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Türkiye-AB ilişkileri Sofya'daki Konferansta Tartışıldı
Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye'de insanların yüzde 79'u AB'ye pozitif bakmakta ancak sadece yüzde 30'u
Türkiye'nin kısa vadede AB'ye
üye olabileceğine inanmaktadır." dedi.
Türkiye"nin Sofya Büyükelçiliği
organizasyonunda ve Bulgaristan'daki Pan Avrupa Vakfı'nın
yardımı ile başkent Sofya'daki
Merkez Orduevi'nde düzenlenen konferansta Türkiye-AB
ilişkilerinin bulunduğu yer ve
geleceği tartışıldı.
İK V Başkanı Zey tinoğlu,
Türkiye'de insanların yüzde
79'unun AB'ye pozitif baktığını
belirterek, vize serbestisi ve
Gümrük Birliği anlaşmasının
güncellenmesinin gündemde
olduğunu söyledi. Zeytinoğlu,
vize serbestisi konusunda Ukrayna ve Gürcistan'a muafiyet
sağlayan AB'nin, önemli ticari
ortağı olan ve üyelik müzakeresi
sürdürdüğü Türkiye'ye aynı tavrı
göstermemesini eleştirdi.
Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi
konusunda da sorun yaşadığını
aktaran Zeytinoğlu, müzakere-

lerin tıkandığı bir dönemde Türk
ticaret ve ekonomisinin de büyük sorunlarla mücadele ettiğini
ifade etti.
Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem vize serbestisi hem de

Gümrük Birliği modernizasyonu
konusunda fikirlerimizi söyledik.
Biz bir an önce bu görüşmelerin başlatılmasını istedik. Siyasi
ambargoyla bu görüşmelerin
durdurulmasının yanlış olduğunu dile getirdik. Aslında komşu-

Filibe’de Açılan “Sağlıkçıların Fırçalarıyla
Türkiye’nin Renkleri” Sergisine Büyük İlgi

Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğunun himayesi altında düzenlenen “Sağlıkçıların Fırçalarıyla Türkiye’nin
Renkleri” adlı resim sergisi
büyük ilgi uyandırdı. Eserlerine
Boris Hristov Kültür Evi fuayesinde yer verilen sağlık çalışanları, Filibelileri renkli tablolarından başka karma serginin
hikayesiyle de etkilediler.
Serginin resmi açılış töreninde hazır bulunan T. C. Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
sağlık çalışanlarına fikirlerinden
dolayı teşekkür ederek, kültürel
ve sosyal aktivitelerin iyi komşuluk ilişkileri açısından en iyi
köprü olduğunu söyledi.
Sergiye katılan konuklar arasında Filibe Belediye Meclis
Başkanı Savina Petkova, Valilik
Genel Sekreteri Borislav Dimov,
Pırvomay Belediye Başkanı An-

larımızın birçoğu da bu konuda
kazan-kazan temelindeki yaklaşımımızdan memnun."
Öte yandan konferansın açılış
konuşmasını yapan Türkiye'nin
Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da "AB'ye üyelik adaylığımızı gündeme getirdiğimiz
zamanlarda doğan bebekler
yetişip günümüzde emeklilik

yaşına yaklaşmış bulunuyor.
Ancak Türkiye'nin AB'nin tam
üyelik yolunda ilerlerken emekliliğe ayrılmaya niyeti yok." dedi.
Büyükelçi Ulusoy ayrıca "Türkiye, AB üyesi olmamasına rağmen bir Avrupa ülkesidir. Ancak,
AB Türkiye'ye kapılarını açmazsa gerçek bir medeniyet projesi
olamayacak ve Avrupa'nın entegrasyonu tam manasıyla tamamlanamayacaktır." görüşünü
savundu.
Konferansa katılan Türkiye
Dışişleri Bakanlığı AB Daimi
Temsilcisi Faruk Kaymakçı da
AB'nin terörle mücadele alanındaki yaklaşımını eleştirdi.
Kaymakçı, AB'nin DEAŞ'ı terör
örgütü olarak kabul ederken,
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasının koridorlarında
bile gösteri yapabilen terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini engellememesinin düşündürücü
ve ters bir yaklaşım olduğunu
dile getirdi.
Türkiye'nin DEAŞ'ın yanı sıra
PKK'nın uzantısı diğer örgütleri ve FETÖ'yü de AB'nin terör
örgütleri listesinde yer almasını
ve bu örgütlerin faaliyetlerinin
engellenmesini istediğini kaydeden Kaymakçı, AB'nin terörle
mücadele "çifte standart" uyguladığını vurguladı. AA
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gel Papazov, fahri konsoloslar,
toplumun önde gelen isimleri,
üniversite hocaları ve sanatseverler de yer aldı.
Serginin tanıtımını yapan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkla İlişkiler,

Basın ve İletişim Birimi Sorumlusu Antropolog Uzm. Rabia
Onur Cansız, “Sağlıkçıların Fırçalarıyla Türkiye’nin Renkleri”
adlı resim sergisinde yer alan
tuval resimleri ve yağlı boya
Devamı 3’de
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Hoş Geldin Kur’an Ayı, Hoş Geldin Kutlu
Misafir, Hoş Geldin Mübarek Ramazan Ayı
Sonsuz Merhamet, Nihayetsiz Rahmet sahibi
Yüce Allah’ın Adıyla..
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah biz insanları
en güzel şekilde yaratmış, değer vermiş, muhatap kabul etmiş, hayatımızı huzurlu anlamlı
ve hikmetli kılmak üzere
ilahi kitaplar göndermiş,
örnek olmak, rehberlik
etmek ve kitapları tatbik
etmek üzere de Peygamberler göndermiştir. Kullarını varlık ve yokluk ile
imtihan eden, saymakla
bitiremediğimiz kadar
çok nimetler ihsan eden,
gören gözümüzü, duyan
kulağımızı, sağılıklı bedenimizi ihsan eden,
gafletten kurtarmak, günahlarımızı bağışlamak,
sevap ve mükâfatlarımızı
arttırmak üzere de “Evveli rahmet, ortası mağfiret, son on günü de Cehennemden azat vesilesi
olan” Ramazan ayını biz
Ümmeti Muhammed’e
lütfeden Cenab-ı Hak’tır.
Ancak O’na ibadet eder
yalnız O’ndan yardım dileriz. Yeryüzünün Halifesi kılınan Hz. İnsan, inişli
çıkışlı bir hayatın sahibidir. Ramazan’a sıhhat ve
afiyetle ulaşıp, bilinç ve
şuurla idrak etmek, taat
ve ibadetle geçirmek,
ramazan ayında elde
ettiğimiz güzel vasıfları da muhafaza etmeye
çalışmak Nebevi öğretilerdendir. Zira Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s)
Recep ve Şaban aylarında “ Allah’ım Receb
ve Şabanı bizlere mübarek kıldığın gibi bizleri
Ramazana ulaştır” diye
dua ettiler. Receb ayında nafile oruçlar tuttular, şaban ayında nafile
oruçlarını arttırdılar, Ramazana hazırlık yaptılar.
On bir ayın sultanı Ramazan ayı adeta sultanlara yakışır bir ihtişam
ve azametle geldi. İdrak
ettiğimiz her bir mübarek
gece Ramazanı müjdeledi, hedef noktamızın
manevi bir eğitim dönemi olan Ramazan ayı olduğu vurgulandı.
Regaip’te Kullarına
Şahdamarlarından daha
yakın olan, dua edin ki
dualarınızı kabul edeyim
buyuran Yüce Allah kullarına hitaben yine “Yok
mu? Hasta olan şifa

vereyim... duaları olan
kabul edeyim” buyurdu,
yeryüzü semasına rahmeti ile tecelli etti.

Kur ’an kavramı: en
çok okunan sürekli okunan kitap manasındadır.
Bundan dolayıdır ki Pey-

Beyhan MEHMED
Miraç kandilinde “ Manevi yükselişlerimizi” ihsan eden Yüce Mevla,
kasvetli ve hüzünlü bir
dönemi, Hz. Peygamberin şahsında ilahi bir
yolculuk ve ona atfen de
Ümmetine hikmetli müjdeler ihsan etti, moral ve
motivasyon verdi.
Beraate, kullarına genel
Af ilan etti, Peygamberine şefaati Uzma hakkı
ihsan etti. Adım adım
Ramazan ayının manevi
atmosferine Cenab-ı Hak
kullarını hazırladı.
Ramazan ayı, Kur’anın
nazil olmaya başladığı,
İslam’ın beş temel esasından biri olan Orucun
farz kılındığı, ihtiyaç sahibi insanların gözetildiği,
iftarlar sayesinde lokmaların paylaşılarak “ Halilibrahim sofraları” kılındığı, bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin
idrak edildiği... bilinçle bu
merhaleler idrak edilerek
Bayramlara ve Rıza-i bariye ulaşıldığı bir Manevi
Mevsimdir.
Ramazan Ayı Kur’an
ayıdır.
Hz. Muhammed (s.a.s)
kırk yaşında iken, muhasebesini yapmak ve
Allah’a inandığı halde
şirk koşan Mekke toplumuna dua etmek üzere
Hira mağrasına defalarca gitti... O’nu Alemlere
Rahmet olarak, En güzel
ahlak ile son Peygamber kılarak Nübüvvetini “
Yaratan Rabbinin Adıyla
Oku” vahyi ile Tebliği vazifesini Kadir gecesinde
ihsan etti...Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini
de adeta Ümmeti Muhammede bir kader gecesi olarak ihsan etti...

gamberimiz “Sizlerin en
hayırlıları Kur’an-ı öğrenen ve öğretenlerdir”
buyurmuşlardır. Kur’an
inanlara yol gösteren,
rehberdir. Şifa ve Müminlere Rahmet olarak

sun birçok camilerimizde mukabelelere devam
edilmektedir. Bununla
birlikte Ramazan ayında
bir de Kur’anın mealini
dikkat ve iz’an ile okumak
gerekmektedir. Yaratıcım
bana ne buyuruyor, benim hayrımı ve iyiliğimi
murad eden Yüce Allah
neleri emrediyor, neleri
yasaklıyor, v. b. birçok
konuların cevaplarını bulacağımız Yüce Allah’ın
biz kullarına gönderdiği
son evrensel mesajını
bu hikmetler ile okumalıyız. Mevlam Cümlemize
Kur’an-ı Kerimi aslından
okumayı, anlamayı ve
hassaten Peygamber
Efendimizin Hadisleri
ile birlikte hayatımıza
taşımayı, gündem yapabilmeyi nasip eylesin. (
Âmin).
Ramazan Oruç Ayıdır.
Yüce Allah “ Ey iman
edenler oruç tutmak siz-

ibadetleri kendisi içindir,
oruç müstesna O benim
içindir, mükâfatını da bizatihi ben vereceğim”
müjdesini verir Cenab-ı
Hak. Oruç tutanlar için
cennette Reyyan kapısı olduğunu ve “ Allah’a
inanarak, mükâfatını ondan bekleyerek orucunu
tutanın günahlarının af
oluğunu” müjdeleyen
Peygamberimiz (s.a.s),
orucun güçlü irade ve
ahlaki değerler kazandırması gerektiğini “ oruç
tuttuğu halde, yalanı ve
usulsüzlüğü yapanın aç
kalmasına Yüce Allah’ın
ihtiyaç duymadığını ifade
eder. Oruç ibadeti müminleri adeta melekleştirir. Melekler yemez içmezler, nurdan yaratılmış
cinsiyeti olmayan, sürekli
taat ve ibadette olan varlıklardır. Müminler de seher saatindeki sahurdan,
akşam namazına kadar

oruçluyum” derler oradan
ayırırlar. Oruç sayesinde
ihtiyaç sahibi insanların
yaşadıkları zorlukları
yakinen yaşamış olan
müminler, daha duyarlı
olurlar böylelikle onları
yeniden topluma kazandırabilmek için yardım
ellerini uzatırlar fakirlere
ve böylelikle dualarına
nail olurlar.
Kıymetli müminler Ramazan ayında Başmüftülüğümüz, İslami Eğitim
kampanyası düzenliyor.
Sizlerin yardımları ve
katkıları ile Bulgaristan
genelinde Kur’an kurslarının arttırılması, irşad
faaliyetlerinin ve etkinliklerin çoğaltılması hedefleniyor. Gündüzleri oruç,
iftarda sevinç anı ve paylaşma, müteakip Teravih
ile esenlik ve rahatlama,
gece sahura kalktığımız
zaman Teheccüt ve niyaz ile vaktimizi verimli
kılacağımız Ramazan
ayının ardından Cenab-ı
Hakkın Rızası ve Muhabbeti ile Ramazan Bayramına ulaşacağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi Peygamberimizin
Müjdesina nail eylesin “
Kim Allah’a inanarak ve
mükafatını ondan bekleyerek Ramazan ayını (
gündüzleri oruçlu, geceleri beş vakit namaz ile
birlikte Teravihi) ikame
ederse geçmiş günahları
bağışlanır. Bütün güzellikleri ihtiva eden ramazan ayında kazandığımız
güzel vasfıları muhafaza
edebilmeyi, dünyanın
ramazan, ukbamızın
Bayram olmasını niyaz
ederim.En güzel isimlerin sahibi Yüce Allah
ilmimizi arttırsın, ahlakımızı güzelleştirsin, ihlas
ile ibadetimizi kolaylaştırsın, dualarımızı kabul
buyursun...
Müşterek dualarla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü

gönderilmiştir. Peygamberimizin önemli sünnetlerinden biri de mukabeledir. Halkalar halinde
ramazan ayında Kur’an-ı
hatmetmektir. Hamdol-

den öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz
kılındı, umulur ki ittika
edenlerden olursunuz “
buyurmaktadır. Kudsi hadiste de “ kulumun bütün

yemezler içmezler, evli
oldukları halde fiili birliktelik yaşamazlar, hırs
hasetle hareket etmezler, münakaşa ve tartışma ortamlarında “ Ben

Not: 15.05 Salı akşamı ilk Teravih Namazı
kılanacak.16.05.18 Çarşamba günü ramazan
ayı başlıyor ilk oruç günümüz olacak.
10.06.18 Pazar akşamı
Kadir Gecesidir.
15.06.18 Cuma günü
Ramazan Bayramın 1.
günüdür
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Juncker’den Yüksek İslam Şurası’nın mektubuna cevap
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı JeanClaude Juncker, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam
Şurası’nın savcı Nedyalka
Popova'nın İslam karşıtı
söylemleri konusundaki açık mektubuna yanıt
verdi.
21 Mart 2018 tarihinde
“13 İmam Davası” olarak
bilinen Ahmed Musa ve
13 imama karşı yürütülen
antidemokratik ideoloji
vaazı verme davasının
savcısı Nedyalka Popova,
Müslüman ve Türk nüfusunun artması nedeniyle
ülkenin geleceğinin tehdit
altında olduğunu kaydederek, Bulgaristan'daki
Müslüman topluluğunu
ülkenin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak
niteledi.
Popova, bir haber sitesine verdiği mülakatta
şu ifadeleri kullandı: “İstatistiklere göre Bulgaristan’daki Müslümanlar
nüfusun yüzde 10-12’sini
oluşturuyor. Ve daha az
olacaklarını düşünmek
için hiçbir nedenimiz yok.
Tam aksini düşünmemiz
lazım. Yurt dışında bulunan Müslümanların ülkeye dönüşü, Türkiye’ye
göç edenlerin bir kısmının evlerine geri dönmesi ve doğurganlığın teşvik edilmesiyle bu oran
artacaktır. Onlar yüzde
30’a ulaştığında ar tık
devletimiz tehdit altında
olacaktır. Bu, seçimlerde
kolayca manipüle edilebilen monolitik kimliğe
sahip bir insan kitlesidir.
Onlar, neredeyse askeri
bir yapı gibidir. Gidin ve

oy verin dediğinde giderler... Ve parlamento üyelerinin yüzde 50'sinden
fazlasının başka bir dine
mensup olduğunu, Cum-

hurbaşkanımızın, Başbakanın, Belediye Başkanımızın başka bir dinden
olduğunu göreceğimiz zaman da gelecek. Eski Hıristiyan Avrupa'da başka
bir dine mensup daha kaç
tane belediye başkanının
var olduğunu biliyor musunuz? Ve kabul ettiğimiz
Avrupa’nın bu Hıristiyan
değerlerini koruyacağımızı düşünüyor musunuz? Ve kendimizde en
çok değer verdiğimiz şey
bizi öldürecek. Bu, sağduyu sahibi insanlara yönelik bir sinyaldir. Şu anda
kaç kişi bunun farkında
ve üzerinde düşünüyor?
Şimdiye kadar sadece
yasal olarak hareket ediyoruz. Kanundan çıkıldığı
zaman kötü olacak... Bence kimi zaman kamuoyu
ve vatandaşlar çok daha
az önemli meselelerle ve

Onlar aynı zamanda görüş ve fikir beyanlarında
bulunmaktan kaçınıyor.
Sanki en az direnç çizgisi takip ediliyor. Sözde
kamuoyu görüşü diye bir
şey var, sesimizin duyulmasını istiyoruz, ama aynı
zamanda herkes görüşünü dile getirmesinin hayatını, hedeflerini ve emellerini etkileyip etkilemeyeceğine bakıyor. Aslında,
gerçekten önemli konular
tartışılmıyor”. (Mülakat, 23
Mart 2018 tarihinde ulusal
medyalarda yayınlandı).
Bulgaristan Müslümanları Başmüf tülüğü bu
söylemlere karşı sert tepki verdi ve Yüksek İslam
Şurası, 3 Nisan 2018 tarihli ve 844 sayılı kararıyla
Avrupa kurumları da dahil
olmak üzere tüm ulusal ve
uluslar arası kurumlara
açık mektup gönderdi.

suçlar görülüyor, örneğin
Müslümanlara ve Türklere karşı nefret beslemek
ve aşılamak, dini ve etnik temelde ayrımcılık,
yabancı düşmanlığı, İslamofobi, nefret söylemi
vb. Bu, hatta Müslüman
nüfus sayısını sınırlamak
için harekete geçmek
için bir teşviktir. Bu söylemler, Bulgaristan'daki
Müslüman topluluğunun
ülkenin ulusal güvenliğine
yönelik bir tehdit oluşturduğunu ima etmektedir.
Bu söylemler, şu anda
Avrupa Birliği Konseyi'ne
başkanlık eden demokratik bir devlet savcısına
yakışmıyor. Söylem, basılı yayın veya başka kitlesel iletişim araçlarıyla
dini temelli nefret yaymak
gerekçesiyle yürütülen bir
davanın savcısının dini
temelli nefret yayması

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi, başkent Sofya'da
"Yoksulluk, Sefalet ve
Rüşvete Hayır" konulu
miting düzenledi.
Mitingde konuşan Bulgaristan Sosyalist Partisi
lideri Korneliya Ninova,
küçük bir azınlığın zenginleşirken, büyük çoğunluğun fakirleşmeye
devam ettiğini belirterek,
"Bu adaletsizliğe son
vermeliyiz." dedi.
Ninova, nüfusu 7 milyon olan Bulgaristan'da
400 bini aşkın vatandaşın aylık 250 avroluk gelirle yaşamak zorunda
olduğunu söyledi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
ise emekçilere bir tebrik mesajı yollayarak, 1
Mayıs'ın "kültür ve sınır

ötesi bir bayram" olduğuna vurgu yaptı.
Bulgaristan'ın başlıca
büyük şehirlerinde mitingler düzenlenirken,

nan Pırvomay (Birmayıs) kentinde 1 Mayıs
kutlandı.
Kentte yaklaşık 70 yıldır 1 Mayıs ve İlkbahar

hükümet karşıtı sloganlar atıldı.
Birmayıs'ta 1 Mayıs
Bulgaristan'ın Filibe
kenti yakınlarında bulu-

Kültür Günleri birlikte
kutlanıyor.
Pır vomay Belediye
Başkanı Angel Papazov,
burada yaptığı konuşma-

da, kutlamalar dolayısıyla Yunanistan, Romanya,
Sırbistan ve Türkiye'den
onursal konuklar davet
ettiklerine işaret ederek,
"Komşularımızla
birlikte daha güçlü, daha mutluyuz." dedi.
Kutlamalara katılan Türkiye'nin
Filibe Başkon solosu Hüseyin
Ergani, A A muhabirine yaptığı
açıklamada, bayram dolayısıyla Pır vomay'da
bulunmaktan ve
bu belediyenin
Türkiye'nin deneyimine değer verdiğini duymaktan memnun olduğunu paylaştı.
Kutlamalar kapsamında
konuklar, birlikte halay
çekti. AA

konularla ilgileniyorlar.
Ulusal güvenlik ve önemli
konular söz konusu olduğunda herkes sessiz kalıyor ve köşesine çekiliyor.

Açık mektupta şu ifadeler yer aldı: “Bu konuşmada Ceza Yasası ve Ayrımcılığa Karşı Korunma
Yasası kapsamındaki tüm

göreviyle çelişen bir davranıştır...”
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gönderdiği mektupta
Başmüftülüğüne gündeme getirilen konuyu dikkate alacağına ve hatta
yetkili olarak ilgilenmesi
için sorunun AB Adalet
Komiseri Vera Yurova’ya
iletildiğine kanaat getirdi.
Meclis Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu
savcıya karşı cezai işlem

başlattı. Başsavcı Sotir
Tsatsarov ise Başsavcılığı bünyesindeki yetkili
makamların olayla ilgili
inceleme başlatacağını
duyurdu.
Arık mayıs ayındayız,
ama soruşturma ve inceleme sonuçları hakkında
hala bir bilgi yok. Müslüman Cemaati ise olayla
ilgili gelişme bekliyor ve
hatta Başmüftülüğünden
bunun hesabını soruyor.
Kırcaali Haber

Filibe’de Açılan “Sağlıkçıların
Fırçalarıyla Türkiye’nin Renkleri”
Sergisine Büyük İlgi

Bulgaristan'da 1 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

1. sayfadan devam
tabloları, sadece sağlık
çalışanları tarafından yapılmıştır. Çalışanlarımız 8
yıldır resim derslerine katılıyor. Öğretmenleri, hastanede hemşirelik yapan
Sema Efe’dir. Eğitim, çalışma saatlerinden sonra
eğitim merkezinin salonlarında gerçekleştirilir. Bu
tür aktiviteler çalışanlarımızın motivasyonunu arttırır ve aralarındaki sosyal
bağlantıları güçlendirir, bu
yüzden hastane yönetimi
tarafından desteklenir.
Şimdiye kadar örnek teşkil eden hastane çalışanları, 7'si yurt dışında olmak üzere 75'in üzerinde
sergiye imza attılar” diye
konuştu.
Hemşireliğin yanı sıra
hastanede resim öğretmenliği yapan Sema Efe,
2016 yılında kendisine
meme kanseri tanısı konulunca resim yapmaya
nasıl başladığını anlattı.
Sema Efe, şunları ifade
etti:” Tedavi ve ağır süren kemoterapi sırasında
doktorum resim çizmemi
veya başka bir aktivite
bulmamı tavsiye etti. Aynı
zamanda amansız hastalıkla mücadele eden karısı
ile birlikte yaklaşık altı yıl
boyunca resim derslerine
katıldık. Bir gün Sağlık
Bakanlığının, Sağlık Çalışanları Günü dolayısıyla
bir resim yarışması yapılacağını bildirdiğini öğrendim. Bu yarışmada büyük
ödülü ben kazandım”.
Sema Efe, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi’nin
kendisine ağır süren tedavi sürecinde ve terapi
olarak hastalara yardım
etmenin yanı sıra sağlık
çalışanlarının hayatlarına renk katacak bir hobi
olarak resim kursları düzenlemekle görevlendirdiğini belirtti. Bu geleneğin

hastanede çok başarılı bir
şekilde gelişmeye devam
ettiğini ifade etti.
Özel olarak serginin
açılışı için Filibe’ye gelen
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Türk
Sanat Müziği Korosu’nun
verdiği konser, katılımcılar
tarafından beğeniyle dinlendi.
Sağlıkta asırlık deneyim

Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi,
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık
Bilimleri Üniversitesi kontrolünde olup, Türkiye'nin
en büyük kamu hastanesidir. 1881'de kurulan hastane, "Gureba Hastanesi"
olarak çalışmaya başladı.
Bugün hastanede, merkez kampüste bulunan 9
bloğun yanı sıra 5 bölge
polikliniği ve 5 ek idari
bina bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluşundan sonra sağlık hizmetlerine örnek olması fikriyle 1924'te Ankara Numune Hastanesi
olarak adlandırılan hastanenin günümüzde personel sayısı 3 731 kişidir,
hastanede 81 yoğun bakım ünitesi bulunuyor, yatak kapasitesi 982’dir. Ayrıca hastanede 34 farklı
uzmanlık alanında eğitim
ve 42 uzmanlık alanında
sağlık hizmetleri veriliyor.
Her gün hastanenin polikliniklerinde yaklaşık 7500
hastaya hizmet ediliyor,
acil serviste yaklaşık 600
hastaya acil yardım hizmeti veriliyor ve günde
ortalama 300 ameliyat
yapılıyor.
Hastanede birçok uzmanlık merkezi bulunuyor.
En son teknolojik ekipman ve deneyimli kadrosu
ile hastanede eş zamanlı
olarak eğitim, araştırma
ve diğer hizmet fonksiyonları gerçekleştirilmektedir.
Aynı zamanda ulusal referans hastanesi olarak
hizmet vermektedir.
Kırcaali Haber
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Kapalı yüzme havuzu, 25 yıl sonra tekrar hizmete açıldı
25 yıl aradan sonra Kırcaali Arpezos Kompleksi’ndeki kapalı yüzme havuzu düzenlenen törenle
tekrar hizmete açıldı.
Avrupa’nın modern spor
tesislerinden biri haline
gelen kapalı havuzun
açılış kurdelesini bizzat
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Milletvekili Adlen Şefket, Belediye Başkan yardımcıları
Müh. Katya Mitovska, Mümün Ali ve Veselina Tihomirova, Belediye Meclis
üyeleri ve şehirde sporun
emektarları kesti.
Bir nevi spor bayramına dönüşen açılış programına yüzlerce çocuk
ve genç, spor kulüpleri
temsilcileri, müteahhit
firma temsilcileri, sutopu
hakemleri ve vatandaşlar
katıldı.
Kapalı havuzun resmi
açılışı için belediye tarafından hazırlanan sürprizlerden biri, 155 x 84 cm
ölçülerinde havuz şeklinde devasa bir pastaydı.

lu spor salonu bulunuyor.
Tesis ayrıca ziyaretçiler
için kaplıca suyu ile tedavi
imkanı sunuyor.
Açılış töreninde konuşan
Belediye Başkanı, 25 yıllık bir aradan sonra olsa
bile spor tesisi açılışının
gerçekleşebilmesi için
Kırcaalilere, antrenörlere,
takımlara, şehirde sporun
emektarlarına gösterdikleri sabır için teşekkür etti.
Başkan Azis, ”Kırcaalinin bu önemli spor tesisinin, şehrimizin bir sonraki

Törene katılan herkese
ikram edilen pastadan
dolayı en çok mutlu olan
çocuklardı.
Kapalı yüzme havuzunun bulunduğu bina,
ko m p l e o n a r ımın d a n
sonra Avrupa’nın modern
spor tesislerinden biri haline geldi. Gençlik ve Spor

Bakanlığı ile yapılan proje sözleşme beledi, katma
değer vergisi (KDV) dahil
1 543 801 leva. Kırcaali
Belediyesi ile yapılan proje sözleşme bedeli KDV
dahil 451 539,18 leva ve
ek sözleşme bedeli 164
318,74 leva. Proje yüklenicisi firma Ustra Holding,

yapı denetimini yapan
kuruluş LR Konsultanti
DZZD’dir.
Kapalı yüzme havuzunun bulunduğu iki katlı
spor kompleksinde yetişkinlere ve çocuklara ait iki
havuzdan başka jakuzi,
buhar banyosu ve çeşitli
sporlar için çok fonksiyon-

Binlerce kişi Dambalı Tepesi’ne akın etti

B i n l e r c e k i ş i, ş i f a
aramak için Dambalı
Tepesi’ne akın etti. İnsanlar, asırlardan beri 5
Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede gün doğmadan önce tepeden taş
kütlesinden akan suyun
şifalı olduğuna ve kekeleme, tutulma, egzama
ve başka hastalıkları iyileştirdiğine inanıyor. Şifa
aramaya gelenler arasında yerlilerden başka tüm
Bulgaristan’dan gelenlerin yanı sıra Türkiye ve
Yunanistan’dan da gelenler vardı.
Gece tam saat 12.00’de
şifa aramaya gelenler,
buz gibi su dolu havuzlara atladı. Meşe korusunda çocuk ağlamaları
duyuldu. Sudan çıkınca
ebeveynleri çocuklarını
kurulayıp, giydirmek için

yakılan ateşlerin yanına
götürdüler. Ebeveynler,
hastalıktan kur tulma
ümidiyle çocuklarının
ıslak giysilerini çeşme

yanına bıraktı.
Geceyi Dambalı
Tepesi’nde geçirenler
arasında bulunan Mom-

çilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, “Asırlık
geleneği yerine getiriyoruz. Son yıllarda sadece
Bulgaristan'dan değil,

komşu ülkelerden gelen
insan sayısında da artış
olması geleneğin daha
popüler hale geldiğini

göstermektedir ” diye
kaydetti.
Momçilgrad Belediyesi, Dambalı’ya gelenler
için mükemmel bir organizasyon yaptı. Tepede nöbet tutan polis
memurları, itfaiyeciler
ve orman muhafaza
memurları vardı. Çeşmenin bulunduğu bölge
ise jeneratörle beslenen
projektörlerle aydınlatıldı. Çocuklar için ekmek
arası sandviç ve ayran
sağlandı. Çocukların ve
zor hareket eden kişilerin tepeye taşınmaları
için jeep arabaları sağlandı.
Sunay Hasan,” Özellikle her yıl insanların tepeye taşınmasına jeeplerle
katılan gönüllülere teşekkür etmek istiyorum” diye
ifade etti. Belediye Başkanı, geleneğin
normal bir
şekilde uygulanmasını
sağlayan ve
kaza meydana gelmesine
izin vermeyen it faiye,
polis ekiplerine ve orman
muhafaza
memurlarının şahsında
temsil ettikleri devlet
kurumlarına da teşekkür
etti.
Kırcaali Haber

büyük spor başarılarına,
geleceğin ulusal, Avrupa
ve hatta dünya şampiyonları yetişmesine katkıda bulunac ağından
eminim. Havuz, tamamen
en güncel gereksinimleri
ve Avrupa standartlarını
karşılamaktadır. Bu tesis
sayesinde bundan sonra
Bulgaristan’da su sporları ile ilgili olarak Kırcaali
hakkında başka bir düzeyde konuşulması lazım”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Gorna Krepost köyünde
geleneksel Maye Şenliği

Geleneksel olarak 1 Mayıs’ta Kırcaali’nin Gorna Krepost (Karallar) köyünde düzenlenen maye
şenliğinde para yardımı toplamak amacıyla sembolik yapılan açık artırmayla, türbeye bağışlanan
hayvanlar ve çeşitli eşyalar satılarak 10 000 leva
toplandı. Toplanılan paralar, gelecek yılki maye organizasyonu için harcanacak.
Geçen yıla kıyasla Gorna Krepost köyünde düzenlenen geleneksel maye şenliğine ilgi oldukça
büyüktü. Köy muhtarı Tuncay Şaban’ın ifadelerine
göre şenliğe etraf köyler Lülyakovo, Stremtsi (Göklemezler), Dolna Krepost sakinleri ve Türkiye’den
gelen çok sayıda göçmen olmak üzere yaklaşık
1500 kişi katıldı.

Alevi topluluğu tarafından düzenlenen maye şenliğini katılımıyla şereflendirenler arasında Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, HÖH Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet Şaban,
HÖH Milletvekili Adlen Şevket, HÖH Kırcaali İlçe
Başkanı ve Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Mümün Ali, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Tuncay Şükrü, HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Baş-

kanı Bayram Bayram ve kısa bir süre önce göreve yeniden seçilen Güney Bulgaristan Cem Vakfı
Başkanı Mustafa Ali bulunuyor.
Köyün doğusunda yerli Alevi halkının çok hürmet
ettiği erenler evliyası Hıdır Baba Türbesi bulunuyor.
Maye şenliğinde, türbede onun mezarı başında eller bağlanarak, dua okunuyor. Ayrıca camide Hıdır
Baba için okunan mevlit merasimi düzenleniyor.
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Alman şirketlerinin önündeki engelyolsuzluk ve işgücü sıkıntısı
Alman-Bulgar Sanayi ve
Ticaret Odası’nın bu yılki
Bulgaristan’da iş ortamına ilişkin anket sonuçları, Bulgaristan’da faaliyet
yürüten Alman şirketleri
önündeki en büyük sorunun nitelikli personel
sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Bu soruna rağmen
Alman girişimcilerin yarısı
bu yıl daha fazla yatırım
planlıyor.
Kuşkusuz ülkemizdeki
işverenlerin karşılaştığı
en büyük zorluklardan
biri, bitmek bilmeyen
göç, demografik kriz ve
Bulgaristan'da sunulan
eğitim kalitesinin yetersizliğinden kaynaklanan
nitelikli işgücü sıkıntısıdır.
İşletmelerin yüzde 48'i
yeni işçi almak istediğini,
yüzde 7'si ise işçilerin bir
kısmını işten çıkaracağını
söylüyor. Sonuçlar geçen
yılki ankete göre değişmedi.
Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 53) Bulgaristan'daki ekonomik durumu tatminkar bir şekilde
değerlendirmekte, yüzde
44'ü ise ülkedeki ekonominin genel durumunun
bu yıl içinde iyileştireceğine inanmaktadır. Şirketler, işleri konusunda daha
iyimser. Ankete katılanların yüzde 63'ü, işletmelerinin durumunun bu yıl
düzeleceğine inandığını,
yüzde 49'u ihracatın artmasına bel bağladığını
ve yüzde 46'sı 2018'de
daha fazla yatırım planladığını söyledi. Ankete
katılan Alman-Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası’na

üye olan şirketlerin yüzde
88’i, “Tekrar Bulgaristan’a
yatırım yapar mısınız?”
sorusuna olumlu cevap
verdi. Bir kıyaslama yapacak olursak, geçen yılki
ankete katılan şirketlerin

İşverenlerin planladığı iş
gücü maliyetlerindeki artış yaklaşık yüzde 10 oranında olacak. Yükselen iş
gücü maliyetleri ve yetersiz verimlilik de işverenleri
endişelendiriyor.

garistan'daki iş dünyası
önündeki başlıca zorluklar arasında yer almaya
devam ediyor. Katılımcıların yüzde 72'si yolsuzlukla ve suçla mücadelede
kaydedilen ilerlemeden

yüzde 90’ı olumlu cevap
vermişti.
Bu yıl da ülkemiz akademik eğitimin kalitesine
göre sıralamada son sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 20'sinden
biraz fazlası, ülkemizde
işgücü piyasasının gereksinimlerini karşılayan
uzmanlar yetiştirildiğine
inanmaktadır. Mesleki
eğitimde belli bir gelişme
var. Krizle başa çıkmak
için somut önlemler olarak yatırımcılar, yurt dışındaki vatandaşların ülkeye
çekilmesi, üçüncü ülkelerden işçi getirilmesi ve
eğitime yatırım yapılması gerektiğini düşünüyor.

Bulgaristan'ın Avrupa
Birliği'ne üyeliği, şüphesiz
ülkemizin rekabet avantajlarından biridir. Sorulara
yanıt verenlerin yüzde
83'ü bundan ya memnun,
ya da çok memnundur. Ülkenin Avro Bölgesine girişini destekleyen şirketlerin sayısı giderek artıyor.
Geçen yıl bu oran yüzde
42 iken bu yıl yüzde 48’e
yükseldi. Şirketlerin yüzde 36'sı ise tek Avrupa
para biriminin piyasaya
sürülmesinden endişe
duyuyor.
Yo l suz l uk , h uk u k u n
üstünlüğü olmaması ve
kamu ihale alımlarında
şeffaflığın olmaması, Bul-

memnun değil. Kamu yönetimine duyulan güven
asgari düzeyde olsa da
artış gösterdi. Siyasi ve
sosyal istikrar açısından
memnuniyet düzeyi Orta
ve Doğu Avrupa için ortalamanın biraz üzerindedir.
Bu, ekonomi politikasının
öngörülebilirliğiyle ilgili
değildir.
Vergi yükü ve iş gücü
maliyeti ile ilgili olarak
Bulgaristan bu yıl da anketi paralel olarak gerçekleştiren Orta ve Doğu
Avrupa'daki diğer 16 ülke
arasındaki sıralamada
sırasıyla birinci ve ikinci
olmak üzere bu yıl da ön
sıralarda yer almaktadır.

Bakan Nikolov: 400 milyon avroluk proje teklif çağrısı açılacak
Loveç (Lofça) şehrinde düzenlenen "Sanayi Bölgeleri - Bölgelerin
Ekonomik Büyümesinin
Anahtarı" forumunda konuşan Ekonomi Bakanı
Emil Karanikolov, “Bulgar
şirketlerinin yararlanabileceği yaklaşık 400 milyon
leva tutarında finansman
desteği sağlanacak İnovasyon ve Rekabetçilik
Operasyonel Programı
kapsamında teklif çağrısı açacağız” diye bildirdi.
Forum kapsamında “Sanayi Bölgeleri” adlı ulusal
şirketle Loveç Valiliği arasında İşbirliği Memorandumu imzalandı. Belge
Sanayi Bölgeleri Şirketi
İcra Müdürü Antoaneta Bares ve Loveç Valisi
Georgi Terziysi tarafından

imzalandı.
Bakan Karanikolov, memorandumla ülke genelinde sanayi bölgeleri oluşturulmasıyla hükümetin

Sanayi Bölgeleri Şirketi,
yatırımcıları çekmek ve
belli bir ilgi gösterildiğinde şehirde sanayi bölgesi
oluşturulması için birlikte

bölgelerde dengesizliklerin üstesinden gelme politikasını sürdürdüğünü belirtti. Memoranduma göre
Loveç Valiliği ve Ulusal

çalışacaktır.
Yerel işletmelerin temsilcileri ile yapılan toplantıda idari yük ile ilgili konular ve nitelikli personel

eksikliği tartışıldı. Bakan
Karanikolov, geçtiğimiz
yıl boyunca hükümetin
çabalarının iş dünyasına
yönelik düzenleyici rejimleri azaltmanın yanı sıra
makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasına
yönelik olduğunu bildirdi.
Bakan, personel sıkıntısı konusunda hem kısa,
hem de uzun vadeli planlamaya yönelik son derece aktif bir şekilde çalışıldığını vurguladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı kısa
vadeli önlemler olarak iş
vizesi verilmesinde ve
yurtdışından getirilecek
yüksek kalifiye uzmanlara
vatandaşlık hakkı verilmesinde rejimlerin kolaylaştırılacağını ifade etti.
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Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın
ekonominin katalizörü
rolü hakkındaki görüşlerde ayrılık var. Yüzde 44'ü
katalitik bir rol oynayacağına inanıyor. Bu konuda
şüpheci olanların sayısı
da tam olarak bu orandadır.
Anket çalışması, 1 Şubat-1 Mart 2018 döneminde Alman-Bulgar Sanayi
ve Ticaret Odası’na üye
olan 108 şirketin katılımıyla 15 Orta ve Doğu
Avrupa ülkesinde eşzamanlı olarak yapıldı. Katılımcı şirketlerin yüzde
71'i küçük ve orta ölçekli
işletmeler kategorisine
girmektedir. 250'den fazla çalışanı olan büyük
işletmeler yüzde 29'dur.
Anket, iş ortamının bir
nevi barometresidir ve
Bulgaristan'ın bir yatırım
destinasyonu olarak güçlü
ve zayıf yanlarını vurgular.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden alınan
verilere göre, geçtiğimiz
yıl Bulgaristan ile Almanya arasındaki ticaret
hacmi, önceki yıla göre
yüzde 12,7 artarak 7, 51
milyar avroluk yeni rekor bir seviyeye ulaştı.
Almanya'dan yapılan ithalata göre, Bulgaristan’ın
ihracatı önde gidiyor.
Almanya'nın ticaret açığı
136,6 milyon Avro ‘dur.
Ülkemiz, A lmanya' ya
3.82 milyar Avro (önceki
yıla göre yüzde 20,1 artış) değerinde mal ihraç
etti, Almanya’dan ithal
edilen mallar ise 3.68
milyar Avro (bir önceki
yıla göre yüzde 6 artış)
değerindedir. Bulgaristan
Merkez Bankası (BNB)
verilerine göre 2017 yılında Bulgaristan'daki Alman
yatırımlarının değeri 130,7
milyon Avro ‘dur.
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Lütfi Mestan’a Türkçe
konuştuğu için 2 bin leva ceza
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan, geçen yıl ilkbaharda gerçekleştirilen seçim kampanyası sırasında
Varna iline bağlı bir köyde Türkçe konuştuğu için azami
miktarda idari para cezasına
çarptırıldı. Buna ilişkin mahkeme kararı nihaidir.
15 Mart 2017 tarihinde
Mestan, Varna’nın Dılgopol (Yeniköy) Belediyesi'ne
bağlı Medovets (Sarıkovanlık) köyünü ziyaret ederek,
seçmenlerle bir araya geldi.
Muhtarlık binası önünde yapılan mitingde Mestan, onLütfi MESTAN
larca taraftara hitaben çoğunlukta Türkçe konuşma yaptı. Mitingde görevli beş polis
buna tanıklık yaptı. Varna Bölge Seçim Komisyonu’nun
olayı incelemesi sonucunda Varna Valisi’nin kararıyla
Mestan’a 2000 leva ceza kesildi.
İlk önce karara karşı Provadya Bölge Mahkemesine itiraz eden Mestan, mahkeme önünde söz konusu
Türkçe konuşmasında siyasi propaganda yapmadığını
öne sürdü. Mahkeme müdafaanın iddialarını reddetti
ve cezayı onadı. Daha sonra İdare Mahkemesinin de
kararı onaması sonucunda nihai bir mahkeme kararı
oldu.
Medovet köyünde her yıl 1989 yılında Mayıs
Olayları’nın anma etkinlikleri düzenleniyor. Geçen yılki
Parlamento seçimlerinde DOST partisi Varna ilinde en
iyi sonuçlardan birine imza attı. Geçen yılki seçimlerde
ana rakibi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
önüne geçmesi için DOST partisine sadece birkaç oy
yetmedi.
Mestan’ın Türkçe konuşmasından bir hafta önce
DOST parti temsilcileri hoparlör takılı seçim minibüsü
ile Varna’nın Asparuhovo semtinde Türkçe propaganda
yaptı. Bu kanun ihlali için de partiye 2000 leva ceza
kesildi. Ancak daha sonra mahkeme bu kararı iptal etti.
Lütfi Mestan, sadece DOST Genel Başkanı olarak
değil, ondan önce HÖH Genel Başkanı olarak da birçok kez Türkçe propaganda yasağını ihlal etti. Çoğu
durumlarda mahkeme cezaları iptal etmişti.
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Her üç kişiden biri, ciddi bir yoksulluk riski altında
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2017’de AB’de ciddi
maddi yoksunluk çeken
kişilerin payına ilişkin
analizinden elde edilen
verilere göre, Bulgaristan nüfusunun yaklaşık
yüzde 30’u, ya da neredeyse her üç kişiden biri
ciddi bir yoksulluk riski
altında yaşıyor. Ciddi
maddi yoksunluk yaşayan kişi oranı, AB içinde
ortalama yüzde 6, 7 seviyesindedir.
Eurostat verileri, buna
rağmen ülkemizin sosyal politikasında önemli
bir büyüme kaydettiğini
gösteriyor. Çünkü 2010
yılında ülkemizde ciddi
maddi yoksunluk içindeki insanların payı yüzde
46 iken geçen yıl için bu
pay yüzde 30 olarak bildirildi.
Ülkenin nüfusuna bağlı olarak rakamlar, 2010
yılında yaklaşık 3,5
milyon Bulgarın maddi
yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. Oysa
2017 yılında ciddi maddi
yoksunluk yaşayan kişi
sayısı yaklaşık 2,1 milyondur veya 1,4 milyon

kişi azalmıştır.
Ulusal İstatistik
Enstitüsü’ne (NSİ) ait
güncel verilere göre
Bulgaristan’da yoksulluk veya maddi yoksun-

grup vatandaş 17 yaş
altı kişilerdir. Onların sayısı yüzde 42 veya 550
bin’den fazla kişidir. Çalışma çağındaki 18-64
yaşlarındaki Bulgarlar

(yüzde 0,8), Lüksemburg (yüzde 1,6), Finlandiya (yüzde 2) ve
Hollanda (yüzde 2,6).
Ölçeğin diğer ucundaki
maddi yoksunluk çeken

hane halkları arasında
kaydedilmiştir. Onların
payı yaklaşık yüzde 10
seviyesindedir. Çocuklar bulunan yaşlı hane
halkları arasında maddi yoksunluk çekenlerin
payı, yüzde 14 ile daha
da yüksektir.
Çocuklu veya çocuksuz iki veya daha kişiden oluşan hane halkları
arasında yoksulluk göstergesi oldukça düşük
seviyede ve yüzde 5-6
arasında değişiyor.
Avrupa pratiğine göre,
bir kişinin çoğu insanın
yeterli sosyal bir yaşam

luk açısından ciddi risk
altında yaşayanların
payı, 65 yaş ve üzerindeki Bulgarlar arasında
en yüksek seviyededir.
Bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın yaklaşık
yüzde 46’sı, ya da 670
bin kişi söz konusudur.
Yoksulluk veya maddi
yoksunluk çeken ikinci

arasında yoksulluk riski
yüzde 37’dir.
Verilere göre 2017 yılında 33 milyon Avrupalı,
ya da AB vatandaşlarının yüzde 6,7’si ciddi
maddi yoksunluk yaşadı.
En düşük maddi yoksunluk seviyeleri aşağıdaki üye devletlerde
kaydedilmiştir: İsveç

insanların en yüksek
oranına sahip olan AB
ülkeleri şunlardır: Bulgaristan - yüzde 30,
Yunanistan - yüzde 21,
Romanya - yüzde 19, 4
ve Macaristan - 14, 5.
AB’de ciddi maddi
yoksunluk içinde bulunan kişilerin en yüksek
payı, bir yaşlı bulunan

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) 2017 yılına ilişkin verilerine göre
Bulgaristan’da hane
halkının büyük kısmı
kendi evlerinde yaşıyor.
Hanelerin yüzde 91,4’ü
kendi evlerinde otururken sadece yüzde 3,6’sı
kirada oturuyor. Kirada
oturan hanelerin yüzde
1’i belediyeye ait konutlarda, yüzde 2,3'ü ise
vatandaşlara ait evlerde yaşıyor. Hane halkının yüzde 5,1’i ev sahibi
değil, ancak herhangi
bir bedel ödemedikleri
konutlarda yaşıyor.
Hane halkının yüzde
9,1'i ikinci konut sahibidir.
Özellikle 1990 yılından
önce yapılan konutların
payı yüksek – hanelerin yüzde 92,2'si bu tür
evlerde yaşıyor. Bu konutların üçte ikisi 1961
ile 1990 yılları arasında inşa edilmiştir, eski
konutların yüzde 19’u
ise 1961'den önce inşa
edilmiştir.
Evlerin yüzde 7,8'i
1990’dan sonra inşa
edildi.
Ülkedeki hane halkının

üçte ikisi (yüzde 66,5) iki
ve üç odalı konutlarda
yaşamaktadır (şehirlerde yüzde 71,5 ve köylerde yüzde 52,3). Daha
büyük evlerde (dört veya
daha fazla oda ile) yüzde 21, 5'i şehirlerde ve
yüzde 43,9'u kırsal alanlarda yaşamaktadır.
Ülkede hane halkının
yüzde 22, 4'ü garaja sahiptir (şehirlerde yüzde
18,3 ve köylerde yüzde
33,9).
Yüzde 76,5’inin evlerinde elektrik, su, sıhhi
tesisat, banyo ve tuvalet bulunuyor. Şehir
ve köylerdeki konutların düzenlenmesinde
önemli farklılıklar vardır.
Köylerde evlerin yüzde
30,6’sı merkezi kanalizasyon sistemine sahipken, şehirlerde bu oran
3,1 kat daha yüksektir,
yani yüzde 96,1'dir.
Konut içinde tuvaleti
bulunan köylerdeki hanelerin yüzde 67,4'ünün,
kasabalardaki hanelerin
ise yüzde 97,1'inin konut
içinde tuvaleti bulunmaktadır.
Ülkede evlerin yüzde
18,7’si merkezi ısıtma

sistemine (buhar veya
gaz) sahiptir.
Otomobil ve ev eşyası
Hane halkınn yüzde
51,2'si bir otomobile,
yüzde 4,3'ü ise iki veya

eşyalardan en yaygını
televizyondur, hanelerin
yüzde 99,3’ü bir televizyona, yüzde 29,2’si ise
iki veya daha fazla televizyona sahiptir.
Yaygınlık bakımından

Çamaşır makinesi ve
telefon kullanıcılarının
(sabit veya mobil) payı
da yaklaşık olarak aynı
seviyededir, sırasıyla
yüzde 92,9 ve yüzde
98,3'tür. Yalnızca sabit

daha fazla otomobile
sahiptir. Yüzde 14,7’si,
f inansal nedenler le
araba alıp bakımını yapamadıklarını, yüzde
33,8'i ise bir arabaya
ihtiyaç duymadıklarını
belirtmiştir.
Uzun süre kullanılan

ev eşyalarından ikinci
sırada soğutma ekipmanları yer alıyor-ülkedeki hanelerin yüzde
98'i (şehirlerde yüzde
98,6 ve köylerde yüzde
98,1) bir buzdolabı ve /
veya dondurucuya sahiptir.

telefona sahip olanlar
yüzde 4, 6 oranında,
yalnızca cep telefonuna
sahip olanlar ise yüzde
66,5 oranındadır (onların büyük bir kısmı,
iki veya daha fazla cep
telefonuna sahiptir). Hanelerin yüzde 27, 2'si,

için arzulanan veya gerekli gördüğü aşağıdaki
şeylerden en az dördünü karşılayamadığı durumlarda yoksulluk riski
altında olduğu düşünülmektedir: faturalarını zamanında ödemek; evini
sıcak tutmak; beklenmedik maliyetleri sorunsuz
bir şekilde karşılamak;
düzenli olarak et /veya
ete eşdeğer vejetaryen
yiyecek / yemek; evden
bir hafta uzakta kalabilmek; TV, çamaşır makinesi, araba, telefondan
faydalanmak.
Kırcaali Haber

Hane halkının yüzde 91’i kendi evinde, yüzde 3,6’sı ise kirada oturuyor
iki tür telefona (sabit ve
mobil) sahiptir.
Hane halkının yüzde
55'i (şehirlerde yüzde
62,5’i ve köylerde yüzde
33,8’i) bilgisayara sahiptir ve onların küçük
bir kısmı, işyerlerine ait
bilgisayarları kullanıyor.
Hala bir bilgisayara ihtiyaç duymadıklarını
düşünenlerin payı yüksek seviyededir-yüzde
38,6’dır.
Ülkede hane halkının
yüzde 56,1'inin evinde internet var. Şehirlerdeki evlerin yüzde
63,9’unda, köylerdeki evlerin ise yüzde
34,2’sinde internet var.
Evlerinde internete ihtiyaç duymadığını belirten nüfus kesimi, yüzde
38,1’lik payını oluşturuyor.
Hane halkının yüzde
37,3'ünün evinde klima
bulunuyor, yüzde 28,9'u
ise maddi sıkıntı yüzünden klima alamadıklarını söylemiştir. Ülkedeki
hanelerin yüzde 33,8'i
klimaya ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan Helsinki Komitesi: Bulgaristan'da
ifade özgürlüğünde ciddi kötüleşme var
Bulgar istan Helsinki
Komitesi (BHK) Başkanı
Krasimir Kanev, örgütün
2017 Yılı Bulgaristan'da
İnsan Hakları Raporu’nun
sunumunu yaptığı sırada,
“2017'de Bulgaristan'da
insan haklarının savunması konusunda bir durgunluk var ve bazı alanlarda kötüleşme de var.
Yetkililer ve kamu otoriteleri insan haklarına karşı
sağır kaldı. Sivil toplum
önemli meselelerle ilgili
endişeleri dile getiremedi ve bu görev 2018'de
gündemde olacak” diye
belirtti.
Raporda Romanların evlerinden tahliye edilmesi,
kadınlara yönelik şiddet
ve ifade özgürlüğüne vurgu yapılmaktadır. Bu üç
alanda da durum giderek
kötüleşiyor.
İnsan hakları konularını
ortaya koymak için elverişsiz bir ortam haline
gelen medyanın durumunun yanı sıra hükümetteki
milliyetçi örgütlerin varlığı,
çoğu alanda durgunluğun
ardında yatan etkenler
arasında yer almaktadır.
Nefrete teşvik - hala
cezasız
Raporda şu ifadeler yer
aldı: “GERB ve Birleşik
Vatanseverler hükümeti-

nin oluşumu, insan hakları, etnik gruplar arası ve
dini hoşgörü ile ilgili toplumsal iklimin tamamen
bozulmasına neden oldu.
Azınlık ve mülteci entegrasyon politikasını uygulama fırsatları ciddi şekilde
sınırlandırıldı. 2017 yılı sonuna kadar insan hakları
ile ilgili bir dizi kısıtlayıcı
mevzuat değişikliği önerildi ve kabul edildi, daha
sonra bunların bir kısmı,
uluslararası eleştirilerin
ardından kaldırıldı. Bulgar
toplumundaki bazı hassas
gruplara karşı nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvik,

cezasızlıkla devam etti.
İktidardakiler ve özellikle insan hakları alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasındaki
işbirliği kötüleşti”.
Kadın hakları konusunda küstah ve ilgisiz
tavırlar
İktidardakiler, Bulgaristan'daki kadına yönelik şiddetin en ciddi ve
sistematik tezahürlerine
karşı tamamen ihmalkar davrandı. İstanbul
Sözleşmesi'nin onaylanmasına yönelik en önemli
taahhütlerden birini yerine
getirmedi. Rapora göre,

2017 yılının sonunda sözleşmenin onaylanması konusu Bulgar toplumunda
ve insan haklarındaki en
akıl dışı ve yıkıcı tartışmalardan birini yarattı.
BHK ekibinden hukukçu
Dilyana Angelova, “Konu,
siyasi amaçlı açıkça ayrımcılığa teşvik için kullanıldı” diye kaydetti. Hukukçunun ifadelerine göre
ülkemizde yaygın olarak
kadına yönelik şiddet ile
mücadele çabaları yerine, bu tür şiddetin en kötü
ve sistemik tezahürlerine
karşı tamamen ihmalkar,
küstah ve ilgisiz tavırlar

Başbakan Borisov’dan gıdada çifte standart eleştirisi
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, "AB üyesi
ülkeler ile Bulgaristan'daki
gıdaların kalitesinde uygulanan çifte standarda
son verilmeli. Büyük market zincirleri yaptıklarından utanmalı." dedi.
B o r i s o v, B a ş k e n t
Sofya'da "AB'de Gıda
Sektöründe Çifte Standar t " konulu forumda
yaptığı konuşmada, AB
ülkelerinde yaygın birçok
markaya ait ürünlerin
ülkesinde yıllardır daha
düşük kaliteli içerikle satılmasına tepki gösterdi.
Borisov, şunları söyledi:
"AB üyesi ülkeler ile
Bulgaristan'daki gıdaların kalitesinde uygulanan
çifte standarda son verilmeli. İtibar sahibi büyük
holdinglerin böyle bir şey
yapabileceklerini aklımdan bile geçirmemiştim.
Bizler, büyük market zincirlerin ülkemizde yer
edinmelerine her zaman
destek vermişizdir ama
yaptıkları ahlaksızlık değil mi? Avrupa’da aklı
başında hangi insan, bir
bebeğin gerçek tereyağı

yerine palmiye yağı tercih
edebileceğini düşünebilir? İlkel toplumların bile
kabul edemeyeceği bir
uygulama bu. Yani, onların dediği şu: 'Size sattığımız gıda zararlı ancak
ona rağmen sizlere daha

pahalıya satıyoruz'. Büyük
market zincirleri yaptıklarından utanmalı."
Başbakan Borisov, ülkesinin AB Konseyi Dönem
Başkanlığı kapsamında
ev sahipliğini yapacağı
en önemli etkinliklerinden
biri olan AB-Batı Balkan-

lar Zirvesi'nde çifte standartlı yiyeceklerden menü
hazırlatacağını açıkladı.
Borisov, zirve öncesinde
16 Mayıs'ta AB liderlerinin
onuruna başkent Sofya’da
vereceği yemekteki menü
için özel talimatlar verdiği-

ni belirterek, "Meslektaşlarımıza onların Bulgarlara yedirdikleri yemeklerden ikram edeceğiz. Bakalım onlar da bizim gibi
seve seve yiyebilecekler
mi?" diye konuştu.
Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığı Bakanı

Lilyana Pavlova da ülkesinde aynı markaya ait
bir meyve suyunun fiyatının Çekya, Almanya,
Avusturya ve İtalya gibi
ülkelerden yüzde 60 daha
pahalı olduğunu belirterek, "Bulgaristan'da satılan fındıklı sütlü
çikolatada tek bir
damla dahi tereyağı yok ancak
AB'de satılan aynı
çikolata barında 6
adet fındık fazla
var" ifadesini kullandı.
Bulgaristan Gıda
ve Tarım Bakanlığınca bu yılın
başında yapılan
incelemelerde, ithal edilen gıdalar
ile diğer AB üyesi
ülkelerindeki aynı
ürünler arasında
kalite farklılığı olduğu tespit edilmişti.
Bulgaristan, AB'nin, üye
ülkelere satış yapan firmaların bölgesel ürünlerin
içeriğine yönelik gerekli
denetimi yapmadığını öne
sürmüştü.
Kırcaali Haber

sergilendi.
İfade özgürlüğünde
ciddi kötüleşme
BHK raporunda 2017
yılında Bulgaristan'da ifade özgürlüğünde ciddi bir
şekilde kötüleşme olduğu
bildirildi.
Eşi benzeri görülmemiş
bir siyasal baskı, gazetecilere yönelik tehdit
ve saldırılar 2017 yılına
damgasını vurdu, medya
topuz rolünü oynamaya
devam etti. Bunlar, medyanın durumu hakkındaki
rapordan çıkarılan ana
sonuçlar arasında bulunuyor.
Bundan önce açıklanan
“Sınır Tanımayan Gazeteciler” örgütünün 180
ülkenin basın özgürlüğü

listesinde Bulgaristan
111. sırada yer aldı, yani
Bulgaristan sadece basın
özgürlüğünde en kötü AB
ülkesi değil, AB ülkeleri
arasında "zor durumda"
kategorisinde yer alan tek
ülkedir.
BHK raporunda yayıncılara yönelik baskıların
2017 yılında da devam
ettiği ve Yolsuzlukla Mücadele ve Yasadışı Edinilen Malların Müsadere Edilmesi Komisyonu
tarafından Economedia
Şirketi’ne yönelik başlatılan haciz işlemi hatırlatıldı. BHK, komisyonun
haciz işlemlerini iktidardakilerin muhaliflerine karşı
uyguladığı baskı olarak
niteledi.

Balkan Savaşı
şehitleri anıldı

Ardino’nun (Eğridere) İskra köyü sakinleri, 1912
yılında Balkan Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin
anısına dikilen anıt taşı önünde bir araya gelerek,
şehitler için dua etti. Dua, sağlık ve bereket mevlidinden önce yapıldı.
106 yıl önce burada Balkan Savaşı esnasında
yerli sakinlerden Salih Süleyman, Miman Salih,
Ramazan Miman, Şerif Mahmud, Üzeyir İsmail,
Murad Ali, Tahir Çauş, Halil Halil, Ramazan Yenipazar ve Bayram Topal Köşe hayatını kaybediyor.
Onların anısına yapılan anıt taşı, şehitler mezarla-

rının bulunduğu İskra köyündeki mescidin bahçesine dikildi. Mermer taşının ön yüzünde şehitlerin
isimleri yazıldığı Türkçe yazı bulunuyor. Anıt taş,
Türkiye’ye 1976 yılında göç eden 56 yaşındaki
Bursalı iş adamı Sadettin Sabri’nin (Garip) mali
desteğiyle inşa edildi.
Şehitlerin anısına anıt taşı dikilmesi fikri, başta
uzun yıllardır öğretmenlik yapan Sami Mestanov
olmak üzere, Nazmi Çavuş ve şu anda Türkiye’de
yaşayan 87 yaşındaki Şaban İzzetov’a aittir.
Girişimciler, “İlk başta Balkan Savaşı’nda ölenlerin isimlerini araştırdık. Mahallede yaşayan en
yaşlıların yardımıyla savaşın kurbanlarından 11
kişinin tam isimlerini tespit etmeyi başardık. Anıtı inşa etmeye maddi imkanımız olmadığı için
Türkiye’de yaşayan komşularımızdan yardım istedik” diye paylaştılar. Onlar, bu şekilde mahalledeki
genç nesillerin savaşın kurbanı olmuş atalarının
isimlerini unutmamalarını amaçlıyor.
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Razgrad Valisi Hüsmen, Burgaz Başkonsolosu İnöntepe ile görüştü

Razgrad (Hazargrat) Valisi
Günay Hüsmen ve yardımcıları Nuriye Tzrıngalova ve
Evgeni Draganov, 10 Mart'ta
göreve atanan Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe ile bir

araya geldiler.
Bölgede tanışma ziyaretlerinde bulunan diplomat,
Valilik yöneticilerine ziyaret
etmek istediği yerlerden birinin İbrahim Paşa Camii
olduğunu söyledi. Başkon-

solosa İbrahim Paşa Camiini
gezdirmeden önce Vali Hüsmen, Bulgaristan hükümeti
ve bölgede temsilcisi olarak
kendisinin kültürel anıtın restorasyonu ve onarımı için gerekli siyasi iradeye sahip ol-

Yedikızlar Camiinde yapılan
Mevlide Yaklaşık 3000 Kişi Katıldı
Kirkovo
(Kızılağ aç)
Belediyesi’nin Podkova (Nalbantlar) köyünde bulunan tarihi
Yedikızlar Camii’nin bahçesinde
gerçekleştirilen geleneksel bol-

luk ve bereket mevlidi Podkova
ve civar köylerden 3 000’in üzerinde kişi katıldı. Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet başta olmak üzere din görevliler,
Kur’an-ı Kerim tilaveti sundular, Mevlid-i Şerif okudular ve
ardından da bolluk ve bereket

için dua yapıldı. Mevlide bölge
halkından başka Yunanistan ve
Türkiye’den de pek çok Müslüman katıldı.
Dini merasim, Kirkovo Beledi-

yesi tarafından yerli halkın desteği ile organize edildi. Programa iştirak eden herkese yerli
aşçıların hazırladığı 76 kazan
etli pilav ikram edildi. Artan pilav
evde kalanlara gönderildi.
Mevlide katılan konuklar arasında Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Genel Başkan
Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet
Şaban, Türkiye’nin diplomatik
temsilcileri, belediye
başkanları,
ildeki belediye meclis
başkanları
ve s i yas i
parti temsilcileri hazır bulundu.
Yedi Kızlar Camii,
500 yılı
aşkın süre
önce tek
b i r m et al
çivi kullanılmadan sadece ağaç
malzemesiyle inşa edilmiştir. Bu nedenle Ahşap Camii diye de bilinir.
Efsaneye göre cami bir gece
içerisinde nişanlılarını harpte
kaybeden yedi kız tarafından
çeyizlerini satarak, inşa edilmiştir.
Güner ŞÜKRÜ

duklarını belirterek, bu yönde
atılan adımlar hakkında bilgi
verdi.
Başkonsolos Nuray İnöntepe, Türkiye'nin kültür turizminin çok iyi geliştiğini, İtalya ve Yunanistan'dan sonra
Bulgaristan'ın turistlerin bu
tür yerleri ziyaret etmeyi tercih ettiği üçüncü ülke olduğunu belirtti. Razgrad camisinin en az bir milyon turist
çekmesini beklediğini ifade
eden İnöntepe, turizm elçiliği
görevlerini yerine getirmeyi planladığını, Türkiye'den
Bulgaristan'a turist çekmenin çalışmalarının öncelikleri
arasında olduğunu söyledi.
Başkonsolos, Burgaz bölgesindeki turistik yerlerin
tanıtılacağı site kurulacağını,
iki ülke halkını tanımak için
konserler, sergiler ve başka
kültürel etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.
Vali Hüsmen ve Başkonso-

los İnöntepe ayrıca, komünist
rejimin ideolojik klişelerinin
geçmişte kaldığını ve iki ülkenin NATO müttefiki ve iyi
bir komşu olduğunu ve bunun
da Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki turist değişimine
yönelik çalışmaların geliştirilmesinin ön şartı olduğunu
belirttiler. Vali, hâlihazırda bu
tür değişimin yapıldığı Edirne Valisi Günay Özdemir ile
işbirliği ve ortak çalışmalara
yönelik protokol imzaladıklarını anlattı.
Resmi görüşmenin sonunda Razgrad Valisi Günay
Hüsmen, Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe’ye onur
plaketi vererek, Demir Baba
Tekkesi grafiği hediye etti. İki
kurumun gelecekte yapacağı
iyi bir işbirliğin işareti olarak
Başkonsolos da Vali’ye hediye verdi.
Kırcaali Haber

Yalova’dan Ardino
Belediyesine ziyaret

Yalova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Kocabaş, kökenleri Ardino bölgesine
dayanan spor emektarı Rafet Koru'nun eşliğinde Ardino Belediyesini ziyaret etti. Konuklar ile makamında
bir araya gelen Belediye Başkanı Resmi Murat, Salih

Kocabaş’a ilçenin ekonomik kalkınması, son yıllarda hayata geçirilen projelere, ilçenin turizm ve kültür durumu
hakkında bilgi verdi. Ardino'nun yatırım yapmak için iyi
bir yer olduğunu vurguladı.
Aynı zamanda Yalova Güç Birliği Derneği Başkan
Yardımcısı da olan Salih Kocabaş,” İlk defa Ardino'ya
geliyorum. Sevimli ve büyüleyici küçük bir kasaba, doğası güzel, havası temiz” diye ifade etti. Kocabaş, Resmi
Murat’a Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın selam
ve hayır dualarını iletti.
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