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Rahmet ve Mağfiret ayı  Ramazan 
Muhterem Din Kardeşlerim!
On bir ayın sultanı, evveli rahmet, ortası 

mağfiret,sonu cehennemden azad etme 
özelliği olan Ramazan ayını yeniden idrak 
etmenin (misafir etmenin) sevinç ve huzu-
runu yaşıyoruz.  

Sayfa 2’de

Kırcaali'de Coşkun Sabah Konseri
İstanbul Bayrampaşa 

Belediyesi'nin Balkan-
larda Ramazan ve Kar-
deşlik Sınır Tanımaz 
etkinliği çerçevesinde 
Kırcaali'de 2000 kişiye 
iftar yemeği verilecek. 
Kırcaali Türk Kültür 

ve Sanat Derneği'nin 
partnerliğiyle yapılan 
etkinlikte Kırcaali Türk 
Folklor Ekibi'nin suna-

cağı halk oyunları gös-
terisinden sonra ünlü 
Türk şarkıcı COŞKUN 
SABAH konser  vere-
cek. 
Etkinlik 16 Ağustos 

2012 y. saat 20,00 ‘da 
Kırcaali Drujba Stad-
yumu önünde gerçek-
leşecek.
Tüm soydaşlarımızı 

bekliyoruz.

Asimilasyon Davası Süre Aşımına Uğradı
Bulgaristan’da asimi-

lasyon suçlarına karşı 
açılan dava süre aşımına 
uğradı. Ülkedeki Türk si-
vil toplum kuruluşları, 18 
Temmuz’da dolan sürenin 
uzatılmasını istedi.

Bulgaristan’daki Türk 
sivil toplum kuruluşu 
Bulgaristan Adalet Fede-
rasyonu, Başsavcı Boris 
Velçev ve Askeri Temyiz 
Savcılığı’na gönderdiği bir 
mektupla, Bulgaristan’da 
Türklere karşı komünist 
dönemde uygulanan zor-
la isim değiştirme suçla-
rıyla ilgili açılan davanın 
süresinin uzatılmasını 
istedi.

Adalet Federasyonu, 
Avrupa Komisyonu’na 
da gönderdiği mektupta, 
zorla isimleri değiştirilen-

lerin yer aldığı yeni bir lis-
te hazırladıklarını, ancak 
mahkemenin Türkiye’de 
ikamet eden bu kişileri 
dinlemediğini, Türk ma-

kamlarından yardım iste-
mediğini kaydetti.

Federasyon, davayla 
ilgili süre uzatılması-
na gidilmediği takdir-

de Bulgaristan’da ve 
Türkiye’de göçmen der-
neklerinin yardımıyla 
imza kampanyası başla-
tacaklarını kaydederek, 

Avrupa Komisyonu’ndan 
da davayı yakından takip 
etmelerini isteyeceklerini 
vurguladı.

Bulgaristan’da 1991 
yılında başlayan ve ‘bir 
numaralı dava’ olarak 
bilinen davada, komünist 
yönetim zamanında Türk 
azınlığa karşı uygulanan 
asimilasyon politikasının 

sorumlularını yargılan-
ması isteniyordu. Dava 
açılan isimler arasında, 
1998 yılında ölen eski 
devlet başkanı Todor Jiv-
kov da bulunuyordu.

Delil yetersizliğinden ve 
hapislerde yatan Türkle-
rin ifadeleri alınamaması 
nedeniyle, dava yıllarca 
bir türlü karara bağlana-
mamıştı.

T.C. Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci’nin mesajı
Muhterem soydaşlarımız,
1 Ağustos 2012 tarihi itibariyle T.C. Filibe Başkonso-

losu olarak görevime başlamış bulunmaktayım. 1924 
yılından beri faaliyet gösteren bu tarihi Başkonsolos-
lukta görev yapmaktan gurur duymaktayım.

Bilindiği üzere, Başkonsolosluğumuzun görev böl-
gesi, Filibe’ye (Plovdiv) ilaveten, Kırcaali, Pazarcık, 

Hasköy, Smolyan, Eski Zağra, Plevne, Loveç, Gab-
rovo ve Veliko Tırnovo illerini kapsamaktadır. Görev 
bölgemizde yer alan şehir ve kasabaları en kısa za-
manda ziyaret etmek ve sizlerle tanışmak istiyorum. 

Görev bölgemizle ülkemiz arasında mevcut tarihi ve 
kültürel bağlara ilaveten, coğrafi açıdan da Türkiye’ye 
en yakın temsilciliklerden biri olan Filibe’de hem va-
tandaşlarımız hem de soydaşlarımız dahil Bulgaristan 
vatandaşlarına mevzuatımız ve Bulgaristan yasaları 
çerçevesinde çeşitli konsolosluk hizmetleri sunulmak-
tadır. Bunun yanısıra, ekonomi, ticaret, bilim, eğitim, 
kültür, sanat vs. alanlarında da muhtelif faaliyetler ger-
çekleştirilmekte ve ülkemizin Bulgaristan’da tanıtımı 
için çaba sarf edilmektedir. 

Ülkemiz ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler her alan-
da hızla gelişmektedir. Amacımız, görev bölgemiz 
itibariyle bu ilişkilerin daha da gelişmesine ve Türk-
Bulgar halkları arasındaki dostluk münasebetlerinin 
güçlendirilmesine katkı sağlamaktır. Bulgaristan’da 
yaşayan soydaşlarımız bu bağlamda önemli bir köprü 
işlevi görmektedir. 

Bu vesileyle, mübarek Ramazan ayının hayırlı olma-
sını diler, Başkonsolosluğumuz personeli ve şahsım 
adına en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 
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Rahmet ve Mağfiret ayı  Ramazan 

Muhterem Din Kardeş-
lerim!
On bir ayın sultanı, ev-

veli rahmet, ortası mağ-
firet, sonu cehennemden 
azad etme özelliği olan 
Ramazan ayını yeniden 
idrak etmenin (misafir 
etmenin) sevinç ve hu-
zurunu yaşıyoruz. İki 
aydan bu yana peygam-
berimizin öğrettiği duayı 
okuduk “ Allah’ım Recep 
ve Şaban aylarını bizle-
re mübarek kıldığın gibi 
bizleri Ramazan ayına 
ulaştır”. Niçin Ramazan? 
Diye sesli düşünsek! Ak-
lımıza Ramazan ayının 
birçok hikmetleri gelir. 
Ana hatlarıyla bazılarını 
hatırlamaya çalışalım. 
Mesela: 611 yılında, Pey-
gamberimiz kırk yaşın-
dayken, Ramazan ayı-
nın son günlerinde vuku 
bulan Kadir gecesinde 
iki önemli olay yaşanır: 
1. Hz. Muhammed’e 
nübüvvet mührü verildi 
(son peygamber kılındı). 
2. Yüce Allah’ın bütün 
insanlara son sesleni-
şi Kur’an-ı Kerim’in ilk 
ayetleri nazil oldu ve 22 
yıl 3 ay 13 gün içinde 
tamamlandı. Ramazan 
ayrıca manevi arınma 
mevsimidir, oruç ayı-
dır - Müslüman tuttuğu 

oruçlar sayesinde adeta 
melekleşir! Melekler nu-
rani varlıklardır yemez-
ler içmezler, cinsiyetleri 
yoktur! Müslümanlarda 
farz olan ramazan oruç-
ları sayesinde imsakten, 
akşam namazına kadar 
nefislerini dizginlerler! 
Günlük hayatta helal 
daire içinde yer alan: 
Yeme, içme ve evli olan 
Müslümanların doğal 
hakkı olan fiili birliktelik. 
Ramazan ayı boyunca, 
sahurdan, akşam nama-
zına kadar olan zaman 
dilimi içinde “yeme, içme 
ve fiili birliktelik” haram 
kılınmıştır. İslam’ın beş 
temel esası vardır. On-
lardan biri oruçtur ve 
oruç bu aya mahsustur. 
Mevla’m Bakara sure-
sinde “Ey imân-edenler! 
Oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı. Umulur ki 
korunursunuz.” Önceki 
dinlerde de önemli yeri 
olan oruç, bugün ne ya-
zık ki hayvansal gıdalar-
dan yememek suretiyle, 
adeta perhiz mahiyetine 
dönüşmüş bir oruç şek-
lini görüyoruz. imkanı 
olduğu, buzdolabı dolu 
olduğu halde sırf Allah 
rızası için yemeyen, iç-
meyen- orucunu tutan 
müminlerin mükafatı ne 
olmalı? Peygamberimiz 
(s.a.s) bir kudsi hadiste 
Yüce Allah’ın “ Oruç be-
nim için tutulur ve müka-
fatını bizzat ben veririm” 
buyurur. Cennette bir de 
oruç tutanlara özel bir “ 
Reyyan” kapısının oldu-
ğunu hatırlayalım. Ayrıca 
peygamberimiz (s.a.s) “ 
Kim inanarak ve müka-
fatını Allah’tan bekleye-
rek oruç tutarsa geçmiş 

günahları bağışlanır”. 
Son bir hadisi daha ha-
tırlayalım:  oruçlunun iki 
sevinç anı vardır, biri iftar 
saati ikincisi de ahirette-
ki mükafatı… Orucun 
hikmetlerinden sadece 
bir tanesi, aç kalanların, 
durumu uygun olmayan-
ların halini anlamak ve 
daha duyarlı hale ulaş-
mak diyebiliriz. Unutarak 
yeme içmeyle ilgili pey-
gamber efendimiz (s.a.s) 
“Kim unutarak yer içerse 

o kişi farkına vardığında 
yemeyi içmeyi kessin ve 
orucuna devam etsin, 
nitekim Allah’ın fazlıyla o 
yedirilmiştir” buyuruyor.
Muhterem kardeşle-

rim!
Dinimiz, yardımlaşma 

ve dayanışmaya son de-
rece büyük önem verir! 
Bundan dolayıdır ki Ra-
mazan ayında sağılığı-
mıza şükür mesabesinde 
“fıtır sadakası” veriyoruz. 
Başmüftülüğümüz tara-
fından fıtır sadakası ile 
ilgili belirlenen miktar 4 
levadır. Bunu bütün Müs-

lümanlar, zengin-fakir 
fark etmez verirler! 
Sosyal yönümüzü pe-

kiştiren bir de Ramazan 
sofraları var. Peygambe-
rimiz (s.a.s) “kim ki oruç 
tutana iftar yemeyi ikram 
ederse, oruç tutanın se-
vabından eksilmeden, 
Yüce Allah ikram eden 
kişiye oruç tutmuş gibi 
sevap ihsan eder”. Haliy-
le sevabımızı katlamaya, 
amel defterimizi daha se-
vaplı hale getirmeye ça-

lışalım. Ramazan Kur’an 
ayıdır, okunan mukabe-
lelere (hatimlere) katı-

lalım, Kur’an’ın mealini 
okuyalım, Mevla’m bize 
ne buyuruyor sorularına 
cevap aramaya çalışa-
lım. Yatsı namazlarına 
müteakip sünnet olan bir 
de teravih namazlarımız 
var, onları da eda etmeye 
çalışalım. Dinimize göre 
zengin, borcu olmayan, 
temel ihtiyaçlarını teda-
rik etmiş ve 5.400 lv. pa-
rası olan kişidir. Onların 
da 40/1 zekat vermeleri 
farzdır. (konuyu Rama-

zan ayında daha sonra-
ki makalelerimizde ele 
almaya çalışalım).

İftar Duası 
“A l l ahümme Leke 

Sumtü ve bike Amentü, 
ve aleyke tevekkültü, 
ve ala rizkuke eftartü” -  
Allah’ım senin rızan için 
Oruç tuttum, sana inan-
dım, sana tevekkül ettim 
ve senin verdiğin imkan-
larla (rızıklarla) ben oru-
cumu açıyorum. 
Sevgili kardeşlerim! 
Ramazanla ilgili söyle-

necek pek çok şeyler var, 
ancak konunun edebiyatı 
ve retoriği değil de, pra-
tiği önemli olduğu için, 
konu özetiyle arz edildi! 
Mevla’m bu fırsat gün-

lerimizi ihya edenlerden 
eylesin. Kur’an okuyarak 
nurlanan, zekat vererek 
arınan, oruç tutarak ima-
nı kamile ulaşan… Salih-
lerden eylesin.
Bu duygu ve düşün-

celerle 20.07.12- Cuma 
günü başlayacak olan 
Ramazan ayınızı kutlar, 
Yüce Allah’tan sıhhat ve 
afiyetle, ibadet ve itaatle-
rimizle, 19.08.12 tarihin-
de bayramı hak ederek 
ulaşanlardan olmamızı 
niyaz ederim. Allah’a 
emanet olun.

Beyhan MEHMET
KIRCAALİ MÜFTÜSÜ

Beyhan MEHMET

Mestanlı’da iş adamları 
iftar yemeği veriyor
Momçilgrad (Mestanlı) 

kentinin merkezinde her 
akşam saat 21.00’den 
itibaren yerel iş adamları 
iftar yemeği veriyor. Bele-
diye Başkanı Akif Akif, bu 
yemeğe herkesin davetli 
olduğunu duyurdu. Baş-
kan, diğer belediyelerde 
de Mestanlılar örnek alı-
narak, sağlanan iftarlara 
herkesin davet edilmesini 
umuyor. 

İftarlar ülkede özel ola-
rak davet edilmeden her-
kese açık olarak ilk defa 
organize edilmektedir. 
Ramazan ayının ilk gü-
nünden (20 Temmuz) 
başlayan if tarlara her 
akşam katılan insanların 
sayısı artmaktadır. 

Müslümanlar Ramazan 
ayında gün doğmadan 
önce belirli bir vakitten 
önce kalkıp, sahur (kah-
valtı) yapıyor ve akşam 
namazı vaktine kadar ye-
meden, içmeden ve başka 
fiziksel ihtiyaçlardan mah-

rum kalırlar. Yüce Allah’ın 
farz kıldığı orucun anlamı, 
Müslümanların fakirlerin, 
aç kalanların ve acı çe-
kenlerin haline yaklaş-
maları ve böylece onlara 
merhamet edip, yardım 
elini uzatmalarıdır. 

Ramazan tövbe ve istiğ-
far, merhamet ve bağışla-
ma ayıdır. Hamile kadınla-
rın, hastaların, çocukların 
ve seyahat edenlerin oruç 
tutması zorunlu değildir.

Oruç tutulan Ramazan 
ayının sonunda üç gün 
süren Ramazan (Şeker) 

Bayramı idrak edilir. 
Bu yıl Ramazan Bayra-

mı 19 Ağustos, pazar gü-
nüne denk geliyor. Birinci 
gün erkeklerin erkenden 
camide kıldığı bayram na-
mazından sonra çocuklar 
bir bir evleri gezip, şeker, 
mekik çöreği ve tatlı top-
larlar. Küçükler yakınları, 
akrabaları, komşuları zi-
yaret edip, bayram teb-
riklenir, büyüklerin elleri 
öpülür, onlara karşı işle-
nen günahlardan dolayı 
af dilenir. 

           Kırcaali Haber
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Sosyal, ekonomik ve insani boyutuyla-gurbette işçilik
Gurbetçiler ülkemize 

339 milyon Euro gön-
derdi 
Bulgaristan Merkez 

Bankası’nın (BNB) 
resmi verilerine göre, 
yurtdışında yaşayan 
Bulgaristan vatandaş-
larının yılın ilk beş ay-
lık döneminde ülkede 
yaşayan akraba ve 
yakınlarına toplam 339 
milyon Euro gönder-
diklerini açıkladı. BNB 
yetkilileri, gurbetçilerin 
yakınlarına elden daha 
fazla para verdikleri için 
bu rakamın daha da 
fazla olabileceğini be-
lirtti. BNB’nin istatistik-
lerine göre, gurbetçiler 
tarafından gönderilen 
maddi kaynak, her ge-
çen ay artış gösteriyor. 
Buna göre mayıs ayın-
da gönderilen rakam 
78,2 milyon Euro olur-
ken, nisan ayında 68, 
8 milyon Euro, mart 
ayında ise 72 milyon 
Euro olduğu vurgulan-
dı. Verilere göre, geçen 
yılın ilk beş ayında gön-
derilen rakam 334 mil-
yon Euro olurken, tüm 
2011 yılında gönderilen 
rakam ise 770.1 milyon 
Euro’ya ulaştığı belirtil-
di. 
Tıp mezunu her iki 

kişiden biri yurtdışın-
da çalışıyor 
Açık Toplum Enstitüsü 

Müdürü Georgi Stoy-
çev, son beş yıl içinde 
Bulgaristan’da tıp me-
zunu olanların sadece 
yüzde 50.6’sının ülke-
mizde sigortalı olarak 
çalıştığını açıkladı. Ül-
kemizdeki tıp mezun-
larının arasında işsizlik 
oranının sıfır olduğu-
na değinen Stoyçev, 
bu rakamlara göre tıp 
mezunlarımızın yüzde 
50’sinin yur tdışında 
çalıştığını ve bunun 
Bulgar istan tar ihin 
en büyük beyin göçü 
olduğunu vurguladı. 
Bulgaristan’daki toplam 
üniversite mezunlarının 
sayısının 226 bin oldu-
ğuna değinen Stoyçev, 
bunların sadece yüzde 
3.98’inin işsiz olduğunu 
ve yüzde 70’inin sigor-
talı olarak çalıştığını 
belirtti. Bu istatistiklere 
göre, her dört üniversi-
te mezunundan biri ya 
yurtdışında çalışıyor, ya 

da kayıt dışı sektörde 
çalışıyor. 
Seçkin l iselerde 

okuyan öğrenciler 
eğitimine yurtdışında 
devam ediyor 
Bulgaristan’da yabancı 

dil, fen ve özel liselerde 
okuyan başarılı öğren-
cilerin %70’i üniversite 
için yurtdışını tercih 
ediyor. Yabancı dilleri 
çok iyi bilen öğrenciler, 
Avrupa üniversiteleri-
nin koşullarını yerine 
getirdiği için yüksek 
okul eğitimi için dış 
ülkeleri seçiyor. Yeni 
ders yılında Hollanda 
ve Danimarka’da oku-
yan Bulgar öğrenci sa-
yısında %10 artış bek-
leniyor. 
Örneğin Silistra-Dolets 

köyünden Türkan Meh-
met İngiltere’de hayal-
lerini gerçekleştirmiş. 
Moda, fotoğrafçılık ve 
reklam alanında kendini 
geliştirmiş ve önde ge-
len stüdyolarda aranan 
bir isim olmuş. Türkan 
Mehmet “Haftaya baş-
larken” programında 
Dolets adlı küçük köy-
den Londra’nın en pa-
halı caddelerinde bulu-
nan stüdyosuna kadar 
varan yolunu anlattı. 
“Kendimi bir masalın 
prensesi gibi hissediyo-
rum. Okuyun, yabancı 
dil öğrenin, kendinizi 
her yerde kanıtlayabilir-
siniz, işçi değil, elit kıs-
mında yer alabilirsiniz” 
mesajını iletti gençlere. 
Stüdyosunda çekilen 
bu fotoğraf için Türkan 
Mehmet “Biz müşterile-
rimizi elimizde taşıyo-
ruz” dedi ve başarısının 
sırrını açıkladı. 
Almanya, yüksek 

eğitimli Bulgaristan 
vatandaşları için ta-
mamen iş pazarını 
açtı 
Almanya, Bulgaristan 

ve Romanya vatan-
daşları için kısmen iş 
pazarını açtı. 1 Ocak 
2012 tarihinden itibaren 
Almanya, yüksek eğitim 
derecesine sahip olan-
lara ve yüksek eğitimli 
olup da Almanya’da 
profesyonel öğretimine 
devam etmek isteyen 
Bulgaristan vatandaş-
larına ve bir takvim yılı 
içerisinde 6 ay çalışma 
hakkı olan mevsim iş-

çilerine iş izni belgesi 
olmaksızın tamamen iş 
pazarını açtı. 
Diğer ekonomi alan-

larda çalışmak için Bul-
garlar ve Rumenlerin, 
iki ülke için 2014 yılın-
da geçiş dönemi sona 
erinceye kadar iş iznine 
sahip olmaları şarttır. 
Aynı zamanda İtalya 

1 Ocak 2012 tarihinden 

itibaren Bulgaristan ve 
Romanya vatandaşları 
için iş pazarını tama-
men açtı. 
İtalya kapılarını Ru-

men ve Bulgar işçile-
re açtı 
Krizle boğuşan İtal-

ya, işgücü piyasasında 
Romanya ve Bulga-
ristan vatandaşlarına 
uygulanan kısıtlamala-
rı kaldırdı. Dokuz AB 
üyesi bu kısıtlamaları 
sürdürürken, pek çoğu 
yüksek işsizliği gerek-
çe gösteriyor. Krizle 
boğuşan İtalya, işgücü 
piyasasında Romanya 
ve Bulgaristan vatan-
daşlarına uygulanan 
kısıtlamaları kaldırdı. 
İtalya'nın adımı Bulga-
ristan ve Romanya'da 
memnuniyetle karşı-
landı. 
İrlanda Bulgar ve 

Rumenlere iş piyasa-
larını açıyor 
İrlanda hükümeti Bul-

garistan ve Romanya 
vatandaşlarına beş 
yıl önce uygulamaya 
getirdiği iş piyasasına 
erişim sınırlamalarını 
kaldırdı. Beş yıl önce 
Avrupa Birliği üyeliğine 
alınmaları ardından iki 
ülke vatandaşları için 
çalışma şartlarını zor-

laştıran İrlanda, şimdi 
bu kısıtlayıcı önlemi 
kaldrmış oldu. Bulga-
ristan ve Romanya’dan 
gelip, İrlanda’da iş ara-
yanların sayısı azalın-
ca ve AK Avrupa Birliği 
üyesi ülkeleri iş piyasa-
sına erişim imkanlarını 
yeniden gözden geçir-
me çağrısı ardından 
İrlanda hükümeti böyle 

bir karara vardı. 
Almanya’da amele pa-

zarları kuruluyor 
Almanya’nın dolaşım 

hakkı tanıdığı Bulgar 
vatandaşları, iş piya-
sasındaki istihdamı 
tehdit etmeye başladı. 
Almanya’nın büyük şe-
hirlerindeki ana cadde-
lerde neredeyse amele 
pazarları kurulurken, 
onlarca genç insanın 
çok az ücretler karşılı-
ğında çalışmaya hazır 
olduğu belirtildi. Bild 
gazetesinde yer alan 
habere göre, Bulgar 
vatandaşlarının yoldan 
geçen insanlara inşaat 
işlerinde çalışabilecek-
lerini, bunun karşılığın-
da sadece 10 euro ta-
lep ettiklerini belirtirken, 
çok kısa bir zaman son-
ra 8 euroya kadar indik-
leri dile getirildi. Kaçak 
çalışmak isteyen Bul-
garların çevredekilere 
hemen cep telefonlarını 
verdikleri, birisinin on-
ları organize etmeden 
bunları yapabilmesinin 
de imkânsız olduğu bil-
dirildi. Büyük şantiyele-
re işçi kiralayan firma-
ların hiçbir yükümlülük 
altına girmeden sorun-
suz bir şekilde kaçak 
işçi çalıştırdıkları dile 

getirilirken, 2010 yılın-
da 400 milyar euroluk 
bir pazar oluştuğu ve 
ekonomiye büyük zarar 
verdiği belirtildi. 
Yunanistan krizde, 

fakat Bulgaristan’daki 
işsizler ekmeğini ora-
dan çıkartıyor 
Burgas’a bağlı Aytos 

kasabasının sakinleri 
her yıl olduğu gibi bu yıl 

da Yunanistan, Alman-
ya ve Portekiz’e gitmek 
için gün sayıyor. 3000 
kişiden fazla nüfusa sa-
hip olan şehirdeki Türk 
nüfusun yüzde yetmi-
şi genç ve ne yazık ki 
gençlerin yüzde 85’e 
yakını işsiz. Mahalle-
deki gençler rızıklarını 
kazanmak için her sene 
nisan ayının sonunda 
başta Yunanistan ol-
mak üzere Almanya, 
Portekiz ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’ne 
gidiyor. Yunanistan’a 
gidenler Atina ve Olim-
piyada şehrine, Krit ve 
Eviya kasabasına gidi-
yor. Atina’da çalışanlar 
ise sigortalı çalışıyor-
lar. Eviya’da çalışanlar 
inşaat sektöründe ça-
lışıyor, zamanı gelince 
de incir topluyor. Diğer 
bölgelerdeki halk ise ni-
san ayının sonunda tü-
tün ekiyor, mayıs ayın-
da biber topluyor. Ekim 
ve kasım aylarında ise 
zeytin topluyor ve 7 ay 
çalıştıktan sonra vatan-
larına geri dönüyorlar. 
Bulgaristan, ekono-

mik göçten dolayı her 
yıl 1 milyar avro zarar 
görüyor 
Ağır işlere rağmen, 

Bulgaristan göçmenleri, 

düşük maaşlar ve özel-
likle küçük kent ve köy-
lerdeki kötü çalışma ve 
yaşama imkanlarından 
dolayı yurda dönmek 
istemiyorlar. 
Bulgaristan Merkez 

Bankası’nın(BNB) res-
mi verilerine göre, yurt-
dışında yaşayan Bulga-
ristan vatandaşlarının 
yılın ilk beş aylık döne-
minde ülkede yaşayan 
akraba ve yakınlarına 
toplam 339 milyon Euro 
gönderdiklerini açıkladı. 
Böylece gurbetçi para-
ları, değeri 740 milyon 
avroyu bulan 2011 yı-
lında ülkemize yapılan 
doğrudan yatırımları 
bile aşıyor. Üstelik ve-
rilen rakamlar, kesin 
rakam değildir. Çünkü 
istatistikler, gurbetçile-
rin para yollamak için 
tercih ettikleri resmi dışı 
yolları dahil etmiyor. 
Bunlar, Bulgaristan’a 
otobüslerle dönen dost 
ve hısımlardan gönde-
rilen paralardır. Bulga-
ristan Merkez Bankası 
verileri, yur tdışında 
çalışanların ülkelerine 
gönderdikleri paraların 
yılda yüzde 8.4 oran-
la arttığını gösteriyor. 
Resmi bilgilere göre, 1 
milyon 200 binden fazla 
Bulgaristan vatandaşı 
yurtdışında yaşıyor ve 
çalışıyor. 
Gurbetçi paralarının 

Bulgaristan ekonomi-
sindeki önemine, Av-
rupa istatistik verileri 
de ışık tutuyor. 2010 
yılında yabancı ülke-
lerde çalışan Bulgaris-
tan vatandaşları, resmi 
kanallardan 760 mil-
yon avro göndermiştir. 
Böylece, bu rakamla, 
Bulgaristan, AB ülke-
leri arasında dördüncü 
sırayı alıyor. Eurostat’a 
göre bu ciddi nakit en-
jeksiyonu olmasa para 
açığı yüzde 160 oranla 
artmış olacaktı. Diğer 
taraftan Bulgaristan, 
yurtdışında çalışan va-
tandaşları yüzünden, 
Gayri Safi Milli Hasıla-
tının (GSMH) yüzde 5.4 
oranını kaybetmiştir. Di-
ğer bir sözle Bulgaris-
tan, ekonomik göçten 
dolayı her yıl 1 milyar 
avro zarar görüyor. 
                          BNR



 4
  Kırcaali Haber  408 Ağustos 2012 HABERLER

YÖK Bulgaristan diplomalarına denklik vermeyi durdurdu
Bulgaristan’a eğitim 

için giden bazı Türk öğ-
rencilerin Bulgaristan’da 
diploma ders notu, şerh 
ve damga sahteciliği 
yapmakta olduklarının 
anlaşıldığı, söz konusu 
öğrencilerin sahte trans-
kriptlerle Türkiye’deki 
üniversitelere yatay 
geçiş yaptıkları, bazı 
öğrencilerin yasal ol-
mayan yollardan ders-
lerden geçer not aldığı, 
okula devam etmeden 
mezun olma imkanı 
elde ettikleri, sahtekar-
lığın boyutlarının tahmin 
edilenin de ötesinde ol-
duğu ve örgütlü bir bi-
çimde yapıldığının ge-
rek öğrencilerle yapılan 
görüşmelerden gerek 
tercüme-danışmanlık 
büroları gibi öğrenciler-

le yakın temas içinde 
bulunanlardan alınan 
bilgilerden anlaşıldığı 
Dışişleri Bakanlığınca 
bildirilmiştir. 

Yükseköğretim Yü-
r ü t m e  Ku r u lu ’nun 
05.07.2012 tarihli toplan-
tısında Bulgaristan’daki 
yükseköğretim kurumla-

rından alınan diploma-
ların denklik işlemleri ile 
Türkiye ve KKTC’deki 
üniversitelere yapılacak 
yatay geçişlerin Bulga-

ristan makamlarıyla bu 
konuda sürdürülmekte 
olan müzakereler ta-
mamlanıncaya kadar 
askıya alınması karar-
laştırılmıştır. 
Bu nedenle; Kurulu-

muz www.yok.gov.tr 
internet adresinde yeni 
bir duyuru yapılana ka-
dar: 
1- Bulgaristan’daki 

yükseköğretim kurum-
larından mezun olan ki-
şilerin denklik başvuru-
sunda bulunmamaları,
2- Bulgaristan’daki 

yükseköğretim kurum-
larında öğrenim gören 
öğrencilerin Türkiye ve 
KKTC’deki üniversitele-
re yatay geçiş yapmak 
üzere öğrenim gördük-
leri Bulgar yükseköğre-
tim kurumunun tanınıp 

tanınmadığına ilişkin 
belge talebinde bulun-
mamaları, 
3- 2012-2013 eğitim-

öğretim yılında öğrenim 
görmek, Bulgaristan’a 
gitmek isteyen öğrenci-
lerin bu ülkedeki yükse-
köğretim kurumlarının 
tanınıp tanınmadığına 
ilişkin bilgi ve belge 
talebinde bulunmama-
ları,
4 -  Yükseköğret im 

Yürütme Kurulu’nun 
05.07.2012 tarihli ka-
rarından önce denklik 
işlemleri tamamlanan 
kişilere ait evrakın yeni 
bir duyuru yapılıncaya 
kadar başvuru sahibi-
ne iade edilmeksizin 
Kurulumuzda muhafaza 
edileceği, Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur.

Sayın Belediye Başkanım, Sizin 
Yaptıklarınız Ebedi Kalacak! 

Sıcak Temmuz günün-
de dün akşamüstü toru-
numla gezmeye ve yeni 
kurulan Arpezos parkını 
görmeye karar verdik. 
Daha Bulgaria Bulva-

rındaki kavşak sonrası 

ortaya çıkan manzara 
anlatılmaz güzel. 
Kırcaali’de yaşadığım 

için gurur duyuyorum 
ve mutluyum. Bunca 
yıldan sonra biz, ço-
cuklar ve torunlarımızın 
Bulgaristan’da az şehrin 
övünebileceği böyle bir 
edinime sahip olduğu-

muz için seviniyorum.
Sizin aracılığınızla Kır-

caali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis’e ve 
ekibine karşı duyduğum 
minnettarlık ve teşekkür 
duygularını ifade etmek-
ten memnunum. Çünkü 
onlar global ekonomi kriz 
koşullarında böyle bir dev 
projeyi gerçekleştirmeyi 
başardılar. 
Parka bebek arabası, 

baston, bisiklet, kaykay-
lar ile genci, ihtiyarı gel-
mişti, hatta yanında evcil 
hayvanlarını da geziye 
getirenler vardı. Bu kadar 
Kırcaaliliyi ne bayramda, 
ne pazar gününde hiçbir 
parti bir araya getirmeyi 
organize edemez. 
Parkta etrafındaki güzel 

çiçekli, muhteşem şa-
dırvan, çocuk salıncağı 
ve kameriyeler bulunan 
geniş yollarda gezerken 
oturabileceğimiz boş bir 
peyke zor bulduk. Her 
yerde çocuk cıvıltısı, top-

lu sevinç ve hala inşaatı 
süren parkın güzelliğine 
duyulan hayranlık duyu-
luyordu. Birçok tanıdık-
larıma rastladım. Onlar 
başka kent ve güney 
komşu ülkeden gelen mi-
safirleriyle birlikte burada 
serinlikte dinleniyorlardı. 
Sağ olun, Sayın Beledi-

ye Başkanım, sizin yap-
tığınız şey ebedî olarak 
kalacak! 
Daha yaşlı Kırcaaliler 

şehrimiz için çok şeyler 
yapan eski Belediye Baş-
kanları Kalçev ve Milev’i 
hatırlıyorlardır. Siz birinci 
harfi büyük yazılması ge-
reken Belediye Başkanı-
mızsınız. 
Siz gücünü ve zamanını 

harcayarak profesyonel-
lik ve yeteneğinizle artık 
üçüncü dönem tüm Kır-
caalilerin refahı için çalı-
şıyorsunuz!

 İvanka İLİEVSKA
  Kırcaali

Çernooçene Belediyesi 
iki enerji tasarrufu 

projesi kazandı
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı 

Aydın Osman, Belediyenin iki projesi Uluslara-
rası Kozloduy Fonu tarafından finanse edilme-
sini kazandığını bildirdi. 

Sofya’da düzenlenen resmi bir törenle Eko-
nomi, Enerji ve Turizm Bakanı Delyan Dobrev 
ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Nükleer 
Güvenliği Müdürü Vince Novak Uluslararası 
Kozloduy Fonu tarafından hibe yardım sağlan-
masına dair sözleşme imzaladılar. 

Aynı zamanda başvuruda bulunan adayların 
onaylanan projeleri ilan edildi. 

Belediyelerde sokak aydınlatması için yüksek 
öncelikli enerji tasarım çizgisi tedbiri gereğince 
Çernooçene Belediyesi 13 belediye tarafından 
sunulan sokak aydınlatmasını yenileme ve mo-
dernleştirme proje önerileri bakımından en iyi 
belediye olarak belirlenmiştir. 

Projeyle Çernooçene Belediyesi sınırlarındaki 
yerleşim yerlerinde enerji verimliliği önlemleri 
alınmasıyla sokak aydınlatma sisteminin yeni-
lenmesi öngörülmektedir. 

Projenin gerçekleştirilmesiyle eski lamba ve 
aydınlatma araçları yeni 1 300 enerji tasarruflu 
lamba ve aydınlatma aracı ile değiştirilecektir. 

Belediye binalarında enerjili sokak aydınlat-
ması için yüksek öncelikli tasarım çizgisi tedbiri 
gereğince Çernooçene Belediye merkezinde 
bulunan Zname na Mira (Barış Bayrağı) Ana-
okulu binasını yenileme ve ısı yalıtımı yapmak 
için proje kazanıldı. Aynı proje kapsamında 
anaokulun ısıtma sistemi de yenilenecek. 

Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın icra 
ihale prosedürleri açması bekleniyor. Prosedür-
ler bittiğinde enerji tasarrufuna ilişkin faaliyetler 
başlayacak.                            İsmet İSMAİL

Sosyal hizmetlerde deneyim alışverişi
Ardino’da (Eğridere) ye-

rel Kamu Destek Merkezi 
(ZOP) ile Nedelino Kamu 
Destek Merkezinden uz-
manların katıldığı bir iş 
görüşmesi gerçekleşti. 
Toplantıda topluma sos-
yal hizmetler sunmada iyi 
uygulama ve yenilikler ele 
alındı. 

Ardino ZOP Müdü-
rü Svetla Semercieva, 
“Görsel sunumla sosyal 
hizmetin başlangıcından 
günümüzde devlet tara-

fından taksimli bütçeyle 
finanse edilen bir faaliyet 

olarak sabitleşmesine 
kadar Ardino ZOP kuru-

munun faaliyeti tanıtıldı. 
Sunumun tanıtma şekli 
iki kurumda hizmet veren 
uzmanlar arasında konu-
ların iyi bir tartışması ya-
pılmasına olanak sağladı” 
diye paylaştı. 

Nedelino’dan konuklar 
deneyim alışverişinden 
son derece memnun kal-
dılar. 

Nedelino ZOP Müdürü 
Milen Liçev, ev sahipliği 
yapan uzmanları kendi 
kentinde düzenlenecek 
aynı türden bir görüşme-
ye davet etti. 
          Kırcaali Haber
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Bulgaristan, YÖK kararı üzerine Türkiye'ye heyet gönderiyor
Türkiye Yüksek Öğ-

r e t i m  K u r u l u ' n u n 
Bulgaristan'daki üniver-
site diplomaların denklik 
işlemlerinin askıya alma 
kararının ardından Sof-
ya yönetimi Türkiye'ye 
uzman ekip gönderiyor. 
Eğitim Bakanı Sergey 
İgnatov, kendisine bir 
sorunlu diploma hakkın-
da bilgi ulaştığını, bunun 
gibi 5-6 diplomanın daha 
varlığından haberdar ol-
duğunu aktardı. Sahte 
diplomaların 90'lı yıllara 
ait eski evraklar oldu-
ğunu açıklayan İgnatov, 
üniversite sisteminde 
sahtecilikle irtibatlandı-
rılan herhangi bir öğre-
tim görevlisi yakalanırsa, 
gerekenin yapılacağı sö-
zünü verdi.
Problemin aslında 

Bulgaristan'dan kaynak-
lanmadığını ı altını çizen 
İgnatov, sahteciliğin Türk 
vatandaşı kimseler tara-
fından yapıldığını söyle-
di. Bu vesileyle İçişleri 
Bakanlığı'na konuyu 
bildirdiklerini aktaran 
İgnatov, iddiaların 'ticari 
bir savaştan' kaynaklan-
mış olabileceğini de id-
dia etti. İgnatov, 1"Türk 

öğrenciler binlerce dolar 
sömestr ücreti ödüyor. 
Burada ev kiralayıp yerli 
AVM'lerden alışveriş ya-
pıyorlar" dedi.
Eğitim Bakanlığı'nın 

b i l g i l e r i n e  g ö r e 
Bulgaristan'da 6 bin 494 
öğrenci eğitim görüyor. 
YÖK, 5 Temmuz'da 
yapt ığ ı  top lant ıda , 

Bulgaristan'daki yük-
seköğretim kurumların-
dan alınan diplomala-
rın denklik işlemleri ile 

Türkiye'deki üniversi-
telere yapılacak yatay 
geçişlerin Bulgaristan 
makamlarıyla bu konuda 
sürdürülmekte olan mü-
zakereler tamamlanınca-
ya kadar askıya alınma-
sını kararlaştırmıştı.
Emek verenle vermeyen 

ayırt edilmeli
Bulgaristan Türk Öğ-

renciler Derneği Başkan 
Yardımcısı Kadriye Ali-
manova, YÖK'ün kara-
rının son derece haksız 

bir karar olduğunu, emek 
veren ve sınıfını hakkıyla 
geçen çok öğrenci bulun-
duğunu söyledi. YÖK'ün 
yaklaşık bir yıl önce al-
dığı karar doğrultusunda 
mezun olan öğrencilerin 
seviye tespit sınavına 
girmelerinin şart koşul-
duğunu, şu anda bunun 
da ortadan kaldırıldığını 

belirten Alimanova, son 
kararla tamamen belir-
sizliğin hakim olduğunu 
ve öğrencilerin çok mağ-
dur durumda kaldığını 
vurguladı. Sahteciliğin 
hangi okulda ve kimler 
tarafından yapıldığının 
tam olarak bilinemedi-
ğini ifade eden Dernek 
Başkan Yardımcısı, an-
cak bunların ayrıntılı ola-
rak araştırılmasının ve 
emek veren öğrencile-

rin vermeyenler ile ayırt 
edilmesinin gerektiğini 
dile getirdi.
Alimanova şunları söy-

ledi: "Şu anda son sınıf-
ta olan öğrenciler bekle-
mekteler. Buraya gelmek 
isteyen veya birinci sınıf-
ta olanlar başka okulla-
ra veya başka ülkelere 
geçiş yapmayı planlıyor. 
Belirsizliğin sona erme-
sini istiyorlar. Öğrenciler 
Bulgaristan'a gelmeden 
önce YÖK'ten üniver-
sitelerin diplomalarının 
tanındığına dair olumlu 
cevap alıp da geliyorlar. 
Ancak şu anda çelişkili 
bir durum hakim. Öğ-
renciler Türkiye'ye veya 
KKTC'ye yatay geçiş 
yapmak istiyorlar. Der-
nek olarak gerekli gö-
rüşmeleri yapmaya çalı-
şıyoruz. YÖK'ün denklik 
şartları ile ilgili kararları 
tercüme ettirip üniversi-
telere gönderiyoruz. İkili 
çalışmalar son derece 
önemli."
Sahtecilik diplomalarda 

değil notlarda
Boran Tercüme şirketi 

sahibi Hüseyin Boran, 
YÖK'ün aldığı kararla 
ilgili olarak, duyumlara 
göre sahteciliğe çoğun-
lukla tıp bölümünde oku-
yup da Türkiye'ye yatay 
geçiş yapmak isteyenle-
rin başvurduğunu söy-
ledi. 
Diplomanın çok res-

mi bir belge olduğunu, 
sahteciliğin kolaylıkla 
anlaşılabileceğini belir-

ten Boran, ancak yatay 
geçişler için öğrencinin 
notlarının yetmemesi du-
rumunda, notları yükselt-
mek için sahteciliği ter-
cih edebildiklerini belirtti. 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
evraklardaki sahteciliğe 
karşı çok titiz davrandı-
ğını ifade eden Hüseyin 
Boran, belgedeki en ufak 
bir harf hatasından dola-
yı evrakı geri çevirdiğini 
dile getirdi. 
Boran, Türkiye'deki 

özel  ünivers i te ler in 
Bulgaristan'daki üni-
versitelere yakın fiyat 
verdikleri için öğrenci-
lerin yoğun bir şekilde 
Türkiye'ye yatay geçiş 
yapmaya çalıştıklarını 
ifade etti. Buna karşın 
Türkiye'den de sahte 
lise diplomaları geldiği-
ne dikkat çeken Boran, 
özellikle tıp üniversitele-
rinin lise diplomalarında 
öğrencilerin biyoloji ve 
kimya notlarının yüksek 
olmasını istediğini, notla-
rı tutmayan öğrencilerin 
sahteciliğe başvurduğu-
nu aktardı. 
Bulgaristan'daki üniver-

sitelerin de Türkiye'den 
alınan lise diplomaları-
nın gerçek olup olma-
dıklarını detaylı olarak 
araştırmadıklarını ak-
taran Boran, ülkedeki 
üniversitelerde öğrenci 
açığı bulunduğu için bu 
sistemin bu şekilde de-
vam etmesi ihtimalinin 
var olduğu görüşünü 
paylaştı.              

Momçilgrad Belediyesi yeni bir proje kazandı
Momçilgrad (Mestan-

lı) Belediyesi, “Bölge-
sel Gelişim” İşlemsel 
Programı’nın “Bölgesel 
Turistik Ürünün Gelişimi 
ve Kültürel Tarihi Yerlerin 
(Destinasyonların) Pazar-
lanmasına Destek” şema-
sı üzere hazırladığı bir 
turizm projesinin finanse 
edilmesini kazandı. “Doğu 

Rodoplar’da Yaşam” adlı 
proje ülke açısından ya-
pılan sıralamada ikinci 
olmuştur. 

Finanse edilen faaliyet-
ler arasında Turizm Kon-
septi üzerine turistik paket 
ve tematik güzergahlar, 
pazarlama planı hazırlan-
ması, sanal alemdeki tu-

rizm sitelerinde, bloglarda 
ve portallarda reklam ve 
bilgi malzemeleri sunul-
ması, turizm borsalarına 
katılımlar bulunuyor.

Momçilgrad Belediyesi, 
projeyi hazırlayan ana 
teşkilattır, Kırcaali, Kru-
movgrad (Koşukavak) ve 
Kirkovo (Kızılağaç) Bele-
diyeleri onun ortaklarıdır. 

Ortak turistik ürün ge-
liştirmek aralarında man-
tıksal bağlantı olan çeşitli 
turistik yapıların dahil edil-
mesiyle gerçekleştirilir. 
Bununla turist sayısının 
arttırılması, bir günden 
daha fazla onların böl-
gede kalması ve turizm-
den gelirlerin arttırılması 

amaçlanmaktadır. 
Turizm Konseptinde, sa-

dece turistik yapıları de-
ğil, aynı zamanda turizm 
alanında faaliyet gösteren 
otel ve konaklama yerleri, 
restoran, hediyelik eşya 
dükkanları, kafeler, bilgi 
merkezleri temsilcileri, 
turizm rehberleri ve baş-
kalarını da kapsayacak 
şekilde turistik paketler 
öngörülmektedir. 

Turistik paketin turisti 
celp etmesi gerekiyor. 
Onun sadece bir yapıyı 
ziyaret etmesi için değil, 
turistik güzergâhında bu-
lunan tüm yapıları veya 
çoğunu ziyaret etmesi için 
tahrik etmesi gerekiyor. 

Proje esnasında kata-
log, broşür, afiş, tanıtım 
filmleri ve videolar, mülti-
medya diskleri gibi ilginç 
reklam malzemelerinin 
hazırlanması ve dağıtımı 
yapılacak. 

Ayrıca projeyle ilgili ba-
sında ve sosyal ağlarda 
reklam malzemeleri ya-
yınlanacak. Projenin top-
lam tutarı 496 028 leva, 
Belediyenin kendi katkısı 
ise 21 016 leva. 

             Kırcaali Haber

242 bin leva işçi maşı ödendi
Kırcaali İş Müfettişliği Müdürü 

Müh. Kostadin Stratiev, Kırcaa-
li bölgesinde periyodik bir şekilde 
işçi ücretlerini geciktiren 10 şirketin 
olduğunu söyledi. Fakat OZK’dan 
farklı olarak, bu şirketlerin sahipleri 
3-4 ay gecikmeyle de olsa, işçilere 
ücretlerini ödedikleri kaydedildi. Dü-
zeni bozuk olan şirketlerin başlıca 
Krumovgrad, Kırcaali ve Momçilg-
rad kentlerinde oldukları bildirildi. 
Bu şirketler tekstil ve inşaat sektö-
rüne ilişkin faaliyet gerçekleştiriyor. 
Müfettişlerin müdahalesi sonucun-
da bu şirketler işçilerine toplam 242 
bin leva tutarında aylık ücret öde-
miştir. 

Haziran ayı başından beri Kırcaali 
İlinde saptanan idari ihlaller için 48 
kuruluşa ceza makbuzu kesilmiştir. 
Onlardan 37’si  sözleşmesiz işçi 
çalıştırıldığından dolayı. Sağlıklı 
ve güvenli iş koşulları istemlerine 
uyulmadığı için ise başka 11 ceza 

makbuzu kesilmiştir.
Stratiev, her ay Kurşun ve Çinko 

Fabrikasını denetlediklerini, fakat hiç-
bir etki yapmadığını açıkladı. Geçen 
ay fabrika yönetimine iki ceza mak-
buzu kesilmiş. Stratiev, “Biri Nisan 
ayında işçilere ödenmeyen ücretler 
içindi. Bundan dolayı 10 gün sürede 
aylık ücretlerinin ödenmesi talimatı 
verildi, fakat yerine getirilmeyince 
ikinci bir ceza kesildi” dedi. 

Bunun her ay tekrarlandığı anla-
şıldı. İş Müfettişliği tarafından OZK 
işvereni aleyhine verilecek ceza 
kararının her makbuz için 10-15 bin 
leva miktarında para cezası olması 
öngörülmektedir. 

İş Müfettişliğinden işverenlere üre-
tim döngüsünü gerçekleştirmekte 
yaz ayların yüksek sıcaklık derece-
lerini göz önünde bulundurmalarını 
ve personelin işini kolaylaştırılması 
için belli başlı önlemler almaları ha-
tırlatıldı. 
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Kültür Nedir?
Türk Dil Kurumu sözlü-

ğüne göre, kültür (ekin, 
eski dilde hars) kavramı-
nın tanımı şu şekildedir: 
Tarihsel, toplumsal geliş-
me süreci içinde yaratılan 
bütün maddi ve manevi 
değerler ile bunları ya-
ratmada, sonraki nesille-
re iletmede kullanılan, in-
sanın doğal ve toplumsal 
çevresine egemenliğinin 
ölçüsünü gösteren araç-
ların bütünü.Sosyolojik 
olarak, bir topluma veya 
halk topluluğuna özgü 
düşünce ve sanat eser-
lerinin bütünü o toplumun 
kültürüdür.Bireyler için 
ise yargılama, zevk ve 
eleştirme yeteneklerinin 
öğrenme ve tecrübeler 
yoluyla geliştirilmiş olan 
biçimine o kişinin kültü-
rü denir. Bireyin edindiği 

bilgileri anlatmak için de 
kültür sözcüğü kullanılır. 
Kültür sözcüğü Latince 
culturadan gelir. Cultura, 
inşa etmek, işlemek, süs-
lemek, bakmak anlamla-
rına gelen colere'den tü-
retilmiştir. Örnegin Roma-
lılar 'mera işlenmesine' 
agri cultura demişlerdir. 
Türkçenin batı dilleri et-
kisine girmesinden önce 
(Cumhuriyet döneminde 
de) kullanılan hars söz-
cüğü ise Arapçadır ve 
"tarla sürmek" anlamına 
gelir. Her iki kelimenin de 
tarımla ilgili olmasından 
kaynaklanıyor olsa gerek, 
20.yy'da Türk Dil Kurumu 
tarafından uygun görülen 
ekin sözcüğü, bu yabancı 
kökenli kelimelere alter-
natif olarak önerilmiştir.

Saraylı Börek Malzemeler 

1 Çorba Kaşığı 
Margarin
250 Gr Yağsız Dana 

veya Koyun Kıyması
1 Adet Soğan
1 Adet Domates
1 Adet Dolmalık Bi-

ber
1 Demet Mayda-

noz
1 Çorba Kaşığı Dol-

malık Fıstık
1/2 Çorba Kaşığı 

Kuşüzümü
2 Adet Yumurta
4 Adet Yufka
1 Çay Bardağı Sıvı 

Yağ
1/2 Su Bardağı Süt
Tuz , Karabiber

Yemeğin Tarifi   
1 çorba kaşığı margari-

ni tavaya alarak, eritelim. 

Küçük doğranmış soğanı 
ve kıymayı rengi değişe-
ne dek margarin ile bir-
likte kavuralım. Dolmalık 

biberi ve domatesi küçük 
doğrayıp, ilave edelim. 
Yaklaşık 7-8 dakika ka-

vurduktan sonra tavayı 
ateşin üstünden alalım. 
İnce kıyılmış maydano-
zu, dolmalık fıstıkları ve 

kuşüzümünü ekleyelim. 
Tuzunu ve karabiberi-
ni ayarlayalım. 1 adet 
yumurtayı ve diğer yu-
murtanın akını kıymalı 
harcın üzerine ekleyip, 
karıştıralım. Tepsiyi 
yağlayalım. İlk iki yufka-
yı aralarına sütlü ve sıvı 
yağdan oluşan karışım-
dan serperek ve yufkala-
rı buruşturarak, tepsiye 
yerleştirelim. 
Kıymalı harcı yayalım. 

Diğer yufkaları da arala-
rına sütlü yağ serperek, 
tepsiye yerleştirelim. Mil-
föy hamurundan şeritler 
keselim. Yufkanın üze-
rine dilediğimiz şekilde 
yerleştirelim. Önceden 
ısıtılmış 200 dereceli fı-
rında böreğin altı ve üstü 
kızarana dek pişirelim. 
Dilimleyerek servis ya-
palım. 

Kalp Krizi Nasıl Olur? Göğüs Ağrısı Nasıl Yorumlanmalıdır?
Kalbin kan ihtiyacını kar-

şılayan ve "koroner arter" 
adı verilen damarlardan 
birinin tıkanması sonu-
cunda kalp hasarı oluş-
ması tablosuna Kalp Krizi 
(Miyokard İnfarktüsü) de-
nir. Kan akımı bozulunca, 
ciddi bir ritm bozukluğu ile 
ani ölüm gelişebilir veya  
kriz, ani ölüme yol açma-
dan ama kalp dokularının 
dakikalar-saatler içinde 
giderek kaybedildiği bir 
süreç halinde ilerleyebi-
lir.

Genellikle göğsün or-
tasında geniş bir alanda 
baskı-yanma-sızlama ile 
karışık bir ağrı ile ken-
dini belli eder. Göğsün 
ortasındaki bu ağrı hissi 
yaygın vasıfta olup, boy-
nun ön kısmına, sırta, 
sol kola veya her iki kola-
omza doğru yayılabilir. Bu 
esnada soğuk terleme ve 
bulantı hissi, genel durum 
bozulması, korku ve endi-
şe hali de eşlik edebilir.

Ancak bu anlatılanlar, 
sadece sık görülen belir-
tileri ifade eder. Her has-
tada tablo aynen böyle 
olmayabilir. İstisna olarak; 
gerek ağrı şekli, gerek 
ağrı bölgesi ve gerekse 
de eşlik eden diğer be-

lirtiler açısından farklılık-
lar olabilir. Bu belirtilerin 
hepsi birden olmayabilir, 
bazen hiçbiri olmayabilir, 
hatta ağrı bile olmayabi-
lir. Özellikle kadınlarda, 
diyabetli (şeker hastalığı) 

kişilerde ve çeşitli sinir 
sistemi hastalıklarında, 
kalp krizi tablosu bu kla-
sik anlatımın biraz dışına 
çıkan belirtilerle de sey-
redebilir, teşhis koymak 
güçleşebilir.

Diğer yandan, bu an-
latılanları hisseden her 
kişi mutlaka kalp krizi 
geçiriyor demek de değil-
dir. Mide-yemek borusu 
hastalıkları, safra kesesi 

hastalıkları, şiddetli stres 
ve gerginlik gibi pek çok 
durumda da buna benzer 
belirtiler hissedilebilir.

Ağrı şiddetinin hiçbir an-
lamı yoktur. Ağrının hafif 
olması olayın önemsiz ol-

duğu anlamına gelmediği 
gibi, çok şiddetli ve büyük 
ızdırap veren bir ağrının 
altından da önemli bir şey 
çıkmayabilir.

Belirtiler kalp krizinden 
şüphelenmemizi sağlar, 
ama teşhis koydurmaz. 
Teşhis; bir acil klinik-
te CKMB ve Troponin-I 
veya Troponin-T gibi la-
boratuar testleri ve kalp 
elektrosu (EKG) bulgula-

rı ile konur. Yine burada 
da, laboratuar bulguları 
ve EKG değişikliklerine 
başka durumların da yol 
açabileceğini ve diğer 
yandan, bir hastada o 
sırada kalp krizine giden 
bir süreç yaşandığı halde 
en azından erken dönem-
de laboratuar testleri ve 
EKG'de hiçbir değişiklik 
saptanmayabileceğini de 
belirtmekte fayda vardır. 
Bu tahlillerin ağrının üze-
rinden 6 saat geçtikten 
sonra da normal olması 
olayın kalp krizi olmadığı-
nı gösterir, ama kalp has-
talığı olasılığını tamamen 
kaldırmaz. Çünkü kalp 
krizi yani infarktüs, da-
mar tıkanıklığı sürecinin 
en son noktasıdır. Tahlilin 
iyi bulunması sadece bu 
en son basamakta olma-
dığınızı gösterir, ama ara 
basamaklarda olmadığı-
nızı garanti etmez. Daha 
öz olarak söylemek gere-
kirse, ağrının üzerinden 6 
saat geçmiş ve bu tahliller 
iyi bulunmuşsa henüz in-
farktüs olmadığınız için 
şimdilik rahat bir nefes 
alabilirsiniz, ama ağrını-
zın kalp damar proble-
miyle ilgili olma olasılığı 
hala vardır!

Bunları biliyormuydunuz?
İki Gözümüz Olduğu 

Halde Nasıl Tek Görü-
yoruz?

Bunun nedeni, her iki 
gözden alınan görüntü 
bilgilerinin, beyindeki ilgili 
alanda üst üste bindiril-
mesidir. Bu sayede, biz 
iki farklı görüntü yerine, 
derinliği olan tek bir gö-
rüntü görürüz.

Gözler imiz, bakılan 
nesnenin değişik iki açı-
sından farklı iki görüntü 
algılar. Ancak bu iki farklı 
görüntü, her iki gözde de 
birbirine denk iki alana 
düşer. Beyinde, görme 
lobunda da bu alanların 
karşılığı olan bir kısım 
bulunur. İşte görüntülerin 
üst üste bindirilmesi de, 
bu alanda gerçekleşir.

Camın Şeffaflığı Nasıl 
Sağlanır?

Cam veya başka her-
hangi bir saydam madde, 
içinden geçen ışığın bir 
kısmını soğurur. Işığın 
aldığı birim yol başına 
soğrulma yüzdesi küçük 
olduğu için biz bunu göz-
lerimizle fark edemiyoruz; 
fakat bu ölçme aygıtlarıy-
la rahatlıkla ölçülebilen bir 
şeydir. Saydam madde 
yeteri kadar kalın olduğu 
zaman ışığı ciddi oranda 
soğurur. Benzer şekilde, 
normalde saydam olma-

yan maddelerden yapılan 
çok ince filmler de ışığı 
geçirebilirler. Camın veya 
başka herhangi bir mad-
denin saydam olmasının 
nedeni, bu maddeleri 
oluşturan kimyasal bile-
şiklerdeki elektronların 
enerji düzenleriyle ilgilidir. 
Bir maddenin mavi ışığı 
soğuramaması, elektron-
ların mavi ışığı soğurarak 
bir üst enerji düzeyine 
geçemediğini gösterir. 
Görünür ışıkta saydamlık 
içinde, spektrumun mor-
dan kırmızıya kadar olan 
bölümündeki bütün ışığın 
soğurulmaması gerekir.

Neden İnsanlar Hafı-
zalarını Kaybettiklerin-
de Konuşmayı ya da 
Yürümeyi de Unutmu-
yorlar?

Hafıza beynin dış yüze-
yindeki hücrelerde, yani 
beyin korteksinde koru-
nur. Hafıza kaybında ko-
nuşma da bir dereceye 
kadar etkilenebilir. Ancak 
yürüme yeteneği, “ekstra-
piramidal sistem(otomatik 
hareketleri idare eden 
sistem)” denilen,beynin 
alt merkezleri tarafından 
yönetilir. Bu nedenle üst 
merkezleri ve hafızayı et-
kileyen durumlarda yürü-
me gibi eylemler etkilen-
meyebilir.

ATA SÖZLERİ♥ A b a n ı n  k a d -
ri ,  yağmurda bi l inir.                                                                                                                         
♥ Abdal düğünden, ço-
cuk oyundan usanmaz.                                                                                                    
♥ Abdalın arkadaşlığı yol 
görününcüye kadardır.                                                                                                  
♥  Abdes ts i z  so fu -
ya namaz dayanmaz.                                                                                                                 
♥ Aça dokuz yorgan ört-
müşler, yine uyuyamamış.                                                                                             
♥ Acele giden ecele gi-
der. 
♥ Acele işe, şeytan ka-

rışır. 

♥ Acele yürüyen yolda 
kalır. 
♥ Acemi katır kapı önün-

de yük indirir. 
♥ Acı acıyı bastırır,su 

sancıyı. 
♥ Acı patlıcanı kırağı 

çalmaz. 
♥Acıkan doymam, susa-

yan kanmam sanır. 
♥ Acındırırsan arsız, 

acıktırırsan hırsız olur. 
♥ Aç ayı oynamaz. 
♥ Aç bırakma hırsız 

edersin, çok söyleme ar-
sız edersin. 
♥ Aç koynunda azık 

durmaz. 
♥ Aç köpek fırın yıkar. 
♥ Aç kurt insana saldı-

rır. 
♥ Aç tavuk rüyasında 

kendini darı ambarında 
görür. 
♥ Aç tokun halinden bil-

mez. 
♥ Açık yaraya kurt düş-

mez. 
♥ Açın imanı olmaz. 
♥ Açın karnı doyar gözü 

doymaz. 
♥ Açlık ile tokluğun ara-

sı bir dilim ekmek. 
♥ Adam eşeğinden, 

kadın döşeğinden belli 
olur. 

♥Adamak kolay, öde-
mek güçtür. 
♥ Adamakla mal tüken-

mez. 
♥ Adamın iyisi iş başın-

da belli olur. 
♥ Adı çıkmış doksana, 

hiç inmez seksene. 
♥ Ağaca balta vurmuş-

lar "sapı bedenimde" de-
miş. 
♥ Ağaca çıkan keçinin 

doğurduğu oğlak dala 
bakarmış. 

♥ Ağaca dayanma 
çürür,insana dayanma 
ölür. 
♥ Ağacı kurt, insanı dert 

bitirir. 
♥ Ağaç ne kadar meyve 

verirse ,dalı o kadar yere 
eğilir. 
♥ Ağaç ne kadar uzarsa 

uzasın göğe değmez. 
♥ Ağaç ne kadar yüksek 

olsa da yaprakları yere 
düşer. 
♥ Ağaç yaş iken eğilir. 
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Madan'daki Camide günde 5 kez mukabele yapılıyor
Smolyan ilinin Madan 

şehrinde ‘25’inci semt’ 
olarak adlandırılan ma-
halledeki 60 kadar evde 
200’e yakın insan yaşı-
yor. Mahallenin, 1990 
yılında inşa edilen ve 
2010’da Avrupa fonla-
rı sayesinde tamamen 
onarılan küçük bir ca-
misi var. Ramazanda 
bu mütevazi mabet 
ibadetlerle şenlenerek 
dolup taşıyor. Mübarek 
ay boyunca camide 5 
farklı grup mukabele 
okuyor.
Mahalle camisinde 

saat 10’da ilk önce 
Kur’an ziyafetini evde 
oturan emekli kadınlar 
açıyor. Öğle namazı 
öncesi yine bir grup 
çalışan bayan ve ikindi-
den sonra yine çalışan 
bayan grubu, daha son-
ra çocuklar ve erkekler 
mukabeleyi devam etti-
riyor. Bu şekilde küçük 
mahallede ay boyunca 
5 hatim indiriliyor. Ak-
şamları istisnalar dışın-
da iftar evde yapılıyor, 
yatsı ezanı okunduğun-
da ise herkes teravihe 
koşuyor ve bir anda 
cami doluyor.
Cami imamı Hafız 

Hasan Tevfikov, yak-

laşık 20 çocuk okutu-
yor. Kur’an-ı Kerim’i 
ikmal edenler iç in 
Ramazan’da hat im 
törenleri düzenleni-
yor. Tevfikov, önceden 
herhangi bir zamanda 
yapılan törenlerin, son 

yıllarda Ramazan’da 
yapılması sebebini şu 
şekilde açıklıyor: “Hat-
meden çocuğun ailesi 
herkese camide yemek 
verme adeti var bizde. 
Mahalledekiler çocu-
ğun hatmini dinledikten 
sonra sofralara oturur-
lar. Ramazan’da iftar 

vermek, tüm oruçluların 
sevabını almak demek-
tir. Bu, Rasulullah'ın 
(s.a.s.) bir hadisinde 
vardır. Hatim eden ço-
cuğun ailesi bu töreni 
Ramazan ayında yapa-
rak tabiri caizse bir taş-

la iki kuş vurmuş oluyor. 
Hem hatim sevabı, hem 
de iftar verme sevabı 
var. Bu yüzden biz bu 
hatim törenlerini müba-
rek ay gelinceye kadar 
bekletiyoruz."
BU RAMAZAN 3 ÇO-

CUK HATMEDİYOR
Bu ay, Kur'an-ı Kerim'i 

hatmeden 3 çocuk var. 
Bunlardan biri de 6 ya-
şındaki Nihat Mehmet. 
Elifba cüzünü 2 yıl önce 
eline alan Nihat; Kur'an 
okuyabildiği için mut-
lu, hatim töreni içinse 
heyecanlı. Heyecanını 

“Hata yaparsam bir şey 
olmaz değil mi?” söz-
leriyle ortaya koyuyor. 
Akşam namazı sonrası 
siyah takke, yelek ve 
kravatıyla hocasının 
karşısına oturuyor. Hiç 
hatasız okuduğu su-
relerin ardından eller 
duaya açılıyor. Cema-

at, miniğe moral olsun 
diye kendi aralarında 
para topluyor. Nihat 
ise 2 yıl boyunca ders 
aldığı hocaların ellerini 
öperek, verdikleri çaba-
ya tam karşılık olmasa 
da ‘çam sakızı’ birer he-
diye sunuyor.
Çocuklar, hatimden 

sonra akaid, siyer, fı-
kıh gibi dersler almaya 
devam ediyor. Bir kısmı 
şehirdeki hafızlık kursu-
na yazılıyor.
Hatime iştirak eden 

Madan Belediye Baş-
kanı Fahri Mollaysenov, 
iki yıl önce onarılan ca-
minin tam kapasiteyle 
çalıştığını belirtiyor.
Caminini iki yıl önce 

Avrupa Köyleri Ge-
liştirme Programı’nın 
desteği ile 6 ay içinde 
onarıldığına dikkat çe-
ken Mollaysenov, “200 
bin levalık (yaklaşık 100 
bin Euro) onarım mas-
raflarının yüzde 30’unu 
cemaat, yüzde 70’ini 
de Avrupa fonları ta-
rafından karşılandı. Bu 
sayede bina, duvarlar 
dışında tamamen yeni-
lendi. Ayrıca çok fonk-
siyonel olan çatı katını, 
çocuk bahçesini, ısıtma 
sistemini yaptık." diye 
konuşuyor.
Yaklaşık 6 bin nüfu-

sa sahip maden şehri 
Madan’ın merkez ca-

misinde ise hafızların 
okuduğu mukabelenin 
yanı sıra şehirdeki diğer 
mescitlerde de dahil ol-
mak üzere ramazan ay-
larında 20’nin üzerinde 
hatim indiriliyor.
İFTARDA KURU FA-

SULYE VE ETLİ PATA-
TES
Emine Şişkova, ak-

şamki iftara yemekleri 
hazırlıyor. Aşçı olan 
Şişkova, 200 kişilik 
kazanlarda yemek pi-
şiriyor. İftar yemekleri, 
tamamen bölge halkın 
damak tadın uygun 
olan fasulye çorbası ve 
etli patatesten oluşu-
yor. 10 yıldan beri her 
akşam iftar hazırlayan 
Şişkova, kadir gecesin-
de 2 bin kişiye yemek 
yaptığını belirtiyor.
Emine Şişkova, “Her-

kes ne isterse o yemek-
leri yapmaya gayret 
gösteriyorum. Bazıları 
etli pilav tercih ediyor 
fakat bu yıl patates re-
vaçta." diyor. Oruçlu 
iken yemek yapmaya 
alıştığını aktaran Şişko-
va, yetiştirecek bir çırak 
bulamamaktan yakını-
yor. “Sıcak ve duman 
arasında çalışmak zor 
geliyor insanlara. On-
ları da anlıyorum, fakat 
sevabı da ona göre bü-
yük.” diye devam edi-
yor.Kırcaali Belediyesi 122 çocuğu yaz kamplarına 

gönderiyor
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, 1-8.
sınıf arası toplam 122 
sosyal bakımından zayıf 
ve engelli çocuğun bu 
yaz Kırcaali Belediyesi 
ve kardeş belediyele-
rin hesabına tatil ya-
pacaklarını bildirdi. 12 
çocuktan oluşan birinci 
grup Ravda tatil belde-
sinde tatil yaptılar. On-
larla birlikte 1 Temmuz 
2012 tarihinden itibaren 
Ravda’da Türkiye ve 
Yunanistan’dan kardeş 
belediyelerden daha 40 
öğrenci tatil yaptı. 
Başkan Azis, “Bu girişi-

mi artık altıncı yıl devam 
ettiriyoruz. Krize rağmen 
ailesinin maddi imkanı 
olmayan çocukları din-
lenmekten mahrum edil-
memesi için mali kaynak 
ayırıyoruz” dedi. Kampa 
katılacak çocuklar okul 
müdürleri tarafından tek-
lif edilmektedir. 

80 öğrenciden oluşan 
ikinci grubun 16 ile 23 
Temmuz 2012 tarihle-
rinde İstanbul’da düzen-
lenen izci kampına ka-
tıldılar. 20-29 Temmuz 
günlerinde Kırcaali’den 
15 çocuk Bursa’da ta-
tildeydi. 20- 27 Ağustos 
tarihlerinde ise diğer 15 
çocuk Yunanistan’ın Ko-

motini (Gümülcine) ken-
tinde bulunacaklar. 
Başkan, bu yaz kamp-

larında bir veya bir bu-
çuk ay içerisinde Kırca-
ali Belediyesinden 122 
çocuğun çeşitli prog-
ramlara katılarak, yeni 
dostluklar kuracaklarını 
özetledi. 
Başkan Azis, 6 yılda 

Belediyeden yaklaşık 
800 çocuğu ücretsiz 
olarak ülke içinde ve 
dışında yaz kamplarına 
gönderildiklerini belirtti. 
Hasan Azis, “Krize 

rağmen çocuklara bu 
bakımı yapmaya ve eği-
timle ilgili sosyal politika 
yürütmeye devam ede-
ceğiz” diye kaydetti. 

Milli Güvenlik Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

Bulgaristan’da 18 Temmuz’da düzenlenen 5’i İs-
railli 7 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldı-
rının ardından toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda 
(MGK), Bulgaristan’da yaşayan yerli ve yabancı-
ların güvenliği konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’in başkanlı-
ğında toplanan MGK’dan sonra yapılan açıkla-
mada, “Bulgar ve yabancı vatandaşları güvenliği, 
güvenlik kurumların ana çalışma önceliği oldu” 
denildi.

Yaklaşık 5 saat süren toplantıda 30 yıldır siyasi 
terörle karşılaşmayan ülkede terörizme karşı daha 
etkin önlemlerin alınmasına karar verildi.

Verilen bilgiye göre MGK, “Güvenlik ortamı dina-
mizminin yeniden ele alınması ve analiz edilmesi 
yanı sıra Bakanlar Kurulu’na bağlı Kriz Merkezi’nin 
kriz ortamındaki çalışmalarında gerekli düzenle-
meler yapılması” önerisine bulundu.

MGK toplantısında Bulgaristan’da 18 yıldan bu 
yana ilk kez “terörizm” meselesi ele alındı. Top-
lantıda ayrıca geçen hafta Avrupa Komisyonu ta-
rafından açıklanan ve Bulgaristan’daki iç güvenlik 
ve adalet sistemindeki sorunları ele alan gözetim 
raporunun getirdiği eleştiriler de görüşüldü. 
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Kırcaali Haber

Eşref Kahraman, Bulgaristan’a karşı davasında Yüksek 
İdari Mahkemesine başvurdu

Belene mağduru Balkanlarda 
Adalet, Haklar, Kültür ve Daya-
nışma Derneği’nin (BAHAD) 
Başkanı Eşref Kahraman’ın 

Bulgar devlet kurumlarından 
200 bin Leva tazminat talebin-
de bulunduğu davanın Kırcaali 

Bölge Mahkemesi ve ardından 
Plovdiv İstinaf Mahkemesinin 
de reddetmesinden sonra şi-
kayet dilekçesini Sofya Yüksek 

İdari Mahkemesine sunduğu-
nu bildirdi. Bu sebepten dola-
yı Kırcaali’de basınla görüşen 

Eşref Kahraman’a başka bir 
siyasi tutuklu BAHAD Başkan 
Yardımcısı Şükrü Süleyman 
eşlik etti. 

Hatırlatmak gerekirse, as-
len Cebel’in General Geşevo 
(Gölcük) köyünden olan siyasi 
mağdur geçen yıl, Bulgarlaş-
tırma süreci esnasında kendi-
sine verilen manevi zararlar ve 
sağlık problemlerinden dolayı 
telafi edilmesi için Başsavcı-
lıktan 120 bin Leva ve İçişleri 
Bakanlığı’nın Kırcaali ve Pleven 
il müdürlüklerinden 80 bin Leva 
tazminat talebinde bulunduğu 
dava açtı.

Eşref Kahraman, Belene ada-
sında hükümsüz 2 yıl tutuklu 
kalmış, daha sonra da Pleven’in 
İzgrev köyüne sürgün edilmiş-
tir. Onun davası Bulgaristan’da 
Bulgarlaştırma süreciyle ilgili 
özel bir şahsın devlet kurumla-
rına karşı açtığı ilk davadır.

Eşref Kahraman, Sofya Yük-

sek İdari Mahkemesine sun-
dukları şikayetin de reddedile-
ceğinden yüzde 100 emin oldu-
ğunu söyledi. Sayın Kahraman, 
“Bulgaristan’da adalet yok. Bi-
zim arkamızda her hangi bir si-
yasi güç olsaydı, o zaman işler 
başka yönde olacaktı” dedi.

Belene mağduru geçmişte ya-
şadıklarının öcünü almayı değil, 
fakat kendisine verilen manevi 
zararlar ve sağlık problem-
lerinden dolayı telafi edilmek 
istediğini belirtti. Bulgaristan’ı 
ve Bulgar halkını sevdiğini, 
fakat 22 yıldır demokrasi ol-
masına rağmen ülkede gerçek 

bir demokrasi görülmediğini 
kaydetti. İnsanların siyaset 
için konuşmaktan korktukla-
rını, çünkü herkesin işini kay-
betmekten korktuğunun altını 
çizdi. Bulgaristan’da temel hak 
ve özgürlüklerin çiğnenmesini 
kabullenmeyen gerçek bir sivil 
toplumun oluşması için daha 
uzun yol aşılması gerektiğini 
ileri sürdü. 

Sonunda Eşref Kahraman, 
Sofya’dan sonra davayı kazan-
mak için Strasbourg’ta bulunan 
Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesine başvuracağını vurgu-
ladı.               Kırcaali Haber

Türk Dernek Başkanlarından Filibe Başkonsolosuna ziyaret 
Kırcaali’de faaliyet gösteren 

Ömer Lütfi Kültür Derneği Baş-
kanı Seyhan Mehmet ve Türk 
Kültür ve Sanat Derneği Başkanı 
ve Kırcaali Haber Gazetesi sahi-
bi Müzekki Ahmet yeni görevine 
başlayan T.C. Filibe Başkon-
solosu Sayın Şener Cebeci’ye 
nezaket ziyaretinde bulundular. 
Dernek Başkanları 01 Ağustos’ta 
yeni görevine başlayan Başkon-
solosa ilk önce yeni görevinde 
başarılar dilediler ve Kırcaali’deki 
Türk kültür faaliyetleri hakkında 
bilgiler sundular. 

Sayın Cebeci ziyaretten dolayı 
dernek başkanlarına teşekkür 
etti ve dernek faaliyetlerine her 
zaman destekte bulunacaklarını 
ifade etti. 

Başkonsolos Şener Cebeci Kır-
caali Haber gazetesi aracılıyla 
Kırcaali ve bölgedeki soydaşlara 
selamlarını iletti, mübarek Rama-

zan ayını kutladı ve en yakın za-
manda bölgeyi ziyaret edeceğini 
bildirdi. 

                       Kırcaali Haber


