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Sofya’da ırkçı gösterilerde “Türklere Ölüm” sloganı atıldı

Bulgaristan'da yabancı düş-
manı “Ulusal Direniş” adlı bir 
örgütün organizasyonunda 
başkent Sofya, Burgaz ve 
Harmanlı’da sığınmacılar ve 
Türk karşıtı yürüyüş ve göste-
riler düzenlendi.
Sofya merkezinde Sveta Ne-
delya meydanında toplanan 
göstericiler, “Dedelerimiz gö-
revini yerine getirmişti. Şimdi 
sıra bizde” yazılı pankart aça-
rak, “Türklere Ölüm” ve “Bul-
garistan Bulgarlarındır, yaban-
cılar dışarı” sloganları attılar.
Yüzlerce gencin katıldığı gös-
teride konuşan Ulusal Direniş 

lideri Petır Nizamov, Bulga-
ristan’daki "camilerin silah 
depoları olduğunu” belirterek, 
“Başbakan Boyko Borisov’un 
hükümeti, Bulgarların evleri-
ne istenmeyen, kökü ve geliş 
amacı bilinmeyen şüpheli ya-
bancılar yerleştirmek istiyor. 
Biz buna izin vermeyeceğiz.” 
dedi.
Bir süre önce Türkiye sınırı ya-
kınlarında yasa dışı yollardan 
giriş yapan Arap ve Afrika kö-
kenli sığınmacıları yakalayıp, 
kollarına kelepçe takan bir 
çetenin liderliğini yapmaktan 
hakkında soruşturma yürütü-

len Nizamov, bu çetelerin tüm 
ülkede “devletin sağlayamadı-
ğı güvenliği sağlayacaklarını” 
öne sürdü.
Daha sonra yoğun güvenlik 
önlemleri altında yürüyüşe 
başlayan ve Sofya’da tek olan 
Banya Başı Camisi'nin önün-
den geçen kalabalık burada 
Türklere kin ve nefret slogan-
ları attı.
Göstericiler gündüz saatle-
rinde sığınmacıların toplandı-
ğı Mariya Luiza Caddesi'nde 
yaptıkları yürüyüşünü tamam-
lamadan önce, Sofya’da yak-
laşık 3 bin sığınmacıyı barın-

dıran 3 mülteci kampının ka-
patılması ve burada yaşayan 
yabancıların sınır dışı edilmesi 
için hükümete iki hafta süre 
verdi.
Yaklaşık 3 bin 500 sığınma-

cının bulunduğu Harmanlı’da 
daha küçük çaplı bir gösteri 
düzenleyen ırkçılar, Burgaz 
şehrinde de bölgede yeni sı-
ğınmacı kampları kurulacağı 
iddiasına tepki gösterdi. AA

Çorlu iş adamlarından, Kırcaali 
Ticaret Odasına ziyaret 

Türkiye’nin en büyük sanayi mer-
kezlerinden biri olan Çorlu mer-
kezli İş İnsanları ve Sanayicileri 
Derneği (ÇİSAD) yönetimi Doğu 
Rodopların başkenti Kırcaali’ye 

tanışma ziyaretinde bulundu. 
Konuklar Kırcaali Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu tarafından kar-
şılandı. 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Alyoşa Sinabov, basına 
yaptığı açıklamada, “İki dernek 
ortak girişimlerde bulunmayı ka-
rarlaştırdı. Bizler, Çorlu ve Kırca-
ali ve tüm ülkede iş dünyası ara-

sında köprü olacağız. Çorlu’da 
2800 fabrika ve şirket bulunuyor” 
dedi. 
Konuklara hitaben konuşmasın-
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Türkçemizin Güzellikleri
Bizler, Türkçeyi ana-

larımızdan ve aileleri-
mizden öğrendik. Onlar, 
Bulgaristan’ın Delior-
man bölgesinde yaşa-

mış olan büyüklerinden 
öğrenmişlerdi. Resmî 
dilin Bulgarca olduğu bu 
ülkede ve farklı bir kül-
türün içinde yaşadıkları 
için Resmî dil olan Tür-
kiye Türkçesini öğrenme 
imkânları da kısıtlıydı. O 
nedenle de yerel Türkçe 
diyebileceğimiz bir aile 
ve köy diliyle konuşuyor-
lardı. Dilbilimde bu yerel 
dillere ağız veya diyelek 
(dialekt) denir. 
Bizim konuştuğumuz 

ağız “Deliorman ağzı” 
idi. Kelime varlığı ve 
gramer kuralları bakı-
mından Türkiye Türkçe-
sine çok yakın olmasına 
rağmen, yine de önemli 
farklılıklar bulunuyordu. 
Bugün de Deliorman 
ve Dobruca ağızların-
da Türkiye Türkçesinde 
bulunmayan birçok ke-
limeler mevcuttur. Söz 
konusu kelimeler genel-
likle Kuzey veya Kıpçak 
kökenlidirler. Bu sözler 
farklı bir yazının konu-
su olacaklarından biz 
Türkçemizin güzellikleri 
konusuna dönelim. 
Türkiye dışındaki Türk-

ler, Türkiye’den gelenle-
rin veya konuk oldukları 
Türkiyeli yakınlarının 
Türkçe konuşmalarına 
bayılırlar. Bunun nede-
ni kullandıkları sözlerin 
onların ağzında kula-
ğı okşayacak şekilde 
seslendir i lmeler idi r. 
Örneğin L sesi, kelime 
başlarında veya son-
larında inceltilerek te-
laffuz edilir. Bizim gibi 
lamba, lokum, laf, la-
bada, lakırtı, lokomotiv, 

demezler. Nasıl söyler-
ler? Andığımız kelime-
lerdeki L sesleri incelti-
lerek söylenir ve şöyle 
olur. L’amba (lâmba), 

l’okum, l’af, l’abada, 
lâkırdı, l’okomotiv. L ile 
başlayan bu kelimelerin 
tamamı Bulgarlar tara-
fından da kullanılır ama 
sert olarak telaffuz edi-
lirler. Bizler de onların 
dil pratiğini uygulayarak 
incelikten ayrılmışız.
Türkiye dışındaki Türk-

lerin ana dilleri, ister 
istemez hâkim dillerin 
etkisinde kalmakta, on-
lardan farklı kelimeler 
almakta, o dillerin canlı 
konuşmalarından etki-
lenmekte, böylece de 
kendi doğal akışından 
ve söylenişinden uzak-
laşmaktadır. Bu durumu 
gittiğim ülkelerde bizzat 
gözlemlemiş ve tespit-
lerde bulunmuşumdur. 
Yabancı diller sadece 
yerel Türkçe ağızlara 
yeni kelimeler vermekle 
kalmıyor, onların cümle 
yapısını ve kelime dizi-
sini de etkiliyor, Türkçe 
cümleleri allak bullak 
ediyor. Bunu özellikle 
Gagavuzca’da en açık 
olarak görebiliyoruz. 
İşte bu yabancı dillerin 
etkisinden kurtulan dış 
Türkler, Türkçeyi daha 
güzel ve tatlı konuşma-
ya başlıyorlar. 
Bilindiği gibi dilimiz, 

karşılıklı konuşmalarda 
nezaket ifade eden bir-
çok söz ve ifadeler ya-
ratmıştır. Bunları yerinde 
kullanabilmek, kişinin 
kültürü ve ruh inceliğini 
gösterir. Başka dillere 
göre bu ifadelerin sayısı 
az değildir. İddialarımızı 
bazı örneklerle açıklığa 
kavuşturmaya çalışalım. 

Bizler, en çok selam ve-
rip alan insanlarız. Bir 
yakınımız veya komşu-
muz, uzaktan da gelmiş 
olsa, yakından da gel-
miş olsa, ona mutlaka 
“hoş geldin (iz)” deriz. 
Aynı şeyi Bulgarlar için 
söyleyemeyiz. Hal ha-
tır etmekte üstümüze 
yoktur: N’asılsın(ız)? 
Evdekiler nasıl? Annen, 
baban, çocuklar? Ce-
vaplar: Çok şükür ham-
dolsun. Yaşamağa çalı-
şıyoruz. Sizde ne var, ne 
yok? 
Konuk olduğumuz ha-

nede sofra verilmişse 
yemek sonunda şükür 
kelimeleri kullanırız: Eli-
ne sağlık hanım teyze! 
Veya, ocağınıza bere-
ket. Allah ziyade etsin. 
Çaylar içilir, teşekkür 
edilir: Eline sağlık kızım, 
çayların pek nefismiş. 
Cevap: Afiyet olsun!
Evlenme düğününe 

gideriz. Önce düğün 
sahip ler ine yönel ik 
sözler söylenir: Düğü-
nünüz mübarek olsun! 
Hayırlı uğurlu olsun. 
Genç evlilere yönelik 
dilekler: Allah geçim 
versin! Allah mutlu et-
sin! Allah bir yastıkta 
kocatsın. Bir yastıkta 
kocayın inşallah. Çocuk 
dünyaya gelir, dilekler 
yağar: Gözünüz aydın! 
Çocuğunuz olmuş, teb-
rik ederiz. Analı babalı, 
neneli, dedeli büyüsün. 
Allah uzun ömür versin. 
Allah hatadan belâdan 
korusun. Doğum günü 
dilekleri: Doğum günün 
kutlu olsun. Yeni yaşın 
kutlu olsun. Nice nice 
yaşlara, nice nice yaş 
günlerine…
Acı günlerimiz için 

bile teselli edici ve gö-
nül alıcı sözlerimiz var: 
Başın sağ olsun. Allah 
sabır versin. Babanızın 
mekânı cennet olsun. 
Ruhu şad olsun. Allah 
kabir rahatlığı versin. 
Bir şeye niyetleniriz “in-
şallah” deriz; bir şeye 
imrenir iz maşal lah” 
veya “Allah nazardan 
saklasın” deriz. Bir iste-
ğimiz varsa onu mutlaka 
“lütfen” sözüyle birlikte 
söyleriz. Veya “sizden 
bir şey rica etsem acep 
zahmet olur mu?” Ço-
cuklarımızdan bir şey 
yapmasını isterken bile 
kesin buyruk (emir) yeri-
ne soru cümlesi kullanı-
rız: “Oğlum bana bir su 
getirir misin?”
Günlük veya telefon 

görüşmelerimizde dahi 
kendine hitap edilen 
kişi, arayana cevaben, 
“efendim baba, efendim 

oğlum, efendim kızım, 
efendim hocam, efen-
dim komutanım, efen-
dim anne, efendim kar-
deşim, efendim abim” 
ifadelerinden birini kul-
lanır. Öğretmenliğim 
zamanlardan hatırlarım: 
Öğrenciler öğretmenle-
re “öğretmen arkadaş”, 
“müdür yoldaş” diye hi-
tap ederlerdi. Askerde 
komutanlara “arkadaş 
binbaşı”, “arkadaş baş-
çavuş” diye hitap edilirdi. 
Telefon görüşmelerinde 
kullandığımız “alo” sözü 
bile Türkiye’de “al’o” 
şeklinde söylenir.
Türkiye Cumhuriyetin-

de öğretmen olduğumda 
en çok dikkatimi çeken 
husus öğretmenlerle öğ-
rencilerin diyalogları ol-
muştu. Bulgaristan’daki 
öğretmenler her adımda 
çocukları sert sözlerle 
susturmaya çalışırken, 
Türkiye öğretmenleri-
nin dilinden sanki bal 
akıyordu: Oğlum, ço-
cuğum, evlâdım, kızım, 
yavrum, biraz sabırlı 
ol, arkadaşlarına engel 
olma v.s. Öğrenciler de 
aynı şekilde “öğretme-
nim, hocam, müdürüm” 
sözleriyle hitap ediyor-
lardı. Kelimelerin sonun-
daki -ım,-im,-um,-üm 
gibi aidiyet ekleri insan-
lar arasındaki yakınlığı 
pekiştiriyordu. Orduda 
bile, “paşam, binbaşım, 
generalim” gibi hitaplar 
da bu insanlar arasında-
ki sevgi-saygıyı arttıran 
sözlerdi. Kullandığımız 
o sihirli kelimelerin bir-
çoğunu başka dillere 
çevirmek ya çok zordur, 
ya da mümkün değildir.
Dilimden geldiğince 

Türkçemizin güzelliği-
ni arttıran nöbetçi ve 
sihirli sözlerimizle ilgili 
düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmaya çalıştım. 
Türkçemiz, dünyanın en 
güzel dillerinden biridir. 
Yapısı bakımından onu 
bitişken diller ailesine 
koyarlar. Maks Müller 
adında bir Alman dilci-
si, Türkçenin yapısının 
yüzlerce dilbilimci tara-
fından oluşturulmuş gibi 
çok düzgün ve sağlam 
olduğunu söyler. Ancak 
dedelerimiz, yabancı dil 
hayranlıklarından dolayı, 
haddinden fazla yabancı 
kelime ve terkipleri onun 
bünyesine sokarak bo-
ğulur hale getirmişler-
dir. Bize düşen dili ken-
di iç kanunlarına uyarak 
daha çok geliştirmek ve 
daha da güzelleştirmek-
tir.
                 İsa CEBECİ

İsa CEBECİ

Öğretmen maaşlarına 
yüzde 10 zam

Beklendiği gibi önümüzdeki yılın başında öğretmen 
maaşlarına yüzde 10 oranında zam yapılacak. Zam 
kararını Başbakan Boyko Borisov, sendikacılarla yap-
tığı görüşmenin ardından duyurdu. Başbakan, bundan 
üç ay önce Arena Armeets Spor Kompleksi salonun-
da gerçekleştirilen Ulusal Öğretmenler Buluşmasın-
da bu kararı duyurmasından dolayı Eğitim ve Bilim 
Bakanı Meglena Kuneva’yı eleştirmişti. 

Eğitim sektörü için 2017 yılına ilişkin 223 milyon 
leva ek kaynak tahsis edileceğini duyuran Borisov, 
“Bu mümkün, çünkü gelir kurumları, İçişleri Bakanlığı, 
Devlet Milli Güvenlik Ajansı, savcılık gibi kurumların 

faaliyetleri sonucunda hazinede 1,6 milyar leva daha 
fazla kaynak toplandı ”dedi. 

Eğitimde ödenen maaşların yükseltilmesi için 126 
milyon leva ilave kaynak, genel olarak eğitime ilişkin 
ek giderler için ise 223 milyon leva harcanacak. 

Öğretmen maaşların artması, uzun yıllardır öğret-
menlik yapanların olduğu gibi eğitim sisteminde en 
düşük maaşla yeni çalışmaya başlayan acemileri de 
kapsayacak. 

Sendikal örgütler tarafından yapılan hesaplara göre 
genç öğretmenlerin maaşlarına en ciddi oranda artış 
yapılacak. Daha yaşlı meslektaşlarının maaşlarına ise 
daha mütevazi bir oranda zam gelecek. 

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu-
na (KNSB) bağlı Bulgaristan Öğretmenler Sendikası 
Başkanı Yanka Takeva, “Eğitim için tahsis edilen mali 
kaynaklardan 100 milyon leva doğrudan öğretmen 
maaşlarının yükseltilmesi, 26 milyon leva ise 1 Ocak 
2017 tarihi itibariyle asgari işçi ücretinde yapılacak 
artışı karşılamak için harcanacak. Yüksek teknoloji-
ler sektöründe çalışan öğretmenler için ilave olarak 
3 milyon leva sağlanması kararlaştırıldı. Yurt dışında 
kilise okullarına giden çocuklar için de ilave olarak 1,5 
milyon leva destek verilecek” diye bildirdi. 

Takeva, maaşların öğretmenlerin görevleri ve sa-
hip olduğu eğitim derecelerine göre yükseltileceğini 
bildirdi. Kreş ve anaokullarda çalışan öğretmenlerin 
yanı sıra eğitim kurumlarında yardımcı personelin 
maaşlarına da zam getirileceğini açıkladı. 

Filibe Muradiye Camii’nde 
Aşure Еtkinliği

Filibe Muradiye Camii’nde geleneksel Aşure etkinliği 
düzenlendi. Etkinlik Filibe Bölge Müftülüğü ve Müslü-
man encümenliği tarafından organize edildi. Usta aşçı-

lar tarafından hazırlanan Aşure tatlıları özel paketlenip 
vatandaşlara dağıtıldı. 

Aşure geleneği Bulgaristan’ın diğer bölgelerinde ol-
duğu gibi Filibe’de de yaşatılmaktadır. 

Muharrem ayının 10’cu günü aşure günü olarak kut-
lanmaktadır. 
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Rotary Kulübü, Kırcaali’de “Liderlik ve 
Toplum İmajı” konulu seminer düzenledi

Rotary Kulübü, Bulgar 
toplumunda gerçek imajı-
nı arıyor ve bununla ilgili 
olarak Kırcaali’de “Lider-
lik ve Toplum İmajı” ko-
nulu seminer düzenledi. 
Etkinlik, Kırcaali Rotary 
Kulübü’nün 20. kuruluş 
yıldönümü kutlamaları 
kapsamında yapıldı. Se-
minerde konuklar ara-
sında Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis ve 
eski guvernörler hazır 
bulundu. Foruma tüm ül-
keden rotary kulüp üyeleri 
katıldı. 

Seminerin açılışı gele-
nek üzerine Bulgaristan 
milli marşı ve Uluslararası 
Rotary Kulübü’nün marşı-
nın çalmasıyla yapıldı. 

Kısa konuşmasında 
Kırcaali Rotary Kulübü 
Başkanı Sebahattin Gök-
çe, şehrimizin ülkenin en 
güneşli şehri olup, su kay-
nakları ve muhteşem bir 
doğaya sahip olduğunu 
vurguladı. Gökçe, “Doğal 
ve kültürel zenginliklere 

de bol bol rastlanır. En 
değerli olan ise toplumun 
motoru haline gelen etnik 
mozaiktir” dedi.

Bulgaristan Rotary Ku-
lübü Guvernörü İvan 
İvanov, tebrik konuşma-
sı yaptı. İvanov, forumun 
bu yıl için öncelikli semi-

nerlerden biri olup, son 
derece büyük önem arz 
ettiğini belirtti. 

Eski dönem Bulgaristan 
Rotary Kulübü Guvernö-
rü Nina Miteva, liderliğe 
giden yolun uzun olup, 
bunun için Rotary kulüp-
lerinin eşsiz bir şans ver-

diğini vurguladı. 
Belediye Başkanı Hasan 

Azis, Kırcaali’nin yaşa-
mak için en heyecan ve-
rici yerleşim yerlerinden 
biri olduğunu belirtti. Şim-
diye kadar Kırcaali Rotary 
Kulübü’nün 20 yıllık öm-
rünün yarısının Belediye 

Başkanlığı döneminde 
geçtiğini hatırlatan Bele-
diye Başkanı, Orfeyus’un 
heykelinin restorasyonu 
gibi birçok ortak girişimle-
re imza attıklarını ve ortak 
çalışmalara devam etme-
ye hazır olduğunu ifade 
etti. Müh. Azis, “Kırcaali 
Rotary Kulübü’nün ger-
çekleştirdiği çalışmalara 

eğer yüksek not veriliyor-
sa, bu işbirliği yapmamız-
dan kaynaklanıyor” diye 
kaydetti. 

United Partners Halkla 
İlişkiler Ajansı Müdürü 
Mariya Gergova, Rotary 
Kulübü’nün toplumdaki 
imajı konusu üzerine ko-
nuştu.

                Kırcaali Haber

Türkiye’den Rotary kulübü üyeleri, 
bando takımına bağışta bulundu
K ı r c a a l i  R o t a r y 

Kulübü’nün 20.kuruluş 
yıldönümü kutlamaları-
nın gala yeme-
ğinde konuşan 
Kırcaali Rotary 
Kulübü Başkanı 
Sebahattin Gök-
çe, “Türkiye’den 
Rotary kulübü 
üyeleri, Dimitır 
Kondikov’un yö-
nettiği bando ta-
kımına kostüm 
ve aksesuarlar 
için 5000 dolar 
bağışta bulun-
du. Bu parayı 
Türkiye’de ro-
tary kulübü üye-
leri, kendilerinin bastığı 
barış mesajları veren bir 
kitabın satışından elde 
etmişlerdir ”diye açıkla-
dı. Gala yemeğine konuk 
olarak katılan 2440 Böl-
ge Rotary Sekreteri Şa-
ban Rodoplu yapılan ba-
ğış hakkında bilgi verdi. 
Rodoplu, Bulgaristan’da-
ki Rotary kulüplerinin 
üyeleriyle ve özellikle de 
Kırcaali Rotary Kulübü 
ile uzun yıllardır işbirli-
ği yaptıklarını hatırlata-
rak, Bulgaristan Rotary 
Kulübü eski guvernörü 
Lüben Atanasov ve eski 

Kırcaali kulüp başkanları 
Nasko Nastev ve Cevdet 
Adem’in buna büyük kat-

kıları olduğunu kaydetti. 
Cevdet Adem, ban-

do takımının başarı-
larına değindi. Takım, 
İtalya’da 2008’de ve 
Yunanistan’da 2010’da 
düzenlenen dans grand 
pr ix müsabakaların -
da birinciliği elde etti. 
2011 ve 2014 yılların-
da İtalya’nın Rimini 
ve Vinci şehirlerinde, 
2015’te Hırvatistan’da ve 
20016’da Macaristan’da 
katıldığı yarışmalarda bi-
rinci yerleri kazandı. 
Cevdet Adem, aynı şe-

kilde muhafız takımının 

başarılarına da değindi. 
2010’da Yunanistan’da 
grand prix müsabaka-

larında birinciliği elde 
eden takım, daha son-
ra 2011 ve 2014 yılla-
rında İtalya’da, 2015’te 
H ı r v a t i s t a n ’d a  v e 
20016’da Macaristan’da 
katıldığı yarışmalarda 
birinci yeri kazandı. 
Sembolik olarak bağış 

çeki, Tophane Rotary 
Kulübü Başkanı Alper 
Deniz tarafından Seba-
hattin Gökçe’ye sunuldu. 
Sebahattin Gökçe, Kır-

caali Rotary Kulübü’nün 
topluma verdiği hizmet-
lerin altını çizerek, ön-
ceki kulüp başkanları-

nın verdiği katkıları öne 
çıkardı. 
Bulgar istan Rotary 

Kulübü Guvernörü İvan 
İvanov, “Kendinizi tanı-
yın ve insanlığa hizmet 
edin” diye çağrıda bu-
lundu. 
Gala yemeğine konuk 

olan Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, be-
lediye yönetiminin Kırca-
ali Rotary Kulübü’nden 
gelen bir ortaklık teklifi-
ne hayır dediğini hatır-
lamadığını ve ileride de 
böyle olacağını söyledi. 
Ş a b a n  R o d o p l u , 

Bursa’dan bir Rotary 
Kulübü ile or taklaşa 
gerçekleştirdikleri Kır-
caali’deki hastaneye 
kuvöz alınmasına ilişkin 
ilk büyük ortak projeyi 
hatırlattı. 
Kırcaali Rotary Kulübü, 

20.kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle tüm ülke-
den kulüpler tarafından 
hediyeler aldı. Kutlama 
etkinliğinde Kırcaali Ro-
tary Kulübü üyelerinin 
Türkiye’nin Edirne şeh-
rinden gelen Rotary Ku-
lüplerinden arkadaşları 
da hazır bulundu. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali’de özel uçak 
tanıtımı yapıldı

Hafta sonu Kırcaali’de gerçekleştirilen özel uçak ta-
nıtımı kapsamında yapılan uçuşların ilk yolcusu Kırca-
alili Anife Koçeva oldu. Bulgaristan’da uçak pilotları ile 
ilgili geleneğe göre ilk önce kadınlar, sonra çocuklar 
ve en sonunda erkekler uçuş yapıyor. 

Sergi için Kırcaali’ye tek kanatlı iki hafif uçak geldi. 
Kırcaali Rotary Kulübü’nün 20.kuruluş yıldönümüne 
adanan özel uçak tanıtımı, Kırcaali Rotary Kulübü 
Başkanı Sebahattin Gökçe’nin girişimi sonucunda 
düzenlendi. 

Onlarca Kırcaalili uçakları karşılamak için şehir çıkı-
şında bulunan uçak pistinde bir araya toplandı. Onla-

rın çoğu, uçaklara en büyük ilgi gösteren çocuklarıyla 
birlikte gelmişlerdi. Kırcaali’den minik Rafet, uçakları 
çok beğendiğini ve onlarla uçmak istediğini söyledi. 
Çocuk, “Uçak pilotu olmak istemiyorum, sadece uçuş 
yapmak istiyorum” diye izah etti. 

Pilot Emil Kalev, “Bu tür uçaklarla uçuş yapmak için 
cesaret, bilgi ve para isteniyor. Orta sınıf mensubu 
olan her bir Bulgaristan vatandaşı artık bunu yapmayı 
göze alabilir” diye konuştu. 

Bulgaristan Hafif Hava Araçları Derneği üyesi Mom-
çil Atanasov, bir kilometrelik asfalt yolun insanı hiçbir 
yere götüremeyeceğini, ama bir kilometrelik asfalt 
uçak pistinin birçok yere götürebileceğine dair kesin 
konuştu. Kırcaali’nin sahip olduğu uçak pistiyle Sofya, 
İstanbul ve Bükreş’ten gelecek misafirleri karşılamak 
için benzersiz bir şansı olduğunu belirten Atanasov, 
“Şehir havadan izlendiğinde mimarisi ve Su Aynası 
ile çok güzel” dedi. 

Atanasov, Kırcaali’deki uçak pistinin restorasyonu 
yapılması ve genişletilmesinden yana olduğunu be-
lirtti. Sorunun Rotary Kulübü tarafından da Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis’in dikkatine arz edildi-
ğini açıkladı. 

Hafif uçakların artık herkese erişebilir durumda ol-
duğunu ve çoğunun lüks bir araç fiyatına satıldığını 
ifade etti. Tanıtımın amacı, Kırcaalileri uçaklarla ta-
nıştırmak ve çocukları havacılığa özendirip, onların 
fizik ve matematik derslerini daha özenle okumalarını 
sağlamak olduğunu söyledi. 

Momçil Atanasov, ülkemizde hafif hava araçlarının 
tamamen özel sektöre ait olduğunu ve branşın çok 
dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Devletin bu 
branşa destek vermediğini, fakat engel de olmadığı-
nı kaydetti. KH
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Hasta çocuk velilerinin protestosu 
Hasta çocukları olan 

anne ve babalar, Sofya’da 
protesto eylemi gerçek-
leştirdi. Protestonun se-
bebi Çocukları Tedavi 
Fonunun çalışmalarının 
efektif olmaması ve fon 
aleyhine ihbarlarda bulu-
nulmasıdır. 

Protestocular, Çocukları 
Tedavi Fonu Müdürü Prof. 
Dr. Vladimir Pilosov’un 
görevini gerektiği gibi ye-
rine getirmediğini ileri sü-
rerek, hemen istifa etme-
sini, fonun ise revizyona 
tabi tutulmasını ısrar etti. 

Ebeveyn le r,  Fonun 
esk i  müdür ü  Pave l 
Aleksandrov’un göster-
melik bir operasyonla 
gözaltına alınmasının ar-
dından Prof. Dr. Pilosof’un 
müdürlüğe atanmasından 
bu yana fonun efektif ça-
lışmadığını ve sistemin 
çalışılmaz hale getirildiği-
ni ileri sürdü. 

Ebeveynler, çocukların 
tedavisine ilişkin yapılan 
başvuruların onaylanma-
sının uzun süre geciktiril-
mesi ve tedavi için kasten 
yurt dışına değil de, yurt 
içine yönlendirilmesinden 

yakındı. 
Protesto başlamadan 

birkaç hafta önce görevle-
rinden istifa eden Tedavi 
Fonu Kamu Kurulu Üye-
leri, fonun nasıl çalıştığını 
ve onların istifa etmeleri-
ne neden olan memnuni-
yetsizliklerinin neden kay-
naklandığını anlattı.

Onlar  Tedav i  Fonu 
Kamu Kurulu’nun nisan 
ayından şimdiye kadar 

gerçekleştirdiği oturum-
larda ilgili verileri tanıttı. 
Bu verilere göre çocuk-
ların tedavisine ilişkin 
yapılan başvurulardan 
4792’sinin değerlendiril-
diği, 117’si ile ilgili sadece 
bir görüş beyan edildiği, 5 
ile ilgili hiçbir görüş beyan 
edilmediği, 30 başvuru ile 
ilgili ise herhangi bir teda-
vi teklifinde bulunulmadığı 
ve tedavi ücreti belirtilme-

diği ortaya çıktı. 
Üyelerin ifadelerine göre 

47 çocuğun tedavisine 
ilişkin karar tutanakların-
da ve Kamu Kurulu otu-
rumlarının tutanaklarında 
hatalar bulunuyor. Kamu 
Kurulu Üyeleri’nin bu tu-
tanakları imzalamayı red-
detmelerinin nedeni de 
bundan kaynaklanıyor. 

Fondaki görevler in -
den ayrılanlar, tüm ve-

rilerin Başbakan Boyko 
Bor isov ’a, Başbakan 
Yardımcısı Rumyana Bıç-
varova ve Sağlık Bakan-
lığına bağlı müfettişliğe 
göndereceklerini duyurdu. 

Kamu Kurulu Üyeleri, 
“Bizim amacımız herhan-
gi bir şahsın aleyhine de-
ğildir, biz sistemin efektif 
olarak çalışmadığını ve 
bundan hasta çocukların 
zarar gördüğünü göster-
mek istiyoruz” diye vur-
guladı. 

Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yapılan açıklamada 
Bakanlık, Çocukları Te-
davi Fonunun yavaş ça-
lıştığı iddialarını reddetti. 
Bakanlığa göre nisandan 
eylül ayının sonuna ka-
dar fon tarafından 870 
başvurunun değerlendi-
rilmesi yapıldı. Bu değer-
lendirmeler üzerine 104 
çocuğun yurt dışında, , 
545’inin ise yurt içinde 
tedavi görmeleri kararı 
alındı. KH

Bursa’dan Ardino Emekliler Kulübüne Bağış
Bursa’da yaşayan 84 

yaşındaki Saffet Gerçek, 
Ardino Emekliler Kulübü-
ne bir oyun seti bağışında 
bulundu. Aslen Ardino’nun 
(Eğridere) Latinka (Türk- 
ürpek) köyünden olup, 20 
yıldan beri Türkiye’de ika-
met eden göçmen, emek-
lileri popüler bir oyun olan 
Okey setiyle sevindirdi. 

Saffet Gerçek ve eşi Mü-
müne Hanım, Ardino’da 
bir ev sahibidirler ve sık 
sık memleketlerine ge-
liyorlar. Kısa bir zaman 
önce Emekliler Kulübüne 
bir çay içmek için otur-
duklarında çoğu emekli-
ler gününü satranç, tabla, 
domino oynayarak renk-
lendirmeye çalıştıkları 
dikkatlerini çekiyor. 

Saffet Gerçek, ”Ben de 
Ardino’daki akranlarımı 
Türkiye’de çok popüler 
olan Okey oyunu setiyle 
sevindirmeye karar ver-
dim. Bu oyun Domino 
oyununun oynandığı taş-
lara benzer taşlarla oyna-

nıyor” dedi. 
Saf fet Gerçek, 1932 

Latinka köyünde çok ço-
cuklu bir ailede dünyaya 
geldi. 22 yaşında dünya 
evine girdi. Üç kız, bir 
oğlu var, 13 torun ve to-
run çocuğuna sahip. Altı 

yıl kendi köyündeki eski 
Türk ilkokulunda öğret-
men olarak çalıştı. Saffet 
Gerçek, geçen asrın 60’lı 
yıllarında Ardino kasaba-
sına göç eden Latinka kö-
yünün ilk sakinlerinden bi-
ridir. Uzun yıllar Ardino’da 
Tarım Kooperatif Birliğin-
de (TKZS) ve Agro En-
düstriyel Kompleksinde 
(APK) muhasebeci l ik 
yaptı. 1989 yılında binler-
ce Bulgaristan Türkleri ile 
birlikte Türkiye’ye zorunlu 
göçe tabi tutuldu. 

Ardino Emekiler Kulübü 
yönetimi ve üyeleri adı-
na kulüp Başkanı Güner 
Mümün, Saffer Gerçek’in 
yaptığı güzel jest için iç-
ten teşekkürlerini ifade 
etti.          Güner ŞÜKRÜ

1 Mayıs 2017’de vizesiz 
Kanada seyahati için ilk adım 

Başbakan Boyko Borisov, Kanadalı mevkidaşı Justin 
Trudeau ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi 
yaptı. Kanada Başbakanının teklifi üzerine yapılan te-
lefon görüşmesinde Kanada’ya yapılacak seyahatlerde 
Bulgaristan vatandaşları için vizelerin kaldırılması ele 
alındı. Görüşmede İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova 
da hazır bulundu. 

Başbakan Trudeau, Bulgar mevkidaşına Kanada hü-
kümetinin Bulgaristan vatandaşları için vizelerin kaldı-
rılmasına yönelik çabaları ve yoğun çalışmaları hakkı-
na bilgi verdi. Trudeau, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 
Kanada’yı daha önce ziyaret etmiş olan vatandaşların, 
Amerika Birleşik Devletlerine seyahat için vize sahibi 
olanların ve iş dünyası temsilcilerinin vizesiz yolculuk 
yapabilmeleri konusunda sorumluluk üstlendi. Ancak 
büyük hacimde evrakların işlenip, sistemde değişiklik 
yapılacağı için teknik nedenlerden dolayı bir gecikme 
olduğu takdirde bu tarihin en geç 1 Mayıs 2018 tarihine 
ertelenebileceği anlaşıldı. 

Justin Trudeau, çok sayıdaki yoklamalar ve Bulga-
ristan tarafından yapılan hazırlıklara ilişkin saptamalar 
ve iki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerleme sonucunda 
bunun mümkün olduğunu belirtti. Kanada hükümeti-
nin bu kararı kilit bir karardır, çünkü Amerika Birleşik 
Devletlerine seyahat eden Bulgaristan vatandaşları için 
vizelerin kaldırılmasına yönelik bir adım olarak kabul 
ediliyor. 

Başbakanlar, ikili anlaşmalar için teknik hazırlık iş-
lemleri yapılması konusunda içişleri ve dışişleri bakan-
larını görevlendirdi. 

Borisov ve Trudeau, 2017 yılı içerisinde karşılıklı zi-
yaretlerde bulunmaları konusunda anlaştı. Bu ziyaret-
ler iki ülke arasında Başbakan düzeyinde ilk ziyaretler 
olacak. 

Mineralni Bani’de 400 kişiye ücretsiz öğle yemeği 
Mineralni Bani (Meriçler) 

İlçesinde başlatılan sosyal 
bir proje kapsamında 400 
ihtiyaç sahibine ücretsiz 
olarak sıcak öğle yemeği 
verilecek. Sosyal Yardım-
lar Ajansı tarafından sos-
yal hizmete yönelik daha 
50 kişinin yer aldığı ek bir 
liste gösterildi. 

İhtiyaç sahiplerine sıcak 
öğle yemeği verilmesine 
ilişkin proje, Gıda ve / 
veya Temel Maddi Yar-
dım Operasyonel Prog-
ramı kapsamında 2014-

2020 AB Yoksullara Yar-
dım Fonu’ndan sağlanan 
f inansman sayesinde, 
programın yönetim organı 
Sosyal Yardımlar Ajansı 

tarafından 
M i n e r a l n i 
Bani Bele-
diyes i  i le 
o r t ak l a ş a 
olarak ger-
çekleştirili-
yor. 

K a m u 
Mutfağı sa-
yesinde 1 
Ekim 2016 

-30 Nisan 2017 tarihle-
ri arasında hafta içi her 
gün temel ve ek hedef 
gruplarına ücretsiz sıcak 

öğle yemeği verilecek. 
Tek başına yaşayan ve 
Sosyal Yardım Yasası’nın 
Uygulama Yönetmeliği’nin 
9.Maddesi gereğince ay-
lık sosyal yardım parası 
alan kişi ve ailelerin, en 
düşük emekli maaşları, 
engelli maaşları, dul ve 
yetim aylıkları, istihdamla 
ilgili olmayan emekli aylığı 
alan tek başına yaşayan 
kişiler ve başka ihtiyaç 
sahipleri de bu programın 
temel hedef grubundadır. 

            Kırcaali Haber

İki mahalle sakinleri 
mevlit düzenledi

Ardino (Eğridere) kasabasının Delimehmetler ve 
Efendiler mahallelerinde yapılan sağlık ve bereket 
mevlidine 200’den fazla kişi katıldı. Dini merasim, 
artık üçüncü yıl iki mahalle sakinlerinin mali desteği 
ile düzenleniyor. 

Mevlide katılan konuklar arasında Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat ve Belediye Genel Sekreteri 
Müh. Kemal Aliev hazır bulundular. 

Byal İzvor (Akpınar) köyü imamı Arslan Hayrula ve 
Ardino Müslüman Encümenliği Başkanı Sezer Sa-
dulov başta olmak üzere yerli hocalar, Kuran tilaveti 
sundu. Ardından okunan mevlitten sonra sağlık ve 
bereket için topluca dua edildi.

Programdan sonra mevlide katılan herkese 
Ardino’dan usta aşçı Suphi İsmail’in hazırladığı dört 
kazan pilav dağıtıldı. 

Mevlid organizasyonu başkanı Mümün Kocaman, 
iki mahalle sakinlerine dini merasime verdikleri mali 
destekten dolayı samimi teşekkürlerini arz etti.
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“Aktif İşgücü Piyasası Politikası” 
konulu çalışma toplantısı 

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Meclis oturum salo-
nunda Ardino İlçe İş Bü-
rosu, işverenler ve sosyal 
ortakların temsilcilerinin 
katıldığı “Aktif İşgücü Pi-
yasası Politikası” konulu 
bir çalışma toplantısı ya-
pıldı. Toplantıda Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, İlçe İş Bürosu Mü-
dürü Rositsa Çavdarova, 
Ardino Arteks Şirketi İcra 
Müdürü ve Ardino İlçesi 
İş Bürosu İşbirliği Konse-
yi Başkanı Müh. Saffet İl-
yazov, Pano-Tech Firması 
sahibi ve Bulgaristan Sa-
nayi Odası temsilcisi Ve-
selin Çauşev, Ardino Va-
sil Levski Lisesi Müdürü 
ve Kırcaali Bölge Eğitim 
Müdürlüğü temsilcisi Ani-
ka Petrova, Slıntse Çocuk 
Kurumu Müdürü Dimitrina 
Aleksandrova, Ardino İlçe 
Emniyet Müdürü Başmü-
fettiş Ştilyan Uzunov, iş 
adamları ve köy muhtar-
ları hazır bulundu. 

Ardino İlçesi İş Bürosu 
Müdürü Rositsa Çavdaro-
va, 2016 yılının ilk yarısın-
da Ardino İlçesinde işgü-
cü piyasasının durumu ve 
gelişme eğilimi analizine 
ilişkin bilgi verdi. 

Çavdarova, 2015 yılı ile 
kıyasla bölgede işsizlik 
oranında düşüş olduğunu 
belirtti. Rositsa Çavdaro-

va, bölgede aktif işgücü 
piyasası politikasının ger-
çekleştirilmesi konusunda 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat’a, 2016 Yılı 
İstihdam Ulusal Eylem 
Planı doğrultusunda uy-
gulanan programların 
ve tedbirlerin yanı sıra 
2014-2020 İnsan Kaynak-
larının Gerçekleştirilmesi 
Operasyonel Programı 
tedbirlerinin başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilme-
sine yönelik iyi ilişkiler ve 
ortaklık için yerel işveren-
lere en içten teşekkürleri-
ni ifade etti. 

İş konusunda arabulu-
culuğu yapan Yana Dimit-
rova-Zülker, katılımcılara 
multimedya sunumu ile 
Ardino İlçesi İş Bürosu-
nun sunduğu hizmetleri 
tanıttı. 

“Aktif İşgücü Piyasası 
Politikasını Gerçekleştir-
mede Ortak Hareketler” 
konulu toplantı sırasında 
Ardinolu işverenler, bele-
diye başkanına işsizlerin 
işe başlamaları için Mle-
çino (Sütkesiği), Byal İz-
vor (Akpınar) ve Borovitsa 
(Çamdere) köyleri bölge-
lerinden Ardino istikame-

tine uygun toplu taşıma 
araçları sağlanmasıyla 
işsizlerin hareketliliğinin 
ar tırılması konusunda 
destek önerisinde bulun-
du. Resmi Murat, bu tür 
bir ulaşım sorunu olursa, 
yardımcı olacağına dair 
söz verdi. 

Resmi Murat, “Bu tür 
faydalı bir girişime ev sa-
hipliği yaptığımıza sevini-
yoruz. Ardino İlçe İş Bü-
rosu, işverenler ve sosyal 
ortaklarla birlikte şu anki 
işgücü piyasasını ele alıp, 
rehberlik yapmamız için 
iyi bir imkan. Biz belediye 

yönetimi olarak toplumsal 
hayatın tüm alanlarında 
destek vermeye mecbu-
ruz ve işsizlikle ilgili so-
runları çözme konusun-
da insanların bizden olan 
beklentileri de büyük” 
diye kaydetti. 

İplik ve hazır giyim üre-
timi yapan Arteks Şirketi 
İcra Müdürü Müh. Saffet 
İlyazov, bu zamanda iş-
veren olmanın kolay bir-
şey olmadığını kaydetti.  
İlyazov,”Bulgaristan’da 
iş yapmak çok zor, 
Ardino’da ise bu daha da 
zor. İlçede faaliyet yürü-
ten hemen hemen tüm 

firmalar kalifiye işgücü 
eksikliği yaşıyorlar” diye 
konuştu. 

Pano-Tech Firması sahi-
bi Veselin Çauşev, yerel 
işgücü piyasasına ilişkin 
sorunların çözümünde 
işverenler, köy muhtar-
ları, kurumlar, Bulgaris-
tan Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu (KNSB) 
ve Podkrepa İş Konfede-
rasyonu, Belediye İdaresi 
gibi ilgili tüm tarafların or-
tak çabalarıyla ilçe düze-
yinde aktif politikanın ger-
çekleştirilmesine destek 
olmaları gerektiğini ifade 
etti. KH

Başbakan Borisov, Sultan bin Salman 
bin Abdulaziz Al-Saud ile görüştü

Başbakan Boyko Bori-
sov, olası yatırım imkan-
larını incelemek üzere 
ülkemize gelen bir he-
yetin başında bulunan 
Suudi Arabistan Turizm 
ve Ulusal Miras Komis-
yonu Başkanı Sultan bin 
Salman bin Abdulaziz Al-
Saud ile görüştü. 

Yapılan görüşmede Sul-
tan Al-Saud, son yıllarda 
Suudi Arabistan’ın ge-
lişme ve başka ülkelerle 
ortaklık oluşturma konu-
sunda büyük imkanlar 
sunan ekonomi sektörü-
nü öncelikli kıldığını be-
lirtti. Bulgaristan’ın doğal 
güzelliklerine, tarihi ve 
kültürel yerlerine yüksek 
not veren Sultan Al-Saud, 
bunu işbirliği ve ortak pro-
jeler gerçekleştirilmesinin 
mükemmel bir temeli ola-
rak nitelendirdi. 

Borisov, “Ülkemiz turizm 

destinasyonu olduğunu 
ispatlamıştır. Ülkemizi 
ziyaret eden yabancı tu-
rist sayısının son 10 yılda 

yaklaşık yüzde 40 ora-
nında artması ve hemen 
hemen Bulgar istan’ın 
nüfusunun olduğu kadar 
7 milyonu aşkın turist 
olması bunu gösteriyor” 
diye belirtti. Başbakan, 
Bulgaristan’ın bu stratejik 
sektörde büyük potansi-
yelini maksimum düzey-

de gerçekleştirebilmesi 
için turizmin gelişmesine 
yönelik yeni imkanlara ve 
yatırımcılara çok olum-

lu baktığının altını çizdi. 
Borisov’un ifadelerine 
göre, her ne kadar deniz 
ve kış turizmi sektörde 
hala temel payı olsa da, 
SPA, kültür, tarih gibi çe-
şitli turizm türleri de bü-
yük potansiyele sahiptir 
ve onların kombine edil-
me imkanı da güçlü bir 

rekabet avantajıdır. 
Başbakan,  bundan 

başka ülkemizin stratejik 
konuma, iyi makroekono-
mik göstergelere, düşük 
vergilere ve nitelikli kad-
rolara sahip olduğunu 
da vurguladı. Borisov, 
“Bulgaristan’da ekonomik 
istikrar var, sıkı maliye ve 
mali disiplin uygulanıyor 
ve bu da ülkemizi yatırım 
için cazip bir destinasyon 
haline getiriyor” diye altı-
nı çizdi. Başbakan, birkaç 
gün önce Bulgaristan ve 
Suudi Arabistan arasın-
da imzalanan Anlaşma 
ve Turizm Alanında İş-
birliği Memorandumunun 
iş dünyası ve hükümetler 
arasındaki ikili temasların 
teşvik edilmesinin iyi bir 
temelini oluşturacağına 
dair beklentilerini ifade 
etti. 
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Çorlu iş adamlarından, Kırcaali 
Ticaret Odasına ziyaret 

1. sayfadan devam

da Alyoşa Sinabov, Kırca-
ali Ticaret Odasında uzun 
zamandan beri Kırcaali ile 
Çorlu iş dünyası arasında 
ilişkiler kurma imkanlarını 
ele aldıklarını dile getirdi. 
Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulunun konukların davete 
kısa sürede icabet etme-
lerinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade eden 
Sinabov, “İnsanlar birbir-
lerini tanıyınca birbirlerine 

olan güvenleri artıyor” diye 
vurguladı. 
Çorlu İş İnsanları ve Sa-
nayicileri Derneği (ÇİSAD) 
Başkanı Celal Öğücü, der-
neği tanıttı. 2800’i aşkın 
fabrika ve firmanın faaliyet 
gösterdiği Avrupa Serbest 
Bölgesinin bulunduğu 
Çorlu’nun elit iş adamları 
bu derneğin üyesidir. Der-
nek tarafından ancak 38 iş 
adamının başvuru üyeliği 
kabul edilmiştir. Fakat bu 
üyeler, ekonominin çeşitli 
alanlarında faaliyet göste-
ren şirket sahipleridir. Der-
nek, merkezi Türkiye’nin 
Avrupa kıtasında bulunan 
beş örgütün üyesi oldu-
ğu büyük bir federasyona 
bağlıdır. Federasyon tüm 
ülkede 28 şubesi bulunan 
bir konfederasyona bağlı-
dır. Hükümet, karar alacağı 
sırada düzenli olarak kon-

federasyon ile istişarede 
bulunuyor. 
Celal Öğücü, selamlama 
konuşmasında, “Tarihte her 
zaman Türkler ile Bulgarlar 
beraber olmuşlardır, gele-
cekte de beraber olmamız 
iyi olur” diye vurguladı. İki 
konuğun aile kökenlerinin 
Bulgaristan’a dayandığı 
anlaşıldı. Celal Öğücü’nün 
kayınpederinin Bulgaristan 
doğumlu olduğu ortaya çık-
tı. 
Konuklar, hafif sanayi, ma-

kine yapımı ve ticaret alan-
larındaki çıkarlarına değin-
diler. Ayakkabı üretiminde 
ortak noktaların olduğu 
anlaşıldı. Bulgaristan’ın 
makine yapımı sektöründe 
üretimin Türkiye piyasa-
sındaki imkanlar açısından 
pahalı olduğu, fakat bu 
sektörde yapılan üretim için 
kullanılan ucuz bileşenle-
rin Türkiye’den sağlana-
bileceği belirtildi. Heyette 
yer alan bir iş adamının, 
olası yatırımcıların ilgilen-
diği anahtar üretimi yapan 
fabrika sahibi olduğu açık-
landı. 
Alyoşa Sinabov,”Çorlu’ya 
gittiğim zaman kendimi 
Kırcaali’de kadar iyi hisse-
diyorum. Sizlerin de bura-
da kendinizi Çorlu’da kadar 
iyi hissetmenizi umarım” 
diye ifade etti. 
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Kırcaalili bir ayakkabı ustası 
özel düğün ayakkabıları yapıyor

Kırcaalili bir ayakkabı 
ustası düğün ve balo-
larda giyilen eşi benze-
ri olmayan ayakkabılar 
üretiyor. Ayakkabı ustası 
Beysim Ahmet, “Onlar 
tamamen el yapımı olup, 
benzersiz modellerdir. 
Bu tür ayakkabıları hem 
zenginler, hem yoksullar 
yaptırıyor” diye ifade etti. 
Beysim Ahmet ve karde-
şi Beyhan, Kırcaali’de en 
çok müşterisi olan ayak-
kabıcılardır. Düğün ya-
pacak çiftler, mezuniyet 
balosu yapacak liseliler, 
müzisyenler de ayakka-
bılarını onlara yaptırıyor. 
Yakınlarında çalışan be-
lediye memurları da on-
ların düzenli müşterileri 
arasında bulunuyor. 
Kardeşlerin başarısının 

sırrı doğal malzemeler 
kullanmalarında ve fiyat-
ların uygun olmasında 
gizli.
Ayakkabı yapmaktan 

başka Beysim ve Bey-
han kardeşler, Çin üre-
timi ayakkabılarını da 

onarıyor. 24 saat içinde 
onları onardıktan sonra 
ayakkabılar yeni alınan-
lardan daha uzun süre 
kullanılır hale geliyor. 
Beysim Ahmet, ailesinde 
altıncı nesil ayakkabıcı 
ve Kırcaali’yi Avrupa’nın 
Ayakkabı Başkentine 
dönüştürmeye azimli. 
Atölyesini Almanya üre-
timi ekipman ile donatan 

usta, en ucuz Çin ayak-
kabılarını bile yeniden 
canlandırmayı başarıyor. 
Beysim Ahmet, “İnsan-

lar 10 levaya ayakkabı 
alıyor, birkaç gün onları 
giydikten sonra onarım 
için bize geliyorlar. Onar-
dıklarımızın, yeni alınan-
lardan daha uzun süre 
kullanabilmelerini sağla-
mayı başarıyoruz” dedi. 

Beysim, şehirde yak-
laşık on ayakkabıcı 
atölyesi olup, çoğunun 
yaşlı kimseler olduğu-
nu söyledi. Onların eski 
usule göre çalıştıkları 
için ucuz ayakkabıları 
onarmakta zorlandıkları-
nı belirten usta, bu yüz-
den çoğu müşterilerin 
memnun olmayıp, ken-
dilerine başvurduklarını 

kaydetti. Beysim, “Ona-
rım için bir çift ayakkabı 
getirenler, kaliteli çalış-
tığımızı görünce genel-
de tekrar bize evlerinde 
bulunan bir torba dolusu 
ayakkabı ile geliyor. “Bir 
ayakkabıcı müşteriden 
başka ayakkabıya da 
saygı göstermesi lazım. 
Çünkü ekmeğini ondan 
kazanıyor. Batı Avrupa 
ülkelerinde de öyle. Ora-
da bir ayakkabıcıya bir 
milletvekili kadar değer 

veriliyor” diye paylaştı. 
Yapamayacağı bir ayak-
kabı olmadığını söyleyen 
Beysim, “Ayağa uygun 
olan her bir ayakkabıya 
yeniden hayat verebili-
riz” dedi. Ayakkabı usta-
sı, müşterilerin kendisine 
çok pahalı ayakkabılar da 
getirdiklerini ve ayakkabı 
ustalığının da en çok on-
ların onarımında belli ol-
duğunu ifade etti.

           Güner ŞÜKRÜ

Başbakan Yardımcısı Kuneva, 
Avusturya Bakanı Kurz ile görüştü

Avrupa Politikaları Ko-
ordinasyonu ve Kurumsal 
İşlerden Sorumlu Başba-
kan Yardımcısı ve Eğitim 
ve Bilim Bakanı Meglena 
Kuneva’nın Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da Avus-
turya Dışişleri ve Enteg-
rasyon Bakanı Sebastian 
Kurz ile yaptığı görüş-
mede gelecek Estonya, 
Bulgaristan ve Avusturya 
temsilcileri arasındaki 
görüşmenin aralık ayın-
da Viyana’da yapılacağı 
belli oldu. 
Görüşmeden sonra 

Kuneva,”Bu görüşme, 
üçlü görüşmeler çerçe-
vesinde yoğun çabala-
rın bir başlangıcı, çünkü 
sadece AB’nin geleceği 
değil, bizim vatandaşla-
rımızın geleceği de bizim 
performans seviyemize 
bağlıdır” dedi. Başbakan 
Yardımcısı, vatandaşların 
çıkarlarına yönelik siyasi 
kararlara varılması ge-
rektiğinin altını çizdi. 
Temel işbirliği alanları 

sınır güvenliği, göç ve 
AB’nin geleceği olacak. 
İki ülke ekonomi alanında 

engellerin kaldırılmasına 
ve uluslararası iş dünya-
sının yaptığı yatırımların 
AB ülkelerine çekilmesi-
ne vurgu yaptı. Üçlü gö-
rüşmede Brexit sonrasın-

daki süreçler ve AB’nin 
Çok Yıllı Mali Çerçevesi-
ne de odaklanılacak. 
Meglena Kuneva ve 

Bakan Kurz, ikili siya-
si ve ekonomi işbirliğini 
de ele aldılar. Başbakan 
Yardımcısı, “Avusturya, 
Bulgaristan’ın ikinci bü-
yük yatırımcısı ve bu da 
bizim iki ülke arasındaki 
mükemmel ilişkilerin en 

kesin işaretidir” diye vur-
guladı. 
Bundan önce Başbakan 

Yardımcısı, Ekonomist 
Dergisi tarafından düzen-
lenen 5. AB-Güneydoğu 

Avrupa Forumu’na ka-
tıldı. Kuneva, “Mülteci 
akını durumu bizi felç 
etmemelidir, sebebi ne 
olursa olsun göçler dur-
mayacak. Bize ekonomi-
iklim değişiklikleri-göç-
güvenlik bağlantısını 
net bir şekilde yansıtan 
yaklaşım gerekli” dedi ve 
AB’nin uluslararası ilişki-
ler, güvenlik ve savunma 

konularında daha fazla 
politikalara ihtiyaç duy-
duğunu sözlerine ekledi. 
Mülteci kriziyle başa çı-
kılmasına yönelik ortak 
çabalarda Türkiye’nin 
önemini ve Batı Balkan 
ülkelerinin rolünü ve aldı-
ğı yeri belirtti. 
Kuneva, AB’nin genişle-

me krizi yaşadığını, fakat 
Batı Balkan ülkelerinin 
Birliğin acil sorunlarına 
duyarlı olduğunu ve on-
lara karşı tavrın düzgün 
olması gerektiğini kay-
detti. Kuneva, AB’nin 
uyum politikasına devam 
edip, üye ülkelerin aynı 
seviyede gelişmesi için 
mi çalışacağı, yoksa re-
kabetçilik temelinde mi 
gelişeceğine karar ver-
mesi gerektiğini kayde-
derek, AB Horizon 2020 
Programı için ayrılan mali 
kaynakların bir kısmının 
Yuncker Planı olarak bi-
linen AB’nin ekonomik 
programına yönlendiril-
mesini örnek verdi. 
              Kırcaali Haber

Besicilere 13 milyon 
levalık devlet desteği 

Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu, AB 
1408/2013 sayılı düzenleme doğrultusunda de 
minimis adı verilen devlet yardımları kapsamında 
ülkedeki hayvan üreticilerine 13 130 979 levalık 
destek verilmesi kararını aldı. 

De minimis desteği, kayıt altına aldırdığı inek, 
düve, manda, damızlık koyun ve keçi yetiştiren 
hayvan üreticilerine verilecek. İnek, düve, man-
da, boğa başına 25 leva, damızlık koyun ve keçi 
başına ise 6 leva yardım ödenecek. 

Bu yardımı alma hakkına sahip olan çiftlik sa-
hipleri, üretimle ilişkili destek programlarından en 
azından 2016 yılı için damızlık koyun veya keçilere 
ilişkin geçici ulusal destek programı kapsamında 

destek almak üzere hayvan beslediğini beyan 
etmiş olanlardır. 

En az 5 inek, düve, boğa veya mandaya bakan 
besicilere ve en çok bu tür 200 hayvan yetiştiren 
çiftlik sahiplerine de minimis devlet desteği yapı-
lacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan besicile-
re ise en az 10 koyun ve keçiye bakanlara ve en 
çok da 500 damızlık koyun ve keçi yetiştiren çiftlik 
sahiplerine bu yardım yapılacak. De minimis dev-
let desteğine ilişkin başvuruda bulunan hayvan 
üreticilerin, desteklemek üzere bir hayvan için en 
çok 10 dekarlık otlak alanı veya bu tür alanları 
beyan etmemiş olmaları gerekir. 

Besiciler, Tarım Fonu İl Müdürlükleri Destek 
Programları ve Tedbirleri Uygulanması Daire 
Başkanlıklarına 11-21 Ekim 2016 tarihleri arasın-
da başvuru yapabilirler. Devlet ödemesi 4 Kasım 
2016 tarihine kadar yapılacak.

Bir besiciye ve bir hayvancılık işletmesi sahibi-
ne yapılan de minimis devlet desteğinin miktarı 
üç mali yılı için 29 337, 45 levaya eşdeğer 15 bin 
avroyu aşamaz. 
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Anavatan yollarında
 “Sırtınızda torbaları 

atın yere!  Üstünüzde 
başınızda silah, para, 
altın ne varsa çıkarın, 
atın yere! “
Halime paraları hemen 

verirsem belki bir şey 
yapmazlar diye düşün-
dü. Koynuna koyduğu 
mendilde sarılı üç lira ve 
yirmi urbiye altını askere 
uzattı. Biri mendili alır-
ken diğer asker Yusuf’a 
haykırdı:
“Sen ne duruyorsun, 

çıkarsana paraları! “
Yusuf diğer askerin 

elindeki mendili işaret 
ederek:
 “Paralarımızın hepsi 

bu mendilde, başka pa-
ramız yok.” dedi.   
 “Yok mu? Kimi kan-

dırıyorsun, Türk erkeği 
parasız gezer mi?” dedi. 
Sol tarafındaki kılıcı kı-
nından çıkararak var 
gücüyle Yusuf’un boy-
nuna indirdi. Yusuf’un 
başı sol yarınının üstü-
ne doğru eğrildi, fışkıran 
kanlar içinde Yusuf yere 
yığıldı. Asker Yusuf’un 
kuşağında koynunda 
para aradı, bulamayınca 
Yusuf’un can çekiştiren 
vücuduna iki tekme sal-
ladı. Sonra Halime’nin 
etrafında dolanmaya 
başladı. Çocuklar anne-
lerinin koltukları altına 
girmiş, sımsıkı sarılmış-
lar, babalarının vahşice 
öldürülme şoku içinde tir 
tir titreyerek, babalarının 
can çekişerek ölümünü 
izliyordu.  Cani asker, 
büyük oğulları Murat’ın 
koluna yapışarak:
 “Bu kaç yaşında? diye 

sordu. Annesi:
  “On bir” dedi. Asker, 

Murat’ı kolundan çekip 
annesinden ayırmak is-
tedi. Murat iki elle anne-
sine sımsıkı sarılmış, an-
nesi de sol eliyle oğlunu 
belinden sıkıca tutmuş, 
boşa bırakıp salmak is-
temiyordu. Asker sinir-
lenerek tekrar Murat’ı 
kolundan hızlı bir şekil-
de çekerek annesinden 
kopardı. Elindeki kılıcı 
öyle bir kinle savurdu ki, 
Murat’ın kafasını boy-
nundan keserek yere 
yuvarladı, kılıcın hızının 
devamı annesinin sol 
bacağında da derin bir 
yara açtı.  Halime kendi 
yarasının acısını unut-
muş, katil askere isyan-
la:
 “Sende hiç mi vicdan 

yok, bu masum çocuğa 
nasıl kıyabildin?”
Paraları alan asker bu 

vahşeti yapan arkada-
şına müdahale edeceği 
yerde hala torbalarda bir 

şeyler arıyordu. Vahşeti 
yapan katil asker arka-
daşına:
 “Bize yarayacak bir 

şeyler buldun mu? Top-
lan gidiyoruz.” Dedi, 
atlarına atlayıp dönüp 
arkalarına bile bakma-

dan gittiler. Bu katliam 
neticesi Halime şok ol-
muştu, kendini yerlere 
vurarak:
 “Aman Allahım, başı-

mıza gelenlere. Böyle 
acıyı Allah kimselere 
yaşatmasın. Şimdi ben 
ne yaparım! Geri dön-
sek, hayır, geri dönmek 
yok, biri bari kaldı ya, 
neslimizi devam ettire-
bilecek, biricik oğlumu, 
hayatım pahasına da 
olsa kurtarmalıyım…” 
Diye kendi kendine bir 
karara vardıktan sonra, 
oğlu Murat’ın ölü bedeni-
ni koltuk altlarından tuta-
rak eşi Yusuf’un naşının 
yanına yan yana yatırdı. 
Sonra oğlunun yan ta-
rafta duran kesik başı-
nı eline alarak bir eliyle 
yüzünü sıvazladı, oğlu 
Murat ’ın cesedinden 
koptuğu yere yerleştirdi. 
Ardından doğrulup yan 
yana yatan oğul, baba-
ya baktı, baktı… İkisine 
de birer Fatiha okudu. 
Torbaya koyduğu sini 
altı çarşafını alarak oğlu 
ile eşinin üzerlerini örttü. 
Çarşafı rüzgar uçurma-
sın diye kenarlarına taş-
lar dizdi. Olayın şokuyla 
orada dimdik kalmış, hiç 
kımıldamadan duran 
oğlu Selim’e sarıldı. Se-
lim ürkek bir sesle anne-
sine:
 “Beni de öldürme-

ye gelecekler mi anne 
?”diye sordu.
 “Hayır, oğlum, Allah 

seni bana bağışladı…” 
dedi, eşi Yusuf’la oğlu 
Murat’ın yüzünü tekrar 
açtı,  eşinin yüzünü eliy-
le sıvazladı, oğlu Murat’ı 

alnından öptü ve:                   
 “Yusuf, onbeş yıllık aile 

hayatımıza neler sığma-
dı ki… Hakkını helal et. 
Ey dünyalar güzeli be-
nim kıvırcık,  kınalı saçlı 
Murat’çığım, şu yaşa-
nası dünyada yaşamak 

sana kısmet olmadı, 
ne kara bahtın varmış, 
senin gibi çocuklara kı-
yanlara Allah başlarına 
bin bela versin, sende 
hakkını helal et oğlum… 
Sizi böyle bıraktığım için 
beni bağışlayın, elimden 
başka ne gelir ki… Hadi 
şimdi, tekrar mahşerde 
görüşmek üzere, sizlere 
elveda.”Diyerek yüzleri-
ni tekrar örttü. Torbasını 
sırtlayarak, göz yaşları 
içinde Selim, kolundan 
tutarak yollarına devam 
ettiler. Biraz gidince Se-
lim annesine:
 “Anne bak ayağından 

kanlar akıyor”. Deyince 
Halime ayağına baktı, 
hala yarasından kanlar 
geliyordu. Oturdu sırtın-
daki güneğinin alt tara-
fını yırttı, bacağındaki 
yarayı sımsıkı bağladık-
tan sonra, yollarına yine 
devam ettiler. Halime’nin 
yarası gittikçe ağrı yap-
maya başladı. Biraz ile-
ride temellikte bulunan 
çalıların arasına yerleşe-
rek o gün orada kaldılar. 
Halime’nin yarası çok 
ağrılar yaptığından ge-
celeri de olsa pek uzun 
mesafe alamıyorlardı. 
Gündüzleri genelde din-
lendiler, geceleri zaman 
zaman bataklıklara rast-
lıyor, büyük zorluklarla 
bataklığı geçip kurtu-
luyorlardı. Yolculukları-
nın dokuzuncu günü bir 
sazlıkta dinleniyorlardı. 
Nerede olduklarını, ne 
kadar yol aldıklarını asla 
bilmiyorlardı. Yiyecekle-
ri tamamen tükenmişti.  
Açlıktan, yorgunluktan, 
diğer taraftan yarayın 

ağrısından Halime’nin 
hiç bir gücü, takadı kal-
mamıştı. Tamı tamına, 
iki kurabiyeleri kalmıştı, 
onları da oğlu Selim için 
koruyordu. Oğluna hiç 
bir şey söyleyemiyor, 
çaresizlik içinde kıvranı-

yordu.
 “Bu kadar cefaya kat-

landık, ama galiba yolu-
muz buraya kadarmış…”  
Diye kendi kendine söy-
leniyor, adeta saçını 
başını yoluyordu. Tam 
bu sırada tarla taraftan 
Türkçe asker komutları 
duyuldu. Halime “acaba 
Türkiye’ye mi gelmişik,” 
diye sazlıklardan fırla-
yarak kendini askerle-
rin önüne attı. Selim’de 
annesinin peşinden ko-
şarak annesine sımsıkı 
sarıldı. Ağlayarak anne-
sine: 
 “Anne, bizi de mi öldür-

meye geldiler, kaçalım…
”Diyerek annesine yal-
varmaya başladı.          
 “Korkma oğlum, onlar 

bizim askerlerimiz, hiç 
korkma, onlar bizim kur-
tarıcılarımız...”              
Sırtları, başları, elleri 

yüzleri, çamur ve kan 
içinde olan oğul, anayı 
gören komutan asker-
lerine “Dur” emri verdi. 
Halime’ye doğru birkaç 
adım atar atmaz Halime:
 “Af edersiniz Paşam, 

burası Türkiye mi?” diye 
sorunca komutan gü-
lümsedi ve cevap verdi.  
 “Burası Habibçe köyü, 

Türkiye değildi, ama ar-
tık Türkiye oldu.”
 “Anlayamadım, nasıl 

yani? “ dedi Halime. 
 “Rodop’larda, Batı 

Trakya’da Balkan Sava-
şında kaybedilen Türk 
topraklarında Müslü-
manlara,  bilhassa Türk-
lere, Bulgar haydutla-
rının yaptığı gaddarca 
kıyımlara ve katliamlara 
maruz kaldıkları haber-

lerini aldık. Buradaki 
Türk halkının kurtarılma-
sı kararına vardık. Bizler 
onların bu yaptıklarının 
hesabını sormaya geli-
yoruz. Ben kumandan 
Eşref Kuşçubaşı, Bin-
başı Süleyman Askeri, 
Selim Sami, Yüzbaşı 
İlyas gibi gönüllü subay 
ve askerlerden oluşan 
bu birlikle kurtuluş hare-
katını başlattık. Mustafa 
Paşa, Harmanlı kasaba-
larını ve köylerini, yanı 
başımızdaki şu Habibçe 
köyünü kurtardık. Alla-
hın izni ile bundan son-
ra ki hedefimiz Ortaköy, 
Koşukavak, Mestanlı, 
Kırcaali ve oradan öte 
doğru Batı Trakya’yı kur-
tarmak.       
 “Sizi Allah mı gönder-

di be Paşam. Çok sağ 
olun. Halkı için sizler 
gibi canını ortaya atan 
kahramanlar oldukça 
Türk halkı ilelebet var 
olup yaşayacaktır. Allah 
sizin gibi yiğitleri bin ya-
şatsın, başımızdan asla 
göçmenlerin yerleştiri-
leceği, kim nereye arzu 
ederse, valilik makamı-
na bildirmesi önemle 
duyurulur.”Diye yazıyor-
du. Halime hanım İzmir’e 
gönderileceklerin liste-
sinde yer alarak İzmir’e 
gönderildiler. İzmir vali-
liği de göçmenleri arzu 
ettikleri yerlere gön-

Hasan VARADLI

Geçenki sayıdan 
devamı -->

derdi. Halime’nin isteği 
eksik etmesin. Paşam, 
eşimi ve on bir yaşında-
ki körpe kuzumu Bulgar 
askerleri yol boyunda 
gaddarca, vahşice kat-
lettiler. Ben bu masu-
mumla yaralı halde do-
kuz gündür yollardayız. 
Artık açlıktan ve yorgun-
luktan ne gücümüz kal-
dı, ne takadımız…”
Komutan Eşref Kuş-

çubaşı önce Halime ile 
oğlunun doyurulmasını 
sağladı. Edirne’deki
Enver Paşa’ya ra -

por ederek, Selim ile 
Halime’yin bir ata bindi-
rilmesini, refakat edecek 
bir atlı askerle Edirne’ye 
gönderilmelerini emretti. 
Edirne’de Enver Paşa’ya 
teslim edildikten sonra 
onları Edirne valiliğine 
gönderdiler. Valilik mi-
saf irhanesinde onlar 
gibi yüzlerce göçmenler 
vardı. Halime ile oğlu 
Selim’in misafirhane-
ye gelmelerinin üçüncü 
günü bir bildiri asıldı. Bil-
diride:” İstanbul, Bursa, 
İzmir, Çanakkale-Biga 
gibi yerlere 1878 yılında 
Rus-Türk savaşından 
sonra İzmir’in Seyidi 
köyüne ( şimdiki Gazi 
Emir ) yerleşen amca-
sı Kasım’ın bulunduğu 
köye yerleştirildiler. Yer-
leşmelerinden birkaç ay 
sonra Türk Devletinin 
kararı ile Valilik onlara iki 
yüz dönüm işlenir devlet 
arazisi hediye etti. Böy-
lece Halime Hanım ve 
oğlu Selim, Anavatanda 
huzurlu ve mutlu bir ha-
yata kavuşmuş. SON  

      KADIN VE ÇİÇEK 

Çiçeklere benzetirim nedense kadınları
Farklıdır her birinin yürüyüşü, adımları
Hepsi birbirinden farklı, birbirden özel
Herbiri bir başka kokar, bir başka güzel

Lale, karamfil, kardelen, yasemin ve gül
Papatya, menekşe, nilüfer ve sümbül
Duvağı farklı, kınası farklı, endamı farklı
Renk renk, boy boy, allı pullu gelin misali

Bayan vardır çıt kırıldım narin ve duyarlı
Kadın var taş çıkartır sertlikte erkeklere
Bazıları baş döndürür yer eder belleklere 
Kimileri dikenlidir ama hoş gelir sevenlere

Kadınlar birbirinden farklı, birbirinden özel
Çiçekler birbirinden farklı, birbirinden güzel
Hayatımız berbat ve anlamsız olur kadınsız
Çiçekler olmasa neye benzer fani dünyamız

Kadınlar ya anamız, ya bacımız, ya yarimiz
Mümkün mü, hangisinden vazgeçebiliriz
Her biri bir başka çiçek, bir başka değer
Onlarsız bu yaşanası dünya kaç para eder
                                            
                                             Rüstem AZİZ
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КЪРДЖАЛИХАБЕР
Türkiye-Bulgaristan Sınırına AB Koruması

Avrupa Birliği (AB) sınırları-
nın korunmasından sorumlu 
yeni kuruluşu Avrupa Sınır ve 
Sahil Koruma Ajansı görevi-
ne başladı. Ajans ilk etapta 
Bulgaristan’ın Türkiye sını-
rında görev yapacak.
Avrupa Birliği’nin (AB) mül-

teci krizi nedeniyle yeni oluş-
turduğu Avrupa Sınır ve Sahil 
Koruma Ajansı, Bulgaristan’ın 
Türkiye sınırında göreve baş-
ladı. Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki Kapitan Andre-
evo Sınır Kapısında düzen-
lenen törene katılan AB’nin 
İçişlerinden Sorumlu Üyesi 
Dimitris Avramopoulos, “AB 
sınırlarını korumak bizim or-
tak sorumluluğumuz” dedi.
Avramopoulos, sınır koruma 

teşkilatı Frontex’in Avrupa 
Sınır ve Sahil Koruma Ajansı 
adı altında faaliyet gösterece-
ğini söyledi.
Avrupa Sınır ve Sahil Ko-

ruma Ajansı Genel Müdürü 

Fabrice Leggeri de yeni ku-
ruluşun Frontex’ten daha iyi 
ve güçlü donanıma sahip ol-
duğunu vurguladı.
Yeni kuruluş ilk görevine 

Bulgaristan’ın Türkiye sını-
rında başladı. Törene katılan 
Bulgaristan Başbakanı Boyko 

Borisov ülke sınırlarının ko-
runmasında AB’nin desteğini 
istiyordu.
Yeni kuruluşun görevleri 
AB bünyesinde 2004 yılında 

kurulan Sınır Koruma Ajansı 
Frontex'in görevlerini yerine 
getirmesinde etkin olamadı-

ğı düşünülüyordu. Frontex’in 
geliştirilmesiyle yeni oluştu-
rulan Avrupa Sınır ve Sahil 
Koruma Ajansı’nda çalışan 
kadrolu personel sayısı iki 
katına çıkartıldı. Ayrıca acil 
durumlarda çağrılabilecek 
bin 500 sınır muhafızı gö-

revlendirildi. Bu muhafızların 
225'i Almanya'dan gönderi-
lecek.
Polonya'nın başkenti Var-

şova merkezli yeni kuruluşun 
en önemli hedefi AB dış sınır-
larının etkin bir şekilde korun-
masını sağlamak olacak.
Ancak yeni kuruluşun insan-

ların sınır dışı edilmesinde 
daha etkin bir rol oynacağı-
na ilişkin eleştiriler de bulu-
nuyor. Frontex Müdürü Klaus 
Rösler, yeni kurulan Sınır ve 
Sahil Koruma Ajansı’nın sınır 
dışı etme birimi gibi görev 
yapacağı yönündeki eleş-
tirilere yanıt verdi. Rösler, 
Berlin’de yayın yapan RBB-
Inforadio’ya yaptığı açıkla-
mada, bu kuruluşun insanları 
sınır dışı etmeye odaklanma-
yacağını söyledi. Rösler, sınır 
dışı etme konusundaki kara-
rın hâlâ AB’ye üye devletler-
de olacağına dikkati çekti.AA

Bursa Büyükşehir Başkanı Altepe: 
“Türkiye Bulgaristan’ın dostudur”

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
Türkiye’nin Bulgaristan’da 
dos t luğunu  gös te rd i ğ i -
ni ve her zaman Bursa’nın 
Bulgaristan’ın yanında oldu-
ğunu söyledi. Başkan Altepe, 
yüzyıllarca komşuluk yapan 
Türkiye ve Bulgaristan’ın dost-
luğunun süreceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, Bul-

garistan DOST Partisi Genel 
Başkan Yardımcıları ve Mil-
letvekilleri Hüseyin Hafızov, 
Şabanali Ahmet ve Aydoğan 
Ali ile Büyükşehir Belediyesi 
yeni binasındaki makamda 
bir araya geldi. Ziyarette Bal-
Göç Başkanı Prof. Dr. Yüksel 
Özkan, Bal-Göç Başkan Yar-
dımcısı Sadık Yılmaz ile Koşu-
kavak Yöresi Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Basri 

Şen de eşlik etti.
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Recep Altepe, Türkiye 
ile Bulgaristan’ın dostluğu-

nun önemine vurgu yaparak, 
“Bulgaristan’da yaşanan her 
şey bizleri de etkiliyor. Bur-
sa, her zaman kardeşlerinin 
yanında. Bizim temennimiz, 

Bulgaristan’ın iyi ve huzur 
içinde olmasıdır. Yüzyıllarca 
komşuluk yapmış iki ülke-
yiz. Dostlarımız mutlu olsun, 

herkes dilini, dinini, inancını 
yaşasın istiyoruz. Bu yüz-
den Bulgaristan’ın gelişme-
si ve kalkınması bizi mutlu 
eder. Bölge ayrımı yapmadan 

Bulgaristan’da sıkıntı nerede 
yaşanıyorsa oraya destek olu-
yoruz. Türkiye, Bulgaristan’a 
kardeşlik ve dostluk için gidi-
yor” diye konuştu.
Başkan Altepe, işbirliklerinin 

daha da artacağına inandı-
ğını sözlerine eklerken; Bul-
garistan Dost Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve Bur-
gaz Milletvekili Hüseyin Ha-
fızoğlu ise Başkan Altepe’ye 
ve Bursa’ya Bulgaristan Dost 

Partisi Genel Başkanı 
Lütfi Mestan’ın sela-
mını iletti. Bursa’ya 
hizmetler inden ve 
Bulgaristan’a des-
tekler inden dolayı 
Başkan Altepe’ye te-
şekkür eden Hafızoğ-
lu, Dost Partisi’nin 
Bulgaristan’da resmi 
olarak çalışmalarına 
başladığını ve önemli 
bir ivme kazandığını 
da sözlerine ekledi.
DOST Partisi heyeti 

Bursa Valisi İzzettin 
Küçük'ü makamında 
ziyaret ettiler.
DOST Partisi yetkili-

lerinin, resmi makam-
ları, belediyeleri ve Bursa'da 
bulunan göçmen derneklerini 
de ziyaret ettiler.
                   Kırcaali Haber


