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Rodop Hükümeti Muvakkatesi
Çarlık Rusyası 24 Nisan 1877’de Os-

manlı Devletine savaş ilan eder. Rus Or-
dusunun General Gurko komutasında yaz 
aylarında başlattığı askeri harekat, Tulça 
üzerinden Tuna nehrine doğru, Dobruca 
ovası boyunca hızla ilerler. 

Sayfa 2’de

Devamı 4’de

Hak ve Özgürlükler Hareketi Erken Seçim İstedi
Bulgaristan’da muhale-

fetteki Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH), ülkede 
erken seçim yapılmasını 
talep etti.

Parlamentonun tatil son-
rası ilk oturumunda konu-
şan muhalefet partileri, 
iktidardaki Boyko Borisov 
hükümetinin çalışmalarını 
eleştirdiler.

Üyelerinin çoğunluğu-
nu Türklerin oluşturduğu 
HÖH'ün Genel Başkan 
Yardımcısı Lütvi Mestan, 
parlamento kürsüsünden 

okuduğu bildiride, “Parla-
mento derhal feshedilmeli 
ve sonbaharda erken se-
çime gidilmeli” dedi.

Parlamentonun gücü-
nü “tamamen tükettiğini” 
öne süren Mestan, “Baş-
bakan (Boyko Borisov) 
konusu ne olursa olsun, 
hep son anda karar verip 
garip bir yönetim mode-
li oluşturmaya çalışıyor. 
Bu modelin işlevi tüken-
di” dedi.

Ana muhalefet Bulga-
ristan Sosyalist Partisi 
(BSP) Genel Başkanı, 
eski başbakanlardan Ser-
gey Stanişev, Başbakan 
Borisov'un ülkeyi "şirket 

sahibi gibi yönettiğini" 
belirterek, "Gençlerimi-
zin yüzde 27'si ilk fırsatta 
Bulgaristan'dan kaçmaya 
hazır olduklarını itiraf edi-
yorlar" diye konuştu.

İktidar'daki GERB parti-
si adına konuşan Başkan 
Yardımcısı milletvekili 
Krasimir Velçev ise, "İkti-
dara geldiğimizde adeta 
'çöl' gibi bir mirasla kar-
şılaştık" dedi.

Velçev, yeni dönemde 
GERB partisinin, bütçeye 
odaklanacağını bildirdi.

         

KKTC ressamları Mestanlı’da sergi açtı
M E R H A B A,  O K U L!

Merhaba, Okul! Hoş 
geldin, Ümit!
Yine Eylül. Yine okul-

ların açılma zamanı. 
Öğretmenlerde he-
yecan, ebeveynlerde 
heyecan, öğrencilerde 
daha büyük heyecan. 
Hele de okula ilk adı-
mını atan birinci sınıf-
larda.Öğretmenlerinki, 
işte kalabilme heyeca-
nı. İşsiz olma ihtimalle-
ri hiç de az değil. İşsiz 
öğretmenlerin sayısı 
belli değil.
Ebeveynlerinki, çocuk-

ların okula başlama-
sı için yapılan masraf 
heyecanı. Birinci sınıfa 
çocuk gönderenlerinki, 
sevinç, gurur ve karı-
şık duygular heyecanı.
Öğrencilerinki, farklı 

heyecan. Arkadaşlar-
la görüşme, daha bü-
yük sınıf, yeni dersler, 
oyunlar, eğlenceler...
Dışarıdan bakıldığın-

da her şey güzel. Okul-
ların açılışı; yeni yeni 
elbiseler, çocuk şarkı-
ları, bayraklar, edebiyat 
ve müzik programları, 
özlem gidermeleri ve 
neler neler.
Biraz daha yakından 

bakıldığında kusurlar 
görülmeye başlıyor. 
Hangi okul tamir edil-
memiş, hangi öğret-
men gitmiş, yerine han-
gisi gelmiş, niye öyle 
olmuş; hangi kitaplar 
yetersiz... Kitaplar mı? 
Evet, çoğu yeni.
Daha da yakından 

bakıldığında ne görü-
lüyor? Her sene oldu-
ğu gibi ders kitaplarının 
biri, ya hiç yok, ya da 
ele alınacak yeri yok – 
Anadili Türkçe kitabı. 
Başka bir şey de göz-
den kaçmıyor; kendini 
hala ikinci kategori öğ-
retmen hisseden, işte 
kaldığına şükreden, 
çocukların sorularına 

  Haşim SEMERCİ

  Lütfi MESTAN

Momçilgrad (Mestan-
lı) kentinde 12-14 Ey-
lül tar ihler i arasında 
ilk defa Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden 
(KKTC) ressamların ka-
tıldığı Uluslararası Re-
sim Sergisi düzenlendi.  
Etkinlik, Momçilgrad Be-
lediyesi tarafından Nov 
Jivot Toplum Merkezi’nin 
desteğiyle organize edil-
di. Toplum Merkezi’nin 
resim salonunda düzen-
lenen bir törenle açılan 
sergide resmi konuklar 
arasında başta Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyet 
Meclisi Milletvekili Op. 
Dr. Arif Albayrak’ın bulun-
duğu bir heyet ve Mom-

Resmiye MÜMÜN

çilgrad doğumlu İzmir’de 
yaşayan Balkan Kadınları 
Derneği Başkanı, ressam 
ve şair Aynur Açıkgöz yer 

aldı. Sergiye yerel iktida-
rın birçok temsilcileri, çok 
sayıda ressam ve sanat-
çı, ayrıca resim severler 

büyük ilgi gösterdiler. 
Organizatörler adına 

Devamı 4’de
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Metin EDİRNELİ

Rodop Hükümeti Muvakkatesi

Çarlık Rusyası 24 Nisan 
1877’de Osmanlı Devle-
tine savaş ilan eder. Rus 
Ordusunun General Gur-
ko komutasında yaz ay-
larında başlattığı askeri 
harekat, Tulça üzerinden 
Tuna nehrine doğru, Dob-
ruca ovası boyunca hızla 
ilerler. 

Osmanlı Devletinin ama-
cı, Rus ordularının Tuna 
nehrinden aşağı inmesi-
ne engel olmaktır. Tuna 
Orduları Genel Komutanı 
Müşir Abdülkerim Paşa, 
bu plan doğrultusunda 
Kuzey Dobruca’yı boşaltır 
ve tüm kuvvetlerini Tuna 
nehrinin güneyinde top-
lar. Ruslar da bu gelişme 
karşısında hiçbir engelle 
karşılaşmadan Kuzey 
Dobruca’dan Tuna’ya 
doğru hızla ilerleme ola-
nağı elde ederler. Artık 
Rusların önündeki tek 
engel Tuna nehridir.

Kuzey Dobruca’da, Rus 
ilerleyişiyle beraber yoğun 
da bir göç başlar. Bölgenin 
en büyük illerinden olan 
Tulça, hızla boşalır. Tulça 
ile birlikte Maçin, Hırsova 
ve Babadağı’ndaki ahali 
de 23 Haziran 1877’den 
itibaren güneye; arkadan 
gelen Rus ordularının önü 
sıra Varna’ya doğru çekil-
mektedir. Bunu yapmayıp 
kalanlar ya da bölgeyi 
terk etmekte gecikenleri 
daha kötü bir son bek-
lemektedir. Komitacılar 

tarafından yağmalanmak 
ve öldürülmek. İşgalci 
Rus ordularının önü sıra 
kaçanlar sadece Türkler, 
yani Müslümanlar değildir. 
Türklerin yanı sıra yaban-
cılar da güneye; Varna’ya 
doğru hızla ilerlemektedir. 
Sözün özü, bir ölüm kalım 
mücadelesidir yaşanan.

Tuna’ya dayanan Rus 
ordusunun baştan beri 
hedefi askeri olmaktan 
çok siyasidir. Bu neden-
le de saldırıların hedefi 
askeri olduğu kadar sivil-
lerdir de. Saldırıların asıl 
hedefi daha çok olarak 
Türkler, yani Müslüman-
lardır. Çünkü nüfusunun 
büyük çoğunluğunu Bul-
gar olmayanların, özellik-
le de Türklerin oluşturdu-
ğu bugünkü Bulgaristan 
coğrafyasında bağımsız 
bir Bulgaristan devletinin 
kurulmasının başkaca bir 
olanağı da yoktur. 

General Gurko komuta-
sındaki Rus orduları hiç 
beklenilmeyen bir yerden, 
Vidin ile Rusçuk arasın-
daki bir bölgeden Tuna’yı 
geçerler.  Efsaneleşmiş 
Plevne savunması dışın-
da çok büyük bir direnişle 
karşılaşmadan hızla iler-
lerler. Sadece Osmanlı 
ordusunun karargahının 
bulunduğu Şumnu ile 
silahlı halk direnişinin 
olduğu Rodoplar’a gire-
mezler. 

Balkan dağlarını aşıp Fi-
libe ovasına inerler, ora-
dan da hızla Trakya’ya 
doğru yürürler. Fakat 
bunu yaparken de tedbiri 
elden bırakmazlar. Arka-
dan olabilecek saldırıları 
önlemek ve Bulgarların 
coğrafyada çoğunluk du-
rumuna gelmesini sağla-
mak için daha harekatın 
başında Türkleri Rusya’ya 
sürmeye başlarlar. Fakat 
bir süre sonra Harbiye 
Nazırı Milyutin’in karşı 

çıkması üzerine Rusya’ya 
yönelik bu tehcir, yani göç 
ettirme hareketinden vaz-
geçilir. 

İşin özü bu gelişme ger-
çekte, Türkler açısından 
müjdeli bir haber değildir. 
Öyle olmadığı da kısa 
sürede anlaşılır. Çünkü 
Bulgar milli devletinin 
oluşumunu sağlamak 
amacıyla kurulmuş bu-
lunan Bulgar Milli İdare 
Teşkilatı ile Panslavistler, 

Türkler konusunda genel 
bir “yok etme” fikrinde bir-
leşmişlerdir. Nitekim om-
let yemek isteyen yumur-
ta kırmayı bilmelidir diyen 
Çerkasky de, Mılyutin’e 
yazdığı mektubunda bu 
savaşın açıkça bir “ırk 
imha”, yani soykırım sa-
vaşı olacağını belirtmiştir. 
Öyle de olur.  Rus Ordu-
su, daha Tuna’yı geçme-
den nehir boyundaki kent-
leri topa tutar. Bu gelişme 
sonucunda 25 bin nüfuslu 
Rusçuk şehri neredeyse 
tamamen boşalır. 

Yaşananlar bununla da 
sınırlı kalmaz. Rus ordu-
sunun uyguladığı terör, 
Tuna nehrini geçince de, 

sürer. Bazen köylerin 
bombalanması bazen de 
saldırılıp insanların kı-
yımdan geçirilmesi şek-
linde…

Yaşanan saldırılar ve 
terör karşısında başta 
bölgenin en büyük kenti 
olan Rusçuk olmak üzere, 
bombalamadan sağ kur-
tulan siviller doğdukları, 
yaşadıkları yerleri hızla 
boşaltıp güneye doğru 
kaçmaya başlar. Sürgün 

edilenlerin ve katledilen-
lerin sayısı Rus ordusu-
nun ilerlediği her gün ve 
girdiği her şehir boyunca 
katlanarak artar. Yaşanan 
acılara her gün yenileri 
eklenir. Rus ordularının 
önü sıra hem kendi, hem 
de çocuklarının canını 
kurtarmak için güneye ve 
doğuya doğru can havliy-
le kaçan çoğu kadın ve 
yaşlı yüz binlerce insanın 
tek hedefi vardır: Bir an 
evvel İstanbul’a ulaşmak, 
oradan da suyun öte ya-
kasına, Anadolu’ya geç-
mektir. 

Yüzbinlerce insan bu 
hayaline kavuşur. Fa-
kat katliamlardan, salgın 
hastalıklardan ve dondu-
rucu soğuklardan kurtu-
lan önemli sayıda insan 
da başka bir yol seçer. 
Nüfusun çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu 
Rodoplar’a sığınır. Her-
kes, gördükleri karşısın-
da dehşet içindedir. Çün-
kü herkes, o güne kadar 
yaşananları sadece ku-
laktan duymuştur. Oysa 
şimdi saldırı ve katliamları 
yaşayanlar etiyle, kemi-
ğiyle, korku dolu, çaresiz 
ve yalvaran gözleriyle 
karşılarındadır. Artık ger-
çekle yüzyüzedirler. Şimdi  
Rodoplar’a ölüm sessizliği 
hakimdir. Herkesin merak 
ettiği konu, Rus orduları-
nın bölgeye ne zaman 

saldıracağıdır?
Beklenen olmaz.  Rus 

ordusu, Filibe ovası bo-
yunca hızla ilerleyerek 
doğrudan Edirne’ye yö-
nelir. Çünkü, milyonlarca 
Müslüman’ın  yaşadığı, 
dağlık ve engebeli bir 
arazi olan Rodoplar’a gir-
mek, bu insanların dire-
nişini kırmak ve orayı ele 
geçirmek oldukça zordur. 
Çünkü, böyle bir coğraf-
ya, kalabalık bir ordu için 

manevra yeteneğinin yok 
olması, saldırılara açık 
hale gelmesi demektir.  
Üstelik karşınızda, vur 
kaç taktiğini iyi uygulayan 
deneyimli silahlı güçler 
varsa işiniz zor demektir. 
Yani batağa saplanıp kal-
mak demektir. 

Rodoplar, bu anlamda, 
belirtilen tüm bu özellik-
lere sahip bir bölgedir. Bir 
tarafta, geçit vermeyen 
dağlık ve ormanlık arazi, 
diğer tarafta ise 1876 Ni-
sanında ortaya çıkan Bul-
gar isyanının bastırılması 
örneğinde de olduğu üze-
re, kendi başlarının çare-
sine bakma, silahlı direniş 
ve mücadele geleneği 
olan inançlı bir toplum.

Rus ordusu kolay ve 
akılcı olanı seçer. Düz bir 
ovanın ortasında bulunan 
ve savunulması zor olan 
Edirne’ye saldırır ve bura-
yı kısa sürede ele geçirir. 
Sıra şimdi İstanbul’dadır. 
Koskoca Osmanlı İmpa-
ratorluğu çaresizdir. Bir 
tarafta hem doğu, hem 
batı cephesinde yerinden 
yurdundan edilen yüz 
binlerce insanın taşınma-
sı, iskan edilmesi, diğer 
tarafta ise durdurulmaya 
çalışılan işgal orduları. 
Çaresizlik, acı ve traje-
di…

Rus kuvvetlerinin işi her 
geçen gün daha kolay-
laşmaktadır. Onları dur-

durmak artık neredeyse 
olanaksızdır. Şimdi teh-
like altında olan başkent 
İstanbul’dur. Çünkü Rus 
orduları artık İstanbul’a 
bir adım mesafede, yani 
Yeşilköy’dedir. İstanbul’un 
kaderi artık Rusya’nın 
elindedir. 

R u s  o r d u s u n u n 
İstanbul’un kapılarına 
dayanmasından rahat-
sız olan sadece Osmanlı 
Devleti değildir. Berlin, 
Paris, Viyana ve özellikle 
de Londra, gelişmelerden 
çok rahatsızdır. Çünkü 
İstanbul’un ve dolayısıy-
la boğazların Rusya’nın 
hakimiyeti altına girmesi, 
orta ve uzak doğudaki 
İngiliz çıkarlarının tehdit 
altında olmasından baş-
ka bir şey değildir. İngil-
tere, zaman geçirmeden 
devreye girer. Rusya’nın 
İstanbul’u işgal etmesini 
ve boğazları ele geçir-
mesini engellemek için 
harekete geçer. Savaş 
gemilerinden oluşan güç-
lü bir donanmayı, İstanbul 
önlerine gönderir. 

Rusya, gerekli mesa-
jı almıştır. Çünkü büyük 
güçlerin, 1856 Kırım Sa-
vaşı örneğinde de olduğu 
üzere, ortak cephe oluş-
turarak devreye girmesi, 
savaşın seyrinin değiş-
mesi ve o ana kadar ka-
zandıklarının kaybedilme-
si demektir. Rusya, akıllı 
davranır ve daha fazla 
ilerlemeyerek antlaşma 
yapmaya razı olur. Zaten 
Bab-ı Ali’nin de istediği 
budur. 

Bu gelişme üzer ine 
Osmanlı devleti ve Rus 
Çarlığı arasında, 3 Mart 
1878’de Ayastefanos Ba-
rış Antlaşması imzalanır. 
Antlaşmanın en önem-
li sonucu ortaya çıkan 
Büyük Bulgaristan’dır. 
Şimdi var olan tek ger-
çek, Tuna nehrinden Ege 
Denizi’ne, Karadeniz’den 
Ohri gölüne kadar Büyük 
Bulgaristan’ın varlığıdır.  
Ancak durum, görüldüğü 
kadar basit değildir. Büyük 
bir devlet aynı zamanda 
büyük bir külfet demektir. 
Üstelik de kurulan yeni 
devlette azınlıktaysanız. 

Şimdi hem Ruslar, hem 
de Bulgarlar için durum ol-
dukça zor ve kritiktir. Çün-
kü Büyük Bulgaristan’ın 
kurulduğu Tuna, Edirne 
ve Selanik vilayetlerinde-
ki 16 sancak üzerinde 2 
milyon 580 bin Bulgara 
karşılık 3 milyon 980 bin 
Bulgar olmayan insan ya-
şamaktadır. 

Devamı gelecek sayıda
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Terlik Festivali’nde Türk folklor ziyafeti
Kırcaali Belediyesi Dıj-

dovnitsa (Yağmurlar) 

köyünde gelenek haline 
gelen 7. Terlik Festiva-
li yapıldı. Etkinlik yerli 
halkın ve bölgeden ge-
len misafirlerin yoğun 
ilgisini gördü ve gerçek 
bir bayrama dönüştü. 
Terlik Festivali, Kırca-
ali Belediyesi ve KRIG 
Sanat Hareketi tarafın-
dan yerel iş adamları-
nın maddi destekleriyle 
gerçekleşmektedir. 
Resmi konuklar ara-

sında Kırcaali Belediye-
si temsilcileri, etraf köy 
muhtarları, Dıjdovnitsa 
muhtarı Gülhayat Halil, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Üyesi Bayram Bayram, 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Gençlik 

Kolları Kırcaali Teşkila-
tı Başkanı Kadir Musta-
fov, festival öncesi Sa-
nat Ufukları başlığında 

düzenlenen atölyenin 
ülke ve dünyadan ka-
tılımcıları, Bulgaristan 
Bilim Akademisi (BAN) 
temsilcileri, Kırcaali’den 
Ermeni topluluğunun 
temsilcileri, bölgeden 
folklor ekipleri ve yö-
netmenleri hazır bulun-
dular. 
Organizatörler adına 

konukları selamlayan 
KRIG Sanat Hareketi 
Başkanı Radost Niko-
laeva Kırcaali bölge-
sinde yapılan en güzel 
kültürel etkinliklerden 
birine artık yedinci kez 
ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyduğunu ifade 
etti. Nikolaeva Terlik 
festivalinde Dıjdovnitsa 

köyünün dünya çapın-
da ün yaptığını ve tüm 
dünyadan artık dostlar 
edindiğini ileri sürdü. 

Radost Nikolaeva 
festivale katılmak için 
Türkiye Edirne’den ter-
lik hediyesiyle gelen 
Trakya Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Dr. 
Esma Gündoğdu’nun 
açılış törenine yetişe-
memesinden duyduğu 
üzüntüyü paylaştı. 
Kırcaali Belediyesi 

Daire Başkanı Şirin 
Süleyman Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis adına yerli halkın 
Terlik festivalini kutladı. 
Sayın Süleyman, Kır-
caali Belediyesi olarak 
Terlik Festivalinin gele-
nek haline gelmesinden 
ve Kültür Bakanlığı’nın 

Milli Kültürel Etkinlik-
leri arasında layıkıyla 
yer almasından dolayı 
şeref duyduklarını dile 
getirdi. 
Şirin Süleyman, Terlik 

Festivali’nın daha uzun 
yıllar devam ederek, 
bölge halkına neşe ve 
sevinç vermesini diledi. 
Festivalin bir parçasını 
oluşturan yerel toplum 
merkezleri folklor ekip-
lerine ise KRIG Sanat 
Hareketi Başkanı Ra-
dost Nikolaeva ile yar-
dımcısı Galya Dimova 
gibi mükemmel orga-
nizatörlerle çalışmaya 
devam etmelerini te-
menni etti. 
B u  y ı l  Te r l i k 

Festivali’nin atraksiyonu 

bir hafta önce sekizinci 
kez Dıjdovnitsa’da ulus-
lararası çapta ressam, 

şair, fotoğraf ve mü-
zisyenlerin katılımıyla 
Sanat Ufukları başlığı 
altında gerçekleşen 
atölye çalışmalarının 
katılımcıları tarafından 
hazırlanan koyun şek-
linde bir enstalasyon 
idi. 
Konuşmalardan sonra 

sahneye sırasıyla söy-
lediği Fransızca bir şar-
kıyla Kostino (Kemikler) 
köyünden Rukiye Veli, 
bir Fransız tiyatro oyu-
nuyla Kırcaali Hristo 
Botev Yabancı Diller 
Lisesi’nden bir grup öğ-
renci, bisiklet şov gös-
terisiyle Dıjdovnitsa ve 
Penovo köyünden ço-
cuklar, dansla Şiroko 

Pole (Sürmenler) Zora 
Toplum Merkezi folklor 
ekibi, dansla Jinzifovo 

(Yelciler) Progres Top-
lum Merkezi folklor eki-
bi, türkü ve dansla Rani 
List (Işıklar) İvan Vazov 
Toplum Merkezi folk-
lor ekibi, halkoyunları, 
modern dans, maniler 
ve türkülerle kız iste-
me geleneğini tanıtan 
Stremtsi (Göklemezler) 
Ognişte Toplum Merke-
zi folkor topluluğu çıktı-
lar. Zengin Türk folklor 
örnekleri sunan ekipler 
seyircilerin gönlünü fet-
hettikleri, bol bol alkış 
aldılar. 
Program sonrası Fes-

tivalin sembolü olarak 
yüzlerce renkli ip köy-
deki ev ve ağaçlara 
uzatıldı. Köy bayramı 

geleneksel olarak gelen 
herkese camide keşkek 
dağıtımıyla sona erdi. 

Bulgaristan’da enflasyon yükselmeye devam ediyor
Son dönemde sık sık 

yapılan zamlar netice-
sinde Bulgaristan’da 
hayat pahalılaşmaya 
devam ediyor. Özellikle 
elektriğe 1 Temmuzda 
yapılanı zamla birlikte 
enflasyonun yükselişini 
bir nevi tetiklemiş oldu.
Geçtiğimiz ay yapılan 

araştırmalar sonucun-
da hayat % 3,1 oranın-
da pahalılaştığı bildi-
rildi. Bu oran Haziran 
ayına göre yaklaşık iki 
kat daha fazla olması 
vatandaşları tedirgin 
ediyor. 
Şu ana kadar enflas-

yonun bu kadar yük-
selmesindeki en büyük 
etken elektriğe yapılan 
zam olarak görünüyor. 
Ayrıca son zamanlarda 

eğitim ve ulaşım gider-
leri de ciddi anlamda 
yükseldi. 
Eğitim %6,1 oranında 

pahalılaşırken, ulaşım 

ise 3,6 oranında pa-
halılaşmış durumda. 
Gıda harcamalarında 
da %2,4 oranında pa-
halılaşma kaydedildi. 

H i ç  ş ü p h e s i z 
Bulgaristan’da kötü gi-
den ekonomi ilerleyen 
zaman diliminde enf-
lasyonu daha da yuka-

rılara çıkarması bekle-
niyor. Enflasyon özel-
likle işsizleri çok ciddi 
anlamda etkiliyor. Her 
ne kadar yaz dönemle-

rinde işsizlik oranı biraz 
azalsa da yaklaşan kış 
aylarında işsizliğin tek-
rar artışa geçmesi bek-
leniyor.
Ülkede yaşayan bir-

çok vatandaş her ge-
çen gün daha da pa-
halılaşan hayata karşı 
ayak ta durabi lmek 
adına devamlı çare 
aramakta. Düşük maa-
şa çalışanlar yükselen 
enflasyonla birlikte bir-
çok tabii ihtiyaçları için 
yaptıkları harcamalarda 
da kemerleri sıkmak 
zorunda kalacaklar. İş 
sahibi olmayanlar için 
ise ‘Allah yardımcıları 
olsun’ demekten başka 
bir şey demek mümkün 
olmuyor.
         Kırcaali Haber

Sendikalar öğretmen 
maaşlarına 30 levalık zam 

yapılmasını istiyor
Öğretmenler sendikası temsilcisi Yanka Takeva yaptığı 

açıklamada 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren öğretmen-
lere 30 levalık bir zam yapılmasını talep etiklerini ve bu 
taleplerinde ısrarcı olacaklarını belirtti. 

Bu günlerde Mecliste yeni eğitim yılı için ne gibi bir büt-
çe ayrılacağı tartışılıyorken, bu bütçeye öğretmenlere 
yapılması istenen zammın da ele alınarak karar veril-
mesi bekleniyor. Şu anda ülkede görev yapan öğretmen 
ve müdürlerin sayısı yaklaşık 93 bin civarında. Bilindiği 
üzere geçtiğimiz yıllarda öğretmenler yeni, kıdemli ve 
başöğretmen olarak kategorilere ayrılmıştı. Buna göre 
sendika yeni öğretmenlerin maaşlarının 450 levadan 
480 levaya, kıdemli öğretmenlerin maaşları 480 levadan 
510 levaya, başöğretmenlerin ise maaşlarının 510 leva-
dan 540 levaya çıkmasını talep etiklerini belirtti.

Sendikadan ayrıca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
öğrenci giderleri için ayrılan bütçenin de % 15 oranında 
arttırılmasını istediklerini de belirttiler. Şu anda okuldaki 
bir öğrencinin yıllık gider miktarının 1328 leva olduğu-
nun, bu miktarın 1438 levaya çıkarılması hususunda 
çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sendika ayrıca bazı 
okulların kendilerine ayrılan bütçenin sadece % 90’lık 
kısmını kullanabildiklerini, bu oranın % 100 olması için 
de gerekeni yapacaklarını savundu.
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1. sayfadan devam

cevap veremeyen Türk-
çe öğretmeni.
Yıllardır cevap bekle-

yen sorular ise çok mu 
çok. Niye Anadili Türkçe 
hala seçmeli okunuyor? 
Niye mecburi ders ola-
rak okunmuyor? Niye 
1992-1993 yıllarından 
beri yeni Türkçe ders ki-
tapları basılmadı? Niye 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türkler haklarına ula-
şamadı? Anayasa’nın 
verdiklerini niye elde 
edemedi? Onlara niye 
sadece seçim önlerin-
de dikkat çeviriliyor? 
Bu yapılanlar acaba 
asimilasyon politikası 
değil mi? Azınlıkların 
haklarını ve özgürlük-
lerini koruma iddiasında 
bulunan partilerin de bu 

eritme politikasında eli 
yok mu?
Sorular çok, cevap 

vermeye insan yok. 
Durup da hazıra bek-
lemedik mi acaba? 
Siyasetçiler bir şeyler 
yapsın diye. Onlara 
fazla güvenmedik mi? 
Güvenmekle zaman 
kaybetmedik mi?
Sonunda anladık ki 

sivil toplumlardan ih-
tiyacımız var. Onları 
kurmaya başladık. Si-
yasetçiler bunu tehlike 
olarak görse de, az da 
olsa sivil kurumlar bir 
hareketlilik getirdi or-
talığa. Ufak bir örnek: 
300 Türk öğrencisi 
olan Karamantsi oku-
lunda yıllardan beri ilk 
defa Türkçe okunacak. 
Bu, iyi bir haber değil 
mi? Ne kadar okullar 

var, seçmeli olarak bile 
Türkçe okunmuyor. 
Yine bir soru geliyor. 
Niye?
Kimseyi kurşun erit-

meye çağırmıyorum. 
Savaşa gitmiyoruz. 
Anlayış göstermeye 
davet ediyorum. Okul-
lara siyaset girmesin. 
Çocukları temiz bıraka-
lım. Çocukların dünyası 
temiz kalsın. Büyüklerin 
parti marti tartışmaları, 
çıkar kavgaları okul dı-
şında kalsın, çocukların 
dünyasına yansımasın. 
Okullarda anadili okun-
sun. Anadili, her dilin 
temeli olduğunu unut-
mayalım.
Merhaba, Okul! Hoş 

geldin, Ümit! İçimiz-
de en son ölecek olan 
Ümit.

M E R H A B A,  O K U L!

konukları ilk selamlayan 
Momçilgrad Belediye 
Başkan Yardımcısı Erol 
Mehmet, Mestanlı’da ya-
pılan sergi projesini ve 
katılımcıları tanıtmak üze-
re sözü Aynur Açıkgöz’e 
verdi. Ressam, bu yılba-
şında KKTC’nde yapılan 
bir sergiye katıldığı sıra-
da oradaki ressam arka-
daşları kendisinin aslen 
Bulgaristanlı olduğunu 
öğrenince Bulgaristan’ı 
çok merak edip, ziyaret 
etmek istediklerini be-
lirtti. Ayrıca orada Kültür 
Bakanı’nın misafiri ol-
duklarını ve KKTC Par-
lamento Başkanı Hasan 
Bozok’un da Bulgaristan’ı 
ziyaret etmeyi çok arzu 
ettiklerini söyledi. Bunun 
üzerine Kıbrıslı arkadaş-
larıyla birlikte Mestanlı’da 
bir resim sergisi açmaya 
karar verdiklerini dile ge-
tirdi. Serginin katılımcıları 
arasında KKTC Cumhuri-
yet Meclisi Milletvekili Op. 
Dr. Arif Albayrak’ın şair, 
yazar, bestekar, karikatü-
rist, ressam ve jinekolog 
olduğu açıklandı.  Sergi-
ye katılan diğer ressamlar 
ise Feridun Işıman, Salih 
Çizel, Dr. Dolgun Dalgı-
çoğlu, Hasan Zeybek, 
Mustafa Hastürk. Ayrıca 
KKTC Cumhuriyet Mecli-
si 1. Dereceden Basın ve 
Dış ilişkiler memuru Evrim 
Önsav ve protokolden so-
rumlu İzmir Vali Yardımcı-
sı Nevzat Ergün de konuk 

KKTC  ressamları  Mestanlı’da sergi açtı
1. sayfadan devam ressamlar arasındaydı. 

Resmi konukların yanın-
da Aynur Açıkgöz’ün re-
sim hocası Momçilgrad 
Nov Jivot Toplum Merke-
zi Başkanı ünlü ressam 
Kamber Kamber de yer 
aldı.  

Açılışı yapan Belediye 
Başkanı Akif Akif, orga-
nizasyonda büyük emeği 
geçen Aynur Açıkgöz ve 
Kamber Kamber’e teşek-
kürlerini sundu. Başkan 
özetle şunları söyledi: 
“Saygıdeğer dostlar, he-
pimizin sergiye de ihtiya-
cımiz olduğunu biliyoruz. 
Ekonomi krize rağmen 
ara sıra gelecek için ümit 
veren manevi gıdayı da 
almamız gerektiğini dü-
şünüyoruz. Bu salonu 
dolduran yurt dışından, 
Kırcaali’den ve kent için-
den gelen tüm misafir-
lerimize teşekkür etmek 
istiyorum. Keşke bu tür 
güzel etkinlikleri daha sık 
yapabilsek. Fakat ileride 
bu tür girişimleri her za-
man desteklemeye hazır 
olduğumuzu belir tmek 
isterim. Ben sözü fazla 
uzatmak istemiyorum, 
konuklarımızın da duygu 
ve düşüncelerini duyalım 
diyorum”. 

Op. Dr. Arif Albayrak, 
KKTC’den gelen heyet 
adına bu anlamlı sergiye 
katılmaktan çok memnun 
olduklarını söyledi ve or-
ganizatörlere teşekkür 
etti. Op. Dr. Albayrak, 
“Dünden beri buradayız. 
Şehri ve insanlarını çok 

beğendik. Kültüre vermiş 
olduğunuz değeri ger-
çekten çok farklı ve çok 
ciddi bir şekilde algıladık. 
Bunca sıkıntılar içinde 
kültürü yüreğinizde yaşa-
tabilme gayreti gerçekten 
takdire şayandır. Bu sergi 
salonu da çok güzel. Bu 
anlamda ben bu kültür 
merkezinin müdürüne ve 
sanatı önünde gerçekten 
eğildiğim, arkadaşlarımız-
la birlikte aynı salonda re-
simlerimizin asılı olmasın-
dan gurur duyduğumuz  
Kamber Kamber’e ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum. 
KKTC’den selam ve sev-
giler getirdik. Belediye 
Başkanı Akif Akif’e de 
bize göstermiş oldukları 
ilgi ve alakadan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. 
Bizleri çok uzak bölgede-

ki değerli Türk kardeşle-
rimizle buluşturma fırsatı 
yaratan, bir kültür köprüsü 
vazifesini gören, bu uğur-
da çabasını ortaya koyan 
ve sizden biri olan bir 
ressamımız (ki onunla da 
aynı salonda resimlerimiz 
var şu anda) sevgili Aynur 
Açıkgöz’e de huzurlarınız-
da özel olarak teşekkür 
etmek istiyorum. Aslında 
ortak bir dil konuşuyoruz-
kültür ve sanat. Aramız-
da yollar var, mesafeler 
var ama kültür ve sanat 
bizi birleştiren önemli bir 
köprü oldu. Dolayısıyla 
biz sanatın o birleştirici 
gücüne bir kez daha ina-
narak, sizlere bize gös-
termiş olduğunuz ilgi ve 
alaka adına bir kez daha 
yürekten teşekkürlerimi 
belirtmek istiyorum”.

Kamber Kamber de 
konuklarına hoş geldi-
niz diyerek, her birine 
ikişer tane karakalem 
çalışmalarını hediye etti. 
Op. Dr. Arif Albayrak da 
heyet adına misafirper-
verliğinden dolayı Sayın 
Kamber’e KKTC’nin bir 
plaketini sundu.  

İlk defa Kırcaali bölge-
sini ziyaret eden KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Mil-
letvekili Op. Dr. Arif Al-
bayrak ise “İki gündür 
bu güzel belediyedeyiz. 
Biz burayı çok beğendik, 
insanları çok sıcak, çok 
yürekten davranıyorlar. 
Bize benzer sorunları 
olduğunu anladık, ama 
kültüre ve sanata verdik-
leri değeri bir kez daha 
yerinde gördük ve bu da 
bizi çok mutlu etti. Bu kü-
çücük kasabada ekono-
mik krize, onca sıkıntılara 
rağmen kültür ve sanata 
bu denli değer verilmesi, 
müzelerin, kütüphane-
lerin, sergi salonlarının 
bu denli ayakta durması 
kültür adına çok önemli. 
Bu bizi umutlandırdı ve 
resim sanatı, fotoğraf sa-
natıyla birlikte bu uzaktaki 
Türk dostlarımızla köprü 
kurmak bize çok büyük 
mutluluk verdi. O neden-
le organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyoruz, bu sergiye gös-
terdiği ilgi ve alaka adına 
basına teşekkür ediyoruz. 
Buradan güzel duygularla 

gideceğiz. Buradaki halka 
Kıbrıs’ın güzel selamları-
nı iletiyoruz” diye ifade 
etti. Milletvekili, Kırcaali 
bölgesine sadece görevli 
olarak değil, turist olarak 
da tatil yapmak için gel-
mek istediğini paylaştı.  

Yapıtlarında genellikle 
Mestanlı sevgisini, Ro-
dop kadınını ve Türkiye’ye 
zorunlu göçü sembolize 
eden anka kuşunu çizen 
Aynur Açıkgöz, “Rumeli’m 
Duygu Telinde İnce Na-
zım” adlı şiir kitabının çık-
tığını ve isteyen herkesin 
Momçilgrad Belediyesin-
de bulabileceğini duyur-
du. Bu kitaptaki eserlerin-
de de memleket sevgisini 
dile getirdiğini söyledi. İlk 
hocası Kamber Kamber’in 
kendisine verdiği moralle 
Türkiye’de çeşitli profes-
yonel resim hocalarıyla 
çalışarak, resim alanında 
gelişme fırsatı bulduğunu 
paylaştı. Şu ana kadar 
50’den fazla karma sergi-
ye katıldığını ve 18 kişisel 
sergi açtığını kaydederek 
Momçilgrad’da daha bir-
çok etkinlikler yapmak 
istediklerini belirtti. 

Aynur Açıkgöz, “Sergide 
yer alan arkadaşlarımızın 
her biri çok profesyonel, 
çok değerli. Onların içe-
risinde yazar, şair, ses 
sanatçısı, tıp doktoru, 
ressamlar da var. Tümü 
ressam, fakat çok yön-
lüler. Bu sebeple ben 
de bir Mestanlılı olarak 
bu değerli ressamları 
Bulgaristan’a ve kasaba-
mıza getirmekten, onlara 
buraları tanıtmaktan gurur 
ve onur duydum. Mestan-
lı Belediye Başkanı Akif 
Akif’in konuklarımızı sıcak 
karşılamasından dolayı 
çok teşekkür etmek isti-
yorum” diye paylaştı.

Engelli çocuklar için gezi düzenlendi
Momçilgrad (Mestanlı) 

Dıga Engelli Çocuklar 
Gündüz Bakımevi  çocuk-
ları sevindirmek amacıyla 
Stara Zagora (Eski Zara) 
kentinde bulunan Ayaz-
moto (Ayazma) adındaki 
güzel parka gezi düzen-
ledi. Çocuklar 80 tür me-
meli, kuş ve iki yaşayışlı-
lardan yaklaşık 450 hay-
vanın bakıldığı hayvanat 
bahçesini de heyecanla 
gezdiler. Ayrıca çocuklar 
aynalarda yansımaların 
bozuk olduğu Gülüş Sa-
lonunda da eğlendi. 

Gerçekleşen gezide 
veliler ve Dıga Gündüz 
Bakımevi’nden bir ekip 

çocuklara eşlik etti. Ba-
kımevi Müdürü Vanya 
Petrova, “Gezi öğretim 
ve eğlence amacıyla ya-
pıldı” diye izah etti. Mer-
kezde çocuk ve velileri 
için bu tür geziler her yıl 

düzenleniyor. 
Bakımevi, FAR Progra-

mı gereğince gerçekleşti-
rilen bir proje kapsamında 
2008 yılında Momçilgrad 
kentinde hizmete açıldı. 

            Kırcaali Haber



5
  Kırcaali Haber 519 Eylül 2012 HABERLER

Kırcaali, 1. Ulusal Koruyucu Tıp Kongresine ev sahipliği yaptı
Kırcaali Belediye Kültür 

Merkezinde uluslararası 
katılımı olan 1. Ulusal Ko-
ruyucu Tıp Kongresi’nin 
açılışı yapıldı. “Toplum 
Sağlığı Alanında Koru-
yucu Tedbirler” başlığı 
altında geçen kongre 
Bulgaristan Koruyucu Tıp 
Derneği ve Kırcaali Böl-
gesel Sağlık Müfettişliği 
(RZİ) tarafından organize 
edildi. 

Bulgaristan’ın ve Avrupa 
Birliği’nin marşlarıyla baş-
layan kongrenin açılışın-
da albay rütbesine sahip 
Bulgaristan Koruyucu Tıp 
Derneği Başkanı Doç. 
Dr. Andrey Galev, koru-
yucu tıp alanında Kırcaali 
Bölgesel Sağlık Müfettiş-
liğinin (RZİ) örnek teşkil 
ettiğini ve kurum başkanı 

Resmiye MÜMÜN

Doç. Dr. Jeni Staykova’nın 
bu alanda nasıl çalışıl-
ması gerektiğini gösterdi. 
Dernek yönetimi, koru-

yucu tıp alanında yük-
sek başarı gösterenlere 
Orfeyus’un sembolünü 
ödül olarak vermeyi dü-

şünüyor. 
Kongrede Sağlık Bakan-

lığı, Ulusal Enfeksiyon 
ve Paraziter Hastalıklar 
Merkezi, İçişleri ve Sa-
vunma bakanlıkları, Sivil 
Savunma gibi kurumların 
güncel olan biyoterörizm 
konusunda güçlerini bir-
leştirdikleri kayıt edildi. 
Resmi açılış töreninden 
sonra yapılan oturumların 
birinde bu konuda bilimsel 
rapor sunuldu. 

Bu bağlamda aynı gün, 
RZİ’nin bahçesinde ku-
rumların nasıl bir tepki 
vereceğinin görülmesi için 
ne olduğu “bilinmeyen” 
toz şeklinde bir maddey-

le deneyim çalışmaları 
yapıldı. 

Kendilerinin himayesi al-
tında gerçekleşen forum-
da Kırcaali Valisi İvanka 
Tauşanova, kongrenin 
prestijine katkıda bulunan 
Rusya ve Yunanistan’dan 
katılan konukları özel 
olarak selâmladı. Vali, 
Kırcaali’de hizmete açı-
lan Sınır Ötesi Çevre ve 
Sağlık Araştırma Merke-
zinin toplum sağlığın in-
celenmesinde büyük rol 
oynayacağı için duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Bulgaristan’ın önde ge-
len tıp uzmanlarını Kırca-
ali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis adına Genel 
Sekreter Sezgin Bekir or-
ganizatörleri ve katılımcı-
ları selâmladı, kongrenin 
başarılı olmasını diledi. 
Ardından Bulgaristan He-
kimler Birliği Genel Sek-
reteri Dr. Dimitar Lenkov, 
Bilim Adamları Birliği Kır-
caali Şube Başkanı Doç. 
Dr. Dora Yançeva da katı-
lımcıları selâmladılar. 

Sağlık Bakanı Desisla-
va Atanasova tarafından 
gönderilen tebrik mesa-
jında, “1. Ulusal Koruyu-
cu Tıp Kongresinde fikir 
alışverişinde bulunulma-
sının Sağlık Bakanlığı’nın 
yönetim programında ön-
celik olarak belirlenen he-
deflerin gerçekleştirilme-

sinde yardımcı olacağına 
eminim” deniliyor. Ayrıca 
Savunma Bakanı Anü An-
gelov, Askeri Tıp Akade-
misi Başkanı Tümgeneral 
Prof. Dr. Stoyan Tonev, 
Sofya Tıp Üniversitesi 
Toplum Sağlık Fakültesi 
Başkanı Prof. Dr. Tseko-
mir Vodeniçarov’dan alı-
nan tebrik mesajları da 
okundu. 

K o n g r e d e 
Bulgaristan’dan başka, 
Rusya ve Yunanistan’da 
da önde gelen toplum 
sağlığı alanında tıp uz-
manları yer aldı. Ülkedeki 
tüm tıp üniversitelerinin 
temsilcileri, aile hekimle-
ri, veteriner hekimleri, RZİ 
müdürleri, bakanlıkların, 
Sivil Savunma kurumu-
nun ve İnterpol’un temsil-
cileri hazır bulundular. 

İkinci gün 1. Ulusal Ko-
ruyucu Tıp Kongresi akşa-
mın geç saatlerine kadar 
RZİ binasında katılımcıla-
rın iki salonda düzenlenen 
oturumlarda sundukları 
çeşitli konularda bilimsel 
araştırmalarıyla devam 
etti. Bulgar bilim adamla-
rından ilk olarak AİDS vi-
rüsünü araştıran Prof. Dr. 
Radka Argirova’da onların 
arasında idi. Tıp profesö-
rü, “HIV / AIDS’i önleme 
uygulanması sırasında 
bugün yaşanan sorunlar” 
başlıklı çalışmasını tanıt-
tı. 

Çevre Okulu inşaatı  başladı
Krumovgrad (Koşu-

kavak) Belediyesi’nin 
Yunanistan’dan Aryana 
(Kozlukebir) Belediyesi 
ile ortaklaşa gerçekleş-
tirdiği proje kapsamında 
Avren (Ahıevren) köyün-
de Çevre Okulu yapılması 
için inşaat ve montaj ça-
lışmaları başladı. Bu ça-
lışma, Avrupa Birliği’nin 
Yunanistan-Bulgaristan 
Bölgesel İşbirliği 2007-
2013 Programı gereğince 
Avrupa Bölgesel Kalkın-
ma Fonu tarafından hibe 
olarak finanse ediliyor. 
Proje esnasında iki kom-
şu ülkeden gençler do-
ğayı tanıyıp, onu koruma 
yolları açısından bilgi ve 
beceriler edinecekler. 

Proje, özellikle çevre ve 
biyolojik çeşitliliğin korun-
ması ile ilgilenen gönüllü 
yerel yönetimleri, okulları, 
öğretmenleri, öğrencileri 
ve gençleri kapsamakta-
dır. Projeden bir haftalık 
süren eğitim çalışmala-
rıyla 5 ile 18 yaş arasında 
30 çocuk ve öğrenci ile 
12 öğretmen ve eğitimci 
yararlanacak. Çocuk ve 
gençler Bulgar ve Yunan 

öğretmenlerinden doğal 
afetler olaylarında korun-
ma yollarını öğrenecekler. 
Gençler deprem, kasırga 
ve havanın başka cilveleri 
sırasında hayatını koru-
maktan başka, doğada 
mevcut zorlukların aşıl-
ması için gereken beceri-
ler de edinecekler. Öngö-
rülen eğitim parçalarına 
göre çocuklar kaya tır-
manışı, dağ bisikletçiliği, 
balık avı, kamp yapmak 
için özel donanıma sahip 
olacaklar. Genç izciler 
çevreye uyum sağlamak 
için incelikleri öğrenecek-
ler. 

Projenin toplam tutarı 
719 222 Avro. Projede 
önde gelen ortak olarak 

Krumovgrad Belediyesi 
yakın 3 dekar alan üze-
rinde yapılacak tüm inşa-
at çalışmalarını organize 
edip kontrol etmekle yü-
kümlüdür. Aynı zamanda 
Çevre Okuluna dönüştü-
rülecek eski sağlık oca-
ğı binasının donatımı da 
Krumovgrad Belediyesine 
ait. Bu sebepten dolayı 
belediyeye 591 647 Avro 
miktarındaki finansmanla-
rın büyük bir bölümü sağ-
lanmıştır. 

Ulusal Yeşil Dünya Der-
neği ile Aryana Beledi-
yesi eğitim parçaları ha-
zırlayıp, Çevre Okulunda 
eğitim görüp dinlenecek 
ilk 4 çocuk gruplarını be-
lirlemekle yükümlüdür.

Ülkemizde elektronik 
kimlik sicili oluşturulacak

Bulgar istan Ulaştır-
ma, Bilgi Tekonolojileri 
ve Haberleşme Bakanı 
İvaylo Moskovski, inter-
net kullanıcıların elektro-
nik kimlik (e-kimlik) sicili 
oluşturulmasına ilişkin 
sözleşmeler imzaladı. 
Projeyle elektronik hükü-
metin merkezi sistemleri-
nin yükseltilmesiyle idari 
hizmetlerin iyileştirilmesi 
amaçlanıyor. 

Moskovski, “Elektronik 
kimlik kartları gelecekte 
nüfüs cüzdanlarıyla birlik-
te kullanıma girecek olan 
yongalı kartlardan ibaret 
olacak” diye açıkladı. 

Bu aşamada projenin 
pilot uygulaması elekt-
ronik yongalı kartlarla 
e-hükümetin elektronik 
sayfalarına girilmesiyle 
başlayacak.

2013 yılının ilkbahar 
mevsiminde 30’un üze-

rinde kamu sicillerinin 
bütünleştirilmesi hedef-
leniyor. Bakan böylece 
mali kaynakların tasarruf 
edileceğini belirterek, va-
tandaşın kurumların sun-
duğu elektronik hizmetler-
den yararlanabileceği için 
projenin öncelik olduğunu 
vurguladı. 12 milyon leva 
tutarındaki proje, Avrupa 
Birliği tarafından finanse 

edilen İdari Kapasite Ope-
rasyonel Programı’nın 
mali desteğiyle gerçek-
leştirilmektedir. 

Elektronik kimlik nu-
marası dijital bir taşıyıcı 
üzerine yüklü olacak ve 
idare kurumlarının bilgi 
sistemlerinde kart sahibi-
nin kimlik tespiti için kul-
lanılacak. 

Kuraklık ve sel olaylarında tarım üreticileri 
yüzde 80’e kadar telafi edilecek

Tarım ve Gıda Bakan-
lığı Bitki Üretimi Daire 
Başkanı Georgi Ralçev, 
tarım üreticilerinin ku-
raklık ve sel olaylarında 
dönüm başına yapılan 
harcamaların yüzde 80’e 
kadar oranda telafi edile-
ceğini açıkladı. 
Her hangi bu iki se-

bepten dolayı tarımsal 
üretimde başarısız olan 
üreticiler yerel Tarım İl 
Müdürlüğüne başvuruda 

bulunup, tespitleme ça-
lışması yapılmasını talep 
etmesi gerekir. 
Ralçev, tespit edilen 

hasarla ilgili protokole 
dayanılarak tarım üre-
ticilerinin Devlet Tarım 
Fonu’ndan yardım tale-
binde bulunabileceklerini 
belirtti. 
Ralçev, elde edilen son 

verilere göre yaklaşık 6 
bin dekar mısırın ve 4 
bin dekar ayçiçeğin ta-

mamen harap olduğunu 
paylaştı. 
Ralçev’in ifadesine 

göre bu durum iki kültü-
rün fiyatını etkilemeye-
cektir, çünkü mısırın ve 
ayçiçeğin fiyatı dünya 
piyasasından etkilen-
mektedir.
Ülkede ana tahıl bitki-

leri buğday ve arpaya 
ilişkin hasat kampanyası 
sona ermiştir. Ralçev’in 
ifadesine göre ülkemiz-
de tahıl balansı elde 
edilen yüksek rekolte ile 
sağlanmıştır. 
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Svilengrad Sınır Polis Müdürü Komiser Kalayciev: 
"Artık sınırdan kaçak geçişler imkansız oldu"

Bulgar istan İç iş ler i 
Bakanlığı'nca Bulgaristan-
Türkiye sınırına yakın 
Svi lengrad şehr inde 
kurulan ve halen test 
sürecinde bulunan son 
teknoloji "kameralı-radarlı 
kontrol sistemi" önce 
AA'ya tanıtıldı.

Ericsson teknolojisi ile 
yapılan ve 20 milyon avro 
değerindeki "Entegre 
Edilmiş Kontrol Sistemi", 
B u l g a r i s t a n -Tü r k i ye 
sınırında bulunan 32 
kilometrelik bölgedeki en 
küçük hareketleri dahi 
otomatik olarak tespit 
ederek sınır güvenliği 
sağlıyor.

Test süresi tamamlamak 
üzere olan sistemin 
özelliklerini ilk kez basına 
tanıtan Svilengrad Sınır 
Polis Müdürü Komiser 
Georgi Kalayciev, AA 
muh ab i r i n e  yap t ı ğ ı 
a ç ı k l a m a d a ,  "A r t ı k 
sınırdan kaçak geçişler 
yüzde yüz imkansız oldu" 
dedi.

Kalayciev, "Bulgaristan'ın 
S c h e n g e n  a l a n ı 
kriterlerine uymak üzere 
kurduğu sistem, en çok 
kaçak geçiş girişimlerin 
olduğu 32 kilometrelik 
alan i le Bulgar istan-
Yunanistan sınırındaki 
Meriç Nehri bölgesindeki 
yaklaşık 5 kilometrelik 
bir hatta 'geçilemez' bir 
güvenlik sağlıyor" diye 
konuştu.

Komiser Kalayciev'e 
göre yakın bir gelecekte 
Tü r k i ye - Bu l ga r i s t an 
sınırının son noktası 
olan Rezve deresinin 
Karadeniz'e döküldüğü 
yere kadar kaplama 
alanı genişletilecek olan 
sistem, Bulgaristan'ın 
s o r u m l u l u ğ u n d a k i 
Schengen alanı  dış 
güvenliğini tam olarak 
sağlayacak.

Sistem nasıl çalışıyor
Verilen bilgiye göre, 

Bulgaristan-Türkiye ortak 
sınır boyunda bulunan 
sınır kontrol radarların 
algıladığı en küçük hareket 
sinyali, merkez kontrol 
kameralarına iletiliyor. 
Sınırdaki hareketliliğin 
kameralarla takibi ister 
otomatik, ister güdümlü 
olarak izleyebiliyor.

Türkiye sınır bölgesinin 
15 kilometre derinliğinde 
t ü m  h a r e ke t  e d e n 
cisim, insan ve insan 
gruplarını takip edebilen 
kameraların duyarlılığı, 
soğuk havalarda ve gece 
saat ler inde daha da 
yükseliyor.

Svilengrad Sınır Polis 
Müdürlüğü'nde bulunan 
4 kişilik uzmanlar ekibi, 
kontrol sistemine gelen 
tüm alarm sinyallerini 
değerlendirerek, sınır 
bölgesinde nöbet tutan 
ve ısıya duyarlı kamera 
donatımlı araçlardaki 
sınır polisi ekiplerine 

talimat vererek kaçak 
g e ç i ş  y a p m a y a 
çalışan kişi ve grupları 
yakalayabiliyorlar.

Bulgaristan'ın Karadeniz 
s a h i l i n d e k i  B u r g a z 
şehrinde konuşlandırılan 
benzer bir sistem ise 
ü l k e n i n  K a r a d e n i z 
ka r asu l a r ın d a  ay n ı 
denetimi uyguluyor.
Yılda ortalama 600 

kaçak geçiş engelle-
niyor 

Komiser Kalayc iev, 
Av r upa  B i r l i ğ i ' nden 
gözetim uzmanlarının 
sistemin çalışmasından 
çok etkilendiklerini belirtti. 
Kalayciev, yılda ortalama 
600 kaçak sınır geçiş 
gir işimi engellendiği, 

yeni sistem sayesinde 
bu kontrol çalışmalarının 
çok daha kolay olacağını 
söyledi.

Av r u p a 'd a  b e n z e r 
yüksek teknolojiye sahip 
sınır kontrol sisteminin 
sadece S lovenya'da 
bulunduğuna işaret eden 
Kalayciev, şöyle konuştu:

"S is tem daha test 
sü re c i n dey ke n  t am 
performans gösteriyor. 
Kaçak geçiş konusunda 
en krit ik noktalardan 
biri olan Bulgaristan-
Türkiye yeşil hattında, 
güveni l i r  b i r  kontro l 
uygulayabiliyoruz. Kaçak 
geçiş girişimlerinin sayısı 
genelde sonbahara doğru 
artıyor, bu yıl kontrollerde 

daha hazırlıklıyız."
Kaç ak  s ın ı r  geç i ş 

g i r i ş iminde bu lunan 
kişilerin büyük bölümünün 
I rak ve d iğer  A rap 
ülkelerinden geldiklerini 
ifade eden Kalayciev, 
yakalananların yüzde 37-
40'ının Türkiye vatandaşı 
olduklarını kaydetti.
Gözler Avrupa'da
Verilen bilgiye göre, 

ülkeye kaçak yoldan giriş 
yapmak isteyen Araplar, 
önce Türkiye'de bir süre 
tarım sektöründe çalıyor. 
Avrupa ülkelerine ulaşmak 
umuduyla, kazandıkları 
paraları onları sınırdan 
geçirecek rehber lere 
veriyorlar. Bulgaristan'a 
kaç ak  yo ldan  g i r i ş 

yapmaya çalışan Türkiye 
vatandaşları ise genelde 
Avrupa ülkeleri için vize 
alamayan ya da yur t 
dışına çıkış engeli olan 
ancak Avrupa'da yaşayan 
akrabalarının yanına 
gitmek isteyen kişiler.

Bulgaristan topraklarında 
kaçak gir iş yaparken 
yakalananlar, gözaltına 
alınarak en geç 3 gün 
içerisinde Svilengrad'da 
mahkemeye çıkartılıyor. 
Kaç ak la r  gene l l i k l e 
koşullu olarak 1-2 yıl 
hapis cezası i le 150 
avroya kadar varan para 
cezasına çarptırılıyor.

Bulgaristan'da sığınma 
hakkı talebinde bulunan 
k iş i ler  ise Lübimets 
kasabasındaki geçici 
konaklama yurdunda 
t a l e p l e r i  i l e  i l g i l i 
kararlar alınana kadar 
barındırılıyor.

Komiser Kalayc iev, 
kaçak geçişleri önlemek 
k o n u s u n d a  T ü r k 
makamları ile başarılı bir 
işbirliği yapabildiklerini 
vurgulayarak, kurulan 
sağlıklı ve hızlı iletişim 
sayesinde kısa sürede 
sağlanan bilgi akışı ile 
Bulgar is tan'a  kaçak 
yoldan girme niyetinde 
oldukları gözüken kişilerin 
Türkiye topraklarında 
kontrolünü sağladıklarını 
ifade etti.

İvo Radoykov / AA 

Turizm sezonu uzatılıyor, fiyatlar düşüyor
Geçen sene Ekim orta-

larına kadar süren “Çin-
gene yazı” otelcileri ve 
turizm sektörünün yüzünü 
güldürdü. Bu yıl da aynı 
eğilimin tekrarlanması 
bekleniyor. İlk defa Bulgar 
otelcileri otellerini Ekim 
sonunda kapatacaklarını 
duyurdu, yani, normalden 
bir ay daha geç kapatı-
lacak turistik mekanlar. 
Bununla beraber, güneşli 
günlerin bol olması vaa-
diyle, turizm sezonunun 
da uzatılması amaçla-
nıyor, turizm girdilerinin 
artması hedefleniyor. 

Bulgaristan’da yaz tu-
rizm sezonu genelde kısa 
sürüyor ve üç ayı geçmi-
yor. Otelciler ve sektör 
çalışanları da düşük girdi 
ve kardan şikayet ediyor. 
Karadeniz tatil köyleri Ha-
ziran ortasından itibaren 
dolmaya başlıyor, en bü-
yük yoğunluk Ağustos’ta 
yaşanıyor, ayın sonunda 

da turist sayısı azalınca, 
oteller bomboş kalıyor. 
Turistik acenteler otelci-
lerden şikayetçi, çünkü 
ilkbaharda mekanlarını 
turist karşılamaya hazırla-
mıyorlar. Genelde inşaat, 
temizlik ve benzeri hazır-
lık işleri gecikiyor ve ilkba-
harın ferah ışınlarında tatil 
köylerine turist gelemiyor. 
Onun dışında sonbahar 
tatil paketleri Yunanistan 
ve Türkiye’deki paketlere 

kıyasla yine daha pahalı 
kalıyor. İnternette arama 
yaparsanız, uygun bir 
Eylül deniz tatili fırsatı 
bulabilirsiniz. Branş çalı-
şanları 2012 sezonundan 
memnun görünüyor. 

Bu sene Bulgaristan’da 
denizi tercih edenlerin 
başında Ruslar var. Bir-
çoğunun deniz sayfiyele-
rinde evleri, konutları var. 
Temmuz ayında Burgas’ta 
terör saldırısı ardından tu-

ristik sektörün zarar gör-
memesi de sevindirici. 

Bulgar Otel ve Restoran 
İşletmecileri Birliği Baş-
kanı Blagoy Ragin bilgi 
verdi: 

Turist sayısı bakımından 
tahminlerimiz doğrulan-
dı. Geçen sezona kıyas-
la %6-7 artış var. Kültür 
programı ve SPA turizm 
fırsatlarını da deniz ta-
tiline katınca, imkanlar 
çoğalıyor. Sonbaharda 
denizle beraber, yabancı 
turistler ülkenin iç kısım-
larını gezdirilebilir. AB 
ülkelerinden daha yaşlı 
kesim bazı programların 
finansmanıyla geliyor tati-
le, Avrupa fonları ve sen-
dikaların yardımıyla tatil 
yapıyor. Bulgaristan’daki 
istirahatları onlara ucuza 
geliyor. Gelir düzeyi daha 
düşük olan kesimler de 
paketlerin ucuzlayacağı 
sonbahar tatil fırsatların-
dan yararlanabilinir”. 

Başmüf tülük ten Mustafa 
Kösov’un kızına para bağışı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tara-
fından Burgaz Havaalanı'nda İsrailli turistlerin 
içinde bulunduğu otobüse düzenlenen bombalı 
saldırıda tek Bulgaristan vatandaşı olarak haya-
tını kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Kösov’un bu 
yıl birinci sınıfa gidecek olan kızına para bağı-
şında bulunuldu. 
Yetimleri Yardımlama Fonundan Salihe 

Kösova’nın okulun ilk günü için gereken ihtiyaç-
larını karşılaması amacıyla 300 leva olarak mü-
tevazı bir miktarda para ayrıldı. 
Acılı aileye gönderdiği mektupta Başmüftü Dr. 

Mustafa Hacı, aynı zamanda Bulgaristan’daki 
tüm Müslüman topluluğuna da en içten başsağ-
lığı diliyor. Üst düzey din adamı, “Bizler acını-
zı paylaşıyor ve Rahman ve Rahim olan Yüce 
Allah’ın size sabır vermesini niyaz ediyoruz” di-
yor. Başmüftü’nün ifadesine göre, Başmüftülü-
ğün öncelik tanıdığı alanlardan biri ülkemizdeki 
Müslüman camiasının eğitimidir. Bu sebepten 
dolayı Dr. Mustafa Hacı, az miktarda parayla 
da olsa, candan yürekten Sayın Kösov’un kızını 
desteklemek istediklerini belirtiyor. 
Başmüftü adına bağışı terör kurbanının yakın-

larına Başmüftülük Genel Sekreteri Ahmet Ah-
medov sundu. 
                                                 Kırcaali Haber
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Karadeniz'de doğalgaz bulmak için 1 milyar Euro harcanacak
B u l g a r i s t a n , 

Karadeniz’de petrol ve 
doğalgaz araştırma iş-
lemine start verdi. 
Ekonomi Bakanlığı ile 

Fransız Total, Avustur-
yalı OMV ve İspanyol 
Repsol şirketlerinden 
oluşan konsorsiyum ile 
imzalanan anlaşmada, 
deniz tabanında iki farklı 
sondaj yapılması öngö-
rülüyor. Beş yıl süresi 
olan anlaşma kapsamın-
da 1 milyar euro yatırım 
gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor.
A r a ş t ı r m a l a r , 

Burgaz’dan kuzey sahil 
sularına kadar denizde 
14 bin kilometre kare 
alanı kapsayan Han 
Asparuh yatağında ya-
pılacak. Çalışmaların 
sahilden 100 kilometre 
mesafede yapılması ön-
görülüyor.

A n l a ş m a y ı 
Bulgaristan’ın gerçek 
enerji çeşitliliği için bü-
yük bir adım olarak ni-
telendiren Başbakan 
Boyko Borisov, denizde 

derin sondaj gerektiren 
çalışmaların ancak şu 
andaki gibi uluslararası 
bir konsorsiyum ile ya-
pılabileceğini aktardı. 
Gelecek nesillerin çok 

daha ucuz enerji kay-
nakları kullanacağını 
ümit ettiğini dile getiren 
Borisov, devletin de im-
tiyaz haklarında büyük 
gelirler elde edeceğini 

söyledi.
Ekonomi Bakanı Del-

yan Dobrev, birinci yıl 
zarfında konsorsiyumun 
jeolojik verilerin analizi-
ni yapacağını, ikinci ve 
üçüncü yılda sismik in-
celemeler, dördüncü ve 
beşinci yılda da sondaj 
araştırmaları yapılacağı-
nı kaydetti.
Doğalgaz bulunma 

beklentilerinin yüksek 
olduğunu belirten Dob-
rev, Romanya sınırla-
rındaki Karadeniz sula-
rında 40-80 milyar küp 
doğalgaz keşfedildiğini, 
Bulgaristan kısmında 
da en az bu miktarda 
rezervler bulunmasının 
beklendiğini açıkladı. 
Bu miktarın, ülkenin 20-
30 yıllık enerji ihtiyacını 
karşılayacağını aktaran 
bakan, reel olarak doğal-
gaz çıkarılmasına 6 yıl 
sonra başlanabileceğini 
söyledi.
Total şirketiyle varılan 

anlaşmayı yorumlayan 
Dobrev, “Total’ın teklifi, 
diğer şirketlerden birkaç 
katı daha iyi. Biz 5 bin 
metre derinlikte en az bir 

sondaj yapılması koşulu 
ortaya koyduk. Onlar 
iki sondaj yapacaklarını 
vaat etti. Bu çok önemli, 
zira bir sondajın maliyeti 
300 milyon euroya ulaşı-
yor." diye konuştu.
Bulgaristan’ın elde edi-

len petrol veya doğalgaz 
miktarına göre alacağı 
imtiyaz ücreti oranının 
yüzde 30’a varacağı tah-
min ediliyor. Bulgaristan 
yılda 3 milyar metreküp 
gaz tüketiyor ve bunun 
yüzde 10-15’ini öz kay-
naklarından karşılıyor.
Bulgaristan, Karadeniz 

çalışmalarının yanında 
Devintsi ve Kaliakra’da 
da karada doğalgaz 
aramayı planlıyor. Yerli 
enerji kaynakları saye-
sinde ülkenin kendi ih-
tiyacının yüzde 30'unu 
karşılaması hedefleniyor 
Uzmanlar, ülkenin kendi 
doğalgaz kaynağının çı-
kartılması için yapılacak 
masrafın, Rusya'dan 
alınan doğalgaza göre 
yüzde 40 daha ucuz ol-
duğunu belirtiyor.          

Vatandaşların % 27’si yurt 
dışında çalışmak istiyor

Podkrepa Sendikası’nın “Onurlu Yaşam İçin Destek” 
projesi kapsamında yaptığı işgücü piyasası hareketlili-
ği ile ilgili bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 
düşük işçi ücretleri ve işsizlik yüzünden Bulgaristan 
vatandaşlarının yüzde 27’sinin geçim kaynağını ara-
mak için yurt dışına çıkmaya hazır oldukları ortaya 
çıktı. 

Sendika uzmanları basına yaptıkları açıklamada iş 
göçlerini engelleyen faktörün Malta, Lüksemburg ve 
Belçika gibi birçok Avrupa Birliği ülkelerinin Bulgaris-
tan vatandaşları için iş piyasalarına erişimde uygula-
dıkları sınırlamalar olduğunu söylediler. 

Yurt dışında çalışmak isteyenlerin yüzde 60’ı 
Bulgaristan’a geri dönmek için her hangi bir süre be-
lirtmezken, yüzde 35 oranında mutlaka döneceklerini 
paylaşmışlardır. 

Podkrepa Sendikasından, Eurostat ve Ulusal İstatis-
tik Enstitüsü’nün verilerine göre ülkemizi yılda 25-39 
yaş grubu arasında bulunan 20 ile 25 bin kişi arasında 
vatandaşın terk ettiğini duyurdular. 

Sadece geçen yıl 10 bin Bulgaristan vatandaşı ça-
lışmak için yabancı ülkelere gitmiştir. 

Yurttaşlarımızın en çok Birleşik Krallık, Almanya, 
İspanya ve hatta ağır ekonomik krizde bulunmasına 
rağmen Yunanistan’ı tercih ettikleri belli oldu. 

Tarım kuruluşları devlet tarım arazileri satışını destekliyor
Ülkede tarım sektörünün 

önde gelen temsilcileri 
basına Devlet Tarım Fo-
nundan arazi satışına iliş-
kin ilan edilen ihaleyi des-
tekleme yönündeki resmi 
görüşünü duyurdular. 
Uzmanlar, 1991 yılında 
Demokratik Güçler Birliği 
(SDS) iktidarı sırasında 
Tarım Arazileri Mülkiyeti 
ve Kullanımı Kanununun 
kabul edilişinden sonra 
yapılan ikinci ulusal arazi 
ihalesi olduğuna dair yo-
rum yaptılar. Bu ihalenin 
tarım dalında başlatılma-
sı için 2010 yılından beri 
çağrıda bulunuluyor ve 
bu konuda Tarım ve Gıda 
Bakanlığı ile bölgesel mü-
dürlüklerle çok sayıda gö-
rüşmeler yapıldı. Bunun 
şu anda olması Avrupa 
Birliğinin yeni program 
dönemi yaklaştığı için 
toprak alımına karşı aşırı 
büyük ilgi olmasından do-

layı en doğru zamandır. 
Bulgaristan Tarım Ara-

zileri Sahipleri Derneği, 
Tarım Üreticileri Derneği 
ve Kayıtlı Telafi Faturala-
rı Sahipleri Derneği gibi 
en büyük tarım örgütle-

rinin temsilcileri, “Avrupa 
Birliği’nin 2014-2020 yıl-
larına ilişkin Genel Ta-
rım Politikası’nın gelecek 
program dönemine dahil 

edilmesi için bu araziler 
Kırsal Bölgelerin Geliş-
tirilmesi Programının bir 
parçası olarak 2013 yılına 
dek satılması gerekiyor. 
Böylece bu araziler için 
tarım sektörü peşin ya-

pılan hesaplara göre 30 
milyon leva sübsvansyon 
alacak. Tartışılmaz bunun 
bize çok faydaları olacak” 
diye paylaştılar. 

Bu uzun vadeli planlı po-
litika ile birkaç yıla kadar 
hayati önem taşıyan ürün-
lerin fiyatlarında oldukça 
düşüş olması bekleniyor. 
Ekmek, süt, et ve daha bir 
sürü başka ürünler söz 
konusudur. Bununla birlik-
te işsizliğin yüksek oran-
da olduğu bölgelerde çok 
sayıda iş yerleri açılması 
öngörülüyor. Şu anda 
devlet arazilerin büyük 
bir bölümü işlenilmiyor, 
çünkü çok yıllık bitkilere 
çok büyük yatırımlar yapı-
lıyor ve çok kısa süre için 
verilen, yani 3 veya 5 yıl 
için hiç kimse onları kira-
lamak istemiyor. Aynı za-
manda devlet arazilerinin 
işlenilmemesine başka 
bir sebep de sık sık çok 
yıllık bitki yetiştirilen veya 
çiftlikler ve işletmeler bu-
lunan özel tarım arazileri 
yakınında veya aralarında 
mevcut olmalarıdır. 

Kişisel asistan projesinin süresi uzatıldı
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesinde hizmet ve-
ren kişisel asistanlar 2012 
yılının sonuna kadar ek 
olarak daha 4 ay çalış-
maya devam edecekler. 
Sosyal Yardım Ajansı’nın 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Opersayonel 
Programınca gerçekleş-
tirdiği “Onurlu Yaşam İçin 
Destek” projesinin süresi 
uzatıldı. Proje kapsamın-
da kendi kendine hizmet 
edemeyen ve ev işlerini 
yapamayan engelli kişile-
re 42 kişisel asistan yar-
dımcı oluyor. Kişisel asis-

tanlar gıda ürünleri alma, 
yemek ve ilâç almada, 
özel hijyen korunmasında 
yardım etme, evi temizle-

me, geziye çıkarma, ida-
re kurumlarına başvuruda 
bulunmada yardım etme 
gibi birçok hizmetler su-

nuyorlar. Uzatılan sürey-
le proje kapsamında bu 
hizmet 2 yıl sağlanmış 
olacak. 

Momçilgrad Belediyesi, 
tek başına yaşam mü-
cadelesi veren, yaşlı ve 
engelli kimselere destek 
sağlama çabalarını sür-
dürmeye devam edecek. 
Belediye uzmanları tara-
fından hazırlanan bir pro-
jede yaklaşık 30 ev bakı-
cısının ihtiyacı olanların 
evlerinde sosyal hizmet 
sunmaları öngörülüyor. 
Proje artık Çalışma ve 
Sosyal Politika Bakanlı-
ğına sunulmuştur. 

            Kırcaali Haber
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Kastamonu 16. Türk Dünyası Günlerinde Bulgaristan 
Türklerinin temsilcileri vardı

Krumovgrad (Koşukavak) 
Belediye Çocuk Merkezi’nden 

Türk ve Bulgar folklor ekipleri 
Türkiye’nin Kastamonu ken-

tinde düzenlenen 16. Türk 
Dünyası Günlerine katıldı. Bu 

amaçla Krumovgrad Belediye-
sinin maddi ve manevi deste-

ğiyle kentten 30 kişilik bir grup 
Kastamonu’yu ziyaret etti. Her 

yıl Kastamonu Belediyesi tara-
fından düzenlenen Türk Dün-

yası Günleri’nin 16.’sı 23 – 25 
Ağustos 2012 tarihleri arasında 
yapıldı. Bu yılki törenlerin ana 
teması “Balkan Savaşlarının 
100. Yılı” idi. Krumovgrad Hal-
koyunları Ekibi 25 Ağustos’ta 
düzenlenen halkoyunları gös-
terisi programında yer aldı. 

Leyla İsmail, “Bu katılımdan 
çok mutlu olduk, çocuklar da 
öyle. Emeği geçen herkese te-
şekkür ederiz” dedi.

Ayrıca etkinlikler kapsamın-
da 24 Ağustos’ta düzenlenen 
Türk Dünyası Resim Sergi-
sinde Momçilgrad (Mestanlı) 

kentinde yaşayan ünlü ressam 
Kamber Kamber, yine Momçilg-
rad doğumlu ve onun öğrenci-
si  İzmir’de ikamet eden Balkan 
Kadınları Derneği Başkanı res-
sam ve şair Aynur Açıkgöz yer 
aldılar.

Açılış öncesi yapılan panelde 
Rumeli Balkan Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi (RUBASAM) 
Başkanı Av. Özcan Pehliva-
noğlu, Balkan Savaşları ile 
ilgili konuşma yaptı. Etkinliğe 
Rumeli Balkan Federasyonu ve 
RUBASAM’dan bir heyet katıl-
dı.                 Kırcaali Haber

Boyan Botevo’da toplu sünnet merasimi  
5 Eylül 2012 tarihinde Haskovo 

İli Mineralni Bani Belediyesi’nin 
Boyan Botevo (Durakköy) kö-
yünde ücretsiz olarak çocukla-
ra toplu sünnet merasimi orga-
nize edildi. Kur’an-ı Kerim’den 
ayetlerin okunmasıyla başlayan 
merasim okunan mevlitle de-
vam etti. Öğle namazı icra edil-
dikten sonra merasime katılan 
herkese pilav yemeği dağıtıldı. 
Sünnet edilmeden önce çocuk-
lara erkekliğe ilk adım atmanın 
Haskovo Bölge Müftülüğü’nün 
hediyesi olarak takım elbise, 
şapka ve asadan oluşan sünnet 
kıyafetleri dağıtıldı. Sünnet, Ay-
toslu Dr. Lütfi Nazif tarafından 
gerçekleştirildi. Bilindiği üzere 

Dr. Nazif sünneti bir kaç dakika 
içinde özel aletlerle kansız bir 
şekilde yapıyor ve çocuklar hiç 
acı hissetmiyor. Sünnet mera-

simi ailelerin dinimize olan en 
önemli yükümlülüklerini yerine 
getirdikleri için en iyi şekilde 
sona erdi.        Kırcaali Haber    


