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Turlarıyla Hizmetinizdedir.

Başbakan Oreşarski, Kırcaali’de Alkışlarla Karşılandı 
Başbakan Plamen Ore-

şarski ve beraberinde 
Tarım ve Gıda Bakanı 
Dimitır Grekov, Bölge 
Kalkınma ve İskan Ba-
kanı Desislava Terzieva, 
Çevre ve Su Bakanı İsk-
ra Mihaylova,  Kültür Ba-
kan Yardımcısı Velislava 
Krısteva ile Kırcaali’ye ilk 
ziyaretinde bulundular. 
Belediye binası önünde 
Başbakan ve berabe-
rindeki heyet yüzlerce 
vatandaş tarafından al-
kışlarla karşılandı. Va-
tandaşlar, Başbakana 
desteğini göstermek için 
Oreşarski’ye Şans Verin, 
Çebel Sizinle, Çernoo-
çene Sizinle ve başka 
benzeri yazılı pankartlar 
kaldırdılar. 

Eski iktidar GERB par-
tisinin iki yandaşının ise 
kaldırdığı İstifa yazılı 
pankart diğerlerin gölge-
sinde eridi. 

Başbakan, Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis ve Kırcaali Valisi 

Biser Nikolov tarafından 
karşılandı. 

Daha sonra Kırcaali 
Valiliği’nde Başbakan ve 
beraberindeki bakanlar, 
Kırcaali ilinin yedi ilçe 
belediye başkanlarıyla 
görüşme gerçekleştirdi-
ler. Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif’i tem-
silen görüşmeye Yerel 

Meclis Başkanı Sunay 
Hasan katıldı. Yaklaşık 
bir buçuk saat süren gö-
rüşmede Kırcaali millet-
vekilleri Erdinç Hayrulla, 
Mustafa Ahmed ve Mil-
ko Bagdasarov da hazır 
bulundular. GERB Kır-
caali Milletvekili Tsveta 
Karayançeva’nın orada 
olmaması dikkatleri çek-
ti. 

Görüşme sonrası Baş-
bakan Oreşarski basına 
yaptığı açıklamada, Kır-
caali ili ilçe belediye baş-
kanları, Kırcaali Valisi ve 
bölgeden milletvekilleriy-
le bulunulan temaslarda 
yollar, katı atık depolama 
tesisi, su ve tarım sek-
törleriyle ilgili konulara 
değinildiğini kaydetti. 
Oreşarski, daha güçlü 
yerel yönetim ve mali de-

santralizasyondan yana 
olduğunu belirtti. Bu ko-
nuların Desantralizasyon 
Konseyi düzeyinde de 
ele alındığını paylaştı. 
Başbakan, başlıca yerel 
yönetimin vatandaşların 
sorunlarını çözdüğünü ve 
daha fazla kaynak sahibi 
olursa, merkez yöneti-
min faaliyetinin de iyileş-

tirilmesini sağlayacağını 
ifade etti. Oreşarski, hü-
kümetin belediyeleri iş 
yerleri açılması konusun-
da mali açıdan teşvik etti-
ğini vurguladı. Başbakan, 
“Gelirlerin arttırılması ve 
işsizliğin azaltılmasıyla 
ekonomi kalkınma için 
koşullar yaratıyoruz. Ha-
zırlanan bütçede sosyal 
politika önceliğimiz. Bü-
yük bir grup Bulgaristan 
vatandaşlarının çalışan 
fakirler olduğunu unut-
mamalıyız” diye altını 
çizdi.

Ardından konuşan Bi-
ser Nikolov, “Başbakana 
arz ettiğimiz sorunların 
yüzde 70’inin iktidar dö-
neminin sonuna kadar 
çözülmesini umuyoruz. 
Vali, Kırcaali’nin çevre 
yolu ve Güney Sanayi 
Bölgesi’nin kendileri için 
öncelik olduğunu pay-
laştı. 

Belediye Başkanı Ha-
san Azis, hükümetin ye-
rel yönetimi desteklemek 
adına ilçelerin dengeli 
ve sürdürülebilir gelişimi 

için çabaladığını kaydetti. 
Başkan, önceki hüküme-
tin 4 yıllık döneminde Kır-
caali ili ilçe belediye baş-
kanlarının kötüler olarak 
nitelendirilip cezalandırıl-
dıklarını, şimdi ise tekrar 
denge sağlandığını ileri 
sürdü. Azis, Kırcaali için 
Bölge Katı Atık Depola-
ma Tesisi kurulmasının 
son derece büyük önem 
arz ettiklerini belirtti. Ye-
rel yönetimin hükümeti 
desteklediğini ifade eden 
Başkan, “GERB hüküme-
ti tarafından durdurulan 
tüm projelerin finanse 
edilmesini bekliyoruz” 
diye vurguladı.

Dimitır Grekov, bölge-
den tarım üreticilerini gö-
rüşmeye davet etti. Tarım 
sübvansiyonlarının yüzde 
50 ödemesi yapıldığını, 
önümüzdeki yılın başın-
da kalan yüzde 50’sinin 
de ödeneceğini söyledi. 
Aralık ayında süt sektö-
rü çalışanlarına yapılan 
sübvansiyonların ödene-
ceğini ifade etti. 

İŞTE BU YAKIŞMADI!
S o n  z a m a n l a r d a 

Bulgaristan'da protesto 
üstüne protesto düzen-
leniyor. Hayat şartlarını 
protesto etmek amacıyla 
kendini yakan vatandaş-
lar, çevrecilerin protes-
toları, hükümet karşıtı 
protestolar, hayvan üre-
ticilerin, postacıların, 
üniversitelilerin düzen-
lediği protestolar ve en 
son Karlovo Camisinin 
iadesine karşı protesto 
düzenlendi. 

Tüm bu protestoları-
nın anlamını anladık. 

Varna Belediye Başkan-
lığı önünde kendini yakan 
bir vatandaş hayatını kay-

betmişti. Bulgaristan'da 
halkın kötü yaşam ko-
şullarını protesto etmeye 
başlamasından sonra 20 
Şubat'ta, Varna şehrin-
de belediye başkanlığı 

önünde, üzerine benzin 
dökerek kendini yakmış-
tı. Hayat şartlarının kötü-
leşmesi nedeniyle halkın 
kitle gösterilerine devam 

Devamı 4’de

Sebahat AHMET
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Gelecek yıl en yüksek emekli maaşı 960 leva olacak
Çalışma ve Sosyal 

Politika Bakanlığı Da-
nışma Konseyi’nden 
sonra Bulgaristan’da en 
yüksek emekli maaşı-
nın 960 levaya ulaşa-
cağı açıklandı. Devlet 
yöneticileriyle sosyal 
ortaklar, bu değişikliğin 
yeni emekli olanların ay-
lıklarından başka 2000 
yılından önce emekli 
olanların aylıkları için de 
geçerli olduğuna kanaat 
getirdiler. 
Uzmanların ifadesine 

göre ülkede yaklaşık 53 
000 emekli hak ettikleri 
miktardan düşük emekli 
ücret almaktadır, fakat 
önümüzdeki yıldan iti-
baren artık onlar emekli 
aylığını gerçek mikta-
rında alacaklar. Eski 
Çalışma ve Sosyal Poli-
tika Bakanı İvan Neykov, 
“Danışma Konseyi için 

güzel bir gündü. 2014 
yılında tavan emekli ma-
aşının düşmesi gerektiği 
konusunda hemfikir olup 
uzlaşmaya varılmasını 
başardık” diye kaydetti. 

Değişiklikler le tüm 
emekli aylıklarının he-
saplanmasında aynı 
modelin uygulanması 
amaçlanıyor. Bu şekilde 
hesaplandığında emek-

li aylığı sigorta gelirinin 
yüzde 40’ını oluştura-
cak. Tavan emekli maa-
şı gelecek yıl için planla-
nan 2 400 levalık asgari 
sigorta gelirinin yüzde 

40’ına eşit olacak. Sos-
yal Sigorta Kodeksi’ne 
göre şu anda 770 levalık 
azami sigorta priminden 
yüzde 35 oranında kısıt-
lanmış tavan ücretlerinin 
gelecek yıldan itibaren 
yürürlükten kaldırılması 
gerekir. Fakat bu sade-
ce yeni emekli olanlar 
için geçerlidir. 
Bir hafta önce Milli 

Televizyon’da Çalışma 
ve Sosyal Bakanı Ha-
san Ademov, yaşlıla-
ra yönelik ayrımcılığın 
önlenmesi için emekli 
olmanın en adil biçim-
de ve dayanışma üze-
rine yapılacak şeklinin 

arandığını belirtmişti. 
Bakanın ifadesine göre 
Milli Sigorta Kurumu’nun 
bütçesinde eksiklik yok 
ve bu yılsonuna kadar 
tüm emekli aylıklarının 
ödenmesi garanti edil-
mektedir. 
Üstelik bu yılsonunda 

en fakir emekli kesimi-
ne ek ödeme yapılması 
mümkün. Aralık ayında 
kabul edilecek 2014 
Ulusla İstihdam Eylem 
Planı’na gelince Suriyeli 
mültecilere iş verecek 
kuruluşların teşvik edil-
mesi için kaynak ayrıl-
ması öngörülmektedir. 
         Kırcaali Haber

HÖH Milletvekili Nevin Hasan'dan Türkiye Yorumu
Bulgaristan Halk Mec-

lisinden HÖH Milletve-
kili Nevin Hasan basına 
Türklerin Bulgaristan ve 
diğer Avrupa ülkelerinde-
ki durumundan bahsetti.
Silistire Milletvekili Ne-

vin Hasan yaptığı açıkla-
mada, "Bulgaristan’dan 
özellikle de l989 yılında 
zorunlu Türkiye'ye göç 
eden Türk kardeşlerimi-
zin hepsinde çifte vatan-
daşlık serbest giriş çıkış 
pasaportları var. Halen 
doğdukları köylere ai-
lelerinin yanlarına gidip 
geliyorlar. Hiçbir şeylerin 
bıraktıkları gibi olmadık-
larını görüyorlar. Anadil 
eğitimde ve okullarımız-
da halen yeterli ders 
kitapları bulunmuyor. 
İşsizlik konusunda ise 
gençlerimiz zor şartlar 
altında üniversiteleri bitir-
seler de, uzmanlık alan-
larında kariyer yapsalar 
da, Bulgaristan’da işsiz-
lik yönünden mecburen 
ya Türkiye'ye gitmek, 
yada Avrupa ülkelerinde 
çok düşük maaşla çalış-
mak zorunda kalıyorlar” 
dedi.
Milletvekili Nevin Ha-

san, "Biz Bulgaristan 
Türkleri azınlık olsak 
da, bugüne kadar ken-
di imkanlarımız kendi 
gücümüzle, yapılan tüm 
baskılara rağmen ayak-
ta durmaya çalışıyoruz. 
Çalışmaya da devam 

edeceğiz. Son yapılan 
12 Mayıs 2013 yılı genel 
seçimlerde, Türk vatan-
daşlarımıza yapılan bas-
kılara rağmen 36 millet-
vekili çıkarıp hükümet 
ortağı olduk. Bugün 3 
bakan, bakan yardımcı-
lıkları, belediye başkan-
ları ile vatandaşlarımıza 
daha yakından hizmet 
vermeye çalışmakta-
yız. Bizler, Türkiye'deki, 
özellikle 1989 yılında 
Türkiye'ye zorunlu göç 
eden soydaşlarımızın 
bizlere sahip çıkmaları-
nı, seçimlerde sandığa 
gitmelerini, her verdik-
leri oy ile hükümette 
söz sahibi olacağımıza 
inanmalarını istiyoruz. 
Aksi takdirde burada 

azınlık olduğumuz için 
ne gelecekte çocukları-
mıza sahip çıkabilir ne 
de geleceğimize umutla 
bakabiliriz. Daha sonra 
da köylerimizde, genel-
de yaşlılar veya emek-
lilerin kaldığını, köylerin 
boşaldığını görürsünüz. 
Bir gün bunları da göre-
meyiz" dedi.
M i l l e t vek i l i  Nev in 

Hasan,"Türkiye’de bulu-
nan yatırımcı iş adam-
larını Bulgaristan'a ve 
Türklerin yoğun olduğu 
bölgelere iş istidamı 
sağlayacak üretim ya-
pan fabrikaların açılma-
sını bekliyoruz. Bizler 
milletvekili olarak her 
zaman kendilerine res-
mi kurumlarda ve diğer 

sivil toplum örgütleri ile 
bağlantı kurmaya hazı-
rız. Önemli olan burada 
iş istihdamını sağlamak 
ve geleceğe de umutla 
bakmak istiyoruz" şek-
linde konuştu.
Milletvekili Nevin Ha-

san sözlerine, "2013 Ma-
yıs ayında yapılan genel 
seçimlerde partimize 
güvenen, bizlere oy verip 
hükümet ortağı yapan, 
ayrım yapmadan hizmet 
etme fırsatını verip Türk 
milletvekillerinin de ba-
şarılı olacaklarına, ken-
dilerini göstermelerinde 
emeği olan, oy kullanan 
Türkiye’deki soydaşları-
mıza teşekkür ediyoruz" 
diye konuştu.
                   Erol ULU

Besicilere verilen 
kredilerin vadesi 

uzatılıyor
2008, 2009, 2010 ve 2012 yıllarında besicilik 

sektörüne sağlanan krediler 25 Kasım 2014 
tarihine kadar ertelenecek. Tarım ve Gıda Bakanı 
Dimitır Grekov, Bakanlıkta olağan oturumunu 
gerçekleştiren Tarım Devlet Fonu Yönetim 
Kurulu toplantısında, “Böylece bu zor zamanda 
hayvan üreticilerine yardım etmiş olacağız, fakat 
aynı zamanda aldıkları sorumlulukları da yerine 
getirmeleri gerektiğine dair bir işarettir” dedi. 

Krediler Tarım Fonu tarafından sığır, manda, 
koyun, keçi, kümes hayvanları ve domuz besi 
yemi alımı için verildiği anlaşıldı. Kredi vadesinin 

uzatılması için ödenecek faiz yüzde 4,5 olarak 
mümkün olan en düşük orana düşürüldüğü 
belirtildi. 

Kredi vadesini uzatma koşulları birkaç tanedir. 
Birinci koşul vadeyi uzatmak isteyen borçluların 
yükümlü oldukları faizleri 29 Kasım 2013 tarihine 
kadar ödemiş olmalarıdır. Başka bir koşul da 
hayvan üreticilerinin 2014 yılının sonuna kadar 
anaparanın belirli bir miktarını ödemeyi kabul 
etmeleridir. 

2008- 2010 döneminde toplam 67 milyon leva 
tutarında 3 300’den fazla besici kredi almıştır. 

2012 yılında Devlet Fonu’nun besi yemi alımı 
için toplam 10 milyon leva tutarında 1 000’i aşan 
kısa vadeli krediler verdiği belli oldu.

                                                Kırcaali Haber



3
  Kırcaali Haber  320 Kasım 2013 HABERLER

Büyükelçi İsmail Aramaz’dan Veda Ziyareti
Görev süresi dolan 

Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçisi İsma-
il Aramaz, Kırcaali’de  
veda ziyaretinde bu-
lundu. Sayın Aramaz, 
beraberinde Filibe Baş-
konsolosu Sayın Şener 
Cebeci ve Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis olmak üzere Dıga 
Anaokulu’nu ziyaret 
etti. 
Büyükelçi’nin anaoku-

lunu ziyaretinde Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis 
şöyle konuştu: “Sayın 
Aramaz’ın bu Anaoku-
lunu ziyaret etmesi bir 
tesadüf değil. Birkaç 

ay önce biz bir Türk İş-
birliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) projesine 

iştirak ettik. Projemiz 
Filibe Başkonsoloslu-
ğu tarafından onayla-

nınca Anaokulun ikinci 
katında onarım yapıldı. 
Gördüğünüz gibi yatak 

ve oyun odaları, mutfak 
ve yemekhane, dona-
nım, doğrama, tuvalet 
ve lavabolar tamamen 
yenilendi. Toplam tuta-
rı 32 bin avroluk TİKA 
projesi şu anda ta-
mamlanmış bulunuyor. 
Büyükelçi Sayın İsmail 
Aramaz ve Filibe Baş-
konsolosu Sayın Şener 
Cebeci bugün Dıga 
Anaokulu’nun onarılan 
ikinci katının açılışını 
yapmak üzere burada 
bulunuyorlar. Kırcaali 
Belediyesi bu proje-
nin ortağıdır. Şu anda 
biz birinci katta ve dış 
cephede yapılan ona-
rım çalışmalarıyla de-
vam ediyoruz. Önü-
müzdeki iki üç hafta 
içerisinde Kırcaali Be-
lediyesi, TİKA ve Tür-
kiye Büyükelçiliği’nin 
ortaklığı sonucunda 
Dıga Anaokulu tama-
men onarılmış olacak. 
Sayın Aramaz’a ve Fi-
libe Başkonsolosu Sa-
yın Şener Cebeci’ye te-
şekkür etmek istiyorum 
ve gelecekte de bu tür 
projelerin özellikle sos-
yal ve eğitim alanında-
ki projelerimizin devam 
etmesini umuyorum. 
Büyükelçilik ve Baş-
konsolosluğa bulundu-
ğumuz başvuruda pro-
jenin özel gereksinimli 
çocukların yetiştirildiği 
anaokuluna yöne -
lik olmasını istedim. 
Dığa Anaokulu’nda 
solunum hastası ço-
cuklar eğitim görüyor. 
Bu projeyle sağlanan 
koşullar onların daha 
etkili tedavi görmeleri-
ni de sağlayacaktır. Bu 
sebepten dolayı sıra-
dakileri beklerken bu 
güzel proje için tekrar 

konuklarımıza teşekkür 
etmek isterim. Bir şey 
daha eklemek isterim. 
Anaokulu Avrupa Birli-
ği fonlarından finanse 
edilen çocukların en-
tegrasyonuyla ilgili bir 
proje gerçekleştiriyor. 
Bu proje kapsamında 
bugün anaokulunda 
Hoşgörü Günü ilan 
edilmiştir. Buna ben-
zer proje gerçekleşti-
ren dört anaokulundan 
biri. Hoşgörü Günü te-
sadüfen Sayın İsmail 
Aramaz’ın Kırcaali’yi 
ziyaret etmesine denk 
geldi. Bu da iyi bir işa-
rettir”. 
Büyükelçi, anaoku-

lunda gelenek üzere 
poğaça ve bal ile kar-
şılandı. 
Dıga Anaokulu Mü-

dürü Milena Lambova, 
gerçekleştiren proje 
için kendi ve öğretmen 
kadrosu adına teşekkür 
etti. Çocuk Dünyaları 
adlı proje kapsamında 
miniklerin Bulgar ve 
Türk kültüründen ör-
nekler sunduğu kısa bir 
program hazırladıkları-
nı paylaştı. 
Daha sonra minikler, 

Bulgaristan konulu bir 
şarkı söyleyip, özel kı-
yafetlerle Türk ve Bul-
gar halkoyunları göste-
risi sundular. 
Program sonrası ana-

okulu müdürü İsmail 
Aramaz’a proje logosu-
nu taşıyan baskılı tişört 
ve çocukların hazırladı-
ğı bir aplikasyon hediye 
etti. 
Büyükelçi Aramaz, 

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğünü ziyaret ederek 
Bulgaristan Müslüman-
ları İslam Şura Başka-
nı Şabanali Ahmet ve 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ile görüştü. 
Ardından Sveti Georgi 
Merkez Kilisesi’ni ziya-
ret ederek Peder Petır 
Garena’ya veda etti. 
Büyükelçi, Kırcaali 

Belediyesi’nde  Be-
lediye Başkanı müh. 
Hasan Azis ve Meclis 
Başkanı Raif Mustafa 
ile görüşmede bulun-
du. 
Sayın Büyükelçi, Ma-

kaza Restoranında 
önuruna verilen öğle 
yemeğinde ildeki tüm 
Belediye başkanlarıyla 
vedalaştı. 

Büyükelçi İsmail Aramaz: “Türk-Bulgar ilişkileri 
gerçek bir ortaklık seviyesine çıkarılmalı”

Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçisi İsma-
il Aramaz, Kırcaali veda 
ziyaretinde bulunduğu 
sırada kısa bir demeç 
verdi. 
-Sayın İsmail Ara-

maz, Türkiye Büyü-
kelçisi olarak bu si-
zin Kırcaali’ye yap-
tığınız son ziyaret. 
Kırcaali ’den nası l 
hatıralarla ayrılacak-
sınız?
-Tolstoy’un bir roma-

nında okumuştum. İn-
san yola çıktığı ilk gün 
geride bıraktığı günü 
düşünürmüş. Ama ikinci 
ve üçüncü günden artık 
yönünü, zihnini gideceği 
yere çevirirmiş. Ben bü-
tün Bulgaristan’dan çok 
olumlu düşüncelerle ay-
rılıyorum. Türk-Bulgar 
ilişkilerinin üzerinde 
çalışılması gereken ve 
özenle yürütülmesi ge-
reken bir süreç olduğu-
nu düşünüyorum. Biz iyi 
birer dost ve komşuyuz 
ve öyle kalacağız. Ben 
burada bulunduğum 
süre zarfında egemen 
eşitlik ilkesine çok önem 
gösterdim. İlişkilerde, iş-
birliğinde karşılıklı çıkar 
ilkesini gözettim. Yapa-
bildiğim şeyler oldu, ya-
pamadığım şeyler oldu. 
Bundan sonra yapıla-
bilecek en önemli şey, 
daha doğrusu benim 
yapamadığım en önem-
li şey ilişkileri gerçek bir 
ortaklık seviyesine çı-
karmak.

-Türkiye ve Bulga-
ristan sınırında örü-
len duvar konusunda 
birçok yorumlar var. 
Bunun sınırdan yasa 
dışı geçişleri durdu-

racağına inanıyor mu-
sunuz?
-Enteresandır ki, bura-

da göreve başladığımda 
da bir çit konusu vardı. 
2010, Kasım ayında 
Burgaz ve civarında 
hayvanlarda şap hasta-
lığı görüldüğü için böyle 
yine Bulgar tarafından 
bir çit kurulması günde-
me geldi. Ben o zaman 
da aynısını söyledim. 
Sınırın Bulgar tarafın-
dan alınacak önlemler 
Bulgaristan’ın kendi 
egemenliğiyle ilgili bir 
husustur. Alınacak ön-
lemlerin, yani kurulacak 
çitin etkin olup olmaya-
cağını Bulgar tarafı karar 

verecek. Biliyorsunuz, 
son bir buçuk süre zar-
fında Sayın Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri 
Bakanı Tsvetlin Yovçev 
Türkiye’ye gitti, sonra 

Sayın Dışişleri Baka-
nı Kristiyan Vigenin de 
Türkiye’ye gitti. Her iki 
Bulgar Bakan da Türk 
muhataplarıyla yaptıkla-
rı görüşmelerde sınırda 
pratik işbirliği önlemleri 
alınması üzerinde dur-
dular. Bizim yanıtımız 
şu oldu: “Bulgaristan’ın 
sınırdaki işbirliği öne-
rilerini kabul ediyoruz, 
çalışmaya hazırız. Daha 
spesifik olarak söylemek 
gerekirse, Bulgar tara-
fı sınırda ortak devriye 
istiyor. Buna hazırız. Bir 
de sınırda Yunanistan’ın 
da katılımıyla üçlü bir 
Koordinasyon Eşgüdüm 
Merkezi kurulmasını isti-

yor. Buna da hazırız. 
Bu çerçevede izin ve-

rirseniz bir şeyi eklemek 
istiyorum. Suriye’de bir 
insani trajedi var. Bili-
yorsunuz, Suriye’de yüz 

binlerce insan öldü. 21. 
yüzyıldayız ve insan-
lar, kadınlar, çocuklar 
öldürülüyor. Türkiye’nin 
buna seyirci kalması 
mümkün değil. Sınırını 
kapatması, askeri ön-
lemler, Türkiye-Suriye 
sınırını tamamen in-
sanlara kapatması söz 
konusu olamaz. Dola-
yısıyla biz böyle bir şeyi 
yapmayı kendimize 
yediremiyoruz. Tabii ki, 
göçmen akını önemli bir 
mesele, göz ardı etmek 
doğru olmaz ama, asıl 
meseleyi gözden kaçır-
mayalım. Asıl mesele 
Suriye’de devam eden 
insani trajedi. 

Resmiye MÜMÜN
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ettiği Bulgaristan'da hü-
kümet istifa etmiş ancak 
protestolar hız kesme-
mişti.

Çevreciler dört kentte 
protesto düzenledi. Bin-
lerce kişi, İrakli kumsa-
lında inşaat planlarına 
karşı protesto gösterisi 
yaptı. Balkanlar Vahşi 
Doğa Birliği adlı sivil top-
lum örgütünün temsilcisi 
Andrey Ralevski, Turizmi 
bütçenin ana gelir kalem-
lerinden biri olarak gören 
Bulgaristan'ın, sahip ol-
duğu son bakir topraklara 
saygı göstermesi gerekti-
ğini savunmuştu.

Sosyal paylaşım siteleri 
aracılığıyla organize edi-
len başkent Sofya’daki 
protesto, bakanlar ku-
ru lu  b inası  önünde 
başladı, hedef Plamen 
Oreşarski'nin başbakan-
lığındaki hükümetin isti-
fasıydı.

Geçt iğ imiz ay larda 
hayvan üreticileri basın 
açıklamasıyla hükümetin 
talep ettikleri altı mad-
deyi yerine getirmemesi 
halinde geniş çaplı pro-
testo gösterilerine hazır 
olduklarına dair uyarıda 
bulunmuşlardı. 

Posta işletmesinde ça-
lışanlar, bakanlar kurulu 
binası önünde düzenle-
dikleri eylemde güvercin 
uçurtmuşlardı. Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) çatısı altın-
da bir araya gelen posta-
cılar, maaşlarına yüzde 
10 zam yapılmasını ve 
kurumlarının daha iyi yö-
netilerek, iflastan kurtarıl-
masını talep etmişlerdi. 

Başbakan  P lamen 
Oreşarski'nin koalisyon 
hükümetine karşı başla-
yan protestolar, üniversi-
te öğrencilerin katılımıyla 
boyut değiştirdi. Sofya 
Sveti Kliment Ohridski  
Üniversitesi’nde okuyan 
öğrenciler, üniversite bi-
nasını kuşatarak, eğitim 
sürecini tamamen bloke 
ettikten sonra, protesto-
lara başka üniversiteler 
de katılmaya başladı. 
Öğrenciler, hükümetin 
istifası, 42. dönem parla-
mentonun feshedilmesi 
ve erken genel seçime 
gidilmesini istemişti. 

Ancak son yapılan 
protestoya anlam yük-
lemek çok zor. 

Karlovo Belediye Baş-
kanı Dr. Emil Kabaivanov, 
Karlovo ve etrafındaki 
birkaç yerleşim yerinden 
5 000’den fazla kişinin 
Kurşunlu Camii’nin Baş-
müftülüğe iade edilmesi 
kararına karşı başlatı-
lan imza kampanyasına 
katıldıklarını bildirmişti. 
3 Ekim’de Filibe Bölge 
Mahkemesi’nin kararıyla 
mülk ibadet yeri olarak 
kullanılmasını talep eden 

Başmüftülük kurumuna 
iade edildi. Karlovo’daki 
tarihi Kurşunlu Camii'nin 
Bulgaristan Müslümanla-
rı Başmüftülüğü’ne iade 
edilmesi kararı binlerce 
kişi tarafından protesto 
edildi. Bulgar milliyetçisi 
sloganların atıldığı gös-
teride konuşma yapan 
Karlovo Belediye Meclis 
Başkanı Stoyo Karagen-
si, "Zamanında kılıç ve 
kanla alınanlar kimseye 
ifade edilemez" demişti. 

Geçen hafta ise başkent 
Sofya'da bir Türk genci, 
ırkçı olduğu öne sürülen 
5 kişi tarafından saldırıya 
uğradı. Öldürülesiye dö-
vülen gencin hastaneye 
kaldırıldığı ve komada 
olduğu belirtildi.

Bulgaristan 2007’de 
Avrupa Birliği üyesi oldu. 
Kılıç kalkan dönemi bi-
teli yüzyıl oldu. Nerede 
hoşgörü, nerede evren-
sel barış?! Avrupa Birliği 
üyesi bir ülkede yaşayan 
birine din, ırk ayrımcılığı, 
camileri yakmak, protesto 
etmek gibi şeyler yakışı-
yor mu? Bunu geçtim, bir 
insanoğluna bu yakışıyor 
mu? Nedir bu kin, nedir 
bu nefret? Hala kılıç kal-
kan dönemini hatırlatan 
kişiler nasıl Avrupalı ola-
biliyor? 

Tarihi Kurşunlu Camiinin 
iadesi binlerce kişiden 
protesto edilirken, İstan-
bul Şişli’deki 59 bin met-

rekarelik arazi, Bulgaris-
tan Ortodoks Eksarhlığı 
Vakfı’na iade edildi. 1 yıl 
sonra imar durumu de-
ğişti. 600 milyon TL de-
ğerindeki araziye AVM, 
rezidans yapılabilecek. 
Nasıl oluyor da Avrupa 
Birliği üyesi olmayan bir 
ülkede yaşayan kişiler bu 
durumu protesto etmiyor. 
İşte hoşgörü, işte evren-
sel barış. 
Bir taraf, başkasının 

malını geri iade edilme-
sine karşı çıkıyor, diğer 
taraf ise karşı çıkanların 
mallarını iade edilmesine 
hoşgörülü davranıyor. Ne 
yazık ki kültürel hoşgörü 
ve barış ruhlu, Avrupalı 
olmakla olunmuyor. 
İnsan önce güzel bak-

malı, güzel görmeli, gü-
zellikleri en güzel haliy-
le korumalı. Sonra, ileri 
görüşlü olmalı, yargıla-
yıcılıktan uzak durmalı, 
ufkun daraltılmaması 
gerektiğini görmeli. 
İnsanoğlu her şeyi iyi 

tarafından da görebil-
meli, doğruları olduğu 
gibi kabullenmeli, içinde 
bulunduğu durumu için-
den çıkılmaz hale getir-
mekten kaçmalı. 
Kayıplarla kaybolma-

mamız, kazançlarla şı-
marmamamız, at gözüy-
le bakmamamız, kalp 
gözüne sahip olmamız 
gerekir. 

İŞTE BU YAKIŞMADI!
1. sayfadan devam

SOYKIRIM ÜSTADI ERMENİLER BAŞROLDE…
Ermenilerin soykırım 

konusundaki uzmanlıkları 
ve “üstad” olarak nitelen-
dirilebilecek derecedeki 
“uygulama zenginlikleri” 
kendisini Bulgaristan-
Ermenistan Dünya Ku-
pası Grup Elemelerinde 
de gösterdi.

Dünya Kupası Eleme-
leri B Grubu maçında 
11 Ekim 2013 tarihinde 
Ermenistan ile deplas-
manda karşılaşan Bul-
garistan milli futbol takı-
mına yönelik maç öncesi 
menfi gelişmeler ve maç 
esnasında yaşanan olay-
lar Bulgar toplumunun 
tepkisini çekti.

Maç öncesinde Ermeni 
taraftarlar, misafir Bul-
garistan Milli Takımı’nın 
oyuncularını ve yöne-
ticilerini, henüz havaa-
lanında iken "Çingene-
Çingeneler" tezahüratla-
rıyla karşıladı. Bulgar milli 
marşı çalınırken ıslıklarla 
"Çingeneler" sloganları 
atıldı. Ayrıca gerek stada 
giriş sırasında, gerekse 
maç boyunca aynı şekil-

de olumsuz ve kışkırtıcı 
tezahüratta bulunularak 
Bulgar oyuncular tahrik 
edildi.

Gelişmeler nedeniyle 
Erivan Vazgen Sargsyan 
Hanrapetakan Stadı'nda 
oynanan ve oldukça ger-

gin bir ortamda cereyan 
eden karşılaşmada Erme-
nistan, 9 kişi kalan Bulga-
ristan Milli Takımını 2-1 

yenerek, Bulgaristan'ın 
Dünya Kupası'na katılma 
ümidini sonlandırdı.

Ermenilerin sebep ol-

dukları olumsuzluklara 
ilişkin, Bulgaristan’da 
yerel düzeyde yorum ve 
eylemler meydana geldi. 

Bazın basın yayın or-
ganların Filibe Belediye 
Meclis Üyelerini, Erme-
niler tarafından yapılan 

saygısızca ve aşağılayıcı 
eylemi protesto etmeye 
davet etti.

Bulgarların kendilerini 
asimile etmeye çalıştığını 
belirten ve Filibe’de yaşa-
yan Ermenilerin sözcüsü 
konumunda bulunan Er-
menistan Fahri Konsolo-
su Ehiyazar Uzunyan ile 
Ermeni Kilisesi yönetimi 
tarafından, bahse konu 
gelişmeler sonucunda 
herhangi bir açıklama 
yapılmadı.

Ermenistan Fahri Kon-
solosu Ehiyazar Uzunyan 
ve Kilise yöneticilerince, 
Erivan sokaklarında ve 
maç sırasında, yurttaşla-
rı tarafından yuhalanan 
Bulgaristan futbol milli 
takımını, Bulgaristan’ın 
onurunu ve ulusal hay-
siyetini korumak için tek 
söz bile edilmedi. Hatta 
Bulgaristan düşmanlığı 
gösterisinden kendilerini 
ayırt etmek için Filibeli 
Ermeniler tarafından bir 
Protesto Deklarasyonu 
bile yayınlanmadı.

Müsabaka süresince 
Erivan'da, "Bulgarlar-
Çingeneler" diye bağı-
rıldı, parmak işareti ya-
pıldı. Milli marş; “Çinge-
neler, Çingeneler” hay-
kırışları ile susturuldu. "I 
FUCK BULGARIA" yazılı 
t-shirtler ile Bulgaristan’ın 
haysiyeti rencide edildi. 

Bulgaristan’daki Ermeni-
ler ise bu duruma karşı 
halen sessiz konumda-
lar.

Filibe Belediye Mec-
lis üyeleri, meslekta-
şı Spas Gırnevski'nin 
oyunlarına kanıp, bir 
Belediye Meclisi’nin işi 
olmadığı halde “Erme-
ni Soykırımı’na Karşı 
Deklarasyon”u kabul etti. 
Ermenilerin nasıl haksız-
lığa uğradığını savundu, 
“soykırım”a uğrayarak 
yok edildiklerini dillendir-
di ve Bulgaristan’ın asli 
unsuru Türkleri gücendi-
rerek hiçe saydı.

Belediye Meclisi bu uy-
gulamasıyla Filibe'deki 
Türkler i, İstanbul ve 
Bursa'daki kardeşleri 
önünde kötü durumda 
bıraktı. Bulgarlara asla 
“Bulgarlar-Çingeneler” 
şeklinde hitap etmeyen, 
küfür etmeyen Türkler 
gücendir i ldi.  “Soykı -
rım” masalını anlatan 
Ermenistan'da bize par-
mak işareti yapılırken 
Türkiye'de Bulgarlara her 
zaman dostluk eli uzatıl-
dı.

Tüm bu yaşananlardan 
sonra, Filibe Belediye 
Meclisi’nde kabul edilen, 
“Ermeni Soykırımı’na Kar-
şı Deklarasyon”unu iptal 
etmenin zamanı gelmedi 
mi?                           KH

Irkçılar Türk gencini 
döverek komaya soktu
Başkent Sofya’da, bir Türk genci, ırkçı olduk-

ları ileri sürülen beş kişi tarafından öldürülesiye 
dövülmesi sonucu komaya girdi.

Alınan bilgiye göre, Pirotska Sokağı’nda, Me-
tin T. (28), beş kişi tarafından dövüldü. Askeri 
Tıp Akedemisi’nde tedavi altına alınan gencin 
komada olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, zanlıların Metin T.’ye saldır-
madan önce aynı sokakta bulunan ve sığın-
macıların kaldığı bir pansiyona girerek kapı ve 
pencerelerini kırdıkları, içeride bulunan göç-
menlerin kaçmayı başardıklarını aktardı.

Saldırganların pansiyondan çıktıktan sonra 
sokakta Metin T.’yi gördüğünü belirten görgü 
tanıkları, bu kişilerin genci yere düşürdükten 
sonra başını tekmelediklerini kaydetti.
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Büyükelçi İsmail Aramaz, dini cemaatler 
liderlerinin onuruna veda yemeği verdi

Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçisi İs-
mail Aramaz ülkede 
diplomatik misyonunu 
tamamlamasından do-
layı Bulgaristan’da Dini 
Cemaatler Ulusal Kon-
seyi (NSROB) temsil-
cilerinin onuruna veda 
yemeği verdi. Sayın 
Aramaz, birkaç haftaya 
kadar Bulgaristan’dan 
ayrılacak. 
Veda yemeğinde Ara-

maz, “Bu veda yemeği 
bu rezidansta verilen 
yemeklere ev sahipliği 
yaptığım bu tür yemek-
lerin sonuncusu. Onunla 
Bulgaristan’da dini ce-
maatler liderlerine karşı 
şükran ve saygımı ifade 
etmek isterim. Bunu da 
boynumun borcu biliyo-

rum” dedi. 
Diplomatın ifadesi-

ne göre Bulgaristan’ın 
farklı dini temsilciler 
arasındaki saygıyı koru-

yup, liderlerinin de tüm 
Bulgaristan toplumunun 
refahı için el birliğiyle 
çalışmaya devam etme-
leri gerekir.

Başmüftülüğü temsi-
len yemeğe Başmüftü 
Yardımcısı Birali Birali 
ve Başmüftülük Genel 
Sekreteri Ahmet Ahme-

dov katıldılar.
Şükran ifadesi olarak 

NSROB Başkanı Ru-
pen Krikoryan, NSROB 
adından Büyükelçi’ye 
Afganistan, Kabil’deki 
gelecek misyonunun 
başarılı olması dileğiyle 

onur plaketi sundu. 
Konuklar arasında İsrail 

Büyükelçisi Khamis Şaul 
Raz ve Bulgaristan’da 
apostolik papalık elçisi 
Başpiskopos Janusz 
Bolonek de hazır bulun-
du. 

Karlovo Camisinin 
iadesine karşı protesto 

düzenlendi
Karlovo kentindeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin 

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’ne iade 
edilmesi kararı binlerce kişi tarafından protesto 
edildi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 
vakıf mülklerinin iadesine ilişkin 80’i aşkın 
dava açmış, Karlovo Camisi ile ilgili dava, 

müftülüğün bu girişimleri kapsamında kazandığı 
ilk dava olmuştu. Filibe İl Mahkemesi, 3 Ekim'de 
Kurşunlu Camisi ve şu anda kent bahçesi olan 
üç dekarlık alanın Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü’ne iade edilmesine karar 
vermişti.

Caminin yeniden ibadete açılmasını 
planlayan başmüftülüğün niyetine karşı çıkan 
Bulgar vatandaşlar, tarihi caminin müzeye 
dönüştürülmesini istediler. İnternetteki sosyal 
paylaşım ağları üzerinden organize olduklarını 
ve dini cepheleşme yaratmak istemediklerini 
savunan göstericiler arasında çok sayıda 
Ortodoks din adamının bulunması dikkati 
çekti.

Bulgar milliyetçisi sloganların atıldığı gösteride 
konuşma yapan Karlovo Belediye Meclis 
Başkanı Stoyo Karagensi, "Zamanında kılıç ve 
kanla alınanlar kimseye ifade edilemez" dedi.

Bölgeden Kazanlık, Kalofer, Eski Zağara 
gibi bir çok şehirden gelen kalabalık gruplar 
şehir merkezinde yürüyüş yaparak, “Uyanın” 
yazılı pankartlar açtılar. Gösteride, aralarındaki 
rekabetle bilinen PFK Levski ve PFK ÇSKA 
futbol kulüplerinin taraftarları da birlikte hareket 
ederek sloganlar attılar.

Göstericiler, caminin belediye mülkü kalması 
talebiyle başlattıkları imza kampanyası 
kapsamında 2 bine yakın imza topladıklarını 
belirtti. İmzalar kampanya sonunda parlamento 
ve Filibe İstinaf Mahkemesi’ne verilecek.

Başmüftülükten ırkçı saldırıyı kınama
Bulgaristan Müslüman-

ları Başüftülüğü, ırkçı 
dazlak çetesinin Türk kö-
kenli 28 yaşındaki bir ki-
şiye saldırmasını şiddetle 
kınadı.

Bulgaristan'da parti kur-
duktan sonra ırkçı eylem-
lerini sürdüren dazlaklar, 
önce sığınmacıların kal-
dığı bir adrese daha son-
ra da Sofya Banya Başı 
Camisi'nin yakınlarında 
Türk kökenli bir Bulgaris-
tan vatandandaşına sal-
dırmıştı.

Adının Metin olduğu 
ifade edilen kişiyi döven 
gruptan 2 kişi gözaltına 
alınırken, Dimitrov'un, 
beyin kanaması geçirdiği 
belirtilmişti. Doktorlar, ırk-
çı saldırıya uğrayan kişi-
nin durumunun ciddiyetini 

koruduğunu açıkladı.
Başmüf tü lük Basın 

Merkezi'nden yapılan 
açıklamada da "Etnik 

kökeni veya dini inançla-
rı ne olursa olsun insan 
yaşamına yönelik sal-
dırılar kabul edilemez" 

denildi. Aşırı milliyetçi 
siyasi örgütlerin Sofya 
merkezinde yaptıkları 
acımasız saldırganlığına 

karşı çıkan Başmüftülük 
açıklamasında, şunlar 
kaydedildi:

"İnsan yaşamının do-

kunulmazlığına yönelik 
saldırılardan dolayı bü-
yük endişe duyuyoruz. 
Meydana gelen olay da 
Bulgaristan'da hakim olan 
karşılıklı saygıyı zedeleyip 
toplumda etnik-dini buna-
lımların yaşanmasına or-
tam hazırlamaktadır. Kim 
olursa olsun, insanların, 
sahip oldukları etnik kö-
ken veya dini inançların-
dan dolayı takip edilme-
sini, hedef gösterilmesini 
şiddetle kınıyoruz."

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü, "bu-
günlerde tüm ülkenin ta-
nık olduğu nefrete dayalı 
suçlar ve ayrımcılıkla mü-
cadele" alanında güven-
lik organları ve savcılığı, 
üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmeye çağırdı.

Saldırganlar cinayete teşebbüs suçundan yargılanacak
Sofya'da bir Türk gen-

cine saldıran ve olayın 
hemen ardından yakala-
nan iki kişinin, cinayete 
teşebbüs suçlamasıyla 
mahkeme önüne çıkarı-
lacağı bildirildi. 

Cinayetle yargılana-
caklar 

Sofya Şehir Savcılığı'nın 
basın merkezinden yapı-
lan açıklamada, 28 ya-
şındaki Metin T. adlı Türk 
gencine saldırıda bulunan 
iki kişinin cinayete teşeb-

büsle suçlandığı belirtildi. 
Irkçı gruplara üye olduk-
ları bildirilen zanlılar, suç-
lu bulunmaları durumun-
da 15-20 yıl hapse ya da 
ömür boyu hapis cezası-
na çarptırılacak. 

Hayati tehlikesi devam 
ediyor 

Sofya'da Banya Başı 
Camisi yakınlarında beş 
kişilik bir çetenin saldırısı-
na uğrayan Metin. T. ba-
şından aldığı darbeler ne-
deniyle ağır yaralanmıştı. 

Halen başkentteki Askeri 
Tıp Akademisi'nde tedavi 
altında bulunan gencin 
hayati tehlikesinin devam 

ettiği kaydedildi.
Daha sonra diğer üç 

zanlının da tutuklandığı 
bildirildi.                    KH    
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Tütün tüccarları, AB Tütün Ürünleri 
Direktifi’ne karşı destek arıyor

Ülkedeki tütün ve tütün 
ürünleri ticareti yapan 
küçük ve orta ölçekli tüc-
carlar, AB Tütün Ürünle-
ri Direktifi’nde önerilen 
sert önlemlere karşı 
oy kullanmaları çağrı-
sında bulunarak, Avru-
pa Parlamentosu’nda  
Bulgar istan’ı temsil 
eden milletvekillerinden 
yardım istediler. 
Strasburg’da yapıla-

cak oylamaya birkaç 
gün kala ülkedeki tütün 
tüccarları, Bulgaristan 
Tütün Ürünleri Tüccar-
ları Birliği’nde birleşerek 
tütün ürünlerinin türü ve 
tadında tekdüzelik sağ-
lanmasını öngören hü-
kümlere karşı çıkıyorlar. 
Yeni direktifte slim ola-
rak bilinen ince sigara 
ve mentollü sigara ya-
sağı, tütün ürünlerinde 

hammadde yasağı, 
sigara kutusunun ön 
ve arka tarafını yüzde 
75’e kadar kaplayacak 
büyük yazılarla sağlık 
uyarıları, maksimum 
boyutlar ve ambalaj 
şekillerinin belirlenmesi 

öngörülmektedir. 
Tüccarlar, bu şekilde 

sigaraların tadı ve kutu-
ların dış görünümünün 
standardize edilmesi 
istendiğini düşünüyor-
lar. Fakat böylece tüke-
ticilerin bilgi edinme ve 

seçme hakkının kısıt-
lanmasıyla ticarete ge-
rekli olmayan engeller 
yaratılacak.
Bu sert önlemlere kar-

şı imza dilekçesi kam-
panyası düzenlendi. 
Kampanya 2 000’den 

fazla tütün ürünü tüc-
carı, onların işçileri ve 
ticaret yapılarını ziya-
ret eden vatandaşlar 
tarafından desteklen-
di. Bulgaristan Tütün 
Ürünleri Tüccarları 
Birliği, bununla birlikte 
Brüksel’e Avrupa ve 
Bulgaristan’da tütün 
ürünlerinin kanunen sa-
tışına getirilen kısıtlama 
ve yasakların sürekli 
hızlandırılmasına karşı 
toplanan imza dilekçe-
sini de gönderiyor. 
Tüccarlar, aslında bu 

kısıtlamaların yaygın 
ekonomik kriz ortamın-
da yasadışı ticarete yol 
açtığını ve yasal ola-
rak yapılan satışlardan 
elde edilen gelirler ve 
istihdam üzerinde cid-
di etkisi olduğunu ileri 
sürüyorlar. 
           Kırcaali Haber

Sağlık Kasası’ndan, 
ensülin alınmasında 

kolaylık
Milli Sağlık Sigorta Kasası’ndan (NZOK), kon-

vansiyonel ensülin tedavisi gören diyabetik has-
taların artık IC protokolünü almadan eczaneler-
den ensülin alabilecekleri bildirildi. Bu 1 Ekim 
2013 tarihinde pozitif ilaç listesinin güncellen-
mesi sonucu mümkün oldu. 

Ancak bu değişikliğe göre konvansiyonel en-
sülin tedavisinin başlatılması ve tedavi rejiminin 
değiştirilmesi bir endokrinoloji uzmanı tarafından 
muayeneden geçilmesinden sonra olmasını ge-

rektiriyor. 
Sağlık Kasası’ndan, aile hekimine muayene 

sonucunda ensülin tipi ve dozu belirtilen tedavi 
kararına ilişkin tıbbi belgenin sunulması gerekti-
ğine dair talimat verilmektedir. Tedavinin ve do-
layısıyla ilaç dozunun değiştirilmesi de sadece 
endokrinoloji uzmanı veya çocuk endokrinolojisi 
uzmanı tarafından yapılacak. 

Artık ensülin tedavisi kararı çıkartılan ve engel-
li süresi doluncaya kadar protokol alınan diyabe-
tik hastalara ek olarak muayeneden geçmeleri 
gerekmeyecek. 

Sağlık Kasası yetkilileri yılın ilk yarısı için ec-
zanelere konvansiyonel ensülin için 12,9 milyon 
leva ödediklerini de bildirdiler.

Sağlık Kasası’ndan, konvansiyonel ensülin 
alınması için şu ana kadar gereken protokolle-
rin kaldırılmasının hastalara kolaylık sağlanması 
amacıyla yapıldığı dile getirildi. 

Sofya Teknik Üniversitesi'nden 
Ortak Eğitim Programı Talebi
Sofya Teknik Üniver-

sitesi Bilgisayar Sis-
temleri Bölümü Dekan 
Yardımcısı Doç. Daniela 
Gotseva, bölümlerinden 
mezun olan Türk öğren-
cilerin denklik sınavında 
Türkçe kelimelerle kar-
şılaşınca zorluk çektiği-
ni belirterek ortak eğitim 
programları düzenlene-
rek öğrencilerin çift dip-
loma almasının sağlan-
masını istedi.
Mezun ettikleri Türk 

öğrencilerin Türkiye'de 
YÖK'ün yaptığı diploma 
denkliği sınavlarında İn-
gilizce yerine Türkçe te-
rimler sorulduğu için ba-
şarılı olamadığını ifade 
eden Gotseva, bu me-
seleye çare aramak için 
Bursa'ya geldi. Dekan 
Yardımcısı Doç. Daniela 
Gotseva, "Sofya Teknik 
Üniversitesi Bilgisayar 
Sistemleri Bölümü'nden 
mezun olan Türk öğren-
cilerin diplomaları bura-
da tanınmıyor. Bizim 
eğitim sistemimiz İngi-
lizce. Eğitimde İngilizce 
terimler kullanıldığı için 
bizim üniversitemizden 
mezun olan Türk öğ-
renciler, YÖK’ün yaptığı 

sınavda Türkçe kelime-
lerle karşılaşınca çok 
büyük zorluklarla karşı-
laşıyor. Bundan dolayı 
öğrencilerimiz YÖK’ün 
sınavını başarıyla ge-
çemiyor. Sofya Teknik 
Üniversitesi, dünyadaki 
en büyük yazılım şirket-
lerinin isteklerine göre 
eğitim veriyor. Onların 
isteklerini karşılayabi-
lecek kadro yetiştirmek 
için laboratuarlarımızda 
en son teknoloji kullanı-
lıyor. Bursa’da bulunan 
üniversitelerle iş birliği 
yapıp ortak eğitim prog-
ramları düzenlemek için 
geldik. 
Sofya Üniversitesi 

Bilgisayar Sistemle-

ri Bölümü'nden me-
zun olan öğrencilerin 
Türkiye’deki üniversite-
lerden de diploma alma-
larını sağlayacağız. Bu 
programları uygularsak 
ve bütün eğitim İngilizce 
olursa, Bulgaristan ve 
Türkiye’nin katkılarıyla 
çok büyük yazılım şir-
ketlerinin Türkiye paza-
rına girişini kolaylaştır-
mış oluruz. Türkiye’deki 
yetkilere bu fikrimizi hep 
birlikte hayata geçirme 
çağrısında bulunuyo-
rum” dedi.
Gotseva, kendi öğre-

tim üyelerinin Bursa’ya 
derslere girmesini, 
Bursa’daki öğretim üye-
lerinin de Sofya Teknik 

Üniversitesi'nde ders 
vermesini isteyerek, 
"Hep beraber ortak bir 
eğitim programı uygu-
layalım, öğrenciler çifte 
diplomayla mezun ol-
sun” şeklinde konuştu.
Gotseva, “Bunu ya-

parak YÖK’ün endişe-
sini ortadan kaldırmak 
istiyoruz. Sofya Teknik 
Üniversitesi'nden me-
zun olan öğrenciler, 
Türkiye'ye gelip denklik 
almak için başvuruyor. 
YÖK, Bulgaristan Sofya 
Teknik Üniversitesi'nden 
mezun olan öğrencileri 
imtihana tabi tutuyor 
ancak bizde bilgisayar 
terimlerini İngilizce öğ-
renen öğrencilerimiz, 
Türkiye’de Türkçe soru-
lan terimleri bilemiyor. 
Öğrencilerin çifte dip-
loma almasını, Avrupa 
ve Amerika’da yüksek 
lisansa gitmelerini ko-
laylaştırmak istiyoruz. 
Sofya Teknik Üniversite-
si lisans programından 
mezun olan öğrenciler, 
Avrupa’nın herhangi bir 
ülkesine gidip yüksek 
lisans yapabiliyor" diye 
konuştu.  
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Sofya’da, ülkede Osmanlı mimari 
örnekleri tanıtan sergi düzenlendi
Camiler Haftası mü-

nasebetiyle Sofya’da 
Osmanlı mimarisinin 
örneklerini tanıtan Sre-
dets Galerisi’nde Kal-
bin Anahtarı adlı sergi 
açıldı. Sergi Başmüf-
tülük ve Bölge Müftü-
lükleri tarafından Kültür 
Bakanlığı’nın desteğiyle 
organize edildi. Açılışta 
hazır bulunan Başmüf-
tü Yardımcısı Birali Bi-
rali, “Karşındakini, onun 
ibadet ettiği yeri tanıya-
rak, inandığı değerlere 
dokunarak en iyi tanıya-
bilirsin” dedi. 
Sayın Birali, “Bu giri-

şim camileri tanıma ko-
nusunda her hangi bir 
sebepten dolayı endişe 
çeken toplum kesiminin 
şimdi rahatça bunu yap-
ması için iyi bir fırsat. Bir 
nevi tanışma için uzatı-
lan el” diye sözlerine 
ekledi. 
Birali Birali, “Sergiye 

Kalbin Anahtarı adı ve-

rilmiştir, çünkü Müslü-
manlar için cami bizi Ya-
ratana kavuşturan kalbi 
açan anahtarlardan bir 
tanesidir” diye kaydetti. 
Bu haf tanın amacı 

Bulgar toplumunu Müs-
lüman ibadet yerleriyle 
tanıştırıp, ilgilenenlere 
camilerin yapısı, işlevi ve 

Müslümanların hayatın-
daki yerini tanıması için 
imkan sunulmasıdır. 
Sergi açılışında Bul-

garistan Bilimler Aka-
demisi (BAN) Folklor 
Enstitüsü’nden Prof. 
Lübomir Mikov, “Bu 
Bulgaristan’daki Osman-
lı mimari yapıtlarını tanı-

tan çok kaliteli bir sergi. 
Gösterilen eserler bu 
dönemin en iyi örnekle-
ridir. Başlıca dini mimari 
örneklere, yani camile-
re yer verilmiştir, ancak 
onlarla bizdeki Osmanlı 
mimari eserleri tam ola-
rak tanıtılmış olmuyor” 
diye konuştu. 

Onun ifadesine göre 
Bulgaristan’da Osmanlı 
döneminden kalma 750 
anıt bulunuyor. Ayrıca 
bu sayıda sivil mimarlık, 
alışveriş, sosyal, eğitim 
ve öğretim kurumları 
ve tesisleri gibi birçok 
örnek dahildir. Ülkede 
nazgahlar da korunmuş-
tur. Profesör,”Tanıtılan 
örnekler, Osmanlı mi-
marisinin geliştiği dört 
dönemi temsil etmekte-
dir. Onların arasında en 

iyisi üçüncü dönemdir, 
Osmanlı edebiyatı ve 
kültürünün altın çağıdır. 
Bulgaristan’da o dö-

nemden kalan cami 
başkent Sofya’dak i 
Banya Başı Camii’dir” 
diye kaydetti. Ülkede 
Lale Devri döneminden 
Şumnu’daki daha çok 
Tombul Camii olarak 
bilinen Şerif Halil Paşa, 
Silistre’deki Kurşunlu 
Camii ve Vidin’deki Eski 
Camii korunmuştur.

Çernooçene ve Selçuklu belediyeleri kardeş oldu
Tür k i ye ’n in  F i l i be 

Başkonsolosluğu Mu-
avin Konsolos Murat 
Muhaciroğlu’nun da ka-
tıldığı bir törenle Çer-

nooçene (Yeni Pazar) 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman ile Konya İlinin 
Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay 
adına Yardımcısı Ayhan 
Gürbüzer resmi olarak 
kardeş olup iki belediye 
arasında işbirliği yapıl-

masına ilişkin ortak pro-
tokol imzaladılar. 
Törenle ikili işbirliği an-

laşması imzalanmadan 
önce heyet sıcak bir şe-

kilde karşılandı.
Bununla iki taraf iki il-

çeden belediyelerin, iş 
dünyasının ve vatandaş-
ların kardeş ilişkilerinin 
gelişimine katkı sağlayıp 
kültür, sanat, eğitim, bi-
lim, sosyal etkinlik, top-
lumsal sorunlar, turizm 

ve başka alanlarda işbir-
liği yapılmasına olanak 
sağlanıyor. 
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman 

konuklara anlaşmanın 
uzun süreli işbirliğin sa-
bitleşip gelişimi için bir 
başlangıç olduğunu ifa-
de etti. Sayın Osman, 
“Anlaşma metni iki ta-
rafın razılığı ve çıkarına 
ileride de genişletip gün-
cellenmeye açıktır” diye 

vurguladı.
Resmi törenden son-

ra iki taraf ilçelerini ve 
insanlarını tanıtan birbi-
rine sembolik hediyeler 
sundu. 
Selçuklu, Konya İlinin 

en büyük ilçesidir, 520 
000 kişilik nüfusa sahip-
tir.
Çernooçene’den sonra 

Selçuklu heyeti, Muavin 
Konsolos Murat Muhaci-
roğlu, Belediye Başkanı 
Aydın Osman ve Yerel 
Meclis Başkanı Bedriye 
Gaziömer, Kırcaali Bölge 
Müftülüğünü ziyaret etti. 
Müftülükte konukları 

Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet, 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve Müftü Vekili 
Erhan Receb karşıladılar. 
Bölge Müftüsü konuklara 
Kırcaali Müslümanları ve 
yaşamları hakkında bilgi 
sundu. Ayrıca Konya’da 
ilahiyat okuduğunu ve 
şehirle ilgili güzel hatıra-
ları olduğunu ifade eden 
Müftü, ziyaretten dolayı 
teşekkür etti.
Daha sonra karşılıklı 

hediyeler sunuldu.
            Kırcaali Haber 

Momçilgrad Belediyesi, 
turizmin gelişimi için 

ödül aldı
Momçilgrad Belediyesi, Varna’da düzenlenen 

6. Karadeniz Turizm Forumu’nda kendini en iyi 
şekilde temsil etmesinden dolayı takdir belgesiyle 
ödüllendirildi. Ödül, Varna Turizm Odası Başkanı 
Prof. Dr. Marin Neşkov tarafından turizmin 
gelişimine aktif olarak katkıda bulunması için 
verildi. Gabi Tur tur operatör şirketi de turizm 
alanında gösterdiği faaliyetler için prestijli ödül 
aldı. 

Momçilgrad Belediyesi, forumda Rodop 
Dağları'nın Renkli Dünyasında Büyük Taş 
Anıtların Büyüsü adında bir mültimedya sunumu 
gerçekleştirdi. Rodop Dağları’nın Doğu Dünyası 
projesi kapsamında yapılan çalışmalar da 
tanıtıldı. Bu proje Kırcaali, Kirkovo (Kızılağaç) 
ve Krumovgrad (Koşukavak) belediyeleriyle 
ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Turizm branşında 
ülkede önde gelen şirketlerin ve Momçilgrad 
Belediyesi’nden otelci ve restorancıların isimleri 
öne çıktı. Onların amacı sundukları turistik ürün 
ve tanıtım paketlerini popülarize etmekti. 

Momçilgrad Belediyesi, forumda bir stand sahibi 
oldu. Orada turistik paket ve güzergahların yer 
aldığı reklam broşürü ve malzemeler tanıtıldı. 

Yunanistan – Bulgaristan 
doğalgaz boru hattı 

projesi
Yunanistan’ın Gümülcine (Komotini) şehrini 

Bulgaristan’ın Stara Zagora kentiyle bağlayacak 
olan doğalgaz boru hattı projesinin inşasına 2014 
yılında başlanması beklenirken, Yunan doğalgaz 
sistemini Bulgar doğalgaz sistemi ile birleştirecek 
projenin 2016 yılında tamamlanması bekleniyor.

Bulgaristan devlet doğalgaz şirketi Bulgartrans-
gaz Başkanı Kiril Temelkov, Bulgaristan Sanayi 
Enerji Tüketicileri Federasyonu’nun “Doğalgaz 
– altyapılar, piyasalar ve hizmetler” konulu etkin-
liğinde Yunanistan – Bulgaristan doğalgaz boru 
hattı projesinden bahsetti.
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Şefika Refik’in ilk şiir kitabı tanıtıldı
Kırcaalili genç yazar ve şair 

Şefika Refik’in Edirne’de bası-
lan Her Gün Yaşamak başlık-
lı ilk şiir kitabı tanıtıldı. Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği’nin organi-
zasyonuyla Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nde düzenlenen tanı-
tıma şairin çok sayıda yakını 
ve dostu, kalemdaş ve Türk 
şiirini sevenler katıldı. 
Şairi ve ilk kitabını Türkçe öğ-

retmeni Nazmiye Mehmedali 
tanıttı. Sayın Mehmedali, Şe-
fika ile Plovdiv Üniversitesi’nin 
Kırcaali Şubesi’nde eskiden 
Türkoloji Bölümü’nde okuduğu 
sırada tanıştığını ifade ederek, 
başarılı ve çalışkan arkadaş, 
ailesine ve törelerine bağlı biri, 
yöresinin geçmişini araştırıp 
hazırladığı mezuniyet tezini 

güzel bir şekilde savunduğunu 
paylaştı. Şairin ilk şiir kitabını 
annesine, babasına ve ağabe-
yine ithaf ettiğini belirtti. Naz-
miye Mehmedali, şairin şiirden 
başka, deneme ve öyküler de 
yazdığını kaydetti. 
Nazmiye Hanım, şiir kitabının 

adını aldığı Her Gün Yaşamak 
ve Yarın Çok Geç Olabilir şi-
irlerinden alıntılar okudu. Şair 
salondakilerin bol alkışlarını 
aldı. 
Şefika Refik, tanıtıma ge-

lenleri Arda Boylum şiiriyle 
selamladı. Biz şiir deyip yola 
çıktık. Henüz merdivenin ilk 
basamaklarındayız. Bundan 
8 yıl önce anneme yazmış 
olduğum ilk şiirimin yerel bir 
gazetede yayınlanması için 
yardımcı olan değerli mes-
lektaşım Haşim Semerci’ye 
teşekkür ediyorum” diye kay-
detti. Daha sonra şiir ve diğer 

yazılarına yer verilen Kırca-
ali Haber gazetesinin sahibi 
Müzekki Ahmet’e, yazılarının 
Editörü Kırcaali Haber gaze-
tesinin Genel Yayın Yönet-
men Yardımcısı Durhan Ali’ye, 
ilk şiir kitabının basılmasında 
emeği geçen herkese, kitabın 
tanıtımını düzenleyen Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğretmen-
leri Derneği’ne, kendisini her 
konuda destekleyen ailesine 
ve böyle bir günde kendisini 
yalnız bırakmayan herkese 
teşekkürlerini sundu. 
Ardından Kırcaali Türk Kültür 

ve Sanat Derneği Başkanı ve 
Ömer Lütfi Kültür Derneği Mü-

dürü Müzekki Ahmet, şairi ilk 
şiir kitabından dolayı tebrik etti, 
Bulgaristan Türk Edebiyatı’na 
kazandırdığı kitap için teşek-
kür etti. 
Daha sonra Edirne Balkan 

Türkleri Federasyonu Baş-
kanı Zürfettin Hacıoğlu, Ana-
dolu Ajansı Sakarya Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı serbest 
haberci olarak görev yapan 
Erol Ulu, Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri Derneği 
Başkanı Harun Bekir, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği çatısı 
altında faaliyet sürdüren Re-
cep Küpçü Edebiyat Kulübü 
Başkanı Durhan Ali ve Şefi-

ka Refik’in daha birçok dostu 
kendisini tebrikleyip daha nice 
şiir kitabına imza atmasını di-
lediler. 
Sayın Zürfettin Hacıoğlu, şa-

irin ikinci kitabını basacağına 
dair söz verdi, daima yanında 
olduklarını ifade etti. 
Tebriklerden sonra şair tanı-

tıma gelen herkese imzalı şiir 
kitabını hediye etti. 
Şefika Refik, 1978 Kırcaali 

doğumlu. Plovdiv Paisiy Hilen-
darski Üniversitesi’nin Kırcaali 
Şubesi’nde Türkçe, Bulgarca 
ve İngilizce bölümlerinden 
mezun oldu. Daha sonra aynı 
okulda Türkoloji Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. On yıldır Kırcaali bölgesi 
okullarında Türkçe, İngilizce ve 
Bulgarca dersleri okutmakta-
dır. Şu anda Kırcaali’nin Kosti-
no köyü İvan Vazov İlköğretim 
Okulu’nda İngilizce öğretmeni-
dir. Yazar Balkan Türküsü der-
gisinin Kırcaali temsilcisidir. 
Genç şair ve yazar Şefika 

Refik’in bazı eserleri Ülke-
mizde çıkan Türkçe gazete 
ve dergilerde yayınlanmak-
tadır. Kırcaali Haber gaze-
tesinin sayfalarını da şiir ve 
hikayelerinden başka, çeşitli 
konularda yazdığı yazılarla 
renklendirmektedir. Bu yıl dü-
zenlenen 13.Uluslararası Sa-
panca Şiir Akşamları ve Ga-
gavuz Yeri’nde düzenlenen 
II. Uluslararası Balkan Şairler 
Buluşması’na Bulgaristan’ı 
temsilen katıldı.

Resmiye MÜMÜN


