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Kardeş Osmangazi ve Kırcaali Belediyelerinden iftar yemeği
Resmiye MÜMÜN
18 Ağustos akşamı
“Kırcaali” otel avlusunda, kardeş Bursa Osmangazi ve Kırcaali
Belediyeleri tarafından
düzenlenen geleneksel
iftar yemeği 1000’den
fazla Müslüman’ı ve
Hıristiyan’ı aynı sofrada
buluşturdu. Bizzat Osmangazi ve Kırcaali Belediye Başkanları Mustafa Dündar ve Hasan
Azis Türklere has yemeklerden tüm Kırcaali
bölgesinden gelen halka
dağıttılar.
İftar yemeğinde resmi
misafirler olarak daha
Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura
Başkanı Şabanali Ahmed, Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmed, Bursa Milletvekili
Mustafa Öztürk, Rumeli
Dernekleri Federasyonu
Başkanı Şuayip Toprak,
Kırcaali Ortodoks Kilise
Encümenliği temsilcisi
Hari Kuzmanov hazır
bulundular. İftara Hak ve
Özgürlükler Hareketi milletvekili Necmi Ali, Momçilgrad Belediye Başkanı
Erdinç Hayrullah, Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Kirkovo Belediye
Başkanı Şükran İdriz,
Belediye Başkan Yar-

El ele, tek yumruk!

Durhan ALİ

dımcıları, Yerel Meclis
Üyeleri, köy muhtarları,
dini adamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Müslümanları selamlama konuşmasına dua ile
başlayan Şabanali Ahmed, “Hepimizin bildiği
gibi, Ramazan ayı bütün
İslam âlemi için bir rahmet kapısı, bir kaynaşma
vesilesi olmaktadır. Ramazan ayında insanlar
daha cömert, birbirlerine
karşı yardımsever, misafirperver olmaktadırlar.
Sevgili kardeşlerim,
bize Ramazan ayında
böyle bir fırsat sunuluyor.
Başka bir hadiste yine bu
ayın başı rahmet, ortası
bağışlama, son on günü
de azaptan kurtuluşu

Peygamberimiz müjdeliyor. Önümüzdeki son
on günü ve onların da
bize Cehennem azabından kurtulmamıza vesile
olmasını temenni ediyorum. Bu gibi akşamların
bölgemizde ve memleketimizde artmasını ve
insanların bir araya gelerek bu kültürü yaşatmasını daha nice seneler
sürmesini diliyorum. Bu

a

vesileyle de Osmangazi
ve Kırcaali Belediyesine
şükranlarımı sunuyorum” diye ifade etti.
Onun ardından Müslümanları Ramazan dolayısıyla Kırcaali Ortodoks
Kilisesi Başkanı Peder
Petır Garena adına Hari
Kuzmanov: “İlk defa böyle yemeğe katılıyorum.
Sizlerin aranızda bulunDevamı 6’da

23 Ekim’de yapılacak yerel seçimlere 80 parti katılacak
Sayfa 2
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Kuklen’de Recep Küpçü’nün
anıtı açıldı

Değerli okurlarımız,
bu mubarek Ramazan
Bayramı arifesinde gazetemizin yüzüncü sayısı
sizlere ulaştığından mutluluk duymaktayız. Onun
sayfalarından sizlerle
haşir neşir olmak bizlere
gurur veriyor, sizleri daha
da cana yakın hissetmek
fırsatını yaşamış oluyoruz.
Bilindiği
gibi,
Bulgaristan'da azınlıkların kendi ana dillerinde
basılan gazetelerin ömrü
hep kısa olmuştur. Bulgaristan topraklarında
asırlardır yaşayan Türk

azınlığının basın /gazete/ tarihinin geçmişine bir
göz atacak olursak, ortaya çıkan gerçekler yürek
acısıdır. Yakın geçmişte
Anadilimiz Türkçe basılan
gazetelerin /BKP yayını
olan Yeni Işık hariç/ her
biri, mali veya başka nedenlerden dolayı birkaç
sayısıyla basın hayatını
yitirmişlerdir. Özgürlük ve
arka dayak olmadığı halde bugün değilse, yarın
her girişimin akıbeti böyle
olacağı eldedir. Hele de,
azınlıkları hiçe sayan demokrasi bir devlette.
Zamanında sadece kelime olarak duyduğumuz
demokrasi bizlere de çatıp gelince, önceleri nalçalı çizme altında tutulan
biz Türk azınlığı, batıdan
güneş doğdu zannettik.
Önümüzdeki günleri sütliman hayal ettik. Yılların
akıp gitmesiyle bu hayallerimiz eriyip buharlaşmaya başladı. Kış günleri
Devamı 5’de
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Hamdi Sedefçi, Bulgaristan’ın
yarattığı vize sorunlarını ortaya
koydu
Sayfa 4
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Ardino Belediyesi, Gorno Prahovo camisini yeniledi
Sayfa 7
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23 Ekim’de yapılacak yerel seçimlere 80 parti katılacak
Merkez Seçim Komisyonu sözcüsü Ralitsa
Negentsova basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Bulgaristan’da 23
Ekim’de yapılacak olan
yerel seçimlere katılmak
için 80 par tinin kayıt
edildiğini bildirdi. Özgür Demokratlar Partisi,
Bulgar Çiftçi Halk Birliği
(BZNS)-Birleşik, Bulgar
İşçi Partisi-Komünistler,
Birleşik Emekliler Birliği
olmak üzere 4 partinin
de kaydının reddedildiğini bildirdi. Negentsova,
BZNS-Birleşik partisinin
gereken imzaları toplayamadığından, diğer 3
partinin ise eksik belgeleri yüzünden kaydının
yapılmadığını açıkladı.
Son tarih 8 Ağustosa
kadar kayıt edilen partilerden Merkez Seçim
Komisyonunun “Bizim
Şehir” Hareketi ve Bulgaristan Vatandaşları
ZBORİM partilerini listeden sildiği anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı se -

çimlerine katılmak için
dilekçe 7 parti ve 4 Girişim Komitesi tarafından
verilmiştir. Komisyon,
iki Girişimci Komitesini
kaydetmiştir. Onlar Kameliya Todorova’yı Cumhurbaşkanı ve Dimitır
Kutsarov’u Yardımcısı ve
de Meglena Kuneva’yı

Yordanov ’u Cumhurbaşkanı ve Musa Ali
Hüseyin’i Yardımcı olarak
aday gösteren komisyona
dilekçe sunan Girişimci
Komitesinin belgelerindeki eksikleri tamamlaması
gerektiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı seçimlerine katılmak için Vent-

rar verdiyse, mal- mülkün
sahibi olduğunu beyan
etmesi için şart koyulmuştur.
Seçim kampanyalarının
başka devletler, yabancı
şirketler ve dini kurumlar
tarafından finanse edilmesine yasak getirilmiştir.
Partilere 1000 Levadan
fazla bağışlar sadece

banka yoluyla yapılacak.
Parti ve adaylara yapılacak para bağışların miktarına da sınır getirilmiştir.
Bağışlar Cumhurbaşkanı
seçim kampanyası için 2
milyondan fazla olmamalı, yerel seçimler için ise 8
milyon Levaya kadar sınır
uygulanıyor.

Taş Atana Ekmek Atalım!

Cumhurbaşkanı ve Lübomir Hristov’u da onun
Yardımcısı olarak aday
gösterenlerdir.
Negentsova, Atanas

sislav Yosifov ve Emiliyan
Dimitrov çiftini aday gösteren Girişimci Komitesi
dilekçe sunduğu da dile
getirildi.

Devlet, vergi dolandırıcılığından yılda
700 milyondan fazla para kaybediyor

Milli Gelir Ajansının icra
müdürü Krasimir Stefanov, Bulgar devletinin katma değer vergisi (KDV)
dolandırıcılığından yılda
700-750 milyon Leva arası kaybettiğini bildirdi. Bunun, Ajansın 2005-2009
yılları dönemi için yaptığı
ilk resmi değerlendirme
esnasında ortaya çıktığı
anlaşıldı.
Böylece devlet 5 yıl içerisinde 3 milyardan fazla
para kaybetmiştir. Avrupa Birliği Komisyonunun
yaptığı araştırmaya göre,
birliğe üye ülkelerde dolaylı vergiden beklenilen
gelirlerden ortalama %12
oranında kayıp olduğu
gözleniyor, bu durum da
Bulgaristan’da yapılan değerlendirmeye uyuyor.
Değerlendirme en çok

Ralitsa Negentsova,
seçim kampanyalarının
nasıl finanse edileceğini
de açıkladı. Ayrı kişilerin
partilere yapacakları bağışların 10 000 Levadan
fazla olmaması gerekir.
Eğer bir kişi her hangi seçim kampanyasını taşınılır veya taşınılmaz mülkle
sponsorluk yapmaya ka-

KDV dolandırılıcılığı denemelerinin bizde Bulgar şirketleri sahipleri ve
onların Yunanistan ve
Romanya’daki meslektaşlarıyla yaptıkları anlaşmalarda olduğunu gösteriyor.
Stefanov, “Bu sebepten
dolayı bir sene önce daha
bu ülkelerin vergi idarele-

riyle iletişime geçilmiştir
ve artık Romanya tarafıyla daha hızlı bilgi alış
verişinde bulunulması
için sözleşme yapıldı”
dedi. Krasimir Stefanov,
Yunanistan’da devam
eden olaylı protestolardan
dolayı görüşmelerin ağır
sürdüğünü belirtti.
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Resmiye MÜMÜN
Günlük hayatımızda her türlü problem
yaşayabiliriz. Kötülük
görebiliriz, haksızlığa
uğrayabiliriz, en çok
sevdiğimiz, saydığımız
insanlardan bile derin
darbe alabiliriz. Fakat
bunlar yaşamın tuzu
biberi, onun için böyle
zor ve sıkıntılı anlarda
irade gücümüzü kullanarak kontrolümüzü
kaybetmemek için direnmeliyiz. Zira hiddet
ve asabiyetin yıkımsal
bedelini bir daha telafi
edilemez maddi ve manevi değer kayıplarıyla
ödeyebiliriz. Atalarımız
da “Öfkeyle kalkan zararla oturur”, diye bizleri ne güzel uyarmışlar.

Sinirli davranışlar yapılmazdan önce değil
de, yapıldıktan sonra
düşünüldüğü için sağduyudan mahrum. Fakat işin en kötüsü de
bir anda ağızdan kuş
gibi fırlayan kötü söz.
Her derdin dermanı var
ama dil yarasının ilacı
yok. Kötü sözün açtığı
uçurum aşılmaz. Her
ne kadar zaman her
şeyin ilacı olsa da, kırılan kalp bir daha asla
yerine gelmez. İnsan
onuruyla oynamak en
tehlikeli oyundur. Bin
bir özür nafile. Kırgınlıklar her ne kadar affedilse de, hiçbir zaman
gerçekten unutulmaz.
Ömür boyu duyulan pişmanlık ve vicdan borcu
bir işe yaramaz.
Oysa kızgın hallerimizde derin nefes alıp ona
kadar sayabilirsek ve bir
de besmele çekebilirsek olumsuz enerji akımını yönlendirmemize
yeterli olduğunu biliriz.
Öyle ki hatta bu duruma sebep olan kişilere
sevgi ve saygı duyma-

ya başlar, her fırsatta
onlara yardım ve iyilik
edebiliriz. Fakat bunu
başarabilmemiz için
daima “ Düşmanımızı
dostumuzdan daha çok
sevmeliyiz” prensibine
uymak zorundayız.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V.) kendisine taş
atan müşriklere gül atmadı mı?! Hiçbir insan
Peygamber gibi olamaz. Özellikle de kimseye güvenemediğimiz
çağda bu bir hayal gibi
görünür. Fakat hayali
olmadan zaten hiçbir
şey gerçekleştirilemez.
Unutmayalım ki, en
üstün ahlak ve yaşam
modeli Resulullah’a ait
ve onu günümüze yansıtmak için elimizden
geleni yapmalıyız. Dünyaca ünlü düşünür Hz.
Mevlana da ”Hiddet ve
asabiyette ölü gibi ol”
der ve hep buna benzer
öğütleriyle yeni nesillere ışık tutar. Şüphesiz
iyilik kötülükten daha
güçlüdür ve er veya geç
onu yenecektir.
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Yorgun argın işten
döndüğünde, kendini
koltuğa bırakıp radyonun düğmesine basarsın ve içeriye gönlünü
rahatlatıcı güzel bir
müzik yayılır. Buna bir
de kahve veya çay eşlik ederse yorgunluğunu unutursun.
Müzik, en çok haz
duyulan, bize en kolay
ulaşan, hayatımızın
vazgeçilmez sanat ürünüdür. Dinlerken insan
her şeyi unutur, o melodinin güzel nağmeleri
ve türkünün içli sözleri
bizi bilmediğimiz, farkına bile varamadığımız bir yerlere götürür,
oralarda güzel anılar
yaşatır.
Peki dinlediğimiz
müzik ne türden, bizi
tatmin ediyor mu, atalarımızdan kalan güzelim türkülerimize sahip
çıkabiliyor muyuz acaba?
1957 yılından beri
(1985-89 dönemi hariç) Sofya (Türkçe)
radyosundan kulağımı
hiç ayırmadım. Rodop,
Tuna, Deliorman, Dobruca v.b. yöre türküleriyle büyüdük, hayata
atıldık, olgunlaştık ve
bu zamanlara eriştik.
Hala da ömrümüz elverdikçe haşir neşir
olmaya devam edeceğiz.
Atalarımızdan bizlere kalan türküler, halk
türküleri, yani halkın
emeği ile bizlere ulaşan halkın sanatı ve
ürünü sayılır, genelde
insan sevgisini, aşkı,
gurbeti, doğa güzelliklerini, tek sözle halkın
yaşamını yansıtır türkülerimiz. Her biri ana

Türkülerimiz
sütü kadar temiz, kaynarca suyu kadar duru.
Uzun kış gecelerinde,
gelinlik çağına gelen
kızlar çeyiz hazırlığında, işlemelerine yanık
türkülerle yüreklerini

arasında bağ kopuyordu. Böylece, müzikle
metin arasında uyum
sağlanamıyordu. Ankara ve İstanbul radyosu
türkülerine benzemesin diye güya, totaliter

Kamber KAMBER
de dokuyorlar. İşte tam
bu şekilde kalmalılar
türkülerimiz, bozulmadan, müdahale edilmeden, tertemiz halkın
yarattığı gibi. Maalesef
birçok türkümüz 1985
dönemine kadar kimliğini yitirdi. Nasıl mı
diyeceksiniz? Herhangi güzel sesli bir ozanımız yaşadığı yörede
yaşlılardan duyduğu bir
türküyü kayıt için Sofya
radyosuna başvurduğunda, türkünün müzik
kısmı bilinçli olarak deforme ediliyordu. Yani
türkünün sözlü melodisiyle, sazlı melodisi

rejim kadroları bu ayrıntılara kadar girdiler,
kasıtlı olarak yapılan
bir şeydi. Nice başarılı
sanatçılarımız saf dışı
bırakıldı, türkü kayıtları yapılmadı. Başlıca amaç kültürümüzü
bozmak ve ortadan
kaldırmak. Bu konuları
rahmetli Osman abi ve
başka sanatçılarla zaman zaman, içimizdeki
sızıyla paylaşıyorduk.
Şu an Sofya radyosunda bu türden onlarca türkü var. Her gün
yayınlarda kulağımıza
ulaşıyor. Bu türküleri
söyleyenler beni ma-

zur görsünler suç onların değil, ama kulağa
hoş gelmiyor, uyumsuz
oluyor.
Sanatçı her zaman
toplumun birkaç adım
önünde yürüyen kişi
sayılır, o ürününü, sanat uğruna başarılı şekilde topluma sunar, ki
toplumumuz gelişsin,
kültürümüz de zenginleşsin diye.
Sofya radyo arşivinde 4200 civarında
türkü, şarkı ve oyun
havası türünden müzik
eserleri olduğunu birkaç defa işittim. Önerim
şu olacak, acaba sponsor bulup, konservatuar
mezunu üç uzmandan
ibaret komisyon bunları
dinleyip, gözden geçirse fena olmaz zannımca. Bu konuda müzik
uzmanımızda yok değil - Fahri Nur, Orhan
Murat, Sunay Çalıkov
gibileri mesela^. Halkımıza daha kaliteli türküler sunulacak, çünkü
halkımız buna layık.
Yerli, güzel sesli,
seviyeli yorumuyla çok
başarılı türkücülerimiz olduğundan gurur
duymalıyız. Maalesef
onların eserleri kayıt
yapılıp, radyo arşivine
giremiyor. Türkülerimizin gelecek nesillere
de aktarmamız gerek.
İyi ki, Şumnu, Rusçuk, Burgas, Kırcaali
v.b. yerlerde Türk Kültür dernekleri mevcut,
kültürümüzü ayakta
tutmaya çaba gösteriyorlar. Artık Türk tiyat-

Kuklen’de Recep Küpçü’nün anıtı açıldı
02 Ağustos 2011 y. Cumartesi günü, Bulgaristan Türk Edebiyatı’nın
çap taşlarından biri olan
mer hum şair Rec ep
Küpçü’nün Anıtı doğduğu
Kuklen köyünde törenle
açıldı.
Kuklen Belediye Başkanı Müh. Dimitır Sotirov’un
engin hoşgörüsü ve desteğiyle yapılan Anıt’ın
resmi açılışına çok sayıda misafir katıldı. Onların arasında T.C. Filibe
Başkonsolosu Sn. Ramis
Şen, Kuklen Belediyesiyle kardeş olan Bursa / Orhaneli Belediye
Başkanı Sn. İrfan Tatlığolu, Belediye bürokrat
ve işadamları, Recep

3
Sayfa 3

Küpçü’nün eşi Cemile
Hanım ve oğlu Erdinç

yer aldılar.
Recep Küpçü bir çiftçi

ailesinin çocuğu olarak,
Rodopların eteklerinde

rosu için konuşamayız,
çünkü her ikisi de yok
olmaya mahküm.
Radyo çalışanlarından ricam olacak, tabii
affınıza sığarak – şu
çalga denilen türden,
yani pop folk, Türkiye popçularından v.s.
eser demeye bile dilim
varmıyor, dinleyici için
çok değerli zamana
almayalım. Arzu eden
onları bir sürü televizyon kanalından istediği
kadar dinleyebilir.
Rayna İvanova hanım çoğu zaman sabah yayınlarında haberle yorum arasında
5-6 dakikalık zamanda
Bulgarca türkü sunuyor
dinleyiciye. Hiçbir müziğe karşılığımız yok,
ama bizim yerli türkülerimizin zamanı çalınmasın nolur. Kaç yıldır
hasretiz bu türkülere,
zaten Türkçe yayın saatleri de yetersiz. Böyle
devam edildiğinde, hayatta olmayan sanatçılarımızın kemikleri, biz
dinleyicilerin de yürekleri sızlar.
Radyo çalışanları
çoğu zaman kendi tercihleri olan müziği (pop
folk)
sunuyor dinleyiciye.
Oysa tam gerçek halk
türküsünde, kendimizi
aldatmayalım.
Zaten neyimiz kaldı
ki, camilerimize saldırılıyor, kültürümüze müdahale ediliyor, bir tek
sabah kalktığımızda
doğan güneşe sevinebiliyoruz ancak.
Radyo arşivinde,
Kadriye ablamızdan –
200 tane, Osman abiden de 300 tane türkü olduğuna dair söz

geçiyor programlarda.
Peki her iki sanatçıdan
dinlediğimiz türküler
25 – 30 taneyi geçmez.
Dinleyiciler bu sanatçılarımızın diğer türkülerini de merak ediyorlar,
arzuluyorlar, nolur onlar
da sunulsa dinleyiciye
iyi olur sanırım.
Üzücü bir olay ki,
bazı türkülerimizi başkaları sahipleniyor.
Örneğin Arif Şentürk
– “Feride ile Yusuf”
türküsünü Makedonya
eseri diyor, TRT sanatçılarında biri “Arda boyları” türküsünü, Çanakkale yöresinden çıkarıyor, “Yunan çeşmesi”
türküsünü Zonguldak
yöresine ait olduğunu
söyleyen sanatçılar var
v.s.
Sunucu Şevkiye
Çakır’ı, eski türküleri
bulup gün yüzüne çıkardığından dolayı takdir ediyoruz, dinleyici
olarak. Yıllarca özlemini
çektiğimiz türküleri tekrar dinleyebilmek güzel
bir duygu. Bazen, Zeki
Müren, Fatma Yamacı,
Yüksel Özkasap v.b.
sanatçıların eski eserleri dinleyiciye merhem
gibi geliyor.
Her zaman bilmeliyiz ki, hatır için sanat
ürünü yapılmaz. Sanatsal değeri olmayan
eser, eser sayılmaz,
ömrü de kısa olur. Sanat sevgi ister, bilgi, yürek ister ve yorulmadan
emek ister. Kültürümüzü koruyup, ona sahip
çıkalım ve gelecek nesillere de atalarımızdan
aldığımız gibi bozmadan, aktaralım.

bulunan Filibe ilinin Kuklen köyünde 1934 yılında dünyaya geldi. İlk ve
orta öğrenimini köyünde
tamamladıktan sonra
Kırcaali Türk Pedagoji
Okulu’na yazıldı. Öğrenimini Razgrad Pedagoji
Okulu’nda tamamladı.
Askerliğini bitirdikten
sonra eşinin memleketi
olan Burgaz’a yerleşti.
Recep Küpçü, Burgaz’a
yerleştikten sonra Nedyalko Yordanov, Hristo
Fotev, İliya Burjev, Stoyço Gotsev, Dimitır Vilinov
gibi çağdaş Bulgar şairleriyle yakın dostluklar
kurdu. Ve kısa sürede
genç şairler grubunun en
aranılan ismi oldu. “Yeni
Işık” gazetesinde muhabirlik yaptı. İlk şiir kitabı
“Ötesi Var” (1963) adıy-

la yayınlandı. İkinci şiir
kitabı “Ötesi Düş Değil”
(1967) ise 4 yıl sonra yayınlanmıştır. 1968 yılında Bulgar şair Nedyalko
Yordanov’un çevirisiyle
Küpçü’nün Varna yayın
evi tarafından “Dostlarım Yolcu Yolunda Gerek” Bulgarca şiir kitabı
yayınlandı. Recep, soyadı Küpçü’yü, “Küpçüev”
olarak değiştirmediği için
Bulgar rejiminin hedefi
oldu ve işsiz bırakıldı, takibe alındı. 26 Nisan 1976
yılında Varna’da aniden
ölümü hala şüphe içindedir. Recep Küpçü’nün
İstanbul’da Boğaziçi Yayınları tarafından yayınlanan “Seçme Şiirler” adlı
şiir kitabı onun hayranlarının elinden halihazırda
düşmemektedir.

Kamber KAMBER
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Hamdi Sedefçi, Bulgaristan’ın yarattığı vize sorunlarını ortaya koydu
Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi,
Haskovo Valisi İrena
Uzunova ve Dimitrovgrad (Kayacık) Belediye Başkanı arasında
Haskovo’da yapılan görüşmede Bulgaristan’da
yatırım yapan Türk iş
adamlarının yaşadığı
vize sorunlarını aşma
konusunda işbirlik memorandumu imzalandı.
Vali Uzunova, Bakanlar
Kurulunun tatilinden hemen sonra Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov
ile problemi görüşmeyi
üstlendi.
Ayrıca Haskovo ve
Edirne şehirleri ortak
projeler hazırlanmasında birbirine yardımcı
olacaklar. Bu yöndeki

çalışmalarda çevre, turizm ve ticaret alanlarına öncelik tanınacak.
Maritsa (Meriç) nehri
düzeyinin yükselmesinden dolayı Türkiye’de
yaşanan sellere karşı
çare bulmak, çözüm
aranılacak problemlerden biri olacak.
M em o r andum an laşması yapılmadan
önce Edirne Belediye
Başkanı, Bulgaristan’ın
Türkiye ile vize rejimini sıktığını ve Türk iş
adamlarına yoğun olarak vize verilmediğini
ortaya koydu. Hamdi
Sedefçi’nin ifadesine
göre, durum bir yıl önce
Edirne’de Bulgaristan
Başkonsolosluğu yönetimin değişmesiyle

kötüleşmiştir. Sayın Sedefçi, vize sorunu yüzünden Türk iş adamlarının Bulgaristan’da
para yatırımı yapmak-

tan vazgeçeceklerini ve
bundan ülkenin kaybedeceğini belirtti.
Aynı problemi Haskovo Ticari ve Sanayi

Tarım Koleji, Tarım Ticareti ve Bölgeleri
Kalkındırma Yüksek Okulu’na dönüştürüldü
Plovdiv eski “Tarım Koleji” akreditasyon kazanarak, Bakanlar Kurulunun
kararıyla 6 Temmuz’da
Tarım Ticareti ve Bölgeleri Kalkındırma Yüksek
Okulu’na dönüştürülmüştür. Buna göre, Kırcaali’de
de şubesi olan okulda,
bakalorya eğitim yeterlilik derecesi elde edilen 4
sene öğretim sunulacak.
2011-2012 eğitim yılından
itibaren okula, “İşletme
Yönetimi”, “Tarım Ekonomisi”, “Turizm Ekonomisi” ve “Tarım Ticareti
Yönetimi” ihtisasları almak üzere öğrenci kabul
edilecek.
Üniversiteliler, öğretim
pratik stajını yurtiçinde ve
yurt dışında görecekler.

Ayrıca “Erazım” Programınca öğrenciler deneyim
almak için başka ülkelere
gidebilecekler. Okulu erken bitirmek isteyenlere
bireysel eğitim programları hazırlanmıştır. Okulda, yüksek eğitim dere-

cesi alanlara uzmanlık ve
yeterlilik kursları öğretimi
de sunulacak.
Bakalorya derecesini
kazanan öğrenciler, “İdare ve Yönetim”, “Belediyeleri Yönetme”, “Tarım
Ticareti Ekonomisi ve

Yönetimi” Bölümlerinde
1 yıllık yüksek lisans eğitimine devam edebilecekler.
Eski Tarım Kolejinde,
başka üniversitelerden
mezun olan öğrencilere
de aynı bölümlerde 2 senelik yüksek lisans eğitimi
öneriliyor.
İlgilenenler, daha fazla
bilgi için Kırcaali, “Gledka” semtinde bulunan
“Vasil Levski” İlköğretim
Okulunun 4.katındaki eski
Tarım Koleji okulu ofisine,
0361/22 127 0895781837
Nolu telefona veya e-mail:
zemkolej@mail.bg adresindeki elektronik posta
kutusuyla başvurulabilirler.
Kırcaali Haber

Kırcaali bölgesinde bazı köyler su rejiminde bulunuyor

Kırcaali ilinde yaklaşık
10-15 köyde kuraklık ve
halk bahçelerini suladıklarından dolayı su rejimi
uygulandığı açıklandı.
Kırcaali Belediyesinde bu
durum Çiflik, Murgovo,
Byala Polyana, Kostino
ve Skalna glava köylerini etkilemiştir. İçme suyu
Çernooçene (Karagözler)
Belediyesinin Dyadovsko
ve Paniçkovo köylerinde
de yetmiyor.
Kırcaali “Su ve Kanalizasyon” Şirketinin Müdürü Müh. Slavço Slavkov,
kuruluşun toplam 220
yerleşim yerlerine hizmet
verdiğini ve su rejiminin

hemen hemen her yaz
Ağustos ayında görüldüğünü belirtti. Sebep ise,
az yağışlardan dolayı yaz
günleri artan ev ihtiyaçlarını karşılamak için daha

çok harcandığı açıklandı.
Bazı köylerde ise köylülerin bu suyla bahçelerini
suladıkları ifade edildi.
Müh. Slavkov’un ifadesine göre, bu köylere ancak

ek su tedariki sağlanırsa
su yeterli olacak. Müdür,
bu problemin muhtarların
proje tasarımcıların yardımıyla çözebileceklerini
düşünüyor. Kostino ve
Skalna glava köyleri için
su projelerinin hazır olduğu bildirildi.
Müh. Slavkov, suyun
düzenli harcanması için
muslıkları açarak ve kapatarak muhtarların da
müdahale etmeleri gerektiğini savundu. Böylece suyun her ne kadar
az olsa da, daha yüksek
yerlere de erişebileceğini
söyledi.

Kırcaali Haber

Odası Başkanı Yanço
Yanev de doğruladı.
O, Türkiye’deki meslektaşlarının Şengen
vizelerini kullanarak,

Yunanistan’dan geçerek Bulgaristan’a resmi
görüşmelere geldiklerini paylaştı.
Bulgaristan’ın Edirne
Başkonsolosu Vılço
Markov, “Şengen alanına girmeye hazırlanıyoruz, o yüzden gerek
bizim tarafımızdan, gerek Avrupa partnerlerimiz tarafından sınırlarda daha titiz yoklamalar
yapılıyor. Avrupa’nın dış
sınırı konumundayız ve
bu bizi zor durumda bırakıyor, fakat bildiğime
göre yeşil Türk pasaportlarına sahip olanlar
için Bulgar vizelerinin
kaldırılması yolunda
müzakereler gerçekleştiriliyor” diye yorumladı.

Besicilere 19,5 milyon
Leva sağlandı

Devlet Tarım Fonu, besicilere 19,5 milyon Leva sağladı. De minimis mali yoluyla sağlanan mali yardımın
2011 yılında hayvanların beslenmesi için veriliyor. Mali
araçlar 13 081 besicinin banka hesaplarına yatırılacak.
Devlet yardımının onaylanan mali çerçevesi 20 milyon
leva miktarında bulunuyor.
2 230 000 leva miktarındaki en büyük mali yardımı
Plovdiv ilindeki besiciler alıyorlar. Blagoevgrad ilindeki
910 hayvan bakıcının hesabına 1189 350 leva para
yatırılmıştır. Burgas bölgesinde 1189 300 Leva ile 775
çiftlikçi yardımlanmıştır. Kırcaali ilinde ise 1 153 besicinin hesabına toplam 1 200 610 leva yatırılmıştır.
Mali yardım inek, manda, koyun ve keçiye bakan
besicilere tahsis edilmiştir. Onlara inek veya manda
başına 60, koyun ve keçi başına 10’ar Leva ödeniyor.
Besicilere sağlanan para miktarı Besiciler Dernekleri
yöneticileriyle anlaşmadan sonra Tarım Fonu Yönetim
Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Mali yardım, 2011 yılı tarım üreticileri sicili yaratma ve
idare etme talimatnamesine uygun olarak kayıt edilen
ayrı kişilere, tek başına ticaret yapan şirketlere veya
besiciler derneklerine sağlanmaktadır.
De minimis mali yoluyla yardımlanan besici, programdan mali yardım aldığı hayvanların sayısının %75’ini
bu yıl sonuna kadar korumak zorundadır.

Başbakan Borisov:
Bulgaristan, krizi Avrupa’nın
yardımı ile atlatacak

Başbakan Borisov yaptığı açıklamalarda ülkedeki
ekonomik krize değindi ve önemli bilgiler verdi. Başbakana göre birçok ülkenin krizi aşabilmek adına büyük uğraş verdikleri şu günlerde, Bulgaristan’ın bu krizi
Avrupa’dan gelecek paralar sayesinde aşacağını bildirdi. Borisov, Bulgaristan’nın Avrupa’dan yaklaşık 9
milyar Euro gibi bir yardım talep edeceğini ve bu yardım sayesinden krizin üstesinden gelineceğini bildirdi.
Başbakan ayrıca Bulgaristan’ın Avrupa’nın para birimi
olan Euro’ya da geçme konusunun askıya alındığını,
şu an için buna karşı olduğunu bildirdi. Buna sebep
olarak da Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin çok zor
durumda olduğunu ve Bulgaristan’ın Euro’ya geçmesi
halinde daha ciddi sıkıntıların doğacağını gösterdi. 9596 yıllarında Bulgaristan halkının protestolar yaptığını,
diğer Avrupa ülkelerinin ise o zamanlar çok çalıştıklarını dile getiren Başbakan, artık rollerin değiştiğini,
bugün Avrupa ülkelerinde protestoların yapıldığı şu
günlerde Bulgaristan’ın çok çalışacağını belirtti.
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Kırcaali’de her iki kişiden biri sağlık sigortasız
Milli Gelir Ajansı (NAP),
Bulgaristan’da her altı kişinin birinde, Kırcaali’de
ise her iki kişinin birinde
sağlık sigortası olmadığını bildirdi. Bu durum,
vatandaşların çoğunun
Avrupa ve diğer ülkelerde mülteci olarak bulunduklarından kaynaklandığı açıklandı. Ruse
bölgesinde ise hemen
hemen her dört kişiden
birinin sağlık sigortası
ödemediği açıklandı. İşsizlikte birinci Tırgovişte
bölgesinde hastaların
dörtte biri sağlık koruma
haklarını kaybetmiş durumdalar. Böylece basit
bir muayene bile onlara
24 Levaya mal oluyor.
Vergi uzmanları sağlık
sigortası olmayan vatandaşların çoğunun kaçak
işte bulunmalarından

şüphe ediyorlar.
NAP’tan, sağlık sigortası olmayan Bulgaristan vatandaşlarının 2
milyon olduğu bildirildi.
Nisan ayından bu yana
yeni 30 000 kişi sigortasız durumuna geçmiştir.
Vergi uzmanları sağlık
sigortası olmayan kişilerden en az 700 000’in
mülteciler olduğunu belirtiyorlar. Gelir Ajansının
verdiği bilgiye göre yüz
binlerce vatandaş, yurt
dışında sabit ikamet
etmeye başlamazdan
önce Bulgaristan sağlık sigorta sisteminden
kaydının silinmesi için
zorunlu beyanatı sunmamışlardır.
Geleneksel olarak her
yaz sonunda sigortasız
olanların grubuna on
binlerce lise mezunu

sağlık yükümlülükleri
olan 110 000 kişinin peşindeler. Kanuna göre,
son üç yılda üç aylık
sağlık sigortası ödemeyen herkes sağlık sigorta haklarını kaybediyor.
Bir kişi haklarına tekrar
sahip olması için tüm

için tüm Cumhurbaşkanı
adaylarının ilan edilmesini
bekleyecek. Fakat partinin
kendi Cumhurbaşkanı ve
Yardımcısı adayı göstermesi ihtimali de mevcut.
Hak ve Özgürlükler
H a r e ket i , s e ç i m l e r i n
bitimine kadar, Avrupa Güvenlik ve İşbirli-

1. sayfadan devamı
da katılmaktadır. Okulu
bitirdikleri halde devlet onların sigortalarını
ödemeye son veriyor.
Böylece onlar üniversite sıra öğrencisi olarak okumaya veya işe
başlayana kadar sağlık
sigortalarını kendileri

ödemesi gerekiyor. Fakat üniversite öğrencisi
adayların çoğu, okula
başladığında devlete
üç aylık sağlık sigortası
ödemeleri gerektiğini bilmiyorlar.
Şu anda vergi uzmanları 500 Levadan fazla

ği Organizasyonu’ndan
(OSCE) gözlemci isteyecek. Lütfi Mestan, HÖH
partisinin Belediye Seçim
Komisyonu yönetimine katılmaktan elenmesi eğilimi
gözlendiğini duyurdu.
Buna örnek olarak Sayın
Mestan, HÖH’nin sabit
olarak birinci siyasi güç

olması halinde Belediye
Seçim Komisyonu (BSK)
yönetiminde temsilcisi
olmayan Tutrakan’ı gösterdi. Buna benzer olayın
Trın’dada yaşandığını belirtti. Orada GERB temsilcisinin, “Belediyede Türk
ahali olmadığına göre
HÖH’ne BSK’de yer düşmüyor” iddiasında bulunduğu ortaya çıktı.
Lütfi Mestan, “Bizde
gittikçe MSK’nda yeni bir
koalisyon oluştuğu hissi yerine oturuyor” diye
öne sürdü. Onun ifadesine göre, yeni koalisyon HÖH’nin BSK’ndan
elenmesine hemfikir olup
karar alan GERB, Bulgar
Sosyalist Partisi (BSP)
ve Ataka arasında bulunuyor.
Kırcaali Haber

Yabancı uzmanlar, Bulgaristan’ın başarılı AB
projeleri hazırlamasına yardımcı olacaklar

Avrupa Birliği (AB)
Fonlarından Sorumlu
Bakan Tomislav Donçev, dünya mali kurumlarından uzmanların
Bulgaristan’da başarıyla AB projeleri hazırlanmasına yardımcı
olacaklarını bildirdi.
Bakan, AB Komisyonunun özel olarak böyle
uzmanlık yardımı için
mali vasıtalar sağladığını belirtti. Donçev, bu
paraların Bulgaristan
uzmanlarının deneyimi olmadığı alanlarda

ve de büyük ve önemli
projeler hazırlığında
kullanılacağını vurguladı.

Kırcaali Haber

El ele, tek yumruk!

HÖH partisi Cumhurbaşkanı seçimine katılmak için kayıt oldu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ,Cumhurbaşkanı seçimine katılmak için Merkez Seçim
Ko mi syo nuna (M S K )
15,200 imza sundu. Parti
kayıtlara 9 Numara altında geçirildi. HÖH Genel
Başkan Yardımcısı Lütfi
Mestan basına bu numaranın şu anda takımında yedek oyuncu olarak
oynayan büyük futbolcu
Dimitır Berbatov ile kıyaslanmaması çağrısında
bulundu.
Lütfi Mestan, “HÖH yedek siyasi oyuncu olamaz”
dedi. Sayın Mestan’ın ifadesine göre, Cumhurbaşkanı seçiminde HÖH altın
golü atan yedek oyunculardan çıkabilir.
Parti, her hangi birini
destekleyip desteklemeyeceğine karar vermesi

sağlık sigorta harçlarını
ödemesi şarttır. Eğer vatandaş bu son üç senede
hiç sağlık sigorta harcı
ödemediyse, toplam 36
ay için, faiziyle birlikte
540 levadan fazla para
ödemesi gerekiyor.

Bakan, bu yardımın
yabancı mali uzmanların projelerin yönetimini
üstlenecekleri anlamına

gelmediğini, Bulgar kurumlarını proje hazırlama ve realize edilmede
daha büyük kaliteye
erişmeleri için yardımın
söz konusu olduğunun
altını çizdi.
Bulgaristan şu anda
AB fonlarından proje
gerçekleştirilmede yardım etmek için öngörülen paraların yarısını
sözleşmiş durumda,
tüm menfaat görenlere ödenilen paralar
ise yaklaşık 2,2 milyar
Leva.
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bile. Okullarda azınlıkların
ana dili öğretimi seçmelikten çıkamadı, çıkarılmadı.
İster oku, ister okuma! Bir
sözle, okunulmadığı bazıları için düğün bayram.
Pek tabi, okunulmadığı
halde bu azınlık yılların
geçmesiyle, hiç acı çekmeden kültürlü asimilasyona tutulacağı akıla yakın bir şey. Dinini, dilini,
gramerini, edebiyatını,
gelmişini, geçmişini bilmeyen nesile ne denir?
Adı; demokrasileşmiş asimilasyonun yeni neslidir!
Son yıllar ıspat etti ki, ülkemizin şimdiki ve geçen
hükümetleri azınlıkların
kendi alanında gelişmelerine hiç de önem vermediler, vermiyorlar da.
Bu yönde en çok zarar
gören yine Türk azınlığı oldu. Büyük çabalar
sonucu elde ettiğimiz iki
Türk tiyatrosu tarihin sarı
sayfalarına yazıldı. Kim
ve Kimler tarafından yazıldığı herkesçe biliniyor.
Azınlıkların kültürü, basını mevcut partilerin tüzüklerinde, gelip geçmiş
hükümetlerin programla-

rında zaten yer almıyordu. Bir sözle azınlıklar
kendi akıntısına, kendi
deveranına bırakılmış
durumdalar.
Bu
deveranda,
Kırcaali'de basın hayatına ilk adımlarını atan Seni
Pres firması, tüm zorlukları göz önüne alarak
bundan beş yıl önce Kırcaali Haber Gazetesi'nin
ilk sayısını okuyucularına
sundu. İlk sayıları bazı
aceleçavuşlar negatif
karşıladı. Ağızları kulaklarında, gazetenin birkaç
sayıdan ibaret olacağını
sokak lakırtısı yaptılar.
Fakat onların kara bulutlu hava tahminleri güneşli
çıktı. Gazetenin ekibi bunları her gün duymuş olsalar da, kulak asmadılar. "İt
ürür kervan yürür" diyerek
yollarına devam ettiler.
Şimdi gazetenizin
100'üncü jübile sayısının
elinizde olma şerefi, kayıtsız şartsız maddi ve manevi destekte bulunanlara
ve siz okuyanlara aittir. Bu
destekler sayesinde, nice
nice yüzüncü sayılarda,
el ele verip tek yumruk
olabiliyorsak, ne mutlu
bizlere!

“Ben Daha Fazla Yapabiliyorum”
programından nasıl faydalanabiliriz
Eğer mesleki yeterliliğinizi yükseltmek veya yabancı
dillerde bilgilerinizi iyileştirmek istiyorsanız, “Ben Daha
Fazla Yapabiliyorum” programına katılmak üzere ülkedeki her İşsizlik Bürosuna bir paket doküman vermeniz
gerekiyor.
“Ben Daha Fazla Yapabiliyorum” şeması kişisel
gelişim ve profesyonel yeterliliğini yükseltme imkanı
yaratıyor. Program tüm mesleki alanlara yönelik geliştirilmiştir. Program iş sözleşmeleri üzere çalışan veya
kendi işine sahip olan insanlara uygundur. Ancak devlet memurları bu programa katılamazlar.
“İş Ajansı” Müdür Yardımcısı Kameliya Lozanova,
“Bu şemaya devlet idare sisteminde çalışanları, İçişleri
Bakanlığı ve onun organlarını da katmıyoruz. Çünkü
bu gruplar için başka yürütme programları mevcuttur”
diye açıkladı.
Bu programa aday olanların bir mesleki yeterlilik eğitimi almak için bir belge, bir de ana beceriler edinmek
üzere bir başka belgeye sahip olma hakları var. Bu iki
öğretim kursu, aynı şemada 2009-Eylül 2012 yılı program dönemi içinde farklı bir zamanda gerçekleşebilir.
“Ben Daha Fazla Yapabiliyorum” şemasına aday
olmak için form üzere dilekçe, iş sahibi olduğunuzu
doğrulayan bildirim, kimlik kartı kopyası ve eğitim diploması kopyası sunmanız gerekiyor. Uzun kuyruklar
olan durumlarda İşsizlik Bürosu görevlileri iş saatinden sonra da vatandaşlara hizmet vermeye devam
edecekler. Amaç, “Ben Daha Fazla Yapabiliyorum”
programına maksimum adayın dahil edilmesidir.
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T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz: “Şap konusunda çok spekülasyonlar yapılıyor”
Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan Büyükelçisi İsmail
Aramaz, Haskovo Valisi İrena
Uzunova ile yaptığı görüşme
esnasında, kendisine şap hastalığına karşı Bulgar sınırında
çekilecek tel örgü hakkında
Türkiye’nin aldığı mevki sorulunca, “Türkiye’de şap hastalığı vakası tespit edilmemiştir
ve bu durum da Avrupa Birliği
uzmanlarının yaptıkları denetimde ispatlanmıştır” diye cevapladı. Önlemin, Ocak ayında Bulgaristan’ı kötü etkileyen
Doğu ülkelerinden gelen şap
hastalığı darbesi yüzünden
alınacağı anlaşıldı.
Türkiye Büyükelçisi , “Sınıra tel örgü ç ekilmesi
Bulgaristan’ın iç meselesi”
diye konuyu genelleştirdi. Sa-

yın Aramaz’ın ifadesine göre,
şap konusunda aşırı derecede spekülasyonlar yapılıyor.
Büyükelçi, “Bulgaristan’ın sınırlama önlemleri alacağını
ilan edince Türkiye’de Bulgar
eti ve peyniri satın almıyorlar. Böylece her iki taraf da
kaybediyor, bense iki komşu
ülkelere normal iyi ilişkilerin
sürdürülmesi için çaba sarf
ediyorum” şeklinde sözlerini
tamamladı.
İsmail Aramaz geçen senenin Kasım ayından beri
Bulgaristan’da T.C. Büyükelçisi. Bu kısa zaman içinde
Sayın Aramaz, ülkenin birçok
illerini, özellikle sınır bölgelerini ziyaret etmeyi başarmıştır.
T.C. Büyükelçisinin Haskovo
Valisini ziyareti sırasında İrena

Uzunova, “Sınır Ötesi İşbirliği
2007-2013” Programının birçok imkanlarını buluyoruz.
En büyük teşvik finanse etme
sınırının kaldırılmasıdır. Artık

600 000 AVRO değerindeki
projelerin finanse edilmesine
aday olunabilir” dedi.
Haskovo İli ve Edirne Belediyesi arasında işbirliği

Kardeş Osmangazi ve Kırcaali Belediyelerinden iftar yemeği
1. sayfadan devamı
maktan çok mutluyum. Oruçlu
olanlara Ramazan sonuna kadar oruç tutmalarını ve kutsal
bayramı şerefle karşılamalarını
diliyorum” diye selamladı.
Mustafa Öztürk, Kırcaalileri
selamlamasında iftarı organize
eden Mustafa Dündar ve Hasan Azis’e teşekkür etti. Bursa
milletvekili, “Hepimiz biliyoruz
ki, oruçlular burada orucunu
açtı, ama bizimle beraber farklı
dinlerden kardeşlerimiz de var.
Bu birlik ve beraberliği sağladık, insanlık için buradayız.
Somali’de çok büyük açlık ve
kuraklık var. İnanıyorum ki, biz
dünyanın her tarafına dağılmış
Müslümanlar ve farklı dinlere
mensup insanlar olarak Somalilere yardımcı olmamız lazım.
İnsanlık, bizim dinimiz Müslümanlık da bunu gerektirir” dedi.
Sayın Öztürk, ayrıca Kırcaalilere Türkiye Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın selamlarını
iletti. Cebel’in Ustra köyünde
doğduğunu paylaşan milletvekili, “Doğduğumuz yerlere
gelmek, soydaşlarımızla, kardeşlerimizle tanışmak, onlarla
işbirliğini artırmak bizim için
çok önemli. Biz, bütün dünyada olduğu gibi Balkanlar’da da
istikrardan, hoşgörüden, adaletten, demokrasiden, özgürlükten yana tavır koyuyoruz.
İnanıyoruz ki, bütün dünya insanları huzurlu, mutlu ve refah
içinde yaşayacaklar. Özellikle
de buradaki soydaşlarımızın
değerleri hem dini vazifelerini
özgürce yerine getirmeleri, sahip oldukları dili konuşabilmeleri, tarihten gelen örf, adet ve
kültürleri yaşatmaları hepimiz
için çok önemli” diye belirtti.

Mustafa Öztürk, bu konuda
Bulgaristan Türklerine her zaman yardıma hazır olduklarını öne sürerek, konuşmasını
gelecek Ramazan Bayramını
tebrik ederek bitirdi.
Mustafa Dündar Kırcaalileri
selamlamasında, “Hoşgörünün, bereketin, kardeşliğin,
sevginin çok yoğun yaşandığı
bu ayda istedik ki, bu coşkuyu,
heyecanı, kardeşliği Kırcaalili Müslüman ve Müslüman
olmayan dostlarımızla birlikte yaşayalım. Gönül ister ki,
burada yaşadığımız bu kardeşlik, Türkiye ve Bulgaristan
arasında bir kardeşlik olsun”
diye paylaştı. Başkan, iftarda
bulunamayan Kırcaali Papazının Kırcaali’deki hoşgörünün,
kardeşliğin önemli unsuru olduğunu belirtti ve Bursa’ya davet etti. Osmangazi Belediye
Başkanı, “Hedeflerimiz arasında süren kültürel, sosyal,

çok daha iyi noktaya çıkmasını diliyoruz” diye vurguladı.
Mustafa Dündar, 2000 yılından beri Bulgaristan’ı ziyaret
ettiğini ve her gelişinde olumlu gelişmeler gözlediğini ifade
etti. Başkan, ekonomik, sosyal
alanda çok önemli gelişmeler olduğunu, bunu dışarıdan

teknik işbirliklerinin hükümetler arasında bölgesel işbirliği
şeklinde sürmesi ve TürkiyeBulgaristan-Balkanlar huzur,
barış içerisinde ve ekonomik
ilişkilerin gelişmesi neticesi

gelenin görmesinin çok daha
önemli olduğunu söyledi. Mustafa Dündar, “Bu da bizi memnun ediyor, çünkü buradaki
soydaşlarımızın milli bir ölçüden ekonomik refah seviyesi

yüksek, demokratik, özgürlük
yaşam standardı yüksek, aynı
standartlarda Türkiye Bulgaristan kardeşlik içerisinde bir
yaşam sürmemizi istiyoruz.
Sivil toplum örgütlerinin ve Belediyelerin yapmış olduğu bu
çalışmaların da olumlu neticeler verdiğini gördükçe bizler de
memnun oluyoruz. Bu tür projeleri sürdüreceğimizi ilan etmek istiyorum” dedi. Mustafa
Dündar, “Tabii ki, Kırcaali’deki
gelişmeler çok daha net bir
şekilde görülüyor, Hasan Azis
burada yapmış olduğu faaliyetlerle sadece Kırcaali’ye değil,
Balkanlar’a ses veren projeler
üretiyor. Bunlar da bu şehre,
bu bölgeye ayrı bir güzellik
katıyor. Ben kendisini tebrik
ediyorum, başarısının devamını diliyorum” diye sözlerini
bitirdi.
Ev sahibi konumundaki Müh.
Hasan Azis misafirleri selamlamasında, kendi, Belediye
yönetimi ve tüm Kırcaaliler adına kardeş Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a
artık üçüncü kez düzenlenen
iftar yemeği için teşekkürleri-

memorandumu sözleşmesi
imzalandı. Memorandumun
gerçekleştirilmesine Bulgaristan tarafından Dimitrovgrad (Kayacaık) Belediyesi ve
Haskovo Ticari Sanayi Odası
partnerlik yapacaklar.
Türk iş adamlarının yaşadığı sorun Bulgaristan’a gelmek
için alınan vizelerdir. Türkiye
Büyükelçisine göre, iki ay
önce Rusya ile yapılan sözleşme gibi bir belgenin imzalanması probleme çözüm
getirecektir. Çünkü bu sözleşme üzere Türk iş adamları
bir yılda bir ay boyunca vize
çıkartmadan Bulgaristan’a
serbestçe giriş çıkış yapabilecekler.
Kırcaali Haber

ni sundu. Başkan, “Kırcaali
ve Osmangazi Belediyeleri
Bulgaristan’da hoşgörü projeleri üreten belediyelerdir.
Bunların birincisi, bu akşamki
iftar yemeği ve aynı zamanda
bizler, Bulgaristan’da sadece
Kırcaali’de kardeş Osmangazi
Belediyesi ve Kırcaali Papazı ile beraber, pazar yerinde
halkla iç içe gerçek Aşure Bayramını kutluyoruz. Bu akşam
ben Kırcaali’nin, sadece bölgede değil, tüm Bulgaristan’da
hoşgörü modelini gösterdiğini
görüyorum. Kendi örf ve adetlerine saygı duyan Türk ve
Müslümanlar, Bulgar ve Hıristiyanlar olup, kendi zamanından
ayırarak buraya gelen, bir masaya oturan, birbirlerine saygı
gösteren bir halkın, Kırcaalilerin Belediye Başkanı olmaktan
gurur duyuyorum ve bunun için
sizlere teşekkür ediyorum, sağ
olun!” diye altını çizdi.
Beyhan Mehmet, Bulgaristan Baş müftülüğünün ve
Kırcaali Bölge Müftülüğünün
Somali’ye yardım kampanyası başlatacaklarını bildirdi ve
herkesi muhtaç olanlara yardımda bulunmaya davet etti.
Bölge Müftüsü, “Oruç bize aç
olan insanların halini yaşatıyor.
Dolayısıyla orada beş dakikada bir vefat eden kardeşlerimizi göz önünde bulundurarak, bizler de fitrelerimizden,
zekâtlarımızdan bir miktar da
oraya ayıralım” diye müminlere
çağrıda bulundu.
Programın sonunda sunuculuğunu yapan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı
Müzekki Ahmet, 24 Ağustos’ta
“Drujba” stadı önünde saat
20.00’de İstanbul Bayrampaşa
Belediyesinin iftar vereceğini
ve özel program sunulacağını
duyurarak herkesi davet etti.
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Resmi Murat, Ardinoluların yeni Belediye Başkanı favorisi gösteriliyor
Saffet EREN

Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) Ardino Belediye
Başkanı, Meclis Üyeleri ve köy
muhtarları adayları önerilerinde bulunulan iç parti toplantıları sona erdi. Yerel teşkilatların
kuruluşları toplam 30 toplantı
düzenledi. Bu toplantılarda
parti üyeleri ve HÖH yandaşları
Ardino Belediye Başkan adayı
olarak şimdiki Belediye Başkanı Resmi Murat’ı önerdiler. Ardinoluların Resmi Murat’a verdikleri yüzde yüz destek, yaklaşık son dört yılda realize edilen
çok yönlü Belediye Başkanı
girişimlerinin ve davalarının
kesin bir değerlendirilmesidir.
Çünkü bu zaman zarfında Resmi Murat bir Belediyenin nasıl
yönetildiğini ve geliştirildiğini ispatladı. Yerli siyasi analistlerin
çoğu, şimdiki Ardino Belediye

vo, Golobrad, Suhovo, Kitnitsa,
Lübino ve Rusalsko olmak üzere 9 köyde Ekim ayında muhtar
seçimi yapılmayacak, çünkü
yeni Seçim Yasası değişikliklerine göre yerleşim yerlerinde
sabit ikamet edenlerin sayısının
350 kişi olması şart koşuluyor.
Belediye Başkanı Resmi Murat, seçmenlerin olumlu düşüncelerinden, onların mevcut

Başkanının nadir olarak başarılı olduğunu ve ikinci dönem
başkanlığı devam ettirmeyi hak
ettiğini tahmin ediyorlar.
Resmi Murat, parti dışındaki
tabakaların da Belediye Başkanı olarak tartışılmaz favorisi

gösteriliyor. Ardino Meclis Üyeleri olarak 50 kişi aday önerilmiştir, fakat Ardino HÖH partisi
yerel Mecliste yerlerin olduğu
kadar 21 kişiyi kayıt edecektir.
Ardino Belediyesinin Enövçe,
Sedlartsi, Stoyanovo, Kroyaçe-

Ardino Belediyesi, Gorno Prahovo camisini yeniledi
Ardino (Eğridere) Belediyesinin sağladığı mali yardımla
Gorno Prahovo (Yukarı Tosçalı) köyünün camisi yenilendi.
Caminin çatısı onarıldı, yeni
oluklar koyuldu, minarenin kubbesi değiştirildi. Caminin binası
dışından yenilendi. Müminlerin
namaz vakitlerini beklerken
oturup sohbet etmeleri için yeni
peykeler koyuldu.
Cami girişinin sağındaki Türkçe yazılı levha, binanın 1927 yılında inşa edildiğini gösteriyor.
1992 yılında ise rahmetli yerli
usta Ahmed Salim 25 metre
yüksekliğinde ek minare inşa
etmiştir.
Cami iki katlı ve ikinci katında kadınlar bölümü bulunuyor.
Cami seslendirme cihazlarıyla
donatılmıştır. Eskiyen ahşap
pencere çerçeveleri yeni PVC
ile değiştirilmiştir.
Cami imamı Mümün Hasan,
namazlık kilimlerin yerli iş adamı Kasim Mestan tarafından
bağış edildiğini paylaştı. İmam,
caminin avlusunda bulunan
kahvehanenin misafir odasına
dönüştürüleceğini belirtti.
Şimdilerde Yukarı Tosçalı Camisi, sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında Türkiye ve
etraf köylerden misafirler geldik-

leri zaman müminlerle doluyor.
O vakitlerde caminin bakımına
para bağışında bulunulmak için
özel yer ayrılıyor. Her hafta ge-

leneksel cuma namazına bölgeden daha çok yaşlılar olmak
üzere yaklaşık 50 kişi camiye
toplanıyor.

Güner ŞÜKRÜ

Günde 15 dakika orta
derecede fiziksel aktivite
ömrü 3 yıl uzatıyor
Uluslararası Haber Ajansı Reuters, bir insan ömrünün üç yıl
uzatılması için günde 15 dakika orta derecede fiziksel aktivite
göstermesinin yeterli olduğunu bildirdi.
Söz konusu araştırmayı yapan, merkezi Tayvan’da bulunan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden bilim adamları, daha az
spor yapılmasını belirlemekle, daha çok insanın aktif ve sağlıklı
yaşam sürmelerine motive edeceklerini umt ediyorlar.
Araştırmacılar, günde 15 dakika orta derecede fiziksel aktivitenin, mesela hızlı yürümenin, kadın, erkek, genç, yaşlı, sigara
kullananlar, sağlıklı yaşam sürdüren ve o kadar da sağlıklı yaşam
sürdürmeyen herkese faydalı olacağını tespit etmişlerdir.
Araştırma 13 yıl sürmüş ve 416 000 kişiyi kapsamıştır. Yaş, cinsiyet, ağırlık ve sağlıkla ilgili etkenleri göz önünde bulundurarak
uzmanlar, günde sadece 15 dakika orta derecede fiziksel egzersizlerin insanların yaşamını üç yıl uzattığını tespit etmişler.
Günlük spor, üstelik kanser vakalarını ve %1 oranında kan
hastalıklarının neden olduğu ölümleri azaltıyor. Araştırmayı yapan bilim adamları, sağlık için yararlı minimum egzersizi belirleyen türünden birinci olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacıların
bildirisinde,“Bu şekilde sporun aktif olmayanlar için daha çekici
olacağını umuyoruz. Çünkü günde spor için 15 dakika ayırmak,
30 dakika ayırmaktan daha kolaydır” diye yazmakta.

К м е т ът н а о б щ и н а
Кърджали инж. Хасан Азис и
Общинският съвет честитят
на всички мюсюлмани от
община Кърджали големия
религиозен празник
Рамазан Байрам като им
пожелават здраве, щастие
и берекет.

Gluhar köyünde “Etnik Azınlıklardan Çocuk ve Öğrencilerin
Eğitim Sistemine Entegrasyonu” projesi tanıtıldı
Gluhar köyünde, “İnsan
Kaynaklarını Geliştirme” Yürütme Programının “Etnik
Azınlıklardan Çocukve Öğrencilerin Eğitim Sistemine
Entegrasyonu” şeması üzere
Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilen “Entegrasyon” projesi kamuya tanıtıldı. Proje, Gluhar “Aziz Kiril

ve Metodiy Kardeşler” İlköğretim Okulu tarafından yerel
“Progres 1971” Halk Toplum
Merkezi ile partnerlik içerisinde geliştirilmektedir.
Projenin gayesi, öğrencilerin
merakla geldikleri, kendilerini
iyi hissettikleri ve iyi öğrenci
olmak için çaba sarf ettikleri
öğretim görülen okulu güzel

bir yere dönüştürmektir.
Planlanan faaliyetlerle konkre olarak öğrencilerin sözel
becerilerinin geliştirilmesi, iletişimlerinin iyileştirilip güçlendirilmesi, genel kültürlerinin
zenginleştirilmesi, bireysellik
ve yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Günlük proje faaliyetleri ve

2007-2011 dönemde Belediyenin gördüğü iş için övgü dolu
ve içten sözlerinden memnun
olduğunu paylaştı.
25 Ağustos 2011 tarihinde
HÖH Ardino İlçe Teşkilatının
geniş çaplı toplantısında Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı
ve muhtarları adaylarının yer
aldığı kesin liste tartışılacak ve
belirlenecektir.

öğrencilerin sahip olacakları serbest iletişim sayesinde
onların kendi becerilerine
inancının teşvik edilmesi,
milli benliğin, gururun ve özgüvenin güçlendirilmesi öngörülmüştür. Her bir öğretmen öğrencilerin benliğini ve
sorumluluğunu güçlendirmek
için çaba gösterecek, onların

kendi geleneksel bayramlarını tanıyıp, saygı göstermelerine yardımcı olacaklar.
Projede yer alan faaliyetler
sayesinde öğrenciler kendilerini geliştirecekler, genel
kültürünü ve zihinlerini iyileştirecekler, onurlu, bilgili ve
yetenekli, yarından korkmayan, aydın geleceğine doğru
gururla yürüyen vatandaşlar
olarak yetiştirilecekler.
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Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet: "Türkiye'den gelen
misafirlerimizle birlikte bölgede camiler dolup taşıyor"
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Kırcaali kentinin Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, Ramazan ayında Türkiye'den gelen misafirlerle birlikte camilerin "dolup taştığını" söyledi.
Bölge Müftüsü Mehmet, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Kırcaali kentindeki Müslüman
cemaatinin birlik ve huzur içinde olduğunu belirtti. Mehmet,
"Sadece Kırcali'de değil, tüm
bölgedeki halkımız Ramazan
ayını coşku içinde geçiriyor"
dedi.
Mehmet, Türkiye'den gelen
akrabalarıyla birlikte mutlu
günler yaşayan Müslümanların
ibadetlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'den
gelen misafirlerimizle birlikte
bölgede camiler dolup taşıyor"
diye konuştu.
Aynı duyguları yaşayan komşu Türkiye'de tüm Müslümanlara Ramazan ayında huzur
ve mutluluk dileyen Mehmet,
Türkiye'nin bu kutsal zamanlarda Somali'ye yönelik yardım
kampanyasından çok etkilendiğini, kampanyanın tüm dünyaya güçlü bir örnek olduğunu

sevaba laik olduğunu kaydeden
Mehmet, "İslam dünyasının en
mutlu zamanlarından biri olan
Ramazan ayında içimizdeki
iyiliğimizi, kardeş, akraba ve
dostlarımızla birlikte paylaşarak, daha mutlu ve daha huzurlu olalım" çağrısında bulundu.
CAMİ AVLUSUNDA İFTAR
Müslümanların kutsal Ramazan ayı boyunca Kırcaali
Merkez Camisi'nin avlusunda
kurulan çadırda cemaatin her
akşam iftar sofrasında da bir
araya geldiğini belirten Mehmet, kentteki sadece işadam-

söyledi.
Oruçlu olmayan bir kişinin iftar verdiğinde oruç tutmuş gibi

ları değil, hayırsever sıradan
insanların da akşam vakti iftar
sofrasının kurulmasına maddi

gede hissedildiğini vurguladı.
Kırcaali'de Müslümanların
yanı sıra Hristiyanların da yaşadığını belirten Azis, "Dini, etnik ve toplumsal uyum içinde

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Yabancı ülkelerde konsolosluklar dışında oy
kullanmak için en az 100 dilekçe olması şart
23 Ekim 2011 tarihinde
Bulgaristan’da ilk defa yeni
Seçim Yasasına uygun hem
Cumhurbaşkanı, hem de Yerel Yönetim için oy verilecek
özelliğini taşıyan seçimler yapılacak. Yurt Dışında Seçimleri Organize Eden İş Grubu
Başkanı Radi Naydenov, hükümet binasında basın için,
“Yurt dışında yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
seçiminin organize edilmesi

olan halkımız, dini inançları ne
olursa olsun, Ramazan ayında
da aynı birlik ve beraberlik içindedir" dedi.
İvo Radoykov / AA

sorumluluğunu Dışişleri Bakanlığı taşıyor” diye belirtti.
Naydenov, ülke dışında bu
seçimin yapılması için iki
temel şartın mevcut olması
gerektiğini vurguladı. Birin-

destek verdiğini ifade etti.
Her akşam en az 50 kişiye
"bereketli bir yemek" sunulduğunu belirten Beyhan Mehmet,
akşam namazından çıkan Müslümanların bir yandan lezzetli
ve doyurucu yemek yerken, diğer yandan da kendi aralarında
sohbet ederek aynı duyguların
içerisinde bulunma zevkini paylaştıklarını söyledi.
Kırcaali Bölge Müftüsü Mehmet, görmeyen kişilere yönelik
hazırlanan bir Kur'an-ı Kerim
kitabının İstanbul'dan kendisine özel olarak getirildiğini
belirterek, "Bölge halkımızdan
daha önce de bu konuda talep
gelmişti. Kur'an'ı okumak ve
öğrenmek isteyen göremeyen
arkadaşlarımızdan bir grup
oluşturursak, bu kitabı hazırlayan kişiler yanlarına gelip,
onlara ücretsiz olarak ders
vermeye hazırlar" dedi.
KIRCAALİ BELEDİYE BAŞKANI HASAN AZİS
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de Ramazan ayında
kentte "gerçek bir huzur" yaşandığını söyledi.
Azis, AA muhabirine açıklamasında, Türkiye'den gelen
akrabalarla birlikte kentin dolu,
camilerin daha da canlı olduğunu kaydederek, bu heyecanın
sadece kentte değil, tüm böl-

cisi, yabancı ülkenin buna
izin vermesi, diğerinin ise
Seçim Yasasına göre istemlerin yerine getirilmesidir.
Seçim sandığı açılması için
20 Bulgaristan vatandaşının
diplomatik ve konsolosluk
temsilciliklerinde oy kullanma dilekçesi sunmaları zorunlu kılınmıştır. Konsolos
temsilciliği bulunmayan yerleşim yerlerinde Bulgaristan
vatandaşlarının sunduğu dilekçelerin sayısı 100 olması
gereklidir.

Kırcaali Haber
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