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Bulgaristan Türkleri Şehitlerini Andı
Resmiye MÜMÜN

Bulgaristan Türkü, 28
yıl önce soykırım sürecini protesto etme esnasında hayatını kaybeden
17 aylık Türkan bebeğin
ve tüm şehitlerin anısına
Kirkovo’nun (Kızılağaç)
Mogilyane (Kayaloba) köyünde düzenlenen anma
töreninde bir araya geldi.
Kırcaali bölgesi ve yurdun çeşitli bölgelerinden
gelen Türklerin yanı sıra,
Türkiye ve yurtdışından
çok sayıda vatandaş ve
soydaşlımız anma törenine katıldı. 26-27 Aralık
1984 tarihleri arasında o
zamanki Benkovski Belediyesi Kayaloba (Mogilyane)köyü kenarına,
Yurtçular ve etraf köylerden kadın, erkek ve çocuk olmak üzere yaklaşık
10 000 Türk, soykırımını
protesto etmek için toplanıyor. Milis (Polis), toplanan halkı dağıtmak için
müdahale edince halkın
tepkisiyle karşılaşıyorlar.

Bu sırada milisin ateş
açması sonucu üç kişi
hayatını kaybediyor. Hayatını kaybedenler Kitna
köyünden Musa Yakup,
Kayaloba’dan Ayşe Hasan ile 17 aylık Türkan
bebek. Köylüler evlerine
dönme esnasında yollarda bir katliam daha
yaşanıyor. Sayısı bilinmeyen birçok Türk sıra
sopasından geçirilmiştir.
Zorluk çıkaran ve karşı
gelenler ise Belene temerküz kampına sürgün
edilmiştir.
Anma töreni programı
Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Karadayı’nın
kızı Aysel’in gitar eşliğinde Türkan Bebek anısına bestelediği şarkıyı okumasıyla başladı.
Eskiden Türk Tiyatrosu
adıyla bilinen Kırcaali
Tiyatrosu’nun “Kadriye
Latifova” Sahnesi oyuncuları, Türkan ve tüm şehitler anısına hazırlanan

özel bir temsil sundular.
Uygun müzik eşliğinde
okunan Türkçe ve Bulgarca şiirler, yaşanan feci
olayları ve dehşeti adeta
canlandırdı. Herkesi duygulandırdı. Bu yıl da, Türkan bebeğe hasredilmiş
şarkı, dinleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Temsi sonunda Bulga-

ristan milli marşı ve ardından da Avrupa Birliği’nin
marşı okunmasıyla anma
törenine katılanlar saygı
duruşunda bulundular.
Anma töreninde resmi
konuklar arasında Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan
Yardımcıları Lütfi Mestan ile Ruşen Riza, HÖH

diyalogda herhangi bir
gerilim yaşanırsa hızlı bir

kullanacaklar." dedi.
Başmüftü Aliş, İslam
Enstitüsü ve caminin yer alacağı İslami eğitim
kompleksin izin
a ş am alar ın da
problemleri aktardı. Plevneliev
ise yakında Eğitim Bakanı Sergey İgnatov'un
söz konusu sorunu başmüftüyle ele alacağını
ifade etti.
Cumhurbaşkanı Plevneliev, Türkiye
ziyaretinde göçmen bir
aileye misafir olduğunu
ve çok sıcak karşılandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Plevneliev, Başmüftü Aliş'i Ziyaret Etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
Başmüftü Mustafa Aliş'i
makamında ziyaret etti.
Bulgaristan'da ilk defa
bir cumhurbaşkanın başmüftülük binasına teşrif
ederken, olaya medya
mensupları yoğun ilgi
gösterdi. Yaklaşık 50
dakika süren ikili görüşmede Bulgar istan'da
yaşayan Müslümanların
sorunları ele alındı.
Başmüftülüğe ayak basan ilk kez bir cumhurbaşkanı olarak memnuniyet duyduğunu söyleyen
Plevneliev, Noel öncesi
ülkedeki tüm dini temsilciliklerle görüşeceğini
belirtti.
Başmüftülüğün, 2013'te

sona eren bazı devlet
mülkleri üzerindeki ta-

sarrufunun uzatılması
için de çalışmalar yapılacağını kaydeden Plevneliev, "Bulgaristan'daki
dini cemaatler olarak
birlik sağladığımızı düşünüyorum. Dinler arası

iletişim ile bunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim
için önemli olan insanların özgürlüğünü ve barışı
korumaktır. Ondan sonra
insanlar din mensubiyetini
konusunda kendi tercihini

Kırcaali Haber

Gençlik Kolları’nın tüm
yönetimi beraberinde
olarak HÖH Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük,
HÖH Kırcaali İl Başkanı
ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz,
T.C. Filibe Konsolos Vekili Ahmet Keloğlu, Kırcaali milletvekilleri Necmi Ali, Ünal Tasim, HÖH
Merkez Yürütme Kurulu
Genel Sekreteri Mustafa Karadayı, Merkez
Yürütme Kurulu üyeleri
Ceyhan İbramov ve Arif
Aguş, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk,

Bursa BAL-GÖÇ Başkan
Yardımcısı Sadık Yılmaz
ve beraberinde Günaydın İzmirli ve Veli Öztürk,
Bursa Balkan ve Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı
ve Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Zülfettin Hacıoğlu,
Lüleburgaz BAL-GÖÇ
Başkanı Nedim Dönmez ve Babaeski BULTÜRK Derneği Başkan
Yardımcısı Seyit Aliş,
Sarnıç BAL-GÖÇ Şube
Başkanı Halim Garip,
İzmir BAL-GÖÇ Başkan
Yardımcısı Ayvaz Öztürk,
Buca BAL-GÖÇ Başkanı
Hüseyin Paşaoğlu, HÖH
Ege Bölgesi temsilcisi
Mehmet Serbest, Bursa
Killiler Derneği Başkanı
Mümün Kaşmer, Siyasi
Tutuklular Vakfı Başkanı
Halil Rasim, Türkan’ın annesi Fatme Öztürk ve babaannesi Ayşe Mollahasan, şehit Ayşe Hasan’ın
oğlu Fikri Aliosman ve torunu Zekeriya Hasanoğlu
hazır bulundular. Ayrıca
Kırcaali, Smolyan, Haskovo illerinden belediye
başkanları, meclis başkanları, ülke çapından
siyasi mağdurlar, şehit
yakınları, Türkiye’ye göç
etmiş vatandaşlarımız
anma törenine katıldılar.
Ev sahibi konumundaki
Kirkovo Belediye Başka-

Devamı 4’te
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2013 yılın devlet bütçesinde emekli maaşlar için 7,9 milyar leva ayrıldı
Parlamento ikinci görüşülmesinde 2013 Yılı Devlet Kamu Sigortası (DOO) bütçesinin genel
çerçevesini kabul etti. Bütçede
gelir ve destekli bütçe transferleri 9,055 milyar leva olacak.
Gider ve genel hükümet transfer harcamalarının 9,051 milyar
leva olması bekleniyor. Planlanan bütçe açığı 3,452 milyon
leva. Yaklaşık 2 milyar leva
kaynak eksikliğini kapatmak için
Merkezi Yönetim Bütçesi’nden
ek sübvansiyon olarak karşılanacak.
DOO bütçesinde gider ve
genel hükümet transfer harcamalarının 7,9 milyar levaya
yakın en büyük bölümü emekli
maaş ödemeleri için yapılacak.
Bunlardan 7 531 058 500 leva
DOO’dan, 321 516 800 leva ise
devlet bütçesinden sağlanacak.
Aynı zamanda 1 milyar levayı
aşkın bir para sosyal yardım ve
tazminat ödemeleri için harcanacak.
Parlamento’da milletvekillerin
çoğu Bulgaristan İçin Koalisyon
tarafından yapılan DOO bütçesinin 700 milyon leva ile yükseltilmesi önerisini reddettiler.
Muhalif partiler, emekli maaş,

işsizlik ve annelik parası için
daha fazla mali kaynak olması için gelir ve konsolide bütçe

ristan Ulusal Televizyon (BTA)
ve Bulgaristan Ulusal Radyo’da
(BNR) yayınlanması önerisi de

Onlardan sigorta gelirleri 5 821
443 300 leva. Gider ve transferler bölümünde 7 531 079

transferlerinin yükseltilmesini
önerdiler. Bunun yanı sıra sol
partilerin bütçe tasarısı görüşmelerinin canlı olarak Bulga-

reddedildi.
Emekli Maaşlar Fonu bütçesine gelince gelir ve transferler
5 821 993 300 leva miktarında.

200 leva harcanması planlanıyor. DOO hesabına ödenecek
emekli maaşlar 7 486 326 800
leva miktarındadır.
Emekli Maaşlar Fonu’nun bütçe açığı 1 709 085 900 leva,
Çalışma Faaliyetleri Dışında
Emekli Maaşlar Fonu’nda ise
gelir ve transferler üzere toplam 323 703 100 leva tutarında
olması planlanıyor.
Parlamento İş Kazası ve Profesyonel Hastalık Fonu bütçesini de kabul etti. Bu bütçe gider
ve transferlere göre 123 439
400 leva miktarındadır.
Milletvekilleri 1 Ocak-31 Mart
2012 tarihleri arasında sigorta stajı ve yaşlılık için asgari
emekli maaşının 145 leva, 1
Nisan’dan itibaren ise 150 leva

Minik Atakan Gruevo’da bulunanları duygulandırdı
İsmail KÖSEÖMER

“Ölüm Allah’ın emri biliriz, bu
konuda asla şüphelenmeyiz.
Vatan için, namus için can verdiniz, nur içinde yatasınız kahraman şehitlerimiz…”
Aralık sonu Momçilgrad (Mestanlı) bölgesinde acı anılar yeniden tazelendi. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da demokrasi şehitleri

Bekir, Mustafa Ali ve Mustafa
İbrahim hala yakalanamayan
cellatlar tarafından acımasızca
öldürülmüştü.
Cansel Mestan, Açelya Ömer,
Burçin Mustafa, Çiğdem Eray,
Atakan Tuncay Ömer ve Melek
Fikret Türkçenin eşsiz gücüyle
dil, din ve özgür yaşam adına
verilen mücadeleleri, düşen
şehitleri kıta kıta okudular. Üç

Vedat Emin alanı dolduranları
birlik ve beraberlik içinde dürüst
olmaya davet etti.
HÖH Merkez Karar Yönetim
Kurulu adına genel başkan
yardımcıları Lütfi Mestan ve Ruşen Riza anıta çelenk sundular.
Türkiye-Bulgaristan Meclisler
Arası Dostluk Grubu Başkanı
ve AK Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Öztürk ve heyetindeki-

olmasına karar verdiler.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) Milletvekili
Hasan Ademov, sigorta stajı ve
yaşlılık için asgari emekli maaşının 1 Nisan 2013 tarihinden
itibaren değil, 1 Ocak’tan itibaren olmasını teklif etti, fakat bu
öneri reddedildi.
Çalışma faaliyetiyle ilgili olmayan emekli maaşları dışındaki
emekli maaşlar 1 Nisan 2013
tarihinden itibaren yükseltilecek. Küçük çocuğa bakmak
için verilen tazminat parasının
miktarı 240 leva kalıyor.
Ayrıca milletvekilleri kayıtlı
tarım üreticileri ve tütün üreticilerinin aylık asgari sigorta geliri
miktarının 240 leva olmasını kararlaştırdılar. Maksimum sigorta
gelirinin miktarı ise 2 200 leva
olacak.
Parlamento’da çoğunluk gelecek yılda işsizlik için günlük
asgari tazminat parasının 7,20
leva olmasına karar verdi.
Millet vekillerin büyük bir
bölümü Bulgaristan İçin
Koalisyon’dan milletvekillerin
Emekli Maaşlar Fonu bütçesinde gelir kısmının 221 milyon
levayla yükseltilmesi önerisini
kabul etmedi.
Bulgaristan İçin Koalisyon’dan
Milletvekili Rumen Ovçarov, bütçe tartışmaları sırasında, “Üçlü
Koalisyon yönetiminin başında
emekli maaşlar ortalama 164
levaydı, dönemin sonunda ise
264 levaya çıktı. Sizin yönetiminizin sonuna kadar 280 levayı
geçeceğini sanmıyorum” dedi.
HÖH ve Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) Genel Hastalıklar ve
Annelik Parası Fonu bütçesinin
15 milyon levayla yükseltilmesi
önerisinde bulundular. Fakat bu
teklif Parlamento’da çoğunluk
tarafından kabul edilmedi.

Aylık asgari ücret 310 leva oldu

Nanovitsa, Gorsko Dülevo, Raven, Gruevo ve Momçilgrad’da
anıldılar. Belediyenin en büyük
köyü Gruevo’da siyasiler sözü
almazken, minikler okudukları
şiirleriyle yürekleri dağladı. 28
yıl önce çalışkan köy halkının
barışçıl nöbetinde Abdulazis

buçuk yaşındaki Atakan adeta
tören alanını dolduranları hem
büyüledi hem de birçoğunu
gözyaşlarına boğdu.
Gruevo (Hayranlar) nineleri,
anaları, bacıları yine anıtın sol
tarafını doldurdu.
HÖH yerel teşkilat başkanı

ler de çelenk sundular.
Bursa Mastanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk ve heyetindeki
çalışma arkadaşları şiir okuyan
miniklere birer hediyelik paket
sundular.
İsmail KÖSEÖMER

2013 yılının girmesiyle birlikte Bulgaristan’da aylık asgari ücret
de 20 leva yükseltilerek 310 leva oldu.
Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 1 Ocak-31 Mart 2013 tarihleri arasında staj sigortası ve yaşlılık için asgari emeklilik aylığın tutarı
145 leva, 1 Nisan’dan itibaren ise 150 leva olacak. Maliye Bakanı
Simeon Dyankov, geçen yıl aylık asgari ücretin 290’dan 330’a çıkmasının mümkün olmadığını söylemişti. 1 Mayıs 2012 tarihinde
asgari ücret 270’den 290 levaya yükseltildiği zaman Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Totü Mladenov, asgari ücretin her yıl 20
leva yükseltileceğini ve böylece 2015 yılında 350 levaya ulaşması
beklendiğini izah etmişti.
Hükümetin kararıyla 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren mevduat
faizlerine yüzde 10 vergi getiriliyor. Bu vergi çocuk, süresiz hesaplar ve ödeme hesapları için geçerli değil. Bankalar her ay süreli
mevduatlara ödenilen faizler hakkında bilgi sunmakla yükümlü kılındı. Onlar vergi dairelerine ödenilen faiz miktarı ve tutulan vergi
hakkında veri sunmak zorundalar.
Aynı zamanda kumarcılıkla elde edilen gelirler için de yüzde 15
oranında vergi ödenilecek. Bu vergi kumar, şans ve bahis oyunları, milli piyango, spor toto ve spor yarışları sonuçları, at ve köpek
yarışları sonuçları için ödenecek.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hastalık ücretleri aylık ücretin
ödenmesine bağlı olmayacak. İşverenler her mevcut ayın 15.gününe
kadar aylık ücretin hesap edilip ödenmesi fark etmeden hastalık
günleri için veri sunmak zorunda kalacak. Bununla Ulusal Sigorta
Enstitüsü’ne (NOİ) veri sunulduktan sonra 15 günlük süre içinde
hasta ücretlerinin ödenmesi süreci hızlandırılması amaçlanıyor.
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Türkoloji Bölümü’nün 20.Yıldönümü Kutlandı
Şumnu Üniversitesi’nin Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün
20. yıldönümü vesilesiyle 18
Aralık 2012 tarihinde Üniversitede 2012 Türkoloji Bilgi Şöleni düzenlendi.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tatyana Çalıkova bölümün tarihini anlatarak
gelen konuklara duygulu anlar
yaşattı. Etkinliğe Şumnu Üniversitesi Rektörlük Yönetimi ve
Beşeri Bilimler Fakültesi dekanları yanı sıra Yunus Emre
Enstitüsü Başkan Yardımcısı
Dr. Adnan Tekşen, Edirne
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yener Yörük, Trakya
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Duymaz,
Edirne Valisi Danışmanı Fahri
Tuna, T.C. Burgaz Başkonsolosu Cem Ulusoy, Balkan
Türkleri Federasyonu Başka-

nı Zürfettin Hacıoğlu, Balkan
Türkleri Federasyonu Başkan
Yardımcısı Nedim Dönmez ve
Bulgaristan'daki en büyük iki

Türk yatırımından biri olan Alkomet AD ortaklarından Fikret
İnce katıldılar.
Toplantının Türkçenin geliş-

Eğridereli çizgi roman yazarı Ayhan
Hayrullah ilk kişisel sergisini açtı
Ardinolu (Eğridere) 30 yaşındaki
resimleyici ve çizgi roman çizeri
Ayhan Hayrullah, “Çizgi Roman”
adlı ilk kişisel sergisinde özgün

Merkezi’nin lobisinde bulunuyor.
Ziyaretçilerin son derece zor
yapılan dokuzuncu sanat olarak
kabul edilen çizgi roman türünü

eserler tanıtıyor. Belediye’nin
Yılbaşı Kutlamaları Programına
dâhil edilen sergi “Rodopska
İskra” (Rodop Kıvılcımı) Toplum

yakından tanıma şansı olacak.
Ayhan, bir sürü kısa hikâyeler
yazmış, resimleme ve kitap
kapakları çizmiş. Amerika

Birleşik Devletleri’nde (ABD)
“Boom! Studios” yayınevinin
yayınladığı tarihi drama türündeki
“Swordsmith Assassin” başlıklı
çizgi romanının yazarıdır. Aynı
zamanda A BD’de “ Digital
Webbing” yayınevinin yayınladığı
“Roswell, Population 37” adlı
bilim-kurgu, fantastik-korku
romanı onun eseridir. Ayhan
bir de ABD’de “Zenescope
Entertainment” yayınevinden
çıkan „Grimm Fairy Tales Myths
& Legends” gerilim romanının
yazarıdır.
Genç ressamın sergisi 21 Aralık
2012 tarihine kadar ziyaretçilere
açıktı.
Ay h a n H ay r u l l a h, S of ya
Ulusal ve Dünya Ekonomi
Üniversitesi’nde muhasebe ve
denetim ihtisası elde etmiştir.
Ressamın daha fazla eserleri
www.ayhanhayrula.blogspot.
com adresindeki resmi sitesinde
görülebilir.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan ABD'den asker istedi
Bulgaristan'ın ABD'den ülke
güvenliğinin arttırılması amacıyla bölgede kalıcı asker yerleştirmesini istediği bildirildi.
Bulgaristan Savunma Bakanı Anü Angelov, Aralık ayının başından bu yana ABD'li
yetkililerle Novo Selo'da ABD
üssü açılması konusunda görüşmelerde bulunuyor. Henüz
bir anlaşma ortaya çıkmasa

da anlaşma olması halinde
ülkedeki ABD askeri sayısı iki
katına çıkacak.
Bulgaristan'la ABD arasında
daha önce imzalanan savunma işbirliği anlaşması sayesinde ülkede 6 yıldır ABD askeri
bulunuyor. Anlaşmaya göre
ABD askerleri dört Bulgar üssüne giriş iznine sahip.
Anlaşma,
ABD'ye

Bulgaristan'dan izin almadan
üçüncü ülkelerde operasyon
yürütmek için ülkedeki üsleri
kullanma yetkisi de veriyor.
Öte yandan, anlaşmaya karşı çıkan sivil toplum örgütleri,
anlaşmanın Rusya'yı kızdıracağını belirtiyor.
Halihazırda Bulgaristan'da 2
bin 500 ABD askeri mevcut.
Kırcaali Haber

mesi için hayırlı uğurlu olması
dilekleriyle başlayan program
çerçevesinde öğretim görevlilerin üniversite öğrencileriyle

birlikte hazırlamış oldukları
bildiriler okundu. Edebiyat,
eğitim, kültür, sanat ve folklor
gibi konular sunum şeklinde
konuklara sunuldu. Gazetecilik Bölümünde görevli Doç
Dr. Plamen Şulikov’un “Aya
Sofya’ya Yakın Bir Yerlerde”
başlıklı fotoğraf sergisi beğeni
topladı. BİZ Derneği de ebru
sanatını gelen konuklara sergileyerek, programa farklı bir
renk kattı. Şair Yar. Doç. Dr.
Mustafa Hatipler ve dublaj sanatçısı ve oyuncu Oya Pervin
Pelit ile yapılan söyleşi ve okunan şiirler, edebi bir atmosfer
yarattı. Geleceğin Türkçe uzmanlarına söz verilerek, Türkiye konulu kompozisyonlar dinlendi. Yoğun ilgi gören toplantı
pasta kesimiyle sona erdi.
Menent Şükriyeva,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi,
BİZ Derneği YK Başkanı

Bulgaristan'da Mevlana Gecesi
Bulgaristan'daki Türk toplumunun kültür ve geleneklerini
araştıran Kültürel Etkileşim Derneği, başkent Sofya'nın Tea
House kültür kulübünde, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bıraktığı manevi mirasını anlatan bir gece düzenledi.
Sofya'da 2009 yılında kurulan ve üyelerinin çoğunluğunu
Türk kökenli Bulgaristan vatandaşların oluşturduğu dernek,
internet paylaşım ağları üzerinden organize ettiği gecede,
Mevlana'nın şiirleri Türkçe, Bulgarca, Farsça ve İngilizce
olarak okundu.
Derneğin Başkan Yardımcısı Hayri Emin, AA'ya yaptığı

açıklamada, Mevlana'nın zaman aşımına uğramayan, evrensel felsefi gücüne sahip en büyük tasavvufçulardan biri
olarak sürekli anılmaya laik olduğunu söyledi.
Emin, "Mevlana'nın Allah aşkını konu alan şiirleri ve sözleri günümüzde hala önemini yitirmemiştir. Birçok ders kitabı
ve bazı romanlara konu olan Mevlana, unutulmayacak bir
geçmişe sahiptir. Zira kendisi Allah yolunda kalbini eritmiş,
nefsini öldürmüş büyük bir tasavvufçudur" diye konuştu.
Ney müziği eşliğinde okunan Mevlana'nın şiirlerini dinlemek üzere salonu dolduranlar arasında Bulgaristan'da okuyan Türk öğrenciler, Bulgar kültür çevreleri temsilcileri ve
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği diplomatları da vardı.
Kültürel Etkileşim Derneği yetkilileri, din, dil ve etnik farklılığa bakılmaksızın insanlar arasında hoşgörü ve dostluğu pekiştiren benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini
belirttiler.
aa
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Bulgaristan Türkleri şehitlerini andı
1. sayfadan devam
nı Sali Ramadan, yaptığı konuşmasında, “26 Aralık 1984
tarihi yerli halkın etnik ve dini
kimliğinin korunması adına
verilen mücadeleyi yansıtıyor.
O yüzden biz bugün sadece
soykırım süreci kurbanlarını
anmıyoruz, onlara ve tüm bu
hakaretlere tanık olanlara karşı sonsuz şükranımızı da ifade
ediyoruz. Bizler her yıl bu tarihte buraya toplanacağız, çünkü
tarihte yapılan hatalardan ders
alınması için bazı olaylar hiçbir
zaman unutulmamalı. Çocuklarımıza babalarının yaşadığı acı
olayları hatırlatıp hiçbir zaman
tekrar edilmeyeceklerine kanaat getirmek istiyoruz. Çünkü
arkamızda demokrasinin direği
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) duruyor” diye belirtti.
Zülfettin Hacıoğlu, Türkan bebeği anma törenine ilk defa katıldığını ve şehidin annesiyle tanışmaktan şeref duyduğunu ifade etti. 22 yaşında Bulgaristan’ı
terk etmek zorunda kaldığı için
aynı acıları paylaştığını dile getirdi. Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Turhan Gençoğlu’nun
sevgi, saygı ve selamlarını iletti.
Türkiye’de yaşayan milyonlarca
Bulgaristan Türkü’nün buradaki Türkler ile birlikte olduğunu
söyledi. Sayın Hacıoğlu, kendisinin Türkçe okumayı babasının
Mevlid-i Şerif kitabından öğrendiğini kaydederek, kalabalığa

“Çocuklarınızı, torunlarınızı,
ne olusunuz Türkçe okutun!”
diye çağrıda bulundu. Zülfettin
Hacıoğlu, “Türkiye’de yaşayan
Bulgaristan Türkleri, HÖH partisini tek yumruk olarak desteklemeye devam etmektedir.
Aksini iddia edenler bireysel,
halktan kopuk ve maceraperesttir. Sizler yeter ki bu birlik
ve beraberliğinizi bozmayınız,
bizler her zaman yanınızdayız”
diye sözlerini tamamladı.
Mehmet Serbest, selamlama
konuşmasında, “1984-1985 yıllarında Bulgaristan’da totaliter
rejimin uygulamış olduğu yanlış
bir siyaset sonucunda Bulgaristan Türkleri üzerinde kanlı bir

tarih yazıldı. Şair olan Mehmet
Serbest, bu acı olayları bizzat yaşadığını ve Bulgaristan
Türkü’nün dramı üzere gözlerinden dökülen yaş ile yazdığı
çok duygulu bir şiirini okudu.
Bursa Killiler Derneği’ni temsilen konuşan Perihan Yakupoğlu, “Biz Killiler Türkan

Bulgaristan’da demokrasinin
standartları belirlenmiştir, bu
bölgelerde temel hak ve özgürlükler uğruna mücadeleye
başlanmıştır. Bu hak ve özgürlükler hakları ise bugün
demokratik Bulgaristan’da tehlike içindedir. Bunun için bizler
HÖH Gençlik Kolları olarak 28

bir yere koyuyorum. Bir kardeşiniz olarak, şunu söylüyorum,
Çocuklarınız mutlaka okulda
Türkçe okumaları gerekiyor.”
Büyükelçi, aynı şekilde Bulgarcanın da iyi öğrenilmesini
tavsiye etti. İsmail Aramaz,
Türkiye’nin Bulgaristan’la iyi

Çeşmesi’ni şehitlerimizin soykırıma yanaşmış komünist zihniyetin karşısında boyun eğmedikleri, göğüslerini siper ederek,
kanlarıyla süsledikleri Söğütlü
çayının kıyısında demokrasi
destanının bir anıtı olarak görüyoruz. Türkan Çeşme, bizler,
Müslümanlar ve Türklerin tarihi

yıl önce büyüklerimizin verdiği
bu mücadeleyi devam ettirmek
zorundayız” diye konuştu.
Cebel’in Ustra (Deveciler) köyünden göç eden AKP Bursa
Milletvekili Mustafa Öztürk,
“İnsanlıkta yeri olmayan ancak
insanlıktan nasibini almamış
insanların yapacağı işlerdir. 17
aylık bir bebek, bir ilham kaynağı oluyor, sizin geleceğinizle
ilgili bir ışık oluyor, yolunuzu aydınlatıyor, bir kahraman oluyor,
bir kahramanlık destanı yazıyor.
Bunu nerde görürsünüz. İşte,
bizi millet yapan bu duygulardır” diye kaydetti. Sayın Öztürk,
“Bulgaristan’ın veya Dünyanın
neresinde olursa olsun, bizim
bir soydaşımıza, bir Müslüman
kardeşimize yapılan bir hareket
bize yapılmış demektir. Biz her
zaman yanınızdayız” diye vurguladı.
Büyükelçi İsmail Aramaz,
Türkan bebeğin annesiyle tanışma şerefi kazandığını ifade
ederek, geçen yıl Ankara Gazi
Üniversitesi’nde Türkan için
yapılan anma törenine katıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Bulgar Masası’nda görevli
olarak 1989 yılında soydaşların
Kapıkule’ye yığıldığında karşı
tarafta karşılama ekibinde bulunduğunu dile getirdi.
Büyükelçi, “21.yüzyıla baktığımızda buradaki soydaşlarımızın
eşit vatandaş olduklarına inanıyoruz. Mademki Bulgaristan bir
AB üyesi, bütün soydaşlarımız
da birer AB vatandaşıdır ve dolayısıyla tüm hakları harfiyen
yerine getirilebilinmesi gerekir.
Bunlara az önce de değinildi,
Türkçe dil derslerini ben ayrı

ilişkiler içerisinde olmak için
gayret sarf ettiğini ve bunun
sebebinin sadece komşuluk ve
dostluk olmadığını, buradaki
soydaşların da daha rahat yaşamalarını sağlamak olduğunu
belirtti. Büyükelçi, 2013 yılında
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi ziyaret
edebileceğini duyurdu.
HÖH Milletvekilleri Ünal Tasim
ve Necmi Ali konuşmalarında
GERB hükümetinin başarısız
politikalarına değindiler ve tüm
siyasi partilerin uzman temsilcilerinden oluşan bir hükümete
ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler. Necmi Ali, GERB’in Türkiye

boyunca aldığımız en değerli
şehadetnamesiydi” dedi. Sayın
Yakupoğlu şehit Türkan’ı ifade
eden bir şiir okudu.
Bursa Bal-GÖÇ Başkan Yardımcısı Veli Öztürk, “Burada
kalan hemşirelerimizin omuzlarında büyük bir yük olduğunu
biliyoruz. Bu yükün taşınmasında bazı çelişkiler, çıkar kavgaları olabilir. Biz BAL-GÖÇ olarak sizlere desteğimiz sonsuz.
HÖH öncülüğünde başkasına
fırsat vermeden dimdik yolumuzda yürümek mecburiyetindeyiz” diye mesaj verdi.
İlhan Küçük, “Burada bulunmak çok ayrı bir durum. Çünkü bu meydanda 28 yıl önce

ile sürdürdüğü ilişkilerinde samimi olmadığını belirtti. Kasim
Dal’ın GERB’in koltuk değneği
olduğunu ve onun partisine oy
verenin Boyko Borisov’un partisini desteklediği anlamına geldiğini ileri sürdü.
Anma töreninde Ruşen Riza,
Momçilgrad’da (Mestanlı) ülke

çapından siyasi tutuklularla bir
araya geldiklerini açıkladı. Sayın Riza da zamanında Türkçe
okuma fırsatı olmadığını, fakat
çocuklarımızın Türkçe okuması için elden gelenin yapılması
gerektiğini vurguladı. 1999 yılında olduğu gibi, ayrıca bu yıl
da Türkçenin zorunlu olarak
okutulması için kanun değişikliği yapılması girişiminin başarısız olduğunu hatırlattı. Ruşen
Riza yine de seçmeli ders olarak okunma imkanı olduğunun
altını çizdi. Zorunlu ders olması
için HÖH partisinin her şeyi yapacağını ve bir gün bunun gerçekleşeceğini kaydetti.
Ruşen Riza, Boyko Borisov
Kasim Dal’ı kullanarak, HÖH
partisini bölmeye ve Türklerin
birliğini bozmaya çalıştığını ileri
sürdü.
Lütfi Mestan da ceza alacağını bildiği halde anma töreninde
Türkçe konuştu. Sayın Mestan,
“Ey, 23 yıl karşılıksız vatana,
demokrasiye hoşgörü gösteren
kıymetli milletimiz” diye hitap
ederek acı olaylardan doğan
gözyaşların bile dışarı değil
de kalbimize aktığını ifade etti.
Bulgaristan’da iktidara boyun
büken Türklere karşı hoşgörü
olduğunu, fakat eşit haklarını
arayan vatandaşlara hoşgörülü davranılmadığını ileri sürdü.
Lütfi Mestan bu hususta birçok
örnekler verirken ezan okunduğu için sözünü keserek binlerce Müslüman’ın mesken ettiği
Gotse Delçev kentinde yapılacak cami için GERB partisinin
referandum istediğini paylaştı.
Lütfi Mestan, ülkede gizli asimilasyon siyaseti yapıldığını ve
bunun açıkça görülen asimilasyon politikasından daha tehlikeli
olduğunu vurguladı. Gizli asimi-

lasyon politikasının kanunların,
referandumların arkasına gizlenerek yürütüldüğünü kaydetti.
Anma töreni Şabanali
Ahmet’in tüm şehitlerin ruhu
için dua etmesinden sonra, Türkan Çeşme anıtına çelenk ve
çiçek koyulmasıyla sona erdi.
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Mleçino’da Bulgarlaştırma süreci şehitleri anıldı
Güner ŞÜKRÜ

Türkiye’den Bulgaristan’a göçmenlerle dolu otobüsler geldiği
zaman genelde seçim turizmi
yapıldığı konuşuluyor. Fakat bu
defa ağır kış şartlarına rağmen
Türkiye’den göçmeler üç otobüsle seçime katılmak için değil, Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünde düzenlenen komünist totaliter rejimin
başlattığı Türklerin isimlerinin
değiştirme kampanyasına karşı
ilk büyük yürüyüşü anma töreni için geldiler. Onlar 24 Aralık
1984 tarihinde meydana gelen
olayların 28. yılını andılar.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat yaptığı selamlama
konuşmasında, bundan 10 yıl
önce kendi girişimiyle Mleçino
meydanında yapılan anıt çeşme
önünde acı bir olayı andıklarını
dile getirdi. Resmi Murat, “Bulgarlaştırma süreci Bulgaristan
tarihinde kara bir lekedir. Bizden
sonraki nesiller bunu bilmeli ve
bu tür hataların yapılmasına izin
verilmemelidir” dedi. Bugün artık bölge halkın daha iyi yaşam
şartları olması için mücadele
edildiğini vurguladı. Resmi Murat, “2013 yılı Belediye sakinleri için çok bereketli olacak. Su
temin edilmesi, yolların onarımı
ve spor salonlarının yenilenmesine ilişkin birkaç önemli proje
üzere çalışıyoruz. Bizim ödevimiz sizin yaşam standardınızı

iyileştirmek. Sizleri seviyoruz
ve çocuklarınızın geleceği için
daha büyük çaba sarf edeceğiz” diye sözünü tamamladı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Başkan Yardımcısı Ruşen Riza yaptığı konuşmasında, “Birlik olursak, geleceğimize

taliter yönetimi arasında bir fark
göremiyorum” dedi. Sayın Riza,
Boyko Borisov’un adamlarının
ülkedeki Türk köylerini gezip
insanların oyunu istediklerini
kaydetti.
Ruşen Riza, “Onlara sormak
isterim, son yıllarda devlet ku-

rın hakları tüm Bulgaristan vatandaşlarıyla eşit olmalı. HÖH
Başkan Yardımcısı, “Bir göreve
aday olunduğu zaman birinin
Ahmet veya İvan adında olmasına bakmamalı, işinde daha
becerikli olan işe alınmalı. Demokratikleşme değişimlerinden

dair umut var. Umut var, fakat şu
anda Bulgaristan’da insan hakları konusunda yapılacak daha
çok şeyler var. Bugünkü GERB
yönetimi ile Todor Jivkov’un to-

rumlarında Türk asıllı tek bir
müdür bari kaldı mı acaba?!
Onların hepsini işten azlettiler”
diye konuştu. Sayın Riza’nın
ifadesine göre etnik azınlıkla-

22-23 yıl sonra ülkede hala
mahkeme, polis gibi kurumlarda kadromuz yok. Bu haklar
bize verilmezse, geçmişi hatırlatıp unutmamak için biz daima

başkanları, şehitlerin yakınları
ve akrabaları, Türkiye’den birçok göçmen derneklerinin temsilcileri de katıldılar.
HÖH Merkez Konseyi Baş-

Bizim yönetimde olduğumuz
dönemde tütün üreticileri yılda
iki kişi için 440 leva sigorta primi öderlerdi, şimdi ise dört misli
fazla olarak 1660 leva ödüyor-

kan Yardımcısı Lütfi Mestan
yaptığı konuşmasında, “GERB
partisi başarısız bir yönetim
sergiledi ve ikinci dönem için
hakkını kaybetti.” Ve devamla
Sayın Mestan, “Ekonomi krizde, hükümetin sosyal politikası
başarısız, fakirlik artıyor ve gittikçe daha çok aileleri kapsıyor.
İşsizlik çok yüksek oranlarda.

lar” diye kaydetti. Lütfi Mestan,
gelecek yıl HÖH partisinin ve
Bulgaristan demokrasisinin en
önemli ödevi Boyko Borisov’un
başarısız hükümetine alternatif
bir hükümet kurup gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti. Sayın
Mestan, “Dürüst ve demokratik
seçimler yapılarak yeni bir felsefe ve iktidar şekline sahip yeni

hükümete şans verilmesi gerekiyor” diye sözlerine ekledi.
HÖH Başkan Yardımcısı, “Artık hak ve özgürlüklerimizden
emin değiliz” diyerek, gelecek
Parlamento seçimlerinin dürüst
yapılacağından şüphe ettiğini söyledi. Sayın Mestan, “Bu
şüphelerimiz Seçim Yasası’nın
kabulünde muhalif partilerin
hiçbir teklifini kabul etmeyen
devlet yöneticileri tarafından
tahrik edildi. Tam tersi, oyların
sahteleştirilmesi ve değiştirilmesine imkan sunan bir Seçim
Yasası’nı dayattılar” diye kaydetti.
Onun ifadesine göre muhalif
partiler ideoloji ve siyasi görüşlerinde farklılık olmasına
rağmen GERB’in kendi lehine
Seçim Yasası dayatmaya çalışmasına karşı kararlılıkla hareket etmeliler. Sayın Mestan,
artık 23 yıldır Türk çocuklarının
Anadilini haftada 4 saat zorunlu
ders olarak okutulması gibi basit
bir meseleye bile çözüm bulunmadığını belirtti. Onun ifadesine
göre şu anda Parlamento’da görüşülen kanun yine sınırlamalar
getirecek ve Türk çocuklarını
Anadilini ders programı içerisin-

Lütfi Mestan: “GERB partisi başarısız bir yönetim sergiledi”

Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad (Mestanlı) şehrinde 28 yıl önce 27 Aralık tarihinde soykırım sürecini protesto
etme esnasında şehit düşenler
anıldı. Şehir merkezindeki totaliter rejim şehitleri anıtı önünde
yapılan anma mitingi bölgeden,
yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce
kişiyi bir araya topladı. Resmi
konuklar arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan yardımcıları Lütfi Mestan
ile Ruşen Riza, HÖH Merkez
Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Karadayı, HÖH
Gençlik Kolları Başkanı İlhan
Küçük başta olmak üzere tüm
yönetim, HÖH Kırcaali İl Başkanı ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, T.C. Filibe
Konsolos Vekili İmren Çamlıklı,
TBMM Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu
Başkanı ve AK Partisi Bursa
Milletvekili Mustafa Öztürk hazır bulundular. Anma töreninde
Dobriç, Şumnu, Blagoevgrad,
Burgaz, Smolyan, Yablanitsa,
Razgrad, Silistre, Tırgovişte
kentlerinden siyasi tutuklular
özel konuklardı. Ayrıca mitinge Belediye başkanları, Meclis

Devamı 6’da

meydanlara toplanacağız” diye
sözlerine ekledi.
Milletvekili Necmi Ali, Seçim
Yasası’nda yapılan değişikliklerle GERB hükümetinin vatandaşların oy kullanma hakkını
sınırlandırmaya çalıştığını ve
gelecek Parlamento seçimlerini manipüle etmeye hazırlandıklarını belirtti. Necmi Ali, “20
yıllık demokratik geçişten sonra tekrar ülkede kitlevi insan ve
özellikle de Anayasa haklarının
çiğnendiğine şahit oluyoruz”
dedi.
HÖH Kırcaali İl Başkanı ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, HÖH partisinden seçilen
belediye başkanlarının faaliyetine engeller koyulduğu için normal çalışamadıklarını vurguladı.
Sayın Ömer, “Yollarda yama çalışmaları yapmak için belediye
arazileri satmak zorundayız. Fakat Boyko Borisov hükümetinin
bize yarattığı zorluklara rağmen
belediye başkanlarımız insanların yaşam standardını iyileştirmek için elinde geleni esirgemiyorlar. Avrupa Birliği programları gereğince hazırlanan projeler
kazanıyorlar ve gördüğünüz gibi
onların büyük emekleri sayesinde belediyelerimizde duraksama yok. Fakat az kaldı, sadece
7 ay ve bu defa GERB partisi
seçmenlerden çok büyük şamar
yiyecek, çünkü herkes artık anladı ki sadece boş lafla siyaset
yapılmıyor” dedi.
HÖH Gençlik Kolları Başkan
Yardımcısı Ayhan Etem, 24
Aralık 1984 yılı olaylarının organizatörlerinden ve İstanbul
Hallarlılar Derneği Başkanı
Rufat Yağcı ve Kırcaali Siyasi
Tutuklular Birliği Başkanı Halil
Rasim de konuşma yaptılar.
Anma töreninde bulunan resmi
konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu
Konsolos Vekili Ahmet Keloğlu, Bursa Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Ahmet Kahraman, bölgedeki
siyasi tutuklulardan Durhan Hüseyin, Receb Akif Taşçı, Fehim
Tahir, Belediye başkanları, Kırcaali İli’nden Meclis başkanları,
HÖH Genlik Kolları Kırcaali İlçe
Teşkilatı Başkanı Bayram Bayram, Yüksek İslam Şura başkanı Şabanali Ahmet, Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet hazır
bulundular.
Miting Süleyman Yusuf Adalı, Recep Küpçü, Mustafa Keloğlan, Rasim Bilazeroğlu gibi
ünlü şairlerin 1984 yılı olaylarını
konu edindikleri şiirlerin okunmasıyla başladı. Yerli genç kızlar ve delikanlılar tarafından ifadeli okunan şiirler o kadar çok
etkiledi ki, dinleyicilerin gözleri
yaşla doldu.
Yüksek İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet’in Bulgarlaştırma sürecinde şehitlerin ruhuna
okuduğu duanın ardından anıt
çeşmesi önüne çelenk ve çiçekler koyuldu.
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Kırcaali Bölge Mahkemesi’nde sivil gözetim projesi uygulanıyor
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali
Bölge
Mahkemesi’nde yapılan basın toplantısında
Mahkeme Sivil Gözetim
Ulusal Ağı’nın“İnsanlara
Yakın Adliye - 2. Aşama”
projesi tanıtıldı. Toplantıda yargı sistemi ve
toplum sivil kuruluşları
temsilcileri, vatandaşlar
hazır bulundular. Proje,
Razgrad Sivil Toplum
Kuruluşları (NPO) Merkezi aracılığıyla yerel
düzeyde Kırcaali Obedinenie Toplum Merkezi ile ortaklık içerisinde
gerçekleştiriliyor. 24 ay
süreli proje, Yüksek Yargı Konseyi’nin desteğiyle
meydana getiriliyor.
Proje yöneticisi Georgi
Milkov proje hakkında
geniş bilgi verdi.
Projenin amacı, ülke

çapında başarılı sivil gözetim mekanizması oluş-

dir. Bu kapsamda Güney
Bulgaristan’da 4 gruba

il düzeyinde çeşitli mahkemelerde yerel çapta

turularak, Bulgaristan’ın
yargı sisteminde etiğin,
şeffaflığın ve hesap verebilirliğin iyileştirilmesi-

ayrılan 24 kentte bulunan 24 mahkeme 3 ay
süreliğine sivil gözetim
altında olacak. Bölge ve

yargı reformu için önem
taşıyan adliye faaliyetinin kilit alanları gözetlenecek.

Türk öğrenciler, Sofya Üniversitesi'nde aşure dağıttı
Başkent Sofya’da öğrenim gören öğrenciler

Sofya Üniversitesi’nde
aşure dağıttı.
Türk Öğrenciler Der-

neği, Sofya Üniversitesi
Klasik ve Yeni Diller Bö-

lümü ve Dialogue Bulgaria Derneği’nin düzenlediği etkinlikte 500 aşure

ile bu tatlı hakkında bilgi
veren broşürler dağıtıldı.
Cihan Haber Ajansı’na
konuşan Türk Öğrenciler
Derneği Başkanı Serdar
Kızıldağ, Bulgar öğrencilerin birçoğunun aşureyi
ilk defa tattığını belirtti.
Kızıldağ, "Tatlı için malzemeleri Türkiye’den
getirdik. Burada restoranlarımızda yaptırdık.
Gelenlere aşurenin ortak
kültürümüzden kaynaklandığını, neyi amaçlandığını, Muharrem ayının
önemini anlatıyoruz. Dağıtılan broşürü de okuyunca kendi kültürlerinde de aynı şeyin olduğu

hatırlıyorlar" dedi.
Rumen Filolojisi bölümünde okuyan Vladislav,
ilk defa yediği aşureyi
çok beğendiğini aktardı.
Vladislav, aşurenin bir
arada yaşamayı sembolize etmesinin de dikkatini çektiğini söyledi.
Sofya Üniversitesi Klasik ve Yeni Filoloji Öğrenci Bölümü Başkanı
Güler Sevgi, düzenledikleri programla farklı
kültürlerin birbirlerini tanımasın amaçladıklarını,
lezzetli yemeklerin de
farklı kültürleri tanımada
en kolay yolun olduğunu
paylaştı.
CİHAN

Mevcut kanunlar doğrultusunda mahkemeler
etik tutum ve çıkar çatışması, hesap verebilirlik,
tanıtım ve şeffaflık, web
siteler, görüntüleme,
elektronik hizmetler, adli
yardım ücretleri, gelen
davaların rastgele bir
şekilde tahsis edilmesi
ve mahkeme kararlarının internet sitelerinde
yayınlanması, çocuk ve
gençlere yönelik yargı
çalışmaları konularında
bir ekip tarafından gözetime tabi tutulacak.
Şu anda 3.grupta yer
alan Haskovo, Stara Zagora, Dimitrovgrad, Kırcaali, Svilengrad ve Çirpan kentlerinde bulunan
mahkemelerin sivil gözetimi yapılıyor. Kırcaali
Bölge Mahkemesi’nde
özellikle çocuk ve gençlere yönelik davalar ağırlıklı gözetiliyor.
Georgi Milkov, “Biz yargı sisteminde olumlu gelişmeleri takip ediyoruz
ve bunları adli kurumların sivil gözetimi raporlarında daima belirteceğiz. Olumlu uygulamaları

teşvik ederek hakimleri
işini mükemmelleştirmeleri için yüreklendirmek
istiyoruz” dedi.
Yüksek
Ya r g ı
Konseyi’nin verileri ne göre Kırcaali Bölge
Mahkemesi’nin ülkedeki
diğer bölge mahkemeleri ile bakılan davalar
açısından kıyaslanırsa,
altıncı yerde bulunduğu
açıklandı. Mahkemede
ayda ortalama 65 davaya bakılıyor.
To p l a n t ı ya k a t ı l a n
Kırcaali Bölge Mahkemesi Başkanı Valentin Spasov, “Bölge
Mahkemesi’nin faaliyetini popülarize etmek için
bu projeye katılmaya
razı olduk. Amacımız
mahkemenin faaliyetini
tanıtarak kamu desteğine sahip olmak ve vatandaşların Kırcaali’deki
yargılama sistemine güvenini arttırmak” dedi.
Valentin Spasov, “Çocuk ve gençlerin yer
aldığı davalarda çocuk
haklarının garanti edilmesini sağlıyoruz” diye
vurguladı.

Sarnıç'ta Asimilasyon Şehitleri
ve Mağdurları Anıldı
Bal-Göç Gaziemir Sarnıç şubesi 1984 yılı ve öncesi Bulgaristan’da sadece ve sadece Türk oldukları
için asimilasyona maruz kalıp şehit düşenleri anmak
ve 1989 yılı göçe zorlananları hatırlamak için fotoğraf
sergisi düzenledi.
Asimilasyonun Şehitleri ve 1989 zorunlu göçünün
yaşattığı acıların, hüzünlerin ve ayrılıkların tekrar hatırlanarak anıldığı bu anlamlı etkinliğe Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tuncer, Meclis Üyesi
Abdürrahim Nursoy, Gaziemir CHP ve MHP İlçe Temsilcileri ,İzmir Merkez Bal-Göç Genel Başkanı Hamdi

Lütfi Mestan: “GERB partisi başarısız bir yönetim sergiledi”
5. sayfadan devam

de zorunlu olarak okuma
hakkından mahrum bırakacak.
Momçilgrad Belediye
Başkanı Akif Akif kalabalığa hitaben konuşmasında, “Her ne kadar bu
acı olaylar Bulgaristan’ın
en yeni tarihinde hala
hakkettiği yeri almadıysa da, bizler kendimizi
vatanımızda yabancı gibi
hissetmemizi sağlayan bir
asırlık soykırım sürecini
unutmayacağız. Bizler
Bulgar, Türk, Pomak, Roman ve diğer etnik gruplardan totaliter rejimin kur-

banlarını unutmayacağız,
fakat aynı zamanda gelecek nesilleri ortak Avrupa
evimizde yetiştirip koruyabileceğimizi ümit ederek
ileri yürüyeceğiz” dedi.
Konuşmasına başlamadan önce Belediye Başkanı bugünkü demokrasi
için mücadele edenlerin
görünmeleri için komünizm döneminden tüm
siyasi tutukluların ve Belene kampı mağdurlarının
öne çıkmalarını rica etti.
Akif Akif, “Biz beraber
yaşamaya mahkumuz
ve bunun için de her zaman tüm hareketlerimiz-

de hoşgörülü olacağız. 28
yıl önce meydana gelen
olaylara tanık olanlar ve
katılımcılar hayatta. Her
aile bu hatıraları koruyor,
hiçbir zaman tekrar edilmemesi için yeni nesillere aktarıyor ve bunu yapmaya da devam edecek.
Atalarımız bize anlaşma
içinde yaşamamızı, farklı
olana saygı göstermemizi, nasıl iletişim kurmamızı, birlikte ağlayıp, birlikte gülmemizi öğrettiler.
Bizler de, çocuklarımıza
asırlar boyu elde edilen
bu anlaşmayı nasıl koruyacağımızı öğretmeliyiz”

diye vurguladı.
Mitingde TBMM TürkiyeBulgaristan Parlamentolar
arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Partisi Bursa
Milletvekili Mustafa Öztürk, Bursa Mestanlılar
Derneği Başkanı Hasan
Öztürk, Bursa ve İzmir
BAL-GÖÇ Başkan yardımcıları Veli Öztürk ile
Ayvaz Öztürk de konuşma yaptılar.
Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet şehitlerin ruhuna dua okudu.
Bulgarlaştırma sürecinde
şehitler anıtı önüne çelenk ve çiçekler koyuldu.

Kanlıoğlu ve Yönetim kurulu üyeleri, Gazeteci Yazar
Mehmet Türker,Bal-Göç Buca ve Balçova Yönetim
Kurulu üyeleri ve Sarnıçlılar katıldı.
Çok sayıda göçmen kökenli ailenin katıldığı etkinlikte
etli pilav ve ayran ikram edildi. Bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Gaziemir Sarnıç Bal-Göç
Şubesi Başkanı Halim Garip , Yönetim kurulu üyelerine ve katılımlarından dolayı herkese teşekkürler.
İnşallah sonsuza dek Bulgaristan Türkü’nün Kültürünü ve Özünü kıran kırıştıran,sıkan sıkıştıran,kıyım
kıyım destereleyen buruk acılar olmaz dileğiyle.
Tüm şehitlerimizin Ruhları Şad olsun!
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Yunanistan ve Bulgaristan, İmzalanan Anlaşmalarla İşbirliğini Güçlendirdi
Yunanistan ve Bulgaristan geniş işbirliğini
öngören anlaşmalara
imza koydu. 2. Yüksek
Düzeyli İşbirliği Konseyi
toplantısı kapsamında
Atina'ya 12 bakanla çıkarma yapan Başbakan
Boyko Borisov ile Başbakan Antonis Samaras,
düzenledikleri ortak basın toplantısında stratejik
işbirliğine dikkat çekti.
Yunanistan ve Bulgaristan, ilki 2010 yılında
Sofya'da yapılan Yüksek
Düzeyli İşbirliği Konsey
toplantısının ikincisini
Atina'da gerçekleştirdi.
Başbakanlar öncülüğünde gerçekleşen toplantılara Bulgar hükümetinden 12 bakan katılırken,
bakanlıklar arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları
da imzalandı.
Ortak basın toplantısı
düzenleyen Samaras ve

Borisov, iki ülke ilişkilerinin iyi düzeyde olmasına
dikkat çekti. Yunan Başbakan Samaras, Şubat
ayında Sofya'yı ziyaret

edeceğini açıklarken,
imzalanan anlaşmalara
ilişkin şunları söyledi:

"Anlaşmalar, iki ülkeyi
ilgilendiren ekonomik ve
jeo-ekonomik konuların
bütününü ilgilendiriyor.
Stratejik bir işbirliğinden

bahsediyoruz. Tarımsal kalkınma, teknoloji,
kültür, spor ve iletişim

alanlarında anlaşmalar imzaladık. Sınırlar
arası işbirliğine yoğunlaştık. Yunanistan'ın
Bulgaristan'ın Schengen

Antlaşması'na dahil olma
başvurusunu desteklediğimizi de tekrar ettik."

HÖH partisi, siyaset konferansı gerçekleştirdi
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (DPS-HÖH)
ile Friedrich Naumann
Vakfı’nın organizasyonuyla “Siyasal Bir

hazır bulundu.
Konuklar ve konuşmacılar arasında
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen

Vakfı’nın temsilcileri
yer aldılar.
Friedrich Naumann
Vakfı’nın Bulgaristan ve Makedonya

Sorun Olarak 2013
Yılı Parlamento Seçimleri” başlığı altında
bir siyaset konferansı
gerçekleşti.
Konferansta aralarında HÖH partisinden
il, ilçe, gençlik kolları
başkanları ve bölge
seçim komisyonları
(RİK) üyelerinin bulunduğu 320 katılımcı

Riza, Merkez Yürütme Kurulu Genel
Sekreteri Mustafa
Karadayı, milletvekilleri Yanko Yankov ile
Çetin Kazak, Merkez
Seçim Komisyonu’nda
HÖH partisini temsil
eden Sabriye Sapuncieva, Sevinç Solakova ,Erhan Çauşev ve
Friedrich Naumann

için proje koordinatörü Asparuh Panov,
“Ulusal Popülizm Liberalizmden Sonra”
konulu sunum yaptı.
Seminere katılanlar
milletvekilleri Yanko Yankov ile Çetin
Kazak’ın ana konuşmacı olduğu yeni
Seçim Kanunu’nda
seçim süreciyle ilgili

temel esaslar hakkında bilgi aldılar.
Merkez Seçim
Komisyonu’nda yer
alan parti temsilcileri ise katılımcıları 27
Ocak 2013 yılı tarihinde yapılacak Belene nükleer santrali
kurulmasına ilişkin
ulusal referandumla
ilgili katılım, haklar ve
yükümlülükler konusunda bilgilendirdiler.
Ayrıca RİK ve Seçim
Sandık Komisyonu
üyelerinin rolü üzere
konuştular.
Merkez Yürütme Kurulu Sekreteri Mustafa Karadayı, “Seçim
Sürecinde İyi ve Kötü
Uygulamalar” konusunda sunum yaptı.
Konferansın sonunda seçimlerde oy pusulalarının korunması
ve seçim sürecinde
şeffaflık ve dürüstlük
ilkelerinin güdülmesi
için Merkez Seçim
Komisyonu üyelerinin
rolüne değinildi.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov ise
iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman örnek
olduğunu ve iki halkın
daha büyük refahına yardımcı olacak konuların
bulunduğunu vurguladı.
Borisov, Cumhurbaşkanı
Karolos Papulyas tarafından da kabul edildi.
Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki ticaret
hacmi 2,5 milyar euro
civarında bulunuyor.
Makas sınır kapısı mart
ayında açılıyor
Bulgaristan-Yunanistan
Üst D üzey İ ş b ir li ğ i
Konseyi’nin ikinci oturumu sırasında iki ülkenin başbakanları Boyko

Borisov ile Andonis Samaras, Makas sınır kapısının gelecek yılın mart
ayında hizmete açılması
için anlaştıklarını bildirildi.
A n d o ni s S amar as,
“Sınır kapısı üç ay gecikmeyle önümüzdeki
yıl mart ayında hazır
olacak. Bu iki ülke arasında iletişim ve turizme
kolaylık sağlayacak yeni,
modern bir sınır kapısı
açılmasına imkan verecek. Bu meselenin mart
ayının sonuna kadar tamamen halledileceğine
dair size kanaat getirebilirim” dedi.
aa

Güncel iş ilanları

İstihdam Ajansı’na bağlı Kırcaali İş Bürosu
Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre bölgede en çok tekstil firması sahipleri işçi arıyor.
Şu anda çoğunun ilköğretim (ve lise) eğitimli
olarak terzilik, nakış işleme, paketleme, örme,
ütü, kalite kontrol işlemi gibi işler yapacak
toplam 20 işçi aranmakta. Onlardan 11 kişi
özürlülüğü %50’sinin üzerinde olan işsizler
arasından seçilebilir.
Bunun dışında ilköğretim ve orta eğitimli işsiz
kişiler arasından bir camcı, mezarcı, barmen,
resepsiyonist, kamyon şoförü, aşçı, krupiye,
danışman satıcı, aşçı yardımcısı, müşterek
bahisçi, şoför, 3.derecede profesyonel yeterliliğe sahip 2 tornacı, bir frezeci ve gözlükçü
/optimetri uzmanı, 2. derece profesyonel yeterliliği olan bir genel hizmet işçisi arandığı
ilan edildi.
Ayrıca engelliler arasından meslek lise eğitimli bir araba tamircisi ve 3 yıl deneyimli kondüktör işe alınacak.
İş ilanına göre, yüksek eğitimli işsizler arasından direksiyon öğretmeni, inşaat mühendisi, çocuk hekimi, yapı mühendisi veya 3. derecede profesyonel yeterliliğe sahip bir makine
yapımı uzmanı aranıyor.
Ayrıca yüzde 50’den fazla çalışma kabiliyetine sahip engelliler arasından yüksek eğitime
sahip tıp komisyonu başkanı görevini alacak
bir hekim ve bir bilgisayar sistem uzmanı seçilecek.
Başka iş büroları tarafından bir demiryolu
tesislerinin bakımını yapacak teknik lise eğitimli İtalyanca ve İngilizce bilen bir işçi arandığı bildirildi.
İsrail’e inşaat işçileri aranmaya devam ettiği belirtildi. Bu konuda ayrıntılı bilgi Kırcaali
İş Bürosu 22 Nolu odadan veya 0361/66562
telefonundan alınabilir.
İş ilanları hakkında daha geniş bilgi edinmek
isteyenler Kırcaali Belediyesi için 6 53 60; 6
65 75, Momçilgrad /Mestanlı/ Belediyesi için
42 -16, Ardino /Eğridere/ Belediyesi için 27
-75, Krumovgrad /Koşukavak/ Belediyesi için
28 -86 ve Kirkovo /Kızılağaç/ Belediyesi için
21 -27 telefonlarını arayabilirler.
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden Bulgaristan’a sert uyarı
Deutsche Welle Radyosu
Makedonya için yaptığı yayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (PASE)
Bulgaristan’dan Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin
Çerçeve Sözleşmesi’ni uygulamasını ve Avrupa Bölgesel
ve Azınlık Dilleri Şartı’nı imzalaması talebinde bulunduğunu
bildirdi.
PASE’den Bulgar istan’ın
“Makedon ve Pomak azınlığı olmasını kabul etmemesi
göz önünde bulundurularak”
şeklinde ifade edilerek Ulusal
Azınlıkların Korunmasına İlişkin
Çerçeve Sözleşmesi’nin özellikle de bireysel haklara ilişkin
maddeleri tamamen uygulamasını istemişler.
PASE temsilcilerinin ifadesine
göre Bulgaristan ulusal azınlık-

lara mensup kişilere Anadili’nin
okunması ve kültürel kimlikle-

dir. PASE, Bulgaristan’ın azınlıklara karşı kullanılan nefret

bu toplulukların temsilcilerinin
hoşgörülü olma ve entegre
edilmeleri konusunda önlemleri
hızlandırmasını istiyor.
PASE aynı zamanda milliyetçi
ideolojiler ve davranışların boy
göstermesine ve başlıca Ataka
partisinin kanaatleri ve eylemlerinde hayata geçen azınlıklara karşı düşmanca tutumdan
kaygılanıyor. Romanlara yönelik sık sık nefret ve şiddet söylemleri de endişe uyandırıyor.

Bunlara örnek olarak Ataka
sempatizanları ile Müslümanlar arasında Banyabaşı Camii önünde çıkan çatışmalar
ve ekim ayında birçok kentte
Romanlar’a karşı düzenlenen
eylemler belirtiliyor.
Bunun dışında PASE’den Bulgar yargı sisteminin verimliliği,
rüşvetçilikle ve organizeli suçlarla mücadelede zayıf sonuçlar
ve Bulgar basınının bağımlılığı
konusunda eleştiriyorlar.

Reuters: Yolsuzluk GERB’e ve
Borisov’a Desteği Azaltıyor
rinin korunması yönünde hak
tanımakta ilerleme kaydetmeli-

dilini sistematik bir şekilde ve
koşulsuz olarak kınamasını ve

İş dünyası temsilcileri: “Ekonomik
ortam gittikçe kötüleşiyor”
Bulgaristan Sanayi Odası
(BSK) kendi üyeleri arasında
yaptığı geleneksel yıllık anketinin sonuçlarına göre iş dünyası temsilcilerinin yüzde 75’i
Bulgaristan’da ekonomik ortamın 2011 yıla kıyasla geçen
2012 yılında kötüleştiğini, yüzde 21’i değişmediğini, ancak
yüzde 2’i ise iyileşme olduğunu

başardıklarını, yüzde 16’ı ise
göstergelerin iyileştiğini açıkladılar.
Ankete katılan şirketlerin ekonomik krizin en olumsuz bir şekilde yüzde 61’i satışlara, yüzde 51’i yatırımlara, yüzde 49’u
üretim hacmine ve yüzde 47’si
iş yerlerine yansıdığını belirtiyorlar.

düşünüyorlar. Araştırma sayısı 500’ü aşan şirket yöneticisi
ve sahiplerinin katılımıyla 1-10
Aralık döneminde yapıldı. Ankete katılanların yüzde 46’sı 2011
yılında şirketlerinin ekonomik
durumunun kötüleştiğini, yüzde 33’ü göstergeleri korumayı

Ankete katılanların %79’u hükümetin 2012 yılında ekonomik
krizi aşmaya yönelik önlemlerini
başarısız bulurken, yüzde 12’si
değerlendirmekte zorlanıyorlar,
ancak yüzde 9’u ise olumlu olarak nitelendiriyor.
Katılanların hemen hemen

yarısı 2013 yılında ekonomik
süreçlerin gelişimine dair karamsar olmaya devam ederken
krizin ek olarak derinleşeceğini
tahmin ediyorlar, yüzde 30’u her
hangi bir değişme olmayacağını düşünürken, yüzde 16’sı da
iyileşme olacağını umuyorlar.
2012 yılında banka kredisi kullanan şirketlerin payı yüzde 16
ile yükseliyor.
Açıkça görülüyor ki, iş adamları Avrupa Birliği Fonlarından
çok, banka kredilerine güveniyor. Ankete katılanların yüzde
65’i önümüzdeki yıl Avrupa
projesiyle finanse edilmek için
aday olmayacaklarını, yüzde
26’sı bunu yapacaklarını, yüzde
9’u ise henüz karar vermediklerini belirtiyor.
İşçi personeli konusunda işverenlerin yüzde 44’ü son derece
uzman bir kadro ve profesyoneller, yüzde 28’i yönetici kadro
ve yüzde 21 oranında ise uygulayıcı personel bulmakta zorluk
çektikleri ortada.
Ankete katılanların yarısından fazlası işlenen suçlarda,
yolsuzluklarda, kayıt dışı ekonomide ve idari baskıda artış
olduğu kanısındalar. Bunların
arasında en çok rüşvetçiliğin
arttığı öne sürülüyor.

Euro bölgesindeki mali kriz, Bulgaristan’ın sıkı maliye politikası
sayesinde, fazla bir hasara neden olmasa da, ekonomideki yetersiz oranındaki büyüme, AB üyesi ülkelerin arasında en düşük
yaşam standartlı ülke konumu yine değişmedi. Ekonomideki kemer sıkma önlemleri ve hükümetin yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığı, Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde, Başbakan Boyko Borisov’un merkez sağ partisi GERB’in, muhalefetteki
Sosyalistler önünde desteğinin azalmasına neden oldu. Bu yazıya
Reuters’in “Bulgaristan’ın en önemli siyasi riskleri” makalesinde
yer veriliyor.

Hükümete azalan destek, zayıf ekonomi, yolsuzluk ve suç oranı,
makaledeki başlıca riskler arasında yerini buluyor.
Borisov’a ve partisi GERB’e yönelik azalan desteğin yüksek
işsizliğin, düşük gelirin ve yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığın
neden olduğu gösteriliyora. Kusursuz üne sahip Anayasa Mahkemesi adayı gösterme başarısızlığı da, hükümetin yargı reformu
konusundaki kararlığına darbe olarak nitelendiriliyor.
Son kamuoyu yoklamaları ne GERB’in ne de Sosyalistlerin
Haziran ayında kendi başına çoğunluk sağlamaları mümkün gözükmüyor. Yeni mecliste muhtemelen beş partinin yer alacağı
öngörülüyor.
Makalede yolsuzluğun ve organize suçun, komünizm döneminden 20 yıl sonra Bulgaristan’ı zorlamaya devam ettiğini, Şengen’e
girişin gecikmesine ve yabancı yatırımcıların püskürtülmesine
neden olduğu, bunun da ekonomide yavaş büyümeye yol açtığı
belirtiliyor.

Kırcaali Haber
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