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

Balkan Şehitleri Edirne’de anıldı
Balkan Savaşları sırasında şehit düşenler,
Edirne’deki tarihi Sarayiçi bölgesinde düzenlenen törenle anıldı.
I ve II. Balkan Savaşları’nda Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleriyle yapılan
savaşta çok sayıda insan hayatını kaybetti.
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Hasan Azis’e karşı açılan dava düştü
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
yaptığı basın toplantısında “Su Aynası” projesiyle ilgili Yüksek Temyiz
Savcılığı’nın kendisine
karşı yürüttüğü soruşturma suç teşkil edecek
kanıt bulunamaması
gerekçesiyle sonlandırdığını bildirdi. Başkan,
“Su Aynası” projesinin
gerçekleştirilmesiyle ilgili 24 dekarlık bir arazinin kamulaştırılması için
“Ustra Holding” şirketine
yüksek fiyat ödenmesini
isteyerek, iki bakanlığı
yanıltmaya teşebbüs

iddiasıyla yargı önüne
çıkmıştı.

Sevinci gözlerden kaçmayan Başkan Azis sav-

T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail
Aramaz, Rusçuk Valisiyle görüştü

T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, beraberinde T.C. Burgas
Başkonsolosu Cem
Ulusoy ile Rusçuk Valisi Stefko Burdjiev’i
makamında ziyaret
etti. Vali Yardımcısı
Vesko Marinov ile Türk
elçiliğinden diplomatların da yer aldığı görüşmede en yakın za-

manda Bulgaristan’dan
Türkiye’ye canlı hayvan
ve büyükbaş hayvan eti
ihracatının canlandırılacağı açıklandı.
Sayın Aramaz’ın ifadesine göre Türkiye Tarım
Bakanlığından bir grup,
konuyla ilgili son detaylaştırmalar yapılması

Devamı 5’de

cılığın kararını, “Bir an
bile Bulgaristan yargısının tarafsız olmasından
şüphe etmedim. Sonuna
kadar inandığım tek kurum yargıdır” diye yorumladı. Hasan Azis, suçsuz
olduğuna dair savcılığın
karar vermesinden önce,
suçsuz olduğuna inanarak, desteğini gösteren
Kırcaalilere teşekkürlerini sundu. Başkan
Azis, sıkıntılı günlerinde özellikle Kırcaali Hıristiyan Cemaati Lideri
Peder Petar Garena ile
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’e verdikleri destekten dolayı şükranlarını
ifade etti. Kendi aleyhine

suç duyurusunda bulunulmasına rağmen Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) kendisini Kırcaali
Belediye Başkan adayı
olarak göstermesinin büyük bir destek olduğunu
belirtti.
Hasan Azis, “İki yıl süren bu soruşturma, tarihi
bir soruşturmaydı. Bana
yapılan psikolojik baskıya karşı dayandım,
çünkü Kırcaali halkının
daima yanımda olduğunu biliyordum. Suçlu
olduğu iddia edilen birine karşı ülkedeki hukuk
uygulamasında eşi benzeri olmayan bir destek
vermelerinden dolayı
Kırcaalilere çok teşekkür ederim. Bu insanlar
Sofya’ya hakimlere bas-

kı yapmak amacıyla değil, sivil destek vermek
için geldiler. Böylece,
Kırcaali’de birlik olduğunu tüm Bulgaristan’a
göstermiş olduk. Soruşturmanın sonlandırılması
sadece benim değil, tüm
Kırcaali’nin meselesidir ve benimle beraber,
Kırcaali de bu davayı
kazandı. Şimdi daha
büyük özgüvenle Kırcaali için çalışacağım” diye
paylaştı.
Sayın Azis, “İki yıl süren
soruşturmadan sonra da
“Su Aynası”na baktığım
zaman simamı berrak
olarak görebiliyorum,
umarım diğerleri de öyle
görürler” diye suç duyurusunda bulunanlara
göndermede bulundu.

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
Dereceye girenlere:
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar
II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
Yapıtlar 15 Nisan 2012 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

Вестник „Кърджали Хабер”
Бул. България № 53, ет. 2, офис 10
Кърджали 6600
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Balkan Şehitleri Edirne’de anıldı
Balkan Savaşları sırasında şehit düşenler,
Edirne'deki tarihi Sarayiçi bölgesinde düzenlenen
törenle anıldı.
I ve II. Balkan
Savaşları’nda Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleriyle yapılan savaşta çok
sayıda insan hayatını
kaybetti. Yurdun değişik
illerinden gelerek bölge
savunmasında şehit düşenler, her yıl 26 Mart tarihinde anılıyor. Anma törenleri tarihi Sarayiçi’nde
bulunan Balkan Şehitleri
Anıtı önünde yapılıyor.
Balkan Savaşları’nın
100. yılında şehitler için
düzenlenen anma etkinliklerine Edirne Va-

lisi Gökhan Sözer, 54.
Mekanize Piyade Tugay
Komutanı Tuğgeneral

Cengiz Demirci, Belediye
Başkanı Hamdi Sedefçi,
çok sayıda sivil ve askeri

Sunay Hasan, Belediye Meclis Başkanları
Derneği Başkan Yardımcısı seçildi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclis Başkanı
Müh. Sunay Hasan, Belediye Meclis Başkanları
Birliği (NAPOS) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi. 22 Martta
Plovdiv’de düzenlenen
Genel Kurul toplantısında Sliven Belediye
Meclis Başkanı Sonya
Kelevecieva da Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı seçilirken, Sozopol
Meclis Başkanı Krasimira Germanova Yönetim
Kurulu Başkanı seçildi.
Genel Kurulda Mezdra
Belediye Meclis Başkanı Müh. Delyan Damyanovski, İcra Kurulu
Başkanı görevine getirilirken, NAPOS yönetimine Kırcaali ilinden
Çernooçene Belediye
Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer de seçil-

di. Gaziömer, NAPOS
Kontrol Kurulu Üyesi
oldu. Genel Kurul, NAPOS Kontrol Kurulu
Başkanı olarak Sviştov
Meclis Başkanı Svetlana Georgieva’yı seçti.
Düzenlenen toplantıda, Birliğin geçen yılki faaliyetlerine ilişkin
rapor sunuldu ve 2012
Yılı Bütçesi kabul edildi.
NAPOS üyeleri, beledi-

ye idarelerine devlet bütçesinden aktarılan payın
azaldığını, dolaysıyla
da yerel meclis bütçelerinin de azaldığını dile
getirdiler. Ülke genelinden toplantıya katılan
yaklaşık 150 Belediye
Meclis Başkanı, “Katı
Atık Modern Ayrıştırma
Tesisleri”ni incelediler.
Kırcaali Haber

erkan katıldı.
Şehitliğe çelenklerin
konulması, saygı duruşu

ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Edirne
Müftü Yardımcısı Mehmet Karahan tarafından
şehitler için dua edildi.
Askeri manga tarafından
yapılan saygı atışından
sonra savaşlarda şehit
düşenlerin isimlerinin
bulunduğu levhalara karanfil bırakıldı.
OSMANLI'YA K ARŞI
BİRLEŞTİLER
Osmanlı devletinin Balkanlardaki varlığına son
vermek amacıyla Rusya
ile anlaşan Bulgaristan,
Sırbistan, Yunanistan
ve Karadağ krallıkları, 8
Ekim 1912 yılında saldırıya geçti. Bulgar ordusu,
Çatalca’ya kadar ilerleyerek İstanbul yakınlarına

ulaştı.
Ancak Bulgaristan'ın
daha fazla toprak almasını kabul etmeyen
Yunanistan, Karadağ,
Sırbistan ve I. Balkan
Savaşı'nda yer almayan Romanya Krallığı,
Bulgaristan'a karşı savaş
açtı. Balkan devletlerinin
ortak saldırısı sonucu
üst üste yenilgiler alan
Bulgaristan, doğudaki
birliklerini batı cephesine çekmek zorunda kaldı. Bulgaristan’ın düştüğü
durumdan faydalanan
Osmanlı ordusu, Edirne
ve Kırklareli dahil olmak
üzere, kaybettiği topraklarının bir bölümünü geri
almayı başardı.
Kırcaali Haber

Sofya'dan Trakya Üniversitesi
Rektörü Duran'a fahri doktorluk

Sofya'daki Devlet Kütüphane Araştırmaları ve
IT Teknolojisi Üniversitesi
(UNİBİT), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Enver Duran'a törenle
fahri doktora unvanı verdi.
Törende konuşan UNİBİT Rektörü Prof. Dr.
Stoyan Dençev, Prof. Dr.
Duran'ın, UNİBİT'in itibarının artırılması, bilim ve
eğitim alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki
katkısından dolayı fahri
doktorluğa layık görüldüğünü söyledi. Prof. Dr.
Enver Duran da Bulgarca
yaptığı konuşmasında,
''Balkanlar'da kültürel
ilişkilere destek veriyoruz'' dedi.
Bulgaristan ile bağının
çok yakın olduğunu ifade eden Duran, dedelerinin bu ülkedeki Şumnu
ve Kazanlık kentlerinden olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz
da büyükelçilik olarak
Bulgaristan–Türkiye iliş-

kilerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurguladı. Aramaz, Bulgaristan’da okuyan 8 bin Türk öğrencinin
iki ülkeyi bir araya getiren
güçlü etkenlerden biri olduklarının altını çizdi.
Prof. Dr. Duran, üniversitenin şeref defterini de
imzaladı. Duran, deftere
şunları yazdı: ''Bulgaristan ve Türkiye arasında-

sek, değerli meslektaş
ve arkadaşım Pof. Dr.
Dençev'e ne mutlu. Bu
unvan iki üniversite arasındaki ilişkileri ölümsüzleştirir.''
Trak ya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Enver
Duran, Türk gazetecilere
yaptığı açıklamada da,
amaçlarının kültür bağlamında ortak değerleri
bulup barışa katkı sağla-

ki dostluk, kardeşlik ve
barışa eğitim alanındaki
halkayı da ekleyebilir-

mak olduğunu söyledi.
AA

Engelli yaşlılar için huzurevi kurulacak

Kırcaali Belediye Meclisi’nin oturumunda, Belediyenin 2011- 2015 Dönemi Gelişim Programı görüşüldü. Meclis oturumunda, 2015 yılına kadar eski Verem Hastalıkları Dispanseri binasında engelli yaşlılar için bir huzurevi kurulması kararı alındı.
Kırcaali Belediye Başkanı. Hasan Azis’in de desteklediği teklif, bağımsız meclis
üyesi Dr. Marin Muhtarov tarafından sunuldu. Dr. Muhtarov teklifinin nedenlerini,
“ Engelli yaşlılar için Kırcaali’ye en yakın huzurevi Stara Zagora’da bulunmakta
ve oraya kabul edilmek için uzun süre beklenmektedir” diye belirtti.
Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) Meclis Grubu, Kırcaali’de yeni bir spor salonu
inşa edilmesi için, Belediyenin 2011 -2015 Gelişim Programında planlanması
istenildi.
GERB partisi grubu ise, yerel çiftçileri teşvik etmek için belediye tarım arazilerinin 10 yıl süreyle onlara kiralık verilmesini teklif etti.
Kırcaali Meclis Başkanı Raif Mustafa, “Programla ilgili teklifler kabul etmeye
devam edeceğiz ve gelecekte de güncellenmesi mümkündür” diye belirtti.
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Bakan Sergey İgnatov: "Ülkedeki kaliteli üniversite sayısı 13"
Ülkedeki yüksek üniversiteler sistemini inceleyen Dünya Bankası eğitim uzmanları, üniversite
sayısının düşürülmesini
isterken, yüksek eğitimin gelişimi için strateji
bulunmadığını savundu.
Ülke genelindeki 51 üniversiteden 37’si devlete
ait üniversite konumunda
bulunuyor. Eğitim Bakanı
Sergey İgnatov, üniversite sayısının düşürülmesi
önersine olumlu baktığını, ancak siyasi yönde
bir iradenin olmadığını
ve idari olarak bunun
m ü m k ü n o l m a dı ğ ını
aktardı. Üniversitelerin
Meclis kararı ile açıldığını ve özerk bir yapıya
sahip olduğunu belirten
Bakan, meclis ve meclis
dışındaki tüm siyasi lobilerin bunun olmaması
yönünde birleşeceklerini
iddia etti. Üniversitelerin
birleştirilmesinin üniversitelerin isteği ve reyting
sistemi ile yapılabileceğine işaret eden Bakan,
yeni reyting sisteminin
hazır olduğunu aktardı.
Üniversitelerin durumu
hakkında da bilgi veren

Sergey İgnatov
Bakan, ülkedeki 3-4 üniversitenin araştırmacı
üniversite olduğunu, fakat üniversitelerin büyük
bölümünün bir şeylerin
eğitiminin verildiği yerler
olduğunu aktardı. Bakan
İgnatov, ülkedeki güçlü
üniversitelerin sayısının
ise 12-13 arasında olduğunu belirtti.
D ünya B ankası’nın
araştırmasına göre, öğrenci sayısı son on yılda
yüzde 10 arttı. Öte yandan liseyi bitiren öğrenci
sayısı yüzde 13 azaldı.
19-23 yaşları arasındaki
gençlerden yüksek eğitime kayıt yaptıranların net
sayısı 2010 yılında yüzde
41 olarak belirtildi. 2011

yılında 4 bin 800 öğrenci, öğrenci kredisi kullanırken, 16 bin öğrenci
devlet yardımı aldı.
Üniversite mezunlarının yarısı, üniversite
gerektirmeyen işte çalışıyor
Üniversite eğitiminin rekabet gücünün arttırılması için nasıl yol izlenmesi
gerektiği yönündeki konferansa katılan Açık Toplum Enstitüsü Başkanı
Georgi Stoyçev, üniversite mezunlarının yarısından fazlasının üniversite
eğitimi gerektirmeyen işlerde çalıştığını savundu.
Üniversite mezunlarının
yüzde 43’ünün ise üniversite eğitimi gerektiren
işlerde çalıştığı savunuldu. Son beş yılda istihdam piyasasına 226 bin
üniversite mezununun
dahil olduğu, en fazla
mezunun ise ekonomi,
idari yönetim ve idarecilik bölümlerinden geldiği
belirtildi. Ekonomi bölümünden mezun olanların
sayısının, mühendislik
ve diğer bölümlere kıyasla 55 bin daha fazla
olduğu kaydedildi. Sağlık

ve bilgi teknolojileri alanında uzmanların yüzde
60’ı ile yüzde 90’ı eğitimlerine uygun işlerde
çalıştığı belirtildi. Sanayi
sektöründe ise eğitimlerini yapanların oranının
yüzde 16 ile yüzde 30
oranında olduğu belirtildi.
Üniversite mezunlarının
yüzde 70’i ülkede kalırken, tıp, turizm ve sanat
mezunlarının yüzde 4560’ı ülke dışına çıkıyor.

4 olarak kaydedildi. En
az işsizlik kamu sektörü,
sağlık ve bilgi teknolojileri alanında, en yüksek
ise tarım ve turizm sektöründe bulunuyor. Araştırmaya göre en fazla gelir
getiren sektörler kamu
sektörü, maden sanayii
ve bilgi teknolojileri iken,
en az gelir getiren sektörlerin sosyal hizmetler
olduğu aktarıldı.
Eğitim Bakanı İgnatov,

Tıp mezunlarından her
iki kişiden birinin ülkeyi
terk ettiği aktarıldı. Ülke
genelinde işsizlik oranı
yüzde 10 iken, üniversite
mezunu gençler arasında işsizlik oranı yüzde

piyasanın ihtiyaçlarını
devletin değil üniversitelerin takip etmesi gerektiğini ve talebe cevap
vermeleri gerektiğini kaydederken, iş dünyasının
yüksek eğitimden aldığını
üniversitelere yatırım ile
geri çevirmesini istedi.
Piyasalar, üniversite
reytingini takip ediyor
Üniversiteler arası reyting araştırmasına göre,
en çok talep alan bölüm
mezunlarının daha kolay
iş bulduğu, fizik ve kimya
gibi bölümlerden mezun
olanların ise kolay iş bulamadığı, bulsalar dahi

Miladinovo okulunda ikinci bir bilgisayar odası açıldı

Geçen hafta Miladinovo
(Dedeler) “Hristo Botev”
İlköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri gerçek bir bayram yaşadılar.
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Kırcaali Eğitim Müdürü Grozdan
Kolev ile Kırcaali Belediye Meclis Başkanı Raif
Mustafa okulda açılan
ikinci bilgisayar odasını,
Hristo Botev’e hasredilmiş yenilenen köşesini
ve okul hayatını tanıtan
bir panonun açılış kurdelesini kestiler. Törene,
Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Belediye Eğitim
Dairesi Başkanı Şirin Süleyman, Miladinovo okulunun sponsorlarından
biri olan “Ekip Holding”
şirketinin sahibi Müh.
Cevdet Adem ve veliler
katıldılar.
İkinci bilgisayar odası,
Kırcaali’nin Türkiye’den
kardeş Bursa Osmangazi
Belediyesi tarafından hediye edilen 10 dizüstü bilgisayarla donatılmıştır.
Okul müdürü Bayram
Hüseyin öğrencileri ve
konukları selamlama konuşmasında, Miladinovo
“Hristo Botev” İlköğretim
Okulu, Belediye çapın-

düşük maaş aldığı tespit
edildi. Teknik bölümlerin
de iş bulma bakımından
sorun yaşadığı aktarılıyor. Üniversiteler arasında en yüksek reytinge
Sofya Üniversitesi sahip. 2010 yılından sonra ülke genelinde ikinci
kez yapılan sırlamada,
49 kritere göre en fazla
100 puan veriliyor. Reytinglerin oluşmasında
hem objektif veriler, hem
de son 5 yılda üniversiteden mezun olanların
düşünceleri baz alınıyor.
Sofya Üniversitesi tüm
kriterlerde birinci olurken, ardından Amerikan
Üniversitesi göz dolduruyor. 26 üniversiteyi kapsayan sırlamada, listenin
alt sıralarında yer alan
okuldan mezun olanların,
daha yüksek reytinge sahip üniversiteden mezun
olanlara göre çok daha
zor iş bulduğu belirtiliyor. Bu da işverenlerin,
kriz zamanında kadrolara karşı gösterdikleri
seçiciliği ortaya koyuyor.
Reytingler, kimya ve fizik gibi pozitif bilimlerin,
iş piyasasında yeterince rağbet görmediğini
açıklıyor. Uluslararası
düzeyde en çok prestijli
gözüken bu bilim dalları,
Bulgaristan’da az gelir
getiriyor. Bu konuda da
Sofya Üniversitesi mezunları, diğerlerine göre
iş bulmakta iki kat daha
fazla imkana sahip bulunuyor.

Önümüzdeki eğitim
yılında üniversite
masrafları artıyor

da ilk bilgisayar odasını
öğrencilerin hizmetine
açan, öğrencilere ilkokul
üniforması uygulayan,
ekonomik krize rağmen
aralıksız çalışan yemekhanesi olan köy okulu
olduğunu belirtti. Müdür,
“Şimdi ikinci bilgisayar
odası açılması bakımından da tek köy okuluyuz”
dedi.
Bayram Hüseyin, okulda yeni edinimler olmasına katkıda bulunan
herkese teşekkür etti ve
eğitim kurumunun eğitimöğrenim sürecinin kalitesi

ve etkisinin yükseltilmesi,
öğrencilerin eğitimini devam etmeleri için elinden
geleni yapacağına söz
verdi.
Konuklar öğrencileri,
okul yönetimi ve velileri,
elde ettikleri yeniliklerden
dolayı kutladılar. Belediye Başkanı Hasan Azis,
Miladinovo okulunun aktif ve sürekli gelişen bir
okul olarak başarılarından duyduğu sevinci dile
getirdi. Başkan Azis, okul
yönetimini profesyonel ve
özverili çalışmalarından
dolayı tebrik etti.

Kırcaali Eğitim Müdürü
Grozdan Kolev, okulda
edindiği güzel izlenimleri
ifade etti ve bütün bunlar,
bir yönetici olarak okul
müdürünün girişkenliği
ve becerileri olmadan,
sponsor ve kurumların
mali destek sağlamaları için yolunu bulmadan
mümkün olmadığını ileri
sürdü.
Miladinovo öğrencileri,
hazırladıkları şarkılı ve
danslı bir programla gelen konukları selamladılar.
Kırcaali Haber

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son günlerde önümüzdeki eğitim yılı için düzenlemeler yaptığı bildirildi. Bu
düzenlemelerin ilk sırasında üniversitelerin maddi
durumları hakkında olduğu öğrenildi. Bu duruma
göre önümüzdeki eğitim yılında özellikle meslek
dallarındaki sömestr ücretlerinin zamlanması öngörülüyor. Şu aşamada gelen haberlere göre yapılacak zamların farklı meslek dallarına göre 5-100
leva arasında olması bekleniyor. Şumen, Plovdiv
ve Ruse üniversitelerindeki yıllık eğitim aidatlarının
390 – 840 leva olması bekleniyor. Üniversitede bilişim okumak isteyen öğrencilerin ortalama 600 leva
gibi bir ücret ödemeleri gerekirken, tiyatro sanatı
dalında eğitim görmek isteyen öğrencilerin ise ortalama 1150 leva gibi bir parayı gözden çıkarmaları
gerekecek. Yapılacak bu zamlardan sonra öğrencilerinin ciddi sıkıntılar çekmeleri bekleniyor. Ayrıca
son zamanlarda eğitimin pahalılaşmakta olduğu
gözlenirken, üniversitelerdeki öğrenci sayılarında
azalma olacağı bekleniyor. Şu anda dahi maddi
imkânsızlıklardan dolayı birçok üniversite öğrencisi
ya eğitimlerini yarıda bıraktılar, ya da eğitimlerine
ara verme mecburiyetinde kaldılar.
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Ardino hastanesinin geleceği tartışıldı
Saffet EREN
Ardino / Eğridere/ Belediye Meclisi’nin yaptığı oturumu gündemine
önceden ilan edilen 15
maddeye Belediye Başkanı Resmi Murat’ın teklifi üzerine bir tanesi daha
eklenince 16 konu girdi.
Dr. Kaloyan Persenski’nin
kasaba hastanesinin durumuyla ilgili bilgi vermesi
üzere en çok tartışmalara
neden olan konu oldu.
Dr. Persenski, “Hastane faaliyetini sürdürmeye devam etmesi için 60
hasta yatağıyla şu anki
statüsünü koruması gerekiyor. Yılbaşından beri
ticari kuruluşta hizmet
eden hekimler, Sağlık Kasasının ödemesi gerektiği

klinik yollardan 150 000
leva kazanç elde edilmiş,
fakat kasa bu paradan
ancak 50 000 leva öde-

miştir” dedi.
Hastanenin aylık bütçe açığı yaklaşık 15 000
leva. Şu anda 64 296 leva

Öğrenciler, Ardino nehri
yatağını temizlediler
Ardino (Eğridere) “Vasil
Levski” Lisesi öğrencileri,
kasabanın merkez kısmındaki Ardino nehrine
atılan çöpleri temizlediler. Öğrenciler, bir saat
içinde 50 çuvaldan fazla
atık topladılar ve belediye
tarafından sağlanan bir

kamyona yükledikler.
Öğrencilerin girişimi,
“Bahar Kokusu” başlığı altında ve kasabanın
temizlenmesi dahilinde
yapıldı. Temizlik kampanyasına katılanlar,
Zoya Paşova, Bahtiyar
Hocov ve Sevda Palazova yönetmenliğinde
faaliyet sürdüren “Vasil Levski”Lisesi “Doğa
Dostları”, “Asil Yürek” ve
“Geçmişe Saygıyla, Geleceğe Bilgiyle” Kulüplerine üye öğrencilerdi. Girişime katılan herkese özel
olarak Ardino Belediyesi
tarafından sağlanan eldiven ve çuval dağıtıldı.
Günün erken saatlerinde okulun bahçesi toplu
temizlemeye katılmak
isteyenlerle doluydu.

Temizlik girişimine, okul
müdürü Anika Petrova
ile okulun tüm öğretmenler katıldı. Katılımcılar,
dört gruba ayrıldılar ve
bu şekilde nehir yatağından başka, yeni “Nilüfer”
parkını, “Arteks” şirketine
giden yolu ve okulun bah-

çesini de temizlediler.
Çalışmalar sonucu yüzlerce izmarit, plastik atıklar, araba lastiği ve boş
şişeyle dolu torbalar toplanıldı. Öğrenciler, yaptıkları çalışmadan memnun
oldular, fakat şehrin her
yerinde çöp kovaları varken, nehir yatağında ve
merkez parkta her türlü
çöplerin atılmasına bir
anlam veremediler.
Kampanyaya katılanlar,
“Ardino çok güzel bir şehir
ve biz temiz bir çevrede
yaşamayı hak ediyoruz,
bunu sağlamak da hepimizin borcu!” dediler.
Öğrencilerin girişimine
evlerini, çatı bölümlerini,
bodrum katlarını, apartmanlar arası alanları, ev
bahçelerini temizleyen

vatandaşlar da katıldılar.
Bununla beraber, kasabanın merkez kısmındaki
sokaklar, Belediye ekipleri tarafından yıkandı, kışın yollara serpilen kum
toplandı.
Temizleme girişimine,
“Pirin” ile “Drujba” sokak-

ları sakinleriyle “MVR”
apartmanlarının tüm sakinleri de katıldılar. Temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlardan biri
olan Yordanka Ayanova,
“Çocukların gerçekleştirdiği girişime saygı duymak lazım. Yetişkin insanlar gençlerden örnek
alsınlar. Bu tür daha çok
girişimler düzenlensin ve
her isteyen katılsın. Bu
şekilde kasabamız daha
temiz ve yaşamak için
daha güzel bir yer olacak” dedi.
“ Dr ujba” apar tmanı
yönetmeni Stefan Yavorov, “Vasil Levski” Lisesi
öğrencileri Ardinolulara
iyi bir örnek verdiklerini
paylaştı.
Güner ŞÜKRÜ

borcu mevcut, yıl sonunda ise yaklaşık 400 000
leva açığı olması bekleniyor. Yılbaşında sağılık
kurumunun personel kadro yapısında değişiklikler
yapılmış ve kadro sayısı
92 kişiden 78’e düşürülmüştür.
Uzun süren müzakerelerden sonra yerel meclis üyeleri, hastane için
optimizasyon programı
hazırlanmasına ve ona
göre hareket edilmesi
hususunda görüşünü benimsediler. Tartışmalar
sırasında Dr. Persenski,

hastanenin sorunlarıyla
ilgilenip, çözüm yolları
aranmasında yardımcı olduğu için Belediye
Başkanı Resmi Murat’a
teşekkür etti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Üyelerinin yeni oluşturdukları
Meclis Grubu Başkanı
A ziz Murat, “Sadece
eleştirmek yetmiyor, kendi
aramızda sorumlulukları
paylaşmayı öğrenmeliyiz”
dedi. Ardino Meclisindeki
toplam 21 Meclis Üyesinden 15’i HÖH Grubunda
yer alıyor. Muhalefeti
oluşturan Meclis Üyeleri
bundan dolayı rakiplerini
tebrik ettiler ve gelecek
oturum için kendi grubunu kaydedeceklerini açıkladılar.
Oturumda onaylanan
gündem üzere 2012 yılı
için Meclis Kurulu’nun
Faaliyetine İlişkin Plan
Programı ve 2012 yılı
Çocuk Koruma Programı
kabul edildi. Bundan başka Meclis Üyeleri, Kırsal
Bölgelerin Kalkınması
Programı üzere onaylanan Ardino Belediyesinin
Yerel Gelişim Stratejisine
uygun hazırlanan “Dolno
Prahovo-Levtsi-Bogatino

Belediye Yollarının Tamiratı ve Rehabilitasyonu”
projesinin “Ardino-Yerel
Girişim Grubu” derneğine
sunulması kararı üzere fikir paylaştılar.
Belediye sınırları içinde
bulunan konutların sayısının, türünün ve yerinin
belirlenmesi ve özel Belediye mülkiyetine ait konutların satılış prosedürünün
açılmasına ilişkin teklif
de kabul edildi. Belediye
Başkanı Resmi Murat,
Belediye arazi fonundaki
özel belediye mülkiyetinden tarım arazilerini
yönetme ve onlarla ilgili
hüküm vermeye ilişkin
yıllık programın güncellenmesini istedi.
2012-2020 yılları için
Ardino Belediyesinde
ulaşım ve trafiğin iyileştirilmesi için bir program ve
onun icra edilmesi kabul
edildi. Meclis Üyeleri 2011
yılında halk kültür merkezlerinin faaliyetlerine
ilişkin raporlar üzere düşüncelerini dile getirdiler.
Oturumun gündeminde
en son Ardino Belediyesinden bazı vatandaşlara
mali yardım sağlanması
teklifi ele alındı.

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren
doğal gaz ve ısıya zam yapıldı

1 Nisan 2012 tarihinden
itibaren ülkenin değişik
bölgelerinde doğal gaza
yaklaşık % 13, ısıya %4
ila %12 arasında zam
uygulanıyor. Bunu enerji ve su ayarlama devlet
komisyonu kararlaştırdı.
Bulgar ‘ Bulgargaz’ şirketi doğal gaza %26 zam
getirilmesini istedi, fakat
komisyon bunu kabul
etmedi ve taviz vererek
bu kararı aldı. Komisyon
Başkanı Angel Semerciev kararı yorumlarken,
‘Gaz şirketinin tam şimdi
mali durumunu iyileştirme zamanı değildir’
dedi.
Doğal gaz fiyatlarının
artmasının nedenleri finansal nedenlerdir. Devlet ‘Bulgargaz’ şirketinin
ekonomik durumu kötü,
ödemelerde zorluk çekiyor, fakat iflas eşiğine
ermemiştir. Bunu şirket
müdürü Dimitır Gogov
iddia ediyor. Doğal gaz
fiyatlarına getirilen şimdiki zam Rus doğal gaz
için harcamaları kapatmayacak. Bundan dolayı memnuniyetsizlik var
şirkette. Rus ‘Gazprom’

şirketinin tarifeleri %1015 indirmesi için görüşmeler sürdürülüyor, fakat
1 Temmuz tarihinden itibaren yeni zam istenmesi gerekecek.
En büyük darbe endüstri sektörü üzerindedir.
‘Bulgargaz’ şirketi devlet şirketidir ve endüstri
alanının başka alternatifi
yok. Doğal gaz Bulgar
işletmeleri için oldukça
pahalıya mal oluyor ve
bundan dolayı küçük ve
orta ölçekli şirketlerin
çoğu iflas edecek. Uzmanlar bu şekilde yorum
yaparken, bunun ise iş
gücü piyasası üzerinde
etkisi olacağını ve işsizliğin artmasına sebep olabileceği uyarısında bulundular. Bundan başka
doğal gaz fiyatının devlet
tarafından belirlenmesi
ve sürekli artması Bulgar şirketlerinin rekabet
gücünü zedelemektedir.
Mallar pahalılaşacak,
bundan dolayı tüketim
daralacak, ihracatçıların
ise doğrudan zarara çalışması gerekecek.
Branşt an uzmanlar
topluma açık tartışmalar

sırasında pahalı Rus doğalgazın alternatifi komşu ülkelerle doğalgaz
sistemler arası irtibatların
kurulması olabileceğini
ileri sürdü. Böylece ülkemiz başka kaynaklardan
bu hammaddeyi alabilir. Böylece Bulgaristan
sadece Rus doğalgaza
bağlı olmayacak, bundan dolayı fiyatlar da düşecek.
Bulgaristan topraklarından elde edilen doğalgaz
miktarının artırılması da
fiyatları etkileyebilir. Doğalgaz fiyatlarının artmasının durdurulması
için ekonomi bakanlığı
‘Bulgargaz’ ve ‘Gazprom’ arasında fiyatların
düşürülmesine ait görüşmelere siyasi destek
ifade etmelidir. Ekonomi,
enerji ve turizm bakan
yardımcısı Valentin Nikolov, bunu söylerken
Bulgaristan topraklarında
doğalgaz kaynaklarının
araştırılmasının yoğunlaştırılması ve aynı zamanda doğalgaz nakliyatının de çeşitlendirilmesi
gerektiğini bildirdi.
Kırcaali Haber
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“Benim de Bir Ailem Var” başlıklı projenin giriş konferansı yapıldı
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesinde ailelerin
bakıma muhtaç çocukları
evlerine kabul edecekleri
“Benim de Bir Ailem Var”
başlıklı projenin başlangıç konferansı gerçekleşti.
Momçilgradlılara ve köy
muhtarlarına proje tanıtımı yapıldı, ayrıca ilgili kişiler evde çocuk bakma
hizmetinin neden ibaret
olduğu, çocuk bakmayı
üstlenecek olan ailelerin
ne gibi istemleri yerine
getirmeleri hakkında bilgi aldılar.
Belediye Başkanı Akif
Akif yaptığı konuşmada
şunları dile getirdi: “Anne
babasız olan veya anne

babası olup, ailelerinin
onlara bakma imkânı

olmayan çocuklara ev
ortamında büyümele-

rini sağlayacak ortam
yaratmak bizim için çok

Çevreci öğrenciler fidan diktiler
21 Mart Uluslararası
Ormancılık Günü vesilesiyle Ardino “Vasil Levski” Lisesi Doğa Dostları
Kulübü üyeleri hem kendi
okullarında, hem de iki
anaokulu bahçelerinde
ağaç fidanı diktiler. Zoya
Paşova yönetmenliğinde
faaliyet gösteren genç
çevreciler, Ardino Devlet
Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından sağlanan
ıhlamur, dişbudak ve kayın fidanlarını hazırladıkları yerlere diktiler.
Doğaseverler, ilkbahar
mevsiminin gelmesi dolayısıyla okulda ayrıca yeşil
bir köşe düzenlediler. Ardino bölgesinde yetişen
kurutulmuş şifalı otların
gösterildiği bir pano da

hazırlandı. Kulüp üyeleri,
sınıf arkadaşlarına şifalı
bitki türlerini ve faydaları
tanıtan broşürler dağıttılar.
Girişim “Bahar Kokusu”
başlığı altında gerçekleşti.
İrena, Demet, Mariya ve

Elvira, kulübün faaliyetleri Ardino bölgesindeki
doğa zenginliklerinin korunmasına yönelik olduğunu paylaştılar. Genç
çevreciler, “Bu etkinlikle
çevrenin korunması ve
okul ile kasabanın temiz

tutulmasıyla ilgili birçok
etkinlik başlatmak istiyoruz” dediler.
“Bahar Kokusu” girişimi, okulun kazandığı bir
proje çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi. Proje,
ülke çapındaki 28 ilden
katılımcılar arasında eğitim alanında iyi yönetim
uygulamaları hazırlanıp,
hayata geçirmek amacıyla düzenlenmektedir.
Projenin amaçları okullardaki mevcut uygulamaların paylaşılmasını teşvik
etmektedir. Kırcaali İl ekibinde Ardino “Vasil Levski” Lisesi ile Kırcaali’den
iki okulu, Momçilgrad’dan
da bir okul yer almaktadır.
Güner ŞÜKRÜ

T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, Rusçuk Valisiyle görüştü
1. sayfadan devam

üzere Bulgaristan’a gelecek ve ilk imkânda canlı
hayvan ve et ihracatı canlandırılacak. Türkiye’ye
hayvan ve et ihracatı 15
ay önce hayvanların şap
hastalığı virüsü ile enfekte olması şüphesiyle durdurulduğu belirtildi.
Diplomat, iki hükümet
arasında ikili doğal gaz
bağlantı boru hattı kurulmasıyla ilgili müzakereler
sürdürüldüğünü kaydetti.
Sayın Aramaz, Türkiye’nin
Nabuko projesini desteklediği için ilk önceleri bu
hususta kuşkuları olduğunu, fakat Başbakan Boyko
Borisov’un son Türkiye’yi
ziyaretinde Nabuko projesi gerçekleşmeden de,
doğal gaz bağlantı boru
hattı kurulmasının olabile-

ceğine dair Türk hükümetini ikna ettiğini sözlerine
ekledi.
Muhtemelen mayıs ayında iki devlet başbakanları
bu konu hakkında görüşecekler.
Türk diplomatı birkaç gün
önce Boyko Borisov’un
Türkiye Bakanlarıyla görüşmeleri sırasında ele
alınan bazı ortak projeleri hatırlattı. Bu projeler,
Varna-Burgas-İstanbul
güzergâhında fer ibot
bağlantısı kurulması ve
Ankara ile Gurçistan arasında bağlantı yapılacak
3 000 kilometre yüksek
hız demiryolu kurulmasına ilişkindir.
Demir yolu projesinin
%50 oranında gerçekleştirildiği belli oldu.
Yüksek hızlı tren hattı
demiryolu Türk-Suriye

sınırı-İstanbul-Svilengrad
ve Kafkas sınırındanİstanbul-Svilengrad yönünde inşa edilecektir.
Yeni tren hattı mal alışverişini kolaylaştıracak
ve iki ülke arasındaki iyi
ticari ilişkilerin gelişimine
yardımcı olacak.
Burdjiev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin
dinamik bir şekilde gelişmeye devam edeceğinden ümitli olduğunu
paylaştı. O, Türk yatırımcılarının Ruse ilinde hafif
sanayi, tarım ve makine
inşaatı alanlarına yönelebileceklerini vurguladı.
Vali, Türk diplomatlarını
Etnik ve Demografik Konularında İşbirliği Bölgesel Konseyinin faaliyeti
ve son oturumda sunulan
verilerle tanıştırdı. Son
2011 sayımına göre veri-

ler bölgedeki etnik Türklerin toplam 28 658, fakat
Türkçeyi Anadili olarak
29 238 kişi göstermektedir. 611 Romanın Anadili
olarak Türkçeyi belirttikleri ortaya çıktı. Burdjiev,
konuklara İl İdaresi tarafından düzenlenen Anadili eğitiminde var olan
sorunlarla ilgili yuvarlak
masa toplantısında ortaya
atılan konuları da tanıttı.
Vali, bölgede etnik ve kültürel çeşitliliğin korunması
amacıyla Anadili eğitiminde mevcut problemlerin
çözümü için yardımcı
olmaya hazır olduğunu
beyan etti.
Görüşme protokol görevlileri arasında yapılan
hediye değişimiyle sona
erdi.

Kırcaali Haber

önemlidir. Önemli olan
sosyal kurumlar yerine
evlerde yetiştirmeleridir.
Ekibin görevi kolay olmayacağını biliyoruz. Bence
evlerinde çocuk bakacak
adaylar arasında sevgi
ve konfor verebilecek
olanları bulmak gerçekten büyük bir başarı olacak. Çocuğa bakacak
kişiler arasında belki de
korkularından ve önyargılarından kurtulmaları
gerekenler olabilir”.
M omç ilgrad Sosyal
Yardım Kurumu Müdürü
Gülşen Ahmedova, ülke
çapında yaklaşık 5 000
çocuğun kurumlarda bakıldığını açıkladı. O, bu
çocukların ev ortamına

ihtiyacı olduğunu vurguladı ve muhtarlara yerli
halka evde çocuk bakmanın anlamını anlatmaları çağrısında bulundu.
Evlerinde çocuk bakmayı kabul etmek isteyen
kişiler, “Nikola Yonkov
Vaptsarov” Lisesinin bahçesinde bulunan binada
çalışan ekipten hafta içi
8.30-16.30 saatleri arasında veya 03631/ 6578
telefonundan daha geniş
bilgi alabilirler.
Proje ekibi, ilgilenenlere bu tür hizmetin tam
olarak neden ibaret olduğunu, başvuru yolunu
ve adaylar arasında nasıl
seçim yapılacağını anlatacak.
Kırcaali Haber

Aile hekimliği yapacak
uzman aranıyor

Kırcaali Sağlık Sigorta Kasası’ndan, Kırcaali İlinde
aile hekimliği uygulamasına geçilmesi üzere belirlenen 126 aile hekimliği birimlerinden ancak 67’sinde
aile sağlığı kadrolarının bulunduğu bildirildi. Boş kalan
diğer aile hekimliği birimlerinde hizmete geçmek için
daha 59 aile hekimi arandığı açıklandı.
Bazı belediyelerin aile hekimlerine ücretsiz muayenehane ve konut sağlamalarına rağmen bu göreve
aday uzmanların olmadığı belirtildi.
Dağlık bölgeler, genç tıp uzmanlarına çalışma açısından cazibeli gelmemekle birlikte, aile hekimlerinin
genel tıp üzere ihtisaslaşmaya sahip olmaları istemi
büyük engel oluşturmaktadır.
Doğu Rodoplarda her üçüncü aile hekimliği yapan
sağlık uzmanının emekli veya emekli öncesi yaş durumunda.
Ayrıca ilerlemiş yaştaki hekimlerin de kendi bakımından iş yerinde problemleri mevcut. 3 yıl önce Samodiva köyünde 65 yaşında bir doktorun elektronik imza
uygulamasına geçilmesi sebebiyle işinden vazgeçtiği
belli oldu. Aile hekimi bu yaştan sonra bilgisayar kullanma eğitimi almanın anlamsız olduğuna karar vererek, kendi memleketine geri döndü.

Çernooçene Belediyesi,
taşkınları önlemek için
978 042 leva aldı
Çernooçene Belediyesi köy deresinin bir kısmının güçlendirilmesi için 978 042 leva tutarında
mali yardım aldı. Bölge Geliştirme ve Bayındırlık
Bakanı Lilyana Popova ile Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman arasında mali yardımın
sağlanması sözleşmesi imzalandı.
Bakan Popova, Sayın Osman’a proje tutarında
bir çek sundu. Finansmanlar Bölgesel Gelişim
Programının ”Küçük Belediyelerde Taşkınların
Önlenmesi İçin Küçük Ölçüdeki Önlemleri Destekleme” şeması üzere Bölge Geliştirilmesi Avrupa Fonu tarafından sağlanmaktadır.
Çernooçene Belediyesinin proje tasarımının
geçen yıl, daha 30 belediye projeleriyle birlikte
değerlendirmesinde yüksek not aldığı belli oldu.
Çernooçene Belediyesi bu projeyi gerçekleştirmekle belediyenin merkez kısmında olası taşkınların önlenmesini engellemeyi öngörmektedir.
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Tarım Bakanı: Bulgaristan Türk’ü özgüven sahibi olmalı, kendine güvenmeli
Tarım Bakanı Miroslav Naydenov, Bulgaristan Milli Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü’nün
“Yollar köyden de geçer” programına özel konuştu. Sevda
Dükkancı’nın sorularını yanıtlayan Naydenov “Bulgaristan
Türk’ü özgüvenini sağlamlaştırmalı, kendine güvenmelidir”
mesajını da iletti.
Soru: Sayın Miroslav Naydenov. Bulgaristan Radyosu
Türkçe Yayınların özel bir
programı var “Yollar köyden
de geçer”. Bulgaristan’ın,
politikanın yolu köyden geçer mi sizce?
Cevap: Coğrafik olarak yollar her zaman köylerden geçer,
ancak politikacıların da sadece
seçimler öncesi değil, diğer zamanlarda da oradan geçmesi
iyi olur. Şahsen ben sık, sık,
her fırsatta köylerden geçiyorum. Geçenlerde Biser köyüne
gittim, oradaki yardımların selzedelere nasıl verildiğini kont-

rol ettim. Sonra da tütün üreticilerinin primlerini teftiş etmek
üzere köyleri gezdim. Geçen
Cuma’dan itibaren tütün primleri verilmeye başlandı ve şahsen bununla ilgileniyorum.
Soru: Çiftçi ve hayvancıların sübvansiyon ve prim
sorunu hep gündemde olan
bir sorun. Küçük çaplı çiftçilerin onlardan tam yararlanamadığı ve kaynakların
onlara gitmediği söyleniyor.
Bu problem bir düzene girmeyecek mi?
Cevap: “Bilmiyorum neden
herkes öyle düşünüyor. Bakın, siz de soruyu yöneltirken
“problem” dediniz. Oysa sübvansiyonlarla ilgili problem diye
bir şey yok. Bu primler gittikçe
artıyor ve yıllar önce gitmedikleri kişi ve üreticilerin cebine
artık giriyor bu ek yardımlar.
Şimdi arazi dönüm başına, tütüncüler, tarım çalışanları sübvansiyonları alıyor, hatta bu

yardım kaynakları artık küçük
çaplı çalışanlara gidiyor. Yıllar
önce, AB üyeliğimizden önce,
başta SAPARD programındaki usulsüzlükler de olmak
üzere, bizim kulağımıza küpe
oldu. İnsanlar, katılım öncesi
SAPARD programından kaynakların köye aktarılacağını

“Nilüfer” parkında bulunan iki
kondisyon aleti harap edildi

Ardinolu vatandaşlar, “Nilüfer”
parkında bulunan iki kondisyon
aleti yerlerinden sökülüp, Eğridere nehrine atıldığını görünce
Belediyeye ihbar ettiler. Ardino
Belediye Başkan Yardımcısı
Nasko Kiçukov, bu çirkin olayı
bizzat yerinde tespit etti.
Nasko Kiçukov, “Parkın yenilenmesiyle ilgili gerekli yeni çalışmalar yaptık, spor ve dinlenme tesisleri kurduk. Fakat yeni
tesislerin bu kadar az zamanda
harap edilmesi gerçekten bizim
çabalarımızı ve buraya yapılan
yatırımları anlamsız kılıyor. Bu
durumda ek tamirat yapılması
için mali kaynaklar sağlamak
zorunda kalıyoruz” diye yorumladı. Başkan Yardımcısı Kiçukov, Ardinoluları bu tür eylemlere şahit olduklarında 0 3651
4102 telefonunu arayarak, Ardino Bölge Polis Karakoluna bildirmeleri çağrısında bulundu.
Belediye, benzer eylemlerin

kontrol edilmesi için en yakın
zamanda kasabanın hareketli
noktalarına kameralar monte
etmeyi planlıyor. Kiçukov, “Kasabamızın yaşamak için daha
güzel ve elverişli bir yer olması
için verdiğimiz emeklere vatandaşların saygı duyacaklarını

umuyorum” dedi.
Hatırlatmak gerekirse, açık
alana kurulan spor aletleri, Belediye Başkanı Resmi Murat’ın
talebi üzerine kardeş Nilüfer Belediyesi tarafından getirilmişti.
Güner ŞÜKRÜ

Geçen yıl polis ve savcılık 196
kişinin telefonlarını dinlemiş
Kırcaali Polisi ve Savcılığı tarafından dinlenilen kişilerin sayısında
artış görünüyor. Kırcaali Mahkemesi’nin isteği
üzerine özel istihbarat cihazları ile dinleme izinlerinde artış olduğu tespit
edildi.
2010 yılında 120 kişi

Georgi Miluşev
dinlenmişken, bu rakam

2011 yılında 196’ya çıkmıştır.
Bu bilgiler basına Kırcaali İl Mahkemesi Başkanı
Georgi Miluşev tarafından verildi.
Dinlemelerden sadece
24'ü mahkemelerde delil
olarak kullanılmıştır.
Kırcaali Haber

umuyordu, oysa o paralar lüks
oteller kurmak için, birilerinin
cebini doldurmak için kullanıldı
ve halk bir hayal kırıklığı yaşadı. Güveni geri kazanmak için
yılların geçmesi gerekiyordu.
Bizim hükümetimiz köylümüze direk yardımlar ve primlerle giriyor ve yolsuzluklara göz
yummuyor.
Soru: Bizim dinleyicilerimizden birçoğu, başta Güney Bulgaristan bölgesinden
insanlar hala tütüncülükle
uğraşıyor. Siz, Tarım Bakanı
olarak, tütüncülük alanında
2012’nin nasıl bir yıl olacağını tahmin ediyorsunuz?
Cevap: Biz ilk olarak yasada
değişiklik yaptık ve tütünün sadece birtakım imtiyazlardan yararlanan firmalar dışında, başka firmalar tarafından da satın
alınmasını sağladık. Bunun
sonucunda tütün fiyatı geçen
seneye kıyasla iki, iki buçuk kat
yüksek. Böyle bir şey şimdiye
kadar görülmedi. Gotse Delçev
ve bölgeyi gezerken, insanlar
bana soruyor: “Sayın Bakan,
bizde tütün 3 levayken, buraya
birkaç kilometre uzaklıkta olan
Yunanistan’da neden kilosu 3
Avro?” Bana göre, bizden öncekiler 20 civarında firmayla
anlaşmış, aralarında belki de
kartel uygulamasına da geçilmiş, kimse olayı araştırmamış
ve bu duruma gelinmiş. Biz
yasayı değiştirdik, bu da alıcı
şirket piyasasına liberalleşmeyi sağladı ve rekabet oluştu.
Bunun sonucunda tütün alım
fiyatı da iki kat arttı. Tütüncüler
de sanırım bundan çok memnun. Geçenlerde Kırcali’de
ve Gotse Delçev köylerinde
tütüncülerle konuştum, bu yıl
gibi başka bir yıl olmadığını
ve gayet memnun olduklarını
anlattılar bana. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan tütüncülere de
ek primler sağlıyoruz. Bu yeni
bir uygulama. Mesela koyun
bakan bir tütüncüye, koyunları
için de sübvansiyon sağlıyoruz,
onun alternatif olarak hayvancılıkla uğraşması için teşvik
ediyoruz”.
Bakan Naydenov, ayrıca Kırsal kesimleri Kalkındırma prog-

ramı dahilinde köylerin su ve
kanalizasyon, altyapı gibi alanlarının gelişmesi için çok çaba
sarf ettiklerini anlattı. Ayrıca o
programlara hep yerli halktan
işsiz olan insanların çalıştırıldığını, az da olsa istihdama katkıları olduğunu belirtti. “Büyük
kriz en çok bu köylerden erkekleri etkiledi. İnşaat sektörünün
batmasıyla beraber, Sofya ve
yurtdışında inşaatlarda çalışan
adamlar köylerine geri döndü.
Biz de şimdi onlara el uzatmaya çalışıyoruz. Biz onlara bir
uğraş sağlamazsak, onların
hiçbir geçim kaynağı kalmayacak” diyor Bakan Naydenov.
Soru: Merak ediyoruz ,
Türklerin yoğun olduğu köylere gidince, insanlar Bakan
Naydenov’u kendi Bakanı,
onlardan biri olarak görüyor
mu acaba?
Cevap: “Evet, gerçeği söyleyeceğim. Çok samimiyim. O
köylere gidince, yüzde yüz Bulgar köylerinden daha fazla saygı ve sevgiyle karşılanıyorum.
Bu beni çok şaşırtıyor, çünkü
ben DPS- Hak ve Özgürlükler
Hareketi Bakanı değilim, buna
rağmen insanlar bana güveniyor, korku ve endişeleri artık
silindi ve GERB partisinin onlara neredeyse savaş açacağı
şeklindeki tehditlerin yersiz olduğunu anladılar. Benim doğduğum köy, Vratsa, Okolçitsa
Tepesi eteklerinde Çelopets
köyü, kendi köyüme bile gidince, böyle bir itibar görmüyorum. Oysa mesela Venets’e
gidiyorum, Kırcali köylerine
gidiyorum ve köylüler gelişime
seviniyor “Evet, bizi düşünen
bir Bakanımız var” diyorlar.
Soru: Bizim dinleyicimizDulovo, Kırcaali, Şumen,
Razgrad vs.. köylerinden.
Tarım Bakanı olarak özel
mesajınız ne olurdu?
Cevap: “Özgüvenleri olsun.
Kendilerine inansınlar. Bu
yerlerin yabancısı olarak da,
yıllarca o köylere gittiğimde
hep dikkatimi çekmiştir- bu insanların özgüveni yok. Bir zamanlar totaliter rejimde, isim
değiştirme kampanyasıyla bu
insanların özgüveni sıfırlandı,
sonra demokrasinin sancısını en çok onlar yaşadı, onlar
hep Tanrı’nın ve politikacıların
unuttuğu en yoksul bölgelerde
yaşadı,... Bu insanlar özgüvene sahip olmalıdır...Olağanüstü çalışkan ve dürüst insanlar
olduklarını bilmenin güvenini
kazanmalıdırlar. Bilsinler ki,
bu kez devlet onları unutmadı.
Devletin kaynak ve iradesi ve
dillere destan olmuş çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle Bulgaristan
Türkleri yaşadıkları bölgeleri
kendileri ve çocukları için bir
cennete çevirebilirler”.
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Camilerde “Açık Kapılar Günü”
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Bölge İslam Şurası
aldığı bir kararla, ilk defa Kırcaali bölgesindeki tüm 240 camiyi
ziyaret için, 28 Mart’ı “Açık Kapılar Günü” olarak belirlemişti.
Aynı gün, hayli bir Müslüman ve
gayrimüslim cami kapılarından
içeri adımladı. Görevliler ve din
adamları tarafından Müslüman
dinine ve kültürüne layık bir şekilde karşılandılar. Onları ilgilendiren her konuda izahlı bilgi
aldılar. Bu vesileyle Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
“Camilerimiz Kâbe’mizin birer
şubesi. Din görevlilerimiz, yani
dine hizmet eden Peygamber
varisleri, şu aşamadaki hoca
efendiler, imamlarımız, Müslüman veya gayrimüslim olan
ve ilgi duyan bütün insanlara
camiye nasıl girildiği, hangi
duaların okunduğu, cami çıkışında hangi duanın okunacağı,
içindeki minberin, mihrabın,
kürsünün ne anlam arz ettiği,

bunun dışında Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın
(SAV) misyonu, yani ‘Ben en
güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim’ diyen Peygamberin hayatı, Kur’an-ı Kerim’in ilahi
evrensel bir mesaj olarak neleri
ihtiva ettiği, kaç yılda nazil olduğu, Mekke ve Medine dönemi

göz önünde bulundurularak bu
konuları yorumlamak için camilerde bulundular. Böyle günlerde, halkımızın merkez camilere
gitmesini tercih ediyoruz, yani
ilçelerimizdeki, büyük yaşam
merkezlerindeki hoca efendilerimiz, özellikle genç arkadaşlarımız daha isabetli, daha tefer-

Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından düzenlenen Kuran-ı
Kerim Kursları yaklaşık 20
katılımcıyla camide devam
ediyor. Bir yandan hafta içi
ikindi namazı sonrası Bölge
Müftülüğünün kadrolu imamlarından Solişte (Tuzluk) köyü
imamı 27 yaşındaki Sezgin
Mehmet 10 kişilik bir grupla
camide kuran kursuna devam

Sofya İslam Enstitüsü 3. sınıf öğrencisi Sibel Mehmet,
“Kur’an-ı Kerim kursunu dar
çerçevede gerçekleştirmek
istiyoruz. Amacımız derslere
Kuranı okumak için daha fazla arzusu olanların, daha fazla ilgi duyanların katılmasıdır.
Yazın başlattığımız Kuran
kursuna kayıt olan kızların
sayısı 60’a çıktı, fakat onlar-

zin Kur’an-ı hatim etmeleriyle
sona erecek” diye paylaştı.
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de zaman zaman öğrenciler sunumlar yapmaktadır.
Sibel Hoca’nın öğrencilerinden Kur’an-ı okumayı öğrenen Neslihan Nuray, Kırcaali
“Peyo Yavorov” İlköğretim
Okulu 5. sınıf öğrencisi. Neslihan, “İlk defa 2010 yılında
yaz tatilinde Sezgin Hoca’nın
yürüttüğü Kuran kursuna gitmeye başladım. Daha sonra
2011 yılında Sibel Hoca’mın
yönetimindeki ders çalışmalarına devam ettim. Her
ikisinden de çok memnunum. Allah razı olsun, onların sayesinde Yüce Allah’ın
kitabını okumayı öğrendim.
Sibel Hoca’mın tavsiyesiyle
Kuran’dan her gün 1-2 sayfa
okuyorum, 5’e kadar çıktığım
oluyor” diye paylaştı. Neslihan, ailesiyle birlikte 5 vakit
namazlarını kılmayı ihmal etmiyor. Annesine (Nesrin) ve
babasına (Nuray) onu Kuran
kursuna gönderdikleri için
minnettar.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, konuyla ilgili
Kırcaali Haber Gazetesi için
şunları söyledi:
“Kuran kursu gerçekleştirmekle maksadımız çocuklarımıza temel dini bilgiler
vermekle birlikte, ana babaya saygı, bağlılığı, toplumda
küçüklerin büyüklere saygı,
büyüklerin küçüklere anlayış,
sevgi göstermelerini aşılamamızdır. Çocuklarımızın dinimizi edebi bir üslupla ifade

Kırcaali’de Kur’an-ı Kerim kursları devam ediyor

ederken, öte yandan da hafta sonu 12.30-15.00 saatleri
arasında genç Hoca Hanım
Sibel Mehmet, yaklaşık 10
kız öğrenci ve bayanla, yazın başlattığı Kur’an-ı Kerim
derslerini Bölge Müftülüğü
binasında yürütüyor.
Kurs esnasında öğrencilerin
Kur’an-ı Kerim’i okumaya öğrenmelerinden başka, 5 vakit
namazın kılınması, 32 farz ve
yorumu, Peygamber Efendimizin mucizelerle dolu hayatı
gibi konularda bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

dan 35-40’ı düzenli olarak
derslere geliyorlardı. Onun
için şimdi maksimum 15 öğrenciyle ders çalışmalarına
devam etmek istiyoruz” diye
paylaştı.
K ı r c a a l i ’d e y ü r ü t t ü ğ ü
Kur’an-ı Kerim kursunun kendisi için dördüncü olan Sibel
Hoca, “Şu aşamada okullarda eğitim süreci sürdüğü için
öğrencilerimize hafta sonu
hizmet ederek, dostane bir
ortamda ahlaklarına ve dini
bilgilerine katkıda bulunmak
istiyoruz. Kurs, öğrencilerimi-

ruatlı bilgiler verecekler. Ayrıca
ziyarette bulunanlar camilerin
mimari yapısıyla ilgili estetiğini,
sanatını yakından görmüş olacaklar” diye açıklama yaptı.
Yüksek İslam Şurası kararıyla Ekim ayında belirlenen bir
günde Bulgaristan genelinde
de “Açık Kapılar Günleri” düzenleneceği bildirildi. “Cami
Haftaları” adındaki bu girişimler
esnasında camilerin temizlenmesi, yardım toplanılması gibi
faaliyetler öngörülmekte.
Bölge Müftüsü devamında,
“Aslında din kardeşlerimiz istediğinde her gün camilerimizi
ziyaret edebilirler, ancak bir gün
belirlemek suretiyle daha rahat
bir şekilde, onları bekleyen hocanın olduğunu bilmeleri, onlara
bilgi verecek bir rehberin orda
olması, sanırım onları rahatlatacak ve böylece daha büyük
ziyaret kitleleri oluşacaktır. Bölgelerimizde tarihi camilerimiz
var, Cebel Camisi, Podkova Camisi, Kırcaali Camisi, Mestanlı
Eski Camii gibi, yani bundan 3,
4, 5 asır öncesinde inşa edilmiş
camilerin tarihçeleri de dile getirilmiş olacak. Eğitim yılı tamamlanmadan önce öğrencilerimiz
camilerimizi ziyaret etsinler istedik. Sürekli konuşulan, mesela
İslam’da kadın hakkı var mıdır,
yok mudur, İslam neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, nasıl bir
dindir, evrensel midir, milli midir
gibi sormak istediğimiz ama cevaplarını sağlıklı alamadığımız
konular vardır. Dolayısıyla Facebook bunları cevaplayamadığı için ziyaretçiler hocalarımıza
yönelik bunları sorabilirler ve
böylece merak ettikleri konular
hakkında bilgi edinmiş olurlar.
Amacımız halkımıza dinimizi,

medeniyetimizi, kültürümüzü,
hayat felsefemizi paylaşmak,
halkımıza yakın durmak, şeffaf
olmak istiyoruz. Cami kelimesinin bir diğer anlamı “toplanılan
yer”dir, Kur’an-ı Kerim’de caminin karşılığı mescittir, yani
secde edilen, namaz kılınan
yer anlamını taşır. Az önce de
ifade ettiğim gibi cami Kâbe’nin
bir şubesi, yani orada alınan o
haz, o huzur, o mutluluk cami
içinde de aynı şekilde alınması
gerekiyor. Bu Osmanlıca olarak çok güzel ifade edilmiştir,
“Müminin camideki hali balığın
denizdeki haline benzer, inanmayan insanın camideki hali de
kuşun kafesteki haline benzer”
diye konuştu.
Bu münasebetten dolayı Momçilgrad /Mestanlı/ Eski Cami görevlisi Hafız Güner Bekir Hoca,
“Camileri özellikle gençlerin ziyaret etmesi hoş olacak, çünkü
bu hususta insanların önyargıları da var. Cami denildiği zaman
sadece yaşlıların ziyaret ettiği
bir mabet anlaşılmamalıdır”
diye paylaştı.
Mestanlı Yeni Cami ve Cebel
Camisi’nin genç imamları Aydın
Ömerosman ile Sezgin Mehmedali de, “Cami bayramdan bayrama gidilen bir yer olmamalı.
Günlük hayatımızda 5 vakit namazın camide kılınması özellikle hadislerle tavsiye ediliyor.
Çünkü cemaatle kılınan namaz
yalnız başına kılınan namazdan 27 kere daha faziletli, daha
sevaplı. Bunun olması için de
camiyi iyi tanımak lazım, yani
caminin sevilen bir yer haline
gelmesi şarttır. “Açık Kapılar
Günü” dışında da herkesi camilerimize bekliyoruz” diye ifade
ettiler.

eden ilahilerimizi öğrenmeleri hedeflediğimiz hususlardandır. Tabiri caizse, Kuran
bir ahlak kitabıdır.
Hz. Mevlana’nın bu doğrultuda bir sözü var: “Ben
Kuran’ı okudum, bir kez daha

rildim. İleride düzenleyeceğimiz Kutlu Doğum Haftası,
köy mevlitleri, yağmur duaları
ve daha başka farklı etkinliklerde yetiştirdiğimiz öğrencilerin de katılımını sağlamak
istiyoruz. Bu da gayretle,

okudum, bana illa eder, illa
edep diyordu”. Binaenaleyh,
Hz. Muhammed de misyonunu şöyle bildirmiştir: “Ben
dünyada en güzel ahlakı
tamamlamak üzere gönde-

çalışmayla olacak bir şey.
Öğrencilere uygun takım kıyafetler sağlayarak, Kırcaali
İlahi Korosu kurmayı hedefliyoruz”.
Resmiye MÜMÜN
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Mleçino’da yeni bilgisayar odası açıldı
Güner ŞÜKRÜ
Ardino’nun (Eğridere) Mleçino
köyü “Lüben Karavelov 1950”
Halk Kültür Merkezi’nde bilgisayar odasının resmi açılışı yapıldı. Açılış kordellesini Ardino
Belediye Başkanı Resmi Mu-

Mleçino muhtarı Ulvi Üzeyir,
Halk Kültür Merkezi üyeleri ve
birçok vatandaş katıldı. “Global Kütüphaneler-Bulgaristan”
projesi sayesinde Okumaevi
dört bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı, web cam, kulaklıkla
donatıldı. Programla, kütüphanenin okurlara global bilgi orta-

işbirliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Başkan Murat, Mleçino Halk Kültür Merkezi bütçesinin bu yıl 7 000 levaya kadar
yükseldiğine ilişkin iyi haberi
verdi ve “Halk Kültür Merkezi
ve Okuma evi yönetimi, yerel
muhtar ve Belediye yönetimi
hep beraber uyum içinde çalı-

ve projenin tamamlanması için
kütüphaneye ek mali yardım
sağlayan Belediye yönetimine
teşekkür etti.

Resmi törenden sonra, bilgisayar odasının en sabırsız ziyaretçileri bilgisayarların başına
oturdular.

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

rat ve Kültür Merkezi Müdürü
Gülbüz Lütvi kestiler. Açılışı
yapılan bilgisayar odası, “Global Kütüphaneler-Bulgaristan”
Ulusal Proje çerçevesinde yapılmaktadır. Bu proje sayesinde
daha önceden Jıltuşa ve Gorno
Prahovo köylerinde de bilgisayar odaları açılmıştı. Böylece
bu proje dahilinde Ardino Belediyesinde toplam 3. bilgisayar
odası açılmış oldu.
Açılış törenine Ardino Belediyesi Eğitim, Kültür ve Spor
Dairesi Başkanı Bahar Recebov, Meclis Üyesi Alper Sami,

mına erişim sağlaması amaçlanmaktadır. Program tarafından okurların ücretsiz olarak
İnternete erişimi ve bilgisayar
kullanmaları sağlanmaktadır.
Törenin başında Halk Kültür
Merkezi Sekreteri Nevin Ahmet,
kurumun faaliyetini tanıtan bir
sunum yaptı. Belediye Başkanı
Resmi Murat ve köyün muhtarı Ulvi Üzeyir törene katılanları
selamladılar.
Resmi Murat, projenin yerel
iktidar, Kültür Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı Gelişim
Programı kurumları arasındaki

şırlarsa, bu görülüyor ve teşvik
ediliyor. Yeni edinimin iletişimin
iyileşmesine yardımcı olacağına
ve Mleçino’nun global dünyanın
bir parçası olacağına inanıyorum” dedi.
Açılışta konuşan köy muhtarı
Ulvi Üzeyir, “Bu proje sayesinde
yerel halkımız bilgisayar kullanımını öğrenecek, yeni projeler
üretebilecek. Aynı zamanda
halkımız, bazı yerel etkinliklerin ve girişimlerin gerçekleştirebileceği yeni bir mekâna sahip oldu” diye konuştu. Muhtar
Ulvi Üzeyir, verdiği destekten

Darıca Belediyesinden, Krumovgrad’a mali destek
Darıca Belediyesi, kardeş
Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesinde “Dostluk Alanı” adı
verilecek çocuk ve spor alanı
kurulması üzere 150 bin lira bağışında bulundu.
Krumovgrad Belediyesinden
verilen bilgiye göre, kasabanın yenilenen parkında bir de
“Dostluk Alanı” kurulması planlanmaktadır.
Krumovgrad ile Darıca Belediyesi arasında 2010 yılında
imzalanan kardeş protokolünden sonra birçok girişimlerde
bulunuldu. Darıca Belediyesi,
sürekli İnternet bağlantısı ola-

Sebihan MEHMET
cak Krumovgrad’ta bir bilgisayar odası donatmak isteğinde.

Böylece Krumovgradlı öğrenciler ücretsiz İnternet erişimine
sahip olmaları planlanmakta.
Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, “Amacımız öğrencilerin bilgisayarlara
ayırdıkları zamanı, kütüphaneyi
kullanmak için de ayırmalarıdır”
diye açıkladı. Öğrencilerin kütüphane ziyaretleri öğretmen
gözetimi altında olacak.
Benzer uygulama Darıca Belediyesinde de mevcut ve öğrencilerin bilgisayar oyunları
yanı sıra, kitap okumalarını da
amaçlamaktadır.

Kırcaali Haber
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