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Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri-2
Tıpkı 93 Harbi gibi 1912-13 Balkan Savaşıları da Türkler için tam bir felaket 

olmuştur. Türkiye, hiç beklenmedik şekilde bu savaşı kaybetmesi üzerine 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.

Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği 
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Kırcaali Haber gazetesi 
tarafından düzenlenen Be-
nim Hayallerim adlı kom-
pozisyon yarışması devam 
ederken, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nden yarış-
maya katılanlara sürpriz 
bir haber geldi. Yarışma-
da İki grupta birinci yeri 
alan öğrencilerimize, Bü-
yükşehir Belediyesi birer 
dizüstü bilgisayar /laptop/ 
sağlıyor. Ayrıca dereceye 
giren diğer öğrencilere de 
sürpriz hediyelerin sağla-
nacağı bildirildi. Amacın, 
Bulgaristan’da Türk asıllı 

Kompozisyon yarışmasına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden destek
öğrencilerin arasında ana-
dilleri Türkçeyi sevdirmek 
ve yaşatmak olan yarışma 
10 Mayıs 2011 tarihine ka-
dar devam edecek.

 Yarışmanın sonuçları 
ise 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda açıklanacak. 
Kırcaali Haber gazetesi 
olarak bu anlamlı yarış-
maya destekte bulunan-
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Sayın Recep 
Altepe’ye cani gönülden 
teşekkür ediyoruz.

Ayrımcılık yapmaya teşvik eden gazetecilere hapis cezası
Bulgaristan Parlamen-

tosu, Ceza Kanununda 
düzeltmeleri kabul etti. 
Bundan böyle ayrımcı-
lık, şiddet, ırk, din ve si-
yasi özelliklere göre kine 
teşvik eden tüm gazeteci 
ve yazarlara 1 yıldan 4 
yıla kadar hapis cezası 
öngörülüyor. Ayrımcılığı 
Önleme Kanununda be-
lirtildiği gibi ayrımcılık, 
cinsiyet, din, öğretim, 
siyasi mensubiyet, özür-
lülük, medeni hal, cinsel 
yönelim veya mal duru-
muna göre yapılabilir. 
Buna göre, eşcinsellere, 
yaşlı insanlara, okuma 
yazması olmayan, fakir 
veya zengin birilerine 
karşı hakaret içeren ya-
zıların müellifleri kendile-

rini parmaklıklar ardında 
bulabilirler. 
Kanuna getirilen yeni 

metinler, bu tür suçlar 
için ceza alan birinin 5 
000’den 10 000 levaya 
kadar para cezası öde-
mesi ve de kamu tara-

fından kınanmasını be-
lirliyor. 

Meclisteki sol görüşlü 
partiler, kanun değişikliği 
oylanmasından hoşnut-
suzluğunu ifade ettiler 
ve onu yasama anar-
şizmi olarak nitelediler. 
Bulgar Sosyalist Partisi 
(BSP) milletvekili Prof. 
Lüben Kornezov, “Ceza 
Kanunu, ceza hukuku-
nun temelini oluşturur. 
Bu Ceza Kanunu şimdi-
ye kadar 84 defa değiş-
tirilmiştir. Bu artık 85’inci 
değişikliği. Kanun delik 
deşik, yama yama üstü-

ne temel kanun olmuş-
tur” yorumunu yaptı. 
Prof. Kornezov’a göre, 

Ceza Kanunu’nun de-
vamlı düzeltilmesi sav-
cılığın, mahkemenin 
ve İçişleri Bakanlığı’nın 
işinde sorunlar yaratıyor. 
Çünkü ceza hukukunda, 
belirli bir suç işlenildiğin-
de yürürlükte olan kanun 
talimatnamesi prensibi 
geçerlidir. BSP milletve-
kili, kabul edilen kanun 
değişikliğinin gerçekten 
uygulamaya geçmesi 

için en az bir buçuk yıl 
zaman tanınması gerek-
tiğini düşünüyor. 
Prof. Lüben Kornezov, 

meslektaşlarının Ceza 
Kanununda 5 yıllık süre 
içinde değişiklikler yap-
ma yasağı kabul ederek, 
tarihte kalmaları çağrı-
sında bulundu. Çünkü o, 
bu kanunda yapılan her 
değişikliğin birçok baş-
ka kanunlarda değişiklik 
yapılması gerektirdiğini 
öne sürdü. 

Kırcaali Haber
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Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri
Tıpkı 93 Harbi gibi 

1 9 1 2 - 1 3  B a l k a n 
Savaşıları da Türkler 
için tam bir felaket 
olmuştur. Türkiye, hiç 
beklenmedik şekilde 
bu savaşı kaybetmesi 
üzerine 550 yıldır ikinci 
Anayurt olan Rumeli’yi 
b ı rakarak  Mer iç ’ in 
ge r i s i ne  ç ek i lmek 
zorunda ka lmış t ı r. 
Bu savaş esnasında 
da  bö lge  Türk le r i 
büyük zulüm gördüğü 
gibi eğit im öğretim 
kurumları da önemli 
tahribatlara uğramıştır. 
Bu savaşta  yar ıs ı 
Bulgarlar tarafından 
olmak üzere 200 bin 
Türk kat ledi lmişt i r. 
Ayrıca yine bu savaşta 
200 bini  Bulgar lar 
tarafından olmak üzere 
440 bin Türk yaşadıkları 
topraklardan Türkiye’ye 
göç ettirilmişlerdir. Bu 
savaşta Bulgaristan, 
Güney  Dobr uc a’y ı 
Romanya’ya bırakırken 
Batı Trakya’yı işgal 
ediyordu.
Balkan Savaşı sonrası 

Bulgarların bölgede 
ya ş aya n  Tü r k l e r e 
yönel ik  kat l iam ve 
soykırım hareketleri 
büyük ivme kazanmıştır. 
Ayrıca Türk isimlerini 
değiştirme, Hıristiyan 
olmaya zorlama ve milli 
kıyafetlerini yasaklama 

ve camiler i  yakma 
gibi bazı uygulamalar 
olmuştur. Bu amaçla 
Bulgar Genel Kurmayı 
taraf ından 1912 ’de 
hazırlanan plan şunları 
içermektedir: kültürel 
imha, soykırım, göç 
et t i rme,  tehc i r  ve 
sınırdışı. Balkan Savaşı 
sonrası iki ülke arasında 
2 9  Ey l ü l  1913 ’ t e 
imzalanan İstanbul 
Barış Antlaşması da, 
Bulgaristan Türklerinin 
önceki haklarını teyit 
etmektedir.
I. Dünya Savaşında 

müttefik olan Türkiye ve 
Bulgaristan arası ilişkiler 
yakınlaşmış ve müşterek 
askeri birlikler Romanya 
cephesinde Ruslara 
ka r ş ı  savaşmış t ı r. 
B u  y a k ı n l a ş m a 
atmosferinde Bulgar 
yönetimi, Türklere isim 
kullanma hakkını iade 
etmiştir. Savaş sonrası 
Bulgaristan’ın 27 Kasım 
1919’da imzaladığı 
Neuilly Barış Antlaşması 
ile, ülkede yaşayan tüm 
azınlıkların kültürel ve 
dini özgürlükleri teminat 
altına alınmıştır. Böylece 
Müslüman halka geniş 
dini haklar sağlayan 
1919 tarihli Bulgaristan 
Müslümanları Teşkilat 
N i z a m n a m e s i 
düzenlenmiştir.

Çiftçi Partisi Dönemi 
(1918 - 1934)

I. Dünya savaşında 
aynı ittifakta yer alan 
ve yeni len Türkiye 
ve  B u l g a r i s t an ’da 
savaş sonrası önemli 
gelişmeler olmuştur. 
T ü r k i y e ’ d e  M i l l i 
Mücadelenin başladığı 
sırada Bulgaristan’da 
ise, önce ihti lal ve 
arkasından seçimle 
Çiftçi Partisi yönetime 
gelmişt i r.  Bu par t i 
y ö n e t i m i  a l t ı n d a 
Bulgaristan Türkleri ilk 
ve son kez rahat bir 
nefes almış ve 1919-23 
yıllarını kapsayan bu 
dönemde en huzurlu 
günlerini geçirmişlerdir. 
Türk azınlığa karşı 
gösterilen bu olumlu 
Bulgar  tutumu;  ik i 
milletin henüz bitmiş 
olan I. Dünya savaşında 
s i l a h  a r k a d a ş l ı ğ ı 
yapmaları ve or tak 
kaderi paylaşmaları, 
iktidarın çiftçi desteğine 
muhtaç olması ve ülke 
Türklerinin %80’inin çiftçi 
olması ve o günlerdeki 
devletler hukukunda 
azınlık lehine önemli 
değişiklikler yapılması 
gibi nedenler etken 
olmuştur. Ayrıca savaş 
sonrası Bulgaristan’ın 
imza ladığ ı  Neu i l l y 
Antlaşması, Bulgaristan 
Türk azınlığının dini, 
kü l türe l  ve  eğ i t im 
alanındaki haklarını 
teminat altına alan 
hükümlerde içermekte 

ve  bu  du r um  da 
aynı dönemde bölge 
Türk le r ine  yöne l i k 
Bu lgar  po l i t ikasını 
etkilemektedir.
21 Temmuz 1921’de 

yürürlüğe giren Bulgar 
Mil l i  Eğit im Yasası 
Türk okullarıyla ilgili şu 
yenilikleri içermektedir: 
ay r ı  b i r  m ü f e t t i ş 
a t a n m a s ı ,  2 0 ’d e n 
fazla okulu bulunan 
encümenlerin birer orta 
ve ilk okul öğretmeni 
seçmesi, Bulgarca eğitim 
yapma zorunluluğunun 
kalkması, okul fonları 

oluşturulması, okul ve 
okul yapımına devlet 
desteği sağlanması. 
1 9 2 1 / 2 2  e ğ i t i m 
döneminde Bulgaristan 
Türklerinin okul sayısı, 
1712 ’ye ulaşmıştır. 
Bu dönemde ayrıca 
Şumnu’da bir  Türk 
öğretmen okulu açılmış, 
Türk  öğretmenlere 
m e s l e k i  k u r s l a r 
düzenlenmiş ve yine 
Şumnu’da din adamı 
yetiştiren bir İlahiyat 
(Nüvvab) okulu açılma 
hazırlıkları başlamıştır.
1923’de yapılan bir 

darbe ile Bulgaristan’da 
Ç i f tç i  hükümet in in 
devr i lmesi  sonrası 
yönetime faşist bir 
idare geçmiş ve ortaya 
at ı lan “Bulgar istan 
Bulgarlarındır” sloganı 

i le tekrar Türk lere 
y ö n e l i k  b a s k ı l a r 
ar tmıştır.  Bu faşist 
yönetimin 1930 sonrası 
Türkleri cahil bırakma 
amaçlı kararları şöyle 
özetlenebilir: gerekli 
tüm yasal tedbirlerin 
alınması,  okul larda 
verilen bilgilerin en basit 
seviyede tutulması, dini 
eğitime ağırlık verilmesi 
ve Türk okullarında 
g ö r e v l i  B u l g a r 
öğretmenlerin istihbarat 
amaçlı tutulması. Yine 
bu dönemde 1926’da 
ilk mezunlarını veren 

ve 1947 yılına kadar 
hayatını sürdüren Şumnu 
İlahiyat Okulu, öğretmen 
o ku lunun  19 28 ’de 
kapatılmasından itibaren 
daha çok öğretmen 
yetiştirme amaçlı görev 
icra etmiştir.
1920’lerde Bulgaristan 

Türkleri, Müftülük ve 
Tü r k  Ö ğ re t men le r 
B i r l iğ i  vası tası  i le 
ü l k e  d ü z e y i n d e 
örgütlenmişlerdi. II. 
Dünya Savaşı öncesi 
Bulgaristan’da 25 olan 
müftü sayısı bu savaş 
esnasında işgal edilen 
topraklarla birlikte geçici 
olarak 40’a çıkmıştır. 
Ancak savaş sonrası 
komünist dönemde bu 
sayı sürekli azaltılarak 
1959’da 6’ya indirilmiştir. 
Ayrıca II. Dünya Savaşı 

s o n r a s ı  d ö n e m d e 
müftüler, hükümetçe 
atanan birer kukla 
durumundadır. 1938’den 
itibaren müftülerin hukuki 
yetkileri kaldırılmıştır. 
Türk Öğretmenler Birliği, 
bir lik ve beraberliği 
geliştirme ve eğitim 
kalitesini yükseltmenin 
y a n ı  s ı r a  T ü r k 
çocuklarının milliyetçi, 
Türklük şuuruna sahip 
ve Türkiye’ye bağlı bir 
nesil olarak yetiştirilmesi 
çabası içindeydi. Ayrıca 
bu birlik, Türkiye’deki 
gelişmelere paralel 
Temmuz 1928’de ülke 
çapında Türk okullarında 
Latin alfabesi ile eğitime 
geçme kararı aldı ve 
bu konuda hazırlıklara 
başladı. Ancak Bulgar 
Milli Eğitim Bakanlığı, bu 
girişimi 10 Ekim 1928’de 
yayınladığı bir genelge 
ile dört sene müddetince 
yasakladı. Bunu üzerine 
B u l g a r i s t a n  Tü r k 
Öğretmenler Birliği ve 
Türkiye hükümeti, Bulgar 
hükümet i  nezdinde 
girişimlerde bulunarak 
b u  e r t e l e m e d e n 
vazgeçilmesini talep 
et t i ler.  Bu çabalar 
neticesinde kısa bir süre 
sonra Türk okullarında 
L a t i n  a l f a b e s i n e 
geçme ertelemesinden 
vazgeçildi.  Böylece 
1928/29 öğretim yılından 
itibaren yeni alfabeye 
geçildiği gibi Bulgaristan 
Tü r k l e r i  a r a s ın d a 
da Millet Mektepleri 
(yaşlı nesle yeni yazıyı 
öğretmeyi amaçlayan) 
yaygınlaştı ve Türk 
Basını da yeni harfleri 
kullanmaya başladı. Türk 
Öğretmenler Birliğinin 
faaliyetleri, 1933 sonrası 
yasaklanmıştır.
D e v a m ı  g e l e c e k 
sayıda

Geçen sayıdan devam
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Batı Trakya Türk Cumhuriyeti döneminde 
Kırcaali Yöneticileri
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Süleyman ustanın ayakkabıcılık zanaatına sevgisi
62 yaşındaki Süley-

man Miman Süleyman, 
Kırcaali’de “GRAND” ma-
ğazası binasında bulunan 
atölyesinde ayakkabıcılık 
zanaatını sürdürüyor. 
Kendisi zanaat sevgisini, 
“Bir daha dünyaya gelir-
sem, gene pabuççu olmak 
isterdim” sözleriyle ifade 
ediyor. Toplam 42 yıldır 
ayakkabıcılıkla ekmeğini 
kazanıyor. Bol müşteri-
lerini, kaliteli malzeme 
kullanması ve işine gös-
terdiği özenti ile kazandı-
ğını söylüyor. Yaptığı işine 
garanti verdiğini belirtiyor. 
İş hayatının başından beri 
aynı müşteriler tarafından 
tercih edilmesini örnek 
gösteriyor. Ödeme konu-
suna gelince iki tarafın da 
memnun kalmasına dikkat 
ediyor. Öyle ki, kendi ifa-
desince, alanın da, sata-
nın da gönlü olsun. Bir de, 

“Müşteri ayrımı yapılmaz, 
hepsine bir davranacak-
sın, kendine gibi hizmet 
edeceksin” diye adeta 
acemi meslektaşlarına 
tavsiyede bulunuyor. Sa-
dece Pazar günleri din-
lenen usta, ayakkabıdan 
başka çanta, ceket ve deri 
kullanılan her şeyin ona-
rımını yapıyor. Erkekler 
için 39 ile 48 arası beden 
büyüklüğünde, kadınlar 
için de 35’ten 43 numara-
ya kadar 10-15 ayakkabı 
modeli siparişleri yerine 
getiriyor. Daha çok erkek 
olan müşterileri asıl ayak 
kokusunu önleyen hakiki 
deriyle yapılan ayakkabı-
lar için ona başvuruyorlar. 
Usta, aldığı siparişleri 3-4 
günde yerine getiriyor. 

Ayakkabıcılık zanaatına 
kendi kendine yönelen 
Süleyman usta, çok me-
rakla öğrendiğini söylüyor. 
Kullandığı deri, gön, altlık, 
hazır ökçe, tutkal gibi mal-
zemelerini Sofya, Plovdiv, 

Ruse, Gabrovo gibi şehir-
lerden satın alıyor. Sırası-
na göre müşterilerinin sa-
yısı günde 10 ile 40 arası 
değişiyor. Ayakkabıcı, “Bu 
zanaatla zengin olmazsın, 

fakat aç da ölmezsin” di-
yor. Gençlerin bu zanaata 
fazla ilgi göstermedikleri-
ni düşünüyor. Kendisinin 
ayakkabıcı olarak yetiştir-
diği 16 çıraktan çoğunun 

yurtdışında bulunduklarını 
söylüyor. 

Çerna skala (Karaka-
ya) köyünde doğan usta, 
ilköğretimini yakın Ohlü-
vets okulunda gördükten 

sonra Dimitrovgrad’ta 
ayakkabıcılık zanaatı üze-
re 2 yıl öğrenim görüyor. 
Pratiği Haskovo “Biser” 
fabrikasında ve Tatiyos 
adında bir Ermeni ustası-
nın yanında 6 ay çıraklık 
yaparak görüyor. 1969 yı-
lında Kırcaali’ye yerleşiyor 
ve “Trakya” fabrikasında 
işe başlıyor. Orada yakla-
şık 25 yıl çalışıyor. Daha 
sonra Momçilgrad kasa-
basında bulunan eskiden 
TPK “İzkustvo” kooperati-
finde 14 işçinin 10 yıl us-
tabaşılığını yapıyor. Son 
8 yıldan beri Süleyman 
usta Kırcaali’de, zanaatı 
ondan kapan eşi Fatma 
ise Momçilgard’ta kendi 
iş yerlerinde çalışıyorlar. 
Kırk yıllık hayat arkada-
şı, evliliğin başından beri 
Süleyman ustanın bir de 
iş arkadaşıdır. İkisi üç kız 
evlada sahip, dört toruna 
ve doğmak üzere olan bir 
toruna seviniyorlar.

Resmiye MÜMÜN

Totü Mladenov, asgari ücretin yükselmesi 
için gereken parayı bulduğunu söyledi

Emek ve Sosyal Politika 
Bakanı Totü Mladenov ba-
sına, “1 Temmuz’dan itiba-
ren asgari ücretin 240’dan 
270’e yükseltilmesine im-
kan verecek mali araçlar 
sağlandı. Böylece Mali 
Bakan’a karşı üstlendiğim 
asgari ücretin yükseltilme-
si için gereken 7,5 milyon 
levayı sağlama vaadini 
yerine getirdim” diye bil-
dirdi. Mladenov, Genel İş 
Müfettişliğinin geçen yıl 
kestiği ceza ödemelerin-
den 5 milyon leva, bu yılın 
ilk üç ayında ise 3 milyon 
levadan fazla para topla-
dığını açıkladı. 

Daha önce Mali Bakanı 
Simeon Dyankov, “Eğer 
Totü Mladenov asgari üc-
reti yükseltmek istiyorsa, 
bunun için para bulsun” 
demişti. Fakat Dyankov, 
2011 yılı devlet bütçesin-
de belirlendiği gibi emekli 
maaşları ve asgari ücret-
te artış olmayacağından 
emindi. Mart ayının ba-
şında Mali Bakanı yine 
de gıda ve akaryakıtlar-
da oldukça pahalılaşma 
olması yüzünden emekli 
maaşlarında yükseltilme 
mümkün olduğunu ifade 
etmişti, fakat asgari ücre-
tin kesinlikle değişmeye-
ceği kanaatindeydi. 

T o t ü  M l a d e n o v , 
Haskovo’da gazetecile-
re Üçlü İşbirliği Ulusal 
Kurulu’nda asgari ücretin 
yükselmesine dair görüş-
melerin başladığını bildir-
mişti. 

Bakan, “Maaşlar emeğin 
verimliliğine göre belirle-
niyor ve geçen yıl emek 
verimliliğinin yaklaşık %7 
yükselişine göre, bu ko-
nuda tartışma yapmak 
için iyi zemin olduğunu 

düşünüyorum. Bundan 
sonra kolektif iş müzake-
releri aracılığıyla sendika-
cılar ve işverenler belirli iş 
alanında ekonomi durum 
ve emek verimliliği temeli 
üzere gelirleri telafi etme 

imkanları aramaları gere-
kiyor” dedi. 

B a k a n  M l a d e n o v 
Haskovo’da, Emek ve 
Sosyal Politika Bakanlı-
ğının yerel şube müdürle-
riyle, Ulusal Sigorta Ensti-
tüsü ve sendikacılarla gö-
rüşmeler yaptı. Öte yan-
dan emekliler, hükümetin 
sosyal politikasına karşı 
protesto gösterisi düzen-
lediler. Protestocular ta-
leplerinde emekli ve işçi 
maaşlarının %30 yüksel-
tilmesini istediler. Bakan 
protestocu temsilcileriyle 
görüştü ve onlar kendi-
sine isteklerinin içerdiği 
deklarasyon sundular.

Çetin Kazak, yaklaşan seçimler hakkında konuştu
Forte radyosundaki 

‘Onuncu şehir’ prog-
ramına katılan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi /
HÖH/ Milletvekili Çetin 
Kazak önemli açıkla-
malarda bulundu. Yak-
laşan yerel seçimlerde 
HÖH partisinin Beledi-
ye Başkanı ve muhtar 
adayları göstereceğini 
belirten Kazak, Şumnu 
için de parantez açtı. 
HÖH’nin Şumnu için de 
Belediye başkan adayı 
belirlemesi gerektiğini 
ve buna partinin gerekli 
kadroya sahip olduğu-
nu belirtti. Bu konudaki 
çalışmaların başladı-

ğını ve adayların HÖH 
partisinin bölgelerdeki 
yöneticileri tarafından 
belirleneceğini bildirdi. 
Bu yıl Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde partiden 
bir aday olabileceğini de 
sözlerine ekledi. Şu an 
için bir isim açıklamanın 

mümkün olmadığını be-
lirten Kazak, isim konuş-
mak için çok erken oldu-
ğunu belirtti. 2007 yılın-
daki seçimlerde HÖH 
partisindeki büyümenin 
hissedildiğini ve ilerdeki 
seçimlerde daha ciddi 
başarılar elde edebile-
cek durumda olduklarını 
da paylaştı. Program es-
nasında Kasım Dal du-
rumu hakkında sorulan 
soruya ise “çok ciddi bir 
darbe” olarak nitelendir-
di. Çetin Kazak partinin 
şu an zor bir dönemden 
geçtiğini ve bunu mutla-
ka atlatacağını belirtti.
    Fevzi EHLİMAN

AB fonlarından alınan 
paraların %11’i ödendi

Avrupa Birliği (AB) Konularından Sorumlu Ba-
kan Tomislav Donçev, çeşitli projeler üzere Avrupa 
programlarınca alınan paraların yaklaşık %11’in 
ödendiğini bildirdi. Bakan, 2015 yılına kadar ülke-
nin bu fonlardan alınacak paraların % 98’e ulaşa-
cağını vaat ediyor, fakat hesapların kapatılmasının 
2017 yılına kadar uzamasını tahmin ediyor. 
Donçev, “2015 yılına kadar %100’den fazla da 

para alabiliriz, fakat eğer gerektiği gibi harcamaz-
sak, bir kısmını geri iade etmek zorunda kalabili-
riz” diye hatırlattı. 
Bakan, bu yüzde oranının önceki dönemlerde AB 

fonlarından para alınmasıyla kıyaslanınca birkaç 
misli artış gösterdiğini belirtti. Donçev, “Çoğu za-
man Bulgaristan’ı başka ülkelerle kıyaslıyorlar, fa-
kat bana göre kendi kendimizle yarışmamız gere-
kiyor, çünkü en önemli sonuç yüzdenin büyüklüğü 
değil, bu yüzdenin her Bulgaristan vatandaşının 

hayatını iyi yönde etkilemesidir” diye yorumladı. 
Bakan, AB fonlarından para alımında başarının 
%98’e ulaşmak değil de, her vatandaşın bu para-
ların etkisini olumlu bir şekilde hissetmesi kanaa-
tini paylaşıyor. 
Donçev, “AB mali kaynakların sayesinde 

Bulgaristan’ın idari sisteminde reform yapıldı, fa-
kat çok az insan bunu fark edebildi” dedi. Bakan’ın 
ifadesine göre, Bulgar devleti her zamankinden 
daha fazla vatandaşın normal hayat sürebileceği 
ortamı yaratmayı başarmıştır.                       KH
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Blagoevgrad’lı avukatlar stajlarını Bursa´da yapıyor
Stajer Avukat Değişim 

Programı kapsamında 
Blagoevgrad Barosu 
Başkanı Avukat Emil 
Yadkov ve beraberindeki 
heyet, Bursa Baro Baş-
kan Vekili Şerafettin İr-
miş ile birlikte Bursa Va-
lisi Şahabettin Harput´u 
ziyaret etti. Türkiye´deki 
hukuk sistemini yakın-
dan tanımak amacıyla 
Bulgaristan’dan Bursa´ya 
gelen heyeti makamında 
ağırlayan Vali Harput, 
Bulgaristan ile Türkiye 
arasında çok köklü bir 
geçmiş olduğunu belirt-
ti. Dünyadaki hukuk sis-
teminin insanlığın ortak 
hedefini amaçladığını 
belirten Vali Harput, şun-
ları söyledi: "İnsanlığın 

ortak hedefi olan evren-
sel hukuk normları içe-
risinde barış, özgürlük, 
insan hakları ve huku-
kun üstünlüğü konuları 
geçmişten beri uygulana 
gelen sistemler olsa da 
bütün sistemlerin hedefi 
insanı mutlu kılmak. Bu 
çerçevede toplumların 

en önemli meslek men-
subu hukukçu kimliği ile 
avukatlardır. Bu ziyareti 
böylesine önemli bir gö-
revi yüklenen meslek 
mensuplarının birbirleri 
ile güçlü bir dayanış-
ma içerisinde olması 
açısından çok anlamlı 
görüyorum. Bu ziyaret 

karşılıklı ilişkilerimize de 
güç katacaktır. Bu işbirli-
ği geleceğe yönelik bazı 
ilişkilerinde basamakları 
olacaktır." Bir sene önce 
Bursa Barosu ile Blago-
evgrad Barosu arasında 
dostluk ve işbirliği proto-
kolü imzaladıkların belir-
ten İrmiş, "Bu protokolün 
amacı her iki ülkedeki 
avukatların diğer ülkenin 
hukukunu ve yönetimini 
tanımasıdır. Bu ziyaretin 
5 Nisan'da yapılacak olan 
avukatlar günü içerisine 
olmasını da arzu ettik. 
Kendileri de bu kapsam-
da buradalar, Türk huku-
kunu elimizden geldiği 
kadar kendilerine tanıta-
cağız." diye konuştu.

            Kırcaali Haber

Türk Asıllı Belediye Başkanından, Anadolu Lisesi Proje Ekibine Sıcak Karşılama
Çorum Anadolu Lisesi 

proje grubu, Avrupa Birliği 
Hayatboyu Öğrenme /Co-
menius proje gezileri kap-
samında Razgrad Bölgesi 
Kubrat şehrinin Türk asıllı 
Belediye Başkanı Remzi 
Halilov ‘u ziyaret etti.

Çorum Anadolu Lise-
si Coğrafya Öğretmeni 
Sönmez Yanardağ ve İn-
gilizce Öğretmeni Şeyda 
Sanlı’nın hazırladığı “Te-
miz Denizler İçin Temiz 
Nehirler” konulu proje ça-
lışmasında ortak olarak 
bulunan Kubrat Şehri Hris-
to Botev lisesi’nin konuğu 
olarak Bulgaristan’a gelen 
Coğrafya Öğretmeni Sön-
mez Yanardağ, öğrenciler 
Ömer Faruk Daşdemir, 
Ömer Faruk Çekilmiş, 
Elçin Gülbahçe,Kübra 
Kazancı ve Erdem Çal, 
Belediye Başkanı Remzi 
Halilov ‘u ziyaret ederek, 
Çorum’dan getirdikleri he-
diyeleri verdiler.

Çorum’un, coğrafi konu-
mu ve Türkiye ekonomi-
sine katkıları konusunda 
Remzi Halilov’a bilgiler 
veren Yanardağ, Kubrat’ta 
kendilerini Türkiye’de gibi 
hissettiklerini, güzel anı-
larla Çorum’a dönecekle-
rini söyledi.

Kubrat Belediye Başkanı 
Remzi Halilov; Deliorman 
Bölgesi’nin tarihten beri 
Balkanların en önemli ta-
rım alanı olduğunu belirte-
rek, Kubrat ‘ta Türklerin ve 
Bulgarların, geçmişte ya-
şanan acıları unutup, dost 
ve kardeşçe yaşadıklarını, 
ayrıca Kubrat Türklerinin 
Türkiyeli soydaşları ile 
bağlarını asla kopartma-
dıklarını, her yıl düzenle-
dikleri Folklor Festivali’ne 
Türkiye’nin özellikle Mar-
mara Bölgesi’ndeki kent-
lerinden Folklor Ekiplerini 
misafir ettiklerini, gelecek 
yıllarda Çorum’dan da 
Folklor ekiplerini Kubrat a 

beklediklerini belirtti.
Başkan Halilov, ayrıca 

her yıl yerel olarak Kari-
katür Festivali düzenle-
diklerini belirterek, Kari-
katür Sanatçısı Sönmez 
Yanardağ’dan bu güne 
kadar yerel olarak ger-

çekleştirdikleri Karikatür 
Festivallerinin Uluslar ara-
sı Karikatür Festivali’ne 
dönüşmesi için destek 
istedi. Yanardağ, Nisan 
ayının ikinci haftası Kub-
rat ta gerçekleştirilecek 
karikatür festivaline kari-

katürlerini göndereceğini, 
gelecek yıl Kubrat Kari-
katür Festivalinin Ulusla-
rarası hale gelmesi için, 
elinden gelen çabayı gös-
tereceğini söyledi.

Kubrat Belediye Başka-
nı Remzi Halilov, Avrupa 

Birliği’nin maddi olanakla-
rından henüz faydalanma-
ya başladıklarını, kenti di-
ğer yerleşimlere bağlayan 
karayollarının yenilenmesi 
ile başlayan Avrupa Birliği 
maddi desteğinin, oluştu-
rulmakta olan projelerle 
artacağına inandığını be-
lirterek, Türkiye’den özel-
likle Bursalı Sanayicilerin 
gözdesi olmaya başla-
yan Kubrat’a yatırım için 
Çorumlu Sanayicileri de 
beklediklerini belirtti.

R e m z i  H a l i l o v , 
Çorum’dan gelen Ana-
dolu Lisesi öğretmen ve 
öğrencilerine, Kubrat’ı 
unutmamaları için kenti 
tanıtıcı hediyeler verdi. 
Halilov ayrıca, Coğrafya 
Öğretmeni Sönmez Ya-
nardağ aracılığı ile Çorum 
Belediye Başkanı Muzaf-
fer Külcü’ye selamlarını 
göndererek, kendisini 
Kubrat’ta misafir etmekten 
mutlu olacaklarını belirtti.

Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç 
Bulgaristan’ı ziyaret etti
Bulgaristan Anayasa 

Mahkemesi Başkanı 
Evgeni Tançev'in da-
vetlisi olarak üç gün-
lük resmi ziyaret için 
Bulgaristan'da bulu-
nan Türkiye Anayasa 
Mahkemesi Başkanı 
Haşim Kılıç, temas ve 
incelemelerini tamam-
ladı. 
Ziyaret sırasında iki 

ülke anayasa mahke-
meleri arasında işbir-
liği protokolü imzalan-
dı. Protokol, anayasa 
mahkemeleri üyeleri-
nin karşılıklı ziyaret-
leri ile bilgi ve tecrübe 
paylaşımı yapılarak 
ilişkilerin geliştirilme-
sini öngörüyor. 
Haşim Kılıç,  A A 

muhabirine yaptığı 
açıklamada, ziyareti-
nin verimli ve yararlı 
geçtiğini belirterek, 
"Bulgaristan Anaya-
sa Mahkemesi ve di-
ğer yüksek yargı or-
ganlarının faaliyetleri 
hakkında detaylı bilgi 
edinme fırsatı bulduk” 
dedi. 
Türkiye'de Anaya-

sa Mahkemesinin 50 
yıllık mazisi bulundu-
ğunu ve Avrupa'da ilk 
kurulan anayasa mah-
kemeleri arasında yer 

aldığını kaydeden Kı-
lıç, ciddi bir birikim sa-
hibi olduklarını ve bu 
birikimin ilgi çektiğini 
söyledi. 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanlığı dönemin-
de dış ilişkilere büyük 
önem verdiğini ifade 
eden Kılıç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Şu ana kadar Bulga-

ristan dahil 14 ülkenin 
anayasa mahkemele-
riyle işbirliği protokol-
leri imzaladık. Hakim-
lerimiz, raportörlerimiz 
karşılıklı ziyaretlerde 
bulunarak, o ülkenin 
anayasa mahkeme-
sinin çalışmaları hak-
kında ayrıntılı bilgiler 
alıyorlar. Önümüzdeki 
günlerde Fransa ve Al-
manya anayasa mah-
kemeleriyle de işbirliği 
protokolleri imzalama-
yı planlıyoruz. 
Bütün dünyada ana-

yasa mahkemeleri, 
insan onurunu yücelt-
mek, temel hak ve öz-
gürlükleri güvence al-
tına almak için vardır. 
Dolayısıyla biz, yaptı-
ğımız her hizmetin in-
sanlığa katkı sağlaya-
cağına inanıyoruz." 
 
BİREYSEL BAŞVURU

 

Bulgaristan Anaya-
sa Mahkemesiyle iş-
birliğini daha da ge-
liştirmek istediklerini 
belirten Haşim Kılıç, 
"Bulgaristan Anayasa 
Mahkemesi, özellikle 

Türkiye'de son anaya-
sa değişikliğiyle öngö-
rülen bireysel başvuru 
konusuyla çok ilgile-
niyor. Bireysel baş-
vurunun Türkiye'deki 
hukuksal yapısını in-

celemek istediklerini 
söylediler. Sanıyorum 
Bulgar istan'da da 
anayasa mahkeme-
sine bireysel başvuru 
gündeme gelecek. Bu 
konuda biz kendilerine 
gerekli bilgileri verdik" 
diye konuştu. 
Ziyareti sırasında 

Cumhurbaşkanı Ge-
orgi Pırvanov, Parla-
mento Başkanı Tsets-
ka Tsaçeva ve Adalet 
Bakanı Margarita Po-
pova ile de görüşme-
ler yaptığını kaydeden 
Haşim Kılıç, bu gö-
rüşmelerde özellikle 
Bulgaristan'da yaşa-
yan Türklerin sorunla-
rını dile getirdiğini söy-

ledi. Kılıç, "Geçmişte-
ki olayların kurulmuş 
olan dostlukları boz-
maması gerektiğini, 
bu konularda hassas 
davranılmasının uyun 
olacağını dile getir-
dim. Anayasa Mahke-
mesi veya diğer yargı 
kuruşlarının bu konu-
lardaki görüşlerini si-
yasiler çok daha fazla 
önemsiyorlar" dedi. 
Ziyaretinin son günde 

Filibe kentine incele-
melerde bulunan Ha-
şim Kılıç, Türkiye'nin 
Filibe Başkonsolos-
luğunu ziyaret etti ve 
kentin tarihi ve turistlik 
yerlerini gezdi. 
                           aa
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Gençler, Kamu Denetçisi Hakif Emin ile üç kurumu izlediler
Kırcaali Çocuk ve 

Gençler Parlamentosu 
üyeleri, Kamu Denetçi-
si Hakif Emin ile birlikte 
Ulusal Gelir Ajansı’nın 
bölge şubesini, Kır-
caali Belediyesi’nin 
Enformasyon Merke-
zini ve Belediye Tarım 
Şubesi’nin çalışmalarını 
denetlediler. İki gün bo-
yunca gençler, “Gençler 
Harekette” programınca 
finanse edilen “Benim 
Haklarım-Avrupa Birliği 
Vatandaşının Sorumlu-
luğu” projesi dahilinde 
bu üç kurumun çalışma-
larını gözleyip, faaliyetini 
tasvir ettiler. Kurumların 

izlenmesine toplam 25 
genç katıldı. Gençlerin 
raporları üzere Kırcaa-
li Denetçisi özel bülten 
hazırlayacak. 
Kırcaali Çocuk Merke-

zinde, Çocuk ve Genç-
ler Parlamentosu So-
rumlusu Neli Karabaşe-
va, “Çocuk ve Gençler 
Parlamentosu üyeleri, 
Hakif Emin ile müşte-
rek yaptığımız çalışma 
imkanı buldukları için 
memnuniyet duydular” 
diye belirtti. 
Proje, Burgas’ta genç-

ler tarafından hazırlan-
mış ve partner olarak, 
Burgas, Vidin, Kazanlık 

ve Kırcaali Çocuk ve 
Gençler Parlamentoları 
ve Kamu Denetçilerini 
içeriyor. Kırcaali’de pro-

je üzere çalışma Hakif 
Emin tarafından destek-
leniyor. 
Proje üç aşamada 

gerçekleştiriliyor. Birin-
ci aşamada kurumların 
gençler tarafından iz-
lenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca şiddet ve saldır-
ganlık da izlenecek. 
Projenin ikinci aşama-
sında Burgas’ta “Suçlu 
Umursamama” başlığı 
altında gençler forumu 
gerçekleştirilecek. O 
zaman partnerlerin her 
biri gördüğü faaliyeti 
rapor edecek. Etkinlik 
yuvarlak masa toplan-
tısı şeklinde geçecek. 
Üçüncü aşamada ise 
proje, partnerlik yapan 
şehirlerdeki okullarda 
görülen iyi eğitim uy-
gulamalarını yaymayı 
ve popülarize etmeyi 
içeriyor. 
       Kırcaali Haber

İstihbaratla bağlantılı diplomatlar geri çağrılıyor
Bulgaristan Dışişleri Ba-

kanlığı Doğu Bloku'nun 
çöktüğü 1990 yılı öncesi 
eski komünist istihbarat 
teşkilatı için çalışan ve 
şu anda Türkiye de dahil 
olmak üzere yurt dışında 
görev yapan Bulgar diplo-
matları geri çağırıyor.

Bulgaristan'da eski ko-
münist istihbarat teşkila-
tının dosyaları ile görevli 
kurum, geçtiğimiz Aralık 
ayında sosyalist rejimin 
yıkılmasının ardından 
yur tdışında görev ya-
pan Bulgar büyükelçi ve 
konsolosların neredeyse 
yarısının, eski komünist 
istihbarat teşkilatı için 
çalıştıklarını açıklamıştı. 
Anayasaya göre bu dip-
lomatları görevinden az-
letme yetkisi Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Georgi 
Pırvanov'a ait. Ancak Pır-
vanov şimdiye kadar buna 
yanaşmadığı için Dışişleri 
Bakanı Nikolay Mladenov 
bu işi kendi yöntemleriyle 
çözmeye karar verdi.

Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı Nikolay Mladenov 
yurt dışında görev yapan 
üst düzey 37 diplomatı 
geri çağırmaya hazırla-
nıyor. Dışişleri bakanlığı 
sözcüsü Vesela Çerne-
va bu kişilerin hepsinin 
sosyalist rejim sırasında 
eski komünist istihbarat 
teşkilatı için çalıştıklarını 
kaydetti.

Geçtiğimiz Aralık ayın-
da eski komünist istihba-
rat teşkilatının dosyaları 
ile görevli kurum 400'den 
fazla üst düzey Bulgar dip-
lomatın geçmişlerini araş-
tırmış ve bunların yaklaşık 
yarısının sosyalist rejim 
sırasında devlet istihbarat 
veya askeri istihbarat teş-
kilatında çalıştığını ortaya 
çıkarmıştı. Bu diplomatla-
rın arasında yurtdışında 

aktif görev yapan 37 elçi 
ve Bulgar temsilci de bu-
lunuyordu.

Karar Ocak ayında çıktı

Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Çerneva Deutsche 
Welle'ye verdiği demeçte 
"Şu anki büyükelçi ve da-
imi temsilcilerimizin yak-
laşık yüzde 40'ının eski 
komünist istihbarat teş-
kilatı ile bağlantılı isimler 
olduğunu öğrenmek bizi 
de hayrete düşürdü" açık-
lamasına yer verdi.

Bulgar parlamentosu 
Ocak ayında eski komü-
nist istihbarat teşkilatı ile 
bağlantısı olan diplomat-
ların yurtdışındaki görev-
lerinin sona erdirilmesi 
gerektiğine karar verdi. 
Ancak Anayasaya göre 
üst düzey diplomatları 
görevinden azledebile-
cek tek isim Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Georgi 
Pırvanov ve Pırvanov 
diplomatları görevden 
almaya yanaşmıyor. Zira 
Pırvanov'da eski komü-
nist istihbarat teşkilatı ile 

bağlantılı olmakla suçla-
nan isimler arasında yer 
alıyor.

Eski komünist istihbarat 
teşkilatının dosyaları ile 
görevli kurum 2007 yılın-
da bu kuşkuların yersiz 
olmadığını ortaya koymuş 
ve cumhurbaşkanının is-
tihbarat teşkilatıyla bağ-
lantısını doğrulamıştı.

İş gezisi bahanesi

Dışişleri Bakanı Nikolay 
Mladenov bu istenmeyen 
durumu ortadan kaldır-
mak için bu diplomatlar-
dan bazılarını "iş gezisi" 
görünümü altında acilen 
başkent Sofya'ya çağırdı. 
Aralarında Berlin, Atina, 
Pekin, Stockholm büyü-
kelçileriyle BM daimi tem-
silcisinin de bulunduğu 
13 diplomatlık ilk grubun, 
1 Mayıs'ta Bulgaristan'a 
geri dönmesi planlanıyor. 
Diğer bir diplomat grubuy-
sa 1 Haziran'da Sofya'ya 
dönecek. Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Vesela Çer-
neva, Saraybosna, Bern 
ve Vatikan elçilerininse 30 

Hazirandan önce emekli-
ye ayrılacaklarını vurgu-
ladı.

Sözcü yaşanan bu du-
rumun Bulgaristan'ın söz 

konusu ülkelerle ikili iliş-
kileriyle hiçbir bağlantısı 
olmadığının da özellik-
le altını çizdi. Çerneva, 
"Bu durumun elbette ki 
Bulgaristan'ın bu ülke-
lerle ikili ilişkileriyle hiç-
bir ilgisi bulunmuyor. Bu, 
Bulgar toplumunun çok 

uzun zamandan beri ger-
çekleşmesini beklediği bir 
hareket… Bulgar halkının 
yüzde 65'inden fazlası, 
ülkemizin bugün artık bu 
kişiler tarafından temsil 
edilmemesi gerektiği gö-
rüşünde" dedi.

        Kırcaali Haber

Perperek deresindeki su bentle-
rinin fonksiyonları denetlendi

Kırcaali Belediye Baş-
kanı müh. Hasan Azis’in 
emirnamesi ile belirlenen 
ve yine kendileri tarafın-
dan yönetilen denetim 
grubu Gorna Krepost, 
Murgovo, Çiflik ve Perpe-
rek köyleri yakınlarında 
yapılan Perperek deresin-
deki su bentlerini kontrol 
etti. 

Grupta, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Müh. 

Vasil Bobekov ve Müh. 
Katya Mitovska, Kırcaa-
li Valiliği temsilcisi Müh. 
Angel Varelov, Kırcaali 
Su ve Kanalizasyon şir-
keti Müdürü Slavço Slav-
kov, Haskovo’dan Müh. 
Kirilka Mitruşeva, Plovdiv 
Su Havzaları Dairesi tem-
silcisi Müh. Vasil Paşali-
ev, projenin tasarımcıları 

Müh. Serafim Aleksand-
rov ve Gorna Krepost, 
Murgovo, Çiflik ve Perpe-
rek köyleri muhtarları yer 
aldı.

Uzmanlar, Perperek de-
resinde yapılan su bentle-
rini bizzat kontrol ettiler ve 
resmi olarak onaylanma-
ları için hazırlanan proje 
hakkında bilgi aldılar. 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis: 

“Bu çalışma grubunun 
başlıca amacı kurulan su 
bentlerinin amacına uy-
gun olduklarını ve başka 
yapılara zarar vermedik-
lerini kanıtlamaktır. Fakat 
Gorna Krepost, Murgovo, 
Çiflik ve Perperek köyleri 
yakınlarındaki bentlerde 
yaz günleri kuraklık ne-
deniyle su olmadığı da bir 

gerçektir” dedi.
Belediye Başkanına 

göre, şu anda en önemli 
sorun bu bentlerin yıkıl-
ması değil, yasallaştı-
rılması yönünde birlikte 
çalışmalar yapılması ge-
rekiyor. Belediye Başkanı 
daha: “Malesef devlet bu 
bentler için Kırcaali Bele-
diyesini 20 000 Leva ile 
cezalandırmış ve yıkılma-
sını istemiştir” dedi. 

Müh. Azis, yapılan de-
netimden sonra, çalışma 
grubundaki uzmanların 
fikirleri yer alacak proto-
kol hazırlanacağını ve 14 
gün zaman zarfında ilgili 
kurum ve kuruluşlardan 
cevaplar bekleyeceklerini 
belirtti.
          Kırcaali Haber
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Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 65 000 kişi yabancı dil öğretimi görecek
İş Ajansı Müdürü Rositsa Ste-

liyanova, mayıs ayından itiba-
ren çalışan yeni 65 000 kişinin 
ücretsiz yabancı dil veya bilgi-
sayar kullanma kursları göre-
bileceklerini bildirdi. Adayların 
elinde iş anlaşması bulunması 
gerekiyor. 
Bu imkanı “İnsan Kaynakları 

Geliştirme” programının en çe-
kici projesi “Ben yapabiliyorum” 
un devamı olan “Ben daha çok 
yapabiliyorum” şeması sağlı-
yor. Bu şemanın realize edil-
mesi için Avrupa Sosyal Fonu 
Bulgaristan’a 50 milyon leva 
veriyor. 
Kurslara katılanlar, yabancı dil 

bilgisiyle birlikte, bilgisayarda 
metin işleme programları, çizel-
ge yaratmak, veri tabanı oluş-

turmak, bilgi koruma ve yönet-
me, elektronik iletişim kurma ve 
özel yazılımla çalışma becerisi 
edinecekler. Sunum yapma, 
ekiple çalışma ve girişimcilik 

kursları düzenlenmeyecek. 
Meslek öğretimleri, din, sa-

vunma ve kamu güvenliği, ta-
rım ve ormancılıkla ilgili yeterlik 
derecesi kazanma kursları he-

sabına azaltılıyor. 
Verilen paralarla ilk önce ge-

çen eylül ayından beri bekleyen 
29 bin kişinin öğretimi ödene-
cek. Artan paralar yeni öğretim 
kursları adayları için harcana-
cak.
Nisan ayının sonuna doğru, 

çalışan kişiler şeflerinin değer-
lendirmesine göre, yeni mes-

lek öğrenmeye başlayacaklar. 
Bunun için Avrupa Birliği 34 
milyon leva para sağlıyor. Orta 
ve büyük şirketler bu projelere 
kendi mali payı ile katılacaklar. 
Küçük şirketlere kolaylıklar ta-
nınacak. Böyle bir proje için en 
çok 391 000 leva harcanması 
öngörülüyor.

                  Kırcaali Haber

Seçim turizminin durdurulması 
amacıyla kanun değişikliği yapılıyor
Millet Meclisi’nin Hukuk Ko-

misyonu ilk görüşülmesinde 
Vatandaşlık Kayıt Yasasın-
da değişiklikler kabul etti. Bu 
karar, 1 Eylül 2010 - 31 Ocak 

2011 arası oturduğu adresini 
değiştirmiş her vatandaşın iki 
ay süre içinde, gerçekten ad-
res değiştirdiğini doğrulaması 
gerekiyor. Amacın iç seçim 

turizmi olarak adlandırılan ola-
yın önü kesilmesi olduğu öne 
sürülüyor. 
Yasada kabul edilen yeni 

metinler, birinin adres değiştir-

mesinin mülkiyet sahipliği gös-
teren belge veya ev sahibiyle 
yapılan noter onayı kira anlaş-
ması veya ev sahibinin şahsen 
yanında bulunmasıyla tasdik 

edilmesi öngörülüyor. 
Her kim bu şekilde bulundu-

ğu adresi doğrulayamazsa, 
taşındığı belediyeye kaydol-
maktan mahrum kalacak ve 
önümüzdeki seçimlerde oy 
kullanamayacak. Vatandaş-
ların kolaylığına Belediyelerin 
Vatandaşlık Kayıt ve İdari Hiz-
met Müdürlüğünden bu işlemi 
yapma zorunluluğunu bildiren 
mektuplar gönderilecek. 
Hukuk Komisyonu Başkanı 

İskra Fidosova, dört ay için-
de yaklaşık 60 bin vatandaşın 
mevcut adresini değiştirdiklerini 
bildirdi. Bölge Kalkınma ve Ba-
yındırlık Bakanlığının tahminle-
rine göre, onların yaklaşık üçte 
biri mevsim işçileri ve tahminen 
sicilden düşecekler. 
Fidosova, göç edenlerin ve 

seçim turistlerinin gerçek sa-
yısının ancak mevcut adresi 
doğrulama süresinden sonra 
kesinlikle söylenebileceğini 
belirtti.

                    Kırcaali Haber

Devlet standartlarına 
uygun ekmek üretilecek 

Nisan ayından itibaren Bul-
gar devlet standardına (BDS) 
göre ekmek üretimi istemleri 
yürürlüğe giriyor. Standart-
lar, “Beyaz Ekmek”, “Dobru-
ca” ve “Diyet Ekmek” olarak, 
Bulgaristan’da üç ana tip ek-
mek için geçerli olup, hazır-
lanmıştır. 
Ekmek ve Tahıl Üreticileri 

Derneğinin Başkanı Georgi 
Popov, “BDS’ne uyulması 
şart değil, fakat standartlara 
göre ekmek üreteceğini bildi-
ren kimselerin onları yerine 
getirmesi zorunludur” dedi. 
O, devlet standartlarına aykı-

rı ekmek üretenlerin 500’den 
10 000 levaya kadar para ce-
zası ödemesi öngörüldüğünü 
uyardı.
Devlet standardına göre 

ekmek, su, un ve maya ile 
hazırlanmalı. Popov, “Ama-

cın üründe yapay maddeler, 
koruyucu, kabartıcı ve başka 
karışımların bulunmamasıdır” 
diye açıkladı. 
Ekmekte tuz, şu anda kul-

lanılan ortalama miktardan 
%16 daha az olacak.

Sigara içilen yerlerin 
denetimlerinde ihlaller 
15 ve 18 Mart arasında Bölge Sağlık Müfettişliğinden uz-
manlar Kırcaali ilinde bulunan yerlerde 227 denetim yaptılar. 
Amaç, Sağlık Yasasında yapılan değişiklikler üzere Bakanlı-
ğın kapalı toplumsal yerlerde ve iş yerleri bulunan binalarda 
sigara içme koşulları ve düzeni belirleyen talimatnamesinin 
yerine getirip getirilmemesi. Müfettişler, yemek ve eğlence 
yerlerini, toplumsal binaları, iş yerlerini, çocuk ve eğitim ku-
ruluşlarını, idari binaları ve taşıt araçlarını denetlediler. Bazı 
denetimlerde İçişleri Bakanlığı, Belediye, “Çocuk Koruma” 
Şubesi, Ulusal Gelir Ajansı ve Bölge Eğitim Müfettişliği tem-
silcileri yer aldılar. 
Gerçekleştirilen denetimler, insan yerleştirme ve barınak yer-
lerinde, tren istasyonu ve otogarlarda, anayurdu ve kreşlerde, 
ilköğretim, lise ve yüksek okullarda, tedavi merkezlerinde, 
idari kurum ve taşıt araçlarında talimatnameye uyulduğunu 
gösterdiler.   Öncelikle köylerdeki restoran ve eğlence yerle-
rine 18 yaş küçüklerin alınması, çalıştırılmamış havalandırma 
sistemi ve etkisini ölçmek için görevlendirilmiş kişilerin bu-
lunmaması gibi talimatnameye aykırı durumlar tespit edildi. 
Bununla ilgili sağlık müfettişleri, firmalara  ihlaller için para 
cezaları kestiler. 
Yasalara göre, firmaların 300’den 1 500 levaya kadar, örgüt-
lerin de 500-10 000 leva arası ceza ödemeleri öngörülüyor. 
Sigara kullanma talimatnamesine uymayan diğer kişileri ise, 
50-300 leva arası ceza bekliyor. Bölge Sağlık Müfettişliği de-
netimlere devam ediyor, bu defa denetimlerde Sağlık Bakan-
lığı talimatnamesinde günün geç ve gece saatlerinde sigara 
kullanılması ile ilgili emirlerin yerine getirilip getirilmediğine 
ağırlık verilecek.

G ü m r ü k l e r d e  c e p 
p a r a l a r ı n ı n  n a s ı l 
harcanacağı sorulacak
Döviz Kanununda değişiklikler yapılması bekleniliyor. Amaç, 

kara para aklama ve terörist örgütleri finanse etmeyi önle-
mek. Bulgaristan Merkez Bankasına (BNB) halka açık ida-
relerin elinde bulundurduğu verilere ulaşım sağlanacak ve 
böylelikle yetkisi artırılacak. Kanunda yapılacak değişiklerle 
15 günlük sürede Bulgaristan Halk Bankasına yabancı ülkede 
açılan herhangi bir hesap ve aracısız satın alınan herhangi 
bir menkul bildirilmesine zorunluluk getiriliyor. Bankalar ve 
BNB yabancı ile yapılan 100 000 levadan fazla herhangi bir iş 
anlaşmasını sicile geçirecekler. Başka bir değişiklik de, yerli 
bankaların yalnız iş anlaşmasının doğrulanmasından sonra 
şirketlerin mülk, hisse, kuruluş ve başka şeyleri satın almak 
için istedikleri ödemeleri yapabilmeleridir. 
Ayrıca yolcular gümrüklerde cep paralarının miktarını ve ne 

için kullanacaklarını izah etmek zorunda kalacaklar. Şu anda 
ise, yalnız 10 000 Euro’dan fazla para bildiriliyor. 
En ufak cep paralarını yoklama amacı kimin yurt dışında 

ne kadar alış-verişte bulunmasını öğrenmektir. Gümrük gö-
revlileri her yolcuyu yoklamayıp, daha çok şık görünümlü iş 
adamlarından paralarını nasıl harcayacaklarını soracaklar.
                                                            
                                                                  Kırcaali Haber
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 Кобиляне – домакин на турнир по народни борби
В дните на ежегодния тра-

диционен събор в кърджа-
лийското село Кобиляне 
на 30 април (събота) ще се 
проведе турнир по свобод-
на народна борба в памет на 
местния треньор и дългого-
дишен състезател по борба 
в „Арда” и бивш кмет на се-
лото Реджеб Емин (Челик). 
Турнирът се организира с 
финансовата подкрепа на 
местни бизнесмени от Тур-
ция. Очаква се в пехливан-
ските схватки да участват 
повече от сто борци от окол-
ните села Бойно, Млечино, 
Боровица, както и от Ардино, 
Кърджали, Асеновград, Ха-
сково, Люлебургаз, Истанб-
ул, Бурса и Измир (Турция), 
разпределени в три катего-
рии – до 65 кг, до 75 кг и над 
75 кг. Организаторите са из-
пратили специална покана 
за участие и на пехливаните 
от известния спортен клуб по 

борба „Крепост” в Стремци с 
президент Велятин Вели. За 
победителите са осигурени 
награди, а за най-добрия 
пехливанин – коч. Ще се 
проведат и схватки с най-
малките.
Кметът на Кобиляне Ерхан 

Изет сподели, че в рамките 
на традиционния събор ще 
бъде организиран и турнир 

по футбол на малки врати-
чки. На призьорите ще бъ-
дат раздадени парични на-
гради, осигурени от община 
Кърджали. В програмата са 
включени още културни про-
яви с участието на групата за 
песни и танци към местното 
читалище „Н.Й.Вапцаров” и 
много музика. 
                  Гюнер ШЮКРИ

Колективът на дирекция „Социално подпомагане” в Ардино посети Гърция
По инициатива на служите-

ли колективът на дирекция 
„Социално подпомагане” в 
Ардино организира през уи-
кенда еднодневна екскурзия 
до Гърция. Шефът на дирек-
цията Цветомир Хаджиев 
сподели, че целта на посе-
щението е бил с опознава-
телен характер. Повечето 
служители за първи път бяха 
в южната ни съседка. Посе-
тихме Ксанти, Кавала, който 
е на брега на Егейско море 
и малкото селце Шахин. В 
Кавала видяхме внушител-
ния и напълно запазен ак-
ведукт Камарес. Строен от 
римляните, после разрушен 
почти до основи и възстано-
вен през 16 век от Сюлейман 
първи. Качихме се и до кре-
постта „Акропола”, откъдето 

най-добре се вижда целият 
град. Там направихме много 
снимки за спомен. Отбихме 
се и до паметника на Мехмед 
Али Паша, който е бил един 
от най-видните личности ро-
дени в Кавала. Посетихме и 
дома му, каза Хаджиев.

Общинската съветничка 
Зюлфие Ибрямова, която е 
началник отдел ‘Закрила на 
детето” към дирекция „Со-
циално подпомагане”също 
сподели своите впечетле-
ния от екскурзията. За пър-
ви бях в Гърция. Приятно бе 
усещането, че сме част от 
Европа, след като на грани-
цата трябваше да се покажат 
единствено личните карти. 
Веднага след като напуснеш 
България си впечатлен от 
белите сгради, подредените 

дворове и чистотата. Особе-
но ми хареса крайбрежният 
град Кавала. Градът е мно-

го чист, а улиците особено 
в стария квартал са пълни 
с цветя. Интересното беше, 

че по улиците непрекъсна-
то се чуваше българска реч. 
Имах чувството, че всеки ту-
рист е българин! Посетихме 
и местният базар. Направи 
ми впечетление, че цените 
на плодовете и зеленчуците 
в цифрово изражение са съ-
щите както у нас, само, че в 
евро. Надявам се в най-скоро 
време отново да посетя Гър-
ция, този път със семейство-
то си.

Служителката Севинч Али-
ева допълни, че никога няма 
да забрави пътуването. Въ-
преки, че беше само за един 
ден, останахме много впечет-
лени от красотата, архитекту-
рата, озеленяването и пер-
фектните пътища в Гърция.

                  Гюнер ШЮКРИ

Математиците от Славейков благодариха на община Кърджали
Учениците от Школата 

по математика при СОУ 
"Петко Рачов Славейков" 
заедно със своя научен 
ръководител Вълчо Мил-
чев се срещнаха с ре-
сорния заместник-кмет 
Елисавета Кехайова, за 
да разкажат впечатле-
нията си от междуна-
родната конференция 
EUROMATH 2011 и да 
изразят своята изключи-
телна благодарност към 
ръководството на Общи-
на Кърджали за подкре-
пата, която им оказва в 

годините. Транспортът 
за транснационалния 
форум в гр. Атина, Гър-
ция, бе организиран с 
финансовата помощ на 
Община Кърджали, за 
да се осигурят всички 
оптимални условия сла-
вейковските математи-
ци да представят себе 
си, училището и града 
си на най-високо ниво 
сред 250-те участници в 
международната конфе-
ренция.
Г-жа Кехайова се запоз-

на с осмокласника Иван 

Герганов и десетоклас-
ничките Маринела Пе-
ткова, Джансуа Али и 
Гюлбеяз Ахмед, участ-
вали в атинския форум. 
Те отговориха с охота на 
въпросите й за преживя-
ванията си по време на 
конференцията, описаха 
обстановката и ползите 
за своето развитие в об-
ластта на математиката 
и социалното общуване. 
Споделиха своето из-
ключително задоволство 
от възможността, която 
им предоставят Община 

Кърджали и СОУ "Петко 
Рачов Славейков" за не-

повторима изява в спе-
циализирана среда от 
най-високо ниво.
Младежите разказа-

ха на г-жа Кехайова за 
наситената си програ-
ма по време на пролет-
ната ваканция, в която 
за тях нямаше почивен 
ден. Буквално един ден 
след пристигането си от 
Атина, те отпътуваха за 
40-та национална кон-
ференция на Съюза на 
математиците в Бълга-
рия, където постигнаха 
небивал успех, спечел-
вайки пълен комплект 
призови места и покани 
за всеки от тях за учас-
тие в триседмичната 
Лятна изследователска 
школа през месец ав-
густ, в която се включ-
ват 20 ученици-матема-
тици от цялата страна. 
За заместник-кмета бе 

извънредно приятно да 
обобщи, че сред най-на-
дарените 20 деца в Бъл-
гария четири са предста-

вители на най-голямото 
кърджалийско училище 
"П. Р. Славейков". Г-жа 
Кехайова поздрави ма-
тематиците-шампиони, 
че в конкуренция с най-
елитните математически 
гимназии постигат тези 
изключителни успехи. 
Обеща им своята под-
крепа и съдействието 
на Община Кърджали 
за бъдещите им изяви, 
в които да доказват на 
света какво могат мла-
дите хора от "града на 
слънцето". Специални 
благодарности поднесе 
заместник-кметът на ръ-
ководителя на Школата 
по математика Вълчо 
Милчев, като му пожела 
учениците му да го над-
минат по знания и пости-
жения. 
   
       Кърджали Хабер

За победителите са осигурени награди, а за най-добрия пехливанин – коч
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 Serdar Ortaç, Bulgarları da mest etti!
Geçtiğimiz günlerde, 

Bulgaristan'ın en be-
ğen i len  ses le r inden 
Emanuela'nın albümünde, 
hem "dansöz" şarkısının 
müziğini, kullanmak, hem 
de düet yapması için ünlü 
sanatçı Serdar Ortaç'a bir 
teklif geldi. Karşılıklı anla-
şıldı.

Klipte de oynama tek-
lifi gelince ünlü sanatçı, 
Bulgaristan'a gitmek üzere 
yola çıktı ve kısa sürede 
klip çekimini tamamlayıp 
Türkiye' ye geri döndü.

Dansöz'ün, Bulgarca 
adaptesi olan “ Pitam te 
posledno ” (Son Kez So-
ruyorum) adlı şarkının, 
klip çekimi aralıksız olarak 
toplam 18 saat devam etti. 
Bulgar yönetmen Yordan 
Petkov ve sanat yönet-
meni Avgustina Markova 

tarafından çekilen bu klip-
te, Bulgaristan'ın en ünlü 
6 bayan dansçısı da yer 
aldı.

Serdar Ortaç, hem Bul-
garca telaffuzundaki us-
talığı ve yeteneği ile hem 
de klipteki performansıyla 
çekim ekibin hayranlığını 

kazandı.
Klibin henüz yayına gir-

memesine rağmen, şim-
diden, Bulgar televizyonu 
Fan TV'de yayınlanan 
kamera arkası görüntüle-
ri, ilk günde Internet üze-
rinde on binlerce hayran 
tarafından tıklandı.

Kırcaalili Öğretmenler, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiler
K ı r c a a l i  v e 

Mestanlı’dan Bursa’ya 
giden öğretmenler, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
engelli vatandaşlara yö-
nelik çalışmalarıyla ilgili 
bilgi edindiler.
Kırcaali ve Mestanlı 

kentlerinden Bursa’ya 
giden Nadejda ve Diga 
okullarının öğretmen-
leri, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’ni ziyaret 
etti.
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin tarihi be-
lediye binasında, Yazı 
İşleri ve Kararlar Daire 
Başkanı Neşet Çakmak-
lı tarafından ağırlanan 
heyet, Otistik Çocuklar 
Eğitim Merkezi (OÇEM) 
işbirliğiyle Bursa’daki 
okullarla ortak projeler 

gerçekleştirmek ama-
cıyla kente geldiklerini 
ifade etti. Kırcaali Na-
dejda Okulu öğretmen-
leri Özcan Şükri Ahmet, 
Katya Stankova Geor-
giva, Svetoslava Geor-
gieva Tsepenişeva ve 
Türkyan Mümün Şükri 
ile Mestanlı Diga Okulu 
öğretmenleri Vanya Na-
idenova Petrova, Sem-

ra Hamdi İsmail, Meral 
Ahmet Mehmet ve Ay-
sel Ahmet Emin, Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
engelli vatandaşlarla il-
gili çalışmaları hakkında 
Çakmaklı’dan bilgi aldı.
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin engelli 
vatandaşların reha-
bilitasyonuna yönelik 
önemli adımlar attığını 

belirten Çakmaklı, “En-
gelli hemşehrilerimizi 
rehabilite ederken, ai-
lelerine de sosyal des-
tek veriyoruz. Belediye 
çatısı altında Engelliler 
Şube Müdürlüğü kur-
duk. Tüm şehirde en-
gellilerin rahat hareket 
edebilmelerini sağlaya-
cak projeleri hayata ge-
çiriyoruz” diye konuştu.

Çakmaklı herkesin bi-
rer engelli adayı olduğu-
nu hatırlatarak, engelli 
vatandaşlara gereken 
desteğin her zaman 
verileceğini ifade etti. 
Çakmaklı, tarihi binayı 
gezdirdiği konuklarına 
Bursa’ya özgü hediyeler 
de verdi.

       Kırcaali Haber


