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Bir hayatın gerçek öyküsü
Ardino Belediyesi’nin sicil defterinde en
yaşlı kadın Şerife Ahmet Aliosman. 96 yaşındaki Şerife nine, 1915 yılında Mleçino’da
(Sütkesi) kalabalık bir ailede dünyaya geliyor. O, daha iki yaşındayken ailesi Yabılkovest (Elmalı) köyüne taşınıyor. 16 yaşını
doldurur doldurmaz Oslets köyünden Beysim Aliosman’а evleniyor.
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Balkanlar’daki Türk dili eğitimi ele alındı
Balkanlarda yaşayan
Türkler, Edirne’de düzenlenen “Balkanlarda
Türkçe Eğitimi” konulu
sempozyumda buluştu.
Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Balkan
Türkleri Federasyonu,
Trakya Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği işbirliğiyle gerçekleşen sempozyum,
Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda
başladı. Toplantıya Edirne Valisi Gökhan Sözer,
Ak Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak, Bele-

diye Başkanvekili Namık
Kemal Döleneken, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi
Korman İsmailov, Trakya Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Dr. Esma Gündoğdu, Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu, Balkanlar Rumeli Göçmenler Federasyonu Başkanvekili İzzet Altuntaş
da katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan Edirne Vali-

PBulgaristan’da „Güney
Yelleri” esiyor
Sayfa 3’te

P Osmanlı Döneminde
Bulgaristan Türkleri
Sayfa 2’de

P Kırcaali’de yeni Türk
tiyatrosu kuruluyor
Sayfa 5’te

PHÖH yerel seçimlerde

siyasi tutuklamalara
hazırlanıyor
Sayfa 6’da

si Gökhan Sözer, insan
unsurunu dilden ayırmak ve ayrı düşünmenin mümkün olmadığını
belirterek, Balkanlarda
yaşayan Türkleri ana
dili konusunda yaşandığı sorunların çözülmesi
gerektiğini söyledi.
Sözer, “Ne geçmişteki
cihangirlik ve fütuhata
övünmek, ne de daha
sonraki dramlara, göçlere, sürgünlere yerinmek
artık pratikte bir anlam
ifade etmez. Bunu bilDevamı 7’de

Bulgaristan Müslümanları “Kliment Ohridski”
Milli Kongreye Gidiyor
sokağındaki su boruları
12 Mayıs 2010 yılında
Sofya Temyiz Mahkemesinin karalıyla eski
komünizm döneminde
polis ajanlığı yapan ve
Bulgaristan Müslümanları tarafından istenmeyen
Nedim Gencev Yüksek
Şura Başkanı olarak göreve getirilmişti. Bu kararı protesto etmek için ve
Müslümanlar tarafından
seçilen Başmüftü, Yüksek Şura Başkanı ve
Şura Üyelerini desteklemek için tüm Bulgaristan çapında yürüyüşler
düzenlendi. Bu tepkilere
rağmen hükümet Müslümanların durumuna
duyarsız kaldı. 2009 yılında yapılan Bulgaristan
Müslümanlarının milli
kongresinin Sofya şehir

mahkemesi tarafından
kayıt edilmemesi hukuki
problemler yarattı. Bir
yandan halk tarafından
seçilen Başmüftü tescil
edilmiyor, diğer yandan
ise Müslümanlar tarafından istenmeyen Gencev
şura üyelerinin çoğunun
vefat etmesi sonucu şura
toplantısı oluşturamıyor.
Bu problemin çözüm
formülü olarak üyelerin
çoğu Türklerden oluşan
Halk ve Özgürlükler Hareketi Meclise bir kanun
tasarısı sundu. Ancak
bu problemin çözümünü
istemeyen iktidar partisi
ve onun destekçisi olan
aşırı milliyetçi Ataka partisi tarafından reddedildi.
Devamı 5’te

yenilenecek

Bölge Kalkınma ve Bayındır lık
Bakanlığı’ndaki /KBB/
“Yatırım Politikaları”
Müdürlüğü Başkanı,
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova ve Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ile görüşme-

lerinde, her kış halka
sorunlar ve heyelan
tehlikesi yaratan “Kliment Ohridski” sokağındaki su borularının
yenilenmesi için anlaştılar.
BKBB yönetimi ile
şu ana kadar yapılan
çalışmaların sonlanDevamı 5’te
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Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri
Prenslik Dönemi
(1878 - 1908) Türkler,
yaklaşık bin yıldır Balkanlarda yaşamaktadır.
XVI. yüzyılda Bulgaristan nüfusunun büyük
bir kısmını Müslüman
Türkler teşkil ediyordu.
Bulgaristan Türkleri,
genelde Osmanlı döneminde Anadolu'nun
ç e ş it li yöreler inden
Rumeli'ye gitmiş Yörüklerden oluşmaktadır. Bu
Yörük grupları arasında;
Vize (Hayrabolu olarak
da anılır), Naldöken,
Tanrıdağı ve Karagözler önemli bir yer teşkil
etmektedir. Osmanlı döneminde Anadolu'dan
bölgeye göçen Türkler,
buradaki yerli Türk halkla kaynaşıp çoğalmışlardır. Böylece bölgede bir
Türk varlığı oluşmuştur.
Hoşgörülü ve adil Osmanlı yönetimi altında
Bulgarlar, milli varlık ve
kültürlerini koruyabilmişlerdir.
Osmanlı İmparatorluğu; Asya'da Anadolu,
Avrupa'da Rumeli ve
ortada başkent İstanbul
jeopolitik dengesi üzerine kuruldu ve yaşadı.
1876'da Tuna vilayetinin altı sancağında (Niş
hariç), Türk ve Bulgar
nüfus eşit ve 1.100.000
dolayındaydı. Berlin Antlaşması ile Doğu Rumeli
adını alan bölgede ise
1876'da, 681 bin Türk’e
karşılık 483 bin Bulgar
yaşamaktaydı. 1877-78
Osmanlı-Rus savaşı esnasında 1 milyon bölge
Türkü kanlı bir şekilde
yurtlarından göçe zorlandı ve bunlardan yarısı soykırım ve ağır tabiat
şartlarından ötürü katledildi. Böylece Osmanlı
Tuna eyalet topraklarında azınlıkta olan Bulgarlara bir ülke oluşturuldu.
Diğer bir ifade ile Rus
yetkili makamlarınca da
belirtildiği gibi bu savaş,
"bir ırklar ve yok etme"
savaşı olarak planlandı
ve uygulandı. Çoğun-

lukta olan Türkler, beş
yüz yıldır yaşadıkları
vatanlarında azınlık konumuna düştüler. Yine
de Bulgaristan Türklüğü tamamen ortadan
kaldırılamadı. Örneğin
Ocak 1881'de ülkenin
kuzeydoğu bölgelerinde
hala Türkler, %65'lik bir
çoğunluğu teşkil ediyordu. Bölge tarım arazilerinin %70'ine sahip olan
Türklerin azınlığa düşürülmesi ile ekonomik durumları da kötüleştirildi.
Bölge Rus işgaline düşmüş ve Berlin antlaşması ile, Balkan dağları kuzeyinde bir Bulgaristan
Prensliği ve güneyinde
ise, Doğu Rumeli Vilayeti kurulmuştu. Bu iki
bölge yönetimi de fiilen
Bulgarların eline geçmiştir. 93 Harbi sonrası
Rus askeri birlikleri bölgeden çekildikten sonra
Bulgarlar, Türklere karşı
tam bir baskı ve zulüm
politikası uygulayarak
göçe zorladılar. Binlerce
Türk kurşuna dizilmiş,
hamile kadınlar katledilmiş, camilere doldurularak yakılmışlardır. 1883
yaz ortasından itibaren
üç aylık dönemde 200
bin Türk, Türkiye'ye geldi. Bu göçler, 1886-90
arasında 75 bin, 18931902 arasında 70 bin
olarak sürmüştür. Savaş
sonrası kısmen yaralar
sarılmış ve Türkler bazı
kültürel haklar elde etmişlerdir. Bulgaristan,
1885'te Balkan Dağları
güneyindeki Doğu Rumeli vilayetini ilhak ederek büyümüştür.
1864'de kurulan Tuna
Vilayeti "pilot bölge" seçilerek Mithat Paşa'nın
yönetimi altında, eğitim
alanında büyük atılımlar
yapmış ve ülkenin en
ileri bölgelerinden birisi
olmuştu. 1875'te bu vilayette Türklere ait; 2700
ilkokul, 40 ortaokul ve
150 medrese bulunuyordu. Ancak Osmanlı-Rus
savaşı esnasında Türk

eğitim kurumları yakılıp
yıkılmış ve büyük darbe
yemişti. 1886 yılından
itibaren Bulgaristan Türk
eğitimi, yavaşta olsa bir
toparlanma dönemine
girmiştir. 1894/95 öğretim yılında, 1284 ilk ve
16 orta okul olmak üzere
Bulgaristan Türklerinin

dillerinde eğitim hakkı
verilmekle birlikte gerçekte eğitim özgürlüğünü kısıtlamak ve Türkleri
cahil bırakmak amaçlanıyordu.
Bulgaristan Prensliğinin kurulmasından itibaren Osmanlı-Bulgar ilişkilerinin odak noktasını

Bulgaristan'ın bağımsızlığını tanıyordu. Bu
protokol; Bulgaristan
Türklerinin Bulgarlarla
eşit haklara sahip olması ile birlikte özel azınlık haklarını, eğitim ve
dini hürriyetlerini bir kez
daha güvence ve teminat altına alıyordu.

Kırcaali merkezi 1900 yılı
1300 okulu faal durumdaydı. Ancak Türk okulları, devlet desteğinden
yoksun olduklarından
araç-gereç ve formasyonlu öğretmen açısından oldukça sıkıntı içindeydi.
Ber lin A ntlaşması,
Bulgaristan'da yaşayan
Türklerin dini, kültürel ve
eğitim konusundaki hak
ve özgürlüklerini garanti
altına alıyor ve bunların
Bulgar anayasasında
yer alacağını hükme
bağlıyordu. 1884'de çıkartılan Resmi ve Özel
Okullar Yasası, Berlin
A ntlaşması karar la rı doğrultusunda Türk
okullarını özel statüde
sayıyor ve bunların yönetim ve denetimini Türk
cemaatine bırakıyordu.
1891'de yürürlüğe giren Milli Eğitim Yasası,
Türk okulları üzerindeki
yerel yönetim yetkisini
artırıyordu. 1908 başında çıkartılan İlk ve Orta
Öğretim Yasası ile, görünürde Türklere kendi
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Bulgaristan Türk azınlığı
oluşturmuştur. Osmanlı
yönetimi, soydaşların
hak ve özgürlüklerini,
eğitim durumlarını ve
dini faaliyetlerinin korunması yönünde girişimlerde bulunmuştur.23
Temmuz 1908'de ilan
edilen II. Meşrutiyet
sonrası kaos ortamında
Bulgaristan Prensliği, 5
Ekim 1908'de krallık ilan
ederek Osmanlı Devletinden ayrılmıştır. Bu
yeni dönemde Bulgar
yönetimi, içte Türkler
üzerinde tekrar baskı
ve dışta ise diğer devletleri gölgede bırakacak
bir emparyalist politika
uygulamaya başlamıştır. Osmanlı devleti, 19
Nisan 1909'de Türk ve
Bulgar hükümetlerince İstanbul'da imzalanan bir protokol ile

1909'da çıkartılan Bulgar Milli Eğitim Yasası
ile, tüm eğitim ve öğretim kurumları bir araya
toplanıyor ve denetimi
hükümet yönetimine
bırakılarak merkezileştiriliyordu. Bulgar emsallerinden en az on kat
daha yoksul olan Türk
okulları, yerel ve genel
yönetimlerden hiç maddi destek alamıyorlardı.
Ayrıca anılan yasa ile
Bulgar okullarına çeşitli
gelir getirici fonlar sağlanırken Türk okulları
bundan mahrum edildi.
Amaç; Türk çocuklarını
eğitimsiz ve cahil bırakmaktı. Bütün bu olumsuz şar tlara rağmen
Bulgaristan Türk eğitimi,
yavaşta olsa bir gelişme
içindeydi. Bulgaristan'da
en fazla Krallık döneminde Türk basını canlılık

göstermiştir. Bu dönemde yaklaşık 80 dolaylarında dergi ve gazete
yayın hayatındaydı.
19 0 9 tar ihli İstan bul protokolüne göre
Bulgaristan'da bulunacak ve Türkiye'nin
de onayı ile atanacak
Başmüftü, Bulgaristan
Müslümanları üzerinde
büyük denetim ve kontrol yetkisine haizdi. Bu
yetki; dini, hukuki, vakıf
ve eğitim-öğretim konularını içermekteydi.
Daha sonra 26 Haziran
1919'da bir müftülük tüzüğü yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, müftülükler,
Bulgaristan Dışişleri ve
Mezhepler Bakanlığı
denetim ve atama yetkisi altına girmekte ve
görevli müftü maaşları
devletçe ödenmektedir.
Tıpkı 93 Harbi gibi
1912-13 Balkan Savaşıları da Türkler için tam
bir felaket olmuştur.
Türkiye, hiç beklenmedik şekilde bu savaşı
kaybetmesi üzer ine
550 yıldır ikinci Anayurt
olan Rumeli'yi bırakarak
Meriç'in gerisine çekilmek zorunda kalmıştır.
Bu savaş esnasında
da bölge Türkleri büyük
zulüm gördüğü gibi eğitim öğretim kurumları
da önemli tahribatlara
uğramıştır. Bu savaşta
yarısı Bulgarlar tarafından olmak üzere 200
bin Türk katledilmiştir.
Ayrıca yine bu savaşta
200 bini Bulgarlar tarafından olmak üzere 440
bin Türk yaşadıkları topraklardan Türkiye'ye göç
ettirilmişlerdir. Bu savaşta Bulgaristan, Güney
Dobruca'yı Romanya'ya
bırakırken Batı Trakya'yı
işgal ediyordu.
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Bulgaristan’da „Güney Yelleri” esiyor
Yeni yıl arifesinde
hemşerimiz Aygül Gavazova hem kitapseverlerimize, hem de kardeş
Gümülcine’ye güzel bir
Yeni Yıl hediyesi sundu.
Gavazova’nın „Güney
yelleri” üçüncü çeviri
kitabı da okuyucularına ulaştı. Çoğunlu
Gümülcine’den olan 12
Batı Trakya öykü yazarlarını içine alan bu
derleme „Balkanlarda
Türk öyküsü” projesinin
devamıdır. Kendisinin
deyişiyle, genel amacı,
Balkan Türk öykücülerini. Bulgarcaya çevirip
okuyucuya sunmak ve
edebiyat diliyle Balkan
hakları arasındaki mevcut olan dostluğu, kardeşliği daha da pekinleştirmektir.
“Güney Yelleri”nin derleyicisi Rahmi Ali, kitabın neşredilmesi haberini, Aygül hanıma hitaben şu sözlerle karşıladı
„Büyük uğraşlar sonucu
gün yüzüne çıkarmış olduğunuz antoloji haberi
ben çok sevindirdi. Batı
Trakyalı Türk hikayecilerin hikayelerinden seçilmiş örneklerin Bulgarcaya çevrilip yayınlanmış
olması Batı Trakya Türk-

leri Edebiyatı açısından
oldukça önemli bir olay.
Size bu özverinizden
dolayı teşekkür ediyor
ve sizleri böyle güç bir
işin üstesinden geldiğiniz için kutluyorum.”
Yazarı prof. dr. Slavi
Slavof ise „Güney yellerini” değerlendirirken
diyor ki:”Bu kitap çok
değerli ve yararlıdır. Foerbah ‘ın „Gerçek yazarlar beşeriyetin vicdanıdır” anlayışından yola
çıkarsak , bu anlamda
kitaba alınan yazarların hepsi birer kabiliyetli yaratıcıdırlar. Onlar
yapıtlarında alelade
insanların yaşamlarını,
geleneklerini, duygularını, istek ve beklentilerini dile getirmektedirler. Değil mi ki, Birleşik
Avrupa’da her ülkenin
kültür değerleri dünya
hazinesine birer katkıdır. Bunlar umum insanı
ve daimi değerlerdir ki,
bu da onları her zaman
aktüel kılmaktadır. Bu
anlayış tüm gücüyle
“Güney yelleri” için de
geçerlidir.
Bizler de Aygül
Gavazova’ya bu anlamlı ve yararlı uğraşlarında
daha nice, nice başarılar dileriz!

Yunanistan-Batı Trakya Türk edebiyatı ve “Hikaye“ türü

Batı Trakya’da Türkçe basın olayının,
edebiyat ve sanat
çalışmalarının 1923
yılından bu yana ele
alınması, bu yıllar
arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi “TürkYunan savaşı” sonrası yapılan mücadelede Türkiye’deki Rumlar Yunanistan’a gönderilmiş, buna karşılık Yunanistan’da
ya ş a m a k t a o l a n
Türkler de Türkiye’ye
zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. Ancak,
aynı anlaşma gereği İstanbul Rumlarına karşılık Batı
Trakya’da yaşayan
Türkler mücadele
dışı bırakılmışlardır.
Ve onlar o zamandan bu yana burada
“Azınlık” olarak yaşamaktadırlar.
Batı Trak ya’da
hemen her araştırmacının üzerinde
birleştiği ortak nokta, azınlık toplumu
içinde, toplu ve yay-

gın bir şekilde ilk
edebi çalışmaların,
Türkiye öğretmen
okullarından mezun
olan öğretmenlerin
memleketlerine /
Yunanistan’a / döndükten sonra başlamış olduğu doğrultusundadır. 1960’lı
yıllarda başlayan
bu edebi çalışmalar
önce “Batı Trakya
Türk Öğretmenler
Birliği”nin çıkarmış
olduğu „Birlik” ve
„Öğretmen” dergilerinde görülmüş,
bu yelpaze daha da
genişleyerek „Akın”,
„Azınlık postası” ve
„İleri” gazetelerini de içine almıştır.
Bu yıllar içinde yeni
kalemler görülmeye
başlamış, gazete ve
dergi sayfalarında
şiir, deneme, sohbet
yazıları, hikaye türünde çalışmalar yer
almıştır. Şiirde doğal
olarak çok sayıda
imza göze çarparken, o yıllar içinde
”Çocuk Edebiyatı”
alanında da ciddi bir

kıpırdama olmuştur.
Başvuru kaynaklarından edinilen
bilgilere göre, 1923
yılından itibaren Batı
Trakya’da basın olayını başlatanlar Mehmet Hilmi ve Osman
Nuri Fettahoğlu olmuştur. Ve günümüze dek 100’ün üstünde gazete ve dergi
yayınlanmıştır.
Aslında,
B a t ı Tr a k y a ’d a
„Edebiyat”ın temelini
atan, bu gün içinde
bu alanda lokomotif
görevi yapan ağırlıklı
olarak üç isim vardır:
Rahmi Ali, Mustafa
Tahsin oğlu ve Mücahit Mümin. İlerleyen yıllarda, Batı
Trakya’da ilk kültür
ve sanat dergisini çıkaran da bu üç edebiyatçı olmuştur. Batı
Trakya Türk edebiyatının, bu arada
hikâyeciliğinin önü
1989 yılında yayına
başlatan işte bu „Şafak” dergisiyle daha
da açılmıştır. Bu dönem içinde edebiyat

„duayen”leri hikâye
alanında nitelik ve
nicelik bakımından
önemli ilerlemeler
kaydetmişlerdir. Zamanla bu kervana
yeni yeni isimler
katılmış (Hüseyin
Mahmutoğlu, Abdurrahim Subaşılar,
İbram Onsunoğlu,
Şükran Raif, Refika
Nazım, Mehmet Çolak) bu imzalar Batı
Trakya edebiyatına

önemli hikayeler kazandırmışlardır. Bu
arada „Şafak” dergisinin Batı Trakya
Türk hikâyeciliğine
kazandırdığı genç
hikayeciler (Mehmet
Dükkancı, Hakan
Mümün ) Batı Trakya Türk hikayesini
daha ileriye taşıyacak temsilciler olarak görülmektedirler.
Ayrıca Azınlık basınında açık imza ve

takma adlarla başka
hikayeler de yayınlanmıştır.
Batı Trakya Türk
hikayeciliğinde bazı
yerel sözcük ve deyişlere rastlansa da,
kusursuz bir Türkiye
Türkçesi hâkimdir.
Bu özellik de Batı
Trakyalı hikayecilerinin Türkiye okullarında okumalarından
ileri gelmektedir. Hikayecilerimizin Türk
h i k aye c i l e r i n d e n
etkilenmeleri de bu
durumun bir sonucudur.
Batı Trakya Türk
hikayeciliğinin „Hikaye sanatı” olarak
genel Türk hikayeciliği içindeki yeri nerede, sorusuna yanıt
vermek güç olsa da
„Dış Türkler Hikayeciliği” içinde saygın
bir yere sahip olduğu
bilinmektedir.
„Güney yelleri”
antolojisine gelince,
Yunanistan – Batı
Trakya Türk hikayeciliğinde kendinden
söz ettiren, bu alanda iz bırakmış ürünler yaratan, gerek
yazdıkları hikayeler,
gerekse edebiyatçı
kişilikleriyle bu alanda varlıklarını duyuran kişiler alınmıştır.
Bulgar okurlarının
beğenisini kazanacağını umduğumuz
bu antoloji, iki komşu
ülke insanlarına, birbirlerini daha yakından tanıma imkânı
vererek, aralarında daha bir dostluk
köprüsü kuracağına
inanıyoruz.
Derleyici: Rahmi Ali
Gümülcüne

koparır atar sana bırakırım
öylece giderim
Giderim
yağmurların bittiği yerde
deniz bana senden uzak olsa da
kar poyrazdan yağsa da
sana inat giderim
Giderim
uçurumlara çarpsa da yüreğim
ezan çiçeklerinin coşkusunda
öylece giderim

GİDERİM
ayrılığın yanıbaşımda
çıplak dağları sana bırakır
öylece giderim
Giderim
korkak bulutlar geçerken ay ışığından

Giderim
umutlarım dövülse de doklarda
toprağın beğenisine sunulsam da
öylece giderim
sana inat
giderim

İbrahim BALTALI
Gümülcine

Kırcaali Haber

19 Ocak 2011

Sayfa 4

Her yıl ortalama bin hastadan yedisi Balkanlar’da
doktor hatası yüzünden ölüyor
geçen hafta
Bulgaristan Hastaları
Koruma Derneği Başkanı Plamen Tauşanov'un
yaptığı açıklamaya göre,
bir yılda ortalama 1000
hastadan doktor hataları yüzünden yedi hasta
hayatını kaybediyor. O,
doktor hataları kurbanları için Fransa'da olduğu gibi bir fon kurulmasını öneriyor, çünkü bu
şekilde uzman incelemesi raporlarına duyulan acil ihtiyaç durdurulacak. Tauşanov, “Çoğu
durumlarda doktorlar
uzman incelemesi yapmak istemiyorlar, çünkü
meslektaşlarının yaptığı hataları yoklamaları
gerekiyor”, diye izah
ediyor. O, ulusal danışmanlar listesi varken,
uzman incelemelerinde yer alan doktorların
bulunmamasını çözen
görüşmeler yapılmasını ısrar ediyor. İfade
etmesine göre, dünya çapında da doktor
hataları yapılıyor ama
onlar orada tespit ediliyor. Ülkede 8 yıl içinde

Arnavutluk’ta GSYİH 2010’un üçüncü 3 aylık
döneminde yüzde 4,9 oranında artmıştır
Arnavutluk’ta GSYİH 2010 yılının 3. üç aylık döneminde 2009’un aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında artmış bulunuyor. Tarım, telekomünikasyon
ve turizm sektörleri Arnavut ekonomisinin gelişmesi
açısından kilit önem taşıyan sektörler olarak gösteriliyor. 2010 yılının üçüncü üç ayında ülkede tarım
yüzde 7,6 oranında artış kaydetmiştir.
Romanya’da fal bakıcıları vergi ödeyecek

yüzlerce doktor hatası
yapılan olaylar var, hükümler ise çok daha az.
Dernek başkanına göre,
bu olayları araştıran uzman savcıların çalıştığı
hususi kuruluşların yaratılması zorunludur,
çünkü ancak böyle kaliteli uzman incelemeleri
yazılacak. Plamen Tauşanov, “Bulgaristan'da
bir hasta, bir suçludan
daha karışık durumda”,

diyor. O, böyle durumlarda Fransa'da uygulanan prosedürü anlatıyor
ve doktor hatası yüzünden zarar gören hastanın şikayetname verip
6 ay zarfında devletten
100-200 bin Euro’ya varan tazminat aldığı ortaya çıkıyor. Tauşanov,
Bulgaristan'da da aynı
prosedüre geçilmesi
gerektiğini savunuyor.
Böyle şikayetnameler

üzere açılan davalarda
devletten yaklaşık 200
ve 300 bin leva isteniliyor, fakat istatistikler
hala tazminat ödemesi
yapılmadığını gösteriyor. Hastaları Koruma
Derneği Başkanı'nın
verdiği bilgiye göre, kanunca otopsinin her ne
kadar zorunlu olmasına
rağmen, geçen yılda
sadece ölenlerin yüzde
beşine uygulanmıştır.

Uzmanlar elektrik kullanımında sınırlama
yapılmasını öneriyorlar
5 milyon cep telefonunun şarj etme
araçları 12 500 buzdolabı kadar elektrik harcıyor. “ÇEZ
Razpredelenie” şirketinden verilen bilgiye göre, elektrik
aletlerinin tasarruflu
kullanımı hanelerin
elektrik hesaplarını
ve de sistemde aşırı
yük yüzünden oluşan arıza risklerini
azaltıyor. Elektrik
dağıtan şirket müşterilerinin elektriği
akıllı bir şekilde kullanmaları çağrısında bulunuyor. Şirket,
Noel bayramı ve
yeni yılın ilk günlerinde elektrik dağıtan sistemde yüksek
yüklenme olduğunu
hatırlatıyor. ÇEZ’de
“İşletme ve Bakım”
Bölümü Müdürü Rosen Yordanov’a göre,
birkaç yolla haneler
elektrik tüketimini kış
aylarında sınırlayabilirler. Uzman, onların
yerine getirilmesi
karmaşık değil, etkisi
ise ispatlanmış, diye

belirtiyor.
Gerçekte, kullanılmayan odaların ışıklarının söndürülmesi
büyük miktarlarda
elektrik tasarruf ediyor. Yordanov’un
hesaplarına göre 10
adet yüz vatlık ampul
bir kilovata eşittir, bu

de elektrik tüketimin
daha az olacağını
hatırlatıyorlar. Kullanılmayan elektrik
aletlerinin kapatılması da tasarruf
demektir. Bu durum
cep telefonları, di-

rak faal olmasalar da
onlar boş yere yüksek miktarda elektrik
harcıyorlar.
Yordanov şu anda
elektrik dağıtımı yapan sistemde yüklenmenin mevsim

ise bir mutfak sobasının tükettiği elektrik
kadardır. Uzmanlar,
evin iyi izolasyonu,
yeni pencereleri ve
kullanılan aletlerin
yüksek elektrik sınıflı olduğu halde

züstü bilgisayarlar,
dijital fotoğraf makineleri ve başka
elektrik aletlerin şarj
etme araçlarının
kullanılmazken bile
kontakta olanlar için
geçerlidir. Reel ola-

için alışılmış düzeye
yakın olduğunu bilgi
veriyor, fakat buna
rağmen hanelerin
elektrik tüketimini
azaltabileceklerini
öne sürüyor.
Kırcaali Haber

Romanya hükümetinin vergi kaçakçılığı ile baş
etmek üzere başlattığı kampanya kapsamında fal
bakıcılarına da vergi uygulanacak. Fal bakıcıları
bundan sonra gelirleri üzerinde yüzde 16 oranında vergi ödeyecek ve sağlık ile emeklilik sistemine
ödenek yatıracak. Bu da sadece fal bakıcıları için
geçerli değil. Astrologlar, oda temizlikçileri ve şoför
eğiticileri de artık reel meslek sahibi olacak ve vergi
kaçakçılığı yapamayacak.
Goran Bregoviç Saraybosna’ya dönüyor
Ünlü müzisyen Goran Bregoviç, ailesi ile birlikte
doğduğu Saraybosna’ya döneceğini bildirdi. Saraybosna belediye başkanı Aliya Behmen ile görüşen
Goran Bregoviç, ailesi ile birlikte Saraybosna’ya
dönmek ve müzik bestekarlığına devam etmek niyetinde olduğunu belirtti.
Belgrad’da 50 kilogramlık Noel çöreği dağıtıldı
Belgrad’ın merkez meydanı Teraziye’de büyük sayıda vatandaşın huzurunda geleneksel Noel çöreği kırılması yapıldı. Dinsel gelenek gereği yapılan
poğaçanın ağırlığı 50 kilogramdı. Julian takviminin
uygulandığı Sırbistan’da Noel yortusu 7 Ocakta kutlanıyor.
Yunanistan’da araç satışlarında düşüş
kaydedildi
Yunanistan’da yeni araç satışları 2010 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 37 oranında düşmüş bulunuyor. 2009 yılında 244 bin yeni aracın kaydı yapılırken
2010’da ancak 153 bin araç kaydedildi.

Bir hayatın gerçek öyküsü
Ardino Belediyesi’nin
sicil defterinde en yaşlı kadın Şerife Ahmet
Aliosman. 96 yaşındaki
Şerife nine, 1915 yılında Mleçino’da (Sütkesi)
kalabalık bir ailede dünyaya geliyor. O, daha
iki yaşındayken ailesi
Yabılkovest (Elmalı) köyüne taşınıyor. 16 yaşını
doldurur doldurmaz Oslets köyünden Beysim
Aliosman’а evleniyor.
Yaşının küçük olmasına

ve üç oğlan evlatlarını
dünyaya getirip yetiştiriyorlar. Onlardan her
biri vakit saatleri gelince
aile yuvalarından uçarak
kendi yuvalarını kuruyorlar. Hali hazırda Şerife
ninenin elli torun ve torun evlatları var, Türkiye,
Belçika ve Hollanda’da
ikamet ediyorlar. Onlardan en küçüğü ve Hollanda da yaşayan Arda,
Şerife ninenin en büyük
sevinci. Damat’ı Ardino

rağmen eşiyle sağlam
bir aile temeli atıyorlar.
Bunun neticesi beş kız

Belediye Başkanı Resmi
Murat ise onun gururu.

Devamı 5’te
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Kırcaali bölgesindeki belediyeler Türk tiyatrosu kuruyor
Cebel Belediye Başka-

nı Bahri Ömer basına
yaptığı açıklamada Yılbaşı öncesi „19 Mayıs”
adında bir dernek kurduklarını bildirdi. Amaç,
Bulgaristan Türklerinin
kültürünü ve geleneklerini geliştirmek ve yaşatmaktır. Dernek 19
Mayıs 1989 tarihindeki
Cebel olaylarının anısına adlandırılmıştır.
Başkan olarak Güner
Musa seçilmiştir. Şu
anda teşkilatın sicile
geçirilmesi prosedürü
sürmektedir.
Kırcaali İlindeki Belediyeler de “Arda” adında Belediyeler birliği

kurmaya hazırlanıyorlar. Örgüte Kırcaali
ilinin yedi belediyesinden başka Haskovo
iline bağlı Stambolovo
ve Mineralni bani belediyeleri de katılacak.
Yerel iktidar bölgede
yaşayan Bulgaristan
Türklerinin dini, kültürü
ve geleneklerinin geliştirilmesinde yardımcı
olmak için güçlerini birleştirecekler.
Bahri Ömer, kriz nedeniyle devlet giderlerini sınırlandırılması
dolayısıyla, çok önemli
olan kültür ve eğitim
alanının gelişmesi yönünde yerel iktidarın, iş

gerektiğinin altını çizdi.
Böyle uygulamanın Yunanistan, Makedonya,

Romanya ve Kosovo’da
da yapıldığı belirtildi.
Ayrıca
Arda

Belediye Sayım Komisyon Başkanları, Bölge İstatistik
Bürosu’nun tasdik ettiği listelere karşı çıkıyorlar

tasdik edilmiş sayıcı
ve kontrolör listelerinin Belediye Sayım
Komisyonu’nun teklif ettiği listelerle geçiştiğini tespit ettik.
Yapılan değişiklikler
belediye sayım komisyonlarına göre uygun

Belediye Sayım Komisyon Başkanları,
Kırcaali Bölge İstatistik
Bürosu yönetiminin kararına karşı çıkıyorlar.
Nedeni, büro müdürü
Maria Jeleva’nın onların sayıcı ve kontrolör
olarak tercih ettikleri
kişilerden başka insanlar göstermesidir.
İstatistik büro yönetimine gönderilen mektupta, “Biz, Kırcaali
ilinde bulunan beledi-

ye sayım komisyon
başkanları olarak sayıcı ve kontrolör liste-

adamların yardımıyla
birlikte sağladığı imkanların kullanılması

lerinin tasdiklenmesi
ile ilgili ciddi geçişmelerle razı olmadığımızı

“Kliment Ohridski” sokağındaki
su boruları yenilenecek

ve endişemizi ifade etmek istiyoruz. Bu geçişme, Merkez Sayım
Komisyonu’un talimatlarına ve 2011 Sayımı
sürecinin hazırlığı ile
angaje edilen kurumlar
arasında kabul edilen
çalışma yöntemleri ve
koordinasyona aykırı
gelmektedir”, yazıyor.
Belgede daha, “Biz
Kırcaali Bölge İstatistik Bürosu Müdürü tarafından kesin

hattını değiştirme projesinin dahilinde ve 2.5

milyon leva değerindedir. Bu proje geçen yıl

durdurulup denetlendi.
Şu ana kadar yapılan
tamiratlarının sonlandırılmasıyla BKBB tamirat için gerekli mali
desteği sağlayacaktır.
Yapılan hesaplamalara göre bu tamiratın
devam etmesi için 500
000 Leva gerekecek.
Bu tamiratın gerçekleşmesiyle gereksiz
su kayıplarına son
verilmesiyle, sokağın
genel tamiratı gerçekleştirilmiş ve heyelan
tehlikesi durdurulmuş
olacak.
Kırcaali Haber

Bir hayatın gerçek öyküsü

yaşına rağmen, Şerife nine güler yüzlü bir
kadın. Ona göre, uzun
ömürlülük sakin bir hayat, temiz havaya günlük
beden emeği istiyor. Kin
tutmak, kötülük yapmak
hasetlik çekmek insan
hayatını kısaltanlar arasındadır.
Her Rodop kadını gibi,
o da, daha çocukluğundan beri tütün tarlalarında ömür törpülemiş. Kırk
yıl boyunca 8-10 dönüm

tütün ekip, çalışmış. Sırtında taşımış sepet dolusu tütünü. Alın teriyle
kazandıkları para ile iki
kat ev kurmuşlar. Bütün
zorlukları gelecekleri için
yüklenmişler, şikayet olmamışlar. Tüm köylüler
gibi onlarda, aile lokmasını özel sebze bahçelerinde temin etmişler.
Şerife nine berrak dağ
suyunu bazı pınardan
eğilerek içmiş, bazı da
turnadan içmiş. Bunun

1. sayfadan

dırılması, devlet kabul
komisyonu tarafından
kayıtlara alınması ve
projenin “Su ve Kanalizasyon” şirketi yönetimi altında gerçekleşmesi hakkında anlaşma sağlandı. Bakan
R. Plevneliev, su boru
hattının tamiratı ertelenemeyeceği ve arıza
tehlikesinin yüksek olduğuna ikna edilmiştir.
Bu tamirat, şehrin boru

4. sayfadan
Bac a ğının kır ılma sı nedeniyle üç yıldır
Kırcaali’de yaşayan kızı
Emine’nin yanında kalıyor. Burada (Kırcaali’de
) oturan iki kızı Ürkiye ve
Kaniye de her gün annelerini dolaşıp onu yalnız
bırakmıyorlar. Fakat Şerife nine kendisini dairede, dört duvar arasında

kapalı hissediyor. Köydeki komşuların hele de
yakınlarının hasretliğiyle yaşıyor. Diğer iki kızı
İstanbul’da, oğullarının
üçü de Mleçino’da, ata
topraklarında yaşamını sürdürüyorlar. Sekiz
kardeş çeşitli yerlerde
yaşasalar da, her Ramazan ve Kurban Bayramlarını anneleriyle
beraber kutluyorlar. 96

Derneği’nin proje hazırlığı yapan bölümü
olması öngörülüyor.
Onlarla belediyeler gerek derneklerle birlikte,
gerek ayrı çeşitli kültür
programlarının finanse
etmesi için aday olacaklar. Bahri Ömer’in
ifadesine göre, derneğin başka bir amacı tek
başına faaliyet gösterecek Türk tiyatrosunun
kurulmasıdır. Çünkü
„Kadriye Latifova” Devlet Müzikal ve Dram
Tiyatrosu „Dimitır Dimov” Drama ve Kukla
Tiyatrosu ile birleşince
tamamen kimliğini kaybetmiş durumdadır.

değildir ve gerekçesi
gösterilmemiştir”, diye
belirtiliyor.
Komisyon başkanları,
sayımın başarısız geçtiği halde sorumluluğu
üstlenmeyeceklerini
bildiriyorlar.

Bulgaristan Müslümanları
Milli Kongreye Gidiyor
1. sayfadan
Müslümanlar tarafından
seçilen Başmüftülük yönetimi, toplumun birliği
için, her ne kadar halk
tarafından sevilmese de
Gencev ile milli kongre-

En son aldığımız bilgilere göre halk tarafından
seçilen Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura
Heyeti’nin kararıyla 12
Şubat 2011 yılında Sofya
Dedeman Otel’de Bulgaristan Müslümanlarının

ye gitme önergesi sunmuşlardı. Ancak Nedim
Gencev önceden kabul
etiği halde, daha sonra
halk tarafından seçilmeyeceğini düşünerek bu
öneriyi reddetmiş.

Milli Kongresi yapılacak.
Kongrenin gündeminde
yeni tüzüğün kabul edilmesi ve yeni şura seçimi
yapılması ön görülüyor.

yanı sıra, taze kaynatılmış süte ve buzlu ayran
tasları da elinden hiç eksik olmamış. Kendini bildi bileli dana etini tercih
ediyor ve hiçbir vakit yemek rejimi kollamamış.
Bugüne dek yaşamında
doktora bacak kırıklığı
dışında, başvurmamış,
ilaç ve ya hap nedir bilmiyor.
Hiç de yalnız olmasa
da, yalnızlıktan yakınan
Şerife nine. Torunlarını

göremediğinden üzülüyor. Bu günlerde en
büyük arzusu ise bu yıl
doğacak olan iki kız torununu sağ sağlam görmek ve onlara candan
sevinmek.
Kırcaali’de yaşayan
kızlarının üçü de, annelerinin her yemeği iştahla yediğini ve sabah
kahvaltısını kahveli bisküviyle yaptığını gururla
paylaşıyorlar.

Kırcaali Haber

Güner Şükrü
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Devlet Kralın saraylarını geri alıyor

Bulgaristan Bölgesel Geliştirme Bakanlığı, eski kral
Simeon Sakskoburgotski'nin
ailesine verilen 3 sarayı geri
almak üzere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
Bakanlığın Basın Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Sofya'nın girişinde, geniş
bir parkın içinde bulunan "Vrana", Borovetz kayak merkezindeki "Tzarska Bistritza" ile aynı
bölgedeki "Sitnyakovo" saraylarının devlete iadesi için üç
ayrı dava açılacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, yapılan hukuki araştırmada, söz konusu
sarayların Sakskoburgotski'nin
babası Kral 3. Boris'e yasa
dışı yollardan verilmiş olduğu
tespit edildi.
Bu arada Sakskoburgotski'ye
bir süre önce, ailesine ait olduğu gerekçesiyle iade edilen
"Sarıgöl" adlı dördüncü bir
sarayın da yeniden devletleştirilmesi için girişimde bulunulacağı öğrenildi.

kazanarak, başbakan olmayı
başardı.
Sakskoburgotski, siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu ortamda "800 günde Bulgaristan'ı
refaha kavuşturacağım" vaadi
ile halk arasında adeta "kurtarıcı" olarak görüldü.
2005 yılına kadar süren başbakanlığı döneminde güçlü bir
hukuki danışman ekibi kuran
Sakskoburgotski, "ailesine ait
oldukları" gerekçesiyle yaklaşık 800 milyon dolarlık mülkü
devletten geri almayı başardı.
Siyaseti kadar mal varlığı ile

Bulgaristan’da ikinci el
otomobil satışları iki kat arttı
Araştırmalara göre, kriz, yeni otomobil satışlarını ciddi etkiledi. Otomobil İthalcileri Birliği’nden, bunun sonucunda 2010
yılında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 30 ile 50 oranında
artış yaşandığı bildirildi. Uzmanlara göre, bu eğilim 2011’de
de korunacak. Geçen sene, Bulgaristan piyasasında yüzde
10 civarında fazla eski otomobil satışa sunuldu. Süper lüks
otomobillere gittikçe daha az talep var.

KRALIN ÇÖKÜŞÜ
Bulgaristan'da 1944 yılında
darbeyle iktidara gelen Bulgaristan Komünist Partisi'nin
1947 yılında düzenlediği referandum sonucu ailesi ile

birlikte sınır dışı edilen Sakskoburgotski, 50 yıl sürgünde
yaşadı.
Ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı 2001 yılında sürgün-

den dönerek, yeniden Bulgar
pasaportuna kavuşan eski
kral, kurduğu İkinci Simeon
Ulusal Hareketi (NDSV) adlı
partisi ile parlamento seçimini

HÖH yerel seçimlerde siyasi
tutuklamalara hazırlanıyor

Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ Başkan
Yardımcısı Lütfi Mestan
Parlamento kürsüsünden yerel seçimlerde
iktidar partinin dışındaki
bazı sembolik ve güçlü
adayların suçluluk ve
rüşvetçilikle mücadele
paravanı ardında siyasi
tutuklamalarına izin vermeyeceklerini söyledi.
Sayın Mestan, yaygın
ve kontrolsüz özel istihbarat araçlarının kullanımına karşı çıkıyor,
çünkü suçluların dışında
tamamen suçsuz olan
dürüst vatandaşların da
özel hayatına girilmiş
olunuyor.
Lütfi Mestan, hükümete bu yıl içerisinde
Bulgaristan’ın Şengen
alanına girmesini diledi,
çünkü ona göre 2011 yılı
önemli siyasi olaylarla
işaretlenecek.
İfadesine göre, gelecek
yerel ve cumhurbaşkanı seçimleri onları kimin

de kamuoyunun gündemini
meşgul eden Sakskoburgotski, 2005 yılında yapılan parlamento seçimi sonunda da
iktidar ortağı oldu.
Ancak NDSV par tisi
Sakskoburgotski'ye olan halk
desteğinin giderek azalması
üzerine 2009 yılında yapılan
seçimlerde yüzde 4'lük barajı
dahi aşamayarak, parlamentoya giremedi. Sakskoburgotski,
seçim hezimetinin ardından
partisinin genel başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

Bulgaristan’ın etnik azınlıkların
sorunlarını çözümünde daha
geniş desteğe ihtiyacı var
AB kaynaklarının yönetiminden sorumlu bakan Tomislav
Donçev Avrupa kulübünün Sofya’daki görüşmesinin açılışını
yaparken, Bulgaristan’ın etnik azınlıkların sorunlarını çözümünde daha geniş desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Etnik
azınlıkların sorunları konusu sadece Bulgaristan sorunu değil, ortak Avrupa sorunudur. Donçev, 'Avrupa politikalarının
senkronize edilmesine ve entegrasyon politikalarına daha
geniş desteğe ihtiyacımız var', şeklinde konuştu. Görüşmede Macaristan Büyükelçisi Yudit Lang AB Macaristan dönem
başkanlığının önceliklerine değindi. Bunlar arasında parasal
disiplin, dayanışma ve AB devletleri arasında yakınlaşma yer
almaktadır.

Vatandaşlarımızın üçte biri
kendini Avrupalı hissetmiyor

kazanacağı açısından
değil de, sonucunda ülkenin gelişmesi yönünde güncelleşmiş vizyon
göstermeleri açısından
çok önemli. Mestan,
2011 yılının ülkenin gelişmesini sağlayacak
güncel vizyonu üretecek
bir reformcu alternatif
doğurabileceğini tahmin
ediyor.
Mestan, bu alternatifin
sağ veya sol görüşe ait
olması, sağda ve solda
bulunan siyasi varlıkla-

rın uygun olup olmamasına bağlı, diye kaydetti.
Mestan’a göre, vatandaşlar kendilerini hem
güvenli, hem özgür hissettikleri halde 2011 yılı
başarılı sayılacak. Bu
ise Maliye Bakanı Simeon Dyankov’un cinleri
kovmasıyla değil, devletin reel olarak ekonomi
ve maliye durumundaki
krizin son bulmasıyla
mümkün olacak.

Kırcaali Haber

Avrupa Birliği’ne 2007 yılında katılan Bulgaristan’da ASSA-M
adlı bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı anket, vatandaşların üçte birinin kendilerini Avrupalı olarak hissetmediklerini
gösterdi.
Sosyolog Mihail Mirçev ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İliyana Yotova’nın sonuçlarını duyurduğu araştırmaya göre
Bulgaristan vatandaşlarının sadece yüzde 25'i kendini "Gerçek
Avrupalı" olarak görüyor. Ankete katılanların yüzde 41'i kendilerini “Biraz Avrupalı" olarak hissettiklerini ifade ederken,
Yüzde 16'sının da “Kendimi Bulgar olarak hissetmiyorum" yanıtını verdi.

Hasan Azis 17 000 vatandaşın
yeni yılını kutladı
“Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis sizlere mutlu
bir 2011 yılı diliyor!” Bu mesajı Kırcaali Belediyesi’nde M-tel
‘ e abone yaklaşık 17 000 vatandaş geçen yılın son gününde aldı. Başkan artık ikinci yıl telefon mesajlarını kullanarak
mümkün oldukça daha çok Kırcaalilerin yeni yılını kutlluyor.
Hasan Azis’in yılbaşı akşamı birçok insana gösterdiği bu nezaket kendilerine güzel bir sürpriz oldu. Başkanın mesajından
mahrum kalanlar ise, seneye bu konuda şanslı olanlar arasında bulunmalarını dilediler.

Kırcaali Haber

19 Ocak 2011

В Кърджали можеш да си купиш
стоки от коледната разпродажба

В Кърджали все още се
срещат стоки на цени, обявени за коледно намаление.
Иначе в повечето магазини
текат различни промоции и
сезонно намаление на текстилните изделия, от което
клиентите само могат да се
възползват.
В магазин за спортни дрехи на известна марка до 21
януари важи коледно намаление до 35% на всякакви
дрехи и аксесоари. Оттам
всеки може да се снабди
със спортен екип от 80 до
150 лева. Актуалните за
сезона шапки са около 30
лв., а ръкавици- 20. Мъжките блузи струват средно 50
лв. и дамските са толкова.
Също се намират якета за
160 лева. Цените на маратонките варират от 70 до
120 лева.
Бутик за модни дрехи, родно производство и внос от
Турция, в центъра на града
предлага сезонно намаление до 50%, което ще про-

дължи до 10 февруари. Тук
кърджалийците могат да си
купят блузи и блузони за
около 20 лв., а якета -за 3040. Дънкови панталони от
всякакъв тип за лятото се
дават за по 10 лева.

В друг магазин от известна
верига за спорно-елегантно облекло също е обявено сезонно намаление до
50% до 8 февруари. Тук се
разпродават мъжки ризи,
дамски дънки, панталони и

блузи за 9 лева, от които за
15 лева можеш да си купиш
по 2 броя. Мъжките якета
струват около 40 лева, а
дамските 20-25.
Дамските ризи са намалени до 50%, а полите до 30%.

Има също обувки за 20-25
лева. Луксозни чанти се
търгуват до 50 лева.
Немалко магазини предпочитат да работят на вариант
частично сезонно намаление.
Ресмие Мюмюн

Balkanlar’daki Türk dili
eğitimi ele alındı
1. sayfadan
mek bilinçtir, öğrenmek tarihtir, kültürdür ama sürekli tekrar
ederek oraya takılmak elbette
pratikte bir yarar sağlamaz. O
nedenle günün tespitini yapmak, ihtiyaçlarına cevap vermek ve onlara çözüm aramak
elbette görev ve sorumluluğumuzdur. Günümüzde ise balkanlarda Türkçe’nin sorunları
ve orada insani ölçek ve değerlerde yeniden kullanılması
yaşatılması ile ilgili çalışmaya
ihtiyaç vardır,” dedi.
AK Parti Edirne Milletvekili
Necdet Budak, ecdadın yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü
Balkan coğrafyasında insanlar
arasında kültür ve tarih birliği
olduğunu ve her zaman olmaya devam edeceğini kaydetti.
Budak, “Balkanlarda yaşayan insanlarımız gerçekten
tarihte büyük felaketler yaşamıştır. Özellikle Osmanlı-Rus
ve Balkan savaşları sonrasında milyonlarca insanımız göçe
zorlanmış ve süreçte binlerce
insanımız hayatını kaybetmiştir. Bizler bugün yaşanan
bu trajedileri unutmadık ama
geçmiş kalmış bu olayları asla
düşmanlığa dönüştürmedik.
Ancak bu coğrafyada yaşayan
insanlarımız inançlarını, dilini,
kültürünü yaşama konusunda
sıkıntılar yaşadığı bilenen bir
gerçektir.” diye konuştu.
Trakya Üniversitesi’ni bölgenin Balkanların merkezi olması nedeniyle önemsediklerini
kaydeden Budak, üniversitede
Balkan araştırmalar merkezi-

nin kurulması için Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan
istediklerini aktardı. Üniversiteye katkılarından dolayı devlet büyüklerine teşekkür eden
Budak, “Balkanlar araştırma
merkezi sayesinde bu tür sempozyumların gerçekleşmesi,
Balkan ülkelerindeki gençlerin
ana dilini öğrenmesi, eğitimini
alması Türkçe’nin daha iyi ve
bilinçli kullanılması açısından
çok önem arz ediyor. Çok büyük katkılar sağlayacaktır.”
diye konuştu.
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Korman
İsmailov ise Büyük Öğrenci
Projesi kapsamında 1992 yılında Türkiye’de yüksek öğrenim gördüğünü belirterek,
kendileri için büyük bir kaynak ayıran hocaları veTürkiye
Cumhuriyeti büyüklerinden
sıradan vatandaşına kadar
herkese teşekkür etti.
Balkanlar Rumeli Göçmenler
Konfederasyonu Başkanvekili
İzzet Altuntaş, federasyon ve
konfederasyon olarak özellikle
son 7-8 yılda balkan ülkelerindeki her türlü soruna en ufak
noktasına kadar ilgilenmeye
çalışan bir ekip olarak bu işe
başladıklarını anlattı.
Altuntaş, “En son ülkemizde
de son günlerde tartışmaya
başlanan iki dilli eğitimin bir
anlamı bize hak ve özgürlüklerden, insan haklarından
ve demokrasiden bahseden
Avrupa Birliği ülkelerinin dayatmak ve göstermek istedikleri demokrasinin Balkanlarda

yüzyıllardan bu yana yaşayan
kardeşlerimizin hak ve hukuklarının, hele hele son yıllarda
bu ülkelerde Türkçe eğitimin
ne gibi haklara sahip olduğunu, ne zorluklarla karşılaştıkların bir fiil birinci ağızdan,
çocuklarımızın hocalarının ağzından, hocaları temsil eden
öğretmenlerin katılımı ile yapılacak konuşmaların ne durumda olduğunu açıklayacaktır.”
ifadelerini kullandı.
Balkan Türkleri Federasyonu
Başkanı Zülfettin Hacıoğlu da,
“Son iki üç yıl içerisinde bugün
düzenlenen aktivite ile benzeri
benzerleri balkan ülkelerinde
ve ülkemizde düzenlenmektedir. Gerçekten balkanlarda
Türkçenin sorunları çok açık
bir şekilde dile getirilmektedir. Ancak bize diğer toplantılardan farklı olarak sadece
sorunları gündeme getirmek,
mevcut durumu tespit etmek
değil hem sorunları belirlemek
ve bu sorunların giderilmesi
için Türkiye Cumhuriyeti’nin
tüm resmi kurum ve özel kuruluşları ile birlikte Balkanlardaki soydaşlarımızla beraber
bu sorunların çözümü için bir
yol haritası çizebilmek yani artık eyleme geçirilmesi gerekir.
Biz bu süreci balkan araştırma
enstitüsü ile beraber düzenleme fikrini ortaya attığımızda
bize ilham kaynağı olan bir acı
olan bazı gerçekleri gördük.
Bulgaristan Cumhuriyeti 1992
yılında 105 bin Türk çocuğu ilköğretimde Türkçe okuyordu.
Yıl 2010 bu sayı 17 bin. Bu tür
toplantıların ne denli önemli
olduğu bu örnekle de anlaşılabilir.” şeklinde konuştu.
Kırcaali Haber
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На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ
На 20.01.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала
на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
						
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Кърджали и неговите Постоянни комисии за 2010 г.
2.Приемане на план - график за заседанията на Общинския
съвет за 2011 г.
3.Приемане на отчет за изпълнение на решенията на
Общинския съвет за 2010 г.
4.Приемане на отчет за дейността на обществения
посредник.
5.Приемане на отчета за изпълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2010 г.
6.Приемане на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2011 г.
7.Приемане на отчет за изпълнение на плана за
приватизация за 2010 г.
8.Приемане на план за приватизация за 2011 г.
9.Приемане на план-сметка за дейностите по управление
на отпадъците и определяне размера на таксата за битови
отпадъци за 2011 г.
10.Приемане на Програма за разделно събиране на
отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията
на Община Кърджали.
11.Приемане на промени в Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на община Кърджали.
12.Приемане на промени в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кърджали.
13.Изменение на Решение №202 от 23.12.2010 г. на
Общински съвет - Кърджали.
14.Даване на съгласие за гарантиране от община Кърджали
на дълга на „Пазар на производителите – Кърджали”ЕАД
Кърджали към ТБ „Алианц” ЕАД София.
15.Одобряване на пазарни оценки на имоти - общинска
собственост.
16.Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ
ХІV, кв.203 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” на
собственика на законно построена сграда и одобряване на
пазарна оценка.
17.Даване на съгласие за учредяване право на надстрояване
по одобрен архитектурен проект на собственик на сграда
в УПИ VІ, кв.49 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Веселчане” и
одобряване на пазарна оценка.
18.Отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, за дейността й през 2010 год. и
утвърждаване на план-сметка за 2011г.
19.Даване на съгласие за кандидатстване с проектни
предложения по Проект „Красива България”.
20.Даване на съгласие за кандидатстване с проектно
предложение по Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: „Изграж дане и
функциониране на областни и информационни центрове”,
Оперативна програма „Техническа помощ”.
21.Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма
и Спортен календар за 2010 г. за развитието на детско юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи
постижения в Община Кърджали и приемане на План –
програма и Спортен календар за 2011г.
22.Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар
на Община Кърджали за 2010 г. и приемане на Културния
календар за 2011 г.
23.Приемане на годишната програма за развитие на
читалищната дейност в Община Кърджали през 2011 г.
24.Пр е д л оже н и е з а з ач и та н е н а т рудо в с та ж и
професионален опит на кметове на кметства и определяне
на размера на годишния платен отпуск на Кмета на общината
и кметовете на кметства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
		
/С. НЕДЖИБ/

Кърджали Хабер
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Tütün üreticilerine 70 milyon leva aranıyor

Tarım Bakan Yardımcısı Georgi Kostov Momçilgrad’ta
bölgeden tütün üreticileri ile tütün üretiminin geleceğini görüştü. Karşılaşmada
Kostov, artık tütüne
prim öngörülmediğinden dolayı hükümet
tarafından branşa 70
milyon leva bulmak
için elden geleni yapacaklarını söyledi.
Kostov, bu ödemelerin geçen sene
ödenen prim miktarının en az yüzde
ellisi olacağını izah

etti. Paraların tütün
üreticilerine ödeme
ajansları aracılığıyla
yapılacağı anlaşıldı.
Bunu bizzat Başbakan Boyko Borisov
üstlenmiş. Bu yılki
mahsul için devlet
tarafından çiftçilere
parasız tohum dağıtılacağı bildirildi.
GERB Kırcaali milletvekili Tsveta Karayançeva tarafından
düzenlenen görüşmeye bölgeden çok
sayıda tütün üreticisi
katıldı. Karşılaşmada
ayrıca “Kırcali Taba-

ko” ve “Mihaylidis”
tütün işletme şirket-

Grip salgını geliyor
Bulgaristan’da yakın bir zamanda
“grip salgını” ilan
edilebileceği bildirildi. Ulusal Salgın
Hastalıklar Merkezi
Başkanı Prof. Petrunov grip salgınının
ilan edilebilmesi için
hasta oranının 10
binde 200 olması
gerektiğini belirterek şu sıralarda bu
oranın 150 olduğunu
söyledi.
O r anın gi derek
arttığını kaydeden
Petrunov, çok yakın

bir zamanda ülkenin
çeşitli bölgelerinde
salgın ilan edilece-

ğini açıkladı. Ulusal Danışman Prof.
Mira Kojuharova da

bu yıl “domuz gribi”
olarak bilinen H1N1
virüsünün yanı sıra

AH3N2 tipi yeni bir
virüsün yayıldığını
bildirdi.
KH

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

leri ve Tütün Üreticileri Derneği’nden
de temsilciler vardı.
Şirketler Kırcaali
bölgesinde bir haftaya kadar tütün alımı kampanyasına
başlama hazırlığında olduklarını belirttiler. “Mihaylidis”’ten
tütünün kalitesine
göre, bir kilo için
1,90 ve 7,35 leva

arası fiyat bildirdiler.
“Bulgartabak”ın da
tütün satın almak için
maddi güce sahip olduğu ifade edildi.
Georgi Kostov, tütün pazarının liberalleştirerek, ham
ürünün ithalat yasağı ve branşta çalışan
şirketlerin lisanslı
çalışma rejimi ortadan kaldırılacağını

açıkladı. Değişiklikler Tütün ve Tütün
Ürünleri Yasası’nda
düzeltmeler kabul
edilince gerçekleşecek. Bu durumda
tütüncüler ürünlerini
daha büyük fiyata
satma imkanı bulacaklar. Bakanlığın
temsilcileri çiftçilere
satışların daha iyi
fiyatla satılması için,
Àvrupa Birliği’nde
de olduğu gibi, grup
şeklinde anlaşma
imzalamalarını önerdiler. Çünkü böylece
fiyat sınırlamasına
ve tütün satımına
süre konulabilinir.
Yeni Tütün ve Tütün
Ürünleri Yasası’nın
bir aya kadar kabul
edilmesi beklenilse
de, tütünler eski yasaya göre satılacak.
Kırcaali Haber

