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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Ramazan bayramı, İslam di-
nine göre Hicri Kamer yılının 
dokuzuncu ayı olan Ramazan 
ayının ardından onuncu ay 
olan Şevval ayının ilk üç günü 
boyunca kutlanan dini bir bay-
ramdır. 
Arapçadaki adı 'îd el-fitr «Fitre 

bayramı»'dır. 
Fitre kelimesi bu bayramda İs-

lam dinince gerekli olarak (farz) 
verilmesi gereken fitre zekatı 
isimli bir bağış ya da sadaka 
türünün adıdır. 
Türkiye'de bu bayramda ço-

cuklara şeker hediye edilmesi-
nin gelenek haline gelmiş olma-
sına istinaden Şeker Bayramı 
da denmeye başlanmıştır. 
Ramazan bayramı, Ramazan 

ayı boyunca tutulması farz kı-
lınan orucun da sonunu ifade 
eder. Ramazan ayı biterken, 
oruç da biter ve Ramazan bay-
ramının ilk günü olan Şevval 
ayının birinci gününde oruç 
tutulmaz. Ramazan bayramı-
nın bu ilk  gününde camilerde 
bayram namazı kılınır. 
Ramazan ayı ve bayramının 

İslam ve Türk kültüründe önem-
li bir yeri vardır. Ramazan ayı 
boyunca Türkiye genelindeki 
büyük camilerin minareleri ara-
sına mahya denilen ışıklı süsler 

asılır. Ramazan ayının ilk gün-
lerinde genelde "Hoşgeldin ya 
Şehri Ramazan" benzeri me-
sajlar gösteren bu süsler, Ra-
mazan ayı boyunca her gece 
farklı bir mesaj göstermesi için 
değiştirilir. Ramazan bayramın-
dan bir kaç gün önce mahya-
larda genellikle "Elveda" ben-
zeri uğurlama mesajlarına yer 
verilir. 
Türkiye'de Ramazan ayı ve 

bayramı ile özdeşleşen bir 
başka kültürel öğe de gölge 
oyunudur.
“Hacıvat ve Karagöz" ile gölge 

oyunu Türk kültürünün önem-

li bir parçasını oluşturur. Eski 
zamanlarda, gölge oyunu ra-
mazan gecelerinde insanların 
en büyük eğlencesini oluştur-
maktaydı. Aileler iftardan sonra 
toplanıp gölge oyunu izlemeye 
giderlerdi. Her ne kadar bugün 
bu gelenek pek revaçta olmasa 
da, hala Ramazan ayı ve bay-
ramı ile özdeşleşmişliğini koru-
maktadır. Ramazan'a ilişkin her 
türlü etkinlik ve çalışmada, göl-
ge oyunu ve karakterleri en baş 
figürler olarak yer almaktadır. 
Ramazan bayramı ailelerin bir 

araya gelip beraberce eğlendi-
ği, etik anlamda ailenin önemini 

vurgulayan bir bayramdır. Her-
kes çok özenli giyinir. Çocuklar 
bayramlıklarını giyerler. Rama-
zan bayramında ailelerin genç 
bireyleri daha yaşlı olan birey-
leri ziyaret eder. Büyüklerin el-
leri öpülür. El öpen çocuklara 
büyükleri harçlık verir. Tatlılar, 
şekerler, çukulatalar ikram edi-

lir. Baklava en çok sevilen ve ik-
ram edilen tatlılardandı. Ayrıca 
küs olanların bayram sebebiyle 
barışması da bir gelenektir.
Ramazan bayramı boyunca 

(3 gün) nüfusunun çoğunluğu 
müslüman olan ülkelerde ge-
nellikle resmi tatil ilan edilir.
                    Kırcaali Haber

www.kardjali.bg

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim.

 Инж. Хасан Азис
 Кмет на Община 

Кърджали

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
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Başbakan Yardımcısı İşler, Bulgaristan'da İftara Katıldı
Bulgaristan’a bir gün-

lük ziyarette bulunan 
Başbakan Yardımcısı 
Emrullah İşler, “Rama-
zan ayı hiç şüphesiz 
içinde bir çok derslerin 
ve ibretlerin bulunduğu 
bir zaman dilimidir. Bu 
ay bizlere barış ve hu-
zurun, ancak başkala-
rının dertlerini anlamak 
ve empati yapmak, son-
ra da onların dertlerine 
çareler aramaktan geç-
tiğini öğretir” dedi.
İşler, Bulgaristan Baş-

bakan Yardımcısı ve 
Adalet Bakanı Zinaida 
Zlatanova ve Başmüf-
tü Mustafa Aliş Haci ile 
görüştükten sonra, zi-
yaretini AA muhabirine 
değerlendirdi.
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü 
Haci’nin düzenlediği 
iftar yemeğine katıl-
maktan mutluluk duy-
duğunu ifade eden İş-
ler, Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe ile birlikte bir 
toplantıya katıldığını, 
ardından Zlatanova ve 
Haci ile görüştüğünü 
söyledi. İşler ayrıca 
Sofya’daki yegane ca-
miyi de ziyaret ettiğini 
ve ikindi namazını ora-
da kıldığını kaydetti.
Türkiye-Bulgaristan 

ilişkilerinin son yıllarda 
gayet güzel seyrettiğini 
belirten İşler, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“İki ülke arasında 

yüksek düzeyli işbirliği 
konseyi var. İlk toplantı-
sı yapılmıştı. İkinci top-
lantısı haziran ayında 
yapılacaktı ama bazı 
planlama, ayarlama-

larda sıkıntı çıktığı için 
maalesef ertelenmek 
durumunda kaldı. İnşal-
lah en geç yılsonunda 

bu toplantının Sofya’da 
yapılmasını arzuluyo-
ruz. İki tarafta da bu 

irade var. Her alanda 
ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda büyük bir 
gayret ve çaba içerisin-
deyiz. Ekonomik ilişki-
lerimiz, siyasi ilişkileri-
miz, kültürel ilişkilerimiz 
ve turizm alanındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda zaten pek 
çok anlaşma imzalandı. 
Bundan sonra yine ih-
tiyaç olması durumun-
da yeni anlaşmalar da 
imzalanacak ve iki ülke 
arasındaki özellikle de 
ekonomik ilişkilerin en 
kısa zamanda mevcu-
dun iki katına çıkarılma-
sını hedefliyoruz.”

- İftar konuşması -

Başbakan Yardımcısı 
İşler, Bulgaristan’daki 
temas ve incelemeleri-
ni tamamladıktan sonra 
Başmüftü Mustafa Aliş 

Haci’nin, Balkan Ote-
linde düzenlediği iftar 
yemeğine katıldı.
İşler iftar yemeğinde-

ki konuşmasında, “Ra-
mazan ayı hiç şüphesiz 
içinde birçok derslerin 

ve ibretlerin bulundu-
ğu bir zaman dilimidir. 
Bu ay bizlere barış ve 
huzurun ancak başka-
larının dertlerini anla-
mak ve empati yapmak, 
sonra da onların dertle-
rine çareler aramaktan 
geçtiğini öğretir” dedi.
Ramazan ayının baş-

kalarını anlama fırsatı 
sunduğunu kaydeden 
İşler, “Türkiye olarak 
insanlığın huzur ve ba-
rış içerisinde yaşaması 
için çaba sarf ediyoruz. 
Bu mesuliyet duygu-
suyla insanlığın dertle-
rine derman olmak için 
yardım ve işbirliği elleri-
mizi, gerek millet gerek 
devlet olarak uzatmaya 
çalışıyoruz” diye konuş-
tu.
Bulgaristan ile Türkiye 

arasındaki ilişkilerine 
de değinen İşler, “En 
büyük arzumuz yüzyıl-

lardır barış içinde yaşa-
mış olan Bulgar, Türk 
ve diğer toplulukların 
bundan sonra da barış 

ve karşılıklı anlayış içe-
risinde yaşamalarıdır. 
Bugün bulunduğumuz 

ramazan ayında bir kez 
daha kardeş ve dost 
olan bu iki halk arasın-
da iyi ve kötü günlerde 

güçlü olan bağlarını 
pekiştiriyoruz” ifadesini 
kullandı.
İşler, konuşmasını 

şöyle sürdürdü:
“Özellikle ramazanda 

yoksul ve hasta kişilere 
verilen destek kat kat 
artmaktadır. Sadece 
diğerlerinin durumuna 
ortak olan kişiler onla-
ra hoşgörü ve şefhatle 
yaklaşabilir. Ramazan 
ayı diğerlerini anlamaya 
imkan sağlar. Türkiye, 
insanoğlunun barış ve 
anlayış içinde yaşama-
sına çaba gösteren bir 
ülkedir. Bu sorumluluk 
duygularını taşıyan bir 
halk ve devlet olarak, 
insanoğlunun sorunları-
na çözüm bulunmasına 
yardım etmek üzere el 
uzatıyoruz. Çünkü eğer 
insanoğlu birbirine iyilik 
ile yardım ederse aradı-
ğımız barış ve karşılıklı 

anlayışa erişebiliriz. İn-
sanlar için yapılan iyilik 
asla boşa gitmez.”
Ramazan ayının, iyi-

liklerin arttığı, kötülük-
lerin azaldığı ve yoksul 
ve güçsüz insanlara el 
uzatıldığı bir ay olduğu-
nu belirten İşler, bugün-
lerde İslam dünyasında 
endişe ve istikrarsızlık 
dolu bir ramazan ayı-
nın yaşandığına vurgu 
yaptı.
İşler konuşmasında şu 

ifadelerine yer verdi:
“Suriye ve Irak’ta kan 

ve gözyaşı, Arakan ve 
Somali’de açlık, dünya-
nın çeşitli yerlerinde do-
ğal felaketler, Gazze’de 
masum siviller, kadın ve 
çocukların öldürülmesi 
bizde derin bir üzün-
tü yaratıyor. Dünyanın 
çeşitli yerlerinde sancı 
ve ızdıraplar bizi ciddi 
olarak düşündürüyor. 

Bütün dua ve çabala-
rımız İslam ülkeleri ve 
tüm dünyada savaş-
ların, baskının ve ölü-
mün durdurulmasına 
yöneliktir. Dünyanın 
neresinde olursa olsun 
her türlü şiddetin dur-
durulmasına ilişkin di-
leğimi bir kez daha dile 
getirerek, Ramazan 
bayramına mutlulukla 
ulaşmamızı diliyorum.”

- Bulgaristan Baş-
müftüsü Haci

İftarda konuşan Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci de, ramazan 
ayının bereket ve sela-
met ayı olduğunu anım-
satarak, “İftar, Allah-u 
Teala’ya karşı görevleri-
ni yerine getirdikleri için 
Müslümanlara mutluluk 
ve sevinç bağışlandığı 

zamandır. Bu akşam 
aynı sofranın etrafında 
farklı etnik ve dini top-
luluklarının temsilcileri 
bulunmaktadır. Bu, tüm 
insanların bir arada ve 
birlik içinde yaşamaları-
na yönelik yaklaşımdır” 
diye konuştu.
Bulgaristan vatan-

daşlarının, aralarında-
ki farklılıkları aşarak 
birlikte yaşarken dev-
letin maalesef hala 
dini topluluklara borçlu 
olduğunu kaydeden 
Haci, Bulgaristan’daki 
Müslümanların dini so-
runlarını dile getirirken, 
“Dinin marjinalleşti-
rilmesi, Yüksel İslam 
Enstitüsü’nün akredi-
tasyon alma problemle-
ri, farklı diyanetlerin eşit 
durumda olmamaları ve 
diyanetlerin gayrimen-
kulleri ile ilgili problem-
ler, devletin dine karşı 

tutumunu sergileyen 
örneklerden bazılarıdır” 
dedi.
İftar yemeği öncesi 

Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçisi Süleyman 
Gökçe ve Bulgaristan 
Çalışma Bakanı Hasan 
Ademov da birer tebrik 
konuşması yaptılar.
İftar yemeğinin ko-

nukları arasında ayrıca 
TİKA Başkanı Dr. Ser-
dar Çam, TİKA Balkan 
ve Doğu Avrupa Daire 
Başkanı Dr. Mahmut 
Çevik, üyelerinin ço-
ğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Genel Baş-
kanı Lütvi Mestan ile 
Hürriyet ve Şeref Halk 
Partisi Genel Başkanı 
Korman İsmailov da 
yer aldı.
     

  Anadolu Ajansı
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Akif Akif
Momçilgrad Belediye 

Başkanı

Акиф Акиф
Кмет на Община Момчилград

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve 
şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız 

kutlu olsun.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.momchilgrad.bg

Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община Джебел

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.dzhebelbg.com

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar, sağlık 
ve mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община Ардино

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.ardino.bg

Sali Ramadan 
Kirkovo Belediye 

Başkanı

Сали Рамадан
Кмет на Община Кирково

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.kirkovo.bg

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir 
Ramazan Bayramı diliyoruz. 

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Себихан Мехмед
Кмет на Община Крумовград

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar, sağlık 
ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg

Macit Mandacı 
Stambolovo Belediye 

Başkanı

Маджит Мандаджъ
Кмет на Община

 Стамболово

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar, sağlıklı ve 
huzur içinde geçirmelerini dileriz. 

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.stambolovo.org

Mümün İskender
Mineralni Bani Belediye 

Başkanı

Мюмюн Искендер
Кмет на Община 
Минерални бани

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar, sağlık 
ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.mineralnibani.eu

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
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Başkan Azis’ten tekerlek üzerinde basın toplantısı
Kırcaal i  Belediye 

Başkanı Hasan Azis, 
su boru hattı ve kanali-
zasyon çalışmaları yolu 
üzerinde brifing düzen-
ledi. Brifingde yerel ve 
ulusal medya temsil-
cileri yanı sıra, proje 
başkanı Mitko Sinabov, 
projeyi gerçekleştiren 
şirketlerin ve inşaat 
denetimi temsilcileri de 
vardı.
Projeyi gerçekleştiren 

inşaat konsorsiyumu 
temsilcisi İvan Çola-
kov, Avrupa program-
ları maddi desteğinin 
dondurulmasına rağ-
men su boru hattı ve 
kanalizasyon inşaat 
çalışmalarının devam 
edeceğini bildirdi.
Belediye Başkanı 

tarafından kullanılan 
brifing otobüsünün ilk 
durağı, toplam değe-
ri 70 milyon leva olan 
Kırcaali’nin Entegre Su 
Boru hattı, Kanalizas-

yon ve Su Arıtma Tesi-
sinin İnşaatı Projesinin 
Ekim 2013 yılında baş-
ladığı Vızrojdentsi sem-
tinin 100. apartmanları 
bölgesi ilk durağı oldu.
Şu ana kadar, öngörü-

len 14 kilometrelik boru 
hattının %86’sı inşa 
edilmiştir, bunlardan 12 

kilometresi yeni, 2’si ise 
var olan hattın tamiratı-
nı içeriyor. Ön görülen 
24 kilometrelik kanali-
zasyon sistemi inşaatı 
da %85 oranında ger-
çekleştirilmiştir.  
Hasan Azis, atık sular 

toplayıcıları inşaatının 
üçte birinin de tamam-

landığını belirtti. Yönel-
tilen, inşaat esnasında 
hasar gören yolların 
tamiratının ne zaman 
gerçekleştirileceği so-
rusuna, belediye baş-
kanı bunun ağustos 
ayının sonuna kadar 
yapılacağı yanıtını ver-
di. 

Brifingin bir sonraki 
durağı, yeni köprü ve 
Hristo Botev bulvarı 
arasında bulunan Vız-
rojdentsi semti kavşağı 
oldu. 
Proje Başkanı Mitko 

Sinabov, yer altı suları 
ve Prileptsi semtinde 
akan sular sebebiyle 
burada yağmur sularını 
taşıma sistemi kurula-
cağını bildirdi.
Belirttiklerine göre, 

yeni köprü trafiğinde 
değişiklikler yapılacak 
ve bir ay zarfında bit-
mesi planlanan çalış-
malar sonrasında tek-
rar eski haline getirile-
cektir. 
Su arıtma tesisinin 

ziyareti öncesinde Be-
lediye Başkanı ve ga-
zeteciler, Vızrojdentsi 
semtinin Zlaten list 

apartmanı bölgesinde 
boru hattı geçirilme 
esnasında oluşan tehli-
keli bölgeyi de gördüler. 
Mitko Sinabov: “Bu böl-
gede sorunlar yaşadık, 
ancak inşaat işçilerimiz 
sorunların üstesinden 
gelmeyi başardılar” 
diye konuştu. 
Proje başkanının ifa-

desine göre, Kırcaali’nin 
en büyük semtindeki in-
şaat çalışmaları bitmek 
üzeredir ve 30 gün içe-
risinde buradaki asfalt 
yenilenecektir.
Su döngüsü proje 

çalışmaları Veselçane 
semti, otogar kavşa-
ğından Kurşun ve Çin-
ko fabrikası yönündeki 
yol kesimi ve Su Arıtma 
Tesisine gidecek ana 
kolektörü de içermek-
tedir.         

Yaz Kur’an Kursları üzerine
Bulgar istan Müs -

lümanlar ı  Başmüf-
tülüğü, “Yaz Kur’an 
Kursları”nın tarihlerini 
01.07 – 29.08.14 olarak 
belirledi. 
Bulgaristan’ın dört bir 

yanında olduğu gibi, 
Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü Temmuz ayının 
1’inde Yaz Kur’an Kurs-
larını başlattı. 60 nokta-
da (şehir, kasaba, köy 
ve beldemizde) bay ve 
bayan hocalarımız tara-
fından bu hizmet veril-
mektedir. 
Bulgaristan genelin-

de ise 700 noktada 
Yaz Kur’an Kursları 
yapılmaktadır. Mevlam 
Te’sirini halk eylesin, 
hayırlı kılsın, hayırlara 
vesile kılsın. 
Kur’an Kurslarımızın 

Teması bu sene “ Gel 
bu yaz Kur’an’ı Kalbine 
Yaz” şeklinde oluştu.
Kıymetli kardeşlerim! 
Başmüftülük olarak, 

Yaz Kur’an Kurslarımı-
zı en önemli ve elzem 
hizmet olarak telakki 
ediyoruz. Bu meyanda 
cami cemaatinin artma-
sını ve gençleşmesini, 
toplumda erdemin inşa 
ve ihyasını, büyüklere 
saygı küçüklere sevgi 

ilkesinin yeşermesini 
ancak din eğitimi ve 
Kur’an kursları saye-

sinde mümkün olacağı 
muhakkaktır!
Yaz Kur’an Kursları-

mız ile arzu ve hedefi-
miz: Yaz tatilinde olan 
çocukların, kendi ara-
larında kaynaşmaları, 
sosyal aktivitelerle (pik-
nik, kitap okuma günü, 
bilgi yarışması vb.) ve-
rimli ve güzel zaman 
geçirmeleri, bir taraftan 
Kur’an eğitimi almaları, 
diğer taraftan ise “Te-
mel Dini Bilgiler”in öğ-
renmeleri, ayrıca tecvitli 
olarak namaz surelerini 
ezberlemeleridir.
Hocalarımız “Bilgi ve 

Birikimin” zekâtlarını 
verme platformu olarak 
görürler Kur’an kursla-

rını bundan dolayıdır ki 
sevinçliler, mutlular!
Çocuklarımız küçük, 

masum yaşları itibarıyla 
evrensel dinimizin ilke-
lerini öğrenme, Kur’anı 
harf harf bağlayarak 
okuma sevincini yaşar-
lar.
Ebeveynde, “ Bir ana- 

babanın, evladına karşı 
en güzel hediyesi, gü-
zel ahlak kazandırma-
sıdır” hadis-i Şerif’in 
müjdesine nail olma 
arzusuyla çocuklarına 
en güzel hediye – din 
eğitimi vermek oldu-
ğunu telakki eder; Yaz 

Kur’an Kurslarına gön-
derir, hassaten dünya 
ve ahiret mutluluğu-
nu kazandıracak olan 
İmam Hatip Liselerine 
gönderirler, dualara nail 
olurlar. 
Mevlam cümlemizi 

Kur’an’a ve dini mübin-i 
islama hizmet edenler-
den eylesin. 
Değerli Müslümanlar!
Ağustos ayının son 

haftasında, önce her 
bölge müftülüğü yerel 
olarak “Temel Dini Bil-
giler” yarışması düzen-
ler. Birinci kalan Kur’an 
Kursu, Müftülüğünü 
temsilen Eylül ayın-
da Sofya’da yapılacak 
olan Milli yarışmaya 
katılır. Katılımcılara gü-
zide hediyeler arz edilir. 
En güzel hediyenin ise, 
Yüce Allah’ın biz kulla-
rına gönderdiği Kur’an-ı 
Kerimi, okumak, an-
lamak ve hayatımıza 
uygulamak olduğu mu-
hakkaktır!!!
Haydin  o  zaman 

Kur’an ile buluşmaya, 
7’den-70’e Yaz Kur’an 
Kurslarına...
Ve diyelim ki: 
Gel bu yaz Kur’an’ı 

Kalbine Yaz!
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Su Ar ıtma Tesisi 
Ekim’de Hazır Olacak
Kırcaali Belediye Başkanı ile düzenlenen brifingde 

inşaat çalışmalarını gerçekleştiren şirket Başkanı İvan 
Çolakov: “Ekim ayın sonunda Kırcaali’nin arıtma tesisi 
tamamen hazır olmuş olacaktır, şu anda inşaat çalış-
malarının %72’si hazırdır” açıklamasında bulundu. 

Belirttiklerine göre, Avrupa programlarından dondu-
rulan maddi desteğe rağmen çalışmalar devam ede-

cektir. Bu karar şirket yönetimi tarafından alınmıştır.
Projede de belirtildiği gibi arıtma tesisi gelecek yılın 

ortasında faaliyete geçecek. Personel eğitimi gelecek 
yılının başında gerçekleştirilecek. 

Arıtma tesisinde 24 kişi çalışacak, bunlardan 17’si 
vardiyalı olarak görev yapacaktır.

İvan Çolakov arıtma tesisine kadarki su yolunu gös-

terdi ve tesise giren su mekanik ve biyolojik arındırma-
ya tabi tutulup Bulgaristan’da başka örneği olmayan 
özel teçhizat ile elektrik ve dizelin ham maddesi olan 
metanı sudan arındıracağını açıkladı.
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İki kardeş  belediyeden geleneksel iftar yemeği
Rodopların incisi, hoş-

görü başkenti Kırcaali’nin 
merkezindeki Rusalka 
restoranında yedinci yıl 
Kırcaali ve kardeş Bursa 
Osmangazi belediyeleri 
tarafından verilen iftar 
yemeğine 600’den fazla 
vatandaş katıldı. Organi-
zasyon sayesinde Müslü-
man Türklerin yanı sıra, 
bölgeden değişik dinlere 
mensup vatandaşlar aynı 
sofrada buluştu, hoşgörü 
rüzgarı esti. 
İftarda, Kırcaali Beledi-

ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Bursa Osman-
gazi Belediye Başkan 
Yardımcısı Halil Döner, 
Kırcaali Valisi Biser Ni-
kolov, Vali Yardımcıları 
Nazmi Mümün ve Musa 
Seidahmet, Momçilgrad 
(Mestanlı) Belediye Baş-
kanı Akif Akif, Kırcaali 
Belediye Meclis Başka-
nı Raif Mustafa, Belediye 
Başkan Yardımcıları İvan 
Velev, Elisaveta Keha-
yova, Hüseyin Ahmet ve 
Muharrem Muharrem, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet ve Kır-
caali Hıristiyan Cemaati 
Başkanı Peder Petır Ga-
rena resmi konuk olarak 
hazır bulundular.
Ya ğ mur l u  havaya 

rağmen güzel bir iftar 
programı gerçekleştiril-
di. İftardan önce başta 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet olmak 
üzere Merkez Camii 
imamları  tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sunuldu, mevlit okunarak 
dua edildi. 
Bursa Osmangazi Bele-

diye Başkan Yardımcısı 
Halil Döner kendi ve Be-

lediye Başkanı Mustafa 
Dündar adına yemeğe 
katılanları selamladı. İki 

kardeş belediyenin or-
tak girişimleri sayesinde 
bu iftar yemeğinin artık 
gelenekselleştiğini be-

lirten Sayın Döner, tüm 
insanların parti, din, et-
nik mensubiyeti fark et-
meksizin kardeş olduğu-
nu ve bundan sonra da 
hep birlikte yaşamaya 
devam edeceklerini söy-
ledi. Döner, “Suriye’de, 
Irak’ta, Filistin’de her gün 
kan dökülüyor. Yüreğim 
sızlıyor. Bizler sadece 
dua etmekle yetiniyoruz. 
Allah, inşallah bütün 
dünyadaki bu savaşları 
sona erdirsin, insanlar 
kardeş olsun. Bakın ne 
kadar güzel bir tablo var 
burada. 
Müftümüz, Belediye 

Başkanımız, Valimiz, 
Papaz Efendi burada. 
İnşallah, bütün dünya 
böyle olur diyorum. Ben 
bu etkinlikte bizlerden 
desteklerini esirgemeyen 

önce Belediye Başkanı-
mız Sayın Hasan Azis’e, 
Başkan Yardımcılarımı-

za, Meclis Başkanımıza, 
Mestanlı Belediye Baş-
kanımıza, Müftümüze 
aşçılarımıza, bu mekanı 

bize tahsis eden Metin 
Bey’e, bu organizasyon-
da emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. 
Bir dahaki Ramazan’da 
da tekrar buluşma dile-
ğiyle. Hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
Allah oruçlarınızı kabul 
etsin, Ramazan bayra-
mınız şimdiden kutlu ol-
sun” diye konuştu. 
İftar yemeğinden dola-

yı Osmangazi ve Kırca-
ali belediyelerine teşek-
kür eden Kırcaali Bölge 
Müf tüsü,  ramazana 
ulaştıran Allah’a hamd 
ederek, oruçların kabul 
edilmesini ve oruçluların 
Cennet’e girmesini na-
sip etmesini niyaz etti. 
Beyhan Mehmet, “Şüp-
hesiz ki, ramazan bizi 
daha duyarlı hale getiri-

yor, fakir fukaranın halini 
anlamaya sağlıyor ve 
bundan dolayı da infak 

duygusunu bizde geliş-
tiriyor. Rabbim, bizi top-
lumda daha saygın hale 
getirsin. Rabbim, ibadet 

ve taatimizi kabul eyle-
sin” diye belirtti. Rama-
zan ayının bitmek üzere 
olduğuna dikkat çekerek, 

Ramazan bayramını da 
sevinçle yaşamanın na-
sip edilmesi temennisin-
de bulundu. 
Peder Petır Garena ko-

nuşmasında, “Siyasilerin 
olumsuz çalışmalarına 
rağmen din hala barış 
manasındadır. İnanan 
ve oruçlarını tutan mü-
minler olarak sizlerin 
de bu vatanın gelişmesi 
için çaba sarf ettiğinizi, 
ailenizde mutlu yaşama, 
çocuklarınızı eğiterek 
onlara gelecek sağla-
ma arzusu içerisinde 
olduğunuzu biliyorum 
ve takdir ediyorum. Si-
zin bu hedefleriniz, arzu 
ve emellerinizin yerine 
geleceğine ben kalben 
inanıyorum. Çünkü bir 
taraftan iman sahibi in-

sanlarsanız, bir taraftan 
da oruç tutmak suretiyle 
Allah’ın rızasına daha da 
yakın oluyorsunuz. Kır-

caali, aslında Kırcaali’yi 
bilmeyenler için ne yazık 
ki, hep olumsuzlukları ih-
tiva ediyor. Fakat hiç de 

öyle değil. Kırcaali’nin 
erdem, hoşgörü şehri 
olduğunu bir kez daha 
görüyoruz” dedi. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali belediyesi adı-
na ve tüm Kırcaaliler 
adına Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar’a ve ekibine bu 
organizasyon için cani 
gönülden teşekkür etti. 
Sayın Azis konuşma-
sında şunları kaydetti: 
“Kırcaali her zaman ve 
özellikle de son 10 yıl 
içerisinde Bulgaristan 
tarihinde ve aynı zaman-
da Balkanlar’da hoşgö-
rü başkenti olduğu için 
kendimi çok mutlu his-
sediyorum. Bundan do-
layı bir Kırcaalili olarak, 

özellikle Kırcaali’nin Be-
lediye Başkanı olduğum 
için gurur duymaktayım. 
Bu gururu, sevgiyi, hoş-
görüyü hepimiz beraber, 
özellikle geçen 10 yıl 
içerisinde Osmangazi 
Belediyesi, Valimiz, Böl-
ge Müftüsü ve Papaz 
Petır Garena ile birlikte 
sağlıyoruz. Ben özellikle 
Kırcaali Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve  Hıristiyan 
Kırcaali Cemaati Baş-
kanı Petır Garena’ya 
son 10 yıl içerisinde sür-
dürdükleri çalışmalarla 
Kırcaali’yi hoşgörü baş-
kenti haline getirdikleri 
için şahsım ve tüm Kır-
caaliler adına cani gö-
nülden şükranlarımı arz 
ediyorum. Bulgaristan’ın 
hiçbir yerinden böyle 
bir tablo görülemez. Biz 
hem acılarımızı, hem 
bayramlarımızı paylaşı-
yoruz”. 
Ülkede tek Kırcaali’de 

olduğunu belir terek, 
ramazan ayı boyunca 
Kırcaali Merkez Camii 
avlusunda bulunan iftar 

çadırından dolayı Kırca-
ali Müftüsüne ve destek 
veren tüm Kırcaalilere 
teşekkürlerini sundu. Bir 
ay boyunca bu çadırda 
en az 2500 kişiye, Os-
mangazi Belediyesi’nin 
500-600 kişiye iftar ver-
diğini ve 26 Temmuz’da 
düzenlenecek İstanbul 
Bayrampaşa Belediye-
sinin Kırcaali’de yaklaşık 
2 000- 2 500 kişiye iftar 
vereceğine dikkat çeke-
rek, böylece Kırcaali’de 
yaklaşık 5 500-6 000 
vatandaşa iftar yemeği 
verileceğini hesapladı.
Kendi ve tüm Belediye 

yönetimi adına gelecek 
Kadir Gecesi ve Rama-
zan bayramını kutlaya-
rak, sağlık, huzur, mut-
luluk ve başarılar diledi. 

Resmiye MÜMÜN
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Gençler arasında işsizlikle mücadele için 17 milyon avro sağlandı
Haziran 2014 verileri, 

2003 yılından bu yana 
gençler arasında işsizliğin 
en düşük düzeyini kay-
dediyor. İş ve İşçi Bulma 
Kurumlarında kayıtlı 350 
bin işsiz var ( yüzde 10.7 
oranında). Lakin gençler 
arasındaki işsizlik endişe 
verici boyutlara ulaştı. 29 
yaş altındaki gençler ara-
sında işsizlerin sayısı 58 
bini aştı. 2014-202 döne-
mi “İnsan Kaynakları Ge-
liştirme” Operatif Progra-
mının “Gençler arasında 
İstihdam” adlı şeması, bu 
alanda ilerleme kaydedi-
yor. Genç Bulgaristan va-
tandaşlar için bu program 
sayesinde 35 milyon leva 
(17 milyon avro) sağlandı. 
“Gençler arasında geçici 
istihdam” projeleri, staj 
yapan gençlere 6 aylık 
dönemde bilgilerini sun-
ma, seçtiği alanda tec-
rübe sahibi olma imkanı 
sağlıyor. Yarım yıllık stajın 
gençlerin seçtiği mesleğe 
uygun olmadığı durumlar-
daki özelliklere “İstihdam 
Ajansı” Yürütme Kurlu 

Başkanı Asen Angelov 
değiniyor:
“O zaman program, iş-

verenden bir şirket çalı-
şanının eğitimci olarak 
görev almasını gerektiri-
yor. Söz konusu eğitimci, 
gençlere işin özelliklerini 
tanıtıyor. Sınırlı da olsa, 
bu eğitimciler için belirli 

bir ödenek sağlanıyor.”
İşverenler arasında on-

line olarak gerçekleştiri-
len ankete 3 700 kişi ka-
tılmıştır. İşverenler, daha 
Eylül ayında program 
çerçevesinde gençlerle 
anlaşma imzalayabilece-
ğini açıklamıştır. Sofya, 
programda önde gelen 

şehirlerden değildir. Tüm 
Avrupa’da en yoksul 
bölge olarak bilinen Ku-
zeybatı bölgesi ankette 
önde gidiyor. Ardından 
Pazarcik, Pleven, Plov-
div, Burgas şehirleri geli-
yor. Hizmetler sektörün-
de talep en büyük. Yani 
barmen, garson, satıcı en 

fazla aranıyor. Ardından 
üretim sektörü, inşaat ve 
metalürji alanları geliyor. 
Ankete katılan işverenle-
rinin yüzde 10’nu yüksek 
lisanslı uzman arıyor. 
İşverenlerin çoğunluğu 
liseli kadro arıyor. İşve-
renler, yeni eleman için 
neden yarışıyor? Cevap 
çok açık – maaş için pa-
ralar Avrupa’dan geliyor. 
Bu paralar nasıl paylaştı-
rılacak? Cevabı yine
Asen Angelov’tan alı-

yoruz:
“Program, 35 milyon 

leva bütçeye sahip olur-
ken mali açıdan 2014-
2015 döneminde ger-
çekleşecektir. Söz ko-
nusu program sayesinde 
işverenlerinin arzusu ve 
faal olma yeteneği doğ-
rultusunda neredeyse 8 
bin kişiye staj sağlamayı 
umuyoruz.”

İşsiz olan gençlerin bir-
çoğu, teklifin iyi olması-
na rağmen bilgi eksikliği 
nedeniyle bu program-
dan yararlanamadıkla-
rı görüşünde. Örneğin 
Sofya “Kliment Ohridski” 
Üniversitesi ikinci sınıf 
öğrencisi Teodora İliye-
va, programlar hakkın-
da sağdan soldan bilgi 
almış, ancak ayrıntıları 
bilmediğini söylüyor.
Bir öğrencinin görüşünü 

daha aktarıyoruz: “Adım 
Mariya İvanova. Mimar-
lık Üniversitesi, ikinci sı-
nıf öğrencisiyim. İnşaat 
mühendisi olacağım ve 
ilerde tasarımcı olmayı 
düşünüyorum. Çalışmı-
yorum ve İş ve İşçi Bul-
ma Kurumuna başvuruda 
bulunmadım. Nedeni de 
yavaş çalışan sistem ve 
aynı zamanda bilgi ek-
sikliği.”

Kapitan Andreevo’daki ilaçlama 
uygulamasına tepki

Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
(Bal-Türk) Genel Baş-
kanı Bayram Çolakoğlu, 
Türkiye'den giriş yapan 
araçların şap hastalığına 
karşı dezenfekte edilme-
si uygulamasına ilişkin, 
"Şap hastalığından korun-
mak için başlatılan işlem, 
para kazanma amacına 
dönüşmüştür" dedi.
Çolakoğlu, AA muha-

birine yaptığı açıklama-
da, Bulgaristan’a girişte 
uygulanan dezenfekte 
yönetiminin, 2011 yılın-
da şap hastalığına karşı 
alındığını söyledi.
Uygulamanın özel sek-

töre devredilmesinin ar-
dından, ihaleyi alan şir-
ketin ilaç kullanmaksızın, 
suyla işlem yaptığının an-
laşılması üzerine geçen 
yıl nisan sonunda uygu-
lamanın durdurulduğunu 
belirten Çolakoğlu, "Uy-
gulama yeniden başlatıl-
dı. Şap hastalığı olmadığı 
halde, sürdürülmesi mak-
sada uygun bulunmayan 
bir durumdur. Gerekçe 
ortadan kalkmışsa tedbi-
rin de ortadan kalkması 
gerekir" diye konuştu.
"Hastalıkla mücadele, 

para kazanma amacına 
dönüştü"
Uygulama için sürücü-

lerden 3 avro istendiğini, 
Leva olarak ödendiğinde 
Bulgar görevlilerce çoğu 
zaman para üstünün geri 
verilmediğini vurgulayan 
Çolakoğlu, "Bu uygulama 
hem ekonomik olarak va-
tandaşlarımızı olumsuz 
etkilemekte hem de bo-
zuk para sıkıntısı yüzün-
den araçlar uzun süre 
bekleme yapmak zorun-
da kalıyor. Hastalıktan 
korunmak için başlatılan 
uygulama, para kazanma 
amacıyla devam etme-
melidir. Bu işlem sona 
erdirilmelidir" ifadesini 
kullandı.

Çolakoğlu, Edirne Tica-
ret ve Sanayi Odasının, 
uygulamanın kaldırılması 
için Bulgaristan’nın sınır 
vilayeti Haskova Bölge 
Valiliğine müracaatının 
olumlu neticelenmesini 
arzu ettiklerini dile getir-
di.
Bandrol uygulaması 

zorunluluğu
Bulgaristan'da karayol-

larını kullananların "Vinet-
ka" adı verilen bandrolü 
satın almaları gerektiğini 
belirten Çolakoğlu, bunun 
da özellikle Türkler için 
büyük sorun oluşturdu-
ğunu kaydetti.

Farklı süreler için satı-
lan Vinetka’nın bir hafta-
lığının 10 Leva olduğunu 
ancak yol kenarlarındaki 
büfelerin 10 avro veya 20 
Leva istediklerini anlatan 
Çolakoğlu, "Oraya çok 
yakın benzin istasyonun-
da Vinetka’ların normal 
fiyata satıldığını bilme-
yenler de çoğu zaman iki 
kat bedel ödemek zorun-
da kalıyorlar. Bulgar ma-
kamlarının fahiş fiyatlara 
karşı da önlem almasını 
bekliyoruz" şeklinde ko-
nuştu.
         Anadolu Ajansı

Bulgaristan'ın 4. büyük 
bankası kapatılıyor

Bulgaristan ülkenin dördüncü büyük bankası 
Corporate Commercial Bank'ı kapatacağını, ban-
kanın sağlıklı operasyonlarını ise başka bir kuru-
luşa devredeceğini açıkladı.

Banka kapatılmasına neden olan olaylar geçen 
ay bankanın ana hissedarı Tsvetan Vasilev'in usul-
süz işleriyle ilgili basında yer alan haberlerin ardın-
dan müşterilerin bankadan paralarını çekmeleriyle 
başladı.

Bankadan mevduat çıkışı başka bir bankaya da 
sıçrarken, hükümet bankaları desteklemek için 2.3 
milyar dolar kaynak ayırdı.

Merkez bankası Corpbank'ın lisansının iptal edi-
leceğini açıklarken, bankaya el konulmadan önce 

ana hissedarın bankadan para kaçırdığından şüp-
helendiklerine dikkat çekti.

Merkez bankasının yayımlanan denetim rapo-
runda Corpbank'ın 5.4 milyar leva kredi portfö-
yünde 3.5 milyar leva (2.43 milyar dolar) tutardaki 
krediye dair belgelerin kayıp olduğu belirtilerek, 
belgelerin "büyük ihtimalle merkez bankası kay-
yum atamadan önceki günlerde yok edildiği" ifade 
edildi.

Kredi portföyünün önemli bir bölümünün ana 
hissedara bağlı kişi ve kurumlara verildiği görü-
lüyor.

Bankanın iflası Bulgaristan'da 14 bankanın ka-
pandığı 1996-1997 krizini akıllara getiriyor.

Bulgaristan maliye bakanı Corpbank'ı kurtarma 
planı nedeniyle mali açığın gayrı safi yurtiçi hası-
laya oranının bu yıl için hedeflenen yüzde 1.8'den 
yüzde 3'ün üzerine çıkarabileceğini belirtti.
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Köpekler Depremi Nasıl Hisseder?
Çok uzak mesafelerden 
dahi koku alabilme ye-
teneğinde olan köpeğin, 
deprem sırasında veya 
deprem olmadan evvel 
toprak altında oluşan bir-
takım hareketler sırasın-
da ortaya çıkan gaz veya 
benzeri kokuları duyması 
zor görünmüyor. Ataların-
dan gelen deneyimler sa-
yesinde, köpek böyle bir 
koku duyduğunda arka-
sından tehlike geldiğine 
iyice şartlanmış olabilir.
Köpek ler in  20.000 -
80.000 titreşim/saniye 
olan sesleri rahatça du-
yabildiğini biliyoruz; o 
halde, yer altındaki tit-
reşimler henüz insanları 

sarsacak boyutlara ulaş-
madan, köpekler tara-
fından duyuluyorsa, pek 
şaşmamak gerekir. Özel-
likle esas sarsıcı dalgalar 
oluşmadan önce yayıldı-

ğı bilinen P dalgalarım 
insanların hissetmesi 
mümkün değil ama kö-
peklerin hissetmesi son 
derece normal değil mi?
İnsanoğlunun bir türlü 

çözemediği bir konu da 
köpeklerin algısal yete-
nekleridir. Bu yetenekle-
ri, rakamsal olarak belirt-
mek mümkün olmasa da 
telepati benzeri algılama 
yeteneklerinin müthiş ol-
duğunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Bunun için biraz 
gözlemci olmak yetecek-
tir.
Birçok hayvan sahibi 
değişik türden bu yete-
neklere şahit olmuştur. 
Örneğin bazı bayan hay-
van sahipleri, kocalarının 
eve geleceğini köpekleri 
sayesinde yarım saat 
Önceden haber alabil-
diklerini ifade etmiştir. Bu 
durumda köpek heyecan-

lanmakta ve pencereye 
çıkıp, evin beyinin yolu-
nu gözlemektedir. Kocası 
eve değişik saatlerde gel-
diği halde, köpeğin bunu 
önceden nasıl anladığını 
açıklamak kolay değildir 
ama bu durum, köpeğin 
algısal yeteneğinin ne 
kadar güçlü olduğunu 
göstermeye yeterlidir. Bu 
yarım saatlik araba me-
safesi en azından 20-30 
km demektir. Köpeğin, bu 
araç kalabalığında, araç 
içersinde oturan bir insa-
nı, beş duyudan ziyade 

hisleriyle algılaması daha 
kuvvetle muhtemel görü-
nüyor.
Buna benzer birçok ör-
nek verebileceğimiz yete-
nekleri olan bir hayvanın, 
insanların hissedemediği 
P dalgalarını algılayarak, 
deprem gibi müthiş bir 
doğa olavmı önceden 
hissetmesi herhalde zor 
olmasa gerek. Önemli 
olan buna tepki göster-
mesi ve insanın da bu 
tepkiyi deprem habercisi 
olarak algılayabilmesi. 
İşte zor olan da bu.

Gözümüzü Günde 
Kaç Defa Kırparız?

Gözlerimizi kırpmamızı sağlayan göz kasımız, 
vücudumuzda en hızlı çalışan kastır. Bu kas, 
gözlerimizi dört- altı saniyede bir kez kırpmamızı 
sağlar. Ortalama olarak bakarsak da bir insan 
günde 15.000 kez göz kırpar. Bu da bir yılda 
gözlerimizi 5 milyondan daha fazla kırptığımızı 
gösterir.

Peki, gözlerimizi kırpmamızı sağlayan bu kas 
neden bu kadar hızlı çalışıyor? ve biz neden 
gözlerimizi kırpıyoruz? Hiç durup da gözümü kır-
payım dediğiniz oldu mu? Elbette hayır. Çünkü 
bu gözümüzün otomatik, bizimse istemsiz yap-
tığımız bir şeydir. Gözlerimizi dakikada 20 kez 
kırptığımızı varsaydığımızda, gözlerimizi kırpma-
mızın nedeni aslında gözlerin kendi kendini ko-
rumasından kaynaklanır. Çevremizde, oturduğu-
muz yerde ve  havada milyonlarca mikrop bulu-
nur ve gözlerimiz bu mikroplardan korunmak için 
otomatik olarak gözü kırpar. Çünkü gözümüz her 
kapandığında, gözyaşı bezlerimizden salgılanan 
tuzlu salgı, gözümüzü temizleme görevi görür. 
Gözün doğal dezenfektanı bu tuzlu salgıdır.

Ortamdaki ışığın çoğalmasıyla gözümüzü 
daha çok kırparız. Eğer ortamda nem fazlalaşır-
sa gözümüzü daha az kırpmaya başlarız. Çevre-
deki tozlardan korunmak için de yine gözümüzü 
kırpıyoruz. Eğer gözümüze yabancı bir madde 
girerse, göz kendi içini temizleyebilmek için göz 
kırpma işini otomatikman hızlandırır ki gözümüz 
daha hızlı temizlensin. Vücudumuzun muhteşem 
bir dengesi vardır ve gözlerimizi kırpmamız da 
bu mükemmel dengenin bir sonucudur.

Göz kırpmanın, beynin işleyişini ve konsant-
rasyonu olumlu etkilediği belirlendi.

Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Tamami 
Nakano ve ekibi, göz kırpmanın beyne etkisini 
araştırdı.

Daha önce, komedi dizisi, ‘’Mr. Bean’’i izle-
yenlerin gözlerini, ana karakterin görünmediği 
sahnelerde yani dikkatin dağılabileceği zaman-
larda kırptığını gösteren bir araştırmaya imza 
atan ekip, bu kez deneyi beyinde göz kırptıktan 
hemen sonra neler olduğunu görmek için tek-
rarladı.

KARPUZUN FAYDALARI
Kanser çeşitlerine kar-

şı olan tedavi edici ve 
koruyucu etkisinin yanı 
sıra kalp fonksiyonları-
nın ve kan basıncının 
düzenlenmesine de yar-
dımcı olduğu biliniyor.
Karpuzun, bol miktar-

da C vitamini ve antiok-
sidan özelliği ile çeşitli 
kanser türlerine karşı 
etkili olan beta-karoten 
içerdiğini, içerdiği yük-
sek potasyumun da 
kalp fonksiyonlarının 
ve kan basıncının dü-
zenlenmesine yardımcı 
oluyor.
Karpuz iyi bir lif kay-

nağı olduğundan ba-
ğırsak hareketlerini dü-
zenleyen ve Bağırsak 
Kanserini önlemede rol 

oynayan karpuzun çe-
kirdeklerinin de, içinde 
bulunan cucurbocitrin 

adlı madde ile kan ba-
sıncını düşürmeye ve 
böbrek fonksiyonlarının 
düzenlenmesine yar-

dımcı oluyor.
Karpuz, yağ ve kolest-

rol içermediğinden ve 

kalorisi de düşük oldu-
ğundan yaz aylarında 
yapılan diyetlerde özel 
bir yeri bulunuyor. Kar-

puzun tüketilmesi için 
olgunlaşmış olmasına 
özen gösterilmesi ge-
rekiyor.
İçeriğinde bol miktarda 

bulunan laykopen mad-
desi nedeniyle, kansere 
karşı koruyucu özelliği 
bulunuyor.
Laykopen maddesi 

ise antioksidan özelliği 
sayesinde, serbest ra-
dikaller denilen zararlı 
toksinlerinSağlıklı doku 
ve organlara bağlanma-
sını engeller. Laykopen, 
doku ve organlara bağ-
lanarak zararlı madde-
lere karşı koruma sağ-
lar. Bu nedenle karpuz, 
kansere karşı koruma 
sağlayan en önemli be-
sinlerden biridir.

Balın Faydaları nelerdir
Balın besleyici faydaları 
yüzyıllardır bilinir. Bal, vi-
tamin, mineral, aminoasit 
ve enzimler gibi pek çok 
yaşamsal faktörleri içe-
rir. Bal temel karbonhid-
ratların kaynağıdır. Bal, 
bir yemek kaşığında 64 
kalori enerji sağlayarak 
kaslar için yakıt göre-
vi yapar. Amerika’daki 
Memphis Üniversitesi'nin 
Ekzersiz ve Spor Beslen-
me Laboratuvarı egzer-
siz öncesi, sindirim için 
balın en efektif karbon-
hidrat olduğunu tespit 
etti. Kan şekerine diğer 
karbonhidrat kaynakla-
rına nazaran daha ılımlı 
etkisi olduğu gözlendi. 
Bal; niasin, riboflavin ve 
pantothenik asit gibi vi-
taminler; kalsiyum, ba-
kır, demir, magnezyum, 
manganez, fosfor, po-
tasyum ve çinko gibi mi-

neraller içerir. Bal diğer 
besinlerin vücutta daha 
kolay sindirilip, daha iyi 
emilmelerini ve onlardan 

yararlanma düzeyini de 
yükseltir. Bu nedenle 
özellikle hastalık duru-
munda bal tüketimi vücu-
dun çabuk toparlanması-
na yardımcı olur. Balda 

yağ bulunmadığından, 
az ya da hiç yağ içerme-
yen diyetlerde kullanımı 
son derece uygundur.

Balın faydalarının başın-
da antimikrobiyal ve anti-
fungal özelliği gelir. Balın 
bu özelliği, 1930’larda bi-
limsel olarak kanıtlandı. 
Balın antimikrobiyal ve 

antifungal etkisi saye-
sinde yaraların iyileşme-
sine, bakteri ve mantar 
gelişiminin önlenmesine 
katkı sağladığı çeşitli ça-
lışmalar ile gösterildi.
Balın bağışıklık siste-
mini kuvvetlendirdiği ve 
özellikle son yıllarda çok 
popüler bir konu olan an-
tioksidan aktivitesi gös-
teren maddeler içerdiği 
de bilinir. Bal yapısında-
ki tokoferol, askorbika-
sit, flavonoidler ve diğer 
fenolik maddeler nede-
niyle antioksidatif etkiye 
sahiptir. 
Balın yapısındaki enzim-
ler nedeniyle antiseptik 
özellik taşıdığı gözlendi. 
Yapılan araştırmalarda 
balın, mideyi kaplayarak 
spazmları rahatlattığı ve 
gastrointestinal sistem 
üzerinde düzenleyici etki 
gösterdiği belirtildi.
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Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir

Başkonsolos Şener Cebeci, STK Başkanlarına İftar Verdi

T.C. Filibe Başkonsolosu 
Sayın Şener Cebeci, Baş-
konsolosluk rezidansında 

bölgedeki Türk Sivil Toplum 
Kuruluşları başkanlarına iftar 
yemeği verdi. 

İftar yemeğinde başta Baş-
konsolos Şener Cebeci’nin 
yanı sıra konsolos vekilleri 

Murat Muhaciroğlu, Gürler 
Gürsoy ve İmren Kaygısız 
yer aldılar. 

Sayın Cebeci yapmış oldu-
ğu konuşmasında tüm der-
nek başkanlarına iftar prog-

ramına iştiraklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Kırcaali Haber 
Gazetesi’nden 
İftar Yemeği

Kırcaali Haber gazetesi Kır-
caali Merkez Camii avlusun-
da kurulan iftar çadırında çok 
sayıda vatandaşa iftar yemeği 
verdi. Altıncısı düzenlenen bu 

anlamlı organizasyonun T.C. 
Filibe Başkonsolosluğu Konso-
los Vekili Sayın Gürler Gürsoy, 
onur konuğu oldu. Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Başkanı Sey-
han Mehmet ve bölgeden bazı 
işadamları da yemeğe teşrif 
ettiler. 
Kırcaali Merkez Camii imam-

larından Recai Yıldız Hoca, 
tüm cemaat adına gazetenin 
sahibi Müzekki Ahmet’e şük-
ranlarını sundu. Daha sonra 
iftar yemeğinin kabul edilmesi 
için dualarda bulunuldu. 
Aynı zamanda Kırcaali Türk 

Kültür ve Sanat Derneği Başka-
nı ve Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü olan Müzekki Ahmet, 
iftara katılan herkese teşekkür 
etti. Gazete tarafından verilen 
geleneksel iftar yemeğinin, Al-
lah (CC) rızası için verildiğini 
belirterek, Cenab-ı Allah’ın ka-
bul etmesini niyaz etti. 
Konsolos Vekili Sayın Gürler 

Gürsoy konuşmasında, “İnşal-
lah, Ramazan ayının herkese 
hayırlara vesile olmasını di-
lerim. Bir sonraki ramazana 

da hep böyle bir arada birlik 
içinde ulaşmanızı dilerim. Ben 
şahsım, mesai arkadaşlarım 
ve Sayın Başkonsolosumuz 
Şener Cebeci’nin selam ve 
muhabbetlerini size iletiyorum” 
diye ifade etti. Filibe Başkonso-

losu Şener Cebeci’nin işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle iftara ka-
tılamadığını, ancak Kırcaali’ye 
sonsuz sevgi ve muhabbetleri 
olduğunu iletmesini istedikleri-
nin altını çizdi. Gürler Gürsoy, 
Başkonsolos ve kendi adına 
herkesin gelecek Ramazan 
bayramını tebrik ederek, Kırca-
ali Müslümanlarının şimdiden 
mübarek Ramazan bayramını 
kutladı. 
İftar yemeği sonrasında Mer-

kez Camii’de teravih namazını 
kıldıran imam Erdinç Hayrulla, 
önceki gece teravih namazın-
dan sonra saat 00.30 sula-
rında Kırcaali’nin Veselçane 
semtinde evine gitmek üzere 
otobüsten indikten sonra yaya 
geçidinden karşıya geçmeye 
çalışan 86 yaşındaki Ahmet 
dedenin Opel marka aracın 
çarpması sonucunda daha 
sonra kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybettiğini bildirdi. 
Teravih namazı sonunda mer-
humdan başka rahmetli olan 
tüm cami cemaati fertleri için 
dua edildi. 

Resmiye MÜMÜN


