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20 Yılda 200 Camiye Zarar Verildi
Başmüftülük Genel Sekreteri Ahmet
Ahmedov’un BTA’da
yaptığı açıklamada, son
20 yılda Türk Müslüman
mabetlerine ve mezarlıklara saygısızlık yapılan yaklaşık 200 vaka
olmuştur.
Görülen çoğu vakalarda bu durum boyalı
gamalı haçlar, camilerin kırık pencereleri,
kırılmış veya spreyle
boyanmış mezar taşlarından ibaret. En son
Vandalizm vakası geçen
yıl Kazanlık’ta bulunan
bir caminin minaresine
havalı tüfekle ateş edilmesiydi.
Bu yıl Nisan ayının son-

larında ise Burgas’daki
bir mescidin hayır için
toplanılan paraları ve

başka değerli eşyaları
çalınmıştı.
Bu vakaların sadece

holiganlıkla nitelendirildiğini ve sadece şikayet getirdiğini söyleyen

Ahmedov, “200 levaya
kadar açılan maddi hasar Bulgar Mevzuatına
göre cezalandırılamaz.
Ayrıca yıllar boyunca
bu Vandalizm vakalarına bir suçlu bulunamadı” dedi.
Ahmedov, iki yıl önce
Sof ya Başmüf tülük
binasının dış cephe
aydınlatmasına zarar
verildiğini ve kamera
görüntüleri olmasına
rağmen suçluların hala
bulunamadığını hatırlattı.
Ahmet Ahmedov, yapılan bu saygısızlıklar
için Başmüftülüğün her
yıl rapor hazırladığını

belirtti.
Ahmedov’un açıklamasına göre tüm dinlerin sorunları ortaktır
ve İbadet yerlerine
yapılan hürmetsizlik
dışında çoğu zaman
çeşitli nedenlerle din
adamlarının işlevlerini
yerine getirmeleri kısıtlanmıştır. O, genel
sorunun ise gençlerin
yetiştirilmesinde dini ve
ahlaki faktör eksikliği
olduğunu belirtti.
Ahmedov, “Tüm dini
cemaatlerin ortak bir
tutumu vardır, o da
okullarda din dersi olmasıdır” diye sözlerine
ekledi.

Kırcaali ilinde 1 300 minik okula ilk adımını attı

Resmiye MÜMÜN
Üç aylık bir tatilin ardından 2013/2014 eğitim
öğretim yılı 16 Eylül’de
başladı. Kırcaali ilinde
79 okulda toplam 1 287
birinci sınıf öğrencisi
okul kapısından içeri ilk

adımını attı. İlk verilere
göre tüm ilde toplam 15
603 öğrenci ders başı
yaptı. Krumovgrad, Cebel ve Fotinovo köyünde bulunan üç okulda
onarım çalışmalarının
sürdüğü, fakat eğitim
sürecinin normal akışı
için gereken önlemlerin

alındığı açıklandı. Kırcaali Valisi Biser Nikolov,
Kırcaali Otets Paisiy
Lisesi ve Kirkovo’nun
Benkovski (Killi) Nikola
Vaptsarov Lisesi’nde
düzenlenen yeni eğitim
öğretim yılının açılış törenlerinde hazır bulundu.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis resmi
konuk olarak Kırcaali
Yordan Yovkov Lisesi
ders yılının açılış törenine katıldı. Burada Kırcaali Valiliğini kültür uzmanı Vildan Sefer, Bölge
Eğitim Müfettişliğini kıdemli uzman Tsvetanka
Granitska temsil etti.
Tören için bahçede
toplanan kalabalık arasında bu ders yılında
ilk defa okul kapısından
içeri adım atacak 71 birinci sınıf öğrencisi en
heyecanlı görünüyorlardı. Velileriyle birlikte olan
minikler öğretmenleri
için hazırladıkları büyük
buketlerle ilkokul zilinin
vurmasını sabırsızlıkla
beklediler.
Lisede bu eğitim öğretim yılında toplam 640
öğrenci okuyacak, onlardan 58’i mezun ola-

Devamı 6’da

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

2
Kırcaali Haber 2

HABERLER

18 Eylül 2013

Edebiyatın dışında kültürümüz, halk geleneğini aşamadı
Geçen sayıdan devam

Söyleşi:
İzzet İSMAİLOV

Kelimelik

- Gündemde olan ana
dili konusuna gelelim.
Bir çocuktan, hem resmi dili hem ana dilini
iyi bilmesini isteyerek
o çocuğu zorlamıyor
muyuz? Herkesten iki
dil bilmesini isteyemeyiz.
- Her şeyden önce bir
Fransız filozof diyor ki,
kimlik dildir, dil bitti mi
kimlik de biter. Öte taraftan biz kendi aramızda iletişimi nasıl gerçekleştireceğiz, elbette ana
dilimizle gerçekleştireceğiz. Onun için biz ana
dilimizi bilmek zorundayız. Benim kanaatime
göre resmi dili bildiğimiz
kadar ana dilimizi de bilmeliyiz. Bende öyle bir
kanaat uyandı ki, bugün
dünyada gençlerin çoğu
iki dil biliyor. Yalnız iki dil
de değil, üç dil söz konusu bugün. Ana dilini,
resmi dili ve bir de batı
dilini bilmek zorunda çocuk, eğer kendi yeteneklerinden gerektiği kadar
yararlanmak istiyorsa,
eğer hayatta başarılı olmak isterse mutlaka üç
dili öğrenmesi şart.
Şimdi bu mümkün mü,
yaygın bir kanaate göre
çocuk, anadilini öğrenirken resmi dili gerektiği
gibi öğrenemiyor. “Ana
dili, resmi dile engel oluyor”, diyorlar. “Çocuğa
ek bir yük yükleniyor”,
diyorlar. Fakat pedagoji
bilimi öteden beri şunu
ispatlamış, yabancı dil
ancak ana dili temeli
üzerinde öğrenilebilir.
Onun için eğer pedagoji
bilimine sadık kalacak
olursak başta ana dilini,
ondan sonra resmi dili
ve ötekilerini öğrenmesi
gerek.
Dahası da var, son yıllarda bilim adamları, her
iki dil paralel öğrenilirse
daha başarılı olunduğunu kanıtladılar. Onun için
çocuk daha konuşmaya
başlar başlamaz ailede
iki dili öğrenmeye çalışması lazım, veyahut
ona iki dili öğretmeye
çalışmaları lazım. Ana
babalardan birisi Bulgarca konuşursa ötekinin Türkçe konuşması
benim kanaatime göre
yararlı olacak.

- Azınlığız. Ana dilimizi nasıl bir seviyede
öğrenmeliyiz, öğrenebiliriz?
- Şimdi sizin söylediğiniz bu dilleri üst düzeyde
öğrenmeyi ben şu şekilde anlıyorum – çocuk
genel olarak edebi res-

ye ve İstanbul ağzına
en yakın ağızlardan biri.
Çünkü burada coğrafi
bakımından biz birbirimize yakınız ve bizim
aydınlarımız Türkiye’de
dildeki gelişmeleri izleyebilmişlerdir.
Bu dili, benim kanaati-

Az önce etnik bilinçten
söz ettik. Benim tespit
edebildiğim kadarıyla
20’li yıllarda Bulgaristan
Türklerinin etnik bilinciyle
yurttaşlık bilinci beraber
oluşmaya başlıyor. 20’li
yıllarda Bulgaristan’da
yayımlanan Türkçe ga-

Doç. İbrahim Yalımov
mi dili ve edebi ana dilini
bilmeli. Bunun üstünde,
kendi uzmanlık sahasıyla ilgili deyimlerin Bulgarcasını ve Türkçesini de
bilmeli. Yani o mühendis
ise terimleri bilmelidir, filozof ise felsefi deyimleri
öğrenmelidir. İşte burada uzmanlık düzeyi ortaya çıkıyor. Eğer biz ana
dilimizin öğrenilmesine
önem vermezsek yakın
gelecekte kimliğimiz
kaybolabilir.
Şimdi ana dili deyince
bizim dilimiz Türkçedir,
ama bu Türkçenin bir
takım özellikleri var. Mesela burada, benim üniversitelerde okuduğum
zaman Macaristan’dan
birisi geldi Türklük uzmanı, Sofya üniversitesinde dersler verdi,
onun tespitlerine göre
Bulgaristan Türkçesinin 18 tane özelliği var,
Türkiye Türkçesinden
farklı olarak. Genellikle daha 30’lu yıllarda
Polonya’dan Kovalski
isminde birisi geliyor
ve Deliorman Türkçesini izliyor ve Deliorman
Türkçesi, Osmanlı Türkçesinin diyalektlerinden
biridir, sonucuna varıyor.
Öte taraftan Bulgaristan
Türkçesi, edebi Türkçe-

me göre, Türk çocukları
öğrenmeli, fakat öğrenim
meselesi hem totaliter
dönemde hem bugünlerde bir sorun haline geldi.
Yani, ana dilini öğretecek bir öğretim sistemi
kurulmadı bizde. Bugün
ortalama çocuklarımızın ancak %10’u ana
dili Türkçeyi öğrenmeye
çalışıyor veyahut Türkçe
kurslarına katılıyorlar.
Bizde azınlık dillerini bir
küçümseme var. Çok dillilikten bahsedilirken onlar göz önünde bulundurulmuyor. Veyahut daha
basit ele alacak olursak
Bulgaristan Türkçesine öyle günlük hayatta
konuşulan mutfak dili
olarak bakılıyor. Halbuki
asırlar boyunca bu dilde
binlerce edebi ve bilimsel eserler yaratılmıştır.
Bu göz ardı edilmemeli
ve küçümsenmemeli.
Biz dilimizi öğrenmeye
çalışmalıyız.
- Biz Türkler, Bulgaristan toplumunun bir
parçası olabildik mi?
- Şimdi, bir azınlık topluluğunun yaşadığı ülkenin toplumunun bir parçası olduğu hissine varabilmesi için her şeyden
önce onun yurttaşlık bilincinin gelişmesi lazım.

zetelerin bazılarında
“Biz Bulgaristan vatandaşıyız” bilinci uyanmaya başlıyor. “Bulgaristan
hepimizin vatanıdır” diye
düşünmeye başlıyorlar.
Vatanı da yalnız üzerinde doğdukları bir toprak
parçası olarak değil bir
politik, kültürel, bir sosyal
ortam olarak kabulleniyorlar. Bu bilinç, totaliter
sosyalizmin ilk yıllarında
oldukça gelişiyor, daha
fazla sosyalist patriotizm
vurgulanıyor.
Son yıllarda, demokrasiye geçiş yıllarında,
Bulgaristan Türklerinin
yurttaşlık duygularının
gelişebilmesi için yeni
bir takım etkenler ortaya
çıktı. Bunların başında
her şeyden önce yurttaşlığın en önemli ilkesi eşitliktir. Bulgaristan
Anayasası’nın 6. maddesine eşitlik ilkesi kondu.
Bulgaristan vatandaşları
eşittir, dendi.
Öte taraftan son yıllarda
sanırım siz de görmüşsünüzdür Bulgaristan’da
yur ttaşlık ulusu tezi
yaygınlaşmaya başladı.
Yurttaşlık tezine göre
Bulgaristan vatandaşlarının hepsi Bulgar ulusunun birer üyesidir. Ve
giderek Bulgaristan’da

hiç olmazsa formal olarak resmen bir takım
azınlık hakları tanındığı
ilan edildi.
Bütün bunların hepsi
yurttaşlık bilincinin gelişmesine yardım ediyor.
Bizde yurttaşlık bilinciyle etnik bilinç arasında
çoğu zaman bir ahenk
bulunuyor. Ama bunların
arasında belirli göreceli
farklar var, bu farklar da
korunuyor. Bunalım dönemlerinde bunların arasında gerginlik ortaya çıkıyor, hatta çatışma eğilimi beliriyor. Yani bizim
bilincimiz çelişkili. İşte
böyle belirli dönemlerde
bu çatışma ortaya çıktığı için bizim Bulgaristan
Türkü, toplumsal kültürel
hayata dolu düzgün katılamıyor.
- Şubat ayındaki protestolara da katılmadılar.
- Baştan şunu belirtmemiz lazım ki, protesto
gösterileri başlıca büyük
şehirlerde gelişti. Bizim
insanlarımızın çoğunluğu ise hala köylerde.
Yani Bulgaristan Türklerinin %60’ı köylerde ve
küçük kasabalarda yaşamaya devam ediyor.
Herhalde büyük şehirlerde protesto gösterilerine
katılan Türkler de bulunuyor, ama onlar ön plana çıkmadığı için onları
göremiyoruz. Çoğunluk
ise çekimser. Protesto
gösterilerine katılmıyor.
Neden katılmıyor –
bence onların siyasi kültürü gerektiği kadar gelişemedi. Bulgaristan’da
Türklerin siyasi kültürünü geliştirebilmek için
gerekli şartlar yaratılmadı. Mesela bizim insanlarımız, daha doğrusu aydınlarımızın yeni
düşünceler üretip bu
düşünceleri tartışma,
bu düşünceleri yayma
olanakları yok. Bizde ne
tartışma kulüpleri var, ne
de tartışılacak, tartışma
konuları yayımlayacak
dergi ve gazetelerimiz
var. Onun için düşüncemiz ağır gelişiyor. Aynı
zamanda Bulgaristan
Türkleri arasında paternalizm yaygındır. Paternalizmde bütün ümitleri
bir babaya bağlamak,
düşünmeyi babaya bırakmak, bize düşen
görev babanın söylediklerini yerine getirmek,
onun gösterdiği yoldan
gitmek var. Bunun etkisi

hala duyuluyor kanaatime göre.
Bununla beraber köylü zihniyeti de devam
ediyor, çünkü Türklerin
çoğunluğu köylerde. Bir
de korku var. Bulgaristan
Türkü “Biz gösterilere
katılırsak bunun sonucu ne olur” diye düşünüyor. “Acaba, protesto
ettiğimiz güçler, yeniden
iktidara gelirse biz güç
duruma düşmeyiz mi?”
diyorlar. Aynı zamanda
benim kanaatime göre,
acaba protesto gösterilerine katılırsak biz kendi öz partimizi de güç
duruma düşürmeyiz mi,
korkusu da var. Çünkü
bizim HÖH de belli ölçüde iktidardaydı son
yıllarda. İktidarı, siyasi
sınıfı protesto etmek
aynı zamanda onları da
protesto etmek anlamına
geleceği için bence çekimser davranıyorlar.
- Bizim bir azınlık olarak topluma entegre
olmamızda azınlık ve
çoğunluğun ne gibi
sorumlulukları bulunmaktadır?
- Bence her şeyden
önce şunu göz önünde
bulundurmamız lazım,
entegrasyon oluşmuş,
dolu bir fenomen değil.
Bu gelişmekte, değişmekte olan bir süreç.
Bir sürecin gelişebilmesi için onun desteklenmesi gerek. Bunu hem
çoğunluğun hem de
azınlığın desteklemesi
gerekmektedir. Ancak o
zaman entegrasyon gelişebilir.
Bunu yapabilmek için
iki tarafın ne yapması lazım – her şeyden
önce hem çoğunluk hem
azınlık küreselleşme döneminde entegrasyonun,
çoğunluk ile azınlık arasında ahenk sağlamanın alternatifi olmadığını
anlaması lazım. Bu bir
nesnel, doğal bir süreçtir, bunu biz kabullenmek
zorundayız. İkincisi, entegrasyonun anlam ve
özünü kavramaya çalışmamız lazım. Entegrasyon dedikten sonra
ne anlaşılması lazım:
entegrasyon, etnik toplulukların, yan yana bir
arada yaşaması anlamına gelmemekte. Entegrasyon, azınlıkların kimliklerinden vazgeçerek
çoğunlukla kaynaşması,

Devamı sayfa 3’te
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Bulgaristan Köyleri Issızlaşmaya Devam Ediyor
İstatistik Kurumu’nun
geçen yıl sonundak i ve r i l e r i n e g ö r e
Bulgaristan’ın 1130
yerleşim biriminin nüfusu 1 ila 49 kişi arasındadır. Yakın gelecekte
bunların bir kısmı, terk
edilmiş ve yıkılan evlerin bacalarında sadece
rüzgarın tuhaf ve acıklı
şarkısını söyleyeceği
ıssızlaşan yerleşim birimleri kategorisine dahil edilecek.
Sadece 2012’de 24
Bulgar köyü haritadan
silinmiştir ve bu gerçek
bir faciadır. Bulgaristan
Bilimler Akademisi’ne
bağlı Nüfus ve İnsan
Araştırmaları Enstitüsü
uzmanları, ıssızlaşmış
Bulgar yerleşim yerlerinin çok daha fazla
olduğunu ve sayılarının 500’e yaklaştığını
savunuyorlar. Vidin,
Montana, Vratsa, ölüm
oranının en yüksek
olduğu eyaletlerdir.
Bunlar ülkemizin en
az gelişmiş Kuzeybatı
kesiminde bulunur ve
bu, bölgeden yeni yeni
yerleşim yerlerinin ıssızlaşacağına dair bir
delildir.
Veliko Tırnovo, Gabrovo eyaletlerinde, Rodop
dağında ve sınır bölgelerinde ıssızlaşan bir-

çok köy, mahalle, yerleşim yeri mevcuttur. Yunanistan sınırında İvay-

iki tarafında mızır otları
boy atıyor, çoktan beri
hiç kimse bu yoldan

ya dönüyor, ama çoğu
orada kalıyor.‘
Hristina Küpekçieva

ken gençlerin orada
ne işi olabilir, çocukları nerede okula gitsinler! En yakın okul,
İvaylovgrad’dan 6 km.
m e s afe de bulunan
Sviraçi köyünde bulunur. Bu yüzden birçok
aile köyü terk etmek ve
Bulgaristan’ın diğer yerleşim birimlerine yerleşmek zorunda kaldı-

lar. Doğamız çok güzel
ama geçim olmayınca
gençler burasını terk
ediyorlar. Dağla iç içe
olmak, Byala reka’da
balık avlamak için yaz
tatillerinde belirli bir
süre için buraya dönerler. Ancak tatil bitince
buralarda yine yalnız
yaşlılar kalır.’
BNR

Hayvan üreticileri
hükümeti uyardılar
lovgrad kenti civarında
da birkaç kısmen ya da
tamamen ıssızlaşmış
köy bulunur. Yaşlıları
vefat etmiş, gençleri ise
gurbete gitmişlerdir.
Hristina Küpekçieva,
İvaylovgrad yöresinin Dolno Lukovo ve
Meden Buk köylerinin muhtarıdır. İlk köy
Bulgaristan-Yunanistan
sınırında bulunur. Bayan Hristina’nın kuşların bile yıkık evlerinde
yuva kurmadıkları çevre
köylerinin acıklı hikayesini anlatıyor. Yolun her

geçmiyor, elektrik yok
ve muhteşem doğa
insanların yerini yavaş
yavaş almaya başlıyor.
Dolno Lukovo köyü şimdilik teslim olmuyor.
Hristina Küpekçieva
devamla şunları anlatıyor: ‘Köyümüzde
devamlı oturanların
sayısı 80. Çoğu 50,
60, 70 yaşlarında ve
daha yaşlıdır. Tütün
yetiştiriyorlar. Gençleri
ya kentlerde ya da yurt
dışında. On kadar kişi
Yunanistan ve Kıbrıs’ta
çalışıyor. Bazıları bura-

sözlerini şöyle sürdürüyor: ‘Örneğin Gorno
Lukovo’ da yalnız 2 kişi,
Çerna Çerkva köyünde
1 kişi var, Jılti Çal’da ise
artık kimse oturmuyor.
Meden Buk köyünde 40
yaşlı insan yaşıyor.’
Sözlerine göre piyasa
ekonomisine geçiş döneminde bölge yoğun
biçimde ıssızlaşmaya
başlamış, birçok üretim
ve küçük atölye kapanmış ve gençler ülkenin
içinde veya dışında
gurbete çıkmışlar.
‘Bir köyün okulu yok-

Hayvan üreticileri basın açıklamasıyla hükümetin
talep ettikleri altı şeyi yerine getirmemesi halinde
geniş çaplı protesto gösterilerine hazır olduklarına
dair uyarıda bulundular. Hayvan üreticilerinin temel
istekleri destekleme ödemelerine daha kolay erişim
ve hafifletilmiş koşullara dayanıyor.
Hayvan üreticileri hükümetten şunları talep ediyor:
1. Üretim amaçla bakılan her bir hayvan için yüzde
3 faizle uzun vadeli kredi sağlanması, kredilerin beş
yıl sonra ödenmesine başlanması. 2008, 2009, 2010
ve 2012 tarım sezonunun Devlet Tarım Fonu Ödeme
Ajansı’ndan yeni krediler sağlanması;
2. Yeni program dönemi için Avrupa Birliği tarafından yapılan doğrudan ödemelerin yüzde 10’unun
sebze üreticileri ile hayvan üreticileri arasında pay-
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2. sayfadan devam
erimesi anlamına da gelmemekte. Entegrasyon,
çoğunluk ile azınlıkların
bir arada yaşaması ve
bir arada yaşarken karşılıklı etkilenmesi anlamına gelmekte.
Bu etkilenme sonucu
da her halde daha fazla,
demokrasi değerlere dayanan bir takım değerler
ortaya çıkacak. Diyelim
çoğulculuk, hoşgörü,
diyalog gibi yeni değerler ortaya çıkacak.
Bu değerler üzerine biz
belirli ölçüde bir birlik
kurabiliriz. Onun için
ben burada özel olarak
entegrasyonun Türkçesi
bütünleşme kelimesini
kullanmıyorum. Bütünleşme yerine, ahenk
kurmak, uyum sağlamak

deyimlerinin kullanılmasını doğru buluyorum.
Bunları gerçekleştirdikten sonra yapılacak
başka neler var? Kanaatimce Bulgaristan’da
özellikle, entegrasyonun
sağlanabilmesi için her
iki tarafın da tarihi süreç
esnasında oluşan ön
yargıları, stereotipleri aşması lazım. Tarihe efsanevi biçimde yanaşmamak, akılcılık açısından
yaklaşıp tarihte yalnız
bizi ayıran olaylara değil,
bizi birbirimize yaklaştıran olay ve idelere önem
vermek lazım. Kısaca
biz, ötekini, başkalığı,
bir düşman olarak değil de, kendine özgü bir
takım değerleri bulunan
bir başka topluluk olarak
kabul etmeliyiz.
Yani kendi aramızda

güven sağlamalıyız.
Bulgar topluluğunun bize
güvenmesi şart. Bulgar
topluluğunu en az üçte
biri, Türk azınlığını Bulgar ulusal güvenliği açısından tehlikeli bulmaktadır. İşte bunları aşmak
zorundayız. Bunları yapabilmemiz için de aramızda daimi bir diyalog
olması lazım. Hayatın
ortaya koyduğu sorunları görüşerek, anlaşarak
çözmeye çalışmamız
lazım. Diyalogun ise
kamuoyuna açık olması gerekiyor. Diyalogun
eşitlik ilkesine dayanması şart. Yani birbirimizi eşit olarak kabul etmemiz lazım. Çoğunluk,
azınlığı küçümsememesi
lazım. Öte taraftan diyalog esnasında taraflar
kendi görüşlerini karşı

tarafa empoze etmeye
kalkışmamalıdır. Ve bu
doğrultuda her iki tarafın görüşlerini birleştirerek ortak görüşlere
doğru gitmeleri lazım.
Entegrasyon, ancak bu
şekilde anlaşılırsa gerçekleştirilebilir. Fransa
ve Almanya’da entegrasyon, asimilasyona
eşit olarak kullanılıyor.
Entegrasyon deyimi altında azınlıkları eritmeye
çalışıyorlar, bunu gören
azınlıklar da tepki gösteriyor, onun için de entegrasyon gerçekleşmiyor. Entegrasyonda her
şeyden önce çoğulculuk
prensibini kabul etmesi
lazım, başkalıkların bir
arada yaşamasının önemini anlaması lazım.
SON

laştırılması;
3. İstisna döneminin ertelenmesiyle kalmayıp 2. ve
3. kategorideki çiftliklerin sınıflandırılması koşullarının
hafifletilmesi;
4. Gübre depolarına ilişkin koşulların hafifletilmesi
ve istisna döneminin ertelenmesi;
5. Tarım Arazilerinin Mülkiyeti ve Kullanımı
Kanunu’nda Belediye tarım arazilerini ihalesiz olarak
ve öncelik tanınmasıyla hayvan çiftliklerine kiralanmasına ilişkin değişiklik yapılması;
6. Hayvan sayısına göre tarım araçları için kullanılan yakıt vergisinin 2014 yılında uygulanmaya başlanılması;
Mektupta hayvan üreticileri, “Size sadece 100 gün
tolerans tanımadık, bizim ve çocuklarımızın kullanamayacağı tatili de bağışladık. Yukarıda yazılanlara
gelince iyi bir diyalog içerisinde sizden ricamız Tarım ve Gıda Bakanlığı’nda sizin tarafınızdan yeni görevlendiren kadroya çok kez gönderdiğimiz talepleri
inceleyip kesin karar almanızdır. Aynı zamanda size
bildirmek isteriz ki, yine tüm taleplerin yerine getirilmesi için gereken toleransı da tanıyacağız, fakat bu
defa sadece 30 gün veriyoruz. Bundan sonra artık
protesto gösterilerine geçmekten başka çaremiz kalmıyor” yazıyor.
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Eski Başbakan Sakskoburgotski Ülkedeki Halk
Gösterilerini ve Etnik Bölücülüğü Eleştirdi
Bulgaristan'da 2001
2005 yıllarında Başbakanlık yapan Simeon
Sakskoburgotski, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestoları
ve etnik temele dayalı
bölücülüğü eleştirdi.
Son günlerde hükümet
lehine başlatılan sokak
gösterilerini de onaylamadığını belirten Simeon
Sakskoburgotski, belirli
çevrelerin demokrasinin
kusurlarından yararlanmak isteyerek, toplumu
hükümet taraftarı ve
aleyhtarı protestoculara
bölmeyi amaçladığını
belirtti.
Sakskoburgotsi, kişisel
internet sitesi aracılığıyla
yaptığı açıklamada, toplumun protesto edenler,

korkutulduğunu vurguladı.
Bulgaristan'da 1945
yılında henüz 9 yaşındayken komünist rejim
tarafından İspanya'ya
sürgüne gönderilen ve
50 yıl sonra kurduğu
parti ile seçimlere girerek 2001-2005 yılların-

protestolara karşı gelenler, yoksul, varlıklı,
Bulgar, Türk, Roman ve
Yahudi olarak bölünmek
istenmesine karşı çıktı.

Aynı zamanda ülke
medyasını da eleştiren
Sakskoburgotski, medya
kuruluşlarında ve sosyal
iletişim ağlarında dev-

letin kurumlarına karşı
saygısızlık örneklerinin
çoğaldığını kaydederek,
bu şekilde yabancı yatırımcıların ve turistlerin

raber yaşadıklarını anımsatan Çakır, projeyle iki
ülkenin yemek kültürünün
tanıtılacağını vurguladı.
İki ülkenin dostluk ilişkilerinin de projeyle artacağını ifade eden Çakır, şöyle
konuştu :
Türkiye’den Bulgaristana, Bulgaristan'dan
Türkiye'ye yemek kültürleri geçmiş. Ağırlıklı olarak

Türkiye'den Bulgaristan'a
yemek kültürü aktarılmış.
Biz de bunun üzerine bir
proje hazırlamaya karar
verdik. Vize Belediyesi,
Doğal Yaşamı Koruma
Vakfı ile Tsarevo Belediyesiyle ortaklaşa projeyi hazırladık. Projemizi
Avrupa Birliği'ne sunduk
ve kabul gördü. Proje ile
Türkiye ve Bulgaristan'ın

ortak yemek kültürleri İngilizce, Türkçe ve Bulgarca olarak hazırlanacak
kitapla tanıtılacak. Kitabımız yaklaşık 30 gün içerisinde basılacak. Proje
maliyetimiz ilse 100 bin
avro" diye konuştu.
DAYKO Vakfı Başkanı
Nusret Türkan ise Bulgaristan ve Türkiye ortak
yemek mirasının erozyona uğradığını belirterek,
projeyle damak lezzetlerinin ortak bir noktada buluşturulacağını belirtti.
Ts a r evo B e l e d i ye s i
proje koordinatörü Jana
Ivanova Yangyozova da
projenin her iki ülkeye de
hayırlı olması dileğinde
bulundu.
Yangyozova konuşmasında, Bulgaristan yemek
kültüründen de bahsetti.
Anadolu AJANSI

garson, ofis asistanı,
kamyon sürücüsü,
hostes, kauçuk ürünleri makine operatörü,
barmen.
Bunun dışında bu kez
de ilköğretim ve orta
eğitimli işsizler arasından en çok tekstil
işçisi aranıyor. Ayrıca
kepçe operatörü, inşaat işçisi, mobilyacı
marangoz, damper-

li kamyon sürücüsü,
yardımcı aşçı için boş
kadrolar var.
Yarı engelli işsizlere oto tamircisi, kalite
kontrol uzmanı, terzi,
tekstil işçisi, kondüktör, ütü ustası, paketleme uzmanı olarak
çalışmaları için iş imkanları sunuluyor. Yine
yüksek eğitimli bu tür
kimseler kıdemli eğit-

men, eczane uzmanı
ve hekim görevleri için
başvurabilirler.
Başka iş büroları
ise Kırcaali İş Bürosu
aracılığıyla kaynakçı,
montör, inşaat işçileri,
montajcı, vinç makinisti arıyor.
İsrail’de çalışacak inşaat işçileri aranmaya
devam ediyor.
Kırcaali Haber

Kırcaali bölgesinde yüksek eğitimli uzman pozisyonları boş
Kırcaali İş Bürosu tarafından verilen bilgiye
göre yüksek eğitimli
uzman kadrosuna ihtiyaç duyulduğu belli
oldu. Verilen iş ilanlarına göre bir banka
uzmanı, inşaat mühendisi, çocuk hekimi,
laboratuar uzmanı ve
öğretmenler aranıyor.
Lise eğitimli uzmanlar arasından sıvacı,

Anadolu AJANSI

Müh. Hasan Azis, Glavatartsi
köyü sakinleriyle görüştü

Türkiye ve Bulgaristan'ın Ortak Yemek Kültürü Kitapla Tanıtılacak
"Bulgaristan ve Türkiye
Trakya’sı Ortak Yemek
Kültürü Mirası" projesi
çerçevesinde hazırlanacak kitap, Türkçe, İngilizce ve Bulgarca basılacak.
Bulgaristan ve Türkiye
Trakya'sı Ortak Yemek
Kültürü Mirası projesi
çerçevesinde, iki ülkenin
ortak yemek kültürü, hazırlanacak kitapla tanıtılacak.
Proje koordinatörü ve
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi
Ali Çakır, Vize ilçesindeki
festival alanında düzenlenen tanıtım toplantısında,
Türkiye ve Bulgaristan'ın
yemek kültürlerinin birbirine benzediğini söyledi.
Bulgar ve Türk vatandaşların uzun yıllar be-

da ülkesinin Başbakanı
olan Kral 2. Simeon
S aksko bur g ot sk i 'nin
partisi Ulusal Özgürlük
ve Yükseliş Hareketi
(NDSV) daha sonraki
seçimlerde parlamento
dışında kalmıştı.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in girişimiyle Glavatartsi köyü sakinleriyle kanalizasyon
şebekesi ve atıksu arıtma tesisi kurulmasıyla ilgili
bir iş görüşmesi yapıldı. Görüşmede Kırcaali Su
ve Kanalizasyon Şirketi, Plovdiv Doğu Akdeniz
Bölgesi Su Havzaları Yönetimi – Kırcaali Şubesi,
Balıkçılık ve Su Ürünleri Yürütme Ajansı Kırcaali
Balıkçılık ve Kontrol Daire Başkanlığı temsilcileri
de yer aldılar.
Su ve kanalizasyon şebekesi kurma imkanları
ve atıksu arıtma tesisi kurulmasına ilişkin inşaat
alanı oluşturulması ele alındı. Görüşmeye katılanlar, ilgili taraflara teknik ve ekonomik açıdan
kabul edilir biçimdeki proje öncesi yeni imkanların
araştırılması ve gelecek görüşmede tartışılması
görüşünü benimsediler.

Personel sayısının yüzde 10
azaltılmasını talep edildi
Sağlık Bakanlığı, acil yardım servisleri, kan merkezleri, psikiyatri hastaneleri, tıbbi sosyal hizmet
birimleri, sağlık müfettişlikleri ve başka bakanlığa
bağlı faaliyet sürdüren devlet birimlerinde görevli
işçi personelin yüzde 10 oranında işten çıkarılmasını talep ettiği bildirildi. Bu talebe dair nedenlerin gösterilmemesi ve sosyal ortaklarla koordine edilmemesi Bulgaristan Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (KNSB) örgütünün sert tepkisine
sebep oldu. Sendikal örgütten sağlık hizmeti kalitesinin kötüleşmesine yol açacağını ileri sürerek
hemen talebin geri çekilmesini ısrar ettiler.
Ardından Sağlık Bakanlığı’ndan ilgili devlet birimlerinde gelecekte tedavi personele değil de,
idari personelin sayısını azaltmayla ilgili genel
bilgi istediklerini izah ettiler.
Fakat Bakanlıktan ilgili birimlere gönderilen
mektupta bunun izah edilmediği, personel sayısının yaklaşık yüzde 10’unun işten çıkarılmasına
yönelik somut önerilerde bulunulması istendiği
anlaşıldı.
Bunun dışında personelin azaltılmasına ilişkin
konkre öneriler iki günlük kısa bir süre içinde istenildi. Mektubun Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri
Teodora Andreeva’nın imzasını taşıdığı açıklandı.
KNSB tarafından açıklama yapmak üzere aranılan Andreeva’nın çok yoğun olması sebebiyle her
hangi bir açıklama yapmadığı belli oldu.
Kırcaali Haber
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Akif Akif, bölgede yatırım yapacak
iş adamları aramaya devam ediyor
Momçilgrad Belediye
Başkanı Akif Akif, bölgede yatırım olanaklarını
tanıtmak için Türkiye’de
çeşitli belediyelerden iş
adamlarıyla görüşmeye
devam edecek.
Momçilgrad Belediyesinin kardeş Bayramiç
şehrinde düzenlenen
İda Kültür ve Sanat
Festivali’ne katılımı sonrası başlattığı güney
komşumuzda yatırımcılarla yaptığı görüşmelere
devam etti.
Başkan, Türkiye’de faaliyet sürdüren Mestanlı
Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Hasan Öztürk’ün desteğiyle organize edilen
Bursa’da temaslarda
bulundu. Akif Akif, konservecilik branşındaki
girişimcilerin beklentileri

merkezi yönetime başvuracak.
Akif Akif, “Bulgaristan
ile Türkiye arasındaki
ekonomik ilişkiler gerçekten büyük potansiyele sahip. Komşularımız özellikle tarım ve
turizm olmak üzere tüm
sektörlere yönelik iyi politikalar sayesinde ekonomide ciddi bir ilerleme
kaydediyor. Bölgemiz
bu sektörlerin gelişimine
uygun. Yaptığımız görüşmelerde, Momçilgrad
sakinlerine iş yerleri açıl-

ve niyetleriyle tanıştığı
bir yerel konserve fabrikasını ziyaret etti.
Belediye Başkanı’nın
bu amaçla yaptığı Türkiye ziyaretleri gelecek

aylarda da sürecek,
Momçilgrad Belediyesi
yatırım alanları sağlama
konusunda taviz vermeye hazır.
Başkan, benzer iklime

sahip bölgeleri ve kardeş belediyeleri ziyaret
etmek istiyor. Sayın Akif
bu konuda destek ve yardım için sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye’de

KTB Başkanı Altıntel: "Dereköy Sınır Kapısı'nın tır
trafiğine açılması, Kırklareli'ne katma değer sağlar"
Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan
Altıntel, Dereköy Sınır

miz lazım. Dereköy Sınır
Kapısı'nın yapılmasının
ardından Kırklareli katma

reköy Sınır Kapısı'ndan
Türkiye'ye giriş yapması
ve şehir içinden gezmesi
demek Kırklareli esnafına
katkı sağlaması demektir."

Restorasyon çalışmaları

Kapısı'nın tır trafiğine
açılmasının, Kırklareli'ne
katma değer sağlayacağını söyledi.
Altıntel, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, sınır kapısının tır trafiğine
açılması çalışmalarının
sürdüğünü, çalışmaları
yakından takip ettiklerini belirtti. Kapının açılmasıyla ticari aktivitenin
artacağını ifade eden Altınel, şöyle konuştu: "Bulgaristan tarafındaki yaklaşık 7 kilometrelik yolun
yapılması için Bulgaristan
hükümeti yetkilileriyle sürekli irtibat içerisindeyiz.
Sınır kapıları çok önemli.
Kırklareli'de beyin göçü
veriyoruz. Buradaki ticari
aktivasyonu ve ekonomik değerleri büyütme-

değer olarak payını alacak. Yüzlerce turistin De-

Altıntel, Dereköy Sınır
Kapısı'nın Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'nca 50
milyon lira bütçeyle restore edileceğini belirtti.
Kapının restorasyon çalışmalarının 2014'te başlayacağını ve 3 ay içinde
tamamlanacağını ifade
eden Altınel, şunları kaydetti:
"Son yıllarda Dereköy

Sınır Kapısı'nın tır trafiğine açılması için çalışmaların hızlandığını
görüyoruz. Kırklareli modern bir kapıyı hak etmiş
durumda. Bulgaristan tarafındaki yol tır trafiğine
uygun değil. Yaklaşık 80
kilometrelik yolun 75 kilometresi yapıldı. Malko
Tırnova'dan sınır kapısına
kadar olan yaklaşık 6.5 kilometrelik yolun yapımına
da başlandı. Bulgaristan
hükümeti yolu bitirdikten
sonra yoldan kaynaklanan sorun bitiyor. Dereköy Sınır Kapımız yap,
işlet, devret modeliyle
yapılacak."
Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Vigenin: "Türkiye
sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdık"
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Kristiyan Vigenin, göçmen akınına
karşı Türkiye sınırındaki güvenlik önlemlerini
artırdıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Vigenin, düzenlediği
basın toplantısında,
bu yılın ocak-temmuz
döneminde geçen yıla
kıyasla Bulgaristan'a
giriş yapan göçmen-

lerin sayısının beş kat
arttığını belirtti. Türkiye sınırındaki güvenlik
önlemlerini artırdıklarını ifade eden Vigenin,
"Bu aşamada doğrudan bir tehdit yok. Her
ciddi ülkenin alması
gereken önlemler "
dedi.
Başbakanlık Güvenlik
Kurulu'nun toplanacağını söyleyen Vigenin,

Suriye'deki son durumu, Bulgaristan'ın
güvenliğini ve olası
sığınmacı akınını ele
alacaklarını kaydetti.
Vigenin, ülkesine
şimdilik Suriye'ye olası
bir askeri operasyona
katılması ya da operasyona yardım etmesi
konusunda talep gelmediğini ifade etti.
Kırcaali Haber

masını, bölgenin yeniden
canlanmasını, kolaylıklar
sağlamaya hazır olduğumuzu ileri sürüyoruz”
diye kaydetti.
Momçilgrad Belediyesinin gelecek yıllara planlanan temel öncelikleri
arasında bir meyve sebze işleme tesisi ve bir de
et işleme tesisi kurulmasıdır. Böylece bölgede
meyve ve sebze üreticiliği ve hayvan üreticiliği
teşvik edilecek.
Kırcaali Haber

Momçilgrad’da güreş
sporu canlanıyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Akif Akif,
“Momçilgrad’da 30 yıl aradan sonra güreşi canlandırma yolundayız. Çocuk ve gençler için güçlü bir okul
geliştirecek bir güreş kulübünün kurulması ve milli
şampiyonalarda faktör olmasını düşünüyoruz” diye
açıkladı.
Belediye Başkanı, “Amacımız Momçilgrad’da sporda var olan uzun yıllardır süregelmiş geleneklerin
canlandırılmasıdır. Spor yapmanın çocukların fiziksel,
sosyal ve ahlaki gelişimi açısından son derece önem
arz ettiğini unutmamalıyız” diye vurguladı.
Rodop kasabasında en yeni kurulan güreş takımı
Genel Kurul toplantısından sonra resmi olarak Beden
Eğitimi ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüpleri
milli siciline kayıt edilecek.

O zaman Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu da seçilecek. Kulüp bu yıl Bulgaristan Güreş Federasyonu
himayesi altında gerçekleştirilen turnuvalara muhtemelen katılamayacak.
Gençlerde çok kez milli şampiyonluk kazanmış
Levski Güreş Kulübü’nün eski güreşçisi Erol Emin,
Momçilgrad Güreş Kulübü’nün antrenörü olacak. O,
en eski sporlardan biri olan güreş antrenmanı yapmak isteyen yerli yetenekler arayacak. Antrenmanlara
10-12 yaş gruplarından çocuklar katılacak.
Erol Emin, “Amaçlardan söz etmek için daha çok
erken, fakat iyi bir güreş okuluna sahip rekabet edebilir kulüp oluşturulmak için elimizden geleni yapacağız. Çocukların güreş antrenmanlarına büyük ilgi
göstermesini umuyoruz” dedi. Uzman, antrenman
çalışmalarının Rodopi Spor Salonu’nda yapılacağını
söyledi.
Kulübe kayıt olmak isteyenler Momçilgrad Belediyesi Spor ve Gençlik Faaliyetleri Dairesi uzmanı İsmet
Ahmed’i 0889 99 33 85 telefonundan arayabilirler.
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Kırcaali Valisi Biser Nikolov: “Kırcaali’nin ana su borusu patlayabilir”
Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Kırcaali, Momçilgrad ve daha yaklaşık 30
yerleşim yerinin 10 günden fazla susuz kalması
riski bulunduğunu, ana
su borusunun patlamanın eşiğinde olduğuna
dair alarm verdi.
Bu durum birçok kez
Kırcaali’nin gündemine
getirilmişti.
Vali’nin ifadesine göre
şehir şebeke içme suyu
ana hattının bulunduğu
ana su deposundan Borovets semtindeki Kliment
Ohridski sokağına kadar
uzanan kısmında oluşan
arızalardan dolayı yüzde
30-35 oranında su kaybı
oluyor.
Nikolov, “Sadece incelenen 2 metrelik kesimde
güçlü korozyondan dolayı onarılması mümkün olmayan yaklaşık 12 delik

Vali, Bakanlar Kurulu’na
sunulması üzere durum
hakkında rapor hazırlandığını bildirdi. Ana
su boru hattının yeniden
yapılandırılması için
yaklaşık 100 bin levalık
finansman sağlandığını,
fakat gereken onarım
çalışmaları için son derece yetersiz olduğunu
ileri sürerek ek finansman talep edileceğini
söyledi. Su deposundan
Borovets semtine kadar
uzanan hatta ana su bo-

olduğu tespit edilmiştir.
Bu kesimde saniyede 3050 litre su kaybı oluyor”
diye belirtti.
Vali, başka bir tehlike
hakkında da uyardı. Boru

deliklerinden akan suyun
dereye akmasından dolayı toprak kaymasının aktivize etmesi ve bölgede
yeni heyelanların oluşması söz konusu olduğu-

nu kaydetti. Nikolov, “Bu
durum sadece şehrin altyapısı için değil, ana su
hattına yakın olan evler
için de tehlikelidir” diye
vurguladı.

Kırcaali ilinde 1 300 minik okula ilk adımını attı
1. sayfadan devam
cak.
Bu yıl okul öncesi hazırlık grubuna 20 çocuk
katılıyor.
Belediye Başkanı
Hasan A zis törende
yaptığı selamlama konuşmasında, “Bugün
Bulgaristan’daki okullar
için en heyecanlı gündür. Hepimizin günün

getirdiği zorluklarla baş
edeceğimize inanıyorum, çünkü okulun koruma ve zenginleştirmekle
yükümlü olduğu bilgi dayanağımız olacak” dedi.
Başkan, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek karşılıklı faydalı
çalışmalar yapılacağına
kanaat getirdi. Sayın
Azis, “Çabalarınızın size

başarılar kazandırmasını ve atlattığınız zorlukların ödüllendirilmesini
diliyorum. Avrupa yolunda ilerleyeceğimize
inanarak ve okula karşı
sönmeyen bir sevgiyle
bilgi ve ilerleme ufuklarına doğru yürüyün.
Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun, yolunuz
açık olsun!” diye konuştu. Belediye Başkanı

öğrencilere yeni ders
yılında bitip tükenmez
bir enerji ve üstün başarılar diledi.
Lise müdürü Neli Küprücieva öğrenci ve velileri yeni ders yılının
açılışından dolayı tebrik
ederek üstün başarılar diledi. Müdür, “Artık
56.kez okulda yeni eğitim öğretim yılının açılış

töreni yapılıyor. Kırcaali
ilinde bu ders yılında
150 öğrenci daha az
olmasına rağmen biz
geçen yıla bakış daha
dolu birinci sınıflarımız
olduğu için gurur duymaktayız” dedi.
Küprücieva, öğretmenlere övgü yağdırarak
üstün profesyonelliği
sayesinde öğrencilere
bilgi ve birikimlerini ak-

tararak okulun ikinci evleri olmasını sağladıkları
için teşekkür etti. Bunun
böyle olduğunun bu ders
yılında okula ilginin artmasının da işaret ettiğini
kaydetti.
Daha sonra Kırcaali
Valisi Biser Nikolov’un
tebrik mesajını Vildan
Sefer, Kırc aali Eği tim Müdürü Grozdan

Kolev’in mesajını ise
Granitska okudu.
Bir grup öğrenci şiirsel
müzik program sunarak
okul adına törende bulunan herkesi selamladı.
Birinci sınıf öğrencileri
de ifadeli okudukları şiirlerle programı renklendirdiler.
İlk okul zilinin çalmasıyla, lise müdürünün
eski gelenek üzere yere
su serpmesiyle öğrenciler okula davet edildiler.
Önce birinci sınıf öğrencileri, ardından diğer
öğrenciler de çiçeklerle
süslenmiş ala notu 6
şeklinde sembolik bir
kapıdan teker teker geçerek ders başı yapmak
üzere sınıf odalarına girdiler.
Onları sınıf odalarında
masaları üzerinde hazırlanmış yeni ders kitapları ve öğretmenleri
bekliyordu. Birinci sınıfların sıralarında ise ders
kitapları yanı sıra gelenek haline gelen Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis’in imzasını taşıyan
masal kitapları bulunuyordu.
Yordan Yovkov Lisesi,
merkezi okulların modernleştirilmesine ilişkin
bir proje kapsamında
tamamen yenilenerek,
modern donanmış sınıf
odalarına sahiptir.

rusunun yenilenmesi için
yaklaşık 700 bin leva gerektiği anlaşıldı.
Kırcaali’nin içme su şehir şebekesi geçen asrın
80’li yılların başlarında
kurulmuştur. Şehir içi
su boru hattının değiştirilmesi projesiyle yenilenmesi öngörülüyordu.
Fakat bu proje 2009 yılında Bölgesel Kalkınma
ve İskan Bakanlığı tarafından donduruldu ve o
zamandan beri projeyle
ilgili gelişme olmadı.

İ şve r e n l e r i n a ğ ı r
bürokrasiden dolayı
projeler hazırlamadıkları
açıklandı
İşverenler, Kırcaali Valisi Biser Nikolov ile
tekstil sektöründe karşılanan sorun ve zorlukları konuştular. Tekstil firma sahipleri, “Bürokrasi
ağır olduğu için projelerle çalışmıyoruz, eğitim
kursları istemiyoruz, örneğin kesme makinesi
konusunda gerçekten mali yardım görmemiz
için aday olma fırsatları olmasını istiyoruz” diye
konuştular. Bu şirketlerin her biri 100’den fazla
insana iş sağlıyor.
Görüşme, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklık içerisinde Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) üyelerinin
bilgilendirme ve danışmanlık yapma hakkına yö-

nelik eğitimi kapsamında gerçekleştirildi. Görüşmede Kırcaali İş Müfettişliği Müdürü Kostadin
Stratiev, KNSB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı
İvanka Karakoleva, KNSB uzmanları yer aldı.
İşverenler kriz ortamında sipariş anlaşması
yapılması konusunda rastlanılan zorlukları paylaşarak, idari ve cezai sorumluluk alınmasına
varılmaması için kontrol organlarıyla diyalog
kurulmasını, ön yardım alınması, danışmanlık
yapılması talebinde bulundular.
Firma yöneticileri Vali’nin tekstil sektöründe
var olan sorunlar ve onların aşılması yönünde
önerdikleri çözümler konusunda yazılı görüşlerini paylaşmaları teklifini kabul ettiler.
Görüşmede işsizlik, mesleki öğretim, işçilerin
profesyonel yeterliliği, tekstil sektöründe kayıt
dışı ekonomiyle ilgili konulara değinildi.
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KNSB- hayat pahalılığı ve sosyal gerginlik artıyor
Bulgaristan’da son 4
yılda hayat yaklaşık %20
pahalılaştı. Buna karşın
gelirler zamlanmadı.
Emek ve maaş karşısında ailelerin çoğu sadece
yaşamsal ve en önemli
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bulgaristan’da Haziran sonu itibarıyla yaşam pahalılığı anketi bu
neticelere vardı. Gelirler
artmazsa, sendikalar
sosyal gerginlik ve isyanın iyice tırmanacağını
tahmin ediyor.
Dört fertli bir aile için
üç ayda 2254 leva (1130
avro) gerekliymiş. Eğitim, sağlık, yemek için
gerekli para, Bulgar
standartlarına göre ortalama bir yaşam için
bu geliri elde etmek oldukça zor. KNSB Sosyal
ve Sendikal Araştırmalar
Enstitüsü uzmanlarınca
“Lüks yaşam için değil,
sıradan bir hayat için gerekli paradır bu.” açıklanıyor.
Elektrik, doğalgaz ve
tarım ürünlerinde %4.5-

% 6 arasında hafif bir
düşüş var. Bu yaz mevsimi için normal bir ucuz-

lama.
Fakat Bulgaristan bazı
konularda uluslararası
piyasaların tam tersine
eğilim izliyor. Örneğin
dünya piyasalarında
buğday fiyatı %28 düştü,
bizde ekmek fiyatı sadece %0.2 ucuzladı.

Yoksulluk sınırı, tüketici
alım gücüne göre belirlendi, 77 temel ürün fi-

yatı bazında hesaplandı
ve aylık fakirlik sınırı 214
leva (107 avro) olarak verildi. Bu arada ayakkabı
ve giyim fiyatları son 3
ayda %4, %5 arttı.
Öte yandan gelirler
ve maaşlar çizelgesi

neyi gösteriyor?
Ülkede nüfusun %51’i,
yani 3 milyon 700 bin

insan kişi başı 310 leva
(155) avro ile yaşam sürüyor. Onlardan 214 leva
olan yoksulluk sınırı altında yaşayanlar %22.5.
Maaşların çok düşük olması yoksulluk olaylarını
çığ gibi arttırıyor.
KNSB Başkanı Plamen

Gorna Arda Baraj projesine önümüzdeki
yıl başlanması bekleniyor
Kırc aali Valisi Biser
Nikolov, EVN elektrik
dağıtım şirketinden aldığı
bilgiye dayanarak Gorna
Arda Barajı’nın inşaat
2014 yılının ortasında
başlaması beklendiğini
söyledi.
Gorna Arda Baraj Projesi
Kırcali bölgesinde uzun
yıllardan beri bekleniyor.
İnşaatına başlanması
için Bulgaristan’dan NEK
ile Avusturya’dan EVN
şirketleri arasında 2010
yılında anlaşma imzalandı.
Anlaşmaya göre EVN
ş i r ket i , G o r n a A r d a
hidroelektrik santralinin
y ü zd e 70 h i s s e s i n e
sahip, kalan yüzde 30’luk
hisse ise NEK’in olacak.

P r o j ey e g ö r e , A r d a
nehrinin üst kısmında üç
tip hidroenerji santralleri
ile barajlar oluşturulacak.
Yeni kurulacak Madan
Barajı (Byal İzvor hidro
enerji santrali), Ardino

Barajı (A rdino hidro
enerji santrali) ve Sırnitsa
Barajı’nın (Kitnitsa hidro
enerji santrali) toplam 170
MW gücüne ve yıllık 466
GWh üretim kapasitesine
sahip olması planlanıyor.

Gorna Arda Barajı’nın
inşaatına 2014 yılında
yazın başlanılıp 3,4
ile 5 yıl arası sürmesi
bekleniliyor. Ayrı ayrı
yapıların inş aatında
çalışacak baraj tasarımı
ve kuruculuk alanında
yaklaşık 2500 kişinin işe
alınması öngörülüyor.
Bölge halkı bu projenin
işsizliğe son vermesini,
ekonomiye yeni ivme
kazandırmasını ve
turistlerin buraya akın
etmesini bekliyor lar.
Te s i s i n b a k ı m ı v e
kullanımı çok sayıda
insanın geçim kaynağı
olması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Ardino bölgesinde bir grup yerleşim yerine içme suyu temin edilecek
Ardino Belediyesi, Çevre ve Su Bakanlığı’ndan
yeraltı sularından içme
suyu temin edilmesine
ilişkin izin aldı. Tırna
köyü arazisinde bulunan
Doru adlı yere kurulacak
su kuyusundan yeni su
alma tesisleri kurulmasıyla sağlanacak.

Bölgede yapılan hidrojeolojik çalışmalar sonucunda burada yer altı suları olduğu saptanmıştır.
Sondaj kuyusunun 105
m derinliğinde olması
öngörülüyor. 0-24 metre aralığında 175/8 mm
çaplı PVC kolon borusu,
24-105 metre aralığında

ise 125/3,7 mm çaplı boru tipi filtre kolonu
monte edilecek.
Filtreler 125/3,7 mm
çaplı PVC borulardan
ibaret olacak. Su kuyusu
92.5 m su seviyesinde
kurulacak dalgıç pompayla donatılmış olacak.
Saniye 4 litre debiye sa-

hip olacak.
Sondaj kuyusunun kurulmasıyla Dolno Prahovo (Ahmatlar) ve Gorno
Prahovo (Tosçalı) ve Başevo (Hallar) köylerinin
su problemleri çözülmüş
olacak.

Güner ŞÜKRÜ

Dimitrov:
“Bu endişe verici bir
durum. Gerçekler çok
endişelendiriyor bizi.
Gerginlik ciddiyetini korursa, Bulgar vatandaşı
da etrafta her şeyin kötüye gittiği hissinde yoğunlaşacaktır.
Acilen önlemler alınmalıdır. İş maaşı, yani
vatandaşın cebine giren
net para 610 leva, asgari gelir çizelgesinden
sadece 50 leva fazla.
Bu durumda alım gücü
çok sınırlı.
Eurost at ver iler ine
göre, 560 bin Bulgaristan vatandaşı, çalışan-

ların %25’i az gelirli, düşük maaşlı ve yoksulluk
sınırında aylık ücret alan
“ çalışan yoksullardır”.
Asgari maaş 310 leva
(155) avro alanların sayısı da artıyor. Bir sene
öncesine kadar en düşük maaşla çalışanların
sayısı 120 bin iken, bugün 200 bine yakın kişi
310 leva aylık ile emek
sarf ediyor.
Tüketim düştükçe, önümüzdeki aylarda ekonomi düşüş yaşar ve negatif neticelere geçer. İyice
dibe ermemek için gelirler yukarı doğu çıkmalıdır, diyor sendikalar.

2014 yılı itibariyle her çocuğa
ayda 50 leva verilecek
Bulgaristan Meclisi Sosyal Komisyonu Başkanı
Korneliya Ninova basına, “Devlet, her çocuk için
18 yaşını dolduruncaya kadar ay başına 50 leva
verecek. Bu 2014 Yılı Devlet Bütçesi’nin görüşülmesinde kararlaştırılacak.”
Bulgar Sosyalist Partisi’nin (BSP) seçim öncesi tanıttığı yönetim programında bu önlem yer
alıyordu. Bu sosyal önlemin gerçekleşmesi için
ek olarak yılda 145 milyon leva gerekecek. Şu
anda çocuk parası ayda 35 leva. Fakat bu paranın verilmesi için ailenin geliri de göz önünde
bulunduruluyor. Her bir aile ferdinin aylık gelirinin
350 levayı aşmaması şart. Çocuk parası çocuğun
okula gitmesi ve zorunlu olan aşıların yaptırılması
halinde veriliyor. Eğer çocuk okulda devamsızlık
yaparsa ve özürü olmadan 5 derse girmemişse o
ay için velilerine bu para ödenilmiyor.
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B üy ükş e hi r B e l e di ye
Başkanı Recep Altepe,
Bulgar ist an’dan gelen
120 öğrenciye Bursa’nın
Balkanlar'a duyduğu yakınlığı anlatarak, “Gençler
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk köprüsünü
kuracaktır. Bizler her zaman
sizin yanınızdayız” dedi.
TBMM Türkiye-Bulgaristan
Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı ve AK Parti
Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk’ün öncülüğünde, Birlik Vakfı tarafından
düzenlenen yaz okuluna
katılan 120 Bulgaristanlı
öğrenci, Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’yi ziyaret
etti. Başkan Altepe, konuklarına, Balkan ülkele-

rinin Bursa ve Türkiye için
önemini anlatarak, “Türkiye

ile kardeş ülke Bulgaristan
arasında gerçekleştirilen

Bulgaristan İstanbul Konsolosu Birsen
Karabacakova BAL-GÖÇ’ ü Ziyaret Etti
Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosluğuna bağlı Bursa Şubesinde görev yapan Konsolos Sayın Birsen Karabacakova BAL-GÖÇ ve B.G.F.
Genel Merkezine ziyarette
bulundular.
Konsolosluğun hizmetleri
hakkında bilgi aktaran Sayın Karabacakova'ya Genel
Başkan Yüksel Özkan, üyeleri tarafından kendilerine iletilen beklentileri ve sıkıntıları
aktardı.
Geniş bir bölgeye hizmet
veren şubenin işlem hacmini bildiklerini söyleyen Genel Başkan Yüksel Özkan,
Bursa’nın artık müstakil bir
konsolosluğu hakkettiğini ve
bunu da BAL-GÖÇ olarak
her platformda dile getirdiklerini de belirtti.
Her iki taraf karşılıklı daha
sıkı diyalog ve işbirliği konusunda hem fikir olduklarını
beyan ettiler.
Sayın Karabacakova, "Bu

işbirliğin güzel örneğini 12
Mayıs 2013 Bulgaristan genel seçimleri esnasında hep
beraber yaşadık, Bulgaristan Yüksek Seçim Kuralları
doğrultusunda BAL-GÖÇ
ve B.G.F olarak Bursa’da ve
etkin olduğunuz bölgelerde
bizlere çok yardımcı oldunuz. Bir Dışişleri mensubu
olarak sizlere teşekkür ederim" dediler.

eğitim, kültür ve kardeşlik
projesi çok önemli. Bursa,
Bulgaristan’ın 6 asırlık kardeşlik bağlarının olduğu en
önemli topraklar arasında.
Sizler, bizim dostumuz,
kardeşimizsiniz. Bizler her
zaman sizin yanınızdayız”
diye konuştu.
Bursa
olarak
Bulgaristan’daki soydaşların gelişimlerine katkıda
bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan
Altepe, “Bursa ve Türkiye
olarak, Balkanlarla sürekli
işbirliği halindeyiz. Bu işbirliğinin artması, hem eğitim,
hem spor ve hem de iş yaşamında bu işbirliğinin artmasını hedefliyoruz” dedi.

Altepe, gençlerin Türkiye
ile Bulgaristan arasındaki
dostluk köprüsünü kurulmasına destek olacağına
işaret etti.
TBMM
TürkiyeBulgaristan Parlamentolar
arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa
Milletvekili Mustafa Öztürk
ise projenin 2 yıldır başarıyla devam ettiğine değinerek, “Bu proje ile kültürel
paylaşımı sağlamayı, elde
edeceğimiz güzelliklerle de
dünya halklarının beraber
yaşayabileceğini göstermek istedik. ‘Biz Kardeşiz’
sloganıyla yola çıktık. Dost,
komşu ve kardeşlerimizin
yaşadığı Bulgaristan ile
nasıl bir köprü kurabileceğimiz düşünerek çalışmalarımıza başladık. Kültürel ve
eğitim konularında dostluk
ve kardeşliği geliştiren projenin bu noktaya gelmesinden dolayı çok mutluyuz”
şeklinde konuştu.
Bulgaristanlı öğrencilere
seslenerek, “Sizleri seviyoruz” diyerek destek ve
moral veren Milletvekili Öztürk, çalışmalar kapsamında Bulgaristan ile ‘kardeş
okullar’ projesinin de hayata geçirileceğini ifade etti.
Ziyaretin ardından Başkan
Altepe, Milletvekili Öztürk’e
Bursa bıçağı hediye etti.
Kırcaali Haber

BAL-GÖÇ tarafından sorunların ve çözüm önerilerin
aktarıldığı ziyaret toplantısı
çok sıcak ve samimi bir havada gerçekleşti.
Sayın Karabacakova'da
Bulgaristan Cumhuriyetinin
bir dışişleri çalışanı olarak
işbirliğine her zaman hazır
olduklarını, Bursa’da hizmet
vermekten de çok memnuniyet duyduklarını belirttiler.
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