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Bulgaristan Okullarında Türkçe Sorunu
Bulgaristan’da 15 Eylül’de
yeni öğretim yılı başladı. Bu
ders yılında da Bulgar okullarında anadili Türkçe okuyacak öğrenci sayısı oldukça
az. 1990 yılında demokrasiye geçişten sonraki yıllarda
Türk çocukları için Bulgar
okullarında Türkçe” zorunlu
seçmeli ders” olarak okutuluyordu. O yıllarda yaklaşık
100 bin çocuk Türkçe dersleri görüyor ve karnede de
notu olan “zorunlu seçmeli
ders” olarak Türkçeyi seçiyordu. 2003 yılında bu sayı
30 bin’e düştü, 2015-16 öğretim yılında ise Türkçe derslere giren öğrenci sayısı 7565.
Geçen ders yılı için istatistik
yok, ancak yarı yarıya azaldığı tahmin ediliyor.
2015 yılı Eylül ayında dönemin HÖH lideri olarak Lütvi
Mestan Anadili Türkçe eğitiminin Türk çocukları için “zo-

runlu ders” olarak müfredata
alınmasını teklif etti, ancak
Meclis onu reddetti. Ardından iktidar GERB partisinin

önerisiyle, Türkçe “zorunlu
seçmeli ders” çizelgesinden
de çıkarıldı, “serbest seçmeli
ders” listesine alındı. Böyle

Bursa BAL-GÖÇ Proje Ekibi
TÜRKSAD Derneğini Ziyaret Etti
Bursa BA L- GÖÇ Der ne ği tarafından gerçekleşen
“Balkanlar’dan Göç Edenler
Gelenek ve Göreneklerini Ne
Ölçüde Yaşatabiliyor” projesi
ekibi Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği (TÜRKSAD),
Kırcaali Haber Gazetesi ve
Ömer Lütfi Kültür Derneğini ziyaret etti.
Proje Başkanı ve BAL-GÖÇ
Derneği Genel Sekreteri Bestami YEŞİLBAHÇE’nin başkanlığındaki heyette Bursa Yıldırım
Kaymakamlığı AB Proje Ofisi
Proje Koordinatörü Levent YAZICI ve İçişleri Bakanlığı Bursa Dernekler Daire Başkanlığı
temsilcileri yer aldı.
TÜRKSAD Derneği Başkanı
Müzekki AHMET tarafından
karşılanan heyet, bölgedeki
Türk kültür ve sanat alanında
yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Bursa BAL-GÖÇ Derneği ve
Kırcaali TÜRKSAD Derneği
arasında iki yıl önce imzalanan

protokol gereğince TÜRKSAD
projenin ortağı olarak belirlenmiştir.
Bestami YEŞİLBAHÇE

göreneklerimizi araştırıp yazılı
ve göresel olarak genç nesillerimize aktarmaktır. Tabi ki çocukluğumuzda oynadığımız çok

öğrenciler de, Türkçe yerine İngilizce veya Bilişim gibi
dersleri seçmeye başladı ve
Türkçe okutulmaz oldu. Ayrıca okul müdürleri de eğitimde zorluklar çıkarıyor. Türkçe
okumak isteyen öğrencinin
velisi, ders başında okul müdürüne özel dilekçe sunmalı,
müdür de Türkçe ders sunma

veya sunmama yetkisine sahip. Türkçe öğretmenler eksikliği var, Türkçe ders kitapları ise 1999 yılından kalma,
eskimiş kitaplar. Bu durumda
Bulgaristan okullarında Türkçe “öldü” diyebiliriz. Türklerin
yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde
bile Türkçe okuyan öğrenci
sayısı 2 500’den az.
Olan yerlerde de:
- Eğitim Yasasının getirdiği
zorluklar,
- müdürlerin engeline,
- öğretmen yetersizliği,
- velilerin umursamazlığı,
- öğrencilerin isteksizliği,
- ders müfredatı dışında kalması,
- serbest seçmeli olduğu
için, onun yerine başka ders
seçmesi,
- kulaktan dolma, tv ve evden Türkçe bildiği için “zaten
Türkçe biliyor” yanılgısı,
- öz bilinç ve kimlik duygularının arka planda bırakılması, gibi nedenler Bulgaristan
okullarında Türkçe eğitimin
sonunu getirdi.
Sevda DÜKKANCI
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proje ile ilgili Kırcaali Haber
Gazetesi’ne şunları söyledi:
““Balkanlar’dan Göç Edenler
Gelenek ve Göreneklerini Ne
Ölçüde Yaşatabiliyor” projesi
ile amacımız yıllar öncesi Bulgaristan’daki Türklerin yaşadığı
köylerdeki var olan gelenek ve

sayıda kurala bağılı oyunlarımız
vardı, onları da araştıracağız.
Proje ekibi olarak Kırcaali ve
Bulgaristan’ın diğer bölgelerinde çalışma ziyareti gerçekleştireceğiz. İnşallah iyi ve başarılı
bir proje olacak”.
Nilgün AHMET
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Bulgaristan-Türkiye sınırında kurulu
entegre gözetim sistemi genişletilecek
İçişleri Bakanlığı (MVR),
Bulgaristan-Türkiye sınırında kurulu entegre gözetim sisteminin genişletilmesi için kamu ihalesi
ilan etti.
İhale konusu yapı işinin yaklaşık maliyeti 34,7
milyon leva ve mevcut
sinyalizasyon ve güvenlik
sistemlerinin kapsamadığı Sınır Polisi Bölge Müdürlüğünün hizmet alanını
kapsıyor. Kaynaklar, Avrupa Birliği Komisyonu’nun
geçen yıl mülteci göçünün önüne geçilmesi için
Bulgaristan’a sağladığı
160 milyon avroluk hibeden ayrılacak.
Projeye göre termal görüntüleme kameralarından oluşan 41 sensör hatları kurulacak. İki denetim
noktası inşa edilmesi ve
daha beş denetim noktasının birleştirilmesi öngörülüyor. Bundan başka
bir bölgesel ve beş yerel
koordinasyon merkezi genişletilecek. 40 görevliye
sistemle çalışma eğitimi
verilecek.

harda ülkemize sağlanan 160 milyon avroluk
yardımın yüzde 80’inin
sınırların korunması için
harcanacağı anlaşıldı.
Aralık ayında Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Filip
Gunev, kamu ihalelerinin
kısa bir sürede ilan edilmesi, müteahhit firma
seçimi yapılması ve proje
sözleşmesi imzalanması
gerektiği için hibe kaynaklarının bir miktarını
kaybetme riski olduğunu

Önümüzdeki yıl öğretmen maaşlarına
yüzde 20 zam yapılacak
Müteahhit firma seçiminde ağırlık verilecek
gösterge, maks imum
sayıda sensör hatları ve
minimum elektrik enerjisi giderleri teklif edilmesiyle kalitenin ölçümü ile
ilgilidir. Gösterge yüzde
65 oranında ağırlık oluşturacak. Ağırlığın yüzde
30’unu teklif edilen fiyat,

yüzde 5’ini ise yapı için
garanti süresinin uzunluğu oluşturacak.
Kameralı gözetim yapılmasına ilişkin entegre
sistem, Bulgaristan-Türkiye sınırında Kapitan
Andreevo-Kapıkule ve
Lesovo-Hamzabeyli sınır
kapıları arasındaki kesimde kuruldu. Sistemi oluş-

turan termal görüntüleme
kameraları ve sensörlerden elde edilen veriler
Svilengrad ve Elhovo’daki
yerel kontrol merkezlerine
gönderiliyor. Hareket yakalama verileri elde edildiği durumlarda hareket
tespit edilen yere mobil
ekipler gönderiliyor.
Daha geçen yıl sonba-

Başkanlığına hazırlık yapması ve uzlaşma, rekabet
edebilirlik ve uyum temeline dayanan başkanlığı
gerçekleştirmesi için kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

AB Dönem Başkanlığını
yürütecek. Sofya, en üst
düzeyde yapılacak 35 oturuma ve 200’ü aşkın uzman ve çalışma toplantısına ev sahipliği yapacak.
Bütçe tahminlerine göre

ordinasyon Kurulu oluşturulması kararı aldığını
bildirdi ve bunu organizasyon çalışmalarına yönelik ciddi bir adım olarak
değerlendirdi.
AB Konseyi, AB Komis-

Kırcaali’de Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem
Başkanlığı konusunda yuvarlak masa toplantısı
Kırcaali Valisi Nikola Çanev, “Bulgaristan’ın 2018
Yılı Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Dönem Başkanlığı-Mahiyeti ve Fırsatlar”
konulu yuvarlak masa
toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Yuvarlak
masa toplantısı Gelişime Dair Yeni Perspektifler Derneği ve Kırcaali
Gençlik Bilgilendirme ve
Danışma Merkezi tarafından organize edildi. Lise
öğrencileri, pedagoglar,
eğitim kurumu müdürleri, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve başka davetliler AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında
ülkemizin önünde duran
sorumluluklar ve zorluklar
konusunda yapılan tartışmaya katıldı.
Çanev, “Bu Bulgaristan’
ın AB’nin gündemini belirlemesi ve toplumun gelişmesi açısından ulusal
öncelikler olan konuları
gündeme alması için bir
şanstır” diye altını çizdi.
Katılımcıları selamlama
konuşması yapan Meclis
Başkan Yardımcısı Tsveta Karayançeva, “Bulgaristan, Balkanlarda lider
konumuna geldi” diye konuştu. Bulgaristan’ın esnek ve etkili AB Dönem

açıklamıştı. Verilen süre
30 Eylül 2017 tarihinde
dolacak. Temmuz ayının
sonunda Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov,
Birleşik Vatanseverler
Koalisyonunun Türkiye
sınırına kamera sistemi
monte edilmesinin kamu
ihalesi yapılmaksızın, sipariş yoluyla yapılmasına
yönelik yasal değişiklikler
teklif edeceğini söylemişti.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) konuşan
Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova,
Eylül ayında öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 15
oranında zammın ardından 2018 yılında liselerde çalışan öğretmenlerin maaşlarına daha 20-25 oranında
zam yapılacak” diye bildirdi. Hükümetin öğretmen maaşlarının üç yılda iki kat artmasını hedeflediğini belirtti.
Stoyanova, “Öğretmen maaşlarına ortalama yüzde
15 oranında zam yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren ise daha 20-25 oranında zam yapılacak. Üç yılda
öğretmen maaşları iki kat artacak. Maddi ve teknik
donanım ve modern öğretim biçimleri olmak üzere
eğitime kompleks yatırımlar öngörüyoruz” ifadelerini
kullandı.
Kamu sektörünün başka alanlarında çalışanların
maaşlarının da artırılması düşünülüyor.
Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı, “Maaşları artırma
imkanı olup olmadığını öğrenmek için güvenlik sektörüne ilişkin analiz çalışması yapılacak. Bu sektörde
başlıca teknik ekipmanlara yönelik gider yapılması
öngörülüyor. Sosyal hizmet çalışanlarının, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) çalışanlarının, kültür alanında
çalışanların maaşları düşük. Bu görevliler maaşlarında
değişiklik hissetmeliler, aksi takdirde onların maaşları
ile başka sektörlerde maaşlar arasında büyük orantısızlık oluşacaktır” dedi.

Hükümet, Bulgaristan’ın AB
Konseyi Dönem Başkanlığı
Koordinasyon Kurulu oluşturacak

Yuvarlak masa toplantısına resmi konuk olarak
katılan Bulgaristan’ın AB
Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakan
Lilyana Pavlova’nın Danışmanı Smilena Kostova, “Ülkemiz AB Dönem Başkanlığı görevini
Estonya’dan devralarak,
2018 yılının ilk yarısında

Bulgaristan’ın AB Dönem
Başkanlığı yaklaşık 150
milyon levaya mal olacak.
Fakat elde edeceğimiz
yararlar kıyaslanamaz, bu
çağdaş tarihimizde tarihi
bir an” diye konuştu. Slayt
gösterisi yapan Kostova,
hükümetin Bulgaristan’ın
2018 Yılı AB Konseyi
Dönem Başkanlığı Ko-

yonu ve AB Parlamentosu ile birlikte AB’nin önde
gelen üç kuruluşundan
biridir. Yasama sürecinde
aktif olarak yer alan AB
Konseyi, uzun vadede
politikalar planlayıp koordine ederek, bakanların
faaliyetine yardımcı olmaktadır.
Kırcaali Haber

Alınan hükümet kararıyla Bulgaristan’ın 2018 Yılı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.
Koordinasyon Kurulu oluşturulmasıyla AB çerçevesinde yürütülen müzakere sürecinin operasyonel takibi
garanti edilecek.
Gerekli olan durumlarda Koordinasyon Kurulu müzakere yürütülmesine ilişkin talimatlar vereceği gibi
şimdiye kadar değerlendirilen dosyalarda değişiklik
yapılması üzere AB Konseyine yönelik önerilerde de
bulunabilecek.
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini AB Parlamentosu ile ilişkilerden sorumlu olan Bulgaristan’ın
AB Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakan
Yardımcısı yürütecek.
Koordinasyon Kurulu üyeleri Başbakan’ın siyasi ekibi
başkanı, Başbakan Yardımcıları, başka kurum ve bakanlıkların yönetim organlarının temsilcileri, Bulgaristan AB Daimi Temsilcisi, Başbakanlık AB Konularına
Koordinasyon Müdürü ve Dışişleri Bakanlığı AB Politikaları ve Kurumları Müdürü’dür.
Kararnameyle AB Konseyi Dönem Başkanlığından
Sorumlu Bakan Yardımcısı’nın nasıl hazırlık yapacağı
da düzenlenmiştir.
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Yol boyunda bekleyeni
daha uzaktan farkettim ve
otobüsün hızını azalttım.
Dağ tepesindeki Metereoloji İstasyonu’nun bekçisiydi. Hemen hemen yirmi yıldan beri tanıyordum
onu. Her Cuma sabahı
beni bu durakta bekliyor
ve yakındaki K. şehirine
şunu bunu almaya gidiyordu. Havaların kötü
gitmesinden olacak, bir
aydan beri görünürlerde
yoktu. Bu zaman zarfında
buradan her geçtiğimde
onu durakta göremeyince
“Bu adam bu soğuklarda
ne yiyiyor ne içiyor acaba?” diye geçiriyordum
aklımdan. Doğrusu ya
şimdi onu görünce sevinir
gibi oldum.
Otobüs durur durmaz
kapıyı açtım ve yanıbaşımdaki oturağı gösterdim:
“Merhaba. Buyur, otur.”
Otobüsü tekrar yola koyduktan sonra sordum:
“Bir aydır görünürlerde
yoktun. Sıhhatinle ilgili
değildir değil mi?”
“Büyük soğuklar beklendiği için son defa indiğimde bayağı iaşe almıştım.”
“Son ayda yağan karlar
şehiri sana bayağı özletti
yani... Derhal dönmeye
niyetin yok gibime geliyor. Giyimine, kuşamına
bakılırsa...”
“Vilayete gideceğim!”
Bunları bayağı bir gururla söyledi. Gözlerine
hayretle baktım. Şimdiye
kadar belediye merkezinden daha ötelere gittiğini
hatırlamıyordum.
“Oho!.. Hayrola! Bunun
için daha başka bir şekilde giyindin yani!”
“Müdür davet etmiş!”
“Çok mühim bir toplantınız mı var?”
“..............”
Cevap vermedi. Gözlerine doğru tekrar baktım.
Çehresinde büyük bir
memnuniyet izi okunuyor.
Hatta sevinç desem daha
doğru olacak.
“Bu kış yukarıda çok soğuklar oldu mu?”
“Yukarıda soğuklar hep
daha, hem de var kuvvetiyle devam ediyor.
Su aldığım kaynarca her
gece donuyor. Buradan
da göründüğü gibi benim
“saray” hep öyle ya sisle
kaplı, yahut gene bulutlar
içinde gizlenip duruyor.”
“Ana yola ininceye kadar
bir saatten fazla yürümen
gerekiyor değil mi?”
“Tam bir saat kırk dakka!”
“Gerisin geriye ise iki
saat.”
“İki buçuk!”
“Akşama mı döneceksin?”
“Hayır. Yarın öğleden
sonra.”
Vilayet Otogarına vardığımızda çabucak boşalan
otobüsü kilitlememi sabırla bekledi ve:
“Gel, birer kahve içelim.“
dedi.

EDEBİYAT
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DOĞUM GÜNÜ

Lokantaya girdiğimizde
en uzak masayı seçti.
“Kahveden başka ne
içeceksin?”
İlgiyle baktım.
“Bu gün doğum günüm
var!”
“Tebrik ederim! Uzun
ömürlü olmanı dilerim!”
dedim ve elini sıktım.
“Sağ ol!”
Sonra yanıbaşımıza dikilmiş olan garsona döndü.
“Baştan iki kahve.”
Sonra bana tekrar sordu
“Söyle, kahveden başka
ne içeceksin?”
“Sen müdürün yanına
acele etmiyor musun?”

davet etmesine göre şefin
aklına takdir mektubundan daha mühüm bir şey
gelmiş olmalı. İşte bunun
için dediğim gibi yap.”
“Haklısın.”
“Şefinizin sana bir sürprizi var demek. Bakar mısın törenli bir şekilde, bütün personelin önünde ya
para ödülü, ya madalya,
hiç olmazsa plaket... Dağ
doruğunda senin gibi yirmi yıldan fazla ömür geçiren ya var, ya yok.”
“Yirmi beş buçuk!”
Gözlerinde büyük bir gu-

benimle bir şeyler konuşmak istiyor.”
Lokantaya girdiğimde
hakikaten de aynı masada oturuyordu. Dış görünüşünde bir değişiklik var
gibiydi. Yanına varır varmaz sordum:
“Hayır ola? Şefin yanındaki ziyareti çok çabuk
sona erdirdin demek?”
“Otur, anlatacağım.”
Sesi hakikaten de değişik. Karşısındaki sandalyeyi altıma çektim çekmedim garson içki dolu
iki kadeh getirdi.

“Sekreter kadın saat
kesmedi.”
“O zaman bir bira... Benim iş günüm bitti, ama
sen şefin karşısına çıkacaksın.”
“Bir bira ile insan rezil
olmaz.”
Garsona döndü:
“Kahvelerden sonra iki
bira ve bira ile gidecek
olan başka birşey getir.”
“ Müdür seni yanına
davet etmesine göre sevindirici haberi olmalı.
Ya maaşını ar ttıracak
yahut gene herhangi bir
mükâfat...”
“Ne bileyim. Sekreter
başka hiç bir şey söylemedi...”
“Sen benden daha yaşlı,
daha tecrübelisin. Benim
tavsiyeme ihtiyacın yok.
Böyle bir günde çağrıldığın yere boş elle gitmezsin değil mi?”
“Nasıl olur, çikolata, çerez, hatta bir şişe viski
bile alacağım.”
“Tam öyle. Çikolata kutusu hatta iki olsun. Birini
müdürün yanında açarsın,
diğerini sekreterin masasına bırakırsın. Kadınlar
bayılır böyle şeylere. Hem
o kadını görmeyeli kim bilir kaç ay oldu.”
“Üç yıl. O zamandan
beri yalnız radyo vasıtasıyle haberleşiyoruz. Her
meslek bayramında beni
tebrikliyor ve iyi çalıştığım
için şefin bana teşekkür
ettiğini bildiriyor.”
„Gördün mü? Yanına

rur, büyük bir sevinç okunuyordu.
“Yirmi beş buçuk!? Buna
her kimse dayanamaz!
Hakikaten de törenli bir
şekilde takdim edilmesi
gereken büyük bir mükafata layıksın!”
Az sonra kalktık.
“Haydi, doğum gününü
bir daha tebrik eder ve
günü büyük bir sevinç
içinde geçirmeni dilerim!”
dedim ve elini bir daha
sıktım.
Şen bir şekilde ayrıldık.
Kapıdan girdiğimde ilk
işim paltomu çıkarmak
ve lavaboya girmek oldu.
Tam bu anda telefon çaldı.
“Ellerim sapunlu, bak
kim arıyor!” diye seslendim eşime.
Hanım ahizeyi kaldırdı:
“Alö, kimi arıyorsunuz?...
Evde... Şimdi.” Dedi,
omuzlarını kaldıraraktan
telefonu bana uzattı ve
fısıldadı:
“Kim olduğunu bilemedim. Ses tanıdık değil.”
“Alö... Evet?.. Nerede?
Az önce ayrıldığımız yerde mi?.. Tamam.”
Düşündüm kaldım. Bizim dağ bekçisinin sesi
değişmiş gibiydi.
Az sonra paltomu omuzlarıma attım ve:
“ Çık mam gerek i yor.
Öğle yemeğine beklemesen daha iyi olur.” Dedim
eşime.
“Yine yol mu göründü?”
“Hayır, hayır. Bir tanıdık

“Gelmeni beklerken garsona sipariş verdimdi.”
Diye izah etti.
Baktım, bonbon kutuları
ve viski şişesiyle dolu poşet masanın yanıbaşında
duruyor... Sabredemedim
ve sormaya devam ettim:
“Şefin idarehanede yok
muydu yoksa?”
“Oradaydı...”
“Sonra?”
“İşten azledildim.”
“Ne?! Onun için mi çağırmış seni yanına?”
“Onun için.”
“Bir şey anlamadım?!”
“Anlatacağım. İçelim.”
“İçelim... Sağ ve sağlam
olmanı candan dilerim.
Doğum günün bir daha
tebriklerim.”
“Teşekkür ederim...”
Üzüntüsünü gizlemeye
çalışıyordu, lakin bunu bir
türlü başaramıyordu.
İkimiz de sustuk.
“Üzüldüm.” Dedim alçak
sesle. Doğrusunu söylemek gerekirse üzülmektan daha fazla hiddetlenmiştim. Tam doğum
gününde insanı işten azletmek...!?
“Böyle bir şey işittiğim
yoktu şimdiye kadar.”
Diye hımırdandım.
Bir şey demedi.
Susmaya en çok beş-on
saniye devam edebildim
ve tekrar ısrar ettim:
“Anlatsan ya, şefi ziyaretin nasıl geçti? Ne konuştu, ne söyledi, nasıl
söyledi?...”
“......”

(Öykü)

“Söylemeyecek misin?”
“Söyleyeceğim... Sekreterin yanına girdiğimde
selam verdim, ama o yarım ağızla cevapladı. Sonra önündeki dosyadan
bir kağıt çıkardı ve bana
uzattı. “Bu ne?” diye sordum. “Emirname.” Dedi.
“Niçin?” diye sordum.
“Oku.” Diye cevap verdi.
Okudum. İşten azledildiğim yazılıydı.”
“Sebebi?”
“Yok.”
“İşinden herhangi bir
memnuniyetsizlik...?”
“Demedi.”
Kaç yıldan beri...”
“Gelirken söylemiştim
ya. Yirmi beş buçuk yıldan beri dağ başındayım.
Yani eşimi kaybettiğim
yıldan beri. Çok ağır geçen o günlerin birinde
Meteoroloji İstasyonu’nda
çalışacak kimse aradıklarını, fakat bulamadıklarını işittim. Benim için en
üzüntülü olan o günlerde
herkesten uzak olmaya,
hep yalnız kalmaya can
atıyordum. Oğlanın düğününden hep daha iki
ay geçmiş geçmemişti.
Kız daha önce evlenmişti. Yalnız kalabilmek ve
oğlanla gelinin sevincine
engel olmamak için derhal namzet çıktım. Hemen
işe aldılar. Hem de gizleyemedikleri bir sevinçle...”
“Şimdi artık istasyondan
ihtiyaçları mı yok?”
“İstasyondan değil, benden ihtiyaçları yok.”
“Yani?”
Sustu. Az sonra yine o
üzüntülü sesle devam etti:
“İdarehane binasın dan çıktığımda başka bir
meslektaşa rastgeldim.
Beni bir kenara çekti ve
alçak sesle anlattı. Beni
işten azletme kararı bir
ay öncesi alınmış. Şefin
babası onun yanında yaşıyormuş, ama eşi bu durumdan hiç memnun değilmiş. Her gün dededen
memnuniyetsizlik ediyor
ve dırıltılarıyle kocasının
başını şişiriyormuş. Şef
de onu evden uzaklaştırabilmek için durmadan
çareler arıyormuş. Bir
gün eşi “dağ tepelerinde
bunca meteoroloji istasyonlarınız var. Nasıl olur
da babanı onlardan birine
yerleştiremezsin!” demiş.
O da düşünmüş taşınmış
ve babasını benim yerime
göndermeye karar vermiş. Yani eşi teklif etmiş,
şef de derhal razı gelmiş.”
“Lakin bunu tam doğum
gününde mi yapması gerekiyormuş!?”
“Adam bu günün gelmesini zor beklemiş.”
“Bu kadar da öküzlük
olur mu!?”
Muhatabım sustu.
“Şimdi ne yapacaksın?”
“Bilmiyorum... Şehire

dönmek ve oğlana birkaç
gün mısafir olmak geçiyor
aklımdan. Ona bıraktığım
ev pek küçük değil, ama
artık dopdolu. Büyük torun bir yıl öncesi evlendi ve ikinci kata yerleşti.
Yakında küçük torun da
gelin getirecek. Bir-iki
gün misafirlik zamanında
herhangi bir çare bulmaya
çalışacağım.”
“Bu akşam...?”
Cevap vermedi. Gözleriyle garsonu aradı.
“Daha birer içki.”
Elimle işaret ettim:
“Dur. Bu içki beni sarmadı. Bize gidelim ve sohbete orada devam edelim.”
Kalktık ve evin yolunu
tuttuk.
Eşimin hazırladığı masa
başında gece yarılarına
kadar çeşitli konularda
sohbet ettik. Hep bu günkü hadiseyi ona unutturmaya, hiç olmazsa hatırlatmamaya çalıştım. Muvaffak da oldum gibime
geldi.
Uyku gözlerimizi bürümeye başladığında gece
yarısı çoktan geçmişti.
“Hotele gitmek için çok
geç. Burada yat.” Diye
teklif ettim.
Ertesi sabah K. şehrine
kadar yine birlikte yolculuk ettik. Otobüsten inerken sordum:
“Ne yapmayı düşünüyorsun?”
“Akşama kadar şehir
içinde gezineceğim. Karşılaştığım eşle dostla sohbet ederim. İş saati sona
erip eve döndüklerinde
oğlanı ve gelini ziyaret
edeceğim.”
“Git ve sevindir onları!”
“.....................”
İndi ve yürüdü. Arkasından baktım. Omuzları
düşmüş, beli azıcık da
olsa bükülmüş gibime
geldi.
On beş yirmi adım geçmiş, geçmemişti ki, bir
köpek yavrusu takıldı ardına. Durdu. Hayvancık
da durdu. Elindeki poşetten bir şeyler çıkardı ve
yavrucuğun önüne koydu.
Yemesini bekledi. Sonra
eski dost gibi yan yana
yürüdüler.
Üç gün sonra yine K.
şehri otobüs durağındaydım. İnenler çoktu, ama
yalnız bir tanıdık yolcu
bindi. Sadece başını eğmekle selam verdi ve sordu:
“Haberi işittin mi?”
“Hayır. Neymiş o yeni
haber?”
“Bulutları sayan arkadaş
bizi bıraktı.”
“Ne?!”
“Bu günlerde emekliye
çıkmış ve oğlunun yanına
dönmüş. Ne konuşmuşlar,
ne konuşmamışlar, bilen
yok, fakat dün sabah Huzur Evi’ne gidip yerleşmiş.
Bu sabah ise cesedini şehir bahçesindeki ağaçların birinin dalında sallanırken bulmuşlar.”

İsmail YAKUP
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Çipli kimlik kartı uygulamasına 1 Ocak
2019 tarihi itibariyle başlanacak
Hükümet, çipli kimlik
kartı uygulamasını bir
kez daha geciktirmeye
hazırlanıyor. Çipli kimlik kartı uygulamasına 1
Ocak 2018’de değil de, 1
Ocak 2019 tarihi itibariyle
başlanması planlanıyor.
Önceki Boyko Boykov
hükümeti, 1 Ocak 2017
tarihinden önce gerekli
altyapı hazırlığını tamamlayamadığı için 2018 yılının başında çipli kimlik
kartı başvurularının alınmaya başlanacağını vaat
etmişti.
Hükümet, çipli kimlik
kartı uygulamasının daha
bir yıl uzatılması için 22
Ağustos’ta Meclise İçişleri Bakanlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında
Kanun’da değişiklikler
yapılmasına ilişkin kanun
tasarısı sundu.
Kanun tasarısının “Gerekçe” bölümünde başvu-

bariyle elektronik kimlik
bilgilerinin ve elektronik
kimlik doğrulama sertifikasının güvenli bir şekilde
Bulgar kimlik belgelerine
yerleştirilmesini mümkün
kılacak bir teknik altyapı

Birinci sınıfa gidecek çocuklar
için 250 leva yardım ödenecek

ru sahiplerinin arzu etmesi halinde Bulgaristan vatandaşlarının kimlik kartları ve pasaportlarının,
yabancıların aldığı ikamet
izni kartlarının elektronik
kimlik doğrulama sertifi-

kası ve elektronik imza
doğrulama verisi içermesine yasal imkan mevcut
olduğu anımsatılıyor.
Bundan sonra dolaylı bir
şekilde altyapı hazırlıkları konusunda gecikme

yaşandığı için bu uygulamaya başlanmasının
en erken bir yıldan sonra
mümkün olacağı belirtiliyor.
“Gerekçe” bölümünde,
“1 Ocak 2018 tarihi iti-

2018 yılı itibariyle 4 tüp bebek prosedürünün
maliyeti devlet tarafından karşılanacak
Sağlık Bakanlığı, Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezi kurulmasına ilişkin kararname taslağında değişiklikler öneriyor.
2018 yılının başından
itibaren devlet tarafından
ücretsiz tüp bebek prosedürü için ilave bir deneme ve dört dondurulmuş
embriyo transferi yapılması sağlanması öneriliyor.
Kararname taslağı kamuoyu tartışılması yapılması üzere bakanlığın
internet sitesinde yayınlandı.
Şimdiki ücretsiz tüp bebek prosedürlerinin 3’ten
4 olması ve 4 tane dondurulmuş embriyo transferi
yapılması öneriliyor.
Sağlık Bakanı Krasimir
Vılçev, istenilen değişiklikleri şöyle gerekçelendirdi:
“Böylece devlet tarafından
finanse edilen tüp bebek
denemelerinin sayısı ikiye
katlanacak ve bu şekilde
uygulanan prosedürlerin
toplam maliyetinin önemli
miktarda düşürülmesiyle
kadınların hamile kalma
şansı da artacak.”
Kararname taslağının
“Gerekçe” bölümünde,
“Tüp prosedürleri bir tane
artıyor, çünkü her bir sonraki prosedürün başarı
oranı önemli ölçüde azalıyor ve üçüncüsünden

oluşturulması sağlanamayacak. Bu göz önüne
alınarak uygulamanın
başlayacağı kanunla belirlenen süre bir yıl uzatılıyor” deniliyor.
Kırcaali Haber

Sosyal Yardımlar Ajansından yapılan açıklamada
birinci sınıfa gidecek 23 bin çocuğun ailelerine, çocuklarının okula başlama masraflarını karşılamaları
için bir kereye mahsus olarak ödenen 250 leva yardım
ödenmesinin onaylandığı bildirildi. 2017-2018 sezonu
için ihtiyaç sahibi ailelere 365 leva yakacak yardımı
yapılması üzere başvuru kabulüne de devam ediliyor.
1 Eylül’e kadar 100 binden fazla başvuru onaylanırken
yaklaşık 18 bin haneye ise yakacak yardım başvurusu
reddedildi.
Eylül’ün başına kadar birinci sınıf öğrencileri için bir
kereliğine mali yardım için yapılan başvuruların sayısı 28 bini aşıyor. Onlardan 23 binden fazlası onaylanırken, 376 başvuru ise reddedildi. Sosyal Yardımlar
Ajansı verilerine göre bazı ebeveynlerin çocuklarına
bakmadığı ve yardımı maksada uygun şekilde harcamadığı tespit edilen durumlara rastlandığından dolayı
para desteği okul için araç gereçler şeklinde ödenmedi.
Başvuru süresi, çocukların okula kayıt ettirilmelerinden sonra 15 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Geçen yıl devlet yaklaşık 45 bin çocuğun ailesine destek
verdi ve onlara toplam 11 milyon leva yardım ödendi.
2017-2018 sezonu için ihtiyaç sahibi ailelere 365 leva
miktarında yakacak yardımı yapılması üzere başvuru
kabulü kapsamında şimdiye kadar 169 bin başvuru
verildi. Gelecek ısıtma sezonu için ihtiyaç sahiplerine
ayda 73 leva veya toplam beş ay içinde 365 leva para
yakacak desteği verilecek. İhtiyaç sahipleri başvurularını ikamet adreslerinin bulunduğu ilçedeki sosyal
yardımlar müdürlüklerine 31 Ekim 2017 tarihine kadar
yapmalılar. Geçen ısıtma sezonu için yapılan yakacak
yardımına göre aylık yardım 56 stotinka yükseltildi.

Sovyet Ordusu Anıtı’nın
önünde protesto

sonra artık bu oran yüzde
10 civarına azalıyor” diye
belirtiliyor.
Değişikliklerin ülkede
düşük doğum oranlarına
olumlu etkisi olması ve
daha somut olarak üreme
hastalıkları ve bozuklukları olan kişilerin spesifik
sorunlarının çözümü konusunda olumlu etkisi olması bekleniyor. Üremeye
Yardımcı Tedavi Merkezinin kontrol işlemlerinin ve
ona bağlı komisyonun çalışmalarının iyileştirilmesi
de bekleniyor.
İlave bir tüp bebek denemesi yapılmasını sağlaması devlete yaklaşık

2,25 milyon levaya mal
olacak.
Tahminlere göre bu
miktarla her biri 5 bin
leva altında olan yılda
450 tüp bebek prosedürü karşılanacak. Dondurulmuş embriyo transferi
yapılması ise daha 500
bin levaya mal olacak.
Bu finansman, 2016'da
transfer edilen dondurulmuş embriyo sayısı olduğu kadar yaklaşık 1000
deneme yapılması için
yeterli olacak.
Üreme sorunları olan
ailelerin başvurularını
değerlendiren komisyona ilişkin değişiklikler de

öneriliyor. Komisyonda
ekonomist yerine işlenen bilgi kesinlikle tıbbi
bir bilgi olduğu için görüntüleme yöntemi ile
teşhis uzmanı yer alması
öneriliyor. Bundan başka
merkez, tüp bebek merkezlerine yönelik bireysel
denetimler gerçekleştirme
imkanına sahip olacak ve
onlarla sözleşmelerini
feshedebileceği gibi ihlaller tespit edilen durumlarda mali yaptırımlar da
uygulayabilecek.
İlave tüp bebek prosedürleri 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya
başlanacak.

Sofya’da bulunan Sovyet Ordusu Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, protesto eylemi gerçekleştirdi. Protestocular, anıtın yıkılmasını ısrar etti.
Protestocular, heykel figürleri ve kabartmaların indirilip açık hava müzesinde saklanması üzere 1993
yılında Sofya Büyükşehir Belediye Meclisinin anıtın
kaldırılması kararı aldığını anımsattılar.
Bununla ilgili faaliyetler bir kampanya kapsamında
toplanılan tamamen tüzel ve gerçek kişiler tarafından
yapılan bağışlarla ödenecekti. Aynı yıl Nisan ayında
anıtın yıkımı için iskele kuruldu ve vinç monte edildi,
fakat Meclis kararı yerine getirilmedi.
O dönemki Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Aleksandır Yançulev, dönemin Başbakanı Lüben Berov
hükümetinin İçişleri Bakanı Viktor Mihaylov’un sözlü
emriyle kararı durdurduğu bilgisini verdi.
2013 yılında Sofya Büyükşehir Belediyesi, Sovyet
Ordusu Anıtı’nın bulunduğu Prens Bahçesi’nin çehresinin değiştirilmesine ilişkin uluslararası proje yarışması
düzenledi.
Protestonun organizatörleri, protesto için 73 yıl önce
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB)
Bulgaristan’ı işgal ettiği tarihin seçilmesinin sembolik
bir anlam taşıdığını belirttiler.
Protestonun organizatörleri arasında Sovyet Ordusu
Anıtı’nın Yıkımı İçin Vatandaşlık Girişimi ve Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar (DSB) partisi de bulunuyor.
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Geleneksel Elmalı Baba
Mayesine binlerce kişi katıldı
Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan
Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde binlerce Müslüman, Alevi büyüklerinden Elmalı Baba’nın anısına Momçilgrad (Mestanlı)
ilçesi Bivolyane (Mandacı)
köyünde bulunan Elmalı
Baba Tekkesi’nde her yıl
geleneksel olarak düzenlenen büyük mayeye akın
etti. Eski Başmüftü Fikri
Sali ve Güney Bulgaristan
Alevi Topluluğu Dedesi
Mehmedali Süleyman
yaptıkları duada ülkede
yaşayan farklı etnik ve
dini toplulukların hep birlikte barış, refah ve hoşgörü içinde yaşamaları
çağrısında bulundular.
Bu yılki geleneksel pilav yemeği kurban olarak
kesilen 5 dana, 45 koyun
ve yarım ton pirinç ile hazırlandı. Geleneksel olarak kurban yemeği gece
boyunca usta aşçı Ahmet
Cafer ve Halim Hasan tarafından pişirildi. Yemek
mayeye katılan binlerce
kişiye dağıtıldı.
Her yıl Eylül ayının ilk
Pazarında düzenlenen
mayede konuklar arasında Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel
Başkan Yardımcıları Ahmet Ahmedov ve Müh.
Hasan Azis, HÖH Kırcaali

İl Başkanı Müh. İzzet Şaban, Milletvekilleri Adlen
Şevket ve Erol Mehmet,
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Sunay
Hasan ve toplumun önde

Hasan Azis, yaptığı konuşmada HÖH Onursal
Başkanı Ahmet Doğan ve
HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın selamlarını iletti. Mayenin organi-

ması yaptı. Program kapsamında Kırcaali Tiyatro
ve Müzik Merkezi Kadriye
Latifova Müzikal Tiyatrosu
bir gösteri sergiledi. Daha
sonra ünlü halk ozanları

gelen isimleri hazır bulundu.
Güney Bulgaristan Alevi
Topluluğu Dedesi Mehmedali Dede, konukları
selamlama konuşması
yaptı. Elmalı Baba mezarını ziyaret eden konuklar
tekkeye bağışlarda bulundu.
Momçilgrad Belediye
Başkanı Sunay Hasan,
“ Bugün ç if te bayram
kutluyoruz” dedi. Müh.

zatörü Mustafa Ahmet,
işadamı Fuat Güven’in
babasının ve girişimci
Ünal Tasim’in Alevilerin ibadet ettikleri Elmalı
Baba Tekkesi’nin restorasyonu ve yenilenmesi
için en çok mali destekte
bulunduklarını anımsattı.
Her yıl bölgede mayeleri
düzenleyen Cem Vakfı
Güney Bulgaristan Şube
Başkanı Mustafa Ali Mustafa da selamlama konuş-

Tolga Sağ ve Erdal Erzincan, İlknur Kaplan’ın sunuculuğu yaptığı bir saz
gösterisi sundular.
Güney Bulgaristan Alevi
Topluluğu Dedesi Mehmedali Dede’nin anlattığı rivayete göre Elmalı
Baba’nın asıl ismi İbn Bifa
Sultan’imiş. Osmanlı döneminde Edirne vilayeti,
Gelibolu sancağının Sultanyeri kazasının merkezi
olan Mestanlı bölgesine

müritleriyle birlikte Abdal Musa Sultan gelmiş.
Onlar kurumuş bir elma
ağacının altında durmuşlar ve bu ağaçtan hiçbir
meyve toplayamamışlar.
Fakat yerli Alevilerden
İbn Bifa Sultan bu elma
ağacının altında durunca
pek çok meyve vermiş.
Yerde meyve örtüsü oluşmuş. Abdal Musa Sultan
o zaman şöyle demiş:
“İkimiz birlikte bu ağacın
altında duramayız. Benim
müritlerle bir ordu kur”. O
zamandan beri yerli Alevi İbn Bifa Sultan, Elmalı
Baba olarak anılmaya
başlamış. Bektaşiler Elmalı Baba’yı günümüze
kadar evliya olarak anmaya devam etmişlerdir.
Elmalı Baba Tekkesi’nin
özelliği, Balkanlarda eşi
benzeri olmayan bir dini
merkez olarak tekke ile
caminin bir arada olmasıdır. Elmalı Baba’nın
türbesinden başka, tekkede altı evliyanın ve
başka Bektaşi erlerinin
mezarları bulunduğuna
inanılıyor. Ayrıca Müslümanların Peygamberi
Hz. Muhammed’in kızı
ve Hazreti Ali’nin eşi Hz.
Fatima’nın gözü ve elinin
gömülü olduğu bir mezar
bulunduğu söyleniliyor.
Geçen asrın 60’lı yılların

Terlik Festivali kapsamında Tütün Müzesi açıldı
Ulusal
Etkinlik
Tak vimi’nde yer alan
Kırcaali’nin Dıjdovnitsa (Yağmurlar) köyünde gerçekleştirilen 12.
Terlik Festivali ile 2017
Avrupa Miras Günleri
kutlandı. 2017 Avrupa
Miras Günleri, Avrupa
Birliği (AB) Konseyi ve
AB Komisyonu’nun ortak
girişimidir. Bu yılki Terlik Festivali, “300 yıldır
Tütün Yetiştiriciliği” konu
başlığı altında yapıldı.
Bulgaristan’da 1717 yılı civarında, Doğu Rodoplarda ise muhtemelen daha
erken yetiştirilmeye başlanan tütün, çeşitli vesilelerle “Bulgar altını” olarak
adlandırılmıştır. Festivalin
“300 yıldır Tütün Yetiştiriciliği” konusu, bu yılki
Avrupa Miras Günleri’nin
konusu olan “Miras ve
Doğa: İmkanlar Tablosu”
konusuna uygundu.
Festival kapsamında köy

merkezinde Tütün Müzesi
açıldı. Müzede yerli halktan ve Kırcaalili ailelerden
2017 Yılı Çok Kültürlü

nu, çocuk ve yetişkinler
tarafından büyük ilgi gördü. Onlar üzerlerine tütün
dizileri de asarak tütün

ları selamladılar. Belediye
Başkanı, tütün Rodop halkının hayatının bir parçası olduğunu, kendisi dahi

Kişi Ödülü sahibi Minço
Gumarov tarafından toplanan kişisel arşivler, belgeler ve fotoğraflar sergileniyor. Köy merkezinde
monte edilen 3 metrelik
çiçekli tütün enstalasyo-

enstalasyonu yanında fotoğraf çektirdi.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve
Milletvekili Adlen Şevket,
festivale katılan konukları,
ev sahiplerini ve katılımcı-

yerli insanın çocukluk ve
gençlik döneminin unutulmaz ve duygusal bir
parçası olduğunu kaydetti. Müh. Azis, “Bu yüzden
bugünkü kutlama kendisini bu kültür bitkisinin

yetiştiriciliğine adayan insanlara karşı saygımızın
bir ifadesidir” dedi. Belediye Başkanı, KRIG Sanat
Hareketi’nin sanatçılara
yönelik gerçekleştirdiği
uluslararası programda
yer alan yabancı konuklar
açısından Kırcaali ilinde
yetiştirilen tütünün yıllarca dünyada en kalitelisi
olduğunu anımsattı.
Köy meydanında yapılan
gösteriler arasında Şiroko
Pole (Sürmenler), Ençets
(Salman) ve Kırcaali’den
çocuk ve gençlerin gerçekleştirdiği birçok proje
dikkatleri çekti, Kırcaali
Rodopski Far Halk Toplum Merkezinin çatısı
altında faaliyet gösteren
amatör grupların inanılmaz gösterisi festivale
damgasını vurdu. Festival programı dünyaca
ünlü Bulgar bass sanatçısı Prof. Dr. Petya
Bıgovska’nın gösterisiyle

başına kadar türbenin iki
bölümünün üstü çatısızdı.
O zaman bu yapı, yüksekliği 1,50 metre dört duvarlı
taş çitlerden ibaretti. 1965
yılında türbenin çatısı yapıldı. 2000’li yılların başında bu kutsal yer tamamen
yenilendi. Çatısı onarıldı,
yanındaki cami sıvandı. Onarım Momçilgrad
Belediyesinin girişimiyle
yapıldı. Onarım çalışmaları için küçük göstermelik projeler için sağlanan
hibe kaynaklar kullanıldı.
2008 yılında Alevi Bektaşi mabedinin komple
restorasyonu başladı. Alevi topluluğuna mensup o
zamanki milletvekili Ünal
Tasim ve aslen Momçilgrad kasabasından Sünni
Müslümanlardan olan
işadamı Fuat Güven’in
babası restorasyon ve yenileme çalışmaları için 1,
5 milyon leva bağış yaptılar. Farklı mezheplere
bağlı Müslümanlar arasında hoşgörü ve kardeşlik
adına yapılan bağışların
sayesinde türbe, cami ve
cemevi binaları tamamen
yenilendi. Yeni bir kütüphane, misafirhane, yemekhane ve mutfak oluşturuldu. Tekke önünde bir
de otopark bulunuyor.
Güner ŞÜKRÜ

başladı. Onlarca ülkede
ve üniversitede çalışan
Prof. Dr. Bıgovska, dünya
sahnelerinde solist, müzisyen ve pedagog olarak yer aldı. İlk defa açık
havada verdiği konserde
bass sanatçısı Gershwin, Monti ve Piazzolla
gibi bestekarların klasik
eserlerini seslendirdi. Yazar İvo Georgiev, “Kralın
Gıdıklayıcısının Günlüğü”
adlı hikaye kitabından bir
bölüm okudu. Köy merkezinde tepilen horalara
Bulgarlar, Türkler, Amerikalılar, çocuk ve yetişkinler hep birlikte katıldı. 3
metrelik tütün enstalasyonu önüne oturan Dıjdovnitsa köyünün en yaşlı
sakini Pedriye nine de
torun çocuklarıyla birlikte
gösterileri izleyenler arasındaydı. Festival programı, tüm katılımcılara köy
camisi bahçesinde geleneksel keşkek ikramıyla
son buldu.
Kırcaali Haber
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Alcomet’in gelirleri yaklaşık yüzde 12 arttı
Şumnu şehrinde alüminyum ürünler imal
eden Alcomet Şirketi,
yılın ilk yarısında satışlardan elde ettiği gelirleri
yaklaşık yüzde 12 artırdı.
Artışın temel nedeni metalin daha yüksek fiyata
satılması ve ürün satış
hacminin daha yüksek
olmasıdır. Fakat şirketin
elde ettiği kazanç yüzde 34’e yakın bir oranla
önemli ölçüde azaldı. Bu
da malzeme giderlerinin
artmasına sebep olan
alüminyumun daha pahalı fiyata satılması ve
kar marjlarının sınırlandırılmasına yol açtı. Düşük
kar elde eden şirket oysa
2016 yılında kárını üç kat
artırarak kar oranı rekor
seviyeye ulaşmıştı.
Piyasa etkisi
Alcomet Şirketinden yapılan açıklamada, şirketin
gerçekleştirdiği satışlardan elde edilen gelirlerin
yılın ortasına doğru yüzde
12,4 oranında arttığı ve
bunun da başlıca Londra
Metal Borsası’nda alüminyum fiyatlarının daha
yüksek olması ve satış
hacminin daha yüksek
olmasından ileri geldiği
belirtildi. Metalin fiyatının
arttığı, şirketin gelirlerinin
yüzde 17 oranında arta-

rak 169 milyon levaya çıkmasından da belli oluyor.
Fakat faiz ödemeleri için
yapılan giderler, karlılığın
artması ve dolayısıyla finanse eden bankalarda
koşulların iyileştirilmesinden dolayı yüzde 28 oranında azalıyor.
Alcomet’in yılın ilk yarısına ilişkin faaliyet raporuna göre kár oranı yüzde 33,8 oranında azaldı.
Önceki yıl bu gösterge
bakımından şirketin rekor
kırdığı gerçeği de dikkate
alınması gerekir. 2016 yılında şirket, kárını üç kat
artırdı ve kar miktarı 26,7

milyon levaya ulaştı. Yılın
ilk yarısında kar oranının
azalmasının temel nedeni kar marjlarını sınırlandırmasına sebep olan
piyasaya yapılan baskıdır. Şirket, alüminyumun
borsasında hisse senedi
fiyatlarının gelirleri ve giderleri iki yönlü etkilediği
için imalat fiyatından kazanç elde ediyor.
Üretim
Yılın ilk yarısında Şumnu’daki fabrikanın döküm
tesisinde yaklaşık yüzde
1,5 oranında daha az alüminyum profiller üretildi.
Fakat haddeleme ve bas-

kı ürünlerinin hacmi yaklaşık yüzde 3,5 artırarak,
33,2 bin tona çıktı.
Alcomet’in gerçekleştirdiği satış hacmi, baskı
ürünlerinde yüzde 4,7,
haddeleme ürünlerinde
yüzde 2 ile yüzde 3 arttı.
Toplam 34 bin tona yakın
ürün satıldı.
Bu yıl özel profillerin
satışları önemli ölçüde
arttı ve yüzde 19,4 oranına çıktı, diğer profillerin
satışlarında da daha az
oranda artış var. Faaliyet
raporunda, “Özel profillerin satış oranının artması
ek mekanik işlemler gö-

ren profil siparişlerinin
giderek artan payını yansıtıyor. Bu da sürekli bir
hedeftir ve şirketin mali
sonuçlarının iyileştirilmesi için kaynaktır” deniliyor.
Haddeleme ürünlerde
satışların artması başlıca
alüminyum yaprak menteşe satışlarının yüzde 12,1
oranında ve alüminyum
şerit led profil satışlarının
yüzde 9 oranında artmasından kaynaklanıyor.
Avrupa pazarında yüzde
15’lik orana sahip olan
Alcomet’in ev folyo satışları yüzde 4 arttı. Başka
tür folyoların satışlarında
düşüş var. Fakat şirket,
klima ve soğutma cihazları pazarına yeni bir ürünle
girmeyi başardı. Alcomet,
iyi kalite parametrelerine
sahip ve nihai tüketicilere
yönelik yeni ürün üretme
çabaları sonucunda ısı
değiştiriciler için alüminyum şerit led soğutucu
profil üretmeye başardı.
2017 yılının ilk yarısında
bu ürünün satışları kaplama folyo ve teknik folyo
satışlarının toplamının
yüzde 17,5’lik payını oluşturuyor. Bu yıl yeni grup
ürün müşterilerine yönelik
geri dönüşüm alüminyum
folyolar için test çalışmaları başladı. Bu tür ürün-

lerle şirket, kısa bir süre
sonra ambalaj pazarına
hakim olmayı hedefliyor.
Yeni ürünler
Son yıllarda şirket giderek geliştirme faaliyetlerine, katma değeri daha
yüksek olan ürünler ve
her bir müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış
ürünler geliştirmeye daha
çok önem veriyor. Bu
amaçla Teknoloji Biriminde çalışan uzmanlardan
oluşan ekip genişletildi.
2017 yılında da bu eğilim
korunacak. Raporda, “Ek
işlem gören alüminyum
profillerin payı genişletildi. Tüketicilere yönelik
profil delme kesme kalıbı
üretimine ilişkin projeye
başlandı. Yeni alaşımlar ve yeni haddelenmiş
ürünler geliştirme çalışmaları devam ediyor” yazıyor. Şirket, yeni ürünlerin Avrupa pazarında iyi
karşılandığını belirtiyor.
Şir ketin ana pazarı
Almanya olmaya de vam ediyor. Alcomet,
ürünlerinin yüzde 25’ini
Almanya’ya ihraç ediyor.
Ardından Polonya, İtalya, İspanya, Bulgaristan,
Fransa, Birleşik Krallık,
Avusturya, Danimarka ve
Macaristan geliyor.
Kırcaali Haber

Bölge Orman Müdürleri: Tek bir metreküp Smolyan’da Başmüftülüğe
kereste bile yurt dışına ihraç edilmedi ait Konukevi hizmete hazır
Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, Bölge Orman
Müdürleri ve Bölge Orman İşletme Müdürleri
ile görüşme gerçekleştirdi. Bölge Orman
Müdürleri ve Bölge Or-

görüşmeye davet etti.
Jenda (Yaşlıköy) Devlet Av İşletme Müdürü
Nikolay Yançev, kereste
teslimatı takvime göre
yapılıyor, endişelenecek bir şey yok. Niko-

man İşletme Müdürleri
Kırcaali ilinde elde edilen geniş yapraklı ağaç
kerestenin tek bir küpünün bile sınırdan dışarı
çıkarılmadığı garanti
ettiler.
Çanev, kereste tedarikinde kriz yaşandığı
ve ısıtma sezonu arifesinde yakacak odun
yetersizliği ile ilgili ihbarlardan dolayı onları

lay Yançev, “Elde edilen
tüm kereste yerli halk
için öngörülüyor. İl merkezinde bulunan hane
halkının ihtiyaçlarını
karşılamak için daha 2
bin metreküp sağlamaya hazırız” diye vurguladı. Son üç yılda Kırcaali
ve Çernooçene’de (Yenipazar) kereste tüketimi 14 bin metreküpten
19 bin metreküpe yük-

seldi. Bununla birlikte
işletmeler metreküp başına 25 leva fiyatına sınırsız miktarlarda iğne
yapraklı ağaç kereste
sağlıyor ve Güneydoğu
Bulgaristan’da nüfusun
üçte ikisi ısınmak
için bu tür kereste
kullanıyor. Orman
işletme müdürleri, “Kerestelerin
Yunanistan’a ihraç edildiğine dair
söylentiler doğru
değil. Gerekli miktara sahibiz” diye
teminat verdiler.
2015 yılında yaşanan kar fır tınasından sonra
Kırcaali ilinde bulunan orman işletmeleri, yerli nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için firmalara kereste
satmıyor. Kırcaali ilinde
86 kereste deposundan
34’ü yakacak odun ticareti yapıyor. 2014 yılında 21 655 metreküp,
2015 yılında 18 895
metreküp, 2016 yılında
17 868 metreküp odun
satıldı.

Ağustos ayında yapılan
Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura
olağan toplantısında güncel sorunlar ele alındı.
En çok üzerinde durulan
konulardan biri Smolyan
(Paşmaklı) Bölge Müftüsü Necmi Dıbov’un il
merkezinde konukevi
açılması teklifiydi.
İki yıl önce Smolyan
Bölge Müftülüğü, 1999
yılında Başmüftülüğün
Smolyan’da dört katlı bir
evi satın almasıyla başlayan bir projeyi yeniden
hayata geçirmek için
adım attı. 2015 yılında
bina kamu yararına kullanılacak bir konukevi olarak yeniden tasarlandı.
Toplantıda konukevinin
yeni eğitim öğretim yılının
başında hizmete açılması
kararı alındı. Binanın üç
katı öğrenci ve üniversitelilerin kalabileceği yurt
olarak kullanılacak, bir
katında ise kütüphanecilik faaliyeti yürütülecek.
Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, “Yurt
sadece öğrenci ve üniversitelilere yönelik olacak, kütüphane ise İslam
dini hakkındaki bilgilerini

genişletmek isteyen tüm
bayanların erişimine açık
olacak. Periyodik olarak
kütüphanede konferanslar ve tartışma toplantıları

da her hafta il çapındaki
birkaç yerleşim yerinde
bayanlara yönelik konferanslar düzenleniyor.
Necmi Dıbov, “Fakat ya-

yapılacak” diye belirtti.
Bölge Müftüsünün ifadelerine göre Başmüftlük
kurumu Bulgaristan’da
Müslüman kadınların
dini hayatıyla daha fazla
ilgilenmesi gerekir. Smolyan Bölge Müftülüğünün
hizmet alanını kapsayan
bu yılki Yaz Kuran Kurslarının öğreticiliğini yapanların üçte biri bayandır.
Sonbahar ve kış ayların-

pılması gereken daha çok
iş var” dedi.
Bu projenin Smolyan’da
nasıl bir boşluğu doldurması beklendiği sorusuna
Dıbov, “Onunla Müslüman kadınların özgüvenini artıracağız. Onların
eğitim ve sosyal yönde
faaliyetini iyileştireceğimize inanıyorum” cevabını verdi.
Kırcaali Haber
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Ulusal Düşük ve Orta Seviyeli Radyoaktif
Atık Deposunun inşaatına başlandı
Enerji Bakanı Temenujka Petkova ve Devlet
Radyoaktif Atıklar İşletmesi İcra Müdürü Dilyan
Petrov’un katılımıyla Ulusal Düşük ve Orta Seviyeli Radyoaktif Atık Deposunun temel atma töreni
gerçekleşti. İkisi sembolik
olarak ilk kazmayı vurarak çalışmaları başlattı.
Depolama kapasite si 138. 20 0 metreküp
olacak. Deponun 60 yıl
kullanılması ve kullanım
süresince gerek depo
alanı, gerekse çevrenin
sıkı kontrol edilmesi öngörülüyor.
Kullanıma kapatılmasından sonra depoya yönelik
daha 300 yıl izleme faaliyeti yapılacak.
İnşaatın ilk aşaması için
Uluslararası Kozloduy
Fonu tarafından Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası aracılığıyla 43 milyon
leva tutarında hibe desteği verildi. Deponun 2021
yılında hizmete girmesi

sözlerine ekledi.
Depoda sadece ülke
çapında üretilen düşük
ve orta seviyeli radyoaktif
atıklar saklanacak.
Burada yüksek seviyeli
radyoaktif atıklar ve harcanmış nükleer yakıt saklanmayacak.
Deponun kurulması,
Bulgaristan’ın nükleer
enerji kullanan Avrupa
Birliği (AB) üyesi ülke olarak üstlendiği taahhütleri

Eğitim Bakanı’ndan öğretmen
yetersizliği uyarısı
bekleniyor.
Temel atma töreni,
Kozloduy Nükleer Enerji
Santrali sahasının kapsamında bulunan “Radiana”
adını taşıyan sahada yapıldı.
Törende yaptığı ko nuşmada Enerji Bakanı Temenujka Petkova,

Ulusal Düşük ve Orta
Seviyeli Radyoaktif Atık
Deposunun kurulması
Bulgaristan’da nükleer
enerjinin gelişimi açısından çok büyük önem
ar z et tiğini kaydet ti.
Bunun nedeni ülkede
üretilen elektrik enerjisinin önemli bir kısmının

Kozloduy Nükleer Enerji
Santrali’nde üretilmesi
olduğunu söyledi. Harcanmış nükleer yakıtın
ve üretilen radyoaktif
atıkların güvenli bir şekilde yönetimi hükümetin yönetim programında
açıkça belirttiği öncelikleri arasında bulunduğunu

Kurumlar, okulu terk eden öğrencilerin tekrar
okula döndürülmesi için ortak çaba harcayacak
Kurumlar arası mekanizma ile okulu terk
eden öğrenciler tekrar
okula döndürülecek.
Mekanizma ile okulu
terk eden çocukların
tespit edilmesi ve tekrar eğitim sistemine
kazandırılması için çocukların ve ailelerinin
ikna edilmesi hedefleniyor. Kırcaali Valiliğinde yapılan mekanizma
oluşturulmasına yönelik
ilk çalışma toplantısına
katılanlar, “Kırcaali ilinde 70 öğrenci okula
gitmiyor ve okula giden
öğrencilerin sayısına
göre bu çok az bir sayı
olsa da sorun ciddi ve
ağır sosyal sonuçlar
doğurmadan önce çözülmesi gerekir” diye
konuştu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırcaali Valisi Nikola Çanev,
“Okuma yazma bilmezlik kalıcı olarak işsizler
ordusu oluşmasına neden oluyor. Eğitimsiz kişiler, işgücü piyasasında eşit durumda değil.
Onlar rekabet edebilir
durumda değil, zor entegre oluyor, bu ise tüm
toplumu kötü etkiliyor”
diye vurguladı. Vali,

arasında yer alıyor.
Temel atma töreninde
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Valentin Yovev, Halk
Meclisi Enerji Komisyonu
Başkan Yardımcısı Valentin Nikolov, milletvekilleri,
yerel yönetim, AB Komisyonu, Uluslararası Kozloduy Fonu ve Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası
temsilcileri hazır bulundu.
Kırcaali Haber

“Eğitim, hükümetin yönetim programında temel öncelikler arasında
yer alıyor. Tüm idari birimlerin desteğiyle devletin yeni yetişenlerin
eğitim sistemine entegre edilmesine angaje olması gerekir” diye altını
çizdi.
Bölge Eğitim Müdürü
Grozdan Kolev, “Mekanizma ile okullar, Bölge Eğitim Müdürlüğü,
sosyal kurumlar, İş Bürosu, İçişleri Bakanlığı
(MVR), Bölge Sağlık
Müfettişliği, belediyeler, Nüfus Kayıt ve İdari

Hizmetler Daire Başkanlığı (GRAO), kurum
ve birimleri birleştiriyor.
Kırcaali ilinde belirlenen 37 bölgede çalışacak gruplar oluşturuldu. Bununla okulu terk
edenlerin tekrar okula
döndürülmesi ve okulu
terk etme riski bulunan
öğrencilere yönelik önleyici tedbirler alınması
hedefleniyor” diye izah
etti.
Katılımcılar, Kırcaali
ilinde temel sorunun etnik azınlıklara mensup
çocukların göç etmesi
ve ebeveynlerde çocuk-

larının eğitimi konusunda motivasyon eksikliği
olduğunu, şimdiye kadar uygulanan kontrol
ve ceza mekanizmalarının ise etkili olmadığını
ileri sürdüler.
Çocukların zorunlu
olan okul ve okul öncesi dönemde okula ve
anaokuluna gitmesi ve
kalmasına yönelik kurumlar arası mekanizma üyeleri, bilgi alışverişinde bulunmak ve
yeni yetişenlerin yararına somut önlemler alınması için düzenli olarak
bir araya gelecekler.

Arbanası kasabasında basına açıklama yapan
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, “Önümüzdeki 5-15 yıl içinde lise eğitimi alanında en büyük
oranda öğretmen sıkıntısı yaşanması bekleniyor”
diye kaydetti.
Bu yıl matematik, doğa bilimleri, bilişim ve İngilizce öğretmenlerinin en yetersiz sayıda olduğunu
söyleyen Vılçev’in ifadelerine göre öğretmen eksikliği ayrı bölgelerde farklıdır. Bakan, “İş bürolarının ilanlarına göre yaklaşık 3 bin öğretmen aranıyor ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce
bu pozisyonlar doldurulacak” diye tahmin etti.
Eğitim ve Bilim Bakanlığının, Eylül ayında dü-

zenlenecek forumda ele alınacak sorunun çözümüne yönelik bir strateji hazırladığı anlaşıldı.
Bakan Vılçev’in ifadelerine göre çözüm seçeneklerinden biri daha fazla gencin öğretmen eğitimine celbedilmesidir.
Erken emeklilik yaşındaki öğretmenlerin iş yükü
düzeyi daha düşük olan pozisyonlara getirilmesine
yönelik önlemler içeren bir program hazırlanıyor.
Üçüncü seçenek, farklı bir meslek eğitimi görmüş kişilerin pedagoji eğitimi alması ve eğitim
sürecine katılmasıdır.
Eğitim Bakanı, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce bölge eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen ulusal çalışma toplantısına katıldı.
Bu toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yenilikler ele alındı. Konulardan biri öğrencileri okula döndürecek ekiplerin yürüteceği çalışmalardır.
Bakan, ekiplerin 1 Eylül’de çalışmaya başladığını
ve gerekli olan yerlerde bu yöndeki çalışmaların
15 Eylül’den sonra da devam edeceğini belirtti.
Okula gidilmesiyle ilişkili olan çocuklara yönelik
yardım sayısının artırılması öngörülüyor.
Aile yardım ödeneği yönetmeliği uygulama talimatında yapılan değişiklerle öğretmenler, bu
ödeneğin her bir çocuğun somut gereksinimlerine
bağlı olarak ödenmesini önerebilecekler.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Tuna nehri, Karadeniz ve Ege Denizi
arasında hızlı tren koridoru anlaşması
Bulgaristan ve Yunanistan
arasında Selanik-Kavala-Dedeağaç-Burgaz-Varna-Rusçuk
limanlarını boylayacak arasında demiryolu bağlantısının
kurulmasına ilişkin hükümetler
arası anlaşma memorandumu
imzalandı. Belge Yunanistan’ın
Kavala şehrinde Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme
Bakanı İvaylo Moskovski ve Yunan mevkidaşı Christos Spirdis
tarafından imzalandı.
Yunanistan’ı ziyaret eden
Bulgaristan heyetinin başında bulunan Başbakan Boyko
Borisov, memorandumun imzalanmasından sonra, “Bugün
Bulgaristan’da en sevilen tarihlerden biri-Bulgaristan Prensliği
ile Doğu Rumeli'nin Birleşmesi
kutlanıyor. Bu memorandumun
imzalanmasıyla bizim bölgede
turizm ve iş imkanlarını birleştirmeye devam ediyoruz” dedi.
Borisov, “Bizler de Avrupa
Birliği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığı görevine Balkanlar

açısından bakıyoruz. Bu görevi
yürüterek Balkanların müreffeh
bir bölge olacağını gösterme

şansımız var. Yeni demiryolu
hattı inşaatıyla Tuna stratejisi
geliştirme imkanımız olacak”

Kültür Bakanı Boil Banev, Perperikon
Arkeolojik Kompleksi’ni ziyaret etti

Kırcaali Valisi Nikola Çanev
ve Meclis Başkan Yardımcısı
Tsveta Karayançeva, Kırcaali’yi
ziyaret eden Kültür Bakanı Boil
Banev’i karşıladılar. Bakan,
Kırcaali’ye yakın bir yükseklikte
bulunan Perperikon Arkeolojik
Kompleksi’nde yapılan yaz dönemi kazı çalışmalarının 2017
sezonunu kapattı.
Banov, “Bu yıl devlet tarafından Perperikon Arkeolojik
Kompleksi’nde kazı için 180 bin
leva sağlandı. Prof. Dr. Nikolay
Ovçarov’un arkeolojik ekibi çok
başarılı bir sezonu geride bıraktı. Ulusal çapta yapılan kazı çalışmaları için yaklaşık 1 milyon
leva harcandı ve böylece 2016
yılına göre iki misli fazla para
harcandı” diye altını çizdi. Vali,
Doğu Rodoplarda kültür ve tarih
turizminin geliştirilmesinin çalışmalarında öncelik olduğunu vurgulayarak, belediyelerin turizme
kazandırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından
desteklenen programlara proje
başvurusu yapabilmesi için bölgede bulunan arkeolojik anıtların tapu kayıt belgeleri alması
konusunda Bakan’dan destek
istedi.

Çanev, Banov’un yasal prosedürler doğrultusunda tapu kayıt
belgeleri alınmasına angaje olduğu simge haline gelen 7 anıtı
Kültür Bakanlığının dikkatine
arz edecek. Perperikon’u ziyaret

150'den fazla taş lahit bulunan
bir ortaçağ nekropolü bulundu.
Nekropol, daha sonraki dönemlerde bir piskopos katedralinin
işlevlerini gören 5.yüzyıla ait
Rodoplardaki en eski erken

diye yorum yaptı.
Başbakan, Yunanistan ile ülkemizin Balkanlara yönelik ortak
bir politika konusunda önemli
rol oynayabileceğini düşünüyor.
Bor isov, “A B Komisyonu
Başkanı Jean Claude Juncker
ile Ekim ayında görüşüp, AB
Komisyonu’nun bunu onaylamasını talep edeceğiz. Şimdi
hepimiz büyük Avrupa ailesinin
bir parçasıyız” dedi.
Borisov, “Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile çok iyi
dostuz, aramızda büyük güven
var. Endüstrinin, ekonominin
ve işin nasıl geliştirileceğine
dair örnek olmak istiyoruz. Kim
isterse geçmişi konuşsun, biz
Tsipras ile bölgenin geleceği
hakkında konuşmak istiyoruz.
Yuncker’e de bunu diyeceğim”
dedi.
Tsipras da iki ülkenin AB ve
Rusya arasında köprü rolü
oynayabileceğini düşünüyor.
Tsipras, bu tür bir köprü kurul-

masını kolaylaştıracak Rusya ile
ilgili tarihi bağlantılar olduğunu
söyledi.
Yunanistan Başbakanı Çipras, “İşbirliğimizin temel özelliği
üçüncü ülkelere yönelik agresif
biçimde işbirliği veya başka ülkelere karşı siper kazmak değil.
İşbirliğimizle istikrarı güçlendirmek ve daha geniş bir bölgenin
kalkındırılmasını hedefliyoruz.
Bölgemizin geçmişte büyük
acılara maruz kaldığını ve
Avrupa’nın güney sınırı olduğunu unutmayalım. Bu bölge çok
önemli bir jeostratejik konuma
sahip.
Bizim katkımız olmadan AB,
önünde duran bir sürü zorlukların üstesinden gelemez” diye
yorum yaptı.
Memorandum anlaşmasıyla
hazırlık çalışmaları ve ulaşım
koridorunun iki devlet tarafından
ortak yönetilmesi düzenleniyor.
Projede Tuna nehri, Karadeniz
ve Ege Denizi arasında hızlı
tren koridoru ile bağlantı kurulması ve Trans -Avrupa Ulaşım
Ağı’nın (TEN-T) parçası olan limanların geliştirilmesi öngörülüyor. Avrupa Demiryolu Trafik
Yönetim Sistemi (ERTMS) ile
kontrol edilecek çift hatlı elektrikli demiryolu hattı kurulacak.
Dev proje Bulgaristan’a yaklaşık 1,7 milyar avroya mal olacak.
Tsipras, “Memorandumda hızlı
tren koridorunun yönetimini gerçekleştirecek ortak bir kuruluş
oluşturulması öngörülüyor” diye
açıkladı. Yunanistan Başbakanı,
bir dizi önemli konularda olumlu sonuçlar alındığı için Bulgaristan ve Yunanistan arasında
işbirliğin son derece önemli
olduğunu belirtti. Bu yüzden iki
ülkenin başka ülkelere örnek
olabileceklerini ifade etti.
Kırcaali Haber

“ЕМС-БГ” ЕООД
eden Bakan, turistlerin ilgisinin
tükenmediği Perperikon’un bin
yıllık tarihe sahip bir arkeoloji fenomeni olduğunu, görüntüsü ve
önemi bakımından eşi benzeri
olmadığını ve diğer arkeolojik
komplekslere örnek olması gerektiğini kaydetti.
Son üç ayda arkeologlar, en
büyük ölüler şehrini keşfetmeyi başardı. Yapılan kazılarda
büyük bir antik meydan üzerine kurulmuş 13-14. yüzyıla ait

Hıristiyan bazilikası bulunan
kompleksin güney bölümünde
yer alıyor. Ölüler şehrinde çok
sayıda bronz mücevher ve para
bulundu.
Kırc aali Valisi ve Kültür
Bakanı’nın Perperikon ziyareti 2 saatten fazla sürdü. Kazı
işlerini yöneten Prof. Dr. Nikolay Ovçarov’un rehberliğinde
gerçekleştirilen gezide Bakan
Banov’a Yardımcısı Ameliya
Geşeva da eşlik etti.
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