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Edirne Trakya Üniversitesi Oda Orkestrası
Filibe "Çifte Hamam"da Konser Verdi
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde, Osmanlı
dönemi eseri olarak 1582 yılında inşa edilen ve günümüzde müzeye dönüştürülen
"Çifte Hamam"da bir konser
gerçekleştirildi.
Edirne Trakya Üniversitesi
Konservatuarı Oda Orkestrası, Filibe’de verdiği klasik
müzik konserinde uzun süre
ayakta alkışlandı.
Sanatçı ve izleyiciler tarihsel
binanın inanılmaz akustiğine
hayran kalırken, konuklar da
ilk kez konser salonu olarak
kullanılan Çifte Hamam’ın
özelliğini keşfetti.
Trakya Üniversitesi Konservatuarı Müdürü Doç. Ahmet
Hamdi Zafer, konserde hem
Batı müziğinin seçkin eserlerinin, hem de Türk bestelerinden oluşan bir repertuar
sunduklarını aktardı.
Bulgaristan’da birçok kez
konser verdiklerine işaret

eden Zafer, “Ancak bugün,
bu tarihi binanın yarattığı atmosferde ilk defa böyle bir

konserde bulunmaktan büyük
heyecan ve mutluluk duyuyorum.” dedi.

Filibe Başkonsolosluğundan
Kırcaali Haber Ekibine Plaket

Johann Sebastian Bach ve
Wolfgang Amadeus Mozart’ın
eserlerinin yer aldığı programda ayrıca “Akşam Mahnısı”,
“Karahisar Kalesi” ve “Sarı

Gelin” gibi klasik müzik orkestrası için düzenlenen Türk müziğine ait eserler de sunuldu.
Konserin son bölümünde Nihavent Longa’nın bestelediği,
Oğuzhan Balcı’nın aranje ettiği “Kevser Hanım” eseri büyük
beğeni kazandı.
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe’de
günümüzde müzeye dönüştürülen Çifte Hamam’ın akustiğine hayran kaldığını belirterek, iki ülke arasında kültürel
iş birliğinin bu gibi etkinliklerin
katkısıyla her gün daha da yoğunlaştığını vurguladı.
3. Murat döneminde antik
mozaiklerle kaplı bir alanın
temelinde kurulan dev kubbeli
“Çifte Hamam” halk arasında
"Çelebi Kadı Hamamı" olarak
da biliniyor. Filibe belediyesinin kararı ile müzeye dönüştürülen "Çifte Hamam"da, 2019
yılında Avrupa Kültür Başkenti
olacak ve Filibe’ni ev sahipliğini yapacağı çeşitli kültürel
etkinlikler düzenlenecek. AA
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T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, sürpriz yaparak Kırcaali Haber
Gazetesi’nin 400.sayısı dolayısıyla gazetenin Kırcaali’deki ofisine teşrif ederek, tüm
ekibi tebrik etti. Daha sonra
Sayın Ergani, Kırcaali Haber
gazetesinin Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni Müzekki
Ahmet’e Başkonsolosluk adına bir plaket sundu.
Müzekki Ahmet, kısaca ekibi tanıttıktan sonra, gazetenin çalışanları ve görevleri
hakkında bilgi verdi.
Ekibi tebrik eden Başkonsolos Hüseyin Ergani, şu ifa-

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
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deleri kullandı: “400 sayı az
değil. Kırcaali Haber gazetesi Bulgaristan’da çok önemli
bir boşluğu dolduruyor. Bulgaristan’daki soydaşlarımı-

zın ana dilinde basılı şekilde
yayın yapan tek siyasi ve
aktüel gazete. Dolayısıyla
buradaki soydaşlarımız açıDevamı 5’de
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Yazar Nihat Altınok, Kırcaali’de Okurlarla Buluştu
Resmiye MÜMÜN

Şair, yazar ve çevirmen
Nihat Altınok, Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneğinde bölgeden okuyucularla buluştu. Derneğin
Kültür Eğitim Merkezi
Konferans Salonu'nda
düzenlenen buluşma etkinliğinde yazar kitaplarını
sevenlerine imzalayarak
hediye etti.
Nihat Altınok’u Fili be Üniversitesi’nin Kırcaali Lüben Karavelov
Şubesi’nde Tarih ve Edebiyat Bölümü öğrencileriyle buluşmaya davet eden
Bulgar Edebiyatı hocası
Petır Hacinakov, yazar ve
kitapları hakkında konuştu. Bu yıl Mayıs ayında
Ardino’da dünyaca ünlü
yazar Sabahattin Ali’nin
doğumunun 110.yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Sabahattin Ali ve
Bulgaristan ve Balkanlarda Edebiyat” konulu uluslararası sempozyumunda
tanıştıklarını paylaşan
Hacinakov, bazı yazarlardan farklı olarak Nihat
Altınok’un güçlü sözlü
iletişim becerisine sahip
olduğunu ve eserlerinin
üslubunun de güçlü olduğunu belirtti. Kendisi
de şair ve edebiyat eleştirmeni olan Hacinakov,
üniversite öğrencileriyle
buluşma etkinliğinde yazarın Türkçe, Bulgarca
ve Rusça şiirler söylediğini ve onları çok etkilediğini anlattı. Hacinakov,
Altınok’un gerçek anlamda entelektüel olduğunu,
usta bir kalem olduğunu,
mecaz anlamlı kelimelerle dolu eserlerinin zengin
dili olduğunu, harika bir
mizah duygusu ve ahlaki

değerlere sahip bir kişi
olduğunun altını çizdi.
Şair ve çevirmen Rüstem
Aziz’in Altınok’un “İdamlık Masum” adlı romanını
Bulgarcaya çevirdiğini bildiren Hacinakov, yazarın
Şumnu Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileriyle ve Deliorman’ın baş-

ka bölgelerinde de buluşmalar gerçekleştireceğini
açıkladı. Nihat Altınok’un
edebiyat ve sanatla iç içe
ve edebiyat ve sanata
adanan bir hayat sürdüğü
hissine kapıldığını ifade
eden Hacinakov, hak etti-

olduğu önemli değil, insan
olması önemlidir” dediğini aktardı. Kendisinin şair
olmadığını, yazar olduğunun altını çizen Nihat
Altınok, Kıracalili mizah
ustası Todor Muhtarov’un
teşvikiyle nasıl feyleton

(Ustanlar) ve Ardino’nun
Çubrika (Fakrapınar) köylerinde öğretmenlik yaptı.
1965 yılında Sofya Devlet
Üniversitesi’nin Türkçe
Bölümünü kazandı, bir ay
sonra Kırcaali Öğretmen
Enstitüsü’nün Bulgarca ve

ği başarıları elde etmesini
temenni etti.
Daha sonra Ardino Belediyesi Kültür Varlıkları
Koruma Kurulu Başkan
Yardımcısı Selahattin Karabaşev, slayt eşliğinde
Nihat Altınok’un hayatı
ve yaratıcılığına ilişkin
“Aladağ’dan Çıktı Yola”
başlıklı bir sunum yaptı.
Petır Hacinakov ve Selahattin Karabaşev’e ve
tüm katılımcılara teşekkür eden Nihat Altınok,
Türk dünyasının ünlü
yazarlarından Cengiz
Aytmatov ile İstanbul’da
Eyüp Sultan Camiinde
nasıl tanıştıklarını anlattı.
Aytmatov’un kendisine bir
mezar taşında Osmanlıca yazılı olan şu dörtlüğü
okuduğunu anlattı:

yazmaya başladığını anlattı. Bulgarca yazdırdığı feyletonun ardından
Türkçe yazmasını isteyen
Muhtarov’un kendisine
Türkçe yazmaya devam
etmesini tavsiye ettiğini
aktardı.
Nihat Altınok, Aleksandır Sergeeviç Puşkin,
Hristo Botev, Hazım Hikmet, Peyo Yavorov, Hristo
Smirnenski gibi şairlerden
Rusça, Bulgarca, Türkçe
şiirler seslendirdi.
Nihat Altınok kimdir?
Nihat Altınok, 27 Eylül
1943 yılında Kırcaali iline
bağlı Ardino’nun (Eğridere) Sinçets (Durabeyler)
köyünde dünyaya geldi.
Göbek adı Nejat, baba
adı Behçet’tir. İlk ve rüştiye mektebini kendi köyün-

Rusça Bölümüne değişti.
Basınla ilk tanışması burada oldu. Bulgarca Kompozisyon Yarışması’nda
birinci oldu. Hocası Ştırkov o kompozisyon yazısını Kırcaali’de çıkan “Nov
Jivot – Yeni Hayat” gazetesinin Bulgarca sayfasında bastırdı. Daha sonra
genç yetenek hep Türkçe
yazdı. 1968’de Kırcaali
Öğretmen Enstitüsü’nden
mezun oldu. Filibe’de bir
yıl tiyatro eğitimi gördü.
Ardino Lisesi’nde Rus
Dili ve Edebiyatı öğretmeni iken Moskova Aleksandır Sergeeviç Puşkin
Üniversitesi’nin açık öğretiminde okudu. 1974/1975
yıllarında Leningrad Pedagoji Üniversitesi’nde
Rusça ihtisas yaptı. Öğrencilik yıllarından bu
yana yazmaya devam
eden yazar “ Halk Gençliği”, “Yeni Hayat”, “Yeni
Işık”, “Ardinski Glas” gibi
Bulgaristan’da Türkçe ve
Bulgarca çıkan yerel ve
merkezi gazetelerde Nejat Behçedov olarak adını
duyurdu.1978 yılında eşi
ve üç çocuğuyla birlikte İstanbul’a yerleşti. Bu
arada SİNEMATEK Direktörü Ahmet Sezerel’in
isteğiyle Rusça ve Bulgarcadan birçok film tercüme etti, ayrıca seslendirdi. Türkiye’de resmi
adı Nihat’ı aldı, Türkiye’ye
1924 yılında iltica eden
büyükbabası Halil’in soyadı Altınok’u kullandı.
Aynı yıl Türk vatandaşlığına geçti. 1979-80 döneminde “Bumerang Vapur
Acentesi” nin resmi tercüman ve mütercimliğini
yaptı. 1980 – 1985 yılları
arasında Sultan Ahmet
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi kadrolu öğretmeni
iken, İstanbul Üniversite-

“Bende bir zamanlar Süleyman idim,
Ateşe rüzgara hükümran
idim.
Sanmayın ki Sultan Süleyman idim.
Tersanede körükçü Süleyman idim.”
Cengiz Aytmatov’a ,
“Hocam, bir insanın kim

de tamamladıktan sonra
Kırcaali Türk Pedagoji
Okulu’na kayıt oldu. Ancak ateist bir hocasının
“Tanrı var mıdır?” sorusuna , “Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur” cevabını
verdiği için Razgrat Pedagoji Okulu’na değiştirildi.
Kırcaali’nin Maestruvo

si Tarih Bölümü Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Saray’ın
asistanlarına sözleşmeli
Rusça dersleri verdi, ayrıca “Türkmenlerde Almaşık Sistemi” kitabını Rusçadan Türkçeye çevirdi.
1983-84 döneminde T.C.
Turizm Bakanlığı’nın açtığı Profesyonel Ülkesel
Turist Rehberliği Kursu’nu
üstün başarıyla bitirdi.
Turgut Özal, Süleyman
Demirel, Boris Yeltsin,
Nazarbayev, Türkmenbaşı, Şuşkeviç, Şaymiyev,
Mutalibov, Kravçuk, Alpaslan Türkeş, Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Binali
Yıldırım gibi daha birçok
devlet büyüklerine tercümanlık yaptı. Hali hazırda
tercüman rehberidir. Aynı
zamanda yaratıcılığına da
devam etmektedir. Aralarında 5 roman, 1 şiir kitabı da bulunan toplam 16
kitap yazdı. İRO (İstanbul
Rehberler Odası), TUREB (Türkiye Rehberler
Birliği), TEÖD (Türkiye
Emekli Öğretmenler Derneği), ATURJET (Türkiye
Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği), TYS
(Türkiye Yazarlar Sendi-

kası), FİJET (Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu) üyesi
olup, uluslararası basın
kartı sahibidir. Rusça ve
Bulgarcadan Türkçeye,
Türkçeden Rusça ve Bulgarcaya tercüme ve çeviriler de yapmaktadır. Başlıca eserleri: Rumeli Mizahı (mizahi hikayeler ve fıkralar, 1985), Dağ Çocuğu
(minyatür hikayeler, şiirler
ve fıkralar, 1989), Kumali
(fıkralar, 1992), Bahtiyar
Zampara (fıkralar, 1996),
Rusça – Türkçe Konuşma Kılavuzu (1999), Gapçık Ağızlı (fıkralar, 2002),
Aladağ’dan Çıktı Yola
(roman, 2003), Av Mevsimi (kıssadan hisseler
ve fıkralar, 2004), Türkiye
– Rusya Ekseninde (anı –
gezi romanı, 2005), Ufkun
Zorlu Yolu (roman, 2008),
Boş Gerçekler (kıssadan
hisseler ve fıkralar, 2010),
Labirent Çığlıkları (öyküler, 2011), İdamlık Masum
(roman, 2013), Turnalar
ve Zurnalar (kıssadan
hisseler ve fıkralar, 2015)
ve Grıgory Petrov-Beyaz
Zambaklar Ülkesinde
(Türkçe çeviri).

Dernek ve Milli Eğitim Müdürlüğü
Arasında Ortak Öroje
Erasmus + KA1 Yetişkin Eğitimi Projeleri kapsamında Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneği ile
Türkiye Cumhuriyeti Edirne İli, Süloğlu İlçesi, Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortaklaşa
"Language of the Dances - Dansların Dilleri" adlı
bir proje kazanıldı ve gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Dernek Başkanı Nuray Hilmi,

dernek üyeleri Ulvie Salif ve Hayriye Sadık’a bir
hafta süresince Halk Oyunları eğitmeni Öykü Tokdil Bölük tarafından Türkiye Cumhuriyet’inin Halk
Oyunları hakkında bilgilendirme yapılmış olup, Karadeniz, Ege ve Kaşık oyunları uygulamalı olarak
öğretilmiştir. Proje süresince eğtim alan dernek
üyelerinin kendi ülkelerine döndüklerinde öğrendikleri Halk Oyunlarını yaygınlaştırmalarını hedeflenmektedir.
Eğitim değişiminin sonunda, yararlanıcılar Avrupa
projesine katılım belgesi ve Europapass Hareketlilik belgesi aldılar.
Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamil Yılmaz'a
Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin dans ve folklorunu daha yakından tanımamıza fırsat verdiği için
sonsuz teşekkürlerimizi sunarak, bizlere de bu harika projeyi gerçekleştirme ve mesleki bilgi ve becerilerimizi arttırma fırsatı veren Erasmus + Programı ve İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’ne de
teşekkürlerimizi iletiyoruz.
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Şair Bedriye Mutlu, ikinci şiir kitabı
“Aile Ağacı”nı Kırcaali’de imzaladı
Resmiye MÜMÜN

Cebelli şair Bedriye
Naim Mutlu’nun “Aile Ağacı” isimli ikinci şiir kitabının tanıtım ve imza günü
yapıldı. 7 Kasım 2017’de
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Eğitim Merkezi Konferans
Salonu'nda gerçekleşen
kitap tanıtımı büyük ilgi
gördü. Etkinlik, Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin çatısı altındaki Recep Küpçü
Edebiyat Kulübü tarafından düzenlendi. Bedriye
Mutlu, birçok şiirini çevresinde bulunan kimselere,
özellikle eşinin ailesine
ithaf ettiği ikinci kitabı için
bol bol alkış, tebrik ve çiçek aldı. Etkinlikte hazır
bulunan Cebel (Şeyhcuma) Belediye Genel
Sekteri Hayriye Mehmet,
sivil toplum kuruluşları ve
bölgede kültür-sanat dünyasının temsilcileri şairi
onurlandırdı. Bu anlamlı
gecede Bedriye Mutlu’yu
ailesi, dostları, kalemdaşları, Türkçe öğretmenleri
ve şiir severler de yalnız
bırakmadı.
Programın başında kitabın tanıtımını yapan
Ege Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde
Türk Dili üzerine doktora
yapan Habibe Halibryam,
kitapta “Ön söz” olarak
yer alan değerlendirme
yazısından başka, şairin
biyografisini de okudu.
Halibryam, konuşmasında
şunları belirtti: ”45 şiir içeren ve Kıracali’de basılan

kitabın editörü şair Haşim
Semerci. Basım önü hazırlıklarını yapan Ayşe Semerci, kapak resmi olan
350 yıllık meşe ağacının
fotoğrafını çeken Halibryam Mutlu. Bedriye Naim
Kırcaali’nin Cebel İlçesine
bağlı Mişevo (Küçükviran)
köyünde doğdu. Küçük
yaşta ilköğretime baş-

layan Bedriye Mutlu, 18
yaşında Kırcaali’deki Ebe
ve Hemşire Okulu’na başladı, mezun olunca bir doğumevinde göreve atandı.
1980 yılında Haskovo’da

tayız. Elinizde bulunan ve
serbest nazım ile yazılmış
bu ikinci kitabı da özlem,
birikim, deneyim, sevgi
gibi sebepler üzerine kaleme alınmış olup ilk ese-

soy ağacını, sevgilerini,
yaşamlarını, günlük hayatlarını destanlaştırarak,
birer epik kahraman ortaya koyduğunu belirten
Habibe Halibryam, şaire

(Hasköy) Ebe ve Hemşirelik Bölümü’nde ön lisans
eğitimi aldı. 1989 yılında
Türkiye’ye göç etti. 22 yıl
Cebel’de, 20 yıl Bursa’nın
Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde mesleğini
icra etti. Şiire tutkusu küçük yaşta başladı. Ancak
1963 yılında Momçilgrad
(Mestanlı) Lisesi öğrencisiyken yazdığı bir şiir yıllar sonra tesadüfen eline
geçmesiyle cesaretlenip
kaleme daha sıkı sarıldı.
Bedriye Hanım, halihazırda yaz aylarını doğa
ile iç içe olduğu Küçükviran köyünde, kış aylarını

ri Bitmeyen Hikayelerin
bir devamı niteliğindedir.
Müellifimiz gerçek yaşantılardan esinlenerek,
manzum hikaye türünden
bu kitabında da yararlanmıştır. Zaman ve mekan
içinde “kahraman - bilge”
kişiliklerin efsanevi ve
gerçek hayat hikayeleri
etrafında oluşmuş uzun,
didaktik (bilgi verici) hikayeler olan destan türünün
günümüz nazım yorumlaması ile şiirlerini kaleme almıştır. İlk kitabında
başlıca tema olan özlemin
yanı sıra Bedriye Naim bu

Bursa’da geçirmektedir.
Bedriye Naim Mutlu’nun
iki yıl önce yayınlamış
olduğu “Bitmeyen Hikayeler” adlı şiir kitabındaki
yitirdiği büyüklerine özlemini, doğup büyüdüğü
doğanın güzelliklerini
içinde yaşatmaya devam
ettiğini “Aile Ağacı” şiir
kitabında da şahit olmak-

kitabında sevgi ve mutluluk temalarına da yer vermiştir. Yürek burkan göç
olaylarının yanı sıra şairimiz “Aile Ağacı” kitabında
hayat birikimine dayanan
ve çocuklara eğitici bilgiler veren satırlar da yazmıştır”.
Şairin İneller köyünü ve
İneller kardeşlerini, aile

sanat yolunda başarılar
ve nice nice kitaplar diledi.
Ardından Bedriye
Mutlu’nun Türkiye’de yaşayan kızı Neşe’nin annesine gönderdiği tebrik
mesajını okudu.
Şairi tebrik eden kitabın editörü Kırcaalili
şair Haşim Semerci, “Bu
akşam en çok Türkçeci
yine Cebel’den. Eskiden Türklüğün merkezi
Mestanlı’ydı, sonra Kırcaali dediler. Son senelerde
bana kalırsa, merkez
Cebel’e gidiyor. Biz de
birer Cebelli olarak Türkçeciliği ele alıyoruz” diye
ifade etti.
Bedriye Naim Mutlu’yu
kürsüye çıkarak tebrik
eden şair Habibe Ahmetova, kitaptan çok etkilendiğini söylediği “Benim
Dünyam” adlı şiirini okuyarak, kalemdaşını ve tüm
katılımcıları selamladı.
Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer ve şahsı adına şairi tebrik eden Cebel
Belediye Genel Sekreteri
Hayriye Mehmet, Bedriye
Hanım’ın her iki kitabının
da birer soy ağacı olduğunu ve bu soy ağacının çok
renkli, çok güzel ve çok
zevkli olduğunu söyledi.
İlk kitabını kendi ailesine,
ikinci kitabını ise eşinin
ailesine ithaf eden Bedriye Hanım’ın bu konuda
hassasiyet gösterdiğini
belirtti. Bir sonraki kitabında Bedriye Hanım’ın
dostlarına, arkadaşlarına
ve tanıdıklarına şiir yazmasını dileyen Hayriye
Mehmet, kitaptan “Ömür
Kısa” şiirini okudu.
Etkinlikte hazır bulunan

merkezi Yunanistan’ın
Gümürcine şehrindeki
Batı Trakya Türk Öğretmenler Derneği Eski Başkanı Sami Ali Toraman
da bir konuşma yaparak,
şairi tebrik etti. Toraman,
“Biz bir elmanın iki yarısı
değil, biz bütün bir elmayız, Rodopların güneyi
ve kuzeyi ile. Kültürlerimiz eşit” diye belirtti.
Bulgaristan’a ilk defa 10
Ağustos 1990 tarihinde
geldiğini ifade eden Toraman, o zamandan beri
buraya geldiğini ve elverdiğince Rodopların güneyinin ve kuzeyinin kültürlerini takip etmeye ve
birlikte yaşamaya gayret
ettiğini kaydetti. Siyasetçilerin sadece oy zamanında değil, her zaman yanımızda olmaları gerektiğini
dile getirdi.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki
Ahmet’e teşekkür eden
Toraman, “Bize bu kapıları açan, bize Kırcaali’yi
sevdiren, Kırcaali’yi bütünleştiren bir kişiliğe sahip. Kendisinin her zaman
yanındayız” diye ifade etti.
Bedriye Mutlu’nun görümcesi Nedime Tuner,

çok duygusal bir konuşma
yaparak tüm aile adına
yazdığı şiirler için gelinlerine teşekkür ederek,
kendisini cani gönülden
tebrik etti.
Daha sonra Bedriye
Naim Mutlu’nun ikinci kitabını tebrik eden kardeşi
Adil Naim, gitar eşliğinde Cebel Hristo Botev
Lisesi’nden birkaç öğrencisi ile birlikte ablasını
“Orda Bir Köy Var Uzakta”
ve “Karlar Düşer” şarkılarıyla selamladı.
Kendini amatör bir şair
olarak niteleyen Bedriye
Naim Mutlu, duygusal
konuşmasında ilk kitabının tanıtımında yaşadığı
mutluluğu tekrar yaşamak
istediği için yeni bir kitap
yazmaya karar verdiğini
anlattı. Kitabın basımında ve tanıtımında emeği
geçen herkese, konuşma
yapanlara ve tüm katılımcılara neredeyse hepsinin
isimlerini tek tek sayarak
teşekkür etti.
Şair okuyucularına imzalı kitabını hediye ettikten sonra etkinliğin sonunda küçük ikramlarda
bulundu.

Kuş gribi nedeniyle kümes
hayvanları öldürülüyor
Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke çapında dört noktada halk arasında tavuk vebası olarak adlandırılan kuş gribi vakaları tespit
edildiği bildirildi. Kuş gribi vakaları Dobriç (Hacıoğlu
Pazarcık), Haskovo (Hasköy), Sliven (İslimiye) ve Yanbol illerinde tespit edildi.
En son salgın Yanbol iline bağlı Zimnitsa köyünde
bir ördek üretim çiftliğinde tespit edilip yaklaşık 8 bin
ördek imha edildi.
Virüs tespit edilen hayvanların imha edilmesi ve hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin bir
parçası olarak
salgın meydana gelen
noktaya yakın
yerlerde bulunan hayvan
çiftliklerindeki
hastalığa yatkın hayvanlar
da öldürülüyor.
Sliven’in
Gluşnik ve Haskovo’nun (Hasköy) Uzundjovo köylerinde yetiştirilen kümes hayvanlarında da kuş gribi
tespit edildi.
İlk olarak kuş gribi salgını Ekim ayının ortasında
Dobriç İlçesi’nin Stefanovo köyünde bulunan bir ördek
çiftliğinde tespit edildi.
Salgının önlenmesi için veteriner hekimlikle ilgili
mevzuat doğrultusunda tüm tedbirler alındı. Salgın tespit edilen çiftliklerin etrafındaki üç kilometrelik alanda
bulunan kuşlar insancıl yöntemlerle itlaf edildi. Aynı zamanda salgın tespit edilen noktaların etrafındaki 10 kilometrelik alanlarda sürekli klinik muayeneler yapılıyor.
Şu anda ülke genelinde yeni doğan su kuşlarının kuş
üretim çiftliklerine getirilmesi yasaktır.
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Ulusal Gelir Kurumu, yeni elektronik
hizmet sunmaya başladı
Ulusal Gelir Kurumu
(NAP), bu yıl da vatandaşların vakit ve gider tasarrufu yapmalarını sağlama
amacıyla yeni elektronik
hizmet sunmaya başladı.
NAP Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan Gürkaş,”Daha
çok elektronik hizmet
sunulması, idari yükün
azaltılması ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin kolaylaştırılmasına yönelik
önlemlerin bir parçasıdır.
Daha fazla elektronik hizmet imkanı sunarak, NAP
kurumu daha esnek olacak ve bizim de hedefimiz
olan vatandaşlara daha
kaliteli ve hızlı hizmetler
sunacak” diye kaydetti.
Gürkaş, ihale prosedürleri, vergi ve sigorta davaları ile ilgili vergi
borcu olup olmadığına
ilişkin belgeler alınması
için başvuruda bulunması ve belgelerin ne şekilde alınmasının istendiğine dair beyan formu
verilmesine imkan veren
nitelikli elektronik imza
(KEP) aracılığıyla erişilebilir hizmetlere odaklandı.
Belgeler NAP’ın internet
sitesi aracılığıyla idari
yoldan KEP ile alınabilir.
Sistem başvuruda bulunan kişinin imzasını tanıyor ve vergi borcu olup

olmadığına ilişkin belge
işyeri veya ikametgahların bağlı olduğu NAP şubesine başvurulduğunda
7 gün sonra, başka bir
NAP şubesi veya ofisine
başvurulduğunda ise 14
gün sonra alınıyor.
Bu tür belge veren kurum, KEP ile imzalanmış
elektronik mesaj aracılığıyla ek dosya olarak ki-

şinin vergi borcu olup olmadığına ilişkin taranmış
bir belge gönderiyor. Bu
şekilde alınan belgenin
geçerlilik süresi 3 aydır.
Elvan Gürkaş, “NAP, ülkede en fazla elektronik
hizmet sunan kurumların
başında geliyor. Bu tür
hizmetler, idari makamlar
arasındaki bilgi alışverişini önemli ölçüde kolay-

laştırmayı vatandaşlara
ve firmalara daha hızlı
ve kaliteli bir şekilde hizmet verilmesi hedefliyor.
Şunu belirtmek isterim
ki, hizmetler direkt olarak
borcu olan kişiyi temsil
eden bir kişi tarafından
kullanılabilir. Bu tür kişiler, Kamu İhaleleri Kanunu veya kompleks idari
hizmetler (KAO) çerçeve-

Bulgaristan'da 'Türklere
azınlık statüsü' tartışması
DOST partisi lideri Lütfi
Mestan, Bulgaristan'daki
Türklere azınlık statüsü
verilmesini istedi, Başbakan Yardımcısı Karakaçanov, Mestan'ın taleplerinin 'provokatif' olduğunu
savunarak, savcılığı harekete geçmeye çağırdı.
Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan,
ülkede yaşayan Türklere
azınlık statüsü verilmesini
istedi.
Özel bir televizyon kanalına konuk olan Mestan,
ülkede egemen tek uluslu devletçiliğe bağlı etnik
ulus anlayışının, Türk ve
Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon politikalarına hizmet ettiğini
söyledi.
DOST partisinin, her
türlü bölücülük girişimlerine karşı olduğuna işaret eden Mestan, üstü
örtülü olarak Türklere
azınlık statüsü verilmesini talep etti. Mestan,
"Etnik Türk olarak böyle saygı görmek isti-

yorum. Bulgaristan'ın,
Arnavutluk, Ukrayna ve
Macaristan'da yaşayan
soydaşları için talep ettiği
hakların ötesinde bir şey
istemiyorum." ifadelerini
kullandı.

"Bir milliyetin içinde bir,
iki veya daha çok etnisite
olabilir." diye konuştu.
Çocuklarını Türkçe dil
derslerine yollayamadığını, bu eksikliği aile
ortamında gidererek on-

Seçim kampanyasını,
resmi dil Bulgarca yürütmek zorunda kaldığını
dile getiren Mestan, "Seçim kampanyası sırasında ana dilimde konuşma
hakkım çiğnenmiştir."
dedi.
Ülkede "tek uluslu Bulgaristan devleti" kavramının halen tartışılmadığına
dikkati çeken Mestan,

lara ana dilini öğrettiğini
anlatan Mestan, ülkede
ana dil öğretiminin halen
seçmeli ders olduğunu
anımsattı.
- Mestan'a tepki
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov,
Mestan'ın, Türklere azınlık statüsü verilmesine
ilişkin taleplerinin "provo-

katif" olduğunu savunarak, savcılığın hemen harekete geçmesini istedi.
Karakaçanov, "Mestan
uzun zamandır siyasette dolaşıp duruyor, bu
zaman zarfında anayasayı okusaydı, anayasada
Bulgaristan'da
to plu a zınlık
haklarının tanınmadığını,
kişisel hakların
tanındığını görürdü." ifadelerini kullandı.
A n ay a s a d a ,
Bulgaristan'da
dini, etnik veya
başka toplu lukların kolektif
haklarından söz edilmediğine, dini inancı, cinsiyeti ve diğer özellikleri ne
olursa olsun tüm vatandaşların kişisel haklarının
garanti altına alındığına
vurgu yaptı.
Nüfusu 7 milyona yakın
Bulgaristan'da, yaklaşık
1 milyona yakın Türk ve
Müslüman yaşıyor.
Anadolu Ajansı

sinde yetkili bir organ ve/
veya bu organ tarafından
yetkilendirilmiş kişiler olabilirler. Fırsatı kullanarak
ildeki belediye kurumlarını idari yoldan hizmete
başvurulması imkanından
aktif olarak yararlanmaya
ve Kamu İhaleleri Kanunu
gereğince yüklenici firmalardan vergi borcu olup olmadığına ilişkin belgelerin
yanı sıra sundukları başka hizmetler için gerekli
olan durumlarda bu tür
belgeleri talep etmemeye
davet ediyorum” diye sözlerine ekledi.
NAP Kırcaali Ofisi Müdürü, önümüzdeki yıldan
itibaren NAP’ta böyle bir
belge alınmasını talep
eden tüm devlet makamları ve belediyelerin bu tür
bilgilere KAO çerçevesinde mutlaka idari yoldan
erişebileceklerini belirtti.
Vergi ve Sigorta Davaları Yasası’nda buna ilişkin

değişiklikler yapıldı ve
onlar 2018 yılının başında
yürürlüğe girecektir. Şu
anda yaklaşık 100 kanun
ve yönetmelik vatandaşlar
ve firmaların çeşitli devlet
makamları ve belediyelere vergi borcu olup olmadığına ilişkin belgeler vermesini gerektiriyor. Her yıl
NAP, kağıt baskı şeklinde
yaklaşık 400 bin belge çıkartıyor.
Bu arada NAP ekibi ve
Bulgaristan Bankalar Birliği, kredi verilmesinde
banka müşterilerinin vergi borcu olup olmadığına
ilişkin belgelerin tamamen
elektronik yolla sunulması
konusunda anlaştı ve bu
elektronik işlem müşterilere önemli ölçüde tasarruf sağlar.
Yılın başından bu yana
NAP Kırcaali Ofisi çalışanları prosedürler kapsamında bu tür 151 belge
çıkarttı. Kanunda yapılan
değişikliğin yürürlüğe girmesiyle bu tür bilgilerin
kurumlar arasında ancak
elektronik yolla alış verişinde bulunulması bekleniyor.

Berkcan’dan örneklik
bir davranış
Yaşlı bir adamın, Ardino’da (Eğridere) bir dükkandan
alışveriş yaptığı ürünlerin masrafını ödemek için parası yetmedi. Dükkânda sırasını bekleyen 10 yaşındaki
Berkcan, bunu duyunca yaşlı adama paranın geri kalan
kısmını ödemeyi teklif etti. Berkcan’ın bu davranışı o
anda dükkânda bulunan herkesin üzerinde güçlü bir
izlenim bıraktı.
Uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan Ardino’lu 80 yaşındaki İsmet Durmuşev de onların arasındaydı.. Onun

için de çocuğun bu davranışı sürpriz oldu.
Çocuğu kimlerin terbiye ettiğini merak etti. Berkcan’ın
Kırcaali Yordan Yovkov Lisesi’nde okuduğunu ve hukukçu Mehrin Mestanova’nın oğlu olduğunu öğrendi.
Mehrin Mestanova, Ardino’dan Şadiye ve Seyfi Mestanovlar ailesinin kızıdır. Çocuğun, Ardino’ya ninesi ve
dedesine misafirliğe geldiği ortaya çıktı.
İsmet Durmuşev, “Berkcan’ın insanlığı hem küçüğüne, hem büyüğüne örnek olmalıdır. Onun davranışı aile
terbiyesinin, okulun ve öğretmenin ne kadar önemli
olduğunu gösteriyor. Bu olay çocuklarımız ve torunlarımız için bir örnek olsun, bundan hepimiz kazanacağız”
diye ifade etti.
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Ülkede çalışacak 450 aile hekimi aranıyor
Bulgar Hekimler Birliği
Başkan Yardımcısı Galinka Pavlova, Varna şehrinde düzenlenen sağlık
alanında sorunlara dair
yuvarlak masa toplantısında, “Ülkede aile hekimlerinin sayısı yetersiz
ve yaklaşık 450 aile hekimi aranıyor” diye bildirdi.
Pavlova’nın ifadelerine
göre farklı uzman hekimler konusunda da benzeri bir tablo var. Pavlova,
“Bazı yerleşim yerlerinde
ve bölgelerde gerekli uzman hekim sayısı ancak
yüzde 20 orandadır” diye
belirtti. Tırgovişte (Eski
Cuma), Smolyan (Paşmaklı) ve Razgrad (Hazargrat) bölgelerinde durumun son derece kritik
olduğunu söyledi.
Pavlova, “Hastaneler
dışındaki sağlık kuru-

luşlarında uzman yetersizliği de kritik seviyeye
ulaşmaya başladı” dedi.
Pavlova’nın ifadelerine

göre bu tür sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin
yaklaşık üçte biri 50 yaş
üstünde ve üstelik onların

büyük bir bölümü birkaç
saatliğine çalışıyor.
Pavlova, “Belediyelere bağlı Hastalık Tanı ve

Filibe Başkonsolosluğundan
Kırcaali Haber Ekibine Plaket
1. sayfadan devam

sından çok önemli bir
boşluğu dolduruyor,
çok önemli hizmet veriyor. Gazetenin ofisi

küçük, imkânları az,
ama sesi çok geniş bir
alanda duyuluyor. Etkisini görebiliyoruz. Hem
buradaki soydaşlar açısından, hem Avrupa’da,
hem de Türkiye’de.
Bulgaristan’daki gelişmeleri takip edenler,
özellikle soydaşlarla ilgili olan kısımlarını, Kırcaali Haber’i okuyor ve
buradaki durumu takip
edebiliyorlar. 400. sayı
olunca böyle bir küçük
sürpriz yapalım dedik.
Hem ziyaret edelim,
hem çalışmalarınız,

başarılarınız dolayısıyla sizi tebrik edelim. Az
değil dediğim gibi 400.
sayı. Bir de gazetenin
basılmaya başlamasının 10. yıldönümünü

kutluyorsunuz. Çok güzel bir tesadüf olmuş 400. sayı ile 10. yıldönümü üst üste gelmiş.
Bu işler öyle kolay olmuyor. Büyük bir emek
ve özveri gerektiriyor.
Hele bir basın konusu.
Herkesi memnun edici bir gazete çıkarmak
çok büyük marifet istiyor. Dolayısıyla sizi
tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Bizler gazetenin
ekibiyle tanışmak, hem
de onlara teşekkür etmek için burada çalışan

herkesle bir araya gelmek istedik”.
Plaket takdimi sırasında Başkonsolos, hayırlı
olmasını, ekibin başarılarının devamını, gaze-

teye nice nice 400. sayılar ve daha geniş bir
kitleye hitap etmesini
diledi.
Hüseyin Ergani, Müzekki Ahmet’e bazı
önemli haberlerin gazetenin internet sitesinde
İngilizceye çevirilerinin
yayınlanmasını önerdi.
Kendilerine gazetenin 400. sayısını hediye ederek, ekip adına
ofise teşrifleri ve plaket için Başkonsolosa
teşekkürlerini sunan
Müzekki Ahmet, şunları söyledi: “Küçük ofi-

simizde bizleri ziyaret
ederek, onurlandırdığınız için ekip adına sizlere teşekkür ediyorum.
Gazete sadece bir ofiste değil, biliyorsunuz.
Bizim ofisimiz her yerde. Evimiz de ofis, ziyaret ettiğimiz yerler de
ofis. Yani her yer ofis
bizim için ve biz her
yerde çalışıyoruz. Bu
10 yıl böyle çok acele
geçti bizim için, ama o
kadar da zor geçti. Tabii
ki, hele Bulgaristan gibi
bir ülkede Türkçe gazete çıkarmak pek kolay
iş değil. Ama biz bütün
bu ekibin sayesinde
bunu başarıyoruz. Tabii
ki, bazı ödüllerimiz de
var. Geçen sene Kıbrıs Balkanlar Avrasya
Türk Edebiyat Kurumu
(KIBATEK) tarafından
gazetemize 2016 Türk
Diline Hizmet Ödülü
verildi. Bunun yanı sıra
Başmüftülükten ve başka kurum ve kuruluşlardan plaketler sunuldu. Yaptığınız bu güzel
sürpriz için sizlere çok
teşekkür ediyorum. Her
zaman soydaşlarımızla
ilgili sizin o güzel faaliyetlerinizi elimizden
geldiği kadarıyla yansıtmaya devam edeceğiz”.

Danışma Merkezlerinde
mali sorunlar da birikmeye başladı”dedi. Bulgar
Hekimler Birliği, bu tür
sağlık kuruluşlarının borcu olup olmadığını araştırıyor. Pavlova, krizin
aşılması için belediyelere
mülkiyetinde merkezlerin
bakımını yapmasına imkan verecek ilgili mevzuatta değişiklik yapılması
gerektiğini düşünüyor.
Pavlova, Bulgar Hekimler
Birliği yönetiminin Ulusal
Çerçeve Sözleşmesinin
kabulünden dolayı endişeli olduğunu söyledi.
Birliğin, Meclis tarafından
Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) Bütçesine
ilişkin 2018 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu
Tasarısının kabul edilmemesi için mücadele edeceğini belirtti. Tasarıya
göre meslek örgütleri bu
sözleşmeyi imzalamayı
reddettikleri halde NZOK
Denetim Kurulu tarafından hazırlanan böyle bir
sözleşme dayatılacak.
Bulgaristan Sağlık Profesyonelleri Derneği Varna Bölge Şubesi Başkanı

Rayna Boyacieva, hemşerilerden başka kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı sayısında da büyük
yetersizlik olduğunu söyledi. Boyacieva, Varna’da
çalışan en yaşlı kadın
hastalıkları ve doğum uzmanının 78 yaşında olduğuna dikkat çekti.
Boyacieva, “Kadro sıkıntısının temel nedenleri
arasında başlangıçta ödenen maaşın 500-600 leva
arasında düşük olması ve
açık bir gelişme perspektifi olmaması bulunuyor”
diye belirtti.
Boyacieva’nın ifadelerine göre NZOK tarafından
sağlanan kaynakların
sağlık kuruluşlarının yöneticileri tarafından sübjektif olarak dağılımı yapılmaması gerekiyor. Boyacieva, ulusal düzeyde
sağlık hizmetlerine ilişkin
standart kabul edilerek,
NZOK’un uzman hekimlerin emeğine fiyat biçmesi
gerektiğini düşünüyor.
Yuvarlak masa toplantısı Varna Belediyesi tarafından düzenlendi.
Kırcaali Haber

Bu yıl Eylül ayına kadar ülkemizi
900 bin Yunanlı ziyaret etti
Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova’nın Londra Uluslararası Turizm Fuarı (WTM) kapsamında kurulan
Bulgaristan Ulusal Standında Yunanistan Turizm
Bakanı Elena Kuntura ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede Angelkova, “Bu yılın başından Eylül ayı sonu
itibariyle ülkemize Yunanistan’dan gelen turistlerin

sayısı yaklaşık 900 bindir. Yunan turist sayısında
yüzde 10’dan fazla artış kaydediliyor” diye kaydetti.
Angelkova, Yunanistan’ın Ocak ayından bu yana
Bulgaristan’a en çok turist gelen ikinci ülke olduğunu
söyledi.
Geçen yıl ülkemizi ziyaret eden Yunanlıların sayısı
1 milyonu aşıyor. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde
9,7 artış olduğunu gösteriyor. Böylece Yunanistan,
ülkemize gelen turist sayısı bakımından ikinci ülke
oluyor.
Bakan, Bulgaristan vatandaşlarının en çok ziyaret
ettiği ülkenin de Yunanistan olduğunu ifade etti. Angelkova, geçen yıl 1,2 milyondan fazla vatandaşın
Yunanistan’ı ziyaret ettiğini ve bu sayıda yüzde 15,1
artış görüldüğünü kaydetti.
Bu arada Angelkova, Karadağ Turizm Bakanı Pavle
Radulovic ile de görüştü. Görüşme sırasında Bulgaristan ve Karadağ’ın turizm alanında deneyim alışverişinde bulunulmasına ilişkin ortak bir eylem planı
hazırlayacağı anlaşıldı. Buna ilişkin belge hazırlanacak ve belgenin 2018 yılının Mart ayında iki ülke
tarafından onaylanması bekleniyor.
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BUKET 2017 Yarışması Kırcaali İl Birinciliği
müsabakasına 300’ü aşkın yetenek katıldı
Kırcaali Kültür Evi salonunda amatör sanatçılara yönelik bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal
BUKET 2017 Yarışması
İl Birinciliği müsabakası
gerçekleşti. Yarışma, “Etnik Grupların Tebessümü,
Kültüründe ve Hoşgörüsünde Bulgaristan (BUKET)” başlığı altında düzenleniyor. HÖH Onursal
Başkanı Ahmet Doğan’ın
himayesi altında düzenlenen yarışmanın Girişim
Komitesi Başkanı HÖH
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı, ana koordinatör
ise Mukaddes Nalbant’tır.
Etkinliğin açılış konuşmasını Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet Şaban
yaptı. Müh. Şaban, şunları
belirtti: “Hoşgörü özgürlüğün tezahürüdür ve bir
toplumun uygarlık derecesi hoşgörüsü ile ölçülür. Hoşgörü insanın kendi
içine doğru yaptığı bir yolculuktur ve aynı zamanda
çevresindekilere doğru

met eden ve çalışan Bulgaristanlı akademisyen
Doç. Dr. Nesrin Sipahi
Kıratlı, müsabakanın
özel konuğu oldu. Katılımcılara hitaben selamlama konuşmasında
Doç. Dr. Nesrin Sipahi
Kıratlı, “Bulgaristan’ı çok
güzel çiçekler yetiştirilen
bir bahçe olarak hatırlıyorum. İşte bu çiçekler, bugün bu salonda temsil ettiğimiz etnik azınlıklardır.
Bu muhteşem girişim için
organizatörlere teşekkür
borçluyuz” diye ifade etti.
Yaklaşık beş saat süren müsabakada çeşitli yaşlarda 300’ü aşkın

yaptığı bir yolculuktur”.
BUKET müsabakalarının
gelenek haline geldiğini
kaydeden Şaban, “İlçelerde ve ilde kültür sanat
etkinlikleri takvimi “Etnik
Grupların Tebessümü,
Kültüründe ve Hoşgörüsünde Bulgaristan” sloganıyla zenginleştirildi.

HÖH İl Teşkilatı olarak bu
müsabakalarla etnik azınlıkların ve toplulukların sanatı ve geleneklere ilgisinin artırılması hedefinin
gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz” dedi. Katılımcıları tebrik eden Şaban,
müsabakada başarılar
diledi ve salonu dolduran

seyircilere teşekkür etti.
3. Ulusal BUKET 2017
Yarışması İl Birinciliği
müsabakasını izlemeye
gelen konuklar ve il sakinleri gün boyunca amatör
sanatçıların muhteşem
gösterileri ile zevkli anlar
yaşadı.
45 yıldır Türkiye’de ika-

Halk Meclisi, Sosyal Sigorta
Yasası’nda değişiklikler yaptı
Meclis Genel Kurulda
görüşmelerin ardından
ikinci okumada yapılan
oylama sonucunda Sosyal Sigorta Yasası’nda
değişiklik yapılmasına
ilişkin kanun tasarısı kabul edildi. Değişikliklere
göre sigortalı kişilerin
isteğine bağlı olarak
emeklilik fonları emekli
yaşını doldurmadan 5
yıl önce onlara ek olarak
yaşlılık maaşı ödeyebilecek.
Böyle bir yaşlılık maaşı ödenmesi, bireysel
emeklilik hesabına yatırılan paraların sigorta prim gün sayısı ve
emeklilik yaşı için verilen
emekli maaşı miktarınca
yaşlılık maaşı ödenmesine imkan verdiği halde
mümkün olacaktır.
2018 yılı devlet bütçesinde 1 Ocak 2018
tarihi itibariyle emekli
maaş formülüne göre
hesaplanan bir yıllık sigortalılık süresine ilişkin
yüzde 1,126’den 169’a
veya yüzde 3,8 artması
öngörülüyor.
1 Temmuz 2018 tarihi
itibariyle emeklilik prim

gün sayısına göre 2017
yılının sonuna kadar
bağlanan emekli maaşları yüzde 3,8 zamlana-

olan azami sigorta geliri
yüzde 35’i kalıyor. 2018
yılında emekli maaşlarının ortalama 362,97 le-

katılımcı sahneye çıkıp
gösteri şeklinde yeteneklerini sergiledi. Müzik,
dans, söz sanatı/tiyatro
ve resim sanatı dallarında yarışan katılımcılar
Kırcaali’den tiyatro sanatçısı Yakup Yakup’un başkanlığında yetkili bir jüri
tarafından değerlendirildi.
Dereceye giren tüm yarışmacılara takdir belgesi ve
para ödülleri sunuldu.
Ulusal BUKET 2017 Kırcaali İl Birinciliği müsabakasında dereceye girenler
gelecek yıl Nisan ayında
yapılacak BUKET Finali
Yarışmasına katılacaklar.
Güner ŞÜKRÜ

BULTİŞAD’dan Azerbaycan
Büyükelçiliği’ne Ziyaret
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD)
Başkan Fikret İnce ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)
Balkanlar Komitesi Başkan Yardımcısı Edis Emre Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret ettiler.
Başkan İnce ve Edis Emre; Azerbaycan’ın Bulgaristan Büyükelçisi Dr. Nargiz Gurbanova’yı Sofya’daki

tarihi itibariyle emekli
prim tutarı 1 puan artacak ve 1 Ocak 1960
tarihinden önce doğan

makamında ziyaret ederek Azerbaycan, Türkiye ve Bulgaristan arasında oluşabilecek muhtemel iş birliklerini
ve fırsatları değerlendirdi.
Geçmişinde ortak kültürel değerleri paylaşan üç dost
ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişimine ilişkin fikir alışverişlerinde bulunan 3’lü; bu vesileyle
Azerbaycan ile Bulgaristan’daki Türk iş adamlarının
ticari ilişkilerini geliştirebilecek projeleri hep birlikte
değerlendirme fırsatı da yakaladı.

Geçen yıl aktif nüfusun yüzde 20’si tarımla uğraştı
cak. Aynı tarih itibariyle
emeklilik prim gün sayısı
ve emeklilik yaşına göre
verilen emekli maaşların asgari 207, 60 levaya kadar yükseltilecek,
sosyal yardım maaşı ise
125,58 leva olacak.
Bir tane veya birden
fazla alınan maaşların
azami miktarı 910 leva

vaya yükselmesi öngörülüyor. 2017 yılına göre
yaklaşık 20 leva veya
yüzde 5,5 fazladır.
2018 yılında emekli
maaşı ödemeleri için
9,454 milyar leva öngörülüyor. Mevcut yıl için
tahmin edilen giderlere
göre 478,6 milyon leva
fazladır. 1 Ocak 2018

kişiler için yüzde 19,9’a
yükselecek. Bu oranın
yüzde 11,02’sini işveren, yüzde 8,78’ini ise
işçi ödeyecek.
31 Aralık 1959 tarihinden sonra doğanlar için
emekli prim tutarının
yüzde 14,8 olması öngörülüyor.
Kırcaali Haber

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre geçen yıl Bulgaristan’da her beşinci vatandaş
veya çalışabilecek durumda olan ve aktif nüfus olarak
kabul edilen kişilerin yaklaşık yüzde 20'si tarımsal faaliyetle meşgul oldu.
Bu göstergeye göre ülkemiz, çalışanların yüzde
26’sından fazlasının tarımla meşgul olan Romanya’dan
sonra ikinci sırada yer aldı.
AB için ortalama oran yaklaşık yüzde 5’tir.
Çalışanlar arasında tarımla uğraşan kişiler en az
oranda Birleşik Krallık ve Lüksemburg’dadır. Bu ülkelerde çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 1’i tarım işlerinde
çalışıyor.
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre geçen yıl aktif nüfus 3,2 milyon kişi idi. Onların yaklaşık
600 000’i her hangi bir şekilde çiftçilik veya başka bir
tarımsal faaliyetle meşgul oldu.
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Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter
Szijjarto, Bulgaristan’da temaslarda bulundu
Başbakan Boyko Borisov, ülkeyi ziyarette bulunan Macaristan Dışişleri
ve Ticaret Bakanı Peter
Szijjarto ile görüştü. Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşmede
Bulgaristan ile Macaristan
arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri mükemmel
olarak nitelediler.
Borisov ve Szijjar to,
geçen yıl iki ülke arasında imzalanan ekonomik
işbirliği anlaşmasının iki
ülkenin iş dünyası ve kurumları arasında daha sıkı
temaslarda bulunulmasını
teşvik ettiğini kaydettiler.
Macaristan Dışişleri ve
Ticaret Bakanı, Bulgaristan-Macaristan Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun ilk oturumuna ve BulgaristanMacaristan İş Konseyine
katılmak üzere Sofya’yı
ziyarete bulundu. Bu oturum ve iş konseyinin güncel ekonomik konuların
somutlaştırılmasına katkı
sağlayıp, iş çevrelerinde
yeni ortaklıklar oluşmasına yol açması beklendiği

da yer aldı.
Karanikolov, Macaristan
ile ticaret hacminin 2016
yılında 1,3 milyar avroya
ulaştığını ve bu yıl artış
kaydedilen ticaret hacminin Ağustos ayına kadar
1 milyar avroyu aştığını
belirtti.
İki bakan, startup işletmeler ve küçük işletmelere destek verilmesi üzere
Macaristan Eximbank
ve Bulgaristan Kalkınma
Bankası arasında bütçesi
200 milyon avroya ulaşabilecek ortak bir fon kurulması imkanını ele aldılar.
Oturumdan sonra Bulgaristan-Macaristan Hükümetler Arası Ekonomik

ifade edildi.
Başbakan Borisov
ve Macaristan Dışiş leri ve Ticaret Bakanı,
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığının
önceliklerinin Macaristan açısından da önemli
olan Batı Balkan ülkeleri,
Avrupa’nın geleceği, AB
vatandaşlarının güvenliğinin garanti edilmesi,

Çok Yıllı Mali Çerçeve ve
Uyum Politikası gibi konuları yansıttığını belirttiler.
Başbakan, Bulgaristan’ın
Schengen Bölgesine katılımı konusunda
Macaristan’ın tutarlı desteği için teşekkür ederek,
bu meselenin hükümetin
önceliği olmaya devam
edeceğini ifade etti.
Ekonomi Bakanı Emil

Karanikolov ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto’nun
başkanlığında Bulgaristan- Macaristan Hükümetler Arası Ekonomik
İşbirliği Komisyonu ilk
oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda Ekonomi ve
Demografi Politikasından
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov

na köyü halkının selameti
için çalışmaya azimli olduğunu gösterdi. Ülkede
demokratik değişiklikler
yapıldığından beri en iyi

Sadıkov,”Davet için teşekkür ederim, aranızda bulunmaktan şeref duymaktayım. Ardino’ya coğrafi
açıdan komşu bölgeyiz,

sunduğu Elza Stavreva
ve Alina Semercieva’nın
yönetiminde hazırladıkları
müzik ve dans programıyla başladı.
Programa Ardino Rodopska İskra Halk Toplum
Merkezi’nin çatısı
altındaki Svetla
K a r a m i t e v a’n ı n
yönetmenliğindek i Rodopç anka
Folklor Grubu da
gayda eşliğinde
katıldı.
Popüler Rodop
türküleri ve iki sesli türküler söyleyen
Aneta Emilova’nın
yönetmenliğindeki
Nedelino Elit Folklor Grubu izleyicilerden
büyük alkış aldı.
Köy merkezinde kıvrak
horalar tepildi. Padina
köyünün genci, yaşlısı
yanısıra komşu köylerden katılanlar da horalara
tutundu.
Şenlik, köy muhtarlığı
ve köydeki Mitko Palauzov Halk Toplum Merkezi
tarafından organize edildi.

Padina’da geleneksel
sonbahar köy şenliği
29 Ekim 2017 Pazar
günü Ardino’nun (Eğridere) Padina (Makmulu)
köyünde zengin müzik ve
kültür programıyla geleneksel sonbahar şenliği
düzenlendi. Şenliğe yurdun çeşitli yerlerine dağılan aslen Padinalı olan
çok sayıda kişi akın etti.
Şenliğe katılan konuklar arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İl Başkanı Müh.
İzzet Şaban, HÖH Milletvekilleri Adlen Şevket
ve Hayri Sadıkov, Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
hazır bulundu.
Şenliğin açılış konuşmasını yapan köy muhtarı
Kamil Kiçukov, “Bu şenlik
bizi kaynaştıran bir gelenek haline gelsin ve her
bir girişimde birlik içerisinde olalım” dedi.
Belediye ve Yerel Meclis adına tüm katılımcıları
selamlayan Resmi Murat,
“Sizler Padina halkı olarak yöneticileriniz açısından şanslısınız. Son iki
yıl zarfında mevcut muhtar Kamil Kiçukov, Padi-

muhtarlardan olma gayreti içinde olduğu belli” diye
kaydetti.
HÖH G enel Başka nı Mustafa Karadayı ve
HÖH Meclis Grubu adına
milletvekili Adlen Şevket,
Padina sakinlerine ve misafirlerine sağlık ve bereket dileği ile şenliği tebrik
etti.
Selamlama konuşması
yapan Smolyan (Paşmaklı) Milletvekili Hayri

ama aynı zamanda insan ilişkileri açısından da
çok yakınız. Bu bölgeye
geldiğimde kendimi hiç
konuşmadan da anlaşabildiğimiz yakınlarımın
yanında hissediyorum”
diye kaydetti.
Bu yıl da Padina sakinlerinin zengin ve çeşitli
kültür ve müzik programını izleme fırsatları oldu.
Program köydeki Mir
Anaokulu çocuklarının

Güner ŞÜKRÜ

İşbirliği Komisyonu iki
ülke arasında protokol ve
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Teşvik İcra Ajansı, Bulgaristan Yatırımlar
Ajansı ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı arasında işbirliği memorandumu
imzaladı. Bu iki belgenin
imzalanması iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlayacak.
Daha sonra Bakan Karanikolov, Bakan Szijjarto
ve Başbakan Yardımcısı
Simeonov, iki ülkeden
50 firmanın katıldığı Bulgaristan-Macaristan İş
Konseyi’nin açılışına katıldı.

Başmüftülük, hükümetin
İslamofobinin tanımını
kabul etmesini istedi

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası tarafından Başbakan Boyko Borisov, Başbakanlık Dinler Müdürü Emil Velinov ve Meclis
Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu Başkanı Ana
Cumalieva’ya açık mektup gönderildi. Açık mektupta Yüksek İslam Şurası, hükümetin İslamofobi kavramını tanımlaması çağrısında bulunuyor.
Açık mektupta şöyle deniliyor: “Talebin sebebi
hükümetin antisemitizmin uluslararası tanımını
kabul etmesidir. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ge-

org Georgiev, ulusal antisemitizm ile mücadele
koordinatörü atandı. Bu karar hükümetin çeşitli
azınlık gruplarına karşı her türlü kabul edilemez
tahammülsüzlük ve nefret biçimleriyle mücadele
etme iradesine işaret etmektedir”.
Başmüftülük, hükümetin İslamofobinin de
uluslararası tanımını kabul ederek, ulusal İslamofobi ve ülkede Müslümanlara karşı tahammülsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele koordinatörü ataması talebinde bulunuyor.
Mektupta şu ifadeler yer alıyor: ”Dünya çapında olup bitenden de provoke edilerek son
yıllarda toplumsal hayatın çeşitli kademelerinde
yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanlar tahammülsüzlüğe maruz kaldılar. Bireylere ve dini
yapılara yapılan saldırılar dahi Müslümanlara
karşı işlenen nefret suçları Müslüman cemaati ve Başmüftülük için güncel bir konu olmaya
devam ediyor”.
Başmüftülüğe göre tedbirler ancak tüm toplumu kapsadığında kapsamlı bir yaklaşım ve her
türlü ırkçılık, antisemitizm, İslamofobi, yabancı
düşmanlığı, nefret söylemi ve nefret, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın başka biçimleriyle aktif
olarak mücadeleden bahsedile bilinir.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Kırcaali’den İzmir’e Uzanan Bir Başarı Hikayesi
1989 yılında yoğun göçün
devamında Türkiye’ye göç
edip ülkemizin muhtelif şehirlerine yerleşerek zor şartlarda sıfırdan işçi olarak işe
başlayıp daha sonra kendi
işini kurarak başarılı olan
birçok iş adamımız mevcut.
Çocuk yaşta Bulgaristan’dan
göç ederek İzmir’e yerleşen
Yakup ve Yusuf SERBEST
kardeşler de 1992 yılında çalışmaya başladıkları konut ve
ticari gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren İzmir’in
önde gelen emlak firması
BORAN Emlak’ı satın aldılar.
Bulgaristan’da yaşanan asimilasyon politikaları sonrasında Kırcaali İli, Koşukavak
İlçesi, Kandilka (Canafarlar)
köyünden İzmir’e göç eden
Ali Molla Hüseyin’ in 5 çocuğundan biri olan Yakup Serbest göçten birkaç yıl sonra
emlak sektöründe işe başlar.
Boran emlak firmasında işe
başlayan Serbest gayrimenkul tanıtım ve pazarlamasını
yedi yıl yaptıktan sonra işin
sırrını öğrenip ailenin diğer
oğlu Yusuf Serbest’i de bu
işe dahil ederek firmanın 20
acentesinden birini ilk önce
Karabağlar’da ve daha sonra

İzmir’de bulunan Ege Balkan
Rumeli Dernekleri Federasyonu (EBRDF) Başkan Yardımcısı ve Merkezi Bursa’

lar konusunda danışmanlık
hizmeti de vermektedirler.
Özellikle ticari gayrimenkul piyasasında çok başarılı

de tamamladığı ve halihazırda aktif olarak devam eden
çok sayıda projesi bulunmaktadır. Gaziemir bölgesinde

da Bulunan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu üst kurul
delegesi. Yusuf Serbest ise
Bulgaristan göçmenlerinin
yoğunlukla ikamet ettiği Gaziemir Sarnıç’ta hemşerilerinin sorunlarının çözümü için

yükselen ve bölgeye değer
katan Akçay Caddesi Plaza,
Yeni Çarşı Atatürk Caddesi
İş yeri gibi ticari yapılar yatırımcıların ve iş dünyasının
beğenisini kazanıyor.
Aynı şekilde Gaziemir’de
OPTİMUM alışveriş merkezi-

Gaziemir’de kurar ve iki kardeşin başarıları neticesinde
Boran emlak markasını satın
alıp İzmir BORAN’ın sahibi
olurlar.
Serbest kardeşler kendi işlerini kurdular diye, mensubu
oldukları Balkan camiasının
sorunlarına kayıtsız kalmadılar. Yakup Serbest halen
İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir BAL-GÖÇ)’ Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmekle birlikte, Merkezi

bir dönem Gaziemir Belediye
Meclis Üyeliği görevini üstlenir.
Yakup ve Yusuf Serbest
kardeşler ekibiyle birlikte sadece Gaziemir’de değil, tüm
İzmir’de emlak sektörünün
saygın ve öncü isimlerinden
biri olur. İşini profesyonelce
ve kurumsal bir şekilde yaptığından emin olan işadamı
Yakup Serbest, kardeşi Yusuf
Serbest ile birlikte talepte bulunan vatandaşlara, yatırımcılara doğru ve karlı yatırım-

olan BORAN Emlak 2010
yılından itibaren inşaat sektörüne FORBEST İNŞAAT
adı altında İzmir’in başarılı
iş adamlarından Gaziemir
Akaryakıt firmasının sahibi
ile birlikte başlarlar ve İzmir
sınırları içinde birbirinden
kaliteli ve Avrupa standartlarında konutlar, yeni yaşam
alanları inşa etmeye devam
etmektedirler.
İzmir İnşaat sektöründe
yüksek standartlarda konut,
ticari yapı ve gayrimenkul
projeleriyle bir adım öne çıkan FORBEST İNŞAAT pek
çok projesinde doğayla iç
içe yapılar inşa etmektedir.
Geniş sosyal yaşam alanları
ile çevre dostu projeler sayesinde yeşili sadece görmekle yetinmeyen aynı zamanda
doğanın bir parçası olarak
yaşamak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. İnsana
olduğu kadar doğaya karşı
sorumluluklarının da farkında olan şirket, kaliteyi estetikle buluşturarak modern
yaşamın gereklerini de en iyi
şekilde karşılıyor. Konfor, estetik ve güvenli yaşam öğelerini, hayata geçirdiği her bir
projenin temel prensibi olarak benimseyen FORBEST
İNŞAAT, bu anlayışla yeni
nesillere güvenli bir gelecek
armağan ediyor.
FORBEST İnşaat’ın İzmir

nin yakınında Optima 1, Optima 2 ve Sarnıç Piknik alanının karşısında doğanın içinde
Sarnıç Park evleri, Görece
Göçmen konutları yakınında
zeytin ve çam ağaçlarının
arasında Ege ve Balkan doğa
örtüsünün iç içe olduğu bölgede Çınar Sitesi, Doğa Sitesi, Oliva, Airport, Corrner gibi
yaşam alanları siteler inşa
etmektedir ve Çeşme-Alaçatı ‘Küçük konaklar projeleri,
yurt içinden ve yurtdışından
özellikle Bulgaristan’da ve
Avrupa ülkelerinde yaşayan
gurbetçilerimizin konut satın
alma ve yatırım anlamında
dikkatlerini üzerine çekmeyi
başarıyor.
Dünya standartlarına uygun, insana ve doğaya saygılı olarak ürettiği projelerle
iş dünyasının, yatırım sektörünün ve bireysel konut
alıcısını güvenini kazanan
FORBEST İnşaat, kendinden
emin adımlarla geleceği inşa
etme misyonuna sahip çıkıyor. İnsana, doğaya, kaliteye
ve detaylara önem veren projeleriyle sektöründe edindiği
saygın yerinin haklı onurunu
yaşıyor.
İhsan ŞENTÜRK

“ЕМС-БГ” ЕООД
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