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Momçilgrad’da Naim Süleymanoğlu 
Heykeli Açıldı

Dünyaca ünlü halterci Naim 
Süleymanoğlu'nun heyke-
li, memleketi Bulgaristan'ın 
güneydoğusunda, Kırcaali 
kentine bağlı Mestanlı (Mom-
çilgrad) kasabasında törenle 
açıldı.
Mestanlıların geleneksel 

"Dünya Mestanlılar Buluşma-
sı" kapsamında düzenlenen 
etkinlikte, ülkede ve yurt dışın-
da yaşayan binlerce Mestanlı, 
haltercinin adını taşıyan spor 
merkezinin önünde bir araya 
geldi.
Açılışta bir konuşma yapan 

Bulgaristan Halter Federas-
yonu Başkanı Nedelço Ko-
lev, "Bulgaristan ve Türkiye 
olmak üzere iki devletin milli 
kahramanı olan Naim gururu-

muzdur. Adı baki kalacak. Biz 
komşu ülkeyiz ve birbirimize 
yakın olmalıyız." dedi.
Türkiye'nin Filibe Başkonso-

losu Hüseyin Ergani de Naim 
Süleymanoğlu'nun bu toprak-
ların evladı olduğunu dile ge-
tirerek, "Suyunu buradan içti, 
ekmeğini buradan yedi. Büyük 
bir sporcu oldu." ifadelerine 
yer verdi.
İYİ Par t i Genel Başka-

nı Meral Akşener, Naim 
Süleymanoğlu'nun herkesin 
hayatında önemli olduğuna 
vurgu yaparak, "Allah meka-
nını cennet etsin. Cenabıhakk 
cennetin baş köşesinde koy-
sun, inşallah." diye konuştu.
Kentte Naim Süleymanoğlu-

nun hayatını konu alan bir film 
çekimini sürdüren yapımcı 
Mustafa Uslu, ünlü sporcunun 

kazandığı 3 olimpiyat madal-
yasının birebir kopyalarının 
yaptırıldığını ve memleketi 
Mestanlı Belediyesine hediye 
edildiğini anlattı.
"Hep ağabeyimin gölgesin-

de yaşadık"
Törende gözyaşlarını tutama-

yan Naim Süleymanoğlu'nun 
kardeşi Muharrem Süleyma-
noğlu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, "Hep ağabeyimin 
izinden gittik, gölgesinde ya-
şadık. Bu çok onur verici bir 
şey." dedi.
"Burada bir kahramanı-

mız var" sözlerine yer veren 
Muharrem Süleymanoğlu, 
"Mestanlı'dan 1986 yılında 
Türkiye'ye sığınmış (Bulgaris-
tan'daki eski komünist rejimi-
nin baskısı ile adı değiştirilmiş) 
kardeşim Naum Şalamanov, 
bugün artık anıtı ile onuru ile 
yine kasabamızda. Naim Sü-
leymanoğlu, heykeli ile tekrar 
aramıza dönmüş oluyor." ifa-
desine yer verdi.
Naim Süleymanoğlu'na say-

gısının sonsuz olduğunu anla-
tan Türkiye Halter Federasyo-
nu Başkanı Tamer Taşpınar da 
"Naim deyince, 50 yıllık hayatı-
na 46 rekor sığdıran, 3 olimpi-
yat şampiyonluğu, 7 dünya ve 
7 Avrupa şampiyonluğu akla 
geliyor." değerlendirmesinde 

bulundu.
Türkiye'de Naim'in adına her 

yıl halter şampiyonalarının 
düzenlendiğini, yaşamının 4 
ciltlik kitaba aktarıldığını ha-
tırlatan Taşpınar, onu asla 
yenememiş en büyük rakibi 
Yunanlı Leonidis'in, Naim'in 
cenazesinde Türk bayrağına 
sarılmış tabutunu öperek, ken-
disine olan saygısını gösterdi-
ğini söyledi.
Konuşmaların ardından, 

Naim Süleymanoğlu'nun hey-
keli törenle açıldı.
Etkinlik kapsamında, Mestan-

lı Belediyesi, Naim Süleyma-
noğlu Spor Tesisi alanında bir 
resepsiyon verdi.
Kasım 2017'de hayatını kay-

beden "Cep Herkülü" lakaplı 
Süleymanoğlu anısına ya-
pılan 400 kilogramlık bronz 
eser ressam Kamber Kamber 
tarafından tasarlandı. Eserin 
heykeltıraşlığını ise Behçet 
Danacı ile Şükrü Şevket yaptı.
Törenin konukları arasında 

CHP ve İYİ Parti milletvekil-
lerinin yanı sıra Bulgaristan 
Parlamentosunda muhalefette 
olan, üyelerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı ve milletvekilleri de 
yer aldı. AA

Osmangazi Belediyesinden 
Haskovo’da Sünnet Şöleni
Osmangazi Belediyesi'nin kat-

kılarıyla Bulgaristan Haskovo ve 
Kırcaali'de düzenlenen sünnet 
şöleninde 200 çocuk erkekliğe 
ilk adımı attı.

Balkanlar'daki tarihi, kültürel 
ve kardeşlik ilişkilerini güçlü bir 
şekilde sürdüren Osmangazi 
Belediyesi, Bulgaristan'ın Has-
kovo ve Kırcaali şehirlerinde 
toplu sünnet şöleni düzenledi. 
Haskovo Bölge Müftülüğü ile 
ortaklaşa düzenlenen programa 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Haskovo Bölge 
Müftüsü Basri Eminefendi, sün-
net çocukları ve aileleri katıldı. 
Türkiye'den ve Bulgaristan'dan 
gelen hafız ve imam hatiplerin 
Kur'an-ı Kerim tilâvetinin ardın-
dan ilâhiler ve dualar okundu.

Soydaşların büyük ilgi gös-
terdiği programda konuşan 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Balkanlar ile 
Türkiye arasında gönül köp-
rüleri kurduklarını belirterek, 
“Balkanlar'daki soydaşlarımız 

bizlere Osmanlı'nın emanetidir. 
Bu topraklarda yaşayan soydaş-
larımızla bir araya gelmekten 
çok mutluyuz. Belediye olarak 
Kosova'da, Makedonya'da Bos-
na Hersek'te, Bulgaristan'da 

birçok tarihi eseri yenilediği-
miz gibi ramazan ayında iftar 
sofralarında buluşuyor, sünnet 
şölenleri düzenliyoruz. Bu faali-
yetlerle kardeşlik duygularımızı 
pekiştiriyoruz. Gönül bağımızı 
her zaman koruyacağız. Gele-
neklerimize sahip çıkıp, kültürel 
mirasımızı geleceğe aktarıyo-
ruz. Bulgaristan'daki geleneksel 

sünnet şölenini bu yıl da yoğun 
bir katılımla gerçekleştiriyoruz. 
Sünnet olan evlatlarımıza ailele-
riyle birlikte huzur ve mutluluklar 
diliyorum” dedi.

Haskovo Bölge Müftüsü Bas-

ri Bekir Eminefendi de sünnet 
şölenine katkılarından dolayı 
Başkan Dündar'a teşekkür etti. 
Dündar, sünnet olan çocuklara 
çeşitli hediyeler vererek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Başkan Dündar, Bulgaris-
tan programı çerçevesinde 
Türkiye'nin Filibe Konsolosu 
Hüseyin Ergani'yi de ziyaret etti.
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Avro Bölgesi Genişlemeye Hazırlanıyor
Avro para birimini kul-

lanan Avrupa Birliği (AB) 
üyesi 19 ülkeden oluşan 
Avro Bölgesi, Bulgaristan 
ve Hırvatistan'ın başvuru-
larının ardından gelecek 
dönemde genişlemeye 
hazırlanıyor.

Avro, küresel döviz 
piyasalarında ABD do-
larından sonra en çok 
işlem gören ikinci para 
birimi konumunda bulu-
nuyor. Hâlihazırda Avro 
Bölgesi'nde 19 AB üyesi 
ülke yer alıyor.

11 ülke tarafından 
1999'da yürürlüğe girdi

Avrupa'da Almanya, 
Fransa, İtalya, İspanya, 
Hollanda, Avusturya, Bel-
çika, Finlandiya, İrlanda, 
Lüksemburg ile Portekiz 
tek para birimi avronun 
Ocak 1999'da kaydî ola-
rak yürürlüğe girmesine 
karar vermiş ve bu tarih-
ten iki yıl sonra bu para 
birimini kabul eden AB 
ülkelerinde avro banknot 
ve bozuk paraları piyasa-
ya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin 
kullanıma başladığı av-
roya, 2001 yılında Yuna-
nistan, 2007 yılında Slo-
venya, 2008 yılında Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY) ile Malta, 2009 
yılında Slovakya, 2011 yı-
lında Estonya, 2014 yılın-
da Letonya ve 2015 yılın-
da Litvanya'nın geçişiyle, 
Avro Bölgesi toplamda 19 
ülkeye ulaşmıştı.

İngiltere ve Danimarka 
AB anlaşmalarından kay-
naklanan haklarını kulla-
narak avroya geçmezken, 
İsveç katılma şartlarını 
yerine getirmesine rağ-
men referandum sonu-

cunda ortak para birimini 
kullanmamayı tercih ede-
rek dikkat çekmişti.

Bu ülkelere ilave olarak 
mevcut durumda AB üye-
si Bulgaristan, Hırvatis-
tan, Çekya, Macaristan, 
Polonya ve Romanya'da 
yerel para birimlerini kul-
lanmayı sürdürüyor.

Bulgaristan ve Hırva-
tistan üye olmak istiyor

Avroya geçiş için ça-
lışmalarını aktif biçimde 
sürdüren iki üye ülke bulu-
nuyor. Bulgaristan ve Hır-
vatistan, Avro Bölgesi'ne 
katılma taleplerini resmen 
iletmelerine rağmen, kri-
terleri yerine getirip getir-
mediklerinin değerlendiril-
diği süreçte yer alıyor.

AB'ye 2007 yılında ka-
tılan Bulgaristan, avro 
para birimine geçişin ilk 
aşaması olan Avrupa Dö-
viz Kuru Mekanizması'na 
(ERM2) giriş için geçen 
yıl başvurmasına rağ-
men Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) ve AB 
Komisyonu'nun değerlen-
dirmesini bekliyor.

Aynı şek i lde AB'ye 
2 0 13 ' t e  ü y e  o l a n 
Hırvatistan'ın da geç-
t iğimiz günlerde Avro 
Bölgesi'ne giriş sürecini 
resmen başlatması, av-
ronun halen cazibesini 
sürdürdüğünü ortaya ko-
yuyor.

Bekleme odasında iki 
yıl gerekiyor

En az bir yıl sürmesi 
beklenen değerlendirme 
süreci sonunda ülkenin, 
döviz kuru mekanizma-
sına katılım şartlarına 
uyulup uyulmadığı belir-
leniyor. Koşulların karşı-
landığının tespit edilmesi 
durumunda ülkenin avro 
"bekleme odası" olarak 
adlandırılan Avrupa Döviz 
Kuru Mekanizması'nda en 
az iki yıl geçirmesi gere-
kiyor.

Mekanizma üye ülke 
para birimleri arasındaki 

döviz kurlarının istikrarını 
sağlamak için gerekli çer-
çeveyi sağlıyor. 

Mekanizmada, avro kul-
lanmayan AB üyesi ülke 
para biriminin döviz kuru 
avro karşısında sabitlenir-
ken, sadece belirlenmiş li-
mitler dahilinde dalgalan-
masına izin veriliyor. Söz 
konusu döviz kurunun be-
lirlenen dalgalanma oranı 
yüzde 15 olarak uygula-
nırken, sistemin içerisinde 
iki yılın tamamlanmasının 
ardından Avro Bölgesi 
üyeleri ülkenin katılıp ka-

tılmamasını karar veriyor.
Avro Sistemi
Avro Bölgesi’ne dahil 

olan ülkelerin para politi-
kası, ECB ve üye ülkele-
rin merkez bankalarından 
oluşan Avro Sistemi tara-
fından yürütülüyor.

AB'nin para politikaları-
nı belirleyen ve yürüten 
ECB, tüzel kişiliğe sahip 
bağımsız bir AB organı 
olan faaliyet gösteriyor.

Frank fu r t  mer kez l i 
ECB'nin görevi, para bi-
rimi olarak avroyu kulla-
nan AB üyesi ülkelerden 
oluşan Avro Bölgesi'nde 
fiyat istikrarını sağlamak 
olarak tanımlanıyor. 

Kurum, AB'nin para poli-
tikasını belirliyor ve uygu-
luyor. Döviz işlemlerinin 
yürütülmesi, üye ülkelerin 
resmi döviz rezervlerinin 
tutulması ile ödeme sis-
temlerinin düzgün işle-
mesinin sağlanması gö-
revlerini de yerine getiren 
ECB, Avro Bölgesi'nde 
kağıt para basımına izin 
verme konusunda tek 
yetkili merci konumunda 
bulunuyor.

Öte yandan, kurlardaki 
dalgalanmaların ülkeler 
arasındaki ticareti olum-
suz etkilemesini önlemek 
ve tek bir pazarda, tek bir 

para birimi yoluyla ülkele-
rin karşılıklı ticaretini artı-
rarak ortak refah getirmek 
için yola çıkılan avro, Av-
rupa entegrasyonunu ar-
tırmayı da hedefliyor.

AB Komisyonu avroyu 
güçlendirmeye çalışıyor

Küresel ticarete doların 
tahakküm etmesinden 
rahatsızlık duyan AB Ko-
misyonu, avronun ulus-
lararası rolünü güçlen-
dirmek için çalışmalarını 
sürdürüyor.

AB, enerji ithalatından 
birlik ülkelerinde üretilen 
uçaklara kadar çeşitli sa-
tış işlemlerinin ABD dola-
rı ile gerçekleşmesinden 
duyduğu rahatsızlık ne-
deniyle küresel ticarette 
avronun daha önemli bir 
rol üstlenmesini istiyor.

AB Komisyonu'nun, önü-
müzdeki dönemde avro-
nun uluslararası rolünü 
güçlendirecek çeşitli ted-
birler alması ve bu alanda 
yeni düzenlemeler açıkla-
ması bekleniyor.

Avronun güçlendirilmesi 
için Avro Bölgesi finansal 
sisteminin daha istikrarlı 
bir hal alması, bankacılık 
birliğini tamamlaması ve 
sermaye piyasasını geliş-
tirilmesi öncelikli başlıklar 
olarak değerlendiriliyor.

Durgadın nine: Hayattaki en 
değerli şey, affetme yeteneği
Ardino’nun (Eğridere) 

Çubrika (Dallıca) köyün-
den İstanbul’a göç etmiş 
81 yaşındaki Durgadın 

İbram, “Hayat çok güzel. 
Bize birçok şey öğretiyor. 
Hepimiz öğrenmek için 
bu dünyada yaşıyoruz, 
ancak hata yapmadan 
öğrenilmez. Affetme ye-
teneği, hayattaki en de-
ğerli şeydir” diyor. Kendi-
sine Ardino İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Pasapor t 
Şubesi önünde rastladık. 
İlerlemiş yaşına rağmen 
Durgadın nine pasapor-
tunu almak için tek başı-
na Ardino’ya gelmiş.
Durgadın İbram, 1938 

yılında Sinçets (Durabey-
ler) köyünde çok çocuklu 

bir ailede dünyaya geldi. 
18 yaşındayken evlene-
rek Çubrika köyüne yer-
leşti. 2008 yılında vefat 

eden eşi Hamit İbram ile 
birlikte aile bireylerinin 
birbirine çok bağlı oldu-
ğu bir aile kurdular ve 
çocuklarını büyük sevgi 
ve özveriyle büyüttüler.
Durgadın ninenin Kıy-

met ve Gülkibar adında 
iki kızı, Şaban adında bir 
oğlu, 4 torunu ve 1 torun 
çocuğu var. İstanbul’da 
çocuklarının yanında 
yaşıyor, fakat yaz ay-
larını Çubrika köyünde 
geçiriyor. Yaşlı kadın, 
“Türkiye’de bulunduğum 
zamanlarda Çubrika kö-
yünün yeşilliğini, temiz 

havasını, verdiği huzu-
ru ve sessizliği çok öz-
lüyorum. Kış aylarında 
İstanbul’da oluyorum, 
ama mart ayının gel-
mesini ve memleketime 
gitmeyi sabırsızlıkla bek-
liyorum. Hayatımın en 
güzel hatıraları burası ile 
bağlı. 
Çocuklarım burada 

dünyaya geldi. Buraya 
gelince içim açılıyor” di-
yor. Durgadın nine, haya-
tı boyunca tütüncülükle 
uğraştı, ama hiçbir za-
man bundan yakınmadı.
Yaşlı kadın, her bir köy-

lü kadını gibi kendi bah-
çesinde yetiştirdiği ürün-
lerle beslenmiştir. Su, 
süt ve ayrandan başka 
hiçbir şey içmemiş. En 
çok yumurta kızartma-
sını seviyor. Günlerinin 
büyük bir bölümünün tü-
tün tarlalarında geçtiğini 
anlatan Durgadın nine, 
“30 yılı aşkın bir süre 10 
dekardan fazla tütün ek-
tim. Topladığımız tütünü 
eve sırtımda taşıdım ve 
aynı zamanda inek ve 
koyunlar önümdeydi. Al-
lah çalışana veriyor, ama 
çalışmazsan zorluk çe-
kersin” diyor yaşlı kadın.

Yurt dışında Bulgaristan kimlik belgeleri 
çıkarma prosedürü kolaylaşıyor

Hükümet,  Bulgar is -
tan K iml ik Belgeler i 
Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin kanun 
tasarısı onayladı. Deği-
şiklikler, kimlik belgesi 
çıkarma sürelerinin kısal-
tılmasını ve yurt dışındaki 
vatandaşlara sadece bir 
diplomatik misyon tem-
silciliği ziyaretiyle kimlik 
belgesi sahibi olma imka-
nı verilmesini öngörüyor. 
Başbakanlıktan yapılan 
açıklamada bu değişik-
liğin, özellikle diplomatik 
temsilcilikler ve konso-
losluklardan uzak olan 
yerleşim yerlerinde ika-
met eden yurt dışındaki 
vatandaşların işini kolay-
laştıracağı belirtildi. 

Vatandaşlarımız, yurtdı-
şı temsilciliğimize başvu-
ru sırasında veya elekto-
nik başvuruda bulundu-
larsa belgenin alınması 

için bizzat kendileri tem-
silciliğimizi ziyaret etmek 
zorunda kalacaklar. 

Yurt dışında başvuruda 
bulunulduğu takdirde nor-

mal sürede kimlik belgesi 
çıkartma süresi 45 gün ve 
hızlı sürede kimlik çıkar-
ma süresi 30 gün olacak.

Kanununda değişiklikler 
yapılmasıyla pasaportla-
rın geçerlilik süresi 10 yıla 
uzatılacak ve aynı zaman-
da 5 yıl süreli pasaport çı-

karma imkanı sunulacak. 
İçişleri Bakanlığı’nın 10 
yıl süreli pasaport çıkar-
tılmasına başlanması için 
1 Ocak 2021 tarihinden 

itibaren gereken koşulları 
sağlaması gerekir. 

Kimlik belgelerinin yeni-
lenmesi sırasında posta 
ve kurye hizmeti bedeli-
nin talep eden vatandaş 
tarafından peşin olarak 
ödenmesi öngörülüyor.

              Kırcaali Haber
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Mobil ekipler, Momçilgrad ilçesinde yaşlı 
ve engelli vatandaşlara yardımcı olacak

Uzmanlardan oluşan 
mobil ekipler, Momçilgrad 
(Mestanlı) Belediyesi’nin 
sınırları içerisinde ikamet 
eden yaşlı ve engelli va-
tandaşlara yardımcı ola-
cak. 15 ay sürecek olan 
yardım hizmetinden yak-
laşık 50 kişi faydalanacak. 
Bu hizmetin sunulması, 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Sunay Hasan ile 
Çalışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı arasında 
imzalanan sözleşme 147 
633 leva bütçeli proje tek-
lifinin onaylanması saye-
sinde mümkün oldu.

Proje kapsamında Mom-
çilgrad Ev Ortamında 
Sosyal Hizmet Merkezi 
çatısı altında bakım hiz-
meti sunulmasına baş-
lanacak. Mobil ekiplerde 
sosyal hizmet uzmanları, 
sağlık çalışanları ve ge-

rekli olduğunda hekim yer 
alacak. Proje kapsamında 
sağlık hizmeti, evde ba-
kım veya sosyal bakım 
hizmetleri sağlanacaktır. 

Gerekirse insanların sağ-
lık testi ve danışmanlık 
yaptırması için tıp mer-
kezlerine taşınmasına 
imkan sağlanacak. Bu, 

alınacak bir araç sayesin-
de olacak. 

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Sunay Hasan, 
”Amacımız, engellilerin 

ve 65 yaş üstü yaşlıların 
yaşam kalitesini yükselt-
mektir. Özel ihtiyaçlarına 
göre onlara uzun vadeli 
sağlık ve sosyal bakım 
hizmetlerine erişim sağ-
layacağız. En önemlisi, 
sosyal bakım hizmetleri-
nin küçük ve merkezden 
uzak yerleşim yerleri de 
dahil olmak üzere ilçenin 

tüm sakinlerine sunulacak 
olmasıdır” dedi. Belediye 
Başkanı, projenin gerçek-
leştirilmesi, belediyenin 
Sosyal Politika Geliştirme 
Stratejisi’nin ve Engelliler 
ve Yaşlılar İçin Uzun Dö-
nemli Bakım Hizmetleri 
Stratejisi’nin uygulanma-
sına katkı sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

Atalarının doğup büyüdüğü 
yerleri ilk defa gördüler
Ardino (Eğridere) Beledi-

ye Başkanı Resmi Murat, 
İstanbul’dan Ahmet Barış 
Dönmez ve Barış Mert’i, 
Bursa’dan Selçuk Kaleş’i 
makamında kabul etti. 
Üçü de Bulgaristan-Tür-
kiye Nüfus Mübadelesi 
Antlaşması çerçevesinde 
1950 yılında Türkiye’ye 
göç eden dedelerinin ve 
babalarının doğup bü-
yüdüğü Ardino bölgesini 
ilk defa ziyaret etti. Her 
baharda Ardino kasa-
basını egzotik çiçeklerle 
güzelleştiren Türkiye’nin 
Yalova şehrinde yaşayan 
spor emektarı Rafet Koru 
da yanlarındaydı. 

Ahmet Barış Dönmez, 
”Dedelerimiz ve babala-
rımız Ardino bölgesinden 
Asenovgrad’ın (Stanima-
ka) Jılti Bryag köyüne göç 
etmişler. Çok heyecanlı-

yız. Her zaman dedele-
rimizin ve babalarımızın 
doğup büyüdüğü yerleri 
görmek istemişizdir. Ardi-
no yaşamak için çok gü-
zel bir yer. Kasaba temiz, 

düzenli ve sakin, insanlar 
çok misafirperver ve ye-
mekleri çok lezzetli. Özel-
likle etrafımızdaki güzel 
doğadan çok etkilendik " 
diye ifade etti. 

İstanbul Bakırköy Oğuz-
kaan Ortaokulu Müdürü 
Ahmet Barış Dönmez, 
çifte vatandaşlık işlemleri 
için gerekli belgeleri ha-
zırlamaya başladıklarını 
söyledi. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat, çifte vatandaşlık 
başvuru prosedürü hak-
kında detaylı bilgi verdi. 
Konuklara Şeytan Köp-
rüsü heykelciğini hediye 
etti.

Eğitim Bakanlığı, İslam din 
dersi verecek öğretmenler 

için kurs başlattı 
Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Bulgaris-

tan Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü 
(Vİİ) ve Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri 
Üniversitesi (Unibit), ülkedeki Müslüman toplulu-
ğuna mensup öğretmenlere yönelik İslam din öğ-
retmenliği eğitimi projesi başlattı.

Başmüftülük Eğitim Dairesi Başkanı Amir Feleti, 
Grandmufti.bg haber sitesine verdiği röportajda, 
“Proje, ülkedeki Müslüman topluluğuna mensup 

pedagoji uzmanlarının mesleki gelişim eğitimi 
sonrasında girecekleri devlet sınavını başarıyla 
geçtikleri halde devlet okullarında İslam din dersi 
öğretmenliği yapmaları hakkı tanıyacak belge sa-
hibi olmalarını amaçlıyor” diye kaydetti. Projenin 
28 günlük eğitim semineri şeklinde uygulanacağı-
nı belirten Amir Feleti, bölge müftülüklerin öneri-
leri üzerine davet edilen ülkenin değişik illerinden 
şu ana kadar 20 öğretmenin kursa kayıt edildiği-
ni söyledi. Eğitim kursunun sonunda halihazırda 
mesleğini icra eden öğretmenlerin devlet sınavı-
na girmeleri gerekecek. Devlet sınavını başarıyla 
geçmeleri öğretmenlere ülkedeki devlet okulların-
da İslam din dersini verme hakkı ve ek bir mesleki 
yeterlilik belgesi hakkı tanıyacak. 

7 Haziran 2019 Pazartesi düzenlenen törenle 
eğitim kursunun resmi açılışı yapıldı. Törende pro-
je ortağı kurumların temsilcileri hazır bulundu. On-
ların arasında Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü de 
olan Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Başmüftü Yar-
dımcısı Birali Mümün Birali, Başmüftülük Eğitim 
Dairesi Başkanı Amir Feleti ve aynı dairede uz-
man Nazmiye Kulova da yer aldı. Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı’nı temsilen törende Başuzman Kosta 
Kostov ve din konusunda uzman Yulian Odacan, 
Unibit Eğitim Faaliyetleri Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Elena Savova ve aynı üniversitede öğretim 
görevlisi olan Prof. Dr. Jorjeta Nazırska ve başka 
konuklar hazır bulundu. 

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, tüm katılımcıları 
selamladı ve bu ortak eğitim projesi konusunda 
farklı kurumlar arasındaki iyi ve başarılı iletişim 
için özel teşekkürlerini ifade etti. 

Momçilgrad, İzmir Menderes ile kardeş şehir olacak
Momçilgrad Belediye 

Başkanı Sunay Hasan ve 
İzmir Menderes Belediye 
Başkanı Mustafa Kayalar 
arasındaki görüşmeden 
sonra iki belediyenin kar-
deş şehir olacağı anlaşıl-
dı.

Menderes Belediye Baş-
kanı Mustafa Kayalar baş-
kanlığında bir heyet, 10. 
Mestanlı Daima Kalbimde 
Dünya Mestanlılar Buluş-
ması programına katılmak 
üzere Momçilgrad’ı ziya-
ret etti. Sunay Hasan’ın 
Mustafa Kayalar ile gö-
rüşmesinde 5 Menderes 
Belediye Meclisi Üyesi, 

Momçilgrad Belediye 
Meclis Başkanı Ömer 
Hüseyin ve belediye yö-
netimi hazır bulundu. 

Görüşmede Sunay Ha-
san ve Ömer Hüseyin, 
Momçilgrad Belediyesi’nin 
Menderes Belediyesi ile 
kardeş şehir protokolü im-

zalaması-
na yönelik 
öner in in , 
yapılacak 
bir sonraki 
B e l e d i ye 
Meclis top-
lantısında 
oylamaya 
s u n m a y ı 
taahhüt et-

tiler.
Mustafa Kayalar da 

M ende res  Be led i ye 
Meclisi’nin öneriyi onayla-
masına ilişkin prosedürü 
başlatmayı taahhüt etti. 

Sunay Hasan,”İki bele-
diye arasında toplumsal 

hayatın tüm alanlarında 
verimli bir işbirliği olaca-
ğına inanıyorum. Mende-
res ilçesinde Momçilgrad 
bölgesinden göçmen olan 
birkaç bin kişi ikamet et-
mektedir ve Gümüş Mes-
tanlı adında bir mahalle 
bile bulunuyor” diye kay-
detti. 

İzmir Menderes Beledi-
yesi ile kardeş olma fikri, 
yaklaşık 2 ay önce Mom-
çilgrad Belediye Başkanı 
başkanlığında belediye 
heyetinin Menderes il-
çesini ziyareti sırasında 
doğdu.

            Kırcaali Haber
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Komünist rejim yeni tarih ders 
kitaplarında nasıl tanıtıldı?

Kamuoyunda kapsamlı 
bir şekilde tartışılmasın-
dan sonra 2018 yılında 
yeni bir 10. sınıf Tarih ve 
Medeniyet dersi müfredatı 
kabul edildi ve bu müfre-
datta ilk kez 1944-1989 
döneminin ayrı bir bölüm-
de okutulması öngörülü-
yordu. 

Şimdi bu ders kitapları 
baskıya hazır ve Eğitim 
ve Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev tarafından onaylan-
dığı takdirde gerekli tiraj-
da bastırılacak. 

Fakat komünist rejim 
bu ders kitaplarda nasıl 
tanıtılmıştır? 

Desebg.com sitesi ve 
sitenin kurucusu olan 
gazeteci Hristo Hristov, 
bu ders kitaplarında ko-
münist rejimin yanıltıcı, 
manipülatif ve kasıtlı bir 
şekilde tanıtıldığını sapta-
dı. Değerlendirme ve seç-
mek için okullara dağıtılan 
bazı yeni ders kitaplarının 
içeriği hakkında endişele-
nen ülkenin değişik yerle-
rinden öğretmenler kendi-
sine başvurdu. 

Gizli istihbarat servisi 
DS’nin ayrıntılı olarak 
anlatılmaması 

Hristov’un i fadesine 
göre, tüm yayınevlerine 
ait ders kitaplarında ek-
sik olan şey, 1944 - 1989 
döneminde totaliter dev-
lette bir baskı aracı olarak 
eski gizli istihbarat servisi 
Devlet Güvenliği’nin (DS) 
rolünün ve faaliyetlerinin 
açık ve ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmamasıdır. 

Servisin doğrudan parti 
yönetimine bağlı olduğu 
ve 1974 yılından sonra 
Bulgar Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Todor 
Jivkov’a da bağlı olduğu 
belir tilmemiştir. Bunun 
yerine ders kitaplarının bir 
kısmında Jivkov yönetimi 
sırasında toplum üzerin-
deki baskıların azaldığı 
yazılmıştır.

DS’nin ideolojik, kadro, 
operasyonel ve teknik açı-
dan Sovyetler Birliği'nin 
istihbarat ve gizli servisi 
KGB'ye itaatine de deği-
nilmemiştir. 

Hristov, bazı yayınevle-
rinin yeni müfredata göre 
kul lanılması gereken 
“baskı aracı” kavramını 
sözlük şeklinde 2-3 cüm-
le ile yansıtarak, numara 
yapmaya çalışmıştır. 

Gizli tutulan ülke iflas-
larına yer verilmemesi 

Desebg.com sitesinin 
tespit ettiği başka çarpıcı 
bir eksiklik de Jivkov yö-
netimindeki BKP döne-
minde 1960, 1976-1977 

ve 1987 yıllarında olmak 
üzere devletin üç kez if-
las etmesinin yansıtılma-
masıdır. Ülke iflaslarına 
sadece 5 yayınevinden 
birisinin ders kitaplarında 
değinilmiştir. 

Gazeteci Hristov,”Ülke if-
lasları göz önünde bulun-
durulmadan bu dönemde 
ekonomi ile ilgili diğer her 
şey tamamen anlamsızla-
şıyor” dedi. 

Bununla birlikte öğren-
ciler bazı ders kitapların-
da, "Todor Jivkov, halkın 
refahı için çalıştığını oku-
yabilirler” cümlesini oku-
yabilirler. 

Belene Toplama Kam-
pı

Ders kitaplarının hiç-
birinde Belene Toplama 
Kampı’nın varlığı tam ola-
rak bildirilmemiştir, ayrıca 
bunun BKP’nin muhalifle-
rinin tutulduğu en büyük 
ve en uzun süreli toplama 
kampı olduğu belirtilme-
miştir. 

Bazı ders kitaplarında 
1949 yılında açılan kam-
pın 1953 yılında, başka 
ders kitaplarında ise 1956 
yılında tekrar açıldığı ve 
1962 yılında kapatıldığı 
yazıyor. 

Fakat toplama kampının 
tekrar 1985 yılında açıldı-
ğı ve Bulgarlaştırma sü-
recine karşı çıktıkları için 
yargılanmadan ve hüküm 
giymeden 500’den fazla 
Türkün burada tutulduğu 
hiçbir yerde belirtilmemiş-
tir. 

Gazeteci, bu döneme 
ilişkin ders kitaplarında 

daha birçok eksik veya 
yanıltıcı bilgi verildiğini 
saptadı. Örneğin, BKP’nin 
biriktirdiği devlet borçları-
na değinilmemiş, 9 Eylül 
1944 tarihinden sonra ko-
münist rejim kurbanlarının 
sayısı verilmemiş, komü-
nist rejim döneminde ha-
yat kalitesi abartılmış bir 
şekilde yansıtılmıştır, Bul-
gar Ortodoks Kilisesi’ne 
uygulanan baskılar doğru 
yansıtılmamıştır. Özellikle 
sözüm ona “Soya Dönüş” 
süreci yanıltıcı şekilde ta-
nıtılmıştır. 

Sivil toplum kuruluşla-
rı ve toplumun ileri ge-
lenlerinden tepki 

Ülke çapında çeşitli si-
vil toplum kuruluşları ve 
toplumun ileri gelenleri 
de komünist rejimin tarih 
kitaplarında yanıltıcı şekil-
de tanıtılmasına tepkisiz 
kalmadı. 

Hafıza Komünist Rejim 
Mağdurları Birliği, Eğitim 
Bakanı’na yönelik bir bil-
diri yayımladı. Bildiride 
yeni tarih ders kitapları-
nın sadece eksikliklerle 
değil, aynı zamanda ders 
kitabı yazarlarının gerçek-
leri göz ardı ettiği tarihi 
gerçekler hakkında yalan 
yanlış bilgilerle dolu oldu-
ğu belirtilmektedir. 

Üç yıldır eski toplama 
kampı ve yapılan ziya-
retlerle ilgilenen Belene 
Adası Vakfı, Bulgaristan 
Komünist Partisi’nin to-
taliter yönetiminin döne-
mi hakkında gerçeklerin 
yanılcı, çarpıtılmış bir 
şekilde yansıtılmasına ve 

gizlenmesine sert bir tep-
ki gösterdi. 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisinin eski 
Genel Başkan Yardım-
cısı Tsvetan Tsvetanov 
bile Facebbok hesabında 
yaptığı açıklamada Eğitim 
Bakanı ve GERB Meclis 
Grubu’nun komünist rejim 
hakkındaki gerçeği değiş-
tirmeye yönelik skandal 
girişime izin vermeyecek-
lerini umduğunu ifade etti. 

Desebg.com sitesine 
röportaj veren Eğitim ve 
Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev, “Ders kitaplarında 
gördüğüm olayların daha 
fazlasının tanıtılmasını 
beklerdim. Ders kitabı ya-
yınlama ve yazma süreci 
özelleştirilmiştir-yayınev-

leri özel kuruluşlardır ve 
yazar kadro ekibini ken-
dileri belirliyor, ben Bakan 
olarak kontrolü elimde bu-
lundurmadan sadece so-
rumluluk taşıyorum” diye 
yorum yaptı. 

Bakan buna rağmen ya-
yınevlerinin ders kitapla-
rında düzeltme yapmala-
rını isteyeceğine dair söz 
verdi.

Bakanlığa bağlı ders 
kitapları değerlendirme 
komisyonunun, ders ki-
taplarında hiçbir eksik-
likler tespit etmediği ve 
raporunda hiçbir hususa 
dikkat çekmediği anlaşıl-
dı. Ancak bu komisyonda 
olası hataları düzeltebile-
cek profesyonel akademik 
çevrelerin hiçbir temsilcisi 
olmadığı kaydedildi. 

G a z e t e c i  H r i s t o v, 
Bakan’a gönderdiği mek-
tupta konuyla ilgili tüm 
düşünceleri ortaya koydu 
ve aynı olayların ders ki-
taplarında farklı bir şekil-
de tanıtılmasına son veril-
mesini istedi.

Hristov’un mektubunun 
sonunda şu ifadeler yer 
aldı: “Gençlerin bilgilen-
dirilmesi ve uzun zaman-
dır önceki hükümetler ta-
rafından göz ardı edilen 
ve ihmal edilen Bulgar 
toplumunun kilit bir so-
runun çözümü açısından 
tabloyu nihayetinde ortak 
çabalarla değiştirebilece-
ğimiz zamanı kaçırmaya-
lım. Bulgaristan'daki genç 
kuşakların vatandaşlık bi-
linci buna bağlıdır”. 

Faruk Kaymakcı: "Bulgaristan ile yakın 
ilişki içinde olmayı arzu ediyoruz"

Dışişleri Bakan Yardım-
cısı, Avrupa Birliği (AB) 
Başkanı Faruk Kaymakcı, 
Bulgaristan'la yakın ilişki 
içinde olmayı arzu ettik-
lerini söyledi. 
Bulgaristan ve Türkiye 

arasındaki sınır ötesi iş 
birliği kapasitesinin artı-
rılarak Avrupa bölgesel 
uyumuna katkı sağla-
mayı amaçlayan Bulga-
ristan-Türkiye "Interreg-
IPA" Sınır Ötesi İş Birliği 
Programı" kapsamında 
hibe kazanan projeler-
den 23'ü, Bulgaristan 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığında 
düzenlenen programla 
tanıtıldı.
Bulgaristan Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakan Yardımcısı De-
nitza Nikolova, progra-
mın açılışında, Avrupa 
Birliği'nin (AB) 2014-2020 
dönemini kapsayan prog-
rama sağladığı 28 milyon 
avroluk bütçeyle önemli 
ortaklıklar yürüttüklerini 
belirtti. 
"AB’nin bu finansmanı 

sayesinde çevrenin ko-
runması, doğal afetlerin 
neticelerinin hafifletilme-
si, doğal kaynakların de-
ğerlendirilmesi ve korun-
ması ve geleneklerimize 
sahip çıkma konusunda 
çok önemli projeler uy-
guluyoruz." diye konu-
şan Nikolova, programın 
2. çağrısı kapsamında 
toplam 10 milyon avro 
tutarında 43 sözleşmenin 

imzalandığını ve bunların 
23’ünün bugün kamuoyu-
na tanıtıldığını anlattı.
Türkiye'nin Dışişleri Ba-

kan Yardımcısı, AB Baş-
kanı Kaymakcı da "Türk-
çe bir söz vardır, 'Komşu 

komşunun külüne muh-
taçtır. Biz bundan dolayı 
Bulgaristan ile bu kadar 
yakın ilişki içinde olmayı 
arzu ediyoruz." sözleriyle 
başladı. 
Ş i m d i y e  k a d a r 

hem Türkiye hem de 
Bulgaristan'ın Sınır Öte-
si İşbirliği Programı'nı en 
iyi şekilde ve uyum içinde 
yürüttüğünün altını çizen 
Kaymakcı, 10 yıl süren 
programa emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
Kaymakcı, "Sizlerin bir-

likte gerçekleştireceği 
projeler sınır bölgesindeki 
şehirlerin kalkınmasına, 
refahına doğrudan katkı-
da bulunacak. İki komşu 
arasındaki ilişkileri daha 
da ileriye götürecek." ifa-
delerini kullandı.
Programın birinci ve 

ikinci çağrı dönemlerinin 

gelecek aylarda tamam-
lanacağını hatırlatan Kay-
makcı, şöyle devam etti:
" İ lk aklımıza gelen 

stratejik projeler, turizm 
sektörünü geliştirmek, 
bağlantıyı, ulaşımı güç-

lendirmek ve sınır şehir-
lerinin karşılaştığı çeşitli 
sorunları çözen projeler 
üretmek.
Bu arada, Türk katı-

lımcıların karşılaştığı bir 
sorunlarını vurgulamak 
durumundayım. Türk pay-
daşlar sınır ötesi iş birliği 
projelerini gerçekleştirir-
ken, Bulgaristan’a gel-
meleri gerekirken vize al-
maları gerekiyor. Siz, en 
azından bu projeye dahil 
olan paydaşların vizele-
rinin kolaylaştırılmasını, 
çok girişli vize verilmesini 
bekliyoruz."
Kaymakcı, ziyareti kap-

samında Bulgar istan 
Parlamentosu Başkan 
Yardımcısı Cema Groz-
danova ve Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü-
sü Mustafa Aliş Haci ile 
de bir araya geldi.



  Kırcaali Haber 507 Ağustos 2019 HABERLER

Bulgaristan'daki siber saldırı 
skandalında soruşturma genişliyor

Bulgaristan Milli Gelir-
ler Ajansının (NAP) veri 
havuzundan 7,6 milyon 
nüfuslu ülkedeki 5 milyon 
kişinin kişisel verilerinin 
çalınmasıyla ilgili siber 
saldırı skandalı büyüyor.

Siber saldırılarda, Baş-
bakan Boyko Borisov, 
Cumhuriyet Başsavcı-
sı Sotir Tzatzarov, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) milletvekili Delyan 
Peevski ve Bulgaristan'ın 
Avrupa Parlamentosu 
milletvekillerinden Emil 
Radev gibi ülkenin önde 
gelen isimlerinin hedef 
alındığı ortaya çıktı. 

Cumhuriyet Başsavcı 
Yardımcısı İvan Geşev, 
Bulgar Ulusal Televizyo-
nuna (BNT) yaptığı açık-
lamada, 29 Haziran'da 
meydana gelen saldırının 
arkasındaki isim olarak 
gözaltına alınıp serbest 
bırakılan 20 yaşındaki bil-
gisayar uzmanı Kristiyan 
Boykov'a ait bilgisayarın 
şifrelerinin kırıldığını ve 
bu kişinin olaydan sorum-
lu tutulabileceğini söyledi.

Geşev, Boykov'un ça-
lıştığı "TAD Group" adlı 
sanal güvenlik şirketinin 
şantajla para elde etmek 
için tasnifli bilgi topladığı-
nı belirtti.

Boykov'un bilgisayarında 
NAP'tan çalınan verilerin 

yanı sıra başka bulgulara 
da rastlandığını aktaran 
Geşev, "Siber korsanlar, 
Başbakan Boyko Borisov 
ve Cumhuriyet Başsavcısı 
Sotir Tzatzarov ile ilgili bil-
gi taraması yapmış." dedi.

Geşev ayrıca zanlının 
bilgisayarında, ülkenin en 
zengin iş adamlarından ve 
üyelerinin çoğunu Türk-
lerin oluşturduğu HÖH 
partisi milletvekili Delyan 
Peevski ve Bulgaristan'ın 
Avrupa Parlamentosu mil-
letvekillerinden Emil Ra-
dev ile ilgili bilgi taraması 
yapıldığı ve haklarında 

dosyalar oluşturulduğunu 
ifade etti.

Zanlının, siber korsan-
lık yapan şirkette "maşa" 
olarak çalıştığını dile ge-
tiren Geşev, "Korkutucu 
bilgilere ulaştık. Hala işin 
başındayız. Bu çocuk, 
(Kristiyan Boykov) karan-
lık bir yerde tutulup kendi 
vicdanıyla baş başa kal-
malı. Yaptıklarını gözden 
geçirip, adalet sistemiyle 
iş birliği yapıp yapmaya-
cağına karar vermeli." 
diye konuştu.

Gözaltına alındıktan bir 
süre sonra serbest bıra-

kılan Kristiyan Boykov ise 
basın mensuplarına yaptı-
ğı açıklamada, hakkındaki 
tüm suçlamaları reddede-
rek savcılığın el koyduğu 
bilgisayarlarının şifrelerini 
vermeyeceğini belirtti.

Olay nasıl başlamıştı?
NAP, 15 Temmuz'da, si-

ber korsanların yurt dışın-
dan gerçekleştikleri saldı-
rılarda, yaklaşık 5 milyon 
kişiye ait verilerin ele ge-
çirildiğini açıklamıştı.

NAP Sözcüsü Rosen 
Bıçvarov, kimlik numara-
sı, sağlık sigortası, vergi 
ödemeleri gibi kurumun 

veri havuzunda yer alan 
bilgilerin yüzde 3'ünün ele 
geçirildiğini kabul etmişti.

Bıçvarov, korsanların 
NAP'ın, yurt dışından ya-
pılan ödemelerinde KDV 
iade sistemi üzerinden 
kurumun bilgi havuzuna 
ulaştığını, saldırı sebebiy-
le NAP'ın e-devlet üzerin-
den verdiği hizmetlerine 
ara vererek 2012'den bu 
yana güvenlik duvarları 
yenilenmeyen bazı sis-
temlerin gözden geçirildi-
ğini aktarmıştı.

Maliye Bakanı Vladis-
lav Goranov, korsanla-
rın ulaştığı verilerin kötü 
amaçlı kullanımının müm-
kün olmadığını savuna-
rak, "Veri sızıntısı vatan-
daşlara zarar veremez. 

Bütünlük sahibi olmayan 
kimlik bilgilerinin dışarı-
ya sızması ülkenin mali 
güvenliğini tehdit etmez." 
ifadelerini kullanmıştı. 

İçişleri Bakanı Mladen 
Marinov ise soruştur-
ma başlatıldığını, siber 
saldırıyla ilgili gözaltına 
alınan 20 yaşındaki bil-
gisayar uzmanı Kristiyan 
Boykov'un daha sonra 
serbest bırakıldığını be-
lirtmişti.

Ana muhalefetteki Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) lideri Koneliya Ni-
nova, hükümeti olayı kü-
çümsemekle suçlayarak 
Cumhurbaşkanı Ruman 
Radev'in Milli Güvenlik 
Kurulunu toplaması ge-
rektiğini söylemişti.

Teklas Şirketinden köy kütüphanesine kitap bağışı
Kırcaali bölgesinde en 

büyük işveren durumun-
da olan otomobiller için 
kauçuk ürünler üreten 
Türk TEKLAS Holding’e 
bağlı Teklas Bulgaria 
Şirketi, “Kitap Hediye Et, 
Hayal Bağışla” başlığı 
altında yürüttüğü yeni 
bir bağış kampanyası-
nı başlattı. 12 Haziran 
2019 tarihinde başlayan 
kampanya, 31 Temmuz’a 
kadar sürdü. Kırcaali’nin 
Dıjdovnitsa (Yağmurlar) 
köyündeki Sanat Evi’nde 
bulunan kütüphaneye 
200 kitap bağışı yapıldı. 
Bağış politikası, Teklas 

Bulgaria Şirketi İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü 
tarafından yıllık planla-
nıyor. Çalışanlar ve yö-
netim tarafından İnsan 
Kaynakları Müdürü Aylin 
Müslüm’ün dediği gibi 
fazla gürültü yapmadan 
yürütülmektedir. 
Gönüllü çalışmayla, 

şirketin onlarca çalışanı-
nın ve görevlisinin katı-
lımıyla, şirket tarafından 
sağlanan kaynaklarla 

Kırcaali, Momçilgrad 
(Mestanlı) ve Krumovg-
rad (Koşukavak) ilçele-
rinde fidan dikimi yapıldı. 

İhtiyaç sahibi aileler için 
giysiler toplandı, çocuk 
şenlikleri düzenlendi, so-
kak hayvanlarına yardım 
kampanyası gerçekleşti. 
Temmuz ayında şirket 
ekibi, daha rahat ve nor-
mal koşullarda yaşama-
ları için gerekli olan ev 
aletine ihtiyaç duyanlara 
yardım etmek amacıyla 
“Kapak Bağışla-Hayat 
Kurtar” başlığıyla yürütü-
len plastik kapak toplama 

kampanyasına da katıldı. 
Ağustosta kuşlar için on-
larca beslenme kutuları 
yerleştirilecek. Bu kutular 

belirli aralıklarla yem ile 
doldurulacak. 
Teklas Bulgaria Şir-

keti, Kırcaali’de dör t 
fabr ika, Krumovgrad 
ve Momçilgrad’da bi-
rer fabrika sahibi. İki ay 
önce şirket, Kırcaali’de 
dördüncü fabr ikasını 
açtı. Fabrikanın yanında 
Bilim Araştırma Merke-
zi ve rekreasyon alanı 
da bulunuyor. Rekreas-
yon alanında yer alan 

yeni havuz, çocuklar ve 
gençler tarafından ziya-
ret edilmeye ve onlara 
yönelik özel etkinlikler 
düzenlenmeye hazır. 
“Kitap Hediye Et, Ha-

yal Bağışla” başlığı al-
tında yürütülen bağış 
kampanyası, Dıjdovnit-
sa köyündeki Sanat Evi 
Kütüphanesi’ne yapılan 
bağışla sona erdi. Tek-
las Bulgaria Şirketi İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü ta-
rafından bağışlanan ço-
cukların sevdiği kitaplar, 
köy kütüphanesinde mu-
hafaza edilecek. Teklas 
Bulgaria Şirketi, bağış 
takdimi vesilesiyle köy-
den çocukların ve anne-
lerin katıldığı bir etkinlik 
düzenledi. KRIG Sanat 
Hareketi tarafından kısa 
bir kitap okuma etkinli-
ği gerçekleştirildi, köy 
muhtarı Gülhayat Kerim 
bağışçıları tebrik ederek, 
çocukları sevdikleri ma-
sal kahramanlarını örnek 
almalarına teşvik etti.
           Kırcaali Haber

Metin’in saldırganlarının 
hapis cezaları onandı 

Sofya Yüksek Temyiz Mahkemesi, Sofya İstinaf 
Mahkemesi’nin 2013 yılının sonunda Sofya’da sığın-
macı zannettikleri Georgi Dimitrov’u (Metin) kasten 
öldürmeye teşebbüs etmelerinden dolayı hapis ce-
zasına çarptırdığı Djono Mladenov, Momçil Milçov 
ve İvo Tilkov’un cezalarını onadı. 

Djono Mladenov’a 16 yıl, Momçil Milçov’a 15 yıl ve 
İvo Tilkov’a 18 yıl hapis cezası kesildi.

Mahkeme ayrıca üçünü 200 000 leva tazminat 
ödemeye mahkum etti.

Yüksek Temyiz Mahkemesi, sanıkların yaptıkları 
kötülüğün farkında olmadığı tezini kabul etmiyor. 
Mahkemeye göre, sanıklardan birinin diğerlerini ya 
da en azından birisini cinayet teşebbüsünden cay-
dırmaya çalıştığına dair hiçbir kanıt yok. 

Dava süreci sırasında cinayet teşebbüsünün ta-
mamlandığı ve mağdurun ölümünün, yalnızca yeter-
li tıbbi müdahale nedeniyle gerçekleşmediği tespit 
edilmiştir. 

Yüksek Temyiz Mahkemesi, sanıkların ödemeye 
mahkum edildiği 200 000 leva tutarındaki tazmina-
tın, sanıkların eylemlerinin sebep olduğu acı ve ıs-
tırabı telafi etmek için yeterli olduğuna karar verdi. 

Eğer bir hatırlatma gerekirse, 2013 yılının sonunda 
Bulgaristan vatandaşı olan Türk genci Metin, Sofya 
Pirotska Caddesi'nde kendisini sığınmacı sanan sal-
dırganlar tarafından acımasızca dövülmüştü.

Geçen yıl Sofya Şehir Mahkemesi, Metin’in saldır-
ganlarını toplam 49 yıl hapis cezasına çarptırdı. Djo-
no Mladenov, Momçil Milçov ve İvo Tilkov, Metin’in 
kafasına yumruk ve tekmelerle vurarak, kasten öl-
dürmeye teşebbüsten dolayı hapis cezasına mah-
kum edildi.KH
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Kayıt dışı ekonominin payı daralıyor
Bulgaristan ekonomisi-

nin büyük bir kısmı, bü-
tün vergileri, faturaları, 
çalışanların maaşlarını 
ve sigortalarını ödeyerek 
yasalara uygun çalışıyor.
Ancak illegal veya yarı 

illegal işlev gören bir 
ekonomik sektör de var. 
Farklı sendikaların ve iş-
verenlerin hesaplamala-
rına göre bu sektör Gay-
ri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 
yaklaşık yüzde 20-30’nu 
oluşturuyor.
Bu, Bulgaristan Sana-

yi Sermayesi Birliği ve 
“İkonomika na svetlo” – 
“Şeffaf ekonomi” Ulusal 
merkezi tarafından or-
ganize edilen ve “Şeffaf 
ekonomi” araştırmasının 
sunulduğu forumda belli 
oldu. Araştırmaya göre, 
kayıt dışı ekonomisinin 
beşte bire düştüğü görü-
lüyor. Legal ekonomide 
büyüme 2018 için yüzde 
4, 5’tir ve son beş yılda 
kaydedilen en yüksek 
orandır. Bunun sebepleri 
finansal ve ekonomik is-
tikrar, iş ortamını iyileş-
tirmeye ve kayıt dışı eko-
nomiyi sınırlandırmaya 
yönelik önlemlerdir.
Bulgar istan Sanayi 

Sermayesi Birliği Başka-
nı Vasil Velev, kayıt dışı 
ekonominin sadece dev-
let hazinesine zarar ver-

mediğini, aynı zamanda 
kurallara uygun faaliyet 
gösteren şirketlere karşı 
haksız rekabet şekli oldu-
ğunu hatırlattı.
Bulgaristan Sanayi Ser-

mayesi Birliği bazı hükü-
met politikalarında de-
vam eden eksiklikleri de 
belirtiyor. Örneğin enerji 
sektöründe hala Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları 
ve kojenerasyon aracılığı 
ile sözüm ona Amerikan 
santrallerinden enerji 
üretiminde üreticilerin 
pazar dışı ve ayrıcalıklı 
pozisyonları devam edi-
yor.
Ancak eğilimler net ve 

vahşi piyasa ekonomisi 
ve usulsüzlük zaman-
ları çoktan geride kal-
dı. Günümüzde legal iş 
yapmak sadece kolay 
olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda çok daha kar-
lıdır da.Bunun sebebi 
sadece iş çevreleri değil, 
aynı zamanda en küçük 
işletmeleri bile kolaylaş-
tırmaya çalışan yetkililer 
de.Bu bağlamda daha 
iyi altyapı, yasal çerçe-
veler, iyi işlev gören bir 
adalet sistemi kurulması 
için çalışılıyor ki, bunların 
olmaması iş çevrelerini 
korkutuyor ve yasa dışı 
yolları tercih etmelerine 

sebep oluyor.Kayıt dışı 
ekonomisi için büyük risk 
taşıyan sektörler inşaat, 
turizm ve ulaşım sektörü-
dür, ancak Vasil Velev’e 
göre bu bizi karamsar 
yapmamalıdır.
Başkan Vasil Velev 

“1993’te Bulgaristan’da 
kişi başına Gayri Safi 
Yurt İçi Hasılası 3 583 
dolardı. 1997’de para ku-
rulunu kabul ederken 3 
810 dolar oluyor, 2017 yı-
lında ise 8 331 dolar, yani 
2, 3 ile daha yüksek. Bu 
da Bulgaristan’daki 350 
bin girişimci sayesinde 
oluyor. Bu nedenle güzel 
örneklerin popülerleşti-

rilmesi lazım” diye öne-
riyor.
Ulusal “Şeffaf ekono-

mi” merkezinin düzenle-
diği yarışmada tam da 
bu güzel örneklerden 
bazıları ödüllendirildi. 
Bunlar arasında “Birleş-
miş Vatanseverler” Koa-
lisyonundan milletvekili 
Hristiyan Mitev, “Çalışma 
Genel Müfettişliği” Yürüt-
me Ajansı ve “Deutsche 
Welle” radyosunun Bul-
garca yayın yapan ekibi 
yer aldı.
Uzmanlar Bulgaristan 

ekonomisinin “şeffaflaş-
ması” eğiliminin hızlan-
dığını belirtiyor ve beş 
yıl sonra kayıt dışı eko-
nominin ortalama bir Av-
rupa seviyesi olan yüzde 
13-15’e düşeceği tahmi-
ninde bulunuyor. Çünkü 
Sosyal Politika Bakanı 

Biser Petkov’a göre, ça-
lışanların birçoğu gayri 
resmi çalışmadan kay-
naklanan zararların esas 
olarak onlar için oldukla-
rının farkına varıyor. Şu 
anda ödenmemiş vergi 
ve sigortalar sayesinde 
daha fazla para aldıkları 
için memnun olabilirler, 
ancak gelecekte emekli 
aylıklarından elde ettikleri 
gelir ile hayatta kalmanın 
eşiğinde olacaklar. Bu tür 
uygulamalardan bütün 
toplum da zarar görüyor, 
çünkü vergilerden ve si-
gortalardan elde edilen 
gelirlerin azalması dev-
letin son derece önemli 
olan sağlık sektörü, eği-
tim ve sosyal sistemde 
reform yapma imkanları-
nı da sınırlandırıyor.
          Kırcaali Haber

Yeni sağlık sigorta modeline göre 
özel sigorta fonları kurulacak

Ulusal Sağlık Sigorta 
Kasası’nın (NZOK) tekel-
liği sona erecek. Sağlık 
Bakanı Kiril Ananiev, 
ileride NZOK ile birlikte 
özel sağlık sigorta fonla-
rının da sigortacılık faa-
liyeti gerçekleştirmesini 
önerdi. Bakan, yeni sağ-
lık sigorta modeli öne-
risinin tüm paydaşların 
katılımıyla kamuoyunda 
geniş çaplı tartışması 
gerektiğini düşünüyor. 
Bakan, özel sağlık si-

gorta fonlarının, sigor-
ta yapacakları kişileri 
sağlık durumlarına göre 
seçmelerine izin verilme-
mesini önerdi. 
Özel sağlık fonlarının 

faaliyete başlaması için 
sağlık sigortası olan en 
az 500 000 kişi tara-
fından seçilmesi gere-
kecek. Sağlık sigortası 
olan vatandaşlara özel 
bir sağlık sigorta fonu 
seçmek için belirli bir 
süre tanınacak ve bu 
süre içerisinde bunu 

yapmadıkları takdirde si-
gorta primlerini NZOK’a 
ödemeye devam ede-
cekler. Aynı zamanda 

sigortalılar, yılda bir kere 
arzu ettikleri halde sigor-
ta kuruluşunu değiştirme 
hakkına sahip olacak. 
Yeni sağlık sigor ta 

sistemi modeline göre 
sağlık sigortası priminin 
yüzde 8 oranındaki tutarı 
korunacak. Uzmanların 
ifadesine göre bu tutar 
yeterli değildir, çünkü 
güvence fonu kurulması 
için de kaynak ayrılma-

sı gerekecek. Seçtikleri 
sağlık sigorta fonunun 
iflas etmesi halinde si-
gortalılar hiçbir bedel 

ödemeden hemen başka 
bir fona geçecek.
Bulgaristan Kamu De-

netçisi Maya Manolova 
ve muhalefet partiler, 
devlet tarafından sigorta 
primleri ödenen vatan-
daşların ne olacağının 
belli olmadığına dair 
endişelerini dile getirdi. 
Yeni sağlık sigorta mo-
delinin tam olarak ne 
zaman uygulanmaya 

başlayacağı belli değil.
Eski Sağlık Bakanı Dr. 

Mimi Vitkova, yeni sağ-
lık sigorta modeli uygu-
lanmaya başladığında 
Ulusal Güvence Fonu 
kurulması için kaynak 
ayrılması gerekeceği için 
şimdikine göre sağlık 
sistemine daha az kay-
nak yatırılacağını söyle-
di. Eski Bakan,”Her bir 
kuruluşun öngörülmeyen 
giderleri karşılamak için 
teknik giderler kalemi 
oluşturması gerekecek. 
Aynı zamanda sağlık ku-
ruluşlarına temel sigorta 
kapsamındaki hizmet-
lerin fiyatlarını kendile-
rinin belirlemesi hakkı 
veriliyor. Bu yeni sağlık 
sigorta kuruluşlarının her 
bir sağlık kuruluşu ile an-
laşma yapmasını gerek-
tirecek. Özellikle bu ko-
nuda deneyimi olmayan 
bir sistem için oldukça 
karmaşık bir süreç” diye 
yorum yaptı.
           Kırcaali Haber

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Momçilgrad’ı 

ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 

Momçilgrad’ı (Mestanlı) ziyarette bulundu. Meral 
Akşener ve beraberindeki parti aktivistleri ve mil-
letvekillerinden oluşan heyet, Mestanlı Daima Kal-
bimde Dünya Mestanlılar Buluşması programına 
katılmak üzere Momçilgrad’a geldi.

Akşener, Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay 
Hasan tarafından karşılandı. Akşener ve heyeti, 
şehrin merkezinde bulunan Bulgarlaştırma süreci 
şehitleri anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak 
çelenk koydu. Daha sonra Akşener, yeni açılan İl-

yaz Hoca Balkan Kütüphanesi’ni gezip gördükten 
sonra belediye binasına doğru yürüdü. Türk politi-
kacı, yolda karşılaştığı insanlarla selamlaşıp sohbet 
etti.

İYİ Parti Genel Başkanı, belediye binasında böl-
genin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Türk siyaset-
çi, onlardan ülkedeki azınlıkların nasıl yaşadığını 
öğrenmek istedi. Akşener, kendisinin de Yunanis-
tan Batı Trakya göçmeni bir ailenin kızı olduğunu 
vurguladı.

Belediye Başkanı Sunay Hasan, ”Biz Türkler 
azınlık durumundayız, ancak Bulgaristan’ı seviyo-
ruz” dedi. Sunay Hasan, ülkedeki Türklerin, bölün-
meyip birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının son 
derece önemli olduğunu vurguladı.

Sunay Hasan, görüşmenin sonunda Akşener’e 
Momçilgrad'ın panoramik fotoğrafını hediye etti.

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı ve Belediye 
Başkanı Sunay Hasan, Gruevo (Hayranlar) köyün-
de Bulgarlaştırma sürecine karşı protesto eylemleri 
sırasında şehit düşen köy sakinlerinin anısına ya-
pılan Anıt Çeşme’ye çelenk koydular.
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Yur tdışı  Türk ler ve 
A k r a b a  To p l u l u k -
l a r  B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n 
ev sahipl iğ inde ATO 
Congressium'da 8'inci 
Uluslararası Öğrenci Me-
zuniyet Töreni düzenlendi. 

Eren, törende yaptığı 
konuşmada, YTB'nin, 
2010'da yurt dışında ya-
şayan soydaşlara hizmet 
üretmek amacıyla kurul-
duğunu hatırlatarak, "Bu 
kapsamda, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımı-
za 'Nerede bir vatandaşı-
mız varsa, nerede bir Türk 
varsa biz oradayız' şiarıy-
la hizmet üretmeye çalışı-
yoruz." ifadesini kullandı.

YTB'nin faaliyet alanla-
rından birinin soydaş ve 
akraba topluluklara yöne-
lik çalışmalar yürütmek 
olduğunun altını çizen 
Eren, "Bizler, gönül coğ-
rafyasına hitap ediyor ve 
esasıyla hiçbir siyasi ve 
askeri terminolojide karşı-
lığı olmayan ve başka bir 
ülkeye de nasip olmayan 
Türkiye'nin dış politikasını 
uygularken faydalandığı 
bu tabirden yola çıkarak 
hizmet üretmek için yola 
çıkıyoruz." diye konuştu.

Abdullah Eren, YTB'nin, 
uluslararası öğrenci ha-
reketliliği çerçevesinde 
Türkiye Bursları Progra-
mını 2012'den bu yana 
devam ettirdiğini belirte-
rek, "2012'de YTB, Tür-
kiye Bursları programı-
nı aldığından beri YÖK 
ile beraber Türkiye'deki 
uluslararası öğrenci sayı-
sını ciddi şekilde arttırdı. 
Bugün Türkiye'de 150 bin 
uluslararası öğrenci var. 
Bunun 16 bini milletimizin 
vergileri, devletimizin im-
kanlarıyla YTB organizas-
yonunda burslandırılıyor 
ve bir kısmı bugün mezun 
oluyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Burslarına baş-
vuru hususunda bu yıl 
146 bin 600 rekor başvu-
ru sayısına ulaştıklarını 
dile getiren Eren, YTB'nin 
2012'den itibaren 27 binin 
üzerinde öğrenciye burs 
verdiğini kaydetti.

Öte yandan, 1992'den 
itibaren 160 bin mezunun 
dünyanın dört bir tara-
fında hizmet üretmeye 
devam ettiğini söyleyen 
Eren, bu yıl öğrenci kalite-
sinin arttırılması amacıyla 
sınav yöntemini geliştir-
diklerini, Afganistan'da ilk 
kez yüz yüze mülakatın 
yanı sıra yazılı sınav yap-
tıklarını anlattı.

Abdullah Eren, uluslara-
rası öğrenci hareketliliği 
bağlamında, üniversite 
eğitimi dışında Türkiye 

YTB Başkanı Eren: Türkiye Bursları 
bize öz güven ve hoşgörü katti

ve Anadolu irfanı değer-
lerine ilişkin uluslararası 
öğrencileri bilgilendirmek 
amacıyla "Uluslararası 
Öğrenci Akademisi" pro-
jesini hayata geçirdiklerini 
belirtti. Eren, ilerleyen yıl-
larda daha fazla öğrenciyi 
bu akademiye dahil ede-
ceklerini vurguladı.

YTB Başkanı Eren, "Bu 
ekosistemin bir parçası 
olarak dünyanın farklı ül-
kelerinde şu an 25 mezun 
derneği oluşturduk ve bu 
mezun dernekleri aracılı-
ğıyla da Türkiye'den daha 
önce mezun olmuş, bu-
lundukları ülkelerde karar 
alma mekanizmalarında 
aktif şekilde yer alan bü-
yüklerimizi ve kardeşleri-
mizi mezun derneklerine 
dahil ettik." dedi. Eren, bu 
kapsamda bugünkü me-
zuniyet törenine dünyanın 
farklı yerlerinde bakan, 
milletvekili ve akademis-
yen olarak görev yapan 
Türkiye mezunlarının ka-
tıldığını dile getirdi.

Mezunların çok daha 
büyük bir emanet yük-
lenerek ülkelerine geri 
dönecekler in i  söy le -
yen Eren, "Türkiye'nin 
Türkiye'den büyük oldu-
ğunu, Türkiye'nin dünya-
nın umudu olduğu husu-
sunu inşallah sizler ül-
kelerinizde gönüllü birer 
elçilerimiz olarak, bu viz-
yonu devam ettireceksiniz 
ve bizler de bu emaneti 
sizlerle beraber taşımaya 
devam edeceğiz." diye 
konuştu.

Genç bir kurum olan 
YTB'nin gelecek yıl kuru-
luşunun 10. yıl dönümünü 
kutlayacağını dile getiren 
Eren, YTB'nin yeni siste-
min ruhuna uygun şekilde 
hızlı adım atan ve karar 
veren, bürokratik süreç-
leri de yerine getiren bir 
kurum olduğu değerlen-
dirmesinde bulundu.

Mezun öğrencileri tebrik 
eden Eren, bu yıl mezuni-

yet töreninin yapıldığı yer-
de fuar alanı oluşturduk-
larını ve bundan sonraki 
mezun buluşmalarında 
istihdama yönelik katkı 
vermeye devam edecek-
lerini söyledi.

Eren, konuşmasının so-
nunda YTB'nin faaliyetle-
rinde iş birliklerinde bulu-

nan Yükseköğretim Kuru-
lu (YÖK), İl Göç İdaresi, 
Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü (KYK) ve Dı-
şişleri Bakanlığı gibi pay-
daşların yanı sıra mezu-
niyet buluşmasına katılan 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a 
teşekkür etti.

"Türkiye Bursları bize öz 
güven ve hoşgörü kattı"

Mezunlar adına konuş-
ma yapan Ankara Dil 
Tarih Coğrafya Fakülte-
si Tarih Bölümü mezu-
nu İmam Syafiie, ülkesi 
Endonezya'dan 2014'te 
Türkiye'ye geldiğini ve 
lisans öğrenimine baş-
lamadan önce Türkçe 
hazırlık eğitimi aldığını 
söyledi.

İnternetten yaptığı araş-
tırmalar sayesinde Tür-
kiye Bursları programını 
bulduğunu ve başvuru 
yaptığını belirten Syafiie, 
vize ve mülakat gibi iş-
lemler için memleketinden 
başkent Cakarta'ya uzun 
bir yolculuk yaptığını dile 
getirdi.

Ülkesi ile Türkiye ara-
sındaki tarihi bağların 
çok eskiye dayandığına 
işaret eden Syafiie, "An-
cak son zamanlarda unu-
tulmuş olmasına rağmen, 
2004'te Endonezya'nın 
Açe bölgesinde yaşa-

nan tsunami felaketinden 
sonra bölgeye gelen Türk 
kardeşlerimiz sayesinde 
bu ilişki hafızalarda tek-
rar güçlenmeye başladı." 
ifadesini kullandı.

Endonezyalı Syaf i ie, 
şunları kaydetti:

"Biz, kendimize iyilik 
yaparsak, Türk kardeş-
lerimize de iyilik yapmış 
olacağız. Türk kardeş-
lerimize iyilik yaparsak, 
kendimize de iyilik yap-
mış olacağız. Türkiye 
Bursları bize öz güven, 
hoşgörü ve Türkiye'nin 
Türkiye'den büyük olduğu 
şuurunu kattığını söyleye-
biliriz. Muhterem Cumhur-
başkanım, size ve Türk 
devletine bütün bu imkan 
ve desteklerinden ötürü 
sonsuz şükranlarımı su-
nuyorum."

Syafiie, konuşmasının 
sonunda dünyanın her-
hangi bir yerinde Türkiye 
mezunları olarak buluşma 
temennisinde bulundu.

Bulgaristan Göçmeni Recep Öztürk, 
Kıraç Alanı 'Botanik Park' Yaptı
Samsun'da 83 yaşında-

ki emekli öğretmen Re-
cep Öztürk, kıraç arazi-
de yıllar süren çabasıyla 
binlerce ağaç ve bitki 
bulunan "botanik park" 
oluşturdu.
Bulgaristan'ın Rodop 

Dağları eteğindeki bir 
Türk köyünde dünyaya 
gelen Recep Öztürk, 
14 yaşında ailesiyle 
Türkiye'ye göç etti.
Eğ i t imin i  İzmir  ve 

İstanbul'da sürdüren 
Öztürk, 1958'de İstanbul 
Öğretmen Okulundan 
ilkokul öğretmeni olarak 
mezun oldu. 1962'de 
İngilizce öğretmeni olan 
Öztürk, yaklaşık iki yıl 
sonra Samsun'a atandı. 
Öğretmenlikten 1982'de 
emekliye ayrılan Öztürk, 
özel sektörde bir süre 
daha çalıştı.
Öztürk, doğaya ilgi-

si nedeniyle 1996'da 
Samsun'un Atakum ilçe-
si Çatalçam mevkisinden 
satın aldığı yaklaşık 10 
dönümlük arazisinde fi-
dan yetiştirmeye başladı.
Arazinin bir kısmına 

1999 yılında "Anneler 
Ormanı" kuran Öztürk, 
ayrıca oluşturduğu üre-

tim merkezinde yetiştirdi-
ği binlerce fidanı toprakla 
buluşturdu.
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün 19 Mayıs 
1919'da Samsun'a çı-

karak başlattığı Milli 
Mücadele'nin 100. yılı 
dolayısıyla arazisini 
"Atatürk Botanik Orman 
Parkı" adıyla halkın kul-
lanımına açan Öztürk, 
alanı devlete bağışlama-
yı planlıyor.
Öztürk, AA muhabirine 

yaptığı açıklamada, 23 
yıl önce satın aldığı ara-
zinin taşlı, dikenli, kıraç 
bir yer olduğunu söyledi.
Bir süre önce vefat 

eden eşinin de desteğiy-

le arazisinde fidan, ağaç 
ve bitkiler yetiştirdiğini 
belirten Öztürk, "Alanda 
bugün 150 türde 4 binin 
üzerinde ağaç ve bitki 
var. Tür sayısını 300'e çı-

karmak istiyorum. Ayrıca 
bin fidan dikme progra-
mımız da var." dedi.
Alanda ürettiği fidan-

ların bir kısmını satarak 
gelirini arazisi için kullan-
dığını dile getiren Öztürk, 
"Bugüne kadar yaklaşık 
150 bin fidan da bağışla-
dım." diye konuştu.
Öztürk, "Vatan hasreti 

çekmiş bin insanım. Bu-
rası sonsuza kadar 'Ata-
türk' adıyla halka açık 
olarak yaşayacak. Bütün 

idealim buydu, bu idea-
lime kavuşmuş oldum. 
Toprak, fidan, ağaç, ha-
yatımın her şeyi demek. 
Bu ancak sevgiyle yapı-

lacak bir iş." ifade-
lerini kullandı.
"Dünyanın en 

küçük botanik 
ormanı" ile rekor 
kırmak istiyor
Öztürk ,  ayr ı -

ca araz is inde 
İngiltere'de gör-
düğü bir yerden 
esinlenerek yakla-
şık 90 metrekare-
lik botanik ormanı 
o luş tu rduğunu 
anlattı.
Yak laşık  100 

bitki türü bulunan 
bu alana 50'den fazla 
çeşit daha ekleyeceğini 
vurgulayan Öztürk, "Bu 
küçük botanik ormanı 20 
yaşında. Bundan sonra 
yaşatmak önemli." dedi.
Öztürk, "dünyanın en 

küçük botanik ormanı" 
ile rekor kırmak istediği-
ni, bu kapsamda Guin-
ness Rekorlar Kitabı için 
başvuru yapacağını dile 
getirdi.
                              AA
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Razgrad Valiliğinde yurtdışı 
belgelerine apostil hizmeti
Razgrad Valiliğinde yılın ba-

şından beri 1500 belgeye 850 
apostil başvurusu yapıldı. Apos-
til, bir belgenin gerçekliğinin 
tasdik edilerek başka bir ülkede 
yasal olarak kullanılmasını sağ-
layan bir belge onay sistemidir. 
İkisi hukukçu olmak üzere, 3 
valilik görevlisi apostil tasdik 
işleriyle yükümlü.

1000’den fazla belgeye apostil 
tasdiği yapan hukuçu Emel Ah-
medova şu bilgiyi verdi:

“Bu valilik kapsamında yeni bir 
hizmet türüdür. Doğum belge-
si, ölüm belgesi, medeni durum, 
mirasçı, daimi adres kaydı gibi 
Valilikten sunulan belgelerin 
yurtdışında yasallığını garanti-
leyen apostil belgeleri şimdiye 
kadar sadece Dışişleri Bakan-
lığınca veriliyordu. Bu tasdik 
işleri artık valilikte yapılıyor. 
Apostil ihtiyacı olan vatandaşlar 
başkente gitmeliydi, bu da bel-
gelerin tasdik sürecini pahallı-
laştıran bir durum oluyordu”.

Razgrad Valiliğin verdiği ilk 
apostil 3 Ocak’ta tasdik edildi. 
Vetovo’dan bir kadın yurtdışında 
takdim etmek üzere üç evrakı-

nı Razgrad valiliğine götürdü 
ve onlara orada apositl konul-
du. Valiliğin bu hizmetinden ilk 
yararlanan kadın, apositllerin 
işlem hızından çok memnun ol-
duğunu söyledi. Vetovolu kadın 
Almanya’da çalışıyor ve yılbaşı 
günlerinden hem akraba ziya-
reti, hem de bir iki gün içinde 
apostilli belgelerini alabilmiş.

Bir başvuruyla sayısız belge 
apositili için dilekçede bulun-
mak mümkün. Razgrad’da bir 

başvuruda 11 ayrı belge için 
apostil dilekçesi vardı. Apostil 
tasdikli belgeleri hazırlama sü-
resi 3 gün. Ancak valilikte söz 
konusu evraklar bir genelde bir 
günde hazır oluyor.

Razgrad ilinde on ayrı belgeye 
apostil tasdiki yapılıyor. En fazla 
apostil için başvurulan belgeler 
arasında isim denkliği, doğum 
belgesi, aile bağlantısı ve nede-
ni durum belgeleri var.

Razgrad ilindeki belediyeler-

den vatandaşların olduğu gibi, 
Kırcaali, Sofya, Ruse ve Tırgo-
vişte bölgesinden verilen belge-
lere de apostil hizmeti veriliyor.

Apostil tasdiki yapılması için 
orijinal evrak üzerinde özel bir 
mühür konuluyor. Bu yurt dışı 
evrakları için geçerli bir mü-
hürdür. O yüzden vatandaşlar 
belediyeye evrak için gittikle-
rinde onu yurt dışında kullan-
mak üzere istediklerini mutlaka 
söylemelidir. Mühür de ona göre 

konulacaktır, diyor Ahmedova. 
Razgrad Valiliğinde 8. katın 

809 No’lu odaya apostil işlem-
leri için başvurular kabul eidli-
yor. Apostil başvurusunun fiyatı 
5 leva.

Razgrad Valiliğinde apostil işl-
melerini yaptıran vatandaşlar, 
bunun büyük kolaylık olduğunu 
ve görevlilerin güler yüzlü ve 
dikkatli tavırlarından çok mem-
nun olduklarını paylaşıyor.

                          Bizimgazete

AP Milletvekili İlhan Küçük’e Azerbaycan 
Milli Meclisi tarafından madalya verildi
Hak ve Özgürlükler Hareketin-

den (HÖH) Avrupa Parlamento-
su Milletvekili İlhan Küçük, 22 

Temmuz 2019 Pazartesi günü 
Azerbaycan Milli Meclisi'nde 
düzenlenen törende Meclis ta-
rafından verilen en yüksek de-
receli madalya ile ödüllendiril-
di. AP Milletvekiline madalyayı 
bizzat Meclis Başkanı Ogtay 
Asadov takdim etti. Ödül, İlhan 
Küçük’e Azerbaycan Parlamen-
tosu ile Avrupa Parlamentosu 
arasındaki ikili ilişkilerin des-
teklenmesi ve geliştirilmesine 

yönelik aktif faaliyeti için verildi. 
İlhan Küçük, madalya takdim 

töreninde yaptığı konuşmada 
ş u n l a r ı 
kaydet t i : 
“Azerbay-
can, yıllar 
i ç e r i s i n -
de Hazar 
kaynakla-
r ının AB 
pazar ına 
girişi için 
s t r a t e j i k 
bir enerji 
ortağı ola-
rak kendi-
sini kanıt-

lamış olan 
AB'nin önemli bir müttefikidir. 
Ancak içinde bulunduğumuz zor 
zamanlarda ortaklığımız ener-
jiyle sınırlı olmamalıdır. Hem 
Bulgaristan'a hem de AB’ye 
fayda sağlayacak turizm, tarım, 
eğitim ve kültür gibi birçok alan-
da iş birliği yapma potansiyeline 
sahibiz. Kültürlerarası diyaloğu 
teşvik etmek, toplumlarımız ara-
sında daha iyi bir anlaşmaya 

yol açacaktır. Kapsamlı bir yeni 
AB-Azerbaycan anlaşması için 
müzakereler çok önemli bir aşa-
maya giriyor. Gelecekte etkileşi-
mimizin tüm yönlerini kapsayan 
ve vatandaşlara yarar sağlayan 
bir anlaşmaya varmak için çok 
çalışmaya devam edeceğim.” 

İlhan Küçük son yıllarda iki 
parlamento arasındaki ilişkile-
rin kapsamlı bir şekilde geliş-
tirilmesi ve güçlendirilmesi için 
çalışmış ve Avrupa Parlamen-
tosu'ndaki Azerbaycan Dostları 
Grubu Üyesidir. Küçük, 2015'te 
Avrupa Parlamentosu'nda ya-
pılan ilk Avrupa Oyunları’nın 
tanıtıldığı bir etkinliğe ev sahip-
liği yaptı. Etkinliğe katılan özel 
konuklar arasında Azerbaycan 
Gençlik ve Spor Bakanı Azad 
Rahimov da yer aldı.

İlhan Küçük Azerbaycan’da 
Milli Meclis Başkanı Ogtay 
Asadov, AB - Azerbaycan Par-
lamento İş Birliği Komitesi Eş-
başkanı Cavanşir Feyziyev ve 
Azerbaycan Milli Meclisi'nin 
başka üyeleriyle görüştü.

                         Kırcaali Haber


