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Kırcaali Türk Folklor Ekibi’ne, Romanya’da Alkış Yağmuru
Ömer Lütfi Kültür Derneği 

çatısı altında faaliyet sürdü-

ren Kırcaali Türk Folklor Eki-
bi, Romanya’da düzenlenen 
21. Uluslararası Türk Tatar 
Folklor Festivali’nde başarılı 
temsilinden sonra Kırcaali’ye 
döndü. 
27-30 Ağustos 2015 tarih-

leri arasında Romanya’nın 
Karadeniz sahilinde bulunan 
Köstence şehrinde düzenle-

nen 21. Uluslararası Türk 
Tatar Folklor Festivali’ne 8 
ülkeden18 folklor ekibi ka-
tıldı. Balkan ülkelerinin yanı 
sıra Gürcistan, Litvanya’dan 
da folklor ekipleri festivalde 
yer aldı. Kırcaali Türk Folk-
lor Ekibi 30 folklorcu ile bu 
festivalde Bulgaristan Türk-
lerini ve Bulgaristan’ı başarı 

ile temsil etti. 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 

Müdürü Müzekki Ahmet fes-
tivale katılımla ilgili şunları 

söyledi: “Folklor ekibimizin 
gösterileri genellikle Rodop 
ve Rumeli halk oyunların-
dan oluşuyor. Gösteriler sı-
rasında Ekibimiz amfi tiyat-
royu tıklım tıklım dolduran 
seyirciler tarafından ayakta 
alkışlandı. Bu festivale Kır-
caali Türk Folklor Ekibi ola-
rak sekizinci kez katıldık. 

Bu festival sayesinde bun-
dan dört yıl önce Kırcaali ve 
Köstence’ye 30 km mesafe-
de bulunan Mecidiye şehri 
ile kardeş belediye proto-
kolü imzalanmıştı. Katılımı-
mızın amacı bölgemizdeki 
Türk folklorunu orada tanıt-
manın yanı sıra iki ülkenin 
gençleri arasında kardeşlik 

ve dostluk bağlarını kurmak 
ve yaşatmaktır. Tabii ki, bu 
amaç gerçekleştirilmiştir ve 
iki ülkedeki gençler arasında 

çok sıkı kardeşlik ve dostluk 
bağları kurulmuştur. Bizim 
burada iki yılda bir düzenle-
diğimiz Balkan Türk Folklor 
Festivali’ne de her defasın-
da Türk ve Tatar Türk folklor 
ekipleri katılmaktadır. Bu yıl 
da ekibimize festivalin or-
ganizatörü Romanya Müs-

lüman Tatar 
Türkeri’nin De-
mokrat Birliği 
tarafından pla-
ket ve katılım 
belgesi verildi. 
Gelecek yı l 
düzenlenecek 
olan 22. Ulus-
lararası Türk 
Tatar Folklor 
Fes t i va l i ’ne 
de yine davet 
edildik”. 
Kırcaali Türk 

Folklor ekibi 
yakıcı sıcakla-
ra rağmen der-

nekteki çalışmalarına tüm 
hızıyla devam ediyor.
 22 Eylül 2015 Salı akşamı 

saat 18.00 da Kırcaali Be-
lediyesi Kültür Evi’nde der-
neğin tüm ekiplerinin sahne 
alacağı Geleneksel Kurban 
Bayramı Konseri düzenle-
necek.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Bahri 
Ömer, “HÖH partisi ildeki yedi belediye başkanlıklarını da kaza-
nacak. Hedefimiz yedi Belediye Başkanlığı’ndan başka tüm yerel 
Meclislerde çoğunluğu elde etmek. Belediye Başkanlığı makam-

larını seçimlerin 
daha ilk turunda 
kazanacağız” diye 
ifade etti. Ömer, 
partinin seçimler-
de oy kullanmak 
için Türkiye’den 
gelecek otobüs do-
lusu seçmenlerin 
oylarına güvenme-
diğini belirtti. Bu yıl 
yerel seçimlerde 
oy kullanma hak-
kına 23 Nisan’a 
kadar il dahilinde 
daimi ikamet ad-
resinden başka 
mevcut ikamet ad-
resi kaydı yaptıran 
çifte vatandaşlar 

sahip. Bahri Ömer, “Büyük bir bölümü bizim partiyi destekleyen 
yerli halkın oylarına güveniyoruz” dedi.

İl başkanı, HÖH partisinin ilçe belediye başkanı adaylarını 
göstermeye hazır olduğunu belirtti. Kırcaalindeki 7 ilçede ge-
niş katılımlı ilçe parti toplantıları yapıldı. Ardino’da (Eğridere) 3 
aday, Krumovgrad’da (Koşukavak) da 3, Kirkovo’da (Kızılağaç) 
14, Cebel’de (Şeyh Cuma) 1, Çernooçene’de (Yeni Pazar) 1, 
Momçilgrad’da (Mestanlı) 8 ve Kırcaali’de de 12 aday adayı gös-
terildi.                                                                   Kırcaali Haber

Bahri ÖMER: “İlk turda yedi 
ilçe belediye başkanlığını 

da kazanacağız”
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Dürüstlük ve hoşgörülük üstüne
Yaşam hayatımızın her 

yönlü gelişim ve oluşu-
munda, kişisel ve top-
lumsal olarak, terbiye 
sorunlarının da önemi ve 
yeri olduğunu belirttik, 
insan gibi insan olmanın 
bir göstergesi diye vurgu-

ladık, yakında bir yorum 
yazısında. Şimdi, onun 
içeriğine sığınan ayrı ayrı 
vasıflarından birkaçına 
değinmek istiyorum. He-
pimize malüm- daha okul 
çağında, üniversite yılla-
rında, iş yerlerimizde, 
aile ortamlarında karşı-
mıza, kendi görüş- an-
layışımıza yakın, dürüst, 
doğru, düzgün, iyi otu-
ran-kalkan birini görmek 
arzular, dostluğumuzu da 
bu nitelikler raylarına yer-
leştirmek isteriz. 
Dürüstlük deyince, ilk 

akla gelen yalan söyle-
meyen, sözünde duran, 
sadık, güvenli vb. nite-
likler taşıyan birisi gelir. 
Velhasıl, başkalarında 
aradığımız bu vasıfların, 
ilkönce kendimizde var 
olmasının sorusunda 
emin cevap ve netlik is-
ter.
İşte bu açıdan, yıllar 

sonra, çocukluğumuzda, 
gençliğimizde her karşı-
mıza çıkanla dostlukları-
mızı eleştirir, kalın çizimi-
zin altında ve sık eleğimi-
zin üstünde sayılı kişiler 
kaldığının farkına varırız. 
Hele geçtiğimiz 24-25 
yıl döneminde, dürüstlük 
diye önem verdiğimiz bu 
kavram değersiz bir du-
ruma düştü ve düşmeye 
de devam ediyor. “ Şimdi 
yalancıların, soyguncu-
ların, dolandırıcıların yeri 
var” anlayışını adım ba-
şına işittiklerimiz oluyor. 
Televizyon ve diğer med-
ya haberleri bu yönde ör-
neklerle dolu doluya. 
Oysa, AB yolcuları ol-

manın gururu ile yaşar-
ken, bizden, ekonomi ge-
lişiminin yanı sıra, kişisel 
ve toplumsal oluşumuzda 
önemli ilkelere sahip ol-
mamızı gerektiriyor- dü-
rüstlük, iyimserlik, hoş-
görülük, güvenlilik vs. vs. 
Bu görüş ve anlayış 

içinde, dürüst ve doğru-
luğun ne kadar güçlü ni-
telikler olduğuna dair bil-
diğim ve okuduğum bazı 
örneklerle tasdiklemek 
istiyorum.
Endonezya’nın Müslü-

manlığı nasıl kabul etti-
ğini aydınlatan şöyle bir 
yazı /efsane/ okumuş-
tum: “Bir kumaş tüccarı 
işe geç kaldığında, ele-
manı bir kumaş satar ve 
kâr yaptım diye sevinir. 
Tüccar geldiğinde sorar: 
- Hangi kumaştan sat-

tın? 
- Şu kumaştan, efen-

dim.
- Metresini kaça verdin?
- On akçeye...
- Nasıl olur, diye hayret 

eder, tüccar. Beş Akçelik 
kumaşı on Akçe’ye nasıl 
satarsın. Bize hakkı geç-
miş adamcağızın...
- Görsen tanır mısın o 

kişiyi?
Eleman gider, hemen 

müşteriyi bulup getirir. 
- Ne demek, hakkını he-

lal et, diye buyurur tüccar 
ve kendisinden özür diler.
Olay kısa sürede kra-

lın kulağına kadar ulaşır. 
Hemen tüccarı çağırır. 
“Biz, der, kral, böyle bir 
olay ne gördük, ne duy-
duk. Bunun aslı nedir?”
- “Ben, der tüccar, bir 

Müslümanım. İslâm dini 
böyle emreder. Ben yal-
nız bir yanlışı düzelttim.”
Ve kral, İslam ve Müs-

lümanlığa karşı yeni, 
yepyeni bir tavır alır ve 
böylelikle İslam’ı kabul 
ederek bütün Endonezya 
Müslüman olur.
Aslında yalnız Müslü-

man değil, diğer din ve 
ülke temsilcilerine de 
has ve şümulü vardır dü-
rüstlüğün. Onun ölçüleri 
kısıtsızdır. 
Koca geçenlerde, bü-

yük afet olaylarında, 
iyimserliğin, dürüstlüğün, 
hoşgörülüğün en güzel 
örneğini Kırcaali acil tıp 
yardımı merkezinde çalı-
şan hemşerilerimiz Dok-
tor Filiz Abidin ve Doktor 
Gülay Hamit açık açık 
gösterdiler. Kendi sağ-
lıklarını riske alarak, biri 
bir aylık, diğeri bir yaşın-
daki Işıklar /Rani list/ kö-
yündeki çocuklara, gayri 
zor meteorolojik şartlar-
da, saatlerce yürüyerek, 
yardım etmeyi başarır-
lar. Bu görev yapmanın 
dışında, dürüstlüğün, 
vicdanlılığın, şerefliliğin 
bir delâletidir diye düşü-
nüyorum ve yaptıklarının 
önünde saygı ile eğliyo-
rum.
Çernooçene /Karagöz-

ler/ “Hanay” balıkçı res-

toranının sahibi Hüseyin 
Şaban, maddiyatı ve şöh-
reti bir yana, o ağır kış 
şartlarında, güçlü cipini, 
yolsuz köylere ekmek, 
gıda malları ve başka 
ihtiyaçları için harekete 
koştu, yolunca yorda-
mınca yardım elini uzattı. 
Takdire layık hareketler. 
Kimileri, koca bir ban-

kayı milyonlarca iflasa 
sokar, kimileri çeşit ca-
sus yollar seçerek ban-
ka, ev, araba ve başka 

yerlerde soygunculuk 
eylemlerinde bulunur-
ken, diğer vatandaşları-
mız dürüstlüğün kutsal 
hedefiyle, para ve başka 
eşya bulduğunda, sahip-
lerine kavuşturmak için 
görevli makamları arar, 
teslim ederler. Nitekim, 

hırsızlıkla suçladığımız 
çingene kafilesi temsilcisi 
olan Şumen’in Novi Pa-
zar kasabasından işsiz 
Peşo 70 leva para bulur 
ve polise götürür. 
Sofya- Burgas hattında 

tren personeli eleman-
larından bay Stefan bir 
kupede bulduğu portmo-
neyi emniyet yetkililerine 
verir ve sahibine ulaştı-
rılır. 
 Kırcaali “ P.R. Slavey-

kov” lisesinde pedago-

jik danışmanlığı yapan 
Neşka Şopova hemşe-
rimiz “ Arpezos- kuzey” 
parkında bulduğu kadın 
portmonesini İl Emniyet 
Müdürlüğüne teslim eder. 
Sahibi, 24 yaşındaki Nev-
riye Şaban, bulunur. 
Mestanlılı /Momçilgrad/ 

Hüseyin Mümün

65 yaşındaki kendi ken-
dini geliştiren heykeltıraş 
Sali Hasan hemşerimiz 
ise yaptıklarıyla hoşgö-
rülüğün pratik anlamda 
derslerini veriyor bize. 
Nitekim yapıtlarının ço-
ğunda sevginin, Müslü-
manlığın ve Hristiyanlığın 
sembollerini dile getiriyor. 
Aslında gurur verici 

olaylar. Seyrek de olsa, 
iyi yürekli, vicdanlı, dü-
rüst, hoşgörülü insanların 
var oluşu ve böylelerinin 

daha da çoğalması, gön-
lümüzü ısıtıyor, umutları-
mıza aydın ufuklar açıyor. 
Hepimizin de dileği bu. 
Çünkü batı Avrupa ülke-
lerinde çalışan yüzlerce, 
binlerce gençlerimiz var 
ve onların intibalarını 
sesledikçe duydukları-

mıza inanacağımız gel-
miyor. “Düzenli, disiplinli, 
kurallı ülkeler” diye pay-
laşanlar gıpta ile anlatı-
yor ve bizim ülkede geliş-
meleri mukayese edince, 
şaşkınlığa, karamsarlığa 
düşüyorlar. “ Bir polis, bir 
devlet memuruna veya 
başkasına bir kuruş rüş-
vet teklif edemezsin, aksi 
taktirde rezil olur, adliye-
ye sevk edilirsin” diye 
konuşmalara çoklarımız 
şahittir. Yani dürüstlüğü, 
doğruluğu, hoşgörülüğü 
kendilerine ve gelişme-
lerinde birer kural olarak 
benimsemişler ve büyük 
başarılarının sırrı da bu 
olsa gerek.
Sözünü ettiğimiz bu ni-

telik ve vasıfların gücü 
ve değerini ispatlayan 
hayli özlü atasözleri var-
dır. Meselâ: “ Uzun ya-
şamak için değil, doğru 
yaşamak için yaşanmalı”, 
“Kötülüğü kötülükle değil, 
iyilikle yen”, “Yanlış yap-
mak bir şey değildir, yan-
lışını unutmak kötüdür”, 
“İnsanın gerçek güzelliği, 
sözünün güzelliğidir”, “ 
Kuşlar ayaklarıyla, insan-
lar dilleriyle yakalanırlar”, 
“ Yalan öyle bir oktur ki, 
hedefini değil, atanı ya-
ralar” vs.
Gönül ister ki, her biri-

miz bu kutsal niteliklerin 
taşıyıcısı olsun ve haya-
tımızın hedef ve içeriğini 
bütünlüğü ile teşkil etsin.                                                                 

Yayla’da geleneksel mevlit ve şenlik düzenlendi
Ardino’nun (Eğride-

re) Rusalsko (Hotaşlı) 
köyüne yakın mevkide 

bulunan Yayla isimli yer-
de geleneksel sağlık ve 
bereket mevlidi ve şenlik 
gerçekleşti. Bölge imam-
ları sağlık ve bereket 
mevlidi okudular, yağ-
mur duası yapıldı. Yerli 
aşçıların hazırladığı 12 

kazan etli pilavdan tüm 
katılımcılara ikram edildi. 
Etkinlikte Ardino Meclis 

Başkanı Sezgin Bay-
ram, Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban 
hazır bulundu. Ayrıca 
Bursa BAL-GÖÇ ve BGF 
Genel Başkanı Doç. Dr. 
Yüksel Özkan ve Kırca-
alili işadamı Müh. Fahri 

İdriz de köy mevlit ve 
şenliği düzenlendi. 
Geleneksel köy şenliği 

programı kapsamında 
serbest güreş turnuvası, 
çocuk ve gençler mara-
tonu düzenlendi. Gele-
cek yılki şenlik için yar-
dım amacıyla açık art-
tırmayla satışa sunulan 
gıda şeklindeki bağışlar-

dan ve para bağışlarıyla 
birlikte 5 500 levadan 
fazla para toplandı. 
Komşu Bezvodno (Su-

suz) köyünden olup 1978 
yılında Türkiye’ye göç 
eden BAL-GÖÇ ve BGF 
Genel Başkanı Doç. Dr. 
Yüksel Özkan, ilk defa 
bu şenliğe katıldı. Bağış 
kampanyası ve açık art-
tırmaya katılan Doç. Dr. 
Yüksel Özkan, “Çocuklu-
ğum burada geçti. Şimdi 
o günlerden bana kalan 
nostaljik hatıralar” diye 
ifade etti. 
Sofyalı Zlatka Dumeva 

da şirin Lübino köyünde 
yaşayan İngiliz arkadaş-
ları Melanie Koban ve 
Lee Maundar ile birlik-
te şenlikteydi. Dumeva, 
Rodopların güzelliğinden 
edindiği ilk izlenimleri şu 
sözlerle ifade etti: “Büyü-
leyici doğa, muhteşem 
hava, masalımsı bir yer”. 

           Güner ŞÜKRÜ
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Altı bin vatandaşın emekli maaşına haciz konuldu 
Yaklaşık 6 bin Bulgaris-

tan vatandaşının emekli 
maaşına ödenmemiş 
kalorifer, su ve elektrik 
faturaları ve kredi kartı 
borcu nedeniyle haciz ko-
nuldu. Düşük maaş alan 
emeklileri kanun korusa 
da, banka sırrı yüzünden 
icra memurunun kararıyla 
çoğunun maaşı haczedi-
lecek. Ulusal İstatistik 
Sigorta Enstitüsü’nün 
istatistiklerine göre Tem-
muz 2015 tarihinde icra 
memuru kararıyla emekli 
maaşlara konulan haciz-
lerin sayısı 5 785.
Ulusal Sigorta Enstitüsü 

(NOİ) görevlileri, ”Bu ha-
cizlerin büyük bir bölümü 
yaşlıların ödeyemedikleri 
kalorifer, su, telefon fatu-
raları ve başka hesaplar 
için konulmuştur. Bir bö-

lümü de kredi kartı borcu 
yüzündendir” diye açıkla-
dılar.
NOİ’de borcun miktarı, 

haciz kararı verilen dava 
belirtilirken, borcun nede-
ni belirtilmiyor. Bu yüzden 

NOİ, haciz bildirimlerinin 
ne kadar kısmının kredi 
kartı borcu veya ödenme-
miş hesaplar yüzünden 
olup olmadığı hakkında 
bilgiye sahip değil.
Kanun, yine de bor-

cu olan emeklilere sa-
vunma hakkı veriyor. 
Bu  Yüksek  Temy iz 
Mahkemesi’nin emek-
li maaşın 1 Temmuz’da 
360’dan 380’e çıkan as-
gari işçi ücreti miktarına 

kadar ulaşılmaz olduğu-
na ilişkin kararıyla olu-
yor. Emekli maaşın tam 
ne kadar miktarına haciz 
konulması emeklinin ge-
lirinin miktarına ve bak-
makla yükümlü olduğu 
çocukları olup olmadığı-
na bağlıdır. 
Buna rağmen NOİ gö-

revlileri, düşük gelirli 

emeklileri savunma hak-
kı veren emirnameye her 
zaman uyulmadığını itiraf 
ediyor. Sebebi de mev-
cut banka sırrıdır. İcra 
memurları banka hesap-
lara emekli maaşlarının 
yatırılıp yatırıldığını bil-
meksizin, bu hesaplara 
haciz konulması kararı 
veriyorlar. 

Kırcaali bölgesinde 
askeri mülkler satılıyor 

Savunma Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak içim 
Kırcaali bölgesi de dahil olmak üzere bazı mülklerini 
satışa çıkardı. 12 Ağustos 2015 tarihinde gizli arttırma 
ile satılışı yapılması üzere sıradaki ihtiyacı kalmayan 
askeri binalar ve alanlara ilişkin ihale ilan edildi.

Onların arasında Kırcaali’de Belite Sipei isimli mev-
kide 12 tane binadan ibaret bir mülk de bulunuyor. 
Yapılar 136 669 dekarlık alan üzerindedir. İlk fiyat tek-
lifi 2 525 586 leva. Savunma Bakanlığı, Momçilgrad 
(Mestanlı) yakınlarında Buzalık isimli mevkide bulunan 
21 279 dekarlık bir araziden de en az 60 390 leva ka-
zanmayı planlıyor.

Bu yıl satılacak olan askeri mülkler listesinde Mom-
çilgrad’daki eski kışla da bulunuyor. Askeri kışlada 28 
827 dekarlık alan üzerine kurulu 43 yapı bulunuyor. 
Arazinin toplam alanı 204,811 dekar.

Ayrıca 173 991 dekarlık arazide 1 816,00 dekar üze-
rine kurulu 12 binadan oluşan depolar da satılıyor.

“Buzalık” isimli mevkide bulunan 12,501 dekarlık bir 
arazi de satışa çıkarıldı. 

Devlet borcu 12 milyar 
avronun üzerinde 

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Haziran ayı sonu 
itibarıyla devlet borcu 12 milyar avro üzerindedir. 

Haziran ayında yapılan ödemeler nedeniyle devlet 
borcu bir önceki aya nazaran 50 milyon avro azalmış-
tır. Büyük bir bölümü dış borç olup borcun nominal 
değeri 12.257 milyar avrodur. 

GSYH’na oranı yüzde 28.7’dir. Uluslararası piyasa-
larına sürülen Avrupa tahvilleri borcunun toplam için-
deki payı en yüksektir. Devletin iç mali piyasalarından 
borçlanma oranı yüzde 35. 

Bezvodno yolunun onarımı 
için 800 bin leva tahsis etti 

Hükümet, Çernooçene (Karagözler) Belediyesi’ne 
Komuniga (Kuşallar)-Jenda (Yaşlıköy)-Borovitsa 
(Çamdere) Barajı-Bezvodno (Susuz) İlçe karayolunun 
19.kilometresinde yeniden yapılandırma çalışmaları 
için 800 bin leva tahsis etti.

20 Temmuz 2015 tarihli 187 sayılı hükümet kararın-
da finansmanın Çernooçene Belediyesi ile Haskovo 
(Hasköy) Grama Engineering Ltd. Şirketi arasında 3 
Nisan’da yapılan sözleşme gereği sağlandığı belirti-
liyor. 

Sözleşmeye göre Çernooçene Belediyesi şirkete bu 
ilkbaharda heyelan sonucu kullanılamaz hale gelen 
Bezvodno köyüne uzanan yolda onarım çalışmaları 
yapması görevini yükledi. Köyde 75 kişi yaşıyor. Heye-
lanın durumu hakkında bilgi daha 15 Martta Bakanlar 
Kurulu’na bağlı Bakanlıklar Arası Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’na gönderilmiştir. 

Bezvodno köyü ile tek bağlantı olan yol Mart ayında 
Borovitsa Barajı yakınlarında çöktü ve geçici olarak bir 
dağ yolu açıldı. Yolun çökmesi ve asfaltın bozulmasın-
dan dolayı onarım çalışmaları yapılması şart, çünkü 
Bezvodno ile yol bağlantısı tamamen kesiliyor. 

Dışişleri Bakanı Daniel Mitov Bulgaristan’ın 
Avrupa yanlısı politikasını teyit etti

Dışişleri Bakanı Da-
niel Mitov ülkemizin 
Batı ve Avrupa yanlı-
sı politikasını teyit etti. 
Bakan Mitov, ABD’ye 
gerçekleştirdiği çalışma 
ziyareti çerçevesinde 
Washington’da Stratejik 
ve Uluslararası Araştır-
malar Merkezi’nde dü-
zenlenen açık oturumda 
Balkanlar’ın önündeki 
meydan okumalar konu-
sunda konuşma yaptı. 
Hükümetin enerji politi-

kasına da değinen Dışiş-
leri Bakanı’nın sözlerine 
göre bu politikadaki hü-

kümetin başarısı kısmen 
Bulgar-Amerikan ortaklı-
ğına bağlıdır. Bakan Mi-
tov, Bulgaristan’da Rus 

gazı akımının durdurul-
mayacağı konusunda 
teminat verdi ve 2030 
yılına kadar geçerli olan 

anlaşma olduğunu hatır-
lattı. 
Bulgar istan Ulusal 

Radyosu’na konuşan 
Bakan Mitov, şu an gaz 
tedarikinin çeşitlendiril-
mesine yardımcı olacak 
yeni bağlantıların kurul-
ması ön planda oldu-
ğunu söyledi. Dışişleri 
Bakanı Bulgaristan’ın 
Avrupa’nın henüz ortak 
tutumu olmadığı Trans-
Atlantik Ticaret Anlaş-
masını desteklediğini 
ekledi.
                            BNR

Mleçino’da çok amaçlı çim halı saha hizmete açıldı
Ardino’nun (Eğr ide -

re) Mleçino (Sütkesiği) 
köyünde yeni kurulan 
çok amaçlı çim halı sa-
hanın resmi açılışı ya-

pıldı. Spor tesisi Ardino 
Belediyesi’nin bir proje-
siyle Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı 
kapsamında kuruldu. 
Açılış kurdelesi Ardino 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Mleçino Muhta-
rı Ulvi Üzeyir tarafından 
kesildi. Törende Ardino 
Beldiye Meclis Başkanı 

Sezgin Bayram, Belediye 
Başkan Yardımcısı İzzet 
Şaban, Belediye Sekrete-
ri Müh. Kemal Aliev hazır 
bulundu. Mleçino’da Halk 
Toplum Merkezi Sekrete-

ri Mümüne Ahmet, açılış 
kurdelesinin kesilmesinin 
hemen ardından tesisin 
hayırlı ve uğurlu olması 
için su serpti. Sahanın 
yanında fitness aletleri ve 
çocuk köşesi de bulunu-
yor.

Açılıştan hemen sonra 
yeni çim halı sahada fut-
bol turnuvası düzenlendi. 
Turnuvaya Mleçino, Ar-
dino, Hromitsa (Topallar) 
ve Kırcaali’den altı takım 
katıldı. Finalde Ardino 
Avrora, Ardino Yunak ve 
Hromitsa takımları yarıştı. 
Avrora birinci, Yunak ikin-
ci, üçüncü ise Hromitsa 
takımı oldu. 

Şampiyon olan Avrora 
takımına kupa Belediye 
Başkanı, ikinci ve üçün-
cü olan takımlara ise tur-
nuvanın ana sponsoru 
İstanbul’dan işadamı Ah-

met Hamid tarafından su-
nuldu. Turnuvanın gol us-
tası 12 gol atan Hromitsa 
takımından Murat Türk, 
en iyi kaleci de yine Hro-
mitsa takımından Sabri 
Ramadan oldu.

İkisine Mleçino Muhta-
rı Ulvi Üzeyir tarafından 
maddi ödüller verildi. 

Bu yıl da Mleçino gele-
neksel olarak köy muh-
tarlığı ve yerel Lüben 
Karavelov Halk Toplum 
Merkezi tarafından şenlik 
düzenlendi. Şenliğe etraf 
köylerden yerlilerin yanı 
sıra Türkiye, Belçika, 
Hollanda ve İngiltere’de 
gurbette olan çok sayıda 
misafir katıldı. Şenlik kap-
samında bir sürü spor ve 
kültür etkinlikleri düzen-
lendi. 

              Güner ŞÜKRÜ
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Not Defteri: 23-31 Ağustos
23 Ağustos 1945: Yu-

goslav Komünist Partisi, 
daha çok Müslümanları 
olumsuz bir şekilde etki-
leyen ve bazı bölgelerde 
nüfus dengelerini değiş-
tirmeyi amaçlayan “top-
rak reformu”nu başlatır.
24 Ağustos 1903: Na-

sır Paşa komutasında 
gerçekleştirilen askeri 
harekâtla İlinden isya-
nı hızla bastırılmaya 

başlandı. VMRO yani 
Makedon İç Devrimci 
Örgütü’nün Avrupa’nın 
dikkatini bölgeye çek-
mek için düzenlediği 
tarihin en kanlı isyanla-
rından biri olan İllinden 2 
Ağustos 1903’te başlar. 
Çetelerin öncelikli he-
defi Müslümanlar olur. 
Çünkü amaç, gerçekte 
Kiliseler Savaşı olarak 
yaşanan Makedonya 
sorununa, Müslümanları 
da dâhil ederek olayı bir 
Müslüman - Hıristiyan 
çatışması olarak göster-
mektir. Misha Glenny’nin 
aktarmasına göre saldı-
rılarda Sırp, Rum, Ulah, 
Bulgar ve Türk siviller-
den binlercesi ya öldü-
rülmüş ya ırzlarına ge-
çilmiş; 119 köy yakılmış, 
8400 ev yıkılmış, 50 
bin kişi dağlara kaçmak 
zorunda bırakılmış ve 
bunların çoğu gelen sert 
kışta ölmüşlerdir.(181) 
Kısaca Makedonya kan 
gölünde boğulmaktadır. 
Osmanlı egemenliği ise 
sadece sözdedir. Çün-
kü Makedonya’nın her 
tarafı yabancı subaylar 
ve temsilcilerin idaresi 
altındadır.
25 Ağustos 1859: 

Kafkas direnişi sona 
erdi. Güçlü Rus ordu-
su karşısında durmanın 
daha fazla mümkün ol-
madığını anlayan Şeyh 
Şamil’in teslim olmasıy-
la, Kafkasya’da Çarlık 
Rusya’sına karşı yürütü-
len direniş biter. Ancak 
yaklaşık yarım yüzyıl 
süren Kafkas direnişi 
sayesinde Rus Çarlığı, 
Türkiye’nin doğusuna 
yönelik planlarını uzun 
süre ertelemek zorun-
da kalmıştır. Rus çarlığı 
Balkanlarda yürüttüğü 

kirli savaşın bir örneği-
ni de burada vermiştir. 
Kendisi bizzat kıyıma 
tanıklık etmiş olan Lev 
Tolstoy’un yaşananlarla 
ilgili gözlemleri şu şekil-
dedir: “Avullara (köylere) 
gece karanlığında dalı-
vermek adet edinilmişti; 
böylece, tam baskına 
uğramış olan kadınlar ve 
çocuklar kaçacak zaman 
bulamıyordu ve gece ka-

ranlığının örtüsü altında 
Rus askerlerin, ikişer 
üçer evlere girmesini 
izleyen dehşet sahnele-
ri öylesineydi ki, bunları 
hiçbir resmi rapor görev-
lisi [raporunda] aktarma-
ğa cesaret edemezdi.”
26 Ağustos 1922: Bü-

yük Taarruz’un ya da di-
ğer adıyla Başkomutan-
lık Meydan Savaşı’nın 

ilk aşaması başladı. 26 
Ağustos gecesi 5. Süva-
ri Kolordusu, Ahır Dağla-
rı üzerindeki Yunanların 
gece savunmadığı Ballı-
kaya mevkiinden sızma 
yaparak Yunan hatları-
nın gerisine intikale baş-
ladı. Aynı gecenin saba-
hı Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa, yanında 
kurmay heyetiyle birlikte 
Kocatepe’deki yerini aldı. 
04.30’da topçuların taciz 
ateşiyle başlayan saldı-
rı, saat 05.00’te önemli 
noktalara yoğun topçu 
ateşi ile devam etti ve 30 
Ağustos’taki genel ve ke-
sin sonuç alıcı saldırıya 
kadar böyle devam etti. 
9 Eylül 1922’de İzmir’in 
geri alınmasıyla da son 
buldu.
26 Ağustos 1991: İske-

çeli din görevlileri, müftü 
atanmasını protesto için, 
27 Ağustos ile 11 Eylül 
tarihleri arasında cami-

lerde ezan okunmaması 
ve cemaatle namaz kılın-
maması kararı aldı.
26-28 Ağustos 1992: 

“Eski Yugoslavya Üze-
rine Uluslararası Konfe-
rans” Londra’da düzen-
lendi. Bosna Savaşı’nın 
sona erdirilmesinde Batı 
kaynaklı herhangi bir 
askeri müdahaleye yer 
verilmemesi ve savaşın 
diplomatik araçlarla çö-
zülmesi gerektiği üze-
rinde duruldu. Bu karar, 
Sırp liderler Slobodan 
Miloşeviç ve Radovan 
Karaciç açısından tam 
bir zaferdi.
27 Ağustos 1953: Yu-

nanistan, ülkeden göç 
edenlerin mülklerine, 
devletin el koymasını ön-
gören 2536 sayılı yasayı 
kabul etti.
29 Ağustos 1995: Bos-

nalı Sırpların mevzilerini 
hedef alan ve birkaç 
gün sürecek olan NATO 
müdahalesi başlatıldı. 
Radar ve haberleşme 
sistemleri, silah depola-
rı, bazı askeri üsler gibi 
askeri unsurlar, temel 
müdahale hedefleri oldu.
30 Ağustos 1922: 26 

Ağustos 1922’de baş-
layan Büyük Taarruz’un 
zaferle taçlandığı gün. 
Bugün yapılan hücum ile 

Yunan hatları tamamen 
çökmüş, Yunan ordusu 
bozguna uğramış ve da-
ğılmıştır. 9 Eylül 1922’de 
İzmir’in de geri alınma-
sıyla birlikte emperya-
lizmin çıkarlarına hizmet 
eden Yunanistan’ın Ana-
dolu macerası son bul-
muştur.
31 Ağustos 1913: 

Gümülcine geri alın-
dı ve aynı gün Garbi 
Trakya Hükümeti Müs-
takilesi yani Batı Trak-
ya Cumhuriyeti’nin ku-
rulduğu tüm dünyaya 
şu sözlerle duyuruldu: 
“Allah’ımıza dayanarak 
ve benliğimize güvene-
rek bu günden itibaren 
İslam’ı, Hıristiyan’ı, Tür-
kü, Bulgarı aynı huku-
ka malik almak şartıyla 
Garbi Trakya Hükümeti 
Müstakilesi’ni ilan eyle-
miş olduk.”
        Metin EDİRNELİ

Bulgaristan "altın göl"den en fazla 
gurbetçi sezonunda kazanıyor

Bulgaristan, dönem dö-
nem uygulamaya koydu-
ğu dezenfeksiyon siste-
minden en çok gurbetçi 
sezonunda para kazanı-
yor.

Bulgaristan hazinesini 
maddi açıdan rahatlattı-
ğı için "altın göl" olarak 
bilinen uygulama kap-
samında, Türkiye'den 
geçiş yapan araçlar, 
sensörlü çalışan ve ilaç-
lı su sıkan fıskiyeler ta-
rafından kısa süreliğine 
yıkanıyor.

Bulgaristan, bu işlem 
için 3 avro ücret alıyor.

Daha önce de uygula-
maya konulan ancak ak-
saklıklar nedeniyle uzun 
süredir uygulanmayan 
dezenfeksiyon sistemi 
temmuz ayı sonlarında 
yeniden devreye alındı. 

- Uygulama karışıklığı
Bulgaristan Gıda Gü-

venliği Ajansı'nın, 2011'de 
şap hastalığına kar-
şı Kapıkule'den geçen 
otomobilleri dezenfekte 
etmeye başlamasıyla 
"altın göl" olarak anılma-
ya başlanan uygulama, 
özelleştirilmesi sonrasın-
da işlemin ilaçlı su yerine 
musluk suyuyla yapıldı-
ğı iddiaları üzerine iptal 
edilmişti. Bulgaristan bu 

tarihten sonra zaman za-
man uygulamayı kaldırdı, 
özellikle yaz aylarında ara 
ara sürdürdü.

Komşu, bu dönem de-
zenfeksiyon uygulaması-

na temmuz ayı sonlarında 
yeniden başladı.

- Ağustosta gölden 
"altın" fışkırıyor

Gurbetçi yoğunluğunun 
yaşandığı Kapıkule'nin 
karşısındaki Kapitan And-
reevo Sınır Kapısı'ndaki 
dezenfeksiyon sistemi en 
çok gurbetçilerin dönüş 
yolunda çalışıyor.

Yur tdışında yaşayan 
gurbetçiler izinlerini ge-
çirmek üzere geldikleri 
Türkiye'den ayrılışlarında 
en çok Kapıkule'yi kulla-
nıyor, Bulgaristan'a ge-

çen her araç, bu ülkenin 
hazinesine dezenfeksiyon 
ücreti olarak 3 avro bıra-
kıyor.

Trakya Gümrük ve Tica-
ret Bölge Müdürlüğü'nün 

i s ta t i s t i k le r ine  göre 
Kapıkule'den en çok araç 
temmuz, ağustos ve eylül 
aylarında gurbetçilerin 
dönüş zamanlarında çıkış 
yapıyor. 

İstatistiklere göre geçen 
yıl Kapıkule'den 480 bin 
araç çıkış yaptı. Bu araç-
lardan 205 bini temmuz 
ve ekim aylarında çıkışını 
gerçekleştirdi. Bu dönem 
çıkışların en yüksek ol-
duğu ağustos ayında da 
112 bin araç Kapıkule'den 
Bulgaristan'a giriş yaptı.

          Anadolu Ajansı

Çubrika’da yağmur duası yapıldı
Ardino’nun (Eğridere) 

Çubrika (Dallıca) köyün-
de 21 Ağustos Cuma 
günü düzenlenen gele-
neksel sağlık ve bereket 
mevlidine yerli köy halkı 

yanı sıra Yabılkovets (El-
malı), Lenişte (Alfatlar), 
Kobilyane (Maşkılı) köy-
lerinden, Türkiye, Fran-
sa ve Avustralya’ya göç 
etmiş yüzlerce hemşeri 
kişi katıldı. Mevlit, köy-
deki yenilenen camide 
okundu. 
Başta köy imamı Ba-

kir Halil ve İstanbul’dan 

Bahri Güngördü olmak 
üzere din görevlileri Ku-
ran tilaveti sundu, mevlit 
okudular. Ardından yağ-
mur duası yapıldı. 
Duaya katılan herkese 

yerli aşçıların hazırladı-
ğı dört kazan dana etli 
pilav ikram edildi. Artan 
pilavdan evde kalanlara 
gönderildi. Mevlidin tüm 
masrafları İstanbul’da 
yaşayan işadamları Halil, 
Cemal, Mümün ve Şenol 
Vatansever kardeşler ta-
rafından karşılandı. 
Mevlide katılan konuk-

lar arasında Ardino Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban 
ve Yerel Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram hazır bu-

lundu.
Çubrika köyü 

muhtarı Ferdun 
Al i,  işadamla -
rı Halil, Cemal, 
Mümün ve Şe-
nol Vatansever 
kardeşler bu yılki 
mevlidin organi-
zasyona da ver-
dikleri destekten 
dolayı kalbi te-
şekkürlerini ifade 
etti. 
Ertesi gün köy-

de şenlik yapıldı. 
Şenlik programı 

kapsamında küçük ka-
lelerde futbol turnuvası, 
amatörler için satranç 
turnuvası ve yemek ya-
rışması gerçekleşti. De-
receye giren yarışmacı-
lara para ödülleri verildi. 
Bir orkestra grubu, zen-
gin bir müzik programı 
sundu.
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Ressam Kamber Kamber’in Hayatı Kitaplaştı
Kırk beş yıllık sanat 

hayatında adını Bulga-
ristan ressamları arası-
na yazdırmayı başaran 
ünlü ressam Kamber 
Kamber’in hayatı dostu 
Todor Ençev tarafından 
“Pesenni Bagri” (Sadalı 
Renkler) adlı kitapla ta-
rihe geçti. Engin bir sa-
nat görüşüne sahip olan 
şair ve yazar Ençev, 
Kamber’in doğduğu Sa-
ruhanlı (Sedefçe) köyün-
den başlayan 65 yıllık 
hayat hikâyesini kitaba 
aktarırken, yer yer onun 
hayatındaki bazı kesitle-
ri dünyaca ünlü ressam 
ve sanat adamlarıyla 
da kıyaslıyor. Tablola-
rında Rodoplar ve yöre 

kızlarının tutkusu olan 
ressamın eserlerinde 

eksik olmayan diğer bir 
unsurun ise müzik oldu-

ğuna dikkat çeken En-
çev, ressamın olgunluk 
çağındaki eserleri üzere 
de durup analiz ediyor. 
Yazar Ençev, “Muzikan-
ti” (Tablo “Beyaz Ölüm” 
adını da taşır ve Meh-
met Türker’in koleksiyo-
nundadır) tablosunu şu 
sözlerle özetliyor:
“Tek bir defacık göre-

bildiğim “Muzikanti” tab-
losu halen hayalimde. 
Eserin adı da kompozis-
yonu kadar basit ve kısa-
cık. Tabloyu hatırladıkça 
belleğimde dağlık bir böl-
gede fırtınalı, dondurucu 
bir kışın akşam karanlı-
ğının bastığı bir manza-
ra canlanıyor. Donmak 

üzere, ellerindeki ekmek 
teknesi klarnetini, davu-
lunu, kemanını sımsıkı 
tutan çalgıcıların ikisi, 
daha genç olanın haya-
tını kurtarmak çabasında 
vücutlarını siper etmişler, 
amansız bir ölüm kalım 
savaşı veriyorlar. 
Beyinlerini ölüm kor-

kusu sarmış çalgıcıların 
gözleri çanaklarından ha 
fırladı, ha fırlayacak… 
Var olma savaşının ya-

şandığı tabloda fırtınanın 
uğultusunu duyuyorsun 
adetâ. Yoğun karın de-
rinliklerinde pek uzakta 
sayılmayan evlerin pen-
ceresinden bir umut ışı-
ğı da beliriyor. Fevkalâde 
etkileyici, insanın tüyle-
rini ürperten bu tabloda 
Kamber’in insancıl yanı-
nı, koca yüreğinin çarptı-
ğı da anlaşılıyor”.
      Hılmi KARAGÖZ
      Mestanlı

Bulgaristan'da 
s ığ ınmacı la r 

için önlem
Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Polisi ve 

Kara Kuvvetleri personelinin sığınmacı akınına karşı 
ortak hareket edeceği bildirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Filip Gunev, yaptığı açık-
lamada, sınır kapıları ile sınır güzergahlarında kaçak 
sığınmacı geçişlerini engellemek için 25 Ağustos’ta 
ortak bir operasyon başlatılacağını duyurdu.

Başbakan Boyko Borisov ve Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov’un katılımı ile İçişleri Bakanlığında sığınmacı-
lar konusunda yapılan bir toplantıda, ordunun da sığın-
macı akınını önleme amacıyla polise yardım etmesi ka-
rarı alındığını belirten Gunev, “Öncelikle Bulgaristan, 
Makedonya’da olduğu gibi serbest bir transit koridor 
değildir. Sınırlarımız çok sıkı korunuyor. Yurt içinde de 
çok ciddi güvenlik önlemleri alındı” dedi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Polisi ve Kara Kuv-
vetleri personelinin sığınmacı akınına karşı ortak 
hareket edeceğini vurgulayan Gunev, Bulgaristan’da 
son 6 ayda 15 bin sığınmacı tutukladığını, Bulgaris-
tan-Makedonya sınırında kaçak girişlere kesinlikle izin 
verilmediğini söyledi.

Filip Gunev, Yunanistan’dan ülkelerine geçiş yap-
maya çalışırken yakalanacak sığınmacıların da yasal 
yoldan Yunanistan’a iade edileceğini sözlerine ekledi.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde 
polis devriye gezecek

BTV’nin Bu Sabah programına konuk olan Emniyet 
Genel Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Yardımcısı Blago-
rodna Makeva, “Trafiğin sürekli olarak sıkıştığı yerlerde 
polis motosiklet ve devriye araçlarıyla devriye gezerek, 
trafik kurallarını ihlal edenleri takip edecek” diye bil-
dirdi. Makeva, “Araçlar polise ait işaretlerle belli edi-

lecek. Bu-
nunla trafik 
kazalarının 
önlenmesi 
amaç lanı -
yor” dedi. 

Yı l  b a -
şından beri 
m e y d a n a 
gelen ka -
zalarda 410 

kişi hayatını kaybetti. Sadece geçen hafta 23 kişi trafik 
kazası kurbanı oldu. 

Trafik Şube Müdür Yardımcısı, “Sürücülerin koşullar 
için uygun hızda araç sürmeye ilişkin tavsiyeleri uygu-
lamaları çok önemli” dedi.

Polis öncelikli olarak vatandaşların araç yarışlarına 
dair ihbarlar üzerine harekete geçecek.

Makeva, vatandaşların izinsiz yerlerde araç yarış-
ları yapıldığında ihbarda bulunmaları çağrısını yaptı. 
Yarışların yapıldığı bilinen yerlerde ve küçük yerleşim 
yerlerinde trafik polisi sıkı denetim uygulayacak.

Hasan Azis,”Yılın Belediye Başkanı” yarışmasının 
“Gelecek Nesillere Doğa” kategorisinde birinci

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Bulgaristan belediyeleri-
nin bilgi portalı Kmeta.bg 
tarafından organize edilen 

”Yılın Belediye Başkanı” 
yarışmasının birinci aşa-
masında “Gelecek Nesil-
lere Doğa” kategorisinde 

birinciliği kazandı. 
Hasan Azis, daha üç 

kategoride yarışmanın 
ikinci aşamasına katılan 
10 büyük şehrin belediye 

başkanları arasında bulu-
nuyor. 

“Yılın Belediye Başkanı” 
yarışmasının ikinci aşa-

masında oylama başladı. 
Organizatörler Belediye 

Başkanlarının değerlen-
dirilmesi maksimum ob-
jektif olması amacıyla bu 
yılki yarışmada godina.
kmeta.bg olarak eşsiz bir 
platform yaratmışlardır. 
Bu platformda yarışmanın 
birinci aşamasında 100 
000’den fazla kişi oy kul-
landı. Böylece 12 katego-
riden 11’de en iyi belediye 
başkanları seçilebildi. 

“Vatandaşların Belediye 
Başkanı” kategorisinde 
oylama değişmiyor ve 
platformda başlatılan oy-
lama 11 Eylül’de Sofya’da 
düzenlenecek ödül töreni-
ne kadar devam edecek.

İkinci aşamada 18 yaş 
üstü herkes favorisi olan 
belediye başkanına oy 
verebilir. 

Bu yılki “Yılın Belediye 
Başkanı” yarışmasında 
adayların seçilmesi ve oy-
lama farklı şekilde yapılı-
yor. Belediye başkanların 
2011-2015 döneminde 
elde ettikleri tüm başa-
rıları değerlendirilecek. 
Bunun dışında tüm 264 
ilçe nüfusuna göre ayırt 
edilmiştir. Nüfusu 20 000 
kişiden az olanlar küçük, 
20 000 - 50 000 kişi ara-
sında olanlar orta ve 50 
000 kişiden yukarı olan 
ilçeler büyük olarak ayırt 
edilmiştir. 

İlçelerin bu ayırt edilme-
siyle yarışmanın yönettik-
leri ilçenin büyüklüğü fark 
etmeksizin tüm belediye 
başkanlarına karşı mak-
simum ölçüde adaletli ol-
ması amaçlanıyor. 
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55 yıl sonra Bulgaristan nüfusu 5 milyonun altına düşebilir
Ulusal İstatistik Ens-

titüsünün (NSİ) güncel 
olan olası en kötümser 
tahminlerine göre eğer 
Bulgaristan’ın şimdiki ge-
lişme yönü değişmezse, 
ekonomik ve sosyal ya-
şam koşulları kötüleşirse, 
yarım asırdan bir zaman 
sonra Bulgaristan nüfusu 
5 milyonun altına düşebi-
lir.

Tahminlere göre 55 yıl 
sonra Bulgaristan vatan-
daşları 4,9 milyon ola-
cak. Bu durumda on yıl 
içinde yaşanan Birinci ve 
İkinci Balkan Savaşları 
ve 1.Dünya Savaşı’ndan 
sonra 1920 yılında nüfus-
tan sadece 100 000 kişi 
fazla olacak. 

Muhtemelen en gerçekçi 
tahminlere göre önümüz-
deki yarım asırda Bulga-

ristan nüfusu 2 milyon-
dan fazla azalacak ve 5 

132 023 kişi olacak. En 
iyi durumda 2070 yılında 
Bulgaristan vatandaşla-
rı 5,5 milyon olacak. Bu 
demektir ki, en elverişli 
koşullarda bile uzmanlar, 
Bulgaristan vatandaşları-
nın yılda 30 000’den fazla 
azalmalarını bekliyorlar. 

Bulgaristan, Avrupa Bir-
liğinde en yüksek ölüm 

oranı ülkeler sıralamasın-
da birinci yeri alıyor. 2014 

y ı l ı n d a 
ü l k e d e 
108 952 
kişi vefat 
etmişt i r. 
2013 yılı-
na kıyas-
la 4607 
d a h a 
fazla öl-
m ü ş t ü r . 
D o ğ u m 

oranına göre Bulgaristan, 
Avrupa Birliğinde ortala-
ma seviyeye ulaşamıyor. 
2014 yılında ülkede 67 
585 bebek dünyaya gel-
miştir. 2013 yılına kıyasla 
1007 bebek daha fazla 
doğmuştur. 

Şu anda 100 çalışan 78 
emekliye bakıyor. 30 kü-
sur yıl sonra 100 çalışan 

109 emekliye bakacak. 
Devlet nüfusun yok ol-

masına karşı nasıl mü-
cadele edecek?

Meclis tatile çıkmadan 
önce her bir kanun tasa-
rısı ve demografik değiş-
kenler arasındaki etkile-
şimin değerlendirilmesi 
kararı alındı. Bu gerekli-
lik 2012-2030 dönemine 
ilişkin Ulusal Demografik 
Gelişim Stratejisi’nde yer 
almasına rağmen artık 
dördüncü yıl gerçekte uy-
gulanmıyor. Bulgaristan 
Bilimler Akademisi tara-
fından da Ulusal Demog-
rafik Gelişim Stratejisi 
hazırlanıyor. 2015 yılının 
sonuna kadar bilim adam-
larının bu konuda görüş-
lerini tanıtıp, mecliste gö-
rüşülmesi bekleniyor.

             Kırcaali Haber
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye destek
Bulgar istan Dışişle -

ri Bakanı Daniel Mitov, 
Türkiye'nin büyük ve iyi 
eğitimli bir orduya sahip, 
güçlü bir devlet olduğunu 
belirterek, her türlü terö-
rizme karşı mücadelesin-
de Türkiye'nin yanında 
olduklarını söyledi.

Bu lgar i s tan  U lusa l 
Televizyonu’na (BNT) ko-
nuşan Mitov, NATO'dan 
irade desteği talep eden 
Türkiye’nin teröre karşı-
lık verebilecek büyük bir 
potansiyeli bulunduğu-
nu belirtti. Mitov, NATO 
müttefiklerinin ortakla-
şa hareket etmelerini 
öngören Kuzey Atlantik 
Anlaşması'nın 5. madde-
si gereği Bulgaristan’ın da 
Türkiye'ye destek verme-
ye hazır olduğunu bildirdi.

Bulgaristan’ın coğrafi 
anlamda kriz noktaları 
olan Ukrayna ve DAEŞ’in 

arasında bulunduğunu 
anımsatan Mitov, ülkesi-
nin NATO üyeliğinden ileri 
gelen tüm sorumlulukları-
nı yerine getirmek zorun-
da olduğunu anımsattı.

“Her türlü terör izme 
karşı mücadelesinde 
Türkiye’nin yanındayız” 
diyen Mitov, komşu ülke 
Türkiye'nin NATO’dan 
yardım değil, sadece si-

yasi destek talep ettiğini 
vurguladı.

Bulgaristan Dışişleri Ba-
kanı, “Komşu Türkiye’ye 
verilecek destek DAEŞ 
üzerindeki baskı artırı-

labilecek. Yabancılar ve 
özellikle genç insanların 
bu örgüte katılımını sı-
nırlandırabilecek. 14-15 
yaşlarındaki çocukların 
DAEŞ gibi örgütlere ka-
zandırılmasını engelle-
mek zorundayız” ifadesini 
kullandı.

- Estonyalı AP millet-
vekilinden destek

Avrupa Par lamento -
sunun (AP) Estonyalı 
milletvekilli Urmas Paet 
de NATO’nun Türkiye’yi 
DAEŞ’e karşı ciddi bir 

şekilde desteklemesi ve 
savunması gerektiğini 
söyledi.

Estonyalı milletvekil-
li Paet, “Terör saldırıları 
Türkiye’ye de ulaştı. Dola-
yısıyla terör NATO’ya bu-
laştı. Estonya dahil olmak 
üzere tüm NATO ülkeleri 
Türkiye’yi DAEŞ’e karşı 
desteklemeli ve savun-
malıdır. Dış tehdit varsa 
NATO, müttefiklerine gü-
venilir şekilde yardım et-
melidir” dedi.

          Anadolu Ajansı

Bulgaristan’ın yeni Kamu Denetçisi Maya Manolova
Maya Manolova, bir 

saat süren gizli oyla-
ma ile Bulgaristan’ın 
yeni Kamu Denetçisi 
(ombudsman) seçildi. 
Oylamaya toplam 223 
milletvekili katıldı. 12 
oy pusulası geçersiz 
kılındı. 
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) Milletve-
kili Maya Manolova 129 
oy alırken. Eski Bulga-
ristan Kamu Denetçisi 
Konstantin Pençev ise 
82 oy aldı. 
Manolova, “Bulgaris-

tan vatandaşlarının et-
kili, gerçek ve layıkıyla 
savunucusu olacağım. 

İyi kamu denetçisi ola-
bileceğimi ispatlayaca-

ğım” diye söz verdi. 
Manolova kürsüden 

milletvekillerine sesle-
nerek, “Parlamento, bu 

kürsü ve parlamenter 
mücadele hırsının ek-

sikliğini hissede-
ceğim, sizlerin 
de eksikliğinizi 
hissedeceğim, 
belki bazılarınız 
da benim ek-
sikliğimi hisse-
decekler” diye 
konuştu. 
Yine de Ma-

nolova, bu ay-
r ı l ığın ebedi 
olmadığını ve 
vatandaşların 

haklarına ilişkin 
önemli yasa tasarıları-
nın görüşüldüğü zaman 
birlikte çalışacaklarına 

dair söz verdi. 
Kamu Denetçisi gö-

revine başlaması için 
Manolova’nın BSP par-
tisinden istifa etmesi 
gerekiyor.
4 Mayıs 1965 Kös-

tendil doğumlu Maya 
Manolova’nın mesle-
ği hukukçu. 40’ıncı ve 
41’inci Halk Meclisi’nde 
B S P  m i l l e t ve k i l i , 
42.Halk Meclisi’nde 
milletvekili ve Meclis 
Başkanı, 43. Halk Mec-
lisinde Milletvekili ve 
Hukuk İşleri Komisyo-
nu Başkan Yardımcısı 
görevlerinde bulundu.
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Bulgaristan, Türk vatandaşlarına uyguladığı vize 
rejiminden dolayı yılda 700 milyon avro kaybediyor
Smolyan ve Çepelare 

Belediye Başkanları, Türk 
vatandaşlarına uygulanan 
vize rejiminin kolaylaştırıl-
ması için bizzat Başbakan 
Boyko Borisov’dan yardım 
isteyeceklerini söylediler.

Türkiye Kültür Bakan-
lığı Turizm Danışmanı 
Cemal Tekanat Pampo-
rovo Kayak Merkezi’nde, 
“Bulgaristan, Türk va-
tandaşlarına uyguladığı 
vize rejiminden dolayı 
yılda yaklaşık 700 milyon 
dolar kaybediyor. Son 
yılda Bulgaristan’a 300 
bin turist gelmiş, oysa 
Yunanistan’da olduğu 
gibi bir milyon olabilirdi. 
Her bir turist ziyaret ba-

şına ortalama yaklaşık 
700 avro bırakıyor” dedi. 

Tekanat yüksek geliri olan 
yaklaşık 7 milyon Türk tu-
ristinin her yıl yurt dışını 
ziyaret ettiklerini belirtti. 

EMİTT Fuar Müdürü 

Hacer Aydın, “İnsanlar 
vize çıkmasını bekle-

mekten usanıyorlar ve 
Bulgaristan’a gelmekten 
vazgeçiyorlar” diye ifade 
etti.

Aydın, “Türk turistleri kış 

sporlarına hasret, bize 
buraya gelmek için im-
kan verin. Ne kadar Türk 
turistleri gelirse, o kadar 
da Bulgaristan’a Türk ya-
tırımcıları gelecek” dedi. 

Pamporovo Şirketi İcra 
Müdürü Mariyan Belya-
kov, son üç yılda tatil mer-
kezini ziyaret eden Türk 
turistler inin sayısında 
yüzde 300 artış olduğunu 
kaydetti. Pamporovo’nun 
Türk vatandaşlarının ter-
cih ettiği yer haline geldi-
ğini paylaştı. Türkiye’den 
turizm sektörü temsilcile-
rinin ifadelerine göre vize 
alınmasında rastlanan 
zorluklar kaldırıldığında 
turist akışı yükselecek. 

K a r a p ı n a r  M ev l i d i , 
Hıristiyan ve Müslümanları 
aynı sofrada buluşturdu
Ardino (Eğridere) İlçesi’nin Pravdolüb (Hatip-

ler) köyü mevkiinde bulunan Karapınar adlı yerde 
1000’den fazla Müslüman ve Hıristiyan’ı bir araya ge-
tiren geleneksel sağlık ve bereket mevlidi yapıldı. Kır-
caali, Haskovo (Hasköy) ve Krumovgrad (Koşukavak) 
Bölge Müftüleri Beyhan Mehmet, Basri Eminefendi 
ve Nasuf Nasuf olmak üzere yerli imamlar Kur’an-ı 
Kerim tilaveti sundular, mevlit okudular. Programda 

ayrıca Kırcaali Bölge Müftü Vekili Erhan Recep, Kır-
caali Vaizi Enver Nasuf ve Ardino Cami İmamı Orhan 
Yakup da yer aldılar. 

Mevlit, Ardino Belediyesi ve Ardino Cami Encümen-
liği tarafından organize edildi. Dualardan sonra mev-
litte bulunanlara 25 kazan etli pilav dağıtıldı. Pilav, 
Byal İzvor (Akpınar) köyünden usta aşçılar Mümün 
Cila, Ervin Solak ve Fahri Solak tarafından hazırlan-
dı. Pilav için gereken malzemeleri yerli işadamları ve 
hayırseverler bağışladı. Organizatörler, yiyeceğin bir 
kısmını hastaneye ve Sığınma Evi sakinlerine gön-
derdiler.

Etkinliğe başta Belediye Başkanı Resmi Murat ol-
mak üzere tüm Ardino belediye yönetimi katıldı. On-
larla beraber kardeş Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi 
Naci Kale de mevlidi şereflendirdi.

Belediye Başkanı Resmi Murat ve Ardino Cami 
Encümenliği Başkanı Zeki Aptikadir, mevlidin spon-
sorlarına verdikleri mali destekten dolayı teşekkür 
ediyorlar. 

Karapınar’dan başka Çervena Skala (Alkaya), Mak 
(Mıkmul) ve Garvane köylerinde de yağmur duası 
gerçekleşti. 
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Kırcaali, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü 2015 
Avrupa elemesinde Bulgaristan’ı temsil edecek

Kırcaali Belediyesi’nin 
Üreticiler Pazarı kurul-
masına ilişkin proje-
si, girişimciliğe destek 
yönünde en iyi girişim 
olarak tanınarak, Avru-
pa Girişimciliği Teşvik 
Ödülü 2015 Bulgaristan 
elemesinde ulusal ödüle 
layık görüldü. Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Lüben 
Petrov, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e ödülü sunarak, 
yarışmanın Avrupa ele-
melerinde başarı diledi. 
Ödül töreni Rakovski 

No: 124 adresinde bulu-
nan Avrupa Komisyonu 
Sofya Temsilciliği’nde 
gerçekleşti. 
Kırcaali Belediyesinin 

projesi tüm ülkeden pro-
jelerle mücadele ederek, 
girişimcilikte yeniliklere 
ilişkin yarışmayı kazan-
dı. Proje, küçük ve orta 
ölçekli işletmelere ilişkin 
girişimcilikte yeniliklere 
dair Avrupa kriterlerine 

göre Ekonomi Bakanlığı 
ve Avrupa Komisyonu 
Sofya Temsilciliği temsil-
cilerinden oluşan jüri ta-
rafından değerlendirildi.
Bu ödüllerin verilmesi 

Avrupa Komisyonu’nun 
girişimi üzere yapılıyor. 
Yarışmanın ikinci eleme-
lerinde ödüle 64 aday-
dan fazla yarışmayacak. 

Ödül için yarışmaya tüm 
AB üyesi ülkeler, İzlan-
da, Norveç, Sırbistan 
ve Türkiye’den ulusal, 
bölgesel ve yerel kamu 
kurumları ve kamu-özel 
sektör ortakları katılıyor. 
İkinci elemede ödü-

le layık olanları seçen 
büyük jüri, her birinin 
Avrupa Komisyonu ta-

rafından seçilen yedi 
üyeden oluşuyor. Büyük 
jüri adayları ele almak 
üzere Brüksel’de oturum 
gerçekleştiriyor. 
Büyük rekabetin finali 

AB dönem başkanlığını 
yürüten Lüksemburg’da 
Kasım 2015 tarihinde 
yapılacak. Ulusal ele-
melerde ödülü kazan-

dıktan sonra Kırcaali 
Belediyesi’nin Üreticiler 
Pazarı Projesi yarışma-

nın Avrupa elemelerine 
katılacak.
           Kırcaali Haber

Şarbon hastalığı yüzünden 
Varna'da 23 lokanta kapatıldı
Varna şehrine bağlı bir 

köyde şarbon bakterisi 
taşıyan ineğin etinden 
yiyen bir kişinin hasta-
lanıp ölmesinden sonra 
aynı etten kullanmış ola-
bilecekleri gerekçesiyle 

bölgedeki 23 restoran 
kapatıldı.
Şarbon hastalığının 

tespit edilmesi üzeri-
ne Bulgaristan Sağlık 
Bakanlığı’nın oluşturdu-
ğu kriz masası, hastalı-
ğın yayılmasını engelle-
mek üzere girişimlerini 
sürdürüyor. Bu çerçeve-
de binlerce turistin tatil 

yaptığı Varna bölgesin-
de, ürünlerinde şarbon 
bakterisi bulunan et kul-
lanıldığından şüpheleni-
len 23 lokanta hizmete 
kapatıldı. Etlerin, çeşitli 
ürünlerin yapımında kul-

lanılmasını sağlayan 4 
kişi ise gözaltına alındı.
Varna Bölge Valisi Sto-

yan Pasev, basına yaptı-
ğı açıklamada, kapatılan 
restoranlardan alınan 
numunelerin laboratuvar 
tahlillerinin sürdüğünü, 
iki güne kadar sonuçla-
rın açıklanacağını söy-
ledi.

Sağlık Bakanlığı Kriz 
Masası ise kapatılan 
restoranların listesini 
internette yayınladı ve 
buralarda yemek yemiş 
kişileri hastalık belirtileri 
konusunda uyardı. 

Bu arada, hastalık taşı-
yan hayvanların etinden 
yedikleri belirlenen ve 
karantinaya alınan 26 
kişinin sağlık gözetimi 
sürüyor. Bu kişilerden 
hiçbirinin hastalık belir-
tilerini göstermediği bil-
dirildi.
Varna Belediye Baş-

kanı İvan Portnih ise 

kapatılan restoranlarda 
ilaçlama işlemlerinin ta-
mamlandığını belirterek, 
“Kimse panik olmasın. 
Hastalanma riski çok 
ama çok düşük” diye 
konuştu. 
Şarbon hastalığından 

ölen 53 yaşındaki kişi-
nin, ineğinin ağzından 
kanlı köpük çıktığını 
görünce veteriner ça-
ğırmak yerine hayvanı 
keserek etinden bir bö-
lümünü ailesi ile yediği 
belirtilmişti. Bu kişinin 
kalan etleri ise Varna 
bölgesindeki “Dari” adlı 
bir et işletme tesisine 
sattığı ortaya çıkmıştı.
Yetkililerinin geç ön-

lem alması nedeniyle 
7 Temmuz'da kesilen 
hayvanın şarbon taşı-
yor olabileceği 10 gün 
gecikme ile anlaşılmış 
ve ilk önlemler o tarih-
ten sonra alınmıştı. O 
zamana kadar şarbonlu 
et katkısı ile üretilen be-
lirsiz miktardaki salam 
ve sucukların ülkenin 
doğusunda çok sayıda 
restorana dağıtıldığı be-
lirlenmişti.
           Kırcaali Haber

Kırcaali ilinden 1 680 
vatandaş ve firma kişisel 
kimlik kodu kullanıyor
Milli Gelirler Kurumu (NAP) tarafından çıkartılan kişi-

sel kimlik kodu (PİK) artık kurumun ülkedeki her hangi 
bir ofisinden alınabilecek. Şimdiye kadar bu kod zorun-
lu olarak müşterinin daimi ikamet adresi veya firmaların 
kayıtlı olduğu adresin bulunduğu ofisten alınıyordu.

PİK, NAP tarafından birkaç dakika içerisinde ücret-
siz olarak çıkartılıyor. Kodla vatandaşlar gelir ve si-
gorta beyan formlarını sunabilirler, borç ve ödemelere 
ilişkin vergi hesabını takip edebilirler, sigorta gelirini 
yoklayabilirler ve daha bir sürü elektronik hizmetlerden 
yararlanabilirler.

NAP Kırcaali Ofisinden şu ana kadar Kırcaali ilin-
de kişisel kimlik kodu kullanan firma ve vatandaşların 
toplam 1680 oldukları bildirildi. Geçen vergi ödeme 
kampanyası sırasında 1 700’e yakın Kırcaalili gelir 
beyan formunu internet üzerinden kişisel kimlik kodu 
ile vermişlerdir. 

Sigorta primlerini kendileri ödeyen vatandaşların ka-
yıt ettikleri herhangi bir işe başladıkları, ara verdikleri, 
yeniden geri döndükleri veya son verdikleri zaman in-
ternet üzerinden NAP kurumundan alınan ücretsiz kişi-
sel kimlik kodu ile beyan formu verebilecekleri bildirildi.

Kırcaali Gledka Cami 
Encümenliğinden yardıma 

muhtaç adama destek
Kırcaali’nin Gledka semti Cami Encümenliği, üç ço-

cuğuna bakan eşini kaybeden bir vatandaşa 200 leva 
bağış yaptı. 

Ramazan Bayramı namazında toplanan para, 
Gledka cemaatinin arzusu üzerine eşini kaybedince 
zor duruma düşen birine verildi. Cami Encümenliği-
nin elektrik ve başka belediye hizmetleri için borcu 
olmasına rağmen desteğe muhtaç kişiye el uzatma 
kararı aldı.

Daha önce de komşuları ona para yardımında bu-
lunmuşlardı. Erkekler Ramazan Bayramı arifesinde 
onun için 800 leva zekat topladılar. Girişim, Kırcali 
BG Vesti haber sitesinin desteğiyle organize edildi. 

Bağış toplamak için Gledka semtinde toplu yiyecek 
- içecek yerlerine ve dükkanlara yardım kutuları ko-
nuldu. Herkes gönlünden koptuğu kadar para bıraktı. 
Yardım kampanyasını organize edenler toplanan ba-
ğışlarla yaşadığı evin birkaç aylık kirasını ödeyeceğini 
bildirdiler. 

Gledka semti sakinleri dayanışma göstererek ilk 
önce bu yılın başında eşini kaybeden komşusunun 
üç çocuğuna bakabilmesi için para topladılar. Yardım 
kampanyasına Gledka’da yaşayan işadamları da ka-
tıldı. İngiltere ve Hollanda’da kafeterya sahibi olan 
Kırcaalilerin işyerlerine de bağış kutuları konuldu.

O zaman ismini bildirmek istemeyen yardım kam-
panyasının organizatörlerinden biri, “Herkes gönlün-
den koptuğu kadar 5 ile 50 leva arasında para ver-
di. 1600 leva topladık. Onlardan 225 İngiliz sterlini 
İngiltere’den, 200 leva Hollanda’dan gönderildi” diye 
paylaştı. Paraların ihtiyaç sahibinin banka hesabına 
yatırılacağını bildirmişti. 

Bu vatandaş 18 yaş altı üç çocuğuna tek başına 
bakmakta zorluk çekiyor. Üstelik sağlık problemle-
ri de olduğu belirtilen, şu anda Kırcaali’deki Teklas 
Fabrikası’nda çalışıyor. Komşuları çocuklarına baka-
bilmesi için gelecekte de destek vermeye hazır olduk-
larını paylaştılar.
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Türk Gurbetçiler Bulgaristan tarafını protesto etti!
Yaz tatillerini geçirmek üzere 

çalıştıkları Avrupa’nın deği-
şik ülkelerinden anavatanları 
Türkiye’ye gelen çok sayıda 
gurbetçinin dönüş çilesi devam 
ediyor.
Yaklaşık 450 bin araç ile bu 

araçlarda bulunan 2 milyon 
civarında gurbetçi vatandaşın 
Avrupa’ya açılan kara sınır ka-
pılarından gelerek Türkiye’de 
başlayan tatillerinin sona er-
mesi ile dönüş yolculukları da 
başladı.
Avrupa’nın en büyük kara 

sınır kapısındaki saha içinde 
bekleyen ve saha dışında bu-
lunan E-5 Kapıkule yoluna da 
3 km taşan araç kuyrukları ne-
deniyle zaman zaman trafikte 
aksamalar yaşanıyor.
Polis ekipleri gurbetçi vatan-

daşların dönüşlerinde hak ihlali 
olmaması için sıra çalışması 
yaparak yolun iki şeridini tır 
sürücüleri ve gurbetçi vatan-
daşlara ayırmış durumda. Çok 
sayıda gurbetçinin iş başı ta-
rihlerinin Pazartesi günü olma-

sı nedeniyle hafta sonu yoğun 
trafik yaşayan Kapıkule sınır 
kapısında araçlar ortalama 2 
ila 4 saat civarında bekleyerek 
geçiş yapıyorlar. Uzun süren 
bekleme nedeninin Bulgaristan 
tarafından kaynaklandığını be-

lirten yetkililer, Bulgaristan ta-
rafının olası kaçak yolcular için 
sıkı denetim yaptıklarını ve her 
gurbetçi aracını aramaya tabi 
tuttuklarını belirterek işlemlerin 
yavaş ilerlediğini kaydettiler.
Bulgaristan’ın Kapitan And-

reevo sınır kapısının tamamen 
dolu olması ve işlemlerin yavaş 
yapılması Kapıkule gümrü-
ğünde bekleyen gurbetçilerin 
klakson çalarak protestosuna 
neden oldu. Kapıkule gümrük 
sahasında bekleyen yaklaşık 
2 bin civarında araç sürücüsü 
Bulgaristan tarafında kendile-
rini neyin beklediğini bilmedik-
lerini ifade ederek her yıl aynı 
sorunu yaşadıklarını belirttiler.
Özelikle araçlarda bekleyen 

küçük çocukların sıcaktan 
sıkıntı yaşadıklarını belirten 

gurbetçiler işlemlerin hızlandı-
rılması için Bulgar yetkililerle 
görüşme yapılmasının işlem-
leri hızlandırabileceğini ifade 
ettiler.
Son 24 saat içinde sadece 

Kapıkule gümrük kapısında 7 

bin civarında araç ile bu araç-
larda bulunan 28 bin yolcunun 
çıkış işlemlerinin yapıldığını 
Avrupa’ya açılan diğer sınır 
kapıları İpsala, Hamzabeyli, 
Pazarkule ve Dereköy sınır 
kapılarından da 24 saat içinde 
10 bin araç,40 bin civarında 
yolcunun çıkış işlemlerinin ya-
pıldığını belirttiler.
Gurbetçilerin Kapıkule sınır 

kapısını tercih etmelerinden 
dolayı yoğunluk yaşandığı 
ifade edilirken Hamzabeyli 
ve İpsala sınır kapılarının boş 
olduğu, gurbetçilerin bu sınır 
kapılarına yönelerek daha ra-
hat ve çabuk bir geçiş imkanı 
bulabilecekleri kaydedildi.
Yoğunluğun hafta sonları ya-

şandığı ve 15 Eylül’e kadar sür-
mesinin beklendiğini belirtildi.

Bulgaristan'da NATO 
tatbikatı başladı

Bulgaristan’ın Karadeniz sahilinde düzenlenen ABD ordusundan 
unsurların da aktif olarak yer aldığı “Swift Response - 2015” NATO 
tatbikatı başladı.

Savunma Bakanlığı Basın Merkez’inden yapılan yazılı açıklama-
da, ABD’nin önderliğinde düzenlenen ve ağırlıklı olarak NATO’ya 
üye ülkelerin hava kuvvetlerinin katıldığı askeri tatbikat ‘Swift Res-
ponse - 2015’in İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en büyük 
tatbikat olduğu belirtildi.

Bulgaristan ordusunun da tatbikata aralarında 30 kişilik paraşüt-
çü komando timinin de yer aldığı 150 askerle katılacağı açıklandı.

Bulgaristan’da başlayan tatbikat, bir bölümüyle Almanya, Ro-
manya ve İtalya’ya uzanarak 13 Eylül’e kadar devam edecek. Tat-
bikata Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya ve 
İngiltere askeri personel verecek.

Bakanlık yetkilileri tatbikatın amacını, NATO’nun ayrı müttefik 
güçlerinin arasında entegrasyon sağlanması ve bu güçlerin teh-
dit ortamında NATO’nun tüm coğrafyasında çıkabilecek güvenlik 
sorunları karşısında etkin tepki gösterebilmeleri olarak açıkladı.

“Swift Response - 2015”e katılacak, NATO’nun oluşturduğu 
Ortak Görev Gücü’nün (Very High Readiness Joint Task Force 
- VJTF) tatbikatta yer alma sebebine yönelik olarak da, NATO or-
tamında 48 saat içinde herhangi bir yerde değişebilecek güvenlik 
durumu karşısında, müdahale yeteneğini gözlemlemek olduğu 
ifade edildi.


