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AİHM, Bulgaristan'ı Cezalandırdı

AİHM, Sofya'da cami cema-
atine saldıran aşırı sağcı parti 
ATAKA militanlarına müdaha-
le etmeyen Bulgaristan'a 7 bin 
668 avro maddi tazminat cezası 
verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM), başkent Sofya'da 
cami önünde cemaate saldıran 
aşırı sağcı parti ATAKA militan-
larına müdahale etmeyen ve ge-
rekli yasal işlemleri yapmayan 
Bulgaristan'ı mahkum etti.

Bulgaristan'da yaşanan olayın 
mağdurlarından 1976 doğumlu 
Veli Karaahmed'in 2013 yılında 
yaptığı başvuruyu karara bağla-
yan AİHM, "Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi'nin din ve vicdan 
özgürlüğünün korunmasıyla ilgili 
9. maddesini Bulgaristan'ın ihlal 
ettiğine" hükmetti.

AİHM'in kararı gereği Bulga-
ristan, Karaahmed'e mahkeme 
masrafları dahil 7 bin 668 avro 
maddi tazminat ödeyecek.

Aşırı sağcı ve yabancı düşma-
nı ATAKA partisi militanı yak-
laşık 150 kişi, 2011 yılı mayıs 
ayında Sofya'daki Banya Başı 

(Molla) camisi önünde cuma 
namazının ardından gösteri 
yapmıştı. Cami hoparlörlerin-
den fazla ses çıktığı gerekçe-
siyle gösteri yapan militanlar ile 
cuma namazından çıkan cema-
at arasında arbede yaşanmış, 
polis olaylara seyirci kalmıştı. 
Müslüman düşmanı söylem-
leriyle dikkati çeken ATAKA 
yandaşlarının, cuma namazını 
kılan cemaate saldırmasının ar-
dından çıkan olaylarda 10 kişi 
yaralanmıştı.

Diğer yandan ülkede, saldırıyla 
ilgili açılan iki dava takipsizlikle 
sonuçlanmıştı. Açılan üçüncü 
davanın hala sürdüğü, 7 kişi 
hakkında soruşturma açıldığı, 
ancak Bulgar yargısının bu ko-
nuda hala net bir açıklama yap-
madığı bildirildi.

Olay, ülkedeki siyasi liderler ve 
vatandaşlar tarafından "toplum-
sal huzura karşı provokasyon" 
olarak şiddetle kınanmıştı.

                    Anadolu Ajansı

Blagoevgrad Müftülüğüne Saldırı
Saldırganlar, Blagoevgrad Böl-

ge Müftülüğü'nün girişine siyah 
sprey boyayla ''Türklere ölüm'' 
yazdı.

Bulgar istan'ın güneybatı-
sındaki Blagoevgrad Bölge 
Müftülüğü'nün girişine kimli-
ği belirsiz kişilerce ''Türklere 

ölüm'' yazıldığı bildirildi.
Bölge Müftülüğü, gece geç 

saatlerde siyah sprey boyayla 
yazılan yazı için ilgili kurumlara 
şikayette bulunduklarını açıkla-
dı.

Blagoevgrad Bölge Müftüsü 
Aydın Muhammed, AA muha-
birine yaptığı açıklamada bir-
çok kez bu tür çirkin saldırıla-
ra maruz kaldıklarını söyledi. 
Muhammed, ibadet yerlerine 
yapılan saldırıları kimlerin dü-
zenlediğinin bilindiğine, ancak 

ceza verilmediğine dikkati çekti.
Muhammed, Türk ve Müslü-

manlara ait dini yapıları hedef 
alan saldırganlardan bazıları-
nın yakalandığını, ancak soruş-
turma sırasında "oluşan maddi 
hasarın, ülkede çalışanlara öde-
nen aylık asgari ücretten düşük" 

olduğu gerekçesiyle ceza veril-
mediğini söyledi.

Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftülüğü yetkilileri, ırkçı grup-
ların Müslümanlara ait ibadet 
yerlerini hedef alan saldırılarının 
sistematik hale geldiğine işaret 
ederek son 25 yılda 250'den 
fazla saldırı düzenlendiğini be-
lirtti.

Yaklaşık 7,3 milyon nüfusa 
sahip Bulgaristan’da 1,5 milyon 
Müslüman yaşıyor.

                     Anadolu Ajansı

Parlamento’dan 8 Milyar 
Avroluk Dış Borca Onay

Parlamento, ülkenin 8 milyar 
avro borçlanmasına onay verdi.

Oylamaya katılan 218 milletve-

kilinin 159'u, hükümetin önerdiği 
borç alma teklifine destek verdi. 
48 milletvekili hayır oyu kullanır-
ken, 11 vekilse çekimser kaldı.

Görüşmeler kapsamında söz 
alan Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov, borcun temininin eko-
nomi için kilit önem taşıdığını 
kaydetti.

8 milyar avroluk kaynağın 
geçmişteki hükümetlerin birik-
tirdiği borçların kapatılması ve 

ekonominin ertelenmeyecek 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
kullanılacağını dile getiren Go-

ranov, 2015 bütçesinin 15,5 mil-
yar avro olduğunu ancak, şubat 
sonunda hazinede 250 milyon 
avro kaldığını belirtti.

Öte yandan muhalefet partile-
ri, borç talebiyle ilgili parlamento 
binası çevresinde protesto gös-
terisi düzenledi.

Polisin geniş güvenlik önlemi 
aldığı protestolar olaysız sona 
erdi.

                     Anadolu Ajansı
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Siyasi Mağdur Halil Rasim’in Hayatı Belgesel Oldu
Bulgaristan Devlet Te-

levizyonu, “25 yıl özgür 
Bulgar istan” gir iş imi 
kapsamında komünizm 
kurbanlarına ithaf edilen 
“Açık dosyalar” belge-
sel dizisinin 6.bölümün-
de “Totalitarizmi, Halil 
Rasim’in Ağzından Din-
leyelim” adlı belgeseli 
yayınladı. 21 Aralık 2014 
tarihinde yayınlanan bel-
geselin senaristi araş-
tırmacı gazeteci Hristo 
Hristov, yönetmen ise Lü-
bomir Mladenov. 27 daki-
kalık belgeselde Kırcaali 
Siyasi Tutuklular Vakfı 
Başkanı Halil Rasim, ko-
münizm döneminde ba-
şına gelenleri anlatıyor. 
Belgeselin çekimleri Kır-
caali, Stara Zagora (Eski 
Zağra) ve Belene adasın-
da yapılmıştır. 
72 yaşındak i  Hal i l 

Rasim yaşadığı olay-
lar ı  şöyle anlatıyor : 
“Bulgaristan’da doğan 
herkes örneğin ben gibi 
vatanını ve insanını sev-
meli ve saygı duymalıdır. 
Vatanını ne İsviçre, ne de 
Amerika Birleşik Devlet-
leri ile değiştiremezsin. 
Vatanından uzak kalın-
ca insan anlıyor ki, ço-
cukluğunun geçtiği yere 
ömür boyu bağlı kalacak. 
Mahkum edildiğim bina o 
zaman Halk Ordusu Evi 
idi. İç kısmında sinema 
salonu vardı. Bu salona 
benim ve arkadaşlarımın 
neden mahkum edildiği-
mizi öğrenmek isteyenler 
sığmadı. Beni mahkeme 
salonuna getirdikleri ce-
naze arabası kalabalı-
ğın arasından zor geçti. 
Daha sonra 23 yaşında 
bir gencin neden 20 yıl 
hapis cezasına çarptırıl-
dığına anlam veremedik-
leri için çoğunun bana 
acıyarak ağladıklarını 
öğrendim. Ben başka bir 
devletin yararına çalıştı-
ğım gerekçesiyle mah-
kum edildim. Bu doğru 
bir şey değil. 1967 yılında 
Kırcaali İl Milis Dairesin-
de hakkımda başlatılan 
soruşturma kapsamında 
3 ay gözaltında kaldım. 
Daha sonra bir şehirde 
toplumun önde gelen 
isimlerin Bulgarlaştırma 
sürecine ön hazırlık ola-
rak tutukladıklarını öğ-
rendim. Bizler o yıllarda 
başımıza geleceğinin far-
kında değildik, ama biz-
lerden önce Pomakların 
adlarının değiştirildiğine 
şahit olduk”. Çekimlere 
Kırcaali’de katılan bir ar-
kadaşını şöyle tanıtıyor: 
“Bu arkadaş benim Stara 
Zagora’da 14 yıl yattığım 
hapis arkadaşım. Onun-
la giriş merdivenlerinde 
karşılaşmıştım. O, ben-

den önce burada 3 yıl 
yatmıştı. Daha sonra 8 yıl 
birlikte hapiste yattık. O 
zamandan beri o benim 
en iyi arkadaşım”. 
Arkadaşı, “Bizler hep 

beraberiz. Küçükten bi-
lir iz birbirimizi. Bizler 

boşuna hapiste yattık. 
Suçlandığımız şeyler-
le alakamız yoktu” diye 
ifade ediyor. Yanlarına 
başka bir arkadaşı da ge-
lince Halil Rasim, “Bu ar-
kadaşla da Belene kam-
pında birlikteydik. Oradan 
sonra ben o zamanki 
Mihaylovgrad’ın Vılçed-
rım köyüne, o ise Zlatiya 
köyüne sürgüne gönde-
rildik” diyor. 1985 yılın-
da hiçbir suçu olmadan 
Belene temerküz kampı-
na sürüldüğünü anlatan 
arkadaşı, burada 2 yıl 
kaldıktan sonra üç buçuk 
yıl da sürgünde kaldığını 
paylaşıyor. Daha sonra 
Halil Rasim, Kırcaali’de 
Kliment Ohridski soka-
ğında 18 Şubat 1943 ta-
rihinde doğduğu evin ye-
rini gösteriyor. Ev bugün 
yok. Tutuklandığı zaman 
sabah saat 5.00 civarın-
da yataktayken beş altı 
milisin üç cip araba ile 
gelip evini bastıklarını ve 
ellerini kelepçeleyerek 
tutukladıklarını paylaşı-
yor. Çekimler sırasında 
burada karşılaştığı bir 
Bulgar komşusuyla kısa 
sohbette bulunuyor. Daha 
sonra Stara Zagora Ce-
zaevinde ilk 3-4 ayda sıkı 
güvenlik rejimine tabi tu-
tularak tek başına kaldığı 
hücreyi gösteriyor. Saat 
9.00-10.00 arasında 40 
dakika dışarı çıkarıldığı 
sırada önünde ve arka-
sında bulunan mahkum-
larla aralarında 10 metre 
mesafe korunduğunu 
belirtiyor. Ayakkabının 
ipini bağlamak için dur-
duğunda arkasından 
gelen diğer mahkumla-
rın da durduklarını ha-
tırlıyor. Buradayken hiç 

kimseyle konuşma hak-
kı olmadığını söylüyor. 
Devamında şu ifadelere 
yer veriyor: “Yattığım ilk 
3-4 ay zarfında sürek-
li 20 yılımı burada nasıl 
geçireceğimi ve buradan 
çıkınca benim hayatımın 

ne olacağını düşünüyor-
dum. Bir gün çaresizlik 
içinde hücremde sırt üstü 
yatıyordum. O sırada bir 
uçak sesi işittim. Kendi 
kendime dedim ki, eğer 
onu küçük pencerem-
den görebilirsem, demek 
ki bir gün bu delikten 
çıkacağım. Fakat onu 
görebileceğime inanmı-
yordum. Yine de pence-
reye baktım ve bir anda 
uçağı gördüm. Bunu Al-
lah tarafından bir işaret 
olarak kabul ettim ve gün 
gelince buradan kurtu-
lacağımı anladım. Diğer 
mahkumların yanına beni 
değiştirdikleri zaman on-
ların hapiste olduklarının 
umurunda olmadığını 
gördüm. Bunu nasıl ba-
şardıklarını ilk önceleri 
anlamakta zorlanıyordum 
ama onlar bana cesaret 
veriyordu. Sonraları ben 
de benden sonraki ge-
len mahkumlara motive 
edici tavsiyeler vermeye 
başladım. Bu cezaevinde 
komünizm rejime karşı 
gelenler yatıyordu. Onla-
rın arasında Georgi Zar-
kin, Nikolay Popov, Petır 
Boyaciev, Alfred Foskolo, 
İliya Minev, Vasil Uzunov 
bulunuyordu. Foskolo, 
Fransa Büyükelçiliği ta-
rafından yapılan ziya-
retlerde bu hapiste çok 
sayıda suçsuz, 20 yaşla-
rında gençlerin de yattı-
ğını belirtiyormuş. Bizler 
bunu duyunca dünyanın 
bizim halimizden haber-
dar düşüncesiyle biraz 
rahatlıyorduk. Hapisten 
çıkığımın birinci ayında 
evlendim. Bir yıl sonra 
bir erkek evlat, ardından 
iki yıl sonra da bir kız 
evlat sahibi oldum. Ha-

pisten çıktığımdan 3 yıl 
10 ay sonra tekrar beni 
iş yerimde tutukladılar”. 
Kırcaali’de marangoz ola-
rak çalıştığı Breza Mobil-
ya Fabrikası’nı gösteriyor. 
Halil Rasim, “Bir gün iki 
sivil milis geldi. Onlardan 

ailem, akrabalarım dahi 
şehirdeki tüm Türklerin 
adlarının değiştirildiği-
ni öğrendim. Ben zaten 
acaba bana sıra ne za-
man gelecek diye kendi 
kendime düşünüyordum. 
Çünkü kardeşimin adını 
silah zoruyla değiştirmiş-
ler. Ben artık nasıl hare-
ket ettiklerini biliyordum. 
Bir gün beni fabrikada 
müdürün odasına çağır-
dılar. Yanında yabancılar 

olduğunu gördüm. Bana, 
“Senden başka herkes 
ismini değiştirdi. Kendine 
bir Bulgar ismi seçmen 
lazım” dediler. “Benim 
ismim var. Yabancı ad 
kabul etmiyorum” dedim. 
Biri bana, “Sen Bulgar-
sın” dedi. Ben, “Bütün 
sülalemi araştırdım, kim 
olduğumu, nereden gel-
diğimi biliyorum, ben 
Bulgar milletine mensup 
biri değilim. Ben Türküm, 
adımı değiştiremem” de-
dim. Biri yanıma geldi ve 

kulağıma, “İnatlaşma. 
Zorla da olsa senin adı-
nı değiştireceğiz. Bak, 
14 yıl hapiste yatmışın. 
Biraz taviz ver. Biz sana 
Bulgarsın demiyoruz za-
ten. Fakat sen adını de-
ğiştirmeyen son Türksün. 
Öyle veya böyle adını 
değiştireceğiz. Bir ad seç 
kendine” diye fısıldadı. 
Ben, “Ben ad seçemem” 
dedim. O zaman kendi 
aralarında konuşama-
ya başladılar. “Adın ne 
diye”, sordular. “Halil” de-
yince, “Halil’e uygun bir 
ad yok, sana Aleksandır 
adını vereceğiz. Ne der-
sin” diye sordular. Ben, 
“Ben yeni bir ad kabul 
etmiyorum. Siz bana adı 
beğenip beğenmediği-
mi soruyorsunuz. Kabul 
etmiyorum” dedim. Böy-
lece bu fabrikada bana 
ikinci bir ad, yani Bulgar 
adı verildi” diye hatırlıyor. 
Siyasi mağdur Belene 

adasında, “Buraya beni 
1985 yılında gerçekleş-
tirilen soykırım süreci 
esnasında getirdiler. Ai-
lem ve akrabalarım 5 yıl 
boyunca benden haber 
alamadı. Sürekli polise 
gidip beni sormuşlar. 
Onlar, “Bizler de bilmi-
yoruz. Onu tutuklama 
emri verildi. Nereye gö-
türüldüğünü bilmiyoruz” 
diyorlarmış. Belene kam-
pında rejim cezaevindeki 
rejime benziyordu. Müs-
lüman olduğumuz için 

Kuran’da Allah’ın emriyle 
yenmesi yasak kılınmış 
domuz etli yemek verili-
yordu. Burada bir buçuk 
yıl kaldıktan sonra 3-4’er, 
5 -6’şer olmak üzere 
Bulgaristan’ın çeşitli böl-
gelerine sürgün edildik. 
Beni Mihaylovgrad’ın 
Vılçedrım köyüne sürdü-
ler. Orada üç buçuk yıl 
geçirdim.
Bizler Belene kampında 

yatanlar her yıl bir ara-
ya toplanıp komünizm 
kurbanlarının anısına 

saygımızı gösteriyoruz. 
Kampın olduğu yere bir 
anıt dikilmesini istiyoruz. 
Çünkü komünizm döne-
minde burada yapılan 
işkencelerin, öldürülen-
lerin  bilinmesini, unutul-
mamasını istiyoruz. Bu 
bizim boyun borcumuza, 
çünkü genç nesil totali-
ter rejim sırasında olup 
bitenden haberdar değil” 
diye ifade ediyor. 
Halil Rasim kimdir?
Kırcaali Siyasi Tutuk-

lular Vakfı Başkanı Halil 
Rasim 1943 yılı Kırcaali 
doğumlu. 23 yaşında 
başka bir devlete ajan-
lık yaptığı gerekçesiyle 
tutuklanıp 20 yıl hapis 
cezasına mahkum edil-
di. Toplam 14 yıl Stara 
Zagora Cezaevi’nde 
kaldı. Hapisteki siyasi 
mahkumlar arasında İli-
ya Minev, Georgi Zarkin, 
Alfred Moskolo ve başka 
siyasi muhaliflerle kar-
şılaştı. Hapisten çıkınca 
Kırcaali’ye döndü ve aile 
kurdu. Şehirdeki Breza 
Mobilya Fabrikası’nda 
çalışmaya başladı. Bul-
garlaştırma sürecinde 
Türk adını Bulgar adıyla 
değiştirmeyi kabul etme-
diği için 1985 yılında re-
jim karşıtı olma suçuyla 
hüküm giymeden Bele-
ne adasındaki temerküz 
kampına sürüldü. Bura-
da zorla isim değiştirme 
kampanyasına karşı 

çıkan ve akıl almaz iş-
kencelere maruz kalan 
500 Türk ve Müslüman 
ile birlikte yattı. Bir bu-
çuk yıl sonra o zamanki 
Mihaylovgrad’ın Vılçed-
rım köyüne sürgün edil-
di. Burada ailesinden 
ayrı kaldı, çilingir ola-
rak çalıştı. 1989 yılında 
Bulgaristan’dan sınır dışı 
edildi, Türkiye’ye yerleş-
ti. Demokrasiye geçiş 
döneminde Bulgaristan’a 
dönüş yaptı. 

Resmiye MÜMÜN
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Asırlık Nuri Dedenin Yaşam Öyküsü
Çernooçene İlçesi’nin 

Gabrovo (Gabra) köyün-
den Nuri Şaban Ali, 101 
yaşını doldurdu. 15 Şubat 
1914 tarihinde Gabrovo’da 
dünyaya gelen Nuri dede 
uzun ömründe çocuk, to-
run ve torun çocuklarını 
okutup adam olmalarını 
teşvik etmiştir. Eşi Dur-
gadın nine ile 5 çocuk, 9 
torun, 12 torun çocuğu ve 
2 torun torununa sahip. 
Onların çoğu, hekim, diş 
hekimi, eczacılardır. Ara-
larında genetik mühendisi 
var. 

Nuri dede doğum gü-
nünü a i lecek kut la -
dı. Çocuklarının çoğu 
Bulgaristan’da, sadece bir 
kızı İstanbul’da yaşıyor. 
Dr. İliya Gabrovski olarak 
bilinen Dr. Ali Şaban Nuri 
dedenin oğludur. Demok-
rasiye geçiş yıllarında 
köyü ancak 300 kişi göç 
etmiştir ve bugün Gabro-
vo Kırcaali ilinde 850 ki-
şilik nüfusu ile en büyük 
köylerden biri sayılır. Köy 
sakinleri burada sağlam 
kökleri olmasından gurur 
duyuyor. Köyün adı birkaç 
asırdan beri günümüze 
kadar süregelmiştir. Kö-
yün üst yanında bulunan 
gürgenlerden (Bulgarca 
gabır) kaynaklandığı ileri 
sürülüyor. İnsanlar, “Kö-

yümüz de Gabrovo kasa-
bası gibi uzun” diye şaka-
laşıyor. Köy 1800 metre 

uzunluğunda ve 230 ev 
var. 

Nuri dede, alkollü içki 
ve sigara kullanmıyor. 
Hayatından memnun. Bir 
yıl önce beyin kanaması 
geçirmiş. Önceden Bul-
garcayı çok iyi bilen Nuri 
dedi, artık bu dili unutmuş 
gibi. 

Yaşlı dede, bölgede ün 
salmış Ali dedenin soyun-
dan geliyor. Ali dede taş 
gibi biriymiş. Bağırdığı 

zaman tavşanlar korku-
dan yerinde duruyor ve o 
da onları kolayca yakalı-

yormuş. Ailenin fertleri 
genelde uzun ömürlü. 
Nuri dedenin dayısı 103 
yaşında vefat etmiş. 

Nuri dede 16 yaşında 
evleniyor, eşi ise o zaman 
14 yaşındadır. Uzun süre 
çocuk sahibi olamıyorlar. 
Haskovo’nun Uzuncovo 
ve Spahievo köylerinde 
ırgatlık yapmaya başlıyor. 
Burada Bulgarcayı çok 
iyi öğreniyor. Gabrovo’ya 
dönüyor. Eşi 6 çocuk dün-

yaya getiriyor. Onların 5’i 
bugün hayatta. 

Çocukları hala tarlalarda 

nasıl çalıştıklarını hatırlı-
yor. Yaklaşık 30 dekarlık 
tarla işliyorlarmış. Tütün, 
buğday, sebze, bezelye 
yetiştiriyorlar. Harman 
yeri evlerinin yakınınday-
mış. Bütün gün çalıştıktan 
sonra çocuklar analarının 
değirmenden dönmesini 
bekliyormuş. Durgadın 
nine 1986 yılında vefat 
etmiş. 

Tıp yolunu aileye açan 
kişi İliya Gabrovski ola-

rak bilinen Dr. Ali Şaban. 
1941 yılında doğan hekim 
tıp meslek lisesi bitiriyor. 
Zlatograd kasabasın -
dan kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı Pomak 
asıllı hanımla evleniyor. 
Plovdiv’de (Filibe) Tıp 
Akademisini bitiriyor. Otuz 
yıldan fazla Momçilgrad 
(Mestanlı)kasabasında 
çalışıyor. Orada hastane 
müdürü oluyor. Şu anda 
Kırcaali’de Özürlük Sağ-
lık Kurulu birinci komisyon 
başkanıdır. Oğlu hekimlik 
yapan Dr. Gergin Gab-
rovski, kızı ise Filibe Tıp 
Akademisi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde Başasistan. 
Damadı da diş hekimi-
dir. Gelininin mesleği de 
kadın sağlığı ve doğum 
hekimliğidir. Onların oğlu 
İliya Gabrovski, Sofya’da 
diş hekimi. Vidin kasaba-
sından bir hanımla evli ve 

bir çocuk babasıdır. 
Dr. Gabrovski’nin karde-

şi Hüseyin teknisyen, fa-
kat eşi kadın sağlık ve do-
ğum uzmanıdır. Kız kar-
deşi Selver’in eşi Recep 
acil durum hekimi ve uzun 
yıllar Çernooçene Acil 
Durum Servisi’nde görev 
yaptı. Onlar iki çocuk sa-
hibi, birisi Kırcaali’de diş 
hekimidir. 

En küçük kız kardeşleri 
Meliha İstanbul’da ya-
şıyor. Kendisi hemşire, 
eşi ise anestezi hekimi-
dir. Kızları Cani genetik 
mühendisi ve şu anda 
Amsterdam’da çalışıyor. 

Nuri dede, “Yaradan her 
zaman yapılan iyiliğin kar-
şılığını veriyor. Belki de 
bu yüzden bizim aile tıp 
alanında hizmet vermeyi 
tercih ediyor” diye ifade 
ediyor.

            Kırcaali Haber

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin’ın, Bulgaristan Ziyareti
Bulgaristan’a resmi zi-

yarette bulunan Ukrayna 
Dışişleri Bakanı Pavlo 
Klimkin, “Ülkemiz ateşkes 
kararını uygularken, Rus 

ayrılıkçılar Ukrayna ordu-
sunu top ateşine tutmaya 
devam ediyor” dedi.

Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı Daniel Mitov ile 
görüşen Klimkin, toplantı-
nın ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısın-
da ülkesindeki durumun 
“gerginliğini koruduğunu” 
ifade etti.

Rus ayrılıkçıların saldırı-

larının hafta sonu da sür-
düğünü belirten Klimkin, 
şunları söyledi:

“Ukrayna’nın silahlı kuv-
vetleri ateşkes anlaşma-

larının uygulanmasına sa-
dık kalırken, yanıt olarak 
Donetsk ve Lugansk’taki 
teröristler tam 112 kez 
bize karşı ateş açtılar. 
Ülkemiz, Minsk’te verilen 
sözünü tutarak barışın 
sağlanmasını arzu edi-
yor.”

Ukrayna’da silahlı ça-
tışmalara katılmak üzere 
etnik Bulgarların toplu-

ca silah altına alındığı 
yönünde basında çıkan 
haberleri yalanlayan Dı-
şişleri Bakanı Klimkin, 
“Etnik azınlıkların arasın-

da bu konu-
da herhangi 
bir orantı-
sızlıktan söz 
etmek müm-
kün deği l ” 
dedi. Klim-
kin, Bulgar 
toplumunun 
b u  ko n u -
da  büyük 
d u y a r l ı l ı k 
gösterdiğini 
bel i r terek, 
“Ukrayna’da 
Bulgar kö -
ken l i  20 0 
bini  aşkın 
v a t a n d a -

şımızın yaşadığını göz 
önünde bulundurarak, 
son yapılan seferberlikte 
sadece 20 Bulgar kökenli 
Ukraynalı silah altına alın-
mıştır” diye konuştu.

Bulgaristan Dışişleri Ba-
kanı Mitov da 2008’den 
bu yana ilk kez bir Uk-
rayna Dışişleri Bakanı-
nın ülkeyi ziyaret ettiğini 
belirterek, “Ukrayna’nın, 

Bulgaristan’ın dış siyasi 
önceliklerinin arasında 
çok önemli bir yeri bulu-
nuyor. Halklarımızın ara-
sında coğrafi, dilsel, tari-
hi, kültürel ve dini yakınlı-
ğı var. Ayrıca yurt dışın-
daki en kalabalık Bulgar 
diasporası Ukrayna’da 
yaşıyor” dedi.

Daniel Mitov, ülkesinin 
Ukrayna’ya insani yardım 
yollayacağını belirterek, 
Bulgaristan’ın bu ülkede 
yaşayan soydaşlarına da 
yardıma hazır olduğunu 
söyledi. 

Basın toplantısına katı-
lan Bulgaristan Kültür Ba-
kanı Vejdi Raşidov, kültür 
anıtlarının kaçakçılığıyla 
mücadele kapsamında 
Bulgaristan’da ele geçi-
rilen ve Ukrayna’ya ait 
olduğu tespit edilen iki 
tarihi kilise ikonunu Uk-
rayna Kültür Bakanlığı’na 
iade etti.

Ukrayna Dışişleri Ba-
kanı Klimkin, Bulgaristan 
temasları kapsamında 
Başbakan Boyko Borisov 
ve Parlamento Başkanı 
Tsetzka Tsaçeva ile bir 
araya geldi.

           Anadolu Ajansı

Öğrencilerden hayırsever 
davranış

Doğu Rodoplarda en büyük okul olan Kırcaali Petko 
Raçov Slaveykov Lisesi öğrencileri, “İyiliğin Yaşı Yok” 
başlığı altında hayırseverlik girişiminde bulundular. Be-
şinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri, şehirdeki Uzat 
Pençeni Köpek Barınağı’nı ziyaret etti. 

Yedinci sınıf öğrencisi Margarita, “Sefil koşullarda ya-
şayan köpeklerle ilgilendik. Onlara sadece para bağışı 
yaparak değil, eve alınarak veya bunu yapacak birilerini 
bularak da yardımcı olunabilir. Her bir insan köpekler 
için su ve yemek kabı hediye edebilir ve böylece dost-
luğunu kazanabilir. Onların yemek kapları bile yok” diye 
çağrıda bulundu. Kampanyaya okulun tüm öğrencileri, 
öğretmenler Hristina Staykova ve Milena Nikolova, ha-
yır kermesi düzenleyen Yardım Eli Hareketine katıldılar. 

Elde edilen bağışların büyük bir kısmı 120 kg’dan 
fazla yemek, yemek kapları ve köpek yatakları alınması 
için verildi. 

Köpeklerden birinin tedavi edilmesi için de para ba-
ğışlandı. Hayırseverlik kampanyasına katılanlar, “İn-
san Ol, İyi Ol! Sokak Hayvanları İçin Bağış Yap! Onlar 
sokakta ve barınakta donmuş, aç ve bedeni yorgun 
haldeler” sözleriyle çağrıda bulundular.

Kaliteli meyve ve sebze 
üretenlere destek

Meyve ve sebze üreticilerine doğrudan ödemeler 
kapsamında Bulgaristan’da üretilen meyve ve sebze-
lerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik özel olarak ha-
zırlanmış bir program doğrultusunda destek ödemeleri 
yapılacak. 2012 yılından bu yana uygulanan program 
tamamen AB bütçesi içerisindeki Avrupa Tarımsal Ga-
ranti Fonu’ndan sağlanan kaynaklarla finanse ediliyor. 
Program gereğince yapılan desteklemeyle üreticilerin 
daha kaliteli ürün üretmesinin teşvik edilmesi amaç-
lanıyor. 

2014 kampanyasında programca desteklenmek üze-
re 3 635 üretici kayıt edildi. Devlet Tarım Fonu Ödeme 
Kurumu’nun verilerine göre destek almak için 2 015 
üretici başvuru formu verdi. Onlardan 552 olarak en 
çok sayıda kiraz, ardından 534 şeftali ve sayısı 483 
olan tarla biberi üreticileri geliyor. 

Kaliteli meyve ve sebze yetiştiriciliği için yapılan özel 
yardımın toplam tutarı 35 219 912 leva. Toplam 219 
770 ton üretim için elma, kayısı, kiraz, şeftali, domates, 
salatalık ve biber üreticilerine sübvansiyon ödemeleri 
yapılacak. 
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Eşsiz ve varsıl Türk Dili Mestanlı’da Bayram Yaşattı
Birleşmiş Milletler Eği-

tim, Bilim ve Kültür Ör-
gütü (UNESCO) nezdin-
de ve Birleşmiş Milletler 
yönergesiyle kutlanması 
kabul edilen 21 Şubat 
Uluslararası Anadil Günü 
2015 yılında “Eğitim ile 
bütünleşme – dil önem-
lidir” konulu özlü sözü 
altında kutlandı.
Son yıllarda gelenek 

haline gelen 21 Şubat 
Uluslararası Anadil Günü 
kutlaması Kırcaali ilinin 
engin ve yaşam dolu 
Mestanlı belediye merke-
zinde Türk Kültür Sanat 
ve Etkileşim Derneğinin 
bizzat düzenleyip sundu-
ğu zengin içerikli sunum 
ile coşkulu bir biçimde 
kutlandı. Çeşitli ekin, 
gelenek görenek, halk 
oyunları ve daha birçok 
başarılı girişime imza 
atan Dernek, Türk Dilinin 
çok varsıl yönlerini kutla-
maya katılan konuklara 
ve Türk Dili severlerine 
sundu.
Ana dilin önemine iliş-

kin konuşma yapan Der-
nek başkanı Nuray Hılmi 
şunları söyledi: “Ana dili, 
aileden, çevreden, içinde 
bulunulan toplumdan be-
lirli bilinçli bir öğrenim ev-
resi olmaksızın edinilen 
dil olup, insani toplumsal 
var oluşumuzun ayrılmaz 
bir parçasıdır. İçine doğu-
lan bir yuvadır. İnsanlar 
daha sonra yeni diller de 
öğrenir ama içine doğu-
lan ilk dilin yeri başkadır. 
Birey kendimizi, toplumu, 
dünyayı onun simgele-
ri, sembolleriyle anlam-
landırır. Dolayısı ile ana 
dili, herhangi bir kişinin 
geçmişinden geleceğine 
geçen anlamdır. Eleştirel 
düşüncenin geliştirilme-

si açısından da anadili 
önemlidir. Bilgi dağarcığı 
anadilinde somutlaşmak-
ta, kavram gelişimi bu 
temelde oluşmaktadır. 
Kişiliğin gelişimi anlatım 

olanağının zenginleşme-
si gibi yetiler de anadiliy-
le yakından ilintilidir. Ana 
dilleri bireyler açısından 
olduğu kadar toplumlar 
açısından da önem taşır. 
İnsanlık ailesinin kültürel 
zenginliği, anadilleri ara-
cılığıyla sonraki kuşakla-
ra aktarılır.” 
Gecedeki ilk şiir Meh-

met Emin Yurdakul’un 
Cenge Giderken ölümsüz 
şiiriyle başladı, 
Ben bir Türk’üm; dinim, 

cinsim uludur; 
Sinem, özüm ateş ile 

doludur. 
İnsan olan vatanının ku-

ludur. 
Türk evladı evde dur-

maz giderim…
Türk Dilinin eşsiz ve 

ölümsüz sözlerinin ka-
tılımcıların ruhlarına iş-
lemeye başladığı anda 
meydan, Kemallar’lı şair 
Tahsin Ebazer Can’ın 
“Anadilim” şiiriyle daha 

da coşkulandı. Yürekleri, 
gönülleri fetheden sözler 
birer birer dizelendi. Rıf-
kı Kaymaz’ın “Ana Dilim 
Güzel Türkçem”, Muhsin 
Durucan’ın “Güzel Türk-

çem” şiiri, o çocuksu ve 
dolgun Türkçeyle yürek-
lerin daha da hızlı çarp-
masına neden oldu.
Ardından ünlü f i lo -

zof, eğitimci ve yazar 
Konfüçyüs’ün yönetici 
olduğu halde önce ne 
değiştirirdi sorusuna ver-
diği, “Şüphesiz önce dili 
düzeltirdim.” Yanıtındaki 
derin ve tartışılmaz dü-
şüncesi aktarıldı. Kısa ti-
yatro oyunu ve bu oyuna 
ilişkin unutulmaz Bursa 
yöresi “Zeytin Yağlı Yiye-
mem” türküsü hep bera-
ber okundu. 
Dilin önemine vurgular 

yapıldıktan sonra, “Dil bir 
milletin kalbidir, zihnidir” 
sözleri ve Mevlana’nın 
“Gönlü ve sözü bir olma-
yan kişinin yüz dili bile 
olsa, o gene dilsiz sayılır” 
sözleri vurgulandı.
Kutlama olur da türküler 

olmaz mı? Sıra gelmişti 
dokuz sekizlik dizemdeki 

Isparta yöresi “Çayır Çi-
men Geze Geze” türkü-
süne. Gönüller daha da 
coştu…
Dil sadece konuşmak 

değildir, dil her şeydir...
E v  s a h i b i 

Mestanlı olunca 
hiç Mestanlı’ya 
a i t  m a n i l e r 
okunmaz mı? 
Okunur, hem 
de nasıl okunur. 
On dört mani 
peşi sıra hem 
Mestanlı’yı hem 
de buranın ha-
yatını anlattı bir 
yaşam şeridi 
gibi. 
G ü n ü m ü -

ze kadar halk 
o y u n l a r ı m ı z 
gelenek göre-

neğimiz saye-
sinde ayakta kalmıştır, dil 
sayesinde de gelişmiştir.
Ah şu “Üsküdar’a Gider 

İken Aldı Da Bir Yağ-

mur”…
Her ailenin bir olmaz-

sa olmazı da geldi çat-
tı, sunumda yerini aldı. 
Ezelden beri onun etra-
fında döner aile içindeki 
güzellikler. Atıştılar tatlı 
dilde gelin ile kaynana. 
Güldürdüler seyredenleri 
doya doya.
Uzun kış gecelerinde, 

aile toplantılarında söy-
lenip ortamı neşelendi-
ren, insanı düşünmeye 
sevk eden halk edebiyatı 
ürünlerinden olan bilme-
celer de geceye damga-
sını vurdu. 
Eğlence tadı tuzu tabi 

ki hazır cevap Nasreddin 
Hoca ile gelir. Geldi de, 
hem de nasıl geldi. Güm-
bür gümbür ve karınlara 
kasınç girerek geldi. 800 
yıldır da gelmeye devam 
ediyor…
Kutlamanın sonu bu 

sözlerle geldi: “Dünya 
durdukça ana dilimizi 

göz bebeğimiz gibi koru-
yacağız. Ana dilimizi her 
zaman sevelim ve sevdi-
relim.” 
Kutlamayı onurlandır-

mak ve keyifli dakikalar 
geçirmek için Kırcaali İli 
HÖH Başkanı ve Şeyh-
cuma Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, Milletvekili 
Erdinç Hayrullah, Mes-
tanlı Belediye Başkanı 
Akif Akif, Kırcaali İli HÖH 
genel sekreteri Birol Kö-
seömer, Mestanlı HÖH 
Gençlik Kolları Başkanı 
Ömer Hüseyin, Nov Jivot 
Halk Kültürevi Müdürü 
ressam Kamber Kamber, 
Türkiye Cumhuriyetin-
den öğretmenler, Edirne 
Süloğlu İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Bünyamin 
Yılmaz, ana babalar ve 
kent sakinleri Konak Aile 
Oteli, Düğün ve Toplantı 
İşletmesinde hazır bulun-
dular. 
    İsmail KÖSEÖMER

Momçilgrad’da Uluslararası Ana Dili Günü kutlandı
21 Şubat Uluslararası 

Ana Dili Günü, Momçilg-
rad (Mestanlı) kasabasın-
da zengin bir programla 
kutlandı. 

Öğretmen ve velilerin 
tıklım tıklım doldurduğu 
salonda türkü, halk oyun-
ları, müzik ve şiirden olu-
şan program neşeli anlar 
yaşattı. 

Momçilgrad’da Ana Dili 
Günü artık dördüncü yıl 
kutlandı. Belediyenin hi-
mayesi altında düzenle-
nen etkinliğe onur konuk-
ları olarak Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonso-
losluğu Muavin Konsolos 
Murat Muhaciroğlu, HÖH 
Kırcaali Milletvekilleri Er-
dinç Hayrulla, Mustafa 
Ahmet ve Kırcaali Vali 
Yardımcısı Selviye Ahmet 
hazır bulundular.

Küçük amatör sanatçılar, 

türkü ve şiir söyledi. Sun-
dukları halk oyunları prog-
rama renk kattı. Momçilg-
rad Belediye Başkanı Akif 
Akif, gelecek yıl Ana Dili 
Günü kutlama etkinliğinin 
bir hafta süren bir prog-
ramla daha da çeşitlendi-
rilip zenginleştirileceğini 
bildirdi. 

21 Şubat’ın Uluslararası 
Ana Dili Günü, 1999 yı-

lında Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilatı’nın (UNESCO) 
aldığı bir kararla 2000 yı-
lından bu yana dünyada 
pek çok ülkede kutlanıyor. 

Ana Dili Günü’nün ilan 
edilmesiyle dünyada çok 
dilliliğin ve çok kültürlülü-
ğün korunması amaçlanı-
yor.

            Kırcaali Haber

Gabrovo Köyünde Ana Dili Günü Kutlandı
Bu yıl da Çernooçene’nin 

(Yenipazar) Gabrovo 
(Gabra) köyü Hristo Bo-
tev İlköğretim Okulu’nda 

21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Gününü kutla-
ma etkinliği düzenlendi. 
Programda okulda farklı 
sınıflardan öğrenciler yer 
aldı. Salonu öğrenci ve 
ebeveynlerle tıklım tık-
lım doldu. Çernooçene 
Belediyesi’nin temsilcileri 
ve köy sakinleri de okulun 
misafirleri olarak progra-
mı izledi. 

Yetenekli çocuklar, Ro-
dop türküleri ve Türkçe 
şiirler söyleyip, çeşitli 
skeçler oynayarak izleyi-
cilere neşeli anlar yaşattı. 

Yerel okulun müdürü 
Nedret Mehmet, Ana Dili 
Günü etkinliğinin köyde 
gelenek haline geldiğini 
kaydetti. Müdür, “Bu et-
kinlikle çocukların daya-
nışmaya giden yolu ken-

dilerinin aramalarını ve 
anlaşma ve hoşgörüye 
dayanan diyalog sürdür-
meleri için motive ediyo-

ruz” dedi. 
Gabrovo köyü okulunda 

87 çocuk Ana Dili Türkçe 
dersini görüyor. Çernoo-
çene İlçesi sınırları dahi-

lindeki okullarda toplam 
568 öğrenci Türkçe eğiti-
mi görüyor. 

21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü, Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü’nün (UNES-
CO)30. Genel Kurulu’nun 
17 Ekim 1999 tarihinde 
aldığı kararla ve Birleş-

miş Milletlerin Genel Ku-
rulunun 15 Şubat 2002 
tarihinde bunu doğrula-
dığı 56/262 sayılı kararla 
2000 yılından bu yana 

kutlanmaktadır. Ana Dili 
Günü’nün ilan edilmesiy-
le dünyada çok dilliliğin ve 
çok kültürlülüğün korun-
ması amaçlanıyor.

               İsmet İSMAİL
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Sofya’da Dünya Ana Dili Günü Kutlamaları
Bulgaristan’da yaşayan 

Türkler, Dünya Ana Dili 
Gününü kutladı. Sofya’da 
faaliyet gösteren Kül-
türel Etkileşim Derne-
ği, Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçiliği'nin deste-
ğiyle, Ramada Oteli'nde 
şölen düzenledi.
UNESCO’nun 1999 yı-

lında ilan ettiği ve dünya-
da konuşulan farklı dille-
rin korunması ve yaşatıl-
masını hedefleyen gün 
münasebetiyle yapılan 
etkinlik, “Dilimiz kimliği-
mizdir, bizi yaşatan Türk-
çe ana dilimizdir” tema-
sıyla gerçekleştirildi.
Türkiye’nin Sofya Büyü-

kelçisi Süleyman Gökçe, 
programda yaptığı ko-
nuşmada, Bulgaristan’da 
yaşayan soydaşların, ha-
yatlarının her alanında 
ana dillerini kullanmala-
rının hem mevcudiyetle-
rinin hem de Türk dili ve 
kültürünün zenginliğinin 

yaşatılması bakımından 
son derece önemli oldu-
ğunu vurguladı.
Bulgaristan’da yaşayan 

soydaşların “ülkenin kül-
türel çeşitliliğine ve zen-
ginliğine önemli katkılar 
yaptığının” altını çizen 

Gökçe, “Dilimize sahip 
çıkmamız, kendimize, 
benliğimize, kültürümü-
ze ve mevcudiyetimize 
sahip çıkmamızla eş an-
lamlı bir şey. Bunun için 
küçük büyük her yaştan 
bunu el birliği ile cesaret 

ve enerjiyle yapmamız 
gerekir“ dedi.
Kültürel Etkileşim Der-

neği Başkanı Dr. Emine 
Bayraktarova da katı-
lımcıları selamlayarak, 
şunları ifade etti: “Ana 
dillerin korunması ve ge-

liştirilmesi her toplumda 
karşılıklı anlayışın anah-
tarıdır. Günümüzde bir-
den fazla dilin konuşul-
ması, kültürel ilişkilerin 
zenginliklerinin daha iyi 
tanınmasına yol açmak-
tadır. Globalleşen dünya-
da kültürler arası anlayış 
ve diyaloğun gittikçe 
daha büyük önem taşı-
dığını görüyoruz."
Etkinliğin resmi açılı-

şının ardından çocuk-
lar, aralarında Rıfkı 
Kaymaz’ın kaleme al-
dığı “Ana Dilim Güzel 
Türkçem”in de yer aldığı 
Bulgaristan ve Türkiye 
şairlerinin Türkçe şiirle-
rini okudu.
Şölene Kuzeydoğu 

Bulgaristan’ın Ruyno 
Belediyesi’nden ve ülke-
nin güneyindeki Smol-

yan şehrine bağlı Borino 
köyünden katılan folklor 
grupları türkü söyledi.
Programda ay r ıca 

Sofya İslam Enstitüsü 
öğrenciler i Nasrett in 
Hoca fıkralarından olu-
şan skeçler sundu. Şair 
Aziz Taş ise kendine ait 
şiirlerinden bir derlemeyi 
okudu.
Bulgaristan Türkleri-

nin eğitim, kültür, bilim, 
edebiyat, sanat ve iş 
çevrelerini bir araya ge-
tiren etkinlikte, Büyükelçi 
Gökçe ve diğer diplomat-
lar şölene katılan çocuk-
lara hediyeler verdi. Türk 
halk edebiyatından seçi-
len bilmecelere doğru 
yanıtlar veren küçük ka-
tılımcılar ise kitapla ödül-
lendirildi. 
          Anadolu Ajansı

Fotinovo Köyünde Ana 
Dili Günü Kutlandı

Kirkovo belediyesi Fotinovo köyü “Hristo 
Smirnenski” ortaokul öğrencileri zengin bir 
programla Dünya Ana Dili Gününü kutladı. 

Katılımcılar arasında Kırcaali Bölge Milli Eği-
tim Müfettişliğinden ana dili sorumlusu Veneta 
Dobreva bulundu. Program içeresinde Türk-
çeyi büyüleyen şiirler okundu, tiyatro gösterisi 
olarak “Yaşasın Neşe” başlığı altında piyes oy-
nandı. Mizahın kavramsal boyutuyla “Karagöz 

ile Hacivat” canlandırıldı, Gelin Kaynana çatış-
ması diyalogu sunuldu. Asıl programa dam-
gasını vuran türkü efsane “Drama Köprüsü” 
oldu. Sekizinci sınıf öğrencisi Aysun Ahmet 
ayakta alkışlandı. Duygusal anlar yaşanırken, 
veliler göz yaşlarına hakim olamadı. “Bu Adam 
Benim Babam” şarkısı katılımcıları duygulandı-
rırken, “Damat Halayı” ve “Penguen” dansıyla 
program sona erdi.

Stremtsi Köyünde Ana Dili Günü Kutlandı
21 Şubat Uluslarara-

sı Ana Dili Günü mü-
nasebetiyle artık be-
şinci yıl Kırcaali ilçesi 
Stremtsi (Göklemez-
ler) köyü Ognişte Halk 
Toplum Merkezi’nde 
ana dili günü etkinliği 
düzenlendi. Halk Top-
lum Merkezi tarafın-
dan organize edilen 
etkinlik köy okulunda 
Türkçe Öğretmeni Şi-
rin Arif’in yardımıyla 
hazırlandı. Kutlama 
programı köy halkının 
yanı sıra etraf köyler-
den insanlar tarafın-
dan büyük ilgi gördü. 
Halk Toplum Merkezi 

salonunda yapılma-
sı öngörülen etkinlik, 
programı izlemeye 

gelen bölge halkına 
dar gelince hava şart-

ları da müsait oldu-
ğundan dolayı dışa-
rıda yapıldı. Etkinlikte 

resmi konuk olarak 
Edirne Halk Eğitim 

Merkezi Müdürü Re-
cep Kozan ve Yar-
dımcısı Ergin Kervan 

hazır bulundular. 
Misafirleri selam-

layan Ognişte Halk 
Toplum Merkezi Sek-
reteri Gülser Halil, 
herkesin Ana Dili 
Gününü tebrik etti. 
Programa destek ve-
ren Türkçe Öğretmeni 
Şirin Arif’e ve tüm ço-
cuklara teşekkürlerini 
sundu. 
Kutlama programın-

da 1-8.sınıf öğrenci-
lerinden toplam 61 
çocuk yer aldı. Onlar 
ana dili gününe uygun 
şiir ve şarkı progra-
mından başka Türk 
halk oyunları gösterisi 
de sundular. Çocuk-
lar, izleyicilerden bol 
bol alkış ve tebrik aldı. 
     Resmiye Mümün
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İş adamı İvan Savidis, Podkova’da Tütün Fabrikası Kuracak
Yunan kökenli bir Rus 

oligarkı Kırcaali bölge-
sinde en büyük yatırımcı 
olma yolunda. İvan Savi-
dis, Kirkovo ilçesi (Kızıla-
ğaç) Podkova (Nalbant-
lar) köyüne yakın tütün 
fabrikası kurmak için 30 
dekarlık bir alanı satın 
aldı. Forbes Dergisi’ne 
göre işadamı en zen-
gin 30 Rus’tan biridir. 
Forbes’in Şubat 2006 ta-
rihinde yaptığı sıralama-
ya göre Savidisin toplam 
serveti 100 milyon dolar. 
27 Mart 1959 tarihinde 
Gürcistan’ın Pontuslu 
Yunanlıların ikamet ettiği 
Santa köyünde dünyaya 
geldi. 21 yaşında sıra-
dan işçi olarak çalışma-
ya başladığı Rostov na 
Dons şehrindeki devlete 
ait Sigara Fabrikası’nda 
Müdür Yardımcısı göre-
vine kadar yükseliyor. 
Sonra kendi işinin sahibi 
olmaya karar veriyor ve 
Donskoy Tabak Şirketini 
kuruyor, Rosrov şehrin-
deki havalimanını satın 
alıyor. Sigara işinde mil-
yonlar kazanıyor, sonra 
soğutulmuş et, tarım ve 
balık ürünleri üretimi ve 
ticaretinde ve başka işler-
de de başarı elde ediyor. 
17 binden fazla işçisi ol-

duğu belirtiliyor. Giderek 
dünya çapında ticaret 
yapan güçlü Gruppa Ag-
rokom Holding’i kuruyor. 
Fakat amacı sadece para 

biriktirmek değil. Sigara 
baronu olarak bilinen Sa-
vidis, siyasete de atılıyor. 
İki kez Birleşik Rusya par-
tisinden milletvekili seçili-

yor. Ona “Vatana Hizmet 
Nişanı” ile onurlandıran 
Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in yakın 
dostu olarak biliniyor. 

Savidis, futbola büyük 
ilgi duyuyor. Bir süre Ros-
tov na Donu şehrindeki 
Rostov ve SKA adlı futbol 
kulüplerinin başkanıdır. 
2012 yılında Yunanistan’ın 
Selanik şehrindeki PAOK 
Futbol Kulübünün kontrol 
hissesini satın aldı. Gü-
ney komşumuzda basına 
göre en popüler takımlara 
ilişkin projesi siyasete gir-

mek için imaj oluşturmaya 
yöneliktir. Savidis, OPAK 
Futbol Kulübüne 30 mil-
yon avronun üzerinde 
kaynak yatırımında bulun-

muştur, yeni bir stadyum 
inşa edilmesine hazırlık 
yapılıyor. Yakın bir zaman 
öncesi oligarkın takıma 
büyük hayranı olduğu Di-
mitır Berbatov’u dahil et-
mek istediği iddia edildi. 
Bulgar asıllı Berbatov’un 
Selanik’te 4 milyon avro 
yıllık maaş alacağı ve bu 
paranın da Monaco takı-
mında oynayarak aldığı 
maaştan bir milyon daha 
fazla olduğu söylentileri 
vardı. Transfer yapılmadı, 
fakat Yunanistan’da Rus 
yanlısı politika izleyen 

Syriza partisinin iktida-
ra gelmesiyle Savidis’in 
daha da başarılı işlere 
imza atacağına inanılıyor. 

İvan Savidis’in tütün 

fabrikasını eski bir askeri 
öğrenci kampının yerine 
kurulması bekleniyor. Bu 
üretim tesisinde en az 150 
kişi geçim kaynağı bula-
cak. İskeçe’deki yatırım-
cının ilgi gösterdiği tüm 
alan 63 dekar. Komünizm 
döneminde askeri öğren-
ci kampı olarak kullanılan 
bina demokrasiye geçiş 
döneminde kısa bir süre 
hafif düzeyde zihinsel 
özürlü çocuklar için yatılı 
okul olarak kullanıldı, okul 
daha sonra başka yere 
değiştirildi. Son yıllarda 

bina kendi haline bırakıl-
mış ve neredeyse harap 
olmuş durumda. Kullanıl-
ması için ciddi bir onarıma 
ihtiyaç duyuluyor. Fabrika-
yı kuracak olan merkezi 
İskeçe’de bulunan Yunan 
şirketi bu alanın sadece 
yarısını veya 30 dekarlık 
bir araziyi satın almıştır. 
Kirkovo Belediyesi’nden 
proje temelinin muhte-
melen mart veya nisan 
ayında atılacağı bildirildi. 
5-6 ay sürecek inşaat ve 
montaj işlerinden sonra 
fabrikanın sonbaharın ba-
şında faaliyete başlaması 
bekleniyor. 

Podkova köyü muhtarı 
Sevinç İsmet ve ilçenin 
diğer sakinleri de tütün 
fabrikası kurulması fikrini 
desdekliyor. Sevinç İsmet, 
“Açılan her bir iş pozisyo-
nu için seviniyoruz. Bizde 
işsizlik büyük orandadır. 
Gençlerin çoğu Belçika, 
Hollanda, Almanya gibi 
Batı Avrupa ülkelerinde 
çalışıyor. Yeni üretim te-
sisi sayesinde onların 
bir kısmının gurbete git-
mekten vazgeçmelerini 
umuyoruz” dedi. Muhtarın 
ifadelerine göre şu anda 
aynı muhtarlığa bağlı 
Podkova ve Stareyşino 

köylerinde ancak 40 aile 
tütün yetiştiriyor. Bu yıl 40 
ton tütün alımı yapılması 
bekleniyor. Muhtar, “80 
tondan fazla tütün üre-
tildiği yıllarımız da oldu. 
Fabrikanın kurulmasıyla 
geleneksel tütün yetiştiri-
ciliğine dönüş yapılmasını 
umuyorum, çünkü bölge-
de üretilen oryantal tütün 
yüksek kaliteli ve ulusla-
rarası pazarlarda büyük 
değer görüyor” diye yo-
rum yaptı. Köyün diğer 
sakinleri de aynı görüş 
içinde. Onlar fabrikanın 
köye canlılık getireceği 
ve beraberinde başka fa-
aliyetlerin de geliştirilme-
sini sağlayacağı kanaa-
tindeler. Podkova köyü 
Kırcaali bölgesinde en 
büyük köylerden biri, köye 
demiryolu ulaşımı da var. 
Ruse-Podkova tren se-
ferinin son durağıdır. Yu-
nanistan ile sınır Kirkovo 
İlçesinin sakinleri, “Tütün 
üretildiği yerde işlenmesi 
de iyi olacak” diyorlar. Ey-
lül 2013 tarihinde Makas 
Sınır Kapısının açılma-
sından sonra Podkova’da 
Tütün İşleme Fabrikası 
kurulması Kırcaali ilinde 
yapılan ilk büyük yabancı 
yatırımı olacak. 

Yerel Medyalar Türk-Bulgar Dostluğuna Katkı Sağlayacak
Türk iye - Bulgar is tan 

Parlamentolararası Dost-
luk Grubu Başkanı ve 
Ak Parti Bursa Milletve-
kili Mustafa Öztürk, Sivil 
Toplum Diyalogu Medya 
Hibe Programı kapsamın-
da Mudanya Gazeteciler 
Derneği’nin (MGD) Bul-
gar Gazeteciler Birliği ile 
ortaklaşa yürüttüğü “Yerel 
Medyanın AB ile Uyumu” 
projesine destek verdi. 

MGD Başkanı Yavuz 
Gerçekçi ve Proje Koor-
dinatörü Hüseyin Türker’i 
TBMM’deki makamında 
kabul eden Milletvekili 
Mustafa Öztürk, Avrupa 
Birliği’nden hibe almaya 
kazanan 16 projeden biri 
olma özelliği dolayısıy-
la Mudanya Gazeteciler 
Derneği’ni kutladı.

Bulgaristan’dan üç ya-
şındayken ailesiyle birlik-
te Türkiye’ye göç etmek 
zorunda kaldığını ifade 
eden Milletvekili Mustafa 
Öztürk, Türkiye-Bulgaris-
tan Dostluk Grubu olarak 
parlamentolararası 3,5 
yıldır sürdürdükleri ça-
lışmalar hakkında bilgi 
verdi. Grubun çalışmala-
rının kendisi için bir ‘vefa 
projesi’ olduğunu belirten 

Öztürk, ecdat yadigârı 
Balkanlar’ın partiler üstü 
bir devlet meselesi oldu-
ğunu kaydetti. 

“ B u l g a r i s t a n , 

Türkiye’nin AB üyeliğini 
destekliyor”

Bu arada AB projesi 
kapsamında hazırlanacak 
Bulgaristan göçmenleri-
ne hitap edecek belgesel 
film çekimleri için de pro-
je ekibine röportaj veren 
Milletvekili Mustafa Öz-
türk, Bulgaristan ile Tür-
kiye arasındaki kardeşli-
ğin ve dostluğu daha da 

ilerletmek adına medya 
alanında başlatılan pro-
jenin çıktılarının önemli 
olacağını söyledi. “Bul-
garistan bizim komşu ve 

müttefik ülkemiz ama biz 
Bulgaristan’ı aynı zaman-
da dost ve kardeş ülke 
olarak görüyoruz” diyen 
Öztürk, “Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği’ne girme-
sinden sonra daha ılımlı 
politikalar izlenmeye baş-
landı. AB, İnsan Hakları 
Sözleşmeleri gibi birçok 
uluslararası kuralın devre-
ye girmesi Bulgaristan’ın 

daha demokratik olması 
noktasında ülkeye ciddi 
adımla attırması Bulga-
ristan için olumlu geliş-
me. Çünkü Bulgaristan’da 

farklı  inançlar, 
farklı etnik yapıda 
gruplar var. Her-
kesin demokrasi 
içinde, eşit vatan-
daş olarak kar-
deşçe yaşamaları 
Bulgaristan’ı daha 
da zenginleştire-
cektir” diye konuş-
tu. Öztürk ayrıca, 
AB üyesi olan 
Bulgar i s tan’ın , 
Türkiye’nin AB’ye 
girmesini destek-
lediğini de sözle-
rine ekledi.

MGD Başkanı 
Yavuz Gerçekçi 
ve Proje Koordi-

natörü Hüseyin Türker 
daha sonra Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu Üye-
si ve Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu 
Üyesi CHP Bursa Mil-
letvekili Doç. Dr. Aykan 
Erdemir’i de makamında 
ziyaret ederek, proje hak-
kında bilgilendirdi.

              Kırcaali Haber

NOİ’den tek bir numara 
üzerinden bilgi 

Ulusal Sigorta Kurumu’nun (NOİ) vatandaşlara 
tek bir numara üzerinden malumat verileceği yeni 
bir hat açtığı bildirildi. Emekli ücretleri, tazminat 
ücretleri, ek ücretler ile ilgili bilgi 0700 14 802 te-
lefon numarası aranılarak alınabilir.

Bu telefon aracılığıyla vatandaşlar ülke çapın-
dan arama yaparak saat 8.30 - 17.30 arasında 
yürürlükte olan sosyal hizmetler ve sigortacılık 
mevzuatı ile ilgili konsültasyonlar yapabilirler. 
Uzmanlar kısa vadeli para tazminatları, idari hiz-
metler ve başvuru için sürelerle ilgili soruları da 
yanıtlayacak. 

Personele ait ücret bordrolarının NOİ’ye verilme-
si ve hak sahibine bildirmeksizin sigortasız çalış-
tırılmaya son verilmesi durumları ile ilgili de bilgi 
alınabilecek. Sosyal güvenlik alanında AB düzen-
lememeleri ve uluslararası anlaşmalar hakkında 
bilgi sahibi olabilirler. 

Vatandaşlar, 0700 14 802 telefonunu bir kez 
aramakla NOİ kurumunun web sitesinde elektro-
nik hizmetlere ilişkin ayrıntılı talimatlar alabilirler 
ve NOİ’den Kişisel Kimlik Kodu (PIKN) ve Sigor-
tacının Kimlik Kodu (İKO) almak için prosedür 
hakkında bilgi edinebilirler. NOİ tarafından kişisel 
veriler gerektiren durumlarda telefondan malumat 
alınamayacağı hatırlatıldı. 

Kişisel veri içeren bilgi, uzaktan ancak Bulga-
ristan Kimlik Numarası (EGN/PIK veya BULSTAT/
IKO numaraları) yazılarak kurumun web sitesi 
üzerinden alınabilir. 

0700 14 802 telefonuna yapılan arama tüm ül-
keden şehir içi arama fiyatındadır. Mobil telefon-
lardan yapılan aramalar o mobil operatörün fiyat 
tarifesine göre ödenecek. Şu ana kadar kullanılan 
02/926 10 10 numarası da mart ayının sonuna 
kadar aktif kalacak.
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Türk Yerel Medyasının Sofya Büyükelçiliği Ziyareti
Avrupa Birliği ve Türkiye 

Arasındaki Sivil Toplum 
Diyalogu projesi kap-
samında Bulgaristan’da 
ikinci faaliyetini gerçek-
leştiren Mudanya Gaze-
teciler Derneği (MGD), 
Türkiye Cumhuriyeti Sof-
ya Büyükelçi Müşaviri Bi-
rey Yılmazsoy ile görüştü.
Mudanya Gazeteciler 

Derneği, Bulgar Gaze-
teciler Birliği ile birlik-
te ortaklaşa yürüttüğü 
“Yerel Medyanın AB ile 
Uyumu” adlı Sivil Top-
lum Diyalogu Projesi’nin 
ikinci faaliyeti için gittiği 
Bulgaristan’da T.C. Sofya 
Büyükelçiliği’ni de ziyaret 
etti. 
2007 yı lında Avru -

pa Bir l iği üyesi olan 
Bulgaristan’ın üyelik ön-
cesi ve sonrasındaki de-
ğişimi yansıtacak belge-
sel çekimleri için 4 gün-
lüğüne başkent Sofya’da 
çeşitli temaslarda bu-
lunan Türk gazeteciler, 
Büyükelçi Müşaviri Birey 
Yılmazsoy’u da proje 

hakkında bilgilendirdi. 
Proje Koordinatörü Hü-

seyin Türker’in yanı sıra 

Kestel Yöre Gazetesi 
Sahibi Ramazan Kes-
tane, tercüman Doğuş 
Türker ve Bulgaristan 
Ulusal Radyosu sunucu-
su Şevkiye Çakır’ın da 

hazır bulunduğu ziyaret-
te konuşan MGD Başkanı 
Yavuz Gerçekçi, 15 Ekim 

2014 tarihinde başlayan 
projenin AB’den hibe al-
maya hak kazanan 16 
projeden biri olduğunu 
söyledi. Gerçekçi, Ocak 
ayında 45 kişilik bir grup-

la Bulgaristan’a yapılan 
ziyarette, Bulgar Gaze-
teciler Birliği Başkanı 

Snezhana Todorova ile 
birlikte startını verdikleri 
belgeselin Nisan ayına 
kadar yapılacak ziyaret-
lerle çekimlerinin tamam-
lanacağını kaydetti.

AB üyeliğinin vatandaş-
lara olan etkisini Bulga-
ristan’daki gazete man-
şetlerinden yola çıkılarak 
yansıtmaya çalışacak-
larını belirten Gerçekçi, 
belgeselde Türkiye ve 
Bulgaristan’daki gaze-
teciler, bürokratlar, sivil 
toplum temsilcileri ve 
vatandaşların görüşüyle 
yansıtmayı hedefledikle-
rini söyledi.
Proje Koordinatörü Hü-

seyin Türker ise, 15 ay 
sürecek olan projenin 
iştirakçi kuruluşu Mudan-
ya Turizm Otelciler Birliği 
Başkanı Akın Esgin’in 
yanı sıra kendilerine des-

tek olan Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Re-
cep Altepe, Denizli Bü-
yükşehir Belediye Başka-
nı Osman Zolan ve RU-
MELİFED Genel Başkanı 
Selim Yedikardeşler’e de 
teşekkür etti.
Büyüke lç i  Müşav i -

ri Birey Yılmazsoy ise, 
Mudanya Gazeteciler 
Derneği’nin hazırlamış 
olduğu projenin hem 
Türkiye hem de Bulgaris-
tan açısından önemine 
dikkati çekerek, ülkedeki 
çekimler ve yapılacak gö-
rüşmelerle ilgili her türlü 
kolaylığı sağlamaya hazır 
olduklarını belirtti.

Banite köyü kaplıcalar merkezi haline geldi
Her yıl 9 bin hasta Bani-

te köyündeki kaplıcaların 
şifalı suyundan faydalanı-
yor. Rodopların eteğinde 
bulunan Banite köyündeki 
şifalı maden suyu tedavi 
için tercih edilen yer ha-
line geldi. Smolyan’ın 
(Paşmaklı) doğusunda 60 
km ve Plovdiv’in (Filibe) 
güneyinde 120 km mesa-
fedeki ilçe merkezinde yıl-
lardır Balneo Sanatoryu-
mu bulunuyor, ancak son 
yıllarda hastaların akınına 
uğruyor. 

Balneo Sanatoryumu 
Müdürü Dr. Aleksi Karov, 
“Elde ettiğimiz rekorları 
her yıl kendimiz kırıyo-
ruz. Hizmetlerimiz git-
tikçe daha da büyük ilgi 
görüyor ve Bulgaristan’da 
önde gelen balneo sana-
toryumlarından biriyiz” 
diyor. Dr. Karov, 32 yıldır 
sanatoryumda çalışıyor 
ve orada oldu olalı her yıl 
terapi için gelen hastalar 
olduğunu söylüyor.

Banite köyünde su 42.8 
derece sıcaklığında ve 
başlıca kas iskelet siste-
mi hastalıklarına iyi geli-
yor. Artroz, artrit, çevresel 
sinir sistemi hastalıkları, 
ağır metal tuzlarıyla zehir-
lenme, deri ve mide-ba-
ğırsak hastalıkları üzerin-
de pozitif etkisi var. Sıcak 
maden suyu çocuklar için 
çok önemli olan flüorür 
maddesini içerir. Kayna-
ğın radyasyona karşı da 
güçlü etkisi var. 

Sanatoryuma en çok ge-
lenlerden biri 88 yaşında-

ki Kırcaalili Ahmet İsma-
il. Ahmet dede, yılda bir 
bazen ise iki kez olmak 
üzere 33 yıldır bu sana-
toryumda tedavi görüyor. 
Buradaki kaplıcada veri-
len tedavi ile disk hasta-
lığı ve diz ekleminde art-
rozun verdiği ağrılar ha-
fifliyor. Onun gibi düzenli 
müşteriler onlarca, fakat 
son zamanda oldukça 
hasta akımı var. Önce-
leri sanatoryumda yılda 
3000-4000 kişi tedavi 
görürken, şimdi sayıları 
6 binin üzerinde. Ayrıca 
sanatoryumda prosedür-
lerden faydalanmak için 
yaklaşık 3000 kişi de özel 
otel ve misafir evlerinde 
kalıyor. Banite ilçe mer-
kezinde turistler için yatak 
kapasitesi 700’ü geçiyor. 

Dr. Karov’un ifadelerine 
göre hastaların akımına 
sebep Bulgaristan vatan-
daşları arasında hastalık-
ların artması, suyun etki-

si, hizmetlerin ucuz fiyat-
ta sunulması ve deneyimli 
personelden kaynaklanı-
yor. Doktor, prosedür-
lerden sonra hastaların 
yüzde 96,8’inde iyileşme 
görüldüğünü vurguluyor. 
Sanatoryumda iki kapalı 
yüzme havuzu, 52 vana, 
52, 2 rehabilitasyon bö-
lümleri, fizyoterapi bö-
lümü ve rehabilitasyon 
odaları, fitnes salonu, sa-
una, solaryum, su masajı, 
jakuzi ve başka hizmetler 
vardır.

Kısa bir süre önce sa-
natoryumda genel tadilat 
yapıldı ve 1 milyon leva 
civarında kendi kaynağı 
ile yenilendi. Havalandır-
ma sistemi, alüminyum 
bölümleri, fayans ve se-
ramik yer karosu değiş-
tirildi.

11 yıldır sanatoryum 
hastanesi Ulusal Sigor-
ta Enstitüsü’nün (NOİ) 
programları kapsamında, 

savaşlarda sakat kalmış 
ve yaralananlar, sosyal 
yardım müdürlükleri ara-
cılığıyla engellilik oranı 
yüzde 90’ı aşan engelliler 
kabul ediyor. Bu amaçla 
NOİ tarafından kişi başı-
na 150 leva, sosyal yar-
dımlar kapsamında has-
taya ve ona eşlik edene 
de 195’er leva veriliyor. 
Sanatoryumun kapasite-
si 201 yatak, fiyatlar bir 
gün kalmak için 29-43 
arasında değişiyor. Fiyat-
lardan memnun olmayan 
yabancı vatandaşlardır, 
çünkü onlar için fiyatlar 
3 misli pahalıdır. Şimdilik 
çifte vatandaşlığı saye-
sinde Türkiye’deki göç-
menler en çok faydalanı-
yor. Hastanede 3 hekim, 
9 hemşire, 2 fizyoterapist, 
4 terapist ve dışardan uz-
man olarak romatolog, 
kardiyolog ve başkaları 
çalışıyor. 

            Kırcaali Haber

Safran üreticilerine 
AB’nden 2-8 bin avro 
arasında sübvansiyon
Çiğdem türlerinden olan safran yetiştirmeye karar 

veren küçük çiftliklere ilişkin 6.1 nolu tedbir gereğin-
ce 2000-8000 avro arasında AB’nden sübvansiyon 
almaya hak sahibi oldukları bildirildi. Bu Kırcaali’de 
Tarım ve Gıda İl Müdürlüğü ve Tarım ve Gıda Ba-
kanlığı uzmanları arasında yapılan görüşmede 
açıklandı. Bakanlıkta Organik Tarım ve Bitki Yetiş-
tiriciliği Müdürü Evgeniya Mitreva, Tarım İl Müdürü 
Yordanka Goçeva ve Rodoplarda geleneksel ola-
rak yetiştirilen tütüne alternatif olarak safran çiçeği 
yetiştirilmesini öneren Hasan Tahirov, konuyla ilgili 
yuvarlak masa toplantısı yapılması ve safran yetişti-
riciliği hakkında bilgilendirme kampanyasına hazırlık 
yapılmasını ele aldılar. Mitreva, “Safran yetiştiriciliği, 
tütün eken ailelere ek gelir kaynağıdır, çünkü tütün 
tarlalardan toplandıktan sonra onun yerine safran 
ekilebilir” diye belirtti. Devlet, çiftlik sahiplerine saf-
ranın nasıl yetiştirildiğinin gösterileceği 1000 dekar-
lık alan oluşturulması konusunda yardımcı olmayı 
üstleniyor. 

Plovdiv (Filibe) çevresinde deneysel alanda ça-
lışmalar yapan uzmanlar, Kırcaali ilinde toprakları 
inceledikten sonra görüş olarak safran yetiştirmeye 
çok uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ülkede daha 
böyle 4 deneysel alana safran soğanları ekildi ve 
tahminler iyimserdir.

Daha geçen asrın 70.yıllarında İsveç’e göç eden 
Hasan Tahirov, Kırcaali’de yerel yönetime safran çiğ-
deminin tütünün alternatifi olabileceğini telkin etmeyi 
başardı. Üstelik bunun daha az emekle çok daha 
yüksek gelir kaynağı olacağının garantisini verdi. 
Eski Kırcaali Valisi Biser Nikolov, buna dair Tarım 
Uzmanlar Kurulu’na öneride bulundu. Kitle halinde 
safran yetiştiriciliğine geçilmezden önce deneysel 
alanlarda safranın ekilmesiyle deneme yapılması 
tavsiye edildi. Tahirov, teknolojik donanım ve safran 
soğanları temin etti. Bitki Cinsleri Test Etme Yürüt-
me Kurumu, Ruse, Deliorman, Filibe ve Kırcaali 
bölgelerinde olmak üzere 4 deneysel alan gösterdi. 
Kırcaali ili sınırları dahilinde safran çiğdemi yetiş-
tiriciliğinin test edilmesi üzere 30 arazi belirlendi. 
Tahirov, “Safran, çiğdeme benzer bir bitkidir. Ekim 
ayında çiçek açıyor. Kasım ayının başında sanayide 
kullanılan çiçekler toplanıyor ve onlardan nihai ürün 
olarak tepecikler ayrılıyor” diye izah etti. Ürüne pa-
zarlama sağlanması için Safran Üreticileri Derneği 
kurulmasına hazırlık yapıyor ve devlet kurumlarının 
destek vermesi çağrısında bulunuyor. Tahirov, “Or-
tak emekler olmaksızın başarı elde edemeyeceğiz. 
AB fonlarından destekle Yunanistan ve Kıbrıs’ta bü-
yük alanlara safran ekimi yapıldı, bu Bulgaristan’da 
da olabilir” diye ifade etti. 
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Bulgaristan'ın dış politikası
Bulgaristan Dışişleri Bakanı 

Daniel Mitov, NATO ve AB'nin 
ülkesi için önemine işaret ede-
rek iki örgütün de Bulgaristan'a 
refah getirdiğini söyledi.

Mitov, Sofya'da düzenlediği 
basın toplantısında bakanlığının 
ilk 100 gününü değerlendirdi ve 
ülkesinin dış politika öncelikle-
rini anlattı.

Bulgaristan'ın NATO ve AB 
üyeliğinin "doğru bir tercih" ol-
duğunu ifade eden Mitov, iki 
örgütün de ülkesine refah getir-
diğini, Batı Balkanlar'daki ülke-
lerin de AB ve NATO entegras-
yon ve üyeliğini desteklediklerini 
vurguladı.

- Rusya ile ilişkiler
Dışişleri Bakanı Mitov, Rusya 

ile ilişkilerini AB'nin bu konuda-
ki tutumunu temel alarak yürüt-
tüklerini söyleyerek "Rusya'nın 
Kırım'ı ilhak etmesi ve Batı 
Ukrayna'yı istikrarsızlaştırma-
sına göz yummayız" dedi.

Avrupa'da kimsenin Rusya'ya 
karşı yaptırımların artırılmasını 
ve krizin derinleşmesini arzu 
etmediğinin altını çizen Mi-
tov, "Ancak unutmayalım ki bu 
bunalımda insanlar ölüyor ve 
bunu durdurmalıyız" diye ko-
nuştu. Mitov, çok yakın zaman-
da Ukrayna'yı ziyaret edeceğini 
duyurdu.

- IŞİD'le mücadele
IŞİD tehdidine de değinen Mi-

tov, IŞİD'de Bulgaristan vatan-
daşların yer aldığına dair hiçbir 
veri bulunmadığını belirtti. Yine 
de bu konuda önlem almak için 
Bakanlar Kurulu'na rapor sunu-
lacağını söyleyen Mitov, Adalet 
Bakanlığı ile Ceza Kanunu'nda 
gerekli düzenlemelerin görüşül-
düğünü ifade etti.

Mitov, "AB'de IŞİD'in ideoloji-
sinin çökertilmesi gerekiyor. Bu 
konuda 'IŞİD'in İslamiyet'le hiç-
bir ilgisi yok' diyen Bulgaristan 
Müslümanların Başmüftülüğüne 
teşekkür etmek isterim. Dini top-
luluklarla çalışarak radikalizme 
fırsat vermemeliyiz" diye konuş-
tu.

- Sınır güvenliği
Dışişleri Bakanı Mitov, sığın-

macı akınıyla ilgili de "Kaçak 
göç tüm devletleri ilgilendirir. 
Bulgaristan, AB'nin dış sınırıdır 
ve dış sınırının korunması konu-
sunda daha aktif olmalıyız. 

FRONTEX (Avrupa Birliği Üye 
Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yö-
netimi için Operasyonel İşbirli-
ği Ajansı) ile daha sıkı işbirliği 
yapmamız gerekiyor. Dayanış-
ma fonundan az yararlanıyoruz, 
oysa ülkemiz sığınma hakkı ta-
leplerinin sayısı bakımından ilk 

sıralarda yer alıyor. Biz sonuna 
kadar mücadelemizi sürdürece-
ğiz" ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın Avrupa kurum-

larıyla ilişkilerinden sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Meglena 
Kuneva'nın, AB ülkeleriyle sı-
ğınmacı kabul kotaların oluştu-

rulması ve dağılımının yapılması 
konusunda görüşeceğini kayde-
den Mitov, bu tür temasların sü-
receğini, Bulgaristan'ın AB'nin 

dış sınırlarını başarılı şekilde 
korumaya çalışacağını söyledi. 

                     Anadolu Ajansı

BNR, günlük Türkçe 
yayınlarını üç saate çıkardı
Bulgaristan Ulusal Radyosu 

(BNR) Türkçe program yayın 
süresini günde üç saate yük-
seltti.

Uygulanacak karar sonucu sa-
bah kuşağındaki yarım saatlik 
Türkçe programın süresi bir sa-
ate çıkarıldı. Radyo, ayrıca her 
gün öğle ve akşam kuşakların-

da birer saatlik haber ve başka 
içerikli programlar sunuyor.

Bu arada BNR'nin "eski tek-
noloji olduğu gerekçesiyle" 
kapatılan, ülkenin Türk ve Müs-
lümanların yoğun olarak yaşa-
dığı kuzeydoğu ve güneydoğu 
bölgelerinde sinyal aktaran orta 
dalga bandından yayın yapan 
vericilerle ilgili yeni bir düzenle-
me yapıldığı da öğrenildi.

BNR yetkililerinden edinilen 
bilgiye göre, ülkenin güneydo-
ğusundaki Kırcaali şehrinde FM 
bandından yayın için izin veril-

di. Benzer sorunun yaşandığı 
Şumnu bölgesinde de FM bandı 
üzerinden yayın sağlanması için 
çalışmalar yürütülüyor. Halen 
Türk ve Müslümanlara yönelik 
orta dalgadan yayınların yapıl-
dığı Bulgaristan'ın kuzeybatısın-
daki Vidin şehrinde de vericinin 
yayın gücü yükseltildi.

B u l g a r i s -
t a n d a  7, 3 
milyonluk nü-
fusunun yak-
laşık yüzde 
10'unu oluş-
turan Türk ve 
Müslüman -
lar ın i lg iy -
le dinlediği 
günlük Türk-
çe program-
ları aktaran 
vericilerin 1 
Ocak 2015'te 
devre dışı bı-

rakılması yerel halkın tepkisine 
neden olmuştu.

Geçen ay Bulgaristan'ı ziyaret 
eden TRT Genel Müdürü Şenol 
Göka, BNR Genel Müdürü Ra-
doslav Yankulov ile görüşerek, 
ülkedeki Türkçe radyo yayınları 
ile ilgili sorunlara çözüm bulun-
masını konuşmuştu.

Kuruluşunun 80. yıl dönümünü 
kutlayan BNR'nin arşivinde yak-
laşık 5 bin Türkçe şarkının yanı 
sıra 2 bine yakın radyo tiyatrosu 
kaydı bulunuyor.

                       Kırcaali Haber

Filibe'de Ana Dili 
Günü Kutlandı

TÜRKDER Derneği’nin organizasyonuyla 23 Şubat tarihin-
de Filibe'de Mustafa Kemal Atatürk Kültür Evi’nde Uluslara-
rası Ana Dili Günü kutlandı. Soydaşların yoğun ilgi göster-
diği etkinlikte T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, Muavin 
Konsolos Gürler Gürsoy ve Muavin Konsolos İmren Kaygısız 

hazır bulundular.


