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Sendikalar ve Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis İşbirliği Sözü Verdiler

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu /KNSB/ daveti 
üzere Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis ve Belediye Mec-
lis Başkanı Niyazi Şakir, Sendika 
tarafından organize edilen kriz orta-
mında alınacak önlemler seminerin 
konukları oldular. 

Resmiye MÜMÜN

Türk Dili Konuşan Ülkeler Ve 
Topluluklar 2. Basın Yayın Bu-
luşması Sayfa 3

a     

Mahkeme, seçimlerin iptal isteğini reddetti !
GERB partisi tarafından 
Kırcaali Belediye Başkanı 
seçiminin iptali için Kırca-
ali İdari Mahkemesi’nde 
açılan davanın kararı bu-
gün açıklandı. 
Mahkeme iktidar GERB 
partisinin seçimlerin iptal 
isteğini reddetti.
Mahkeme kararını eline 
alan Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis 23 Ekim 2011 tari-
hinde yapılan seçimler-
den sonra ilk defa ça-
lışma odasına girebildi. 
Başkanı Belediye binası 
önünde belediye görevli-
leri, meclis üyeleri ve köy 
muhtarlarının da bulun-
duğu büyük bir kalabalık 
karşıladı. 
Dava esnasında Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
/HÖH/ ve GERB parti-
sinin Kırcaali Belediye 
Başkanı adayları Müh. 
Hasan Azis ve İliya İliev’e 
verilen tüm oylar 14 gün 
içinde yeniden teker te-
ker sayıldı. Oy pusula-

ların ikinci sayımından 
sonra iki aday için ge-
çerli oyların 33 639’dan 
32 827’ye düştüğü orta-
ya çıktı. Buna göre 812 
oy pusulasının geçersiz 
olduğu tespit edildi. 

Kırcaali İdare Mahke-
mesi Başkanı Viktor Ata-
nasov, Belediye Seçim 
Komisyonunun Seçim 
Sandık Komisyonlarının 
sundukları protokoller-
den elde edilen verilere 

göre HÖH adayı Hasan 
Azis’in daha birinci turda 
Kırcaali Belediye Başka-
nı seçimini ilan etmesi 
kararını doğruladı. GERB 
partisinin, Müh. Hasan 
Azis’in Kırcaali Belediye 

Başkanı seçiminin iptal 
edilmesini istemesiyle 
açılan dava sonucunda 
İdare Mahkemesi, şika-
yeti asılsız ve kanıtlan-
mamış bulduğunu ve 23 
Ekim 2011 tarihinde ya-
pılan seçimin iptal edil-
mesi için dayanak olma-
dığını açıklandı. Belediye 
Seçim Komisyonunun 
Müh. Hasan Azis’i Bele-
diye Başkanı ilan etmesi 
kararının seçim sonuçla-
rını doğru yansıttığını ve 
buna göre de yasal oldu-
ğu belirtilmektedir. 
Kendisine sunulan mah-
keme kararını kalabalık 
önünde okuduktan sonra 
Hasan Azis, “GERB par-
tisine aynı seçim dahilin-
de bana ikinci kez zafer 
sağladığı için teşekkür 
ediyorum” diye ifade etti. 
Başkan, “Eğer GERB 
partisi bu kararı da yük-
şek mahkemeye verirse, 
artık seçimleri üçüncü 
kez kazanmış olacağız” 
diye belirtti. Çünkü ken-
disinin Belediye Seçim 
Komisyonu tarafından 
Belediye Başkanı ilan 
edilmesinden sonra İda-
re Mahkemesi de aynı 
kararı tasdik etti. Başkan 
Azis’in dava için yaptığı 
yaklaşık 5 bin levalık 
masraflarını da GERB 
partisi tarafından karşı-
lanacağı da mahkeme 
kararında belirtilmiştir. 

Hasan Azis, “Bir defa 
kaybetmeyi azmedeme-
yenler, iki kere kaybedi-
yorlar. Biz ise ikinci kez 
kazanıyoruz. Bir aydan 
beri mahkeme salonun-
daydık ve oy pusulaları-
nı saydık, çünkü bunun-
la Kırcaali seçmenlerine 
karşı saygımızı göster-
mek istedik” dedi. 
Hasan Azis konuşma-
sının devamında, “Oy 
pusulaların yeniden sa-
yımı seçim süreciyle 
ilgili ihlaller olması şüp-
hesinin asılsız olduğunu 
gösteriyor. İktidar parti 
tarafından mahkeme ka-
rarı temyiz edilirse, biz 
üçüncü kez seçimleri ka-
zanmış olacağız. GERB 
partisi, Seçim sandık Ko-
misyonundaki temsilcile-
rine inanmadıklarını ka-
nıtladılar. Aslında GERB 
partisi, kendi kendini 
yargıladı” diye alayımsı 
bir şekilde paylaştı. 
Hasan Azis, seçim  sü-
recinde kendisini destek-
leyen herkese teşekkür-
lerini sundu ve kalabalığı 
makam odasına davet 
etti. Elinde mahkeme 
kararıyla odasına giren 
Başkan, görevine res-
men başlamış oldu. 
Kırcaali İdare Mahkeme-
sinin kararı 7 gün içinde 
Yüksek İdare Mahkeme-
sine temyiz edilebilir. 
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Başmüftülük AGİT’in İslâmofobi konulu konferansında temsil edildi
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğü Dış İlişkiler 
Dairesinden Hayri Emin, 
Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilâtı (AGİT)’in dü-
zenlemiş olduğu “Kamu 
Söyleminde Müslüman-
lara Karşı Hoşgörüsüzlük 
ve Ayrımcılıkla Yüzleşme” 
konulu konferansta Bul-
garistan Müslümanlarını 
temsil etti. 28 Ekim 2011 
tarihinde Viyana’da ger-
çekleşen toplantı, AGİT’in 
bu konuda ilk defa düzen-
lediği bir etkinliktir.
Son yıllarda Avrupa’da 

ve dünyada yaygınlaşan 
İslâmofobi ve Müslüman 
karşıtı söylemler, hoşgö-
rüsüzlük ve ayrımcılık cid-
di sorunlara yol açmakta-
dır. Medyalar da bu “ateşi” 
körüklemektedir. Bu soru-
nu göz önünde bulundura-
rak düzenlenen konferan-
sın amaçları, medyaların 
ve siyasilerin ayrımcılı-
ğın önlenmesinde, farklı 
grupların birbirlerine olan 
hoşgörünün ve saygının 
desteklenmesi ve teşvik 
edilmesinde oynayabile-
cekleri rolün araştırılma-

sı ve keşfedilmesidir. Ay-
rıca, anti-Müslüman veya 
İslâmofobi içerikli kamu 
söyleminin kişisel güven-
liğe ve sosyal uyuma olan 
etkisi ve buna karşı bilinç 
uyandırmayı amaçlan-
maktadır.
Toplantının birinci oturu-

munda AGİT üyesi ülke-
lerde Müslümanlara kar-
şı önyargı ve stereotipi 
konuları tartışıldı. İkinci 
oturumda söz alan Hayri 
Emin, diğer ülkelerde ol-
duğu gibi Bulgaristan’da 
da İslâmofobi eylem-
lerinin arttığını, bu tür 
söy lemler in  özünün 
anti-Müslüman düşünce 
modellerinin distribütörü 
olan aşırı milliyetçi siyasi 
partilerden geldiğini dile 
getirdi. Bu tür eylemle-
rin, İslâm sembollerine 
karşı olumsuz tavırların 
yükselmesini sağlamak-
ta olduğunu da söyledi. 
Ancak günümüzün en 
ciddi sorunlarından birisi-
nin de toplumun bütün bu 
olumsuz gelişmelere ve 
haksızlığa karşı duygusuz 
kalması, hatta İslâmofobi 

söylemlerinin artık dik-
kat çekmemesi, özellikle 
medyalarda, normal bir 
konuşma haline gelmesi 
gözlemlenmekte olduğu-
nu dile getirdi. Medyala-
rın genellikle bu konulara 
ticarî ve siyasî amaçla, 
çıkarcı ve çoğu zaman 
bilgisizce yaklaşmakta 
olduklarını dile getirdi. 
Hayri Emin konuşmasın-
da, bu durumun toplumda 

gerginlik yarattığını, Müs-
lümanlara karşı şüpheci 
tavırların oluşması dinî 
ve etnik grupların birbi-
rine karşı güvenlerinin 
azalmasına yol açtığını 
ve bunun da demokratik 
değerleri ve kuralları cid-
di derecede etkilediğini 
söyledi.
Konferansın üçüncü 

oturumunda Başmüf-
tülük temsilcisi AGİT’e 

bazı önerilerde bulundu. 
Özellikle AGİT’in siyaset-
çiler tarafından kullanılan 
İslamofobik söylemler 
konusunda daha aktif 
olmasını, Müslümanların 
ve gayrimüslimlerin bir-
birleriyle ilgili dini ve etnik 
barışın korunması ve di-
yalogun artması ile ilgili 
daha fazla bilgi edinme 
amaçlı eğitimler alma-
ları konusunda destek 

sağlamaları önerisinde 
bulundu. Medya özgür-
lüğü temsilcileriyle ilişki-
de olup toplumdaki farklı 
grupların ve şahısların 
adil yargılanmasına ilişkin 
araçların geliştirmesini 
ve kılavuz hazırlanması-
nı önerdi. Ayrıca AGİT’in 
devlet memurlarına, STK 
temsilcilerine, gazetecile-
re vs. düzenlediği eğitim 
seminerlerine devam et-
mesini de tavsiye etti.
AGİT’in Demokratik Ku-

rumlar ve İnsan Hakları 
Ofisinin (ODİHR) ilk defa 
yayınlamış olduğu “Eğit-
menler için Müslümanla-
ra yönelik hoşgörüsüzlük 
ve ayrımcılıkla mücadele 
kılavuzu – eğitim aracılığı 
ile İslamofobi ile mücade-
le” adlı çalışma İslâmofobi 
ile mücadelede önemli bir 
adımdır. Kılavuz şu aşa-
mada sadece İngilizce 
olarak yayınlanmıştır. Bu 
kılavuzun geliştirilmesin-
de AGİT, Avrupa Konseyi 
ve UNESCO’nun önemli 
katkıları olmuştur.

            Kırcaali Haber

Gökçeadalı İş Adamından Bulgaristan'a 
1 Milyon Avroluk Çarşı Yatırımı

Çanakkale'nin Gökçe-
ada ilçesinde yaşayan 
iş adamı Bülent Aylı, 
Bulgar istan'ın Razg-
rad  kent inde  ç ar ş ı 
kurdu."Golyama Çarşiya 
(Büyük Çarşı)" projesinin 
bitirilip, hizmete açıldığını 
söyledi.
M e h m e t  B a y e r  - 

Çanakkale'nin Gökçe-
ada ilçesinde yaşayan 
iş adamı Bülent Aylı, 
Bulgaristan'ın Razgrad 
kentinde çarşı kurdu. 
Aylı, AA muhabirine yap-

tığı açıklamada, adada 
15 yıldır faaliyet göste-
ren Gökçeada Grup'un 
Bulgaristan'daki şirketi 
"Razgrad Grup"un yatırı-
mı olan 

"Golyama Çarşiya (Bü-
yük Çarşı)" projesinin bi-
tirilip, hizmete açıldığını 
söyledi. 
Şehir meydanında bulu-

nan ve bölgenin en mo-
dern çarşısı unvanını ta-
şıyan, bin 600 metrekare 
kapalı alanlı çarşıda, 35 
dükkan ve 3 tuvalet bu-
lunduğunu anlatan Aylı, 
"Her dükkanda internet, 
kameralı güvenlik siste-
mi, ısı ve ses yalıtımı, TV 
yayını bulunuyor. Çar-
şının tüm malzemeleri 
Türkiye'den geldi. Çarşı, 
Çanakkale Seramik gra-
nitleri ile kaplandı. Proje 
1 milyon avroya mal oldu" 
dedi. 
Razgrad'ın yüzde 60'ının 

Türklerden oluştuğunu 
vurgulayan Aylı, şunları 
kaydetti: 
"Bu kentte çok sayıda 

Türk firması var. Ama ye-
rel yöneticilerle ve Türk-
lerle pek fazla diyalogları 
yok. Son 10 yılda birçok 

Türk firması burada kötü 
intibalar bırakmış ve pek 

başarılı olamamış. Çoğu 
da Türkiye'ye dönmek 
zorunda kalmış. Hedefim 
bu olumsuz tabloyu de-
ğiştirmek. Bunun için bu 
ülkede büyük çaba gös-
teriyorum. Bulgaristan ile 
Çanakkale arasında kül-
türel bir köprü oluşturmak 
adına çeşitli temaslarda 
bulunuyorum. Zaman 
zaman Çanakkale'nin ve 
Gökçeada'nın yerel yö-
neticilerini Bulgaristan'a 
götürerek, iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin geliş-
mesini yardımcı olmak 
istiyorum." 
Razgrad'da aynı zaman-

da Türk-Bulgar İş Kon-
seyini kuran Aylı, son 3 
yıldır Bulgaristan ve 

Romanya'daki önde ge-
len gazete, televizyon ve 
dergilerde görev yapan 
gazetecileri Çanakkale 
ve Gökçeada'ya getirdi-
ğine işaret ederek, 
"Türkiye'ye gelen gaze-

tecilerin sayısı 35'i buldu. 
Böylelikle Türkiye'nin ve 
yöremizin bu ülkelerde ta-
nıtımına yardımcı oldum. 
Bulgarlar Türk insanını 
seviyor. Bu girişimlerim 
sonucunda Gökçeada'ya 
gelen Bulgar ve Romen 
turist sayısında gözle gö-
rülür artış yaşandı. İki ül-
kenin iş adamlarını ortak 
bir paydada buluşturmak 
istiyorum" şeklinde ko-
nuştu. 
             Kırcaali Haber
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Ve Topluluklar 2. Basın Yayın Buluşması
Türk Dili Konuşan Ül-

keler ve Toplulukları 2. 
Medya Forumu, 27-30 
Ekim tarihleri arasında 
Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de yapıldı. Kırcaali 
Haber gazetesi temsilcisi 
İsmail KÖSEÖMER Bul-
garistan Türklerinin yazılı 
basınını bu büyük orga-
nizasyonda temsil etti. 
Yeni kurulan Türk Medya 
Birliği, Ülke ve Topluluk 
Medya Komitesinde 3 
yıllığına Bulgaristan Türk 
medyasını temsil etmeye 
seçildi. 
“Küreselleşen dünya-

da Türk Dili, farklılıklar 
ve ortak çıkarlar” konu-
lu toplantıya ev sahibi 
Azerbaycan’ın yanı sıra 
Türkiye Cumhur iyet i, 
Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti med-
ya temsilcileri hazır bulun-
dular. Özbekistan bu bu-
luşmaya temsilci gönder-
medi. Bu buluşmaya Türk 
Cumhuriyetleri dışında 
Başkurtistan Cumhuriye-
ti, Tataristan Cumhuriye-
ti, Hakasya Cumhuriyeti, 
Saha Cumhuriyeti (Yaku-
tistan), Tuva Cumhuriyeti, 
Kabardın-Balkar Cumhu-
riyeti, Karaçay-Çerkez 
Cumhuriyeti, Gagavuz 
Cumhuriyeti, Kırım Özerk 
Cumhuriyeti, Kosova, 

Makedonya, Bulgaristan, 
Irak Türkmenleri ve Batı 
Trakya’da yaşayan Türk 
topluluklarından 200’e ya-
kın görsel ve basılı yayın 
temsilcileri katıldı. 
Açılış konuşmasını birin-

ci oturumu yöneten Azer-
baycan Basın Konseyi 
Başkanı Eflatun Amaşov 
yaptı. Bu oluşumun te-
mellerinin 2010 yılı 21-22 
Aralık tarihinde Ankara’da 
Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Medya Forumu yapıldığı-
nı, ancak dünyanın pek 
çok ülkesinde çeşitli Türk 
Topluluklarının olduğunu 

ve bu yüzden sonuç bil-
dirisinde “Türk Dili Konu-
şan Ülkeler Medya Plat-
formu” oluşturulmasına 
karar verildiğini söyledi. 
Ayrıca oluşan birliktelik 
doğrultusunda çok yol 
katledildiğini, toplulukla-
rın katılmasıyla da gerek 
temsilin gerekse de Türk 
coğrafyasının neredeyse 
tamamının kapsandığını 
dile getirip en kısa za-
manda istenilen hedefe 
ulaşılmasını temenni etti. 
Daha sonra Eflatun Ama-
şov kurulan Türk Med-
ya Birliğinin ilk başkanı 

oldu. 
Türkiye Cumhuriyeti Baş-

bakanlık Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Mü-
dürü (BYEGM) Murat Ka-
rakaya bu tür çalışmaların 
hem Türk Cumhuriyetleri 
hem de topluluklar arasın-
da daha sıcak, dostane ve 
karşılıklı yardıma dayalı 
ilişkiler gelişeceğini söyle-
di. Basın yayın alanındaki 
işbirliğin genişleyeceğini 
dile getiren Murat Kara-
kaya devamında şöyle 
konuştu: “Forumun sa-
dece Türk Cumhuriyetleri 
arasında değil, tüm Türk 

toplulukları arasında işbir-
liği ve kardeşlik ortamının 
geliştirilmesine, ayrıca 
bölge ve dünya barışına 
katkıda bulunacağına ina-
nıyorum.” Yeni oluşturu-
lan Türk Medya Birliğinin 
genel merkezi Türkiye’de 
olacak ve onun ilk Genel 
Sekreteri de Murat Kara-
kaya oldu.
Azerbaycan Devlet Baş-

kanı Siyasi ve İçtimai İş-
ler Danışmanı Prof. Dr. Ali 
Hasanov, “Türkçe konu-
şan ülkelerin medya kuru-
luşları etkinlikler düzenle-
mesi, ülkelerin sevinçli ve 
üzüntülü günlerinde bütün 
Türk dili konuşan ülkele-
rin medya kuruluşları için 
gereklidir. Aksi halde bi-
zim haklı meselelerimizi 
dünya kamuoyuna haklı 
bir şekilde ulaştıramaya-
cağız” diye kaydetti. 
Ayrıca Türk toplulukları-

nın basın yayın kuruluşla-
rının sadece kendi ülkele-
rinde etkin bir biçimde ça-
lıştıklarını, çağdaş dünya-
da çok uluslu medya ku-
ruluşlarının çok geniş bir 
alanı kapsadıklarını dile 
getirdi. Türk medyalarının 
da bunu başaramadıkları 
için çok üzüntülü olduğu-
nu vurguladı. 
Dünya genelindeki baş-

lıca büyük yayın organla-
rının duyurduğu haberler 

dışında oluşan gelişme-
lerle ilgili alternatif bir fik-
rin veya sesin duyulma-
dığını söyledi. Bunlara 
ilaveten Ali Hasanov, Türk 
Dili konuşan ülkelerin ve 
toplulukların görsel ve ba-
sılı yayın temsilcileri aynı 
medeniyetin, aynı dinin 
ve aynı soyun temsilcileri 
olmalıdır. 
Türk Medya Platformu, 

Ülke ve Topluluk Medya 
Komitesi, Platform Koor-
dinasyon Kurulu, başkan 
ve genel sekreterden olu-
şan bir yapıya sahip. Ülke 
ve Topluluk Medya Komi-
tesi; o ülkedeki veya top-
luluktaki platform üyeleri 
arasından oy çokluğu ile 
seçilecek. Medya komite-
si en az üç en fazla dokuz 
üyeden oluşacak. Komite 
üyeliği ve başkan üç yılda 
bir yapılacak seçimle be-
lirlenecek. Platform Koor-
dinasyon Kurulu; başkan, 
genel sekreter ve ülke ve 
topluluk medya komite 
başkanlarından oluşacak. 
Başkan; Platform Koordi-
nasyon Kurulu tarafından 
dönüşümlü olarak üye-
ler arasından seçilecek. 
Başkan, platformu temsil 
edecek. Genel sekreter; 
platformun idari yöneti-
minden sorumlu olacak.
     İsmail KÖSEÖMER

Sayıştay, Millet Meclisindeki ikiyüzlü 
milletvekillerini gün ışığına çıkardı 

İhanet ve partiyi içten 
parçalama girişimi so-
nucu Hak ve Özgürlük 
Hareketi’nden(HÖH/
DPS) ihraç edilen sözde 
bağımsız, son seçimler-
de Birleşik Halk Partisi 
(ENP) listelerini destek-
leyen Kasim Dal, millet-
vekillerine verilen mali 
desteği iktidar partisi 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Gelişimi için Vatandaş-
lar Partisi(GERB) üze-
rinden aldığı açıklandı. 
Bu bilgiler Sayıştay’ın 
yapmış olduğu denetim 
sonrası kamuya açık-
landı. Kendisini seçen 
Türklerin oylarına ihanet 
edip saf değiştiren ve 
meclisteki bağımsızlar 
kervanına katılan Dal 
gibi yedi adet sözde ba-
ğımsız milletvekilin de 
bu yolu izlediği belirtildi. 
Bunlardan sekizi GERB 
biri de Bulgar Sosyalist 
Partisini (BSP) olmak 
üzere 1 Ocak 30 Ha-
ziran arası seçildikleri 
partiden farklı olarak 

başka bir meclis grubu-
na ait olduklarını beyan 
etmişler. Mevcut 240 
sandalyeli Millet Mecli-
sinde 17 bağımsız mil-
letvekili var. Bunlardan 
sekizi parti üzerinden 
mali desteği alırken, 
dokuz vekil herhangi bir 
koalisyon, parti meclis 
grubuna mensupluk bil-
dirmemiş. 2011 yılı için 
bir vekile verilen ortala-
ma üç aylık devlet mali 
yardımı 49 228 leva.
Neredeyse %97 Tır-

govişte (Eskicuma) ve 
Dobriç’te (Hacıoğlu Pa-
zarcık) yaşayan Türk-
lerin oylarıyla seçilen 
kanlı Jivkov rejimi siyasi 
tutuklusu Kasim Dal ve 
eski HÖH Gençlik Kol-
ları Başkanı Korman 
İsmailov’un ihaneti, her 
yıl Hak ve Özgürlük Ha-
reketine 393 824 levaya 
mal oluyor. Paranın o 
kadar önemli olmadığı 
bu durumda kandırılan, 
aldatılan ve yalandırı-
lan seçmenlerin, Türk 

Müslüman seçmenlerin 
ihanete uğramış olma-
ları bu hareketi daha 
da vahim kılıyor. Çoklu 
siyasi fırka (parti) döne-
minin başlamasından 
beri güçlü parti, güçlü 
beyin takımı, düşün-
cede esnek ve üretken 
kurmaylar demek, an-
cak onlardan da önem-
lisi mali açıdan güçlü 
olmak demek.
Osmanlı-Rus savaşın-
dan beri ya da herkesin 
telaffuz ettiği 93 harbin-
den beri birçok zulme, 
yok edilme siyasetine 
ve girişimlerine, zo-
runlu Hıristiyanlaşma, 
Bulgarlaşma hareket-
leri, ona yakın göçe 
maruz kalan ve azınlık 
durumunu dahi kaybe-
den Türkler ayrılığın, 
parçalanmış olmanın 
ve ihanetin faturalarını 
hep ağır ödediler. Kal-
dı ki tarih tekerrürden 
ibarettir.

İsmail KÖSEÖMER

Ruse bölgesinde 30 
000’den fazla kişinin 
sağlık sigortası yok

Ruse bölgesi Sağlık Kurumu’nun yaptığı açıkla-
maya göre şu anda Ruse bölgesinde yaşayan va-
tandaşların 30 000’den fazlasının sağlık sigortaları 
olmadığı ortaya çıktı. Bu sayının çoğunluğunu yaş-
lılar ve işsizler oluşturuyor. Ayrıca sağlık sigortaları 
ödenmiş olan vatandaşların ise yalnız %34 gibi bir 
bölümü sağlık kontrollerine gidebildikleri öğrenildi. 
Bu yüzdenin geçen yıl % 44 olduğu da hatırlatıldı. 
Bu yıl başından beri yaklaşık 60 bin kişinin sağlık 
kontrollerini yaptırdıkları ve muayene amaçlı dokto-

ra başvurdukları bildirildi. Ayrıca bu yıl vatandaşlar 
tarafından Sağlık kurumlarına 42 şikâyetname veril-
diği, bunların sadece 4 tanesinin işleme konuldukla-
rı da öğrenildi. Şu andaki kriz ortamı nedeniyle çok 
sayıda kişinin sağlık sorunlarını karşısında tedavi-
lerini kendileri ödeyemedikleri için devletten yardım 
bekledikleri de açıklandı.                   

                                              Favzi EHLİMAN
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KKTC Meclis Başkanı Dr. Hasan Bozer, Bulgaristan 
HÖH Milletvekili Durhan Mustafa’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Dr. Hasan 
Bozer, Dr. Fazıl Kü-
çük Spor Oyunları 
çerçevesinde Güreş 
Federasyonu’nun 
düzenlediği Güreş 
Turnuvasına katılmak 
için KKTC’ne gelen 
Bulgaristan Heyeti 
başkanı, Bulgaristan 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi(HÖH/DPS) 
Partisi Burgaz Millet-
vekili Duhran Mehmet 
Mustafa ve berabe-
rinde bulunan heyeti 
kabul etti. 
Bulgaristan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi 
Partisi Burgaz Millet-
vekili Durhan Mehmet 
Mustafa’ya kabul sı-
rasında, Bulgaristan 
Burgaz Ruen Bele-

diye Başkanı İsmail 
Osman, Ruen HÖH 
İlçe Başkanı Ahmet 
Süleyman ve KKTC 
Güreş Federasyo-
nu Genel Sekreteri 
Mehmet Öznacar eş-
lik etti.
Kabulde konuşan 

Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Dr. Hasan 
Bozer, Bulgaristan 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Partisi Bur-
gaz Milletvekili Dur-
han Mehmet Mus-
tafa başkanlığındaki 
heyeti Cumhuriyet 
Meclisi’nde görmek-
ten dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade 
ederek, ülkemize hoş 
geldiniz dedi. 
Meclis Başkanı Dr. 

Hasan Bozer, Dr. Fa-

zıl Küçük Spor Oyun-
ları çerçevesinde Gü-
reş Federasyonu’nun 
düzenlediği Güreş 

Turnuvasının önemi-
ne atıfta bulunarak 
ata sporu güreş ile 

ilgili olarak düşünce-
lerini ifade etti. Mec-
lis Başkanı Dr. Hasan 
Bozer konuşmasının 

devamında Meclis 
çalışmaları, Kıbrıs 
konusu ve görüşme 

sürecinde gelinen en 
son noktaya değindi.
Bulgaristan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi 

Partisi Burgaz Millet-
vekili Durhan Musta-
fa ise konuşmasında 

heyet olarak kendile-
rini kabul etmesi ne-
deniyle Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Dr. 
Hasan Bozer’e te-
şekkür etti. Dr. Fazıl 
Küçük Spor Oyunları 
çerçevesinde Güreş 
Federasyonu’nun 
düzenlediği Güreş 
Turnuvasına katılmak 
için KKTC’ne geldikle-
rini söyleyen Durhan 
Mehmet Mustafa ko-
nuşmasının devamın-
da Bulgaristan Meclis 
çalışmaları hakkında 
Meclis Başkanı Dr. 
Hasan Bozer’i bilgi-
lendirdi. 
Sıcak ve samimi bir 

ortamda geçen kabu-
lün sonunda karşılıklı 
olarak hediye sunumu 
yapıldı.

Gorna Arda Baraj Sistemi 
projesine start verilecek

“Gorna Arda” Su Enerji 
Şirketi temsilcileri Wer-
ner Casagrande ve Rai-
mund Gaysbauer, Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat ile yaptıkları iş gö-
rüşmesinde Gorna Arda 
Baraj Sistemi kurulması 
projesine iki yıl içerisinde 
başlanabileceğini bildir-
diler. Onlar, nihai detaylı 
tasarım hazırlanmasında 
baz teşkil edecek dört 
fikir projesi varyantları 
tanıttılar. Ulusal Elektrik 
Şirketi ve EVN Avustur-
ya konsorsiyumu kaskad 
su elektrik santrallerin 
tasarımının hazırlanma-
sını, inşaatı ve yapısının 
kurulmasını partnerlik 
içinde gerçekleştirecek-
ler. Şu anda projenin 
teknik kısmının yeni-
den tasarımlandırılması 
üzere yoğun çalışmalar 
sürdürülmektedir. Proje 
esnasında birkaç gelişim 
aşaması içinde Arda neh-
ri kıyısının Stoyanov most 
ile Kitnitsa arası kısmın-
da toplam kapasitesi 170 
megavata erişen hidro-
elektrik santraller kuru-
lacak. Bu santrallerden 
Bulgar enerji şebekesine 
350 GWh elektrik enerjisi 
girecek ve bu miktardaki 
elektrik 100 000’ne aşkın 
hanenin ihtiyacını karşıla-
yacak.

Casagrande ve Gays-
bauer, proje hazırlığı-
nın uzun süre almasının 
Çevresel Etki Değerlen-
dirilmesi ve gereken inşa-
at ruhsatlarının alınması 
prosedürlerinin yerine ge-
tirilmesiyle ilgili olduğunu 
açıkladılar. 

Resmi Murat kendi ta-
rafından uzun zamandır 
planlanan Arda nehrinin 
yukarı akıntısında hidro-
elektrik santraller siste-
minin kurulması projesi-
nin yeniden başlatılması 
gerçek olması son derece 
önemli bir olay olduğunu 
kaydetti. Başkan, Gorna 
Arda projesinin sadece 
bir enerji projesi olmayıp, 
Bulgaristan ekonomisine 
büyük ivme kazandıra-
cağın, belediyede işsiz-
liğin azalmasında büyük 

rol oynayacağını belirtti. 
Daha altyapı ve turizmin 
gelişmesinde katkısı ola-
cağından dolayı realize 
edilmesinde belediyenin 
tam destek verme ve iş 
birliği yapmak için hazır 
olduklarına kesin kana-
atini verdi. Sayın Murat, 
“Yerli halk bu projeye bü-
yük ümitler bağlıyor” diye 
paylaştı. 

Gorna Arda Projesi’nin 
Tarihi 

Gorna Arda Baraj Sis-
temi kurulması daha 
geçen asrın ortalarında 
konu olmaya başlamıştır. 
1998 yılında “Yılın Anlaş-
ması” diye adlandırılan, 
o zamanki Bulgaristan 
ve Türkiye Başbakanla-
rı İvan Kostov ve Bülent 
Ecevit tarafından Gorna 
Arda Baraj Sistemi’nin in-

şaatının ilk temel atma tö-
reni yapılmıştı. O zaman 
projenin yerine getirilme-
sini üstlenen Türk Cey-
lan Group Ltd. Şirketi’nin 
mali sıkıntıya girmesi yü-
zünden tüneller yapılmış 
aşamasında henüz yeni 
başlatılan tesisin inşaatı 
dondurulmuştur. Devlet 
Ulusal Elektrik Şirketi’nin 
(NEK) 8 milyon Avro yatı-
rım yaptığı proje, 9 yıl için 
durdurulmuştur. Mayıs 
2009 tarihinde Avusturya 
EVN ve Alpine Maireder 
şirketleri tarafından Türk 
hisseleri satın alınmıştı. 
Bir yıl sonra Alpine Mai-
reder şirketi projeden eli-
ni çekmişti. 

Proje yöneticileri Casag-
rande ve Gaysbauer, ba-
raj sisteminin kurulmasına 
2013 yılında başlanılması 
planlandığını haber ver-
diler. Ardino Belediyesi 
bölgesinde kurulacak su 
elektrik tesislerinin 7 yıla 
kadar hazır olması gerek-
lidir. Bu tarihte su elekt-
rik sisteminin inşaatı ve 
kullanılması için yapılan 
yatırımların 500 milyon 
Avro civarında olduğu 
hesaplanmıştır. Projenin 
gerçekleşmesinde yakla-
şık üç bin kişiye iş sağla-
nacak.

            
           Kırcaali Haber

Krumovgrad   bölge 
Müftülüğünde yeni bir 
caminin açılışı yapıldı

Krumovgrad (Koşukavak) Müftülüğüne 
bağlı Paşinsi köyünün Ümmet Paşalar ma-
hallesinde bu güne kadar faaliyet gösteren 
mescit, bundan sonra bölge halkına camii 
olarak hizmet verecek. Yerli halk ve çevre 
köylerdeki Müslümanlar sabahın erken saat-
lerinden itibaren caminin açılışı için düzen-
lenen mevlit merasimine akın ettiler. Açılışa 
kadın, erkek olmak üzere 300’e aşkın kişi 
iştirak etti. Okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i 
Şerif edilen dua ve vaaz-u nasihatten sonra 

yeni camide ilk defa Cuma namazı kılındı. 
Namazdan sonra gelen misafirlere yemek ve 
tatlı ikram edildi. Yerli halkın sevinci görül-
meye değerdi. Halk birbirileriyle muhabbet 
edip hayır dualarla ayrıldılar. Ayrıca açılışa 
komşu ülke Yunanistan’dan gelen misafirler 
de vardı. Bu Koşukavak bölgesinde hizmete 
açılan 30’cu camii olmuştur.

                                        Kırcaali Haber
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Sendikalar ve Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis İşbirliği Sözü Verdiler
Bulgaristan Bağımsız 

Sendikalar Konfederas-
yonu /KNSB/ daveti üzere 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Müh. Hasan Azis ve 
Belediye Meclis Başkanı 
Niyazi Şakir, Sendika ta-
rafından organize edilen 
kriz ortamında alınacak 
önlemler seminerin ko-
nukları oldular. 
Konuklar önünde Kon-

federasyon Başkanı Pla-
men Dimitrov, bölge yö-
netimi ile şimdiye kadarki 
ve bundan sonraki çalış-
malarına özellikle dikkat 
çektiği Bulgaristan’daki 
toplumsal ve siyasi du-
rumun analizini yaptı. 
Dimitrov, seçim kampan-
yasında Sendikanın, ara-
larında Kırcaali Belediye 

Başkanının da bulunduğu 
tüm siyasi partilerin aday 
gösterdiği çalışan ve ba-
şarılı olan belediye baş-
kanlarını desteklediklerini 
belirtti. 
Sendika Başkanı Plamen 

Dimitrov : “Bu şehirde 
pozitif diyaloglar mevcut. 
Kırcaali’de, Belediye Baş-
kanı görevini iyi yapıyor 
ve bizler onu desteklemek 
için tereddüt etmedik. 
Belediye Başkanınız her 
konuda bizlere anlayışla 
yaklaşmıştır” dedi. 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis de, se-
çim kampanyasında des-
teklerinden dolayı Sendi-
ka Yönetimine teşekkür 
etti ve aralarındaki sosyal 
diyalogun gelecekte de 

devam edeceğini belirtti. 
Yaptığı konuşmasında 
Belediye Başkanı, bölge 

yönetimi gittikçe daha da 
merkezîleştiği gözlemlen-
diğini belirtti. Ona göre 

projelerin durdurulması ve 
şikâyet mektupları bunun 
göstergesidir. Belediye 
Başkanı daha, kriz orta-
mında bölge yönetimi ve 
Kırcaali’deki idari organlar 
büyük bir sorumluluk altı-
na giriyor, çünkü kriz en 
çok bu yönetimi etkiledi-
ğini de paylaştı. Kırcaali 
Belediye Başkanına göre 

Belediye İdarelerinde %15 
kısıtlama getirilme öneri-
si, belediyeler için büyük 
zararlar açacaktır. 
Müh. Azis: “Bu, sunu-

lan hizmetlerin kalitesini 
etkileyecek ve uzmanla-
rımızı elimizden alacak” 
dedi. Sayın Azis, son 4-5 
yıl içerisinde belediye sa-
yesinde 1000’in üzerinde 
yeni iş imkânı sağlandığı-
nı da söyledi. 
Forum sonrasında sen-

dikalar ile yerel yönetim 
arasındaki işbirliği konusu 
KNSB Başkanı Plamen 
Dimitrov ve Başkan Yar-
dımcısı Valentin Nikiforov 
ile ildeki 7 belediyenin 
yeni belediye başkanla-
rıyla devam etti. Görüşü-
len konulardan biri de ilde 
hizmet veren üç yolcu tre-
nin durdurulması ne gibi 
etkiler yaratacağını ve va-
tandaşların olası tepkileri 
oldu. Acil merkezlerinin il 
hastaneleri yönetimi al-
tına geçmesini ön gören 
reformlar da ele alındı. 

Technolux Net Şirketi optik kablo 
bağlantılı internet sağlayacak

Gelecek yılın başında 
Kırcaaliler, binaların cep-
hesini çevreleyen, havada 
asılı duran kablo yığılma-
larını veya güçlü rüzgâr 
estiğinde, yağmurlu ve 
karlı havalarda internet 
bağlantısının kesilmesini 
unutacaklar. Şubat ayın-
da il merkezinde faaliye-
te geçecek yeni internet 
sağlayıcı Technolux Net 
şirketinin bu problemleri 
ortadan kaldırması bek-
lenmektedir. Şirket, müş-
terilerine optik kablo bağ-
lantısıyla internet erişimi 
yapılmasını sağlayacak. 
Kablo şebekesinin tama-
men yer altında kurulu 
olup, şu anda Kırcaali’nin 
merkez kısmını, “Baykal” 
ve “Studen Kladenets” 
semtlerini kapsadığı ve 
hayata geçir ilmesinin 

öngörüldüğü açıklandı. 
Şirketten, yeni yıldan iti-
baren kablo şebekesinin 
“Vızrojdentsi” ve “Vesel-
çane” semtlerine de ge-
çirileceğini duyuruldu. 
Technolux Net, Bulgar 

Telekom Şirketi’nin kanal 
ağlarını kullanma ruhsatı-
na sahiptir. Optik bağlan-

tı tüketicilerin birkaç misli 
daha yüksek hızda inter-
nete erişmelerini ve hava 
durumu gözetmeksizin 
bağlantı garanti edecek. 
Şirketin kuracağı yer altı 
kablo şebekesi ülkede 
kanuna uyan tek şebeke 
olacak. İletişim Düzenle-
me Komisyonu, kablo TV 

ve internet sağlayıcılarının 
hava kablolarını ortadan 
kaldırıp, yer altında kab-
lo şebekeleri kurulmasını 
zorunlu kılmıştı. 
Technolux Net Şirketi 

gelecekte müşterilerine 
interaktif televizyon gibi 
başka bir ekstra hizmet 
daha teklif edecek. Bağ-
lantıda bozulma oluşma-
masının garanti edilmesi 
yanı sıra, interaktif TV 
hizmetinin sağladığı bü-
yük avantaj tüketicilerin 
gerçek program zamanı 
dışında da yayınları izle-
yebilmeleridir. 
İnternet şirketinden, ge-

lecekte sunulacak optik 
bağlantı hizmeti fiyatının 
diğer internet sağlayıcı-
larının fiyatlarından farklı 
olmayacağını garanti edi-
yorlar.     Kırcaali Haber

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, 2012 
bütçesi için muhtarlardan teklif bekliyor

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat, 
seçimlerden sonra köy 
muhtarları ile ilk iş gö-
rüşmesini yaptı. Başkan, 
ekibe ilk defa katılan yeni 
seçilen meslektaşlarını 
“Hoş geldiniz!” ile selam-
ladı. Resmi Murat, “Bizim 
yönetim dönemimiz eko-
nomik kriz koşullarında 
başlıyor, fakat bizler sevi-
yede olup, vatandaşların 
güvenini konkre günlük 
angajmanları ve sorum-
lulukları yerine getirerek 
hak etmeliyiz” dedi. 
Görüşmede Belediye 

Başkan Yardımcıları İz-
zet Şaban, Necmi Hocov 
ve Nasko Kiçukov ve Özel 
Kalem Müdürü Kemal 

Aliev hazır bulundular. 
Görüşmenin ana konusu 
Ardino Belediyesinin 2012 
bütçesiydi. En yakın za-
manda muhtarların ayrı 
ayrı yerleşim yerlerinde 
öncelikli gereksinim ve 
giderleri belirleyip, teklif 
şeklinde finanse edilmesi-
ni istemeleri karar alındı. 
Muhtarların bütçe teklifleri 
analize edilecek ve titizce 
incelenecek, onlardan 
onaylananlar ise gelecek 
yıl bütçesinde yerini bu-
lacak.
Resmi Murat muhtarla-

rın ve muhtar vekillerinin 
dikkatini vatandaşların iyi 
hizmet edilmesine çekti. 
Ayrıca Başkan, elektrik 
enerjisi, su, telefon ve 

ulaşım maliyetinin elve-
rişli bir şekilde optimizas-
yonuna, idari hizmetlerin 
kalitesinin artırılmasına, 

yerel vergi ve harçların 
toplanılmasına da vurgu 
yaptı.
                Saffet EREN

П О К А Н А
№ 2

На основание чл.23, ал.4 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната админи-
страция

С В И К В А М

  На   24.11.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в 
голямата зала на  „Бизнес инкубатора” засе-
дание  при следния 

       
                          Проект!

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1. Полагане на клетва от новоизбрани об-
щински съветници. 

2. Определяне размера на възнагражде-
нието на Председателя на Общинският съ-
вет. 

3. Определяне броя, вида, числеността, 
състава и ръководствата на Постоянни коми-
сии към Общински съвет – Кърджали. 

4. Избиране на временна комисия за ак-
туализация на Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

5. Избиране на комисия по чл.25, ал.2, т.3 
от Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси. 

6.  Определяне на нов състав на Местната 
комисия по чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищ-
но спестовни влогове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
        

                         /Н. ШАКИР/ 
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Ergenlik Dönemi Sivilcesi, Tedavisi
Belirmeye başladığı anda, 

nedeni olan organik bozuklu-
ğu bulması için bir dahiliyeciye 
başvurun. Size önerilen tıbbi 
tedaviyi, başlangıçta size can 
sıkıcı, uzun ve etkisiz görün-
se bile, özenle izleyin. Bunlar 
genellikle uzun tedavilerdir. O 
zaman almakta olduğunuz ilaç-
ları da doktorunuza söylemeyi 
ihmal etmeyin.
Eğer kızarıklıklar iyice yerleş-

mişse, bir deri uzmanına baş-
vurun. İçinden elektrik akımı 
geçen bir İğneden oluşan kü-
çük bir aygıt sayesinde küçük 
damarları elektrikle pıhtılaştı-
racaktır.
Sivilcelerden Kaçınmak İçin 

Alınacak Önlemler

*Kullanacaklarınız:
-Yumuşatıcı kremler,
-Kan dolaşımını güçlendirici 

Muhteşem saçlar için 7 altın kural

Sağlıklı saçlara sahip 
olmayı herkes ister. Peki 
ama güzel ve parlak saçlara 
nasıl sahip olunur? 
Uzmanlar sağlıklı saçlara sa-

hip olmak için, sağlıklı, dengeli 
ve doğru beslenmek gerektiği 
görüşünde birleşiyorlar...
İşte sağlıklı saçlara sahip ol-

mak için gerekli olan kurallar:
Kural 1: Saç sadece kökün-

den beslenir. Bu kural hiç unu-
tulmamalıdır. Dışarıdan lokal 
olarak uygulanan preparatlar, 
saçlarımıza sağlık getirmez. 
Bu tür uygulamalar, saçların 
yıpranmış görüntüsüne, kısa 
süreli değişmeler dışında ya-

rar sağlamaz. Saçlarımız için 
gerekli olan besin maddeleri, 
saçlarımıza, sadece kan yo-
luyla ulaşabilir. Yeterli protein, 
demir, çinko, biotin ve folik asit 
içeren beslenme şekli, saçları-
mız için çok önemlidir.
Kural 2: Saç boyası, renk 

açıcılar, jöle ve köpük gibi kim-
yasal maddelerin günümüzde 
çok sık kullanılıyor. Bu madde-
ler doğru kullanıldığında, na-
diren saçlara zarar verir. Çok 
sık ve uzun süreli uygulamalar, 
saçların zaman içinde zayıfla-
masına ve kırılmalara sebep 
olur. Sık şampuanlama saçla-
rın yıpranmasına sebep olur. 

Yüz güldüren yöntemler
Günümüzde yüze genç ve 

dinamik bir görünüm kazan-
dırmak için pek çok yöntem 
uygulanıyor. Bunlar birleştiril-
diğinde daha kalıcı, az riskli ve 
az komplikasyonlu sonuçlara 
ulaşılabiliyor.

Yüz germe ameliyatı denilince 
hemen aklımıza tüm yüz derisi-
nin, deri altı yapılarından ayrı-
lıp bütün kırışıklıkları giderecek 
şekilde gerilmesi gelebilir. Ama 
yüzdeki kırışıklıkların hepsini 
sadece deriyi gererek ortadan 
kaldırmaya çalışmak mimiksiz 
bir ifade ortaya çıkarır, bu da 
yüze bir maske görünümü ve-
rebilir. Oysa alın, göz ve dudak 
etrafındakı kırışıklıklar ilave me-

totlarla ayrıca tedavi edilebilir.
Yüz germe ameliyatında de-

rinlik olarak üç tabakada işlem 
yapılabilir: En üstteki tabaka de-
ridir ve sadece bunun tek başı-
na fazla gerilmesi ile "rüzgara 

karşı yürüyen bir insanın yüz 
görünümü" ortaya çıkabilir.

Önemli olan ikinci tabaka, 
yani yüze uyum ve istikrar sağ-
layan, SMAS denilen tabakadır. 
Bu tabakayla birlikte boyun ve 
alın adalelerinin ayrı olarak ge-
rilmesi, daha doğrusu sarkmış 
durumdaki yerlerinden eski po-
zisyonlarına getirilmesi, yüze 
eski doğallığını ve dinamizmini 
kazandırır.

Üçüncü tabaka ise periost 
denilen, kemik üzerindeki ta-
bakadır. Bu tabakanın lifting'i 
genellikle endoskopi tekniği ile 
yapılır. Bazı otoriteler bu meto-
du uygulayarak yüzü gençleş-
tirmenin yanında yüzde aşikar 

ifade değişikliklerinin meydana 
gelmesine sebep olmuşlardır. 
Bu değişiklik ihtimali ameliyat-
tan önce hastayla mutlaka ko-
nuşulmalıdır.

Pratik Bilgiler
Mutfak eşyalarının üzerinde-

ki etiket izlerini yok etmek için, 
üzerlerine mobilya cilası serpip 
yumuşak bir bezle silin.

Fırınınıza sinmiş kötü yemek 
kokuları için; yemek yapmadan 
önce fırınınızın ortasına yarısı 
sirke yarısı su ile doldurulmuş 
bir tava koyun. Fırınınızı birkaç 
dakika için ısıtın daha sonra so-
ğumaya bırakın.

Gömlek yakalarındaki kirleri 
gidermek için, gömleği maki-
neye atmadan önce yaka kıs-
mına sabun sürüp 15 dakika 
bekletin.

Tutkal lekelerini çıkarmak için, 

sirke ile ıslatıp, bol su ile duru-
lanmalıdır.

Masanızın üzerine damlayan 
mumları çıkarmak için lekenin 
üzerine neft döküp 5 dakika 
bekleyin sonra nemli bir bezle 
silin.

Ellerdeki soğan ve sarımsak 
kokularını giderebilmek için ya-
pılacak en iyi şey, haşlanmış 
patatesle ovmaktır.

Çay lekesi: 
Pamuklu ve yünlülerde: leke 

taze ise, ılık suya batırılmış bir 
bezle ovulur.

Eskimiş ise, içine limon suyu 
katılmış ılık suda ıslatılmış bir 

pamuk parçası ile silinir.Ilık 
su ile çalkalanır.

Bir yerdeki sigara dumanını 
yok etmek için hemen mum 
yakın.

Ütüde sararan elbise hemen 
oksijenli su ile silinirse sararan 
yerler kaybolur.

Kuru bakliyatları bir gece 
önceden ılık suya koyun ve 
haşlarken içine biraz karbonat 
ilave edin.

Sürahinizin dibi kir tutmuş 
ise, içine bir avuç tuz ile sirke 
koyup çalkalayınız. Tertemiz 
olacaktır.

Buzdolabındaki nemi almak 
için, dolaba içi tuz dolu bir kap 
konur.

hamamelis özlü kremler,
-Örneğin, azulen kökenli ya-

tıştırıcı kremler, veya dondu-

rucu kremler, ya da maskele-
rin kâfur, kakulu yonca, mazı, 
kırmızı üzüm asması, vb. özlü 
kremler.
• Hamamelis veya papatya 

özlü tatlı tonikler.
• Yavaş yemek yiyin ve iyice 

çiğneyin.
• Hiçbir zaman sıcak içecekler 

içmeyin.
• Üzüm, havuç, pırasa kürleri 

yapın.
• Mümkün olduğu kadar sık 

kavun, ananas, şeftali, mayda-
noz, frenk maydanozu yiyin.
• Çok baharatlı yiyeceklerden 

kaçının.
• Çok sıcak ve havasız yerler-

den uzaklaşın.
• Eğer sigarayı bırakamıyorsa-

nız, ve hatta az dahi içiyorsanız 
dumanı yüzünüzden uzaklaş-
tıracak şekilde, sigara ağızlığı 
kullanma alışkanlığı edinin.
• Korunmasız olarak soğuktan 

sıcağa geçmekten kaçının.
Makyajınız İçin Öneriler
Kızarıklıklar iyice yerleşmişse, 

makyajınıza çok dikkat edin:
• Kızarıklıkları örtecek bej bir 

fondöten kullanın.
• Onları daha çok belli ede-

cek pembe fondötenlerden 
kaçının.
• Gizleyen, yumuşatan ve ko-

ruyan pudrayı bol bol kullanın.

Gün aşırı yıkama, saç sağlığı 
açısından uygun gözükmek-
tedir.
Kural 3: Saçlar ıslak iken 

daha kırılgandır. Islak saçlar 
yumuşak havlularla ve düşük 
ayarlı kurutma makineleriyle 
kurutulmalıdır.
Kural 4: Aynı şekilde kaba ve 

sert fırçalama, saçların çabuk 
yıpranmasına ve mat görün-
melerine neden olmaktadır.
Kural 5: Kimyasal içeriği az 

olan bakım ürünleri kullanma-
lıyız. Örneğin ammoniyum la-
uryl sülfat ya da silikon içeren 
ürünler, saçlarımızı aşırı kuru-
tarak daha kolay kırılmalarına 
yol açmaktadır. 
Kural 6: Sıkı toplanmış saç-

lar, atkuyrukları, topuzlar ve 
örgüler saçların köklerini za-
yıflatır. Özellikle alnın yan kıs-
mındaki saç dökülmelerinin 
sebebi saçların sıkı ve gergin 
toplanmasıdır.
Kural 7: Saç sağlığı için en 

önemli olan diyetin içeriğidir. 
Protein açısından yetersiz di-
yetler, saç köklerini dinlenme 
dönemine sokarak, proteinden 
tasarruf etme yoluna gider. Bu 
ağır diyetleri takiben 2–3 ay 
içinde yaygın saç dökülmesi 
görülebilir.
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Her yıl 34 000’den fazla Bulgaristan vatandaşı kanser hastası oluyor
Başkent Sofya’da yapılan 8. 

Ulusal Onkoloji Kongresi sıra-
sında Onkoloji Aktif Tedavi İh-
tisas Hastanesi Müdürü Doç. 
Zdravka Valeriyanova, “Ulusal 
Kanser Kayıt verilerine göre, 
yılda 34 000 Bulgaristan va-
tandaşı kanser hastalığına ya-
kalanmakta, 18 000 ise ayni 
hastalıktan ölmekte. Bu yıl 36 
600 vatandaşın kanser hastası 
olmaları bekleniyor” diye bildir-
di. 
Uzmanın i fadesine göre, 

Bulgaristan’da tespit edilen 
toplam kanser hastalıkları, 
Avrupa’daki kanser hastalık-
larının ortalama sayısı altında 
bulunuyor, fakat serviks, gırtlak, 
mide ve akciğer kanseri gibi va-
kalara ülkemizde daha çok rast-
lanmakta.
Doç. Valeriyanova, kanser 

hastalığı vakalarının daha çok 
kadınlar arasında görüldüğünü 
belirtti. 
Dünya çapında ölüm sebep-

lerinin başında kronik bulaşıcı 
olmayan hastalıklar gösterildi.
2008 yılında dünyada gerçek-

leşen 57 milyon ölüm olayının 
%63’ünün bu tür kronik bulaşı-
cı olmayan hastalıklardan (kalp 
damar hastalıkları, kanser, 
şeker hastalığı, kronik akciğer 
hastalıkları gibi) ileri geldiği 
kaydedildi. Uzmanın tanıttığı 
veriler, nüfusun ihtiyarlama-
sıyla beraber kronik bulaşıcı 
olmayan hastalıkların etkisinin 
artmaya devam edeceğini ve 

tahminlerin 2030 yılına kadar 
olan ölüm vakalarının hemen 
hemen %80’inin düşük ve orta 
giderli ülkelerde belireceğini 
gösteriyor. 
Kanser, kalp damar hastalık-

lardan sonra ölüm sebebi olan 
kronik bulaşıcı olmayan has-
talıklardan ikinci yerde bulun-
makta. Yeni kanser vakalarının 
2030 yılına kadar yaklaşık 21,4 

milyon kişiyi kapsayıp, üçte iki-
sinin fakir ülkelerde belireceği 
açıklandı. 
Doç. Zdravka Valeriyano-

va, “Onkolojik hastalık lar 
Bulgaristan’da yaşanılan ölüm-
lerin birinci sebebi ve kan do-
laşımı hastalıklarından sonra 
ölüm vakaları yapılışında %16 
oranında yer almakta. Kanser 
hastalıklarının %60’ı sigara 
içme, fazla miktarda alkol kulla-
nımı, sağlıksız beslenme, düşük 
fiziksel aktivite gibi faktörlere 
bağlanmakta” diye vurguladı. 
Aynı hastaneden Dr. Elena 

Piperkova, kanser hastalıkla-
rından dünyada yılda 1 milyon 
kişinin hastalanması ve 370 
000’inde ölüme sebep olmasıy-
la meme kanserinin en yaygın 
şekli olduğunu dile getirdi. 
Lozenets Hastanesinden Dr. 

Tsvetan Genadiev, hastalığın 
hangi aşamada teşhis edilme-
sinin tedavi etkisinin baş faktörü 
olduğunun altını çizdi. Tıp dok-
torunun ifadesine göre, prostat 
kanseri 50 yaşından yukarı er-
keklerde en sık rastlanan kan-
ser hastalığıdır ve ilk aşamada 
teşhis edilirse, minimal invaziv 
yöntemlerle tedavi edilebilir. 
“Çariçe Yoanna” Üniversite 

Çok Profilli Aktif Tedavi Hasta-
nesinden Prof. Damyan Damya-
nov, erkeklerde görülen kanser 
hastalıklarından akciğer kanse-
rinin en çok sıklıkta rastlandığı-
nı söyledi. Hekim, “Dünyada bu 
yıl yeni bir buçuk milyon kişinin 
akciğer kanseri hastası olmaları 
bekleniyor” dedi. 
Varna Tıp Üniversitesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Stefan 
İvanov, “Hamilelik dönemindeki 
kanserli süreçlerine henüz fazla 
rastlanmıyor, fakat onların sayı-
sı da artmakta. Hamilelik döne-
minde teşhis edilen ve tedaviye 

başlanılan kanser vakalarında 
en önemli gereksiz yere tedavi-
ye geç kalınmasının aşılması-
dır” diye öne sürdü. 
Şu anda 20’den fazla anti kan-

ser aşısının klinik incelenmesi 
yapılmakta ve önümüzdeki yıl-
da onların en az 5’inin onaylan-
ması beklenmekte. 
Onko-hematolojik Hastası Ço-

cuklar İçin Aktif Tedavi İhtisas 
Hastanesinden bir hekim eki-
binin raporuna göre, çocukluk 
döneminde pek kanser hasta-
lıklarına rastlanmıyor. Uzman-
lar, 600 çocuktan 1’sinin kanser 
hastası olma riski içinde oldu-
ğunu ifade ettiler. Fakat kan-
ser hastası çocukların hayatını 
kaybetme riskinin çok yüksek 
oranda olduğu, en çok kaza-
ların çocuk ölümlerine sebep 
olurken, kanserin ikinci yerde 
çocuk ölümü sebebi gösterildi-
ği anlaşıldı. 
Çağdaş incelemeler, ciddi tü-

mör sıkıntısı geçiren çocukla-
rın %14-20 oranında psikolojik 
sorunları olduğunu ve bunun 
da her beşinci tedavi edilen 
çocukta görüldüğü bildirildi. Bu 
tür çocuklarda en çok saldır-
ganlık, çocuk korkuları, muhalif 
bozukluklar, okumada ve beceri 
edinmede zorluklar, depresyon 
ve başka psikolojik bozukluklar 
gözlenmekte. 
Uzmanlar, günümüzde kanser 

hastası çocukların %65’i tedavi 
edilebilir olduğunu, çocuk on-
kolojisinde en büyük problemin 
çocuğun hayatının kalitesine 
tehlike yaratmadan minimal yan 
etkisi olasılığı anti tümör terapisi 
seçimi olduğu belirttiler.
Boyana rezidansında süren 

dört günlük kongre esnasında 
200’den fazla rapor tanıtıldı. 
Onkoloji uzmanları, tek tip on-
koloji standart hazırlanması fik-
rinde birleştiler.

Doğalgaza zam kapıda
Gaz dağıtım şirketi olan ‘Bulgargaz’ 2012 yılının 

ilk üç ayında doğalgaza % 17,61 gibi oranda bir 
zam yapılacağını açıkladı. Bu duruma göre 1000 
metreküplük gaz kullanımı için ödenecek olan yeni 
ücretin KDV hariç 699,05 leva olacağı bildirildi. 
‘Bulgargaz’ ayrıca yaptığı açıklamalarda şu ana 
kadar doğalgaza zam yapılmış olması gerekme-
sine rağmen yapılmadığını bildirdi. Buna gerekçe 
olarak da mevcut durumdaki akaryakıt fiyatlarının 
yüksek oluşu ve dolarda da yükselişin olmasını 
gösterdi. Bütün bu durumların hesaba katılması 
durumunda şirketin hala zam yapmadığı ve doğal-
gaz fiyatlarının şu aşamada değişikliğe uğrama-
yacağını açıkladı. Her ne kadar ‘Bulgargaz’ gaz 
fiyatlarının mevcut durumdaki bazı nedenlerden 
dolayı zamlanması gerektiğini açıklasa da doğal-
gaz kullanıcıları için bu haberler sıkıntı yaratıyor. 
Özellikle doğalgaz ile ısınan vatandaşları çok zorlu 
bir kışın beklediği çok açık. 

                                               Fevzi EHLİMAN

Selanik'de Mustafa Kemal Atatürk Heykeli
Selanik Belediye Başkanı 
Boutaris, gelen Türk turist 
sayısını artırmak için beledi-
yelerle ortak olarak Osmanlı 
cami ve yapılarını yenileyip, 
bir Miras Turu düzenleye-
ceklerini söyledi. Bir önceki 
yıla göre ağırladığı Türk turist 
sayısını iki kat artırarak 150 
bine ulaştıran Selanik’e olan 
ilgi kente ‘turizm şehri’ kimliği 
kazandırırken, yerel yönetim-
leri de harekete geçirdi.

Kentin daha önce hiçbir za-
man bir ‘turizm şehri’ felsefe-
si olmadığını belirten Selanik 
Belediye Başkanı Yannis Bo-
utaris, “Gelen Türk turist sa-
yısında geçen yıla göre artış 
bizi heyecanlandırdı ve bu 
konuda adım atmaya itti. Se-
lanik ve çevredeki belediyeler 
kültürel mirasını Osmanlı’dan 
alıyor. Buralarda Osmanlı 
eserleri bulunuyor. Biz de 
Selanik çevresindeki bele-
diyelerle konuşup Osmanlı 

mirasını ön plana çıkarma 
yönünde karar aldık” dedi.
Boutaris’in ortaya attığı 
‘Ottoman Heritage Tour – 
Osmanlı Mirası Turu’ pro-
jesi kapsamında öncelikle 
Selanik’te şu anda kültür 
merkezi olarak kullanılan 
Osmanlı’dan kalma Yeni 
Cami gelecek yıl nisan ayına 
kadar ziyarete açılacak.
Bununla birlikte şehirdeki 
ünlü Aristotales Meydanı ci-

varına bir Atatürk heykeli ko-
yulacak. Selanik’in yanı sıra 
Kavala ve civar belediyelerin 
de Osmanlı eserlerini onarıp 
ziyarete açarak geçmiş mi-
rası barındıran bir zincir tur 
oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye Seyahat Acente-
leri Birliği’nin (TURSAB) 
Selanik’e yaptığı inceleme 
gezisinde konuşan Yannis 
Boutaris, “3 yıl öncesine ka-
dar Türklere bakış açısı fark-
lıydı. Ancak gelen turistler 

sayesinde halkımız kafala-
rındaki Türk resmini yeniledi” 
diye konuştu.
Geçen yıla göre misafir et-
tikleri Türk turist sayısının iki 
kat arttığını anlatan Boutaris, 
sözlerine şöyle devam etti:
“Yemek, kültür, alışveriş 
ve davranış alışkanlıkları-
nın uyuştuğunu gördük. En 
önemli olarak Türklere karşı 
felsefe, bakış açısı ve iklim 
değişti. Kentteki işletmeciler 
bir Alman’dan daha çok Türk 
turistleri ağırlamak istiyorlar. 
Biz de bu nedenle yüzyıllar 
boyu burada varlığını sürdür-
müş Osmanlı mirası turunu 
ziyaretçilere sunacağız.”
Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TURSAB) Başkanı Ba-
şaran Ulusoy “Yunanistan’a 
en yakın ülkeyiz ve burada 
ticaret yapıp kazanmak ve 
kazandırmak, bu kötü günle-
rinde komşumuza destek çık-
mak istiyoruz” diye konuştu.
Çalışma Grubu toplantısında 
konuşan Kuzey Yunanistan 
Otelciler ve Acenteler Birliği
Başkanı Michail Pezikoğ-
lu, Van depreminden sonra 
bölgedeki depremzedelerin 
çocuklarını ağırlamak iste-
diklerini söyledi.
Pezikoğlu, “Depremde zarar 
gören depremzedelerin ço-
cuklarını alıp Selanik’te ağır-
lamak istiyoruz. Bununla ilgili 
olarak Turizm Bakanlığı’na 
bildirimde bulunduk. Birlik 
olarak 50 kişilik bir grup oluş-
turup bir haftalık burada tatil 
masraflarını üstleneceğiz” 
dedi.          Kırcaali Haber
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Kırcaali Belediyesi yerel vergilerden yaklaşık 6 Milyon Leva topladı
Kırcaali Belediyesi “Yerel 
Vergi ve Ücretler” Dairesi 
Başkanı Sonya Tabako-
va, 31 Ekim tarihine kadar 
yerel vergi ve ücretlerinin 
toplama oranı belirlenen 

yıllık plana göre %70 ol-
duğunu belirtti. Patent, 
bina ve motorlu araç ver-
gilerinden gelirler 3 milyon 
Levadır. Çöp vergilerinden 

gelirler ise yaklaşık 2,5 
milyon levadır.
Tabakova: “ Yıl sonuna 
kadar diğer kısımları da 
toplamış olmayı ve planın 

%90’ını gerçekleştirmiş 
olmayı umut ediyoruz. Şu 
ana kadar vergi ve ücret-
lerin toplama oranlarındaki 
bu yetersizliği son ödeme 

tarihlerinde değişiklik ol-
masına bağlıyoruz, insan-
lar ise genelde vergilerini 
yıl sonunda ödemeye alış-
mıştır. Ekonomik kriz de 
vergilerin ödenmemesin-
de bir etken ve son ödeme 
tarihlerinin sona ermesine 
rağmen hala vergi ve üc-
retlerini ödemeyen vatan-
daşlar var” dedi. Tabakova, 
vatandaşlara vergilerini en 
yakın zamanda ödemeleri 
önerisinde bulundu, çünkü 
her geçen gün bu ücretle-
rin üzerine faiz de işliyor. 
Vergilerini ödemeyen va-
tandaşların bu borçları 
kanunlar gereğince, özel 
icra memurları aracılığıyla 
zorunlu toplanacaktır.
Bu yıl ilk defa turist vergisi 
de toplanılıyor. Vergi dai-
resi müdürü, Kırcaali be-
lediyesinde bu ücretlerin 
düşük olmasına rağmen 

toplama oranı az olduğunu 
ve turistik merkez sahiple-
ri vergilerini ödemeleri ge-
rektiğini de belirtti. 
Sonya Tabakova daha, 
gelecek yıl içerisinde kulla-
nılmayacak mülklerin çöp 

ücretlerini ödememek için 
30 Kasım son dilekçe ver-
me tarihi olduğunu da ha-
tırlattı. Bu dilekçe sadece 
2011 yılı yerel vergilerinin 
ödenmiş olması karşılığın-
da yatırılabilecek. 

Doç. Dr. Hüseyin Mevsim’in yeni kitabı 
“Bulgar Gözüyle İstanbul” çıktı

Türk Dil Kurumu (TDK) 
Ankara’da Doç. Dr. Hüseyin 
Mevsim’in “Bulgar Gözüyle 
İstanbul” adlı yeni kitabını çı-
kardı. Müellif, Ankara Üniver-
sitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, Bulgar Dili ve Ede-
biyatı Anabilim Dalı öğretim 
üyesi. 
Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, ki-
tabın önsözünde anılar, gezi 
notları, denemeler gibi Bul-
garca yazılan belgesel eserle-
rin Osmanlı İmparatorluğu ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi 
için önemine ve onların Türk-
çeye çevrilerek, tanıtılması 
gereksinimine dikkat çekiyor. 
“Bulgarlar ve İstanbul” adını 
taşıyan kitabın birinci bölü-
münde tarihi planda Bulgar-
ların megapolisle olan bağ-
lantıları ve ilgileri izlenmekte. 
Diğer bölüm Efrem Karanov’a 
ve onun “İstanbul’da 60 Yıl 
Öncesinden Bulgar Kilise-
sine” adlı emsalsiz eserine 
hasredilmiştir. Fener semtin-
deki ilk “Kiril ve Metodiy” Bul-
gar Okulunda okuyan Efrem 
Karanov, kitabında öğrencilik 
anılarıyla beraber 1865 yılın-
da İstanbul’da yaşanılan bü-
yük kolera hastalığını gözler 
önüne seriyor. 
Mihail Macarov, İstanbul’da 

babasının yanında aba-
cı çırağı olarak kalışını ve 
Kudüs’e hacca gidişini tasvir 
ettiği „Anılar” ve “60 Yıl Önce 
Tanrı Mezarında” kitaplarıyla 
tanıtılmıştır. Ayrıca Doç. Dr. 
Hüseyin Mevsim, Bulgarların 
19.yy hac sebebiyle yaptık-
ları yolculukları konu edinen 
araştırma denemesini öner-
miştir. Son olarak da, Nikola 
Naçov’un olaylı geçen 1879 
yılına ilişkin gezi anı notları 
içeren “Bursa’ya Gidiş ve Dö-
nüş” kitabını teklif etmektedir. 
Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, 
Türk okurlarını detaylı olarak 
sözü geçen yazarlarla tanış-
tırıp, saray ile bağlantılarını 

açıklamakta. Onların belirtilen 
eserlerini yorumlayarak, anali-
ze etmekte ve çevirisini tavsi-
ye etmektedir. Bu eserler ise, 
19.yy Osmanlı İmparatorluğun 
başkentinde sosyal, kültürel, 
eğitim ve konut yaşamla ilgili 
son derece değerli gözlemler, 
izlenimler ve tanıklık içermek-
te. 
Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, şu 
anda İstanbul Kitap Yayıne-
vinde Bulgar Gözüyle Edirne 
kitabının basıldığını ve yeni 
Bulgar yazarları ve eserleri 
dâhil içeren Bursa, İstanbul ve 
Edirne için yazdığı kitapların 
ikinci bölümlerini hazırladığını 
paylaştı. 
                    Kırcaali Haber


