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 Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta  evinize gelmesini istiyorsanız her 

ayın 15’ine kadar en yakın postanede 
 Abone Olabilirsiniz!  

ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Devamı 3’de

 

Bayram Bayram HÖH Gençlik Kolları 
Kırcaali İl Başkanı Seçildi

Bayram Özkan Bayram, 21 Ekim’de yapılan Hak 
ve Özgürlük Hareketi (HÖH) 6. Olağan İl Konferan-
sında Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı seçildi. Oylamaya 
katılan 202 delegenin 117’sinden olumlu oy alarak 
başkanlık makamını kazandı. 

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Türk Folklor Ekibi 20 Yaşında
Kırcaali Türk Folklor 

Ekibi’nin 20. kuruluş yıl-
dönümü ve mübarek Kur-
ban Bayramı münasebe-
tiyle Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği büyük bir 
konser sundu. Belediye 
Kültür Merkezinde dü-
zenlenen konserde her 
bayram olduğu gibi salon 
tıklım tıklım doluydu. Tüm 
Kırcaali bölgesinden ye-
diden yetmişe kadar Türk 
folklorunu seven herkes 
buradaydı. 

Yüksel Esen’in genel 
yönetmenliği ve Sebahat 
Ahmet’in yönetmenliği 
altında faaliyet sürdüren 
folklor ekipleri ve solistler 
Türk halk oyunları, Rume-
li türküleri, arabesk, pop 
müziği ve modern dans-

lardan oluşan zengin bir 
program gerçekleştirdi. 

Seyirciler tarafından dur-
madan alkışlanan grup 

ve şarkıcılar bir kez daha 
gönülleri fethetti. Konuk 

sanatçılar olarak konse-
re katılan Nazar ve Nino 

ikilisi programa renk kat-
tılar. 

Konserde Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonso-

losu Şener Cebeci, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis ve 
Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet 
resmi konuk olarak hazır 
bulundular. 

Başkan Hasan Azis, 
Kırcaali Türk Folklor 
Ekibi’nin 20. kuruluş yıl-
dönümünü kutladı ve 
Belediye yönetimi adına 
dernek yönetimine su-
nulan tebrik mektubunu 

Kırcaali’de coşkulu Kurban Bayramı kutlamaları
Yüzlerce Müslüman Kır-

caali Merkez Camii’de mü-
barek Kurban Bayramını 
karşıladılar. Her bayram-
da olduğu gibi, bu defa da 
camiye sığmayan yüzlerce 
Müslüman  soğuk havada 
bayram namazını cami 
avlusunda idrak etmek 
zorunda kaldılar. Ayrıca 
çok sayıda mümin ise, ca-
minin dolup taşması sebe-
biyle bayram namazını hiç 

kılamadılar. Cami yanında 
bir araya toplanıp, namaz 
sonrası bayramlaşmayı 
beklediler. Yürekler acı-
sı bu durum bir kez daha 
Kırcaali’de ikinci bir camiye 
büyük ihtiyaç duyulduğunu 
sergiledi. 

Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet 
verdiği vaizlerde Kurban 
Bayramının tarihini ve fa-

Resmiye MÜMÜN

Devamı 4’de

Kırcaali Haber Gazetesine 
2013 yılı için ilk aboneliği 

Edirne Valiliği yaptı
15 Ekim 2012 tarihinden itibaren Bulgaristan’da 

resmi olarak gazete ve dergilere 2013 yılı için abone 
kampanyası başladı. 

Ülkede yayınlanan onlarca gazetenin arasında Bul-
garistan Türklerinin sesi Kırcaali Haber gazetesi de 
bulunmakta. İki yıldan beri Bulgaristan’da ulusal yayın 
yapan Kırcaali Haber gazetesine ülke çapında tüm 

postanelerde abone olunabiliyor. Gazetenin abone 
katalog numarası 2454. 

2013 yılı için Kırcaali Haber gazetesine ilk aboneliği 
Edirne Valiliği yaptı. 

Edirne Valisi Balkan Danışmanı Sayın Fahri Tuna 
Kırcaali ziyaretinde gazetenin ofisine gelerek gaze-
teye abone oldu. 

Sayın Tuna konu ile ilgili şunları belirtti: “Edirne Va-
lisi Sayın Hasan Duruer’in adına Kırcaali Haber gaze-
tesine abone olmak istedik. Gazeteyi internet ortamın-
da zaten izliyoruz. Bulgaristan’dan güncel haberleri 
sunmanız bizleri mutlu ediyor. Bulgaristan’da Türkçe 
çok az gazete ve dergi yayınlanıyor. Onun için bu 
gazete ve dergilere destek çıkmak gerekiyor. Benim 
buradan çağrım tüm soydaşlarımız ve Türkiye’de bu-
lunan Göçmen Dernekleri Kırcaali Haber gazetesine 
abone olarak desteklerini versinler.” 

Kırcaali Haber gazetesinin 2012 yılındaki abone sa-
yısı 2000 adet. Bu yılki hedefimiz  bu rakamın daha da 
artması.                                             Kırcaali Haber
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Rani List muhtarı, köyün problemlerini paylaştı
Kırcaali’nin Rani List (Işıklar) 

köyünde yaklaşık 900 kişi ya-
şıyor. Köyü daimi ikamet adresi 
olarak gösterenlerin sayısı ise 
iki bin dolayında. Köy, Medenik 
(Manı), Sredna (Orta) ve Cami 
Mahallesi olarak üç mahalleden 
oluşuyor. Yakın Bolyartsi (Alem-
bi) köyü de Rani List muhtarlığı-
na bağlı. Kayıtlara göre burada 
daimi ikamet edenlerin sayısı 
500’e ulaşsa da, gerçekte 160 
civarında insan yaşıyor. 

Rani List muhtarı Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH-DPS) 
partisinden artık ikinci dönem 
seçilen 52 yaşındaki Faytin Nuri 
Murat. Muhtar, Kırcaali Haber 
gazetesi için şu ana kadar yap-
tığı faaliyetleri anlattı. Sredna 
Mahala’da atık suların kanali-
zasyon sistemine bağlandığı 
yol asfaltlanmış. Cami Mahal-
lesinde  600 metre uzunluğun-
daki yol boyunca ışıklandırma 
sistemi kurulmuş. 

Muhtar, her üç mahallede de 
yarımşar kilometrelik yol ke-
simlerine çakıl döşendiğini, 

fakat GERB partisinin iktidara 
gelmesi ve ekonomi krizden 
dolayı bir türlü asfalt dökümüne 
geçemediklerini paylaştı. Köyün 
yükseklikte bulunmasından do-
layı döşeli çakıldan artık eser 
kalmadığını belirtti. Faytin Nuri 
muhtarlıkta en büyük problem 
olarak Bolyartsi köyünde içme 
suyun olmadığını gösterdi. Köye 
su götürülmesi için 5 yıldan beri 
çaba sarf ettiğini söyledi. Me-
denik Mahallesindeki 40 met-
reküp hacimli su deposundan 
Bolyartsi köyüne su götürmek 
istediklerini belirtti. 

Rani List köyünde başka bir 
problem de atık su kanalizas-
yon sistemleri projesinin haya-
ta geçirilmemesi. 12 milyon leva 
tutarındaki Avrupa Birliği projesi 
üzere köyde 2-3 yıldır yatırım 
yapılması bekleniyor. Proje kap-
samında ayrı ayrı mahallelerde 
toplam 4 tane atık su arıtma te-
sisi inşa edilecek. Muhtar, köy-
de daha komünizm döneminde 
kalma yol kesimlerinde de asfalt 
yama çalışmaları yapılması ge-
rektiğini vurguladı. 

Bakımını Kırcaali Beledi-

yesinin yaptığı köy çıkışında 
Bolyartsi’ye ayrılan 6 kilomet-
relik yolun da delik deşik oldu-

ğunu söyledi. Bu köyde de 700 
metre civarında yola çakıl dö-
şediklerini, yol kenarına su ka-
nalları yaptıklarını, fakat asfalt 
dökemediklerini kaydetti. 

Rani List’te bu yıl 4 hane 3’er 
dekar tütün işlemiş. Mayıs ayın-

da tütün tarlalarını dolu vurması 
ve geçen yaz kuraklığı üretimi 
kötü etkilemiş durumda. 

Köyde genellikle yaşlılar bi-
rer hayvana bakıyorlar. Ancak 
Sredna Mahala’da yaşayan 28 
yaşındaki Adem Bekir 150-200 
koyun sürüsü sahibi. 

Kırcaali’ye 5-6 kilometre uzak-
lıkta olan köy sakinlerinin yarısı 
şehirde çalışıyorlar. 

Kadınların büyük bir kısmı 
tekstil firmalarında çalışıyor, er-
kekler ise genellikle kuruculukta 
ekmeğini kazanıyor. Ayrıca ülke 
çapında olduğu gibi Fransa, 
Hollanda, Belçika, İngiltere gibi 
Batı Avrupa ülkelerinde Rani 
List’ten 100’den fazla genç ge-
çim kaynağı aramakta. 

Muhtar, köyde çöp konteyner-
lerinin yetersizliğinden yakındı. 

Sayılarının çoğalması için be-
lediyeye başvurduğunu ifade 
eden muhtar, köyden işsiz kişi-
lerin iş bulmak için kendisinden 
yardım istediklerini paylaştı. Bu 
konuda ilk önce yoksul ailelere 
yardımcı olmaya çalıştığını ileri 
sürdü. Yerel devlet kurumların-
da bakım hizmeti vermek üzere 
2 kadının işe alındığını belirtti. 
Köyde ilköğretim okulu, anaoku-
lu, sağlık ocağı, bir de toplum 
merkezi bulunuyor. 

Köy sakinlerin yüzde 90’ı Dr. 
Dimitır Kovaçev’i aile hekimi 
olarak seçmişler. Hekim, onlara 
Kırcaali’den başka haftada üç 
gün köyde açılan Aile Hekimliği 
Biriminde hizmet veriyor. Köy-
de, Sabahtin Sadık’ın işlettiği bir 
ekmek fırını halkın hizmetinde. 
Bundan yaklaşık 2 ay önce bu-
rada işletilen terzi atölyesi elde 
edilen mala pazar bulunamadı-
ğından kapatılmış. Her mahal-
lede birer dükkan var.  

Cami Mahallesi’nde 10 yıl önce 
temel tamiratı yapılan büyük bir 
cami, ayrıca her üç mahallede 
birer de mescit var. Medenik 
Mahallesindeki eski mescidin 
yerine 5-6 yıl önce yeni bir 
cami kurulmuş. Aynı mahalle-
den Türkiye’ye göç eden Enver 
Enver ise minaresini yaptırmış. 
Sredna Mahala’daki mescidin 
çatısı geçen yıl onarılmış. 

Muhtarın en büyük amacı köy-
deki üç mahallede en az beşer 
yüz metrelik yol kesimlerine 
asfalt dökülmesi ve Bolyartsi 
köyünün de suya kavuşması. 

Resmiye MÜMÜN

Kitnitsa köyü turistlerin ilgisini çekiyor
Ardino’ya (Eğridere) bağlı Kit-

nitsa (Yatacık) köyünün muhtarı 
Sali Mümün 53 yaşında ve al-
tıncı dönem bu görevini sürdü-
rüyor.

Sali Mümün, “Krize rağmen 
Kitnitsa’nın geleceği parlak. Yaz 
aylarında yurt içinden ve yurt dı-
şından çok sayıda turist geliyor. 
Temiz havada dinleniyor, güzel 
doğaya hayran kalıyorlar. Arda 
nehri kıyılarında plaj ve piknik 
yapmak için çok güzel yerler 
var. Kırcaali, Smolyan, Plovdiv 
ve hatta Varna illerinden bile 
balıkçılar buraya adeta abone 
olmuş gibiler. Bazı, taştan yapıl-
mışve taş örtülü eski evler ter-
tiplenirse, konuk ağırlamak için 
kullanılabilir. Büyük şehirlerden 
birkaç emlak ajansı ilgi gösterdi, 
fakat burada insanlar mülkünü 
satmıyor” diye paylaştı.  Ona 
göre, yol ve su altyapısının ye-
niden yapılandırılması, aile he-

kimi eksikliği ve işsizliğin gide-
rek artması gibi temel sorunlara 

çözüm bulmaya çalışıyor. Kobil-
yane ile Dolna Spoluka köyleri 
arasında bulunan yaklaşık 20 
kilometrelik yol kesimi ulusal ka-
rayolu ağına bağlı ve istemlere 
göre olması için tamir edilmesi 

gerekiyor. 
“Ulusal Karayolları Kırcaali İli 

Yol Yönetimi Müdürü Müh. Ra-
dostin Lambrev ile bu konuda 
görüşme yapılmışsa da henüz 
bu yönde bir adım atılmadı. 
Tırna Mahallesinden Gorno 
Prahovo’ya kadar uzanan 4 
kilometrelik yolun da asfaltlan-
ması gerekiyor. Böylece Be-
lediye merkezi ile mesafe 15 
kilometre daha kısaltılacak. Biz 
normal yollarda hareket etmek 
istiyoruz, kesintisiz vergilerimizi 
ödüyoruz, vinyetlerimizi alıyo-
ruz” diyor köy muhtarı. 

Şimdi köyde yaklaşık 100 kişi 
yaşıyor. Yaz ayları Türkiye’de 
yaşayan köydeşlerimiz evlerine 
gelmesiyle köyün nüfusu artı-
yor. Göçmenlerin çoğu evlerini 
ve bahçelerini yeniden düzene 
koymak için geliyor. Gençler bu-
rada yaşayan yaşlı nine ve de-
delerini görmek için geliyorlar. 

Muhtar, “Gençlerin çoğu Kır-
caali, Asenovgrad, Aytos, Plov-
div gibi kentlere ve yurt dışına 
gittiler. Buna rağmen etraftaki 
Rusalsko, Borovitsa, Brezen 
köylerine kıyasla köyümüzde en 
çok genç var. Muhtarlıkta geçici 
istihdam programı üzere yakla-
şık 10 kişi çalışıyor. İnşaat ça-
lışmaları yapıyorlar, yol kenar-
larını temizliyor, yeşillendirme 
hizmeti veriyorlar. Köylümüzün 
büyük bir problemi de köyde 
aile hekimi birimi bulunmaması. 
Bunun sebebi insanların büyük 
bir bölümünün sağlık sigortası 
olmamasıdır. Buraya en yakın 
Brezen (Halaçdere) köyün-
de hekim bulunuyor ve ihtiyaç 
duyulduğunda özel aracıyla 
Kitnitsa’ya geliyor” diye anlattı. 

Kitnitsa’daki eski cami köy 
ahalisinden toplanan paralarla 
yenilenmiş, ancak Ramazan ve 
Kurban bayramlarında Türkiye 
ve etraf köylerden gelen misa-
firlerle doluyor. 

Her yıl Temmuz ayının orta-
sına doğru yapılan geleneksel 
şenliklerde köy en kalabalık olu-
yor. O zaman kökenleri köyden 
olan, dünyanın dört bir yanına 
dağılmış insanlar bir araya top-
lanıyor. Mevlit okunuyor, ayrıca 
satranç ve güreşler yapılıyor. 

On yıldan fazla Kitnitsa köyün-

de tütün üreticisi yok. Köylüler 
bahçelerinde patates ve başka 
sebzeler yetiştiriyor. Hemen he-
men her aile bir ineğe bakıyor. 
Daha çok hayvana bakmak is-
tiyorlar, fakat bunun için imkan-
ları yok. Köy dükkanında rast-
ladığımız orta yaşlarında biri, 
“Hayvan yemleri çok pahalılaştı. 
Sütü çok ucuza, 50 stotinkaya 
alıyorlar” diye yakındı.

Rusalsko-Ardino yönünde ta-
şımacılık yapan bir otobüs şirke-
ti sahibi Orhan Emin,  Ardino’ya 
neredeyse boş bir otobüs sür-
düğünden yakınıyor. Şoför, 
“Otobüse ancak birkaç yolcu 
biniyor, demokrasi öncesi gibi 
değil” diyor. 

Köydeki tek dükkanın sahibi 
Bayram Şaban, “Köylüler zar 
zor geçiniyor, onun için veresiye 
defterim doldu. Hemen hemen 
her ailenin borcu var.  Paraları 
olmayınca ne yapsınlar?!. Fakat 
bu ne zamana kadar sürecek 
bilmem. Bana 1000 levadan 
fazla borcu olan müşterim var ” 
diye üzüntüyle açıkladı. Bu şe-
kilde yıl sonuna kadar dükkanı 
çalıştırmaya devam edeceğini 
ve o zaman kapatacağını söy-
ledi. O, “Bunu daha geçen kış 
yapacaktım, fakat köydeşlerimin 
dükkansız kalmalarına gönlüm 
razı olmadı” diye paylaştı. 

Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi 20 Yaşında
1. sayfadan devam
okudu. 
Tebriknamede, ekibin sayı-

sız seyircilerine hediye ettiği 
büyük sevgi ve özveriyle mey-
dana getirdikleri yaratıcılık ve 
güzellik için sonsuz teşekkür-
ler ve şükranlar sunuluyor. Ay-
rıca tebrikte, “20 yıl içinde aktif 
yaratıcılık faaliyeti ve sayısız 
konser gösterileriyle hakkıyla 
yerel kültür sahnesinde de-
ğişmez yerini aldı, ulusal ve 
uluslararası düzeydeki festi-
vallerde ödüller kazandı. Bu 
zaman içerisinde hem Kırcaali, 
Rodopları ve Bulgaristan’ı en 
iyi şekilde temsil ettiğinize ina-
nıyoruz ve daha üstün başarı-
lar diliyoruz. Gelecek Kurban 
Bayramınızı kutlamaktan son 
derece mutluyum” deniliyor. 
Sayın Azis, tebrik mektubu ile 
birlikte Yüksel Esen’e bir de 
Belediye yönetimi tarafından 
Kırcaali Türk Folklor Ekibi’nin 
başarılı faaliyeti için özel bir 
teşekkür plaketi sundu, tüm 
Kırcaali halkının bayramını 
kutlayarak sahneden ayrıldı. 
Konser, Kırcaali Türk Folk-

lor Ekibi’nin sunduğu Çiftetelli 
dansıyla başladı. Ardından 
sahneye çıkan yıldızı parlayan 
küçük solist Duygu Ali ve Mert 
Hüseyin türkü söylediler. 
Sahneye tekrar gelen Kırcaali 

Folklor Ekibi, Rumeli halkoyun-
ları sundu. Onları, Programın 
sunucusu Yüksel Esen’in “Bi-
zim geleceğimiz” diye tanıttığı 

Kadriye Latifova Çocuk Folklor 
Ekibi’nin oynadığı Rumeli hal-
koyunu izledi. 
Emre Ahmet bu defa da bü-

yük hayranı olduğu ünlü Türk 
sanatçısı İsmail YK’nın yeni hit 
şarkılarından söyledi ve onun 
peşinden gittiğini ispatladı. 
Emre’nin söylediği gerek slow  
gerek ritimli türkü ve şarkılar 
seyircilere keyifli anlar yaşattı 
ve sürekli alkışlandı. Sürpriz 
Modern Dans Grubu’nun gös-
terisi  büyük beğeniyle izlen-
di. 
Kırcaali Türk Folklor Ekibi’nin 

20.kuruluş yıldönümünü ve 

Kırcaali Müslümanlarının 
bayramını kutlayan Nazar ve 
Nino ikilisi seyircilerin gönlünü 
kazandı. Nazar’ın (Dimitır) Bul-

gar, Nino’nun ise Gürcü olma-
sına rağmen Türkçe şarkılar 
söylediler. 
Nino, “Kırcaali Türk Folklor 

Ekibi’nin 20.kuruluş yıldönü-
münü kutlama ve aynı za-
manda Müslümanların kutsal 
Kurban Bayramı konserinde 
bulunmaktan büyük şeref du-
yuyoruz. Bizim için bu bir ha-
yaldi. Onun için çok mutluyuz. 
Bizi sıcak karşılamanızdan 
dolayı teşekkür ederiz” diyerek 

ekibin ve Kırcaalilerin bayramı-
nı kutladı. 
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nde 

yetişen şuanda ise Kadriye La-

tifova Sahnesi’nde oyuncu ve 
solist olan Müjgan Selim, söy-
lediği türkülerle konsere konuk 
oldu. Müjgan, dernekte kendi-
sini şarkıcı olarak yetiştiren 
hocaları ve orkestra karşısın-
da saygıyla eğilerek minnettar 
olduğunu ifade etti. Sanatçı, 
Ömer Lütfi Derneği Müdürü 

Müzekki Ahmet’e de teşekkür 
etmeyi unutmadı. 
Genç solist Behiye Ahmet 

güzel sesini bir kez daha göz-
ler önüne serdi. Kırcaali Türk 
Folklor Ekibi’nde yer alan 
gençlerin sunduğu Zeybek 
dansı ise seyircileri büyüledi. 
Ömer Lütfi Derneği’ne Bele-

diye Başkanı, Filibe Başkon-
solosu Şener Cebeci, Bulgar 
Sosyalist Partisi Kırcaali İl Teş-
kilatı, Kırcaali Dekorstil Şirketi 
ve Krumovgrad (Koşukavak) 
Belediye Başkanı Sebihan 
Mehmet tarafından çiçek su-
nuldu. 
Program sonunda konserde 

yer alan çocuk ve gençler hep 
birlikte sahneye çıkarak “Hayat 
Bayram Olsa” şarkısını söyle-
diler. Program, dernek yöneti-
minin tüm Kırcaalilerin ve böl-
ge halkının Kurban Bayramını 
kutlamasıyla sona erdi. 
Konser sonrası Sayın Şener 

Cebeci Kırcaali Haber’e, “Bu 
akşamki konser gayet güzel-
di. Onu izlemekten çok mutlu 
oldum. Kırcaali Türk Folklor 
Ekibi’ne nice 20 yıllar diliyo-
rum. Bu vesileyle tüm Kırca-
alili soydaşlarımın Kurban 
Bayramını kutluyorum” diye 
paylaştı.

Edirne’de kitap fuarı düzenlendi
Edirne Belediyesi liderliğin-

de Edirne Valiliği ve Trakya 
Üniversitesi’nin katkılarıyla 
tarihi Ekmekçizade Ahmet 

Paşa Kervansarayı’nda   1. 
Edirne kitap fuarı düzenlendi. 
Fuara 33 yayınevi ve 37 yazar 
katıldı. Fuara aileleriyle birlik-
te gelen kitapseverler, hafta 
sonu tatilini kitap fuarında 
değerlendirdiler ve sevdikleri 
yazarların kitaplarını kolay ve 
ucuz fiyata alma imkanı bul-

dular. 
Trakya Balkan Türkleri Kül-

tür ve Dayanışma Derneği’nin, 
Balkan yazar ve şairlerinin ki-

taplarını sergilediği stant gö-
rülmeye değerdi. Doksanüç 
Harbi’nden bu yana Türkiye’ye 
göç eden soydaşlarımız ve 
onların torunları tarafından 
gösterilen büyük ilgi bizleri 
gururlandırdı ve gelecek yıl 
daha çok yazarın katılımını 
sağlamak, büyük bir stant aç-

mamız ve bu etkinliği derhal 
2013 faaliyet programımıza 
almamız için bizi teşvik etti. 
Kitap severler, derneğimiz 

tarafından açılan standa mi-
safir olarak katılan şair ve ya-
zarlarımız Firdevs Büyükateş, 
Mehmet Alev ve Emel Balık-
çı ile yakından tanışma ve 
sohbet etme imkanı buldular. 
Ayrıca standımıza kitaplarıy-
la katılan araştırmacı yazar 
Mehmet Türker, İbrahim Ta-
tarlı, Niyazi Kurt, Faik İsmail 
Arda, İbrahim Mustafa Şafak, 
Ali Şevket Durmuş büyük ilgi 
gördüler.
Standımızda Bulgaristan’da 

yayınlanan tek Türkçe gaze-
te “Kırcaali Haber” gazetesi, 
Alev ve Mozaik dergileri de 
ziyaretçilere tanıtıldı.
Kitapseverlerin yüzlerindeki 

mutluluk, kültür ve tarih kenti 
Edirne’de önemli bir eksikliğin 
giderildiğini doğruluyordu. Di-
leğimiz Edirne’mize kazandı-
rılan bu güzel etkinlik gelecek 
yıl da kitapseverleri sevindi-
rir.                                      

Bulgar uzman Türkçe eğitimin 
müfredata girmesini istedi

Bulgaristan’daki Türk azınlığın çocukların sadece yüz-
de 15’inin Bulgarca’ya tam anlamıyla hakim olduğu açık-
landı. Etnik Azınlıkları Araştırma Merkezi, Türk velilerin 
de Bulgarca konuşurken zorluk çektiğini açıkladı.

“Bulgar okullarında Türk çocuklarının eğitim problem-
leri” adı altında yapılan incelemeyi tanıtan uzman An-
tonina Jelyazkova, Türk azınlığın Türkçeyi de çok az 
sayıda kelimeyle konuşabildiğini söyledi.

Bulgaristan’da yaşayan etnik grupların iyi bir eğitim 
almadan ülkeye gerektiği gibi katkı sağlayamayacağını 
aktaran Jelyazkova, Türkçe derslerini verecek yeterli 
kalifiyeli kadro bulunmadığını kaydetti.

Azınlıkların yoğun olduğu bölgelerde anadil eğitiminin 
müfredatta yer almasını tavsiye eden uzman, diğer böl-
gelerdeki okullarda ise seçmeli ders olarak sunulması 
gerektiğini ifade etti. Bulgaristan'da Türkçe eğitimi, dilek-
çe veren velilerin çocuklarına normal okul müfredatının 
dışında haftada 4 saat olarak veriliyor.

Türk azınlığın Türkiye televizyonlarını izleyerek bilgi 
sahibi olduğunu ifade eden uzman, Bulgar devlet te-
levizyonundan günde 10 dakika verilen Türkçe haber 
bültenini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu insanlarla dal-
ga geçmekten başka bir şey değildir. Yani sadece 'Biz 
Türkçe yayın hakkı veriyoruz' demek için yapılan bir 10 
dakikalık sunum bu. Verimli olabilmesi için en bu prog-
ramların en az 30 dakika eğitsel yönünün de olması 
gerekiyor."                                            Kırcaali Haber
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Sebihan Mehmet, Belediye’nin projelerini anlattı
Krumovgrad (Koşukavak) 

Belediye Başkanı, Kırcaali 
Haber’e verdiği kısa demeçte 
belediye sınırlarında gerçek-
leştirilen önemli projelerle il-
gili bilgi verdi. Avren köyünde 
gerçekleştirilen Avrupa Birliği 
destekli, Çevre Okulu projesi-
nin yaklaşık bir ay sonra son-
lanmasını beklediklerini açık-
ladı. Çevre Okulunda hizmet 
verecek müdür ve öğretmen-
lerin eğitiminden sonra Bul-
garistan ile Yunanistan’dan 
çocuklardan oluşturulan ilk 
grubun eğitimine sıra geldiği 
anlaşıldı. Belediye Başkanı, 
Kırsal Bölgelerin Geliştiril-
mesi Programı gereğince 
kasaba stadyumun yenilen-
mesi ve hemen hemen tüm 
büyük köylerde spor tesisleri 
kurulmasına ilişkin projenin 
onaylanmasına aday oldukla-

rını söyledi. Sayın Mehmet,” 
Yüksek puan verilen projenin 

onaylanmasını bekliyoruz. 
Proje kapsamında Avrupa 

Futbol Federasyonları Birli-
ğinin (UEFA) istemlerine uy-

gun olması üzere stadyumun 
büyük bir tamiratı yapılacak, 

ayrıca belediyeye bağlı ayrı 
dört yerleşim yerinde futbol 
sahaları kurulacak. Bazı 
yerlerde de masa tenisi, sat-
ranç kulüpleri açılacak. Aynı 
zamanda küçük projelerin 
hayata geçirilmesi için de 
çalışmalar sürüyor” dedi. 
Kırsal Bölgelerin Gelişti-

rilmesi Programı gereğince 
hazırlanan başka bir projey-
le yerel Hristo Botev Top-
lum Merkezi’nin faaliyetlerini 
orada devam ettirmesi için 
merkezde bir binanın ikinci 
katında yeniden düzenleme 
yapılması öngörülüyor. Proje-
nin gerçekleştirilmesi için en 
yakın zamanda Devlet Tarım 
Fonu tarafından onaylanması 
bekleniyor. 
Sebihan Mehmet, Kru-

movgrad Belediyesi’nin kar-

deş Darıca Belediyesi tara-
fından yapılan hibe yardımın 
bir kısmıyla yenilenen kent 
parkında bir çocuk alanı kur-
duklarını paylaştı. Bağışın 
diğer bölümüyle de Beledi-
ye Çocuk Merkezi’nde bir 
bilgisayar odası açtıklarını 
söyledi. Orada öğretmenle-
rin gözetiminde, öğrencilere 
ücretsiz internet erişimi sağ-
lanacak. Çocuklar ne kadar 
zaman internete ayırdılarsa, 
aynı zamanı binada kitap 
okumak veya ders çalışmak 
için de vakit ayırmak zorunda 
kalacaklar. 
Belediye Başkanı projeyle 

ilgili, “Amacımız, çocukların 
İnternet kullanmalarıyla bir-
likte, kitap okuma alışkanlığı 
edinmelerine yardımcı ol-
maktır” dedi.  

Her iki vatandaştan birisi Boyko 
Borisov hükümetini onaylamıyor

Alpha Research Ajansı ta-
rafından yapılan kamuoyu 
araştırmasına göre GERB 
partisinin iktidarda olmasın-
dan bu yana ilk defa yüzde 45 
oranında her iki Bulgaristan 
vatandaşından birisinin hükü-
mete karşı olumsuz tutum ser-

gilediği ortaya çıktı. Bu sonu-
ca Eylül ayında yapılan 1021 
kişinin katıldığı ulusal düzeyde 
temsili bir anket ile varıldı. 
Vatandaşlar arasında Baş-

bakan Boyko Borisov’a olan 
güvensizlik yüzde 37 oranın-
dadır. Göreve gelmesinden 
beri ilk defa Borisov’un hay-
ranları yüzde 60’tan 32’ye ine-
rek iki misli düşüş gösteriyor. 
En büyük ölçüde Başbakan’a 
karşı güvensizlik il merkez-
leri ve köylerde, emekli ve 
tarım üreticileri arasında göz-
leniyor. İdare kurumlarında 
memurlar, serbest meslek 

sahipleri, küçük ve orta bü-
yüklükte işletmeciler arasında 
da Başbakan’ı eleştirenlerin 
sayısı çoğalıyor. 
Alpha Research Ajansının 

verilerine göre tüm bakanların 
reytinginde düşüş var. İstisna 
durum olarak Bölgesel Kalkın-

ma ve İskan Bakanı Lilyana 
Pavlova altyapı politika açısın-
dan yüzde 60 oranında büyük 
ölçüde onay kazanmış. 
Yürüttüğü politikaların Bulga-

ristan vatandaşlarının hayatını 
doğrudan doğruya ilgilendirdiği 
Maliye Bakanı Simeon Dyan-
kov, Sağlık Bakanı Desislava 
Atanasova, İçişleri Bakanı 
Tsvetan Tsvetanov ve Çalış-
ma ile Sosyal Politika Bakanı 
Totü Mledenov’un şahsi reytin-
gi büyük ölçüde düşmüş, buna 
göre de halk tarafından en çok 
eleştirilen onlar oluyor. 
Hükümetin yürüttüğü 12 po-

litikadan 9’u başarısız olarak 
nitelendirilmiş. Yüzde 70 ora-
nında vatandaşlar ekonomi, 
sosyal, sağlık ve mali politika-
lardan memnun değiller. Va-
tandaşlar, yüzde 86 oranında 
olarak hükümetin maliye poli-
tikasını son derece başarısız 
buluyor. 
Yapılan değerlendirmeler 

Bulgaristan’da iş ortamının 
kötüleştiği yönündedir. Son 
15 yılda her hükümete karşı 
olduğu gibi iş adamlarının ik-
tidardakiler tarafından korun-
dukları, rüşvetçilik olduğu ve 
iş ortamının bozulduğuna dair 
eleştirilerde artış görülüyor. 
18 yaş yukarı vatandaşlardan 
yüzde 28’i, Bulgaristan’da ku-
ralların işini iyi yapanlara ken-
dini geliştirme şansı verdiğini 
düşünüyor. Fakat yüzde 67 
oranında olanların gözlemleri 
ekonomi alanında ancak ikti-
dara yakın olan çevrelerin ve 
şirketlerin başardıklarını gös-
teriyor. Bu görüşü sadece iş 
çevrelerindekiler değil, idare 
sisteminde görevlilerin yüzde 
63’ü de paylaşmış. 
Ankete katılanlar, hükümetin 

çeşitli ekonomi sektörlerinde 
başarısızlığın temel nedenleri 
olarak iki faktör belirtmiş. Va-
tandaşların yüzde 42’si rüş-
vetçiliği, yüzde 40’ı da önemli 
mevkilerde bulunan kişilerin 
profesyonel olmamalarını 
buna ilişkin göstermişler.
                  Kırcaali Haber

ziletlerini anlattı. Bu bayramın 
İbrahim Aleyhisselamın Allah’ın 
ona verdiği emriyle oğlu İsmail’i 
kurban edeceği sırada, bir me-
leğin Allah tarafından gönderilen 
kurbanlık bir koçu getirmesine 
dayandığını belirtti. Şabanali 
Hoca müminlere, “Cenabı Allah 
hepimize Hz. İbrahim’in ve oğlu 
İsmail’in O’na teslimiyetlerini 
nasip etsin! Bu hadise bir defa 
daha gösteriyor ki, Allah’ın emir-
lerinin dışına çıkamayız!” diye 
seslendi. Kırcaalilerin Kurban 
Bayramını kutladı. 

Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis de bayram 
namazını merkez camide kıldı. 
Başkan, tüm Müslüman cami-
asının Kurban Bayramını kut-
larken son günlerde Kırcaali’de 
yaşanan tatsız olaylar ile ilgili 
provokasyonlara hiçbir şekilde 
gelmememizi, yaşanılan sıkın-
tılara rağmen daima hoşgörülü 
olmamızı, birlik ve beraberliğimi-
zi korumamızı ve sorumlu birer 
Bulgaristan vatandaşı olarak 
hareket etmemiz için çağrıda 
bulundu. 

Caminin imamları bayram na-
mazı kılınışının usulünü hatırlat-
tıktan sonra Başmüftülük tarafın-
dan ilan edilen tam saat 8.25’de 
müminler namaza saf tuttular. 
Aralarında oldukça gençlerin 
bulunması hoş bir olaydı. 

Namaz sonrasında Müslüman-
lar, birbirleriyle kardeşçe ku-
caklaşıp, büyüklerin ellerinden, 
küçüklerin gözlerinden öperek, 
Kurban Bayramını kutlayıp güzel 
dileklerde bulundular. 

Bayramlaşma adetinden ya-
rarlanıp, şeker ve para topla-
mak için onlarca çocuk, cami 
kapısının yanında müminlerin 

çıkmasını beklediler. Cami ka-
pısı önünde iki kişi ise, bayram 
vesilesiyle camiye yapılan para 
bağışlarını toplamak için görev-
lendirilmişlerdi.

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis’in de camiden çık-
masını gören çocuklar bayramı-
nı kutlamak için etrafına üşüş-
tüler ve yaptıkları tezahüratlarla 
ona duydukları gerçek sevgi ve 
saygıyı gösterdiler.

Şabanali Ahmet cami çıkışın-
da Kırcaali Haber Gazetesine 
şunları belirtti: “Daha önce de 
belirttiğimiz gibi Kurban Bayra-
mı Allah’a yaklaşmanın bir yolu 
ifadesi olarak algılanmıştır. İslam 
dininde iki büyük bayramdan biri-
dir. Aynı zamanda hac ibadetinin 
bu dönemde yapılmasıyla ayrı 
bir önem kazanır. Bu çerçevede 
Kurban Bayramının bütün İslam 
alemine, Bulgaristan Müslüman-
larına hayırlı olmasını, bereket 
getirmesini, hayatlarında daha 
güzel günlere çığır açmasını 
Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. 
Bulgaristan genelinde Kurban 
Bayramının ikinci gününde her 
bölge müftülüğü tarafından 9 
büyükbaş hayvan kesilip ihtiyacı 
olan Müslümanlara dağıtılacak. 
Ben tüm Müslüman camiasının 
Kurban Bayramını tebrik etmek 
istiyorum. Küçüklerin büyükleri-
ne saygı, büyüklerin ise onlara 
sevgi göstererek bayramın sev-
gi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, 
anlaşma, huzur ve mutluluk içe-
risinde geçmesini diliyorum”.

Bayramlaştıktan sonra Müslü-
manlar hazırladıkları kurbanlık 
hayvanları kesmek için evlerine 
koştular. 

Kırcaali Merkez Camii’den baş-
ka  tüm ilde bulunan yaklaşık 
340 cami ve mescitte Kurban 
Bayramı namazı kılındı, bayramı 
karşılama sevinci yaşandı.

Kırcaali’de coşkulu Kurban 
Bayramı kutlamaları

1. sayfadan devam
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Kırcaali Meclisi, General Vasil Delov’a “Fahri 
Hemşehrilik” unvanı verilmesini reddetti

21 Ekim Kırcaali Günü dolayı-
sıyla Belediye Kültür Merkezin-
de Meclis Kurulunun geleneksel 
olarak halka açık resmi oturumu 
gerçekleşti. Oturumda Balkan 
Savaşı’nın 100. yılı anısına, 
Bulgar ordu komutanı General 
Vasil Delov’a “Fahri Hemşehri-
lik” unvanı verilmesi teklifi ka-
bul edilmedi. Yapılan oylamada 
Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) 
ve iktidardaki GERB partisin-
den 16 Meclis Üyesi olumlu oy 
verirken, Hak ve Özgürlükler 
Hareketinden (HÖH-DPS) tüm 
22 Meclis Üyesi çekimser oy 
verdiler. Böylece teklifin kabul 
edilmesi için gereken 21 oy 
toplanamadı. 

 Edirne Balkan Türkleri Fede-
rasyonu yayınladığı basın açık-
lamasıyla böyle bir girişime kar-
şı çıktı. General Vasil Delov’a 
“Fahri Hemşehrilik” unvan 
verilmesi teklifi ulusal düzeye 
erişerek basın ve kamuoyunda 
geniş tartışmalara yol açtı.

Kutlama töreninde resmi ko-
nuklar arasında milletvekilleri 
Dimço Mihalevski, Tsveta Kara-
yançeva, Kırcaali Valisi İvanka 

Tauşanova, Kırcaali Belediyesi-
nin Türkiye ve Yunanistan’dan 
kardeş belediyelerden heyetler, 
eski Kırcaali Belediye Başkan-

ları İsmet Saraliyski, Rumen 
Dimitrov, Rasim Musa, Milan 
Milanov ve Dimitır Bogdanov 
hazır bulundular. Ayrıca otu-
rumda birçok idare kurum, si-

vil toplum kuruluşu, hukuk ve 
eğitim kurumları temsilcileri ve 
vatandaşlar vardı. 

Kırcaali Günü dolayısıyla Kır-

caalileri ve konukları ilk Meclis 
Başkanı Raif Mustafa selamla-
dı.

Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, geçen yönetim dönemine 

ilişkin sunduğu raporda Kırcaa-
li Belediyesinde yapılan büyük 
önemli projelere vurgu yaptı. 
Belediye Başkanı bu günde 

Kırcaali’yi yal-
nız bırakma-
yan kardeş 
belediyelerin 
temsilcilerine 
teşekkürlerini 
sundu. Sayın 
Azis, sunduğu 
güzel temenni-
lerle tüm bele-
diye vatandaş-
ların Kırcaali 
Gününü tebrik 
etti. 

Kırcaali Valisi 
ve iki milletve-
kilin tebrikle-
rinden sonra 
K ı r c a a l i ’ y e 
kardeş bele-
diyelerden ge-
len heyetlerin 

başkanları da Kırcaali Günü 
dolayısıyla selamlama konuş-
ması yaptılar. Bursa  Osman-
gazi Belediyesi Özel Kalem 
Müdürü Orhan Mollasalih, 2 

milyonluk Bursa’dan selam ge-
tirdiğini belirtti. Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’i başarılı 
girişimlerinden dolayı kutlarken 
Türkiye’nin daima Kırcaali’nin 
yanında olacağını vurguladı. 

Yunanistan  Maronya Beledi-
ye Başkanı İliyas Yoanakis ve 
Komotini (Gümürcine) Belediye 
Başkan Yardımcısı İsmail Le-
vent, Romanya  Mecidiye Be-
lediye Başkanı Marian Iordaçe, 
Rusya  Vladimir Belediye Baş-
kan Yardımcısı Elena Ovçinni-
kova ve Amerika Birleşik Dev-
letleri  (ABD) Elhart Belediyesi  
temsilcisi olarak Kardeş Bele-
diyeler Derneği Yönetim Kuru-
lu Üyesi Margaret Slinhard da 
Kırcaalilerin gününü kutladılar, 
mükemmel misafirperverliğin-
den dolayı Belediye Başkanına 
teşekkür ettiler. 

Ayrıca Kırcaali Belediyesi, Kır-
caali Günü vesilesiyle yurtiçin-
den birçok Belediye Başkanları 
ve başka resmi şahıslardan teb-
rik mektupları aldı.

              
   Kırcaali Haber   

Bayram Bayram, HÖH Gençlik Kolları 
Kırcaali İl Teşkilatı başkanı seçildi

Bayram Özkan Bayram, 21 
Ekim’de yapılan Hak ve Öz-
gürlük Hareketi (HÖH) 6. Ola-
ğan İl Konferansında Kırcaali 
İl Teşkilatı Başkanı seçildi. Oy-
lamaya katılan 202 delegenin 
117’sinden olumlu oy alarak 
başkanlık makamını kazandı. 
Bayram Bayram’ın tek raki-
bi olan HÖH Gençlik Kolla-
rı Momçilgrad İlçe Teşkilatı 
Başkanı Ömer Hüseyin’e 84 
delege oy kullandı, bir oy ise 
geçersiz çıktı. Altı saat süren 
forum  Kırcaali Belediye Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. 
Bayram Bayram 5 Ağustos 

1986 tarihinde Kırcaali’de dün-
yaya geliyor.  Aile kökenleri 
Ardino’nun (Eğridere) Suhovo 
(Susuzburun) köyünde bulunu-
yor. Veliko Tırnovo “Sveti Sveti 
Kiril ve Metodious Kardeşler” 
Üniversitesinden maliyeci ve 
tarih ile coğrafya öğretmeni 
mezunu. Ayrıca Plovdiv Paisiy 
Hilendarski Üniversitesi’nde 
ekoloji ve ekosistemleri koru-
maya ilişkin yüksek lisans eği-
timi de almıştır. 2005 yılından 
beri HÖH partisine üye. 2009 
yılında HÖH Gençlik Kolları 
Veliko Tırnovo Akademik Teş-

kilatı Başkanı seçilmiştir. 
Şu anda Kırcaali Meclisin-

de HÖH partisinden birinci 
dönem Meclis Üyesi. Gorna 

Banya Protezler İçin Ulusal 
Merkezinde müşteri organi-
zatörü olarak çalışıyor. 
Yeni başkanın ilk sözleri, 

“HÖH partisinin gençlere yö-
nelik yürüttüğü dava ve bu-
nunla ilgili fikirlere ihanet et-
meyeceğime dair yemin edi-
yorum” oldu. 
Bayram Bayram, kendisine 

verilen güvenden dolayı te-
şekkür etti ve il içindeki genç-
lerin beklentilerini karşılamak 
için elinden geleni yapacağı-

nı söyledi. Genç lider, 2013 
yılında yapılacak olan parla-
mento seçimleriyle ilgili ciddi 
bir çalışma gerektiğini, amacı 
ise Kırcaali bölgesinden 5 mil-
letvekilinin de HÖH tarafından 
kazanılması olduğunu belirtti. 
Konferansın başında, bun-

dan önceki HÖH Gençlik Kol-
ları Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı 

Ahmet Habib geçen döneme 
ilişkin rapor sundu. Kendisi 
35 yaşını doldurması nede-
niyle partinin tüzüğünde de 
belirtildiği gibi yeniden genç-
lik teşkilatı başkanı seçilemi-
yor. Ahmet Habib, raporunda 
“Genç parti kadroları hazır-
lamak, genç liderler bulup 
seçim yapmak gibi hedeflere 
yönelik büyük emekler sarf et-
tik. Çoğu belediyelerde HÖH 
Gençlik Kolları teşkilatlarında 
gençler arasındaki büyük re-
kabet oluştu. Partiye yeni üye-
ler alındı” dedi. 
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali 

İl Yönetim Kuruluna  29 üye 
seçildi. Forumda 17 Kasım 
2012 tarihinde Sofya’da ya-
pılacak HÖH Gençlik Kolları 
Ulusal Konferansında Kırcaali 
İlini temsil edecek delegeler 
seçildi. 
HÖH Gençlik Kolları Genel 

Başkanı Ceyhan İbramov  de-
legelere parti lideri Dr. Ahmet 
Doğan’ın selamlarını ileterek, 
güçlü karakter sahibi olma-
larını ve sadece Kırcaali’de 
değil, tüm ülkede partiyi önde 
götürmeleri dileklerini aktardı. 
Bununla birlikte lider, genç-
lerin birlik beraberlik içinde 
girişimci bir ruhla Bulgaristan 
gençlerine vatanseverlik sevi-
yesindeki hoşgörü duygusunu 
aşılamalarını dilemiş.
Konferansta resmi konuklar 

arasında milletvekilleri Remzi 
Osman ve Necmi Ali, HÖH 
Gençlik Kolları yönetiminden 
İkmal Comova, Ayhan Etem, 
İlhan Küçük, Müh. Mustafa 
Ahmedov ve Radoslav Re-
vanski hazır bulundular. Ay-
rıca Kırcaali İlinden Belediye 
Başkanları, Meclis Başkanları 
ve köy muhtarları da bu forum-
da gençlerin yanındaydı.

Güner ŞÜKRÜ

Cebel ile Bornova belediyeleri kardeş oldu
Geçtiğimiz hafta Kırcaali İlinin Cebel (Şeyh Cuma) 

Belediyesi’nin Türkiye  İzmir Bornova Belediyesi ile kar-
deş oldu. Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer ile Borno-
va Belediye Başkanı prof. Kamil Sındır kardeş protokolü 
imzaladılar. Bundan önce,  HÖH Kırcaali İl Başkanı da 
olan Bahri Ömer, Avrupa Parlamentosu milletvekili Metin 
Kazak ve HÖH milletvekili Tuncay Naimov ile birlikte İz-
mir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin 
temsilcileriyle görüştü.                          Kırcaali Haber
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Anife nine 100 yaşını doldurdu
Ardino’nun (Eğridere) 

Paspal köyünde yaşayan 
Anife Hasanova Deliah-
medova 100 yaşını dol-
durdu. Dinç bir şekilde 
ve mizah duygusuna sa-
hip olan yaşlı kadın yaş 
gününde birçok misafiri 
karşıladı. Bu mutlu gü-
nünde onu çocukları, to-
runları ve torun çocukları 
da yalnız bırakmadılar. 
Yaşlı kadını doğum 

gününde Ardino Beledi-
ye Başkanı Resmi Mu-
rat ziyaret etti. Başkan, 
kadının doğum gününü 
candan kutladı ve genç-
lerin de onun gibi dinç ve 
neşeli olmalarını diledi. 

Belediye Başkanı Anife 
nineye doğum günlerin-

de daha birçok konuğu 
olması temennisiyle gıda 
ürünleri ve kışlık elbiseler 

hediye etti. 
Anife nine ömrü boyun-

ca tütün ve patates yetiş-
tirmiş. 
Çalışkan kadın başka 

insanlardan farklı olarak 
uzun ömürlü olmanın sırrı 
yok diyor. 100 yaşındaki 
kadın kendini hiçbir şey-
den korumuyor, yemek 
seçmiyor, kapris yapmı-
yor ve belki de bunların 
bu yaşa girmesine yar-
dımcı olduğunu söylü-
yor. Anife nine hayatında 
hekim görmemiş, ilacın 
da ne olduğunu bilmiyor. 
Oğlu, aralıksız yaptığı 
fiziksel çalışmaların ka-
dının güçlü ve dayanıklı 
olmasını sağladığını söy-
lüyor. Gelini ise kadının 
gözlük kullanmadığını ve 
öyle televizyon seyrettiği-
ni, hatta iğneye ip geçire-

bildiğini paylaştı. 
Anife nine çok zor bir 

hayat sürmesine rağmen 
mutlu olduğunu ifade etti. 
Mutluluğuna sebep ise 
kendisini seven ve sayan 

bugün de etrafında olan 
çocukları, torunları, torun 
çocukları ve vazgeçilmez 
komşuları olduğu anlaşıl-
dı. 
            Güner ŞÜKRÜ

Benkovski köyünde 
Sonbahar Kültür 

Bayramı yapıldı
Kırcaali İlinin büyük köylerinden biri olan, Kirkovo 

(Kızılağaç) Belediyesinin Benkovski  (Kirli) köyünde 
düzenlenen geleneksel Sonbahar Kültür Bayramı yüz-
lerce kişiyi bir araya getirdi. Etkinlikte, resmi konuklar 
olarak milletvekilleri Necmi Ali ve Tsveta Karayançeva, 
Kırcaali Vali Yardımcıları Asen Türdiev ile Esat Sadık, 

Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan, Yerel Meclis 
Başkanı Şinasi Süleymanov hazır bulundular. 

Benkovski muhtarı Hüseyin Sadık tarım sezonu 
sona ermesi vesilesiyle köy sakinlerini ve misafirleri 
selamladı. Muhtar, etkinlikte Parlamento temsilcileri 
bulunmasından dolayı bölgede acil bir çözüme ihti-
yaç duyulan çiftlik sahiplerinin büyük bir sorununu dile 
getirdi. 

Mıglene barajından arazi sulamaları için sulama sis-
temleri kurulması projesinin tamamlanması gerektiğini 
belirtti. 

Ayrıca tütün konusuna ve onun Rodoplar’da gele-
ceğine değinildi. 

Benkovski’nin Kültür Bayramı sırasında köyün Ulusal 
Tütün Üreticileri Derneğinin bu ayın sonunda yapacağı 
oturuma ev sahipliği yapacağı açıklandı. Derneğin yö-
netim kurulu toplantısına bizzat Tarım ve Gıda Bakanı 
Miroslav Naydenov’un katılacağı belli oldu.

Fransa, Bulgaristan 
vatandaşları için iş 
pazarını genişletiyor
Fransa İçişleri ve Çalışma Bakanları tarafından 

ülkede Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için 
iş pazarının genişletileceği bildirildi. Vatandaşla-
rımızın Fransa’nın iş pazarında eriştikleri 150 za-
naatın işverenlerin işçi zor buldukları sektörlerde 
olmak üzere 291 zanaata kadar genişletileceği 
açıklandı. İki ülkenin erişimi olacak zanaatlar ara-
sında kuaförcülük, karoser onarımı, yük taşıma-
cılığı, yeşil alanların bakımı ve mutfak personelini 
yönetmek bulunuyor. 

Erişim sağlanan zanaatlar listesinde otelcilik, 
ekonomi, balık avcılığı, sanayi, ticaret ve onarım 
gibi sektörlerin de bulunmasıyla çoğu sektörleri 
kapsıyor. Bununla beraber bilgi teknolojileri, ban-
kacılık ve mali işlere de erişilmesine izin verildi. 

Kuraklık nedeniyle çok sayıda köy su sıkıntısı yaşıyor
Bu yıl ülkede görülen 

rekor düzeyde sıcaklık 
ve kuraklık nedeniyle bir-
çok yerleşim yerinde su 
sıkıntısı yaşanıyor. Özel-
likle bu aylarda yağması 
beklenen yağmurların 
geç kalması nedeniyle 
su sıkıntısı vatandaşları 
korkutuyor. Alınan bilgile-
re göre toplam 14 bölge, 
35 belediyede suya rejim 
uygulanıyor. 

Su sıkıntısını toplamda 
6 şehir ve 67 köyün çok 
ciddi şekilde yaşadığı 
bildirildi. Su sıkıntısı çe-
ken bölgeler arasında en 
önemli yeri Omurtag böl-
gesi alıyor. Bu bölgenin 
genellikle çoğu zaman bu 
sıkıntının içinde olduğu, 
fakat bu yıl kurağın daha 
ciddi boyutlarda olması 
nedeniyle su sıkıntısını 
daha da fazla çektikleri 

vurgulandı. 
Öyle ki, edinilen verilere 

göre Omurtag bölgesin-

de yaklaşık 8000 kişinin 
mağdur durumda olduk-
ları öğrenildi. Şu an için 
yapılan açıklamalarda 
ülke genelindeki barajla-
rın doluluk oranının % 90 

civarında olduğu ve bu 
nedenle yıl sonuna kadar 
vatandaşların içme suyu 

sıkıntısı çekmeyecekleri 
açıklanırken, buna rağ-
men vatandaşların suyu 
israf etmemeleri ve daha 
temkinli kullanmaları ge-
rektiği konusunda uyarı-

larda bulunuldu. 
Devlet Su İşletmelerin-

den yapılan açıklamaya 
göre her geçen zaman 
içinde su sıkıntısının arta-
rak devam etmesi nede-
niyle Devletin önümüzdeki 
yıllarda ülkeye daha fazla 
su yatakları kazandırmak 
adına faaliyetlerde bulu-
nacaklarını açıkladı.

Bunun içinde projelerin 
hazırlanacağı ve AB’den 
de destek alınacağı açık-
landı. Ayrıca ülkede su 
dağıtımı tesisatlarının da 
çok eski olduğunun, hatta 
bunların bazı bölgelerde 
50, 60 hatta ve hatta 80 
yıllık oldukları açıklanır-
ken, bu tesisatlarında 
acilen değiştirtmesi ko-
nusunda Devletin adım 
atması gerektiği vurgu-
landı. 
         Kırcaali Haber

İşverenler asgari maaş zammına karşı
İşverenler, Hükümetin 

önümüzdeki yıl asgari 
maaş ücretine yapmayı 
planladığı zamma kar-
şı çıkıyorlar. Şu an 290 
leva olan asgari maaş 
ücreti yapılacak zamla 
birlikte 310 leva olacak. 
Bulgaristan’ın içinde bu-
lunduğu ekonomik dar-
lıktan yakınan işverenler, 
asgari maaşa zam yapıl-
ması durumunda, işçile-
rine daha yüksek maaş 
ödeme yapmaları gere-
keceği için sıkıntı yaşa-
yacaklarını belirttiler. 

Uzun zamandan beri 
aylık maaşlarına zam ya-
pılmasını bekleyen işçiler 
ise, planlanan zammı az 

bulduklarını belirttiler. Ni-
tekim son yıllarda üst üste 

yapılan zamlar nedeniyle 
ailelerin aylık harcama-
ları ciddi oranda artmış 
durumda. Bu nedenle 
vatandaş dört gözle ma-

aşlarına zam yapılmasını 
bekliyor. Hükümet ayrıca 

gelecek yılın nisan ayında 
emekli maaşlarına da % 
9 civarında bir zam yap-
mayı öngörüyor. Her ne 
kadar yapılan açıklama-

larda gelecek yıl vatan-
daşların maaşlarına zam 
yapılacağı konuşulsa da, 
halen kesinleşen bir du-
rum ne yazık ki yok. Öyle 
ki hükümetin 2013 yılı büt-
çesinin dikkatli bir şekilde 
dengelemesi gerekiyor ve 
yapılacak zamlar için de 
kaynak yaratması gere-
kiyor.

Gelecek yıl vatandaşla-
rın gelirlerine zam yapılıp 
yapılmayacağı ilerleyen 
zaman diliminde netle-
şecek. Gelecek yıl işçile-
rin mi yoksa işverenlerin 
yüzlerinin güleceği merak 
konusu.

        Kırcaali Haber
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Balkan Savaşlarının 100. Yılında Gençoğlu’ndan Balkan Ülkelerine Çağrı
Balkan Savaşlarının 

100. yılı anısına Ege 
Balkan Türkleri Fede-
rasyonunun İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesinde 
organize etmiş olduğu 
panelde konuşan Bal-
kan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonu Genel 
Başkanı Turhan Gen-
çoğlu, 36 İlde, 146 Der-
nek ve 9 Federasyonu 
bünyesinde barındıran 
ve Türkiye’nin Balkanlar 
nezdinde en büyük Sivil 
Toplum Kuruluşu olan 
Balkan Rumeli Göç-
menleri Konfederasyonu 
olarak Balkan Savaşının 
100. Yıldönümü nedeniy-
le Türkiye’nin birçok ilin-
de etkinlikler yaptıklarını 

ve Konfederasyona bağlı 
Ege Balkan Türkleri Fe-

derasyonunun organize 
etmiş olduğu “Balkan 
Savaşlarının 100. Yılı 
Paneline “ katılmaktan 

büyük memnuniyet duy-
duğunu belirtti.

Gençoğlu yaptığı ko-
nuşmada “Muhteşem 
Osmanlı İmparatorluğu-
nun gerilemesi ile birlik-

te Osmanlı Devletinden 
ayrılan Balkan Ülkeleri 
ile aradaki hızla gelişen 
gerginlik savaşa dönüş-
müş, on binlerce insan 
kaybının yanında bir ta-
kım toplumsal sorunlar 
yaşanmış yüz binlerce 
aile dağılımı olmuştur. 
Bu dağılmalar ile birlikte 
yaşanan göçler birçok 
sorunu da yanında ge-
tirmiştir.” 
Balkan Savaşı sonun-

da varılan mutabakata 
rağmen yapılan anlaş-
malardaki taahhütlerin 
çoğunun yerine getiri-
lemediğine dikkat çe-
ken Gençoğlu, “Bugüne 
kadar ülkemiz ile bazı 
balkan ülkeleri arasında 

sosyal güvenlik anlaş-
ması yapılmadığından 
dolayı birçok soydaşı-
mızın oradaki çalışma 
süreleri ülkemize trans-
fer edilememekte, Bal-
kan ülkelerinde yaşayan 
soydaşlarımız hala kendi 
dillerinde eğitim yapa-
mamakta, vakıf malları 
ve benzer birçok sorun 
devam etmektedir.” 
Tüm olumsuzluklara 

rağmen bu ülkelerde 
yaşayan kardeşlerimi-
zin bulundukları ülkele-
rin yasalarına sadık iyi 
birer vatandaş olarak 
yaşamlarını sürdürdüğü-
nü ifade eden Gençoğ-
lu, “Aradan tam 100 yıl 
geçmesine rağmen hala 
Balkan Ülkeleri arasında 
çeşitli nedenlerle arzu 
edilen bir yakınlaşma 
uyuşma ve anlaşmanın 
olduğu söylenemez. 
Kaldı ki; Türkiye dışında 
kalan Balkan Devletleri-
nin çoğunluğu bugün AB 
Üyesidir. Asıl önemlisi 
bu ülkelerin toplumla-
rı, aynı çatı altında 500 
yıl gibi çok uzun süre 
yaşamışlardı. Böyle bir 
ortak değerlerinin olma-

sı önemli özelliklerinden 
biriydi. Bölgenin istikrarı 
ve refahı için Balkan Ül-
keleri arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek ve işbirli-
ğini sağlamak amacıyla 
Sosyal, Ekonomik ve 
Siyasi alanlarda araştır-
malar, değerlendirmeler 
görüşmeler ve toplantılar 
yapmak gerekir. Bu ne-
denle Dışişleri Bakanlı-
ğı Araştırma Merkezinin 
“Balkan Savaşında Bal-
kan Barışına“ projesinin 
Türkiye ile Balkan Ülke-
leri arasındaki gelişen iş 
birliği süresinin ele alın-
ması bizleri mutlu etti.” 
dedi.
Son olarak “Bu yöndeki 

çalışmalara toplumumu-
zun içtenlikle katıldığını 
biliyoruz. Bizler bu giri-
şimlerin yanındayız ve 
başarılı olacağına inanı-
yoruz. İnşallah Balkan-
larda geçmişte yaşanan 
hatalardan ders alınarak 
bundan sonra istenilen 
yakınlaşmalar da sağla-
narak barış ve kardeşli-
ğin her geçen gün daha 
da kuvvetleneceğine 
inanıyoruz.” dedi.
          Kırcaali Haber

Bulgaristan Konsolosluğu'ndan alkışlanacak hizmet
Bulgaristan Bursa Kon-

solosluğu tarafından ge-

liştirilen sistem sayesinde, 
Bulgaristan vatandaşlık 
işlemleri zaman kaybı 
yaşanmadan hızlı bir şe-
kilde çözüme ulaşıyor. 
Geçmiş yıllarda randevu 
alabilmek için dahi Kon-
solosluk önünde bekle-
yen vatandaşlar, son 1,5 
yıldır işlemlerini sadece 
15 dakika içinde yaptıra-

biliyorlar.
Bursa başta olmak 

üzere, Ege ve Akdeniz 
Bölgesi ile tüm Güney 
Marmara'yı yetki alanında 
bulunduran Bulgaristan 
Bursa Konsolosluğu'nda 
1,5 yıldır hizmet kalite-
sinde ciddi anlamda artış 
gözleniyor. Vatandaşlara 
bilgi anlamında da destek 
sağlayan Konsolosluk, 
isteyen kişilerle birebir 

görüşme de gerçekleşti-
riyor.
1,5 yılda ne değiş-

ti?
Bulgaristan Bursa Kon-

solosu Dimitır HACİEV'in 
göreve gelmesinin ar-
dından, çifte vatandaşlık 
işlemlerinde önemli oran-
da kolaylık sağlanmaya 
başlandı. Konsolos Di-
mitır HACİEV tarafından 
hizmete sokulan sistem 
sayesinde, artık konso-
losluğa gelen müracaat 
sahipler i tüm soruları-
na net cevap alabiliyor. 
Otokontrolün tamamıyla 
sağlandığı Bulgaristan 
Bursa Konsolosluğu'nda, 
Bulgaristan vatandaşlığı, 
kimlik kartı müracaatları 
da kolaylıkla yapılabiliyor. 
Geçmiş yıllarda büyük 
kalabalıkların günlerce 
konsolosluk kapısında 
beklediği ve aylar son-
rasına randevu aldığı 
belirtilirken, son 1,5 yıldır 

vatandaşlar işlemlerini 
ortalama 15 dakika içeri-
sinde bitirebiliyorlar.
Güler yüzlü hizmet
B u l g a r i s t a n 

Konsolosluğu'na gelen 
vatandaşlar, işlemlerinin 
zamanında yapılması 
nedeniyle Bal Göç, Bal 
Türk gibi göçmen der-
nekleri aracılığıyla Kon-
solosluğa memnuniyet 
mesajları gönderiyor. 
Akredite şirketlerin de 
hizmete destek sağladı-
ğı sistem içerisinde va-
tandaşların tüm işlemleri 
en kısa sürede yapılıyor. 
Vatandaşlar, Konsolos-
luk personelinin tavır ve 
hizmet anlayışından çok 
memnun olduklarını be-
lirtirken, dost ülke Bulga-
ristan Konsolosluğu'nda 
ki hizmet kalitesi tüm va-
tandaşlar için büyük fayda 
sağlıyor.

 
         Kırcaali Haber

Musa Çolak, Mineralni Bani Belediyesini 
İstanbul’da bir konferansta tanıttı

Mineralni Bani (Me-
riçler) Belediye Başkan 
Yardımcısı Musa Çolak, 
İstanbul’da düzenlenen 
Balkan Ülkeler i ’nin 
Dünü, Bugünü ve Ya-
rını” konulu konferans-
ta belediyesini tanıttı. 
Mineralni Bani Bele-
diye Başkanı Mümün 
İskender’in göreviyle il-
gili angajmanlardan do-
layı forumda kendilerini 
yardımcısı temsil etti. 
Konferansa Arnavut-

luk, Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Makedonya, 
Moldova, Bulga-
ristan ve Kosova 
olmak üzere 7 Bal-
kan ülkesinden 32 
Belediye Başkanı 
katıldı. 
Musa Çolak, top-

lam 10 gün süren 
konferansa katılan-
lara birer sertifika 
verildiğini anlattı. 
Musa Çolak, “Forum 
esnasında ev sahipleri 

bizlere kentte bulunan 
oldukça ilginç yerle-

ri gezdirdiler. Örneğin 
elektrik enerjisi üretilen 

bir çöp deposuna gö-
türdüler. Eşit olmayan 
insanların bakıldığı bir 
yurdu ve daha birkaç 
yeri ziyaret ettik. Turis-
tik atraksiyon olmayan 
bu yerler İstanbul gibi 
dev bir şehirde çeşitli 
problemlere insanla-
rın nasıl çözüm yolları 
aradıklarını gösteriyor” 
diye sözlerine ekledi. 

         Kırcaali Haber

NAP, AB ülkelerindeki 
v a t a n d a ş l a r ı n  d a 
gelirlerini takip edecek
Vergi Usul Kanununda değişiklikler kabul edil-

mesi üzere Ulusal Gelir Ajansı (NAP), Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinde benzer kurumlarla bilgi 
alışverişinde bulunacak. NAP artık AB ülkelerinde 
bulunan vatandaşlarımızın elde ettiği gelirler hak-
kında bilgi alacak. Vergi memurları vatandaşların 

iş sözleşmesine ilişkin gelirlerini, sigorta tazminatı 
veya prim aldıklarını takip edecek. Oradaki va-
tandaşlarımızın taşınılmaz mülk satışından gelir 
veya mülkiyet sahibi olmaları ve kira geliri olması 
kontrol edilecek. 

Vergi yükümlüsü veya birden fazla vergi yüküm-
lü kişilerin borçları AB ülkelerinden iki veya daha 
fazla ülkenin çıkarlarına ilişkili olduğu zaman bu 
devletlerin yetkili organları karşılıklı razılıkla bilgi 
alışverişinde bulunmak amacıyla hakları dahilinde 
paralel olarak denetim yapabilirler. 
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Edirne Valisi Hasan Duruer’e nezaket ziyareti
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis’in başkanlı-
ğında bir heyet, Edirne Valisi 

Hasan Duruer’i ziyaret etti. 
Başkan Azis ile birlikte heyet-

te Kırcaali Devlet Hastanesi 
Müdürü Dr. Todor Çerkezov 
ve Kırcaali Türk Kültür ve 

Sanat Derneği /TÜRKSAD/ 
Başkanı Müzekki Ahmet yer 

aldı. Görüşmeye ayrıca Edir-
ne Valisi Balkan Danışmanı 
Fahri Tuna ve Balkan Rumeli 

Federasyonu Başkanı Zürfet-
tin Hacıoğlu da katıldı.

Vali Duruer’e yeni görevinde 
başarılar dileyen başkan Azis, 
Kırcaali Belediyesi hakkında 
ve gerçekleştirdiği projeler-
le ilgili bilgiler verdi. Başkan 
Azis, Sayın Valiyi en kısa 
zamanda Kırcaali’yi ziyaret 
etmelerini diledi. 
Devlet Hastanesi Müdürü 

Dr.Çerkezov Kırcaali ve Edir-
ne arasında sağlık sektörün-
de işbirliği yapılması teklifinde 
bulundu.
TÜRKSAD Başkanı Müzek-

ki Ahmet bölgede yürütülen 
kültür ve sanat faaliyetleri 
hakkında konuştu ve gerçek-
leşecek olan kültür projelerini 
tanıttı. 
Günün anısına Başkan Azis 

Vali Duruer’e bir tablo sunar-
ken, Vali de, Başkan Azis’e bir 
plaket sundu.
Samimi ve sıcak bir ortamda 

geçen görüşmeden sonra Vali 
Duruer konuklarına akşam ye-
meği verdi.
                Kırcaali Haber

Yambol Belediyesi Ermeni İddialarıyla İlgili Kararını İptal Etti
Yambol Belediye Meclisi, 

1915 olaylarıyla ilgili Erme-
ni iddialarını tanıyan önceki 
kararını iptal etti.
Y a n b o l  B e l e d i y e 

Meclisi'nde yapılan oyla-
mada, daha önceki kararı 
iptal için alınan yeni karar, 
8 aleyhte oya karşılık 20 
oyla kabul edildi. Oylama-
da 2 meclis üyesi çekimser 
kaldı.
Yerel mecliste, iktidardaki 

GERB (Arma) partisinin 17 

üyesinin girişimiyle alınan 
yeni karar için, ana muha-
lefetteki Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) üyeleri 
aleyhte oy kullandı.
Yambol'da iş adamlarına 

ait çeşitli örgütleri, aşırı 
milliyetçi çevrelerin baskısı 
ile 2010 yılında alınan karar 
yüzünden Yambol – Edir-
ne arasındaki işbirliğinin 
önemli ölçüde zarar gör-
düğünü, dostluk ve ticaret 
ilişkilerinin zedelendiğini 

vurguluyordu.
Bu arada, Ermenistan'ın 

Sofya Büyükelçisi Arsen 
Shoyan da Bulgar parla-
mentosundaki en küçük 
gruba sahip olan ve ırkçı 
yaklaşımlarıyla tanınan 
ATAKA partisi yetkilileriyle 
görüşerek, belediye mecli-
sinin yeni kararının "büyük 
bir uluslararası skandal" ya-
ratılabileceğini iddia etti.

                 Kırcaali Haber


