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Bulgaristan Türklerinin Desteklediği
Parti Ülke Çapında 38 Belediye Kazandı
lerde kazanmayı başardığı belediye başkanları listesi şöyledir:
1. Belitsa Belediyesi, Blagoevgrad Bölgesi - Radoslav Sabinov Revanski
2. Satovça Belediyesi, Blagoevgrad Bölgesi - Arben Mustafov Mimenov
3. Yakoruda Belediyesi, Blagoevgrad Bölgesi - Nuredin Musov Kafelov
4. Ruen Belediyesi, Burgaz

Bölgesi - İsmail Üsmen Osman
5. Kruşari Belediyesi, Dobriç
Bölgesi - İlhan Üsein Musteceb
6. Kırcaali Belediyesi, Kırcaali
Bölgesi - Hasan Azis İsmail
7. Ardino Belediyesi, Kırcaali
Bölgesi - İzzet İzzet Şaban
8. Cebel Belediyesi, Kırcaali
Bölgesi - Necmi Niyazi Ali
9. Kirkovo Belediyesi, Kırcaali
Bölgesi- Şinasi Mehmed SüleyDevamı 7’te

Türk yatırımı olan Alkomet AD, son 20
yıldaki istikrarlı gelişmesini kutladı

Bulgaristan’da iki tur üzerinden
gerçekleştirilen yerel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk
ve Müslümanların oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Partisi (HÖH), toplamda 38 belediye kazanmayı başardı.
27 Ekim’de ülkede yapılan yerel seçimlerin ilk turunda HÖH

32 belediye kazanarak büyük
başarı elde etmişti. 3 Kasım
Pazar günü yerel seçimlerin
2. turunda da HÖH 6 belediye
daha kazanarak belediye sayısını 38’e yükseltmeyi başardı.
Ayrıca 10 belediye de HÖH’ün
de içinde bulunduğu ya da desteklediği koalisyon olarak kaza-

nıldı.
HÖH’ten Belediye Meclis üyelerinin ülke genelinde toplam
sayısı 916 olarak açıklandı.
HÖH Genel Başkanı Mustafa
Karadayı yaptığı açıklamada,
‘Yerel yönetimde varlığımızı
arttırdık’ dedi.
HÖH adaylarının yerel seçim-

Bulgaristan’da ikinci en büyük Türk yatırımı olan Alkomet AD
şirketinin alüminyum farbikasında hem Metalürji Günü hem de
20 yıllık istikrarlı gelişme yakışır bir törenle kutlandı.
Alkomet AD sahipleri Fikret İnce ve Fikret Kuzucu’nun selamlama konuşmaları ile başlayan törende Fabrika Müdürü İvan
Papazov fabrikanın tarihçesini kısaca anlattı.
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, “Buraya her yıl geliyorum ve her gelişimde farklı bir şeyler görüyorum. Bu mü-

İki Başkonsolostan BULTİŞAD Ziyareti
Türk yatırımı olan Alkomet
AD şirletinin kutladığı Metalürji Günü vesilesiyle Şumen’de
(Şumnu) bulunan T.C. Burgaz
Başkonsolosu Senem Güzel ve
T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, BULTİŞAD’ın merkez ofisini ziyaret ettiler.
BULTİŞAD’ın kurucularından
Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva
iki başkonsolosa Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) hakkında bilgiler vererek,
bölgede yatırım yapmış Türk
şirketleri ve Bulgaristan’da iş ile
yatırım imkanlarından bahsetti.
BULTİŞAD faliyetlerine dair hazırlanan sunum izlendi.
Toplantıya katılan eski Tica-

ret Müşaviri Emrah Sazak da
görevi sırasında BULTİŞAD ile
işbirliği içerisinde yapılan etkinliklerin önemine değindi.
Ev sahipliği yapan Menent
Şukrieva ve toplantıya katılan

Emine H alil,
BİZ Derneği ve
Kuzey ve Doğu
Türkçe Öğretmenler Derneğinin faaliyetler ini kısac a
anlattılar.
B u l g a r-Tü r k
Edebiyat Kulübünün girişimyle Türkçe ve
Bulgarca olarak yayınlanan
edebiyat, kültür ve sanat dergisi Nöbettepe dergisi görüşülen
konular arasındaydı.
Toplantı karşılıklı dileklerin dile
getirilmesi ardından sona erdi.

kemmel kompleksin gelişmini gösteren yeni bir tesis. Bana biri
Bulgaristan’da hiçbir şeyin üretilmediğini, Bulgaristan’da yatırım
yapılmadığını söylediğinde kendisini buraya getirmek istiyorum.
Buraya geldiğimizde de konuşmama gerek kalmayacaktır. Yalnızca göstereceğim.” diye konuştu.
Törene T.C. Burgas (Burgaz) Başkonsolosu Senem Güzel, T.C. Plovdiv (Filibe) Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Vasil Valçev, Bulgaristan
Metalürji Sanayi Birliği Başkanı Anton Petrov, Şumen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Georgi Kolev, Kimya ve Metalürji Üniversitesi Rektörü Prof. Sonya Terzieva, Başbakan Müsteşarı
Totyu Mladenov, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve
diğer davetliler katıldı.
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YTB’den Bulgaristan Türklerinin öncü
ismi Osman Kılıç'a vefa programı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan Türklerinin kanaat

önderlerinden, diplomat
ve yazar Osman Kılıç’ın
100’üncü yaş gününde
bir vefa programı düzenledi. YTB’de düzenlenen programda Osman
Kılıç’ın yakın arkadaşları,
şair Yavuz Bülent Bâkiler
ve çok sayıda davetli yer aldı. Programda
Osman Kılıç’ın mücadelesine dikkat çekilirken Bulgaristan'da 1948
yılında idama mahkûm
edilmesi ve ardından
takasla Türkiye'ye gelişini anlatan bir belgesel de gösterildi. Ayrıca
Bulgaristan’dan göçün
30'uncu yılı dolayısıyla
YTB tarafından hazırlanan belgesel filmi de
davetlilere sunuldu.
Programda konuşan
YTB Başkanı Abdullah
Eren, Türkiye'nin bugün her ne kadar 784
bin kilometre kare vatan toprağına sahip olsa
da büyük bir medeniyet
geçmişi olduğuna dikkat
çekti. Balkanlar başka
olmak üzere Türkiye'nin
sınırları dışında yaşayan soydaş ve akraba
toplulukların varlıklarını
sürdürmeye devam ettiğinin altını çizen Eren,
“Türk dünyası dediğimizde sadece bugüne ilişkin
bir tanımlamadan değil,
asırlar öteye giden kültürel ve tarihi birliktelikten
söz ediyoruz. Türk dünyasının geleceğe ilişkin
birliktelik sağlaması için
de Balkanlar coğrafyası
büyük önem arz etmektedir.” dedi.
YTB olarak önemli gün-

leri anmaya gayret ettiklerini belirten Başkan
Eren, “Bu sene Kırım Tatar Sürgünü’nün 75’inci

bir isim. Osman Kılıç bir
kahramanlık öyküsüdür.
Elde imkânların olmadığı, zulümlerin oldu-

Yılı ve Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün 30'uncu
yılı münasebetiyle çeşitli
programlar düzenledik.
Bu acı olayları farklı illerimizde andık.” diye
konuştu.
Türkçe'nin ve Türk
kültürünün muhafazası için çalışıyoruz
YTB olarak Türkçe’nin
ve Türk kültürünün muhafazasına ilişkin birçok proje yürüttüklerini
de dile getiren Başkan

ğu dönemlerde yapılan
hizmetler çok kıymetli
hizmetlerdir. Osman
Kılıç o dönemlerde hizmetlerde bulunmuştur.
Hapishanelerde geçen,
Türkiye’ye geldikten sonra da hizmetlerle geçen
büyük bir yaşam öyküsü barındırıyor Osman
Kılıç’ın mücadelesi” dedi.
Geçmişin aksine soydaşlarımızla yakından
ilgileniyoruz
Yavuz Bülent Bakiler

sının devamında şunları
kaydetti: “Ben Türkiye dışında bulunan Türklerle
her zaman yakından ilgilendim. Türk dünyası ile
ilgilenmek Türkiye’nin
bugünü ve yarını için
önemli bir çalışmalıdır.
Dilimiz, dinimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimiz
o topraklarda yaşıyor.
Y TB’de bulunmaktan
bugün büyük gurur ve
huzur duyuyorum. Bu
toplantıyı düzenleyenlere sonsuz teşekkür ediyorum.”
Türkiye, Türk ve İslam
aleminin umududur
Daha sonra ise Osman
Kılıç’ı sahneye yakın arkadaşı İsmail Özgümüş
takdim etti. Kılıç konuşmasında mücadelesini
ve Bulgaristan'da 1948
yılında idama mahkum
edilmesini, ardından
da takasla anavatan
Türkiye'ye geliş hikayesini anlattı. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Türk ve
İslam aleminin büyük
umudu olduğunu da
vurgulayan Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti bütün
Türk ve İslam aleminin
umudu olarak bir devlet
ve kuvvettir. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı sayesinde kurtuldum.
Onun için, Kıbrıs’ta, Bal-

Eren, “Türkçe varlık gayemizdir. Dil aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır. Bulgaristan, Kıbrıs
ve Batı Trakya bizim için
değer taşıyan bölgelerin başında gelmektedir. Bulgaristan Türkleri
denilince; acının, göz
yaşının ve kederin yanı
sıra büyük kahramanlıklar akla geliyor. Osman
Kılıç bu noktada önemli

ise Y TB’ye teşekkür
ederek, Türkiye’nin artık geçmişin aksine Türk
dünyasını kucaklayan bir
politika izlediğini aktardı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
bu noktada büyük mesafeler kat ettiğini dile
getiren Bakiler, sınırlarımız dışında yaşayan
soydaşlarımız ile daha
yakından ilgilenildiğini
belirtti. Bakiler konuşma-

kanlarda, Bulgaristan’a,
Batı Trakya’da bir miktar Türk varlığı varsa bu
Türkiye Cumhuriyeti’nin
mevcudiyetine bağlıdır”
dedi.
Osman Kılıç kimdir?
Diplomat, yazar. 7 Haziran 1920, Kılıç köyü /
Razgrad / Bulgaristan
doğumlu. İlköğrenimini köyünde tamamlayıp
Razgrad’da Türk Rüşti-

yesini, Şumnu’da Nüvvab Mektebini bitirip
(1944) öğretmen oldu.
Yüksek Eğitim Şurası
üyeliğine seçildi. 1948
yılında casuslukla suçlanarak idama mahkûm
edildi.
Üç buçuk yıl sonra Türkiye hükümetinin girişimleri sonucu idam kararı
müebbet hapse çevrildi.
1963 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma
gereği olarak ve takas

yoluyla Türkiye’ye geldi. Daha sonra Dışişleri
Bakanlığı tarafından İdari Ateşe olarak Belgrat
Büyükelçiliğine atandı.
Orada Konsolosluk Amiri olarak sekiz yıl görev
yaptı.
Osman Kılıç'ın "Kader
Kurbanı", "İslamda Sevi",
"İslamın İntişarı", "46 Yıl
Sonra Bugaristanda Kutsal Topraklarda Bir
Ay" ve "Damlalar" isimli
kitapları bulunuyor.

Bazı posta hizmeti
ücretlerine zam geldi

Bulgaristan Postalar Kurumu, yurt içine öncelikli veya olmayan haberleşme niteliği taşıyan yazılar
bulunan kargo paketleri, basılı eserler bulunan kargo
paketleri ve küçük paketleri gönderme gibi bazı posta
hizmetlerinin ücretlerini artırdı. Bu, gönderilerin mümkün olan en kısa sürede teslim edildiği bir hizmettir.
Yurt dışına öncelik taşıyan veya taşımayan haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunan kargo paketleri,
basılı eserler bulunan kargo paketleri ve küçük paketleri göndermenin yanı sıra kontrollü teslim hizmetlerinin
ücretleri de zamlanacak.
Uluslararası kargo hizmetlerinin fiyatlarındaki artışın
nedeni, uluslararası posta paketlerinin yabancı posta
servislerine teslim ücretlerindeki (nihai ücretler) değişikliktir.
Kurumdan yapılan
açıklamada,
”Maddi mal i yet l e r d e,
amortisman
giderlerinde
ve ücretlerinde artış
var. Asgari
işçi ücreti 2019 yılında 510 levadan 560 levaya artırıldı” denildi.
Yurt dışına öncelikli olmayan haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunan 50 gram ağırlıklı kargo paketi,
öncelikli olmayan posta kartı veya kartpostal gönderilerinin fiyatlarında ve öncelikli kontrollü teslim yapılan
1 kg üstü ağırlıklı mektup gönderme fiyatlarında herhangi bir değişiklik yoktur.
Yurt içi ve yurt dışı kargo gönderme fiyatları ve yurt
içi kontrollü teslim hizmetlerinin fiyatları da değişmiyor.
Öncelikli olmayan mektup, küçük paket ve basılı
eserler gönderme fiyatlarında ortalama artış yaklaşık
yüzde 15 olup, 1 kg üstü kargo paketi gönderme fiyatları değişmiyor.
Yurt dışına öncelikli olan kontrollü teslim yapılan büyük kargo paketi gönderme ücretlerinde artış yüzde
7-20 arasında değişiyor.
Ek olarak sunulan kontrollü teslim hizmetinin fiyatı 4
levadan 4,90 levaya yükseltiliyor.
Yurt içinde öncelikli olmayan mektup, küçük paket
ve basılı eser gönderme fiyatlarında artış yüzde 6.9
oranındadır.
Öncelikli olan farklı hacimlerde mektup gönderme
fiyatlarında artış yüzde 15’tir.
Yeni tarifeler, Haberleşme Düzenleme Komisyonu ile
birlikte kararlaştırıldı.
Posta hizmetleri fiyatlarında ar tış, Bakanlar
Kurulu’nun posta kurumunun basılı yayınların dağıtım
faaliyetini gerçekleştirmesine karar vermesinden sonra
yapıldı.
Şimdiye kadar posta kuruluşları bu hizmeti sadece
abonelerine yönelik yürütüyordu.
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Bugün ders yılının son
günüydü. İkinci sınıfın
öğretmeni Münevver
hanım sıra numarasıyla
tek tek öğrencilerinin
isimlerini okuyarak ders
yılı esnasında her öğrencisi hakkında birkaç
cümleyle özetleyerek yıl
sonu karnelerini dağıtı-
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ANNEMİ İSTİYORUM

babaannem hastalanıp
yatağa düştü, elimden
geldiğince ona bile ben
bakıyorum. Anne babaya en muhtaç olduğumuz zam a n d a
yanımızda
olmayınca, ben ve
kardeşim
anne, baba,
diyerek onların sıcacık kucağında büyümekten
mahrum
edilmişsek,
anne babam çök
para kazansalar
neye yarar.
Şu beş yaHasan VARADLI
şındaki kardeşim var
yordu. Öğretmen:
ya,
sofraya
otursak ,
“Sıra geldi, sınıfımızın
“Annemi
istiyorum”,
aken başarılı öğrencisi,
şamları
yatağına
yaen saygılı, bütün arkatırıyoruz, “ Ben annedaşlarına kardeşçe davciğimi istiyorum, anne
ranan, sınıfımızın en
neredesin gelsene…”
sevilen öğrencisi GülDiye avazı çıktığı kadar
naz Mollaosman’a. Arbağırıyor, ağlıyor, avukadaşımızı kutluyorum!“
tamıyoruz. O ağlarken
Derken bütün gözler
dayanamıyorum, benim
Gülnaz’a çevrilmişti ki,
yüreğim de yanıyor, adebirde ne görsünler Gülta parçalanıyor. Çoğu
naz rahlenin üzerine iki
zaman kardeşimle ikimiz
elleri üstüne yaslanmış,
birbirimize sarılıp ağlahıçkıra hıçkıra ağlıyorya ağlaya yatağımızda
du. Arkadaşlarından
uyuya kalıyoruz. Artık
bazıları ve Münevver
dayanamıyorum öğretöğretmen başı ucuna
menim, bende çocuk degeldi, Gülnazın başını
ğil miyim. Bu durumda
okşayarak:
ben karne alıp da ne
“Ne oldu Gülnaz, aryapayım… “ Diye anlakadaşlarından birileri
tırken arkadaşlarından
kötü bir şey mi söylebirçokları Gülnaz’la bedi, karneni almaya niye
raber ağlamaya başladı.
gelmiyorsun, niye ağMünevver öğretmen de
lıyorsun, anlatsana kıçok duygulanmış olacak
zım?“
ki, yanaklarından yere
Gülnaz hiçbir cevap veyuvarlanan göz yaşlarıremiyor, ağlamaya denı sildi, Gülnaz’ın başını
vam ediyordu. Bir zaman
tekrar tekrar okşayarak :
sonra başını kaldırarak,
“Sen şimdi karneni
yağmur gibi akan göz
al, sakın hiç ağlama,
yaşları içinde:
kardeşini teselli etmeye
“Öğretmenim, ben karçalış. Bazı acılara ağne alıp da ne yapayım,
lamak yetmez, başına
benim karnemi gösteregelen bilir. Ben daha bu
cek kimsem yok ki, ne
gün telefonla annenle
anam var, ne babam,
görüşeceğim, bu soruben ve kardeşim hem
nu çözeceğiz, sen rahat
yetim, hem öksüz kalol. Annen dönünceye
dık!“ Deyince öğretmen
kadar ben sizi sık sık
şaşkınlık içinde:
dolaşmaya geleceğim.
“Biliyorum baban birTamam mı“
kaç yıldır İngiltere’de
Aynı gün akşam üstü,
çalışıyor da, ya annen
ertesi
sabah Münevver
nerede, hastaneye falan
öğretmen
bir şeyler
mı gitti de yalnız kaldıalıp
Gülnaz’ların
evlerinız, evde yok mu ?”
ne giderek onları ziya“İki ay önce beş yarete gitti. Öğretmeninin
şındaki kardeşimi ve
gelmesinden Gülnaz ve
beni babaanneme bırakardeşi o kadar mutlu
karak babamın yanına
olmuşlardı ki, mutlulukpara kazanmaya gitti.
tan adeta uçuyorlardı.
Dediğine göre çok para
Gülnaz öğretmenine:
kazanacaklarmış, onların
“Öğretmenim, keşke
paralarını kurtlar yesin.
bu olayı size daha önce
Annem gitmesinden
söyleseymişim… hiç bu
beş on gün sonra yaşlı

-ÖYKÜ-

kadar yalnızlık çekmiyecekmişik,
Münevver öğretmen
ikinci gün akşam üstü
yine Gülnaz’ ları dolaşmaya gittiğinde bahçe
kapısına varır varmaz
birde ne görsün Gülnaz annesiyle bahçede
çiçek dikiyor, kardeşi de
elinde kukla bebekle
onların yanı başında oynuyordu. Öğretmeninin
geldiğini gören Gülnaz
sevinç içinde öğretmenine koşarak kendini
onun kolları arasına
attı :
“Sen çok yaşa öğretmenim, iyi ki sen var-

Yakında daha ilk bakışta başlığı ilgimi çeken bir
kitap geçti elime. Türk
yazarı Fahri Tuna’nın
“Kırk güzel insan” kitabı
ve arka kapağında hemen şunları okudum:
“Dünyayı güzelleştirmek
zorundayız. Bunun bin bir
yolu var, ama en etkilisi
her zaman güzelliği görmek ve çoğaltmak. Kırk
insan hikâyesi anlatırken,
kırk bin güzellik inşa ediyor Fahri Tuna”.
Batı
Tr a k y a
–
G ü m ü l c i n e’d e n, Ko sova – Pr i zren’den,
Mamuşa’dan, Makedonya
- Üsküp’ten Adapazarı’na,
Edirne’den Mardin’e, Erzurum, İstanbul, Malatya,
Balıkesir, Kırklareli… Kitaba alınan bu insanların
hepsi gerçek, bu insanların güzellikleri sahici.
Yazarın deyişiyle hepsi
de sevilmeye, teşekküre,
takdire layık gösterişsiz,
reklamsız kahramanlar
onlar.
Kitaptaki kırk kişinin
güzelliklerle dolu hayat öykülerini okurken,
aralarında Kırcaali’yi ve
tanıdık bir ismi görünce
oldukça duygulandım.
Evet, ve hepimiz adına
onunla gurur duydum.
Seve seve kaleme sarılıp bunu gazete sayfalarında paylaşmayı uygun
buldum.
“Kırcaali’deki Malkoçoğlu” demiş onun için yazar. Aslında o hepimizin
tanıyıp saydığı Müzekki
Ahmet’in ta kendisidir.
Kırcaali ilinin Tosçalı köyünde doğan ve
14 yaşından itibaren
Kırcaali’de yaşayan Müzekki beyi özetle şöyle
anlatmış Fahri Tuna:
“Kırca Ali Gazi’nin şehri Kırcaali cadde cadde,
sokak sokak, köy köy
dört bir yanı buram buram Müslümanlık, buram buram Türklüktür.
Bulgaristan’ın 28 ili içinde
ve hatta Balkanlarda altı

sın, beni ve kardeşimi
boynu bükük öksüzler
gibi yaşamaktan kurtardınız ya, bu iyiliğinizi
hayatım boyunca asla
unutmayacağım… “
Münevver öğretmen
kollarında Gülnaz, annesi Zehra’nın yanına
varınca hoş beşten
sonra:
“Zehra abla, hangi akıla uyup da bu küçücek
yavruları kendi kahrını
çekemeyen yaşlı bir kadına bırakıp da gittiniz
aklım almıyor doğrusu.
Para için bu küçük yavruları eve kapayıp gidilir
mi? Para dediğin ne ki,

bakarsın bir kaza bela
olur, edindiğin didindiğin
bir anda buharlanıp gider. Hayatta hesap ettiğin gibi değil, kısmet
nasip de ne varsa onu
bulursun.“ Deyince Zehra hanım:
“Münevver öğretmenim, dedikleriniz çok
doğru, iyi ki telefon
ettiniz, sana çok çok
teşekkürler ederim.
Gerçekten çocuklarım
perişan olmuşlar. Allah
korusun, biraz daha geciksem çocuklarımızın
başına her şey gelebilirdi. Ben zaten yakın
zamanda çocuklarımı
dolaşmaya gelecektim ama, şimdilik daha

Kırcaali’nin Malkoçoğlu
Türk ilçe belediye başkanı ve tek Türk il belediye
başkanına sahiptir.
Bir medeniyet şuuruyla
kültürümüzün, inançlarımızın, örf adet geleneklerimizin, türkülerimiz,
şarkılarımızın, şiirlerimizin edebiyatımızın büyük
oranda yaşandığı bir şehirdir Kırcaali. Bu başarının kahramanları içinde
en başta ise Müzekki

terliğini üstlenir. 2006’da
Bulgaristan’ın tek Türkçe
gazetesi olan Kırcaali
Haber’i kurar ve her türlü
zorluğa rağmen bugüne
dek aralıksız yayınlanır.
Ve Bulgaristan Türklerinin dünyaya ulaşan sesi
olur. 2011’de ise Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat Derneğini kurar, o gün bugün
de başkanıdır.
Yirmi beş yıldır

Ahmet gelir.
İliklerine kadar şuurlu
bir delikanlıdır Müzekki. Son 25 yılını Kırcaali
Türklüğüne adamış, gecesini gündüzünü milletine bağışlamış, bir yiğittir
o. Herkesin öteden beri
dikkatini çeken bir şey
vardır onda: zeki, sakin,
organizatör, toparlayıcı,
bütünleştirici, güvenilir,
ileriyi gören, çalışkan bir
kişiliğe sahiptir.
1989 faciasından birkaç
yıl sonra demokrasi döneminde arkadaşlarıyla
birlikte Ömer Lütfi Kültür
Derneğini kurar yeniden.
Kurucu başkanlığının ardından bugüne kadar da
derneğin genel sekre-

Kırcaali’de milletimizin
sesi soluğu, gözü kulağı,
önderidir Müzekki. Onu
kah bir ramazan gecesinin organizatörü olarak
görürüz, kah bir şiir akşamının, kah uluslararası bir
festivalde Türk folklorunu
yansıtan bir ekip başıdır,
kah gazetesi için önemli
bir haberin peşinde. Kah
Türkiye’den gelen önemli
bir heyeti kabul ediyordur,
kah Kırcaalili bir şairin
yeni kitabının tanıtım toplantısında. Hep bir eylem,
hep bir hareket, hep bir
icraat halindedir Müzekki
Ahmet.
Yirmi beş yıldır ekibiyle
birlikte altmış beş ulusla-

gelmeyi düşünmü yordum. Ben gideli yaşlı
annemiz de hastalanmış, daha da çökmüş,
senin dediğin gibi onu
da yalnız bırakmamız
imkansız olmuş, onun
için artık burada evimde kalıp çocuklarımın
başında olacağım, size
söz veriyorum . . . “
Bu konuşmaları duyan
Gülcan söze karışarak:
“Yaşasın, bu yalnızlıktan, acı günlerimizden, bu hasretlikten bizi
kurtardınız ya, hayatım
boyunca bu iyiliği hiç
unutamayacağım, çok
teşekkür ederim, sen
çok yaşa öğretmenim.“
diyerek tekrar öğretmenine sıkı sıkı sarılarak
ona öpücükler kondurdu.
Hasan VARADLI
rarası festivalde Bulgaristan Türklüğünü temsil
eder. Her yıl en az elli
edebiyat akşamı, bayram kutlaması, konser,
etkinlik düzenler. Kırcaali
Uluslararası Folklor Festivali onun öncülüğünde
düzenlenir yıllardır.
Bin bir güçlük ve bin bir
engellemelere rağmen
Kırcaali Türklüğünün
geldiği noktadan memnundur bugün Müzekki
Ahmet. “Yirmi beş sene
sonra, şöyle bir arkama
bakıyorum, bir de geldiğimiz noktaya. Emeklerimi,
fedakarlıklarımı milletime helal ediyorum” diyor
kendisi.
Evet, Kırcaali’de son yirmi beş yıldır nerede milletimiz, memleketimiz ve
medeniyetimiz adına bir
eylem, bir etkinlik, bir güzellik varsa; ya başındaki,
ya perde arkasındaki, ya
da içindeki adamdır o.
Müzekki
Ahmet
K ı r c a a l i ’n i n ç a ğ d a ş
Malkoçoğlu’dur. Bu milletin tarihinde yerini aldın
şimdiden; tarihinde, gönlünde, sevgisinde -diye
bitiriyor sözünü Fahri
Tuna.
Zannıma bütün bu hakikatlerle dolu güzel
sözlere harfi harfine katılmamak imkansızdır.
Nedense bütün olanlara
hepimiz her gün şahidiz.
Böyle değerli bir Balkanlar derlemesinde 40 güzel insanın arasında yer
almak, bunu hak etmek
demektir. Bu da Müzekki
Ahmet’in yıllardır özveriyle verdiği çabalarının bir
mükafatıdır. Ve ayrıca bir
anlamda dünyada güzelliklerin var olabileceğinin,
iyi insanların daima etrafta olduğunun ispatıdır.
İyi ki varsın, Müzekki! İyi
ki aramızdasın.
Başarıların daim olsun!
Ve daha nice senin gibi
güzel insanlar!
Aygül GAVAZOVA
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AP Milletvekili İlhan Küçük, üçüncü dönem
için ALDE Başkan Yardımcısı seçildi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük,
üçüncü kez en yüksek oy
ile adını 'Avrupa'yı Yenile'
olarak değiştiren Avrupa
İçin Liberal ve Demokrat
İttifakı (ALDE) Başkan
Yardımcısı seçildi.
24-26 Ekim 2019 tarihlerinde Yunanistan'ın
başkenti Atina’da “Misyon Mümkün. Liberalizm
Rönesans’ı ” başlığı altında ALDE 40. Kongresi gerçekleşti. ALDE 40.
Kongresi’ne katılan yaklaşık 1000 delege, çevrenin korunması, Avrupa'nın
küresel sahnedeki rolü ve
hukuk devletinin korunması dahil, Avrupa'nın geleceği için büyük öneme
sahip konular hakkında
derinlemesine tartışmalar yaptı.
Kongre sırasında ALDE
yönetimi de seçildi. Hans
van Baal’ın yeniden ALDE
Başkanı seçilmesinin ardından, altı Başkan Yardımcısı da seçildi. Yüzde
84 oy ile büyük destek
alan HÖH / Avrupa’yı Yenile partisinden Avrupa

su’ndaki Avrupa’yı Yenile
Grubu’nda yer alan HÖH
Heyeti Başkanı İlhan Küçük, AP Avrupa’yı Yenile
Grubu Başkan Yardımcısı
İskra Mihaylova, AP Milletvekili Atice Alieva-Veli
ve Liberal Entegrasyon
Vakfı İcra Müdürü Birşen
İbramova yer aldı. Heyet
üyeleri, ALDE mensubu
siyasetçilerle ve kongre

Jitnitsa köyünde miniklerden sonbahar sergisi

Parlamentosu Milletvekili
İlhan Küçük, adaylar arasında ilk sırayı aldı.
Küçük, “Elde ettiğim
sonuç, her şeyden önce
HÖH partisinin uluslararası çapta takdir edilmesinden kaynaklanıyor.
Yıllar geçtikçe kendimizi
hem Bulgaristan hem de
Orta ve Doğu Avrupa'da
en Avrupa Birliği (AB)

yanlısı ve en liberal parti
olarak konumlandırdık.
Avrupa Parlamentosu ve
liberal kurumlardaki çalışmalarımız sayesinde
sistemli ve öngörülebilir
bir ortak olduğumuzu ve
güvenebilir olduğumuzu
kanıtladık. Bu nedenle,
Bulgaristan’da yapılacak
olan seçimlerde insanlar
bilinçli olarak değerlere

dayalı oy vermelidirler.
Açık kalkınma programları ve Avrupa’da meşruiyeti
olan politikacılar ile amaç
ve yönü olmayan popülist
partilere güvenmek arasında seçim yapmalıdırlar” diye kaydetti.
ALDE 40. Kongresi’ne
katılan HÖH heyetinde
Alde Başkan Yardımcısı
ve Avrupa Parlamento-

Kırcaali, önemli derecede
göç alan il merkezi
Ekonomi ve Politika
Uzman Kulübü (EKİP),
düzenlediği basın toplantısı ile Bulgaristan'daki küçük il merkezleri
önündeki perspektiflere ilişkin son raporunu tanıttı. Konu, yerel
seçimlerde rekabetler
açısından son derece
günceldi.
Raporda il merkezleri
olan Smolyan, Loveç
(Lofça), Kırcaali, Köstendil, Razgrad, Montana,
Tırgovişte ve Silistre'nin
ekonomik faaliyet ve yatırım, demografi, işgücü
piyasası, altyapı, turizm
ve mali durum ve vergi
politikası olmak üzere 6
alanda durumu ele alınmıştır.
Her biri kişi başına düşen ortalama GSYİH'nin
gerisinde kalmasına
rağmen, son 10 yılda
Smolyan, Tırgovişte,
Razgrad ve Montana,
Loveç, Köstendil ve
Silistre'den daha iyi performans gösteriyor.

için teklif edilen taslak
kararların yanı sıra parti
yönetimi seçimi ile ilgili
tartışmalara katıldı.
Kongrenin açılışında
başbakanlar ve AB komiserleri konumunda bulunanlar da dahil olmak
üzere liberal siyasi partinin liderleri selamlama
konuşması yaptılar.
Kırcaali Haber

Kırcaali şehrine göç
edenlerin sayısı yüksek
ve il merkezi böylece en
iyi demografik göstergeleri sürdürüyor.
Borç bütün belediye-

lerde bir sorun olmakla
birlikte, Smolyan genel
olarak borç konusunda
rekortmen iken, Kırcaali borçlarını ödemekte en çok zorluk çeken
il merkezidir. Sadece
Razgrad'da maaşlar
Bulgaristan ortalamasının üzerinde ve bu gösterge açısından küçük

il merkezleri arasında
mutlak lider konumundadır.
EKİP uzmanları, ayrı
il belediyelerine tavsiye olarak Loveç ve

Silistre’nin ekonomiyi
artırmak için daha iddialı bir politikaya ihtiyaç
duyduklarını, Smolyan’ın
ise altyapı kalitesi konusunda çok geride
kaldığını belirttiler. Her
ne kadar Montana ile
birlikte diğer illere göre
AB fonlarından daha
fazla yararlansalar da,

bu Smolyan'da daha iyi
bir altyapıya neden olmamıştır. Borçluluk, ağır
bir demografik durum ile
birlikte gelecekteki olası
sorunların ön koşuludur.
EKİP’te görevli ekonomi uzmanı Georgi
Vuldjev, “Belediyeler
genel olarak mali yerelleşme ve mali özerklik
için çaba göstermelidir.
Ancak bu şekilde her
bölgenin belirli kaynaklarından en iyi şekilde
yararlanabilecek ve birbirleriyle rekabet halinde
ekonomik performanslarını geliştirebileceklerdir” diye kaydetti.
Rapor, bu yerel yönetimlerin bir sonraki
döneminde il belediyelerinin önündeki perspektiflerin uzman bakış
açısından değerlendirilmesi olarak kullanılması
üzere önde gelen belediye başkan ve belediye
meclis üyesi adaylarına
gönderilecektir.
Kırcaali Haber

Çernooçene (Yenipazar) ilçe merkezindeki Zname
na Mira Anaokulunun Jitnitsa (Hambarcılar) köyünde
Slaveyçe şübesi çocukları, ebeveynleri ve öğretmenlerinin yaptıkları süs eşyalarını düzenlenen sonbahar
sergisinde gösterdiler.
Çeşitli figür ve şekillerdeki süs eşyaların yapımı için
kuru yapraklar, kozalak, meşe palamudu, ceviz, tohum,
çiçek, ahşap malzemeler vb. doğal malzemeler olmak
üzere sonbaharda bulunabilecek her şey kullanıldı.
Okul yöneticileri, “Mevsimin güzelliğini, renklerini ve
insanların ruh halini ifade etmek için sonbahar temasını
işlemeye karar verdik” açıklamasında bulundu.
Anaokulu çocukları ve öğretmenleri sonbaharı sergi

ile uğurlamaya karar verdiler. Sergiyi hazırlarken minikler, ebeveynlerini becerilerini göstermeleri için teşvik ederek ebeveynler de onlara verdiği fikirler, yaptığı
rehberlik ve el işçiliği ile yardımcı oldul.
Anaokulu öğretmenleri, her çocuğun yeni şeyler yaratma fikrine sahip olduğuna inanıyor. Sergi, müdür ve
öğretmenlerin, minikler ve ebeveynleri için daha çekici
bir yer haline getirmek için başlattığı bir dizi girişimin
bir parçasıdır.

Bulgaristan'da çocuklar
babasız büyüyor...

Son yıllarda Bulgaristan vatandaşlarının daha yoğun bir şekilde yurtdışına çalışmaya gitmeleri çocukların babasız büyümelerine neden oluyor.
Evin babası daha iyi bir kazanç elde etmek için
başka ülkelerin yolunu tutarken, geride çocuğunu
ve eşini bırakıyor.
Anneleriyle kalan çocuklar hayatının önemli bölümlerini babasından yoksun bir şekilde geçirmekte. Hatta bazı çocukların anne ve babaları beraber
gurbete gidiyor. Bu çocuklar ise hem ana hem de
babasından yoksun olarak yetişiyor.
Her ne kadar maddi rahatlığa kavuşsa da aileler,
çocukların babadan yoksun büyümesi ahlak ve terbiye bakımından eksik kalmalarına neden oluyor.
Genellikle bu tür çocukların daha fazla sorunlu ve
suça meyilli oldukları ortaya çıkıyor.
Şu anda özellikle küçük köylerde çocukların yaklaşık % 50'sinin babası gürbette bulunuyor. Bazı
köylerde bu oran daha da yüksek.
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Aydın Osman: İnsanların
bilgeliğini rehber ediniyoruz
Yeniden Çernooçene
( Yenipazar) Belediye
Başkanı seçilen Aydın
Osman ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Çernooçene ilçe yönetiminin yerel seçimlerde elde ettiği başarıdan
dolayı her gün bölgenin
onlarca sakininden gelen
tebriklerin sonu gelmiyor.
Partinin, Çernooçene’deki kulübü sürekli insanlarla dolu.
Altıncı dönem Çernooçene Belediye Başkanı
seçilen Aydın Osman,
“Bana ve ekibime oy veren tüm seçmenlere teşekkür ederim. Her gün
bölgenin gelişmesi için
en güzel yıllarını veren
eski kanaat önderlerinin
bizi tebrik etmeye gelmesi
bizi duygulandırıyor” diye
ifade etti.
Çernooçene ilçesinin
Çerna Niva (Karatarla)
köyünden 81 yaşındaki
Mümün Mehmet, Aydın
Osman’ın konuğu oldu
ve kanaat önderi olarak
nasıl geliştiğini anlattı.
1938 yılında yerli bir çiftçi
ailesinde dünyaya gelen
Mümün Mehmet, 1960 yılında Çerna Niva köyünde

Aydın Osman, yaşlıların
Rodopların ve toplumun
yaşayan tarihi olduğunu
belirtti. Belediye Başkanı,”83 yaşındaki babam
Arif Bayramali, bana şöyle diyor: “Ne zaman bir
yerde durursan geriye bakacaksın, çünkü arkanda
insanlar ve kaderler var”.
Benim için onun ve onun
gibilerinin sözleri bilge ve

İşçi çalışma kartları 1
Haziran 2025 tarihine
kadar değiştirilecek
ilköğretim okulu açılması
için girişimde bulunanların
başında gelen biridir. Yaşlı öğretmen,”1958-1960
döneminde Jenda (Yaşlı) Balkan mahallesinde öğretmenlik yaptım.
Okul, köyden birinin evinde bulunuyordu. Çerna
Niva’dan dağ patikalarından oraya hep yaya gidip
geldim” diye anlattı.
Mümün Mehmet, ”O yıllarda köyümüzde 60 çocuk vardı ve okul yoktu.

O zamanki yönetim, her
bir yerleşim yerinde okul
olmasını isterdi” diye devam etti. Böylece köyde
okul inşa edilmesi girişiminde bulunmuştur.
Mümün ağabey, 1974 yılında Tarım Sanayi Kompleksi (APK) Komuniga
(Kuşallar) Köyü Şubesine
muhasebeci atanmış. 5 yıl
boyunca bu görevi yürütmüş.
Bu yıl evliliklerinin 60.yılını kutladıkları eşi Selver

Mehmet ve beş çocuğuna
kendisini daima destekledikleri için müteşekkir. Ekmeğini dürüstçe çalışarak
kazanmış ve çocuklarını
okutmuş.
Mümün Mehmet, şimdiye kadar her zaman HÖH
partisini desteklediğini
vurguladı. Geçen yerel
seçimleri kazanan tüm
HÖH adaylarına başarılar
diledi. Yıllardır her zaman
insanlar arasında kanaat
önderliği yaptığını söyledi.

mak, duygusallık beslemek, çatışma çözme,
ortak problem çözmedir.

lanımı doğrulandı ve onların eğitsel potansiyeli
olduğunu görüyoruz”

puck ile ilgili, bu yaramaz
çocuk petrol lekelerini
temizliyor ve petrol sızıntılarıyla
müc adele ye yardımcı
oluyor” diye
konuştu.
Halen tasarım aşamasında
olan diğer eğitsel
oy unlar,
çöplerin ayrıştırılması
ve geri dönüşümü, küresel ısınma
sorununu
ç öz m e ve
biyoçeşitliliği arttırma gibi meseleleri içermektedir.
Bağımlılığı önlemek
için, oyunlara günde en
fazla 5 dakika ve yalnızca okul ortamında izin
verilir. KH

1-4. sınıflardaki öğrencilerin
derslerinde tablet kullanılacak
Tabletler, küçük öğrencilere yardım etmek için
derslerde kullanılacak.
Özel olarak tasarlanan
oyunlar sayesinde çocuklar sosyal becerilerini
geliştirecek ve matematik uygulama yapacaklar.
Her çocuğun bir akıllı
telefon ve İnternet kullandığı zamanlarda, yeni
teknolojiler yavaş yavaş
sınıfa giriyor. Pucks
(Puklyovtsite), 1-4. sınıflardaki öğrencilerin eğitim amaçla grup halinde
oynayabilecekleri ücretsiz bir oyundur.
Bu eğitsel oyunu tasarlayan Stavros Stavrou,
”Çocuklar oyun oynarlar
ve eğlenirler, motivasyonlarını ve bağlılıklarını
geliştirir. Bir diğer önemli
yarar, çocukların sosyal
becerilerinin gelişimini
desteklemek - işbirliği
yapmak, takım halinde
çalışmak, empati duy-

onları rehber ediniyoruz.
Yıllardır hep onlarla birlikte büyüdük, akıllandık”
diye ifade etti.
Aydın Osman, yıllardır
bölme girişimlerine her
zaman karşı çıkıp HÖH
partisini destekledikleri
için Çernooçene ilçesindeki seçmenlere teşekkür
etmektedir.
İsmet İSMAİL

Bu uygulama aynı zamanda analogu olmadığından bir yeniliktir" diye
kaydetti.
Stavrou,”Şu anda 5
tane prototip oyunumuz
var, hepsinin okulda kul-

diye izah etti.
Tasarımcılar için çocukların oyunlardan öğrendiği şeyler önemlidir, bu
yüzden her oyunun bir
hedefi vardır.
Stavrou,”İlk oyun petrol-

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
kamuoyunda tartışmaya açılan yeni İşçi Çalışma Kartı
ve Kıdem Süresi Hakkında Yönetmelik taslağına göre
tüm işçi çalışma kartları 1 Haziran 2025 tarihine kadar
değiştirilecek.
Yeni tasarımdan başka yeni işçi çalışma kartları
mavi değil bordo renginde olacak ve kartlara yenilikler getirilecek.
Taslağa göre yeni işçi çalışma kartının, 1 Haziran
2020'den itibaren uygulanması öngörülüyor. İlk önce
ilk defa işe başlayanlar ve eski işçi çalışma kartını
kaybedenler yeni kartlara sahip olacak. Ardından işçi
çalışma kartı dolan işçiler de onları değiştirecekler. Diğer işçiler, mevcut çalışma kartlarını yeni yönetmeliğin
yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonrasına, yani 1 Haziran
2025 tarihine kadar kullanabilecekler. Bu tarihten sonra çalışmaya devam edenlerin işçi çalışma kartlarını
değiştirmesi gerekir.
İşçi çalışma kartında değişiklik yapılmasına ilişkin

teklifin nedenlerinden biri, Podkrepa Emek Konfederasyonu tarafından sahte işçi çalışma kartları kullanıldığına dair ihbar olduğu belirtildi.
Yeni işçi çalışma kartlarında bazı sütunlar değiştirilecek. Örneğin, ulusal mesleki sınıflandırma ve işgücü
kategorisine göre meslek kodu yeni işçi çalışma kartlarına yazılacak.
Ayrıca yeni yönetmelik ile istihdamın sona ermesinde işçi çalışma kartlarına damga vurulması da düzenlenmektedir. Yeni işçi çalışma kartları işe başlama ve
işten ayrılma tarihi, işten ayrılma gerekçeleri ve kıdem
süresi hakkında bilgi içerecek.
Yeni yönetmelik ile başlattıkları işçi çalışma kartları
için işverenlerin, imzası ve mührü ile numaralandırılmış, kınnapla bağlanmış ve damgalanmış bir kütüğü
tutma zorunluluğu kaldırılmaktadır. İşçi çalışma kartları kütüğü tutulacak. Kütük, çalışma kartlarının işçiye
verildiği tarih hakkında bilgi içerecek.
İlk defa işveren faaliyetine son verdiğinde Emek Müfettişliği kararıyla iş sözleşmesinin sonlandırıldığının
ve mahkeme yoluyla tespit edilen kıdem süresinin işçi
çalışma kartına kayıt edilmesine ilişkin prosedür de
düzenlenmektedir.
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Başbakan Borisov: GSYİH büyümekte, dış borç
azalmakta, vaatlerimizi yerine getiriyoruz
Başbakan Boyko Borisov, 2020 yılı merkezi
yönetim bütçesinin görüşüldüğü hükümet oturumunun başında yaptığı
konuşmada, “Hükümet
vaatlerini yerine getiriyor
ve gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) büyümesi
ülkenin nasıl geliştiğinin
en belirgin göstergesidir”
diye kaydetti.
Görev süremizin başında Birleşik Vatanseverler İttifakı mensubu olan
mesai arkadaşlarımızla
GSYİH’nın 110 milyar levayı aşacağını vaat ettik.
Şimdi GSYİH 119 milyar
levaya yaklaştık ve dönemin sonuna kadar 130
milyar levaya ulaşacağız,
hatta bu rakamı aşacağız.
Bu, ülkenin nasıl geliştiğinin en belirgin göstergesidir” dedi.
Başbakan, düşük dış
borçlanmada ülkemizin
AB’de üçüncü sırada yer
aldığını vurguladı.
Borisov, “Yönetimimiz
döneminde dış borç tutarı
% 31 oranında azaldı ve

% 28’den dönem sonuna
kadar % 19,5’e, yani %
20 oranının altına kadar
düşürmeyi planladık. Bu,
gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile hareket
ettiğimizi ve kazandığımız kadar harcadığımızı
göstermektedir. Mili Gelir
Ajansı (NAP), İçişleri Bakanlığı (MVR), Devlet Milli

Güvenlik Ajansı (DANS),
Savcılık çalışmaları ve
yolsuzluk, kaçakçılıkla
mücadeleden dolayı şu
anda AB’de kaçak sigara oranının -% 3.4’lik en
düşük seviyede olduğu
ülke olmamız tesadüf değil. Bunun da somut bir
karşılığı var: bütçe tutarı
3 milyar leva daha fazla-

dır. Bu nedenle öğretmen
maaşlarının artırılmasına
yönelik programı uyguluyoruz ve tüm sektörlerde
çalışanların gelirlerinde %
10 artış olması için daha
fazla kaynak öngörülmektedir” diye açıklamada bulundu.
Başbakan, 2020 yılı
devlet bütçesinde eğitim,

san artış olacağı veya
AB genelinde% 25'lik bir
artış olacağı anlamına
gelmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü-

dört kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.
Toplantıda iki ana inme
tipi olduğu açıklandı. En
yaygın olan iskemik in-

ra, sağlıksız beslenme,
obezite, aşırı alkol tüketimi, fiziksel aktivite eksikliği ve strestir.
İnme, uzman olmayan
kişiler taraf ı n d a n ko layca tanınır
- ko n u ş m a
bozukluğu,
hastanın ağzı
açık kalır, ellerinden veya
bacağından
biri tutamaz
hale gelir.
D o k t o r l a r,
daha ilk belirtiler ortaya
çıktığında
hastaların
60 dakikaya
kadar gerekli
tüm muayeneleri yapılması ve tedaviye başlanması için bir hastaneye
nakledilmelerini önerir.
Beyin felci geçirenler,
tipik olarak hareketlilik,
görme, konuşma, hafıza, kişilik değişiklikleri,
yorgunluk ve depresyon
gibi problemler dahil bir
takım rahatsızlıklar yaşamaktadır.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, inme vakalarında
Avrupa’da ön sıralarda
29 Ekim Dünya İnme
Günü münasebetiyle
Sofya’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında
açıklanan verilere göre,
2035 yılına kadar Avrupa
Birliği (AB) ülkelerinde
inme vakaları yüzde 34
oranında artacak.
Avrupa İnme Topluluğu
(SAFE) için Londra Kraliyet Koleji tarafından hazırlanan analiz raporuna
göre inme, her yıl dünya
genelinde 17 milyon kişiyi etkileyen beyin felcidir.
Bu da onu ikinci en yaygın ölüm nedeni ve yaşlılarda engellilik nedeni
haline getirmektedir.
AB ülkelerindeki inme
vakaları sayısının 2015
yılında 613 148 iken
2035'te 819 771'e yükselmesi beklenmekte.
Öte yandan inme geçiren hastalarda iyileşmenin hızlandırılması kronik
inme hastası olarak yaşayan insanların sayısında önemli bir artışa
yol açacak. Bu sayı 2015
yılında 3 718 785'ten
2035'te 4 631 050'ye
kadar yükselecek. Bu
yaklaşık bir milyon in-

nün (WHO) yayımladığı
epidemiyolojik raporu,
Bulgaristan'ın inme vakası bakımından Avrupa'nın
önde gelen ülkelerinden
biri olduğunu gösteriyor. Verilere göre, 2015
yılında ülkemizde 100
000 kişi başına yaklaşık
154 kişi iskemik inmeden
öldü. Bu, Bulgaristan'daki ölüm oranının diğer AB
ülkelerinden neredeyse

medir ve vakaların yaklaşık % 85'ini oluşturuyor.
İskemik inme, beyine kan
akışı, bir kan pıhtısı veya
kan damarlarının daralmasıyla engellendiğinde
meydana gelir. İkinci tip,
kan damarı kırıldığında
gelişen hemorajik inmedir.
İnmede risk faktörleri;
yüksek tansiyon, yüksek
kolesterol, diyabet, siga-

sağlık ve savunma için
daha fazla fon ayrıldığını
belirtti. Ayrıca işsizlik oranının rekor seviyede düşük olduğunu ve sadece
çalışmak istemeyenlerin
çalışmadığının altını çizdi.
Başbakan, ” Yalnızca
eğitim için 610 milyon
leva fazla, yalnızca öğretmenlerin maaşlarının artırılması için 360 milyon
leva fazla kaynak öngörüyoruz. Çünkü bir millet
olarak ne kadar eğitimli
olursak, o kadar rekabetçi
olduğumuza inanıyoruz.
Daha fazla kaynak ayrılan
sağlık sektöründe çalışan
hemşirelerin, doktorların
da ücretlerinin artırılmasını umuyorum” diye konuştu.
Borisov, gelecek yılın

başına kadar Pirogov
Hastanesine bağlı son
klinik binasının inşaatının
tamamlanması ve tüm binada ısı yalıtımı yapılması
taahhüdünü üstlendiğini
sözlerine ekledi. Başbakan, ”Projeyi tasarlayın,
çünkü en çok bu hastane
kullanılıyor ve gelecek yıl
tüm çalışmalar tamamlansın” diye talimat verdi.
Başbakan, ayrıca 2 milyar levadan fazla tutardaki yeni savaş uçaklarıyla
ülkemizin tüm NATO standartlarını da karşıladığını
söyledi ve ”Söz verdiğimiz
her şeyi yerine getiriyoruz. Kültür, spor, altyapı
projeleri için daha fazla
para ayrıldı” diye sözlerini
tamamladı.
Kırcaali Haber

B u l g a r i st a n , R u s
diplomatı sınır dışı etti
Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının, Bulgaristan ile ilgili “tasnifli bilgi topladığı
gerekçesiyle” sınır dışı edildiğini bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya Büyükelçiliğinde “birinci katip”
olarak görev yapan kişinin, “Bulgaristan’da devlet
sırrı nitelikli bilgi topladığı” şüphesiyle Devlet Milli
Güvenlik Servisinden (GDBOP) suç duyurusu geldiği belirtildi. Olayla ilgili açılan soruşturmada, adı
açıklanmayan diplomatın eylül 2018’den bu yana
“özel nitelik taşıyan bilgi topladığı” belirlendi.
Diplomatın, bir yıl boyunca Bulgaristan’da belirli
devlet görevlileriyle düzenli görüşmeler yaptığı tes-

pit edildi. Zanlının buluştuğu şahıslardan birisinin,
Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili tasnifli
bilgilere erişimi olan üst düzeyli bir devlet görevlisi
olduğu tespit edildi.
Diplomatın, bilgi karşılığı ücret ödediği belirlendi
Takip altında tutulup “casus olarak” gösterilen kişinin, devlete karşı suç işlemekten soruşturulduğu,
faaliyetlerinin ise “tartışılmaz kanıtlara dayandırılarak kanıtlandığı” kaydedildi. Diplomatın, muhatap
olduğu kişilere bilgi karşılığı ücret ödediği de ifade
edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da
diplomatik dokunulmazlığa sahip kişinin bundan
dolayı sanık olamayacağı için Dışişleri Bakanı
Ekaterina Zahirieva ile bir görüşme yaptığını ve
gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunduğunu
söyledi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca yapılan
yazılı açıklamada, Rus diplomatın Bulgaristan’dan
ayrıldığı doğrulandı.
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Yeni seçilen Başsavcı Geşev, yine protesto edildi
Sofya’da gösteri düzenleyen yaklaşık bin kişi
İvan Geşev’in Cumhuriyet Başsavcısı olarak
seçilmesini protesto etti.
Protesto eylemleri “Herkes için Adalet” ve “Boets”
isimli sivil toplum kuruluşları tarafından organize
edildi. “Işık Özgürlüğü
Doğurur” başlığı altında
düzenlenen protestoya
katılan göstericiler, Danıştay binası yanından
Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu Özgürlük Meydanı’na doğru
yürüdü. Orada göstericiler, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in Geşev’in
Başsavcı atanmasına
ilişkin kararnameyi imzalamaması için çağrıda
bulundu. Gösteri boyunca
protestocular, “Geşev Bir
Utanç”, “Mafya Dışarı”,
“İstifa” şeklinde sloganlar attı. Ayrıca Geşev’in
adaylıktan çekilmesi ve
Başsavcı görevini üstlenmemesi çağrıları yapıldı.
Herkes için Adalet Derneği Başkanı Velislav
Veliçkov,”Sayın Cumhurbaşkanı, farklılıkları aşan
ve şimdi de aynı gerçeği
dile getiren sivil topluma
kulak veren ilk devlet
adamı olma şansına sahipsiniz. Geşev Başsavcı
olmamalı, çünkü zaten
hukukun üstünlüğünü

imza dilekçesi başlatıldı. Biri, Herkes için Adalet Derneği tarafından
Cumhurbaşkanı Radev’in
Geşev’in Başsavcı atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamaması için çağrıdır, diğeri ise Geşev’in
adaylıktan çekilmesi talebini içerir.
Senfoni müziği eşliğinde
Başsavcının 7 yıllık görevini simgeleyen 7 mum
ışığı birer birer sönmeye başladı. Konuşmacı,

garanti edemeyeceğini
göstermiştir. Ve bunu yapamaz, çünkü sivil toplum
örgütlerini ve insan haklarını kendine düşman belledi” dedi.
Boets Derneği Başkanı
Georgi Georgiev, iktidardaki mafyanın en büyük
kabusu vatandaşların
dayanışması olduğunu
söyledi. Meydanda birçok sivil toplum örgütü
bulunduğunu ve bunun
ilk defa gerçekleştiğini
belirten Georgiev’in ifadesine göre, Geşev’in
seçilme yöntemi onları
birleştirmiştir- kendi deyişiyle “adli yargı tarihinin
en acıklı eylemi ve Boyko

Borisov ve Sotir Tsatsarov tarafından yürütülen
halk karşıtı eylem”. Georgiev, Başbakan Borisov
hakkında korkak ifadesini kullandı ve Geşev’in
seçimi sırasında Yüksek
Yargı Konseyi binasının
çevresinin polis ablukasına alınmasından sorumlu
olduğunu söyledi. Georgiev, ayrıca İçişleri Bakanı
Mladen Marinov’un da bu
olaydan dolayı suçlu olduğunu düşünüyor.
Konuşma yapan protestocuların hepsi, 24 Ekim
2019 tarihinde Geşev’in
seçimi sırasında Yüksek
Yargı Konseyi binasının
çevresinin polis ablukası-

na alınmasına vurgu yaptı. Onların ifadesine göre
polisler, sivil vatandaşların Yüksek Yargı Konseyi
binasına erişimine izin verilmemesi için mutraların
eylemlerini dikte etmelerine izin vermişlerdir.
Bir İngiliz medya kur uşunda ç alış an ga zeteci Mariya Spirova,
protestoya katılmak için
Londra’dan özel olarak
Sofya’ya geldi. Gazeteci,
Bulgaristan’ın Londra Büyükelçiliği binası önünde
İngiltere’deki vatandaşlarımızın Sofya’daki göstericilere benzer mum yaktıklarını açıkladı.
Gösteri sırasında iki

Başbakan Borisov, Ürdün Prensesi
Dana Firaz ile bir araya geldi
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan’ı resmi
ziyarette buluna Ürdün
Prensesi Dana Firaz ile
görüştü. Borisov, Prenses
Firaz ile görüşmesinde
şunları kaydetti: “Ürdün
Krallığının bölgesel ve
küresel ölçekte rolünü ve
etkisini takdir ediyoruz, bu
nedenle Bulgaristan'ın hedefi her iki ülke için stratejik öneme sahip alanlarda karşılıklı yararlı ilişkiler
geliştirmek”.
Prenses
Firaz,
UNESCO’nun İyi Niyet
Elçisi ve Ürdün mirasının
korunması ve saklanması
alanında faaliyet gösteren
en eski ulusal sivil toplum
kuruluşu olan Petra National Trust Başkanı.
Başbakan, Bulgaristan’ın
Ürdün ile ortaklık yapmaya istekli olduğunu ve birçok alanda ikili iş birliğinin
yoğunlaştırılmasının ülkemizin iki ülke arasındaki
ilişkilerin seviyesini yükseltme isteğini kanıtladığına kanaat getirdi.
Borisov, kültürel ve tarihi turizmi geliştirme ve

kültürel mirası korumaya
yönelik eğitim programlarının uygulanması ile il-

bir destinasyon olarak
şekillendirdiğini belirtti. Bulgaristan'ın gayri-

gili, “Ülkemiz son derece
büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Arkeolojik
eserler bakımından Yunanistan ve İtalya'dan sonra
Avrupa'da üçüncü sırada
yer alıyor” diye vurguladı.
Başbakan, Bulgar hükümetinin kültür ve turizm
arasında ayrılmaz bir bağlantı olduğu fikrini desteklediğine dikkat çekti.
Borisov, uluslararası rekabete rağmen, turizmin
giderek Bulgaristan’ın
daha fazla tercih edilen

safi yurtiçi hasılasının
(GSYİH) yaklaşık %12'sinin turizmin oluşturduğunu, ükemizin geçen yıl ilk
kez 9,2 milyondan fazla
yabancı misafir ağırladığını söyledi.
Başbakan, ayrıca sektörün ülkedeki toplam istihdamın %11'ini oluşturduğuna ve ekonomimizin
sürdürülebilir kalkınmasının bir parçası olduğuna
dikkat çekti.
Prenses Dana Firaz’ın
Bulgaristan ziyareti sıra-

sında yeni yetişenlerin
kültürel mirasın korunması ve saklanması konusunda eğitilmesi için Petra National Trust’ın tarihi
eserlerin uygun şekilde
tanıtılması konusunda deneyiminden faydalanarak
pilot bir girişim başlatılması kararlaştırıldı.
Bu amaçla Bulgaristan
Turizm Bakanlığı ile Petra National Trust arasında
işbirliği anlaşması imzalanmasına karar verildi.
Başbakan,” Bilim insanlarının büyük ölçekli
arkeolojik faaliyetleri için
fırsatlar sunuyoruz. Bunu
sadece kültürel ve tarihi mirasın korunmasının
sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğu konusunda ikna olduğumuz
için değil, bu taahhüdümüzün gelecek nesillere
karşı tavrımızla eş değer
olduğunu kabul ettiğimiz
için yapıyoruz” diye altını
çizdi.
Başbakan, Bulgaristan
hükümetinin bir diğer
önemli önceliğinin eğitim
olduğunu söyledi.

yedinci mumda söndürdüğünde vatandaşların
Geşev’in yedi yıl boyunca
savcılığı yönetmesine izin
vermeyeceklerini belirterek, bunun keyfilik anlamına geleceğini kaydetti.
Protesto gösterisi başlamadan önce eski Bulgaristan Kamu Denetçisi
Maya Manolova, facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Geşev’in
Başsavcı seçimini desteklediğini ifade etti.

Bulgaristan Türklerinin
Desteklediği Parti Ülke
Çapında 38 Belediye Kazandı
1. sayfadan devam
man
10. Krumovgrad Belediyesi, Kırcaali Bölgesi Sebihan Kerim Mehmed
11. Momçilgrad Belediyesi, Kırcaali Bölgesi- İlknur Kyazım Mümün
12. Çernooçene Belediyesi, Kırcaali Bölgesi Aydın Arif Osman
13. Sırnitsa Belediyesi,
Pazarcik Bölgesi - Nebi
Recep Bozov
14. Zavet Belediyesi,
Razgrad Bölgesi - Ahtår
Süleymanov Veliyev
15. Loznitsa Belediyesi,
Razgrad Bölgesi - Sevgin
Nazam Şukri
16. Samuil Belediyesi,
Razgrad Bölgesi - Cevdet
Ahmed Azis
17. Tsar Kaloyan Belediyesi, Razgrad Bölgesi Daud Nazif Alyaovlu
18. Glavinitsa Belediyesi, Silistre Bölgesi - Necdet Cevdet Niazi
19. Sitovo Belediyesi,
Silistre Bölgesi - Sezgin
Basri Aliibram
20. Borino Belediyesi,
Smolyan Bölgesi - Mustafa Şaban Karaahmed
21. Madan Belediyesi,
Smolyan Bölgesi - Fahri
Ademov Molaysenov
22. Rudozem Belediyesi, Smolyan Bölgesi - Rumen Ventsislavov Pehlivanov
23. Pavel Banya Belediyesi, Stara zagora Bölgesi - İssa Emin Besoolu
24. Antonovo Belediyesi, Tırgovişte Bölgesi Hayredin Mustafov Mehmedov
25. Omurtag Belediyesi, Tırgovişte Bölgesi - Eşref Hasanov Aşrefov
26. Opaka Belediyesi,
Tırgovişte Bölgesi - Mehidin Mehmedov Kadırov
27. Macarovo Belediyesi, Haskovo Bölgesi - Ercan Sabahtin Yusuf
28. Mineralni bani belediyesi, Haskovo bölgesi
- Mümün Ali İskender

29. Stambolovo Belediyesi, Haskovo İlçesi Adnan Kazim Yıldlz
30. Venets Belediyesi,
Şumen Bölgesi - Nehriban Osmanova Ahmedova
31. Varbitsa Belediyesi,
Şumen Bölgesi – Merdin
Mustafa Bayram
32. Kaolinovo Belediyesi, Şumen Bölgesi Nida Namakov Ahmedov
33. İsperih Belediyesi –
Razgrad Bölgesi – Belgin
Fikri Şukri
34. Kubrat Belediyesi –
Razgrad Bölgesi – Alkin
Osman Nebi
35. Gırmen Belediyesi
– Blagoevgrad Bölgesi –
Feim Ahmed İsa
36. Gurkovo Belediyesi
– Stara zagora Bölgesi –
Marian Georgiev Tsonev
37. Vetovo Belediyesi –
Ruse Bölgesi – Mehmet
Hasan Mehmet
38. Lıki Belediyesi Plovdiv Bölgesi - Valentin
Simeonov Çavdarov
Bu arada HÖH partisi,
bu seçimlerde de Türklerin yoğun olarak yaşadığı
Kırcaali kenti ve bölgesinde etkisini kanıtladı.
Nüfusun yaklaşık yüzde
10’unu oluşturan Bulgaristan Türklerinin yaşadığı Kırcaali kentinde daha
önce üst üste 4 dönem
belediye başkanlığı yapan HÖH Genel Başkan Yardımcısı Hasan
Azis, ilk turda seçilmişti.
Kırcaali’ye bağlı 7 ilçenin
tümünde de HÖH adayları ilk turda belediye
başkanlığını kazandı.
Bulgaristan’daki seçim
yasasına göre iki turlu
yapılan yerel seçimlerde, ilk turda seçilmek için
bir adayın geçerli oyların
yüzde 50 + 1’ini alması
gerekiyor. Bu orana ulaşamayan ve en yüksek
oy alan iki aday, ikinci
turda yarışıyor.
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Dört Soruda Bulgaristan'dan Zorunlu Göç
Bulgaristan'da 1944-1989 yıllarında iktidarda kalan komünist rejimin ülkedeki Türk ve
diğer Müslümanlara uyguladığı
asimilasyon kampanyasının yol
açtığı zorunlu göçün üzerinden
30 yıl geçti.
Eski Sovyet Sosyalist Cum-

azınlığa yönelik bu ülkedeki
komünist rejimce uygulanan
asimilasyon ve baskı sürecinin
sonunda gerçekleşti.
Türkiye'ye yönelik 1989 göçü,
sadece Bulgaristan Türklerinin
tarihi açısından değil, İkinci
Dünya Savaşı sonrası dönem-

nin sembolü haline geldi.
Türkan bebek, her yıl 26
Aralık'ta Bulgaristan'daki kabri
başında anılıyor. Şehit bebeğin
anısına Türkiye'nin çeşitli illerinde de anıtlar bulunuyor.
YTB'nin göçün 30. yıl dönümündeki faaliyetleri

huriyetler Birliği’nin (SSCB)
desteğiyle 1944'te hükümeti
devirerek yönetimi ele geçiren
Bulgaristan Komünist Partisi
(BKP), iktidarda kaldığı 45 yıllık
dönemin son yıllarında ülkedeki
Türk ve diğer Müslümanları asimile etmeye çalıştı.
Tek milletli bir devlet yaratma
çabasındaki komünistler ibadet
yasağı getirdi, Türk ve Müslümanların isimlerini değiştirdi.
"Bulgarlaştırma" girişimleri sonucu 1985 sonuna dek 310 bin
kişinin isimleri değiştirildi.
Ülkede asimilasyon kampanyasına karşı Müslümanların
direnişinde 24 kişi hayatını kaybetti.
Cebel şehri civarında başlayan direniş, tüm ülkeye yayıldı.
1989'da devrilen komünist rejimin başındaki Todor Jivkov,
amacına ulaşamayınca Türkiye
ile sınırları açtı. Yaklaşık 360 bin
Türk Türkiye'ye göç etti.
Asimilasyon kampanyasıyla
ilgili 1991'de açılan dava ise zaman aşımına uğradı. Davanın
sanıkları Jivkov, dönemin İçişleri Bakanı Dimitar Stoyanov,
Dışişleri Bakanı Patar Mladenov
ve Politbüro Üyesi Penço Kubadinski ise artık hayatta değil.
AA muhabiri, Bulgaristan'dan
zorunlu göçün nedenlerini ve
aradan geçen 30 yılın bıraktığı
izleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından
(YTB) edindiği bilgiler ışığında
derledi.
Bulgaristan'dan zorunlu göç
nedir?
Bulgaristan'dan zorunlu göç,
1984 -1989 yılları arasında
Bulgaristan'da yaşayan Türk

de Avrupa tarihi açısından değerlendirildiğinde de kıtanın en
büyük kitlesel göç dalgası özelliğini taşıyan insani trajedilerinden biri oldu.
Türkleri göç etmeye iten sebepler nelerdi?
Türkler isim değiştirmeye zorlandı, Türkçe konuşanlara para
cezaları kesildi. Türklerin dini
vecibelerini yerine getirmesi
engellendi, Türk kültürüne ait
unsurların kullanımı yasaklandı. Bu uygulamalara direnip
milli kimliğine sahip çıkan Türkler, işkence adası olarak bilinen
Belene'ye gönderildi.
Göç süreci nasıl yaşandı?
Türkler, 29 Mayıs 1989'da komünist lider Jivkov'un açıklamalarıyla göç etmeye zorlandı. Yaşanan sürecin en başından itibaren soydaşının yanında olan
Türkiye, Bulgaristan Türklerine
kapılarını açtı.
Haziran -Temmuz- Ağustos
1989 döneminde yoğunlaşan
göç trafiği 1 yılda 345 bin 960
kişinin Türkiye'ye gelmesiyle
sonuçlandı. 1990 yılının ikinci
yarısında yaşanan göç hareketiyle de yaklaşık 360 bin soydaş
Türkiye'ye geldi.
Türkan bebek kimdir?
Türkan bebek, 26 Aralık
1984'te Bulgaristan'ın Kırcaali
iline bağlı Killi bölgesinde isim
değiştirme uygulamasını protesto etmek için toplanan Türk ahalinin içinde annesinin kucağında
bulunuyordu.
Bulgar kolluk kuvvetlerinin kalabalığın üzerine rastgele açtığı
ateş sonucunda henüz 18 aylıkken şehit olan Türkan bebek,
Bulgaristan Türklerinin direnişi-

YTB, Bulgaristan'dan göçün
30. yıl dönümünde, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da anma
programları ve sempozyumlar
düzenledi.
Göçün 30. yılında 100'üncü
yaşını tamamlayan Bulgaristan
Türklerinin kanaat önderlerinden diplomat ve yazar Osman
Kılıç için YTB'nin ev sahipliğinde geçen ay düzenlenen vefa
programı, bu faaliyetler içinde
öne çıkanlardan oldu.
Göçe dair belgesel ve kısa
film, almanak ve belgesel kitap gibi çalışmalarına ve fotoğraf sergileri gibi faaliyetler
düzenlemeye devam eden
YTB, 6-7 Aralık'ta İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Balkan
ve Karadeniz Araştırmaları
Merkezi (BALKAR) ortaklığı
ile "Bulgaristan'dan Türklerin
1989 Zorunlu Göçü: 30 yıl sonra Göçmenlerin Algıları" başlıklı
uluslararası sempozyum düzenleyecek.
YTB ayrıca 30. yıl kapsamında
göçe dair içerik sunan Türkçe,
İngilizce ve Bulgarca internet
sitesini hayata geçirdi.
- Dönemin komünist diktatörü
Todor Jivkov liderliğindeki rejim, Türkleri isim değiştirmeye
zorladı
- Türkçe konuşanlara para
cezaları kesildi, Türklerin dini
vecibelerini yerine getirmesi
engellendi
- Asimilasyon kampanyası sonucu 360 bin Türk Türkiye'ye
göç etmek zorunda kaldı
- 1984'te henüz 18 aylıkken
annesinin kucağında şehit olan
Türkan bebek, Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü oldu.
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