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Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

24.12.1984 sabahı saat 07 sularında, köyümüzden ve çevre köylerden gelen insanlar Tosçalı köy meydanını hınca hınç
doldurmuştu. Kalabalıkta “ Bize önderlik
edecek birileri yok mu?” diye sitem dolu
sesler duyuluyordu.
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Başkan Azis’in Dört Yardımcısı Olacak
23.01.2012 tarihinde yapılan basın toplantısında
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis’in dört
yardımcısı olacağı açıklandı. Belediye Başkan
Yardımcılarının isimleri
Belediye İdaresinde reform yapılması beklenen
Mart ayına kadar açıklanacak.
Başkan, şu anda kendisini Yerel Seçimlerde
destekleyen siyasi güçlerle ve oluşumlarla bu
konuda müzakereler yürütüldüğünü bildirdi. Her
siyasi gücün seçim başarısına verdiği katkıya
göre temsilcisine Belediye Başkan Yardımcısı görevi verileceği anlaşıldı.
Kırcaali Belediye İdaresinde görevlilerin sayısı
da Bakanlar Kurulunun
emirnamesi üzere azaltılacak. Emre göre, Beledi-

Hasan Azis: “Üreticiler
Pazarının geleceğiyle ilgili
bir endişe duymuyoruz”

ye Dairesindeki memurların sayısı %15’e kadar
düşmesi gerekiyor. Başkan Azis, işinde başarılı
olan memurların görevde kalmaları, serbest iş
yerlerin kapatılması ve

Türk Kültür ve Sanat Derneği
ve Kırcaali Haber Gazetesi,
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN
konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk
asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi
sevdirmek ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

emekliye ayrılması beklenenlerin görevden ay-

GERB partisi temsilcilerinin Kırcaali Belediye
Başkanı ve Üreticiler Pazarı kuruluşunun yönetimi tarafından pazarın iyi
yönetilmediğine ilişkin
suçlamalarına karşılık
Başkan Hasan A zis,

cunu, belediye tarafından
garantilenmesi konusunda kamu tartışması düzenleme kararı aldı. Geçen yıl da böyle bir karar
alınmıştı ve belediyenin
garantör olma süresi Kasım 2011 tarihinde sona

“GERB partisinin isteklerini dinleyip, yerine getirirsek, Belediye’yi terk edip,
onlara teslim etmeliyiz,
fakat bu onların isteğiyle
değil, seçimlerle mümkün
olabilir” diye cevapladı.
Kırcaali Belediye Meclisi, “Üreticiler Pazarı”nın
“Aliantz” bankasına bor-

ermişti. Alınan bu karar aslında kanunların
gerektirdiği bir karar ve
belediye yönetimi kanuna uygun olan önlemleri
anlayışla karşılıyor.
Başkan Azis, “"Allianz"
bankasıyla iki tür alaka-

rılmaları için çaba gösterileceğini belirtti.

Ece’nin tedavisi için
toplanan 7 280 leva
ailesine teslim edildi
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova’nın girişimiyle Belediye Çocuk Koruma Bölümü ile ortaklaşa
düzenlenen geleneksel
Noel hayırseverlik kampanyası esnasında toplanılan 7 280 leva 3 yaşındaki Ece Mehmet’in tedavisinde kullanılmak için
ailesine teslim edildi. Bu
yılki kampanyadan elde
edilen mali yardımların

Ece ile 8 yaşındaki İvaylo Kamenov’un tedavisi
için öngörülmüştü. Maalesef, İvaylo Yılbaşından
birkaç gün önce hayatını
kaybettiği açıklandı.
Vali, çeki Visoka Polyana köyünden Ece’nin
babası Ercan Mehmet’e
teslim etti. Ece’nin babası, “Bu bağışı kabul

Devamı 5’de

Devamı 5’de

Dereceye girenlere:
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar
II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:
Вестник „Кърджали Хабер”
Бул. България № 53, ет. 2, офис 10
Кърджали 6600
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Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
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Mümin ÇOLAKOĞLU
Geçen sayıdan devam
24.12.1984 sabahı saat
07 sularında, köyümüzden ve çevre köylerden
gelen insanlar Tosçalı
köy meydanını hınca hınç
doldurmuştu. Kalabalıkta
“ Bize önderlik edecek birileri yok mu?” diye sitem
dolu sesler duyuluyordu.
“Siz yürüyün, Mleçino köy
meydanında buluşacağız”
dedim ve oradan ayrılarak
okula çıktım. Ders yapmaya gelen Türk kökenli
öğretmen meslektaşlarımı da davet ettim. Biri
hariç tüm arkadaşlar yola
çıktık. Yolda giderken
köy muhtarını da davet

edelim dedik. Muhtarlığa
ben girdim. İçeri girdiğimde Hallar(Başevo) köyü
muhtarı, Amatlar(Dolno
Prahovo) köyü muhtarı
ile Tosçalı(Gorno Prahovo) Okul Müdürü de oradaydı. Pencereden yol
boyu Mleçino’ya yürüyen
kalabalığı seyrediyorlar
ve gözlerinden yaşlar
akıyordu. Beni yanlarında
görünce biraz tuhaf oldular. “Şu, yollara dökülmüş
kalabalığa önderlik etmeyelim mi?” diye sordum.
Aralarından biri sert bir
tavırla, “Sen etsene!” diye
beni tersledi ve ben oradan çıktım. Dışarıda bekleyen öğretmenlerden iki
kişi kalmıştı; Aynur Ömerof ile Mümün Kadirof, diğerleri dönmüştü.
24.12.1984 sabahı yürüyüşe katılım o kadar fazlaydı ki, herkes evine kilit
vurmuş, 80–90 yaşlarında ihtiyar, kadın ve erkekler ellerinde bastonla,
gelinler kucaklarında bebekleriyle, sanki havanın
muhalefetine de isyan
edercesine yollara dökülmüşlerdi. En doğal ve demokratik hakkımız olan bu
mitingi, Mleçino’da Bulgar

polisi ve güvenlik kuvvetleri ellerinde ağır silahlar
ve tanklarla bastılar. Halkı zorbalıkla dağıttılar. Bu
arada Sütkesik’li Fetiye
ablanın sözleri de anlamlıydı: “A be gülücüklerim
nereye kaçıyorsunuz?
Sizce bundan daha büyük ölüm var mı? Biz bu
ülke için gecemizi gündüzümüze katıp, bir yerine
on verdik, on yerine yüz
verdik yine de yaranamadık. Günün yirmi dört

Yeni Cumhurbaşkanı görevine başladı
Bulgaristan’da 23 Ekim
2012 tarihinde seçilen
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita Popova görevlerine
başladı.
Geleneksel askeri tören
ve 21 pare top atışı ile
başlayan seremoni sonunda iki dönem üst üste
toplam 10 yıl görevde
kalan eski Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı emekli General Angel
Marin Cumhurbaşkanlığı
binasından ayrıldı.
Başkent Sofya merkezinde Aleksandar Nevski
meydanında resmi kıtanın
selamlanması ve Meçhul
Asker Anıtı’na çelenk töreni ile başlayan seremoni
eski ve yeni cumhurbaşkanlarının konuşmaları ile
devam etti.
Eski Cumhurbaşkanı
Georgi Pırvanov, kendi
döneminde Bulgaristan’ın
NATO ve Avrupa Birliği
(AB) üyeliğine geçtiğinin
altını çizerek, kendisini
“sosyal cumhurbaşkanı”
olanak tanımladı. Pırvanov, ülkenin silahlı kuvvetleri yüksek komutanı
olarak Bulgaristan’ın son
yıllarda profesyonel bir

orduya kavuşmasından
dolayı gurur duyduğunu
da söyledi.
Yeni Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev de,
göreve başlarken Cumhurbaşkanlığı kurumunu
“halka açacağını” belirterek, “Bulgaristan’ın bundan sonra daha da gelişeceğinden şüphem yok,
önemli olan bu gelişim
hızını artırmak olacaktır”
dedi.
Daha sonra Aleksandır
Nevski katedraline giren
Plevneliev ve Pırvanov,
ülkenin refah ve başarılı
gelişimi için burada düzenlenen dini ayine katıldılar.
Yağan kar ve soğuk
havaya rağmen halkın
kalabalık olarak izlediği
seremoniye Başbakan
Boyko Borisov, kabine
üyeleri, Ortodoks kilisesi
yetkilileri ve eski cumhurbaşkanlardan Jelyü Jelev
de katıldı.
S e r e m o n i y e
Plevneliev’in eşi Yuliyana
ile eski Cumhurbaşkanlarından Petır Stoyanov’un
katılmaması ise dikkat
çekti. Pırvanov’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı
emekli General Angel
Marin de, seremoni ön-

cesi kişisel tartışmaya
girdiği Başbakan Boyko
Borisov ile aynı ortamda
bulunmayacağını belirterek, Aleksandır Nevski
meydanına gelmedi.
Dini tören sonrası Plevneliev ve Pırvanov, Cumhurbaşkanlığı binasına
geçerek, burada baş
başa yaptıkları kısa bir
görüşmenin ardından görev devir teslim seremonisini tamamladılar.
Eski Bölgesel Geliştirme
Bakanı olan Plevneliev,
eski Adalet Bakanı olan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita Popova
ile birlikte resmen göreve başlarken, “Öncelikle
Cumhurbaşkanlığı pencerelerini açarak binaya temiz hava girmesini
sağlayacağım” demişti.
Plevneliev, yeni makamındaki ilk görevi eski
komünist polis ajanı olan
33 Bulgar büyükelçinin
görevine son verilmesi
olacağını da bildirmişti.
Yeni görevinin ilk dakikalarında Plevneliev,
Avrupa Komisyonu üyesi
Kristalina Georgieva ile
bir protokol görüşmesi
yaptı.

Kırcaali Haber

saatinde dört saat uyku
bile uyumadık. Ömrümüzü tütün tarlalarında
geçirdik. Dünyanın hiçbir
yerinde olmayan köleliği
günümüzde biz bu ülkede
yaşamaktayız. Bu yetmiyormuş gibi sahiplerimiz
adımızı, dilimizi, dinimizi,
benliğimizi almak için ellerindeki silahlar yetmiyormuş gibi tanklarıyla
geldiler”
Birçok kişi tutuklanıp gözaltına alındı. Birçoğu da
dayaktan geçirildi. Geride
kalan halkı da asker ve
polisin silahları önünde
evlerine kadar götürdüler.
Bu olayla Tosçalı (Gorno
Prahovo) köyü ve yukarıda bahsi edilen köylerin
halkı Bulgaristan tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bu
olay Bulgaristan Türkünün
Bulgar devleti yöneticileri tarafından uygulanan
baskılara daha fazla tahammülünün kalmadığına dair büyük bir uyarıydı.
Halkın göstermiş olduğu
kahramanlık gerçekten
de övgüye değer, uğruna
efsaneler yazılacak bir
olaydır. Bu bir ilk kıvılcımdı. Bu kıvılcım büyük bir

ateşe dönüşecek, tüm
Bulgaristan’ı saracaktı ve
zamanla sardı da.
Daha ertesi günü konuyla ilgili protesto gösterileri Benkovski köyü, Cebel
kasabası Mestanlı ilçesinde başlamıştı ve kan gövdeyi götürüyordu. Olaylar
dünya kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Jifkov iktidarı şaşkınlık içerisinde ne yapacağını bilmiyordu. Ülkenin
birçok yerinde temerküz
kampları (ölüm kampları)
açıldı. Sorgusuz- sualsiz,
Jifkof yönetiminin yanında
yer almayan Türk aydınları bu kamplarda toplanıyor ve görülmedik işkencelere maruz kalıyordu.
Bu kamplardan biri de,
yapılan işkence ve ölenleriyle, meşhur olan Belene Kampı’ydı. Söz konusu
kampta işkenceye maruz
kalanlardan birisi de bendeniz Öğretmen Mümün
Mahmudov Çolakov ve
diğer dava arkadaşlarım
Rıfat Mehmedov, Sabri
Ramadanov, Recep Hakifov, Duran Hüseyinov,
Karamustallar’dan Âdem,
Yakup ve Tahsin kardeşler, Hallar’dan Fehim ve

Sütkesiği’nden İlyas.
Yalnız köyümüzde değil,
Bulgaristan’da Türklerin
meskûn olduğu her yerde
sıkıyönetim uygulanıyordu. Devlet tarafından provokasyonlar yapılıyor, yani
yangınlar çıkartılıyordu.
Bunu bahane ederek köy
halkına tonlarca dayak
atılıyordu. Köyümüzde
Bulgar polisinin kooperatif
samanlığını kundakladığına Fahri Hasanov Muslu
şahittir. Samanlığı polisin
kundakladığını söylediği
zaman işkence görmüştür, dayak yemiştir.
Köy meydanında ve sokaklarda polislerin haricinde köyümüzün öğretmenleri ve memuriyette
görev alanları da vardiya
geziyor. Birinin ağzından
tek Türkçe kelime duyduklarında makbuz ellerinde
5 leva ceza yazıyorlar,
eğer iki kelime duyarlarsa
10 leva ceza ve bu böyle
katlanıp gidiyordu.
Köyümüzden Haziran
1989 yılında yukarda
adları geçen, Belene ve
Bobovdol kampı sürgünleri aileleriyle birliktesınır
dışı edildiler. Sonra ülke
çapında protesto gösterileri büyüdü, Todor Jifkov
yönetimi çaresiz kaldı.
“Ülkemde Türk asıllı vatandaş yok!” diye dünya
kamuoyuna resmen yalan
söyleyen Jifkov ve yandaşları, tüm Türk asıllı
Bulgaristan vatandaşlarına turist pasaportu vermek zorunda kalıyorlar ve
turizm adı altında Bulgaristan Türklerinin Büyük
Göçü başlıyor. Bulgaristan ekonomisi çöküyor.
Köyümüz de bundan nasibini alıyor. Nüfusumuz
2000’nin üzerinde iken
600 küsurlara geriliyor.
Köyümüzde bir tek tekstil
fabrikası “Arhida”30-35
çalışanıyla kalıyor.
SON
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Türk kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz

- Sayın Ahmet,
“Ömer Lütfi” Kültür
Derneği’nin geçen yılki faaliyetiyle ilgili bilgi
verir misiniz?

- Her yıl olduğu gibi 2011
yılının da “Ömer Lütfi”
Türk Kültür Derneğinin
faaliyeti bakımından başarılı olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda yapmış olduğumuz birkaç
önemli faaliyeti belirtmek
isterim. 21 Şubat 2011 tarihinde artık üçüncü defa
dernekte Kırcaali Türk
Halkoyunları Topluluğu
ve “Kadriye Latifova” Çocuk Folklor Ekibinin katılımıyla Uluslararası Anadili
Gününü kutladık. Tabii ki,
Türkçe ile ilgili sunum yapıldı, şiirler okundu, türküler söylendi, halkoyunları
tanıtıldı. Türkiye Cumhuriyetinde kutlanan 23 Nisan
Çocuk Bayramı geçen yıl
ilk defa “Ömer Lütfi” Kültür Derneği tarafından
Kırcaali’de Belediye Kültür
Merkezinde düzenlenen
büyük bir konserle kutlandı. Konseri yaklaşık 600
Kırcaalili izledi. Belediye
Başkanımız Müh. Hasan
Azis, programa katılan
çocuklara birer Türkçe
kitap hediye etti. Çocuk
Bayramı kutlamasının çok
güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca
yine geçen yıl iki büyük
uluslararası festivale iştirak ettik. Birincisi Haziran
ayında Kırcaali’nin kardeş
Belediyesi Tekirdağ’da
yapılan Kiraz Festivaline
ikinci defa davet edildik.
Geçen yılki Kiraz Festivali ilk defa yarışma
şeklinde geçti ve Kırcaali
Türk Folklor Ekibi jürinin
özel ödülüne laik görüldü. Bu ödülü Bulgaristan
adına, Bulgaristan Türkleri adına aldığımız bizler
çok büyük bir ödül olarak
kabul ediyoruz. Artık 10.
yıl Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen
Türk-Tatar Folklor Festivaline katıldık ve orada
da başarıyla Bulgaristan
Türklerini temsil ettik. Geçen yıl geleneksel olarak
Ramazan ve Kurban Bayramı konserlerini düzenledik ve diğer belediye
merkezlerinde yapılan
etkinliklerde de yer aldık.
Bu muhteşem konserlerle Kırcaalilerin eğlenmesini ve bayramlarını doya
doya yaşamalarını sağlıyoruz. Cebel’de 19 Mayıs
1989 tarihinde yapılan
ayaklanmaların anısına
düzenlenen etkinliklere
Kırcaali Türk Folklor Topluluğu her yıl katılıyor ve
binlerce seyircinin beğe-

Müzekki Ahmet, totaliter komünist rejimi yıllarında sinsice kapatılan Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin
1993 yılında yeniden faaliyete geçmesinde gecesini gündüzüne katarak çalışanlardan biriydi. O zamandan beri de Derneğin Müdürlüğünü yapmaktadır. Geçen yıl, onun azimli çalışmaları neticesinde
Bulgaristan’da ilk olarak, Kırcaali’de Türk Kültür ve Sanat Derneği kuruldu. Onun yönetimi altındaki
bu iki derneğin çalışmaları geçen 2011 yılını ala bir not ile sonuçlandı. Ulaşılan başarıları göz önünde
bulundurarak, yürütülen faaliyetlerle ilgili düşüncelerini okuyucularımız ile paylaşmasını rica ettik.
Ve bu teklifimizi kabul ederek sorularımızı memnuniyetle cevapladı.
nisini kazanıyor. 4 yıldır
Kırcaali’de belediye ile ortaklaşa Haziran’ın başında Ulusal Etnik Gruplar
Festivali düzenliyoruz. Bu

etkinlikte Bulgaristan’da
yaşayan etnik grupların
temsilcileri kendi örf ve
adetlerini, halk oyunlarını ve türkülerini gösterme imkanı buluyorlar.
Böylece Kırcaali bir kez
daha hoşgörü başkenti
olduğunu tüm dünyaya
gösteriyor. Aynı zamanda Mayıs ayının sonuna
doğru Kırcaali ilinde faaliyet gösteren tüm folklor
ekiplerinin ve müzik gruplarının katılımıyla Kırcaali
Bölgesel Folklor Festivali
düzenliyoruz. Amacımız, özellikle köylerde
faaliyet gösteren, kültür
merkezlerimizde çalışan
Türk folklor ekiplerinin
Kırcaali’de sahneye çıkmasıyla onların çoğalmasına katkıda bulunmaktır.
Ayrıca geleneksel olarak
derneğimizde Türk kültür
haftası ve günleri düzenliyoruz. Geçen yıl Mayıs
ayında Bulgaristan’da
basılan yeni kitapları ve
yazarları tanıtarak, çeşitli
şiir geceleri, konserler ve
başka etkinlikler sunarak
Türk kültür haftası düzenledik.
Sizin de bildiğiniz gibi
derneğimizin kütüphanesinde bulunan 10 000
kitabın 6 000’i Türkçedir.
Geçen yıl kütüphanemiz
okuyucular tarafından
yoğun olarak ziyaret edildi. Türkiye’den bazı yeni
kitaplar temin edildi. Böylece kütüphanemiz zen-

ginleşmekte ve yeni yeni
okuyucular celbetmekte.
- Kütüphaneyi daha
çok kimler ziyaret edi-

yor?
- Her yaştan okuyucularımız var. Çünkü
“Ömer Lütfi” Derneğinin
kütüphanesi belki Güney
Bulgaristan’da en çok
Türkçe kitapları olan bir
kütüphane olduğundan
her kesimden, öğrencilerden yaşlılara kadar okuyucuların ilgisi bizleri sevindiriyor. Ayrıca, özellikle
bazı okullar tarafından
organize edilen, kütüphaneyi tanıtım ve şiir okuma
günleri de düzenleniyor.
Tabii ki, okuyucularımızın
bir bölümü de Bulgar’dır.
Dediğim gibi kütüphanemizde 4 bin Bulgarca
kitap bulunmakta. İki yıldır Kültür Bakanlığı aracılığıyla yeni romanlar
ve diğer edebi türlerinde
kitaplar aldık. Kütüphanemiz, Bulgaristan’da Türkçe ve Bulgarca kitapları
bulunan belki de tek kütüphane olmasından dolayı, her etnik gruplara ait
ziyaretçileri oluyor.
-Peki, yeni girdiğimiz
2012 yılında nasıl faaliyetler planlıyorsunuz?
-“Ömer Lütfi” Kültür Derneği 1993 yılında kuruluşundan bu yana Kırcaali
bölgesinde Türk kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini geliştiren en
büyük dernektir. Bu yıl da
yine Türk kültürümüzü ve

geleneklerimizi yaşatmaya ve geliştirmeye devam
edeceğiz. 2012 yılında
dernekte çok önemli etkinlikler olacak. Örneğin,
mayıs ayında Kırcaali
Türk Folklor Topluluğunun kuruluşunun 20. yılı
kutlanacak. Bununla ilgili
yoğun çalışmalara başlıyoruz ve Kırcaali Türk
Folklor Topluluğunun 20.
kuruluş yıldönümünü çok
büyük konser ve etkinlikle
kutlayacağız. Bu etkinliğin
önemli olduğunu söyledim, çünkü 1992 yılında,
daha “Ömer Lütfi” Derneği kurulmadan önce, biz
Kırcaali’de Kırcaali Türk
Folklor Ekibini kurmuştuk. Bundan 1 yıl sonra
da “Ömer Lütfi” Derneği
kuruldu. Derneğin kurulmasına Kırcaali Türk
Folklor Ekibinin büyük
katkısı olduğunu düşünüyorum. 20 yıl içerisinde
burada gördüğünüz (ödülleri işaret ediyor) yüzlerce
ödülü Kırcaali Türk Folklor Topluluğu kazanmıştır.
Ben, şu ana kadar gelmiş
geçmiş ve şu anda ekipte faaliyet gösteren, tüm
gençlere ve çocuklara teşekkür etmek istiyorum.
İnşallah, nice nice yıllar
daha nice güzel etkinliklerde yer alacağımıza

de gerçekleştireceğiz.
Türkiye’de ve diğer Balkan ülkelerinde yaşayan
Türk kardeşlerimizden,
soydaşlarımızdan oluşan folklor ekipleri yine
Kırcaali’mizde güzel bir
hava yaratacaklar. Tabii
ki, bölgemizde ve diğer
ilçelerimiz ile Bulgaristan
çapında geleneksel konserlerimiz, ilkbahar konserleri, daha sonra yaz ve
sonbahar konserleri bu yıl
da devam edecek. Bu yıl
programımızda yine Türk
kültür haftaları, Türk kültür
geceleri, kitap tanıtımları
var. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çıkardıkları
yeni kitapları tanıtmaya
devam edeceğiz. Kitap
tanıtımları derneğin çatısı
altında faaliyet gösteren
“Recep Küpçü” Edebiyat
Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Geçen yıl
mayıs ayında Kırcaali’de
kurulan ve Yönetim Kurulu Başkanı seçildiğim Türk
Kültür ve Sanat Derneği
ile birlikte bazı faaliyetler
de organize etmeyi düşünüyoruz. Derneğin faaliyetleri açısından 2012 yılı
çok dolu ve güzel bir yıl
olarak geçeceğine inanıyoruz.
Tek sözle gelecek yıllarda da Türk kültürümizi

Filibe Başkonsolosluğu
aracılığıyla Türkiye’den
ekiplerimize uygun çok
güzel kıyafetler alınmıştır
ve şu anda yeni sahnelediğimiz Zeybek oyunu için
de özgün kostüm gönderilmesini bekliyoruz.
İnşallah, Kırcaali Türk
Folklor Topluluğunun 20.
kuruluş yıldönümü kutlamasına bu kostümle
sahneye çıkılacaktır. Ayrıca biz, oradaki Kırcaali
ve diğer ilçelerin kardeş
belediyeleriyle de işbirliği içerisindeyiz. Burada
düzenlenen gerek Aşure
Günü için olsun, gerek
Ramazan etkinlikleri için
osun, Ömer Lütfi” Derneği ve Türk Kültür ve Sanat
Derneği her zaman destek vermiştir. Türkiye’de
katıldığımız faaliyetlerde
de onların desteğini alıyoruz. Biz burada Türk
benliğini yaşatan bir dernek olarak, Türkiye’mize
her zaman güveniyoruz
ve yanımızda olduklarıdan ve olacaklarından hiç
kuşku duymuyoruz.
- Bildiğim kadarıyla
“Yunus Emre” Vakfı ile
gerçekleştirmek istediğiniz bir proje var?
Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?
-Evet, derneğimizin bulunduğu binanın 4. katında “Yunus Emre” Vakfı
aracılığıyla bir Türk Kültür
Merkezi kurma projemiz
mevcut. Proje, şu anda
Türkiye’de “Yunus Emre”
Vakfında bulunuyor. Vakıf,

Kırcaali Türk Folklor Ekibi Türkiye’de gösteri sırasında
inanıyorum. Çok önemli
diğer faaliyetimiz de bu
yıl gerçekleşecek olan 8.
Balkan Türk Folklor Festivali. Bildiğiniz gibi, bu
festival iki yılda bir temmuz ayının ilk haftasında
Kırcaali’de düzenleniyor.
İnşallah, Kırcaali ilinde
bulunan 7 Belediyenin
desteğiyle başlattığımız
bu festivalin 8’incisini de
güzel bir organizasyonla
hem Kırcaali’mizde, hem
de diğer belediyelerimiz-

yaşatmaya devam edeceğiz.
-Başında bulunduğunuz bu iki dernek, Türkiye kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor
mu?
-Derneğimiz artık 20 yıldır faaliyet gösteriyor ve
her zaman Türkiye Cumhuriyetinin maddi ve manevi desteğiyle çalışmalarını sürdürmüştür. T.C.

“Ömer Lütfi” Kültür Derneği çatısı altında Türkçe
öğretim kursu odaları,
konferans salonu, sinema salonu, kafe ve Türk
kütüphanesi bulunan Türk
Kültür Merkezi kurmayı
öngörüyor. Bunun Kırcaali
için çok önemli olduğunu
biliyoruz ve gerçekleşmesi için destek görmeyi
umuyoruz.
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN
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Ramadan Atalay: “Türk iş adamlarını yatırım yapmaya davet ediyoruz”
Bulgaristan Cumhuriyeti
Meclis Başkan Yardımcısı
ve HÖH Milletvekili Hristo
Biserov, HÖH Milletvekili
ve Türkiye - Bulgaristan
Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı
Ramadan Atalay, Samuil
Belediye Başkanı Beytulla Salih, Isperih Belediye
Başkanı Beysim Basri,
Kubrat Belediye Başkanı Remzi Halilov, Zavet
Belediye Başkanı Ahter
Veliev ve Tsar Kaloyan
Belediye Başkanı Ahmed Ahmedov’dan oluşan Bulgaristan heyeti,
Balkan Rumeli Sanayici
ve İşadamları Derneği’ni
ziyaret etti.
BALKANSİAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Aytuğ Onur ve üyelerin
hazır bulunduğu zirvede
Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki vize sorunu ve
yabancı yatırımcılara özel
avantajlar sunan Bulgaristan Devleti’nin beklentileri
tartışıldı.

Bulgaristan Cumhuriyeti
Meclis Başkan Yardımcısı Hristo Biserov, iki ülke
arasındaki ilişkilerin daha
da güçlenmesi gerektiğini
belirterek, nüfusunun büyük bir bölümünü Balkan

göçmenlerinin oluşturduğu Bursa’nın bu konuda
önemli bir noktada bulunduğunu anlattı. HÖH
Milletvekili ve Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ramadan

Genç aileler vergi indiriminden
yararlanabilmek için iki belge gerekiyor
Milli Gelirler Ajansı’nın
Kırcaali ofisinden yapılan açıklamaya göre,

genç aileler tarafından
yararlanması öngörülen

ipotek kredi vergisi indirimi için sadece iki belge gerektiği bildirildi. Bu

belgelerden biri, vergi
beyanatı ile ek olarak,

kredi veren bankalara
yıllık faiz ödemelerinin
yapıldığı belge vergi
dairesine sunulması
şart. Vergi indiriminden
yararlanmak için diğer
belge ise, vergi beyanatında eşi tarafından
başka indirimlerden yararlanmayacağına dair
ek bir beyanattır.
Genç ailelerin yararlanacağı vergi indirimi, ev
satın almak için verilen
ipotek kredinin vergi
tabanından ödenilen
faizlerin düşürülmesine
imkan sağlıyor. Vergi
tabanının düşürülmesi,

Atalay, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ekonomik anlamda
da gelişmesi gerektiğini
vurgulayarak, ekonomik
ve sanayi alanında da
destek ve yatırım beklediklerini belirtti. Atalay
şunları söyledi: “Avrupa
Birliği’nden sağlanan kredilerle altyapı sorunumuz
büyük ölçüde çözüldü.
Ancak iş imkanı olmadığı için genç nüfusumuz
çalışmak için Hollanda,
Almanya ve Belçika gibi
ülkelere göç ediyor ve
geri gelmiyor. Böyle giderse yakın bir gelecekte
Müslüman nüfus şuanda
çoğunluk olduğu bölgelerde azınlık durumuna
düşecek. Türkiye’deki
gelişmeyi bizler de yakından izliyoruz. Bu gelişme doğrultusunda başta
Bursalı yatırımcılar olmak
üzere Türk işadamlarımızı
Müslüman nüfusun yoğun
olduğu bölgelere yatırım
yapmaya davet ediyoruz.”

vergi yükümlülüğünün
azaltılması anlamında
değil de, ipotek kredi faizleri için yapılan
ödemelerle kişinin gelirlerinin azaldığı anlamındadır.
Vatandaşlar, vergi
indirimi hakkında gereken belgeleri, kişisel
gelir vergisi beyanatı ile
beraber 2 Mayıs 2012
tarihine kadar ikamet
adresine göre NAP
ofislerine sundukları
takdirde yararlanabilecekler.
Bu konuda daha fazla
bilgi, NAP Enformasyon
Merkezinin 0700 18 700
Nolu telefonundan şehir
içi arama fiyatında alınabilir.
Kırcaali Haber

Apartman konutlarının yalıtımı için 50,11 milyon leva sağlanacak
Bölgesel Gelişim ve
Bayındırlık Bakanlığının
resmi sitesinde verilen
bilgiye göre, ocak ayının sonuna kadar ilgili
vatandaşlar, apartman
konutlarında enerji verimliliğinin artırılmasına
ilişkin projeden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bu
amaçla Bölgesel Gelişim Programı üzere toplam 50,11 milyon leva
tutarında hibe sağlanacak. 42,59 milyon leva
Avrupa Bölgesel Gelişim Fonundan ve 7,52

milyon leva da devlet
bütçesinden sağlanacaktır.
Ev sahipleri, apartman
konutlarının enerji verimliliğini arttırmak için
düşük faizli krediden
yararlanabilecekler ve
bu krediler için de ek
olarak 13 milyon leva
sağlanacaktır.
Projelerin süresi 36
aydan fazla olmaması
gerekiyor. “ Apartman
Konutlarının Enerji Verimliliğine Destek” mevcut şemanın bölge kapsamına 36 şehir merke-

zini kapsamaktadır.
Şema, Blagoevgrad,
Burgas, Varna, Veliko
Tırnovo, Velingrad, Vidin, Vratsa, Gabrovo,
Gotse Delçev, Dobriç,
Dupnitsa, Kazanlık, Karlovo, Kırcaali, Köstendil,
Loveç, Lom, Montana,
Pazarcık, Panagürişte,
Pernik, Petriç, Pleven,
Plovdiv, Razgrad, Puse,
Sviştov, Silistre, Sliven,
Smolyan, Sofya, Stara
Zagora, Tırgovişte, Haskovo, Şumnu ve Yambol
şehirleri için geçerlidir.
Bir projenin onayla-

nabilinmesi için, apartmandaki ev sahipleri
bir dernek kurmaları
gerekiyor. Ayrıca binanın yalıtımına geçilmesi
için dernekte yer alan
ev sahiplerinin % 60’ı
tarafından onaylanması şart.
“ Apartman Konutlarının Enerji Verimliliğine
Destek” mevcut şemasıyla ilgili daha ayrıntılı
bilgi Bölgesel Gelişim
ve Bayındırlık Bakanlığının sitesinde bulunabilir.
Kırcaali Haber

diye konuştu.
Konuk heyete teşekkürlerini sunan BALK ANSİAD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Aytuğ
Onur, iki ülke arasındaki
vize sorununa kalıcı bir
çözüm üretmenin şart

olduğuna işaret ederek,
Bulgaristan’ın yabancı yatırımcılara sunduğu avantajların BALKANSİAD çatısı altında yapılacak bir
zirvede ele alınabileceğini
söyledi.

Kırcaali Haber

Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Fehim Çauşev'e
3,5 yıl hapis

Bulgaristan’ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı
Fehim Çauşev, haraç talep etmekten yargılandığı
Sofya Bölge Mahkemesinde 3,5 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Çauşev’in, bir Türk işadamının çalınan BMW
markalı cipinin iadesi için kendisinden 23 bin avro
haraç talep etmekten suçlu bulunduğu açıklandı.
Sofya’da korumalı bir park yerinden 2011 yılının
Ocak ayında çalınan aracın iadesi için haraç talebinde bulunan Çauşev’in suç ortağı olduğu belirlenen İvaylo Gekov adlı diğer sanığın da 3,5 yıl
hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Çauşev, Bulgaristan’da 2009 yılına dek iktidar
ortağı, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS - HÖH)
adına bir süre Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak
görev yapmıştı. Fehim Çauşev’in Petır ve Fehim
adına düzenlenen çifte kimlik kullanarak yolsuzluk
olaylarına karıştığı ortaya çıkması üzerine bakanlıktan istifa etmişti. Ülkede 1989 yılına dek süren
komünizm döneminin kurduğu siyasi polis lehine
40 yıl boyunca paralı ajanlık yapan Çauşev’in ülkedeki Türk kökenli entelektüellere karşı raporlar
yazdığı bildirilmişti. Çauşev, bu dönemde “Biser”
kod adından çok hoşlandığını ve çalışmalarından
dolayı gurur duyduğunu söylemişti.

Ardino Belediyesinde 138
yeni iş yeri açıldı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediyenin “Yeni Seçim – Gelişim ve Kariyer”
projesinin gerçekleştirilmesiyle 138 işsiz kişiye
mesleki eğitim ve iş sağladığını bildirdi. Proje,
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Ardino Belediyesi, “ Yol İnşaatı İşçi Yardımcısı”
ve “Su Tedariki ve Kanalizasyon Şebekeleri Tesisatçısı“ mesleklerinde eğitim verme ve iş sağlaması için aday olmuştur.
114 işçi belediye yollarının onarımı ve bakımıyla ilgili çalışmalar yapacaklar. İşçiler, ilkbahar ve
yaz mevsimlerinde yol boylarındaki hendek ve
su kanallarının temizlenmesi ve onarımı, heyelan
oluşan yerlerin güçlendirilmesi, asfaltlanmamış
yolların tamiratı gibi çalışmalarda bulunacaklar. 24
işçi ise, su ve kanalizasyon sistemlerinin onarım
ve bakımını yapacaklar. İşe başlamadan önce,
işçiler mesleki eğitim görecek. Eğitimi tamamlayanlar, Ardino Belediyesi ile iş sözleşmesi imzalayacaklar. Sözleşme süresi 12 ay olacak ve günde
8 saat çalışacaklar.
Ardino Belediyesi, 261 km belediye ve 200 km
mahalli yollarının bakımından sorumlu. Ayrıca
24 muhtarlığının su ve kanalizasyon şebekesi ile
içme suyu pompalarının bakımından da sorumlu.
Belediye Başkanı Resmi Murat’a göre, mevcut altyapının iyi durumda olması için her yıl büyük bir
bütçe ayrılması gerekiyor.
Güner ŞÜKRÜ
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Hasan Azis: “Üreticiler Pazarının
geleceğiyle ilgili bir endişe duymuyoruz”
1. sayfadan devam
mız var, biri Üreticiler Pazarının çektiği kredi, diğeri de Belediye Meclisinin
kararıyla, alınan krediyi
belediyenin garantilemesidir. Gecen yıl seçimlerden dolayı krediyi garantilemekle ilgili tüm prosedürü yerine getiremedik,
kamu tartışmasını yapamadık. Belediye tarafından garanti edilen para
miktarı 740 000 leva ve
Üreticiler Pazarının bankaya olan borcunu sağlıyor” dedi. Hasan Azis, şu
ana alınan kredi belediye
tarafından karşılanmasını gerektiren herhangi bir
isteği bankadan almadık.
Fakat kredinin ödenmesini gerekli kılan başka etkili bir önlem alınmalıdır,

etmekten çok mutluyum.
Noel kampanyasına katılan tüm duyarlı insanlara

teşekkür etmek istiyorum” diye ifade etti.
Ercan Mehmet, kızının
hastalanmasından sonra
yaşadıkları zorlukları anlattı. Çocuğun doğumunda sağlık problemleri olduğu tespit edilmiş. Yurt

diye belirtti.
Başkan Azis, banka yönetimiyle yapılan görüşmelerden sonra Üretici-

ler Pazarının geleceğine
ilişkin endişe olmadığını
savundu. Sayın A zis,
“Geç kalınan ödemeleri-

dışında çalışan baba,
acilen ülkesine dönüyor.
Birkaç aylık bebeyken
Ece’yi Sofya’ya muayeneye götürdüklerinde,

hekimler çocuğa karaciğer nakli yapılmasının
gerektiğini söylüyorlar.
Organ verici olmaya karar veren babaya hekimler bunun ne kadar anlamsız olduğunu telkin
etmeye çalışsalar da, ba-

banın ısrarıyla 2010 yılında Ece’ye karaciğer nakli
yapılıyor. Fakat ameliyat
başarısız oluyor. Bundan
dolayı aile Birmingam’da

bir kliniğe başvuruyor.
Burada çocuğa tekrar
karaciğer nakli yapılıyor.
İlk organ nakliyatının başarısız olmasından dolayı
ikincisinin başarılı olması
garanti edilmiyor.
Talihsiz baba, ilaç için

miz mevcut, fakat 2011
yılında biz, kredinin anaparasından 1 milyon leva
ödeme yaptık. Bu para,

ada yaklaşık 4 000 Leva
harcandığını ve ayrıca
da üç ayda bir biyopsi
için Birmingam’a gidilmesinin gerekli olduğunu
belirterek, masrafları zor
karşıladıklarını paylaştı.
Sağlık Sigorta Kasası
aracılığıyla her ay aileye
sağlanan 1 300 levanın
yeterli olmadığı anlaşıldı. Kampanyada toplanılan parayla, Ece’nin
İngiltere’ye 3 kere gidişi
gelişi sağlandığı dile getirildi.
Kırcaali Valiliğinin girişiminde aktif rol oynayan
“Obedinenie” Halk Kültür
Merkezi ve Okuma evi,
Bölgesel Eğitim Müfettişliği, Kırcaali Bölgesel
Sosyal Yardım Müdürlüğü, Birleşik Çocuk Kompleksi yöneticilerine vali
yaptıkları bağışı doğrulayan birer şahadetname
sundu.
Sadece Kırcaali tiyatro
salonunda yapılan hayırseverlik konseri ve öğrencilerin hazırladığı süs
eşyaları ve gıda ürünlerinin yer aldığı kermeste
2 000 levadan fazla para
toplanmıştı.

Kırcaali Haber

Patlatma sonucu görülen hasarlar ödenecek
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi Sedlari
köyü yakınında Makas
yolu çalışmaları sırasında, yol üzerindeki taşları temizlemek
amacıyla yapılan patlatma sonucu bazı vatandaşların malları ve
kamu kuruluşları zarar
gördü. Yapılan hasar

milyon leva üzerine faiz
birikti” diye vurguladı.
Başkan Azis, Üreticiler
Pazarı yönetimiyle ilgili
sorunun Belediye Meclisinin gündemine getirileceğini söyledi. Bugün ise
gündemde kredi faizinin
temizlenmesi olduğunu
ifade etti.
Üreticiler Pazarının kredisine ilişkin belediyenin
garantilemesi konusunda
kamu tartışması yapıldı.

Dört belediye ortak
turizm projesi hazırlıyor

Ece’nin tedavisi için toplanan
7 280 Leva ailesine teslim edildi
1. sayfadan devam

pazarda elde edilen gelirlerden, sanayi ürünler
pazarı projesinin gerçekleştirilmesinden ve bir
mülkün satılışından temin edildi. Bu iyi bir mali
sonuçtur, pazarı etkili yönetme gücümüz olduğunu
ve krediyi ödeyeceğimizi
gösteriyor” diye kanaat
getirdi. Belediye Başkanı, “Pazarla ilgili gerçek
şu ki, SAPARD tarafından mali kaynaklar geç
sağlandı ve böylece 10

tespitleri, yol çalışmalarını yapan firmaya
verilecek, zararlar ise
firma tarafından karşılanacak.
Belediye merkezinde
1180 metre kare kırık
cam tespit edildi. En
ciddi hasarların VK
“Mladost 95” kuruluşu, seralar, Trakya

sokağındaki “Pirin”
apartmanları ve “Nov
Jivot” Halk Kültür Merkezinde olduğu açıklandı. Tren garında,
İlahiyat Lisesinde, bazı
dükkânlarda ve eğlence yerlerinde hasarlar
olduğu bildirildi.
Makas yolunda taş
kütlelerini patlatan

şirket hasarlar için
tazminat ödeyecek.
Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif,
şirket temsilcileri ve
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova ile yaptığı
görüşmede tazminat
konusunda anlaşmaya
vardıklarını söyledi.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, Kırcaali, Krumovgrad ve
Kirkovo Belediyeleri ile ortaklaşa “Bölgesel Gelişim”
İşlemsel Programının “Bölgesel Turistik Ürünün Gelişimi ve Kültürel Tarihi Yerlerin (Destinasyonlarin) Pazarlanmasına Destek” Şeması üzere bir proje üzerinde
çalışıyor.
Uzmanlar, kültürel tarihi ve doğa mirasına sahip
yerlerin pazarlanması için alınan önlemin, bu komşu
belediyelerin bulunduğu bölgede turizm endüstrisinin
potansiyelinin uzun süreli gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyorlar.
Desteklenen projelerin bölgesel kapsamlı olması,
bölgesel turistik ürünler yaratmaları ve en az üç belediyenin partner olması şarttır.
Şema üzere sağlanan mali kaynakların toplam tutarı
200 bin levadan 500 bin levaya kadar olabilir. Bu tür
projenin finanse edilmesi için aday olanların en az %5
oranında kendi katkısı olması zorunludur.
Finanse edilen faaliyetler arasında turistik paketler
hazırlanması veya mevcut olanların çeşitlendirilmesi,
reklam işleri, turistik bir ürüne yardım etme teklifinde
bulunulması belirtilmiştir.
Ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen turizm borsalarına, sergilere, fuarlara ve başka
tanıtım amaçla yapılan etkinliklere katılımlar da finanse
edilebilir.
Proje önerileri 15 Mart 2012 tarihine kadar sunulabilir.

Sigara içenlerin sayısında
%3 oranında azalma
Sağlık Bakanlığının talebi üzere Gallup Ajansı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Bulgaristan’da
bir yılda sigara kullananların sayısının %3 oranında
azaldığı ortaya çıkmıştır.
2010 yılında Bulgaristan’da sigara içenler %41
oranındayken, 2011 yılında bu oran %39’a düşmüştür.
Sağlık Bakanlığına göre, sigara kullananların
daha az olmasının sebebi, hükümetin kamuya açık
alanlarda sigara içilmesinin sınırlandırılmasına dair
aldığı önlemlerdir.
Sigarayı bırakanlardan bir bölümü, bu kötü alışkanlıktan vazgeçmelerinin sebebi, kafelerde sigara
içilen ve içilmeyen bölümlerin olduğu ve sigara fiyatlarının pahallı olduğu açıklandı.
Yapılan araştırmaya göre, % 46 olmak üzere, sigara en çok erkekler tarafından kullanılmaktadır.
Ayrıca 26 ile 40 yaş arası insanlardan % 55’i sigara
kullanmaktadır. Sigara kullananlar, günde ortalama
15 sigara içmektedir. Fakat %37’si günde 20 sigara
kullanmaktadır.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sigara kullananlarda % 10’u, 2-3 ay içerisinde sigaradan vazgeçmek istiyor. Araştırmaya göre, sigaradan vazgeçme sebeplerinin başında yüksek sigara fiyatları
yer almaktadır. Sigarayı bırakma sebeplerinden bir
başkası da, kamuya açık alanlarda tamamen sigara
içme yasağı olduğu belirtildi. Gallup Ajansına göre,
Bulgaristan vatandaşlarının % 60’ı açık alanlarda
sigara içme yasağını destekliyor. Bunların arasından
% 70’i sigara kullanmıyor.
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Meslek sevgisiyle yaşamak
Resmiye MÜMÜN

25 yaşındaki Kırcaalili Sadullah Beytullah-Sando, üç yıl
önce “San Stefano” Bulvarında
açtığı “SANDO” kuaför salonunun sahibi. Sando adıyla bilinen genç, 1989 yılında ailesiyle
birlikte Türkiye’ye göç etmiş ve
şimdi iki ülkenin de vatandaşıdır. Genç yaşına rağmen, 9 yıldır kuaförlük yapmakta. Daha
17 yaşındayken Bursa’da çalışmaya başlayarak, Erdal Gürdal
Kuaför ’de 4 yıl deneyim kazanıyor. Aynı zamanda Bursa Çıraklık Eğitim Merkezinde üç yıl
kuaförlük eğitimi alıyor. Daha
sonra Almanya’nın Münih şehrinde yaklaşık 2 yıl mesleğinde
çalışarak ekmeğini kazanıyor.
Sando,“Lise 2’de okulu terk
ettim ve kuaför olmaya karar
verdim. İşimi severek yapıyorum. Gençlerin yapabileceği
işlerden bu işi daha hoş ve
zevkli buldum, o yüzden kendime meslek edinmeyi seçtim”
diye ifade etti.

Sando, modern donatmış
olduğu salonunda kız arkadaşı Kadriye Hikmet ile beraber
çalışıyor. Her gün müşteri sayısının değiştiğini, cumartesi
günleri ise 15’e kadar vardığını
söylüyor. Salonda saç kesimi,
değişik saç modelleri, saç boyama, saç takma veya ekleme
gibi her türlü kadın saç kuaförü yapılıyor. Sando, salona ço-

Sağlık sigortası olmayan
kadınlar artık ücretsiz
doğum yapabilecekler
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ulusal Derneğinden,
sağlık sigortası olmayan kadınların da, diğer sağlık sigortası harçlarını sırasıyla ödemiş kadınlar gibi ücretsiz
doğum yapıp, tüm tıbbi hizmetlerden faydalanabilecekleri bildirildi.
Tüm doğum yapacak kadınlar ikamet adreslerine göre
değil de, istedikleri hastanede çocuğunu dünyaya getirebilecekler.
Ulusal Sağlık Kasası, her doğan bebek için hastaneye
500 leva ödeyecek. Geçen yıla kadar ise kasa Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümlerine bir doğum için 460
Leva sağlıyordu.
Örneğin, kalp hastası veya yüksek tansiyon gibi her
hangi bir riskte bulunan hamile kadınların gözlem altında tutulup, bakımı için klinikler artık 800 Leva alacak.
Ulusal Sağlık Kasası, tıbbi endüksiyonlar üzere yapılan
her kürtaj için 183 Leva verecek. Kadınların kendi isteği
ile yapılan kürtajlar ise onların hesabına olacak.

ğunlukla 15-30 yaş arası genç
bayanların geldiğini paylaştı.
Kırcaalili bayanların genelde
özel günlerde ve düğünlerde
değişik saç modellerini tercih

ettiklerini söyledi. Kuaför salonunun iş saati 9.30 - 18.30
arası. Müşteri olduğunda daha
geç vakitlere kadar çalıştıklarını ifade etti.
Sando’ya bu işten elde ettiği
kazançtan memnun olup, olmadığını sorduk. Genç kuaför,
“Elbette insan çalışınca para
kazanıyor. Ben bu işi yapabiliyorum derse, biraz daha fazla
gayret ederse, kendi belirlediği
fiyatlarla müşterilerini memnun
etmeye çalışırsa, iş yerini çalıştırmaya devam edebilir” dedi.
İş başarısının sırrını ise, “Kuaförlüğü iyice öğrendikten sonra, kendi iş yerimi açmaya hazır
hissettim ve gerek kendi para
birikimimle, gerek ailemden
gördüğüm destekle “SANDO”
kuaför salonunu açmaya karar
verdim. Benim için müşterinin

Ardino “Vasil Levski” Lisesi bio yakıtla ısıtılıyor
Ardino (Eğridere) “Vasil Levski” Lisesindeki sınıf odaları artık
beş yıldır kış mevsiminde biyoyakıt ile ısıtılıyor. Okulun ısıtma
sisteminde talaş ve odun granülleri yakıt olarak kullanılmaktadır. Lise Müdürü Anika Petrova, okulda uygulanan ısıtma
sistemi, Ardino hastanesi ile ortaklaşa hazırladıkları ve Dünya
Bankası tarafından desteklenen
bir proje sayesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Petrova, “Buharlı ısıtma sistemi, kasım ayından mart ayına kadar aralıksız çalışıyor.
Ekonomik kriz zamanında mali
kaynakları tasarruf yapmalıyız.
İlk önceleri okulun ısıtmasında
sıvı yakıt kullanmaktaydık, fakat yüksek petrol fiyatlarından
dolayı 2007 yılında biokütle
kullanmaya başladık. Bio yakıta
geçmemizin en büyük nedeni,
petrol ürünlerinin yüksek fiyatları olmuştur. Dizel yaktığımız zamana kıyasla ısıtma giderlerimiz

düştü. Üstelik bio yakıt çevreyi
de kirletmiyor” diye paylaştı.
Kalorifercilerimiz Tsetsko Minekov ile Mümün Veli, okulda
ve beden eğitimi salonunda
gereken sıcaklık derecelerini
sağlamaktadırlar.
Okulda talaş üretimi için maki-

nelerimiz bulunmaktadır. Sadece odun granülleri yakıtını satın
alıyorlar. Kaloriferciler, kış tatilinden sonra, öğrencilerin okula
geldiği ilk gün, sınıf odalarındaki sıcaklık artı 25 dereceyken,
suyun ise 75 dereceden fazla
olduğunu belirttiler.

16 bin tarım üreticisine mali yardım
Kırcaali
İl
Ta r ı m
Müdürlüğü’nden alınan bilgiye
göre, yaklaşık 16 bin tarım üre-

yardım alacakların sayısı 2000
ile daha fazla. Çiftçilerin, 20072009 geçiş dönemi için ulusal

ticisi 2011 yılı için mali yardım
alacak. Sadece dönüm başına doğrudan doğruya yapılan
ödemeden 6 333 çiftçi faydalanacak. 2010 yılına kıyasla mali

ödeme yapılmasına aday olmaları üzere bu yardımı alacaklar.
Mali yardımların Kırcaali ilinde
25 905 dekar işlenir toprak için
verileceği belirtildi.

Polis memuru olmak için
263 aday başvurdu
Kırcaali Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya
göre, polis dairesindeki 19 işyeri için 263 aday başvurmuştur. Polis memuru olmak isteyen adaylar, Emniyet
Müdürlüğü önünde kuyruklar oluşturdu ve sınava katılmak için saatlerce bekledi. İşe alınacak 1 polis için
22 aday olmuştur. Adaylardan çoğu, bu sınavı iş bulma
konusunda bir fırsat bilerek başvurmuşlardır.
Bazı polis memurlarının emekliye ayrılmasıyla, Emniyet
Müdürlüğü sınav düzenleme gerektiğini duymuştur.
Sınavda ilk 19 sırada kalanlar, dokuz ay sürecek meslek eğitim kursunu bitirdikleri sonra Emniyet Müdürlüğündeki görevlerine başlayabilecekler.

salondan memnun çıkması her
şeyden önce çok önemlidir. Bunun için de müşterilerimiz yapılan saçı beğenmezlerse, tekrar
istedikleri şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tek sözle müşterilerimize saçlarını beğendirene
kadar çaba sarf ediyoruz” diye
ifade etti.
Sando’nun devamlı müşterilerinden 25 yaşındaki Şeregül
Orhan sık sık İngiltere’ye çalışmaya gittiğini, fakat Kırcaali’de
bulunduğu zaman “SANDO”
kuaför salonunu devamlı ziyaret
ettiğini paylaştı. Genç kız, “Hep
bu kuaför salonuna geliyorum,
çünkü Sando’nun çalışmasını
çok beğeniyorum. Saç kesimini profesyonel yapıyor, üstelik
fiyatlar da çok uygun. Bir sözle,
çok memnunum diyebilirim.”

Bu yıldan itibaren tarım üreticilerinin mali yardıma aday
olmaları için noter tasdikli arazi
tapusu, kiralama sözleşmesi ve
başka mülk sahibini kanıtlayan
belge gösterilmesi istenecek.
Amacın ise, beyan edilen arazilerle ilgili tespit edilen suiistimallerin engellenmesi olduğu
bildirildi.
İl Tarım Müdürlüğü’nden, 20
Ocak 2012 tarihine kadar tarım üreticilerinin beyan ettikleri
araziler için mali yardım alıp, almayacakları hakkında malumat
almalarını tavsiye ettiler. Eğer
işlenir topraklar için sahipleri,
yardım sağlanan listede yer
almazlarsa, bunun için Tarım
ve Gıda Bakanına itirazda bulunabilirler ve hakları olan mali
yardımı alabilirler.

Kırcaali Haber
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İvan Kostov: 'Komünist Bulgar rejiminin asıl amacı etnik temizlikti'
Bulgaristan’da komünizm
döneminde Türk ve Müslümanlara karşı yürütülen asimilasyon kampanyasını kınayan
parlamento kararının mimarı
eski Başbakan İvan Kostov,
“Komünist rejimin asıl amacı
kendi hayallerinde gördüğü
tarzda etnik bir temizlik yapmaktı.” dedi.
Bu sebeple, asimilasyon
kampanyası ile Türkiye’ye
göçe zorlanan vatandaşların
Bulgaristan’da bıraktıkları mal
ve mülkleri ile ilgili gelebilecek
tazminat talepleri konusunda
endişe duymadığını söyleyen
Kostov, “Yani amaç mallara
el koymak değil, bambaşkaydı. Bu bakımdan mal varlıkları
kaldığı yerinde duruyor ve gerçek sahiplerine iade edilebilir.
Zaten hiç kimse gidip onların

evlerine girip yaşamaya başlamamıştır, tarlalarını sürmemiştir.” diye konuştu.
Komünizm dönemi yöneti-

minin Türklere karşı giriştiği
insanlık dışı asimilasyon kampanyasının yıllar sonra Bulgaristan parlamentosu tarafından

bir bildiri ile kınanmasının son
derece önemli olduğunu belirten Kostov, “Bulgaristan komünistleri bile, insan hak ve
özgürlüklerine karşı büyük bir
suç işlemiş olduklarının artık
farkında.” dedi. Bildirinin parlamentoda büyük bir oy çoğunluğu ile kabul edildiğine dikkat
çeken eski Başbakan, “Bulgaristan Komünist Partisi’nin
mirasçısı olan, ana muhalefet
Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin
(BSP) milletvekilleri de bu bildiriyi destekledi. Bu demektir ki;
Bulgaristan komünistleri bile,
insan hak ve özgürlüklerine
karşı büyük bir suç işlemiş olduklarının artık farkında.” diye
konuştu. İktidardaki GERB
(Arma) Partisi’nin bildiriye destek vermesinin önemine vurgu
yapan Kostov, “İktidar partisi-

“Küçük Prens” romanı Ardino’da Türkçe okunuyor
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Kadir Yalınkılıç

toine de Saint Exupery’nin
“Küçük Prens”, Lev Nikolayeviç Tolstoy’un “İnsan Neyle
Yaşar”, Nobel ödülü sahibi

neye Türkçe kitap bağışlamak
fikri doğmuştur.
1950 yılında Türkiye’ye göç
etmiş bir Ardinolu torunu olan
genç bilim adamı Kadir Yalınkılıç, “Rodopska İskra 1921”

Halk Kültür Merkezi çalışanları tarafından kendisine gösterilen ilgi ve yakınlıktan etkilenmiş ve öğrencileriyle birlikte
Türkçe basılan kitapları seçip,
Ardino’ya göndereceğini söz

nin, eski siyasî ortağı olan ırkçı
ve aşırı milliyetçi ATAKA partisinin etki alanından çıktığını
görmek de umut verici oldu.”
yorumunu yaptı. Kostov, asimilasyon kampanyası ile ilgili
1989’dan sonra demokrasinin
ilk yıllarında açılan davanın sürüncemede bırakılarak zamanaşımı safhasına getirildiğini
kaydederek bu davanın yeniden ve zaman kaybedilmeden
ele alınması gerektiğini söyledi. İvan Kostov, 1997-2001 arasında başbakanlık görevinde
bulundu. Kostov 1998 yılında
başbakan olarak Türkiye’yi ziyareti sırasında gittiği Bursa’da
Bulgaristan göçmeni Türklerle
bir araya gelmiş ve komünizm
döneminde yaşananlardan dolayı özür dilemişti.

Kırcaali Haber
vermişti.
“Rodopska İskra 1921” Halk
Kültür Merkezi ve Okuma
Evi’nin Genel Sekreteri Leman Koçeva, teşekkür belgesiyle bağış sertifikasını, Kadir
Yalınkılıç’a verilmek üzere
Samsun’a gönderileceğini söyledi.
Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad kasabası canlı
kameralarla gözleniyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinin resmi sitesinden
kasabanın çeşitli yerlerini
gösteren her bir 4 kameraya
gönderme yapılabilir. Böylece Momçilgrad’ın aralıksız
24 saat gözlemi mümkündür.
Sitede, sisteme nasıl giriş yapıldığına dair detaylı bilgi verilmiştir.
Bu fikir, gurbette bulunan
Momçilgradlı vatandaşlar ile
Türkiye’deki çifte vatandaşlar
tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Kamera görüntüleriyle
kasabayı izleyerek, uzaklardaki vatandaşların sıla hasreti
giderdikleri ifade edildi.
Momçilgrad Belediyesi, vatandaşların bu tür bir gereksinimine duyarlılık gösterilmesi,
kameraların alınması için belediye bütçesinden 4 800 leva
sağladı. Momçilgrad Belediye
Başkan Yardımcısı Müh. Sevdalin Ognyanov bu konuda

ve öğrencileri, dünyaca ünlü
yazarlardan 51 kitabı, Ardino
“Rodopska İskra 1921” Halk
Kültür Merkezi ve Okuamevi
kütüphanesine bağışladılar.
Ardinolu okurlar, özellikle
genç nesil, Nazım Hikmet,
Sabahattin Ali, Yaşar Kemal,
Aziz Nesin, Saik Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi
dünyaca ünlü Türk yazarlarının eserlerini okuyabilecekler.
Ayrıca Süleyman Bulut, Aytül
Akal, Sevim Ak gibi birçok
çağdaş Türk yazarının çocuk
kitaplarını da okuma fırsatını
bulacaklar.
Ardinolu kitapseverler, An-

Ernest Hemingway’in “İhtiyar
ve Deniz”, Charles Dickens’in
“David Copperfield” eserleriyle
Jules Verne’nin romanlarını ve
daha birçok dünya klasiklerinin ve ünlü yazarların popüler
çocuk kitaplarını Türkçe olarak
okuyabilecekler.
Bağışlanan kitaplar, kasabada uzun zamandır öğretmenlik
yapan Selahiddin Karabaşev
tarafından kütüphaneye teslim
edildi.
Kadir Yalınkılıç, geçen yaz
Türkçenin okutulmasıyla ilgili
araştırma yapmak üzere Kırcaali bölgesinde bulunmuş. Ardino ziyareti sırasında kütüpha-

yaptığı açıklamasında, “Daha
fazla kamera almak istiyoruz.
Amacımız internet aracılığıyla
yapılan gözlemin daha kapsamlı olarak, kasabada güvenliğin sağlanmasıdır” dedi.
Bu konuda, kasabadaki en
hareketli noktalarının belirlenmesi için emniyet güçleri ve
şehir planlamacıları ile görüş-

meler yapılmıştır. Müh. Ognyanov, yeni kameraların Momçilgrad Belediye bütçesinden
ayrılan paralarla alınacağını
belirtti. Başkan Yardımcısı,
şu aşamada bu tür projelerin
Avrupa Birliği programları tarafından finanse edilmesinin
mümkün olmadığını söyledi.
Kırcaali Haber

Son yerel seçimlerde
Müh. Hasan Azis tarafından kazanılan seçimlerin iptal edilmesi isteği
ile GERB partisi tarafından açılan dava Kırcaali
Belediye Başkanı lehine sonuçlanmıştı. Mahkemenin kararına göre

GERB partisi, Başkan Hasan Azis’e
karşı açtığı ikinci davayı da kaybetti

18.01.2012 tarihli kararı
ile GERB partisinin bu
isteğini reddetti. Böylece iktidar partisi, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’e karşı açtığı
ikinci davayı da kaybetmiş oldu.

GERB partisi Hasan
Azis’i savunan 2 avukatı için öngörülen toplam
5000 levalık mahkeme

masraflarını ödemeye
mahkûm edilmişti. Bu
para miktarını çok yüksek gören GERB par-

tisi kararı Yüksek idari
mahkemesine götürerek
azaltılmasını istemişti.
Yüksek idari mahkemesi
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Hasan Azis, kardeş Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Adem
Dalgıç’ı makamında ağırladı
Resmiye MÜMÜN

Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Adem Dalgıç başkanlığında bir heyet kardeş

Kırcaali Belediyesini ziyaret etti. Görüşme sırasında
önümüzdeki dört yıl içerisinde kardeş belediyeler
arsında ikili ilişkilerin geliş-

tirilmesi konuşuldu. Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, üçüncü döneminde de iki belediye yönetiminin işbirliği yapıp, kültür,

eğitim, sosyal faaliyetler,
spor ve başka alanlarda
ortak projelerin gerçekleştirme arzusunu belirtti.
Dr. Adem Dalgıç, Kırcaali

meslektaşının seçim başarısını kutladı ve başarılı bir
yönetim dönemi diledi. Sayın Dalgıç, iki belediyenin
vatandaşları arasında yakın
ilişkiler kurulmasına yönelik
aktif çalışmaların devam etmesi ve faydalı girişimlerin
gerçekleştirilmesi için çaba
sarf edileceğine kanaat getirdi.
Belediye Başkanlarının görüşmesinde,
Türkiye’den yeni yatırımcıların Kırcaali’ye getirilmesi
ve bu şekilde yeni işyerlerinin açılması konusu önem
kazandı. Bu bağlamda,
Sayın Azis, sanayinin gelişmiş olduğu Türkiye’deki
bazı belediyelerde, yatırımcılar çekmek amacıyla
Kırcaali’nin tanıtımı yapılması fikrini öne sürdü. Görüşmede, doğalgaz alt yapı
çalışmaları ile içme suyu

borularının değiştirilmesi
her iki belediyenin de gündeminde olduğu anlaşıldı.
Gelen Tekirdağ heyetinde,

Tekirdağ Belediye Başkan
Yardımcısı Haldun Güler ile
bazı diğer belediye etkilileri
de yer almaktaydı.

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

İki saat uzaklıkta iş imkanı!!!

Türkiye ve Dünyada Tıp
alanındaki her türlü gelişmeyi yakından takip eden
ve hastalarına yarar sağlayacak biçimde uygulamaya koyan Özel Medikent
Hastanesi çağdaş tıp biliminin sağladığı tüm bilgi
ve olanakları, tıp ahlaki ilkeleri çerçevesinde ve en
üst düzeyde tanı, tedavi
ve takip hizmetlerini misyon edinerek, hastalarına
hizmet vermektedir.
Özel Medikent Hastanesi Bulgaristan/ Kırcaali’ye
yaklaşık 215 km uzaklıkta olarak Fizyoterapist,
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, Röntgen Teknisyeni alımları yapmaktadır. Özel Medikent Hastanesinde lojman olanağı
mevcuttur.
Özel Medikent Hasta-

nesi 3 Kasım 2008 tarihinden itibaren Kırklareli/
Lüleburgaz'da hizmet vermeye başlamıştır. 10.000
m2 alan üzerine kurulu
Özel Medikent Hastanesi
8.000 m2 kapalı alanda
toplam 61 yatak kapasitesi ve 240 personeli ile

Trakya halkına hizmet
vermektedir.
Sizde Özel Medikent
Hastanesi ailesine katılmak isterseniz +90 288
417 50 50 numaralı telefondan ve info@medikent.com.tr adresinden
bize ulaşabilirsiniz.

Kırcaali Haber
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