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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı 22. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
08.01.2012 tarihinde
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl
Teşkilatı kuruluşunun
22. Yıldönümünü Makas restoranında kutladı.
HÖH Kırcaali İl Teşkilatı
Başkanı Bahri Ömer’in
ev sahipliğini yaptığı kutlamaya HÖH Kırcaali İl
Teşkilatının tüm üyeleri
ve kurucuları, milletvekilleri, Kırcaali ilinden Belediye Başkanları, HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali İl
ve İlçe Teşkilatları Başkanları, Belediye Meclis
Başkanları katıldılar. Her
yıl olduğu gibi, parti tarafından bölgede kurucularına minnettarlık sembolü olarak birer plaket
sunuldu. Bahri Ömer Kırcaali Haber Gazetesi’ne,
“Krize rağmen bu yıl da
HÖH Kırcaali İl teşkilatının kurucularını mütevazi
bir kutlama ile saymadan
geçemezdik” diye belirtti.
Hatırlatmak gerekiyorsa, HÖH İl Teşkilatı Ahmet Doğan’ın Kırcaali’ye
gelmesinden sonra kuruluyor. 5 Ocak 1990

yılında Kırcaali merkezinde binlerce kişinin
katıldığı mitingte Kasim
Dal HÖH’tin Varna’da
önceki gün kurulduğunu
ilan ederek, Bulgaristan
Türkleri ve Müslümanların temel isteklerini içeren
deklarasyonu okuyor ve
partinin taslak tüzüğünü
tanıtıyor. Aynı gün akşamı “Vızrojdentsi” semtinde Aydın Kadir’in apartman dairesinde partinin il

teşkilatı kurulması kararı
alınıyor. 8 Ocak 1990 tarihinde, o zaman Bahri
Ömer’in yaşadığı, Ömer
Lütfi sokağındaki 35 nolu
evde kuruluş toplantısı
düzenleniyor ve ilk HÖH
İl Başkanı Mümün Ramadan seçiliyor. İl Yönetim
Kurulu üyeleri ise Mümün
Emin, Bahri Ömer, Yaşar
Şaban ve Fikret Yaşar.
Bahri Ömer Sofya Kristal meydanında düzenle-

nen ilk demokratik mitinglere katılıyor ve sonraları
Ahmet Doğan ile birlikte
memleket çapında partinin yerel örgütlerini kuruyorlar.
H Ö H, 19 8 5 yılında
Doğan’ın gizli kurduğu
Ulusal Türk Kur tuluş
Hareketi’nin devamcısıdır.
Zaten bu girişiminden dolayı kendisi tutuklanıp 10
yıl hapis cezası hükmü
alıyor. Hapis yatığı yılla-

rında HÖH’ün temellerini
hazırlıyor. 22 Aralık 1989
tarihinde genel af ilan
ediliyor ve siyasi tutukluların bir kısmı özgürlüğüne kavuşuyor. Onların
arasında Ahmet Doğan
da bulunuyor. Kendisine
Sofya Üniversitesi’nde
yüksek makam teklif
edilmesine rağmen o kabul etmiyor. 29.12.1989
tarihinde Bulgaristan Komünist Partisi’nin (BKP)
Merkez Komitesi oturumunda Bulgaristan Türklerinin isimlerini iadesine
karar veriliyor. Bu durum,
partinin Kırcaali Sancak
Komitesi Birinci Sekreteri
Georgi Tanev’i Bulgarlaştırma süreci esnasında
yaptığı çirkin işlerden dolayı rahatsız ediyor ve o
milliyetçi ruhu taşıyanları
ayaklandırıyor. Kızışan
havayı yumuşatmak için
Ulusal Uzlaşma Komitesi
yönetimi geliyor. BKP’nin

İl Teşkilatı binası önünde gerçekleşen milliyetçi
protestolara karşı, binlerce Türk de “Osvobojdenie” meydanında kendi
mitinglerini yapıyorlar.
Kırcaali’de mitingler
devam ederken 4 Ocak
1990 tarihinde Varna’da
Ahmet Doğan tarafından
HÖH kuruluyor. Top lantıdan sonra Ahmet
Doğan ve kuruculardan
İsmet İsmail, Hüsniye
Recep, Kasim Dal hemen
Kırcaali’ye hareket ediyorlar. Yolculuk yaptıkları tren Perperek garında
durduruluyor ve Doğan ile
Dal şehre yaya geliyorlar.
Burada Bahri Ömer, Fikret Yaşar, Mümün Emin,
Enver Eyüp, Ramadan
Özgür ve Yüksel Halim’in
de yer aldığı toplantıda
HÖH protesto gösterilerinin son verilmesine karar
veriyor.
Kırcaali Haber

Ahmet Doğan Türkiye’de resmi ziyarette bulundu
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Dr. Ahmet Doğan Edirne’de
iki günlük resmi ziyarette bulundu. HÖH
lideri, Edirne’de düzenlenen Dördüncü
Büyükelçiler Konferansına davetliydi.
Balkan Savaşının
100. yılına adanan
konferans ''Balkan

a

Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 4. Büyükelçiler
Konferansı. Protokol’de Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, AKP Edirne
Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Dr. Ahmet Doğan bir arada.

Gluhar köyü muhtarı Erkan
Hüseyin: “Ahaliden yol haritamı
çizmesini isteyeceğim”
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Ardinolu Emeklilerin Yılbaşı
kutlaması
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Savaşı'ndan Balkan
Barışı'na: 100. Yılında
Türk Dış Politikası''
başlığı altında geçti.
Ahmet Doğan’a Türkiye ziyaretinde Organizasyon İşlerinden
Sorumlu Yardımcısı
Ruşen Riza ve HÖH
Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Ünal Lütfi
ve Ramadan Atalay
eşlik ettiler.
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Bulgaristan’da ayda 295 leva
geliri olanlar fakirlik eşiğinde
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Kırcaali hastanesinde
moleküler biyoloji laboratuvarı Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
açılacak
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Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi
Zeynep ZAFER
Geçen sayıdan devamı

Toplu Açlık Grevleriyle Asimilasyona
Karşı Çıkmak
Bağımsız İnsan Hakları Koruma Derneği Türk
Kanadı’nın 10 üyesi
(Kaolinovo ilçesinden),
Nisan başında toplanarak zorunlu eritme politikasını protesto etmek
amacıyla nöbetli açlık
grevi başlatılmasına karar vermektedir. Derneğin Dulovo şubesinden 4
üyesi, 6 Mayısta nöbetli
açlık grevini, Hür Avrupa Radyosu aracılığıyla
kamuoyuna duyurarak
başlamaktadır. İstekleri,
zorla değiştirilmiş Türk
isimlerinin ve zorla silinmiş Türk etnik bilincinin
iade edilmesiyle ilgilidir.
6 Mayıs tarihi, başka bir açıdan da büyük
önem arz etmektedir.
Ramazan Bayramının ilk
günüdür ve yalnız açlık
grevlerinin başlamasıyla değil, Şumnu’daki
Tombul Cami’nde Bayram namazına katılmak
için bölgeden toplanan
800-1000 kişiden oluşan cemaat, Türklerdeki moralin ne kadar
yükseldiğinin, cesaretin
nasıl güçlendiğinin ve
milli duyguların ne denli yüksek bir seviyeye
ulaştığının göstergesidir. Şumnu bölgesindeki halk, manevi bir uçuşa
hazırlanıyor gibi, tamamıyla korkuyu yenmiş
durumdadır. Bulgaristan
çapındaki dernek üyelerinden 100 kişi, kısa sürede açlık grevine katılmaktadır.
İçişleri Bakanlığı’na ait
bir raporda, Viyana89’a Destek Derneği kurucusu ve Başkanı Avni
Veliyev’in, nöbetli açlık
greviyle ilgili Bağımsız
İnsan Hakları Koruma
Derneğinin sekreteri Petır Manolov’la Plovdiv’de
görüştüğü ileri sürülmektedir .
Demokratik İnsan Hakları Koruma Ligi’in üç
yöneticisi de açlık grevine 15 Mayıs’ta destek
vermeyi düşünmektedir, ancak ikisinin sınır
dışı edilmesi, dernek
sekreterinin greve ayın
12’sinde başlamasına
neden olmaktadır. Lige
14 Mayıs’ta üye olan

Şumnu’dan 2-3 kişi, 17
Mayıs’ta açlık grevine
destek vermektedir.
Mayıs ayı, Demokratik İnsan Hakları Koruma Ligi’nin üç yöneticisi
açısından da oldukça
önemlidir. 20 Nisan’da

Kanadı yöneticileri tarafından düzenlenmektedir. İçişleri Bakanlığının bir tutanağına göre
Cebel’deki Türkler, bir
Viyana – 89’a Destek
Derneği yöneticisinin ve
Bağımsız İnsan Hakları

duyurmaktadırlar:
“İsmail İsmailov: Bulgaristan’daki Türk
azınlığından “Hür Avrupa Radyosu”na selamlar! Dulovo’da olduğu
gibi bugün, 19 Mayıs
1989’da, turist olarak

Hür Avrupa Radyosu
aracılığıyla Lig’in birinci
kongresinin, 20 Mayıs’ta
Yablanovo köyünde düzenleneceği haberi üyelerine duyurulur. Polis
yetkilileri, düzenlenmesi
planlanan kongreyi önlemek için farklı Bulgar
köylerinde sürgünde
bulunan üç yöneticiyi
9-16 Mayıs tarihleri arasında sınır dışı eder. 20
Mayıs’ta Yablanovo’da
küçük bir kalabalık toplansa da, polis güçleri
tarafından kısa sürede
dağıtılır.
Sonuç olarak bu kongre duyurusu, bölge Türklerinin kitlesel protesto
yürüyüşüne dönüşmüştür.

Koruma Derneği Türk
Kanadı bölge sorumlusunun tutuklu olmalarından dolayı protestoya
girişmiştir. 1600 Türkün
katıldığı protesto sırasında, “Biz Türküz!”, “Demokrasi!”, “Adlarımızı
geri istiyoruz!” gibi yazılı
sloganlarla Bulgaristan
Türklerinin istekleri dile
getirilir. Her iki derneğin
önde gelenleri, kalabalığa hitap eder. Cebel’de
düzenlenen bu yürüyüş,
Bulgaristan Türklerinin ihlal edilmiş hakları
açısından son derece
önemlidir. Bu protesto,
Batı Avrupa radyo istasyonlarında duyurulsaydı
bölge halkının geniş katılımı sağlanabilirdi.
Bu arada, yaklaşık
20-30 km bir mesafede
bulunan Kaolinovo ve
Dulovo (Deliorman) ilçelerindeki ortam gittikçe
gerginleşmektedir. Yerel
yönetim, gerginliği azaltmak ve Türk nüfusunu
yurdundan kopartıp atmak için formlar dağıtmaya başlar. Ertesi gün
Kuzeydoğu Bulgaristan
Türklerinin ilk yürüyüşünün başlayacağı Pristoe
köyü ve sona ereceği
Kaolinovo kasabasından iki kişi, Mayıs 1989
tarihinde Hür Avrupa
Radyosu Bulgarca masasında çalışan gazeteci
Rumyana Uzunova’yı telefonla arayarak, bölgedeki ortamla ilgili şunları

yurt dışına çıkabilmek
için Kaolinovo Emniyet
Müdürlüğü’nden gerekli
evrakların tümü verilmeden yalnız formlar dağıtılmıştır. Amaç Türk azınlığın açlık grevlerini kesmektir. Bu, Bulgar yetkilileri tarafından yapılan
bir taktiktir (…). Şimdilik
bu formlar, açık olarak
değil, yalnız yoğun açlık
grevlerinin yapıldığı bölgelerde dağıtılmaktadır.
(…) Bu söylediklerimin
programlarınızda olduğu gibi, diğer bağımsız
radyo programlarında
da yayımlanmasını talep ediyoruz. Şumnu’ya
bağlı Kaolinovo’dan İsmail İsmailov Mehmedov
ve Pristoye’den Ahmet
Mustafov adına.”.
20 Mayıs Cumartesi
sabahı Pristoye’de top-

Türklerin Protesto
Yürüyüşleri
6 Mayıs’ta Bağımsız
İnsan Hakları Koruma
Derneği Türk Kanadı
tarafından Dulovo köylerinde başlatılan ve daha
sonra tüm Bulgaristan
Türkleri tarafından desteklenen nöbetli açlık
grevleri, barışçıl yürüyüş
ve mitinglere dönüşmektedir . Arşiv belgelerinde
yer alan raporlardan da
anlaşıldığı gibi, 19-21
Mayısta Cebel’de yapılan barışçıl yürüyüşler,
özellikle Viyana– 89’a
Destek Derneği ve Bağımsız İnsan Hakları
Koruma Derneği Türk

lanmaya başlanan kalabalık, Kliment’e varınca Deutsche Welle’nin
saat 12: 00 yayınından
miting duyurulmaktadır.
Böylece yalnız Kaolinovo, Venets (Köklüce),
Dulovo ilçelerinden değil, etraftaki başka köy
ve kasabalardan akın
etmeye başlayan halk,
Kliment’te bir özgürlük
kutlaması yapmaktadır.
Meydandaki çocuklar,
Türkçe şiir ve şarkı söyler, Kıymet ismindeki
genç kadın, halka hitaben coşkulu bir konuşma yapar. Bulgaristan
Türklerinin istekleri dile
getirilir, Türklerin ve
Müslümanların elinden
alınmış tüm hakların
geri verilmesi istenir.
“Haklarımızı istiyoruz!”,
“Yaşasın özgürlük”, “Barıştan yanayız!” vb. gibi
sloganlar atılır.
Polis raporlarına göre
kalabalık, Kaolinovo’ya
yaklaşınca 5 000 - 6
000, görgü tanıklarına
göre ise 10 000, hatta 15 000 kişiye kadar
ulaşmıştır.
Barışçıl yürüyüşe katılan Türklerin tek amacı,
taleplerini Kaolinovo İlçe
Merkezine iletmektir. Ancak burada emniyet ve
silahlı güçleri tarafından
tank ve itfaiye arabalarıyla karşılanır, katılanların yolu kesilerek bir bölümü dağıtılır, halka karşı
güç uygulanır, ateş açılır, birçok kişi yaralanır.
Aldığı darbe sonucunda
bir erkek Kaolinovo’da
hayatını kaybeder. Gülten Osmanova isminde
bir kadın, yetkililerle konuşarak, tutuklu olan bir
erkeğin serbest bırakılmasını sağlar, Türklerin
isteklerini iletir ve 2 gün
sonrası için cevap ve-

rileceği sözünü almayı
başarır.
Bu mitingde yıllardan
beri ilk defa Türkçe şiir
ve konuşmaların cesurca yapılmış olması,
hem bölge halkı hem de
Bulgaristan Türkleri için
büyük önem taşımaktadır. Çünkü buna benzer
barışçıl yürüyüşler, Varna ili Şumnu bölgesinin
Kaolinovo ilçesinden
başka diğer bölgelere
ve daha sonra da Razgrad iline yayılmaktadır
Ertesi gün (21 Mayıs,
Pazar) emniyet güçlerinin bir ekibi, Kaolinovo
mitingine katılan birkaç
göstericiyi tutuklamak
isteğiyle, ilçe merkezinden 7-10 km mesafedeki Todor İkonomovo
köyüne gider. Pazar dolayısıyla çok kalabalık
olan Türkler buna karşı
çıkmaya çalışır. Kalabalığa açılan ateş sonucunda üç kişi öldürülür,
birçok kişi de yaralanır.
Bu kanlı olayları Batı ve
Türk radyolardan duyan
halkı durdurmak, artık
mümkün değildir. Ardından sırasıyla Şumnu,
Razgrad, Tolbuhin merkez, ilçe ve köylerinde,
Kuzeydoğu ve Güneydoğu Bulgaristan’da buna
benzer barışçıl protesto
yürüyüşleri düzenlenir.
Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucunda Mayıs direnişinin en yoğun
seyrettiği Kuzeydoğu
Bulgaristan’da toplam
9 Türk hayatını kaybeder. Türkler, ancak T.
Jivkov’un 29 Mayıs’ta
Bulgaristan halkına yaptığı seslenişinden sonra
protesto mitinglerine son
verir.

Devamı gelecek sayıda
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Gluhar köyü muhtarı Erkan Hüseyin: “Ahaliden
yol haritamı çizmesini isteyeceğim”
Resmiye MÜMÜN
Erkan Hüseyin 36 yaşında ve Gluhar (Sağırlar) köyünün ikinci
dönem muhtarı seçildi.
2001 yılında Plovdiv
Üniversitesi Kırcaali Şubesinin “Tarih ve
Coğrafya” Bölümünden
mezun olmuştur. Muhtar olmayı hiç düşünmediğini, fakat Hak ve
Özgürlükler Hareketinin
yaptığı bir toplantısında komşularının ısrarı
üzere muhtar adayı olduğunu paylaştı. İlk dönem parti içi muhtarlık
seçimini 4 adaya karşı,
ikinci dönem için ise 2
adaya karşı kazandığını belirtti.
Gluhar köyünün ahalisi
yaklaşık 1000 kişi oldu-

ğunu, sabit adresli ise
2000’den fazla olduklarını bildirdi. Gluhar’ı Yukarı Mahalle, Aşağı Mahalle ve Yeni Mahalleler
oluşturuyor. Gençlerin
çoğu ekmeğini gurbette kazanıyor. Orta yaşlı
kadınların çoğu tekstil
fabrikalarında, erkekler
ise kuruculukta çalışıyorlar.
Erkan Hüseyin, köyün toprakları tarıma
elverişli olmadığını ve
arazilerin çoğu Gledka
sakinlerine ait olduğunu vurguladı. Muhtar,
Gluharlıların %99’unun
göçmen olduklarını belirtti. Şu anda birkaç kişi
yeni satılan arazilerden
toprak sahibi olmuş.
Ancak tarım makinelerine sahip olan bir kişinin köydeşlerine hizmet

sağladığı ortaya çıktı.
Muhtar, 4 yıl önce köyde yaklaşık 70 hanenin
tütün çalıştığını, şimdi
ise 20 hanenin ek iş

Bulgaristan'ın Edirne
Başkonsolosu: “Rahat seyahat
için kolaylık göstereceğiz”

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO)
Meclis Başkanı İhsan
Erik, Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Güleroğlu, Meclis Başkan
Yardımcısı Necati Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Oğuz
Bulgar ist an Edir ne
Başkonsolosu Lübomir
Popov ve Vizelerden
Sorumlu Konsolos Rusko Georgiev'e ziyarette
bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden
Bulgar ist an Edir ne
Başkonsolosu Lübomir
Popov konuşmasında;
Ülkeler arasındaki ticaret hacmini arttırmanın
kendileri için de öncelikli amaç olduğunu, iş
adamlarının rahatlıkla
seyahat edebilmesi ve
ticaret yapabilmeleri
için her türlü kolaylığı
göstermeye, Türk ve
Bulgar iş adamlarını bir
araya getirmek amacıyla düzenlenecek olan
her türlü çalışmaya
destek vermeye hazır
olacaklarını belirtti.
Bulgaristan Edirne

Başkonsolosu Vılço Georgiev Markov’un görev
süresinin dolmasının
ardından göreve gelen Bulgaristan Edirne
Başkonsolosu Lübomir
Popov ve Vizelerden
Sorumlu Konsolos Rusko Georgiev'e ziyarette
bulunan Çorlu TSO
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güleroğlu;
"En büyük hedefimiz
iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmaktır.
Biz Balkanları bir bütün
olarak değerlendiriyoruz. Sınır komşuları
olan Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Balkanların ayrılmaz birer
parçasıdır. Geçmişte
yaşananları bir kenara
bırakarak, sanayici ve

iş adamlarımıza vize
verilmesi konusunda
kolaylıklar sağlayacağınıza inanıyoruz.
Başkonsolosumuza
yeni görevinde şahsım ve Çorlu Ticaret
ve Sanayi Odası olarak başarılar diliyorum.
Bulgaristan ile olan
ilişkilerimizin daha da
gelişmesini istiyoruz.
Daha fazla ticaret,
daha fazla ekonomik
işbirliği yaratmak, aynı
zamanda da kültürel
ve sanatsal alanlarda
da ilişkilerimizi daha
kapsamlı hale getirmek
istiyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntıların
biran önce giderilmesini
arzu ediyoruz” dedi.

olarak 2-3 dekar tütün
yetiştirdiklerini söyledi.
Muhtar, Kırcaali bölgesinde her köyde olduğu
gibi, Gluhar’ın da problemleri altyapıyla ilgili
olduğunu öne sürdü.
Su tesisatının eski olup,
değişilmesi gerektiğini
savundu. Son araştırmalara göre, kanser
oluşmasına sebep olan
asbestli çimento borularından geçen suyu
içmek zorunda kaldıklarından yakındı. Bu
yönde su borularının
Vırbitsa, Vasil Levski
gibi sokaklarda değiştirilmesine başlandığı, su
olmayan tek sokakta da
“Su ve Kanalizasyon”
şirketi sayesinde borular geçirilerek, su sağlanacağı anlaşıldı.
Erkan Hüseyin, “Köylerde altyapı diye bir
şey yok. Gluhar oldukça büyük köy olduğu
için burada altyapının
olması daha önemli
olduğu görülüyor” diye
ifade etti. Genç muhtar,
ilk döneminde başlanan
işlere de değindi. Bu
anlamda yeni inşa edilen caminin minaresi ve
görevlilerin gerektiğinde
yaşamak için kullanabilecekleri, misafirhane,
lokanta gibi hizmetler
için öngörülen yapı kurulması planlanıyor. İlk
dönemde projesi hazırlanan Aşağı ve Yukarı
Mahalle arasında daha
kestirme yolu oluşturan
Kur tdere üzerindeki
köprünün genişletilmesi
öngörülüyor. Aynı yol-

da yaklaşık 250 metre
asfalt dökülmüştür.
Erkan, daha Rasim
Musa’nın Kırcaali Belediye Başkanlığı dönemde başlatılan “Nikola
Vaptsarov” sokağında
da 250 metre yolun asfaltlandığını kaydetti.
Ayrıca “Vapsarov” ile
“Nazım Hikmet” sokağını bağlayan yol kısmında tamir yapıldığı, Yeni
Mahalle sokağında da
200 metrelik yola asfalt
döküldüğü anlaşıldı.
Muhtar, birinci dönemde köyde yaklaşık 700
metre yol asfaltladıklarını ve bundan dolayı
memnun olduğunu belirtti. Ayrıca köye yeni
modern durak, çocuk
alanı kurulduğunu paylaştı. Erkan Hüseyin,
tam gün kreş hizmeti
için okula bağlı ek bina
kuruluşuna başlandığını, fakat mali sıkıntılar
yüzünden şu anda inşaatın durdurulduğunu
bildirdi. Aslında yeni ek
binanın hazır olduğunda ilköğretim okulu için
kullanılacağı, şimdiki
okul binasının ise kreş
olarak faaliyet göreceği
belirtildi. Yapının bitirilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyuluyor.
Fakat ilk önce öğrencilerin öğleden sonra
da okumaya devam
etmeleri için okulda yemekhane açılması gerekiyor. O zaman geçici
olarak okul binasında
tam gün kreş programı
görecek çocuklara da
hizmet verilmesi imkânı

olacak. Okulda genel
tamirat yapılıp, ahşap
çerçeveler yeni PVC
ile değiştirilmiştir. Muhtarın ödevleri arasında
Vırbitsa sokağındaki su
borularını değiştirip, asfalt dökmek yer alıyor.
Erkan Hüseyin yeni
döneminde Gluhar’da
toplam 2000 metre
yola asfalt dökmeyi
planlıyor. Su tesisatının
%30’unun değiştirildiği, kalan %70’inin de
yenileneceği anlaşıldı.
Progres Halk Toplum
Merkezi’nin bulunduğu
binanın birinci katında Gençlik Evi açılmış
ve artık orada gençler
zamanını masa tenisi, satranç, tavla gibi
oyunlarla geçiriyorlar.
Gluhar’da yumurta üretimi yapılan büyük tavuk
çiftliği, çakıl kum firması, değirmen, 5 dükkân,
3 restoran faaliyet gösteriyor. Ayrıca bölgede
bilinen birçok iş adamları Gluharlıdır.
Erkan Hüseyin, “Bir
muhtarlığın problemlerini çözmek için bir dönem hiçbir zaman yeterli değil, çünkü bir soruna çözüm aranırken,
başka bir sorun ortaya
çıkıyor. Örneğin, 2007
yılında muhtar seçildiğimde ilk önce Yukarı
Mahalle’nin en büyük
“Hristo Botev” sokağında atık su borularını
yeniden yapılandırdık,
bununla bu sokağın
problemleri çözüldü
zannediyorduk. Fakat
insanlar bana gelip, suyun her haneye yetmediğinden yakındılar. Su
tesisatını da yeniledik.
Şimdi ise, aynı sokağa
“Su ve kanalizasyon”
şirketi çakıllı kum döktü ve öylece bıraktı,
yani asfalt dökümü yapılması gerekiyor” diye
paylaştı.
Genç muhtar, ahaliye hiçbir şey hakkında
söz vermediğini, sürekli insanlarla danışarak mevcut ihtiyaçları
karşılamaya çalıştığını
dile getirdi. En yakın
zamanda köy toplantısı
yaparak, halkın kendisine yol haritası çizmesini isteyeceğini ve onun
doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini
vurguladı.
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Ardinolu Emeklilerin Yılbaşı kutlaması

Güner ŞÜKRÜ

29 Aralık’ta Ardino’da
(Eğridere) emekliler geleneksel olarak Yılbaşını
kutlamak için Emekliler
Kulübüne toplandılar.
Kutlamaya Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Yerel Meclis Başkanı
Sezgin İbramov, Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban ve Meclis Üyesi
Alper Sami resmi konuk
olarak davetliydiler.
Kulüp Başkanı Nazif Saadettin kısa konuşmasıyla
kutlamanın açılışını yaptı.
Sayın Saadettin, “2012
yılı hoşgörü yılı olsun, her
bir girişimde daha üstün
başarılar dilerim” dedi
ve Sayın Resmi Murat’ın
yaşlılara gösterdiği büyük

hitaben, “Sizler, erişilmez
olandan iyi olanı en iyi
değerlendirebilen insanlardansınız. Sizin bana

verdiğiniz not benim için
çok önemli. Zor bir yılı
uğurluyoruz. 2012 yılının
daha iyi bir yıl olmasını

Momçilgrad Belediye
Hastanesine yönetici tıp
doktoru aranıyor

recesine sahip kişilerin
olabileceği belirtilmiştir.
Ayrıca hastane yöneticisi adaylarının belirtilen
ihtisaslar üzere 5 yıllık
stajı olmaları şarttır.
Adaylar, sıradan belgelerden başka, 6 aylık iyileştirme planıyla beraber
hastanenin üç yıl için gelişim planını hazırlayıp,
Momçilgrad Belediye
İdaresine sunmaları gerekiyor.
Müsabakada ele alınacak konular Belediye
Başkan Yardımcısı Erol
Mehmet’ten veya 7843
numaralı telefondan öğrenebilinir.
Müsabakayla ilgili daha
ayrıntılı bilgiler Momçilgrad Belediyesinin resmi
sitesinde bulunmaktadır.

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi “Dr. Sergey
Rostovtsev” Çok Profilli
Aktif Tedavi Hastanesine yeni yönetici görevlendirmek için müsabaka
düzenlediğini ilan etmiştir. Müsabaka 23 Ocak
2012 tarihinde belediyenin 2. katındaki oturum
odasında, saat 10.00’da
düzenlenecek. Adayların yüksek eğitimli, tıp
üzerine mastır yapmış
olmaları istemi mevcuttur. Adayların gerek diş
hekimliği ve sağlık yö-

ilgiyi geçmiş diğer Belediye Başkanlarının göstermediğini ifade etti.
Resmi Murat yaşlılara

netimi, gerekse tıp bilişimi ve sağlık yönetimi
veya sağlık ekonomisi

ihtisaslarını elde etmiş,
ekonomi ve yönetim
üzere mastır eğitim de-

2012 yılında İtalya iş pazarını Bulgaristan ve
üzere gerRomanya vatandaşlarına açacak anlaşmalar
çek olmuştur.
2012 yılında İtalya’nın
iş pazarını Bulgaristan
ve Romanya vatandaş-

larına açacağının duyurulmasından dolayı
Dışişleri Bakanı Nikolay

Mladenov ve Emek ve
Sosyal Politika Bakanı
Totü Mladenov’un ya-

yınladıkları ortak beyanatta, “İtalya Cumhuriyeti hükümetinin

1 Ocak 2012 yılından
itibaren Bulgaristan ve
Romanya işçilerinin
İtalya’nın iş pazarına
erişimiyle ilgili sınırlamaların tamamen kaldırılması kararından
dolayı tebrik ediyoruz
ve yüksek değer veriyoruz” diyorlar.
İtalya, Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinden Bulgaristan ve Romanya
vatandaşlarına iş piyasasını tamamen açan
17. ülke oluyor. Bu karar, AB vatandaşlarının
serbest trafiği prensiplerine uygun olarak, geçiş döneminde yapılan

Ayrıca İtalya’nın bu kararı, temel AB kurumları Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Parlamentosu
tarafından birçok kez
ifade edilen pozisyonu
yansıtmaktadır.
İki Bakan beyanatta,
“Sınırlamaların ortadan
kaldırılması AB’nin tek
pazarının daha iyi çalışması için katkıda bulunacak. Karar, iki devletin mükemmel ilişkileri
ve Bulgaristan ile İtalya
arasında tespit edilen
strateji partnerliğe yakışan bir harekettir” diye
belirtiyorlar.

Kırcaali Haber

umuyorum. 2012 yılında
hayat koşulları standartlarının iyileştirilmesini
ve emekli maaşlarınızın
yükselmesini umuyorum”
dedi. Başkan, zorluklara
rağmen Belediye ve özel
hayat açısından, 2011 yılının başarılı olduğunu paylaştı. Sayın Murat, “Ardino
kamuoyunun çok büyük
güvenini almış bulunuyoruz, bu ise vaat ettiğimiz
her şeyi yerine getirmemizi mecbur kılıyor” diye
belirtti. Başkan, emeklilere sağlık, mutluluk ve
uzun ömür diledi ve “Yeni
yılınız daha iyi ve huzurlu olsun. Daha az sağlık
problemleriniz olsun!” dileklerinde bulundu.
Ardino Emekliler Kulübü
için çok güzel şeyler söy-

lenebilir. Bu kulüp, emeklilerin ikinci evi gibi. Hatta
onlar için bundan daha
fazla anlam ifade ediyor.
Oda, Belediyenin sağladığı mali kaynaklarla tamir
edilmiştir. Yaşlı insanlar
her gün sohbet etmek için
kulüpte bir araya geliyor.
Belediyenin sağladığı satranç ve iskambil kağıtlarıyla oynayarak, bölgesel
ve ulusal gazeteleri okumakla günlerini geçiriyorlar. Eski öğretmen Dilaver
Recebov’un yardımıyla
Ocak ayının başında
“Emekliler” gazetesi alınmaya başlanacak.
Kulüpte çeşitli faaliyetler
yürütülmektedir. Örneğin
Pamporovo, Edirne, Çanakkale ve Selanik’e gezileri düzenlendi.

Kırcaali ilinde işsizlik oranı artıyor
Kırcaali İş Bürosu ve Bölgesel Sosyal Yardım
Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptıkları basın toplantısında
Büro Şefi Valentin Grudev, Kırcaali ilinin İş Bürolarında
Kasım ayında toplam 8104 işsiz kişinin kayıtlı olduklarını bildirdi. Ekim ayında ise işsizlerin 174 kişi daha az
olduğunu açıkladı. Buna göre, işsizlik oranının %13,3
olarak, geçen ay %13,1 oranında olduğu anlaşıldı. İşsizliğin en düşük oranı Çernooçene Belediyesinde,
en yüksek ise Cebel’de olduğu beyan edildi. Kırcaali
Belediyesinde geçim kaynağı olmayanların oranı %8.
2011 yılının başından beri İstihdam Programları üzere
520 kişi işe alınmıştır.
“Sosyal Yardımdan İstihdam Sağlama” Ulusal Programın en çok iş sağladığı belirtildi. Bu program üzere
346 kişinin iş sahibi oldukları bildirildi. Engellilere Yardımcı Programına yeni 70 kişiye iş sağlanmıştır.

Aralık ayında işverenlere 66 ceza

Kırcaali İş Müfettişliğinden basın mensuplarına verilen bilgiye göre, geçen yılın Aralık ayında işverenlere
İş Yasasının ihlali için 66 ceza kesilmiştir. İhlallerin
çoğu işveren ve işçi arasında iş sözleşmesi olmadığından. İşverenlerin bazıları ise, işçilerine sağlıklı
ve güvenli koşullar yaratmadıklarından dolayı ceza
almışlardır. En çok giyim üretimi, perakende ticaret,
otelcilik ve restorancılık alanlarındaki işverenler Kanuna uymamışlardır. Tespit edilen ihlallerin ortadan
kaldırılması için müfettişler, toplam 416 zorunlu idari
önlem uygulamışlar, onların 414’ünün yerine getirilmesini zorunlu kıymışlardır. Diğer 2 vaka ise, belirli iş
hakkına sahip olamayan bir kişinin işten çıkarılması
ve işe son verilmesi kararının sunulmasıyla ilgilidir. İş
Müfettişliği vatandaşların şikayet ve ihbarı üzere 17
vakayı inceleyip, denetime tabi tutmuştur.

Akaryakıt fiyatlarına zam!
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren benzin istasyonlarında satılan dizel yakıtı litre başına 2 stotinka ve sanayide kullanılan doğal gaza % 4 zam getirildi.
Europe's Energy Portalına göre, Bulgaristan Avrupa
Birliği ülkelerinde en ucuz petrol bakımından 5. yerde
bulunuyor. Litre başına 2’den 4 stotinkaya kadar daha
ucuz dizel sadece Romanya, Slovenya, Lüksemburg
ve Polonya’da alınıyor.
Haziran ayından itibaren Bulgaristan’da otomobiller
için kullanılan metan gazına da vergi ödenilmesi yürürlüğe girecek. Böylece motor yakıtı olarak kullanılan
metan gazına da birkaç stotinka zam gelecek.
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İspanya’da çilek ve ahududu toplamak için 400 işçi aranıyor
Kırcaali İş Bürosu Müdürü Valentin Grudev
yaptığı basın toplantısında Avrupa Birliği’nin
EURES Serbest İş Yeri
sistemi üzere İspanya’da
çilek ve ahududu işçileri arandığını bildirdi. Bir
şirketin İspanya’da yabancıların kayıt oldukları kimlik numarası (NIE)
olan 75 kişi ve NIE’siz de
25 kişi aradığı bildirildi.
Başka bir şirketin de
aynı şekilde İspanya’da
çilek ve ahududu toplama işi için 300 kişi aradığı duyuruldu.
İş adaylarıyla söyleşiler, Ocak ayının ikinci
veya üçüncü haftasında
Haskovo’da yapılacak.
Yeri ve saati İş Bürosundan ek olarak bildiri-

lecek. İşverenler, Bulgar
uluslararası pasaportu
ve NİE belgesini doğrulayan bir belge olmasını
şart koşmuşlardır. Adaylar, İş Bürosunun 23 No
odasına başvurabilirler.
Birinci şirkete başvuranlar, İspanya’da çilek
ve ahududu toplama işine adayların 25-45 yaş
arası, sağlıklı kadınların
olması gerekiyor. Tarım
işlerinde deneyimli olmaları da şart koyulmuştur. Adaylardan belirli bir
profesyonel yeterlilik
derecesi istenmiyor ve
ilkokul eğitimli kadınların
da bu işe aday olabilecekler.
İşçilere, Huelva Eyaletinde ekonomi alanında
işler için yapılan toplu iş

de 6,5, haftada 40 saat
çalışacaklar. Konut yeri
işveren tarafından sağlanacak, yemek masraflarını ise işçi kendisi
karşılanacak.
İkinci şirketten ise farklı olarak 20-40 yaş arası kadınlar aranıyor. İşe
Ocak ayının ortalarında
başlanacak. Birinci şirket Bulgaristan’a dönüş
masraflarını, ikinci şirket
ise her iki yönde de yol
masraflarını karşılıyor.
Valentin Grudev, son
yıllarda İspanya’ya yılda ortalama 150 işçinin
gittiğini ve iki tarafında,
memnun olduklarını belirtti.
sözleşmesine göre sosyal sigorta ve vergi harç-

Kırcaali Bölge Tarih Müzesi ve Edirne Müze
Yetkilileri Ortak Proje İçin Bir Araya Geldi
Edirne Müzesi'nin hibe
almaya hak kazanan
“Arda Nehri Aynasında
Müzelerimiz” projesinin
uygulanması başladı.
Türkiye-Avrupa Birliği
Kültürler Arası DiyalogMüzeler Hibe Programı
kapsamında proje lideri
olan Edirne Müzesi ve
ortağı Kırcaali Bölge
Tarih Müzesi yetkilileri
ilk toplantısını Edirne’de
gerçekleştirdi.
Projenin her iki ülkede tanıtılması amacıyla
basına her aşamada
bilgi verilmesi, basının

her aşamada katılımının
sağlanması ve bu amaçla sık sık güncellenecek

bir internet sitesi açılması konusunda ortak karar
alındı.

Alman dili diploma sınavı düzenlendi
Kırcaali “Hristo Botev”
Yabancı Dil Eğitimi Lisesinde yoğun olarak
Almanca okuyan öğrenciler, Alman dili diplomasına sahip olmak için
geçtikleri sözlü sınavı
başarıyla kazandılar ve
bunun sevincini yaşıyorlar. Program dâhilinde

göre, Alman dili diploması yabancılar için en
yüksek dil seviyesini C1
doğrulamaktadır. Diploma sahibinin mükemmel Almancayı bildiğini
ve Almanya’daki yüksek
eğitim kurumlarına doğrudan doğruya erişimini
ve de birçok Bulgar üni-

öğrenciler 3 yıl Almanca
eğitimi gördüler. Genel
Avrupa Dil Çerçevesine

versitelerine kabul edilmesini garanti ediyor.
Bu sebepten de, lise-

de Almanca Diploması
Programı öğretimine katılan lise öğrencilerinin
sayısı her geçen yılla
artmaktadır. Bu eğitim
yılında yoğun Almanca
okunan sınıflardan mezun olacak toplam 46
öğrenci yazılı ve sözlü
sınavdan geçti.
İlk önce öğrenciler Almanca bilme becerilerini, okuma, dinleme
ve yazma unsurlarını
içeren sınavla gösterdiler. Bu sınav Alman
Dili Diploması programı
üzere çalışılan tüm ülkelerde aynı zamanda
yapılıyor. Sınav malzemeleri doğrudan doğruda Almanya’dan buraya
gönderiliyor ve yetkili değer biçilmesi için
merkezi Köln’de bulunan
Alman Yurtdışı Eğitimi

ları dışında, 35,42 AVRO
gündelik ödenecek. İşe
Kırc aali Bölge Ta rih Müzesi ile Edirne
Müzesi’nin bir araya gelerek oluşturduğu ortaklık çerçevesinde 12 ay
sürdürülecek olan proje
kapsamında müze uzmanlarının işbirliğinde
karşılıklı ziyaretler ve çeşitli çalışmalar yürütülecektir. Müze konularının
ön planda tutulduğu çalışmaların yanı sıra proje
kapsamında arkeoloji ve
sanat tarihi öğrencilerine
restorasyon- konservasyon eğitimi, atölye çalışmaları, fotoğraf, ikona ve
kıyafet sergileri gerçekleştirilecektir.

Kırcaali Haber
Merkezine gönderiliyor.
Sınav sonuçları, Mart
2012 tarihinde ilan edilecek.
Program üzere ardı
ardına üç günde sözlü
sınav gerçekleşti. Sözlü
sınavda öğrenciler, Almanca Dilini mükemmel
bildiklerini göstermelerinden başka, hayatın
çeşitli alanlarıyla ilgili
konular üzere projeler
geliştirmekle derin bilgilere sahip olduklarını
gözler önüne serdiler.
Seçim Komisyonu Başkanı Federal Almanya
Cumhuriyetinin Bulgaristan Büyükelçiliğinde Sorumlu Danışman
Carmen Schmidt, öğrencilerin iletişim becerisine, bilimsel mantığına,
çalışmada derinliğine ve
sohbette interaktif olmalarına yüksek değer
verdi.
Kırcaali Haber

Şubat ayının sonunda
başlanacak. İşçiler, gün-
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Kirkovo’da İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Programınca 81
kişiye iş yeri açılıyor
Kirkovo Belediyesinde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı üzere gerçekleştirilen
“Yeni Seçim. Gelişim ve Realizasyon” projesinin yeni
aşamasına geçildi. Bir hafta sonra 56 kişiye “Yolların
Bakımı” görevi verilen projenin ilk aşamasına son verilecek. Projenin ikinci aşamasında Belediyenin tüm
muhtarlıklarına dağıtılan 12 ay süre için daha 81 kişinin işe alınması öngörülmüştür. Onların görevine bu
yıl “İnşaat Yardımcısı” denilmiştir. 2012 yılının Ocak
ayında işçilerin öğretimi gerçekleştirilecek, Mart ayında ise kendilerine görev verilecektir.
Projenin temel amacı İş Bürosuna kayıtlı işsizlerin
profesyonel seviyesinin yükseltilmesi ve ardından
şema üzere işe alınmalarıdır.

Müh. Hasan Azis 15
Öksüz Çocuğu Yeni Yıl
Hediyeleriyle Sevindirdi
Yeni Yıl arifesinde Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, öksüz çocuklarla ve onlara bakan yakınlarıyla görüştü. Belediye Başkanı, okul başarılarını,
ihtiyaçlarını ve belediyenin günlük ve ailevi sorunlarını
çözmek üzere nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek
üzere himayesi altında olan her çocukla konuştu. Belediye Başkanı: “Okuldaki başarılarınız beni mutlu
ediyor. Sağlıklı olun ve hayatta başarılı olmak için hayallerinizin peşinden gidin” dileklerinde bulundu.

Tüm çocuklara 350 leva para ve tatlı paketleri dağıtıldı. Çiflik Köyü “Maksim Gorki” okulundan Albena,
Noel şiiri söyledi ve Kırcaali Belediyesi’nin öksüz çocuklara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
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Bulgaristan’da ayda 295 leva geliri olanlar fakirlik eşiğinde
Ulusal İstatistik Enstitüsünden, Eurostat’ın da doğruladığı
verilere göre, Bulgaristan’da bir
ayı 295 leva ile çıkaran kişilerin
fakirlik eşiğinde bulundukları
bildirildi. Bulgaristan’da 1,565
milyon kişinin 295 Levadan
daha az parayla kendilerine
geçim sağladıkları açıklandı.
Kırcaali ilinde fakirlik eşiğinin
204 leva, Smolyan’da ise 255
leva olduğu bildirildi.
Bulgaristan nüfusu, yaklaşık
%21 oranında fakir olarak nitelendiriliyor. Eğer emeklilik maaşları, işsizlik yardımları gibi
sosyal yardımlar çıkarılırsa,
fakir insanların payı %40,8’e
çıkıyor. %20 oranında en zengin ve en fakirlerin gelirlerinde
%5,9 misli fark görünüyor.
Ulusal çapta çalışan vatandaşların %7’sinin fakir oldukları belirtildi. Çünkü onlar fakirlik eşiğinden daha düşük

gelirleri olan hanelerde geçim
sürdürüyorlar. Çalışan fakirlerin 2/3’sinin ilkokul veya daha
düşük eğitimli oldukları kaydedildi. Çalışan fakirlerin ancak %2,2’sinin yüksek eğitimli
oldukları görünüyor. Fakirlik
eşiğinin en yüksek miktarda
para olarak başkent Sofya’da
olduğu anlaşıldı. Başkentte
ayda 437 Levadan daha az geliri olan kişiler fakirdir. Böylece
orada dört kişilik fakir aileler
1748 levadan daha az parayla
geçimini sürdürüyorlar.
Fakirlik çizgisi Razgrad’ta 184
Leva olarak en düşük düzeyde
bulunuyor. İstatistikler fakirlerin
Blagoevgrad’ta payının %10,2
olarak en düşük oranda, Vidin
ise %29,3 olarak en yüksek
oranda olduklarını gösteriyor.
Bulgaristan için geçerli fakirlik eşiğine göre, Plovdiv, Ruse,
Varna, Burgas, Sofya ili, Per-

nik ve Sofya şehrinde, yani sadece 7 ilde fakirlik eşiği daha
yüksek miktarda para olarak
belirlenmiştir. Loveç, Şumnu,
Razgrad, Sliven ve Dobriç illerinde fakir erkeklerin payı
fakir kadınlarınkinden daha
büyüktür.

Bulgaristan’da özellikle 3 ve
daha çok çocuklu aileler, tek
veliler ve bir yaşlı kişiden ibaret
aileler fakirdir. Bir çocuğu olan
ailelerin sadece %13,7’sinin fakir oldukları görülüyor.
İ s t a t i s t i k l e r, i n s a n l a r ı n
%63’ünün ev dışında bir haf-

talık dinlenme yapmalarına
imkânı olmadıklarını gösteriyor. Yaklaşık 5 milyon kişi,
kendi parasıyla acil ev veya
otomobil tamiratı, ani hastalık
gibi beklenilmeyen giderleri
karşılayamıyorlar. İnsanların
%43,2’si, her ikinci gün et, tavuk eti veya balık tüketmeye
imkânı olmadıklarını söylüyorlar.
Hanelerin üçte biri ise, ev ile
ilgili giderleri, zamanında ödemekte zorlanıyorlar ve evini
ısıtmakta sınır koyuyorlar. Fakat Bulgaristan vatandaşlarının ancak %3,1 oranındakileri
ev veya cep telefonu kullanmadıklarını belirtmişler. Vatandaşların ancak %2,2’si renkli
televizyon seyretmiyorlar,
%11,7’si ise otomatik çamaşır
makinesi kullanmıyorlar. Ülkede 1,809 milyon kişi otomobil
sahibidir.

Nadejda Engelli Çocuklar Merkezinde Bulgaristan'dan Euro'ya
hediyeden çok, özel ilgi bekleniliyor
destek yok

Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov, ülkenin Euro'nun değer
kaybının önlenmesine yönelik hiçbir girişimde bulunmayacağını
söyledi.
Mladenov, parlamentoda yaptığı konuşmada Euro'nun kurtarılmasına yardım etmeyeceklerini, vergi politikalarına müdahale
edilmesine de karşı olduklarını açıkladı. Bulgaristan'ın Euro Bölgesi için hazırlanan ödeneğe katılmayacağını ifade eden Mladenov, "Ülkemiz bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmedi."
dedi. Başbakan Boyko Borisov da Euro Bölgesi'ndeki krizde
Bulgaristan'ın bir sorumluluğunun olmadığını savunarak, "AB'de
Euro'nun geçerli olduğu bölgelerde süren krizi biz meydana getirmedik. Bu ülkeleri krizden kurtaracak ülkelerin arasında da olmayacağız" diye konuştu.

Resmiye MÜMÜN

Dostlar Sanat Grubu’nun
Noel dolayısıyla Nadejda
Günlük Merkezinde sundukları programdan sonra
Merkezin yönetmeni Türkan Şükrü, “Dostlar Sanat
Grubu her Noel’de engelli
çocukları çeşitli programlarla sevindiriyor ve bundan
dolayı biz onlara minnettarız. Bu tür ilgi gösterisine
engelli insanların ne kadar
sevindiklerini bilemezsiniz”
dedi.
Nadejda Günlük Merkezinde 6 ile 18 yaş arasında 30
çocuğa ve Haziran ayından
itibaren yeni bölümde 18 ile
63 yaş arasında ve daha
yaşlı olmak üzere toplam
37 engelliye sosyal yardım
hizmeti sunuluyor. Türkan
Şükrü, “Kurumda yeni açılan bölüm sayesinde 18
yaşını dolduran engellilerin
ara verilmeden sosyal hizmet görmeye devam etmelerine imkân sağlandığı için
çok mutluyuz” diye paylaştı.
Yaşlı Engelliler Bölümünde
bir konuşma uzmanı, bir psikolog, bir sosyal işçi ve 3 iş
terapisi uzmanından oluşan
bir ekip çalışmakta. Bugünlerde Kırcaali Belediyesinin
yardımıyla Yaşlılar Bölümü
donatılıyor.

Merkez’in taşıt aracı sağlama imkânı olmadığı için,
yoğun ilgi olmasına rağmen,
sadece 3 çocuğun yakın
köylerden olup, diğerlerinin
şehirden oldukları kaydedildi. Çocuk Koruma Müdürlüğü aracılığıyla köylerden yönlendirilen çocuklar
ancak haftada bir iki günlüğüne Nadejda Merkezini
ziyaret edebiliyorlar.
Kurumun yöneticisi Türkan
Şükrü, Kırcaali’de daha
çok çocukların ve sıradan
vatandaşların sık sık küçük
bağışlarda bulunduklarını
paylaştı. Büyük şirketlerin
ise genellikle Noel, Paskalya, Ramazan ve Kurban
Bayramları gibi vesilelerle
bağış yaptıklarını vurguladı. Dostlar Grubundan önce
”Petko Raçov Slaveykov”

Lisesinden bir grup öğrencinin engelli çocuklara hediyeler getirdikleri öğrenildi.
Aynı okulun öğrencileri ile
Nadejda Günlük Merkezindeki engelli ve görevlilerin
hazırladıkları hatıralık hediyeler içeren geleneksel
Noel hayırseverlik kermesinin Belediye binasının fuayesinde yapıldığı açıklandı.
Türkan Şükrü, engelli çocukların kullandıkları iki
bilgisayarın yeterli olmadığını, ikinci elden de olsa,
daha bilgisayara ihtiyaç duyulduğunu paylaştı. Ve konuşmamızın sonunda, “Çocuklar hediyeden çok, gelen
misafire seviniyor” diyerek,
vatandaşların sadece bayramlarda değil, düzenli olarak engelli çocukları ziyaret
etmeleri çağrısında bulundu.

Rusçuk İmam Hatip
Lisesi’nde Mevlana anıldı
Rusçuk İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Türk Dili öğretmenleri Kader Hasanova MEVLANA gecesi düzenlediler.
Celaleddin Rumi Mevlana’nın hayatı, lise öğrencileri Ertan
ve Elis tarafından seyircilere tanıtıldı. Slâyt gösterileri ise
sema ve semazenler hakkında bilgi verdi. Okulda eğitim

gören kız ilahi grubu ilahiler sundu ve tasavvuf müziği eşliğinde gösteri seyircilerin alkışlarını topladı.
Mevlana sözleri misafirlere ve katılımcılara dağıtıldı. Misafirler arasında Rusçuk müftüsü Aziz Aziz, okul müdürü
Süleyman İsmail ve GÜNEŞ Derneği Başkanı Mecbure Efraimova yer aldılar.
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Kırcaali hastanesinin ilaç ve tıbbi araçlar için
yaklaşık 1 milyon leva yükümlülükleri mevcut
Kırcaali hastanesi sağlık sigortası
olmayanların tedavisi için her ay
30 bin leva para harcıyor

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali “Dr. Atanas Dafovski” Çok Profilli Aktif
Tedavi Hastanesi Müdürü
Dr. Todor Çerkezov, basın mensuplarıyla sağlık
kurumunun 2011 yılında
genel olarak faaliyeti ve
gelecek yıla yönelik planları hakkında görüştü. Müdür, “2011 yılının sonunda
hastanenin faaliyetinden
memnunluk duyuyoruz.
Başarılı bir yıldı diyoruz,
çünkü hastanemizde,
başkent Sofya’da ve başka hastanelerde gözlenen
hekim hatası sonucu hasta kaybı olayları yaşamadık” dedi. Dr. Çerkezov,
aynı zamanda hastanenin
mevcut yükümlülüklerine
değindi. Müdür, “Hastanenin ilaç ve tıbbi araçlar
teslimatçılarına olan uzun
vadeli yükümlülükleri 981
000 levaya kadar çıkıyor.
Distribütörlere olan toplam yükümlülüklerin tutarı
2 978 000 leva. Hastanenin yükümlülükleri taksimli
bütçeyle finanse edilmesinden itibaren geçen yıl
artmaya başlıyor. Sadece

Kırcaali Hastanesi müdürü Dr. Todor Çerkezov, sağlık sigortası olmayan hastaların tedavisi için her ay ortalama 30
000 leva harcadığını bildirdi. Başhekim, “Genellikle bunlar
ağır vakalar ve hastaları geri çeviremiyoruz. Özellikle sağlık sigortası olmayan hastalar çok sayıda acil tıbbi yardım
bölümüne başvuruyorlar. Acil Yardım Servisi’nden geçenle-

uzun vadeli yükümlülüklerin miktarı yaklaşık 700
000 ile yükseliyor” diye
bildirdi.
Hastanenin Başhekimi Dr.
Todor Çerkezov yükümlülüklerin artması sebeplerini
belirtirken, “Sebeplerden
biri, tedavisi klinik yolların
maliyetini aşan ağır durumda hastaların sayısının
artması” diye vurguladı. Dr.
Çerkezov, bu yönde hastaneye 60 000 Levaya mal
olan bir vakayı örnek verdi. Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası’nın aynı vaka için
ancak 2 000 leva ödediği
anlaşıldı. Kırcaali hastanesinin müdürü, “Sık sık özel

ve belediye hastaneleri
onların tedavi etmeye uygun görmedikleri hastaları
bize gönderiyorlar. Bizler
ise onları geri çeviremeyip
tedavi etmek zorunda kalıyoruz” diye vurguladı.
Dr. Çerkezov, hastanenin
iflas etmesi olasılığının olmadığını söyledi. Bunun
ancak yükümlülüklerin 14
milyon levadan fazla olduğunda olabileceğini belirtti. Plovdiv’ten bağımsız
uzman muhasebeci Todor
Blagov’un da ifadesine
göre, hastanenin iflas etmesi mümkün değil, çünkü sadece binanın tutarı 7
milyon leva.

Kırcaali hastanesinde moleküler
biyoloji laboratuvarı açılacak
Yunanistan ile ortaklaşa gerçekleşecek proje sayesinde Kırcaali hastanesinde moleküler
biyoloji laboratuvarı açılacak.
Doğu Rodopların en büyük
sağlık kurumu, 163 000 Avro
tutarındaki projenin gerçekleşmesi için Alexandrupolis’teki
Tıp Üniversitesi ile partnerlik
yapacak. Hastane Müdürü Dr.
Todor Çerkezov, “Alexandrupolis Üniversitesinin Tıbbi Biyoloji
ve Genetik Bölümü ile çok iyi
bağlantılar içerisinde bulunuyoruz” diye açıkladı. Projeyle
hekimlerin, bazı nadir rastlanan
doğumsal hastalıklara daha hamilelik döneminde tanı koymaları amaçlanıyor. Şu anda bu
tür incelemelerin ancak Sofya
ve Plovdiv’teki genetik laboratuvarlarda yapılmaktadır.
Dr. Çerkezov, bölgede daha
çok talasemi denilen Akdeniz
anemisi hastalığına rastlandığını belirtti. Bu hastalığın endemik olduğu ve Alexandrupolis
Üniversitesinde bu tür hastalara

ilişkin istatistiklerin var olduğu
kaydedildi.
Dr. Çerkezov, bu projeyle açılacak moleküler biyoloji laboratuvarını yönetecek uzman kişi
aradıklarını bildirdi. Adayların
hekim, biyolog veya biyokimyacı olmaları yanı sıra çok iyi
düzeyde İngilizce veya Yunanca bilmeleri gerekiyor. Moleküler biyoloji laboratuvarı şefinin

yüksek maaşla çalışılacağı
söylendi.
Ayrıca, Kırcaali hastanesinin,
Yunanistan’ın Komotini (Gümülcine) hastanesiyle ortaklaşa gerçekleştirecek 912 000
Avro’luk proje kazandı. Proje,
Makas yolunun açılmasından
sonra, trafik kazaları kurbanlarını, iki taraf hekimlerinin karşılamaya hazır olmalarına yöneliktir.

rin %10’u sağlık sigortası ödemiyor. 2011 yılının Ekim ayına
kadar bu bölüme 2 684 sigortasız hasta kabul edilmiştir”
diye açıklamada bulundu. Hastaneye yılbaşından beri sağlık
sigortası olmayan 231 kişi kabul edilmiştir. Hekim, çoğunun
ağır hasta olduğuna vurgu yaptı. Ekim ayında böyle bir hastanın tedavisi hastaneye 12 046,94 levaya mal olduğu örnek
verildi. Sağlık sigortası olmayan kişilerin genellikle tarım üreticileri. Ağır vakalar söz konusu olduğu zaman, hastanede
tedavi görmeleri için hastalar sağlık sigortası harçlarını ödemekte zorlanıyorlar.
Kırcaali Haber

Şumen’de hava kirliliği
normalin üzerinde

Bölge Sağlık Kurulu’nun son zamanlarda yaptığı ölçümlerden
çıkan sonuçlara göre Şumen’deki havanın çok kirli olduğu ve
bunun şehir sakinleri için tehdit oluşturduğu bildirildi. Aralık ayının
başından beri yapılan ölçümlerde sadece ayın 6’sı, 7’si ve 8’inde
hava kirliliğinin normal seviyede olduğu, geri kalan günlerde ise
normalin 3-4 kat üzerinde olduğu açıklandı. Hava kirliliğinin bu
denli yüksek olmasında rol oynayan nedenlerden birinin son aylarda Şumen’in birçok yerinde yapılan yol yenileme çalışmalarının
olduğu bildirildi. Yenileme çalışmaları esnasında yükselen yoğun
toz bulutları havanın kirlenmesinde ciddi rol oynuyor. Bu nedenle hava kirliliğinin yol çalışmalarının sona ereceği güne kadar

normalin üzerinde seyredilmesi bekleniyor. Bu durum karşısında
Bölge Sağlık Kurulunun bu konuda ciddi önlemler alması için Şumen belediyesine uyarı mektubu gönderdiği, fakat şu aşamada
belediyenin hiçbir önlem almadığı öğrenildi.

Кърджали Хабер
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Kızılhaç Gençlik Kollarından anlamlı bağış
Resmiye MÜMÜN

K ızılhaç G enç lik Ko llar ı
(BMÇK) Kırcaali örgütünden
bir grup gönüllü genç, “Dr. Atanas Dafovski” Çok Profilli Aktif
Tedavi Hastanesi’nin Çocuk
Bölümü’nde oluşturulan çocuk köşesinin donatılması için
birçok oyuncak hediye ettiler.
Kızılhaç İl Teşkilatı Doğal Afetler Sorumlusu Jana Şukerska,
gençlerin her yıl risk altında
çocuklara hediyeler vererek
yardımlaşmada aktif rol oynadıklarını belirtti. Kırcaali Hastanesine bağışlanan oyuncakların ise Sylvie Vartan Derneği
Bulgaristan şubesinin desteğiyle sağlandığı açıklandı.
Hastanenin Müdürü Dr. Todor
Çerkezov, güzel girişimlerinden
dolayı hastane personeli adına genç gönüllülere teşekkür
ederken, bu tür iyi niyetli yaklaşımlar çocukların hafızasında
uzun zaman kalacağını belirtti.
Dr. Çerkezov, “Çocuklar hediye
almayı seviyorlar. Aslında hepimiz hediye almayı seviyoruz.

gütünün, “90 Yıldır Dünyayı
Değiştiriyoruz” başlığı altında
kuruluşunun 90. yıldönümünü
kutladığını paylaştılar. Kırcaalili gençlerin artık iki Noel kam-

panyası gerçekleştirdikleri ve
riskli yaklaşık 200 çocuğa 10
leva değerindeki gıda ürünleri
paketleriyle yardımcı olduklarını açıkladılar.

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Özellikle hastane ortamında
çocuklar az veya çok strese giriyorlar. Bu sebepten dolayı hediye olarak verilen bir oyuncak
her zaman onlara büyük sevinç
veriyor ve burada bulundukları
zamanın daha kolay geçmesini
sağlıyor. Bu anlamda, bu oyuncaklar tedavi gören çocuklar
için çok değerli bir hediye olacak” diye konuştu.
Hastane Müdürü Dr. Çerkezov,
kuruluşundan bu yana Bulgar
Kızılhaç örgütünün insan severlik, yardımseverlik ve hayır-

severlik adına yaptığı çağrışımlarıyla ihtiyacı olanlara sadece
Noel’de değil, her zaman büyük
yardımlarda bulunduğunu ifade
etti. Bu bağlamda, kamuoyunda
büyük yankı uyandıran girişimlerden dolayı genç gönüllüleri
canı gönülden tebrik etti ve başarılı bir 2012 yılı diledi.
Yapılan bağışı Çocuk Bölümü
Müdürü Dr. Dimitır Dimov adına
Dr. Elena Marinova kabul etti.
Genç gönüllüler, Kırcaali Haber’e, bu yıl Bulgaristan
Kızılhaç Gençlik Kolları ör-

Tel. 03691 / 6144

Kriz vatandaşların ruh sağlığını bozuyor
Bulgaristan'da ekonomik krizin vatandaşların ruh sağlığını
olumsuz yönde etkilediği bildirildi.
Psikoloji Uzmanları Birliği
Başkanı Plamen Dimitrov,
ekonomik krizin insanları bunalıma sürüklediğini söyledi.
Aktif olarak çalışan, iyi eğitimli ve nitelikli uzmanların bile
emeğin karşılığını alamadıklarını düşündüklerini ifade eden
Dimitrov, "Geleceğe endişe ile
bakan bu insanlar, çabalarına
rağmen aile ihtiyaçlarını bir
türlü karşılayamadıkları için
bunalıma giriyorlar" dedi.
Bulgar uzmanların da katılımı ile hazırlanan Dünya
Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir
raporunda, Bulgaristan'da bu
konuda program ve politikalar
oluşturulmadığının belirtildiğini hatırlatan Dimitrov, şöyle
konuştu:
"Zaten sorunlu olan bu ortama bir de ekonomik kriz eklenince vatandaşların ruh sağlığında ciddi ve kalıcı bozukluklar oluşmaya başladı. Son
yıllarda genç, aktif çalışan ve
geleceğe umutla bakmaları
gereken insanlarımız günlük
stres faktörleri ile mücadele

edemiyor. Refah standartları
göz önüne alındığında Bulgaristan istatistiklerin dibinde yer
alıyor. Dolayısıyla insanlarımız
kendilerini sadece başarısız
değil, umutsuz olarak da görüyor."
Devletin sağlık sigorta sisteminde profesyonel psikolojik
destek alınmasının lüks kabul

edilerek kapsam dışı bırakıldığını belirten Dimitrov, "Bir
çok ülkede devlet ve işverenler çalışanların psikolojik
sağlığına yatırım yaparken,
Bulgaristan'da son 5 yılda vatandaşların yüzde 94'ü ihtiyaç
duydukları halde profesyonel
psikolojik danışmanlık hizmeti
alamıyor" diye konuştu.

Kırcaali Haber
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