
   15  Ağustos  2017        Yıl: XI                                   Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                        Sayı: 388               Fiyatı 0,80 Lv.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти      

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

BULGARİSTAN 
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

KIRCAALİHABER

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Nuri Turgut Adalı Mezarı Başında Anıldı 
Bulgaristan Türklerinin milli 

kimlik mücadelesinde öncü rol 
oynayan, sönmeyen özgürlük 
meşalesi, bu uğurda 23 sene 
hapiste ve Belene Ölüm Kam-
pında yatan; Gümülcine’de 
öğretmenlik yapan, Türkiye 
tarafından kendisine “Gazi-
lik” unvanı verilen Nuri Turgut 
Adalı, 5 Ağustos Cumartesi 
günü, ölümünün 13. Yılında, 
Bulgaristan’da Kirkova- Kızı-
lağaç belediyesine bağlı Ada-
köy’deki mezarı başında anıldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen 
anma törenlerine üyelerinin ço-
ğunluğunu Türklerin oluşturdu-
ğu partilerin temsilcileri, bölge 
belediye başkanları, merhumun 
ailesi ve sevenleri katıldı. 

İnsan cesetleriyle domuz 
beslendiğini gördüler!

Merhumun kabri başında par-
tiler adına okunan mesajlarda, 
45 yıl ayakta kalan komünizmin 
insanlık tarihinde siyah bir say-
fa bırakarak çöktüğü vurgulan-
dı ve “İnsan haklarını arayanlar, 
insanca yaşamak isteyenler 
tutuklandı ve gönderildikleri 
kamplarda insan cesetleriyle 
domuz beslendiğini gördüler. 
İşkencenin en acımasızının uy-
gulandığı ve on binlere mezar 
olan Belene Ölüm Adası’nda üç 
defa kalan Nuri Turgut Adalı bu 
vahşeti yaşadı. Hayatında tam 
altı defa tutuklanan Adalı’nın 

ömrünün 23 yılı ceza evlerinde, 
ölüm kamplarında ve sürgünde 
geçti.

Adalı, Bulgaristan Türklerinin 
milli ve manevi yolunu aydınla-
tan komünist sistemin söndüre-
mediği bir meşale idi.” Görüşle-
rine yer verildi.

Kurt olarak aç gezmişim ol-
mamışım asla köpek!

Bir diğer konuşmaya ise Nuri 

Turgut Adalı’nın 1966 yılında 
Eski Zağra Cezaevi'nde yazdığı 
bir şiir okunarak başlandı.

OLMAMIŞIM ASLA KÖPEK
Zalimlere uyamadım
Hırsız olup soyamadım
Hile ile kenara
Üç- beş leva koyamadım.
Naçar dahi sayılmam pek

Entarim olmasın ipek
Kurt olarak aç gezmişim
Olmamışım asla köpek!
Konuşmanın devamında da şu 

ifadelere yer verildi:
“Okur-yazar ve eğitimliydi. 

Eski Türkçe, Arapça, Bulgarca 
okuyup yazıyordu. Gazi Nuri 
Turgut Adalı’nın kahramanlık 
öyküsü 1945 yıllarında başlıyor. 
82 yıllık ömründe gençlik yılla-

rından hayatının son demine 
kadar Türk-Müslüman kimliğini 
koruma ve yaşatma uğruna, 
doğruları anlatma ve savunma 
mücadelesinden hiç vaz geç-
medi. 

Bulgaristan cezaevlerinde 
en uzun süre kalan kişi ola-
rak Bulgaristan tarihine geç-
miştir!

Bulgaristan 
Türk ler i  ve 
Müslümanları 
adına özgür-
lük, hak – hu-
kuk  müc a -
delesi veren 
Nur i Turgut 
Adalı, ceza-
evlerinde ve 
t e m e r k ü z 
kamplarında 
23 yılını ge-
çirdi. İlginçtir, 

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 
23 sene dini anlattı ve insanlara 
dini öğretti. Nuri Adalı abimiz 23 
sene hapis ve sıkıntılar çekerek 
dini ve kültürel kimliğimizi ya-
şama ve yaşatma mücadelesi 
verdi. 

Bulgaristan cezaevlerinde 
en uzun süre kalan kişi olarak 
Bulgaristan tarihine geçmiştir. 
1989 zorunlu göçte Türkiye’ye 

ilk gönderilenlerden oldu. Türki-
ye Cumhuriyeti Hükümeti kendi-
sine “Gazi” ünvanını verdi.

Yıllar sonra doğup büyüdü-
ğü toprakların hasretine daya-
namayıp tekrar Bulgaristan’a 
döndü. Nihayetinde 5 Ağustos 

2004’te bizlere ibretle dolu bir 
yaşam bir tarih bırakarak haya-
ta veda etti.

Belki birçok insanımız sağlı-
ğındayken Nuri Adalı’nın öne-
mini, davasını anlayamadı. Ay-
dınlar zaten çoğu zaman kendi 
dönemlerinde insanlar tarafın-
dan anlaşılamaz.

Kahramanları olmayan mil-
letlerin ömrü uzun olmazmış!

Bizler, bugün şehitlerimize, 
kahramanlarımıza, gazilerimize, 
sizleri unutmadık, unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız, diyerek 
ahirete göç edenlere Allah’tan 
rahmet, hayatta olanlara sela-
met, sağlık ve sıhhat dileyerek 
hepsini saygıyla ve hürmetle 
anıyoruz. Rabbim onlardan razı 
olsun. Toplumumuza ve milleti-
mize örneksiniz. Kahramanları 
olmayan milletlerin ömrü uzun 
olmazmış.”

Anma töreninde T.C. Filibe 
Konsolos Vekili Volkan Tanyıl-
dız, insanları burada görmenin 
kendisi için büyük bir gurur ol-
duğunu ve bu yerlere sahip 
çıkılmasının önemli olduğunu, 
belirtti. 

Törenler okunan Kur’an-ı Ke-
rim ve dualarla sona erdi.

                 İbrahim BALTALI
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Sünnet edilen çocuklar için mevlit okundu
K ı r c a a l i  M e r ke z 

Camii’nde düzenlenen 
toplu sünnet merasi-
mi kapsamında sün-
net ettirilen çocuklar 
için mevlit programı 
gerçekleştirildi. Ayrıca 
üç hafta önce Kırcaali 
Müftülüğünce organize 
edilen sünnet merasimi 
kapsamında sünnet et-
tirilen 167 çocuğa sün-
net kıyafeti ve hediyeler 
verildi. 
Sünnet merasimi ve 

ardından yapılan mevlit 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep 
Altepe’nin maddi ve 
manevi desteğiyle or-
ganize edildi. 
Bursa Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep 
Altepe’ye ve sponsorla-
ra teşekkür eden Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met, Kırcaali Haber’e 
şöyle konuştu: “Kırcaali 
Bölge Müftülüğü ola-

rak Bursa Büyükşehir 
Eski Meclis Üyesi Faik 
Güler’in rehberliğinde 
Bursa’daki işadamla-
rına müracaat ettik. 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesinin katkıları ve 
oradaki hayır sahibi kar-

deşlerimizin katkılarıyla 
8 Temmuz 2017 tarihin-
de 167 çocuk sünnet 
edildi. Bugün itibariyle 
de çocuklar, ebeveyn-
leriyle, aileleriyle birlikte 
tekrar Kırcaali Merkez 
Camimize davet edil-

diler. Türkiye’den gelen 
meşhur hafızlarla bir-
likte Kuran, mevlit oku-
duk. Mevlit sonrasında 
çocukları sevindirme 
babında ayakkabı, el-
bise ve oyuncaklar ol-
mak üzere hediyelikler 

verildi. Ardından cuma 
cemaati de olmak üze-
re herkese etli pilav ve 
ayran ikramı edildi. İk-
ramlık 1500 kişiye hita-
ben öngörüldü. Bugün 
programımızda yer al-
mak üzere bir de Güzel 
Kur’an-ı Kerim Okuma 

Yarışması’nda Türki-
ye genelinde üçüncü 
seçilen Osman Bos-
tancı kardeşimiz de 
Kırcaali’de bulunuyor. 
İnşallah, ondan da aynı 
şekilde Kuran tilaveti 
dinleyeceğiz”.
      Resmiye MÜMÜN

Başbakan Borisov, ABD 
Kongresi üyeleri ile görüştü

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada 
Başbakan Boyko Borisov’un Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) Kongresi üyelerinden oluşan bir heyetle yaptı-
ğı görüşmede ele alınan konuların bir kısmının NATO 
kapsamında savunma alanında iyi işbirliğinin yanı sıra 
bu alanda ortak eğitimler gerçekleştirmenin faydaları 
olduğu bildirildi. Başbakanlık Konutu’nda Başbakan, 
Doğu Avrupa turu kapsamında Sofya’da bulunan Joe 
Wilson, Madlen Bordalo, Paul Cook, John Garamendi 
ve Jackie Valorski ile görüştü. ABD Kongresi üyeleri, 
istikrarın, bölgede güvenliğin ve bu konularda işbirli-
ğin önemini belirttiler. Görüşmede ele alınan konular 
arasında enerji güvenliği de yer aldı. Bulgaristan’da 
Balkan Doğalgaz Dağıtım Merkezi kurulmasına ilişkin 
projeye ve Karadeniz’de enerji kaynaklarının araştırıl-
masına vurgu yapıldı. Bulgaristan’ın temel makroeko-
nomik göstergeleri üzerinde de konuşuldu. 

Başbakan Borisov, 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre ekonomik büyümenin yüzde 
3,9’a kadar yükseldiğini kaydetti. Aynı zamanda Euros-
tat verilerine göre ülkede işsizlik oranının yüzde 6’nın 
altında olduğunu ifade eden Başbakan, ülkeye geri dö-
nen genç kalifiye elemanların sayısının giderek artma-
sının iyi bir işaret olduğunu belirtti. Borisov, büyük bir 
kamu yararı olan bir sürü projelerin gerçekleştirildiği 
AB tarafından desteklenen programlara dikkat çek-
ti. Görüşmede Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan 
2019 Yılı Avrupa Kültür Başkenti İnisiyatifi ile ilgili kültür 
konusuna da temas edildi. 

Mestanlı' da Türk Kültür ve Sanat Gecesi
Mestanlı'da 2. Türk 

Kültür ve Sanat Ge-
cesi düzenlendi. Mes-
tanlı Belediyesi ve 
Türk Kültür Sanat ve 
Etkileşim Derneği'nin 
düzenlemiş olduğu 
etk inl iğe Mestanlı 
halkından ilgi ve katı-
lım yoğundu. Rodop 
Esintileri Halk Oyun-
ları Topluluğunun ser-
gilediği Mestanlı yöre-
sine ait oyunlar büyük 
beğeni topladı.
Yerel solist Berkay, 

Rumeli türküleri ile 
halkımıza unutulmaz 
anlar yaşattı. Şefika 
Refik kendi yazmış ol-
duğu şiirlerin bazılarını 
gecemizde halkımızla 
paylaştı. Raven köyü 
Hristo Smirnenski kül-
tür evine bağlı minik 
yeneteklerden oluşan 
grup ise alkişlarin en 
büyüğünü topladi.
Rodop Esintileri eki-

bi kızlarının sunmuş 
olduğu yöreye ait ma-
niler geceye renk kattı.
Gecenin özel konu-

ğu olan Yunanistan 
Dinkler Hanımeli Ko-
rosu, Rumeli - Balkan 
yöresine ait türküler 
ile halkımızdan büyük 
beğeni topladı.
Mestanlı Yöresine ait 

El Sanatları sergiside 
yoğun ilgi gördü.
TÜRKSADER Baş-

kanı Nuray Yusuf, kül-
türümüz, dilimiz, gele-
nek ve göreneklerimiz 

için calışmaktan hiç 
yorulmadık, yorulma-
yacağız ve yeni nesi-
lere aktaracağız dedi.
Mestanlı Belediye 

Başkanı Sunay Ha-

san, Türk Kültür ve 
Sanat kutlamalarını 
artık gelenek haline 
getireceğiz dedi. 
        

  Kırcaali Haber

Cebel Belediyesi, 12 tane içme 
suyu sondaj çalışması yapacak

Kırcaali iline bağlı Cebel (Şeyhcuma) Belediyesin-
den verilen bilgiye göre belediye, ilçede yaşanan 
içme suyu sıkıntısını giderebilmek için 12 sondaj 
çalışması yapacak. İlçede bulunan üç köyde sürek-
li su rejimi uygulanıyor. Su rejimi uygulanan köyler 

Pripek, Mişevsko (KüçükViran) ve Lebed (Gölcük) 
köyleridir. Belediye altı yerleşim yerine yakın mev-
kilerde ikişer sondaj çalışması yapacak. İçme suyu 
sondaj çalışmaları, köy sakinlerinin evlerine yakın 
mevkilerde yapılacak. Bu çalışmalar neticesinde iyi 
bir akışa sahip kaliteli su bulunduğu takdirde içme 
suyu şebekesi inşa edilecek. Cebel İlçesi’nin Pripek, 
Lebed, Jılıdovo (AliFakı), General Geşevo (Bölcek), 
Kazatsite (Kazaklı) ve Telçarka (Çavaklar) köylerinin 
yakınlarında sondaj çalışmaları yapılacak.
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Bulgaristan Türklerinin ünlü ses sa-
natçısı ve şairi Osman Aziz anıldı

Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasında doğumu-
nun 80.yılında Bulgaris-
tan Türklerinin en değerli 
ses sanatçılarından biri 
olan gazeteci, yazar, 
folklor araştırmacısı ve 
şair Osman Aziz anıldı. 
Yoğun ilgi gören etkinlik, 
“Mestanlılar Daima Kal-
bimde” sloganı altında 
bu yıl Momçilgrad Bele-
diyesi ve Bursa Mestanlı 
Yöresi Kültür ve Daya-
nışma Derneği tarafın-
dan sekizincisi düzenle-
nen Dünya Mestanlılar 
Buluşması programı 
kapsamında Nov Jivot 
Halk Toplum Merkezi 
salonunda gerçekleşti-
rildi. Osman Aziz’i anma 
gecesi bölgenin kültür ve 
sanat camiasından pek 
çok ismi bir araya getir-
di. Geceye Momçilgrad 
Belediye Başkanı Müh. 
Sunay Hasan, Mestanlı 

Yöresi Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, sivil top-
lum kuruluşu başkanları, 
parti temsilcileri, şair, ya-
zar ve müzisyen, üstadın 
yakınları, dostları ve çok 
sayıda hayranı katıldı. 
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanlığı Kültürel 
Varlıkları Koruma Ku-
rulu Başkan Yardımcısı 
Selahaddin Karabaşev, 
100 slayt tan oluşan 
slayt show eşliğinde 
Osman Aziz’in hayatı 
ve yaratıcılığına ilişkin 
“Bulgaristan Türklerinin 
Türkülerinden, Şiirinden, 
Kültüründen Bir Garip 
Yolcu geçti” başlıklı bir 
sunum yaptı.
Karabaşev, 11 Haziran 

1937 tarihinde Momçilg-
rad İlçesi’ne bağlı Ne-
ofit Bozvelievo (Alfatlı) 
köyünde dünyaya gelen 
ve 15 Ekim 2007 tarihin-
de vefat eden Osman 
Aziz’in ölümsüz olduğu 
için slaydında onun do-
ğum ve ölüm tarihine yer 

vermediğini belirtti. Os-
man Aziz’in Bulgaristan 
Radyosu Türkçe Yayınlar 
Bölümünde çalıştığı yıl-
lara, “Üç Ses Üç Saz” ve 
“Dört Ses Beş Saz” top-
luluklarıyla birlikte imza 
attığı eserlere, yayın-
ladığı kitaplara ve Nuri 
Adalı’nın yaşam öykü-
sünü anlattığı kitabına, 
türkü kasetine, kendi-
sine yer verilen antoloji 
kitaplarına, Sofya Yük-
sek İslam Enstitüsünde 
hocalık yaptığı yıllara, 
gazetecilik hayatına, 
ulusal ve uluslararası et-
kinliklere katılımlarına ve 
ödüllerine, folklor araştır-
malarına ve üstadın ha-
yatından başka kesitlere 
değindi. Karabaşev, “Bü-

tün kitaplarında, bütün 
eserlerinde sık sık sevgi, 
sevda, hayat kavramları 
görülebiliniyor. Osman 
Aziz, sadece Rodopların 
değil, tüm Türk dünyası-
nın şairidir” diye ifade 
etti. 
Sunumdan sonra “Os-

man Aziz 80 Yaşında 
Şeref Def ter i -Anılar, 
Notlar, Dilekler” başlıklı 
şeref defteri açıldı. 
Ardından Nov Jivot 

Toplum Merkezi Başka-
nı ünlü ressam Kamber 
Kamber, üstadın duygu-
sal bir portresini sundu. 
Onunla ilgili anılarını 
paylaşan ressam, su-
numunun sonunda şai-
rin “Koca Toprak” şiirini 
seslendirdi. 
Program kapsamında 

Kamber Kamber ’den 
başka Selahaddin Ka-
rabaşev ve öğretmen 
Hatice Mustafa da Os-
man Aziz’in şiirlerinden 
örnekler okudu. 
Osman Aziz’in en son 

katıldığı İzmir’de düzen-

lenen bir etkinliğe birlikte 
katıldıklarını aktaran saz 

ve söz ustası Fahri Nur, 
onunla ilgili anılarını, 
duygu ve düşüncelerini 
dile getirdi. Fahri Nur, 
üstadın anısına bir tür-
küsünü seslendirdi. 
Programda hazır bulu-

nan üstadın bazı akraba-
ları da anma gecesinin 
organizatörlerine teşek-
kür ederek, Osman Azis 
ile ilgili duygu ve düşün-
celerini ifade ettiler. 
Programın sonunda 

konuşan Momçilgrad 
Belediye Meclis Başkanı 
Ömer Hüseyin, organi-
zasyonda emeği geçen 
herkese ve tüm katılım-
cılara teşekkür etti. Os-
man Aziz’i anma gecesi 
düzenlenmesinin Sela-
haddin Karabaşev’in fik-

ri olduğunu ifade eden 
Ömer Hüseyin, “Osman 
Aziz olmasa, Bulgaristan 
kültürü ve sanatı büyük 
bir boşluk içine düşer-
hem ses sanatçılığı ala-
nında, hem şiir alanında, 
hem eleştirmenlik, ga-
zetecilik, öğretim üyeliği 
ve saire. Ne mutlu bize 
ki, böyle değerli bir kişi 
bizim toprağımızda doğ-
muş ve bizim toprağı-
mızda yetişmiş. İnşallah, 
nice nice Osman Aziz’ler 
yetiştiririz” dedi.
Program, Kırcaali Buket 

Kadın Koro Grubu’nun 
Dostlar Saz Grubu eş-
liğinde Osman Aziz’in 
seslendirdiği türkülerden 
üç tanesini seslendirme-
siyle son buldu. 

Recep KÜPÇÜ'nün  eşi Cemile KÜPÇÜ vefat etti
Bulgar istan Türk le -

rinin Milli Şairi Recep 
KÜPÇÜ 'nün k ıymet -
l i eşi Cemile KÜPÇÜ 
29.07.2017 Cumartesi 
günü İstanbul'da vefat 
etti ve 30.07.2017 Pazar 
günü İstanbul/Kocasinan 
Mezarlığında defnedildi.

Cemile Küpçü kimdir? 
21.05.1936 yılında Burgaz 
şehrinde dünyaya gelmiş-
tir. Kırcaali Türk Pedagoji 
Okulu mezunu emekli 
öğretmendir. 1955 yılın-
da Milli Şairimiz Recep 
KÜPÇÜ ile yapmış olduğu 
evliliğinden şairimizin faili 
meçhul bir şekilde öldüğü 
26.04.1976 yılına kadar 
eş ve dert ortağı olarak 
yaşamlarını rahmetli şa-
irimiz ile bir yastıkta ge-
çirmiştir. Cemile Hanım, 
Türklüğü ve eşi Milli Şa-
irimiz Recep KÜPÇÜ'nün 
savaş mücadelesini savu-
narak devam ettirdiği için 
1989 yılında zorunlu göçe 
tabi tutularak Türkiye'ye 
gitmiştir. Kendi ifadesi 
ile "Yıllar geçse de be-
nim için Recep KÜPÇÜ 
her zaman 42 yaşında 
kalacak. Sanki dün hala 
Kırcaali Türk Pedago-
ji Okulunda talebeydik". 
Dile kolay 81 yıllık hayat 
mücadelesinde 3 evlat 
ve çok genç yaşta bir eş 
kaybet, kahpece kader 
kurbanı edilen diğer oğlu-
nun acısı ile yıllarca yatıp 
kalk ve vakur duruşundan 
zerre kadar taviz verme. 
Kısaca özetlememiz ge-
rekiyorsa Bulgaristan 
Türklerinin Milli Şairi Re-
cep KÜPÇÜ'nün kıymetli 
eşi Cemile KÜPÇÜ böyle 
biriydi. 

M i l l i  Ş a i r i  Re c e p 
KÜPÇÜ'nün kıymetli eşi 
Cemile KÜPÇÜ ile ilgili 
düşünceleri ise şöyledir,

"Çok sevdiğimi Cemile-
me”

Hayatımda beni yaşatan, 
kah güldüren kâh keder-
lendiren üç varlığım var: 
birincisi, şiirim, ikincisi: 

Sen Cemile’m, üçüncüsü: 
iki oğlum bir arada.... 

Şu güldestem sana en 
samimi yadigârım olsun... 

Onun meydana gelişinde 
benim kadar sen de he-
yecanlandın, üzüldün ve 
sevindin..." Saygılarımla: 
Recep KÜPÇÜ...

DİYOJENİN UMUDU VE BENİM ÖNSEZİM

Vallahi hep böyle giderse 
şu dünyanın işleri,
çok geçmez girerim kodese.
İzin verin gelmişken tam yeri,
kimliğimi açıklayayım sizlere;
Ben bir Bulgaristan vatandaşıyım,
ismim Recep Küpçü,
tepeden tırnağa Türkoğlu bir Türk'üm!

Dilimde gözlerimi yaşartan hep o sevdiğim 
eski türküm;
Yumurtanın kulpu yok,
Gözlerimde uyku yok.
Sür gemici gemiyi,
Hiç kimseden korkum yok!"

Şu var ki bu denli içten olduğum için,
sezinliyorum bunu ta uzaktan,
birgün kendimi kurtaramayacağım,
üstüne bastığım tuzaktan.
Ergeç alacağım başıma püsküllü belamı.
Yaşadığım kentte caminin minaresi de yok,
bilmiyorum doğrusu, ulusundan çok
Bulgar polisine sen hizmet eden imam efendi
nereye çıkıp da okuyacak selamı?... 

Resmiye MÜMÜN
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Rudozem’de Kur-an’ı Kerim’i hatim 
eden 32 çocuk için merasim düzenlendi

29 Temmuz 2017 Cu-
martesi günü Rudozem 
(Palas) İlçesi’nde Kur’an’ı 
hatim eden 32 çocuk için 
düzenlenen hatim prog-
ramı Rudozem Merkez 
Camii önünde 4500’ün 
üzerinde kişiyi bir araya 
getirdi. Program esnasın-
da çocuklar ezbere Kuran 
ayetleri söyleyip Bulgar-
ca mealini açıkladılar, 
Peygamber Efendimiz’in 
(S.A.V) sözlerini söylediler 
ve bununla İslam değerleri 
ve erdemlerini hatırlattılar. 
Rudozem Nur İlahi Grubu 
ise İslami değerleri öven 
ilahiler söyledi. 

Hatim merasimi Kur’an’ı 
hatim eden çocukların 
ebeveynlerinin girişimiy-
le Rudozem Müslüman 
Encümenliği ve Smolyan 
(Paşmaklı) Bölge Müftü-
lüğünün desteğiyle ger-
çekleşti.

Törende resmi konuk 

olarak Bulgaristan Baş-
müftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
Yüksek İslam Şura Başka-
nı Vedat Ahmet, Başmüftü 
Yardımcısı Birali Mümün, 
Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosluğu Sosyal 

Hizmetler Ataşesi Metin 
Akbaş, Smolyan Bölge 
Müftüsü Necmi Dıbov, 
Yunanistan’ın İskeçe İl 
Müftüsü Ahmet Mete, 
Smolyan Valisi Nedyal-
ko Slavov, milletvekille-
ri Hayri Sadıkov ve Dr. 
Krasimir Sıbev, Rudozem 
ve Madan Belediye Baş-

kanları Rumen Pehliva-
nov ve Fahri Molaysenov, 
il çapından çok sayıda 
imam-hatip, Müslüman 
Encümenliği temsilcileri, 
işadamları ve toplum ön-
derleri hazır bulundu.

Kuran’ı hatim eden ço-
cukların hocaları Vahdi 
Delihusev, Nihat Ademov 
ve Mümüne Şerifova’nın 
çocukların İslami bilgiler 
edinmelerine yönelik ça-
baları başarıyla sonuç-
landı. Çocuklar programı 
sonunda Yüce Allah’tan 
Bulgaristan’ın refahı için 

Kuran’ın rehberlik etmesi-
ni istedikleri bir dua yaptı.

Smolyan Bölge Müftüsü 
yaptığı selamlama konuş-
masında Kuran Kursların-
da azimle çalışan öğren-
cileri tebrik ederek, dini 

eğitim ve öğretim yolunda 
özgüven içerisinde devam 
etmeleri çağrısını yaptı. 
Müftü, ayrıca çocukların 
eğitiminde çaba sarf eden 
ve sabır gösteren hoca-
ları ve çocukları İslam 
değerleri doğrultusunda 
yetiştirme sorumluluğuyla 
hareket eden ebeveynleri 
de tebrik etti. Müftü, top-
lum hayatında kendilerine 
düşen yeri aldıkları zaman 
edindikleri bilgileri hayat-
larında uygulayabilmeleri 
için ebeveynlere çocukla-
ra destek olmaya devam 
etmeleri çağrısında bu-
lundu. 

Rudozem Belediye Baş-
kanı, Müslümanları ve 
başka dinlerin temsilcile-
rini bir araya getirdiği için 
bu hatim merasimin tüm 
ilçenin bayramı olduğunu 
kaydetti. Belediye Başka-
nı, yüksek ahlaki değer-
lere sahip olan eğitimli 
kişilerin oluşturduğu top-
lumun güçlü olduğunun 
altını çizdi. Bu değerlerin 
bir kısmının dini eğitimin, 
ebeveynlerin verdiği terbi-
yenin ve okulun kazandır-
dığını belirtti. Bu parçalar 
eksik olduğu zaman ah-
lakın öne çıktığı güçlü bir 
toplumun mümkün olma-
yacağını ifade etti. 

T. C. Filibe Başkonso-
losluğu Sosyal Hizmet-
ler Ataşesi Metin Akbaş, 
Kur’an eğitimi boyunca 
çocuklara verdikleri des-
tek için ebeveynleri tebrik 
ederek, bu bölgelerde 
yaşayan Müslümanlara 
güç veren şeyin mübarek 
Kur’an-ı Kerim’e, Pey-
gamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’e (S.A.V)  ve 
Müslümanların gelenekle-
rine olan bağlılıkları oldu-
ğunu vurguladı. 

Çocukları, ebeveynlerini 

ve hocalarını tebrik eden 
Başmüftü Dr. Hacı, tüm 
katılımcılara çocuklarının 
dini eğitimine önem ver-
melerini tavsiye etti. Baş-
müftü, yeni neslin ancak 
dini değerler doğrultu-
sunda yetiştirildiği zaman 
toplumun iyi bir geleceği 
ve başarılı olacağını kay-
detti. Dr. Hacı, “Bu şekilde 
tüm topluma bu dini ve in-
sani değerlerin zamanının 
geçmediğini ve toplumu-
muzun her zamankinden 
daha çok onlara ihtiyaç 
duyduğunu göstermiş ola-
cağız” dedi. 

Kuran’ı hatim eden tüm 
çocuklara Başmüftülük, 
Smolyan Bölge Müftülü-
ğü, Rudozem Belediye 
Başkanı ve T. C. Filibe 
Başkonsolosluğu tarafın-
dan hediyeler verildi. Ha-
tim merasimine katılanlar 
da özel olarak hazırlanan 
bağış kutuları aracılığıyla 
bağışta bulunarak, çocuk-
lara destek verdiler. 

Hatim programının so-
nunda tüm konuklara ve 
katılımcılara çocukların 
ebeveynleri tarafından 
hazırlanan öğle yemeği 
ikram edildi.

Asırlık Hafize nineye Mineralni 
Bani Belediyesinden hediyeler
Mineralni Bani (Meriç-

ler) Belediye Başkanı 
Mümün İskender, 103 
yaşını dolduran Hafize 
Halil’e özel tebriklerini 
iletti ve hediyeler gön-
derdi. İlçeye bağlı Vi-
nevo (Şeremetler) köyü 
sakini olan Hafize 
nineye 103. doğum 
günü için Belediye 
Başkanı’nın gönder-
diği hediyeler ve bir 
miktar para Mineralni 
Bani Belediye Mec-
lis Başkanı Mehmet 
Latif’in başkanlığında 
bir heyet tarafından 
takdim edildi. 
Vinevo köyünde bü-

yüyen Hafize ninenin 
tüm ömrü bu köyde 
geçti. Üç oğlu ve bir 
kızı olan Hafize nine 
kendi evinde yalnız ya-
şamayı tercih ediyor. 
Yakınları bir yıl öncesine 
kadar bahçesinin bakı-
mını kendisinin yaptığı-
nı anlattı. Asırlık ninenin 
eşi Cafer Müslüm’ün 32 
yıl önce vefatından son-
ra tüm ev işlerini kendi-

sinin yaptığı anlaşıldı. 
M i n e r a l n i  B a n i 

İlçesi’nin sınırları içinde 
yaşı 100’ü aşan daha üç 
kişi bulunuyor. Onların 
arasında en yaşlı olan-
lar Hafize nine ve onun 
akranı olan Karamantsi 

(Karamanlar) köyünden 
103 yaşındaki Ana Mol-
lova Hacieva. Yaş bakı-
mından üçüncü sırada 
Angel Voyvoda (Kum-
burlar) köyünden 101 
yaşındaki Şefiye Aptula 
Aliosman geliyor. Onla-
rın ifadelerine göre bu 
bölgede yaşayanların 

uzun ömürlülüğü maden 
suyu ve temiz havadan 
ileri gelmektedir. Kadim 
megalit anıtların etkisini 
de unutmamak gerekir. 
Prototrak çağından kal-
ma pek çok ibadet yeri-

nin ve tapınağın bu böl-
gede yoğunlaştırıldığı 
tespit edildi. Eski insan-
lar ise onların kurulması 
için hangi yerlerin uygun 
olduğunu biliyorlarmış. 
Hafize ninenin torunla-

rı belediye heyetinde yer 
alan misafirlere sulu bö-
rek ve tatlılar ikram etti.

Kırcaali’de ilk elektrikli 
otomobil şarj istasyonu 

Kırcaali ’de elektr ikl i 
araçlara yönelik şarj is-
tasyonu hizmete girdi. 

Elektrikli otomobillerin 
hızlı bir şekilde şarj edil-
mesini sağlayan bu cihaz 
Makas-Nimfeya (Yanık-
köy) Sınır Kapısı’na uza-
nan uluslararası karayolu 
yanındaki İDA Otel Komp-
leksi otoparkında bulunu-
yor. 

Kompleks sahibi Seba-
hattin Gökçe, “Elektrikli 
araçlar için şar istasyo-
nu kurmak benim birkaç 
yıllık hayalimdi. Bunu 
Kırcaali’de ilk yapan ben 
olmak istedim. Şarj istas-

yonu bir yıl tamamen üc-
retsiz olarak kullanılacak” 
diye bildirdi. 

Gökçe, elektrikli araç 

şarj istasyonunun Güney 
Bulgaristan’da az sayıdaki 
şarj istasyonlarından biri 
olduğunu vurguladı. Bu 
tür şarj istasyonları Filibe 
ve Asenovgrad (Stanima-

ka) şehirlerinde mevcut. 
Ülkede elektrikli araç 

şarj istasyonu kurulan 
noktaları gösteren bir ha-

ritada yer alan bu şarj 
istasyonu, ayrıca İDA 
Otel Kompleksi’nin 
reklam billboardların-
da da yer aldı. 

Sebahattin Gökçe, 
şarj istasyonundan 
ilk olarak “Tesla” mar-
ka elektrikli otomobil 

sahibi olan işadamı Kaşif 
Kaşif’in yararlanmasını 
bekliyor. Kaşif’in aracın-
dan başka Kırcaali’de ar-
tık daha birkaç elektrikli 
otomobil bulunuyor. 
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Genç tarım üreticilerine 22 milyon avro destek
Tarım Bakanlığı geçici 

takvime göre genç tarım 
üreticileri, Ağustos itiba-
riyle Avrupa Birliği (AB) 
tarafından finanse edilen 
Kırsal Kesimlerin Kalkın-
ması Programı’na proje 
başvurusunda bulunabi-
lecek. Bakanlığın inter-
net sitesinde yayınlanan 
açıklamada bu amaçla 
22,5 milyon avroluk kay-
nak ayrılacağı bildirildi. İlk 
defa destek prosedürüne 
tamamen online başvuru 
şeklinde başvurulacak. 

Hibe desteği için yeni 
fırsatlar

En son geçen yılın so-
nunda Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı 
kapsamında proje kabul 
etmeye başlayan Dev-
let Tarım Fonu, Ağustos 
ayında yeni proje teklif 
çağrıları açmayı planlı-
yor. Hibe desteği alma 
imkanı bulan ilk üreticiler 
arasında genç çiftlik sa-
hipleri yer alacak. Tarım 
Bakanlığı geçici takvime 
göre Ağustos’un son haf-
tasında “Genç Tarım Üre-
ticilerine Başlangıç Yar-
dımı” prosedürüne ilişkin 
başvurular kabul edilecek. 
Başvuru süresi bir aydan 
fazla sürecek. Bu prose-
düre ilişkin en son yapı-
lan başvuru kabulünden 

sonra 41,4 milyon avroluk 
kaynağın mevcut olduğu 
anlaşıldı. Böylece bu pro-
je teklif çağrısı prosedüre 
ilişkin son proje teklif çağ-
rısı olmayacak. 

Kimler başvurabilir
Genç tarım üreticilerinin 

desteklenmesine ilişkin 
prosedüre 40 yaş altı olan 
çiftlik sahipleri başvuruda 
bulunabilir. Onlar tarım 
işine başlamak için 25 
bin avro değerinde hibe 
desteği alabilirler. Hay-
vancılık, meyve ve sebze 
yetiştiriciliği, organik tarım 
alanında faaliyet yürüten 

çiftliklere öncelik tanına-
cak. Bu amaçla kamuoyu 
tartışmasına açılan taslak 
halindeki yönetmelikte 
öncelik tanınacak 61 tür 
meyve ve sebze yetişti-
riciliği ve 19 tür hayvan 
yetiştiriciliği listelerine 
yer verilmiştir. Prosedüre 
ilişkin proje teklifleri ara-
sında yeni iş pozisyonları 
açılması öngörülen pro-
jelere de öncelik verile-
cektir. 

Daha neler bekleniyor
Tarım Bakanlığı geçici 

takvime göre yılın sonu-
na kadar toplam 17 des-

tek prosedürü kapsamın-
da proje kabul edilmeye 
başlanacak. Tarımsal 
ürünlerin işlenmesine 
yönelik yatırımlar, orman 
sektörünün desteklen-
mesine yönelik prosedür-
ler, yenliklere yatırımlar, 
köylerde tarım dışında iş 
yaratma, yerel girişimci 
gruplara ilişkin stratejiler 
doğrultusunda işlemler 
uygulanması ve başka 
faaliyetlere yönelik pro-
sedürler bulunuyor. 

Yıl sonunda küçük ölçek-
li altyapıya yatırımlara iliş-
kin prosedür kapsamında 

belediye kurumlara da fi-
nansman sağlama imkanı 
bulunacak. Ağustos ayı 
itibariyle küçük tarım üre-
ticilerine yönelik tematik 
altprogram kapsamında 
tarım çiftliklerine yatırım-
lara ve tarım çiftlikleri ve 
orman sahiplerine danış-
manlık hizmetlerine ilişkin 
projeler kabul edilmesine 
başlanacak. 

Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı bütçesi 
2,9 milyar avro ve bu fi-
nansmandan 2020 yılına 
kadar yararlanılması ge-
rekir, fakat proje değer-
lendirmeleri ağır tempoda 
yapılıyor. Bu yılı Ocak ayı 
itibariyle 100 milyon av-
ronun biraz altında hibe 
desteği ödendi, aynı za-

manda son aylarda yeni 
proje teklifleri kabul edil-
medi, proje başvuruların 
onaylanması ise düşük 
tempoda ilerliyordu. Mev-
cut verilere göre bazı 
prosedürlere çok büyük 
ilgi var. Mesela, tarım 
çiftliklerine yatırımlara 
ilişkin prosedürün bütçe-
si 460 milyon leva olması 
halinde maliyeti 1,4 milyar 
levayı aşan proje teklifleri 
sunuldu. Belediyeler ise 
geçen yıl sonbaharda 
açılan proje teklif çağrısı 
kapsamında altyapı pro-
jelerine hibe desteği için 
yaklaşık 670 milyon leva-
lık bütçe ayrılması halinde 
maliyeti 2,1 milyar levalık 
proje teklifleri sundu.

            Kırcaali Haber

Makedonya ve Bulgaristan, Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladı 

Makedonya ve Bulgaris-
tan Başbakanları Zoran 
Zaev ve Boyko Borisov’un 
Üsküp' te Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği An-
laşmasını imzaladıktan 
sonra konuşan Borisov, 
“Bulgaristan ve Makedon-
ya Cumhuriyetleri olarak 
arabulucu ve moderatör-
ler olmaksızın barışın ve 
iyi komşuluğun herşeyden 
daha önemli olduğu sonu-
cuna vardık. Boşuna de-
nilmemiş: Geri bakarsan, 
ayağın takılacak ve düşe-
ceksin. İleriye bakmaya 
karar verdik ve şundan 
eminim ki, iyi komşuluk 
anlaşmasının gözle gö-
rülür sonuçları olacaktır” 
diye kaydetti. Borisov, 
“Ortak tarih kavramı bir-
leştiriyor ve yeni ufuklar 
açıyor, ayırmıyor” diye 
kesin bir tonla konuştu. 
Başbakan’ın ifadelerine 
göre anlaşmanın imza-
lanması siyasi istikrar ve 
olgunluk açısından bir 
başlangıçtır. Borisov, bu-
nunla birlikte anlaşmanın 
barış, dostluk, refah me-

sajları verdiğini ve yatırım 
iklimi ve gençlerin seya-
hat etmesi, Balkanlar’da 
yaşamaya devam etmesi 
perspektif i sunduğunu 
belirtti. 

Başbakan Bor i sov, 
mevkidaşı Zoran Zaev’i, 

Dışişler i Bakanlarını„ 
Sofya ve Üsküp arasında 
demiryolu bağlantılarının 
iyileştirilmesi ve doğalgaz 
alanında işbirliğine ilişkin 
iki memorandumun imza-
lanmasına yönelik aktif 
çalışmalar yürüten ekip-
leri tebrik etti. 

Bulgaristan Başbakanı, 

8 Nolu Pan Avrupa Ulaşım 
Koridorunun Balkan ülke-
leri arasındaki bağlantılar 
açısından önemini belirt-
ti. Makedonya’nın AB’nin 
inşa edeceği Balkan Do-
ğalgaz Dağıtım Merke-
zinden doğalgaz tedarik 

etmesi imkanı olduğunu 
kaydeden Borisov, “Bal-
kanlar Avrupa Birliği’nin 
ilgi odağıdır” dedi. Anlaş-
ma imzalanmasına AB ta-
rafından olumlu tepki ve-
rilmesini beklediğini ifade 
eden Borisov, Makedonya 
Cumhuriyeti’ne AB ailesi-
nin bir parçası olmasını 

temenni etti. 
Anlaşmayı iki ülke için 

tarihi bir adım olarak de-
ğerlendiren Başbakan 
Zaev’in ifadelerine göre 
anlaşmanın imzalanması 
siyasi irade ve ilerleme 

arzusu olduğu zaman 
sorunların çözülebile-
ceğini göstermekte-
dir. Zaev, “Bugünden 
itibaren Bulgaristan, 
Makedonya’nın daha 
da büyük bir dos-
tudur” dedi. Zaev, 
anlaşmanın iki ülke 
açısından ortak bir 
başarı olduğu gibi 
bölgede mevcut dev-
letlerin siyasi istikra-
rına katkı sağladığını 
ve tüm Doğu Avrupa 
ülkelerine perspek-

tif kazandırdığını belirtti. 
Zaev, “Bardağı yarı boş 
değil de, yarı dolu olarak 
görmeye karar verdik. An-
laşmanın içerdiği hususlar 
son derece iyi perspektif-
ler sunuyor, çünkü bu an-
laşma işbirliği sağlanma-
sının bir enstrümanıdır” 
dedi.

Devlet, işsizlik oranı yüksek olan 
ilçelere 2 milyon leva sağladı

Hükümet işsizlik oranı büyük olan belediyelere 2 
milyon leva sağlanması kararı aldı. 
Bu parayla yeni bir Ulusal İstihdam ve Öğretim 

Programı finanse edilecek. Program 2017 Yılı Ulu-
sal İstihdam Eylem Planı’na dahil edilecek. 
Program yıl sonuna kadar Vratsa, Vidin ve Mon-

tana illerinde bulunan 14 ilçede gerçekleştirilecek. 
Program kapsamında Eylül-Aralık döneminde 830 
civarında işsize sübvansiyonlu istihdam sağlana-
cak. 
Ulusal İstihdam ve Öğretim Programı’na öncelikli 

olarak uzun süre işsiz kalan kişiler, 29 yaş altı işsiz 
kişiler, sosyal yardım alan temel eğitimli veya daha 

düşük eğitimli ve mesleki yeterliliği bulunmayan ki-
şiler dahil edilecek. 
Programa katılan tüm işsizler, aktif olarak iş ara-

ma yönünde motive edilecek. Okuma yazması 
olmayanlar okuma yazma kursuna veya mesleki 
eğitim kursuna dahil edilecek. Yeni Ulusal İstihdam 
ve Öğretim Programı kapsamında tam veya yarı 
zamanlı sübvansiyonlu istihdam sağlanacak. 
İstihdam edilen kişiler özel sektörde veya beledi-

yelerin faaliyeti kapsamında kamu yararına çeşitli 
faaliyetlerde bulunacaklar. Onlar kamu binalarının 
onarımı, yerel yönetim hizmetleri, taşınmaz kültür 
mirasının bakımı gibi faaliyetlere katılacak veya nü-
fusa yönelik hizmetler sunacaklar. 
Ulusal İstihdam ve Öğretim Programı kapsamında 

özel şirketler, belediye idareleri ve kamu kuruluş-
ları, sosyal kurumlar, sivil toplu kuruluşları ve baş-
kaları işveren olabilir. İşveren konumunda olan bu 
tür kurum ve kuruluşlara 2017 Yılı Ulusal İstihdam 
Eylem Planı doğrultusunda istihdam ettikleri kişile-
re ücret ödemeleri ve sigorta primlerini ödemeleri 
için finansman sağlanacaktır. 
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Rodoplar’da çam ormanları kuruyor!
Tarım, Gıda ve Orman 

Bakan Yardımcısı Ata-
nas Dobrev, Smolyan 
(Paşmaklı) şehrini ziya-
reti sırasında “Ülkenin 
önde gelen sivil toplum 
kuruluşu, merkezi ve 
yerel yönetim temsilcile-
riyle birlikte Rodoplar’da 
ormanların kuruduğuna 
dair basına ve kamuoyu-
na duyuruda bulunmamız 
gerekir. Ülkede orman-
ların büyük bir bölümü 
kabuk böceklerinden ve 
mantardan zarar gördü 
ve bu durum acil tedbirler 
alınmasını gerektiriyor” 
diye kaydetti. 
İstilanın temel nedeni 

kabuk böceğinin gelişimi 
için iyi bir beslenme orta-
mı olmasıdır. Bu durum 
kasırga, orman tahribatı, 
don hasarı, kar fırtınası 
gibi abiyotik faktörlerden 
dolayı hasar gören ağaç-
ların büyük miktarda ol-
ması ve onların büyük bir 
oranının ulaşılmaz alan-
larda bulunduğu için 1 yıl 
içinde hızlı bir biçimde bu 
ağaçlardan ahşap ürünler 
elde edilmesinin mümkün 
olmaması sonucu mey-
dana geldi. 
Bulgar istan Bil imler 

Akademisine (BAN) bağ-
lı Orman Enstitüsünde 
görevli Akademisyen 
Aleksandır Aleksandrov, 
“Süreç endişe vermekte-
dir ve acil insan müdaha-
lesi gerekmektedir” dedi. 
Aleksandrov, “Kabuk 
böceklerinin oluşturdu-
ğu lekeler bazen günde 
bir metre genişliyor ve 
ormanlara müdahale et-
memiz gerekir ve bu da 
orman kesimi ile olacak. 
Bazı yerlerde kabuk bö-
ceklerinin yer değiştirme-
si ve beslenme ortamını 
kullanmaya başlaması 
nedeniyle oluşturduğu le-
kelerin etrafındaki ağaç-
lar da etkilenmektedir. 
Akademisyen Aleksand-
rov, “Çözülmesi gereken 

sorun kurumlardan başka 
tüm orman sahiplerini de 
ilgilendiriyor. Bu hasarlı 
ağaçların kesilip ahşap 
ürün elde edileceği zor 
bir dönem bizi bekliyor 
ve silvikültürcülerin işini 
yapmasına imkan vere-
lim” diye vurguladı.
Etk i lenen ormanlık 

alanların kapsamı çok 
dinamik ve tam bir de-
ğerlendirme yapılamıyor. 
Son verilere göre yakla-
şık 300 bin dekarlık alan 
etkilenmiştir. 
Son yıllarda sorun bü-

yümekte ve kapsamı 
genişlemektedir. 2016 
yılının ortasından beri 
endişe verici olan etki-
lenen iğne yapraklı or-
manların artması eğilimi 
gözleniyor. 2015 yılına 
göre etkilenen alanlarda 
66 bin dekardan 180 bin 
dekara veya 3 misli artış 
kaydedildi. Sadece 2017 
yılının Temmuz ayına ka-
dar etkilenen ormanlık 
alan miktarı tüm 2016 yılı 
boyunca etkilenen alanlar 
kadardır. 
Bilim çevrelerinin tem-

silcileri, “Kuruyan or-
manları oluşturan ağaç-
lar 40-50 yaşlarında ve 
bu plantasyon ormanları 

için belirlenen yaş sınırı-
dır” diye belirtti. 
Orman Yürütme Ajansı 

İcra Müdürü Müh. Grigor 
Gogov, etkilenen bölge-
lerde sağlam ağaçların 
kesimine sınırlama geti-
rildiğini ve hasarlı ağaç-
ların kesimine yoğunlaştı-
rıldığını bildirdi. Etkilenen 
orman sahipleri tespit 
edilerek, sıhhi ağaç kesi-
mi ve başka çalışmalara 
yönelik tedbirler alınması 
için tavsiyelerde bulunul-
duğunu belirtti. 
Sorunun yerinde de-

ğerlendirilmesinden son-
ra Smolyan Valiliğinde 
bölgede yerel ve ulusal 
basın kuruluşlarının tem-
silcileriyle görüşme ya-
pıldı. Basın toplantısında 
BAN Orman Enstitüsü ve 
Ormancılık Teknik Üni-
versitesinin temsilcileri 
Akademisyen Aleksandır 
Aleksandrov ve Doç. Dr. 
Petkov, Orman Yürüt-
me Ajansı İcra Müdürü 
Müh. Grigor Gogov ve 
Yardımcısı Müh. Valentin 
Karamfilov, Smolyan Vali 
yardımcıları Vladimir Gır-
belov ve Andriyan Petrov, 
Güney Merkez Devlet 
Orman İşletme Müdürü 
Müh. Botyo Arabaciev, 

Smolyan Bölge Orman 
Müdürü Müh. Ventsilav 
Furlanski, bölgede dev-
let orman işletmelerinin 
temsilc i ler i, Smolyan 
Bölge Çevre ve Su Mü-
fettişi (RİOSV) Ekateri-
na Gadjeva ve Smolyan 
il Tarım Müdürü İvanka 
Georgieva yer aldı. On-
lar sorunun özünü ortaya 
koyarak, üstesinden ge-
linmesine yönelik alına-
bilecek olası tedbirlere 
ilişkin açıklama yaptı. 

Akademisyen Aleksand-
rov, orman manzarasını 
değiştirme zamanı geldi-
ğini söyledi. Kamuoyunun 
ve sivil toplum kuruluşla-
rının bunu anlayışla kar-
şılayacağına dair ümidini 
ifade etti. İğne yapraklı 
ormanların geniş yapraklı 
ağaçlarla yeşillendirme-
ye geçilmesi gerektiğini 
izah etti. Bunun büyük 
bir oranda Kırcaali ilini 
kapsayacağını belir tti. 
Smolyan ilinde ise deniz 
seviyesinden daha çok 
yüksekte olması nede-
niyle orman manzarasın-
da önemli değişiklikler 
olmayacağını, oradaki 
ormanlarda iğne ve ge-
niş yapraklı ağaçlarla 
yeşillendirmeyle kısmi 
değişiklikler yapılacağını 
kaydetti. 
Orman Yürütme Ajansı 

İcra Müdür Yardımcısı 
Müh. Valentin Karam-
filov, Bulgaristan’da or-
man sahiplerinin devlet, 
belediyeler, gerçek ve 
tüzel kişiler olduğunu ve 
ormanların korunması 
sorumluluğunu onların 
taşıdığını söyledi. Bu 
yüzden gerçek kişilerin 
ve belediyelerin, orman-

lara bakım yapamadıkları 
halde devlet kuruluşlarıy-
la sözleşme imzalaması 
çağrısında bulundu. Bunu 
yaptıklarında ormanlar-
dan elde edilen ürünler 
için kendilerine düşen 
kar payını alacaklarını 
ve aynı zamanda devlet 
kuruluşları korumaya yö-
nelik çalışmalarla orman-
ların bakımını yapmış 
olacağının altını çizdi. 
Müh. Arabaciev ve Müh. 

Furlanski, 2015 yılında 
yaşanan kar felaketinde 
hasar gören ağaçların 
kullanımına ilişkin istatis-
tik veriler tanıttılar. Onlar 
Güney Merkez Devlet 
Orman İşletme Müdür-
lüğü ve bölgede devlet 
orman işletmelerinin so-
runun üstesinden gelmek 
için aldıkları tedbirler ve 
karşılaştıkları zorluklar 
hakkında bilgi verdi. 
Kapanış konuşması 

yapan Smolyan Vali Yar-
dımcısı Vladimir Gırbe-
lov, sorunun üstesinden 
gelinmesi için gerekli tüm 
çalışmalara Smolyan Va-
liliğinin tam destek vere-
ceğini ve yardım edece-
ğini beyan etti.

Milletvekillerin 
yarısı Rusofil

Meclisin internet site-
sinde yayınlanan bilgiye 
göre Bulgaristan millet-
vekillerin yarısı Rus yan-
lısı, ya da başka bir de-
yişle Rusofil. Yayınlanan 
belgeye göre milletvekil-
leri Rusya’ya karşı rekor 
bir ilgi göstermektedir. 
Toplam 240 mil let-

vekilden 119’u, Meclis 
Bulgaristan-Rusya Par-
lamentolararası Dostluk 
Grubu’na katıldı. 
Kıyaslama yapmak 

gerekirse, Bulgaristan- 
Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD) Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu’na 
iki misli daha az 68 mil-
letvekili katıldı. 
Rusya grubu için “mü-

cadele” o kadar büyük 
ki, Bulgar istan Sos-
yalist Partisi (BSP) ve 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) partileri 
Bulgaristan-Rusya Par-
lamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanlığı olarak 
aynı görevi paylaşıyor. 
Meclis Bulgaristan-Rus-
ya Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Eşbaş-
kanları BSP Milletvekili 
Anton Kutev ve GERB 
Milletvekili Krasimir Vel-

çev. 
Rusya’ya sevgi besle-

yen milletvekilleri birleş-
tiren grubun başkanının 
üç yardımcısı bulunuyor. 
Onlar Volya Partisi Genel 
Başkanı Veselin Mareş-
ki, Ataka Partisi Genel 

Başkanı Volen Siderov 
ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Millet-
vekili General Simeon 
Simeonov.
Ne ilginçtir ki, Rusya 

Dostluk Grubu’ndan son-
ra Meclisteki ikinci büyük 
grup Bulgaristan-Çin 
Parlamentolararası Dost-
luk Grubu’dur. Bu gruba 
73 milletvekili katıldı. 
Bulgaristan- Kuzey Kore 
Halk Demokratik Cum-
huriyeti Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu’na ise 

4 milletvekili katıldı. 
Milletvekilleri en az ilgi 

Kamboçya’ya karşı du-
yuyor. Bu ülke ile dostluk 
grubuna iki, Afganistan 
ile dostluk grubuna ise 
üç milletvekili üye oldu. 
44. Halk Meclisinde çe-

şitli ülkelerle parlamen-
to düzeyinde 87 dostluk 
grubu yer alıyor. 
Yapılan oylamada Ni-

kolay Malinov, Rusofiller 
Ulusal Hareketi Genel 
Kurulu toplantısında ye-
niden başkan seçildi. 
Rusofiller Ulusal Hare-
keti, 37 bini aşkın üyesi 
olan ülkede en büyük 
sivil toplum kuruluşudur. 
Foruma Patrik Neofit ve 
Başbakan Boyko Borisov 
tarafından tebrik mesaj-
ları gönderildi.

Kirkovo meydanı yenilendi
İlçe merkezi olan Kir-

kovo (Kızılağaç) kö-
yünde gerçekleştirilen 
“Kirkovo Belediye Bi-
nası Önündeki Mey-
danlık Alanın İmarı ve 
Modernizasyonu ” adlı 
proje tamamlandı. Pro-
je kapsamında sosyal 
ve kültürel alanlar oluş-
turuldu. 
Belediye binası önün-

de ise yeni hıyabanlar, 
yeşil alanlar, dinlenme 
yerleri, çiçek ve ot alan-
ları, dekoratif aydınlat-
ma yapıldı ve şadırvan-

lar kuruldu. Çocuklar 
için yeni salıncaklar, 
tırmanma duvarları, 

kayaklar bulunan oyun 
alanı yapıldı.
           Kırcaali Haber
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Şişecam’ın Bulgaristan şirketleri, 
satışlarını yüzde 22 oranında artırdı

Türk şirketi Şişecam’ın 
Bulgaristan’ın Tırgoviş-
te (Eskicuma) şehrinde 
bulunan üretim tesisleri 
2016 yılında gerçekleş-
tirdiği satışları yüzde 
5’ten fazla oranda artırdı. 
Artış geçen yılın başında 
şirketin gerçekleştirdiği 
faaliyeti üç şirket ara-
sında paylaştırılmasın-
dan kaynaklandı. Her bir 
şirket, düz, beyaz eşya 
ve otomotiv camı olmak 
üzere çeşitli cam üretimi-
ni üstlendi. 2015 yılında 
gerçekleştirdiği büyük 
bir yatırım programıyla 
üretim kapasitesini ar-
tırdı. Şişecam Şirketi’ne 
bağlı “Trakya Glas”, “Pa-
şabahçe” ve “Şişecam 
Otomotiv” şirketlerinin 
toplam karı geçen yıl iki 
buçuk misli arttı. Şişe-
cam Topluluğu’na bağlı 
bu üç şirketin sahipleri 
temettüler ödenmemesi 
kararı aldı. 
Sonuçlar
Üç şirketin 2016 yılında 

gerçekleştirdiği satışlar-
dan elde ettiği toplam 
gelirler 538, 9 milyon le-
vaya ulaştı. Bu rakamlar 
tüm üretimin Tırgovişte’de 
Trakya Glas Bulgaristan 
üretim tesislerinde ger-
çekleştirildiği önceki yıla 
göre yüzde 21,5 oranın-
da artış olduğunu göste-
riyor. Geçen yılın başında 
şirketin varlıklarının bir 
kısmı yeni şirketlere ak-
tarıldı. Trakya Glas Şir-

keti, düz cam üretimini, 
Paşabahçe Bulgaristan 
Şirketi beyaz eşya camı 
üretimini, Şişecam Oto-
motiv Bulgaristan Şirketi 
ise otomotiv ve işlenmiş 
cam üretimini üstlendi. 
Mali verilerin ilk defa üç 

şirkete ilişkin olarak ayrı 
açıklanması nedeniyle 
her birine ilişkin verilerin 
yıllık bazda nasıl değişti-
ğine göre kıyaslama ya-
pılamıyor. Fakat sonuç-
lar 2016 yılında düz cam 
üretimi yapan fabrikanın 
satışlarının en büyük 
oranda olduğunu göste-
riyor. 
Şirketlerin toplam net 

karı 2016 yılında yüzde 
167 oranında arttı. Öyle 

ki, kar miktarı 55,8 mil-
yon levaya ulaştı. Bu kar 
miktarının elde edilme-
sine en büyük katkı yine 
Trakya Glas Şirketi sağla-
dı. Fakat karlılık oranı ba-
kımından otomobil camı 
üretimi yapan Şişecam 

Otomotiv Bulgaristan Şir-
keti yüzde 13,4 oranıyla 
önde bulunuyor. 
Üç şirketin genel kurul 

toplantılarında elde edilen 
kar payları üzerine temet-
tü ödemesi yapılmaması 
kararı alındı. Bu Bulgar 
şirketleri Hollanda’da kay-
dı yapılan şirketlere aittir, 
ama onların hepsi Şişe-
cam Group şirketlerin bir 
parçasıdır. Trakya Glas 
Şirketinin elde ettiği kar, 

paylaştırılmamış kazanç 
bölümüne dahil edilecek. 
Karın yüzde 10’u Rezerv 
Kaynaklar Fonu için ay-
rıldıktan sonra yeni şir-
ketler “Paşabahçe” ve 
“Şişecam Otomotiv” için 
de aynısının yapılması 

öngörülüyor. 
Üç şirketin çalışanları-

na ilişkin veriler geçen 
yıl Tırgovişte’deki fabri-
kalara yeni 160 civarında 
işçi alındığını gösteri-
yor. Böylece Şişecam’ın 
Bulgaristan’da faaliyet 
gösterdiği şirketlerinde 
çalışanların sayısı 2042 
kişiye ulaştı. 
Gelişim
Şirketlerin kar paylarının 

artmasının temel nedeni 

2015 yılında tamamlanan 
üretimin genişletilmesidir. 
Şirket, düz cam fabrika-
sında ikinci bir cam üre-
tim fırını ve üretim hattı 
kurdu. Ek tesisler hizme-
te sokuldu. Şirketin 300 
milyon levalık yatırımı 

Bulgar istan’da 
öncel ik l i  proje 
statüsü kaza -
nan tek projedir. 
Buna karş ı l ık 
devlet, belirli bir 
sürel iğ ine kar 
payı üzerinden 
alınan vergide in-
dirim uygulanma-
sı şeklinde hibe 
desteği veriyor. 
Tırgovişte’de ger-
çekleştirilen faa-
liyetin ayrılması 
halinde 2016 ve 
2017 yılına iliş-
kin mali desteği 
kullanma hakkı 
Trakya Glas Şir-
keti (68%) ve Pa-
şabahçe Şirketi 
(32%) arasında 

paylaştırıldı. Trakya Glas 
Şirketinin faaliyet raporu-
na göre geçen yıl şirket 
3 milyon levanın üzerin-
de destek almıştır ve bu-
nunla finansman miktarı 
tamamen sağlanmıştır. 
Paşabahçe Şirketinin ise 
öncelikli proje için devlet-
ten 1,4 milyon leva des-
tek alması bekleniyor. 
2017 yılında Şişecam, 

Şişecam Otomotiv Şir-
ketinin lamine oto cam 

üretmeye başlamasını 
planlıyor. Buna ilişkin test 
çalışmalar daha geçen 
yıl başladı. Paşabahçe 
üretim tesislerinde kapa-
sitenin artırılması ve oto-
masyona yönelik yatırım 
projelerinin tamamlanma-
sı bekleniyor. Şirket yet-
kilileri, bu konuda somut 
rakamlar vermedi. 
Genellikle üç şirketin 

gerçekleştirdiği satışların 
bu yıl içinde yüzde 6 ora-
nında artışla 571,5 milyon 
levaya ulaşması bekleni-
yor. Fakat bu artış başlıca 
beyaz eşya camı satışın-
dan kaynaklanacak, diğer 
iki çeşit cam satışlarında 
ise hafif düşüş kaydedi-
lecek. 
Şişecam, 10 yılı aşkın 

bir süre Bulgaristan’da 
faaliyet gerçekleştiriyor. 
Şirket, Tırgovişte şeh-
rinde düz cam ve be-
yaz eşya camı üretimi 
yapan tesisler inşa et-
tikten sonra bir de oto-
mobil cam üretim tesisi 
inşa etti. Türk kuruluşu 
olan Şişecam Toplulu-
ğu, Avrupa’da cam şişe 
sektöründe önde gelen 
üreticidir. 2016 yılında 
gerçekleştirdiği satış-
lardan 2,8 milyar dolar 
gelir elde etti, elde ettiği 
kar ise 345 milyon dolara 
ulaştı. Şişecam’ın 13 dev-
lette toplam 44 fabrikası 
bulunuyor. 2016 yılı sonu 
itibariyle Şişecam’ın çalı-
şan sayısı 21 715 kişidir. 

Pazar Ekonomisi Enstitüsü: İşçi ücretleri Kırcaali’de en düşük
Pazar Ekonomisi Ens-

titüsü, Bulgaristan’da 
illere göre gelir farklı-
lıklarının derinleşip de-
rinleşmediğini araştırdı. 
Araştırmada elde edilen 
veriler, son 15 yılda işçi 
ücret tutarlarında yapı-
lan değişiklikleri göste-
riyor. 
Uzmanların ifadelerine 

göre 2001-2016 döne-
minde ülkede kişi başı-
na düşen ortalama gelir 
yılda 240 leva ve ayda 
20 leva ile artarak 5167 
levaya yükseldi. Kriz 
yıllarında bazı tereddüt-
lerden sonra işçi ücre-
tinden elde edilen gelir 
oranı oldukça arttı. 
Bu demektir ki, işçi üc-

retlerinden elde edilen 
gelirler bazı illerde va-

tandaşların gelirlerinin 
önemli bir bölümünü 
oluşturuyor. Gelir kayna-
ğı olarak emekli maaşla-

rı ve sosyal yardım öde-
nekleri işçi ücretlerinden 
sonra geliyor. Geçen yıl 
en yüksek maaş alan 

vatandaşlar kişi başına 
yılda 7 bin 300 leva dü-
şen Sofya’da çalışanlar 
olmuştur. Pernik şehrin-

de çalışanların gelirleri 
başkentte çalışanların 
gelir lerine en yakın. 
Başkent dışında işçiler-
den en iyi maaş alanlar 
Varna, Rusçuk, Plevne, 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra), Filibe ve Smolyan 
(Paşmaklı) şehirlerinde 
çalışanlardır. 
Araştırma sonuçlarına 

göre belirtilen dönemde 
yılda kişi başına 4 bin 
leva altında Vidin, Kır-
caali, Sliven (İslimiye), 
Slistre ve Tırgovişte şe-
hirlerinde çalışanlar, en 
düşük miktarda maaş 
aldılar. Halkın etnik ya-
pısı bakımından karı-
şık illerde ve Kuzeybatı 
Bulgaristan’da gelirlerde 
oldukça düşüş olduğu 
görülüyor. Kişi başına 

düşen gelirler, yerli nü-
fus ve bölgelerin kıyas-
lanması o bölgelerin 
ülkedeki toplam gelire 
katkısının gittikçe daha 
da azaldığını gösteriyor. 
Analistler bu durumun 

bölgelerde nüfusun 
azalmasının yanı sıra 
aile gelirlerinin nispeten 
zayıf olması ve işgücü 
piyasasının zor durum-
da olmasından ileri gel-
diğini düşünüyor. Hala 
Filibe ve Burgaz gibi 
illerde gözle görülür bir 
gecikme var. Fakat o il-
lerde yatırım faaliyetlerin 
artması ve işgücü piya-
salarının yeniden can-
lanması gelecek yıllarda 
hane halkının yaşam re-
fahının artacağına ümit 
vermektedir. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Zoran Zaev, "Makedonya ve Bulgaristan tarihi bir adım attı"

Makedonya Başbakanı Zoran 
Zaev, " Makedonya ve Bulgaris-
tan tarihi bir adım attı. Birlikte 
geçmişi geleceğin temeli olarak 
kullanarak iki ülke ile Balkan 
bölgesi için istikrar ve gelişim 
yolunu açtık." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, resmi ziyaret için bu-
lunduğu Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'te mevkidaşı Zoran 
Zaev ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerin ardından iki baş-
bakan Dostluk, İyi Komşuluk ve 
İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Düzenlenen ortak basın top-
lantısında konuşan Zaev, imza-
lanan anlaşmanın siyasi irade 
ve Avrupa'nın geleceğinin bu-
lunduğu bir yerde sorunların 

çözülebileceğini gösterdiğini 
ifade etti.

Anlaşmanın bölge ve ötesine 
iş birliği fikri, örneği ve modeli 
oluşturması temennisinde bu-
lunan Zaev, " Makedonya ve 
Bulgaristan tarihi bir adım attı. 
Birlikte geçmişi geleceğin te-
meli olarak kullanarak iki ülke 
ile Balkan bölgesi için istikrar 
ve gelişim yolunu açtık." diye 
konuştu.

Anlaşma ile her iki ülkenin 
hükümetlerinin de vatandaşla-
rı için sorumluluk gösterdiğini 
vurgulayan Zaev, anlaşmanın 
iki ülkenin de ekonomik gelişi-
mine açık imkanlar sağladığını 
dile getirdi.

Zaev, "İkili ve bölgesel iş birliği 
ile iyi komşuluk tüm Güneydoğu 

Avrupa'nın perspektifidir. Bölge-
nin yeri Avrupa'dır. Makedonya 
da Avrupa'nın bir parçasıdır." 
dedi.

"İleri bakmaya karar verdik"
Muhalefetteki İç Makedon Dev-

rimci Örgütü-Makedonya Ulusal 
Demokratik Birliği'nin (VMRO-
DPMNE) Makedonya'nın tari-
hine zarar verdiği gerekçesiyle 
anlaşmaya karşı çıktığı yönün-
deki soruya Bulgaristan Başba-
kanı Borisov, anlaşmanın her 
iki ülkenin iyiliğine olduğunu 
belirterek, muhalefete imzala-
nan anlaşmaya destek vermesi 
çağrısında bulundu.

Eleştirilerin her zaman ola-
cağını, bunun demokrasinin 
bir parçası olduğunu söyleyen 
Borisov, "İlk kez olup olmadığını 

bilmiyorum ama iki ülke arasın-
da aracı olmadan, yönlendirme 
olmadan barışa, dostluğa ve 
iyi komşuluğa ulaşıldı. Bununla 
Balkan gençliğinin bilgi rekabe-
tini arttırmaya, böylece güçlü ve 

bağımsız olmasına karar verdik. 
'Ardına bakarsan düşersin' sözü 
tesadüfen söylenmemiş, işte bu 
yüzden biz ileri bakmaya karar 
verdik." ifadelerini kullandı.

Makedonca ve Bulgarca imza-

lanan anlaşma Makedonya'nın 
Avrupa-Atlantik hedeflerinin 
Bulgaristan tarafından destek-
lenmesi, ikili ve çok yönlü iş 
birliği, ulaşım bağlantılarının 
iyileştirilmesi, gümrük ve sınır 

formalitelerinin kolaylaştırılma-
sı, bölgesel ve sınır ötesi altya-
pı projeleri için fon tahsisi, her 
iki ülke vatandaşları arasındaki 
temasların kolaylaştırması gibi 
birçok alanı kapsıyor. AA

Çocuk Şenliği bol kahkaha 
ve neşe içinde geçti

“Mestanlı Daima Kalbimde” 
sloganı altında geleneksel ola-
rak düzenlenen Dünya Mes-
tanlılar Buluşması 
programı kapsa-
mında gerçekle-
şen Çocuk Şenliği 
bol kahkaha ve 
neşe içinde geçti. 
Şehir merkezin-
de bulunan Nuri 
Adalı Parkı’nda 
çocuk resim ser-
gisi açıldı. Parka 
doluşan çocuklar düzenlenen 
çeşitli sanat atölyelerine katıldı. 
Minik yeteneklere boyamak için 
boya, pano ve hayvan figürleri 
dağıtıldı. Park yolları ise gerçek 
bir sanat atölyesine dönüştü. 

Çocukların çoğu yüzlerine de 
figürler çizdi. 

Programda yer alan palyaço 

Roko-Koko ve yardımcısı Vesel-
ka çocuklarda büyük coşku ya-
rattı. İkisi çeşitli eğlenceli oyun 
ve şakalarla bir saati aşkın bir 
süre çocukları eğlendirdi. 

                      Kırcaali Haber


