimin komşu ülkelerle
kurdukları iyi ilişkileri geliştirmek için buradayız”
diyen Duruer, “Gerek
komşuluk ilişkilerimiz,
gerekse Edirne’de pek
çok Pomak ve Bulgar’ın
yaşaması nedeniyle
ilişkilerimizin daha da
ileri düzeye gideceğine inanıyorum. Birçok
konuda işbirliği yapabiliriz, Bulgaristan’la
ilişkilerimiz ortak bir tarihe dayanmaktadır. Bu

Dr. Cevdet Çakırov: “Bulgaristan’ın Ahmet Doğan’a ihtiyacı var”
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Merkez
Yürütme Kurulu Üyesi ve
Liberal Enternasyol Başkan Yardımcısı Cevdet
Çakırov, Radyo K2 ‘ye

verdiği demeçte, “Ahmet
Doğan HÖH partisinin
tartışılmaz lideri ve bu
makamda kalması gerekiyor. Özellikle ülkenin
bulunduğu durumda bu
çok gerekli” dedi.
Sayın Çakırov’un ifadesine göre diğer siyasi
partilerin olumsuz tepki-

sini doğuran Dr. Ahmet
Do ğan’ın Kırc aali’de
General Vasil Delov’a
fahri hemşehrilik verilmesi meselesi ve Balkan
Savaşı ile ilgili yaptığı

konuşmalar onun aracılığıyla HÖH partisinin
görüşünü tanıtır.
C e v d e t Ç a k ı r o v,
HÖH’nin büyük şehirlerde görmek istediği
desteğe sahip olmadığını itiraf ederek, şu anda
siyasi güce verilen desteğin genişletilmesi için

partide tüm düzeylerde
görüşmelerin sürdüğünü
kaydetti.
GERB partisinin
Türkiye’deki HÖH seçmenlerini çekme çabaları
ve Kasim Dal’ın GERB’e
yakın olan bir parti kurup
HÖH’ne oy veren seçmenleri ülke çapında da
kazanacağı şüphelerine
ilişkin soru üzerine Sayın
Çakırov, “Biz liberal fikir
ve kuralları güdüyoruz,
hak ve özgürlükler için
savaşıyoruz. Biz kendini
kanıtlamış bir siyasi gücüz ve onlar oraya gidiyor, biz oraya gidiyoruz
gibi konulara gündemimizde yer yok” diye cevap verdi.
Sayın Çakırov, HÖH
partisinin ülkedeki diğer
liberal parti ve siyasi
oluşumlara açık olduğunu, fakat muhtemelen
seçimlere tek başına
katılacağını söyledi. O,
HÖH partisinin açık politikalarıyla öngörülebilir
bir ortak olduğuna vurgu
yaparak, “Bizim öngörü-

Volen Siderov Kırcaali’nin ismini değiştirmek istiyor
Aşırı milliyetçi ve ırkçı
Ataka partisi lideri Volen
Siderov özel BTV kanalında yayınlanan Yüz Yüze
programında Kırcaali’nin
ismi Delovgrad olarak
değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Konu ile ilgili
Cumhurbaşkanına teklif sunduğunu açıklayan
Siderov, Bulgaristan’da
Bulgarlardan başka bir

lebilir bir ortak olmamız
sebebiyle tercih edilen
bir siyasi ortak olacağımız belli” dedi.
Cevdet Çakırov, HÖH
partisinin seçim kampanyasında en önemli şeyin
ülkenin gelişimine dair
büyüme getirecek tüm
politikalar için net bir vizyona sahip olmasını belirtti. Sayın Çakırov, “Biz
Avrupa Birliğine layık bir
ülke olmamızı sağlamalıyız, herkesin yaşam kalitesi ve standardını iyileştirmeliyiz. Ülkede hızlı
bir siyasi gelişme olmalı,
ülkeye yatırımcılar getirmeliyiz ve iyi bir yatırım
ortamı yaratmalıyız” diye
öne sürdü.
Cevdet Çakırov ile bu
demeç onun Dublin’de
bulunduğu sırada telefonda yapıldı. HÖH
partisinden 6 kişilik bir
heyet orada düzenlenen
Avrupa İçin Liberal ve
Demokrat İttifakı (ALDE)
Kongresine katıldı.

Kırcaali Haber
milletin yaşamadığını da
öne sürdü.
Kırcaali Belediye Meclisinde, Kırcaali'yi Osmanlılardan kurtaran olarak
gösterilen General Vasil
Delov'a “Fahri Hemşehrilik” unvanı verilmesi HÖH
Meclis üyelerinin oyları
ile reddedilmişti. Bu olay
daha sonra ulusal çapta geniş tartışmalara yol
açtı.
Kırcaali Haber

noktada vize konusunda
her ne kadar görüşmeler olduysa da vizelerin
kaldırılmasının gündeme
getirilmesi gerekiyor”
şeklinde konuştu.
-Madan ziyaretiVali Duruer başkanlığındaki heyet, Smolyan
Belediye Başkanı Nikolay Melemov’u ziyaret etmesinin ardından,
Smolyan’ın Madan ilçesine hareket etti.
Madan Belediye Başkanı Fahri Molla Hüseyinov ile Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Arif Ağuş tarafından
karşılanan Vali Duruer,
Madan Belediyesi meclis salonunda soydaşlarla sohbet etti, isteklerini
dinledi.
Belediye Başkanı Molla Hüseyinov, Edirne’yle
sağlık, kültür ve ekonomik alanlarda işbirliği yapmak istediklerini
söyledi.
Milletvekili Ağuş da ziyaretin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak,
“Edirne’de yaşayan hal-

kın büyük bir çoğunluğu
Rodop Dağları’ndan. Bu
anlamda Smolyan ve
Edirne, kardeş şehirlerdir. Kominizm yıllarında
birbirimizi unuttuk ama
şimdi demokrasi sayesinde sınırın iki yanındaki Pomaklar, birbirini
buldu. Şimdi birbirimizi
kaybetmemek için daha
fazla sarılmalıyız” ifadelerini kullandı.
Vali Duruer de Madanlıların kendisi için
ayrı bir yeri olduğunu,
Edirne Valiliği görevine
atanınca yurt dışından
ilk heyetin Madan’dan
geldiğini söyledi.
İlişkilerin geliştirileceğini kaydeden Vali Duruer,
“Bizler büyük bir milletin
torunlarıyız, ortak kültüre sahibiz. Öncelikle
insanız ve Müslümanız,
yaklaşık 500 yıl aynı
bayrağın altında yaşadık” diye belirtti.
Madan
Merkez
Camisi’ni ziyaret eden
Vali Duruer, Hilye-i Şerif
armağan etti.
Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni
kapatma girişimi

Bulgaristan'da aşırı sağ parti Ataka, parlamento
üyeleri arasında, Anayasa Mahkemesi'nin Hak ve

Özgürlükler Partisi'ni kapatması için imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyasının sebebi ise Hak ve Özgürlükler Partisi lideri Ahmet Doğan'ın Balkan
Savaşları'nı 1980'lerin sonunda Komünist Parti
tarafından Türklere uygulanan asimilasyon sürecine benzetmesi oldu.
Ataka lideri Volen Siderov, ülke basınını Hak ve
Özgürlükler Partisi açıklamalarını boykot etmeye
de çağırdı.
Ataka lideri, Ahmet Doğan'ın açıklamalarının
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış
açılarını yansıttığını belirterek bunun tartışmasız
biçimde Yeni Osmanlıcı bir yaklaşım olduğunu
söyledi.
Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ,
Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardı.
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Bakan Delyan Dobrev, "Türkiye'den bu kadar güçlü bir
büyümeyi nasıl yakaladıklarını öğrenmek istiyoruz."
Bulgaristan Ekonomi,
Enerji ve Turizm Bakanı Delyan Dobrev,
"Türkiye'den bu kadar
güçlü bir büyümeyi nasıl
yakaladıklarını öğrenmek
istiyoruz. Güzel örneklere
bakmak hepimiz için çok
önemli" dedi.
İstanbul'da düzenlenen
Atlantik Konseyi Enerji ve
Ekonomi Zirvesi'nde
"Dinamik Bir Bölgede
Yeni Fırsatlar Geliştirmek"
adlı konferansta konuşan
Dobrev, Türkiye'nin ekonomik gelişiminden övgüyle söz etti.
Dobrev, "Biz Türkiye'den
bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Bu kadar güçlü bir
büyümeyi nasıl yakaladıklarını öğrenmek istiyoruz.
Güzel örneklere bakmak
hepimiz için çok önemli.
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ekonomik durgunluk
ve finansal krizler arkamızda. Artık Bulgaristan
büyüme yolunda ilerliyor.
Avrupa ülkelerinde pozitif büyüme gösteren altı

ekonomiden biriyiz. 21
ülke büyük olasılıkla yılı
negatif büyüme ile bitirecek. Büyüme oranımızın
yüzde 1'in biraz üzerinde

nin Avrupa'daki birçok ülkenin ekonomik durumundan daha iyi bir konumda
bulunduğunu vurgulayan
Dobrev, şunları ifade etti:

tarafından oluşan 50 kişilik heyet, 10 Kasım törenlerine katılmak üzere 08.11.2012 tarihinde
Bursa’dan Selanik’e
hareke etti. Sabah saat
07.30 Gümülcine de
kahvaltı molası veren
heyet daha sonra temaslarını Gümülcine
Türk Gençler Birliğinde
sürdürdü.
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sayın
Koray Hasan, DEP Partisi Sayın Mustafa Ali

gurur duyuyoruz. Mali ve
makroekonomik istikrarla
birlikte canlanarak bizi
tekrar bu çabamız yüksek
ekonomik büyüme yoluna
götürecek."

-3 milyar dolarlık Güney Akım Projesi-

olması bekleniyor" diye
konuştu.
Bulgaristan ekonomisi-

"Çok düşük vergi oranlarımız var. Yüzde 10
kurumlar vergimiz var.

BAL-GÖÇ Başkanı Özkan: Türk’üz
ve Türk Yaşamak İstiyoruz!
D o ç . D r. Yü k s e l
Özkan’ın başkanlığında BAL-GÖÇ Yönetim
Kurulu Üyeleri ve eşleri

Yüzde 5 temettü vergimiz
var. Yüzde 10 gelir vergisi oranımız var. Bu vergi
oranlarını sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu çok düşük

Çavuş ve Birlik Gazetesi sahibi Sayın İlhan
Tahsin ile yapılan görüşmelerde son zaman-

larda Yunan makamları
tarafından lokalin kapatılması için baskıların
yapıldığını ve ağır para
cezalarının uygulandığını bildirdiler.
Tarihi Gümülcine Türk
Gençler Birliği 1928’de
kurulmuş olup tabelasında “Türk” yazdığı
için 1983 yılında indirilen tabelanın yerinin
hala boş olduğu görülmektedir.
İşbirlikçi bazı atanmış
vakıf yöneticileri ile be-

raber Yunan makamları
bu mekanın tamamen
tarihten silinmesini hedeflediklerini söyleyen
yetkililer, 09 Kasım’dan
itibaren lokalin kapatılacağını büyük bir üzüntü
içinde anlattılar.
Birlik binası Gümülcine ve çevresindeki
köylerde yaşayan Türklerin bir araya gelebildiği tek mekân olduğunu
belirten İlhan Tahsin
bu baskıyı ve binanın
kapatılmasını protesto
için kendisini bu gün
binanın kapısına zincirleyeceğini söyledi.
Eski tarihte demokrasinin beşiği olarak kabul
edilen ve Avrupa birliği
üyesi Yunanistan’ın
Platon, Socrates gibi
düşünce adamları atalarının yolundan nedenli uzaklaştıklarının bir
göstergesi olan bu uygulamayı BAL-GÖÇ ve
B.G.F olarak şiddetle
kınıyoruz. Tüm STK’ları
bu çifte standartlara dur
demek için duyarı olmaya davet ediyoruz.

vergi oranlarını kriz boyunca sürdürdük ve bütçe
açığımızı da artırmadık.
2009 yılında Bulgaristan
yüzde 3'ten fazla bir bütçe açığı verdi ve ondan
sonra da bütçe açığımız
yüzde 3'ün altında kaldı.
Bu yıl bütçe açığımızın
yüzde 1,5 olmasını bekliyoruz. En düşük GSYH'ya
oranla kamu borcuna sahibiz, sadece yüzde 1516 oranında ve bununla

Bulgaristan'ın Rusya
ile yapılan anlaşmayla
Güney Akım Doğalgaz
Boru Hattı Projesi'ne resmen katıldığını belirten
Dobrev, "Enerji verimliliği
Bulgaristan için özellikle
önemli bir konu. Çünkü
biz enerji yoğun bir ekonomiyiz. Bulgar ekonomisi, İtalya'dan beş kat
daha fazla enerji yoğun.
Öncelikle enerji verimliliğine yatırım yapmamız lazım. İkinci olarak da enerji
maliyetlerini düşürmemiz
lazım. Daha uygun hale
getirmemiz lazım" dedi.
Dobrev Bulgaristan'ın
Güney Akım projesi ile
ilgili olarak bir anlaşma
imzaladığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu yatırım kararını alan
son ülkeyiz. Güney Akım
projesine katılan bütün
ülkeler bu proje için yeşil
ışık yakmış durumda. Bu
projenin maliyeti yaklaşık
3,3 milyar avro olacak.
Boru hattının tamamı
yaklaşık 900 kilometre
olacak. Karadeniz kıyısında bir kabul istasyonu
olacak. Bulgar toprakla-

rındaki inşaat önümüzdeki yılın ikinci yarısından
önce başlayamaz. Güney
Gaz Koridoru çok önemli
bizim için. Çünkü bu bizim
için tedarik güvenliği sağlayacak. Petrol boru hattı
birkaç ülkeden geçmeyecek. Rusya'dan doğrudan doğruya Karadeniz'i
geçerek Bulgaristan'a geçecek. Bu da bize büyük
bir arz güvenliği sağlayacak. 2009 yılında, Bulgaristan halkı, işletmeleri ve
ekonomisi gaz fiyatlarının
yüksek olmasından dolayı
büyük zarar gördü. Enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesine Güney Akım
büyük katkı sağlayacak.
Çok önemli bir proje bizim
için bu proje."
Projenin finansman olanakları hakkında da bilgi
veren Dobrev,
"Bulgaristan'da bunun
için özel olarak kurulan
bir şirket var. Projenin yürütülmesinden o sorumlu.
Burada amacımız yüzde
100 proje finansmanı
sağlamak, başlangıçta
hisse anlaşmasında yüzde 70'inin kredi ile finanse edileceği belirtilmişti.
Bu aşamada biz yüzde
100'ünün proje finansmanı ile finasnse edilmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Ayrıca diğer hissedarlarla
da anlaştık" dedi.
Kırcaali Haber

Brüksel, Bulgaristan ekonomisinde
büyüme beklendiğini bildirdi
A v r u p a
Komisyonu’ndan yapılan değerlendirmede
Bulgaristan ekonomisinin yükselişe geçeceği bildirildi. Yapılan
açıklamada Bulgaristan ekonomisinin bu
yılki büyüme oranının
%0,8 olması tahmin
edildiği, bu oranın gelecek yıl ise yaklaşık
% 1,4 olacağı tahmin
ediliyor. Brüksel tarafından yapılan açıklamada Bulgaristan’ın
şu aşamada işsizlik
problemi üzerinde durduğunu, fakat buna
daha fazla ağırlık ve
hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtildi.
Ayrıca Bulgaristan’ın
şu anki en büyük sıkıntısının şüphesiz işsizlik olduğunun da altı

çizildi. AB Komisyonu,
Bulgaristan’ın AB programlarına katılarak iyi
işler yaptığını da ifade

olması göze çarpıyor.
Özellikle işsizliğin son
zamanlara bakıldığında
oldukça fazla olması

ederek, gelecek dönem
için umutlu konuşması
dikkat çekti. Bütün bu
açıklamalara rağmen
vatandaşların Bulgaristan ekonomisinin büyüme kaydedeceğine olan
inançları oldukça düşük

endişe yaratıyor. Bu da
vatandaşların geleceğe yönelik umutlarını
köreltiyor. Brüksel’den
yapılan tahminlerin ne
kadar isabetli olacağı
önümüzdeki dönemde
netlik kazanacak.
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Avrupalı liberaller, Pazarcık davasını kınadı
Avrupalı Liberaller Kongresi oybirliğiyle acil bir karar
kabul etti. Bu kararla ALDE
partisi, Bulgaristan vatandaşları olan ülkede ikinci büyük din Müslümanlığın resmi
temsilcilerine karşı abartılı ve
kanıtlanmamış iddialarda bulunularak, dini barışın temellerinin oynatılmasını kınıyor.
Bu karara, Pazarcık kentinde 13 imama karşı başlatılan
dava nedeniyle Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH)
girişimiyle varıldı.
HÖH Basın Merkezinden verilen bilgiye göre,
Avrupa’da 33 liberal partiden 500’den fazla delege 13
imam hakkında kaldırılan id-

diaları sağlam kanıt ve tanıklık ifadelerinden eksik, mani-

bağımsız ve objektif yargının tarafsız ve adil bir karar

sında bulunuyorlar.
Lady GaGa’nın Born this
way adlı parçasının fonunda
İrlanda’nın Dublin kentinde
düzenlenen Avrupa Liberalleri Olağan Kongresinde delegeler, partinin adının Avrupa İçin Liberal ve Demokrat

İttifakı olarak değiştirmeye
karar verdiler.
Bu şekilde Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi
ve Bölgeler Komitesinde bu
partinin grubu ALDE’nin adı
ve logosunu taşıyacak.
Kırcaali Haber

Kırcaali Haber Gazetesine
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