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Kırcaali Türk Folklor Ekibi, 20. kuruluş 
yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor

Ömer Lütfi Kültür Derneği çatısı altında 
faaliyet yürüten Kırcaali Türk Folklor Ekibi 
kuruluşunun 20. yıldönümü kutlamalarına 
hazırlanıyor. Folklor Ekibi, 1 Ekim 1992 yı-
lında Süleyman Rahim ve Nazmiye Hüsref 
yönetmenliği altında kuruldu. 

Sayfa 3’de

Cemil Çiçek, Bulgaristan’ı ziyaret etti
Ataka Üyesi Meclis Başkan Yardımcısı, Çiçek'le Görüşmeye Alınmadı

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, günübirlik Bulga-
ristan ziyaretinde mev-
kidaşı Tsetska Tsaçeva 
ile görüştü. Bulgaristan 
Meclisi'nin aşırı sağcı 
Ataka partisi üyesi Baş-
kan Yardımcısı Pavel Şo-
pov, görüşmeye alınma-
masına tepki gösterdi.
Cemil Çiçek'i mecli-

se gelişinde karşılayan 
Pavel Şopov, kendisine 
Bulgar meclisinin Trakya 
mültecileriyle alakalı al-
dığı kararı vermek istedi. 
Bir süre Cemil Çiçek'le 
yürüyerek derdini anlat-
maya çalışan Şopov'un 
ikili görüşmelere katılma-
sı korumalar tarafından 
engellendi. Gazetecilere 
açıklama yapan Şopov, 
tepkisini dile getirerek 
Türk tarafının söz konu-
su problemden haberdar 
olmadığı kanaatine var-
dığını söyledi.
Bu arada Tsetska Tsa-

çeva, mevkidaşı Çiçek'e 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
meclisinin ilk zilinin rep-
likasını hediye etti. Daha 
sonra Meclis Genel Ku-
rulu balkonuna geçen 
Çiçek, milletvekillileri ta-
rafından alkışlandı.
BORİSOV'LA GÖRÜŞ-
MEDE ULAŞTIRMA 
KONULARI GÜNDEME 

GELDİ
Bulgaristan Başbakanı 

Boyko Borisov ile yak-
laşık 45 dakika görüşen 

Meclis Başkanı Çiçek, 
ikili ilişkilerin çok iyi ol-
duğunu, Bulgar yöneti-
cilerin ilişkileri daha üst 
seviyeye çıkarma irade-
sini gördüğü için mutlu 
olduğunu kaydetti.
Ulaştırma Bakanı İvaylo 

Moskovski'nin de katıldı-
ğı görüşmede Plovdiv-
Svilengrad-İstanbul de-

miryolu hattının moderni-
zasyonu, Meriç Otoyolu 
inşaatı ve Gorna Arda 
Hidroelektrik Santralı 

projeleri konuşuldu.
Başbakan Bor isov, 

Türkiye ve Bulgaristan 
arasındaki doğalgaz 
boru hattının Nabucco 
projesine ilk etapta dahil 
edilmediğini belirterek, 
hattın sadece ihtiyaç za-
manında kullanılmak için 
inşa edileceğini ve bunun 
bedelinin 100 milyon leva 

olacağını söyledi.
PLEVNELİEV: TİCA-
RET HACMİ YÜZDE 30 
BÜYÜDÜ

Cemil Çiçek daha sonra 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev'i makamında 
ziyaret etti.
Kasım ayında Türkiye'ye 

geleceğini aktaran Plev-
neliev, ticaret hacminin 
2010 yılına göre 2011'de 
yüzde 30 artış gösterdi-
ğini ve 4 milyar dolara 
ulaştığını vurguladı.

Türkiye'nin Bulgaris-
tan yatırımları arasında 
19. sırada yer aladığı-
nı aktaran Plevneliev, 
ilk üç ayda Türkiye'nin 
Bulgaristan'a 10 milyon 
euroluk cüzi bir yatırımı 
olduğunu kaydetti. Bunu 
daha da ileriye çekmek 
isteğini belir ten Plev-
neliev, "Bulgaristan ve 
Türkiye arasındaki derin 
dostluk ilişkiler var. Her 
alanda mükemmel iliş-
kilerimiz de ortada. Hü-

kümet düzeyinde iki yıl 
içinde iki kez hükümetler 
arası toplantı düzenlen-
di. Birçok projeye start 
verildi, birçok yatırımlara 
da ön ayak olundu. Ya-
kındaki Türkiye'ye yapa-
cağım ziyaretinin de bu 
ilişkileri hızlandırması-
nı umuyorum. İlişkilere 
maksimum yararlı olabil-
mek için ziyaretimde be-
nimle birlikte bakan ve iş 
adamlarını da heyetime 
davet edeceğim." dedi.

İslam dini temel 
bilgiler yarışması 

düzenlendi
Ardino (Eğridere) Rodopska İskra Toplum Merkezi 

salonunda ilk defa İslam dini temel bilgiler yarışması 
düzenlendi. Etkinlikte Belediye Başkanı Resmi Murat, 
Yardımcıları Necmi Hocov ve İzzet Şaban resmi ko-
nuk olarak hazır bulundular. 

Program Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okunmasıyla başladı. 

Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından her yıl düzenle-
nen yarışmaya Ardino ve Byal İzvor (Akbunar) cami-
lerinde yaz Kuran kurslarına katılan öğrenci grupları 
katıldılar. 

Yarışmacıların İslam dini ile ilgili temel bilgilerini, 
Ardino Merkez Cami imamı Orhan Yakup ve Diaman-
dovo imamı Mümün Mehmet’ten oluşan iki kişilik jüri 
değerlendirdi. 
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Nevin TÜRKER

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ

İki ülkenin en temel mese-
lesi aslına bakılırsa Bulga-
ristan topraklarında kalmış 
olan Türk-Müslüman azın-
lıktır. Ve bu azınlıkla ilgili ge-
lişmeler her daim Türkiye’yi 
etkilemiştir. Bulgaristan’daki 
azınlıklar ve durumlarının iyi-
leştirilmesi adaylık sürecinde 
Bulgaristan’ın AB’den tam not 
almasına sebep olmuştur. Hat-
ta bu yöndeki gelişmeler iler-
leme raporlarına da yansımış 
ve azınlık haklarına gösterdiği 
saygıdan ötürü Bulgaristan, 
komisyon Raporlarında takdir 
görmüştür. Ne var ki, AB nez-
dinde bu denli alkış alan azın-
lıklar meselesi Türkiye açısın-
dan hâlâ devam eden sorun-
ların görüldüğü bir meseledir. 
İki ülkenin gündeminde yer 
alan bu sorunlardan ilki sos-
yal haklar ve Türkiye’ye göç 
edenlerin emeklilik ödenekle-
riydi. Kısmen çözülmüş olan 
bu sorun için yine de Bulga-
ristan tarafının anlaşma yap-
mak için ikna olmaması, orada 
çalışmış olanların primlerini 
Türkiye’de saydıramamalarına 
dolayısıyla Bulgaristan’ın ILO 
kararlarına ters düşmesine 
sebep olmaktadır. İkinci ola-
rak geçen yıl içinde çözüme 
kavuşan Müftülük seçimleri 
meselesi gelmektedir ki bu da 
Türkiye’nin gündeminde uzun-
ca bir sure yer tutmuştur. Türk 
azınlığın sorunlarının yanı 
sıra Türkiye’den 1913 yılında 
Bulgaristan’a göç etmiş olan 
Trakya Bulgarları için tazmi-
nat talebi de iki ülke günde-
mini meşgul etmiş ve etmeye 
devam etmektedir. İddialara 

göre, Türkiye zamanında göç 
etmiş olan bu topluluğun ka-
lan mülkleri için tazminat öde-
melidir. Bu konuyla ilgili Türk 
tarihçiler, akademisyenler ve 
uzmanlar belge ve kaynak 
toplamak yoluyla Bulgaristan 
iddialarına cevap verme çaba-
sına girmişlerdir.
Devletlerarası (resmi) iliş-

kilere ek olarak Sivil Toplum 
Kuruluşlarının (STK) da ikili 
ilişkilerdeki rolünden bahset-
mek yerinde olur. Göçmen 
dernekleri ve STK’ların da 
çabalarıyla iki ülkenin halkla-
rı arasında kültürel ve sosyal 
dayanışma pekiştirilmektedir. 
Geziler, sağlık turizmi, ticaret, 
eğitim etkinlikleri, belediye 
kardeşlikleri ve hatta televiz-
yon dizileri bu çalışmalar için 

verilebilecek ve gayet olumlu 
sonuçlar doğuran örnekler-
dir. Bulgaristan’ın AB üyeliği 
sonrasında Türk yatırımcılar 
ve öğrenciler için Bulgaris-
tan cazip bir ülke haline geldi. 
Hem daha güvenilir bir ülke 
olması, hem de AB standart-
larını yerine getirme garantisi 
Bulgaristan’ın eski imajını dü-
zeltmesi için çok yararlı oldu 
ve bölgedeki ekonomik faali-
yetlerin gerçekleştirilebileceği 
çekici ülkelerin arasında yerini 
aldı. 
Diğer bir önemli gelişme, 

Bulgaristan’ın AB üyeliği son-
rasında AB parlamentosunda 
temsil edilme meselesidir. Bi-
lindiği üzere, çifte vatandaşlar 
Bulgaristan seçimlerinde oy 
kullanabilme hakkına sahiptir 
ve bunun da sonuçlar üze-
rinde doğrudan etkisi vardır. 
Ayrıca, bu oylar ülke içinde-
ki siyaseti etkilediği gibi AB 
Parlamentosu’na gönderilecek 
temsilci sayısında da belirleyi-
cidir. Göçmen derneklerinin bu 
süreçteki çaba ve destekleri 
göz ardı edilemez. Seçmenin 
bilinçlendirilmesinde, oy kul-
lanımı için her türlü kolaylı-
ğın sağlanmasında, Türklerin 
çoğunlukta olduğu Haklar ve 
Özgürlükler Partisi (HÖH) lehi-
ne propaganda yapılmasında 
bu derneklerin payı büyüktür. 

Tabi Türkiye hükümetinin de 
bu derneklere destek verdiği 
yadsınamaz. Son zamanlar-
da Türkiye’deki göçmenlerin 
seçimlere olan katılımından 
rahatsızlık duyan bazı mu-
halif Bulgar partilerinden, bu 
göçmenlerin seçimlerde oy 
kullanmasına engel olunması 
yönünde öneriler sunulmuş ve 
sonuç vermiştir. Amacı gele-

cek olan Türk oylarını engel-
lemek olan bu uygulamalara 
göre Bulgar vatandaşlığı olan 
kişiler bildirdikleri resmi ad-
reslerinde (Bulgaristan’daki) 
seçimlerden önceki 4 ay bo-
yunda ikamet etmelidirler. Bu 
demek oluyor ki; yurtdışında 
yaşayan Bulgar vatandaşları-
nın iki seçeneği vardır; ya se-
çimlerden önce 4 ay boyunca 
Bulgaristan’da kalacaklar ya 
da oy kullanmayacaklar. Bu 
kanun değişikliği ATAKA ve 
GERB partileri tarafından 
“seçim turizmi”ni engelleme 
amacıyla ortaya atılmıştır. Bu 
yolla HÖH’e oy kaybettirilmek 
ve parlamentoda Türklerin ço-
ğunlukta olduğu partinin gücü 
azaltılmak istenmiştir. 
Siyasi ilişkiler kadar ekono-

mik ilişkilerin de önemli yer 
tuttuğu ikili ilişkilerde sınır 
ticaretinin eski bir alışkanlık 
olduğu görülmektedir. İsta-
tistiklere bakıldığında, 2008 
ticarette en yüksek rakamlara 
ulaşılan yıl olarak görülüyor ki 
bu da Bulgaristan’ın AB üyeli-
ğinden bir yıl sonraya tekabül 
eder. 2007 ve 2008deki veriler 
iki ülke arasındaki ticaret hac-

minin o güne kadarki en yük-
sek seviyeye ulaştığını gös-
termektedir. 2009da mali kriz 
sebebiyle seviye biraz daha 
düşse de 2010 yine toparladı-
ğı görülmektedir. Bulgaristan, 
birliğin yeni üyesi olsa da, yeni 
ve yabancı pazarlara açılsa da 
Türkiye’yle olan ticari ve eko-
nomik bağları hasar görmemiş 
veya zayıflamamıştır. Bu du-
rumda denebilir ki AB’nin et-
kisi iki ülke arasındaki ilişkileri 
kötü yönde etkilememiştir. 
Türkiye’nin hem Türkiye’yi 

hem de AB’yi yapısal ola-
rak etkileyeceği aşikardır. 
AB açısından bakıldığında, 
Türkiye’nin üyeliğiyle beraber, 
AB’nin siyasi yapısı, bütçe ve 
fon paylaşımı, demografik ya-
pısı, Avrupalı kültürü ve kimliği 
değişikliğe uğrayacaktır. Türki-
ye açısından baktığımızda ise, 
Türkiye cumhuriyet tarihindeki 
en uzun soluklu hedefine ulaş-
mış olacaktır. Ab politikalarını 
iç siyasetiyle bütünleştirebi-
len Türkiye’nin demokrasisi 
güçlenmiş olacaktır, bütçe ve 
fonlardan aldığı paylar da bu 
politikaların uygulanmasın-
da Türkiye’yi rahatlatacaktır. 
Gümrük Birliği’yle elde etme-
si gereken bir hak olan vatan-
daşların ve malların serbest 
dolaşımı ilkesi de garanti al-
tına alınmış olacaktır. Tüm 
bunların gerçekleşebilmesi 
için, her aday ülkenin gerçek-
leştirmesi gereken bazı görev-
ler üstlenmesi gereken bazı 
sorumluluklar vardır. Türkiye 
de bu süreçte gerekli proje 
ve ortaklıklara iştirak ederek 
gayret göstermektedir. Çeşitli 
alanlardaki işbirlikleri Bulga-
ristan ve Türkiye’yi bir araya 
getirmekte ve ilişkilerini güç-
lendirmektedir. 
Türkiye’nin katılımıyla sadece 

ortak bir sınırı paylaşan komşu 
devletler olmaktan çok daha 
fazlası olacaklar ve aynı bir-
liğin ortak değerleri için çaba 
gösteren eşit-üye devletler 
olacaklardır.                  SON

Geçen sayıdan devamı

Bulgaristan vatandaşlarının %22'si fakirlik sınırı altında yaşıyor
Son yıllarda devamlı art-

makta olan işsizlik nedeniy-
le Bulgaristan’da yaşayan 
vatandaşların yüzde 22'si 
fakirlik sınırı altında yaşıyor. 
Bu oran 2009 yılında % 20,7 
iken her geçen yıl artmakta. 
Şu anda fakirlik sınırı 273 
leva. 
Ayrıca Bulgaristan’da mad-

di gelirleri göz önünde bu-
lundurularak yapılan araştır-
malara göre, şu anda ülkede 
yüzde 40,7 oranında fakirin 
bulunduğu açıklandı. 

Bu, ülkenin ekonomik duru-
munu gözler önüne seriyor. 
Fakirlerin büyük bölümünü 
işsizler ve emekliler oluştu-
ruyor. Şu an Bulgaristan'ın 
ekonomik durumu göz önün-
de bulundurulduğunda bu 
oranın ilerleyen zaman dilimi 
içerisinde daha da yukarılara 
çıkma tehlikesi bulunuyor. 
Hükümet her ne kadar 

önümüzdeki yıl ülke ekono-
misinde hareketlilik olacağı 
ve vatandaşların gelirlerinde 
az da olsa artışın beklendiği 

açıklasa da halk, bu açıkla-
malara şu an için itibar etmi-
yor. Gelen haberlere göre 
önümüzdeki zaman dilimin-
de hükümetin Bulgaristan'a 
yatırım yapmak isteyen yatı-
rımcıların önünü açacağı ve 
kolaylık sağlayarak yeni iş 
yerleri açılabilmesi için ha-
rekete geçeceği öğrenildi. 
Bu sayede ülkenin son yıl-

larda ciddi sıkıntılar çekti-
ği ekonomik krizden yavaş 
yavaş kurtulmanın yollarını 
aradığı öğrenildi. 
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi, 20. kuruluş 
yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor

Ömer Lütfi Kültür Derneği ça-
tısı altında faaliyet yürüten Kır-
caali Türk Folklor Ekibi kurulu-
şunun 20. yıldönümü kutlamala-
rına hazırlanıyor. Folklor Ekibi, 
1 Ekim 1992 yılında Süleyman 
Rahim ve Nazmiye Hüsrev 
yönetmenliği altında kuruldu. 
20 yıldır faaliyet gösteren ekip 
Bulgaristan’da Türk kültürünün 
yaşatılması ve gelişimine büyük 
katkı sağlıyor. 

Konu ile ilgili Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Müdürü Müzekki Ah-
met, “Kırcaali Folklor Ekibinin 
20. jübilesini 23 Ekim 2012  saat 
18.00’de Kırcaali Kültür Evinde 
sunacağımız büyük bir konser-
le kutlayacağız. Bunun için çok 
özel bir program hazırlıyoruz. 
Derneğimizde solist olarak ye-
tişmiş ve bugün çeşitli alanlar-
da bir yerlere gelmiş kişileri bu 
konserde türkü söylemeleri için 
davet edeceğiz. Konserin baş-
ka bir özelliği olarak da gösteri 
sırasında sahnenin bir köşe-
sinde ekibin arşivinde bulunan 
fotoğrafları slideshow şeklinde 
göstereceğiz. Böylece seyirci-
lerimiz folklor ekibinin katıldığı 
çeşitli etkinliklerden kareler 
görme imkanı bulacaklar” diye 
açıklamada bulundu. 

Konsere önemli konuklar 
bekleniyor. Davetliler arasında 

Ömer Lütfi Derneği’nin işbirliği 
içerisinde bulunduğu Yunanis-
tan ve Türkiye’den dernek tem-
silcileri, T.C. Sofya Büyükelçisi 
İsmail Aramaz, T. C. Filibe Baş-
konsolosu Şener Cebeci, Kırca-

ali İlinde Belediye Başkanları 
yer alacak. 

Konsere hazırlıkların yanı sıra 
Ömer Lütfi Derneğine bağlı 
Türk folklor ekipleri il çapında 

düzenlenen sonbahar şenlikle-
rine de katıldı. 5 Ekim 2012 ta-
rihinde cuma günü Krumovgrad 
(Koşukavak) kenti merkezinde 
düzenlenen panayır çerçeve-
sinde Kırcaali Türk Folklor Ekibi 

konser verdi. Ertesi günü Per-
perek köyünde her yıl düzenle-
nen sonbahar şenliklerinde folk-
lor ekibi halkoyunları gösterisi 
sundu, solistler canlı orkestra 
eşliğinde türkü ve şarkı söyledi. 
13 Ekim 2012 tarihinde yapılan 
geleneksel Cebel (Şeyh Cuma) 
Panayırında yine Kırcaali Folk-
lor Ekibi sahnedeydi.  

Müzekki Ahmet, Kırcaali Ha-
ber gazetesine Türk Folklor 
Ekibi’nin 20 yıllık tarihinde elde 
ettiği başarıları şöyle değerlen-
dirdi: “İlk önce ekibin Türk kül-

türünü yaşatması bence büyük 
bir başarıdır. Ayrıca yaklaşık 
60 uluslararası festivale ka-
tılımı da büyük başarı sayılır. 
Çünkü yılda en az üç kez ulus-
lararası festivale katılmakla biz 

Bulgaristan’da Türk varlığını; 
geleneklerini, göreneklerini, 
folklorunu yaşattıklarını dünya-
ya göstermiş oluyoruz. Festival-
lerin çoğu yarışma niteliğinde 
olmasa da iki yıldır Tekirdağ 
Kiraz Festivali’nde en iyi tem-
sil sunan folklor ekibi olarak 
jürinin özel ödülünü alıyoruz. 
Makedonya’da düzenlenen bir 
festivalde yine Balkanlar’da en 
iyi Makedonya dışında Türk 
folklor ekibi ödülünü kazandık. 
Böylece çok başarılı bir şekil-
de Bulgaristan’ı ve Bulgaristan 

Türklerini temsil etmiş oluyo-
ruz.

Bunun için de aynı festivallere 
her yıl davet ediliyoruz. Bazen 
aldığımız davetleri gerçekleş-
tirme imkanlarımız olmuyor ve 
böyle durumlarda bölgemiz-
den başka Türk folklor ekip-
lerini gönderiyoruz. Ekibimiz 
aynı zamanda Kırcaali’de dü-
zenlenen Balkan Türk Folklor 
Festivali’nde geniş ölçüde katı-
lıyor. Gösterilerin yanı sıra, ko-
nuk ekiplere rehberlik yapılması 
hususunda da yardımcı oluyor. 
Bu arada Kırcaali Folklor Eki-
binde bu 20 yıl içerisinde 15-25 
yaş grupları arasında belki de 
yaklaşık 1 000 genç yetişmiş-
tir. 15 yaşından küçük olanlar 
da başka iki çocuk grubunda 
yer alıyor. Üniversitede okuma 
çağına gelenlerden bazıları 
ekipten ayrılıyor, onların yerine 
çocuk folklor ekibinden eleman-
lar büyüklerin ekibine geçiş ya-
pıyor. Bu yıl kısmetse Kırcaali 
Folklor Ekibine böyle 10 çocuk 
kazandıracağız. 

Özellikle belir tmek isterim 
ki, Kırcaali Türk Folklor Ekibi, 
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin 
temelini oluşturan bir ekip. Bi-
lindiği üzere 1992 yılında daha 
Dernek kurulu değildi ki, o sıra-
da Kırcaali Folklor Ekibi olarak 
biz, İstikbal Vakfı ve Kırcaali 
Obedinenie Toplum Merkezine 
bağlı olarak faaliyet sürdürdük. 
Ömer Lütfi Derneği 1993 yılın-
da bu ekip sayesinde kuruldu 
ve faaliyetlerimiz orada devam 
etti. Bundan dolayı da biz Kır-
caali Türk Folklor Ekibi’nin kuru-
luşuna, Derneğin kuruluşundan 
daha büyük önem veriyoruz”. 

Bulgaristan Naylon Poşet Tüketimini Azaltma Çabasında
Çevreye büyük zarar verdikleri 

gerekçesiyle naylon poşetlerin 
kullanımını sınırlandırmaya ça-
lışan Bulgaristan hükümeti, po-
şetlerin fiyatını artıran düzenle-
meler getirdi.

Yakın gelecekte yaklaşık 3000 
kişinin işsiz kalacağını öne sü-
ren polietilen üreticilerinin pro-
testolarına rağmen yürürlüğe 
giren hükümet kararı nedeniyle 
naylon poşetlere 0,35 levalık 
(0,18 avro) asgari satış fiyatı 
getirildi.

“Tok, esnek ve dayanıklı ince 
poşetlerin doğa tarafından haz-
medilmesinin zor olduğu”nu 
vurgulayan Çevre Bakanlığı 
yetkilileri, birçok ülkede alışve-
rişten naylon poşet yerine kağıt 
ve başka materyalden yapılan 
torbaların kullanıldığını belirtti.

Birçok satıcı ise eski fiyattan 
bol miktarda naylon torba stoku 
yaparak yeni uygulamadan kar 

etmeye çalışırken, Çevre Ba-
kanlığı yetkilileri sıkı denetim 
uygulayacaklarını açıkladı.

Çevre Bakanlığı Atıklar Yö-
netimi Müdiresi Petya Peneva, 
“Doğada en az 300 yıl sonra 
çözülecek malzemelerin kul-
lanımını sakıncalı buluyoruz” 
dedi. Peneva, “Ortak geleceği-
mize ve özellikle çocuklarımızın 
geleceğine özen gösteriyoruz” 
diyerek, satıcılara ve alıcılara 
zor da gelse yeni uygulamanın 
tavizsiz biçimde yürürlüğe gir-
diğini belirtti.

İnce malzemeden yapılan 
naylon poşetlerin kolayca yırtıl-
dıklarını, rüzgarlı havalarda bu 
poşetlerin dağılarak çevreye 
yayılmasının çirkin bir manzara 
oluşturduğunu ifade eden Pe-
neva, petrol ve doğal gaz gibi 
ham maddelerden elde edilen 
bu ürünlerin dönüşümünün zor 
ve pahalı olduğunu kaydetti.

Uygulamanın yürürlüğe gir-
mesinin ardından, tezgahtarlar 
ellerindeki naylon poşet stokları 
tükenene kadar bunları kullan-
maya devam edeceklerini be-
lirtti.

Pazarda sebze ve meyve sa-
tan Kermina İsmailova adlı bir 
kadın uygulamayı, “Şimdilik bir 
endişemiz yok. Halen denetim 
yapılmıyor. Toptancıdan bol 
miktarda ucuz naylon poşet 
alarak stok yaptım. Fiyatlar her 
gün yükselirken müşteriye ver-
diğimiz naylon poşeti domatesin 
kilosuna eşit bir fiyatla ücretlen-
dirmek oldukça ağır gelir” diye 
konuştu.

Poşet fiyatlarındaki büyük ar-
tışın ardından, müşterilerin şi-
kayetçi olmaması için özellikle 
süpermarket zincirlerinde poşet 
ücretlerinin malların fiyatına 
yansıtılması bekleniyor.

                      Kırcaali Haber

Odun kömür fiyatları cep yakıyor
Odun ve kömüre yapılan son zamlardan sonra fiyatlar 

adeta cep yakıyor.
Kircaali’de ”Donbas” kömürünün tonu 350-410 leva ara-

sı satış görürken ”briket”ler 270-280 leva arası satılıyor. 
Odunun fiyatı ise 150-160 leva arası değişiyor.

Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerdeki görevliler fiyat-
lar nedeniyle çok fazla şikayet aldıklarını vurguluyorlar. 
Vatandaşın halini anladıklarını, ancak yapılabilecek bir 
şeyin olmadığını öne sürüyorlar. Zaten odun ve kömürün 
alış fiyatının yüksek olduğunu, hesaba yakıt, taşımacılık, 
işçilik masrafları da ilave edilince böyle sonuçların ortaya 
çıktığını izah ediyorlar. Durum böyle devam ederse bu tür 
işletmelerin ayakta zor kalacaklarına değiniyorlar.

”Kadima-ma OOD” şirketi yöneticisi Emine Mustafa, 
sonbaharın gidişatına göre Eylül sonu, Ekim ayı ortala-
rında odun satışlarının tamamen durduğunu, vatandaşın 
artık fiyat bile sormadığını belirtiyor. Satışlarda Temmuz, 
Ağustos aylarında bir yoğunluk yaşandığını, o süre için-
de bile kazanılanın eski seneleri arattığını vurguluyor. Bu 
sezondaki kampanya boyunca bile günde ortalama 10-15 
ton odun satılmış.

Ayrıca Eylül ayında okullar açılıyor. Bu da yeni masrafla-
rın çıkması demektir. Emine Mustafa, bir sonraki günlerde 
satışların tekrar hareketlenmesini umut ediyor.

Kamyonetiyle taşımacılık yapan İbrahim Seyid’e 
göre,150-160 leva emekli maaşının olduğu bir ülkede, el-
bette vatandaş odun kömür alımında sıkıntı yaşayacak. 
Şimdiye kadar şehir içi kömür talebinin karşılandığını, etraf 
köylerden ve ilçelerden gelecek müşterilerin beklendiğini 
söyledi.

                                                                  Şengül ALİ
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Resmiye MÜMÜN

Rani List okulunda gün boyu eğitim sağlanacak
2012-2013 eğitim öğretim 

yılında Kırcaali’ye bağlı Rani 
List (Işıklar) köyü Nikola Vapt-
sarov İlköğretim Okulunda 94 
öğrenci, 14’ü birinci sınıf olmak 
üzere okula başladı. 
Yeni eğitim öğretim yılının ilk 

gününde öğrenciler okula yeni 
atanan müdür Daniela Pavlo-
va ile tanıştılar. O, Matematik, 
Fizik ve Bilgi Teknolojileri öğ-
retmeni olarak toplam 18 yıl 
ülkenin eğitim sisteminde hiz-
mette bulunmuş. Bundan önce 
Kırcaali Sveti Kliment Ohridski 
Lisesinde öğretmenlik yapmış. 
Müdür Pavlova, “Şu ana kadar 
profesyonel alanda kendimi 
ispatladığımı düşünüyorum. 
Rani List okulunun müdürü 
olarak da eğitim kurumunun 
bugüne kadar sahip olduğu 
geleneklerin yaşatılması ve 
gelişimi için elimden geleni 
yapacağım” diye paylaştı. 
Okulda karma sınıflar olma-

dığı açıklanırken, gelecek eği-
tim öğretim yılında daha çok 
birinci sınıf öğrencileri olması 

bekleniyor. Eğitim kurumun-
da müdürle birlikte toplam 14 
öğretmen kadrosu var. Öğret-

menlerin tümü bu kutsal göre-
ve yıllarını vermişler. Çocuklar 
ikinci sınıftan sekizinciye ka-

dar Anadili Türkçeyi zorunlu 
seçmeli ders olarak haftada 
2 saat okuyor. Onların Türk-

çe öğretmeni Şefat Aliosman 
uzun yıllardır öğretmenlik 
yapmakta. Okulda gün boyu 

eğitim görülüyor. 
Bu yıl öğleden 
sonra sınıf dışı 
ders çalışma-
ları yürütülmesi 
üzere ilkokul ve 
ortaokul aşama-
daki öğrenciler 
ayrılarak üç grup 
kuruldu.
2010 yı l ında 

Kırcaal i  Bele -
diyesinin mali 
desteğiyle genel 
onarımı yapılan 
okulun maddi ve 
teknik donanımı 
tamamen yeni-
lendi .  Okulda 
öğretmen kadro-
sundan başka, 3 

kişi de yardımcı 
elaman olarak görevde bulu-
nuyor. 

Okul çok güzel geleneklere 
sahip. Öğrenciler her yıl dü-
zenlenen çeşitli yarışmalara, 
müsabakalara, olimpiyatlara 
katılarak, iyi dereceler kaza-
nıyorlar. 
Rani List Okulu, Eğitim, 

Gençlik ve Bilim Bakanlığı’nın 
(MOMN) öğrencilere yönelik 
projelerini gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Merkezi okul 
statüsüne sahip olmasından 
dolayı MOMN’nın bu tür okul-
larda öğrencilerin bütün gün 
eğitim görmelerini destekle-
me projesine katılıyor. Proje 
kapsamında öğleden sonra 
okulda ders çalışacak öğren-
ci grupları için özel olarak üç 
oda hazırlanacak. Bu odalar 
tamamen yenilenerek, amaca 
uygun hale getirilecek. 
Ayrıca okul yönetimi, elekt-

ronik eğitim sağlanması için 
bilgisayar odasının yenilenme-
sini ve mültimedya sistemleri 
alınmasını amaçlıyor. 

Yeni kurulan asma köprü için mevlit yapıldı
Suhovo (Susuzburun) ile 

Dıjdovnitsa (Yağmurlar) köy-

leri arasında bağlantı kuran 
Kırcaali barajı üzerindeki yeni 
asma köprünün inşaatının bit-
mesi münasebetiyle sağlık ve 
bereket mevlidi yapıldı. 
Dini merasimde Ardino Be-

lediye Başkanı Resmi Murat, 
Yerel Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, belediyeye bağlı ve 
etraf köylerin muhtarları hazır 
bulundular. Mevlide köprünün 
genel tamiratını yerine geti-
ren STOSİN 2010 şirketinin 
yöneticisi Stoyan Çauşev de 
katıldı. 
Resmi Murat, “Suhovo kakı-

nındaki metal yapı önceden 
asma köprünün bulunduğu 
yere monte edildi. Eski yapı 
çok eskimişti ve baraj suları-
nın yükseldiğinde su altında 
kalıyordu” diye belirtti. Baş-
kan, köprünün tamiratı için 
yerli halkın Belediye yöneti-

minden 20 yıldan beri yardım 
istediğini söyledi. Sayın Murat, 

“Belediyenin talebi üzere Ba-
kanlar Kuruluna bağlı Bakan-
lıklar Arası Restorasyon ve 

Destekleme Komisyonu tara-
fından finansmanlar sağlandı” 
diye sözlerine ekledi. 

STOSİN 2010 şirketinin yö-
neticisi, yeni yaya köprünün 
184,20 metre uzunluğunda 
olduğunu belirtti. Tesisin ağır-
lık kaldırma kapasitesinin 180 
tondan fazla olduğu anlaşıldı. 
Teknik proje Müh. Petır Vidins-
ki tarafından hazırlanmış. 
Köprü, “Kırcaali” barajının 

batı kısmında turistler için çok 
çekici bir yerde bulunuyor. Bu 
köprü ülke çapında uzunluk 
bakımından dördüncü yerde 
metal konstrüksiyon oluyor. 
Yıl boyunca buraya Kırcaa-
li, Smolyan ve Haskovo gibi 
şehirlerden balıkçılar geliyor. 
Köprü sayesinde Ardino ile 
Kırcaali arasında bulunan 
çevre yollarıyla bağlantı ku-
ruluyor. 
Mevlit Kırcaali Bölge Müftü 

Vekili Erhan Receb başta ol-
mak üzere yerli dini görevliler 
tarafından okundu. 

Bulgaristan, Suriye'yi kınadı
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Akçakale’ye düşen top mer-

mileri nedeniyle Suriye yönetimini kınadı.
Bakanlık Sözcüsü Vesela Çerneva, yazılı açıklamasında, 

“Suriye rejiminin eylemleri uluslararası hukuku kabaca ihlal 
ediyor” dedi.

Bulgaristan’ın olayla ilgili NATO tarafından gösterilen tepki-
ye destek verdiğini belirten Çerneva, saldırıda hayatını kay-
bedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu.

“Suriye tarafının eylemleri uluslararası hukuka kaba bir ihlal 
olduğu gibi, Bulgaristan’ın komşusu ve NATO müttefiki olan 
bir ülkeye gerçek bir tehdittir” ifadesini kullanan Çerneva, 
“Müttefiklerimizle dayanışma içinde, benzer eylemlere bir 
an önce son verilmesini isteyen Türkiye’nin talebine destek 
verirken, Suriye rejimini bundan sonra uluslararası hukuka 
karşı kaba ihlallerde bulunmaktan kaçınmaya davet ediyo-
ruz” dedi.

Açıklamada ayrıca, Bulgaristan’ın Türkiye-Suriye sınırın-
daki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Ülkede tehlikeli virüs salgını bekleniyor
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son derece tehlikeli 

olduğunu belirttikleri Viktoria gribinin Avrupa’da yayıldığını ve 
yılsonuna kadar Bulgaristan’da etkili olacağını bildirdi.

Bulgar yetkililer, zatürre, kalp krizi ve beyin kanaması gibi 
komplikasyonlara neden olduğunu ifade ettikleri Victoria gri-
binin son derece tehlikeli olduğunu, tedavisine ilk semptom-
larda başlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Bulgaristan Salgın Hastalıkları ile Mücadele Kurumu Baş-
müfettişi Dr. Angel Kunçev, Avustralya’nın Viktoria eyaletinde 
tanımlandığı için adını buradan alan hastalığın, A/N3N2 tipi 
gribin en tehlikeli türlerinden biri olduğunu belirtti.

Gribin özellikle 65 yaş üzerindekiler için çok tehlikeli oldu-
ğunu ifade eden Kunçev, vatandaşlardan grip aşı olmaya 
özen göstermelerini istedi.

Kunçev, İngiltere’den hava yoluyla ülkelerine dönen Bulgar 
vatandaşları arasında bu gribin yaygın biçimde görüldüğüne 
dikkati çekti.

Resmi istatistiklere göre, nüfusu 7,34 milyon olan 
Bulgaristan’da son 16 yılda 33 bin 368 kişi çeşitli grip komp-
likasyonlarından hayatını kaybetti.
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Krumovgrad'ta geleneksel Seid Baba Panayırı
05 Ekim Cumartesi günü, 

Krumovgrad (Koşukavak) ken-
tinde geleneksel Seid Baba 
Panayırı’nın resmi açılışı yapıl-
dı. Koşukavak pazarına denk 
gelen etkinlik, bölgeden ve 
Türkiye’den gelen çok sayıda 
misafirin yanı sıra yüzlerce va-
tandaşı şehir merkezinde bir 
araya topladı. Yenilenen şehir 
parkının açılışıyla başlayan 
panayır programı etkinlikleri, 7 
Ekim 2012 tarihine kadar sür-
dü. Seid Baba Panayırı, Kru-
movgrad Belediyesi tarafından 
organize ediliyor. Gerçekleşen 
kültür programının resmi ko-
nukları arasında Krumovgrad 
Belediye Başkanı Sebihan 
Mehmet, başta Dernek Başka-
nı Dr. Sadık Cesur olmak üzere 
Bursa Koşukavak Yöresi Kültür 
ve Dayanışma Derneğinden 40 
kişilik bir heyet vardı. 
Açılışta konuk ve vatandaş-

lara hitaben konuşan Beledi-
ye Başkanı Sebihan Mehmet, 
“Seid Baba Panayırı vesilesiyle 
sizi selamlamaktan çok mem-
nunum, çünkü yine zor, ağır, 
iyi, kötü bir yılı daha geride 
bıraktığımızı gösteriyor. Fakat 
bununla beraber bu geleneksel 
bayramımız bizi yine bir araya 
getirdi ve panayırın iyi geçmesi 
dileklerinde bulunduruyor. Ben 
her zaman söylemişimdir, bizim 
bayramlarımız çok renkli. Çün-
kü biz hepimiz farklıyız, gerek 

etnik, gerek din bakımından 
farklıyız. 
Fakat bizi birleştiren bir şey 

var, o da hepimizin Krumovg-
rad Belediyesi’nin sakini olma-
mız ve bu kentin geleceği için 

çalışmamızdır” dedi.
Başkan, doğup büyüdüğü 

Krumovgrad’ı unutmayıp, bay-
ramında konuk olan Koşuka-
vak Yöresi Kültür ve Dayanış-
ma Derneği temsilcilerini özel 
olarak selamladı. Onların kenti 

iyi ve kötü anlarında yalnız bı-
rakmadıkları için teşekkürlerini 
arz etti. 
Dr. Sadık Cesur, “Sebihan 

Mehmet’e güzel sözleri için 
teşekkür ederim. Ben buraya 

gelirken Bursa’daki yaklaşık 
50 bin Koşukavaklılar adına 
hepinize kucak dolusu selam-
lar getirirken, öncelikle Sayın 
Belediye Başkanım Sebihan 
Mehmet’e şükranlarımı sunmak 
istiyorum ve kendilerine onların 

selamlarını iletmek istiyorum. 
Ayrıca benim için son derece 
heyecanlı bir gün. 
23 yıl sonra bana sizlerin 

arasında bulunmak, sizlerle 
birlikte olmak şansını tanıyan 

değerli Belediye Başkanımıza 
ve ekibine tekrar şükranlarımı 
sunuyorum ve hepinize iyi eğ-
lenceler diliyorum” diye konuş-
tu. Daha sonra Dr. Cesur Bul-
garca olarak, “Bunları Bulgarca 
söylemek isterdim, fakat bir dil 

konuşulmadıkça unutuluyor. Bu 
tür bayramların devam etmesi-
ni, daha çok olmasını ve bura-
daki halkı bir araya toplamasını 
diliyorum. Böyle güzel bayram 
olunca sadece Bursa’dan değil, 
daha da çok Koşukavaklıların 
olduğu İstanbul, İzmir ve başka 
büyük şehirlerden göçmenlerin 
de ilgi göstereceklerini düşünü-
yorum. Tüm Koşukavaklıların 
Seid Baba Panayırı kutlu ol-
sun!” diye ifade etti. 
Resmi açılıştan sonra sah-

neye çıkan Ömer Lütfi Kül-
tür Derneğine bağlı Kırcaali 
Türk Folklor Ekibi muhteşem 
Rumeli halkoyunları gösteri-
si sundu, seyircilerin gönlünü 
fethetti. Dernek çatısı altında 
yetiştirilen küçük solistler Duy-
gu Ali ve Emre Ahmet ile daha 
büyüklerden Mert Hüseyin ve 
Behiye Ahmet sevilen türkü ve 
modern ritmik parçalarla halkı 
coşturdular, neşeli anlar yaşat-
tılar. Kırcaali Türk Folklor Ekibi-
nin gösterisinden sonra sunucu 
herkesi hora oynamaya davet 
etti. 
Konserden sonra sahneye 

Bulgar pop-folk sanatçısı Ro-
sitsa çıktı ve bu tür müzik se-
verleri sevindirdi. 
Kent merkezinde düzenlenen 

programdan başka, Belediye 
yönetimi tarafından en küçük-
ler için pazar yerine eğlence ve 
oyun tesisleri kurulmuştu. KH

Başkan Hasan Azis, Perperek futbol 
turnuvasını kazananlara kupalarını sundu
Geçen hafta Perperek köyünde 
düzenlenen geleneksel sonba-
har şenlikleri bu yıl da yoğun 

ilgi gördü. Köy panayırına ge-
len misafirler arasında Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. Hasan 
Azis, HÖH Milletvekili Necmi 
Ali, Belediye Meclis Başkanı 
Raif Mustafa, HÖH İlçe Teşkilatı 
Başkanı Muharrem Muharrem, 
Belediye Meclis Üyeleri ve köy 
muhtarları yer aldı.
Yerli Kültür Evi çocuk folklor 
ekipleri sundukları roman ve 

modern danslarıyla seyircileri 
coşturdu. Bu yıl kuruluşunun 
20. yıldönümünü kutlayan Kır-

caali Türk Folklor Ekibi yaklaşık 
dört saat boyunca Perperekli-
lere ve misafirlerine Türk halk 
müziği ve halk oyunları ziyafeti 
sundu. 
Perperek panayırı çerçevesinde 
bölgeden altı takımın katılımıyla 
futbol turnuvası düzenlendi. Tur-
nuvaya Perperek, Kaloyantsi, 
Murgovo, Çiflik, Visoko polyana 
ve Mıdrets köylerinden amatör 

futbol takımları katıldı. 
Çekişmeli bir oyundan sonra, 
turnuvanın birincisi Kaloyantsi 

takımı oldu. İkin-
ci yeri ev sahibi 
Perperek takımı 
alırken, üçüncü-
lüğü Murgovo ta-
kımı kazandı.
Ödül törenine ka-
tılan Kırcaali Be-
lediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, 
yaptığı konuşma-
sında bu tür faali-
yetleri her zaman 
desteklediğini ve 
bundan sonra da 
des tek lemeye 
devam edeceğini 
bildirdi. Başkan 

Azis, turnuvanın birincisi olan 
Kaloyantsi takımına kupayı, 
ödül olarak 200 leva ve futbol 
topları sundu. 
İkinci yeri kazanan Perperek 
takımına kupa, 150 leva ve fut-
bol topları, üçüncü yeri kazanan 
Murgovo takımına da kupa, 100 
leva ve futbol topları sunuldu. 
                       Kırcaali Haber

Çocuklar iman, amel, sier ve İslam ahlakı üzere sınavdan geç-
tiler. Bunun dışında jüri, “Babası olmaksızın dünyaya gelen pey-
gamberler kimlerdir?”, “Fatih Sultan Mehmet hangi yılda İstanbul’u 
fethetmiştir?”, “ Ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek nerede doğmuş-
tur?” gibi çok ilginç sorular hazırlamıştı. 

İki saat süren yarışmadan sonra Güner Mehmedov, Bülent Os-
man ve Nuray Köse’den oluşan Ardino grubu, 80 puanla birinci 
yeri kazandı. İkinci yerde kalan Byal İzvor grubunda ise Sevgin 
Kaymakam, Bilgin Ahmet ve Sinan Çauş vardı. 

Her iki gruba Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından sağlanan ki-
taplar hediye edildi. Hediyeleri çocuklara Belediye Başkanı Resmi 
Murat ile Bölge Müftü Vekili Erhan Recep sundular. 

Yarışma sırasında seyircilere yönetilen sorular da vardı. Bunları 
doğru cevaplayan kişilere ilginç dini kitaplar verildi. 

Düzenlenen dini yarışma Ardino Cami Encümenliği tarafından 
organize edildi. Organizatörlere göre bu yarışmada kaybeden yok, 
çünkü herkes bir şeyler öğrenmiştir. 

İslam dini temel bilgiler 
yarışması düzenlendi

1. sayfadan devam
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Rumeli TV Bulgaristan Çekimlerine Hız Verdi
Ulusal boyutta yayın 

yapmakta olan Rume-
li TV son 3 aydır yoğun 
bir şekilde Bulgaristan’da 
Türklerin yaşadıkları böl-
gelerde çekimlerine hız-
landırdı.

30 Ağustos 2006 yılın-
da kurulan ve Türksat 3A 
ve Dsmart 258. Kanalda 
yayın yapmakta olan Ru-
meli TV son 3 aydır Bul-
garistan da çekimlerini 
hızlandırdı. 

Özellikle Kırcaali, Silist-
re ve Filibe çekimler ya-
pan Rumeli TV ekibi önü-
müzdeki günlerde Aytos 
ve Razgrat tarafında da 
çekim yapacaklarını be-
lirtti. Rumeli TV Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Tun-
cay Yılmaz yaptığı açıkla-
mada ;’’ 2006 yılında ya-
yına başladığımız günden 
itibaren gerek Trakya ge-

rekse Balkanlar’dan ya-
yınlarımız devam ediyor. 

Ancak son zamanlarda 
Bulgaristan başta olmak 

üzere Yunanistan, Ma-
kedonya ve Kosovo da 

ekipler kurarak çekimle-
re başladık. Bulgaristan 

daha yakın olduğu için 
burada Program Yapım-

cımız ve Edirne Bölge 
Koordinatörümüz Recep 

Dural’ın Sunumuyla prog-
ramlarımızı çekiyoruz. 
Yine Gümülcüne ve İs-
keçe bölgelerinde Prog-
ram yapımcımız Fevzi 
Kurtuluş ile çekimlerimiz 
devam ediyor. Balkanlar 
bizim için çok önemli. 
Çünkü orada atalarımız 
var. Atalarımız olmasa 
bile atalarımız oralardan 
gelmiş. Birimizin dedesi 
Bulgaristan göçmeni, biri-
mizin dedesi Selanik göç-
menidir. İşte burada ya-
şayan soydaşlarımızı ek-
ranlarımıza taşıyoruz. Ve 
en önemlisi Türkiye’deki 
akrabaları ile ekranda 
onları buluşturuyoruz ve 
buluşturmaya da devam 
edeceğiz’’ dedi.

Rumeli TV Program Ya-
pımcısı ve Edirne Bölge 
Koordinatörü Recep Dural 
ise ; ‘’ Bulgaristan’da Ma-

yıs sonundan beri çekim-
lerimiz sürüyor. Amacımız 
ata yadigârı topraklarımız 
Türkiye’de yaşayan hem-
şerilerimiz ile paylaşmak. 
Soydaşlarımızın sıkıntıla-
rını Türkiye’de duyurmak. 
Kanalımız Bulgaristan’da 
yoğun bir şekilde izle-
niyor. Her gittiğimiz köy 
veya ilçede tanıyanlar ve 
seyrettiğini söyleyenler 
çok var. Özellikle kanalı-
mız Bulgaristan’da yaşa-
yanlar ile Türkiye’ye göç 
etmiş akrabaları buluştu-
ruyor. Selam söyleyenler 
ve ağlayanlar oldukça 
fazla. Yine Edirne’de 
Programlarımız devam 
ediyor. Amacımız balkan-
lar ve Trakya başta olmak 
üzere tüm Türkiye’ye iyi 
bir yayıncılık yapmak’’ 
dedi.

            Kırcaali Haber

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü yaptığı 
yazılı açıklamada Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) yayınlanan Pey-

gamber Efendimiz Hz. 
Muhammed Mustafa’ya 
(SAV) karşı hakaret içe-
ren “Müslümanların Ma-
sumiyeti” filmini kınadık-
larını duyurdu. Tüm İslam 

Başmüftülük, “Müslümanların Masumiyeti” filmini kınadı
camiasına bir hakaret 
olan filminin son derece 
tahrik edici, amatörce 
çekilmiş ve her hangi bir 
edebi değeri olmadığı 

belirtiliyor. 
Başmüftülükten, Efen-

dimiz Hz. Muhammed’in 
Müslümanlar için son 
derecede değerli, say-
gın ve sevilen bir insan 

olmasından dolayı onun 
bu filmde çirkin ve kabul 
edilemez bir biçimde gö-
rüntülenmesini en hafif 
tabirle insandan anlama-
mak ve cehaletin bir ifa-
desi olarak nitelediler. 
Açıklamada, Başmüf-

tülüğün bu filme karşı 
Müslümanların verdiği 
tepkilerle ilgili görüşü de 
bildirilmiştir. Bulgaristan 
Müslümanları yönetici-
leri, “Masum insanlara 
karşı uygulanan şiddete 
hoş gözle bakmıyoruz. 
Mümin kardeşlerimizin 
verdiği aşırı tepkileri 
desteklemiyoruz, çünkü 
onların tutumu barış dini 
olan İslam’a aykırı gel-
mektedir” diyorlar. 
İslam dini hükümlerinin 

yabancı ülke elçilerine 
güvenlik ve dokunulmaz-
lığın sağlanmasını emret-
tiği hatırlatılıyor. 

Bulgaristan Müslüman-
ları adına Başmüftülük 
tarafından filmden dolayı 
çıkan çatışmalarda ölen-
lerin yakınlarının acısını 
paylaştıkları dile getirile-

rek tüm Amerikan halkına 
baş sağlığı sunuluyor.
Açıklamada, “Fransız 

mizah dergisi "Charlie 
Hebdo”da yayınlanan İs-
lam dünyasının Peygam-
beri Hz. Muhammed'in 
kar ikatür ler i  sadece 
Fransa’daki değil, tüm 
dünyadaki Müslüman-

ların kutsal değerlerini 
kirletiyor” denilmektedir. 
Başmüftülükten, provo-
kasyon amaçla yayınla-
nan karikatürlerle farklı 
toplumsal tabakalara 
mensup kişiler arasında 
nefret ve gerilim yaratıl-
ması güdüldüğünü düşü-
nüyorlar. 

Yeni sondaj kuyusundan üç köye su sağlandı
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat, Golobrad (Köse-
hasanlar), Suhovo (Su-
suzburun) ve Borovitsa 
(Çamdere) köyler ine 
içme suyu temin edecek 
sondaj kuyusunun açılışı-
nı yaptı. 127 
metre de -
r i n l i ğ i n d e 
o lan  yen i 
su kaynağı 
G o l o b r a d 
yakınında ki 
Kocatepe’de 
bulunuyor. 
K ı r c a a l i 

Su ve Ka-
nalizasyon 
kuruluşu ta-
rafından in-
celenen su-
yun iyi kalitede    olduğu 
bildirilmiştir. 
Köyün su deposuna ya-

kın olan sondaj kuyusu, 
su dağıtım şebekesine 
bağlandı. 
Açılışta Başkan Res-

mi Murat yanı sıra Yerel 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, Belediye Baş-
kan Yardımcıları Necmi 
Hocov ve İzzet Şaban, 
köy muhtarları, çok sa-
yıda vatandaş hazır bu-
lundu. Bölgede hidroje-

olojik incelemeler yapan 
Plovdiv’ten Müh. Georgi 
Tolev’de buradaydı. 
Resmi Murat, “Son yıl-

larda en ciddi olan su 
sorununa çözüm bulmak 
için daima çareler arıyo-
ruz. Zorluklara rağmen 

bu sorunun çözümünü 
bulduk. Burada kurduğu-
muz sondaj kuyusu bu-
nun bir örneğidir” dedi. 
Başkan, bu tür su araştır-
malarının Dolno Prahovo 
(Ahmatlar), Dalca bölgesi 
ve daha başka yerleşim 
yerlerinde de yapılacağı-
nı söyledi. 
Müh. Tolev, Borovitsa 

bölgesinde hemen he-
men her bir yerleşim ye-
rinde içme suyu buluna-
bileceğini ifade etti. 

Golobrad muhtar ve-
kili Şaban Mestanov ve 
Suhovo muhtarı Fikret 
Bayram, bundan sonra 
yatırımcıların bölgeye 
ilgi göstermelerini ve köy 
turizminin geliştirileceğini 
umduklarını paylaştılar. 

Onlar yerli 
halk adına 
Be led iye 
B a ş k a -
nı Resmi 
M u r a t ’ a 
yeni tesisin 
kuru lma-
sında ya-
pılan mali 
d e s t e k 
için kalbi 
teşekkür-
lerini sun-
dular. 
S o n d a j 

kuyusunun kullanıma 
açı lması töreninden 
sonra köyde sağlık ve 
bereket mevlidi yapıldı. 
Bölge Müftüsü Vekili Er-
han Recep başta olmak 
üzere Kuran’dan ayetler 
okundu. 
Mevlit için yapılan tüm 

masrafları Golobrad’dan 
Avusturya’ya göç etmiş 
Refiye Koçancı karşıla-
dı. 
         Güner ŞÜKRÜ

Üreme sorunları olan çiftlere yardım edilecek
“Çocuk İstiyorum“ 

Vak f ı  temsi lc i le r i , 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesinde üreme 
sorunları olan çiftlerle 
görüştü. Onlar Bele-
diye yönetiminden ba-
zılarının muayeneler 
yaptırmak için ulaşım 
masraflarını bile kar-
şılayamama durumda 
olduğu bu çiftlere yar-
dım etmesi ricasında 
bulundular. 
Belediye Başkan Yar-

dımcısı Erol Mehmet, 

teşkilatın temsilcilerine, 
“Bu konu 2013 Yılı Büt-
çesinin kamu tartışıl-
ması yapıldığı zaman 
ortaya atılacak. Mom-
çilgrad Belediyesinin 
bu tür sorunları olan 
ailelere imkanları dahi-
linde yardım edeceğin-
den eminim” dedi. 
“Çocuk İstiyorum” 

Vakfı Başkanı Radi-
na Velçeva, “Üreme 
sorunları olan çiftlere 
tedavi süresinin kısal-
tılması için yardımcı 

oluyoruz. Onlara üc-
retsiz olarak psikolojik 
danışmanlık yaparak 
da yardım ediyoruz” 
diye izah etti. 
“Çocuk İstiyorum” 

Vakfı, “Bulgaristan 
İçin Amerika” Vakfı ile 
işbirliği içerisinde faa-
liyet yürütmektedir. İlk 
sağlanan 100 bin le-
vayla 28 kadının hami-
le kalması için yardım 
edilmiş ve bu yardım 
sayesinde 14 bebek 
dünyaya gelmiştir. 
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“Çok Katlı Konutlarda Enerji Verimliliği Sağlama” projesi tanıtıldı
Kırcaali ’de Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındırı-
ma Bakanlığının (MRRB) 
gerçekleştirdiği “Çok Katlı 
Konutlarda Enerji Verim-
liliği Sağlama” projesi ta-
nıtıldı.

Biznes inkübator bina-
sının salonunda yapılan 
proje tanıtımında MRRB 
Konut Politikası Müdür-
lüğünde Uzman İvanka 
Kuneva, Kırcaali Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Müh. Vasil Bobekov, Gü-
ney Merkez Bölgesinden 
sorumlu proje yöneticisi 
Dragovest Djalov ve Ko-
nut Yenileme Fonu Kırca-
ali Mali Merkezi temsilcisi 
Delço Delçev yer aldılar. 

Projeyi, Uzman İvanka 
Kuneva tanıttı. 

“Çok Katlı Konutlarda 
Enerji Verimliliği Sağ-

lama” projesiyle kent 
merkezlerinde yaşayan 
vatandaşlara ortamın iyi-
leştirilmesi ve enerji ve-
rimliliği önlemleri alınarak 
daha iyi yaşam standardı 
sağlanması amaçlanıyor. 
Ülke genelinde 36 kent 
merkezine yönelik olan 
projenin süresi 2015 yı-
lında sona erecek. Av-
rupa Fonları tarafından 
hibe olarak finanse edilen 
projenin toplam tutarı 50 
milyon levaya ulaşıyor. Bu 
yıl Haziranda başlayan 
projeye vatandaşlar mali 
kaynaklar tükeninceye ka-
dar başvurabilirler. 

Proje kapsamında ülke 
genelinde toplam 180 
binanın yenilenmesi bek-
lenmektedir. Kat mülkiyeti 
sahipleri, üyesi oldukları 
dernekler aracılığıyla 
Bulgaristan’da Konutla-
rın Yenilenmesi Ulusal 

Programına dâhil olmak 
için başvuru yapabilirler. 

70-80 metre kare arası 
büyüklüğündeki dairele-

rin yenilenmesi 10 000 
levaya mal olacak. Va-

tandaşların Konut Yeni-
lenmesi Fonundan kredi 

alma imkânına sahip ola-
rak harcamaların %50’sini 

karşılamaları şarttır. 
Konut Yenilenmesi Fo-

nunu yönetilmesiyle ilgili 
ihale Kurumsal Ticaret 
Bankası tarafından kaza-
nılmıştır. 

Bazı belediyeler, ken-
di payını ödeme imkânı 
olmayan daire sahiple-
rine destek sağlayacak. 
Ancak belediyeler, bir 
apartmanda tüm daire 
sahiplerinin konutların 
yenilenmesi programına 

katılmaya razı olmaları 
durumunda, bunu yapma-
ya maddi imkânı olmayan 
bir iki ailenin masraflarını 
ödeyecekler. 

Yenilenen binalarda 
%60’a kadar enerji ta-
sarrufu yapılması bek-
leniyor. Panel binaların 
yenilenmesinden başka, 
tuğla binaların da yeni-
lenmesi üzere programa 
başvuruda bulunulabilinir. 
Fakat tuğla binalar, nisan 
ayı 1999 tarihinden önce 
inşa edilmiş olmaları, en 
az 3 katlı olup, %60 bö-
lümünün konut olarak 
kullanılması veya en az 
6 dairesi bulunması gibi 
istemler mevcut. 

Avrupa Birliği’nden sağ-
lanacak destekten yarar-
lanmak için, ancak mah-
kemede kayıtlı kat mülki-
yeti sahipleri dernekleri 
aday olabilir. Bir binanın 
yenilenmesi projesinin 
ilk aşamada onaylanma-
sından sonra da dernek-
lerin mahkemede kaydı 
yaptırılabilinir. Binanın 
sürdürülebilir olmaması 
halinde güçlendirilmesi 
maliyetinin daire sahiple-
ri tarafından karşılanması 
gerekiyor, fakat bu amaç-
la da Kurumsal Ticaret 
Bankasından kredi alma 
imkânı bulunuyor. 

Kırcaali Avrupa Ekoloji Festivaline ev sahipliği yaptı
Kırcaali, Belediye Kültür 

Merkezinde “21. Asır Ye-
şil Dalga” Avrupa Ekoloji 
Festivali’nin 7’ncisi yapıl-
dı. Kırcaali Belediyesi 
ikinci yıl bu festivalin ev 
sahibiydi. 

Festival, Avrupa Komis-
yonu Bulgaristan Tem-
silciliği, Avrupa Ekoloji 
Festivali Vakfı tarafından 
Kırcaali Belediyesinin 
partnerliğiyle gerçekleş-
tirilildi.

Açılışta Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Avrupa Birliği (AB) 
Milletvekili Metin Kazak, 
çok sayıda ünlü Bulgar 
ve yabancı TV rejisörleri, 
ressamlar, çevreci, sivil 
toplum örgüt temsilcileri, 
lise öğrencisi ve vatandaş 
bulundu. 

Avrupa Ekoloji Festivali 
Vakfı’nın Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nevena Pra-
matarova katılımcıları ve 
Kırcaalileri selamlama 
konuşmasında Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis’e foruma yaptığı ev 
sahipliğinden dolayı te-
şekkürlerini sundu. 

Onun ardından Sayın 
Hasan Azis, organizatör-
leri, katılımcıları, konukları 
ve vatandaşları festivalin 
açılışıyla selamladı. Baş-
kan Azis, bizzat milletve-
kili Metin Kazak’a ve basın 
hukukunda uzman avu-
kat Tsvetan Tsvetanov’a 
Kırcaali’nin uluslararası 
düzeyde yapılan bir eko-
loji festivaline ev sahipliği 

yapması için bulundukları 
girişimden dolayı özel te-
şekkürlerini sunarken, bu 
tür bir girişimin Kırcaali’nin 
çevre sorunlarının Avrupa 
Parlamentosunda yankı 

yapmasına ön koşul ola-
bileceğini düşünüyor. 

Milletvekili Metin Kazak, 
“Böyle ilginç bir etkin-
lik münasebetiyle tekrar 
Kırcaali’de bulunmaktan 
son derece memnunum” 
dedi. Sayın Kazak, Av-
rupa Komisyonu organi-
zatörlerin davetine karşı 
duyarlılık göstererek, bu 
yılki ekoloji festivalini ve 
kapsamında ek olarak 
yapılan çevre korunma-
sına ilişkin tüm etkinlik-
leri desteklemeyi kabul 
etmesinden dolayı büyük 
memnuniyet duyduğunu 
ifade etti.

Çek Kültür Bilgi Merkezi 
Müdürü Katerina Kurta-
eva da katılımcıları se-
lamladı. Bu tür bir festival 
yapma fikrini destekledi-
ğini söyleyen Kurtaeva, 

Belediye Kültür Merkezi 
fuayesinde açılan Çek 
Cumhuriyetinden iki gen-
cin sergisini tanıttı. 

“21. Asır Yeşil Dalga” Av-
rupa Ekoloji Festivali bu 
türde ülkede yapılan tek 
festival. Geleneksel eko-
loji forumu haline gelen 
etkinlik, uluslararası çap-
ta tanındı ve ün kazandı. 
Festival, ekoloji konulu 
modern ürünler tanıtmayı 
ve geniş halk kitlesini eko-
loji sorunlarla tanıştırmayı 
amaçlıyor. Aynı zamanda 
festival esnasında yeni 
rekabet edecek düzeyde 
film ve basın ürünlerin 

yaratılması hedefleniyor. 
Organizatörler, böylece 
insan hayatının ve doğa-
nın korunmasına katkıda 
bulunan toplumun ekoloji 
kültürünün yükseleceğine 

inanıyor. 
Festival programında, 

bu yıl önde gelen Avrupa 
ve dünya basın kuruluşla-
rının, dört kıtadan 25 ül-
keden bağımsız yapımcı 
ve ekoloji teşkilatlarının 
hazırladığı 80 film ve TV 
programları yarıştı. BTV 
ve NOVA TV gibi med-
yaların yapımcı olduğu 
20 Bulgar belgesel filmi 
tanıtıldı. 

Festival günlerinde, Kır-
caali Kültür Evi’nin iki sa-
lonunda ekoloji ve çevre 
sorunlarını ele alan filmler 
beyaz perdede aksedildi. 
Ayrıca çevreyi ele alan 

resimler sergilendi, yu-
varlak masa toplantıları 
düzenlendi. 

Festivalin son gününde 
Rumyana Taslakova’nın 
başkanlığında önde ge-
len basın uzmanları ve 
profesyonel kişilerden 
oluşan uluslararası jürinin 

belirlediği ayrı kategoriler-
de en iyi ekoloji üretimleri 
için ödüller verildi. Çevre 
konulu en iyi belgeseller, 
Aralık ayında başkent 
Sofya’da düzenlenecek 
olan Ekoloji Haftasında 
gösterime sunulacak. 

Resmiye MÜMÜN

Resmiye MÜMÜN

Kurt saldırılarına 
çare aranıyor

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Sali Ra-
madan, bölgede son aylarda hayvanların çok 
defa kurt saldırısına uğradıklarını açıkladı.   

Önceki yıllarda genellikle sınır bölgesi köylerde 
kurt saldırılarına rastlanırken, şimdi belediyenin 
iç kısımlarında da bu tür olayların görüldüğü be-
lirtiliyor. Belediye Başkanının ifadesine göre yakı-
nında koru bulunan Dryanovo, Kıpinovo, Dülitsa 
(Ayvacık) ve başka köylerde kurt saldırıları oluyor. 
Her hafta bu tür birkaç olay meydana geliyor. 

Saldırıya uğrayan hayvanların arasında eşek-
ler bulunuyor, yenilmiş dana, koyun ve keçilere 
rastlanıyor. Şans eseri olacak ki, kurtlar henüz 
her hangi bir insana saldırmamış. 

Yerli avcılar, bu kurtların köpekle karışık cinsten 
(melez) olduklarını söylüyor. Bunun böyle olduğu 
yakında öldürülen ve normalinden daha ağır olan 
bir kurttan anlaşılmış. 

Kurt saldırılarıyla baş edilmesi için yerel Ma-
kaza Avcılık ve Balıkçılık Derneği yönetimi, her 
öldürülen kurt için avcılara 200 leva miktarında 
para ödülü verilmesini kararlaştırmış. 
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Güner ŞÜKRÜ

Fatma nine,”Bakanlar benim emekli maaşımla geçinebilecekler mi?”
Fatma Nine’yle Eylül 

ayının bir sıcak gününde 
Ardino’nun (Eğridere) Kit-

nitsa (Yatacık) köyünün 
merkezinde karşılaştık. 
Avrupa Birliği tarafından 
verilen gıda yardımı almayı 
bekliyordu. O, Rodop dağ-
larının ormanları arasında 
bulunan küçük köyün en 
yaşlı sakinlerinden biri. 
Burada doğa çok güzel, 
fakat köyde sadece emekli 
insanlar kalmış. Gençlerin 
çoğu Kırcaali, Asenovgrad 
(İstanimaka), Aytos, Plovdiv 
(Filibe) gibi kentlere ve yurt 

dışına taşınmışlar. 
Fatma nine, “Devlet bat-

mış. Böyle fakirlik ne 2. 
Dünya Savaşı yıllarında 
gördüm, ne de 9 Eylül 1944 

tarihinden sonra. 30 yıldan 
fazla işçilik stajım olmasına 
rağmen şu anda 170 leva 
emekli maaşı alıyorum, bu 
paranın tümünü ilaç için 
harcıyorum. Buraya Boyko 
Borisov’un bakanları gelsin 
de, onlar benim maaşımla 
bir ay geçinsinler. Baka-
lım, buna dayanabilecekler 
mi?!” diye soruyor. 
Fatma Murat, 1929 yılında 

Kitnitsa’ya yakın Çernigo-
vo (Karamusollar) köyünde 

dünyaya gelmiş. Tütüncü 
bir ailede yetişen kadının 
çocukluğu tütün tarlaların-
da geçmiş. 19 yaşındayken 
Kitnitsa’dan Mümün Murat 

ile evlenmişler. Rahmetli 
olan eşiyle aile bireylerinin 
birbirine çok bağlı olduğu 
bir aile kurmuşlar ve büyük 
özveriyle sahip oldukları 6 
evladı büyütmüşler. 
Yaşlı kadın, “Evlendiğim-

den beri Kitnitsa’da yaşa-
dım, kendimi en iyi hisset-
tiğim yer burası. 40 yıldan 
fazla gün doğumundan gün 
batımına kadar tütün tarla-
larında çalıştım.
Kazandığımız parayla 

evimizi kurduk. Şimdi sağ-
lığım yerinde değil, yüksek 
tansiyonum var, bastonla 
yürüyorum, fakat en çok 
ağırıma giden şey yalnız-
lık. Komşular muhabbete 
geliyorlar ama yakınlarım 
yanımda değil” diye anla-
tıyor yaşlı kadın. İşsizlikten 
dolayı dört evladı Türkiye’ye 
göç etmiş, diğer ikisi de 
Kırcaali’de yaşıyor.
83 yaşında olmasına rağ-

men Fatma nine güler yüz-

lü, konuşkan ve neşeli bir 
insan. O, uzun ömürlülüğün 
sırrının temiz dağ havasın-
da ve her gün fiziksel an-
lamda iş yapmakta oldu-
ğunu söylüyor. Fatma nine, 
su, süt ve ayrandan başka 
bir şey içmiyor. Bahçeden 
elde edilen ürünlerle bes-
leniyor. 
Fatma ninenin en büyük 

zenginliği çocuklarıdır. 
10’dan fazla toruna ve 4 de 
torun çocuğuna seviniyor. 


