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Filibe’de Bulgar -Türk İş Forumu Düzenlendi

72. Filibe Uluslararası Teknik 
Fuarı’nın bu yılki organizasyonu 
çerçevesinde 28 Eylül 2016 ta-
rihinde Uluslararası Filibe Fuarı 
Kongre Merkezinin “Bulgaria” 
salonunda Trakya Bulgar – Türk 
İş Forumu düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı, 
Türkiye’den Edirne, Kırklareli 
ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Borsaların katıldığı 
forum, Bulgar – Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası – BULTİŞAD (Bul-

garistan) ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (Türkiye) işbirli-
ğinde ve Filibe Ticaret Ataşeliği 
desteğiyle gerçekleşti.

Forum, selamlama konuşma-
larının ve sunumların yer aldığı 
ilk bölümün ardından Türk ve 
Bulgar firmalarının bir araya 
geldiği ikili iş görüşmeleriyle ni-
hayetlendi. 

İş forumunun açılış ve selam-
lama konuşmalarını BULTİŞAD 
Müdürü Ventsislav Venkov – 
moderatör, Filibe Başkonso-
losluğu Ticaret Ataşesi Barış 

Yeniçeri, Filibe Başkonsolos-
luğu Başkonsolos Vekili Birey 
Yılmazsoy, BULTİŞAD Başkanı 
Fikret İnce, BULTİŞAD Başkan 
Yardımcısı ve DTİK Bulgaristan 
Masası Başkanı Edis Emre, 
Trakya Bölgesi İş Adamları He-
yeti Adına – Kırklareli Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul 
Ziya Çetıntaş yaptılar. 

Filibe Başkonsolosluğu Baş-
konsolos Vekili Birey Yılmazsoy 
yapmış olduğu açılış konuşma-
sında, tüm iş dünyası temsilcile-
rini ve katılımcıları selamlayarak 

İş forumunun hayırlara vesile ol-
masını diledi. Birey Yılmazsoy, 
“Türkiye’deki çatı kuruluşlarımı-
zın, Trakya Kalkınma Ajansı’nın, 

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bur-
sa Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Borsalarının işbirliğiyle ve Tica-

Devamı 4’de

Hükümet Bokova’nın 
BM Genel Sekreterliği 
adaylığını geri çekti

Bulgaristan, Birleşmiş Milletlerin (BM), 1 Ocak 2017'de 
göreve başlayacak yeni genel sekreteri belirleme sürecinde 
resmi adayı olan UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova’nın 
adaylığını geri çekerek yerine Avrupa Komisyonu üyesi Kris-
talina Georgieva’yı aday gösterdi.

Başbakan Boyko Borisov, ara seçim sürecinde başarısız 

bir performans gösterdiğini savunduğu İrina Bokova’nın ye-
rine Avrupa Komisyonu üyesi Kristalina Georgieva’nın yarışa 
katılacağını açıkladı.

Başbakan Borisov, ülkenin yeni adayı Georgieva’nın da bü-
yük bir olasılıkla Bulgaristan’daki bazı çevrelerinin yürüteceği 
bir kötüleme ve karalama kampanyalarının hedefi olabilece-
ğini ifade etti.

"Georgieva’nın daha başarılı bir aday olacağını düşünü-
yorum"

BM’nin yeni genel sekreterinin Doğu Avrupa kökenli olması 
yönünde bir beklenti olduğunu aktaran Borisov, bu nedenle 
Georgieva’nın da seçilebilme şansına sahip olduğunu kay-
detti.

Borisov, Bokova'nın adaylığı ile ilgili hükümet olarak yalan 
ve iftira kampanyasına maruz kaldıklarını belirterek ''Ancak 
yeni kararımızın doğru olduğuna inanıyoruz, Georgieva’nın 
daha başarılı bir aday olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Sebahat NECİB
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AB Komiseri Avramopoulos: Bulgaristan, göçle 
mücadele konusunda çok önemli rol oynuyor
Göç, İçişleri ve Vatan-

daşlıktan Sorumlu AB 
Komiseri Dimitris Avra-
mopoulos, Bulgaristan 
Başbakan Yardımcısı 
Rumyana Bıçvarova ve 
Dışişleri Bakanı Daniel 
Mitov ile Birleşmiş Millet-
ler (BM) binasında yaptığı 
görüşmeden sonra, ”Bul-
garistan, göçle mücadele 
konusunda çok önemli 
rol oynuyor” diye kay-
detti. Görüşme sırasında 
mülteci krizi konusunda 
Bulgaristan hükümeti ve 
Avrupa Komisyonu ara-
sındaki işbirliği ele alındı. 

AB Komiseri Avramo-
poulos, “Durum çok zor, 
kaçakçılar göçmen akı-
şını Bulgaristan ve AB 
üzerinden geçiş yapmak 
üzere yönlendiriyor” dedi. 
AB Komiseri, ülkemize 
AB tarafından sağlanan 
160 milyon avroluk yardı-
ma ve burada 6 Ekim’de 
AB Sınır Kontrolü ve Sahil 
Güvenliği Merkezi kurul-
masına ilişkin yeni bir AB 
projesinin başlatılacağına 
vurgu yaptı. Avramopou-
los, “Bu merkezin kurul-
masıyla ortak AB sınırla-

rının daha iyi bir şekilde 
yönetilmesi ve korunması 
amaçlanıyor” diye izah 
etti. 

AB Komiseri, “Bulgaris-
tan, ilk önce kendi devlet 
sınırlarının korunmasında 
ve aynı zamanda AB sı-
nırlarının korunmasında 
son derece önemli rol 
oynayacak. Bulgaristan, 
AB’nin kapsamlı göç po-
litikasının bir parçası ola-

cak” diye konuştu. 
Bu zor durumda mülteci 

kriziyle baş edilmesine yö-
nelik çabalarından dolayı 
hükümeti tebrik eden AB 
Komiseri, ”Ülkeniz AB’nin 
dış sınırlarının korunma-
sında son derece önemli 
rol oynuyor. Bu yüzden 
AB teknik donanım, mali 
ve uzman desteği sağlı-
yor ve 6 Ekim’den itiba-
ren AB sınırlarının daha 

etkili biçimde yönetimin-
de yeni bir çığır açacağı-
mız kanaatindeyim” dedi. 
Komiseri Avramopoulos, 

Bulgaristan hükümeti ile 
son derece iyi işbirliği için 
minnettarlığını ifade etti. 
Başbakan Yardımcısı 

Bıçvarova, Dimitris Av-
ramopoulos ile BM Ge-
nel Merkezi’nde yaptığı 
görüşmeden sonra, “BM 
Genel Kurulunda tanıt-
tığımız Bulgaristan’ın 
pozisyonunu açıkladık. 
Biz devletlerin işbirliği 
yapmaları gerektiğini, 
mültecilerin haklarının 
korunmasıyla bu sürecin 
beşeri ve örgütsel yönle-
rinin sentezi olan ortak 
çözümler in aranması 
gerektiğini düşünüyoruz” 
diye kaydetti. 
Bıçvarova’nın ifadele-

rine göre AB Sınır Kont-
rolü ve Sahil Güvenliği 
Merkezi’nin kurulması ka-
rarı sadece Bulgaristan’ın 

başarısı olmayıp, AB da-
yanışması adına da elde 
edilen bir başarı olup, 
kendi deyişiyle “ancak 
el ele verirsek, sorunlara 
çözüm bulabileceğimizi 
gösteriyor”. Bıçvarova, 
“Bulgaristan’ın tüm bu 
yeni ve olumlu kararlarla 
ilgili olması bizim için son 
derece önemli” diye altını 
çizdi. 
Dışişleri Bakanı Daniel 

Mitov, “New York’ta bu-
lunan Bulgar diplomatla-
rının çabaları sayesinde 
göç eylem planına iki te-
mel unsur dahil edildi. Bu 
unsurlar devletlerin göç-
menlerin geri kabul ve 
iadesine ilişkin anlaşma 
imzalanması üzere hep 
birlikte çalışmalarıdır” 
diye ifade etti. 
             Kırcaali Haber

DOST partisi cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine katılacak

Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin De-
mokratlar (DOST) par-
tisinin Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, Filibe’de 
gerçekleştirilen partinin 
1. Ulusal Konsey top-

lantısında “DOST parti-
si cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine katılacak” diye 
bildirdi. Fakat partinin 
hala kendi Cumhurbaş-
kanı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı adayları mı 
kaldıracağı, yoksa her 
hangi bir sağ parti aday-
larını mı destekleyeceği 
konusunda karar alma-
dığı açıklandı. 
Ulusal Konsey, DOST 

Partisi Yürütme Kon-
seyine cumhurbaşkanı 
adayı kaldırma yetkisi 
verdi. Partinin ilk önce 
diğer partilerin cum-
hurbaşkanı adaylarının 
profilleriyle tanıştıktan 
sonra karar alacağı an-

laşıldı. DOST üyeleri, 
Cumhurbaşkanı adayı-
nın kesinlikle ülkenin çı-
karlarını savunmaya ha-
zır ve NATO yanlısı biri 
olması gerektiği kanaa-
tindeler. Lütfi Mestan’ın 

kendisinin Cumhurbaş-
kanı adayı olmasının da 
mümkün olduğu ortaya 
çıktı. Buna partinin Yü-
rütme Konseyi karar ve-
recek. 
Lütfi Mestan, Hak ve 

Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) Ahmet Doğan’ı 
Cumhurbaşkanı adayı 
kaldırma niyetini siyasi 
bir blöf olarak değer-
lendirdi. Mestan, şöyle 
yorum yaptı: “Kesin bir 
dille şunu söyleyebilirim 
ki, onlar Onursal Baş-
kanını cumhurbaşka-
nı adayı kaldırma gibi 
böyle bir sorumluluğu 
üstlenmeye hazır değil-
ler. Bulgaristan’ın Cum-

hurbaşkanı her şeyden 
önce NATO yanlısı biri 
olmalıdır”. 
Partinin 1. Ulusal Kon-

sey toplantısından sonra 
Mestan, “DOST partisi 
henüz Cumhurbaşka-

nı ve Cum-
hurbaşkanı 
Ya r d ım c ıs ı 
adayları mı 
ka ldıracak, 
yoksa başka 
bir par t inin 
adaylarını mı 
destekleye -
ceğine karar 
vermiş değil” 
diye açıkla-
mada bulun-
du. 
Toplantıda 

birkaç mad-
de ele alındı, onlardan 
biri partinin durumuna 
ilişkindi.
Mestan, “Resmi kaydı 

bir ay önce yaptırılan 
DOST partisi yeni bir 
parti olmasına rağmen 
yeni yeni üyeler kabul 
etmeye devam ediyoruz. 
En çok sayıdaki üyeleri-
miz Kırcaali ve Blago-
evgrad (Yukarıcuma) ille-
rindendir. Şu ana kadar 
17 000 kişi parti üyesi 
oldu, üyelik başvuruları 
devam ediyor. Hedefimiz 
yılın sonuna kadar ülke-
de 15 ilde birinci parti ko-
numuna gelmektir” diye 
kaydetti.
            Kırcaali Haber

HÖH cumhurbaşkanlığı seçimine 
katılmak için kaydını yaptırdı

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi 
de cumhurbaşkanlı-

ğı seçimine katılmak 
üzere Merkez Seçim 
Komisyonu’nda kay-
dını yaptırdı. Kayıt 
işlemlerinden sonra 
HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı, “Bu 
seçimlerin galibi olmalı 
ve galip Bulgaristan ve 
Bulgaristan vatandaş-

ları olmalıdır” dedi.
Karadayı, HÖH par-

tisinin kendi cumhur-

başkanı adayı olma-
sının da, olmamasının 
da mümkün olduğunu 
kaydetti.
Mustafa Karadayı, 

HÖH partisinin daha 
geçtiğimiz Mayıs-Ha-
ziran aylarında gelecek 
Cumhurbaşkanı’nın 
profilini çizdiğini söy-

ledi. HÖH Başkanı, 
“Daha bizi bekleyen 
prosedürleri aşmak için 

zamanımız var” dedi. 
Seçimlere katılmak 
için kayıt süresinin 4 
Ekim’de dolacağını ha-
tırlatan Karadayı, HÖH 
partisinin bu meseleye 
çok ciddi bir yaklaşım 
gösterdiğini sözlerine 
ekledi. 
          Kırcaali Haber
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Geleneksel Terlik Festivali, Avrupa Miras 
Günleri kutlamaları kapsamında gerçekleşti

Kırcaali’nin Dıjdovnitsa 
(Yağmurlar) köyünde dü-
zenlenen 11. Terlik Festi-
vali gerçek bir atraksiyon-
la başladı. Çocuklar, köy 
merkezine Kırcaali Bele-
diye Başkanı Hasan Azis 
ve onun meslektaşları 
olan ilçede 12 köy muhta-
rı tarafından çekilen renkli 
bir at arabasında geldiler. 
Bolyartsi (Alembey) kö-
yünden bir ailenin hediye-
si olan at arabasını KRIG 
Sanat Hareketi ekibi bir-
kaç gün içinde at araba-
cısı ve ata yollarında eşlik 
eden at arabasıyla ilgili 
şövalyeler, tanrılar, peri-
ler ve sihirbazlara ilişkin 
masalımsı hikayelerin yer 
aldığı Balkan ve Batı Av-
rupa folklorunda edindiği 
yere yaraşır bir şekilde bir 
sanat eserine dönüştürdü. 
Bölgede bulunan köylerde 
eskiden at arabası, tütün 
ve tarım ürünlerinin taşın-
ması için kullanılan temel 
araçmış. Nineler ise insan 
ruhunun cennet bahçele-
rine at arabaları ile gittiği-
ni söylüyor. 

Katılımcıları ve organiza-
törleri tebrik eden Beledi-
ye Başkanı, Dıjdovnitsa’yı 
“bir dünya köyü” olarak 
adlandırarak, meslek-
taşlarıyla birlikte ilçedeki 

insanları daha iyi bir ha-
yata kavuşturmak üzere 
at arabasını çekmekten 
gurur duyduğunu kaydet-
ti. Müh. Azis, her zaman 
at arabasının içinde bu-
lunanların kaderinin at 
arabasını çekenlere bağ-
lı olduğunu belirtti. “At 
arabası alegorisi Avrupa 
Miras Günleri kapsamın-
daki Bulgaristan’a ilişkin 
ulusal bir konu olan “Bilgi 
Toplumunda Kültürel Mi-
ras “ konusuna gönderme 
yapan mükemmel bir ale-
gori” diye vurguladı. 

Terlik Festivali, bu yıl 

ikinci kez 15-18 Eylül ta-
rihleri arasında gerçekleş-
tirilen Avrupa Miras Gün-
leri Ulusal Takvimi’nde 
yer alıyor. Avrupa Miras 
Günleri, Avrupa Kültür 
Sözleşmesi’ni imzalayan 
50 ülkede çeşitli etkinlik-
lerle kutlanıyor. Festival-
de dört yıl önce ses ge-
tiren Kırcaali “Tarikatite” 
Rap Müzik Grubu’ndan 
genç rap sanatçısı De-
nis Hristov’un tanıtımına 
vurgu yapıldı. Şu anda 
Norveç’te yaşayan genç 
rapçı, geçen yıl çıkardığı 
“Sled Zaleza” (Gün Batı-

mından Sonra) isimli ilk 
albümünden sonra ya-
bancı yapımcılarla birlik-
te ikinci albümü üzerinde 
çalışıyor. Denis Hristov, 
Dıjdovnitsa’da sözler i 
kendisine ait canlı ses-
lendirdiği birkaç parçayla 
seyircileri kendisine hay-
ran bırakmayı başardı. 
Denis, çocuklara ve genç-
lere şöyle bir mesaj yazdı: 
“Hayat piyano tuşları gibi 
bir şey. Beyaz tuşlar mut-
luluk ve aşk, siyahlar ise 
hayal kırıklığı ve keder. 
Fakat… iyi bir ezgi oluş-
ması için insanın her iki 

renkteki tuşlara da bas-
ması gerekiyor”. 
Konuk müzisyenler 

arasında daha 1985 yı-
lında Kırcaali’de kurulan 
kült olmuş Splav Contry 
Müzik Grubu’ndan Djani 
Harmonikata ve Stanko 
Kostadinov ve onların 
öğrencileri de yer aldı. 
Ençets (Salman), Stremt-
si (Göklemezler), Şiroko 
Pole (Sürmenler), Jin-
zifovo (Yelciler), Gluhar 
(Sağırlar), Perperek (Ya-
ğışlar) ve Most (Köprülü) 
köylerinden çocuklar, 
gençler ve halk toplum 
merkezleri çatısı altında 
faaliyet yürüten amatör 
sanatçı gruplar yöresel 

gelenekleri tanıttı. Sekiz 
yaşındaki Yoan ve Hris-
tiana Spasovlar ise düet 
yaptıkları sevilen Rodop 
türküleri söylediler. 
Terlik Festivali’nde bu 

yıl, köy merkezinde bulu-
nan yıllarca kullanılama-
yan çeşmenin bakım ve 
onarımı yapılarak resmi 
olarak hizmete açılma-
sına vurgu yapıldı. Tüm 
konuklar çeşmeden su 
içerek 17 Eylül 2016 ta-
rihli „Yağmurlar köyü hal-
kının hayratıdır” çeşme 
yazısını okudu. Daha 
sonra tüm katılımcılara 
köy camisi bahçesinde 
geleneksel keşkek ikram 
edildi. KH

Moskva Restoranı 
hizmete açıldı

İstanbul’dan iki restorancı Kırcaali merkezindeki 
Moskva Restoranını muhteşem bir kokteyl ile hizmete 
açtılar. Böylece restoran uzun bir aradan sonra tekrar 
hizmete girdi. Restoran işletmecileri Harun Kuru ve Ali 
Üresin, bu restoranı tercih etmeden önce Kırcaali’deki 

birçok restoranı gezdi. 
Harun Kuru, “Restoran, Kırcaali’de en eski restoran-

lardan biri ve bizim klasik restoran anlayışımıza tama-
men uyuyor” dedi. 

İki iş adamının Kırcaali’de restoran açmayı tercih 
etmelerinin başka bir nedeni de İstanbul’a kıyasla bu-
rada hayatın daha sakin ritmidir.

Restoran menüsü tüm dünya mutfaklarından lezzet-

ler sunuyor. Menüde Akdeniz bölgesi ülkelerinin mut-
fak kültürüne vurgu yapılıyor. İtalyan, Yunan, İspanyol, 
Türk ve tabii ki Bulgar mutfağından yemekler sunu-
luyor. İtalyan pizzaları ile birlikte Yunan usulü deniz 
ürünleri ile yapılan yemekler de bulunabilir.

Restoranın açılışı bahçesinde düzenlenen seçkin ko-
nukların katıldığı bir resepsiyonla yapıldı. Resepsiyon-
da özenle seçilmiş müzik çaldı. Açılış resepsiyonunun 
doruk noktası havai fişek gösterisi oldu. KH

Köy yollarının yapımı devam ediyor
A r d i n o  (Eğ r i de re) 

İlçesi’ne bağlı Pravdolüb 
(Islamlar) köyü yollarında 
asfalt çalışmaları başladı. 
Köy muhtarı Bilgin Üzeyi-
rov, bu yolların asfaltlan-
masının uzun zamandan 
beri çözüm bekleyen bir 
sorun olduğunu kaydetti. 
Üzeyirov, “Mongışlar ve 
Celiller mahalleleri ara-
sında 1000 metrelik bir 
bağlantı yolunda asfalt 
döşenecek” diye belirtti. 
Köy yollarının asfalt-

lanmasına başlanma-
sı yerliler arasında ilgi 
uyandırdı. 16 yıl önce 
Mongışlar mahallesinde 
ev satın alan 76 yaşın-
daki Bekir Mehmet, “So-
kaklar geçilmez halde ve 
çamurluydu, araçla çok 
zor hareket ediyorduk. 
Şimdi ilk defa evlerimize 
asfalt yoldan ulaşacağız” 
dedi. Yaşlı adam, Ardino 
Belediyesinin yollara ba-
kım yapmasından ve ilçe 
halkının sorunlarını gi-
dermeye yönelik önlem-
ler almasından mutluluk 
duyuyor. 
Ardino Belediyesi, kü-

çük yerleşim yerlerine 
yatırımlar yapmaya de-
vam ediyor. Belediye 
tarafından düzenli bir şe-
kilde çöplerin toplanması 
sağlandı, kilit noktalara 
ilave çöp konteynerleri 
konuldu. Mahalle yol-
larında asfalt çalışma-
larına başlandı. Her bir 
yerleşim yerinde sokak 
aydınlatması bulunuyor. 
Pravdolüb köyü muhta-

rı Bilgin Üzeyirov, köyün 
Mongışlar ve Celiller ma-
halleleri sakinleri adına 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ın şahsında 
belediye yönetimine ver-
diği destek için en içten 
teşekkürlerini dile getirdi. 
Şu anda Pravdolüb kö-

yünde daimi ikamet eden 
sayısı 400’ü aşıyor. Köy 
şu beş mahalleden olu-
şuyor: Islamlar, Celiller, 

Terziler, Hatipler ve Mon-
gışlar. Yerliler, hayvancı-
lık ve tarımla uğraşıyor, 
geçimini sağlıyor. Her bir 
hane bir iki ineğe bakı-
yor. Erkekler yurt içinde 
ve yurt dışında inşaatlar-
da çalışıyor. Yaz ayların-
da temiz havadan dolayı 
çok sayıda göçmen aile-
ler, Türkiye’den evlerine 
geliyor. 
                Güner Şükrü
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Filibe’de Bulgar - Türk İş Forumu Düzenlendi
1. sayfadan devam
ret Ataşemizin desteğiyle 
bu etkinlikleri düzenler-
ken amacımız öncelikle 
sizlerin beklentilerini ve 
görüşlerinizi almaktır. 
Sizlerin önceliklerini öğ-
renmek ki, bu çerçevede 
verebileceğimiz hizmeti 
nasıl düzenleyebiliriz ve 
spesifik çözümler üretebi-
liriz, bizler esasen bu tür 
etkinliklerdeki amacımız 
odur” dedi. 

Başkonso los Vek i l i 
Yılmazsoy, T.C. Sofya 
Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe’nin saygı ve se-
lamlarını iletti. Yılmazsoy, 
“Önümüzdeki dönemde 
de, inşallah Türkiye’deki 
kuruluşlarımızın bu sefer 
de olduğu gibi desteğiy-
le, Bulgaristan’daki BUL-
TİŞAD ve BULTİŞ gibi 
kuruluşlarımızın önemli 
katkılarıyla ve bizlerin de 
elimizden geldiği kadarıy-
la verebileceği destekle 
daha geniş kapsamlı yeni 
etkinliklerde, farklı temalı 
ve konseptli etkinliklerde 
bir araya gelmek üze-
re sizlerle görüşmekten 
memnuniyet duyacağız. 
Bu vesileyle iki noktaya 
dikkat çekmek istiyo -
rum. Öncelikle burada 
bir Başkonsolosunuz ve 
Ticari Ataşenizin olduğu-

nu unutmayınız. Özellikle 
Bulgaristan’a yeni gelen 
ve yatırım yapmak isteyen 
firmalarımız konusunda 
bunu dile getirmek istiyo-
rum. Zira son dönemde 
2008 krizi tabi Avrupa’yı, 
Türkiye’yi tüm dünyayı 
olduğu gibi Bulgaristan’ı 
da etkiledi, ikili ticaret ve 
yatırımlarda etkileri oldu. 
Bunun etkilerini hissettik, 
ancak son dönemde tek-
rar yatırımcılarımızdan 
özellikle bölgemize ciddi 
bir ilgi olduğunu görü-
yoruz. Bölgenin Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 

lojistik anlamda sundu-
ğu avantaj nedeniyle 
Bulgaristan’ın genel ola-
rak Avrupa pazarına ulaş-
mada büyük imkanlar ve 
avantajlar sebebiyle son 
dönemde Bulgaristan’a 
yatırım yapma konusunda 
iş adamlarından daha çok 
ilgi görüyoruz. Bu ortam-
da özellikle yatırımcılar-
dan isteğim, yatırımınızı 
gerçekleştirirken iş alan-
larınızı kurarken lütfen 
bizleri de öncelikle burada 
ziyaret edin, Ticaret Ata-
şeliğimize mutlaka uğra-
yın, burada sizlere hangi 

konularda yardımcı olabi-
leceğimiz hakkında kap-
samlı bilgi alın ve bura-
daki kuracağınız her türlü 
iş bağlantısı konusunda 
prosedürlerden sektörel 
bazda talep edeceğiniz 
bilgilere kadar bilgi ve 
yönlendirme alınız. Bir 
diğer nokta ise Bulgaris-
tan’daki iş dünyası temsil-
cilerinin ve kuruluşlarının 
da mutlaka Bulgaristan’a 
yönelik t icaret olsun, 
yatırım olsun lütfen bu 
kuruluşlarımızın da yön-
lendirmesine ve bilgilen-
dirmesine başvurunuz. 

Bundan sonrası için de 
Türkiye ile Bulgaristan, iki 
ülkede bulunan iş dünya-
sının çatı kuruluşlarıyla da 
sıkı işbirliği içerisinde ol-
manızı, sizlerin işlerinizin 
başarıyla sonuçlanmasını 
sizlerden rica ediyorum” 
diye ifade etti. 

Daha sonra Filibe Baş-
konsolosluğu Ticaret Ata-
şeliğinin, BULTİŞAD Mü-
dür Ventsislav Venkov’un, 
Bulgaristan Yatırım Ajansı 
Müdür Yardımcısı Macide 
Ahmedova’nın ve Bursa 
TSO Komite Başkan Yar-
dımcısı Cemal Tuna’nın 

yapmış oldukları geniş 
kapsamlı sunumlarda, 
Bulgaristan’daki iş ve ya-
tırım ortamı, ekonomik 
görünümü, ikili ekono-
mik ilişkilerinin mevcut 
durumu hakkında bilgiler 
verildi. Bunların ötesinde 
Türkiye-Bulgaristan ikili 
ilişkilerinin ilerlemesinde 
ve gelişiminde ne yapıl-
ması konusunda tartışıldı. 
Son olarak Trakya Bulgar 
– Türk İş Forumu’na katı-
lan iş dünyası ve çatı ku-
ruluşlarının temsilcileriyle 
ikili görüşmeler yapıldı ve 
forumun sonunda verimli 
sonuçlar çıktı. 

Borisov ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı 
Suma Chakrabarti, stratejik projeleri görüştüler 

B a ş b a k a n  B o y k o 
Borisov’un Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Başkanı Suma 
Chakrabarti ile gerçek-
leştirdiği görüşmede, 
bankanın Bulgaristan'da 
Finansal Araçların Fon 
Yöneticisi aracılığıyla da 
ülkemiz için stratejik öne-
me sahip projelerin ger-
çekleştirilmesi konusun-
da Bulgaristan’ın ortağı 
olmaya devam edeceği 
anlaşıldı. Başbakan Bo-
risov, Başbakan Yardım-
cısı Tomislav Donçev ve 
Maliye Bakanı Vladis-
lav Goranov ile birlikte 
Bulgaristan’ın EBRD ile 
işbirliğini ve karşılıklı çı-
kara dayanan gelecekte 
yararlı projeler gerçek-
leştirilmesi imkanlarını 
ele aldı. 
Başbakan Bor isov, 

“EBRD’nin desteği AB ku-
rumlarının Bulgaristan’a 
ve yaptığımız işlere gü-
ven duyduğunu gösteri-
yor. Bu destek mali siste-
mimizin stabil olduğunu, 
projelerin gerçekleştiril-
mesiyle ilgilenen kurum-
ların ise yüksek profesyo-

nel seviyede çalıştıklarını 
bir kez daha doğruluyor. 
Kaçakçılıkla mücadelede 
ve bütçe açığının azaltıl-
masında kaydettiğimiz 
başarılar da uluslararası 
ortaklarımızın bize karşı 
olan güvenin güçlendi-
rilmesine büyük katkıda 
bulunuyor” diye kaydetti. 
Borisov’un ifadelerine 

göre Bulgaristan artık 
tek başına da en önemli 
projelerini gerçekleştirme 
cesareti gösterebilir, fakat 
EBRD gibi kurumlarla or-
taklık uluslararası vadeli 
ortak ülkeler arasındaki 

dayanışmanın güçlen-
dirilmesi için önem arz 
ediyor. 
EBRD Başkanı Suma 

Chakrabarti de son ay-
larda Bulgaristan ekono-
misinin yüksek oranda 
büyümesi ve istikrarından 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, bunun yurt 
dışında dikkat çektiğini 
vurguladı. Borisov ile gö-
rüşmesinde Chakrabarti, 
EBRD’nin yatırımlarını 
ve danışmanlık hizmet-
lerini başlıca enerji, su, 
belediye hizmetleri sek-
törleri ve özel sektörde 

rekabet edebilir-
liğin artırılması-
na yönelik olma-
sını planladığını 
belir t t i. EBRD 
Başkanı’nın ifa-
deler ine göre 
Bulgar istan'da 
Finansal Araçla-
rın Fon Yöneticisi 
oluşturulması ye-
nilikçi bir yönetim 
kararı örneğidir. 
Gelecek yıllarda 
olumlu sonuçlar 
verecek ve özel-
likle özel sektör 
tarafından çok 

sayıdaki önemli projele-
rin gerçekleştirilmesinde 
ülkemize büyük yararı 
dokunacaktır. 
Yapılan görüşmede 

Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası’nın Bulgar 
Enerji Holdingi’nin tahvil 
ihracının yanı sıra Sofya 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
şehir içi ulaştırma için 
elektrikli taşıma araçları 
alımına ilişkin kredi an-
laşması yapılması konu-
larında yürüttüğü çalış-
malar da ele alındı. 
            Kırcaali Haber

Yeni trafik işareti: 
“Motosiklet Geçebilir” 

Devlet, motosiklet sürücülerinin trafik kazalarına kar-
şı trafik işaretleri uygulamalarıyla mücadele edecek. 
Böylece “Okul Geçidi”, “Bisiklet Geçebilir”, “Ehli ve 
Vahşi Hayvan Geçebilir” işaretlerinden başka “Moto-
siklet Geçebilir” işareti de uygulamaya girecek. Yeni 
işaret levhaları sık sık motosiklet sürücülerinin geçtiği 
ve motosiklet sürücülerinin trafik kazalarının yoğun ola-

rak meydana geldiği yol kesimlerine konulacak. 
Yeni trafik işaretinin hangi yol kesimlere konulacağı 

henüz belli değil. Bu işaretlerin nasıl bir etkisi olacağı 
da bilinmiyor.

Yol Altyapısı Ajansı Başkanı Müh. Lazar Lazarov, 
“Yoldan motosiklet geçebileceğini uyaran işaretlerin 
konulması fikri son aylarda meydana gelen motosiklet 
kazalarının artması sonucunda ortaya çıktı” diye izah 
etti. 

Motosiklet sürücüleri için tehlikeli olan yollar seçile-
rek, yeni trafik işaretlerinin tam olarak nereye konula-
cağı kararı alınacak. 

Müh. Lazar Lazarov, ağır yük taşıtları ve kamyon 
sürücülerinin bu işaretlere dikkat etmeleri beklendiği-
ni kaydederek, böyle bir trafik işaretinin uygulamaya 
girmesi halinde meydana gelen trafik kazalarında sü-
rücülerin ne şekilde cezalandırılacağını hukukçularla 
danıştıktan sonra karar vereceklerini belirtti. 

Mültecilerin ülke içindeki 
dolaşım alanı sınırlandırılıyor
Mülteciler Devlet Ajansı Başkanı Petya Pırvanova, 

“Mülteci krizi – ulusal riskler, bölgesel boyutlar ve ön-
lemler” konulu konferansta konuşurken İltica Yasası de-
ğişikliğinde mültecilerin şimdi olduğu gibi bütün ülkede 
değil, sadece belirli bölgede hareket edebilmelerinin 
öngörüldüğünü belirtti.

Pırvanova, geçen yıl Suriyeli sığınmacılar şimdi diğer 
milletlerden olan ülkelerde adaylarının çıkardıkları prob-
lemleri çıkarmadıklarını kaydetti. 

Ajans Başkanının bu açıklamasının ardından 
Dragoman’da görev yapan sınır polislerinin Bulgaristan’ın 
Sırbistan’la sınırını yasa dışı yoldan geçmeye çalışan 
18 yabancıyı tutukladıkları bildirildi. Tutuklananların üçü 
üzerinde kimlik belgeleri bulunmadı. Afganistan, Pakis-
tan ve Iraklı olan diğerleri kişiler ise Mülteciler Devlet 
Ajansı kayıtlarına alındı. KH
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Borisov ve Mihriban Aliyeva, restore edilen 
Trapezitsa Kalesi’nin açılışını yaptılar 

Başbakan Boyko Bori-
sov ve Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliev’in 
eşi Mihriban Aliyeva, 
Veliko Tırnovo şehrinde 
restore edilen Trapezitsa 
Kalesi’nin resmi açılını 
yaptılar. 

2014 yılından beri Trape-
zitsa Kalesi’nin restoras-
yonu ve yenilenmesi için 
6,7 milyon leva yatırım ya-
pıldı. Son yapılan yatırım 
Mihriban Aliyeva’nın baş-
kanlığındaki Haydar Ali-
yev Vakfı tarafından sağ-
landı. Vakfın finansman 
desteği sağlaması geçen 
yıl Başbakan Borisov’un 
Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliev ile yaptığı 
görüşme sırasında karar-
laştırılmıştı. Trapezitsa 
Kalesi’nin restorasyonu 
için yapılan mali destek 
Doğu Avrupa’da bu tür ilk 
destektir. 

Açılış töreninde yaptığı 
konuşmada Başbakan 
Borisov, “İnsanlar tarafın-
dan Müslüman bir ülkenin 
Bulgaristan’da kilise yap-
ması, bizlerin ise Hıris-
tiyanlar olarak camilerin 
bakımını yapmamızdan 
daha çok görülen bir şey 

yoktur. Dünyanın gücü de 
zaten burada, kültürlerin 
çeşitliliğinde ve hepimiz 
barış, huzur içinde bir 
arada yaşamayı öğrendi-
ğimizde savaşlar yerine 
refah olacak. Dünyanın 
sadece gelecek aylarda 
değil, gelecek yıllarda da 
daha akıllı hareket ede-
ceğini ümit edelim” diye 
vurguladı. 

Mihriban Aliyeva, “Bul-

garistan ve Azerbaycan 
arasında güçlü bir stra-
tejik ortaklık var ve bu da 
her bir düzeyde görünen 
bir şey. Bugünkü proje-
nin iki ülke ilişkilerinin 
geliştirilmesine katkıda 
bulunacağından eminim. 
Özel olarak Başbakan’a 
teşekkür etmek isterim ki, 
çalışmalarımız bizzat ken-
dilerinin kontrolünde yü-
rütüldü ve her yönde bizi 

destekledi” diye belirtti. 
Şu ana kadar Trapezit-

sa Tepesi’nde bulunan 
Batı Kale Duvarı’nın yak-
laşık 200 metrelik kesimi 
XIII-XIV asırlarda yazılan 
özgün duvar yazıları bulu-
nan üç Orta Çağ kilisesi 
ile birlikte restore edildi. 
Raylı liftin üst istasyonu 
ile Güney Kule ve kilise-
ler arasında bağlantı ku-
ran yaklaşık bir kilometre 

uzunluğunda merkez tu-
rist yolu yapıldı. Trapezit-
sa Tepesi’nin eteklerinde 
raylı liftin alt istasyonuna 
götüren sokak tamamen 
onarıldı, otopark da inşa 
edildi. 

135 metrelik raylı lift ve 
iki istasyon Avrupa Böl-
gesel Kalkınma Fonu ta-
rafından finanse edilen 
Kültür Bakanlığı’nın 4,2 
milyon levalık bir projesi 
kapsamında inşa edildi. 
Raylı taşıma aracı sadece 
3 dakika içinde yaklaşık 
100 metre mesafe alıyor. 
AB kaynaklarıyla tepenin 

kuzeybatı kısmının alt ta-
rafında istinat duvarı ya-
pıldı. Dekoratif aydınlatma 
da monte edildi. 

Geçen yıl Mayıs ayın-
da aldığı kararla hükü-
met Trapezitsa Mimarlık 
Müzesi’nin idaresini 10 yıl 
süreliğine Veliko Tırnovo 
Belediyesi’ne devretti. Bu 
karar yerel yönetime Ve-
liko Tırnovo Bölge Tarih 
Müzesi’nin kontrolünde 
tarihi değerin korunması 
ve popülarize edilmesine 
yönelik faaliyetlerde bu-
lunmasına imkan sundu. 

             Kırcaali Haber

Zlatograd’da yapılan geleneksel kurban 
organizasyonuna 2 bin kişi katıldı

18 Eylül’de Zlatograd 
(Darıdere) kasabasında 
geleneksel bereket kur-
banı kesildi. Kurban ke-
sim töreninde Smolyan 
(Paşmaklı) Bölge Müftüsü 
Necmi Dıbov, Zlatograg 
ve Nedelino Bölge Müftü 
Vekili Selvi Karaosmanov, 
Smolyan Valisi Nedyalko 
Slavov, Zlatograd Beledi-
ye Başkanı Miroslav Yan-
çev, yakın yerleşim yerle-
rinden ve Yunanistan’dan 
konuklar hazır bulundu. 

Bölge Müftü Vekili Selvi 
Karaosmanov, İslam di-
ninde doğru ve güvenilir 
kaynaklara göre bir Müs-
lümanın profilini çizdiği, 
İslam’ın temel ilkelerini 
hatırlattığı bir vaaz verdi. 

Karaosmanov, öne sür-
düğü tezleri Hz. Muham-
med (SAV)’in hayatından 
bir sürü örneklerle pe-
kiştirdi. İslam dininde ve 
Müslümanın hayatında 
yeri olmayan belirli hare-
ketlerin İslam ile bağdaş-
tırılmasıyla İslam dinini ve 
Müslümanları karalama 
girişimlerini reddetti. 

Smolyan Bölge Müftüsü 

Necmi Dıbov, Zlatograd 
kasabasında yaşayan 
Müslüman ve Hıristiyan-
ların katıldığı Müslüman 
Encümenliğini başarıyla 
gerçekleştirdiği kurban 
organizasyonu için teb-
rik etti. Bölge Müftüsü, 
kurban organizasyonuna 
teşrif eden Smolyan Vali-
si ve Zlatograd Belediye 
Başkanına teşekkür etti. 
Bunun Bölge Müftülü-
ğü, Valilik ve belediyeler 
arasında iyi bir etkileşim 
olduğunu gösterdiğini 

ve gelecekte kurumlar 
arasında daha sıkı işbir-
liği yapılacağını kaydetti. 
Necmi Dıbov, Zlatograd 
İlçesi’nde ve Smolyan 
ilinde Müslümanlar ve 
Hıristiyanların huzur ve 
anlaşma içinde bir arada 
yaşadıklarını vurgulaya-
rak, ileride de iyi ilişkile-
rin korunup geliştirilmesi 
kanaat inde olduğunu 
ifade etti. Konuşmasının 
sonunda Müslüman olma-
nın bir onur ve sorumluluk 
olduğunu ve bir Müslü-

manın yaşadığı 
toplumda gü-
venilir bir insan 
olup, güvenlik 
kaynağı olması 
gerektiğini ha-
tırlattı. 

Smolyan Va-
lisi ve Zlatog-
rad Belediye 
Başkanı, davet  
edildikleri için 
teşekkür ede-
rek, kurban or-
ganizasyonuna 
k a t ı l m a k t a n 
memnun olduk-
larını ifade etti-

ler. İkisi temsil 
ettikleri devlet ve yerel yö-
netim ve Smolyan Bölge 
Müftülüğü ve Zlatograd 
kasabasındaki temsilci-
leri arasında iyi bir iletişi-
min olduğunu ve Smolyan 
ilinde dini toplulukların 
birbirine karşı hoşgörülü 
olduklarını kaydettiler. 

Kurban organizasyo-
nuna yaklaşık 2 bin kişi 
katıldı. Tüm katılımcılara 
kurban eti ile hazırlanmış 
öğle yemeği dağıtıldı. 

             Kırcaali Haber

Biyometrik kimlik doğrulama 
sistemi Ekim’de devreye giriyor

Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Müdürü Dr. 
Todor Çerkezov, “1 Ekim’den itibaren hastanemizde 
parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi devreye sokula-
cak. O tarihten itibaren uygulama hastanelerde zorunlu 
olacak” diye açıkladı. Eylül ayından bu yana tedavi ku-

rumu biyometrik 
kimlik doğrulama 
sisteminin devre-
ye sokulması için 
hazırlık yapıyor. 
Hastaneler Ulusal 
Sağlık Sigortası 
Kasası (NZOK) 
tarafından alınan 
bu karara uymak 

zorundadır. Buna ilişkin teklif hakkındaki tartışmalara 
son verildi. 

Dr. Çerkezov, “Satın aldığımız 10 parmak izi okuyucu 
cihazını Hasta Kabul Bölümüne, Acil Yardım Servisi-
ne ve en çok sayıda hastaların kabul edildiği bölümle-
re yerleştireceğiz. Bununla hastaların uzun süre sıra 
beklememeleri ve koridorlarda kuyrukların oluşmama-
sı hedefleniyor. Genel Cerrahi, Nöroloji, Kalp Damar 
Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Bulaşıcı 
Hastalıklar bölümlerini cihazlarla donattık” dedi. Has-
talara parmak izi ile kimlik doğrulama sistemini nasıl 
kullanacaklarını gösterecek hekim ve diğer personelin 
eğitim gördükleri anlaşıldı. 

Dr. Çerkezov’un ifadesine göre sistemin uygulan-
masıyla ilgili muhtemelen sorunlar yaşanacak, çünkü 
hastaneden taburcu olurken de hastaların kimliğinin 
parmak izi okuyucuları ile doğrulanması yapılacak. Mü-
dür, “Oysa haber vermeden hastaneden ayrılan has-
talarımız oluyor. Çocuk yaşta doğum yapan annelere 
refakatçı olarak kendi anneleri yanlarında olmaksızın 
kimlikleri parmak izi okuyucuları ile doğrulanamaz. Ba-
zen ise çocuk annelerin annelerine çok zor ulaşıyoruz” 
diye konuştu. 

Kırcaali Bölge Müftülüğüne 
yetimler için bağış yapıldı 

Kırcaali’de fast food lokanta sahibi bir iş adamı Kır-
caali Bölge Müftülüğüne 1100 leva miktarında top-
lanan bağış kutusunu teslim etti. Kutu, Bulgaristan 
Başmüftülüğü tarafından düzenlenen yetimlere yardım 
kampanyası kapsamında bağış toplanması üzere lo-
kantaya konulmuştu. Müşterilerin duyarlılık gösterme-
leri sonucunda kampanyadan elde edilen gelir bir kez 
daha “Damlaya damlaya göl olur” atasözünü doğruladı. 

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, lokanta sa-
hibine yardım kampanyasını desteklemesinden dolayı 
teşekkür etti. 
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Necmi Ali, Federica Mogherini’ye: “AB'nin dış sınırlarını 
korumak için elimizden geleni yapıyor muyuz?”

“Türkiye ile ortaklığımızı 
genişletmeliyiz, 3 milyon-
dan fazla mülteciye, dört 
yıl boyunca ev sahipliği 
yaptığını unutmamalıyız” 
diye tavsiyede bulundu 
Avrupa Milletvekili.
“Vatanım Bulgaristan ve 

Yunanistan gibi AB'nin 
dış sınırları olan ülkeleri 
korumak için elimizden 
geleni yapıyor muyuz, 
AB’nin iç sınırlarını açık 
tutabilmek için?” AB Par-
lamentosu ALDE millet-
vekili Necmi Ali AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Po-
litikası Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini’ye 
bu soruyu yöneltti. Açık-
lamalara yol açan ise 
Federica Mogherini`nin 
13.09.2016 tar ihinde 
Strazburg'da Avrupa Par-
lamentosunun oturumun-
da Türkiye’deki durumla 
ilgili yapılan tartışmalar 
sırasındaydı.

Avrupa Parlamento -
su milletvekili yeniden 
mülteci krizinin önemini 
vurgularken: “Türkiye’nin 
3 milyondan fazla mül-
teciye, dört yıl boyunca 
ev sahipliği yaptığını 

unutmamalıyız, yapılan 
harcamalar ise 8 milyar 
avroyu aştığını da göz 
önünde bulundurmakta 
fayda görüyorum. Türk 
partnerlerimize verdiği-
miz mali destek yardım 

sözümüzü yerine getiri-
yor muyuz?” diye sorgu-
ladı. Türkiye ile müzakere 
sürecinin devam etmesi 
gerekiyor yapıcı diyalo-
ğu düzeyini yükselterek. 
Necmi Ali vize serbestisi 

sürecinin hızlandırılması 
ile AB ve Türkiye için ti-
cari, ekonomik kalkınma 
ve istihdamı sağlayacağı-
nı vurguladı. 
"Türkiye ile jeopolitik 

açısından aynı zorluk-
larla karşı karşıya bu-
lunmaktayız ve ortak ilgi 
alanları paylaşımında 
aynı duruma sahibiz. 
Tüm bu zorlukların üste-
sinden gelebilmemiz için 
beraber hareket etme-
miz gerekiyor, bu konu-
da ise iş birliğimizin her 
alanda genişletilmesi 
muhakkak gerekmekte-

dir. Türkiye’nin Avrupa 
ortakları olarak, 15 Tem-
muz darbe girişimini bir 
kez daha kınamamız ge-
rekiyor. Bu darbe girişimi 
Türkiye'nin demokrasisi 
için bir sınav olmuştur. 
Türk halkının tepkisine 
destek ve dayanışmamızı 
bir daha takdir etmemiz 
gerekiyor. Ülkedeki zor-
luklara rağmen, devlet 
dairelerinin normal faa-
liyetlerine devam etme-
si demokratik toplumun 
mevcudiyetini teyit etme-
nin tek yoludur.”
             Kırcaali Haber

Seçimlerde oy kullanma imkanı olmayan 
vatandaşların bunu beyan etmesi gerekiyor

M e r k e z  S e ç i m 
Komisyonu’ndan yapılan 
açıklamada haklı ve ge-
çerli nedenlerden dolayı 
oy kullanamayan vatan-
daşların bunu belediyele-
re beyan etmeleri gerekti-
ği bildirildi. 

A k s i  t a k d i r d e 
Bulgaristan’da seçimlerde 
oy kullanma artık zorunlu 
olduğu için gelecek bir se-
çimde oy kullanmadıkları 
zaman bu vatandaşların 
isimleri seçim listelerin-
den silinecek. 

Bu sebepten dolayı 
seçimlerden önce veya 
sonra oy kullanamayan 
vatandaşlar belediyele-
re gidip, örneğin bir yere 
göreve gönderme emri 

belgesi veya hastalık izin 
belgesi göstermeleri ge-
rekiyor. 

İlk defa 6 Kasım’da ya-
pılacak cumhurbaşkanlığı 
seçimine ilişkin oy pusu-
lalarında “Kimseyi des-

teklemiyorum” seçeneği 
olacak. 

Fakat hala Merkez Se-
çim Komisyonu tarafından 
vatandaşın referandum 
pusulasını kendisinin mi 
isteyeceği, yoksa cumhur-

başkanlığı seçimine ilişkin 
oy pusulası ile birlikte mi 
vatandaşa verileceği be-
lirtilmedi. 

Merkez Seçim Komis-
yonu Üyesi Kameliya 
Neykova, “Şuna kanaat 
getirebilirim ki, her bir 
Bulgaristan vatandaşının 
gerek cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, gerekse yapı-
lacak ulusal referandum-
da kandırılmasına veya 
yanıltılmasına izin veril-
meksizin oy kullanmasına 
imkan sunulacak. Vatan-
daşın ya sadece cumhur-
başkanlığı seçiminde, ya 
da sadece referandumda 
veya zorunlu olarak ikisin-
de de oy kullanması gere-
kiyor” dedi. KH

İçişleri Bakanlığı’nın AB’nden sığınmacılara 
yönelik projelere destek talebi

İçişleri Bakanlığı (MVR), 
hızlanan sığınmacı baskı-
sının devam etmesinden 
dolayı önlem alınmasına 
ilişkin beş projeye mali 
destek talebinde bulun-
du. MVR, Acil Finansman 
Mekanizması çerçevesin-
de hazırladığı 160 milyon 
avroluk bu projelerin İç 
Güvenlik Fonu ve İlti-
ca, Göç ve Entegrasyon 

Fonu tarafından finanse 
edilmesi üzere başvuruda 
bulundu. 

Projeler Bulgaristan’ın 
dış sınırlarında kontrol uy-
gulanmasına ilişkin teknik 
donanımın yenilenmesine 
yöneliktir. 

Bulgaristan’ın dış sınır-
larında entegre izlemeye 
yönelik imkanların ge-
nişletilmesi, iletişim ve 

bilgi sistemlerinin moder-
nizasyonunun yanı sıra 
Bulgaristan’ın iltica ve göç 
alanlarında ulusal kapasi-
tesinin güçlendirilmesi de 
öngörülüyor. 

İç Güvenlik Fonu ta-
rafından talep edilen fi-
nansman sınırda izleme 
kapasitesinin güçlendiril-
mesi ve kontrolün gerçek-
leştirilmesine ilişkin özel 

donanım, taşıma araçları 
sağlanması, mevcut ileti-
şim ve bilgi sistemlerinin 
modernizasyonunu için 
harcanacak. 

İltica, Göç ve Enteg-
rasyon Fonu tarafından 
finanse edilmesi öngö-
rülen önlemler sığınmacı 
merkezlerine ve ulusla-
rarası koruma talebinde 
bulunan şahıslara temel 
ihtiyaçlarının sağlanma-
sı ve gönüllü olarak iade 
edilmelerine yöneliktir.KH 

Yardere’de 100’den fazla 
kişi yerel teşkilat kurdu
Cebel belediyesi sınırları içerisinde yer alan üç 

köyde, sırasıyla: Ustura (Ustren), Ahmetdere (Ko-
zitsa) ve Yardere’de (Ridino) DOST Partisi yerel 
teşkilatları kuruldu. İlk iki köyde toplantıya 24 ile 
26 kurucu katılırken, son köyde toplantıya katılım 
çok büyüktü. Neredeyse ilçe toplantısı gibiydi. 104 
köy sakini Belediye Başkanı Bahri Ömer, partinin 
genel başkan yardımcısı Mehmet Hoca, Cebel 
koordinatörü Dr. Ergün Bekir ve İl teşkilatında 

teşkilatlanmadan, halkla ilişkiler ve protokolden 
sorumlu üyesi İsmail Köseömer ile sohbet ettiler, 
diğer partiden farklılıkları ve DOST’un kuruluşuna 
ilişkin bilgi aldılar. Bahri Ömer, “benim de bizzat 
kuruluşuna katıldığım ve uzun yıllar hizmet etiğim 
partide yapılanlar bardağı taşıran hareket oldu” 
dedi. Mehmet Hoca ise bu oluşuma ilişkin umut-
lu olduğunu söyledi. Devamında “Biz ülke seçim 
barajını kolaylıkla atlatacağız. Tabi bu sizlerin 
desteğiyle olacak. Ve biz yeniden tek çatı altın-
da, DOST partisinde kardeşlerimizle buluşacağız” 
öngörüsünü yaptı. 

Ustura köyü teşkilat başkanı Davut Davut seçi-
lirken, Ahmetdere’de Fikret Hüseyin. Yardere’de 
aynı görevi eski partide yapan ve oradan ayrılan, 
köydeşlerinin ısrarlılarını geri çevirmeyen Bedri 
Durmuş seçildi. Burada asıl ilginç olan olay DOST 
partisinin bu köyde 178 üyeye sahip olmasında 
yatar, çünkü son seçimlerde mevcut köy muhtarı 
tek aday olarak katıldığı seçimi 190 geçerli oyla 
kazanmıştı. Oy hakkına sahip 288 köy sakininden 
178’i DOST üyesi oldu ve bunların büyük bir kısmı 
da alkışlarla muhtarları İlhan Emin’i DOST’a davet 
edip 20 yıl daha muhtar olmasını istedi.
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CAN SUYU
- Hikaye -

Yatak üstünde, boynu 
bükük durup dururken, 
çoklardan beri gıcırdaya-
rak açılmayan, kapısının 
aralandığını sezdi. Kafa-
sını mecalsizce kaldırıp 
baktı. Gelen, yabancı 
biriydi. Misafir ona doğ-
ru daha da yaklaştı. Feri 
sönük gözleriyle onu ye-
niden süzdü. Çıkarama-
dı. “ Kimsin ?“ diye sor-
maya da sıkıldı. Yabancı 
biri olamazdı. Hep gene 
kimdi ? Kalkmaya dav-
randı, kalkamadı. 
Misafir :
“Beyhan, tanıyamadın 

mı beni ? dedi ve devam 
etti. “ Tanıyamazsın
tabi. Yıllar bize birbiri-

mizi unutturdu. Ben, Gül-
veren ’im. Bir zamanların 
sarışın saçlısı. Bana hep 
Sarı saçlım, dediğin Gül-
veren.”
Beyhan dede alnında-

ki kırışıkları birkaç kere 
topladı, yaydı. Belleğinde 
bir şeyler aradığı, jetonu 
düşürmeye uğraştığı 
belliydi. İlle karşısında-
ki yüzünde yılların izleri 
belirli olan hanımın kim 
olduğunu bir türlü kesti-
remiyordu.
Biraz daha kendini zor-

ladıktan sonra :
“ D e m e k  s e n , 

Gülveren’sin, benim ilk 
aşkım”
Karısı ansızın ölüve-

rince Beyhan dedenin 
dünyası da kararıverdi. 
Yarım asır beraber ömür 
yıprattıkları, eşi Fikriye 
yoktu artık. Onu kara 
toprağın bağrına yatır-

mış, ulu Tanrıya emanet 
etmişti. Olup olacağı, 
dayanacağı tek bir oğlu 
vardı. Kara yeller onu 
da okyanuslar ötesine 
aşırmıştı. Annesinin ce-
nazesine bile geleme-

mişti. Ne de olsa, ölenle 
ölünmüyor, yaşam de-
vam ediyordu. Günlerin 
geçmesiyle içindeki ya-
nan horultu azar azar 
hafiflese de, an geliyor, 
birden yeniden horluyor, 
alevleniyordu. Akşam 
olunca sabahı beklemek, 
sabah olunca akşamı 
gözetmek pek kolay iş 
değildi yalnız başına. 
Başka da yapacağı iş 
yoktu. Zaten yaş seksen. 
Diyen de, doğru demiş : 
“ Ne durursun be ser-
sem? Ne iş tutabilir! Ne 
iş başarabilir!” 
Kendisi kısa boylu, dol-

gunca, şiş göbekliydi. 
Karnı tok, sırtı pekti, ka-

rısının sağlığında. Bir de 
kabalağını indirmezdi, 
başından yaz kış. Pipi-
sini de dik tutardı, anten 
misali. İlle üç yıldan beri 
başına çöken üzüntü, 
onu çökertmiş, bitirmiş-
ti. Son zamanlarda oda-
sında kıpırdayıp pen-
cereden kırları, bayırı, 
balkanı gözetmesi bile 
kesilmişti. Köyünün alt 
tarafında Arda boyunca 
uzayıp giden, çelik ray-
lar üzerinde kayan tren 
düdüklerini işitecek, evi-
nin önünden geçen yol-
cularla selamlaşacak, 
şakalaşacak hali kalma-
mıştı. Evi köyün en üst 
tarafında, ak kayaların 
altcağızındaydı. O koca 
koca ak kayalardan biri 
kopup yuvarlansa evini 
kül edip geçecekti. O 
iri iri süt kayalar asırlar 
boyu yerinden kımılda-
mamış, yaz gelince gü-
neşe ayna tutmuş, kış 
gelince kırların beyaz 
örtüsüne ortak olup var-
lıklarını kaybetmeye ça-
lışmışlardı. Evi kim bilir 
nereden getirilmiş, kara 
kara taşlarla örtülüydü. 
Ecdatının tam nereden, 
Anadolu’nun tam hangi 
bölgesinden geldiğini 
bilen, evinin ne zaman 
yapıldığını gören yoktu. 
Eskiden bu yörede bü-
tün evler taş örtülüydü. 
Şimdi onun evi kalmıştı 

yalnız böyle örtüyle. Bu 
nedenle de gerektiğin-
de usta bulamıyor, bazı 
defa damlalar tavanı de-
lip ona “ misafir” oluyor-
lardı.
Hayli sonra kendine 

geldiğinde, bedeninde 
bir canlılık, içinde bir 
sıcaklık hissetti. Baştan 
ayağa yanıyordu. Yata-
ğından zıplayıp kalktı. 
Odayı birkaç dolandı. Mi-
safiri aradı gözleri. Bu-
lamadı. Salonu ve evin 
öbür odalarını yokladı, 
kimseler yoktu. Allah ! 
Allah !... Ben, rüya mı 
gördüm, yoksa düşün-
cesiyle odasına döndü. 
Yan taraftaki sandalye-
nin üzerinde üstü beyaz 
örtülü bir şey gördü. 
Kaldırıp, baktı. Kapaklı, 
kalaylı ak pak bir tepsi. 
Kapağını açınca genizle-
rine nefis akıtma kokusu 
doldu. Halâ sımsıcaktı-
lar. Kendi elleriyle yap-
tığı belliydi. Birini aldı, 
ağzına attı, yudumladı. 
Sevindi, çok sevindi. 
Bu sevinçle kendini dı-
şarı attı. Etrafı seyretti. 
Ortalık günlük güneşlik, 
ilkyaz çiçekleri açmış, 
etraf kuş cıvıltısına, kuzu 
meleyişine gark olmuştu. 
Derin, derin soluk aldı. 
Göğsü birkaç kere ka-
barıp indi. “ Gelir, gene 
gelir, beni bırakmaz “, 
diye bağıracağı geldi, 
bağıramadı, duyan olur 
korkusuyla.  Elbette ağ-
latan Mevlâm, beni yeni-
den güldürecek!“ sevinci 
çöreklendi içine.

Mustafa BAYRAMALİ

Dağ Başında Bahar 
                           - Anama -

Dağ başında doğduğum evin 
Mandalına ne zaman dokunsam 
Kapısının açılışı gıcır gıcır, hüzünlü. 
Avlumuzdaki ayva çiçek açmış 
Çiçekler canciğer arıların esiri 
Bir onlar 
Kendi şarkılarıyla etrafımda 
Sanki her birinde 
                               uzatılan eski bir dost eli. 
Bir gün yeşerir umuduyla 
Avlu boyunca diktiğimiz 
                                 erguvan fidanları 
Sen ebediyete göç edeli 
Yıldan yıla daha da gürbüzleşti 
Tombul tombul açtı 
Mor, beyaz tomurcukları 
Senin o nasırlı ellerinin 
                               dokunmasını beklerken. 
Bu yılın baharında da 
Issız baba ocağında 
Yalnızlığımın 
              yalnızlığını yaşarken 
Avlumuzda tüm çiçekler 
Mehtaplı gecenin 
Yarına gebe kucağında 
                                 göre gör açtı.
Her biri sensiz 
Sana kokuyor 
Jaleli bahar sabahında. 
                                                 
                                                 Durhan ALİ

Ağır Gelmez Mi?
(Ölüm her zaman zamansız gelir.)

 28.08.2015 yılında rahmetine kavuşan 
RM'ya...

Gidip de gelen var mı oralardan
Dönen var mı anılarda kalanlardan
Unutulur mu hiç kalplerde yaşayanlar
Sevgiliye çok çok zamansın kavuşanlar?

Ağır gelmez mi sarılmak toprağına
Binlerce can verilmiş olsa da uğuruna?
Nimetini topraktan alsan da koca Dün-

ya...
Ne fark eder
Gömdüysen içine büyük bir Dünya.

Doktorlar çare bulur mu sormadan,
Senden dışarıda büyüyorsa yaran...
Ne çabuk gelip geçiyor zaman,
Sana kavuşmaya doğru, anlamadan...

28.08.2016 y.
                                        İsmet İSMAİL 

  Baba,
 Bügün benim doğum 

günüm! On sekizinci yaş 
günümü yine sensiz ge-
çirdim. Herkez geldi, sen 
gelmedin, gelemedin, 
baba. Annem, ben üzül-
meyeyim diye kuzenleri 
ve  komşuları, herkesi 
davet etmiş. Bilirsin, pek 
sever böyle kutlamaları. 
O kadar kızın içinde sa-
dece ben ve Ali ağabe-
yim erkeğiz. Sen yoksun 
diye onu oturttum baş-
köşeye, baba. Kızmadın 
değil mi bana?  Ben de 
yanına kıvrıldım hemen. 
Artık büyüdüm ya ben! 
Baktım, kendine votka 
döküyor gizli gizli, şişesi 
de masa altında. Sanki 
görmedim ama, görme-
miş gibi yapıyorum ben 
de. “Hani bana”, deyince, 
hala küçükmüşüm ceva-
bı geliyor, baba. Ben hep 
küçüğum onların gözün-
de. Büyüyemedim gitti. 
Ama büyüdüm, baba! 
Sen beni henüz on ya-
şımdayken bırakıp git-
tin ya gurbete, işte ben 
o gün büyüdüm, baba. 
Ben, yalnızlığın, hasre-
tin, özlemin, bekleyişin 
ne olduğunu daha ufa-
cık çoçukken öğrendim. 

Kor gibi yandım bekler-
ken her doğum günüm-
de seni. Hep annemden 
gizli ağladım, görup de 
üzülmesin, diye. Ya an-
nem, baba, nasıl ağladı 
bir bilsen, nasıl bekledi 
seni. Her telefon ya da 
kapı çaldığında nasıl da 
heyecanlanırdı sensin 
diye, baba. Ama sen 
gelmedin! Hatırlıyorum 
da, hava almaya çıktı-
ğımızda  ya da pasta-
haneye oturduğumuzda, 
senden konu açılınca 
nasıl da yumardı o yeşil 
gözlerini, nasıl da  hıç-
kıra hıçkıra ağlardı kim-
seden utanmadan.  O 
zamanlar Ahsen ablam, 
hani annemin kuzeni ve 
Ali ağabeyin kızkarde-
si olan, işte o,  o teselli 
ederdi ikimizi. Kaç defa 
onun omzunda ağladım 
bir bilsen, baba? Kaç 
defa hep onlara kaçtım 
seni anlatmak için. Bi-
tip tükenmek bilmeyen 
hayallerim ve planlarım 
vardı seninle ilgili. Ona 

anlatırdım hepsini. Ca-
nım ablam,  her işini 
bırakıp beni dinlemeye 
başlardi. Hatta o da çe-
şitli çeşitli fikirler verirdi. 
Nerden bulurdu onları, 
bir türlü çözemedim? 
Gelmedin ama, baba! 
Seninle ilgili hiç bir haya-
limi gerçekleştiremedin 
ben. Halbuki yapmak is-
tediğim o kadar çok şey 
vardı ki seninle. Unuttun 
mu, baba, bizi? Biz hep 
bekledik! “On beş gün 
sonra”, “İki ay sonra”, 
“Bir yıl sonra geleceğım”, 
deyipte döneceğin günü  
bekledik.
       Biliyor musun, 

baba, artık liseli oldum 
ben. Allah’ın izniyle, üni-
versiteyi de bitirıp polis 
olacağım. En büyuk ha-
yalımdi, bilirsin ya. Unut-
madın değil mi? Unut-
tun, baba, unuttun! Beni 
de, annemi de, unuttun 
sen! Benim beklemeye 
gücüm kalmadı, baba. 
Kapılar çalındığında 
deliler gibi koşmuyoruz 

annemle açmak için. 
Adın geçtiğinde eskisi 
gibi boynumuz bükül-
müyor, ağlayamıyoruz 
bile. Kalbim hızla çarp-
maya başlamıyor, baba, 
alt komşumuzun kızını 
babasının kuçağına atla-
dığını gördüğüm zaman. 
Yokluğuna o kadar alış-
tırdın ki bizi senelerce...
 Ben büyüdüm, baba, 

sensiz büyüdüm! Sen-
den öğrenmem gereken 
her şeyi ellerden öğren-
dim ben. Tıraş olmayı 
ve araba kullanmayı 
Ali ağabeyimden; de-
demden de bahçe kaz-
mayı, ekmeyı-biçmeyı; 
masallar yazmayı bile 
öğrendim, baba, Ahsen 
ablamdan; arada yazıyo-
rum bir şeyler o da hata-
larımı düzeltiyor. 
       Bugün benim on 

sekizinci doğum günüm, 
baba! Sen yine gelme-
din, gelemedin! Bana en 
güzel hediyeyi yine sen 
verdin, baba. Yokluğunu, 
baba, yokluğunu! Sen 
belki bizi çoktan unuttun, 
ama ben unutmadım, 
baba, unutamam! Seni 
çok özledim, baba! Ben 
seni çok özledim...
              Şefika REFİK

Babama Mektup
- Öykü -
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КЪРДЖАЛИХАБЕР
Düşen helikopter pilotunu kurtaran Şenay Süleyman’a ödül

12.sınıf öğrencisi Şenay Süley-
man ve Bulgar Kızılhaç Örgütü 
(BÇK) Kırcaali İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Jana Çakıro-
va-Şukerska, Sivil Cesaret İçin 

Ödül’e layık görüldüler. Ödül, 
Kırcaali Kamu Denetçisi Rasim 
Musa ve sivil toplum örgütleri ta-
rafından 22 Eylül-Bulgaristan’ın 
Bağımsızlık Günü arifesinde bu 

yıl ikinci kez verildi.
Birkaç gün önce Şenay Sü-

leyman fedakarlık göstererek, 
Kırcaali İlçesi’nde düşen bir he-
likopterin pilotuna yardım etti. 

Şenay, 9 Eylül 2016 tarihinde 
Çerna Skala (Karakaya) köyü 
yakınlarına düşen bir helikop-
teri görünce ona ulaşmak için 
yaklaşık bir kilometre koşuyor. 
Düşen helikopterin pilotunu kan 
içinde ve bacakları kırık halde 
buluyor. 

Helikopterin patlaması duru-
munda ölümden kurtulması için 
pilotu akan yakıttan uzaklaş-
tırıyor. Daha sonra ilk yardımı 
yapıyor. Hemen 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ni arıyor. Kaza yerine 
Kırcaali Acil Yardım Merkezi 
tarafından gönderilen bir am-
bulans ve ayrıca itfaiye ve polis 

ekipleri geliyor. 
Cesur kız, Kırcaali Dr. Atanas 

Dafovski Hastanesi Travmato-
loji Bölümü’nde yatan pilotun 
durumunu öğrenmek için ziya-
retinde bulunuyor. Birbirlerine 
isimlerini sormadan ayrıldıkları 
için üzgünlük duyuyor. 

Şenay Süleyman, Kırcaali’nin 
Petlino (Horozlar) köyünde dün-
yaya geldi. 

Kırcaali Vladimir Dimitrov-
Maystora Lisesi’nde 12.sınıfta 
okuyor. Sivil toplum örgütleri 
tarafından ödüllendirilmesi öne-
rildi. 
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Zorunlu trafik sigortasına 
zam geliyor

1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren motorlu araç sahip-
lerinin zorunlu olarak yap-
tırması gereken Sivil So-
rumluluğu Sigortası’na zam 
gelecek. Sigorta şirketleri, 

zorunlu sigorta poliçesi fi-
yatının yüzde 5-10 oranında 
artmasını bekliyor. 
Yılın son iki ayında motorlu 

taşıt sürücülerinin yaklaşık 
yüzde 70’i sigorta poliçele-
rini yeniliyor. Bu yüzden şu 
anda sigortacılar Sivil So-
rumluluğu Sigortası’nın yeni 
fiyatlarını hesaplıyor. 
Yeni müşteriler kazanmaya 

çalışan sigorta şirketleri ge-
nelde kampanyanın doruğa 
ulaştığı sırada daha uygun 
fiyat teklifinde bulunuyor, 
fakat bu kısa bir süreliğine 
yapılıyor. 
Önümüzdeki yılın başında 

sigorta poliçesi fiyatlarına 
ortalama yüzde 20 oranında 
zam gelmesi bekleniyor. Fa-
kat emlakçılar şimdilik poli-
çe fiyatlarında artış olduğu-
na dair bilgi almış değil.

Bir sigorta şirketinde icra 
müdürü olan Stoyan Proda-
nov, “Zorunlu trafik sigorta-
sına zam geleceği belli ama 
oranı belli değil. Başka tür-
lü de olamaz, çünkü sigor-
tacıların tazminat ödemesi 
gereken kazalar azalmıyor. 
Tazminat tavan ücretlerinde 
artış oluyor, üstelik mahke-
meler de gittikçe daha çok 
sayıda ve daha çok miktar-
da tazminat ödenmesi ka-
rarı alıyor ve bunun için ya-
pılan harcamaların karşılığı 
sigorta yaptıran kişilerden 
toplanması gerekir” dedi.
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Başmüftülük, Bursluluk Sınavı 
ve İmam-Hatip Kursu düzenliyor 

Bulgaristan Başmüftülüğü, 
2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılında üniversitelerde 1.sınıf tıp 
öğrencileri için bursluluk sınavı 
düzenliyor. Sınava katılmak is-
teyen tıp öğrencileri Başmüftü-
lük İrşat Dairesine başvuruda 
bulunabilirler. Başvuru süresi 
21 Ekim 2016 tarihinde dola-
cak. Başvuru için gerekli olan 
belge öğrenci karnesidir. 
İ r t ibat  b i lg i ler i :  e -mai l: 

i r s h a d @ g r a n d m u f t i . b g , 
r.shamatarev@grandmufti.bg. 
Tel: 0895504480

Başmüf tü lük , 
öte yandan 2017 
yılında Plovdiv’in 
(Filibe) Ustina kö-
yünde imam-ha-
tipler yetiştirmek 
üzere 9 aylık kurs 
düzenliyor. 
Başvuru koşul-

larında başvu-
racak adayların 
16-45 yaş ara-

sında Bulgaristan vatandaşları 
olması, okuma yazma bilmesi, 
Bölge Müftüleri tarafından 
önerilmiş olması, adli sicili te-
miz olması ve dini faaliyette 
bulunmasını engelleyici has-
talıkları olmaması belirtiliyor.
Başvuru dilekçeleri Ustina, 

Krayreçna Sokağı, N: 17, Ro-
dopi İlçesi, Plovdiv ili adresin-
de 30 Aralık 2016 tarihine ka-
dar kabul edilecek. 
İ r t i b a t  b i l g i l e r i :  Te l : 

0877506071
İmam-Hatip Kursu Müdürü: 

Selim Mehmet
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