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Filibe Cuma Camii’nde geleneksel "Hoşgörü Kahvesi" içildi

Geleneksel olarak hoşgörü 
kahvesi içildiği, Filibe kentin-
deki farklı dine ve etnik gruba 
mensup topluluklar arasında 
gerçekleşen geleneksel buluş-
ma Türkiye'de meydana gelen 
yıkıcı depremlerde hayatını kay-
bedenlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ile başladı.

“Hoşgörü Kahvesi” toplantısı, 
Filibe Bölge Müftülüğü ve Cami 
Encümenliğinin fikri üzerine 
Cuma Camii olarak da bilinen 
Murat Hüdavendigar Camii’nde 
üst üste dokuzuncu yıl düzen-
lendi. Girişim 2014 yılında cami-
ye yönelik vandal saldırılarından 

sonra başladı.
Buluşmaya katılanlar arasın-

da Filibe Bölge Müftüsü Taner 
Veli, Filibe Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Plamen 
Panov, Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosluğu Muavin 
Konsolos Halit İslam Tarı, Fili-
be Doğu İlçe Belediye Başkan 
Yardımcısı Erol Sadıkov, Hep 
Birlikte (Zaedno) Vakfı Başkanı 
Lalka Zlatanova, eski milletveki-
li Kasim Dal ve Plovdiv’de farklı 
etnik toplulukların temsilcileri 
yer aldılar.

Bu cami, eşi benzeri görülme-
miş ölçekteki doğal afet mağdu-

ru binlerce kişi için kentte yar-
dım toplanıp dağıtılan yerlerden 
biridir.

Bu nedenle, bu yılki buluşma, 
Filibe sakinlerine depremzede-
lerin acılarına karşı büyük du-
yarlılık gösterdikleri için şükran 
duygusunun bir ifadesi olarak 
gerçekleşti.

Filibe Bölge Müftüsü Taner 
Veli, yaptığı konuşmada dep-
rem mağdurlarına yardım için 
düzenlenen bağış kampanya-
sına katılan farklı dine ve etnik 
gruba mensup tüm insanlara 
teşekkür etti.

                        Kırcaali Haber

Bulgaristan Kızılhaçı Başkanı Hristo Grigorov, "asrın felaketi" 
olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, 
"Enkazların altından sadece bir kişi bile sağ çıkarsak, tüm ça-
balara değer. Gücümüz birliğimizden doğar." dedi.

Başkan Grigorov ve Kızılhaç Örgütü Genel Müdürü Krasimir 
Gigov, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile bir araya 
geldi.

“80 yaşındayım, hayatımda çok şey gördüm ancak komşudaki 
trajediyi görünce şu anda bile gözyaşlarımı tutamıyorum” diyen 
Grigorov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zor günlerde birlikte olduğumuz için güçlüyüz. Son derece 
kısa bir sürede 1 milyon avro nakit yardım toplayabildik. Kurtar-

ma ekipleri-
miz hemen 
facia bölge-
lerine ulaştı. 
Enkazlar ın 
altından sa-
dece bir kişi 
bile sağ çı-
karsak, tüm 
ç a b a l a r a 
değer. Gü-
cümüz bir-
l i ğ im izden 
doğar.” 

Yıllar önce 
Türk Kızılay ile birlikte Sofya’da bölge ülkelerde kullanılabilecek 
malzemelerin toplandığı bir depo kurduklarını anımsatan Gri-
gorov, “Depomuza Türk polisi 400 çadır temin etmişti, şimdi bu 
çadırları da yine Türkiye’ye geri gönderiyoruz. Maalesef, ölen 
insanları geri getiremiyoruz.” diye konuştu.

-Türk devletine teşekkür
Krasimir Gigov da “Bu ağır depremin ardından son derece 

organize davranan Türkiye devletine teşekkür ediyoruz” dedi.
Deprem bölgesindeki ekipleriyle görüştüklerini anlatan Gigov, 

şunları kaydetti:
“Bir askeri kampta kalan ekiplerimiz kendilerine anında ya-

kıt temin edildiğini, yerel polis yetkililerinin onları hemen kilit 
arama noktalarına ulaştırıp zaman kaybetmeden çalışmalarını 
kolaylaştırdığını, sahada faaliyet gösteren diğer ekiplerin ise 
çorba, çay ve yiyecekleri çalışma alanına kadar getirdiklerini 
aktardılar. Böyle zor anlarda bile biz kardeşiz. Her şeyimiz bir-
dir, facia varsa, hepimiz için faciadır.” 

Büyükelçi Aylin Sekizkök de depremin etkilediği alanın çok 
geniş olduğunu aktardı. 

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Pazarcık şehrinden 400 
metrekarelik 50 adet NATO çadırını Türkiye’ye sevk ettiklerini 
dile getiren Sekizkök, “Bir haftada buradan 80 tırın yollanma-
sını organize ettik. Biz Bulgaristandost, komşu, arkadaştır, di-
yorduk, bundan sonra da kardeş diyeceğiz.” dedi.

Bulgaristan’da, Başmüftülük, çeşitli siyasi ve kamu örgütleri-
nin yanı sıra vatandaşlarının da katıldığı yardım kampanyaları 
sürüyor. AA

Bulgaristan Kızılhaçı Başkanı Grigorov, 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin 

Sekizkök ile görüştü

Kırcaali Yeni Cami’de,  "Miraç Kandili" coşkuyla idrak edildi
Bursa İl Müftü Yardımcısı Ya-

vuz YILDIZ, Bursa Ulu Camii 
Baş imam-hatibi Tahsin KA-
RANFİL, Bursa İsmail Hakkı 
Kur’an Kursu öğreticisi Ayhan 
POLAT, Tekirdağ Dini İhtisas 
Merkezi Eğitim Görevlisi ve 
aynı zamanda Mestanlı İmam 
Yetiştirme Kursu öğretim üyesi 
Ahmet YILMAZ misafir olarak 
katıldılar. 

İlk önce Programın ev sahibi 
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri 
EMİNEFENDİ selamlama ko-
nuşması yaptı.

Değerli hocalar güzel sesleri 
ile Kur’an, mevlid ve ilahiler oku-
dular dinleyenleri mest ettiler. 

Daha sonra Bursa İl Müftü 
Yardımcısı, camiyi tıklım tıklım 
dolduran cematıe hitap etti ve 

dua ile program sona erdi.     
                       Kırcaali Haber
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Geçen sayıdan 
devamı -->

Prof.Mümün Tahir

ATATÜRK'ÜN SOFYA'DA GEÇİRDİĞİ GÜNLER
M u s t a f a  K e m a l ’ i n 

Bulgaristan’da askeri ata-
şe olduğu yıllar I. Dünya 
Savaşı’nın arifesidir. Bir 
asker olarak onun kaçı-
nılmaz olduğunu hisse-
der. Uluslararası çevre-
yi derinden takdir ettiği 
İstanbul’daki arkadaş-
larına mektup yazdı. O 
zaman bile, Amerika’nın 
savaşa dahil olacağı ve 
Avrupa’dan çıkıp bir Dün-
ya Savaşı olacağı öngörü-
sünde bulunuyor. Nitekim, 
Sofya’da askeri ataşe sı-
rasında savaş patlak ver-
di. Tarih 28 Haziran 1914 
yılı. Atatürk, askeri hare-
katı yakından takip eder 
ve bunun temelinde aşa-
ğıdaki sonuca varır:

‘’Bu savaş Almanların 
düşündüğü kadar çok ça-
buk bitmeyecek. Fransız 
ordusunun tasfiyesinin 
yanı sıra, Mansh’ın ele 
geçirilmesi ve Paris’e giril-
mesi savaşı tamamlamak 
için yeterli olmayacaktır.

İngiliz f i losu yenilgi-
ye uğratılmış olsa da, 
Moskova’ya uzanan ge-
niş topraklar, Napolyon 
savaşlarında olduğu gibi 
Almanya’nın güçlerini tü-
ketecek. Bu açıdan sa-
vaşa katılmak için acele 
etmenin bir sebebi yok. 
Bu düşüncelerle iktidarla 
paylaşıyorum ama onları 
ikna edemiyorum’’.

Onun görüşü, Türkiye’nin 
tarafsızlığı sürdürmesi ve 
aynı zamanda orduyu ye-
niden biçimlendirmeye 
devam etmesi. Bu çok 
önemli şeydir. Ve ne za-
man ve hangi ülkeye  ta-
raf tutacağı, daha sonra 
cevap aranması gereken 
sorulardır. Şimdi olayların 
gelişmesini beklemek ge-
rekiyor. Mustafa Kemal’in 
savaşla ilgili görüşü üçlü 
yönetim-Talat, Enver ve 
Cemal paşa ile bağdaşmı-
yor. Çünkü paşalar sava-
şa dahil olup Almanya’nın 
yanında yer almasını isti-
yorlar.

Mustafa Kemal şöyle dü-
şünüyor:

‘’Almanya savaşı kaza-
nırsa, Türkiye’yi uyduya 
çevirecektir. Eğer kaybe-
derse, Türkiye her şeyi 
kaybeder’’.

Öte yandan, bu sava-
şın uzun olacağını ve 
Türkiye’nin buna katıl-
mamasının imkansız ola-
bileceğini  düşünüyor. 
İstanbul’daki yöneticileri 
olayların gelişmesini bek-
lemek için ikna etmeye 
çabalayacak  ve ancak o 
zaman savaşa katılmaya 
karar verilebilir. Bulgar ar-
kadaşlarına ve muhatap-
larına benzer önerilerde 

bulunuyor.
Ve hedeflerinden biri 

de  Türkiye’nin savaşa 
katılırsa Almanya’nın 
yanında yer alması ve  
Bulgaristan’ın da  aynı 
yönde karar almasıdır. 
Bulgaristan ile dostane 
ilişkiler kurulması için 
İstanbul’a mektup yazar. 

Ancak, Türkiye’nin Birinci 
Dünya Savaşı’na katılma-
ya karşı olduğunu ve Al-
manya ile müttefiklerinin 
mağlup edileceğine olan 
inancını paylaştığına ina-
nıyor.

Mustafa Kemal ve Birin-
ci Dünya Savaşı sırasında 
Türk ordularına komuta 
eden  general Liman von 
Sanders arasındaki ko-
nuşma bunun bir göster-
gesidir. Mustafa Kemal’in 
Sofya’dan dönüşünden 
sonra, general  Sanders 
ona sorar:

– Bulgarlar savaşa katı-
lacak mı?

Mustafa Kemal böyle bir 
karar vermeyeceklerini 
söyler. Alman ordusunun 
başarılı olup olmayacağı 
ve savaşın Bulgar toprak-
larına yayılıp yayılmaya-
cağını görmek için bekle-
mede kalacaklarını söyler.

– Demek  Bulgarlar Al-
man ordusunun başarısı-
na inanmıyorlar?

Mustafa Kemal, inanma-
dıklarını söyler.

– Peki, Sizler ne düşünü-
yorsunuz?- General tekrar 
bu soruyu sordu.

– Bulgarların buna hakkı 
var-cevabını verir.

Enver paşanın düşünce-
si bambaşka, savaşın hızlı 
olacağına ve Türkiye’nin 
Almanya’nın yanına yer 
alması gerektiğini, böy-
lece faydaları olacağını 
düşünüyor.

M u s t a f a  K e m a l 
Sofya’dan Türkiye’nin sa-
vaşa dahil edilmesine şid-
detle karşı çıktı Ama bu 
zaten bir gerçek. Bir asker 
olarak görevlerini kesinlik-
le yerine getirecektir. Bu 
yüzden diplomatik salon-
larda kalmasının anlam-

sız olduğunu düşünüyor. 
Bu bağlamda, İstanbul’a 
mektup yazarak, Osman-
lı ordusunun herhangi bir 
bölümüne dahil edilmesini 
talep etti. Ve şu kibar ce-
vabı aldı:

– Orduda her zaman 
Sizin için yer var. Ancak 
askeri ataşe olarak ko-

numunuzun daha önemli 
olduğunu düşünüyoruz, 
bu yüzden sizi Sofya’ya 
bırakıyoruz.

Bu mektuba Mustafa Ke-
mal şöyle yanıtlıyor:

‘’Anavatanı savunmak 
için daha kritik bir görev 
görmüyorum. Arkadaşla-
rım ön cephede ve savaş 
hatlarında iken, Sofya’da 
askeri bir ataşe olarak ka-
lamam. Eğer birinci sınıf 
bir subay olamayacağı-
mı düşünüyorsan, lütfen 
açıkça düşüncelerinizi 
paylaşın.’’

Uzun bir sürede  cevap 
alamıyor. ‘’O günlerdeki 
azaplarımı anlatmak  çok 
zor’’ sözlerini kaydediyor. 
Tüm bu uğraşlarına rağ-
men Sofya’yı terk etmeye 
karar verir. Tam da bu za-
manda uzun süredir bek-
lediği  Savunma Bakanlığı 
mühürlü ve  İsmail Hakkı 
imzalı mektup  nihayet ge-
lir. Mektubun içeriği şöyle: 

‘’On dokuzuncu bölümün 
komutasasına tayiniz çık-
tı. Hemen İstanbul’a gi-
din.’’ Mustafa Kemal za-
man kaybetmeden gider.

Ünlü Bulgar tarihçi Pe-
tır Mutafçiev 1937 yılında 
Sofya’da ağırladığı ünlü 
Türk tarihçisi Prof. Enver 
Ziya Karal’a  şöyle der:

‘’Siz Türkler, Atatürk’ün 
Türk halkı için yaptıklarını 
onurunu takdir edemiyor-
sunuz. Gelecek kuşaklar 
ona minnettar kalacak-
lardır. Çünkü o tüm halkı 
omuzlarında taşıyordu’’.

Atatürk’ün portresine 
ve Bulgaristan ve Bulgar 
halkına yönelik tutumu 
hakkındaki bilgileri Magda 
Gercikova veriyor. Magda 
Gercikova, Preobrajensko 
Ayaklanmasını organize 

eden Mihail Gercikov’un  
kızıdır. Şu anda Sofya’da 
ikamet etmektedir. Ken-
disi 97 yaşında olmasına 
rağmen çok neşeli  ve ba-
basıyla  ilgili olaylar hak-
kında büyüleyici anıları 
paylaşıyor. 

Bu anıları 2000 yılında 
torunu yönetmen olan  

Mihail Venkov’a paylaşır.
 „1 9 2 4  y a z ı n d a , 

Bulgaristan’dan İstanbul’a  
göç etmiş o lan ba -
bamın yanına git t im. 
Arnavutköy’de Nikola 
Trayçev’in evinde ya-
şıyorduk. Orada başka 
göçmenler de vardı. Her 
sabah babamla şehre 
iner  ve çalışırdık. Orada 
Bizans kültürünü çok iyi 
tanıdım-Türkler Bizanslı-
lardan kalan her şeyi ko-
rumuşlar. 1925’te Filibe’de 
liseden mezun olunca 
nihayet babamın yanına 
yerleştim. Yeni bir kiraya 
taşındık. Babam Avrupalı  
gazetelere yazı gönderir-
di. Bir gün Cumhuriyet ga-
zetesinde  şunları yazdı:

‘’Bizim vatanımızda  ki-
min yaşadığını biliyor 
musun? Burada  bize 
karşı savaşan Miha -
il Gercikov’un  düşmanı 
oturmuş.’’ Yazıdan iki gün 
sonra evimize biri geldi ve 
Fransızca şunları söyledi: 

‘’Sayın Gercikov, lütfen 
bana eşlik eder misiniz’’ . 

Elbette bizde bu işte 
‘’eşlik eder misiniz’’ ne 
olduğunu  biliyorduk. Ba-
bam silahını aldı ve bana 
‘’Anneninkine al’’dedi. 
Annemin bir küçük silahı 
vardı. Sonra da kızı olma-
dan dışarıya çıkamayaca-
ğını söyledi. Ve sonra da 
‘’Magda, diri teslim olma-
yacağız’’ dedi.

Bizi küçük  bir arabaya 
soktular ve bizi  Dışişleri 
Bakanlığın İstanbul ofisi-
ne götürdüler. Bize eşlik 
eden kişi burada bir bü-
yük salona bıraktı ve gitti. 
İçeride lüks bir masa var-
dı ve arkasında  bir adam 
oturuyordu. Bizi görünce 
ayaklandı ve  elleri titrer 

vaziyette şunları söyledi:
‘’Abe Mişel, a be Mişel, 

beni niye aramıyorsun, 
Mişel?’’.

Babam şimşek gibi oldu. 
Bu adamın da Fuat Bey 
,babamın eski tanıdığı 
olduğu ortaya çıktı. Ba-
bamdan sonra benimle 
de kucaklaştı. Konuşma 
uzun sürdü. Fuat Bey, ba-
bama tekrar neden ara-
madığını sordu. Babam 
da İstanbul’da yasa dışı 
kaldığını ve Fuat Bey’in 
İstanbul’da üst düzey yet-
kili olmasından haberdar 
olmadığını cevapladı.

Fuat Bey, Atatürk’ün 
sağ koluydu. Onunla 
Filibe’den tanışıyoruz. Ba-
bam İstanbul’a göç edene 
kadar bize çok sık uğrar-
dı. Görüşme son derece 
içtenlikle geçerdi. Ertesi 
gün Cumhuriyet gazete-
sinde şu  yazı çıktı:

‘’Mihail Gercikov’un bi-
zim vatanımızda oturdu-
ğu doğrudur. Ama kim 
o?O bizim düşmanımız 
değil. Aksine, o da bizim 
gibi, Osmanlılara karşı 
savaştı’’.

Ben Mustafa Kemal 
Atatürk’ü  1927 senesin-
de Ankara’dan İstanbul’a 
geldiği zaman gördüm. 
Ev sahipleri Avrupa yaka-
sından  Anadolu kıyıları-
na üç sıra çelenk yaptılar. 
Atatürk, beyaz bir yatla 
gelirken çelenkleri yıktı 
ve Dolmabahçe’ye girdi. 
Mustafa Kemal oraya yer-
leşti. İki gün sonra şehre 
tur atacağını duyurdular. 
Tüm sokaklar onu görme-
leri için doldu taştı.

Ancak yürüyüşü sırasın-
da tatsız vaka yaşandı. İlk 
araba insanların yaydığı 
sırada bir kadın ona ateş 
etti ancak nişan alamadı. 
Elbette, o kadını gözaltına 
aldılar. 

Grup Dolmabahçe’ye 
döndü ve daha sonra Fuat 
beyin anlattığına göre 
Mustafa Kemal, Yunan 
olduğu anlaşılan suikastçı 
kadınla görüşmek istediği-
ni anlattı. Atatürk, neden 
ateş ettiğin sormuş. Yu-
nan kadının yanıtı şöyle 
olur.

‘’Çünkü siz ve ordunuz 
pek çok Yunan’ı yok etti-
niz ve bende  senin intika-
mını almak istedim.’’

Atatürk de şöyle karşılık 
verdi:

‘’Tamam,    seni vatan-
sever olduğun için seni 
affediyorum. Seni özgür 
bırakacağım.’’

Gerçekten de o kadın 
özgürdü hapse atılmadı. 
Meydanda toplanan kala-
balık ise ‘Yaşasın Kemal 
Paşa’ diye bağırıyorlardı.

Tatsız olaydan bir kaç 
gün sonra Mustafa Kemal 
saraya seçkin bazı kişileri 
çağırdı. Bize biri geldi ve 
şöyle dedi:

‘’Mişel sarayda toplantı 

olacak. Kemal Paşa seni 
davet etti.’’

Babam rızasını verdi, 
ama ne Magda’nın balo 
elbisesi ne de kendisinin  
resmi bir takım elbisesi 
olmadığını söyledi. Davet 
eden kişi her şey müte-
vazı olacağını açıkladı. 
O zamanlarda kadınlar 
peçeyle erkekler ise fesle 
geziyorlardı. Tek sadece 
babam Avrupalı şapka 
giymişti. Fuat Bey solan-
da beni  Mustafa Kemal’in 
ve daha üç kişinin oldu-
ğu podyuma davet etti. 
Mustafa Kemal içtenlikle 
babamla ve benimle to-
kalaştı ve birkaç cümle 
konuştular sonra da dev-
let adamı halka konuşma 
yaptı.

Bu arada, dedi ki:
 ‘’Biz yakın komşumuz 

Bulgaristan’ı örnek almak 
isiyoruz. 50 yıl önce Os-
manlı boyunduruluğun-
dan  kurtardı. Müfredatta 
ve her şeyde bunun bir 
örneğini alacağız. Türk 
kadınının peçeyi atması-
nı istiyorum. Türk kadını 
güzeldir, neden yüzünü 
saklamak zorundadır. Bu-
rada, bu kadın bir türban 
takmış, bizimkilerin de bir 
örnek alsın ve yüzlerini 
açsın. Erkekler de fesleri-
ni çıkartmaları lazım.’’

 Daha sonra danslar 
başladı. Mustafa Kemal 
muhteşemdi.’’
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Bu Zulümlere Razı Değiliz!Bulgar istan devleti, 
Karlovo (Karlıova) şeh-
rindeki Osmanlı yadi-
garı Kuşunlu Camii’ni 
tamamen ele geçirmek 
üzere. Bizler ise, Müs-
lümanlar olarak bu gasp 
karşısında eli kolu bağlı 
kaldık. Bu aynı zamanda 
din ve vicdan özgürlü-

ğümüze yapılan alçakça 
bir saldırıdır. Hiçbir şey 
yapamıyoruz, ama gön-
lümüz bu zulme razı de-
ğil. Rabb’imizden Allah 
Celle Celaluhu’nun (CC) 
düşmanlarını El-Kahhar 
ismi şerifinin hürmetine 
kahr-u perişan etmesi-
ni niyaz ediyoruz. Allah 
CC’nun adaletine güveni-
miz tamdır. Allah-u Teâlâ 
CC, Bakara Suresi’nin 
114. Ayet-i Kerimesi’nde 
şöyle buyurmaktadır: 
“Allah’ın mescitleri içinde 
Allah’ın isminin anılması-
nı men eden ve o mes-
citlerin harap olmasına 

çalışandan daha zalim 
kim vardır ? İşte o za-
limler yok mu, onların bu 
mescitlere korka korka 
girmekten başka hakları 
yoktur. Bunları yapan o 
zalimlere dünyada bü-
yük bir felaket ve mahru-
miyet, ahirette de büyük 
bir azap vardır”.
Caminin mülkiyet hak-

kı Karlovo Belediyesi ile 
Başmüfftülük arasında 
yaklaşık 9 yıldır süren 
bir hukuk mücadelesi so-
nucunda Plovdiv (Filibe) 
Temyiz Mahkemesi tara-
fından belediyeye dev-
redildi. Karar, Yargıtay 
nezdinde temyiz edile-
bilir. Ancak Yargıtay’dan 
bozma kararı alması 
beklenemez, çünkü as-
keri komutan Karlızade 
Ali Bey tarafından 1485 
yılında inşa edilen bu ta-
rihi cami milli önem arz 
eden kültürel anıt statü-
süne sahiptir. Karlovo 
Belediyesi zaten hiç va-
kit kaybetmeden caminin 
restore edilerek, bölgede 
bulunan arkeolojik eser-
lerin sergileneceği bir 
galeriye dönüştürülme-
sine yönelik projeyi baş-
lattı bile. Üstelik caminin 
önünde lapidarium mey-
danı da oluşturulacak, 

yani Kâbe'nin bir şubesi 
olan bu caminin bir şirk 
yuvasına dönüştürülme-

si planlanıyor. Belediye, 
mülkiyet hakkına ilişkin 
hiçbir mahkeme kara-
rı çıkmadan önce daha 
2015 yılında caminin et-
rafında arkeolojik kazılar 
yapmaya başladı. Keşke 
ölseydik de atalarımız-
dan bize miras kalan bir 
vakıf malına İslam düş-
manlarının sinsi bir plan 
içerisinde hareket ede-
rek, nasıl el koyduklarını 
görmeseydik. 

Öte yandan aydınla-
rımızın belli bir kesimi, 
öteden beri ülkemizde 

Türk ve Müslüman toplu-
muna yönelik din eksenli 
bir politika yürütüldüğünü 
öne sürerek, Türkçe eği-
timi ve Türk kültürünün 
geliştirilmesine yeterin-
ce önem verilmemesin-
den dem vuruyor. Öyle 
olsaydı, 1944 yılında 
komünist totaliter rejim 
tarafından el konulan 
Müslüman toplumuna 
ait vakıf mallarının iade-
si sorunu, belki de hiçbir 

hukuki sürece gerek kal-
madan, sadece politika 
araçlarıyla çözülebilirdi. 

Gerekirse ilgili taraflar 
diplomatik çözümler 
arayışına girerdi ve Baş-
müftülük bu mücadele-
de yalnız bırakılmazdı. 
Görünüşe göre, şimdiye 

kadar Müslümanlar ta-
rafından gerek Karlovo 
gerekse ülke genelinde 
yapılan prostesto eylem-
leri de yeterli ve etkili bir 
araç olmadı.  
Öte yandan 2013 yı-

l ında Plovdiv Bölge 
Mahkemesi’nin Kurşunlu 
Camii’nin Başmüftülüğe 
iade edilmesine ilişkin 
kararı Karlovo ve ülke 
genelinde gerçekleştiri-
len eylemlerle protesto 
edildi. Dava, ertesi yıl 
Plovdiv Temyiz Mahke-
mesi tarafından görü-
lürken şehirdeki Cuma 
Camii olarak da bilinen 
tarihi Murat Hüdavendi-
gar Camii’nin camlarının 
kırıldığı yoğun katılımlı 
mitingler ve protestolar 
yapıldı. Ne yazık ki, Baş-
müftülüğün vakıf mal-
larının iadesine ilişkin 
yürüttüğü davalar, karşı 
tarafı kışkırtarak İslam 
düşmanlığını daha da 
körüklüyor. 
Bulgaristan’da Müslü-

manlar olarak yaşadığı-
mız sıkıntılar, 2013 yılın-
da acizane yazdığım bu 
şiiri doğurdu:

Bulgaristan’da Müslüman Olmak

Bulgaristan’da Müslüman olmak zor
Sık sık camilere saldırılıyor
Vandallık artık modern birşey oldu
İslam’la alay etmek düzey oldu.

Kapı pencere camları kırılır
Cami kasıtlı olarak yakılır
“Size Ölüm Türk Çetesi!” yazılır
Duvara gamalı haç karalanır.

“Allah Domuzuyla Savaşa Devam”
“Türkler, Korkun!”, “Levski Hayatta Şu An!”
“Önce Bulgaristan!” bir slogan olur
Ve daha neler neler-aklın durur.

Ataka’nın lideri resmen azdı
Müminleri cuma namazında bastı
Namazlıkları yaktı, taşlar attı
Banyabaşı Camii’ni karıp kattı.

Cami bekçisi kan revan içinde
Genç Metin yaşama direncinde
Suçsuz Müslümanlar neden dövülür
Bir gün elbette hesabı görülür.

Diktatör Jivkov, geri mi dönüyor
Bu zulümlere kim izin veriyor
İslam düşmanlığı bitmeyecek mi
Verilen kurbanlar yetmeyecek mi?!

Ezan sesi kimi rahatsız etti
Ha bre Valiliğe şikayet geldi
İslam karşıtı afişler asıldı
Güzelim Filibe’ye nefret yağdı.

Başmüftülük camileri istedi
Irkçı güçler sokaklarda kişnedi
Devlet, vakıf mallarını vermiyor
Kırcaali medresesi elden gidiyor.

18 Ocak 2022, Kırcaali, Resmiye MÜMÜN

Resmiye MÜMÜN

Deli Kadir’i İşleten Adam
Kırcaali ilçesine bağ-

lı Tilkiler (Lisitsite) kö-
yünden ün salan Deli 
Kadir, Kırcaali’den Del-
ço ve İvanyo’yu da ya-
nına alıp Boyacıköy’e 
(Bagra) gelmişler. Onlar 
Şaban adında birinin 
Kırcaali’den bir kişiye 
olan para borcunu al-
maya gelmişler. Misa-
firler köy odasına alı-
nınca Şaban’ın kardeşi 
olan Ferad ile görüş-
müşler ve kendisinden 
ağabeyini çağırmasını 
istemişler. Aynı anda 
yağmur yağıyormuş. 
Şaban, odanın kapısı 
karşısından çetecilere: 
“Ne var? Ne oldu? Ne 
istiyorsunuz? Benimle 
ne derdiniz var?”, diye 
bağırmış. Deli Kadir 
ve adamları: “İçeri gel 
de öyle söyleyeceğiz!”, 
diye seslenmişler. Şa-
ban, elinde mavzeriyle: 
“Ben yağmurun altında 
ıslanırken, siz içerdesi-
niz, ama ne istediğinizi 
söylemezseniz, asla 
içeri girmeyeceğim!”, 
diye diklenmiş. Adamlar 
böylece adamdan hiçbir 
para alamayacaklarını 
anlayınca köyden git-
mişler. 

Birkaç gün sonra, ge-
celeyin saat 1 suların-
da eve baskın yapıp 
Şaban’ı öldürmek iste-
mişler. Adamları kapıda 
yine Ferad karşılamış. 
Deli Kadir ve adamları, 
Ferad’dan yine ağabe-
yi Şaban’ı çağırmasını 
isteyip, eğer dışarı çık-
mazsa, bu defa kendi-
sini öldüreceklerini söy-
leyerek tehdit etmişler. 
Daha sonra bir silah 
sesi duyulmuş. Ferad, 
korkusundan titreyerek, 

evin bir köşesine gizlen-
miş. Anne ve babaları 
ağlamaya başlamışlar 
ve: “Vay, bizim oğul gidi-
yor!”, diye inliyorlarmış. 
Silah sesleri dinince 
adamlar ortadan kaybol-
muşlar ve Şaban ortaya 
çıkmış. Bu defa Ferad’a: 
“Ne oldu? Neden bu ka-
dar korktunuz?” diye 
sormuş. Ferad: “Silah 
sesi duyduk. Hepimiz 
ölebilirdik”, diye cevap 
vermiş. Şaban ise: “Bu-
bam oğul (babamoğlu), 

silah eden bendim. İn-
sanlar da gittiler”, diye 
açıklamış.  
Efsaneyi  ka leme 

alan: Resmiye Mümün
N o t :  R e s m i y e 

Mümün’ün “Kostino 
(Kemikler) Köyü ve 
Yöresinin Toponimisi” 
başlıklı yüksek lisans 
tezinde yer verdiği bu 
efsanede adı geçen 
Bozoğulları sülale-
sinden Ferad, yazarın 
dedesi, Şaban ise de-
desinin kardeşidir. 
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Turizm Bakanı Dimitrov, Velingrad’da yapılan toplantıda 
turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Turizm Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, 
Turizm Bakanı Dr. İlin 
Dimitrov, 5 Şubat Pazar 
günü Velingrad’da iş dün-
yasının temsilcileriyle ka-
sabanın ve bir turizm des-
tinasyonu olarak bölgenin 
gelişimiyle ilgili güncel 
konuları ve sorunları tar-
tışmak üzere gayri resmi 
bir toplantı gerçekleştirdi.

2023 ' te  Ve l i ng rad, 
Balkanlar'ın kaplıca baş-
kenti olarak 15. yılını kut-
layacak. Bu konu ve yaz 
aylarında düzenlenecek 
kutlama programı için 
hazırlık, görüşmelerin en 
önemli konularından biriy-
di. Velingrad, son yıllarda 
Bulgaristan'ın en başarılı 
tur izm destinasyonla-
rından biridir. İş dünyası 
temsilcileri, Bulgaristan’ın 
kaplıca başkentinde iç 
turizm büyümesinin çok 
yüksek seviyede olduğu-
nu, ziyaretlerin %80'inden 
fazlasının yerlilerden gel-
diğini ve geçen 2022 yı-
lında yaklaşık 1,2 milyon 
leva tutarında ödenen tu-
rist vergisinde de önemli 
bir artış olduğunu vur-

guladılar. Tatil kasabası, 
6000'den fazla kişilik ya-
tak kapasitesi, mükemmel 
bir fiyat/kalite oranı, lüks 
otellerin yıllık ortalama 
doluluk oranının %70'in 
üzerinde olması, düşük 
personel devri ve turizm 
sektöründe yıl boyunca 
istihdamla biliniyor. Bu-
nun sonucunda nüfus da 
kasabada kalıyor. Tatil 
kasabası, 9 adet 5 yıldızlı 

otele sahip olması bakı-
mından da benzersizdir.

Çalışma toplantısı çok 
iyi ve uzmanlığa dayalı 
bir atmosferde gerçek-
leşti. Bakan, bölgede 
mükemmel çalışan ve 
uyumlu bir yerel meslek 
örgütü olduğunu kaydetti. 
Velingrad ve Batı Rodop-
lar Otelciler ve Restoran-
cılar Derneği üyelerinin 
planlarını ve stratejilerini 

dinleyen Dimitrov, Turizm 
Bakanlığı'nın derneği ak-
tif olarak destekleyeceğini 
söyledi. Bunu yapmanın 
bir yolunun, bakanlığın 
kanalları aracılığıyla böl-
gesel ve yerel reklamcı-
lığı güçlendirmek olduğu 
belirtildi.

Bakan ile örgüt temsil-
cileri Kleptuza Parkı'nın 
durumunu da görüştü. 
Dimitrov, “En popüler 

SPA merkezimizin sim-
gesi olan parkı ve gölleri 
yenilemek için fon bulma-
ya yardımcı olmaya çalı-
şacağız. Onların durumu 
birçok kez iyileştirilebilir 
ve gerekli miktar büyük 
değildir” dedi.

Toplantının odak nokta-
sı, yeni bir iş ve SPA ürü-
nünün geliştirilmesi ve ta-
nıtımıydı. Onun yardımıyla 
konferanslar ve çalışma 
forumları düzenleyerek 
haftanın iş günlerinde is-
tihdam yoğunlaştırılacak. 
Bakan, aktif destek ve 
bu konuda Velingrad'da 
bir konferans düzenleme 
sözü verdi.

Dimitrov, “Bakanın, so-
runların çözümünde yer 
alabileceği ve aynı za-
manda fırsatlar hakkın-
da bilgi verebileceği iş 
dünyasına yakın olması 
gerektiğine kuvvetle ina-
nıyorum” diye belirtti.

Bu, Turizm Bakanı Dr. 
Ilin Dimitrov'un iş dünya-
sıyla planlanmış toplam 
28 toplantının üst üste 
dördüncüsüydü. Bakan, 
bundan önce Burgaz, 
Varna ve Bansko'da tu-
rizm sektörü temsilcile-
riyle bir araya gelerek 
güncel konuları ele aldı 
ve karşılaştıkları sorunla-
rı dinledi.

Hasan Azis: Gündemde Krayno 
Selo yakınında Arda Nehri 
üzerinde bir köprü inşası var
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, 

basına yaptığı açıklamasında, “Gündemde Krayno 
Selo (Alkaya) köyü yakınında Arda Nehri üzerinde 
bir köprü inşa edilmesi var.  Köprü inşası soru-
nunu birkaç düzenli hükümete arz ettik. Biz bu 
sorunu yine gündeme getirmekten vazgeçmiyo-
ruz. Bu köprünün inşası, Ençets (Salman) köyü 
ve Glavatartsi (Emiroğullar) yakınlarındaki rekre-
asyon alanlarının gelişimi için kilit öneme sahiptir” 
diye kaydetti. Belediye Başkanı, köprü projesinin 
kendisinin inisiyatifiyle ve artık aramızda olmayan 
Dimço Mihalevski'nin yardımlarıyla hazırlandığını 
hatırlattı.

Otel sahibi Georgi Başkov, “Yetkili merkezi yö-
netim organının köprü inşaatı için izin vermesini 

bekliyoruz. Köprü projesi, Tarım Bakanlığı'na ait 
bir araziye dayanıyor ve bakanlığın yaptırımı ge-
rekiyor. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait orman 
fidanlığı söz konusudur.

Krayno Selo köyü yakınında köprü yapılması, tu-
ristlerin Ençets ve Glavatartsi rekreasyon alanları-
na akışını kolaylaştırmak için en önemli çözümdür. 
Misafirlerimiz bize “Kırcaali'nin yüzü olamayacak 
durumdaki Borovets (Çamsırtı/Çingene Mahallesi) 
semtinden geçmekten başka yol yok mu?” diye 
soruyorlar. Köprünün inşası durumunda trafik Be-
lomorski Bulvarı’ndan Adliye Sarayı’nın yanından 
şehrin merkez kısmından geçerek Vızrojdentsi 
(Köşdere) semtine akacak. Şu anda azalan ağaç-
landırma miktarı nedeniyle orman fidanlığı hayati 
bir ihtiyaç değildir” diye vurguladı.  

Dr. Müh. Azis, “Bu arada Glavatartsi'den otelci-
lerden gelen bir uyarı üzerine Ençets'e giden yol 
onarıldı. Ancak bu başka bir geçici çözümdür. Kış 
mevsiminde çukur sorununu çözmek için soğuk 
karışım asfalt serdik. İlkbaharda komple bir yeni-
leme planlıyoruz” dedi.

Toplu konutlarda ısı yalıtımı programına 
son başvuru tarihi 10 Mayıs 2023

Kırcaali İş Geliştirme 
Merkezi salonunda dü-
zenlenen çalışma top-
lantısı vatandaşların ve 
Kat Mülkiyeti Yönetimi 
Kanunu kapsamında 
apartman sakinlerinin 
kurduğu dernekler in 
temsilcilerinin yoğun il-
gisiyle dolu dolu geçti. 
Toplantıda Konut Bina 
Stokunun Sürdürülebilir 
Enerji Verimliliğinin Artı-
rılmasına Destek Etap 1 
Prosedürü kapsamında 
veya apartmanlarda ısı 
yalıtımı uygulanmasına 
yönelik başvuru kılavuz-
ları tanıtıldı.
Belediye Başkanı Dr. 

Müh. Hasan Azis'in de 
katıldığı toplantıda va-
tandaşların sorularını 
yanıtlamak üzere Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Müh. Katya Mitovska’nın 
başkanlığında ve Be-
lediye Stratejik Planla-
ma ve Proje Yönetimi 
Daire Başkanı Nadejda 
Tsvetkova’nın sekreterli-
ğini yaptığı çeşitli yetki-
lere sahip belediye çalı-
şanlarından oluşan grup 
üyeleri de buradaydı.
Toplantıda son başvuru 

tarihi 31 Mayıs 2023 ol-
masına rağmen Kırcaali 
ilçesinde daire sahipleri 
derneklerinden katılım 

başvurularının kabul 
edilmesi için son tarihin 
10 Mayıs 2023 olduğu 
anlaşıldı.
Tsvetkova'nın yaptığı 

sunumdan anlaşıldığına 
göre, prosedüre göre, 
daire sahipleri dernekleri 
başvuru hakkına sahiptir. 
Daire Başkanının ifadesi-
ne göre, nihai tüketiciler 
daire sahipleri dernekle-
ri, ancak başvuru, prose-
dürde zorunlu bir ortak 
olan Kırcaali Belediyesi 
aracılığıyla yapılır.
Tsvetkova, daire sahip-

leri derneklerinin baş-
vurmak için atması ge-
reken dört adımı şöyle 
özetledi: Daire sahipleri 
dernekleri kurulmamış 

apartmanlarda bu tür 
derneklerin kurulması; 
zemin etüt raporu hazır-
lanması ve enerji verim-
liliği sertifikası alınması. 
Ayrıca binaların teknik 
pasaportunun çıkarılma-
sı; prosedüre katılmak 
için ilgili bir başvuruda 
bulunulması; bir ortaklık 
anlaşması yapılması, ya-
tırımın uygulanması için 
teklif sunulması.
Teknik ve enerji verim-

liliği etütlerinin sertifikalı 
şirketler tarafından yürü-
tüldüğü, ancak masrafları 
daire sahipleri dernekle-
rine ait olduğu ve beledi-
yeden geri alınabilecek 
miktarın, inşa edilen ala-
nın metrekaresi başına 

6,28 leva oldu-
ğu ortaya çıktı.
Ayrıca izleme 

ve raporlama 
birimi tarafın-
dan  yap ı l an 
d e ğ e r l e n d i r -
me kriterlerine 
göre, 72 puanı 
geçen çok aileli 
konut binaları-
nın onaylanan 
teklifler listesi-
ne dahil edildi-
ği ve Kırcaali 
Belediyesi’nin 
sadece 30 mil-
yon leva tutarın-

da sözleşmeler imzalaya-
bileceği de anlaşıldı.
Çalışma toplantısında 

sorulan sorulardan biri 
de çok aileli bir konut-
ta oturan kişilerden biri 
veya birkaçının ortada 
olmaması veya yurt dı-
şında olması ve başvuru 
işlemleri için muvafaka-
tinin gerekli olduğu du-
rumlarda nasıl hareket 
edileceğine ilişkindi. Be-
lediye Başkanı, kendisi-
nin ve çalışma grubunun 
bu kişi veya kişileri bulup, 
sürece katılmaya ikna 
etmek için mümkün olan 
her şeyi yapacaklarını 
bizzat taahhüt etti.
            Kırcaali Haber
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HÖH Çernooçene teşkilatı, Kırcaali bölgesinden 
12 milletvekili aday adayı gösterdi

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Çernooçene 
(Yenipazar) İlçe Yönetim 
Kurulu’nun geniş katılımlı 
toplantısında 2 Nisan’da 
yapılacak erken genel 
seçimler için 9 Nolu Kır-
caali Seçim Bölgesi’nden 
12 milletvekili aday adayı 
gösterilmesine karar ve-
rildi.

Şu isimler, milletvekili 
aday adayı gösterildiler: 
HÖH Onursal Başka-
nı Ahmet Doğan, HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, Hasan Azis, 
Resmi Murat, Mukaddes 
Nalbant, Bayram Bayram, 
Adlen Şevket, Pavlin Krıs-
tev, Bedriye Gaziömer, 
Aydın Osman, Ferhat Fer-
hat ve Elvan Gürkaş.

Bedr i ye  Gaz iömer, 
HÖH’ün milletvekili aday 
adayları listesinde yer 
alacak adayların belir-

lenmesine ilişkin kural, 
prosedür ve kriterleri ha-
tırlattı. Gaziömer, millet-
vekili adayları seçilmesine 
ilişkin ana kriterin onların 
HÖH’ün ve liberalizm fi-

kirlerini paylaşan, kamu 
otoritesine sahip olup se-
çilme şansı olan kişiler ol-
ması olduğunu vurguladı.

Toplantıya HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Resmi Murat, 

Çernooçene İlçe Baş-
kanı Bedriye Gaziömer, 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
HÖH Kırcaali Bölgesi 48. 
Dönem Halk Meclisi mil-

letvekilleri, ayrıca HÖH 
Gençlik Kolları Çernoo-
çene İlçe Teşkilatı, yerel 
HÖH Kadın Kolları teşki-
latı yönetimleri, HÖH’ten 
seçilen köy muhtarları ve 
Belediye Meclis üyeleri 
katıldı.

Resmi Murat ve Beledi-
ye Başkanı Aydın Osman, 
yaptıkları konuşmalarında 
nisan ayı başında yapıla-
cak erken parlamento se-
çimlerinde partinin yerel 
teşkilatlarının azami dü-
zeyde seferber edilmesini 
beklediklerini kaydetti.

HÖH Kırcaali İl Başka-
nı, HÖH’ün Çernooçene 
teşkilatının yıllar boyunca 
iyi bir iş çıkarılmasına ve 
maksimum sonuçlar elde 
edilmesine bir örnek teşkil 
ettiğine dikkat çekti. Res-
mi Murat, HÖH Kırcaali 
Bölgesi 48. Dönem Halk 
Meclisi milletvekillerinin 
çalışmalarına yüksek not 
verdi.

Kırcaali ilinde HÖH’ün 
daha 6 ilçe teşkilatının 
geniş katılımlı toplantıları 
yapılacak.

               Kırcaali Haber

HÖH Ardino ilçe teşkilatı, 13 
milletvekili aday adayı gösterdi

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) Ardino 
(Eğridere) İlçe Teşkilatı, 
2 Nisan’da yapılacak er-
ken genel seçimler için 
9 Nolu Kırcaali Seçim 
Bölgesi’nden başta HÖH 
Onursal Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan ve HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı olmak üzere 
13 milletvekili aday adayı 
gösterdi. Milletvekili aday 
adayı gösterilen diğer 
isimler şunlardır: HÖH 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
HÖH Kırcaali İl Başkanı 
Resmi Murat, 48. Dönem 
Meclisi milletvekilleri Mu-
kaddes Nalbant, Adlen 
Şevket, Bayram Bayram, 
Müh. Pavlin Krıstev ve 
Nasko Kiçukov, Zülfiye 
İbramova, Elvan Gürkaş, 
Mehmet Aliev ve Kadir 
Aptikadir.

Milletvekili aday adayları 
HÖH Ardino İlçe Yönetim 
Kurulu’nun geniş katılım-
lı toplantısında gösteril-
di. Toplantı, Türkiye ve 
Suriye'de meydana gelen 
yıkıcı depremlerin ardın-
dan hayatını kaybeden-
ler anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ile başladı. 
Toplantıda Ardino Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
HÖH Gençlik Kolları Ar-
dino İlçe Teşkilatı ve Ar-
dino Kadın Kolları Teşki-
latı temsilcileri, HÖH’ten 
seçilen ilçede görev ya-

pan muhtar ve vekilleri 
ve meclis üyeleri yer aldı 
HÖH Kırcaali İl Başkanı 
Resmi Murat ve 48. Dö-
nem Meclisi milletvekilleri 
Mukaddes Nalbant, Adlen 
Şevket, Bayram Bayram 
ve Müh. Pavlin Krıstev 
toplantıya konuk olarak 
katıldı.

HÖH Ardino İlçe Baş-
kanı Şahin Bayramov, 
katılımcıları HÖH Merkez 
Karar Yönetim Kurulu’nun 
kararları hakkında bil-
gilendirdi. Toplantıda 2 
Nisan’da yapılacak erken 
genel seçimler için millet-
vekili aday adayları liste-
sinde yer alacak adayla-
rın belirlenmesine ilişkin 
usul kuralları ele alındı. 
Bayramov, geçen Meclis 
ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde aktif ve özverili 
çalışmaları için HÖH’ün 
yerel teşkilatlarına sonsuz 
teşekkürlerini dile getir-
di. HÖH İlçe Başkanı, “2 
Nisan’da yapılacak genel 
seçimlerde de HÖH’ün 

Ardino teşkilatının mü-
kemmel sonuçlar elde et-
mesine katkıda bulunaca-
ğımıza inanıyorum” dedi.

B e l e d i y e  B a ş k a n ı 
Müh. İzzet Şaban yap-
tığı konuşmada Ardino 
Belediyesi’nin Türkiye ve 
Suriye'de meydana gelen 
yıkıcı depremlerden etki-
lenenler için düzenlenen 
yardım kampanyasına ilk 
günden itibaren katıldı-
ğını belirtti. Müh. Şaban, 
“Türk ve Suriye halkıyla 
dayanışma amacıyla yar-
dım kampanyamız devam 
ediyor. Tüm ilçe sakinleri-
ne gösterdikleri duyarlılık 
için teşekkür ederim” diye 
kaydetti. Yaklaşan erken 
genel seçimlerinin çok 
önemli olduğunu belirten 
Belediye Başkanı, “Hepi-
miz azami düzeyde sefer-
ber olmalıyız. Bu seçim-
lerden sonra olağan bir 
kabine olsun ve parti ola-
rak ülkenin hükümetinin 
bir parçası olalım. Geçti-
ğimiz milletvekili seçim-

lerinde elde etti-
ğimiz mükemmel 
sonucu bir kez 
daha elde etme-
liyiz. İnanıyorum 
ki bu sefer de 
birlik olup HÖH 
adına bu mü -
kemmel sonuca 
ulaşacağız” dedi. 
48. Dönem Halk 
Meclisi’nde yer 
alan HÖH Meclis 
grubunun çalış-
malarına yüksek 
not veren Müh. 

Şaban, “Onlar, Meclis’te 
geçirdikleri kısa sürede 
çok iyi sonuçlar elde et-
tiler” diye ifade etti.
HÖH Kırcaali İl Başkanı 

Resmi Murat, 49. Dönem 
Halk Meclisi ortamında 
bir olağan hükümet ku-
rulacağını ve HÖH’ün bu 
hükümette yer alacağını 
kaydetti. Resmi Murat, 
“Bence herkesin HÖH’ün 
uzmanlığına ihtiyaç duy-
duğunu anladığı zaman 
geldi. Önümüzdeki se-
çimlerde önümüzdeki 
Halk Meclisi'nde HÖH’ün 
40 milletvekili koltuğu 
elde edebilmemiz için 
hepimiz elimizden geleni, 
yapılması gerekeni, yapıl-
ması mümkün olanı yap-
malıyız” diye belirtti. HÖH 
İl Başkanı, HÖH Kırcaali 
Bölgesi 48. Dönem Halk 
Meclisi milletvekillerinin 
aktif çalışmaları ve fa-
aliyetlerine yüksek not 
verdi.
              Kırcaali Haber

AB: Bulgaristan'ın Şengen'e 
katılması için ek koşullar öne 

sürülmesi adil değil
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yar-

dımcısı Maros Sefkovic, bazı üye ülkelerin, 
Bulgaristan'ın Şengen'e katılması için ek koşullar 
öne sürmesinin adil olmadığını, bu ülkenin katılım 
için gerekli koşulları sağladığını söyledi.

Sefkovic, AB ülkelerinin Birlik işlerinden sorumlu 
bakanlarının, olağanüstü AB Liderler Zirvesi ön-
cesinde yaptığı toplantının ardından AB dönem 
başkanı İsveç'in Avrupa Bakanı Jessika Roswall 
ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sefkovic ve Roswall, sözlerine, Türkiye'de mey-
dana gelen, Kahramanmaraş merkezli depremler 
için başsağlığı ve destek mesajlarıyla başladı. Her 
iki yetkili de 13 AB üyesi ülkenin arama kurtarma 
çalışmalarına destek vereceğini anımsattı.

Bir gazetecinin, Bulgaristan'ın Avrupa'daki vi-
zesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılmasına 
Avusturya ve Hollanda'nın karşı çıktığını anım-

satması üzerine Sefkovic, hem Bulgaristan hem 
de aynı durumla karşı karşıya olan Romanya'nın, 
Şengen'e katılmak için gerekli koşulları karşıladı-
ğının altını çizdi.

Sefkovic, bu ülkelerin önüne ek koşullar çıkarıl-
masının adil olmadığını kaydetti.

- Sınırlara duvar örme
Basın toplantısında, birden fazla ülkenin, dış 

sınırların korunmasında duvar örme seçeneğini 
sunması konusu da gündeme getirildi.

Sefkovic, yanıt olarak AB finansmanının, gö-
zetim sistemlerinin kurulumu, bakımı, Frontex'in 
kullanımına sunulacak ekipmanın satın alınması, 
sınır geçiş noktalarının yenilenmesi veya genişle-
tilmesi, sınır muhafızlarının eğitimi ve acil durum 
planlamasının desteklenmesi gibi çok çeşitli ön-
lemler için uygun olduğunu düşündüklerini belir-
terek, duvar seçeneğini desteklemediklerini ifade 
etti.
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Hükümet, tüketicilerin katılımıyla gıda 
fiyatlarını kontrol etmeyi planlıyor

Başbakan Gılıb Do -
nev, basın mensupları-
na yaptığı açıklamada, 
“Başbakanlık’ta çeşitli 
devlet kurumlarının tem-
silcileri arasında yapılan 
toplantıda üreticiden tüc-
cara ve nihai tüketiciye 
kadar gıda fiyatlarında 
%20 ile %30 ve üzeri 
oranda fark tespit edildi” 
diye bildirdi.

Toplantıya Başbakan 
Yardımcıları Hristo Alek-
siev ve Atanas Pekanov, 
Maliye Bakanı Rositsa 
Velkova, Tarım Bakanı 
Yavor Geçev, Tüketiciyi 
Koruma Komisyonu, Dev-
let Ticaret Borsaları ve Pi-
yasalar Komisyonu, Güm-
rükler Ajansı, Milli Gelirler 
Ajansı (NAP) ve Bulgaris-
tan Gıda Güvenliği Ajansı 
yönetimleri katıldı.

Yetkili makamların ama-
cı, zincir boyunca günlük 
bir izleme ve kontrol me-
kanizması oluşturmaktır. 
Amaç, tüketicileri de bu 
faaliyete dahil etmek, an-
cak fikrin nasıl gerçekleş-

tirileceğine dair ayrıntılar, 
bir web sitesinin oluştu-
rulmasının planlanması 
dışında açıklanmadı.

Donev, “Serbest piya-
saya müdahale etmeye-
ceğiz. Yerleşik serbest 
rekabet kurallarını ihlal 
etmeyeceğiz. Tam tersi 

- tüketicilerin en gerekli 
mal ve hizmetlerin fiyat-
larındaki sapmaların ol-
duğunun farkında olması 
için haksız ticaret uygu-
lamalarını göstereceğiz” 
diye belirtti.

Başbakan, devletin güm-
rük idaresinden NAP’tan 

lojistik tedarik zincirine 
kadar her türlü eşyanın 
hareketini kontrol etmede 
tavizsiz hareket edece-
ğini söyledi.  Ürün fiyat 
oluşumunun yanında kâr 
oluşumunun da izleneceği 
anlaşıldı.

Donev, “İthalatçıdan top-

tancıya kadar fiyatlandır-
ma normal piyasa oran-
larındadır. Artışların %20
-30 olduğu mağazadaki 
satış fiyatlarında fark his-
sediliyor, bu da zincirde 
bir sorun olduğunu gös-
teriyor. Bu süreç analiz 
edilecek” dedi.

Hükümet ayrıca mevzu-
atın iyileştirilmesi için tek-
lifler hazırlayacak. Donev, 
gıda ticareti hakkında bir 
kanunun bulunmadığını 
ve haksız ticaret uygu-
lamasının aranabileceği 

yasal bir tanımın oluştu-
rulması gerektiğini vur-
guladı.

Başbakan, vatandaşların 
şimdilik Tüketici Haklarını 
Koruma Komisyonu'na 
uyarıda bulunmaları -
nı tavsiye etti. Ekonomi 
Bakanı Nikola Stoyanov, 
5 Şubat’ta komisyonun 
f iyat spekülatif olarak 
yapılan fiyat artışlarıyla 
ilgili denetim faaliyetleri 
yapmak üzere yetkilerini 
genişletmek için fırsatlar 
arandığını söyledi.

Kırcaali Rotary Kulübü, gençler arasında bağımlılıkları 
önlemeye yönelik kampanya başlatıyor

Bulgaristan'daki Ro-
tary Kulübü, gençler 
arasında bağımlılıkları 
önlemeye yönelik bir 
kampanya başlatıyor. 
Kırcaali Rotary Ku-
lübü Başkanı Nevin 
Karaca’nın inisiyatifiyle 
gençler arasında uyuş-
turucu madde bağımlı-
lığı olan acil sorunlara 
karşı toplumun duyarlı-
lığını artırmak için çaba 
gösteriliyor.
Karaca, görev süresi-

nin başında küçümsen-
memesi gereken ebe-
veynlerle çalışmaya da 
ağırlık verdiğini vurgula-
dı. Kulüp Başkanı, bu-
nun ergenler üzerindeki 
etkiyi güçlendireceğine 
inanıyor.
Kırcaali Rotary Kulü-

bü, projesini Dr. Sezgin 
Bekir’in başkanlığındaki 
Kırcaali İlçesi Uyuşturu-
cu Madde Bağımlılığıyla 
Mücadele Kurulu ortak-
lığında yürütmektedir. 
Gençler ve ebeveynleri 
arasında çeşitli etkinlik-
ler planlanmaktadır.
Sezgin Belir, “12 Şu-

bat Pazar günü saat 
13:00'te Arpezos Otel 
Kompleksi Konferans 
Salonu’nda ebeveynler 

ile çocukları arasında 
bağımlılıklar konusun-
da bir tartışma top-
lantısı yapıldı. İki nesil 
arasında bir tartışma 
başlatmak için yaratıcı 
bir yaklaşım arıyoruz. 
Amaç, onların uyuştu-
rucu maddeler hakkın-
da bildiklerini anlatma-
larıdır” diye kaydetti. 
Çocuklar önce kendi 
aralarında sonra da 
ebeveynleri ile fikir alış-
verişinde bulunacak. 
Ebeveynler de aynısını 
yapacak. Onlar da ilk 
önce kendi aralarında 
sonra gençlerle tartışa-
cak. Tartışma toplantı-

sı basına kapalı olarak 
gerçekleştirilecek.
Yine Arpezos Otel 

Komp leks i  Konfe -
rans Salonu’nda saat 
15.00'te gerçekleştiri-
len ikinci toplantı, Kır-
caali halkına ve basına 
açık oldu. Toplantıya 
Uyuşturucu Madde 
Bağımlılarına Yardım 
Vakfı temsilcileri konuk 
olarak katıldılar. Onlar, 
Gabrovo şehri yakın-
larında bulunan Sveti 
İliya Uyuşturucu Mad-
de Bağımlılığı Tedavi 
Merkezi’ni tanıttılar.
13 Şubat Pazartesi 

günü saat 10:30'da İş 

Geliştirme Merkezi sa-
lonunda öğrencilere yö-
nelik terapi merkezinin 
çalışmaları hakkında 
sunum yapıldı.
Dr. Bekir, “Birçok ebe-

veyn için uyuşturucu 
konusu tabu, ama biz 
şehir halkının dikkatini 
bu konuya çekmek is-
tiyoruz” diye vurguladı. 
Kırcaali İlçesi Uyuştu-
rucu Madde Bağımlılı-
ğıyla Mücadele Kurulu 
Başkanı, Kırcaali Ro-
tary Kulübü'nü etkili-
liklerin motoru olarak 
tanımladı.
           Kırcaali Haber

Ül ke m i z d e k i  A l m a n 
şirketleri 35 000'den fazla 

kişiye istihdam yarattı
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov, 

Bulgaristan'da düzenlenen Alman Ekonomi Ödü-
lü töreninde yaptığı konuşmada, “Bulgaristan'da 
Alman yatırımcılar tarafından 35 000'den fazla 
kişiye istihdam yaratıldı. Etkinlik, Alman-Bulgar 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlendi.

Bakan, “Bu etkinliğe katılma fırsatı bulduğum 
için mutluyum, çünkü bu salonda çalışmalarıyla 
Almanya-Bulgaristan ekonomik ilişkilerinin geliş-
mesine katkıda bulunan önemli sayıda şirket bir 
araya geliyor” diye vurguladı. Stoyanov, Alman-
Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri arasın-
da yaptığı yıllık anketten elde edilen verilere atıfta 
bulunarak, “Benim için en önemli sinyal, Alman 
iş dünyasının şu mesajı olmaya devam ediyor: 
Burada faaliyet gösteren şirketlerin %100'ü, aynı 

seçimle karşı karşıya kalırsa tekrar Bulgaristan'a 
yatırım yapacaktır” dedi.

Ülkemizdeki yabancı şirketlerle kalıcı ve doğ-
rudan bağlantıya sahip olmanın kendisi ve ekibi 
için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan, bu 
bağlamda, asıl amacı şirketlerin gayri resmi bir 
ortamda sorunlarını ve önerilerini dile getirebile-
cekleri doğrudan bir görüşme formatı oluşturmak 
olan "Yatırımcılarla Kahvaltı" girişiminin başlatıl-
dığını hatırlattı.

Bakan  S toyanov,  Federa l  A lmanya 
Cumhuriyeti'nin Bulgaristan Büyükelçisi Irene 
Plank ile birlikte büyük ölçekli işletme kategorisin-
de ödülü alan Bosch Grubu’nun bir parçası olan 
Bosch – Bulgaria Şirketi’ne takdim ettiler. Hey-
kelcik ve ödül belgesi, Sofya Bosch Mühendislik 
Merkezi Genel Müdürü Thomas Metz tarafından 
kabul edildi.
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AB: Bulgaristan'ın Şengen'e katılması 
için ek koşullar öne sürülmesi adil değil

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu Başkan Yar-
dımcısı Maros Sefko-
vic, bazı üye ülkelerin, 
Bulgaristan'ın Şengen'e 
katılması için ek koşul-
lar öne sürmesinin adil 
olmadığını, bu ülkenin 
katılım için gerekli ko-
şulları sağladığını söy-
ledi.
Sefkovic, AB ülkele-

rinin Birlik işlerinden 
sorumlu bakanlarının, 
9-10 Şubat'ta yapılan 
olağanüstü AB Liderler 
Zirvesi öncesinde yaptı-
ğı toplantının ardından, 
AB dönem başkanı 
İsveç'in Avrupa Baka-
nı Jessika Roswall ile 
ortak basın toplantısı 
düzenledi.
Sefkovic ve Roswall, 

sözlerine, Türkiye'de 
meydana gelen, Kah-
ramanmaraş merkezli 

depremler için başsağ-
lığı ve destek mesaj-
larıyla başladı. Her iki 
yetkili de 13 AB üyesi 
ülkenin arama kurtarma 
çalışmalarına destek 
vereceğini anımsattı.

B i r  g a z e t e c i n i n , 
Bulgaristan'ın Avru-
pa'daki vizesiz seya-
hat bölgesi Şengen'e 
katılmasına Avusturya 
ve Hollanda'nın karşı 
çıktığını anımsatması 

üzerine Sefkovic, hem 
Bulgaristan hem de 
aynı durumla karşı kar-
şıya olan Romanya'nın, 
Şengen'e katılmak için 
gerekli koşulları karşıla-
dığının altını çizdi.

Sefkovic, bu ülkelerin 
önüne ek koşullar çıka-
rılmasının adil olmadığı-
nı kaydetti.
- Sınırlara duvar 

örme
Basın toplantısında, 

birden fazla ülkenin, dış 
sınırların korunmasında 
duvar örme seçeneğini 
sunması konusu da 
gündeme getirildi.
Sefkovic, yanıt ola-

rak AB finansmanının, 
gözetim sistemler i -

nin kurulumu, bakımı, 
Frontex'in kullanımına 
sunulacak ekipmanın 
satın alınması, sınır ge-
çiş noktalarının yenilen-
mesi veya genişletilme-
si, sınır muhafızlarının 
eğitimi ve acil durum 
planlamasının destek-
lenmesi gibi çok çeşitli 
önlemler için uygun ol-
duğunu düşündüklerini 
belirterek, duvar seçe-
neğini desteklemedikle-
rini ifade etti.

BAL-GÖÇ Kurucu Başkanı Mümin 
Gençoğlu kabri başında anıldı
Balkan Göçmenleri Kül-

tür ve Dayanışma Der-
neği (BAL-GÖÇ) kurucu 
başkanı, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası meclis 
başkanı ve Bursaspor Ku-
lübü eski başkanlarından 
Mümin Gençoğlu, vefatı-
nın 30’uncu yılında kabri 
başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası 
neticesinde 1993 yılında 
hayatını kaybeden eski 
milletvekili, Balkan göç-
menlerinin sesi Mümin 
Gençoğlu, kabri başın-
da dualarla anıldı. Emir 
Sultan Mezarlığı’nda dü-
zenlenen anma törenin-
de eski bakanlardan Lütfi 
Kayalar, Faruk Çelik, eski 
milletvekili Ali Kul, eski 
milletvekili ve Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Şevket 
Orhan, BAL-GÖÇ kuru-
cuları, BAL-GÖÇ, BGF, 
BRTK şube ve yöre der-
nekleri başkan, temsilci-
leri ve sevenleri katılım 
gösterdi.

Törende konuşan BAL-
GÖÇ, BGF, Balkan Ru-
meli Türkleri Konfederas-
yonu Onursal Başkanı 
Turhan Gençoğlu yaptığı 
açıklamada, “30 sene 
evvel aramızdan ayrılmış 
olan, Bulgaristan’dan ce-
ketiyle Türkiye’ye gelip 
buralarda amelelik yapa-
rak, akabinde Bursa Tica-
ret ve Sanayi Odası’nda 
göreve başlayıp oralarda 
meclis başkanlığına kadar 
ulaşan, Bursaspor Kulübü 
Vakıfköy Tesisleri’nin te-

melini atıp başkanlığını 
yapan, Bursaspor tari-
hinde Avrupa kupalarında 
ilk kez çeyrek final oyna-
tan, BAL-GÖÇ’ü kurarak 
oradaki kardeşlerimizin 
ve zalimin dünya kamu-
oyuna duyurulması ve 
oradaki kardeşlerimizin 
Türkiye’ye göçü sırasın-
da çok büyük hizmetleri 
geçmiş olan, milletvekili 
olarak Ankara’ya gider-
ken bir trafik kazasında 
kaybetmiş olduğumuz 
babamızın, sizin Mümin 
Aganızın, ruhu şâd olsun. 
Bu soğuk günde bizleri 
burada yalnız bırakmadı-
nız. Allah sizlerden razı 
olsun” şeklinde konuştu.

Gençoğlu’nun çok sevi-
len bir insan olduğunu ifa-
de eden eski Maliye Ba-
kanı Lütfi Kayalar, “Hepi-
mizin ağabeyi, dostu, kar-
deşi ve benim sevdiğim 
şekli ile Mümin Aga’nın 
dostları ve sevenleri ola-
rak burada anma törenin-

de birlikteyiz. Ne mutlu ki 
o başta evlatları ve ailesi 
olmak üzere sevenleriyle 
iyi bilinen bir insan. İnsan-
lara faydalı olabilmek, gü-
zel işler yapabilmek çok 
önemli şeyler. Bulgaristan 
Kırcaali’den 1950’lerde 
Türkiye’ye ailesiyle birlik-
te birçok değerli soydaşı-
mız ile beraber göç etmiş 
olup, gerek iş hayatında 
gerekse spor hayatında 
yapmış olduğu hizmetler 
hepimizin takdirle karşı-
ladığı ve şu anda takdirle 
andığımız hizmetlerdir. O 
bizim Aga’mızdı, sevdiği-
miz bir insandı” dedi.

Törende bir konuşma 
yapan eski bakanlardan 
Faruk Çelik, “Çok değerli 
büyüğümüz Mümin ağa-
beyimizin mezarı başın-
da, acılar yaşadığımız 
bir günde 30 yıl önceki 
bir acı günü anmak için 
bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Öncelikle Mü-
min Aga’mıza Allahtan 

rahmet diliyorum. 
Balkan coğrafyası 
milletimiz için son 
derece önemli bir 
coğrafyadır. Bu 
coğrafyada yaşa-
yan soydaşlarımız-
la mücadele veren 
çok değerli bü-
yüklerimizden biri 
olan, oralarda iz 
bırakan bir büyü-
ğümüz. Bursa’ya 
göçtükten sonra 
Bursa’mıza ve 
Türkiye’ye önemli 

hizmetler yaptığına 
hepimiz şahidiz. Soğuk 
bir günde sıcak bir insanı 
anmak, görevimizdir diye 
düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı.

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Şevket Orhan, 
“Onun bu muhacir müca-
delesinde yerini unutmak 
çok zor. Yerini dolduracak 
adam da çok zor ama ev-
latları onun hizmetini de-
vam ettirmeye uğraşıyor. 
Ben kendilerine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Bal-Göç kurucuları adı-
na konuşma yapan Ali 
Osman Cesur, “Mümin 
Aga bize sahip çıktı. 
Bursa’ya ve ülkemize çok 
büyük hizmetler yaptı.  
Hiçbir zaman unutmaya-
cağız” dedi.

Tören Kur'an-ı Kerim 
tilâveti ve dua edilme-
sinin ardından, Mümin 
Gençoğlu hayrına lokma 
dağıtımıyla sona erdi.

AB dışından yüksek vasıflı 
uzmanların gelmesini 

kolaylaştırıldı
Halk Meclisi, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ül-

kelerin vatandaşları olan yüksek vasıflı işçilerin 
Bulgaristan’da iş gücü piyasasına erişimini ko-
laylaştırdı. Bu, AB Mavi Kart sahibi olunmasıyla 
ilgili olarak Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakı 
tarafından sunulan İş gücü Göçü ve İşgücü Ha-
reketliliğine ilişkin Kanunu’nda değişiklikler yapan 
kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul 
edilip yasalaşmasıyla mümkün oldu.

Bir mavi kart alabilmek için artık üçüncü ülke 
çalışanının yüksek mesleki niteliklere sahip olması 
gerekli olacak: yüksek öğrenim veya bilgi, bece-
ri ve mesleki yeterlilik (mesleki deneyim) sahibi 
olunduğunu gösteren resmi bir belge.

Çalışanın iş sözleşmesinde belirtilen brüt aylık 
maaşının Bulgaristan'daki ortalama maaşın en 
az 1,5 katı olması gerektiğine dair kanun hükmü 
kaldı.

Milletvekilleri, daha önce olduğu gibi 12 ay olan 
iş sözleşmesinin süresini 6 aydan kısa olmayacak 
şekilde kısalttı. Yüksek vasıflı işlerde çalışan AB 
Mavi Kart sahibi, ilk 12 ayı boyunca kartın verildiği 
koşulları karşılayan faaliyetleri yalnızca Bulgaris-
tan topraklarında gerçekleştirebilir. Şimdiye kadar 
bu süre iki yıldı.

Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakı, kanun 
teklifinin gerekçesinde yasal değişikliklerin yerli 
işletmeleri desteklediğini belirtiyor. Meclis Genel 
Kurulu’nda yapılan tartışmalar sırasında ittifak-
tan milletvekili Nadejda Yordanova, işletmelerin 
11 000'den fazla profesyonele ihtiyacı olduğunu 
vurguladı.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer 
aldı: “Üçüncü ülkelerden yüksek mesleki nitelikle-
re sahip çalışanları çekmek için daha çekici ve et-
kili bir programın uygulanması, ekonominin bir dizi 
sektöründeki yüksek nitelikli personel eksikliğinin 
giderilmesine yardımcı olacak ve Bulgaristan'ı re-
kabetçi bir iş ortamı olarak konumlandıracak”.
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Darik Radyo’dan İlhan Küçük’e Yılın İlerici Lideri Ödülü

H a k  v e  Ö z g ü r l ü k l e r 
Hareketi’nden (HÖH) Avrupa 
Birliği (AB) Parlamentosu Mil-
letvekili İlhan Küçük, Darik Rad-
yo tarafından Yılın İlerici Lideri 
Ödülü’ne layık görüldü. Proje, 
toplumun farklı kesimlerinden 
düşünce liderlerinin gözünden 
30 kişiyle canlı sohbetler, de-
mokrasinin durumu ve ülkemi-
zin kalkınmasına yönelik fikirler 

hakkında samimi bir hava içinde 
tartışma forumunu temsil ediyor.

Avrupalı liberallerinin lideri 
kendisine güvendikleri için tüm 
medya ekibine teşekkür ederek, 
içinde bulunduğumuz yılın daha 
az ayrım çizgisi ve ülkemizde 
daha fazla pozitiflik ve istikrar 
getirmesini diledi.

Küçük, “2022'de küresel bir 
savaşa ve kurumlar arası bir 

savaşa tanık olduk. Yumruğa 
inanmıyorum. El uzatmaya, di-
yalog kurmaya inanıyorum, çün-
kü ülkede ciddi sorunlar var. Po-
litikacıların kendilerine sorması 
gereken büyük soru şudur: Bu-
nunla neyi başarıyoruz?! Avro 
Bölgesi’nden, Schengen'den, 
Ulusal Toparlanma ve Sürdürü-
lebilirlik Planı’ndan uzaklaşma-
yı veya AB'nin daha bütünleyici 

bir parçası olmak mı istiyoruz?! 
HÖH, Parlamento'da attığı her 
adımla Bulgar siyasetinde den-
geleyici faktör olmak istediğini 
gösteriyor. Onun etrafında veya 
birlikte ulusal hedeflerin inşa 
edileceği siyasi güç olmak iste-
diğini gösteriyor” diye konuştu.

AP Milletvekili’nin ifadesine 
göre, aynaya bakmazsan lider-
lik yapısı tesis edemezsin. Bir 
dereceye kadar bu aynanın geç-
mişe de dönük olması gerekir.

Küçük, Bulgaristan'ın farklı bir 
siyasi kültüre ihtiyacı olduğunu 
düşünüyor.

AP Milletvekili, “Bugün Avrupa 
koalisyonlarla yönetiliyor. Son 
70 yıldır blok siyaset modelleri-
ne aşina bir Danimarka ve İsveç 
görüyoruz. Sekiz siyasi partinin 
iktidarda olduğu Hollanda'yı gö-
rüyoruz. Evet, farklılıkları var, 

farklı bakış açıları var ama bu 
onları sahip olduklarını yok et-
meye zorlamıyor. Onlar, kendi 
demokrasilerinin kazanımlarını, 
avantajlarını ve dezavantajlarını 
anlıyor. Bu da onları ortak pay-
da bulmaları gereken konular-
da diyaloğu daha da derinleş-
tirmeye motive ediyor. Bence 
Bulgaristan'da koalisyon kültürü 
yok” dedi.

Küçük’ün ifadesine göre, de-
ğişim, siyasetle uğraşan her 
insanın doğasında vardır. AP 
Milletvekili, “Sistemi, ortamı, 
çevreyi, kuralları değiştirmek, 
21. yüzyılın modern beklenti-
lerini, içinde yaşadığımız yeni 
ortamı karşılayacak şekilde de-
ğiştirmek istemiyorsanız neden 
toplum hizmeti yapıyorsunuz?” 
diye retorik soru sordu.

                      Kırcaali Haber

Mineralni Bani Belediyesi, yeni 
bir okul otobüsüne kavuştu
Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi’nden yapılan açıklamaya 

göre, Belediye Başkanı İskender Mümün, “Mineralni Bani Beledi-
yesi, yeni bir okul servis aracına kavuştu” diye bildirdi. Belediye 
Başkanı, “Bir ay içinde ikinci bir otobüsün de gelmesini bekliyoruz” 

diye açıkladı.
Bunun nedeni, okul 

otobüslerinin eskimiş ve 
amor t ismana uğramış 
olması, teknik durumları-
nın kötü olması ve sık sık 
arızalanmasıdır. Şu anda 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
(MON) okul otobüslerinin 
yenilenmesi için çok sa-
yıda talep aldı. Hükümet, 

yeni okul otobüsleri satın almak için 44 milyon mali kaynak tahsis 
etti. Eskiyen otobüs filosunun yenilenmesi gerektiği için MON’un 
bu ek finansmana ihtiyacı var. Bu sayede anaokulu veya okulun 
olmadığı yerleşim yerlerinden gelen çocukların ve öğrencilerin can 
güvenliği sağlanacak. 2022 yılı bütçesinde okul otobüsleri için ay-
rılan 10 000 000 levalık ödenekle 34 adet otobüs satın alındı. 44 
milyon levalık ek ödenekle acilen desteğe ihtiyacı olan belediyelere 
ve okullara uygun araçlar sağlanabilecek.

KNSB: Avro Bölgesi’ne asgari 500 avro maaşla girelim!
Bulgaristan Bağımsız Sendi-

kalar Konfederasyonu (KNSB) 
Başkanı Plamen Dimitrov, basın 
toplantısında yaptığı açıklama-
da, “2024'ün başından itibaren 
asgari 500 avro maaşla Avro 
Bölgesi'ne girelim” isteğinde 
bulundu. Sendikal örgüt, bu yıl 
asgari ücrete bir zam daha iste-
di ve 2023 bütçesinin kabulü ile 
asgari ücretin 850 leva olmasını 
talep etti.

KNSB, taleplerini mal fiyatla-
rının artması ve artan yaşam 
maliyeti ile motive etti. Dimitrov, 
“Bulgaristan Postaları Şirketi 
çalışanları greve gideceklerini 
çoktan duyurdu. Su temini ve 
kanalizasyon sektöründe ve şe-
hir içi toplu taşıma araçlarında 
çalışanlar arasında da gerginlik 
var” dedi.

Eğitim ve sağlık sektörlerinde 
de durumun benzer olduğunu 
aktaran sendika lideri, 2023 yılı 
devlet bütçesi kabul edilmediği 
için çalışanların maaşlarına ne 
kadar zam yapılacağını bilme-
diklerini belirtti.

KNSB, enflasyonu telafi etmek 
için kamu sektöründe çalışanla-
rın maaşlarına 2023'te %15 zam 
yapılmasını istiyor. Ayrıca asga-
ri ücret miktarında gelir vergisi 
için vergiden muaf bir asgari 

tutar getirilmesi konusunda ıs-
rar ediyor.

KNSB hesaplamalarına göre, 
yalnız yaşayan bir kişinin geçi-
mini sağlaması için aylık 1351 
leva net gelir gerekiyor. İki ebe-
veyn ve 14 yaşına kadar bir ço-
cuktan oluşan üç kişilik bir aile 
için ise 2432 leva gelir gerekli-
dir. Bir yılda yalnız yaşayan bir 
kişinin yaşam maliyeti 203 leva, 
üç kişilik bir ailenin ise 366 leva 
arttı.

KNSB hesaplamaları, AB ül-
keleri ortalamasından çok daha 
düşük olan Bulgaristan’da ya-
şam standardı için aile bütçesini 
korumak için yapıldı.

İnsanların yaşamak için ge-
rekli gelire sahip olabilmesi için 
yalnız yaşayan bir kişinin brüt 
maaşının 1741 leva, üç kişilik 

bir ailede ise maaşların toplam 
tutarı 3134 leva veya her iki eşin 
maaşı 1567 leva olması gerekir.

KNSB, ülkede 1,7 milyondan 
fazla insanın tek bir kişinin geçi-
mini sağlamak için gerekenden 
daha düşük bir maaşla çalıştığı-
nı duyurdu. Bu, Bulgaristan'da 
çalışan insanların %67,5'ini 
oluşturuyor.

Bulgaristan'da 20 temel gıda 
içeren bir gıda sepeti 54,61 
avroya satın alınabi l iyor. 
İspanya'da, aynı gıda ürünleri-
ni içeren bir gıda sepeti 48,64 
avroya, Romanya'da ise 46,64 
avroya mal oluyor.

Aralık ayında ülkemizde asgari 
ücretle insanlar bu tür 6,6 gıda 
sepeti, Romanya'da - 11,1 ve 
İspanya'da ise 24 gıda sepeti 
alabildiler.


