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

Bulgar istan’da Tür kçe
Basın(1865 - 2010)

Bulgarlardan sonra en büyük nüfusa sahip olan
Bulgaristan Türklerinin oldukça zengin bir kültür
mirası vardır. Değişik dönemlerde burada yayımlanan gazeteler, dergiler ve kitaplar, bu kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
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Ülke genelinden imamlar Mestanlı'da kurs görüyor
Resmiye MÜMÜN
Mestanlı İmam Hatip
Lisesi’nin yeni modern
binasında 2 Mayıs 2012
tarihinden itibaren Bulgaristan genelinden 14
imamın katılımıyla Edirne Selimiye Camiinin baş
imam hatibi Süleyman
Aydemir Tashih-ul Huruf
adında kurs yürütüyor.
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Kırcaali Haber gazetesi sahibi
Müzekki Ahmet ile birlikte
Süleyman Hoca’yı ziyaret
edip, kursiyerlere hayırlı
çalışmalar dilediler. Beyhan Mehmet, kursiyerlerin her birine Osman Nuri
Topbaş’ın Son Nefes adlı
kitabını, Sayın Ahmet ise
Kırcaali Haber gazetesinin son sayılarından hediye etti.
Süleyman Hoca’dan
alınan bilgiye göre, Bulgaristan tarihinde ilk defa
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü tarafından,
Türkiye Cumhuriyeti Din
Hizmetleri Müşavirliği’nin
desteğiyle düzenlenen
ücretsiz kurs, Kur’an-ı
Kerim’in okunuşuyla alakalı olarak yapılan en
ince çalışmadan ibarettir.
Süresi 6 ay olan bu çalışmaya ülke genelinden
imamlar katılmaktadır.

Mayıs’ın başından beri
süren kurs, Ramazan tatilinden sonra üç aylık bir
süreyle yeniden devam
edecek. Süleyman Hoca,
“Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinden kursa katılan
arkadaşlarımız buradaki
okulun fiziki şartları gereği güzel bir şekilde hem
yatılı kalıyorlar, hem de
bu çalışmayı daha sağlıklı bir şekilde yürütmemize vesile oluyorlar”
diye belirtti.
Selimiye Camii baş
imamı, “Buradaki arkadaşlarla güzel bir şekilde
çalışıyoruz. Kısa zamanda bir aile olduk, sıcak bir
yuvamız var. İnşallah, bu
yuvamızı sıcak bir şekilde

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

www.hotel-kardjali.com

devam ettirip, arkadaşlarımızla birlikte bu süreyi

tamamlayarak, verimli
bir çalışmanın nihayetini

birlikte görmüş olacağız.
Öğrencilerimiz, daha
doğrusu arkadaşlarımız
farkında olmadan bize,
biz de onlarla birlikte bilgilerimizi paylaşıyoruz”
diye ifade etti. Süleyman
Hoca’dan başka, lise
müdürü Ahmet Bozov,
müdür yardımcısı Haluk
Yıldız ve okulun Kuran,
Tefsir, Hadis öğretmenleri de kursiyerlere ders
vermektedir. Süleyman
Hoca, hafta içi ve cumartesi öğlene kadar günde
5 saat kursiyelerle çalışıyor, yerel hocalara da her
gün mutlaka 1 veya 1.30
saat ders veriyorlar.
H er bir ö ğ renc inin
önünde bulunan ayna ile

ilgili Hoca, “Aynalar çok
önemli. Kuran okurken
harf talimi dediğimiz bir
çalışma vardır. Kuran
okurken dudak hareketleri önemlidir. Bu hareketleri düzgün, yerinde
ve uygun şekilde yapabilmeleri için arkadaşlara
nasıl yapmaları gerektiğini söylemiş olduğumuz
çalışmayı anında görebilmek için aynaya bakıp,
doğru yapıp yapmadığını görüyorlar. Bundan
dolayı da arkadaşlarımız
aynayla çalışmak suretiyle okurken dudak talimi
dediğimiz çalışmayı yapıyorlar” diye açıkladı.
Kursiyer lerden bir i,

Devamı 3’de

Büyükelçi İsmail Aramaz: “Türkiye’nin
Bulgaristan’dan toprak talebi yok”
Bulgar ist an D ış i ş ler i Bakanı Nikolay
Mladenov’un, Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz
ile görüştüğü duyuruldu.
Görüşmenin ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi
ve İstanbul’da yayınlanan bazı yardımcı ders
kitaplarındaki Türkiye
haritasında yapılan ha-

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

taların basında büyük
yankı uyandırmasından
kaynaklandığı bildirildi.
Görüşme esnasında
Yakın Doğu’nun durumu
ile ilgili geniş çapta konularda iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.
Bakan Mladenov, doğal
gaz bağlantı hattı kurulmasının iki ülke arasında yapıcı bir ilerleme
olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Aramaz, son
zamanlarda basında

büyük yankı uyandıran
hatalı Türkiye haritası
ile ilgili olarak, bir kez
daha Bulgaristan Dışişleri Bakanına, 2009
yılında İstanbul’da yerel bir eğitim programı
kapsamında hazırlanan
söz konusu haritanın yer
aldığı CD’nin haritada
yanlışların tespit edildiği daha aynı tarihte geri
alındığını bildirdi. Yetkili
kurumlar, kamu önünde
yapılan hatadan dolayı
özür dilemişlerdir.
Büyükelçi İsmail
Aramaz bu sebepten
dolayı bir kez daha
Türkiye’nin hiçbir zaman
Bulgaristan’dan ve diğer komşu ülkelerinden
toprak talebinde bulunmadığını ve şu anda da
toprak talebi olmadığına
vurgu yaptı.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 - 2010)

Prof. Dr. Hayriye S.
Yenisoy
Geçen sayıdan devam

Tüm sıkıntılara karşın
Türkçe basın göç etmeyi
doğru bulmuyordu ve halkı göç etmek kararından
vazgeçirmeye çalışıyordu. Deliorman gazetesi:
“Cennet gibi bu vatanın
içinde asırlarca yaşayan
Türk köylüsü muhacirliğe
kalkmayı düşünmemelidir, aklından geçirmemelidir” diyor ve göç etmek
zorunda kalanlara da
“felâket bezirgânı” denen
fırsatçıların, vurguncuların tuzağına düşmemeleri öğütünde bulunuyordu.
Gazete, Türk halkının göçünü Balkan Sıra Dağlarından çıkıp Karadeniz’e
dökülen Kamçı suyunun
akıp gitmesine benzetiyor ve halka şöyle sesleniyordu.
“Kamçı gibi akıp gitme
Etrafını yıkıp gitme
Ey Türk oğlu, dede ilin
Ellere bırakıp gitme
Dedelerin sürdü, ekti
Bu il için neler çekti
Yüzlerce yıl silâh elde
İl uğruna kanlar döktü”
Rehber gazetesi de
“Hicret mi, Felâket mi?”
diye soruyor ve halka
sesleniyor:
“Irktaş ve dindaşlar!...
Mal ve yurt kolay ele
geçmez.… ecdadından
kalan sevgili yurdunuzun kıymetini biliniz.

Bunlar elden çıktıktan
sonra tekrar ele geçmez.
Son pişmanlık fayda etmez…
Hicret etmek düğüne
gitmek değil, ateşten
gömlektir, afettir”12.
Ama acı gerçekler biliniyordu. Aydınlar, gazeteciler bu gerçeği
görüyordu: Deliorman
“Türkler hicret etmiyorlar,
ettiriliyorlar” diyordu13:
“Türkler buradan istemeye istemeye, gözleri
arkalarında kalarak gidiyorlar, çünkü gitmeye
mecbur oluyorlar.
Bulgar ya’da… öyle
vakalar oluyor ki, insanı canından, malından,
namusundan ötürü korkutuyor…
Bir
ay
evvel
A kdere’de öldür ülen
Pehlivanoğlu’nun kanları
kurumadan Rodoplarda
başka Türk kanı döküldü…
Cebiroğulları Nahiyesi
Müdürü Hasan Efendi’nin
gün ortasında katli keyfiyeti, Kırcaali ve havalisinde pek büyük korku tevlit ettiğinden umum halk
malını, mülkünü satarak
Türkiye’ye hicret etme
yoluna dökülmüştür…”
Bulgaristan’da Türkçe
basın karanlık günler
yaşamaya başladı. Mayıs 1934’te askeri-sivil
bir darbeyle bu ülkede
parlamenter demokrasiye son verildi. Yeni
hükümet siyasî partileri
ortadan kaldırdı, gazete
ve dergileri kapattı, şiddetli bir sansür koydu.
Yayımlanan bütün Türkçe basın bundan en çok
zarar gördü. Askerî faşist
eğilimli hükümet idareye
gelir gelmez on Türkçe
gazeteyi birden kapattı.
Bunlar Halk Sesi, Deliorman, Özdilek, İstikbal, Rehber, Karadeniz,

Turan, Çiftçi Kurtuluşu,
Yarın, Yenigün gazeteleri
Pantürkist, Kemalist düşünceler yayan gazeteler
olarak gösterildi; sahipleri, editörleri ve yazarları
zulme uğratıldı. Birçokları hapisanelere gönderildi, bazıları da öldürüldü. Kalanlar Türkiye’ye
göçe zorlandı. 1935’te
Balkan Postası, Dostluk

nulu Şehit Evlâtları öyküsünü 1913’te Balkan
gazetesinde yayımladı.
Yahya Kemal Beyatlı’nın
Balkana Seyahat gezi
notları Rahva’da Ahali
basım evinde 1923’te kitap hâlinde basıldı vb.
Çarlık döneminde Türkçe çıkan gazetelerin çoğunun sayfaları iki ile
dört arasında değişmek-

Mayıs ayından başlayarak Vatan Cephesi Millî
Şurası Işık gazetesini
çıkarmaya başladı.
1944 sonrası yıllarda
Bulgaristan’da Türkçe
basın hayatını anlatırken
her şeyden önce bunun
güdümlü bir basın olduğunu, komünistler tarafından yönlendirildiğini
belirtmeliyiz.

ve Yıldırım gazetelerinin
yayımına da son verildi.
Muhafazakâr gazeteler
olarak bilinen dört-beş
Türkçe gazete iki yıl daha
yaşayabildi. 1937-39 yıllarında üçü kapatıldı,
Havadis adlı gazete eski
harflerle haftada iki defa
yayımlanıyordu, Şubat
1941’de bu Türkçe gazete de Bulgar makamlarınca kapatıldı. Yine
eski harflerle yayımlanan
Medeniyet gazetesi ise
son kapatılan gazeteydi,
19 Ağustos 1944 yılında
kapatıldı. Böylece Türkçe süreli basına son verilmiş oldu.
1908-1944 yılları döneminde sanat eserleri de
yayımlanmıştır. Ethem
Ruhi, Balkan Savaşı ko-

te, adları gazete olmasına rağmen çoğu günlük
değil, haftalık veya aylık
çıkmakta, tirajları da 500
ile 2000 arasında değişmektedir.
Gazete sayfalarında
1920’lere kadar, birinci
sayfadan son sayfaya kadar güncel haber,
kültür sanat faaliyetleri
şeklinde yayımlanmakta, 1920’lerin ortalarına
doğru arka sayfada mizah ve spora da yer verilmektedir. 1920’li yılların
sonu ve 1930’lu yılların
başında ise gazetelerin
içeriğinde olduğu gibi,
şeklinde de hissedilir ölçüde değişme kaydedilmektedir.
Halk Cumhuriyeti Döneminde Türkçe Basın
(1945-1985)
1944 komünist devriminden sonra Bulgaristan’da
Türkçe basında köklü
değişiklikler oldu. Yeni
Bulgar rejiminde, yeni bir
Türkçe süreli basın doğdu. Hepsi Lâtin esasına
dayalı yeni harfli olmak
üzere, birçok gazete ve
dergi yayımlandı. Bunların sayısı 39’u buldu. Her
türlü basın faaliyeti Bulgar Devletinin elindeydi.
Yayımlanmaya başlayan
ilk Türkçe gazete Vatan
Cephesi Komitesinin
Sofya’da yayımladığı Vatan gazetesidir. Tek biricik sayısı çıkan bu gazete durdurulunca 1945 yılı

1947 yılında 5 Nisan
ile Kasım ayları arasında Dostluk adında bir
Türkçe gazete çıktı. Kızılordu tarafından çıkarılan Drujba gazetesinin
Türkçesiydi. Başyazarı
Azerbaycanlı A. Kerim
adında bir gazeteciydi.
Yukarıda adı geçen
Işık gazetesi 1947’den
sonra Yeni Işık adını aldı
ve haftada bir yayımlanmaya başladı, Bulgar
Komünist Partisi Merkez
Komitesinin bir yayın organı olarak varlığını sürdürdü. Türkçe ve Bulgarca olarak yayımlanmaya
başlayınca adı da Yeni
Işık-Nova Svetlina olarak
değiştirildi. Son sayısı 29
Ocak 1985 tarihinde çıktı. 31 Ocak’tan itibaren
de Nova Svetlina adıyla
çıktı. 1990 yılına kadar
bu adla Bulgarca olarak yayımlandı ve artık
Türkçe basın dışında bir
gazeteydi.
Yeni Işık gazetesinin
bir eki olarak Ajitatörün
Klavuzu (Narıçnik na
agitatora) 1957-1969 yıllarında Sofya’da yayımlanmıştır. Bundan önceki
yıllarda ise Propagandacının Kılavuzu adıyla yayımlanıyordu.
Çağdaş, Yeni Işık gazetesinin bir edebiyat
ve sanat yaprağı idi. Bu
ekte Bulgar ve dünya
klasiklerine dair yazılarla
onların eserleri; Georgi

Dimitrov ve Lenin’in edebiyat hakkında görüşleri;
yerel Türk eleştirmenlerin Bulgaristan Türk yazarlarının kitapları üzerine değerlendirmeleri
bulunuyordu.
İki haftada bir yayımlanan bu edebiyat ve
sanat yaprağı 1970 yılı
ortalarından sonra çıkmaz oldu.
Halk Gençliği
Türkçe süreli basında
uzun ömürlü bir gençlik
gazetesi olarak kaldı.
1948’de çıkmaya başlayan gazete, 1970 ortalarında Yeni Işık ile birleştiriliyor bahanesiyle
ortadan kaldırıldı. Önce
Dimitrovçu Halk Gençler Birliğinin, daha sonra
da Dimitrovçu Komünist
Gençler Birliği (DKMS)
Merkez Komitesinin basın organıydı, haftada bir
çıkıyordu.
Eylülcü Çocuk
Bulgaristan Türk topluluğuna kendi ideolojisini kabul ettirmek için
Komünist Par tisi her
şeyden önce yetişmekte
olan nesillere bel bağlıyordu. Bundan dolayı da
iktidara geldiği ilk yıllarda
çocuklar için bir gazete
çıkarmayı uygun buldu,
Eylülcü Çocuk gazetesi
yayımlandı (1946-1960).
Bu gazete de yetişen nesillere Marksist ideolojiyi
kabul ettirmekte önemli
rol oynadı.
Piyoner
1959 yılında Türk çocuklarına Piyoner (Pioner) adlı bir dergi çıkmaya başladı. “Dimitrovçu
Komünist Gençler Birliği
Maarif ve Kültür Bakanlığının Çocuklara mahsus
Türkçe yayını” olduğu
bildirildi. Kısa ömürlü bir
dergiydi, 1960 yılında kapatıldı. Bunun başlangıç
ve kapatılması ülkede
tüm Türk ana ve ilköğretim okullarının kapatılmasına rastladı. Türk
okulları 1959/60 öğretim
yılında, bundan önceki
yıllarda da Türk lise, öğretmen okul ve enstitüleri
kapatılmıştı.
Filiz
1960 yılında Eylülcü
Çocuk gazetesi kapatıldıktan sonra, onun fonksiyonlarını Halk Gençliği
gazetesi üstlenecek, demişlerdi. Halk Gençliği
gazetesi içinde bir sayfa olarak Filiz çıkmaya
başladı. 1968’in başında
başlıbaşına çıktı. Ayda
iki kere yayımlanıyordu.
Aynı yılın sonunda kapatıldı.
Devamı gelecek sayıda
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Ülke genelinden imamlar Mestanlı'da kurs görüyor
1. sayfadan devam

Omurtag /Osman Pazarı/ Camisi’nin 8 yıldır
imamlığını yapan Arif
Ali’dir. Kendisi daha önce
Edirne bölgesinde düzenlenen iki yaz Kuran
Kursuna katılmış. 28
yaşındaki imam Arif Ali,
Kırcaali Haber Gazetesi
için, “Hocamızı görmeden
önce “Acaba biz bu kurstan yeterince memnun
kalacağız mı?” diye düşüncelerimiz vardı. Ama
buraya geldiğimizde, hocamızı ve buradaki eğitim
şartlarını gördüğümüzde
adeta şaşırdık. Şu an çok
memnunuz, aksine diyeceğimiz hiçbir sözümüz
yok. Hocamızdan Allah
razı olsun. Arkadaşlar
da benim düşüncelerimi
paylaşıyorlar. Şu an kurs
oldukça verimli ve inşallah ileriki zamanlarda da
daha iyi olacağını düşü-

nüyoruz” diye paylaştı.
Bölge Müftüsü kursla ilgili, “Türkiye Cumhuriyeti
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Türkiye’de düzenlenen
bu kursa çok fazla önem
veriyor. Kurs üç yıldan bu
yana büyük bir ilgiyle devam ediyor. Altı ay süren
kursa Türkiye’de imamların büyük bir çoğunluğu
tabi tutuluyor. Bu kursla
Kur’an-ı Kerim’in hakkını
vererek okumak amaçlanıyor. Çünkü Kur’an-ı Kerim üç yönüyle mucizedir:
Kıraati, metni ve meali.
Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim güzel okuyucular
tarafından okunduğu
taktirde her ne kadar anlamazsak dahi kalbimizi
etkiliyor. Bundan dolayı
bu kursla biz şanslıyız mı
desek, nasipliyiz mi desek?! Özellikle Selimiye
Camiinin baş imamı bu
kursu yürütmesi, oluşturması, haliyle Türkiye’de

büyük bir başarı kat etmiş
bir insan olarak kıraati
çok düzgün, çok güzel ve
onun o güzel kıraatinden
buraya katılan arkadaşlarımız da hissesini alacaklardır. Buraya arkadaşla-

rımız Aytos, Razgrad,
Şumnu, Koşukavak, yani
Bulgaristan’ın dört bir
yandan katılıyor. Katılmadan önce bölgesinde
büyük bir başarı göstermişler ki bölge müftüleri

Anadili - bir sahne oyunu mu?!
Bugünlerde Türkçemiz üzerine sahnede
yeni oyunlar oynanıyor.
Okullarda seçmeli mi,
saçmalı mı okutulmalı sorunu gündemde.
Yeni, okul öncesi ve
okul eğitimi yasasının
meclisten geçmesiyle
ilgili bir sürü lakırdılar
dökülüyor ortaya. Ne
gerek?! Bir milyona yakın Türk bu topraklarda
ömür yıpratıyor. Anadilleri Türkçe, vatanı Bulgaristan Cumhuriyeti.
Bu şüphesiz bir gerçek.
O zaman lakırdıya ne
gerek? “Türk çocukları
devlet ve belediye okullarında kendi anadillerini mecburi okumalıdır “,
diye yasada belirtilsin
ve sorun çözülsün. Bir
de, yine yasada uzmanların fikri alındıktan
sonra “Haftalık 4 saat
veya 6 saat okunmalı “,
diye belirtilsin ve o kadar. Zaten kendi Anayasamız, Avrupa birliği
yasaları ve devletleri
anlaşmaları da bu hakları azınlıklara tanıyor.
Bildiğime göre pedagoji uzmanları anadili
ne kadar iyi bilinirse,
yabancı diller daha kolay ve tam öğrenileceğini öneriyorlar. Demek

onları buraya bu vesileyle
yönlendirmiştir.
Bu kursa Kırcaali bölgesinden 4 imam katılıyor, ikisi Momçilgrad
camilerinde görevli, birisi
Kırcaali imamı Avni Tahir,
diğeri de Momçilgrad’ın
Çukovo /Tokmaklıdere/
Camisinin imamıdır. Zaman zaman arkadaşlarımızı ziyaret edip, motivasyon noktasında kendileriyle görüşüp, sohbet
ediyoruz. Öğle saatlerine
kadar kıraat dersi, ondan

sonra da İslam Tarihi, İslam Hukuku gibi dersler
kursiyerlerin bilgilerine
takviye kazandırıyorlar.
İleride de kursun devam
etmesini öngörüyoruz.
Çünkü Kur’an-ı Kerim’i
hakkına riayet ederek
okumak ç ok önemli.
Peygamber Efendimiz,
“Kur’an-ı Kerim’i güzel
seslerinizle süsleyiniz!”
diye buyuruyor” diye kaydetti.
Beyhan Hoca kursun
adını taşıdığı Tashih-ul
Huruf’u şöyle izah etti,
“Tashih-ul Huruf, yani
Kur’an-ı Kerimi gramer
özelliklerine, tecvit özelliklerine riayet ederekten
harflerin telaffuzlarını da
göz önünde bulunduraraktan güzel bir melodi ile
okumaya denir. İngilizceden örnek verecek olursak, bir kelimenin okunuşu, yazılışından farklıdır.
Arapçada da meselâ 3
tane “H” harfi var. Biri
“Ha”, diğeri “Hı”, bir diğeri de “He”dir. Dolayısıyla
bunların telaffuzu kelimenin manasını etkiliyor ve
ayrıca da Kuran’ın melodisine uygun bir biçimde
okumak gerekiyor”.

Bulgaristan’da alkol kullanma
yaşı 10’a kadar düştü

anadilinin doğru dürüst
benimsenmesinde zararı yok, faydası var.
Dilin iyi öğrenilmesi
de okullarda, daha çocuk yaşta olur. Yasalar
okunmasını mecburi
kılar, devlet gereken
olanakları sağlar ve
mesele hallolunur.
Yasa tasarısının 74
maddesinde “ Okullarda eğitim süreci esnasında Anadili dersi ile
Sahne Yönetimi dersi
okunabilir “, diye belirtiliyor. Yasa bu haliyle
meclisten geçerse vay
halimize! Anadili sahne
oyunu oluyor. Nereye
çekersen çek. Öyle de

olur, böyle de. Okunur
da okunmaz da. Zorunlu da olur, seçmeli
de. Bu nedenle Anadili Türkçemizin eğitimi
ile kurulan Kırcaali ve
Şumnu Türkçe Öğretmenleri Dernekleri, diğer sivil toplum örgütleri ve Türk aydınları
seslerini yükseltme ve
duyurma, aslanın ağzından kemiği çekip
alma zamanıdır bu zaman. Susma zamanı
değil. Aksi taktirde vay
halimize!
Biz bu ülkenin eşit
halklı vatandaşlarıyız.
Hakkımıza hukukumuza saygılı insanlarız.

Çocuklarımızın Anadili
Türkçeyi okumaları çok
görülmemelidir bize. O,
onların hakkıdır. Doğru
dürüst Türkçeyi öğrenip
kullanmak her çocuğun
temel ödevidir. Çocuk
süt ile de beslenir, ille
ana sütsüz olmaz. Resmi dil Bulgarcanın daha
da iyi benimsenmesine, Türkçenin okullarda zorunlu öğretilmesi
önayak olacaktır. Bize
Kimse ayak tapırtısına
çarık çıkartmaya kalkışmasın, anadili öğretimini sahne oyununa bezletmeğe yeltenmesin!
Av. Mustafa
BAYRAMALİ

Özellikle son yıllarda küçük yaştaki çocuklar
arasında hayli artan alkol tüketimi her geçen
gün daha da kötüye gidiyor. En son verilere
göre Bulgaristan’da alkol kullanma yaşı 10’a
kadar düştüğü belirtiliyor. Son zamanlarda
küçük yaşta alkol kullanmaktan alkol komasına
giren çocukların sayısı artmış durumda.
Bunu dışından bazı öğrencilerin okullara
içkili gitmeleri dahi normal bir hal almaya
başlamış durumda. Uzmanlar bu durumun
önüne geçebilmek adına başta aileler olmak
üzere hükümetin bir takım önlemler alması
gerektiği konusunda vurguda bulundular.
Hiç şüphesiz günümüzde Bulgaristan
vatandaşlarının büyük bir kısmı alkol tüketiyor.
Bunun neticesinde evlerinde aile büyüklerinin
içki kullandığını gören çocukların gördüklerini
uyguluyorlar. Her ne kadar çocuklarını bu
tür alışkanlıklardan korumak için gerekli
önlemleri alan aileler olsa da, ailelerin büyük
bölümü bu konuda çocuklarına kötü örnek
olmaya devam ediyorlar. Çocuklar arasındaki
alkol sorunun bu derece büyük olmasının
nedeni de hiç şüphesiz televizyonlarda
alkole yapılan reklamlar. Çocuk uzmanları
televizyonlarda sigara reklamı yapılmadığı gibi
içki reklamlarının da kaldırılması gerektiğini
savunuyorlar, fakat hiç kuşkusuz ilk olarak
ailelerin bu konuda çok hassas davranmaları
gerektiğinin altı çiziliyor.
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Katar ve Türkiye, Bulgaristan’a ortak yatırım yapıyor
Katar, Bulgaristan’a
yoğun bir yatırım programı başlattı. Yatırımlar
arasında AB, Balkanlar,
Türkiye ve Ortadoğu piyasalarını birbirine bağlayan ticaret yollarını
kolaylaştırmak üzere bir
karayolu inşası da bulunuyor.
Bulgaristan, Türkiye
ve Katar, Bulgaristan
üzerinden geçecek bir
karayolu inşasına yönelik dört yıllık ortak bir
projeyi başlatma kararı
aldı. Projenin bir yandan
Bulgaristan’ın göz ardı
edilmiş karayolu altyapısını güçlendirirken, bir
yandan da Türkiye ve
Katar’ın, AB’nin bu en
yoksul ülkesine erişimini
kolaylaştırması bekleniyor. Romanya sınırında
yer alan Ruse kenti, 300

kilometrelik bir karayolu
aracılığıyla Yunanistan
ve Türkiye sınırı yakınındaki Svilengrad’a bağlanacak. Maliyeti 777 milyon avro olarak tahmin
edilen proje, kamu-özel
sektör ortaklığında yürütülecek.
SES Türkiye’ye açıklamalarda bulunan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü Vesela Çerneva, “Ruse-Svilengrad
karayolu, Katar, Türkiye
ve Bulgaristan’ı kapsayan ilk hükümetler arası
ortak projedir.” dedi.
Çerneva, “Bu yol, PanAvrupa IX. koridorunun
bir parçası olacak ve
Karadeniz hattını tamamlayacak. Karayolu,
İstanbul ve ardından da
Ortadoğu ile Avrupa’yı
bağlayacak olması ba-

kımından büyük önem
taşıyor.” diye ekledi.
24 Mayıs’ta karayolu
inşasına ilişkin alınan
kararla paralel olarak,
tarım, turizm, madenci-

lik, gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde de bir
dizi mutabakat zaptı imzalandı. Katar Başbakanı Hamad Bin Jasim Bin
Jabr Al Thani ise, petrol

Kırcaali bölgesinde en çok tekstil işçisi aranıyor

İstihdam Ajansına bağlı Kırcaali İş Bürosu Müdürlüğü tarafından yayınlanan iş ilanına göre bölgede en çok tekstil işçisine ihtiyaç duyulmakta.
Şu anda makineci, nakış
işleme, paketleme, örme,
kalite kontrol işlemi gibi
işler yapacak ilköğretim
ve orta eğitimli 8 işçi
aranmaktadır. Ayrıca
özürlülüğü %50’inin üzerinde olan 11 kişiye de
bu branşta iş şansı verilmekte. İş ilanında yüksek eğitimli bir hemşire,
kalite kontrol uzmanı ve
engelli vatandaşlardan
tıp komisyonu başkanı
görevini alacak bir hekim ve bir bilgisayar sistem uzmanı arandığı yer
alıyor. İlköğretim ve orta
eğitimli işsiz kişiler ara-

sından iki hayvan bakıcısı, orman kesim işçisi,
ağaç işleme işçisi, tercüman, garson, danışman
satıcı, iki temizlikçi, araç
yıkama işçisi, engellilerden araba tamircisi ve
kondüktör, kauçuk ürünleri makine operatörü,
mobilyacı, metal levha

işleme tezgâh operatörü, tornacı, güvenlik memuru, sanayi sektöründe
genel hizmet işçisi aranıyor.
Başka iş bürolarında
ise yüksek eğitime sahip iyi İngilizce ve Hollandaca bilen bir pazarlama uzmanı, İngilizce

ve Fransızca bilen gelir
kontrol uzmanı, ortalama
en az 10 yıl mesleğinde
deneyimi olan, İngilizce
ve Fransızca bilen bir yönetici arandığı bildirildi.
İsrail’e inşaat işçileri
aranmaya devam ettiği
belirtilmiştir. Bu konuda
ayrıntılı bilgi Kırcaali İş
Bürosu 22 Nolu odadan
veya 0361/66562 telefonundan alınabilir.
İş ilanları hakkında
daha geniş bilgi edinmek
isteyenler Kırcaali Belediyesi için 6 53 60; 6 65
75, Momçilgrad Belediyesi için 42 -16, Ardino
Belediyesi için 27 -75,
Krumovgrad Belediyesi
için 28 -86 ve Kirkovo
Belediyesi için 21 -27 telefonları verilmiştir.
Kırcaali Haber

Cami Encümenliğine Ezan Cezası
Kırc aali Valisi İvanka
Tauşanova’nın isteği üzere,
Bölge Sağlık Müfettişliğince
denetlenen Merkez Cami
hoparlöründen verilen ezan
sesi normdan yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Daha önce
de, birkaç defa yapılan denetlemeler sonucunda Cami
Encümenliğine yazılı uyarıda
bulunulmuş ve ezan sesinin
daha da azaltılması istenilmişti. Bu isteğe uymayan
Cami Encümenliğine ceza
makbuzu yazılmış, ancak
cezanın miktarı daha belirlenmemiştir. Konu ile ilgili

Cami Encümenliği Başkanı
Abdullah Şefki Kırcaali Haber gazetesine şu açıklamada bulundu, “Kırcaali camisinde verilen ezan hiçbir
zaman susmayacak, buna
müsaade etmeyec eğiz.
Cami cemaati bu haksızlığa
izin vermeyecektir. Hakkımızı mahkeme yoluyla arayacağız. Gerekirse Valiliğin
önünde miting yapılacak.
Yıllarca verilen ezan sesi hiç
kimseyi rahatsız etmemiştir
ve şimdi Vali niye rahatsız
oluyor. “
Kırcaali Haber

ve doğalgaz zengini ülkesinin Bulgaristan’a
yapac a ğı yatır ımlar
konusundaki kararlılığını göstermek adına,
Bulgar ist an M er kez
Bankası’na 200 milyon
dolar (162 milyon avro)
yatırımda bulunacağını
açıkladı.
Türkiye ve Bulgaristan,
geçtiğimiz Mart ayında Başbakan Boyko
Borisov’un önderliğinde
Bulgar kabinesinden oluşan bir heyetin yapmış
olduğu ziyaret sırasında
toplam 17 anlaşmaya
imza attı.
T ü r k i y e ’ n i n
Bulgaristan’a yatırım
yapmak ve bu ülkeyle
ticaretini geliştirmek anlamında önemli çıkarları
bulunuyor; uluslararası
arenadaki ağırlığının
üzerinde adımlar atan
Katar ise, ekonomik ve
siyasi nüfuzunu yaygınlaştırmak adına dünyanın her bir noktasında
yatırımlarına hız kazandırıyor.
S o f y a ’d a k i U l u s a l
ve Küresel Ekonomi
Üniversitesi’nde doçent
olan Plamen Ralçev,
SES Türkiye’ye yaptığı açıklamalarda şu
noktalara dikkat çekti:
“Katar, gıda güvenliği
konusunda bazı endişelere sahip; dolayısıyla da
Bulgaristan’ın tarım sektörüne yatırım yapmaya
dünden razı. Katar Havayolları ise, Bulgaristan’a
uçuşlara kısa süre önce
başladı. Açıkça görülüyor ki, her ne kadar çok
detaylandırılmamış olsa
da, Katar’ın Bulgaristan’a
çok yönlü bir ilgisi söz
konusu. Bu ülkeyi bölgeye ve AB’ye bir giriş

noktası olarak görüyor.”
Ralçev, sözlerine şu
şekilde devam ediyor:
“Dolayısıyla, bu yatırım
ilgisinin manevi ve stratejik etkileri, maddi ve
mali geri dönüşlerinin
ötesine geçebilir.”
Merkezi Ankara’da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
USAK’ta Balkan uzmanı
olan Muzaffer Kutlay ise,
Bulgaristan’ın ihracatının
yaklaşık yüzde 60’ını satın alan avro bölgesindeki krizin, Bulgaristan’daki
ekonomik büyümeyi
doğrudan etkilediğini
belirtiyor. Kutlay’a göre,
Bulgaristan’ın içinde bulunduğu ekonomik durgunluğu aşmasının yolu,
yeni yatırımlar çekmekten geçiyor.
SES Türkiye’ye konu ş an Kut lay, “A B,
Bulgaristan’a çok fazla
şey vaat etmiyor; bu da
Bulgaristan’ın en yakın
komşusu olan Türkiye’ye
yüzünü dönmesine yol
açıyor” dedi. Kutlay’a
göre, Türkiye’nin altyapı
ve inşaat sektörlerinde
uzmanlaşan önemli şirketlerinin olması da, ona
bir artı değer kazandırıyor.
K u t l a y, K a t a r ’ı n
Balkanlar’a yatırımlarını artırmasıyla birlikte,
Türkiye’nin Katar ile olan
dostane ilişkilerini kullanarak Bulgaristan’a Körfez sermayesi çekmede
“gayriresmi bir arabulucu” rolü üstlendiğini düşünüyor.
Son on yıl içinde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki toplam ticaret
hacmi neredeyse altı katına çıktı ve 2011 yılında
3 milyar avro düzeyine
geldi. Bulgaristan, Türk
mallarının AB pazarına
girmesi açısından kilit
bir nokta; bu durum ise
Bulgaristan üzerinden
geçecek etkin bir taşımacılık koridorunu oldukça
önemli bir ekonomik öncelik haline getiriyor.
Bulgaristan ile Kat ar, ay nı z amanda,
Bulgaristan’ın Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmak üzere sıvılaştırılmış doğalgaz
konusundaki ticaret ve
yatırım olanaklarını da
değerlendiriyor.
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Rusçuk Üniversitesi Daha Fazla Türk Öğrenci Görmek İstiyor
Rusçuk Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Bölümü
Müdürü Prof. Dr. Krasimir
Martev, daha fazla Türk
öğrenciyi aralarında görmek istediklerini söyledi.
Martev, “Gururla diyebilirim ki üniversitemizden
mezun olan öğrencilerimiz kendi ülkelerinde
büyük iş adamları oldu,
iş alanlarında yerlerini
buldu” dedi.
M a r t ev,
Rusçuk
Üniversitesi’ni, “ Türk
g e n ç l e r e d a h a f a zla tanıtmak” amacıyla
Çanakkale’de bulundu.
Prof. Dr. Krasimir Martev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı
öğrencilerin eğitimine
büyük önem verdiklerini
belirterek, “Farklı ülke-

ler, farklı eğitimler insana
yaşamı için daha fazla
bilgi ve beceri veriyor.

Amacımız, üniversitemizi
daha çok Türk öğrenciye
tanıtmak, onlara imkanla-

Ardino’nun minik masa
tenisçileri, Bulgaristan’da
üçüncü oldular

Ardino Yunak 20 05
Masa Tenisi Spor Kulübünden 12 yaş altı çocuklar, Masa Tenisi Minikler
Şampiyonası Takım Bulgaristan üçüncüsü oldular.
Şampiyona 1-3 Haziran
tarihleri arasında Smolyan İline bağlı Çepelare
kasabasında gerçekleştirildi. Turnuvada iki gruba ayrılan ülkenin en iyi
8 takımı yer aldı. Bu iki
grupta ilk iki sıraya dizilen takımlar final müsabakasına katıldı.
Grup müsabakasında
Bahri Ömer’in öğrencileri
Panagürişte ve Sofya’dan
katılan takımları sırasıyla
4:1 ve 4:0 skorla yendiler,
fakat ev sahipliği yapan
Çepelare takımına yenildiler. Final oyunlarda
son derece ilginç karşılaşmalardan sonra küçük
Ardino yetenekleri üçüncü sıraya dizilerek bronz
madalyaları kazandılar.
Şampiyonada Dupnitsa
takımı şampiyon, Çepelare oyuncuları ise ikinci
oldular.
Ardino takımında Mitko
Kisöv, Nikola Haciyski,
Bülent Emurla ve Stilyan
Stoyanov oynadılar.
64 tenisçi arasında kıyasıya bir rekabet içerisinde geçen bireysel
yarışmada 11 yaşındaki

Mitko Kisöv yarı finale
kadar yükseldi, fakat ev
sahibi takımından 12 yaşındaki Georgi Guberov’a
2:3 ile dramatik bir şekilde yenildi. Bireysel yarışmada Nikola Haciyski de
iyi oyun gösterdiler.
Çiftler yarışmasında Nikola Haciyski, Ekaterina
Toşeva’ya karşı oynadı.
İkisi de yarı finale çıktılar,
fakat Çepelare ve Asenovgrad takımlarından
mağlubiyete uğradılar.
Böylece bronz madalya
kazanmakla yetindiler.
Ardino takımının çalıştırıcısı Bahri Ömer, “Tüm
çocukların oyunundan
memnunum. Bu çocuklar
Ardino masa tenisi okulunun altın nesli olacaklar. Aynı şekilde azimli
antrenman yapmaya devam ederlerse, gelecekte masa tenisinde büyük
başarılara imza atacak-

lar” diye genelleştirdi.
Yunak 2005 Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Müh. Azis Murat,
“Ardino tenisçileri Yunak
Kulübünü Çepelare’de
onurlu temsil ederek,
ülkede geleneksel önde
gelen masa tenisi kulübü
olduğunu bir kez daha
gösterdiler. İyi teknolojik
donanım ve ekibe sahibiz, çocuklarımız da
yetenekli” dedi. Kulüp
Başkanı, Belediye yönetimine Ardino’da masa tenisinin gelişimine verdiği
destekten dolayı kalbi bir
teşekkür sundu.
Çepelare’de elde edileni
başarıdan dolayı Yunak
Kulübünün minik oyuncuları Türkiye’de Yalova
şehrinde 21-25 Haziran
arasında düzenlenecek
Uluslararası Masa Tenisi
Turnuvasına katılacaklar.

rımızı sunmak ve böylece
daha fazla Türk gencinin
Rusçuk Üniversitesi’ne
gelip, iyi eğitim almasını
sağlamaktır” dedi.
Martev, üniversite bünyesinde tarım, makine,
otomotiv, hukuk, pedagoji, işletme ve sağlık fakülteleri olduğunu ifade
ederek, “Tüm bu bölümlerde Türk öğrencilerimiz
var. Bulgaristan’da denklik sistemi de var. Denklik
ajansınca sertifika verilen
üniversiteler öne çıkıyor.

Üniversitemiz de
Bulgaristan’ın en büyük
5 üniversitesinden birisi.
Her üniversite bu sertifikayı almak için çaba gösteriyor” diye konuştu.
Türk öğrencilerin Rusçuk Üniversitesi’ndeki
başarısını da değerlendiren Martev, “Başarılı
öğrencilerimiz var, ödüllendirdiklerimiz oldu. Başarılı öğrencilere büyük
önem veriyoruz. Çalışan,
çaba gösteren öğrencilere destek vermeliyiz ve
bunu yapıyoruz. İsteğimiz, başarılı öğrencilerle
çalışmaktır. Onların sayısı da az değil” şeklinde
konuştu.
Başka ülkede eğitim
görmenin, dil öğrenmenin, “kendini geliştirme
meselesi” olduğuna işaret eden Prof. Dr. Krasimir Martev, “Öğrenciler,
gittikleri ülkelerde başka
kültürle karşılaşıyor” ifadesini kullandı.
Martev, “Neden Rusçuk
Üniversitesi?” sorusuna
şu cevabı verdiklerini aktardı:
“Üniversitemiz eğitimde
markadır Bulgaristan’da.
53 ülkeden öğrencilere

Sofya’daki Yeni Bulgaristan Üniversitesi
(NBU) öğretim üyesi
Prof. Dr. Rangel Gürov, Bulgaristan’da 18
Haziran’da güçlü bir depremin meydana gelebileceğini öne sürdü.
Haftalık “168 Saat” gazetesine konuşan Gürov,
depremler ile ay evrelerinin arasında yakın bir
bağ olduğunu belirterek,
ülkede 22 Mayıs’ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelecek yeni büyük
depremin tarihi konusunda tahminde bulundu.
Gürov,”Bir sonraki güçlü
depremin olası tarihi 18
Haziran olacak” dedi.
İtalya ve Bulgaristan’daki
d e p r e m l e r a r a sı n d a
bağ var” diyen Prof. Dr.
Gürov,Depremlerle yeni
ay ve dolunay arasında
da direk bağ var” görüşünü savundu. Depremlerle ilgili tahminlerin hava
durumu tahminlerine de
benzeten Gürov, her iki
bilimin geniş kapsamlı
araştırmalara dayalı olduklarını, ancak sismoloji tahminlerinin çok daha
zor olduğunu kaydetti.
İtalya’daki fay hattının

Bulgaristan’daki Struma
nehri güzergahını izleyen
fay hattına paralel olduğunu kaydeden Gürov,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“İtalya’da
ve
Bulgaristan’da paralel
kırılan tabakalar eş zamanlı depremlere neden
oluyorlar. Her iki deprem
yeni ay dönemine denk
geldi. Dolayısıyla, ’mutlaka olacak; demiyorum,
ancak olacaksa bir sonraki büyük depremin tarihinin 19 Haziran olup,
büyüklüğü 5,8’i geçmeyecektir.”
Deprem tahminlerinin
kesin olmadığını dolayısıyla halkın paniğe kapılmasına neden bulunma-

eğitim veriyoruz. Gururla diyebilirim ki üniversitemizden mezun olan
öğrencilerimiz kendi ülkelerinde büyük iş adamları oldu, iş alanlarında
yerlerini buldu. Eğitim
öğretim tesislerimiz çok
iyi. Dünyada önde gelen
firmalarla çalışıyoruz.
Her yıl 2-3 yeni laboratuvar açılıyor. Bu, firmaların desteğiyle oluyor.
İlk amacımız yabancı
çocuklara ortama alışma
imkanı sağlamaktır. Diğeri ise yabancı öğrencileri
eğitimde desteklemektir.
Yabancı öğrenci sayısının fazlalığı, üniversitemiz için büyük bir avantaj
ve zenginliktir. Bu fırsatı
kullanmak istiyoruz. Her
yıl yabancı öğrenciler festivali düzenliyoruz. Böylece her ülkeden gelen öğrencilere kenti, kültürünü,
ülkesini tanıtma imkanını
veriyoruz. Yabancı öğrencilerimize eğitimde,
öğretimde tüm faaliyetlerinde destek vereceğiz ve
4-5 yıl boyunca zevkli bir
yaşam sunacağız. Türk
öğrenciler eğer Rusçuk’a
gelirse büyük dostluklar
kuracak.”

'Avrupa depremleri bağlantılı'

dığını ifade eden Prof. Dr.
Gürov, “’Mutlaka deprem
olacak’ demiyorum. ’Olacaksa, bu tarihte olabilir’
diyorum” şeklinde konuştu.
“Panik” sözcüğünden
de hoşlanmadığını kaydeden Prof. Dr. Rangel
Gürov, Her gün ’ölmek;
zorunda da değiliz” dedi.
Prof. Dr. Rangel Gürov,
jeofizik uzmanı olarak
NBU’nin Yer ve Çevre
Bilimleri Departmanı’nın
başkanlığını yürütüyor.
Gürov ayrıca, jeoloji,
evrensel jeoloji, astronomi, çevre bilim, istatistik
ve tahmin araştırmaları
alanında okutmanlık yapıyor.
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Bulgaristan gazetecilerinden Gökçeada’ya büyük ilgi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Bulgaristan’dan
gelen gazetecilerin ilgi
odağı olmayı sürdürüyor.
Bu yıl Gökçeada’da yapılan etkinliğe 30 gazeteci katıldı. Haziran ayının 8’inde Gökçeada’ya
Bulgaristan’dan çok sayıda ünlü gazeteci, televizyoncu ve dergi editörleri
akın etti. Gökçeada Belediye Başkanı Yücel Atalay
ile Gökçeada Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı’nın
organize ettiği etkinlik
kapsamında son dört yıldır Gökçeada’ya sürekli
gelen Bulgar gazeteciler
ilçeyi Bulgaristan’da tanıtıyor.
Dördüncü defa ilçeye
gelecek 30 kişiden oluşan Bulgar gazeteciler,
Gökçeada’da yerleri ziyaret edecek. İlçede bazı

röportajlar gerçekleştirecek olan gazeteciler, adalı
turizmciler ve yöneticilerle
bir araya gelecek. 3 gün
Gökçeada’da kalacak

olan gazeteciler daha
sonra ülkelerine geri dönecek.
Bulgar gazetecileri ilçede
en iyi şekilde ağırlayacak-

larını belirten Gökçeada
Belediye Başkanı Yücel
Atalay; “Bulgaristan’dan
Gökçeada’ya gelen turist
sayısı katlanarak artıyor.

Üstelik Deliorman bölgesinin % 60 ‘ı Türk ve buradaki Türk yerel yöneticilerle ve belediyeleri ile
kardeşlik sözleşmelerimiz
mevcut. Bu tip gezileri çok
önemsiyoruz” dedi.
Gökçeada Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı ise;
“Balkanların buram buram
Türk kokan bu bölgesi
Gökçeada’mıza Kitesurf,
Windsurf ve Olta balıkçısı alanlarında ciddi turist
gönderiyor. Bulgaristan’ın
en büyük şehirlerinde
olan Varna, Burgaz, Rusçuk ve Şumnu şehirleri
Deliorman bölgesindedir.
Bu bölgede fiili olarak inşaat işleri yapmamız, yerel Türk halkı, siyasi yapısıyla iç içe olmamızdan
dolayı çevremiz ve dost-

luklarımız çok güçlüdür.
Bulgar gazetecilerin ziyaretleri ile Gökçeada’ya
yüz binlerce lira değerinde tanıtım yapılmaktadır.
Hiç bir Gökçeada’lı turizmci bu çapta bir bütçe
ile Bulgar TV ve Gazetelerine reklam veremez.
Geçen sene T V’lerde
ve gazetelerde sayfalarca Gökçeada tanıtımları
çıktı. Bu faaliyeti yapabilmemde en büyük destek
ve güvencem Gökçeada
Belediye Başkanı Yücel
Atalay’dır. Kendileri son
derece destek vermekte
ve bizzat ilgilenmişlerdir.
Gökçeada’ya gelen Bulgar turist sayısı yakında
100 bin kişiyi geçecektir”
diye konuştu.

Hayvanları Koruma GSM operatörleri konuşma ücretlerini % 40 düşürüyor
Kanunu gereğince
önlemler alınacak

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, köy muhtarlarıyla yaptığı olağan aylık toplantısında ele alınan
başlıca konu Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki sorumluluklar oldu.
Kırcaali İl Gıda Güvenliği Müdürlüğünden Dr. Durmuşali ve Dr. Çolakov, Ardino Belediyesi sınırları içinde
sokak köpeklerinin türemesinin kontrol altına alınmasına ilişin Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında köy
muhtarlarının taşıdıkları yükümlülükleri izah ettiler.
Yasa gereğince Belediye Meclisi, Evcil Hayvan Tescil Yönetmeliği ve Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Türemesini Kontrol Altına Almak İçin Kayıt Altına Alma

Av r upa Ko misyo nun
aldığı karar doğrultusunda
GSM operatörleri telefon
görüşmeleri ücretlerinde
% 40 civarında indirim
olac ağı bildir ildi. Bu
indirimin yürürlüğe bu yılın
temmuz ayında gireceği
açıklandı. Edinilen
bilgilere göre indirim daha
fazla büyük müesseseleri
kapsadığı öğrenilirken,
vatandaşların faturalarına
nasıl yansıyacağı şimdilik
net olarak bilinmiyor. Şu
an vergiler hariç dakikası
13 stotinki olan telefon
görüşmesinin tam bir
ay sonra 5,5 stotinkaya
d ü ş m e s i b e k l e n i yo r.
İndirimin sadece bununla

s ı n ı r l ı k a l m ay a c a ğ ı,
önümüzdeki 2013 yılının
başında tekrar bir indirimin
yapılacağı ve telefon
görüşmesinin dakikasının

Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova’nın, bir sonraki Bakanlar Kurulu oturumda masaya yatırılması beklenen Bakanlıklar
arası Rehabilitasyon ve
Destekleme Komisyonuna /MKVPMS/ sunduğu
bir raporla Cebel Belediyesine bağlı Ovçevo /Ispahlar/ köyünden geçen
Vırbitsa nehrinin bir kolu
olan Jıltunka deresi yatağının temizlenmesi ve
güçlendirilmesine ilişkin
bir talepte bulunduğu
bildirildi.
Köy, geçen ay yağan
aşırı yağmurlar sonrası
sular altında kaldı. Bu
yıl artık üçüncü kez mal
mülkleri su bastı.
Belge, bir ç alışma

grubunun Mart ayında
ilde nehir yataklarında
bulunan iletkenliği incelenmesi sonucu Vali
Tauşanova’nın isteği
üzere hazırlanmıştır.
Uzmanlar tarafından yapılan incelenmede, köy
köprüsünden köye kadar
yaklaşık 500 metre kuzeydoğusunda ve 250 m
güneybatısında Jıltunka
deresinden Ovçevo köyüne kadar olan kesimde 7 bin metre küp katışmacın temizlenmesi, sel
kumlarını arıtma projesi
hazırlanması, ağaçların
kesilip köklenmesi ve
taşınması için geçici bir
yol yapılması gerektiği
tespit edilmiştir. Şiddetli
yağmur yağışlarından

4,6 stotinkaya kadar
düşürüleceği belirtildi.
Geçtiğimiz yıllarda da
telefon ücretlerinin daha
ucuz olacağı konusu

gündemi bir süre meşgul
etmiş fakat, şu ana kadar
vatandaşlar faturalarına
yansıyan somut bir
gelişme göremediler.
Telefon görüşmesinin
dakikası 5 yıl önce 38
stotinki iken, gelecek
y ı l 4 , 6 ya d ü ş m e s i
durumunda 5 yıl içerisinde
telefon görüşmeleri 8
kat ucuzlamış olacak.
B u i n di r i m i n h ayat a
geçmesinin ardından
GSM kullanıcılarının daha
düşük fatura ödemeleri
ve Faturalı tarife kullanan
kullanıcıların sayısının da
artması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Dere yatağının güçlendirilmesi istendi
Programı kabul etmelidir.
Toplantıda köy muhtarlarına Kırcaali İl Gıda Güvenliği Müdürlüğünü her ay bu konuda alınan önlemlerle
ilgili bilgilendirmeleri görevi verildi. Yerel Meclisin gelecek oturumunda Evcil Hayvan Tescil Yönetmeliği ve
Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Türemesini Kontrol
Altına Almak İçin Kayıt Altına Alma Programı gündemine girmesi önerisi yapılması bekleniyor.
Toplantıda görüşülen başka bir konu Belediye sınırlarındaki su ve kanalizasyon sistemlerinin yönetimi
ve kullanımıydı. Başkan Resmi Murat, son aylarda
alınan önlemlerin bir sonucu olarak yerleşim yerlerindeki su pompalarının elektik tüketim maliyetinde
azalma olduğunu bildirdi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Şube Müdürü Mehmet
Aliev, başlıca vatandaşların ikamet kaydına ilişkin 5
Haziran 2012 tarihinde Devlet Gazetesinde ilan edilen Nüfus Kayıt Kanununda yapılan yeni değişiklilerle
ilgili muhtarlara bilgi verdi.

dolayı dere suları yatağından çıkıp Ovçevo halkının evlerinin bahçelerine kadar erişiyor, Cebel
ve Kirkovo’yu bağlayan
köprü ise çökme tehlikesi altında bulunuyor.
Jıltunka deresi yatağında güçlendirme çalışmaları yapılması için 90 720
Leva talep edilmiştir.
Köyün alt kısmında bulunan 8 metrelik bendin
bir kısmı ortadan kaldırılacak, çünkü yağışlardan
sonra su akışını engelliyor, tıkanmaya ve sel
oluşmasına yol açıyor.
Yağan yağmurlardan
Ovçevo köyündeki gölet
taştı, Jıltunka deresi ise
yatağından taşıp, tarım
arazilerini ve ev bahçe-

lerini bastı. Bir çalışma
grubunun yaptığı hasar
tespit çalışmasında hiçbir yaralı insan ve hayvan olmadığı, evlerin de
hasar görmediği saptanmıştır.
Mart sonunda Vali’nin
emriyle atanan komisyon, MKVPMS tarafından acil finanse edilmesi
gereken ayrı ayrı belediyelerde toplam 20 sorunlu alan denetledi ve risk
değerlendirilmesine göre
derecelendirdi. Bu alanlarda dere yataklarının
temizlenmesinden ibaret
toplam 212 bin leva tutarında önleyici çalışmalar
yapılmalıdır.
Kırcaali Haber
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"Ben Doğayı Seviyorum ve Müsabakaya
Katılıyorum" müsabakası başladı
Artık ikinci yıl Çevre ve Su Bakanlığı /
MOSV/ ç ocuk ve
gençler için “Ben Doğayı Seviyorum ve
Müsabakaya Katılıyorum” başlığı altında
yarışma düzenlemektedir. 30 Mayıs ile 30
Ekim 2012 tarihleri
arasında gerçekleşecek olan yarışmaya
7 - 18 yaş arası çocuk ve gençler katılabilecek. Yarışmaya
katılmak isteyenler fotoğraf, öykü veya geri
dönüşümlü maddelerde yapılmış eşyaları
gönderebilirler.
Her katılımcı, doğaya olan ilgisini ve
duyarlılığını yansıtan
bu üç kategoride bi-

rer eserle yarışabilir.
Eserle birlikte katılımcının üç adı, adresi ve irtibat telefonları
bildirilmelidir. Eserler
30 Ekim 2012 tarihine
kadar MOSV’nın Bölge Çevre ve Su Müfettişlikleri, Su Havzası Müdürlükleri ve
Milli Park Müdürlükleri
gibi kurumlara gönderilmelidir. Her Bölge
Çevre ve Su Müfettişliği tarafından, 5 kişilik
bir jüriden ulusal düzeyde değerlendirme
yapılması için 10 eser
seçilecek. Yarışmanın
son başvuru tarihi 30
Ekim 2012. Final sıralamada ilk üç yerde
yer alan katılımcılara
birer iPad, iPhone ve

dijital fotoğraf makinesi gibi ödüller verilecek.
Hatırlatmak gerekirse, 2011 yılındaki

yarışmada, fotoğrafla
katılan Kırcaali Belediye Çocuk Merkezi
Fotoğraf Kulübü’nden
Denis Rasim ile Kons-

Genç fotoğraf ve arkeologlar,
bilgi ve becerilerini gösterdiler
Momçilgrad Belediyesi Raven /Yeni Cuma/
köyü “Hristo Smirnenski” Toplum Merkezinde
çeşitli ilgi alanlarına
ilişkin kulüplerde faaliyet gösteren öğrenciler, öğretmenleri ve
dört yerleşim yerinden
toplanan 200 öğrenci
önüne edindikleri bilgi
ve becerileri serdiler.
Raven Toplum Merkezi, Nanovitsa, Gruevo,
Zvezdel ve Raven ilköğretim okullarından
öğrencileri bir araya
getirdi.
Genç fotoğrafçılar ve
arkeologlar kulüplerinin
faaliyetleri hakkında sunum yaptılar. Fotoğraf
ve ünlü arkeolojik yapıların yer aldığı bulmaca çözümünden ibaret
oyunlarda yarıştılar.
Gençler, Orfeyus Tapınağının bulunduğu
Tatul ve Perperikon,
Kırcaali Tarih Müzesi
ile Kırcaali’deki Kerimova Kışta /Kerim’in
Evi/ ziyaretleri sırasında çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi
düzenlediler.
Öğretmenler, “Çocuk-

tantina Kireva ve
kompozisyon yazısı
için Haskovo Ulaştırma Meslek Lisesinden Cansu Rafet
bölgeden dereceye
giren öğrenciler oldular. Öğrenciler birer
fotoğraf makinesi ve
bisikletle ödüllendirildi.
Haskovo Bölge Çevre ve Su Müfettişliği /
RİOSV/ tarafından,

“Doğa, biz demek
ve doğanın bakımı
kendimize yaptığımız
bakımı yansıtıyor.
Her birey önemlidir
ve temiz, sağlıklı bir
ortamda yaşamayı,
çalışmayı ve okumayı hak ediyor, bunun
sorumluluğunu da
tüm toplum taşıyor.
Müsabakanın tüm katılımcılarına başarılar
diliyoruz!” diye açıklama yapıldı.
Haskovo
ve
Kırcaali’den katılımcıların Haskovo RİOSV,
Dobruca Sok. No:14,
Halkla İlişkiler, “Ben
Doğayı Seviyorum ve
Müsabakaya Katılıyorum” yarışması için
adresine eserlerini
göndermeleri gerekmektedir. Daha fazla
bilgi için 038/60-16-23
telefonundan Mariana
Çompalova aranılabilir veya internet üzerinden pr_riosv_hs@
abv.bg e-mailine yazılabilir.

Dürüst olmayan
işverenler cezalandırıldı

lar edindikleri bilgileri
ve becerileri gösterip,
yaştaşlarını kolay olmayan bu işe çekmeyi
başardılar” diye yorumladılar.
İlköğretim okullarında
açılan fotoğraf ve arkeoloji kulüpleri, “Mestanlı
Belediyesinde Etnik
Azınlıklara Mensup Çocukların ve Öğrencilerin
Entegrasyonunu Desteklemek İçin İnteraktif
Eğitim” projesi kapsamında gerçekleşti.
Proje, “İnsan Kaynak-

larının Geliştirilmesi
2007 - 2013” Operasyonel Programı gereğince Avrupa Sosyal
Fonu tarafından finanse
edilmektedir. Proje doğrultusunda ilan edilen
Sanat Haftaları’nda çocuklar ilk defa Raven’de
gösteri sundular. Ertesi
gün, yaklaşık 200 öğrenci Gruevo köyünde
açılan “Renk Paleti”
adlı resim sergisinde
yer alan genç ressamların eserlerini görme
imkanlarını buldular.

Geçen hafta çocuklar
bir dans festivaline katılarak oyunculuk gösterisi yaptılar.
M o m ç i l g r a d
Belediyesi’nin bu projesi kapsamında dört
okula interaktif yazı tahtası teslim edildi. Okulların modern ekipmanlarla donatılmış olması
ve elektronik içerikli
ders kitapları çocukların daha eğlenceli bir
şekilde, kolay ve kalıcı
bilgi kavramalarına imkan vermektedir.

Kırcaali İli İş Müfettişliğinden verilen bilgiye göre,
Nisan ayının başından bu yana yapılan 303 teftiş
sırasında İş Yasası’nın toplam 1601 ihlali tespit
edilmiş, 163 ceza makbuzu kesilmiştir. En çok kanun ihlali, giyim ve gıda üretimi, perakende ticaret,
otelcilik ve restorancılık alanlarında olduğu tespit
edilmiş. Sık rastlanan kanun ihlalleri, işçi ücretlerinin ödenmemesi, sigortasız çalıştırma, yıllık izin
ve dinlenme günleriyle ilgilidir.
Firmalarda en çok rastlanan düzensizlikler arasında sağlıklı ve güvenli iş koşulları sağlanması
açısından risk değerlendirilmesi yapılmaması ile
zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğini
bilmemeleridir.
Nisan ve Mayıs aylarında kesilen makbuzlara
ödenen cezalardan 31 bin levadan fazla para toplanmıştır. Son iki ayda müfettişlerin müdahalesi ile
402 556 leva tutarında geciktirilmiş işçi maaşları
ödenmiş durumdadır.
Geçen iki ay zarfında tespit edilen kanun ihlalleri
için işverenlere 1584 zorunlu idari tedbirler kararı
uygulanmıştır. Bu zorunlu tedbirler işverenlere sunulan 1580 talimat ile imalat ve madencilik sektöründe kullanımdan çıkarılmış 4 tesisle ilgilidir.
Geçen dönemde Milli Gelir Ajansı, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Sigorta Enstitüsü gibi devletin
diğer kontrol organları ile ortaklaşa 51 denetleme
yapılmıştır.
Kırcaali Haber
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Kırcaali bir kez daha Hoşgörü Başkenti oldu
Balkanlar’ın Hoşgörü Başkenti olarak bilinen Kırcaali
bu üne layık olduğunu bir kez

dı.
Etkinliğin açılışını yapan
Başkan Azis, “ 4. Ulusal
Etnik Gruplar Festivali’nin
gerçekleşmesinden büyük

natçılarını bir araya getirmesine seviniyorum. Geçen yıl
festivalde yaklaşık 25 grup
yer almıştı, bu yıl ise Kırcaali bölgesi ve ülke çapından

daha gösterdi. Kırcaali Hoşgörü Başkenti başlığı altında
4. Ulusal Etnik Gruplar Festivali gerçekleşti. Festival,
Kırcaali Belediyesi ve Ömer
Lütfi Kültür Derneği tarafından organize edilmektedir.
Festival Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis’in himayesi
altında yapılmaktadır.
Kırcaalilerin hayatına renk
katan folklor şöleni yüzlerce
kişiyi Belediye Kültür Merkezine bir araya topladı.
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova
ve Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet
festivalin resmi konuklarıy-

memnuniyet duyuyorum.
Artık dördüncü kez halk yaratıcılığı sayesinde Kırcaali
hoşgörü merkezine dönüşüyor. Bizim geleneklerimizi, kimliklerimizi koruyan
halk yaratıcılığıdır. Artı halk
yaratıcılığı bizi etnik azınlık
ve kültür olarak koruyan bir
şeydir. Halk yaratıcılığı bizim
zenginliğimizdir. Folklorla biz
kendi payımızı vererek sadece ülkenin değil, Avrupa ve
dünyanın da kültür çeşitliliğine katkıda bulunuyoruz.
4. Kırcaali Hoşgörü Başkenti Ulusal Etnik Gruplar
Festivali’nin sadece Güney
Bulgaristan’dan değil, tüm
ülkeden amatör folklor sa-

36 folklor grubu bugün burada bulunuyor. 4. Ulusal
Etnik Gruplar Festivali, 650
katılımcısıyla en kitlesel katılımı olan festivallerden biri
oluyor” diye kaydetti.
Başkan, Kırcaali’ye gelen
tüm amatör sanatçıları folkloru yaşattıkları için kutlarken sahnede en güzel yeteneğini göstermelerini diledi.
Sayın Azis, katılımcılara ve
yönetmenlerine bu yıl da
Kırcaali’nin hoşgörü örneği
olmasına verdikleri katkıdan
dolayı teşekkür etti.
Kırcaali Hoşgörü Başkenti
Ulusal Etnik Azınlıklar Festivaline katılım serbesttir
ve her isteyen folklor grubu

Resmiye MÜMÜN

programa katılmaktadır.
Bu yıl konser programında çoğunlukta Bulgar ve
Türk grupları olmak üzere
Bulgaristan’daki tüm etnik
grupları temsilen 35 folklor
topluluğu yer aldı. Kırcaali
sahnesine ülke genelinden
650’nin üzerinde amatör
folklor sanatçısı çıktı. Bir
nevi folklor ziyafeti yaşatan
gruplar, birbirinden güzel
halkoyunları gösterisiyle seyircilerin bol alkışlarını kazandılar.

Kırcaali İline bağlı belediyelerden çeşitli folklor ekipleri farklı kültürlere ait halk
oyunları gösterdiler. Ayrı
ayrı solistler ise türkü söylediler. Festivalin galasında
daha çok Haskovo, Smolyan
ve Yambol İllerinden olmak
üzere yurt içinden çok sayıda folklor grubu sahne aldı.
Festival, belediye adına
tüm katılımcılara sunulan birer teşekkür belgesi ile sona
erdi.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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