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Sayın Cumhurbaşkanı, 
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernek-

leri Federasyonu (BGF) ve kendi adıma sizle-
ri hürmet ve saygı ile selamlıyorum.
Sizlere “Hoşgeldiniz ” demek benim için bir 

onurdur.

Devamı 3’de

Resmiye MÜMÜN

BGF tarafından Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev’e sunulan rapor

Sofya’da yapılan kermese Türk standı damgasını vurdu
Başkent  Sof ya’da 

Uluslararası Bayanlar 
Derneği’nin organize 
ettiği kermes, renkli gö-
rüntülere sahne oldu. 
Derneğin 18.kez düzen-
lediği etkinliğe 45 ülke-
den yaklaşık 60 temsilci 
katıldı. Farklı kıtalardan 
gelen temsilciler, kendi 
ülkelerine has kültür ve 
geleneksel yemeklerini 
sergiledi. 
Açılışa katılan Bulga-

ristan Bayındırlık Bakanı 
Lilyana Pavlova, kızı ile 
birlikte tek tek stantları 
gezdi. Türk standında 
lokum ve kahveyle kar-
şılanan Pavlova, kızına 
ise nazar bileziği hedi-
ye edildi. Bazı ülkelerin 
yemeklerindeki benzer-
lik gözlerden kaçmadı. 
Yunanistan ve Türkiye 
hanımları da aynı şekil-
de hazırladıkları sarmayı 
ikram etti.

Program boyunca farklı 
ülkeler kendi geleneksel 
folklor oyunlarını sergi-

ledi.
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-

tür Derneği folklor grubu, 
Çiftetelli oyunuyla beğe-
ni kazanırken, Hristina 
Kunçeva’nın engelliler 
için hazırladığı ve “Biz 

diğerlerinden daha fark-
lı dans etmiyoruz” gru-
bunun “Trakya Damat 
Halayı dansı bol alkış 
topladı.
Cihan’a konuşan Kun-

çeva, iki günde öğren-

dikleri Türk dansını oy-
namanın zor olmadığını, 
çünkü Bulgar geleneksel 
danslarıyla çok yakınlık 
arz ettiğini belirtti. Kun-
çeva, kıyafetlerin Türkiye 
Büyükelçiliği tarafından 

temin edildiğini belirtti. 
Ücretli olmasına karşılık 
hınca hınç dolan kermes 
salonuna halk büyük ilgi 
gösterdi.
En çok ziyaret edilen 

stantlar arasında Türk 
hanımlarının hazırladığı 
bölüm oldu.
Baklava, dolma, kabak 

tatlısı, elma tatlısı, aşure 
gibi yiyeceklerinin yanın-
da el sanatı eserleri de 
satış patlaması yaptı.
Meşrubat bölümünde 

görevi olan Fatma Ha-
nım, satışlardan mem-
nuniyetini dile getirerek 
içeceklerden en çok li-
monatanın tüketildiğini 
belirtti.
Salonun bir kısmında 

ise Ebru ve Edirnakarı 
sanatı gösterileri gelen-
lerin ilgisini çekti.
Kermesten elde edilen 

tüm gelirler yoksullara, 
kimsesizlere, risk altın-
daki kadın ve çocuklara 
ve ihtiyaç sahipleri için 
kullanılacak.      
                       CİHAN

Başkonsolos Şener Cebeci Kırcaali’de resmi ziyarette bulundu
Geçen hafta perşembe 

günü Türkiye Cumhuri-
yeti Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Kırcaali 
Belediyesi’ni resmi ziya-
rette bulundu. Başkon-
solosu Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis 
makamında karşıladı. 
İkisi baş başa görüştük-
ten sonra gazetecilere 
açıklama yaptılar. 
Başkan Azis, “Son 

aylarda düzenlenen çe-
şitli etkinlikler sebebiyle 
Başkonsolosla görüşme 
fırsatımız oldu. Fakat 
kendilerinin Kırcaali’yi 
ilk resmi ziyareti ilk kar 

yağışına da denk geldi-
ği için bunu iyi bir işaret 
olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Cebeci önünde 
son yıllarda Türkiye’de 
olan kardeş belediye-

lerimizle çok iyi ilişkiler 
içerisinde olduğumuzu 
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Hilmi HAŞAL

Dolno Prahovo (Aşağı Tozçalı) - Haşallar
Doğduğum yer... İli Kırca-

li, ilçesi Ardino(Eğridere), 
beldesi Mleçino(Sütkesiği), 
köyü Dolno Prahovo(Aşağı 
Tozçalı), Haşallar. Bağrım-
daki Haşallar köyü. Ya da 
mahallesi Haşallar… Ço-
cukluğumdan bildiğim, Toz-
çalı dendiğinde, Gorno Pra-
hovo (Yukarı Tozçalı) anla-
şılıyordu. Konuşurken öyle 
söyleniyordu. Aşağı Tozçalı 
ise sadece Haşallar adıyla 
anılır, bazen de Amatlar (ki 
Haşallar’ın karşı mahallesi-
dir) diye geçerdi. İnsanlar 
nereden oldukları soruldu-
ğunda, “Haşallar”dan diye 
karşılık verirdi çoğunlukla. 
Ama hakkını yememeli; 
“Amatlar”dan diyenler de 
olurdu. Çünkü çevre mahal-
leler, “Solaklar”, “Karamus-
tafalar” “Dedolları”, “Ellez-
ler” de resmi kayıttaki, Dol-
no Prahovo(Aşağı Tozçalı) 
“Haşallar” merkezine bağlı 
görünürdü. Temel Eğitim 
Okulu, Sağlık Ocağı, Fırını, 
Gezici Sinema’sı ve posta 
adresiyle, merkezdi Haşal-
lar... Ne yazık ki Kırcaali 
Köyleri listesinde Haşallar 
yok.  Köyümün adı; “Toz-İ-
Esir Dolno-Prahovo(Долно-
Прахово)” ama yeterli mi, 
değil ki emin olamadım. 
“Toz” ve “Esir” sözcükleri-
nin ilk anlamlarıyla düşü-
nünce, tuhaf bir uyumsuz-
luk seziliyor. Adı, Rodoplar 
bölgesindeki pek çok şehir 
ve köyün adı gibi efsaneye 
mi dayanıyor? Araştırmakta 
yarar var. 
Haşallar, bölgedeki öteki 

köyler gibi tütüncülükle ge-
çinirdi, bir zamanlar... Şimdi 
değil. Hayvancılık, orman-
cılık, meyvecilik, diğer gelir 
kaynakları idi… Şimdi değil. 
Tıpkı civar köylerdeki gibi, 
insanları ‘aşırı’ denecek de-

recede çalışkandı. Göçler, 
ne yazık ki köyün çoğunlu-
ğunu alıp götürmüş. Kalan-
lar kaç hanedir, bilmek bile 
istemem! O derece hazin 

bir manzaradır, köyün üze-
rinde tüten baca azlığı… 
Anlatılacak diğer özellikleri, 
başka köylerle aynı. Peki, 
“Haşallar” adı nereden, 
nasıl gelmiş? Araştırınca, 
Anadolu’da, Ankara’nın Şe-
reflikoçhisar ilçesi, Deveko-
van beldesinde, Malatya’nın 
Kocaözü beldesinde rastla-
nıyor “Haşallar” sülalesine... 
Ancak o kadarla bitmiyor, 
başka yerlerde de karşı-
laşılıyor Haşallar’la. Evet, 
“haşal” sözcüğünün ansik-
lopedilerde karşılığı buluna-
mamasına rağmen, bazı yö-
relerde; lakap, soyadı, yer, 
çiçek(bitki) adı, kız çocuğu 
adı olarak kullanılmış. Dört 
bölgede “Haşal” soyadıyla, 
“Haşallar” soyuyla karşıla-
şılıyor; Trakya, Marmara, 
Orta Anadolu ve Karadeniz 
bölgelerinde.   Sözlükler 
ise pek hoşlanılacak tanım-
lamalar sunmamış “Haşal” 
sözcüğünün anlamı için: 

TDK (Türk Dil Kurumu) 
Türkiye Türkçesi Ağızları 
Sözlüğü’nü tarayanlar, bir-
den çok ilginç bilgiyle yüz-
leşecektir. Bilgileri alıntıla-

makta beis yok:
“haşal” - 1. Tembel, bece-

riksiz (kimse) 2. Hamlamış 
at, öküz vb. hayvanlar. 3. 
Soluğan at.
“haşal” - Ham incirin ağız-

da meydana getirdiği yara.

“haşal” - Tarhanayı ekşit-
mek için konulan pişmiş 

buğday kırması.
“haşal” - Yün çuval.
“haşal” - Olmamış, ham 

meyve (daha çok kavun, 
karpuz için).
“haşal” - Tembel veya 

hamlamış binek hayvanı.
Bilgi bilgidir. Kuşkusuz, bil-

gi, sonsuzdur ve doğrular 
kadar en az şüpheleri, çe-
lişkileri de barındırır içinde. 
Anılan karşılıkların çoğu yö-
resel söz, lehçenin genel dil 
ailesine çeşni payıdır. Yöre-
selliğin zenginliği evrensel-
liğe katkıdır hem, hem de 
kaynağın baş tacıdır, diye 
kabullenelim. Sözlü kültür-
de olanın tümüne, yazılı 
kültürde rastlamak mümkün 
mü(?) bilemem ama; “haşal” 
sözcüğünü, çok ekşi ile çok 
şekerli arası bir tat, diye bili-
rim yıllardır. Adı konusunda 
aileden; dededen, amca-
lardan doyurucu bir yanıt 
alamadım. Olsun! Haşallar 
köyü, ruhumun köyüdür.

Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği, Öğretmenler Gününü Kutlandı

Dünyanın en değerli varlık-
ları olan öğretmenler günü, 
24 Kasım şeref günüdür. Öğ-
retmenlik mesleğini icra eden 
kimseleri onurlandırmak için 
çeşitli etkinliklerin düzenlediği 
bir kutlama günüdür. Pek çok 
ülkede, 1994’ten beri her yıl 
5 Ekim günü UNESCO tav-
siyesiyle Öğretmenler Günü 
olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim 
günü, 1966 yılında Paris’te 
gerçekleşen “Öğretmenle-
rin Statüsü Hükümetler arası 
Özel Konferansı”nın sona erip 
UNESCO temsilcileri tarafın-
dan “Öğretmenlerin Statüsü 
Tavsiyesi”ni oybirliği ile kabul 
edilişinin yıl dönümüdür. Ken-
di kültürel ve tarihi özellikle-
rine, okul tatil günlerine göre 
çeşitli ülkelerde farklı tarihler 
Öğretmenler Günü olarak be-
lirlenmiştir. Bulgaristan’da Öğ-
retmenler Günü 5 Ekim olarak 
2006 yılında kutlanmaya baş-
lamıştır. O tarihte okullar tatil 
edilmezler.
Türkiye Cumhuriyeti’nde Öğ-

retmenler Günü 24 Kasım’da 
kutlanır. 24 Kasım 1928, dev-
letin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Millet Mekteplerin 
Başöğretmenliğini kabul etti-
ği gündür. Öğretmenler Günü 
olarak Atatürk’ün 100. Doğum 
yıldönümü 1981 yılında baş-

lanmış bir uygulamadır.
Böyle anlamlı bir günde 

Kuzey ve Doğu Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği olarak T.C. Burgaz 
Başkonsolosluğu’nun hima-

yesi altında bir kutlama dü-
zenledi. Kuzey ve Doğu Bul-
garistan bölgelerinden gelen 
öğretmenler (Şumen, Burgaz, 
Varna, Dobriç, Ruse, Sliven,V.
Tırnovo) çiçek ve Onur Bel-
geleriyle taltif edildiler. Aynı 
zamanda da Yılın Öğretmeni 
de açıklandı. Yılın Öğretmeni 
Şumen’in Kaolinovo lisesinde 
Türkçe öğretmeni olan Sayın 
Ruziye Halilova. Ona Dernek 
tarafından Onur Belgesi ve 
orkide çiçeği, Sayın Başkon-

solos Cem Ulusoy tarafından 
da kalem seti verildi. Kendile-
rini buradan kutluyoruz. Sa-
yın Başkonsolos Cem Ulusoy 
tarafından tüm öğretmenlere 
Türkçe - Bulgarca Sözlük he-

diye edildi. Bütün bunların ar-
dından selamlamalar, konuş-
malar ve yakından tanışmalar 
takip etti.
İlk defa Türkçe öğretmenle-

ri (20 yıldan beri) Öğretmen-
ler Günü’nü böyle samimi ve 
görkemli bir ortamda kutluyor. 
Türkçe Öğretmenleri Derneği-
mizi destekleyen ve amaçları-
nı, görüşlerini paylaşan herke-
se teşekkürlerimizi sunarız.
  Emine Halil,
Dernek Başkanı
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1. sayfadan devam

Başkonsolos Şener Cebeci Kırcaali’de resmi ziyarette bulundu
vurguladım. Bu doğrultuda 
kültürel ve sosyal alanda çe-
şitli projeler gerçekleştirdiği-
mizi belirttim. Görüşmede Kır-
caali Belediye yönetimi olarak 
Filibe Başkonsolosluğu’nun 
da desteğiyle Türkiye’den 
bölgeye yatırımcılar cezbet-
mek yönünde aktif politika ve 
çalışmalarda bulunduğumuza 
vurgu yapıldı. Aslında bu yön-
de de başarılarımız var. Teklas 
Şirketi’nin Kırcaali’de yatırım 
yapması gelecek yatırımcılar 
açısından seviyeyi çok yük-
seltti. Termal Elektronik Şir-
keti de aynı şekilde dünyada 
otorite sahibi şirketlere çalı-
şıyor. Kırcaali Belediyesi ile 
Filibe Başkonsolosluğu Ticari 
Ataşeliği ile birlikte bir ekono-
mik profili hazırlayarak Türk 
yatırımcıların belediyemizde 
yatırımlar yapma olanaklarını 
tanıtma fikrimiz mevcut. Bu 
uzun vadeli bir program. Bu 
konuyu artık Başkonsolosla 
konuştuk. Birkaç ay içerisin-
de potansiyel yatırımcıların 
beklentilerine göre böyle bir 
ekonomik durumun tanıtımını 
yapmayı öngörüyoruz. Bunun 
için de, Türkiye’de belirli şirket 
ve sanayi ve ticaret odalarıy-
la konkre görüşmeler yapıla-
cak.  Filibe Başkonsolosu’nun 
desteğiyle yapacağımız böyle 
bir aktif politikanın olumlu bir 
sonuç vereceğini umuyoruz” 
dedi. Başkan Azis, potansiyel 
yatırımcılar aranılmasının sa-
dece Türkiye’de değil, Yuna-
nistan ve Merkez Avrupa’da 
bulunan başka ülkelerde de 
yapılacağını açıkladı.   Ha-
san Azis, Şener Cebeci’nin 
Başkonsolosluk döneminde 
Kırcaali’de başka bir büyük 
yatırımın gerçekleşmesini he-
deflediklerini kaydetti. 
Filibe Başkonsolosu Şener 

Cebeci, resmi ziyaretinden 
önce ağustos ayında göreve 
gelmesinden bu yana birkaç 
kez çeşitli sosyal etkinlikler ve-
silesiyle, son olarak da Edirne 
Valisi’nin beraberindeki kala-
balık bir heyetle Kırcaali’ye gel-
diğini hatırlattı. Sayın Cebeci, 
“Bildiğiniz gibi göreve başladı-
ğımızda Konsolosluğumuzun 
görev bölgesindeki vilayetlere, 
belediyelere nezaket, tanışma 
ziyaretleri gerçekleştirme ge-
leneğimiz var. Filibe’deki T. 
C. Başkonsolosluğu’nun gö-
rev bölgesinde 10 vilayet var. 
Kuzey’de Plevne’den, güneyde 
Kırcaali, Smolyan’a (Paşmak-
lı) kadar geniş bir görev ala-
nımız var. Bu vilayetlerin bir 
çoğunu bu güne kadar resmi 
olarak ziyaret etme fırsatım 
oldu. Bugün de bu çerçevede 
Kırcaali’deyim. Bu vesileyle 

Sayın Belediye Başkanı ile 
kendilerinin de ifade ettiği gibi 
birkaç hususta görüşmemiz 
oldu. Tabii ki, ekonomik ve ti-
cari ilişkiler her zamanki gibi 
gündemimizde birinci öncelik 
sırasında. Teklas Şirketi’nin 
burada yaptığı yatırım bizim 
için iyi bir emsal teşkil ediyor. 
Sayın Belediye Başkanının bu 
yatırım sürecinde ciddi katkıları 

olduğunu da biliyorum. Bu ko-
nuda Sayın Belediye Başkanı 
ile görüşlerimizin örtüşmesini 
bir avantaj  olarak görüyorum. 
Az önce bahsettiğim örnekle-
ri çoğaltmamız gerekiyor. Biz 
Belediye Başkanı ile bugün şu 
konuda mutabık kaldık. Yakın 
bir zamanda ortak bir çalışma 
yapıp, yatırım yapılabilecek 
alanları tespit etmek ve bun-
dan sonra da Türkiye’deki il-
gili kurumlarla temasa geçip 
bunu somut bir işbirliğine dö-
nüştürebilmek. Bildiğiniz gibi 
dünyada ciddi bir  ekonomik 
kriz var. Bana bazen Bulgar 
gazetecileri, Türkiye’nin na-
sıl bu krizden etkilenmediğini 
soruyorlar. Aslında, Türkiye bu 
krizden etkilenmiyor demek 
çok doğru değil. Herkes kadar 
biz de etkileniyoruz, ama nis-
peten daha az etkileniyoruz. 
Türkiye’nin bu kriz ortamına 
rağmen ekonomideki bu dina-
mizminden istifade edip kom-
şu coğrafyaların da bundan 
yararlanmalarını istiyoruz. Ni-
tekim siz de takip ediyorsunuz-
dur, krize rağmen çeşitli Türk 
iş adamları Bulgaristan’da 
çeşitli yerlerde yeni fabrikalar 
açıyor.  Yani dünyada, özellikle 
Avrupa’da fabrikalar kapatılır-
ken Türk iş adamları burada 
yeni fabrikalar açıyor. Bu güzel 
bir durum. Mesela, yakın bir 
zaman öncesi Sayın Büyükel-
çimizle Eski Zağra’da bir fab-
rika açılışı yaptık. Yine Sayın 

Başbakan Boyko Borisov’un 
da katıldığı Tırgovişte de bir 
fabrika açılışı yapıldı. Umarız, 
Kırcaali’de de yapılacak böy-
le açılışlara bizim de katkımız 
olur.  Ekonomik kriz sebebiy-
le buradan göç olduğunu da 
biliyoruz. Tabii ki, göçün en 
önemli sebebi ekonomik fak-
törler. Belki bu tür yatırımlar 
göçü de bir nebze önleyebilir. 

Bizim bugün bu tür konularda 
çok derin konuşma fırsatımız 
henüz olmadı ama bu bir baş-
langıçtı. Bundan sonraki ça-
lışmalarımızda önceliğimiz bu 
olacak. Ben görevim boyunca 
bu konularda somut sonuçlar 
almayı çok arzuluyorum. İş 
adamlarımızı Kırcaali bölgesi-
ne yönlendirmeye devam ede-
ceğiz. Aynı şekilde Belediye 
Başkanımızın ifade ettiği gibi 
Türkiye’deki yerel yönetimlerle 
Kırcaali arasında işbirliği faa-
liyetleri hakkında bilgi aldım. 
Aslında Bulgaristan genelinde-
ki tüm vilayetlerin Türkiye’deki 
yerel yönetimlerle bu tür ilişki-
leri var. Biz Filibe Başkonso-
losluğu olarak yerel yönetimler 
arasındaki işbirliğin daha ge-
niş coğrafyaya yayılması için 
çalışıyoruz. Bu tür faaliyetlerin 
insanlar arasındaki temasları 
da zenginleştirdiği için faydalı 
olduğunu düşünüyoruz. Aynı 
şekilde kültürel alandaki işbir-
liği faaliyetlerimiz de mevcut. 
Kardeş belediyeler de böyle 
faaliyetler yapıyorlar. Geçtiği-
miz ay Edirne Valisi’nin yaptığı 
ziyaret sırasında da böyle bir 
kültürel etkinlik gerçekleşti-
rildi. Umarım benim görev 
dönemim boyunca kültür ala-
nındaki işbirliğimizi geliştirme 
fırsatımız olur” diye açıklama-
da bulundu.  
Basın mensupların TİKA’nın 

bölgede ekonomik projeleri 
desteklemesi sorusuna Sayın 

Cebeci, “TİKA teknik işbirliği 
ve yardım ajansı. Kırcaali böl-
gesinden benim bildiğim bir 
sağlık ocağı projesini finanse 
ediyor. TİKA ekonomik alanda 
faaliyet gösteren bir kurum de-
ğil. Fakat bu alanda Türkiye’nin 
başka kurumları var. Mesela, 
sanayi ve ticaret odaları var. 
Bugün toplantıda onu konuş-
tuk. Yani daha ziyade sanayi 

ve ticaret odaları arasındaki 
işbirliği güçlendirmemiz gere-
kiyor. Aynı şekilde Türkiye’de 
iş adamlarını bir araya getiren 
çatı örgütleri var. Onlardan is-
tifade etmemiz gerekiyor.“
Hak ve Özgürlükler Hare-

keti (HÖH) lideri Dr. Ahmet 
Doğan’ın Balkan Savaşı tari-
hinin ortak yorumlanması çağ-
rısını hakkında Başkonsolos, 
“Büyükelçimiz de çeşitli ve-
silelerle söyledi. Yani doğru-
dan bir cevap değil de, dolaylı 
bir cevap vermek istiyorum. 
Geçmişte olmuş hadiseler 
üzerinde fazla durmak yerine 
bugün ve geleceğin üzerinde 
daha fazla durmak gerektiği-
ni düşünüyorum. Bunu böyle 
yorumlarken de dost, komşu, 
müttefik ülkeleri olduğumuzu 
da hep hatırda tutarak yapma-
mız gerektiğini düşünüyoruz. 
Her nesil, her jenerasyon tari-
hi yeniden yorumluyor. Aslın-
da tarihte olanlar değişmiyor 
ama ona bakış açısı değişiyor. 
Eminim bizden sonraki jene-
rasyonlar da aynı olaylara yeni 
yaklaşımlar getireceklerdir. 
Önemli olan dostluk çıkartmak 
ve hep pozitif bir gündemle 
yaklaşmak.” 
Türkiye’den Bulgaristan’a son 

yılda yapılan ciddi yatırımların 
ne kadar olduğu sorusuna 
Başkonsolos rakamların bir-
birini çok tutmadığı için tam 
bir rakam söyleyemeyeceğini 
belirtti. 

Şener Cebeci, GERB parti-
sinin Türkiye’deki göçmenler 
arasında yayılması sorusunun 
Sayın Büyükelçi’ye yöneltilme-
si gerektiğini söyledi. Sayın 
Cebeci, “İkili ticaretimiz de 4 
milyar dolara ulaştığımızı her 
halde biliyorsunuzdur. Cum-
hurbaşkanı Plevneliev geçen 
hafta Türkiye’de ziyareti sıra-
sında bu rakamı kısa vadede 
önce 5 milyar euro’ya, sonra 
da 10 milyar euro’ya çıkartma 
hedefi kondu. Dış ticareti ola-
rak Bulgaristan açısından şu 
anda biz ikinci sıradayız. Ya-
tırımda rakamlar biraz daha 
geride olduğumuzu gösteriyor. 
Ama biliyorsunuz yatırım ve 
dış ticaret arasında doğrudan 
doğruya bir bağlantı var. Onun 
için de yatırımların artmasını 
önemsiyoruz. Yani daha önce 
de söylediğim gibi şu kriz or-
tamında bizim Türk iş adamla-
rının burada fabrika açmaları 
başlı başına bir başarı bence. 
Pazar çeşitlemesi yapmak 
uluslararası kriz olduğunda 
krizin daha hafif atlatılmasına 
katkıda bulunuyor. Mesela, 
Türkiye’nin ekonomik krizden 
biraz daha az etkilenmesinin 
sebebi pazar çeşitlenmesi, 
yani dünyanın her tarafıyla ti-
caret yapıyor olmasıdır. Bizim 
de Avrupa ülkeleriyle ticareti-
miz ciddi oranda azaldı ama 
bunu başka coğrafyalarla te-
lafi etme imkanımız oldu. 
Bulgar Tv’lerinde yayınla-

nan Türk dizilerine karşı bü-
yük ilginin sebebi sorulunca 
Şener Cebeci, “Yaklaşık 10 
gün önce Filibe’de bir Türk 
yazarın Hürrem adlı kitabı-
nı tanıttık. Buraya gelmeden 
önce Moskova’da görev yap-
tım. Türk dizileri orada da çok 
popüler. Biz açıkçası bundan 
memnuniyet duyuyoruz. Böy-
lece komşu halkların birbirleri-
ni daha iyi tanıdıklarını, daha 
iyi anladıklarını düşünüyoruz. 
Hem de tarihe daha dengeli 
bakılmasına katkıda bulundu-
ğunu düşünüyoruz. Kültür ola-
rak birbirine yakınlık hisseden 
toplumlar birbirine karşı daha 
yakın ilgi gösteriyorlar. Aslında 
halklar birbirine ne kadar çok 
benzediğini fark ediyorlar. Ben 
bunu Bulgaristan’da çok duy-
dum” diye cevap verdi. 
Daha sonra Belediye Başka-

nı ve konuğu güzel dileklerle 
karşılıklı hediyeler sundular.
Şener Cebeci’nin Kırcaali’de 

programı Şahinler Şirketini zi-
yaret etmesiyle sona erdi.  
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Nesebır ve Edirne arasında Ortak Zanaatlar Merkezi açıldı
Tür k i ye 'n i n  Ed i r ne  i l e 

Bulgaristan'ın doğusundaki 
Nesebır şehirleri arasında ya-
pılan kültürel işbirliği sonucu 
Nesebır'da Ortak Zanaatlar 
Merkezi açıldı. 

Avrupa Birliği'nin (AB) katılım 
öncesi fonlarından yararlana-
rak Bulgaristan – Türkiye Sınır 
Ötesi İşbirliği programından 
300 bin avro finansman alan iki 
belediyenin ortak projesi saye-
sinde Türk geleneksel zanaat-
ları Bulgaristan'da tanıtılacak. 
Proje, Bulgaristan-Türkiye sınır 
ötesi işbirliği programından fi-
nanse ediliyor. Karadeniz kıyı-
sındaki kasabada terk edilmiş 
iki katlı bir bina restore edildi, 
bir zamanlar hastane olan bi-
nanın yerine tanıtım, eğitim 
ve konferans salonları yapıldı. 
Uzun zamandır kendi kaderine 
terk edilmiş kalan Nesebır'ın 
eski hastanesinin bahçesinde 
yapılan altyapı düzenlemesi ile 
kurulan merkez, türkü ve dans 
gösterisinin yer aldığı konser ile 
açıldı.

Nesebır Belediyesinin AB fon 
kaynakları masası sorumlusu 

Galina Babeva şunları anlattı: 
“Bu ortak merkezin açılması 

bizim için çok önemliydi. Bele-

diye olarak farklı Avrupa prog-
ramlarına başvurmak, kültürel 
zenginliğimizi genişletmek, 
zanaatkarlarımızın işini geliş-

tirmek ve eserlerini Türkiyeli 
meslektaşlarıyla paylaşmak 
açısından biz bu projeye büyük 

önem verdik. 
Yerli yönetim bu ortak Bulgar-

Türk Zanaatlar Merkezi’nin yer-
li ve yabancı turistler için cazip 
yere dönüşmesini bekliyor. Açı-
lışta geleneksel Türk zanaatları 
da sergilendi. 

Edirne'nin ünlü meyve sa-
bunları ve süpürge sanatının 
tanıtımı ile faaliyete başlayan 
merkezde bu iki zanaatın ürün-
leri sergilendi. Edirne'den gelen 
konuklar, memleketin ve zana-
atlarının tarihi ve geleneğini 
anlattılar.

Açılışta konuşan Nesebır Be-

lediye Başkanı Nikolay Dimit-
rov, "Şehrimizin simgelerinden 
olan bir binayı yeniden hayata 

döndürüp, iki ülkenin ustalarının 
eserlerini sergileyebileceği kül-
türel bir işbirliği merkezine dö-
nüştürebilmiş olmaktan büyük 
onur duyuyoruz" dedi. 

Dimitrov, merkezin kültür tu-
rizmine katkı sağlayacağını da 
vurguladı. 

Nikolay Dimitrov, Edirneli or-
takları ile işbirliğini sürdürerek, 
çok yakında yeni bir projeye 
daha imza atacaklarını bildirdi. 
Çocuklara yönelik olacak bu 
projenin gerçekleşmesi sonucu 
Nesebır'ın eski şehrinde bir "ye-
şil" çocuk yuvası kurulacak ve 

buraya gelecek çocuklar çevre-
cilik ve yeşil enerji konusunda 
bilgi alabilecekler. 

Yapılan çalışmalar sonucu yıl-
sonuna kadar Bulgar gelenek-
sel zanaatların de tanıtılacağı 
Edirne'de benzer bir merke-
zin açılacağı öğrenildi. Bulgar 
zanaatkarlar Edirne’de asırlık 
Bulgar geleneklerini tanıtacak. 
Edirne’de de eski bir Osmanlı 
evi merkeze dönüştürüldü ve 
zanaatçılara yuva oldu. 

Nesebır Zanaatkarlar Oda-
sı Belediye Başkanı Nikolay 
Dimitrov’un girişimiyle kuruldu. 
İçinde ağaç oyma sanatı, ikona 
ressamları, arıcı ve farklı sanat 
dallarından temsilciler ve halk 
ustaları var. Aynı zamanda el 
örgüleri de sergileniyor. 

Nesebır’da yeni kurulan Zana-
atkarlar Odası Başkanı Mima 
Markova anlatıyor: 

“Bazı zanaatlar vardır, iyi ge-
lir sağlar. Ancak çok az genç 
bu işlerle uğraşır. Ben örne-
ğin sağlık görevlisiyim, ancak 
atölyeye gelip, el sanatları ile 
uğraşıyorum. Kriz turistleri de 
etkiledi, fakat gelenler atölyemi-
zi ziyaret ediyor, yaptıklarımızı 
çok beğeniyor. Eski Nesebır’da 
ise ustalarımız sokakta çalışı-
yor ve tüm güzel eserler gözler 
önünde yaratılıyor. Turistler de 
resim çekiyor, klipler hazırlıyor, 
kameraya çekiyor ustalarımızı... 
Ancak el işi, göz nuru eserle-
rimizi çok ucuz fiyata satmak 
zorunda kalıyoruz, diye yakındı 
Mima Markova.               BNR

Karamantsi Toplum Merkezi 60 Yaşında
Bundan 60 yıl önce (1952), 

Mineralni bani belediyesinin 
en büyük köylerinden biri olan 

Karamantsi’de (Karamanlar), 
dünyaca ünlü Türk şair-yazar 
Sabahattin Ali’nin adını taşı-
yan Toplum Merkezi (Okuma 
evi) kapılarını açıyor. Aktif bir 
kültür faaliyeti sürdüren Mer-
kez 1987 yılında “Soya Dönüş” 
(Bulgarlaştırma) sürecinde o 
da nasibini alıyor. Adı Azis Ki-
ril ve Metodiy kardeşler olarak 
değiştiriliyor. Bu nedenle de kü-
tüphanesindeki Türkçe kitapla-

rın sayısı günden güne kasten 
azaltılıyor ve sonunda raflardan 
kaldırılıyor. 

Toplum Merkezi’nin Sekreteri 
Kadriye Süleyman’ın anlattığına 
göre halihazırda kütüphanenin 
3500 kitabı ve 200 okuyucusu 
var. Maalesef kitaplardan sade-
ce 45-50’si Türkçe. 

Toplum Merkezinin 60. Kuru-
luş yıldönümü münasebetiyle 
dün, köy okulunun spor salo-
nunda tören düzenlendi. Açılı-
şından bugününe kadar Mer-
kezin hayatını anlatan bir slayt 

gösterisi ekrana getirildi. Töre-
ne davetli konuklardan Haskovo 
Zarya Toplum Merkezi Müdürü 
ve Mineralni bani Toplum Mer-
kezi Müdürü birer selamlama 
konuşması yaptılar. Rengarenk 
çiçek buketleri sunuldu. Kırca-
ali Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet özel 
davetli olarak yaptığı tebrik ko-
nuşmasında, dernek olarak her 
zaman arka dayak olacakları-
nı belirtti ve dernek adına çok 
sayıta Türkçe kitap bağışında 
bulundu. Toplum Merkezinde 
gelecekte yerli Türk gelenek ve 
göreneklerine daha fazla ağırlık 
verilmesini diledi. 

Kırcaali Recep Küpçü Ede-
biyat Kulübü üyelerinden şair 
Bayram Kuşku, Durhan Ali ve 
Ali Emin kendi yapıtlarını oku-
dular. Durhan Ali, üçüncü Son-
bahar Rüzgarı şiir kitabından 
Merkezin kütüphanesine hedi-
ye etti. 

Kırcaali’nin Gluhar (Sağırla) 
köyü, Mineralni bani ve yerel 
merkezin çocuk folklor grupları 
Türk ve Bulgar halk oyunların-
dan ve türkülerinden oluşan bir 
gösteri sunarak törene renk kat-
tılar.             Sebahat AHMET

Ekonomi Ödülleri Dağıtıldı
Bulgaristan’ın ekonomi sektöründe en prestijli ödüllerinden olan 

“Bay ve Bayan Ekonomi Ödülleri” dağıtıldı.
Sofya Ulusal Tarih Müzesi’nde düzenlenen törende, Türk Hava 

Yolları (THY) da “İş Sektöründe Özel Ortak” ödülünü aldı.
İkonomika Dergisi’nin 1992 yılından bu yana verdiği ödüller, bu 

yıl 33 isimden oluşan jüri tarafından, ülkenin en başarılı iş adamı 
ve iş kadınını önde gelen 45 yönetici arasında seçildi.

Törende “Bay Ekonomi” ödülü madencilik sektöründe 60 milyon 
avroluk yatırımla yılı tamamlayan Minstroy Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nikolay Vılkanov’a verildi.

“Bayan Ekonomi” ödülünü ise gıda sektöründe en hızlı gelişen 
Bella Bulgaria Şirketi Genel Müdürü Elza Markova aldı.

Ödül törenin başında kurulu geleneğe yenilik getirerek, jüri adına 
özel bir onur belgesi verileceği açıklandı. Jüri üyelerinden Hris-
to Hristov, 2012 yılında 20 yeni destinasyonla, dünyanın en çok 
ülkeye sefer yapan THY’ye “İş Sektöründe Özel Ortak” isimli bir 
onur belgesi takdim edilmesine karar alındığını bildirdi. Belge, THY 
Sofya Müdürü Cenk Öcal’a verildi.

Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY’nin böyle bir ödül 
almasından gurur duyduğunu belirterek, “Bu ülkeye değer veriyo-
ruz, bu ülkedeki iş adamlarına en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz 
ve bunun sonucunda, bu ödülü almak tanıtımımız açısından çok 
iyi oldu” dedi.

Resepsiyonla sona eren törende ayrıca bilişim teknolojileri, ta-
rım, küçük ve orta çaplı işletmeler gibi 7 dalda çeşitli ödüller dağı-
tıldı.                                                                     Kırcaali Haber
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Bulgaristan vatandaşı çareyi göçte buluyor
Bulgaristan nüfusu eriyor, 

nüfus yaşlanıyor, doğum ora-
nı düşüyor, Bulgarların sayısı 
azalıyor. Bu karamsar tablo 
bağlamında yurtdışına çalış-
maya gitmek veya göç etmek 
isteyenlerin sayısı da çığ gibi 
büyüyor. Ulusal Toplum Görüş-
lerini Araştırma Merkezi’nin ka-
muoyu yoklaması da bu eğilimi 
gözler önüne serdi. 

2012 yılında bu eğilim daha 
da belirgin bir hal aldı. Merke-
zin ana uzmanlarından Radost 
Pateva ayrıntıları aktardı: 

“Bu yıl Eylül ayı sonunda Bul-
garların yüzde 14’ü temelli ola-
rak ülkeyi terk etmek istediklerini 
söylüyor. 2009 yılında bu oran 
yüzde 11 iken, artık ülkesinden 
ümidi kesenlerin sayısı yüzde 
3 fazla. 30-39 yaş arasındaki 
insanlar ve 29 yaşına kadar 
olan gençler tüm beklentilerini 
vatanından göç etmekte gö-
rüyor. Üniversite mezunları ve 
işsiz kesimden olanlar daha da 
umutsuz kalmış ve çareyi yurt-
dışına çıkmakta görüyor”. 

Araştırma sorularını cevapla-
yanlardan yüzde 28’i çalışmak 
veya okumak amacıyla yurtdı-
şına çıkacaklarını, ancak temelli 
ayrılmayı düşünmediklerini ak-

tarmış. 30-39 yaş arası kesim-
den vatandaşların %63’ü oku-
mak ve ya çalışmak için ülkeyi 

terk etmek istiyor. Göç etmek 
isteyenlerin ortalama oranı Ro-
man ve Türk azınlığı mensup-
larında daha yüksek. Türkler 
işsizlikten yakınıyor ve büyük 

bir çoğunluğu gözü Bulgaristan 
dışına dikiyor. 

Bulgar ailesinin başlıca ön-

celikleri arasında çocuklarına 
iyi bir eğitim sağlamaktır. Artık 
daha seviyeli eğitimi yurtdışın-
da arayanların sayısı da hayli 
yüksek. 

Kendileri için değil de, çocuk-
ları söz konusu olunca, ebe-
veynlerin yüzde 67’si evlatlarını 

yurtdışına eğitime göndermeye 
hazır olduğunu ifade ediyor. 
2009’a kıyasala bu paragrafta 
da yüzde 3 yükselme var. Baş-
kentte veya büyük şehirlerde 
yaşayan ve genelde yaşları 
49’a kadar olan vatandaşlar 
çocuklarını ülke dışına eğitime 
göndermek istediklerini cevap-
lıyor. İnsanların yüzde 71’i ço-
cuklarının yurtdışında okuyup, 
çalışmasını teşvik ediyor, yüz-
de 36’sı ise çocuklarının temelli 
olarak Bulgaristan’dan ayrılma-
sına razı olduklarını vurguluyor. 
Daha yaşlılar, 60 yaş ve üzeri 
olanlar ise, hizmete muhtaç 
olarak, evlatlarının ülkeden ay-
rılmasına itiraz ediyor. 

Doktorlar Batı'ya kaçıyor!
Doktorların ülkeyi terk etme 

eğilimi devam ediyor. Her beş 

doktordan biri ülkeyi terk etmek 
istiyor. Yurt dışına giden dok-
torlar arasında en büyük payı 
anestezi uzmanları ve cerrah-
lar alıyor. Böylece hemşirelerin 
ardından anestezi uzmanları 
da ülkeyi terk etmeye başladı. 
Bulgaristan Hekimler Birliği’nin 
(BLS) verilerine göre, toplam 32 
bin sağlık görevlisinden her yıl 
yaklaşık 507 doktor ülkeyi terk 
ediyor. Yurt dışında çalışmaya 
giden hekimler arasında en 
büyük payı anestezi uzmanla-
rı ve cerrahlar alıyor. Bunların 
ardından ülkeyi terk edenler sı-
rasıyla üroloji uzmanları, orto-
pedi, travmatoloji gibi uzmanlar 
alıyor. BLS’nin verdiği bilgilere 
göre 2009’da 400, 2011’de ise 
1293 sağlık çalışanı Bulgaristan 
dışına çıktı. Tıp uzmanları en 
çok Almanya, Fransa, İngiltere, 
Kuzey İrlanda, Danimarka ve 
İsveç gibi ülkeleri tercih ediyor. 
Anesteziyoloji Derneği verileri-
ne göre ise birkaç yıl önce ül-
kede bulunan bin 500 anestezi 
uzmanından şimdi sadece 600 
kişi kaldı.

Bulgaristan’da bir anestezi 
uzmanı ortalama 700-800 leva 
maaş alırken, Fransa’da bu tür 
uzmanlar ayda 1350 ile 5 bin 
Euro arası ücret alıyor. Yurtdı-
şına gidenlerin yüzde 80'ini yeni 
mezunlar oluşturuyor. Genç 
doktorlar, göç ettikten sonra 
yabancı hastanelerde iş bulup, 
mesleklerinde tecrübe kazanı-
yorlar. Doktorlar ve sağlık per-
soneli Bulgaristan’da maaşlar-
dan yakınıyor, uzmanlarla göre 
değişen ve aralarında büyük 
uçurumlar olan ücretleri şikayet 
ediyor, hastanelerde araç gereç 
yetersizliği ve modern cihazların 
eksikliğinden memnuniyetsizli-
ğiyle soluğu yurtdışında atıyor. 

                                      BNR

Bulgaristan’a yapılan yatırımlarda artış var
Bulgaristan Yatırımlar Ajansı 

(BAİ) İcra Müdürü Borislav Ste-

fanov basına batı ülkelerinden 
büyük bir şirketin Bulgaristan’da 
1 500 ile 2 000 arası iş yeri aça-
cağını bildirdi. 

Stefanov, birkaç haftaya kadar 
bu konu hakkında ayrıntılı bilgi 

verileceğini kaydetti. Daha iki 
şirketin Bulgaristan’da iş yap-
maya ilgi gösterdikleri, fakat 
henüz ülkemizle Romanya ara-

sında tercih yapmada tereddüt 
ettikleri açıklandı. 

BAİ İcra Müdürü, “Outsourcing 
(dış kaynak kullanma) yatırım-
cılar tarafından tercih edilen bir 
faaliyet ve genelde maliye ve 
muhasebecilik alanında iş yap-
maktan ibarettir” diye sözlerine 
ekledi. Bulgaristan Dış Kaynak 
Kullanma Derneği kuruldu. 
Stefanov’un ifadesine göre bu 
derneğin kurulması çok iyi bir 
adımdır. 

Borislav Stefanov, eylül ayı-
nın sonuna kadar yatırımlarda 
yaklaşık 250 milyon euro artış 
olduğunu söyledi. O, 2012 yı-
lının başından bu yana 1 mil-
yar euro’ya yakın yatırımlar 
yapıldığını belirtti. Kıyaslama 
yapılacaksa, geçen yıl aynı dö-
nemde 710 milyon euro yatırım 
yapılmıştır. Yılın sonuna kadar 
dışarıdan yatırımlarda geçen 
yıla göre yaklaşık yüzde 10-15 
oranında artış olacağını tahmin 
ediyor. 

Stefanov’un ifadesine göre 
Bulgaristan’da yabancı yatırım-
cılara yönelik alınan yasal ön-
lemler yeterli değil ve ekonomik 
krizin getirdiği istemlere uymu-
yorlar. Stefanov, “Üstelik kanun-
da ülkede iş yerleri açan yaban-
cı yatırımcılara işçi sigortaları-
nın devlet tarafından ödenmesi 
gibi mali kolaylık sağlanmasına 
yönelik düzenleme yapılsa bile 
Maliye Bakanlığı’nın bunun için 
mali kaynak tahsis edeceği ga-
rantili değil” diye izah etti.

Ahmet Davut, Almanya’dan 
altın madalyalarla döndü

Momçilgrad’dan (Mestanlı) Ahmet Davut, Almanya’nın 
Bensheim kentinde düzenlenen Masa Tenisi Turnu-
vasında birinci oldu. Ahmet Davut, birinciliği bireysel 
yarışmada 60-64 yaş grubu kategorisinde elde etti. 
Bensheim’dan bir masa tenisi oyuncusu ile birlikte ka-
tıldığı çift yarışmasında da birincilik elde etti. 

64 yaşındaki Ahmet Davut, 25-30 yaşındaki yarışma-
cılara karşı da yarışmaya karar verdi ve üçüncü yeri 
kazandı.                                                Kırcaali Haber

Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği 24 Kasım 

Öğretmenler Gününü Kutladı
Güney Bulgaristan Türkçe 

Öğretmenleri Derneği üyeleri 
24 Kasım Öğretmenler Günü 
vesilesiyle 
düzenle -
nen kut-
lamalara 
katıldılar. 
T ü r k ç e 
öğretmen-
l e r i nden 
oluşan bir 
heyet Fili-
be Atatürk 
K ü t ü p -
hanes in i 
z i y a r e t 
et t i. Kütüphanede yapı-
lan konuşmalarda Mustafa 
Kemal Atatürk’ün eğitime 
verdiği önemini ve yaptığı 
çalışmalarını bir kez daha 

hatırlatmış oldular. T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu’nda düzen-
lenen etkinliğe de katılan öğ-

retmenler, Bulgaristanlı öğret-
menlere göstermiş olduğu ilgi 
ve yakınlıktan dolayı Başkon-
solos Şener Cebeci’ye teşek-
kür ettiler.
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BGF tarafından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’e sunulan rapor
Sayın Cumhurbaşka-

nı, 
Balkan Türkleri Göç-

men ve Mülteci Der-
nekleri Federasyonu 
(BGF) ve kendi adıma 
sizleri hürmet ve saygı 
ile selamlıyorum.
Sizlere “Hoşgeldiniz 

” demek benim için bir 
onurdur.
Türkiye’deki ziyareti-

nizden istifade ederek 
Bulgaristan’da yaşayan 
soydaşlarımız, 1.5 mil-
yon Müslüman Bulga-
ristan ve Avrupa Birliği 
vatandaşının sorunla-
rını sizlere aktarmak 
istiyorum.
Bizlerin hedef ve is-

teği Bulgaristan sı-
nırları içinde yaşayan 
azınlıkların, özellikle 
Müslüman-Türk azınlı-
ğının, Bulgaristan’daki 
etnik ve kültürel hassa-
siyet içinde birlik ve be-
raberlik içinde yaşama-
ya devam etmeleridir. 
Bu görüşme vasıtasıyla 
Bulgaristan’daki Müslü-
man Türk topluluğunun 
çözüm bekleyen baş-
lıca sorunlarını genel 
hatlarıyla temel baş-
lıklar altında özetleyen 
mektubu dikkatinize 
sunmak istiyoruz.
1. Müftülük seçimi 

ve yeni yönetimin se-
çimindeki usul
Ülkedeki iki en büyük 

inanç grubunu temsil 
eden Bulgaristan Or-
todoks Kilisesi ve Bul-
garistan Müftülüğü ’nün 
kanunlardaki eşit olma-
yan hakları sık sık ara-
mızda ve ilişkilerimizde 
sorunlara yol açmakta-
dır. Ülkedeki en büyük 
ikinci dini topluluk olan 
Müslümanlar, müftülük 
seçimlerinde atanacak 
müftülük yönetiminin 
belirlenmesinde düzenli 
olarak kayıt sıkıntısı ya-
şamaktadır. Dini haklar 
ile alakalı yetersiz kalan 
kanun ve kayıt yönte-
mindeki sıkıntılar, sık 
sık eski müftüler ile hu-
kukçuları karşı karşıya 
getirmekte, bitmeyen 
tartışmalara ve prob-
lemlere yol açmaktadır. 
Son bir yıl içinde süku-
nete rağmen, yasal dü-
zensizlikler ve usulsüz-
lükler göz önündedir.
2. Devlet ve Özel 

Okullarda Ana Dilin 
Öğretilmesi

İlk ve ortaokullardaki 
ana dilin öğretilmesin-
de hala sorunlar bulun-
makta ve bunun yasal 
boşluğu henüz dolduru-

lamamıştır.
Belirli sayıda öğren-

cinin olması, günün 
uygun olmayan saat-
lerinde eğitim, Türkçe 
öğretmen bulmadaki 
sıkıntılar, öğretmenlerin 
ücretlerinin finansmanı 
ve diğer hususlar ana 
dilin öğrenilmesinde 
öğrenci ve velilere sı-
kıntılar doğurmaktadır.
Avrupa üyesi olan 

Bulgaristan’ı demok-
ratik süreçte hızla iler-
leyen ve totaliter re-
jimden daha aydınlık 
bir durumda görmek 
istiyoruz. Totaliter re-
jim döneminde 1970’li 
yıllarda Bulgaristan’da 
haftalık 4 saat Türkçe 
eğitimi vardı. Bugünkü 
AB üyesi Bulgaristan 
eskiye nazaran daha iyi 
bir durumda olmalıdır. 
Biz ana dilimizi öğre-

nirken en azından bu 
saat dilimi kadar eğitim 
almak istiyoruz. Ana di-
lini iyi bilen bireyler di-
ğer dilleri de daha etkin 
ve güzel konuştuklarını 
unutmamamız gereki-
yor. Türkiye’de yaşayan 
Bulgaristan göçmenleri 
ana dillerini iyi bilmedik-
leri gibi Bulgarca’yı da 
iyi bilmemektedir. Bizler 
ana dilini etkin kullanan 
ve Bulgarcayı da iyi bi-
len nesillerin yetişme-
sini istiyoruz. Anadilde 
Eğitim, Bulgaristan’ın 
mevcut Anayasa ve 

Ulusal Azınlıkların Ko-
runması için Çerçeve 
Sözleşmesi temelin-
dedir. Bunun yanında 
Türkiye’de doğan çifte 

vatandaşlarımızın ço-
cukları Bulgarcayı bil-
memektedir. Bu konuda 
Bulgaristan devletinden 
kursların desteklenmesi 
ve verilecek sertifikalar 
ile bu konuya katkı yap-
masını talep ediyoruz.

3. Bulgaristan Müs-
lüman Topluluğuna 
İade Edilmeyen Vakıf 
malları
İade edilmeyen vakıf 

malları, toprak, mülk, 
binalar Bulgaristan’daki 
Müslümanların istifade 
etmesi için vaat edil-
miştir. Fakat bunlar 
totaliter rejim dönemin-
de kamulaştırılmıştır. 
Bulgaristan’daki Müs-
lümanların vakıf mal-
larının iadesi tamamen 
yargının iradesine kal-
mış bulunmaktadır. İs-

teğimiz bu sürecin ko-
laylaşması ve kanunlar 
etrafında güvenceye 
alınmasındır. Özellikle 
bar, restoran vb. gibi 
amaçlar için kullanı-
lan bu dini mekânların 
bu kullanımdan dolayı 
büyük bir rahatsızlık 
içinde olduğumuzu ilet-
mek istiyoruz. Hiçbir 
dini mekânın bu şekil-
de kullanılmasını doğru 
değildir.
4. Müslüman karşıtı 

Rasist söylemler ve 
nefret ifadeleri 
1990 Bulgaristan’ın 

demokrat ik sürece 
g i rmesine rağmen 
Müslüman-Türk karşıtı 
söylemler, ırkçı söy-
lemler devam etmek-
tedir. Milliyetçi partiler 
aşırı söylemlerle, dü-
zenledikleri mitinglerle 
azınlıklar üzerindeki 
baskının artmasına ve 
körüklenmesine des-
tek vermektedir. Bazı 
politikacılar ve siyasi 
çevreler azınlıklar hak-
kında kötü düşüncelerin 
oluşmasına, korkunun 
meydana getirilmesin-
de önemli etkileri vardır. 
Aramızdaki birçok eko-

nomik, kültürel, politik 
sorunları ile uğraşma-
mız gerekirken, aslında 
en sorunsuz konu olan 
Bulgaristan’daki Müs-
lümanları ile meşgul 
olmaktayız. Mitingler-
de sık sık on dakikalık 
Türkçe haberlerin kaldı-
rılması ve ana dil konu-
su bahis edilmektedir.
5. Camilerin ve dini 

yapıların yapılmasın-
daki sıkıntılar 
Önemli sorunlardan 

biri de Bulgaristan’daki 
Müslümanların cami, 

dini ve kültürel yapıların 
inşasında karşılaştıkla-
rı sıkıntılardır. Devletin 
çeşitli kademesindeki 
idarecilerin bu konu-
ya gereken hassasi-
yeti göstermediklerini 
ve hukuksal boyutunu 
göz ardı ettiklerini dü-
şünüyoruz. Bu konuda 
özellikle Sofya kül-
tür merkezi, Burgaz, 
Sofya’daki ikinci camii, 
Samokov örnek olarak 
gösterilebilir.
6. İş Adamlarına Vi-

zede Kolaylık 
Şirket veya işyeri sahi-

bi olduklarını ispatlayan 
iş adamlarına vize ko-
nusunda çeşitli kolaylık-
ların sağlanması gerek-
mektedir. Sağlanacak 
bu kolaylıklar hiç kuşku-
suz iş adamlarının daha 
rahat yatırım olanakları 
bulmasını sağlayarak 
istihdamın artmasına 
katkı sağlayacaktır.
7. Vatandaşlık Hakkı 

ve Vizede Kolaylık 
2012 yılında Yeşil 

pasaportlara vizenin 
ka lkmasını  önem -
li bir gelişme olarak 
kabu l  e tmek tey iz . 
Bulgaristan’da doğmuş 

Türk vatandaşlarının 
neredeyse tamamının 
Bulgaristan’da akraba-
ları vardır. Bu şekilde 
olup Bulgaristan’da 
doğmuş insanların en 
azından yılda bir defa-
ya mahsus Bulgaristan’ı 
vizesiz ziyaret etmeleri 
sağlanmalıdır. Bizler 
bunun ekonomiye de 
önemli katkılar sağla-
yacağını inanıyoruz.
8. 1989 yılından önce 

Bulgaristan’dan göç 
etmişlerin Bulgar va-
tandaşlığının verilme-

si 
1989 yılından önce 

Bulgaristan’dan göç 
etmişlerin Bulgar va-
tandaşlığının verilme-
si. 1989 yılından önce 
göç etmiş soydaşların 
beklenti ve hayallerin-
den biri de eski vatan-
daşlıları olan Bulgar 
vatandaşlığını tekrar 
almalarıdır.
Özellikle kendi istekle-

riyle gelmemiş ve reşit 
olmayan bireylere bu 
jestin yapılması gerek-
mektedir. (Bulgar va-
tandaşlığı kanununda 
buna uygun bir madde 
yer almakta olup, Bul-
gar vatandaşlığı için 
ilgili kişilerin belirli sü-
reler zarfında 3 yıl ika-
met etmelerini istemek-
tedir.) Bu durumda olan 
insanların bu konuya 
büyük bir ilgi göstere-
ceklerini ve bunun eko-
nomik yansımalarının 
da gayet iyi olacağını 
düşünüyoruz. 
B u n d a n 

Bulgaristan’daki Türk-
lerin de büyük mem-
nuniyet duyacaklarını 
biliyoruz.
9. Sosyal Hakların 

Tanınması 
1968 yılında ikili devlet 

anlaşmalarıyla göç et-
miş olanların Bulgaris-
tan ve Türkiye’de prim 
ödemeleri mevcuttur. 
Bu konuda Türkiye ve 
Bulgaristan arasında 
Sosyal Güvenlik ala-
nında önemli boşluklar 
bulunmakta olup bu yıl-
larda göç etmiş olanlar 
bu haklarını alamamak-
tadır. Aynı şekilde olan 
Almanya ve Türkiye 
vatandaşları bu hakla-
rından istifade edebil-
mektedir. Bu yönteme 
göre ilk staj kaydının 
hangi ülkede olduğu 
önemli olmayıp sürekli 
olarak ikamet edilen ve 
bulunulan ülke ön plana 
çıkmaktadır. Buna ben-
zer bir anlaşma Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 
imzalanabilir ve bu ko-
nunun mağdurları hak-
larını almış olurlar. 1968 
yılında buna benzer an-
laşmaların Bulgaristan 
ve Türkiye arasında 
imzalanmış olmasına 
karşın fiilen uygulama-
ya geçmiş değildir.
Doç. Dr.  Yüksel 

Özkan  BGF Başkanı
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Kırcaali İl Futbol Birinciliği yarı sezon maçları tamamlandı
Ardino (Eğridere) Yu-

nak futbol takımı Kırcaali 
İl Futbol Birinciliği sonba-
harda yapılan ilk yarı mü-
sabakasında 5 galibiyet 
ve 3 mağlubiyet elde ede-
rek üçüncü sıraya dizildi. 
Birinci yeri hakkıyla Mom-
çilgrad (Mestanlı) Rodopi 
futbol takımı, ikinciyi ise 
Krumovgrad (Koşukavak) 
Levski takımı kazandı. 
Dördüncü yerde Çerno-
oçene (Yeni Pazar) İskra 
takımı, en son yerde ise 
Şiroko Pole (Sürmenler) 
Baykal takımı bulunuyor. 

Sonbaharda oynanan 
tüm maçlarda seyircilerle 
futbolcular iyi tutum gös-
terdiler. Fakat mali kaynak 
yetersizliğinden karşılaş-
maların büyük bir bölümü 
gerçekleşmedi ve bundan 
dolayı birçok maç kaybe-
dildi. Krizden dolayı Most 
(Köprülü) köyü takımı İl 
Birinciliği ilk yarı maçla-
rının yarısında katılımına 

son verdi. 
Sekiz aşamada Yunak 

takımı toplam 18 gol ger-

çekleştirdi. En çok gol 6 
olmak üzere Ozan Mu-
talibov attı. Genç oyun-

culardan oluşmasına 
rağmen takım İl Birinciliği 
sonbahar maçlarında çok 

başarılı oynadı. Özellikle 
Ardino’da Ferdi Veliev’in 
öğrencileri, büyük neşe, 

özgüven, mükemmel tak-
tik disiplin içerisinde oy-
nayarak Yunak stadının 

fethedilmez bir kale oldu-
ğunu kanıtladı. Ardino’da 
futbolcular, toplam 12 gol 

atarak 4 galibiyet elde 
etti. 

Yunak Futbol Kulübü 
Başkanı Ceylan Mutali-
bov, “Yunak takımı için 
en büyük ayıplık son-
bahar kampanyası ba-
şında Çernooçene’de 
yerel İskra takımına 7:1 
yenilmesi oldu. O za-
man Yunak takımı temel 
oyuncuları olmaksızın 
maça geldi, gençlerde 
ise sanki kazanma hırsı 
yoktu ve bu da sonuç-
larda görüldü. Ferdi 
Veliev’in öğrencilerine 
ne söylediğini bilemem, 
fakat diğer üç maçta on-
lar Levski (4:3), Baykal 
(2:0) ve Vırbitsa’ya (3:2) 
karşı üç galibiyet ka-
zandılar. Takımın tekrar 
bilinen yüzünü gördük. 
Sonbahar yarışmasının 
sonuna doğru Perperek 

köyünde yerel “Perperi-
kon” takımına yedek kapı-
cımızın hataları yüzünden 
4:1 yenilmemiz hiç iyi ol-
madı. Momçilgrad kentin-
de lider “Rodopi” takımına 
4:1 yenilmemiz beklenilen 
bir şeydi. Sonuçta Yunak 
takımı sonbahar yarı se-
zon maçlarında çok iyi 
performans gösterdi, iyi 
skor elde etti ve hakkıyla 

ilk üç sırada bulunuyor. 
Yönetimin amacı, takı-
mın futbol oynama dene-
yiminin artması, gelişme-
si ve gelecekte İl Futbol 
Birinciliği’nde tekrar faktör 
haline gelmesidir” diye 
yorumladı. 

Sayın Mutalibov, “Ardino 
Belediyesi adına Belediye 
Başkanı Resmi Murat’a 
kulübe verdiği mali des-
tekten dolayı ve Ardino’da 
futbolun gelişmesi için fi-
nansmanlar ayıran tüm 
sponsorlara da teşekkür 
ederiz” dedi. 

Sohbahar yarı sezon fi-
nal sıralaması:

1. Momçilgrad “Rodo-
pi” -26-2 21

2. Krumovgrad “Levs-
ki”- 26 -11 18

3.Ardino “Yunak”- 18-
20 15

4.Çernooçene “İskra”- 
18-11 14

5.Perperek “Perperi-
kon”- 18-14 12

6. Benkovski (Killi) 
“Vırbitsa”- 14-13 8

7.Cebel (Şeyh Cuma)- 
7-16 7

8.Şiroko Pole “Bay-
kal”- 4-20 3

9. Most-5-29 1

       Güner  ŞÜKRÜ

Hürriyet ve Şeref Halk Partisinin 
Kuruluş Toplantısı Düzenlendi

1 Aralık 2012 tarihin-
de Sofya Kültür Sara-
yında 1015 delegenin 
katılımıyla Hürriyet ve 

Şeref Halk Partisinin 
/HŞHP/ Kuruluş Top-
lantısı Yapıldı. Yeni 
partinin genel başkanı 
Korman İsmailov se-
çildi. 
Yeni oluşum siyasi 

konumlamada Merkez 
sağda yer alması bek-
leniyor. Kuruluş kurul-
tayına Kırcaali ilinden 
de elliden fazla kişi 

katıldı.
Yurtdışı misafirler 

arasında Türkiye Cum-
huriyeti iktidar partisi 

AKP’nin Genel Sek-
reteri Haluk İpek ve 
Türkiye -Bulgaristan 
Parlamentolar arası 
Dostluk Grubu Baş-
kanı Mustafa Öztürk. 
GERB’i temsilen Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov 
vardı. Ayrıca Make-
donya ve Karadağ’dan 
birer bakan, Makedon-
ya Türk Demokrat Par-

tisi genel Başkanı Dr. 
Kenan Hasip, Karadağ 
başmüftüsü de misa-
firler arasındaydılar. 

Bulgaristan genelin-
den ise SDS ve NDSV 
başkanları, üç tarım 
partisinin de başkan-
ları, ENP başkan yar-
dımcısı birer kutlama 
mesajı okudular.
Kurultayda başkanlık 

için iki aday gösterildi. 
Kasim Dal yarışma-
dan çekilerek Korman 
İsmailov oyların tama-

mını alarak başkan 
seçildi.
Yeni seçilen 13 kişilik 

yönetimde Kırcaali’den 
39 yaşındaki Tasim Ta-
sim yer alıyor. Diğerle-
ri de sırasıyla Korman 
İsmailov – Genel baş-
kan, Kasim Dal, Rus-
lan Semerciev, Dr. Mü-
yesser Solak, Dr. Emi-
liya Toşeva, Veselin 
Penev, Orhan Koşucu, 
Mustafa Mustafa, Kris-
tiyan Yonçev, Kemal 
Tinev, Mithat Mehmet 
ve Ognyan İsaev.
Önümüzdeki günler-

de yönetimin bir ara-
ya gelip dört başkan 
yardımcısı belirlemesi 
bekleniyor. 
Bulgaristan Milli Rad-

yosuna demeç veren 
İsmailov, partisinin 
genel seçimlere ken-
di başına katılıp %4 
barajını aşmalarında 
şanslarının büyük ol-
duğunu, ancak seçim-
lerin yaklaştığı aylarda 
icabında koalisyon ola-
rak da seçimlere katı-
labileceklerini söyledi.
        Kırcaali Haber

Bir yıl zarfında devlete olan 
eski vergiler kapatılmalı
Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzere 

Ulusal Gelir Ajansı (NAP) yetkilileri, tüm vatandaş ve 
şirketlerin vergi idaresinin yardımıyla 1 Ocak 2014 
tarihine kadar süresi geçen tüm vergi ve sigorta 
borçlarını kapatmaları gerektiğini bildirdiler. 

Kanun değişikliği, 1 Ocak 2008 tarihinden önce 
toplanan vergi ve sigorta borçlarını kapsıyor. Eğer 
dava açılması yüzünden durdurulmazsa, vergi yü-
kümlülüklerinin süresi 5 yıldır. 

NAP’tan, “Meclis, KDV Kanunu’nun geçici hü-
kümler ile 10 Kanunu ve diğer vergi kanunlarında 
değişiklikler kabul etti, fakat çoğu metinler açıklan-
madan kaldı.

Vergi süresi otomatik olarak yürürlüğe girmiyor. 
Yükümlünün yazılı itirazı sonrası uygulanıyor” diye 

belirttiler. 
Bu kanun düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayın-

lanmış değil. Fakat milletvekillerinin değişiklik öner-
diği metne göre, yeni kanun düzenlemesiyle vergi 
ödeme sırası değiştiriliyor. 

Yeni hükümlere göre, süresi 1 Ocak 2008 yılın-
da dolmuş ödenmemiş yükümlülükler için 1 Ocak 
2014 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 
169. maddesinin 4. fıkrası uygulanacak. Bu fıkrada 
yapılan değişiklikle bir yükümlünün NAP’ın tespit 
ettiği birkaç kapatılmayan yükümlülüğü varsa ve 
zorunlu olarak toplanılmasından önce ödeme du-
rumunda değilse ve eğer kanunlar başka bir şeyi 
hükmetmezse, süresi en erken dolan borcu kapat-
ması gerekiyor. Bu hükme göre bir vatandaş 2014 
yılında mevcut bir vergi veya sigorta yükümlülüğünü 
ödemek istediğinde süresi dolmuş yükümlülükleri 
bulunuyorsa, NAP yapılan ödemeyi eski borçlara 
yöneltecek.                                      Kırcaali Haber
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TRT, Kırcaali’de Balkan Savaşı için belgesel çekti
Türkiye Radyo ve Televizyo-

nu (TRT) kurumundan bir ekip 

Kırcaali bölgesinde Balkan 
Savaşı’nı anlatan bir belgesel 

çekti. 
Film, TRT Belgesel kanalın-

da “Yüzyıllık Hikayeler” prog-
ramında yayınlanacak. Yapım-

cı Yıldırım Eskici, yönetmen 
Sibel Değer ve kameramanlar 

Mazlum Demirbağ 
ve Fatih Gençbay, 
Ardino’nun (Eğridere) 
Brezen (Halaçdere), 
Bogatino (Çorbacı-
lar), Mleçino (Sütke-
siği), Gorno ve Dol-
no Prahovo (Yukarı 
ve Aşağı Tosçalı), 
Podkova (Nalbant-
lar) köylerinde çekim 
yaptılar. 
TRT ekibi, Balkan 

savaşı ile ilgili böl-
gede yaşlı insanlar-
la röportajlar yaptı. 
Türk TV’cileri Rodop 
Dağları’nın inanılmaz 
güzelliğine hayran 

kaldı. 

Yapımcı Yıldırım Eskici, 
“Projeyi 6 ay önce başlattık. 
Sırbistan, Makedonya, Bosna-
Hersek, Karadağ, Arnavutluk, 
Macaristan ve Yunanistan’da 
çekimler yaptık. Balkan Sava-
şı ile ilgili çok ilginç hikayeler 
var ve onlar geçmişten bir 
ışık olması için nesilden ne-

sile aktarılmalıdır. Bu konuda 
Müslümanlarla da konuştuk, 
Hıristiyanlarla da” diye açıkla-
mada bulundu. 
Belgeselin 2013 yılının mart 

ayının başında yayınlanması 
planlanıyor, 13 seriden ibaret 
olacak. 
                 Güner ŞÜKRÜ


