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Juncker: Türkiye ile müzakerelerin
devam edeceğinin garantörüyüm
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın
Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği
(AB) Konseyi Başkanı Donald
Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve
Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ile çalışma yemeğinde Euxinograd Sarayı'nda bir
araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB Konseyi Başkanı Tusk
ve AB Komisyonu Başkanı
Juncker Türkiye-AB Zirvesi’nin
ardından ortak basın toplantısı
düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk,
Türkiye-AB ilişkilerinin zor bir
dönemden geçtiğini belirterek,
"Ancak iş birliği yapabildiğimiz
alanlarda çok iyi iş birliği ya-

pabiliyoruz. Mevcut sorunların
üstesinden gelmek ve ortaklığımızın potansiyelini ortaya

çıkarmak için diyalog ve istişareye hazır olduğumuzu tekrar
vurgulamak isterim." dedi.

Büyükelçi Ulusoy'dan Sağlık Merkezine Bağış
T. C. Sofya Büyükelçisi Dr.
Hasan Ulusoy, Bulgaristan ile
Türkiye arasında dostluk ve
iyi komşuluk ilişkileri temelinde sürdürülen iş birliği adına
Burgaz Başkonsolosu Nuray
İnöntepe ile birlikte Varnada
Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Büyükelçi, Anne ve Çocuk
Sağlığı Merkezine küçük
yaştaki çocukların kan örneklerinin zahmetsizce ve acı çekilmeksizin alınmasına imkan
veren koldan damar görüntüleme cihazı hediye etti.
Aynı gün Pirivadi’de (Provadiya), geçtiğimiz günlerde
yenilenen Engelli Bakım Evini ziyaretinde kuruma 4 adet
tekerlekli sandalye ile özel
hareket kabiliyeti sağlayan
engelli destek aracı bağışla-

Tusk, Türkiye-AB Zirvesinin
ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında yaptığı
konuşmada, göç ve sığınmacı

konusunda Türkiye ve AB'nin
çok yakın iki ortak olarak hareket etmeyi sürdürdüğüne
dikkati çekerek, "Türkiye'ye bu
konuda yaptığı etkileyeci işlerden dolayı minnettar olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.
AB'nin Türkiye'deki sığınmacıların durumunu iyileştirmek
için katkı sağladığını aktaran
Tusk, birliğin bu çerçevede
tam destek sağlamaya devam
edeceğini söyledi.
Tusk, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve uğradığı
terör saldırılarının ardından
Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, ancak alınan
bazı tedbirlerin özgürlük ve
hukukun üstünlüğüne zarar
getirdiği yönünde endişelerinin
bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde birlik ülkeleriyle ikili
ilişkilerin de önemine dikkati
çeken Tusk, son dönemde
Devamı 5’de
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dı. Bu vesileyle belediye hastanesi yetkililerine de 1 adet
solunum (sipirometre) cihazı
desteği yapıldı.
Büyükelçi Dr. Ulusoy, komşuların her zaman birbirinin
yanında olması ve birbirine

yardım etmesinin doğal olduğunu, bu anlayışla Bulgar
makamlarıyla iş birliği içinde
hareket edildiğini ve TİKA
gibi ilgili yardım makamlarının desteklerinin sağlandığını
belirtti. KH
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Yüksek İslam Şurası “Genç aileler” Komisyon
Başkanı Beyhan Mehmed ile söyleşi
Sayın Hocam Komisyon ne zaman kuruldu?
Genç aile komisyonu,
zaruretten kaynaklı olarak henüz birkaç ay evvel

olarak evliliğin önemini
halkımıza hatırlatmak,
gündemlerine taşımak,
bilgilendirmek, camiamızdaki kardeşlerimizi sosyal

Yüksek İslam Şurasına
bağlı olarak kuruldu. Maddenin ön planda olduğu
günümüz dünyasında
(Seküler dünyanın) ne yazık ki evlilik ciddi manada
azaldı, aile olmanın cazibesi yitirilmiş oldu.
Ekonomik göç neticesinde gurbete giden kardeşlerimiz de biraz toparlanayım, dönünce aile kurarım
şeklindeki yaklaşımları ile
de evliliği geciktirdiklerini,
akabinde gönlüne uygun
birilerini bulamadıklarını
müşahede ediyoruz.
Kızlarımızın “ Beyaz atlı
prens” bekleyişleri, erkeklerimizin de noksansız prenses arayışları ne
yazık ki hayatlarının uzun
yıllarını aldığını görüyoruz.
Bu münasebetle Başmüftülük İslam Şurası

medyada buluşturmak
hasbihal imkanı sağlamak, imkanı olmayanların
düğününü yapmak, çeyiz
ve mobilya hediye etmek
gibi niyet ve hedeflerimiz
vardır.
Konunun önemini dinimiz açısından ifade
eder misiniz?
Yüce Allah, Rum Suresi
ayet 21’de “ Kendileri ile
huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler
yaratması ve aranızda bir
sevgi ve merhamet var
etmesi de O’nun (Yüce
Allah’ın varlığının ve kudretinin) delillerindendir.
Şüphesiz bunda düşünen
bir toplum için elbette ibretler vardır.)” buyurur.
Yine Ali İmran suresi
14’te insan fıtratı gereği
kadın erkekten, erkekte
kadından hoşlandığını

Geçici süreliğine Tırgovişte (Eski Cuma) İl Müftülüğü görevine atanan
Nazif Rasimov, 15 Mart
2018 tarihinde resmen
görevine başladı. Yeni
Tırgovişte Müftüsü, Saat
C a m i i ’n d e B a ş m ü f t ü
Mustafa hacı ve Yardımcısı Ahmet Hasanov’un
şereflendirdiği il genelinde görevli imamların katılımıyla yapılan toplantıda
tanıtıldı.
Nazif Rasimov, konuklara ve imamlara hitaben
yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi:”
Bana verdiğiniz güven ile
muazzam bir sorumluluk
üstleniyorum ve Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov’a ve beni
destekleyen imamlara teşekkür ederim. Bu benim

için büyük bir takdirdir.
Görevi devraldığım Enver
Yahov'un başarılarını göz

bildirir. Helal dairede birliktelik nikahtır, ailedir,
hayırlı nesildir, sevgi ve
merhamet yuvasıdır, yeryüzünün cennetidir. Değilse flörttür, ıstıraptır, dertli
bir mazidir.
Yaşayan Kur ’an Hz.
Muhammed Mustafa
(s.a.s) aile kurmuş ve
kurulmasını teşvik etmiş
“ Evleniniz, evlilik benim
sünnetimdendir” yine “
evleniniz çoğalınız, ben
sizlerin çokluğuyla ( hayra çağran, güvenilir ve
erdemli neslinizle) iftihar
edeceğim buyurmuştur.
İnsan, yeryüzünün Halifesidir. Onurlu yaratılmıştır. İnsan denince akla yalnız erkek veya kadın gelmez. Her ikisi gelir. Zira
kadın denilince nezaket,
şefkat, estetik ve zerafet
akla gelir. Erkek denilince
de şecaat, etik ve kararlılık akla gelir. Her iki varlık
İnsan-ı kamili inşa eder.
Ve yüce Allah’ın Vedüd
ismine nail olmanın mutluluğunu yaşarlar. Sevip –
sevilmeyi bahşeden Allah
(c.c.).
Mevlam, medeniyet ve
değerlerimiz ekseninde
gençlerimize aile kurmayı nasip etsin. Sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve
sabrı ihsan eylesin inşallah.
Kısa ve uzun vadeli
öngörülen faaliyetiniz
neler olacak?
2018 yılı gençlerimize
evliliğin önemini hatırlatacağız. Bu bağlamda kitap

Yeni Tırgovişte Müftüsü,
resmen göreve başladı

önünde bulundurarak,
bölgedeki Müslümanların
kişisel ve ruhsal gelişimine yönelik ortak çabalarla
çalışmaya devam etmemiz gerektiğine içtenlikle
inanıyorum”.
Tüm katılımcıları selamlayan Rasimov, mesai
arkadaşları olan imamları
Başmüftülük kurumuna
olan güveni haklı çıkar-

mak için ellerinden geleni
yapmaya çağırdı.
Yeni atanan müftü, ekibiyle birlikte
üstlendiği
bu zor görevi başarıyla
yer ine ge tirmek için
elinden geleni yapacağına dair güvence verdi.
R a s i m o v,
konuşmasının sonunda
, “Önceki müftüden elde
ettiğimiz deneyimi geliştireceğiz ve ilerleyeceğiz.
İyi işler, inşallah gelecek
nesillere örnek olsun!
Herkese sağlık sıhhat ve
ülkemize barış, huzur ve
refah diliyorum” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

ve broşür çalışmalarımız
olacak. Sosyal medyada
erdem içerikli hasbihal
etmelerini “Genç Müslüman aile” adresinde sağlayacağız. Muhtelif şehirlerde ailenin önemini, hak
ve sorumluluk konularını
sünnet-i seniye ekseninde
anlatacağız.
Dinimiz ve medeniyeti-

karşılayacağız, kendilerine çeyiz ve mobilya katkısı yapacağız inşallah.
Faaliyetlerimizi yürütürken, yılların tecrübe ve
birikimi olan Konya Mehir
Vakfı ile fikir taatisinde
bulunacağız.
Bir sonraki adımımız,
son dönemlerde boşanma oranlarının artması

Akabinde, çocuk eğitimi
uzmanlarının da desteğini alarak ebeveyn çocuk
ilişkisi üzerine konferans
ve dersler düzenleyeceğiz. Zira evliliğin bereket
ve meyvesi şüphesiz ki
hayırlı nesildir.
Bu anlamlı söyleşi için
Kırcaali Haber Gazetesi
okurları adına Teşekkür

mize uygun olarak ( helal
yemek ve içecekli ), toplu
düğünler tertip edip masraflarını hayır sahibi kardeşlerimizin katkıları ile

sebebi ile de, Evli olan
kardeşlerimizle bir araya
gelip aile içinde hak ve
sorumluluklar konularını
birlikte müteala edeceğiz.

ederiz Muhterem Hocam.
Ben de sizlere hayrı duyurmanız sebebi ile teşekkür eder, okurlarınıza
esenlikler dilerim.

Kamu Denetçisi Manolova: Vatandaşlar
su ve enerji fiyatlarına itiraz edebilmeli
Kamu Denetçisi
Maya Manolova, Elektrik ve Su Düzenleme
Komisyonu’nun (KEVR)
ısı ve elektrik enerjisi,
doğal gaz ve su temini için marjinal fiyatlara
ilişkin kararlarından dolayı vatandaşların mahkemeye başvurmalarına
izin vermeyen bir Enerji
Yasası metnini Anayasa
Mahkemesi’ne verdi.
Bu kararları bireysel idari işlemler olarak tanımlayan Enerji Yasası’nın 36
a.maddesinin 2.fıkrası
söz konusudur. Kamu
Denetçisi, Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva'ya
bu yönde mevzuat değişiklikleri öneren bir mektup da gönderdi.
Karayançeva, “Kabul
edilen yasal kararın bir
sonucu olarak vatandaşlar, Anayasa’nın 56.maddesi uyarınca hakları ve
menfaatleri ihlal edildiğinde veya tehdit edildiğinde gerçekte savunma
hakkından yoksun bırakılıyorlar” diye yorum yaptı.
Bunun, AB üyesi ülkelerinin, ilgili tarafların bu tür

kararları bağımsız bir organa itiraz etme imkanını
garanti eden ulusal düzeyde mekanizmalar getirmesi gerektiği 2009/72
/ AT sayılı AB Direktifi ile
uyumlu olmadığını da ekliyor.
Kamu Denetçisi, “Enerji
Yasası’nın 13.maddesinin
9.fıkrası KEVR kararlarına itiraz etme imkanı sunsa da, Enerji Yasası’nın
36 a.maddesinin 2.fıkrasına ilişkin uygulama
yönetmeliği, vatandaşlara elektrik, doğal gaz ve
su temini için fiyatların
onaylanmasına ilişkin
kararları bireysel idari işlemler olarak belirlemesi,
gerçekte bu imkanı kısıtlamaktadır” diye izah etti.
Kamu Denetçisi, bu durumun hukukun üstünlüğü ilkesini (Anayasa'nın
4. Maddesinin 1.fıkrası)
ve vatandaşların kendilerini ilgilendiren tüm
idari işlemlere itiraz etme
olasılığını ihlal ettiğini belirtmektedir (Anayasa’nın
120. Maddesinin 2.fıkrası).
Meclis Başkanı’na gön-

derdiği mektupta Manolova, Kamu Denetçiliği
kurumunun tüketicileri
koruyan kuruluşların doğal gazın, ısı ve elektrik
enerjisi fiyatlarının yükseltildiği KEVR'in kararlarına karşı itirazda bulunmalarına yardımcı olduğunu, ancak davaların
başlamadığını söyledi.
Manolova, “Aynı zamanda, itirazdan çıkarı
olmayan sadece lisanslı
şirketlere yönelik olmasından dolayı KEVR'in
bazı kararları yasadışı
olsa dahi yürürlüğe giriyor. Kamu Denetçisi,
zaten ikna olduğu gibi
düzenleyici organın bazı
kararları yasal kurallara
aykırı olarak kabul edildiği durumlar da vardır.
Bu, Kamu Denetçisi tarafından yapılan şikayetler üzerine Aralık 2017'de
KEVR'nin su ve kanalizasyon hizmetlerinin
maliyetine ilişkin kararına
karşı 16 itiraz dilekçesi
sunan Savcılığın eylemleriyle de doğrulanmaktadır” diye kaydetti.
Kırcaali Haber
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Kara bulutlar saat on altılara doğru oldukça serin
bir rüzgarla kasabanın
mavi kubbesinin üzerine
çullanmıştı. Birkaç defa
şiddetli yıldırım çatladı,
ardından yağmur yağmaya başladı ve kasabanın
sıcak tenini okşamaya
başlamışdı. Yağmur bir
yandan kasabanın toz kabuğunu yıkarken, sokaklardaki insanları da evlerine toplanmaya mecbur
etmişti.
Evin babası Mustafa herkes gibi o da evine toplandı. Karyolaya uzandı, eşi
Hayriye hanımın ille de
ananı Bakımevine götüreceksin diye direnmeleri bir
kurt gibi hafızasını kemiriyordu. Canı gibi sevdiği iki
oğlu geldi aklına. Annem
de beni böyle severek büyütmedi mi ? Öte yanda
koltuk da oturan annesinin
sözleri geçti hafızasından:
“Benim size hiçbir zararım olmaz be oğlum, elimden geldiğince hala size
yardımcı olmaya çalışıyorum…” Diyordu. Anneler
yalan söylemez. Yağmur
da yalan yapmaz. Tabiatta yaşam süren bütün
bitkiler, acıkmış, ağızları
açık, gagalarını havaya
dikmiş,yuvalarında annelerini bekleyen kuş yavruları gibi, gök kubbeye el
açmış, bu yağmuru bekliyordu. Babalar ağlamaz.
Babalar düşünür, taşınıp
doğru karar vermeye çalışır. Yağmur yağar dökülür.
Babalar ise, içine döker
kurşun gibi ağır gözyaşlarını. Yağmur babanın
yüreğinin sızlamasına
aldırmadan hiddetleniyordu. Yağmur pencereden
sızmaya başlayınca evin
sessizliği bozuldu:
“ O ğ lum penc ereden
yağmur suları akma ya başladı. Dedi anası.
Mustafa’nın hafızasındaki
bütün düşünceler eridi.
Yarın anasını götürecek
olduğu yeri söylemek için
bir türlü kelimeleri dizemedi. Yağmur taneleri
pencerenin camına vurmaz olunca Mustafa biraz kendini toparlayıp bir
karara vardı, ve annesine:
“Ana yarın seni hastaneye götüreceğim…” Dedi.
		
* **
Bakımevinde kalan bir
kimsesiz komşumuzu ziyarete gitmiştik. Bakımevinin bahçesine girer girmez giriş kapısının önünde yaşlı bir kadın çığlık
çığlağa avazı çıktığı kadar
ağlayarak başı ucundaki
gence yalvarıyordu.
“ Bana bunu yapma oğlum… Ne olur beni buralara atma… Götür beni bir
çökmüş mezara at ama,
buraya bırakma, ben sizin
refahınız için hayatımı verdim…”
Yan tarafta ulu çınar altında bankta oturan yaşlı
amcalardan biri seslendi:
“Mustafa, oğlum
Murat’tan sen de iyi bir

EDEBİYAT
ders almışsın. Sen de
mi annenden kurtulmaya
karar verdin… Yemedik,
yedirdik, içmedik, içirdik,
sizi ne yokluklar içinde nelere katlanarak büyüttük…
Geçmişi göz önüne al, şu
annen olmasaydı, sen yalnız başına çalışıp da, haneni mi geçindirecektin,
yoksa konak gibi ev mi
yaptırabilecektin, üstüne
de şu son model arabayı
mı alabilecektin. Annen
olan o kadın, oğlumun ailesi daha çabuk kalkınsın
diye, altı aylıkken torunlarını koynuna aldı, eşin

VEFASIZLIK
(öykü)
Üniversitede okuyan
oğlu Onur:
“Baba ne dedin, ne dedin! Babaannemi Bakımevine mi bıraktın! Sen
de hiç vicdan, ar, namus,
insaf, merhamet, utanma
yok mu baba! Bundan
böyle sen insan arasına
nasıl çıkacaksın! Babaannemi nasıl atarsın oraya?...”
“Bunu annenize
sorun oğlum. Ortalığı darmadağın
edip altüst ediyor,
halıları kırıştırıyormuş, yemek
yerken döküyormuş, peşinden gidip onun dağıttıklarını toplamaya,
temizlik yapmaya
bıkmışmış… Diye
diye başımın etini
yedi be oğlum.
H af t a l a r dır b u
sorun hafızamdan çıkmadı. Yatıp kalktım, gece
gündüz hep bu
sorunu nasıl çözerim diye, düşündüm. Babaannen gerçekten çok
ağladı, çok direndi, benim
de içim sızladı, ama belki
annenin dırdırları biterde,
evde biraz olsun huzur
olur da diye, zavallıyı oraya bırakıverdim…”
Onur’un annesi Hayriye
anım:
“Oğlum, bıktım artık o
kadının ardından süpürüp toplamaya, her tarafı
darmadağın ediyordu…
Oh canıma değsin, ondan kurtulduğuma şükür
ediyorum…” Diye cevap
verince Onur annesine:
“Anne, nasıl bu kadar
acımasız, merhametsiz
olabiliyorsunuz, aklım almıyor, yıllarca sen, babam
işinizde, ben ve kardeşim
okulda iken, daha düne
kadar sabah akşam yemeklerimizi hazırlayıp
sofrayı önümüze koyan
babaannem değil miydi? Şimdi biraz ihtiyarlayıp rahatsızlanınca, bize
hizmet edemez olunca,
evi saçan döken mi oldu,
insaf doğrusu… Bu evi
asıl saçan döken ben,
kardeşim ve babam değil
miyiz? Size yazıklar olsun anne. Yıllarca siz işe
gidince, sabahları ben ve
kardeşimi doyurup, beşinci sınıfa kadar ikimizi
de okula götürüp, getiren
babaannem değil miydi?
Daha küçükten bizi o büyütmedi mi? Kardeşimle
ben onun koynunda büyümedik mi? Anne, baba
size soruyorum, bunları
nasıl unutursunuz? Ben
ve kardeşim bunları hiç
unutmadık, unutmayacağız da. Gerçeği söylemek
gerekiyorsa, sen öz annemizsin, fakat kardeşimle
bana daha çok o annelik

Hasan VARADLI
Hayriye’yi işe saldı. Sizin
çocuklarınızı o büyütmedi
mi ? Refaha erince bunları ne çabuk unuttunuz !...
Oğluma da, sana da yazıklar olsun Mustafa. Ne
vefasız evlatlarmışsınız…”
Mustafa annesinin yalvarışlarını, küçük bir çocuk
gibi döktüğü gözyaşlarını
umursamadı bile. Ona yalvarıp yakaran sanki annesi değil de, her hangi bir
suç işlemiş caniydi. Var
gücü ile annesini kolundan tutup adeta sürükleyerek hemen girişteki kabul işlemleri yapıldığı yazı
işlerine götürdü. Cebinden
çıkardığı evrakları memur
kadına uzattı. İşlemler tamamlanınca görevliler annesinin koluna girip içeri
doğru götürdüler. Mustafa
da lüks arabasına atlayıp
oradan ayrıldı. Yol boyunca hala annesi sanki gözlerinin önündeydi, onun
yalvarışları kulaklarında
çınlıyordu.
“Oğlum, beni bırakma…”
Diye yalvara yakara ağlıyordu.
O gün akşam yemeğine
oturduklarında eşi Hayriye
kocasına:
“Ne oldu anneni Bakımevine yerleştirdin değil mi ?
Diye sorunca Mustafa:
“Yerleştirdim yerleştirmesine, ama çok zor oldu,
Bakımevi avlusuna girdiğimizde, banklarda oturan
yaşlıları görünce nereye
getirdiğimi anlamış olacak ki:
“Burası hastane değil,
beni kandıramazsın, ben
burada kalamam…” Diye
başladı ağlamaya, kendini yerlere yerlere vurmaya…”
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yaptı. Geçmişi göz önüne
alarak, insafa gelin, bu
kadar vefasızlık olmaz.
Babaannemizi oradan
alıp eve getirmenizi istiyoruz. Yarın sizin başınıza
da gelebilir… ”
Hafta sonu Mustafa eşi
Hayriye Hanımla lüks
arabalarında şakalaşarak bir akraba düğününe
gidiyorlardı. Bir ara karşı
şeritten gelen bir araba
onların önündeki şeride
geçti, aşırı süratle onlara karşı geliyordu. Çarpışmayı önleyeyim diye,
Mustafa panik içinde arabasını birden sağa kırdı,
bir anda ne olduğunu
anlamaya bile fırsat bulamadan taklalar atarak
yol kenarındaki dereye
doğru yuvarlandılar. Gece
yarısı gözlerini açtıklarında, doktorlar başlarında,
kendilerini hastanede buldular. Mustafa’nın sol bacağı kırılmış, iki iye kemiğinde de kırıklık vardı. Eşi
Hayriye hanımın sağ kolu
kırılmış, başında yaralar
ve boynunda da zedelenme vardı. Aylarca hastanede kaldıktan sonra
taburca oldular. Mustafa
iki koltuk değneği ile, eşi
Hayriye’nin kolu bantla
boynunda asılı evin avlusuna geldiler. Avluya girer
gelmez Mustafa bahçede
annesinin diktiği gelin gibi
süslü elma ağaçlarını, çiçekleri, sarı, kırmızı renk-

li açmış o güzelim gülleri
görünce çıkış yolun kenarına oturdu. Baktı, baktı,
bütün bu bahçenin itinalı
düzenlemesini annesi hünerli elleriyle becerdiğini
hatırlayınca Mustafa eşine dönerek:
“Hayriye Hanım, şu hastanede kaldığımız sürece, insanın başkasının
eline muhtaç kalmanın
ne demek olduğunu gördük, anladık değil mi?...
İşte onun için daha hemen şimdi gidip annemi
Bakımevinden alıp eve
getireceğim. O zaman
kadının yalvarıp yakarmalarına, gözyaşlarına
bakmayıp onu Bakımevine attık. Belki de bu
vefasızlığın bedeli olarak
Allah bu trafik kazasını
başımıza getirdi ve bizi
cezalandırdı…” Dedikten
sonra telefonuna sarılıp
bir taksi arabası çağırdı.
Oturduğu yerden ağrılar
ve sızılar içinde yavaşça
doğruldu, koltuk değneklerine girerek, sek topal
sokağa çıkan kapıya doğru yollandı. O, bahçeden
geçen çıkış kapısına varır
varmaz taksi geldi ve korna çalmaya başladı. Taksiye atlayıp Bakımevine
doğru yollandılar.
A nn e l e r i n d e n b unu
duyan Onur ve kardeşi
babaannelerini karşılamak için kısa bir hazırlık yaptılar. Biri markete,
diğeri çiçekçiye koşarak
avlu önünde sokağa çıkıp
beklemeye başladılar. Bir
zaman sonra bekledikleri
taksi geldi. Arka kapı açı-

lır açılmaz yavaş hamlelerle taksiden inmeye çalışan babaannelerine yardımcı oldular. Yere inince
babaanneleri torunlarının
ikisini birden kolları arasına alarak:
“Oh benim mis kokulu
yavrularım, iyice bahçemizdeki güllere kokuyorsunuz size kavuştum ya,
ölsem de artık gözlerim
açık gitmez. Bu dünyada
sizler benim en değerli
varlığımsınız. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler
versin, iyi ki sizler varsınız…” Diyerek torunlarını
hasret dolu özlemle tekrar tekrar öptü, kokladı
ve okşadı. Torunlar babaannelerinin kucağına
bir demet çiçek sıkıştırdıktan sonra, birer birer
iki koltuklarına girip içeri
doğru giderken Onur babaannesine:
“Babaanne bu akşam
evimizde bayram var,
senin en çok sevdiğin
pastalardan pasta aldım,
soğuk alkolsüz içecekler
aldım. Bu akşam senin
eve dönüşünü kutlayacağız…” Diye konuşarak
içeri doğru gidiyorlardı.
Güneş de kırmızılara
bürünmüş, batı ufkumuzdaki Kula Dağının ardına
doğru salınırken:
“Ey insanoğulları, iyi akşamlar, günlük yaşamda
kimse hayal kırıklığına,
ümitsizliğe kapılmasın,
yarın sabah sizlere yeni
kısmetler, yeni sürprizler
yaparak, tekrar geleceğim…” diyerek gidiyordu.

KİM BİLİR?
Kim bilir odalarınızda kaç çocuğun beşikleri gıcırdadı;
Kaç ihtiyar son nefesini verdi ve gözlerini kapadı?
Kim bilir avlularda ağaçların gölgesinde kaç âşık
sevdiğine sevgisini mırıldandı?
Kim bilir taş ocaklarınızda kaç Türk kahvesi taşırıldı;
Ekmekler pişirildi ve sıcak sıcak paylaşıldı?
Ne kadar Yasinler okundu;
Pencerelerinizden ezanlar dinlendi;
Saçaklarınızda namazlar kılındı?
Sonunda sahipleriniz göç etti gitti...
Kimi ahirete, kimi gurbete.
Fakat, hiç biri dönmedi geriye.
Belki sadece fotoğraflarda gördü sizleri
sahiplerinizin torunları.
Ve bilemediler...
Kimin olduğunu bu evlerin.
Hatırlayamadılar odalarındaki çocuk naralarını.
Hatırlayamadılar tabi ki.
Onlar o zamanlar çocuktu...
Şimdi evler kaldı çocuk gibi.
Fakat, sessiz ağlıyorlar şimdi.
Sessiz ve kimsesiz...
Yüksek yüksek tepelere evler de kursalar;
Üzerinde bülbüller değil, kargalar da uçsalar;
Tarlaları zengin değil, çorak da olsalar;
Anaların evlatları evde değil, gurbet elde de olsalar
Yine de BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM

İsmet İSMAİL
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Kırcaali Köprüsü Yeniden Işıklandırılacak
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Bulair
sokağının bir parçası olan
Vızrojdentsi semtine uzanan köprüdeki korkulukları yenileme çalışmalarına
başlandı. Faaliyetler, aydınlatma armatürlerinin
değiştirilmesini ve köprü
üzerinde enerji tasarrufu
önlemlerinin alınmasını
da içeren Kırcaali Belediyesi tarafından yapılan
kamu ihalesi kapsamında
yapılmaktadır” diye bildirdi. Seif PART Şirketi ile
ihale sözleşmesi imzalandı, kamu ihalesi katma değer vergisi (KDV) ile 178
680 leva değerindedir.
Hasan Azis, “Uzun yıllar
boyunca, belki de 20 yıldır tamir edilmemiş köprü
korkulukları onarıma ihtiyaç duymaktadır. Bu onarım güncel ve uzun vadeli
olabilmesi için çağdaş
teknolojilerle başlıyoruz”
dedi.

Geçtiğimiz günlerde şirketin işçileri, köprü üzerindeki korkuluk hatlarında
bulunan aydınlatma armatürleri için sac kapakların bir kısmını sökmeyi
başardı. Çalışmalara önümüzdeki birkaç gün içinde

devam edilecek ve daha
yaklaşık 250 saç kapak
sökülecek. Sökülen parçaların kumlama teknolojisi ile temizlenmesi ve
daha sonra özel odalarda
boyanması planlanmaktadır. Korkulukların da her

iki tarafı temizlenecek ve
korozyona karşı işlenecek, daha sonra boyanacak.
Bir sonraki aşamada halihazırda kurulmuş olan
elemanların yakılmasına
ve aydınlatmanın sağlan-

Zavodska Sokağı Onarılıyor
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, düzenlediği basın toplantısında,
“Pıtstroyenjineering Şirketi, Kırcaali Belediyesi ile
yapacağı sözleşme kapsamında 12 ay içerisinde
Kırcaali'nin yol ağında
yatay işaretleme ve bakım-onarım faaliyetleri
yapacak. Bunun için ayrılan kaynaklar, katma
değer vergisi (KDV) ile
280 bin leva tutarındadır.
Proje, yüklenici firmaya
verildi ve hava şartları elverdiğinde aşamalı
olarak sokaklarda yama
çalışmalarına başlanacak” diye bildirdi. Başkan
Azis, Zavodska sokağının
yeniden yapılandırılması
ve onarımı için kamu ihalesinin sonlandırıldığını,
ve ihale Karaman Şirketi
tarafından kazanıldığını
bildirdi.
Belediye Başkanı, “Sokaktaki inşaat çalışmaları
arasında kaldırımın temiz-

lenmesiyle eski kaldırım
döşemesinin sökülmesi,
temel katmanların yeniden atılmas, asfalt yol yatağının şekillendirilmesi
ve asfaltın sıkıştırılması
ve çift kat döşenmesi yer
alıyor. Onarım için sağlanan fonlar KDV ile 220 bin
leva değerindedir” diye

belirtti.
Hasan Azis, “Bu onarımdan sonra ana caddelerdeki trafiğin ve Zavodska
sokağı çevresindeki alanın kirletilmesi de dahil
olmak üzere ağır yük taşıtlarının trafiği açısından
karayolu trafiğinin kat kat
rahatlayacağından emi-

nim” dedi.
Müh. Azis, ayrıca yukarıdaki tutarlar haricinde
belediyenin sokak ağının
onarımı için 660 bin leva
tutarında ilave bir finansman ayırdığını ve bunun
sonuçlarının herkes tarafından hissedileceğini
söyledi.

Sinçets köyünde kurtlar, keçilere saldırdı
Ardino’nun (Eğridere)
S inç ets (Durabeyler)
köyü muhtarı Hılmi Mustafa, köyün meralarında
otlayan dört keçiye güpegündüz saldıran kurtların
onları boğarak öldürdüğünü bildirdi. Bu hayvanların sahibi Hamitler
Mahallesi’nden Sunay
Mümün, “Geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum. Sürekli onların bakım işlerini
yapıyorum. Güpegündüz
kurtlar sürüme saldırdı

ve gözlerim önünde dört
keçiyi öldürdü. Yetkili ma-

kamların bu tür saldırıların
olmaması için acil tedbir-

ler almasını umuyorum”
diye konuştu.
Muhtar Hılmi
Mustafa, “Bu,
bir yıl içinde
yırtıcı hayvanların ikinci saldırısıdır. Talihsiz olayı Ardino
Devlet Orman
İ ş l e t m e s i ’n e
bildirdim, anc ak ş i m d i ye
kadar her hangi bir tedbir
alınmadı. Yırtıcı hayvan-

lar çok tehlikeli, insanlar
evinden dışarı çıkmaya
korkuyor. Saldırıların durması amacıyla Ardino
Avcılık Derneğinden kurt
avı için izin isteyeceğim.
İnek, koyun ve keçi sahipleri, hayvanlarını otlatmak
için dışarı çıkarmaya korkuyor” diye anlattı. Muhtar, bu olaydan dolayı çok
endişeli, çünkü hayvan
yetiştiriciliği yerli halkın
temel geçim kaynağıdır.
Güner ŞÜKRÜ

masına, yani kamu alımı
kapsamında olan faaliyetlere geçilecektir.
Başkan Azis, halihazırda devam eden onarımların bir devamı olarak
ve sadece teknik açıdan
değil, estetik açıdan da
köprünün iyi bir görünüme sahip olması fikriyle
SofyaTeknik Üniversitesi
Rektörü ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Üniversitenin, farklı güç
ve renkte ışıklandırma da
dahil olmak üzere yeni
köprü korkuluklarının sanatsal bir araç olarak
yaratıcı aydınlatma armatürlerine ilişkin bir proje
sunması beklenmektedir.
Bunun dışında Kırcaali
Belediye Başkanı köprünün tamamen yenilenmesi için bir proje hazırlamak

üzere belediyede çalışan
bir uzmanı görevlendirdi.
Proje, ayrıca iki trafik şeridi arasındaki orta bandını da içerecek. Projede
köprü bariyerlerinin onarımı ve boyanması, bandın
çevre düzenlemesi ve aydınlatması öngörülecek.
Belediye Başkanı, “Tüm
bu süreçlerin bir buçuk
ay içinde bitmesini ve
projemizi tamamlamayı
bekliyoruz” dedi. Müh.
Azis, köprü korkuluklarını
yenileme, aydınlatma armatürlerinin montajından
köprünün aydınlatmasını
yenileme çalışmalarına
geçileceğini de sözlerine
ekledi.
Vandal eylemlerini sınırlamak için bu alana
kamera yerleştirilmesi de
öngörülüyor.

Melisa İsa, ulusal resim
yarışmasında ikinci oldu
Çernooçene (Yenipazar) Hristo Smirnenski Lisesi
yetenekli 11.sınıf öğrencisi Melisa İsa, “Yapraklarda
Bahar” başlığı altında gerçekleştirilen 11. Ulusal Çocuk
Resim Yarışması 2018’de ikincilik elde etti.
Yarışma, Köstendil Belediyesi tarafından Köstendil
Vladimir Dimitrov – Maystora Sanat Galerisi ile birlikte
düzenlendi.
Resim yarışması, çocukların yaratıcılığına ilişkin bir
gelenek haline geldi ve geniş bir popülerliğe sahiptir.

Yarışmaya gönderilen binlerce resim, Bulgaristan'da
çocuk sanatının seviyesini temsil eden bir örnek oluşturdu.
"Yapraklarda Bahar” teması özgürlük tanıyan ve
yaratıcı bir temadır. Çocuklar, suluboya, zamklı boya,
yağlı boyalar, pastel, uygulamalar, mozaikler, vitraylar, çukur baskı ve çeşitli karışık teknikler olmak üzere
farklı resim malzemeleriyle doğaçlama yaparak, bahar
manzaraları ve natürmortlar, çiçekler, figüratif kompozisyonlar veya serbest figürler çizme şansına sahip
oluyor.

Ardino Toplumsal Destek
Merkezi’nde Açık Kapılar Günü

20 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla
Ardino (Eğridere) Toplumsal Destek Merkezi, 19
ve 20 Mart tarihlerinde Açık Kapılar Günü gerçekleştirdi. İnisiyatif çerçevesinde Toplumsal Destek
Merkezi binası, Breziçka Anaokulu çocukları, Vasil
Levski Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar tarafından
ziyaret edildi.
Merkezde görevli pedagoji uzmanı Türkan Durmuş, multimedya sunumuyla merkezin çalışmaları
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Çocuklar, en çok "sihirli oda" dedikleri Sensör Odası'ndan etkilendi.
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Juncker: Türkiye ile müzakerelerin
devam edeceğinin garantörüyüm
1. sayfadan devam

kaydedilen bazı olumlu
gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Tusk, son dönemde
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında AB'nin
G ü n ey K ı b r ı s R u m
Yönetimi'nin yanında olduğunu, bu çerçevede
gerginliğin azaltılmasının
Kıbrıs sorunun çözümüne de katkı sağlayacağını söyledi.
Türkiye-AB ilişkilerinin
zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Tusk,
"Ancak iş birliği yapabildiğimiz alanlarda çok
iyi iş birliği yapabiliyoruz. Mevcut sorunların
üstesinden gelmek ve
ortaklığımızın potansiyelini ortaya çıkarmak
için diyalog ve istişareye
hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim."
açıklamasında bulundu.
Juncker: Müzakerelerin devam edeceğinin
garantörüyüm
AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker ise
Türk halkının büyük ve
cesur bir ulus olduğunu
ve büyük bir saygı duyduğunu belirtti.
Türkiye'nin AB'nin ger-

çek bir ortağı olmasını
istediklerini ifade eden
Juncker, "Stratejik ortaklıkta bizi bir araya
getirenler etrafında toplanmak ve bizi bölen konulara çözüm bulabilmek
için samimi ve açık bir iş
birliği ve diyaloğu sürdürmemiz lazım." dedi.
Türkiye'yle AB arasında
ortak çıkar alanları ile
beraberce ele alınması
gereken sınamalar olduğunu aktaran Juncker,
enerji, güvenlik ve terörle mücadele iş birliğini

ortak çalışma alanları
arasında saydı.
Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin de konuşan Junkcer, her türlü
müdahalenin uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini
ifade etti.
Sığınmacılar konusunda herşeyin mükemmel
olmadığını ancak AB ve
Türkiye arasında yapılan
anlaşmanın etkili olduğunu belirten Juncker,
"AB'ye gelen sığınmacıların sayısı yüzde 75

oranında düştü. Bu Türkiye devletinin başarısı.
Çünkü, Suriye'den gelen
bir çok sığınmacıyı topraklarına aldılar. Bu da,
Türkiye'nin sorumluklarını yerine getirmede
ve AB'yle dayanışma
gösterme ve gerekeni
yapma konusunda büyük bir örnek. Bunun için
Türkiye'ye çok teşekkür
ediyoruz." diye konuştu.
AB'nin anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'deki
sığınmacılar için mali
yardımda bulunduğu-

baskı yok” diye konuştu.
Toplantıda AB ve Türkiye
tarafından da taahhütler
üstlenildiğini sözlerine

nı Erdoğan'ın konuşmasının sonunda söylediği
sözlerden etkilendim.
Erdoğan, sorunlu böl-

ekleyen Zaharieva, bunun anlaşmanın işe yaradığını gösterdiğini söyledi. Bakan, “Anlaşmada
her tarafın taahhütlerini
yerine getirmesi gerekiyor” diye izah etti.
Bakan, ”Dışişleri Bakanı olarak Cumhurbaşka-

geleri belirterek, şunları
söyledi: ‘Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan'ı normalleştirmek için Avrupa
ile birlikte çalışalım’. Bu,
uzatılan bir el demektir”
diye kaydetti.
Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve Afrin'deki Türk

askeri operasyonu ile ilgili konularda hala farklılıklar olduğunu açıklayan
Zaharieva, ancak kararlı
bir şekilde diplomatik bir
yaklaşım izlendiğinde
onların çözülebilir sorunlar olduğunu söyledi.
Zaharieva, Başbakan
Boyko Borisov’un Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Erdoğan ile baş
başa yaptığı görüşmede
cevap bekleyen soruları
gündeme getirdiğini belirtti.
Trakya Bulgarlarının
tazminat talebi ile ilgili
Zaharieva, “Uzun yıllar
boyunca var olan bu iki
taraflı sorunları çözmek
için bu ortak komisyonunun mümkün olan en
kısa süre içinde kurulması konusunda anlaşmamız çok önemliydi” dedi.
Kırcaali Haber

Dışişleri Bakanı Zaharieva:
Erdoğan, Avrupa Birliği'ne El Uzattı

NOVA TV’nin “Merhaba
Bulgaristan” programına
konuk olan Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Ekaterina Zaharieva, Varna’da yapılan Avrupa Birliği (AB)Türkiye Zirvesi ile ilgili
yorumda bulundu. “Toplantı verimli geçti. Kullanılan ses tonu çok iyiydi”
diyen Zaharieva, sorunlu
bölgelerde ortak çalışma
yönündeki pozisyonuyla
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
AB'ye el uzattığını vurguladı.
Bakan, “Şunu belirtmek
isterim ki, toplantıda kullanılan ses tonu çok iyiydi. Bulgaristan için en
önemli olan anlaşmanın
korunmasıdır. Göçmen
dalgasında yüzde 87
oranında azalma var,
Bulgaristan sınırında

nu anımsatan Juncker,
A B 'nin sığınmacılar
gerekli miktarda para
transferinin gerçekleştirmediğine ilişkin eleştirilere dair olarak da bu
katkının yerine getirilebilmesi belirli bir prosedürü izlemek zorunda
olduklarını dile getirdi.
"AB'nin 3 milyar euroluk yardım konusundaki
sorumluluklarını yerine
getirmesine ilişkin herhangi bir şüphe olmamalı." diyen Juncker, bunu
yerine getireceklerini
belirtti.
AB-Türkiye ilişkilerine konuşan Juncker,
her zaman AB'nin üyeliğini ve bir noktada

"Türkiye'den gazetecileri tutuklaması" konusuna yeniden bakmasını
istedi.
Junker, "Güzel bir toplantıydı, çünkü büyük
demokrasilerde açık ve
samimi şekilde konuşabilmek bir prensiptir."
ifadesini kullandı.
Borısov: Tekrar bir
araya geleceğiz
AB Konseyi Dönem
Başkanlığını üstlenen
Bulgaristan Başbakanı Boykov Borissov ise
yapıcı bir toplantı için
bir araya geldiklerini,
Bulgaristan-Türkiye ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında kapsamlı
görüşmeler gerçekleştir-

Türkiye'nin AB'ye alınmasını desteklediğini ifade eden Juncker, "Hiçbir
zaman üyelik müzakerelerinin durdurulması taraftarı olmadım. Türkiye
ile müzakerelerin devamının garantörüydüm ve
öyle olmaya da devam
edeceğim." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin üye ülkelerle ilişkilerini, özellikle de Güney Kıbrıs ve
Yunanistan geliştirmesi gerektiğini savunan
Juncker, AB ve Türkiye
arasındaki diyaloğun
geliştirilmesi için bunun
bir gereklilik olduğunu
söyledi.
15 Temmuz darbe girişimini gece yarısı, daha
sonuç belli olmadan
kınadıklarını anlatan
Juncker, AB'nin gösterdiği tepkinin sonuçla değil, Türk halkıyla
ilgili olduğunu belirtti.
O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast
girişiminde bulunulduğunu bilmeden darbeyi
kınadıklarını kaydeden
Juncker, alınan ön lemlere işaret ederek,

diklerini aktardı.
Bulgaristan'ın birkaç
yıl öncesine kadar ciddi
bir sığınmacı baskısıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Borissov, "Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a verdiği sözleri
tuttuğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede sınırımızda mülteci
baskısı sıfıra indi. Bulgar
vatandaşlarımızın da bunun kıymetinin farkında
olduğunu düşünüyo rum." diye konuştu.
Türkiye sınırını ihlal
eden ve tutuklanan iki
Yunan askeri konusunun da gündeme geldiğini ifade eden Borissov,
bu çerçevede bağımsız
Türk yargısının gerekli
adımları atacağına dair
güvence aldıklarını kaydetti.
Borisov, Türkiye ve
AB'nin tekrar diyalog
yolunu açmasının büyük
bir başarı olduğunu belirterek, "Haziran sonuna kadar kaydettiğimiz
gelişmelere göre tekrar
bir araya geleceğiz."
açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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Hükümet, Sofya-Vidin otoyolu ve Petrohan
Geçidi tüneli inşa etme kararı aldı
Hükümet, Vidin'e uzanan bir otoyol ve Petrohan
Geçidi’nin altından geçecek bir tünel inşa etmeye
ilişkin taslak kararı onayladı.
Geçit tüneli konusunda
Başbakan Borisov, devletin tüneli yapmak için imtiyaz vermeye hazırlandığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov,
“Bu konuda spekülasyon
yapılmasın. Bu projeler
hükümetin yatırım programında belirtilmiştir” dedi.
Otoyol ve tünel inşası
için İnisyatif Komitesi, bu
iki projeyi gerçekleştirme
iradesine sahip olduğu
için hükümete teşekkür
etti.
Borisov,” Bu bizim önceliğimiz. Bu otoyolu insanlar için, iş dünyası için
yapmak istiyoruz. İkinci
Tuna Köprüsü üzerinden
800 binden fazla kamyon
geçiyor” diye kaydetti.
Yeni otoyolla Sofya, Vi-

sedürleri vaat edebiliriz
ve şunları söyleyebiliriz:
İşte bu tünel yapımı için
imtiyaz vermeye hazırız”
diye yorum yaptı. Borisov, bunun bir kamu-özel
ortaklığı olduğunu belirtti.
Toplantıya gelen herkese teşekkür eden Borisov,
“Bu bizim önceliğimiz ve
bunu yapmak istiyoruz.
Hadi bakalım kolları sıvayın, yol ücretleri tahsil
edilmesine ilişkin TOLL
sistemi kurulması için
imtiyaz verilmesine karşı da direniş vardı, çünkü bir gün Vidin'e, bir
gün Vratsa'ya, bir gün
Montana'ya bu para-

din, Budapeşte ve Bratislava arasında bağlantı
kurulacak. Bu yol, 1- 4
Ulaşım Koridoru’nun bir
parçası olacaktır.
Petrohan Geçidi’nin altından geçecek bir tünel
inşa etmek için imtiyaz
vermeye hazırlık konu-

sunda Borisov, ”Petrohan
Geçidi tüneli için mesai
arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda devletin imtiyaz vermek için hazırlanması konusunda anlaştık.
Çünkü Vidin – Botevgrad
yolunun yapımı 1,6 milyar
levaya mal olacak. Tü-

nelin şu anda maddi ve
ekonomik gerekçesi bulunmuyor ve biz bu projeyi Bulgaristan'a gelen
yatırımcılara teklif etme
konusunda anlaştık. Şu
anda devlet parası vaat
edemiyoruz, ancak şu
anda yürütülen tüm pro-

Milletvekili Angelova: AB ülkelerinde hektar
başına ödemelerde farklılık olmamalı
Brüksel’de Avrupa Halk
Partisi (AHP) Grubu’nu
oluşturan partilere mensup ulusal parlamentoların temsilcilerinin katılımıyla yapılan oturuma
katılan GERB Partisi Milletvekili Evgeniya Angelova, “AB üye devletleri
arasında hektar başına
doğrudan ödemelerdeki
farklılıklar devam etmektedir” diye kaydetti.
Milletvekili, fon tahsisi
için tarihi yaklaşımından vazgeçilmesini ve
tek pazarda eşit koşullar
amacıyla bütünsel yakınsamanın tamamlanması
yönünde ısrar etti.
Angelova, “Giderek
artan küresel zorluklar,
Ortak Tarım Politikasının
güçlü olmaya ve ona yeterli finansman sağlanmaya devam edilmesini
gerektiriyor. Aralarında
geçiş imkanı bulunan
var olan dengeli yaklaşımını iki sütun temelinde
sürdürmek zorundadır.
Ortak Tarım Politikası,
dayanışma ve sosyal
adalet ilkelerine dayalı
pazar odaklı olmalıdır”
dedi.
Milletvekili, doğrudan
sübvansiyonlara ulusal
eş finansman desteği
eklenilmesine imkan ve-

rilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu
söyledi.
Angelova, doğrudan
ödemelerin üretimle ilişkilendirilmesinden yana
olduğunu açıkladı. Milletvekili,” Bulgaristan için
tütün dahil olmak üzere,
2020 yılından sonra da
geçici ulusal yardım uygulama imkanının korunması gereklidir” dedi.
Angelova’nın ifadesine
göre Ortak Tarım Politikasının önündeki zorluklardan biri gelecekteki
krizlerle başa çıkabilmek
için yeni hızlı tempolu

araçlar icat etmek amacıyla tarım sektörünün
sürdürülebilirliğini arttırmaktır.
Angelova, Bulgaristanın tarım gıda zincirinde
haksız ticari uygulamalara karşı yatay bir AB
yasal çerçevesi oluşturma fikrini desteklediğini
de sözlerine ekledi.
Konferansın ana konuları, AB bütçesinin öncelikleri ve önündeki yeni
zorlukları ve Ortak Tarım Politikasında reform
oldu. Oturuma ayrıca
AHP Grubu Başkan Yar-

dımcısı Esther de Lang,
Rekabetten Sorumlu
AB Komisyonu üyesi
Jüri Katieenen ve Tarım
ve Kırsal Kalkınmadan
sorumlu AB Komisyonu üyesi Phil Hogan,
AHP Genel Sekreteri
Antonio Lopez, Avrupa
Parlamentosu Anayasa
Komisyonu Başkanı Danuta Hübner, Bulgaristan Millet Meclisi GERB
Milletvekili ve Bütçe ve
Finans Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova
katıldı.
Kırcaali Haber

yı vereceğimize günde
yaklaşık 1,5 milyon kaybediyoruz” diye yorumda
bulundu.
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Nikolay
Nankov, 1,6 milyar levanın
büyük bir finansman kaynağı olduğunu söyledi. Bu
paranın 2018 yılına ilişkin
bakanlık bütçesinde öngörülmediğini, ancak yol
ücretleri ve elektronik
vinyetlerden elde edilen
gelirlerden sağlanacağını
kaydeden Nankov, otoyol
güzergahının yerleşim
yerlerinden geçmeyeceğini ifade etti.
Kırcaali Haber

Yunanistan, sınır
kontrolünü sıktı

Yunan makamları, Bulgaristan ile sınır noktalarının kontrolünü sıktı. Kontrol, Bulgaristan ve
Makedonya'dan gelen otomobillerde artırıldı.
Yunanistan sınır yetkilileri, bunun nedeninin ülkemizle tüm sınır
kontrol noktalarında özel
tüketim vergisi kapsamına
giren malların
yasadışı ithal
edilmesine
yönelik sık sık
girişimlerde
bulunulması
olduğunu bildirdiler.
Yakın zamana kadar Promahon ve Makas sınır
kapıları yasadışı olarak ithal edilen sigara, alkol ve
benzinin ana güzergahıydı. Halen diğer kontrol noktalarından yasadışı yollardan ithal etme girişimleri var.
Sadece Bulgar otomobilleri kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmakla kalmaz, aynı zamanda ülkemizden
giren tüm araçlar sıkı kontrolden geçiriliyor.
Bazı Yunanlılar, Sırplar, Makedonlar, hatta Almanlar
ve İtalyanlar bir günlük gözaltına alındı.
Yasada para cezası uygulanması ve hem yasadışı
ithal edilen ürünün hem de taşıdığı araçların müsadere edilmesi öngörülmektedir.

Bulgaristan, ölüm oranı bakımından dünya üçüncüsü
Bulgaristan yine üzücü bir sıralamanın ön sıralarında
yer alıyor. Bu kez nüfusun ölüm oranı söz konusudur.
World Factbook’ta yayınlanan 2017 yılına ilişkin CIA
verilerine göre ülkemiz, 1000 kişilik bir nüfusta 14,5
ölüm ile dünya üçüncüsüdür.
Sıralamada ön sıralarda çoğunlukla Afrika, Balkan
ve eski Sovyet Cumhuriyetleri yer almaktadır.
Birinci sırada 1000 kişi başına 15 ölüm düşen Güney
Afrika ülkesi Lesotho bulunuyor. Bunu 1000 kişi başına
14,6 ölüm düşen Letonya takip ediyor.
Bulgaristan’ın yanında benzer bir ölüm oranıyla dördüncü sırada Litvanya yer alıyor. Üzücü sıralamanın ilk
10’unda Ukrayna, Gine-Bissau, Çad, Sırbistan, Rusya
ve Afganistan da var.
Son yıllarda ülkemiz her zaman bu üzücü sıralamada
ön sıralarda yer aldı, ancak ilk kez yukarıya tırmandı
ve şimdi ilk üçte yer aldı.
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Çin Şirketinden, Belene Nükleer Enerji Santrali projesine ilgi
Mecliste kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, şubat
ayı ortasından bu yana
Çin'in en büyük devlete
ait nükleer enerji şirketi
olan “CNS” tarafından
Belene Nükleer Enerji
Santrali inşaatı projesine büyük bir ilgi olduğunu bildirdi. Çin şirketinin,
bu projeyle ilgilendiğini
belirten Ulusal Elektrik
Şirketi'ne (NEK) bir mektubu sunduğunu belirtti.
En e r j i B a k a nı ay rıca Avrupa Yatırım
Bankası'nın da bu projeyi finanse etme olasılığının bulunduğunu bildirdi.
Petkova, bankanın menfaatinin aynı zamanda
projenin finansal olarak
nasıl yapılandırılacağı ve
getiri ile kârın ne olacağı ile ilgili birçok sözleş-

Nükleer Enerji Santrali
ve Enerji Bakanlığı uzmanları yer alıyor. Böylece Meclis tarafından
belirlenen süre içinde
bu teklifleri yapabilir ve
hazırlanacak analizler
temelinde ilerleyebiliriz”
diye sözlerine ekledi.
Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan
Bakan, “Ulusal Meclise
herhalde Belene projesi için farklı seçenekler
önerilecek. Bu seçenekler, ekonomik ve finansal bir gerekçeye

meyle de bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
Temenujka Petkova,
2 Mart'ta alınan Ulusal
Meclis kararının sıkı bir
şekilde uygulanacağını
ve Belene Nükleer Enerji
Santrali ekipmanının en

rasyonel kullanımı için
çeşitli seçenekler ve
tekliflerin gerekli zaman
dilimi içerisinde Meclise
sunulacağını da sözlerine ekledi. Çin şirketinin sunduğu mektubun
taslak kararda yer ala-

cağını söyleyen Bakan,”
Biz böyle bir teklif hazırlıyoruz. Bakanlıkta bir
çalışma grubu kuruldu.
Bu grupta Bulgaristan
Enerji Holdingi (BEH),
NEK, Devlet Radyoaktif
Atıklar İşletmesi, Belene

Belediyelerin devlet bütçesinden faizsiz bir kredi
almak istemeleri halinde
bu önlemler Maliye Bakanı Vladislav Goranov
tarafından onaylanmalıdır.
2018'de mali kurtarma
önlemleri alınan belediyelerin listesinden çıkan
belediyeler 21'dir.

Onlar Sozopol, Sungurlare, Byala, Bregovo,
Vidin, Borovan, Krivodol,
Mizya, Oryahovo, Kırcaali, Teteven, Georgi
Damyanovo, Belovo, Velingrad, Lesiçevo, Belene,
Vetovo, Sliven (İslimye),
Banite, Devin ve Mineralni
Bani’dir (Meriçler).
Maliye Bakanlığı, onların
benimsediği kurtarma önlemlerinin olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.
Bakanlığın istatistiklerine göre 2016, 2017 ve
2018 yıllarında mali zorluk çeken belediyelerin
listesine giren dokuz belediye Simitli, Strumyani,
Dimovo, Sapareva Banya, Septemvri, Pernik,
Nedelino, Çepelare ve
Stambolovo'dur.
Kırcaali Haber

13 belediyenin mali durumu kötü
Maliye Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı sonu
itibariyle 13 belediyenin
mali durumu kötü. Bu belediyeler, daha iyi bir finans yönetimi eğilimi gözlenen tüm belediyelerin
sadece yüzde 4,9'udur.
Bir yıl önce 32 belediye,
ya da belediyelerin yüzde
12'sinden fazlası finansal
zorluk çeken belediyeler
olarak sınıflandırılmalarına ilişkin üç, ya da daha
fazla kriteri karşılıyordu.
Şu anda zorluk çeken 13
belediye Simitli, Strumyani, Belogradçik, Gramada,
Dimovo, Koçerinovo, Rila,
Sapareva Banya, Septemvri, Pernik, Nedelino,
Çepelare ve Stambolovo.
Onlar, gelirlerini artırma,
ya da giderlerini azaltma
gibi mali kurtarma önlem-

leri almak zorunda kalacak.
Ülkedeki belediyelere
ilişkin veriler, giderlerinin
yüzde 49,39'unun maaş
ve sosyal güvenlik katkılarına gittiğini ve yatırımların ise giderlerinin yüzde
12, 35'ini oluşturduğunu
göstermekte.

Kamu Denetçisi Manolova, Bireysel İflas Kanunu hazırlıyor
Kamu Denetçisi Maya
Manolova tarafından 27
Mar t'ta Sofya Avrupa
Evi’nde sunumu yapılan
Bireysel İflas Kanunu tasarısı sayesinde bazı vatandaşların kamu hizmet
şirketlerine sürekli borçlu
olmasına son verilecek.
Vefat etmiş borçluların
varislerine tekeller tarafından icra takibi başlatılması uygulamasına da
son verilecek.
Manolova, “Bulgaristan,
Bireysel İflas Kanunu olmayan tek Avrupa Birliği ülkesidir. Milyonlarca
Bulgaristan vatandaşının
borcunu ödeme imkanı
yoktur, bu durum da onla-

rın hayatlarının yıkılmasına ve geleceğini kaybetmelerine sebep oluyor”

diye kaydetti.
Kamu Denetçisi, “Bireysel İflas Kanunu tasarısı
üzerinde çalışıyoruz. Şu
anda konseptini hazırlıyoruz” dedi. Manolova,

geçen yıl Meclis, bireysel
iflasla ilgili hükümleri Sivil Mahkemeler Hakkında
K anun’una
eklemeyi
reddetmesinden sonra
uzmanlardan
oluşan bir
ekip toplayarak, kanun
hazırlamaya
baş ladığını
söyledi. Teklifler, GERB
partisi tarafından sunulan
Sivil Mahkemeler Hakkında Kanun’unda değişikler
yapılmasına ilişkin kanun
tasarısının birinci ve ikinci okumaları arasında

Meclise sunulmuştu.
Şu anda 5 yıllık bir borç
ödeme süresi ve doğal
gaz, elektrik, su, cep telefonu ve başka faturalara
ilişkin periyodik ödemeler
için 3 yıllık başka bir süre
vardır. Bu süreler dolsa
bile borçlar devam ediyor. Tüketici, ödeme süresi doldu diye itiraz etse
bile ondan zorla para
alınmadığı takdirde borçlar duruyor ve tüketici isterse onları ödeyebiliyor.
Ancak mutlak bir ödeme
süresi getirilirse, 10. yıldan sonra borç ödeme
yükümlülüğü kaldırılmış
olacak.
Kırcaali Haber

sahip olacaklar. Böylece bir yandan tüm bölgenin enerji güvenliğini
sağlamak, öte yandan
kar elde etme fırsatına
sahip olmak için Bulgaristan açısından en iyi
karar alınmasına imkan
olacak” dedi.
Petkova, “Projenin bölgesel, Balkan düzeyinde
uygulanmasına yönelik
fırsatlar var, ancak diğer
tüm olası seçenekleri
hariç tutmamak lazım”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Kolbastı dansı Bulgar
milliyetçileri rahatsız etti
Bulgaristan'da Türklerin nüfus olarak en yoğun
bulunduğu Kırcaali’ye bağlı Mestanlı ilçesindeki bir anaokulunda Türk çocuklarının oynadığı
Trabzon’un kolbastı dansı koalisyon hükümetinin
ortağı aşırı milliyetçi VMRO partisini rahatsız etti.
Söz konusu partinin Kırcaali teşkilatı, savcılığı
göreve çağırarak Türk çocuklarına ana dillerinde
şarkı söyletip dans ettiren anaokulu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.
Türk çocuklarının velileri de, Başbakan Boyko
Borisov’a seslenerek, hükümet ortaklarının tutumunu gözden geçirmesini istedi.
Anaokulundan yapılan açıklamada ise, çocukların folklor programı çerçevesinde Türk danslarının
yanı sıra Bulgar ve Rus dansları da yaptıklarını,

VMRO partisinin amacının provokasyon olduğu
vurgulandı.
Milliyetçilerin bu tutumuna Bulgaristan’daki Türk
Sivil Toplum Kuruluşlarından da tepkiler geldi.
Kırcaali’de faaliyet gösteren Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Müzekki Ahmet, bu tür saldırıların ülkedeki azınlıkların haklarını kısıtlamaya
çalışan Bulgar etnik milliyetçilerin kötü niyetlerini
göstermektedir dedi. Ahmet: “Bulgar milliyetçileri
dilimize ve kültürümüze de el uzatmaya başladı.
Bulgaristan Anayasası ve Uluslararası anlaşmalar
ülkedeki etnik azınlıkların kültürel haklarını garanti
altına almıştır. Anaokullarında ve okullarda etnik
azınlıkların kültürünün yaşatılması ile ilgili çok sayıda proje gerçekleştirilmektedir. Hatta Eğitim Bakanlığı bu tür projelere maddi destek sağlamaktadır. Bu tür etkinlikleri aşırı milliyetçi partiler siyasi
malzeme olarak kullanmasınlar. Bulgaristan’da
Türk azınlığı var oldukça, onların dili de, kültürü
de yaşayacaktır. Buna kimse engel olamayacaktır” diye ifade etti.
Üyelerinin çoğunun Türklerden oluştuğu DOST
Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan da bir deklarasyon yayınlayarak anaokulundaki yönetime
destek verdi, milliyetçilerin girişimini kınadı.
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Bulgaristan'da Türk Mimara Ödül

"Bulgaristan'ın önde gelen
basın kuruluşlarından 24 Saat
Gazetesi, çıkar amaçlı olmayan girişimlerle topluma katkı
sağlayan kişileri teşvik eden,
geleneksel "Onurlu Bulgarlar"
ödüllerini dağıttı.
Bu yıl 16 'ncısı düzenle -

nen, Başbakan Boyko Borisov, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'nin de
katılımcılar arasında olduğu
törende, İstanbul'da "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan

Kilisesi'nin restorasyon ve onarımını yapan Türk mimar Fikriye
Bulunmaz'a özel ödül verildi.
Bulunmaz'a ödülü takdim eden
Bulgaristan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Vejdi
Raşidov, "Mimar Bulunmaz,
onurlu Bulgarların yanında

Filiz Hüsmenova, AP’nda
Türkçe öğretmenlerini ağırladı

Hak ve Özgürlükler
Hareketi'nin (HÖH) Avrupa
Parlamentosu (AP) Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı
(ALDE) Grubu Üyesi Milletve-

netmeni, 2005-2009 döneminde
eski Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Mukaddes Nalbant'tı.
Konuklar Hüsmenova ile ana
dilinin okullarda öğrenilmesin-

kili Filiz Hüsmenova, Avrupa
Parlamentosu'nda ülkemizden
gelen 25 Türkçe öğretmeni ve
eğitimcisini karşıladı. Onlar,
20-22 Mart 2018 tarihlerinde
Belçika'nın başkenti Brüksel'de
ziyarette bulundu. Grubun yö-

de karşılaştıkları sorunlar ve
bunların üstesinden gelmenin
yolları üzerine derinlemesine
bir sohbet etiller. HÖH Başkan
Yardımcısı Filiz Hüsmenova,
son 25 yılda ana dilini okuyan
öğrenci sayısının önemli oranda

azalmasının olumsuz eğilimi konusundaki kaygısını dile getirdi.
1992-1993 yıllarında ülkemizde
Türkçe okuyan öğrencilerin sayısı 114 bin iken bugün bu sayı
6 000'e kadar düşmüştür. HÖH partisinin ana dili eğitimi
için gerçek koşullar
yaratılması yönündeki pozisyonunun yanı
sıra, Uluslararası Ana
Dili Günü'nün kutlanması ve ana dilini popülarize eden başka
etkinlikler gerçekleştirilmesi için daha büyük bir arzuya sahip
olduğu kaydedildi.
Grup, Avrupa
Parlamentosu'nun işleyişi ve mevcut gündemiyle ilgili bilgi aldı.
Ziyaret programında
Avrupa Parlamentosu üyelerinin
çalıştığı komiteler, siyasi gruplar, karar verme prosedürlerini
detaylı bir şekilde tanıtan bir
sunum vardı.
Kırcaali Haber

onurlu bir yer alıyor." dedi.
Raşidov, 7 Ocak'ta Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ve
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile
yeniden hizmete açılan Demir
Kilise'nin restorasyonuna emeği
geçen mimar Bulunmaz'ın 7 yıl
boyunca günde 15 saat çalıştığını söyledi. Raşidov, "Çökmek
üzere olan bir tarihsel ve kültürel anıtımız, Türkiye devletinin
yardımı ile bugün tüm ihtişamı
ile ayakta duruyor, ziyaretçilerini
hayran bırakıyor." dedi.
Ödül töreninin ardından AA'ya
açıklama yapan mimar Bulunmaz, "Çalışmalarımız 2011 yılında başladı. İlk 3 yılında zemin
araştırmasını yaptık. Son 4 yılda
boya ve dış cephe kaplamaları
iyileştirildi. Güçlendirme projesi hazırlandı ve 39 adet taşıyıcı kolon değiştirildi. 7 yıllık bir
emeğimizin ardından bu kilise
en az 150 yıl daha ayakta durabilecek." dedi.

Bulunmaz, ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, restorasyonda emeği geçen Taş Yapı
Temel Taşkın inşaat şirketi ve
diğer çalışma arkadaşları adına
aldığını aktardı.
Fikriye Bulunmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
26 Martt’a Bulgaristan'a yapacağı ziyareti sırasında iki ülke
arasında taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarının korunması
alanında ikili iş birliklerini daha
geliştirmesini umut ettiğini söyledi. Bulunmaz, bu iş birliği sayesinde her iki ülkede bulunan
tarihi ve kültürel anıtların bakım
ve onarımının kolaylaşacağını
belirtti.
Bulgaristan'ın seçkin siyasi,
kültür ve bilim adamlarının katılımı ile düzenlenen Onurlu Bulgarlar Ödülleri töreninde çeşitli
alanlarda çıkar amaçlı olmayan
girişimleri ile topluma katkı sağlayan kişiler ödüller verildi.AA

Kırcaalili Genç Güreşçi Deniz
İbryam, Bulgaristan Şampiyonu Oldu
Kırcaalili güreşçi Deniz Hikmet İbryam, Gorna Oryahovitsa kasabasında 18 Mart 2018 tarihinde düzenlenen Gençler Ferdi Bulgaristan Güreş Şampiyonası’nda birinciliği elde ederek şampiyon
oldu. Tartışmalı geçen güreş yarışmasında Kırcaali Kliment Oh-

ridski Lisesi 7. sınıf öğrencisi, 42 kg kategorisinde mücadele eden
45'den fazla yarışmacıya galip gelerek, birinciliğe ulaştı.
Kazandığı altın madalya ile Deniz İbryam madalya sayısını 30'un
üzerine çıkarmayı başardık. Bulgaristan şampiyonalarından başka
yetenekli güreşçi, yurt içi ve yurt dışında yapılan uluslararası turnuvalarda da birçok birincilik elde etmiştir. KH
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