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Yeni Türkçe ders kitapları öğrencilere ulaştı
Resmiye MÜMÜN
Bulgaristan’da 20 yıl
sonra ilk kez basılan 4.
sınıf için Türkçe ders kitaplarından 1.500 adet
Kırcaali’ye ulaştı. Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin
ofisinde bulunan 1 500’er
adet Türkçe Yardımcı
Ders Kitabı ve Türkçe Çalışma Defteri Kırcaali ilindeki okullara dağıtılacak.
23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı gününde
ilk kez Sofya Büyükelçisi
İsmail Aramaz tarafından Sliven ili Yablanovo
köyünde yeni Türkçe ders
kitaplarının dağıtımına
başlandı. Ondan sonra
Kuzey Bulgaristan, Kırcaali ve Burgaz bölgelerine olmak üzere Türkçe
ders kitapları ulaştırıldı.
Kitaplar Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği’nin yardımıyla Kırcaali ilindeki tüm
belediyelerde 4. sınıfta
Türkçe okunan okullara
dağıtılacak. Aldığımız

bilgiye göre önümüzdeki günlerde 2. ve 3. sınıf
için de Türkçe ders kitap-

Mehmedova tarafından
hazırlandı. Veliko Tırnovo Faber Yayınevi’nde

inanıyorum. Böylece 20
yıl aradan sonra çocuklarımız çok güzel kitaplarla

ları baskıya girecek. Bu
yılsonuna kadar 1. sınıf
Türkçe ders kitaplarının
da basılması bekleniyor.
Türkçe yardımcı ders
ve çalışma kitapları Kuzey ve Doğu Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Emine Halil,
derneğin yönetiminde yer
alan Fikriye Hüseyin ve
Türkçe öğretmeni Ayan

basılan ders kitapları bu
yıl şubat ayında Eğitim,
Gençlik ve Bilim Bakanı
Akademik Stefan Vodeniçarov tarafından onaylandı.
Yeni Türkçe ders kitaplarıyla ilgili Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği
(TÜRKSAD) Başkanı Müzekki Ahmet şunları söyledi: “Kitaplar pırıl pırıl,
renkli, güzel, celbedici.
Umarım ki çocuklarımız
tarafından çok sevilecek
ve onları Anadili Türkçe
eğitimine yöneltecek.
Önümüzdeki günlerde
diğer sınıflar için de ders
kitapların basılacağına

Türkçelerini öğrenecekler. Bu arada ben tüm
ebeveynlere çağrıda bulunmak istiyorum. Anadili
Türkçeyi lütfen, çocuklarımıza okutalım! Bilindiği
gibi 19 Mayıs Türkçe okumak için dilekçe sunulmasının son tarihi. Bu tarihe
kadar 1.sınıftan 8’e kadar
tüm çocuklar için anne ve
babalar okullara gidip, bir
5 dakikalarını ayırıp dilekçelerini sunsunlar. Her
sınıf için en az 12 dilekçe
toplanıldığında müdür o
okulda Türkçe okunmasını sağlamak zorundadır. Çocuklarımız Anadili
Türkçelerini öğrenirlerse,
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kültürünü de geliştirebilirler. Anadili eğitimi yabancı dil eğitiminin temelini
hazırlıyor. Zaten uzmanlar tarafından da tespit
edilmiştir ki, Anadilini iyi
bilen bir öğrenci diğer
yabancı dilleri de daha
iyi öğreniyor. Kültür derneklerimizde Türkçe türküler, halkoyunları, şiirler,
gelenekler, folklorumuzu
yaşatabilmemiz için Anadilini bilmek şart. Bilindiği
üzere Bulgaristan’da en
yoğun bir şekilde Türkçenin okutulduğu 1950-60
yıllarında onlarca şairimiz, yazarımız olmuştur.
Şu an gençlerimiz arasındaki şair ve yazarlarımız maalesef, gittikçe
azalmaktadır. Bunun ana
sebebi Türkçenin okullarda okunmamasıdır.
Bazı okul müdürleri ve

öğretmenler, bu konuda
maalesef, anne ve babaları yanıltıyorlar. Onlar,
“Çocuklarınız Türkçeyi
zaten biliyor, neden Türkçe okuyacaksınız, onun
yerine çocuklarınız İngilizce okusun!” diyorlar.
Fakat ebeveynlerin çok
iyi bilmeleri gerekir ki, İngilizce ve diğer Batı dilleri
okullarda zorunlu olarak
zaten okutuluyor, seçmeli
olarak da okunabilir. Ama
Anadilini seçmeli ve zorunlu seçmeli olarak
okumaları diğer dillerin
öğrenilmesini hiçbir şekilde engellemeyecek.
Bu sebepten dolayı çağrımız 19 Mayıs’a kadar
çocuklarının Türkçe okumalarına ilişkin dilekçelerini versinler. Çünkü Türk
milli kimliğimizi dil, din ve
kültürümüz oluşturur.”

HÖH, 5 İl’de 1. Parti
Ülkemizde yapılan genel seçimde kullanılan
oylar Seçim Komisyonu

Hareketi (HÖH) yüzde
10,5 aşırı milliyetçi parti
Ataka yüzde 7,4 oy ala-

tarafından sayıldı. Boyko
Borisov'un partisi yüzde
30,7 oy ile birinci parti
olurken, ardından gelen
Bulgar Sosyalist Partisi
(BSP) yüzde 27'de kaldı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler

rak parlamentoya giren
diğer partiler oldu.
GERB partisi 98, BSP
86, HÖH 33, Ataka 23
milletvekili ile parlamentoda temsil edilecek.
Korman İsmailov'un
partisi Hürriyet ve Şeref
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Jelü Jelev: “Türkiye, AB için hediyedir”
Süleyman Şah Üniversites (SSU), Bulgaristan 2.
Cumhurbaşkanı Jelü Mitev Jelev’in katıldığı Dünyaya Yön Veren Liderler
adlı söyleşiye ev sahipliği
yaptı. Jelev burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin
Avrupa Birliği'ne üyeliğinin öneminden bahsetti.
Türkiye’nin AB için hediye
sayılabilecek önemde bir
ülke olduğunu vurgulayan Jelev, birlikteki bazı
ülkelerin atılan adımları
görmemek için kafalarını
kuma gömdüğünü kaydetti.
Türkiye’nin AB üyeliğine
Fransa ve Almanya’nın
karşı çıktığını anlatan
Jelev, İngiltere, Bulgaristan, Romanya gibi bazı
ülkelerinde Türkiye’nin
AB üyeliğini desteklediğini söyledi. Jelev, “Bazı
ülkeler Türkiye’nin AB
yolunda attığı adımları
görmemezlikten gelerek
kafasını kuma gömüyor.
Bazıları imtiyazlı ortaklık
gibi seçenekler sunarak
Türkiye’nin adaylıktan
kendiliğinden vazgeçmesini sağlayama çalışıyor.
Bunların arkasında Fransa, Almanya gibi ülkelerin

korkuları var. Bu ülkeler
kendilerinden daha büyük
olan ülkelerle rekabet etmekten korkuyor. Ancak

medeniyetlerin buluştuğu
bir nokta. Tam üye olarak
AB’ye böyle büyük hediyeler edecek kaç ülke

keceğini tahmin edemezdi. Bu asırda çok sayıda
gelişme yaşandı. Bilimsel
alanda birçok yenilik ya-

bu endişeler yersizdir.
Türkiye, AB’ye iş gücü ve
askeri güç açısından büyük katkılar sağlayacaktır.
İslam dünyası üzerindeki
hâkimiyeti kayıtsız kalınamayacak bir durum. İki
kıta arasında her anlamda köprü vazifesi gören
bir ülke. Farklı kültür ve

vardır? Ancak Rusya
gelecekte böyle bir ülke
olur" değerlendirmesinde
bulundu.
20.yy’ı en zalim ve en insan karşıtı asır olarak nitelendiren Jelev, “19.yy’da
kimse birilerinin uzaya
gemi göndererek oradan
dünyanın fotoğrafını çe-

şandı. Ancak bunun yanında yine 20.yy’da gaz
odalarında, ölüm kamplarında toplu soykırımlar
uygulandı. Bu asır, en
insan karşıtı asırdır” şeklinde konuştu.
Dünya üzerinde çe şitli dönemlerde yaşanan olaylara da değinen

Kutlu Doğum Programı, Peygamber
sevdalılarını bir araya getirdi
Ülkemizde ilan edilen
Kutlu Doğum Haftası
münasebetiyle Kırcaali
Bölge Müftülüğünün organizasyonuyla Biznes
İnkübatör salonunda
Kutlu Doğum Programı
gerçekleştirildi. Efendimiz Hz. Muhammed
Mustafa’nın (SAV) dünyaya teşriflerinin Miladi
1442.yıldönümünü kutlamaya gelen tüm bölgeden Peygamber sevdalılarına salon dar geldi.
Program esnasında Hz. M uhamm e d
Mustafa’nın (SAV) dünyaya gönderilen son
Peygamber olarak tüm
insanlık açısından önemi
ve model hayatına vurgu yapıldı. Yüce Allah’a
hamdü senalar edildi, Kur’an-ı Kerim’den
ayetler okundu, birçok
Hadis-i Şerif’ler aktarıldı, Efendimiz’e yazılan
şiirler söylendi, ilahiler
okundu, hep birlikte selatü selamlar getirildi,
dua edildi.
Kutlu Doğum progra-

mı Merkez Cami imamı Erdinç Hayrulla’nın
Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetlerle başladı.
Ardından Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, konukları ve tüm
Hz.Muhammed (SAV)
sevdalılarını selamlayarak, bu yılki Kutlu
Doğum Programı’nın
ana teması “Sosyal Sorunlar Çözümünde Hz.
Muhammed’in (SAV)
Hayatından Örnekler”
doğrultusunda konuşma yaptı. Müftü, Peygamber Efendimiz’in
(SAV) hakkıyla anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, güzel
ahlakına değindi. Dinimiz açısından edebin
son derece önemli olduğunu vurguladı. Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Gürler Gürsoy, herkesi selamladı,
Yüce Allah’ın Peygamber Efendimizin (SAV)
şefaatine nail olmamızı
nasip etmesini diledi. Ar-

Jelev, Kamboçya’da 6
milyon insandan 2,5 milyonunun katledildiğini,
bunların yüzde 40’ının
Müslüman olduğunu belirterek, “Dünyada çeşitli
katliamlara neden olanların sıralandığı listeye bakacak olursanız Hitler’in
Komünist olan Stalin ve
Mao’dan sonra geldiğini
göreceksiniz. Faşizmin
imkanları komünizm’den
daha sınırlı olmuştur.
Komünizm Rusya’da 70
yıl ayakta kalırken faşist
hareketler Avrupa’da ortalama 25-30 yıl sürmüştür. Nazi rejimi ise 12 yıl
boyunca istikrarını devam
etmiştir." diye konuştu.
Dünyanın gelecekte 2
kutuplu olmayacağını da
kaydeden Jelev, çift kutuplu dünya modelinin
20.yy’da tamamen itibarsızlaştığını söyleyerek
şunları dile getirdi:
“Çin son yıllarda her
alanda ilerleme göstermeye başladı. Rusya,
son yıllarda ön plana
çıkmayı sürdürüyor. Hindistan çeşitli teknolojik
projelerin içerisinde yer
almaya devam ediyor.
Avrupa Birliği’ni de sahneye çıkması beklenen
yapılar içinde sayabiliriz.
Çin sadece Amerika Bir-

leşik Devletleri (ABD) için
değil, Rusya içinde tehdit
haline gelmeye başladı."
“Tarih, en iyi yaşayanlardan öğrenilir”
SSU Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin Ekiz de programın açılışında yaptığı konuşmada, Jelev’in ülkesinin demokratikleşmesi
yolunda önemli adımlar
attığını belirterek, “Bazı
bilgileri kitaplarda bulabilirsiniz. Bazı şeyleri görerek öğrenebilirsiniz. Ancak olayları yaşayanların
size aktaracağı birikimler,
bilgiler başka bir şeyle
ölçülemez. Sayın Cumhurbaşkanının sizlere
tecrübelerini aktaracağını düşünerek katkı sağlayacağını umut ediyorum.
Kendisine bugün burada
bizimle birlikte olduğu için
teşekkür ederim” dedi.
SSU Hayriye Dumankaya Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen söyleşiye; Süleyman Şah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali
Dumankaya, Süleyman
Şah Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Ekiz,
Süleyman Şah Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd.
Doç. Dr. Adem Özder’in
yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.
CIHAN

yaptı. Hz. Muhammed
Mustafa’nın salonda olduğunu söyleyerek, hep
beraber Peygamberimize selatü selam getirmeye davet etti.
Kutlu Doğum Programının sunuculuğunu yapan
Kırcaali Bölge Müftülüğü Vaizi Enver Halil de
Peygamber Efendimiz’in
(SAV) bazı sünnetlerini
paylaştı.
Momçilgrad İlahiyat
Lisesi öğrencileri Aydin Mehmet ve Mümün
Günay içli ilahiler söyleyip, şiir okudular. Küçük kız Feyza Enver,
okuduğu şiirle herkesi
duygulandırdı. Bölge
Müftülüğü’nde Kuran
Kursu Öğreticisi Sibel
Mehmet de çok ifadeli
okuduğu ‘Sen Yoktun”
naatıyla herkesi ağlattı.
Saniye Osmanbaş ise
“40 Yaşındasın” şiirini
söyledi.
Program kapsamında
Momçilgrad İlahiyat Lisesi bir sunumla tanıtıldı. Ayrıca okulun Müdür
Yardımcısı Haluk Yıldız

dından Başmüftülüğün
hazırladığı Kutlu Doğum
Programı’nın “Sosyal
Sorunlar Çözümünde
Hz. Muhammed’in (SAV)

tusunda konuşma yaptı.
Peygamber Efendimiz’in
eşsiz hayatını anlatırken, eşlerine karşı son
derece iyi davrandığını,

Feyza’yı yanına alarak,
küçük yaşta çocukların
camiye götürülmesi gerektiğini vurguladı. Müftü, Peygamberi örnek
göstererek, yapılan kötülüğü unutup daima iyilik

Hayatından Örnekler”
ana temasında hazırladığı sunum izlendi. Kırcaali Merkez Cami’de
Türkiye’den konuk imam
Recai Yıldız da Kutlu
Doğum programı doğrul-

insanları incitecek hiçbir
şey yapmadığına, çocuklara şevkatli muamele ettiğine dikkat çekti.
Konuk konuşmacı olarak
Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, şiir söyleyen

yapmamızı, düşmanları
dost olarak kazanmaya çalışmamızı tavsiye
etti. Tekirdağ İl Müftüsü
Mahmut Gürlen de zaman zaman espiri yaparak güzel bir konuşma
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Bulgaristan’da İslam’ın geleceği
Bulgaristan devletinin
Türklere / Müslümanlara
yönelik eritme politikasında - Komünizm dönemiyle kıyaslandığında
görece bir rahatlık olsa
da, dünden bugüne değişen fazla bir şey yok.
Bulgaristan Müslümanları bir taraftan devletle
“boğuşup dururken” bir
taraftan da İslam’ı doğru bir şekilde anlama
ve yaşama hususunda
ciddi problemlerle karşı
karşıyalar.
Bu problemlerin en
başta geleni bilgisizlik.
Komünist idare Müslüman ahaliyi cahil bırakmış, başarılı olmuş.
Bulgaristan Türkleri/
Müslümanlar İslam’ı
öğrenmek, çocuklarını da Müslüman olarak
yetiştirmek istiyor. Müslüman gençler dinlerine
ve kimliklerine dönmeye
çalışıyor. Evet, onların
önlerinde duran en ciddi
mesele, dinî eğitim. Bu-

rada da hakezâ en büyük
sorumluluk Türkiye’nin.
Müslümanların çoğu
Türkçe konuşuyor. Bu

teği en çok Türkiye’den
bekliyorlar. Türkiye’nin
verdiği/vereceği desteği
çok önemsiyorlar. “Önce

zandırdığı kimlik şuurunu
Bulgaristan’a gidince iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Müslüman ahali

önemli. Bulgar ist an
Türkleri/Müslümanları,
kalben Türkiye’ye yakın
ve buraya özel bir bakışla bakıyorlar. Bu yüzden
maddi ve manevi des-

Allah’a, sonra Türk milletine güveniyoruz” diyorlar.
“Türklük” için İslam’ın
vazgeçilmezliğini ve
İslam’ın bir millete ka-

arasından dinî kimliğini
kaybedenler ülkedeki
çoğunluk tarafından ilk
fırsatta eritiliyor. Tarihte
de pek çok kez örneğini
gördüğümüz gibi dinini

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu'nun
10. Kuruluş Yıl Dönümü
Edirne Valisi Hasan
Duruer, Balkanlar'da
yaşanan sıkıntıları
bildiğini ifade ederek,
"Ekonomik sıkıntılar
aynı zamanda oradaki
milliyetçilik akımlarını
da artırıyor."
Edirne Valisi Hasan
Duruer, Balkanlar'da
yaşanan sıkıntıları bildiğini ifade ederek, "Ekonomik sıkıntılar aynı
zamanda oradaki milliyetçilik akımlarını da
artırıyor. Soydaşlarımız
için de ciddi bir tehlike
arz ettiğini düşünüyorum" dedi.
Duruer, Edirne Balkan
Türkleri Federasyo nunun 10. kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla bir
restoranda düzenlenen
toplantıda, kentte göreve başladığı günden bu
yana geçmişi geleceğe
taşımak ve Balkanlar'a
yönelik faaliyetler düzenlemek için çaba harcadığını söyledi.
Balkanlar'ın kendileri
için önemli olduğunu

belirten Duruer, Edirne
ve Balkanlar'ın birbirinden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını
ifade etti.
Bulgaristan Türklerinin yaşadığı sıkıntıları
çok iyi bildiklerini kaydeden Duruer, "Hedefimiz Balkanlar'daki
vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize ve
çocuklarımıza yönelik
birtakım faaliyetler yapmak. Bu kapsamda 1.
Kırcaali Balkan Şairleri Buluşması'nı yaptık.
İkincisini inşallah eylülde Gagavuzya'da yapacağız" dedi.
Duruer, Edirne'de hayata geçirdikleri 'Akademi Edirne' projesini
Balkanlar'daki kabiliyetli
öğrenciler için de uygulayacaklarını anlatarak,
6. Uluslararası Balkan
Forumu'nun da 1-3
Mayıs'ta Edirne'de düzenlendiğini vurguladı.
-"Balkanlar'da nüfus
ve ekonomik sıkıntı"Balkanlar'da önemli

kaybeden Türkler “Türk
kimliği”ni de kaybediyorlar. Bu noktada Bediüzzaman Said Nursi’nin
şu görüşleri üzerinde
düşünmenin yararı vardır: “Dikkat Bir Hâl: Türk
milleti anâsır-ı İslâmiye
içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her
tarafında olan Türkler
ise Müslüman’dır. Sair
unsurlar gibi Müslim ve
gayr-ı Müslim olarak iki
kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa Müslüman’dır.
Müslümanlıktan çıkan
veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten
dahi çıkmışlardır. (Macarlar gibi) Hâlbuki küçük unsurlarda dahi hem
Müslim ve hem de gayr-ı
Müslim var. Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin
İslâmiyet’le imtizaç etmiş; ondan kabil-i tefrik
değil. Tefrik etsen, mahvsın. Bütün senin mazideki mefâhirin İslâmiyet
defterine geçmiş. Bu
mefâhir, zemin yüzünde
hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen şeytanların
vesveseleriyle, desiseleriyle o mefâhiri kalbinden
silme.”
B u l g a r i s t a n Tü r k-

leri/Müslümanları
Osmanlı’nın ardından
Balkanlar’da yetim kalan
ilk Müslüman topluluklardan. Onlar 1878 yılında
Osmanlı’nın çekilişinden
sonra orada yetim kaldı.
“Burnumuzun dibinde”
yer alan kardeşlerimiz
ancak bu kadar unutulabilir. Onlar Bulgaristan’da
kalan Müslüman-Türk
varlığının korunmasında
en önemli rolü oynayan
İslam’ın, Müslüman halkın kalbinden silinmemesi için bütün olumsuzluk
ve zorluklara rağmen
135 yıllık bir var olma
mücadelesi yürütüyor.
Dün olduğu gibi bugün
de Bulgaristan Müslümanlarının (nüfusları
1,5 milyon) kimliğinin
korunması büyük ölçüde İslamî bilgilenme
ve bilinçlenmeye bağlı.
Bunun için de bu bilinci
ayakta tutacak alp erenlere, derviş gazilere her
zamankiden daha çok
ihtiyaç var. Orada yaşamayı göze alacak hakiki adamlara ihtiyaç var.
Vaktini, emeğini, enerjisini Allah’ın rızası uğruna feda edecek dervişler
lazım.
Bekir Fuat

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Başkan Vekili Zihni Çalışkan ise
Bulgaristan'daki Türklerin seçimlere katılımının önemli olduğunu
ifade ederek, "Bundan
önce olduğu gibi bugün
de yine birlik içerisinde
bölünmeden,Türklerin
ve Müslümanların oradaki birliğini yürütmek
adına, topyekun mücadele etmelerini istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu'nun
da konuşma yaptığı
toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yener Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne
Temsilcisi elçi Metin
Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve
davetliler katıldı.

sorunlardan birinin ekonomik alanda olduğuna
dikkati çeken Duruer,
"Nüfusu da ciddi bir
problem olarak görüyorum. Ekonomik sıkıntılar
aynı zamanda oradaki
milliyetçilik akımlarını
da artırıyor. Soydaşla-

kullandı.
Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis de
Balkanlar'da çalışmanın
ve başarı elde etmenin
zor olduğunu, geçmişten gerekli dersleri aldıklarını söyledi.
Birlik ve beraberlik

herkes görüyor ve halkımıza faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. 10 yıldır Edirne Balkan Türkleri Federasyonu'nun
Bulgaristan'daki çalışmalarımıza büyük katkıları oldu. Çalışmalarımıza birlik ve beraberlik

rımız için de ciddi bir
tehlike arz ettiğini düşünüyorum" ifadelerini

içinde yapılan çalışmaların önemli olduğunu
belirten Azis, "Başarıları

havasında devam edeceğimize söz vermemiz
gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı
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Stambolovo Belediyesi’nin Kültürel Mirası Festivali yapıldı
Stambolovo Belediyesinin gerçekleştirdiği
Tour İnnovation projesi
kapsamında Kültürel
Mirası Festivali düzenlendi. Etkinliğin birinci
kısmında yerel gelenek
ve görenekler tanıtıldı,
ikincisinde ise ün kazanmış Stambolovo şarabı dahil olmak üzere
yerel mutfak kültürünü
sergileyen yemek sergisi gösterisi oldu.
Festivalde belediye
sınırları dahilindeki tüm
toplum merkezleri ve
okullardan temsili gruplar yer aldı. Sahnede en
iyi performans gösterenlere ödüller verildi.

Festivalin amacı, bölge halkına has gelenek

ve göreneklerin, yemek
tariflerini tanınıp, korun-

ması ve popülarize edilmesidir. Ayrıca organizatörler, girişimle yerli
halkın ilgisinin dışında
turizmle doğrudan doğ-

ruya ilgili olan iş adamları, tarım üreticisi ve
tüccarlarının da ilgisini
çektiklerini umuyorlar.
Vatandaş, firma, tur
operatörleri, tarım üreticisi ve gazetecilerin
ilgisini çekmekle bölgede turizmin gelişimi için
gereken ön koşulların
yaratılacağını düşünüyorlar.
Festival kapsamında
Jılti Bryag Sveti Sveti
Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu, Stambolovo
Sveti Kliment Ohridski
Lisesi, Dolno Botevo
Hristo Botev İlköğretim
Okulu öğrencileri Bulgar
gelenekleri, Popovets
Sveti Kliment Ohridski İlkokulu öğrencileri
Yağmur Duası, Silen

Hristo Botev İlköğretim
Okulu öğrencileri ise
Kına Gecesi geleneklerini tanıttılar.
Kültür Mirası Festivali, proje kapsamında
yapılan Stambolovo
Belediyesi’nde Kültür
Anıtları, Kültür Mirası
ve Yerel Gelenekler
araştırması sonucunda gerçekleştirildi. Bu
araştırmaya Belediyede mevcut tüm toplum
merkezleri ve okulları
katıldılar. Bu kurumlar
yerel gelenek ve görenekler hakkında bilgi
toplayıp bazılarını tasvir ettiler. Ayrıca Belediye sınırları dahilindeki
mutfak özelliklerini de
araştırıp tasvir ettiler.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da bulunan İmam Hatip
Liselerinde eğitim

edildi.
Kitapların tesliminde hazır bulunan

Kur’an-ı Kerim olduğunu belirterek katkısı ve emeği geçen-

gören öğrencilere
gönderilen Kelime
Mealli Kur’an-ı Kerim ve Tecvidli Elifbe kitapları Edirne
Mimar Sinan Vakfı
tarafından yerlerine
ulaştırıldı. “Rayiha
Yayıncılık” tarafından
basılan ve yardımseverlerin katkılarıyla temin edilen 350
adet Kur’an-ı Kerim
ile 850 adet Elifbe
kitabı Mestanlı, Rusçuk ve Şumnu’da
bulunan İmam Hatip
Liselerinde okuyan
öğrencilerin tamamına tek tek teslim

Vakfın mütevelli heyet başkanı Av. Şükrü Çeşme, Mestanlı
İmam Hatip Lisesi
Konferans Salonunda öğrencilere hitap
ederek ‘Alt Yazılı
Renkli kelime Mealli
Kur’an-ı Kerim’lerin
Kuran’ın anlamını
kavramanın yanı sıra
Arapça öğrenimine
de katkı sağlayacak
bir çalışma olduğunu söyledi. Av. Şükrü Çeşme ile makamında görüşen Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet de
en güzel hediyenin

lere teşekkür etti.
Rusçuk ve Şumnu
İmam Hatip Lisesi
yetkilileri de, içinde bulunduğumuz
eğitim-öğretim döneminin başında
Edirne Mimar Sinan Vakfı tarafından Bulgaristan’da
bulunan İmam Hatip
Liselerinde okuyan
öğrencilere yapılan
okul kıyafeti yardımını unutmadıklarını belirterek Kur’an-ı
Kerim hediyesinden
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesi’nde Avrupa’yı
Tanıyalım programı hazırlandı Müslümanlara Kur’an-ı Kerim Hediyesi
Ardino Kamu Desteği
Merkezi’nde uzman Mariyana İlieva, Avrupa’yı
Tanıyalım projesinin
kapsamında farklı yaşlarda olan çocuklara
yönelik bir program
hazırladı. Proje, Sveti
Sveti Kiril ve Metodiy
Üniversitesi Psikoloji
Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Teodora
Kaleynska ve Doç. Dr.
Daniela Tasevska’nın
temsil ettiği Veliko Tırnovo Avrupa Enformasyon Merkezi ile ortakla-

şa gerçekleştiriliyor.
Projenin Ardino temsilcisi Mariyana İlieva,
“Proje, 2012 yılı Kasım
ayında gerçekleştirdiğimiz okul öncesi dönemde çocukların haklarına

ilişkin oturumların devamıdır. Avrupa’yı Tanıyalım adlı yeni projenin
dahilinde çocuklara çalışmak için ücretsiz olarak malzeme ve araçlar,
öğretmenlere de ücretsiz malzemeler sağlandı. Bu malzemelerin
çocuklarla öğretmenler arasında interaktif
yaklaşım ve etkileşimin
genişlemesine katkıda
bulunması bekleniyor”
diye kaydetti.
İlieva, en çok sevindiği
şeylerden birinin aldığı

okul araçlarından son
derece memnun olup
etkilenen çocukların
verdiği tepki olduğunu
paylaştı. Ayrıca çocukların velilerinden de çok
güzel tepkiler aldığını

belirtti.
Avrupa’yı Tanıyalım
projesi esnasında Vasil
Levski Lisesi’nde Avrupa köşesi düzenlenecek. Bunun dışında
ücretsiz olarak okulda
okuyan farklı yaş gruplarından çocuklara geniş kapsamlı malzemeler ve öğretmenlere de
özel malzemeler sağlanacak.
Projenin final aşamasında Mariya İlieva,
Veliko Tırnovo’da eylül
ayında yapılacak bilim-

sel teknik konferansına
katılacak. Orada kendi
projesini tanıtmanın
yanı sıra, yedi Avrupa
ülkesinden uzmanların
benzer projeleriyle de
tanışacak.

5
Kırcaali Haber 5

HABERLER

15 Mayıs 2013

Kırcaali bölgesindeki iş yerlerinde en az kaza oluyor
Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı ve Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’nun
(KNSB) 28 Nisan Dünya
İş Sağlığı ve Güvenliği
Günü münasebetiyle
açıkladığı istatistik verilere göre 2001 yılından
beri çalışma esnasında
meydana gelen kaza ve
hastalıklarda ciddi bir
oranda azalma görünürken, 2012 yılında tekrar
artış görülmektedir.
2002 yılında iş kazalarının sayısı 5 436 iken,
2011 yılında 2 752’e kadar yarı yarıya azalıyor.
Fakat 2012 yılında tekrar
3 binden fazla iş kazası olduğu ortaya çıktı.
Buna rağmen toplam

ölüm olaylarının sayısında azalma var. 2010
yılında 109 ölüm olayına

rastlanırken, 2012’de 82
ölüm olayı kayıt ediliyor.
Uluslararası Çalışma

Şeytan Köprüsü yolunun temel atma töreni yapıldı
29 Nisan 2013 tarihinde
sembolik olarak Şeytan
Köprüsü’nden Ardino’daki
Cennet Yollarına projesi
ile ilgili çalışmalarının temel atma töreni yapıldı.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Şeytan
Köprüsü şirketler birliği
yöneticisi İvan Mihaylov yolun temelini attılar.
Böylece uzun zamandır beklenen ve Ardino
bölgesi için son derece
önem arz eden bir proje
başlatılmış oldu.
Resmi Murat, “ Bu
önemli projenin gerçek-

nun dışında proje Şeytan
Köprüsü, Kartal Kayaları, Baruthane gibi doğal,
kültürel ve tarihi yerlerin
restorasyonu, konservasyonu, donatımı ve gösterilmesini öngörmektedir.
Avrupa Birliği fonlarından
finansman kazanmak
hiç de kolay bir şey değildi, fakat milli önem arz
eden taşınılmaz kültür
varlıkların restorasyonu,
korunması ve ilginç bir
şekilde gösterilmesi ve
bu atraksiyonlara erişim
sağlanması yönündeki
sorunlara çözüm yolu

cak İvan Mihaylov kendi
tarafından lakonik ifadeyle bundan sonra yaptıkları işlerin konuşacağını
söyledi.
3 204 784 leva tutarındaki proje, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
tarafından Bulgaristan
Cumhuriyeti’nin ulusal
bütçesinden desteklenerek finanse ediliyor.
Temel atma töreninde
Yerel Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Kırcaali
Bölge Tarih Müzesi Müdürü Pavel Petkov, Bulgar TV dizilerinden ünlü
oyuncu Kalin Sırmenov,

leştirilmesi sayesinde
Ardino-Dyadovtsi köyü
yolunun yeniden yapılandırılması ve tamir
edilmesiyle Ardino’nun
amblemi haline gelen
Şeytan Köprüsü’ne daha
kolay erişebilirliğin garanti edilmesini istiyoruz. Bu-

bulduğumuza inanıyoruz.
Artık gündeme projeyi
uygulayan şirketler geldi.
Onlardan süre içinde kaliteli çalışmalar bekliyoruz”
dedi.
Projenin baş koordinatörü ve bir dizi iş faaliyetleriyle projeyi uygulaya-

İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Meclis üyeleri, Belediye İdaresi temsilcileri,
yerel muhtar ve vekilleri
hazır bulundular. Ayrıca
projeyi uygulayan 4 şirket
sahibi de törende hazır
bulundular.
Güner ŞÜKRÜ

Örgütü’nün (MOT) verilerine göre her yıl dünyada 150 milyon kişi iş
kazası geçiriyor veya
işinden dolayı hastalanıyor. İş yerinde veya işle
ilgili olan ölüm olayları-

nın yılda toplam sayısı
2, 34 milyon.
Onlardan 321’inin iş kazası sonucunda, 2 milyondan fazla olan diğer
olaylarınsa iş süreciyle
ilgili meydana gelen çeşitli hastalıklarla ilgilidir.
Bulgaristan’da bu yöndeki eğilimler dünyada
olduğu gibidir. İş kazalarına kıyasla iş koşullarından dolayı oluşan
hastalıkların sayısı oldukça fazla.
1990-2012 dönemine
ilişkin iş kazası sonucunda meydan gelen
ölüm olayları yaklaşık
3 bin. Aynı dönemde 1
700 kişiden fazlası kalıcı sakatlığa, 300 binden
fazlası ise iş kazası sonucunda geçici sakatlığa
maruz kalmışlardır.
Geçen yıl karayolu ta-

şımacılığı alanında meydana gelen 140 iş kazasında en büyük oranda iş
yerlerinde zarar görenler
olmuştur. İkinci ve üçüncü yerde sırasıyla toptan
ve perakende ticaretle
uğraşanlar bulunuyor.
İllere göre en çok iş kazaları Sofya’da 1082,
Varna’da 259, Plovdiv’te
253 ve Stara Zagora’da
162, en az ise Kırcaali’de
19 olduğu anlaşıldı.
İstatistikler, 2012 yılında dünyada işle ilgili
oluşan hastalıkların toplam 145 milyar avroya
mal olduğunu gösteriyor. Bulgaristan’da 2012
yılında iş kazası veya
sağlık sorunu yüzünden
kaybedilen iş günlerin
sayısı 158’i aşıyor.
Kırcaali Haber

HÖH, 5 İl’de 1. Parti
1. sayfadan devam
Halk Partisi (HŞHP) ise
yüzde 2'nin altında kalarak meclise giremedi.
Kesin sonuçların verilebilmesi için yurtdışından gelen oyların da
dahil edilmesi gerekiyor.
Yetkililer, dışarıdan gelecek oyların birkaç sandalyelik değişikliğe yol
açabileceğini belirtiyor.
Yurtdışında kullanılan
oyların yüzde 70'i sayılırken HÖH yüzde 41 ile
birinci çıktı. GERB yüzde 25, HŞHP ise yüzde
7 oy aldı.
GERB BASIN TOPL ANTISI DÜZENLEMEDİ
Birinci par ti GERB
basın toplantısından
vazgeçti, ikinci par ti
BSP'nin Başkanı Sergey
Stanişev ise gazetecilere açıklamada bulundu.
Değişim için gereken oy
oranına ulaşamadıklarını itiraf eden Stanişev,
Borisov'dan hükümet
kurma görevini kabul
etmemesi ve zaman
kaybına yol açmamasını istedi. Üçüncü ve
dördüncü gelen partilerle acil olarak müzakere
başlatacaklarına değinen Stanişev, pazarlık
yapma zamanı olmadığını ülkenin istikrarlı bir
hükümete ihtiyaç duydu-

ğunu kaydetti.
MESTAN: SEÇİMLERDE HÖH İÇİN SÖYLENEN 2 EFSANE YOK
OLDU
Basın toplantısında
konuşan HÖH Başkanı
Lütvi Mestan, acil olarak
istikrarlı bir hükümetin
kurulmasının şart olduğunu vurguladı.
Yeni hükümetin GERB
dışındaki partiler tarafından kurulması gerektiğini savunan Mestan,
"Kurulacak kabinenin
parlamentoda milletvekilleri olmayan insanların
çıkarları da gözetilmesi
gerekiyor." dedi. GERB
ile kesinlikle koalisyon
ortağı olmayacaklarını
aktaran Mestan, seçimlerde HÖH için söylenen
iki efsanenin gerçek
olmadığının anlaşıldığını söyledi. Mestan,
"HÖH'ün etnik parti olmadığı belli oldu. Partimiz, Avrupa yolundan
yürüyen ve etnik olmayan bir oluşumdur. Oylamada ayrıca seçimlerin
Kırcali'ye yurtdışından
gelen otobüslerle kazanıldığı efsanesi de yok
oldu, çünkü bugün gördüğünüz gibi gelen otobüs falan yoktu"sözlerine
yer verdi.
HÖH 5 İLDE BİRİNCİ
PARTİ OLDU
Açılan yüzde 100 san-

dıklara göre HÖH Şumen, Tırgovişte, Razgrad, Kırcali ve Silistre'de
birinci parti oldu.
Şumen'de HÖH halkın
yüzde 28,55 oyunu alarak bölgede birinci parti
oldu. HÖH'ü 25 bin kişi
destekledi. Tırgovişte'de
HÖH oyların yüzde
37'sini aldı.
Razgrad'da halkın yüzde 46,6'sı HÖH'e, yüzde
17'si GERB, yüzde 16'sı
BSP'ye oy verdi. HŞHP
için ise bölgeden yüzde 5
oy kullanıldı. Razgrad'da
28 bin oy alan HÖH,
2009 genel seçimlerde
kendisine verilen oyların
üçte ikisini alabildi.
Kırcali'de yaklaşık 78
bin kişi oy kullandı.Katılım oranı ancak yüzde
36'ya ulaşırken, HÖH'ü
46 bin, GERB'i 12 bin,
BSP'yi 9 bin, HŞHP ise
3 bin kişi destekledi. Bu
şekilde oyların yüzde
60'ını alan HÖH, ikinci
olan BSP'ye (yüzde 16)
büyük fark attı.
Silistre'de kesin sonuçlara göre HÖH yüzde
27,89 birinci, BSP yüzde 26,20 ile ikinci gelirken, GERB yüzde 22,6
ile üçüncü oldu. HŞHP
yüzde 4,7 oy alabildi.
2009'daki parlamento
seçimlerinde HÖH 610
bin oy (yüzde 14) almıştı.
Anadolu Ajansı
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Doğu Rodop Dağları’nın Dünyası
projesinin ikinci çalıştayı yapıldı
Momçilgrad Belediyesi,
Kırcaali, Krumovgrad ve
Kirkovo belediyeleriyle ortaklık içerisinde Doğu Rodop Dağları’nın Dünyası
projesini gerçekleştiriyor.
Proje, Bölgesel Kalkınma
Programı’nın Bölgesel Turistik Ürünün Gelişimine
Destek ve Destinasyonların Pazarlanması destek
şeması gereğince Avrupa
Birliği’nin Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu’nun mali
desteğiyle finanse ediliyor. Projenin ana amacı
bölgesel turistik ürünün
geliştirilmesi ve bölgesel
pazarlamanın etkinliğinin
arttırılmasına yöneliktir.
17 Nisan 2013 tarihinde
Momçilgrad kentinde iş
dünyası, otelci, kültür ve
çevre teşkilatı, zanaatçı,
turizm alanında küçük
ve orta ölçekli işletmeler gibi ilgili tarafların 20
temsilcisinin katıldığı iş
görüşmesi yapıldı. Çalışma grubunda dört ortak
belediyeden de turizm
sektörünün temsilcileri
yer aldı. Onların ödevi
ortak sorunların ortadan

kaldırılmasına yönelik
tedbir ve çözümler, ortak
hedef ve politikalar önermeleriydi. Varna Turizm
Odası Derneği’nden profesyoneller, katılımcıların
dikkatine 12 tematik güzergah ve paket, bölgesel
ürünün başarılı reklamı
için strateji ve tanıtım sundular. Proje ortağı olan 4
belediyeden turizm branşı temsilcileri, örnek için

hazırlanan ve tanıtılan tematik turistik güzergahlar,
paket ve bölgesel turistik
ürünün konumlanmasına
ilişkin genel planın tartışılmasına aktif olarak
katıldılar.
Bölgede turizmin gelişimi
açısından önemli kararlar
ve turizm sektöründe ortak farklı sorunların aşılmasına yönelik önlemler
alındı. Foruma katılanlar,

turizm için uygun kurumsal ortam yaratılmasının
turistik ürün açısından belirleyici faktör olduğunun
farkına vardılar.
Onun geniş kapsamı
nedeniyle ve farklı tür
katılımcıların sorumluluk
almasından ötürü hareketlerin yüksek derecede
koordine edilmesi, ortaklık
ve kararların uydurulmasını gerekli kılıyor. Bu et-

Çevre Okulu hizmete açıldı
Krumovgrad Belediyesinin Avren köyünde açılan Çevre Okulu hizmete
girdi.
Çevre Okulu, Krumovgrad Belediyesi’nin Yunanistan Ariyana (Kozlukebir) Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği
bir proje kapsamında
açıldı. Çevre Okulu’nda
bir araya gelen iki komşu ülkeden 15’şer çocuk
çevrenin korunması hakkında eğitim gördü.
Çevre Okulu, çocuk ve
gençlerin doğaya yakın
olmalarını ve otantik
köy çevresiyle temasta

bulunmalarını sağlıyor.
Okul, turistlerin çoğunlukta keşfetmediği yeni
bir destinasyonda bulu-

nuyor. 30 kişilik konaklama yerine sahip, tam
bir pansiyon hizmeti sunuyor.

Boyko Borisov Savcılığa ifade verdi
Eski Başbakan Boyko Borisov, telekulak
skandalı ile ilgili savcılıkta 1,5 saat ifade
verdi.
Geçen yıl binlerce kişinin telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren
telekulak skandalıyla
ilgili soruşturma devam

ediyor.
Sorgusundan son-

ra binanın arka kapısından çıkan Borisov,
basına yaptığı açıklamada, "Aslında bu,
sorgu değil de sadece
sohbetti. Bir takım kişiler yasa dışı yoldan
vatandaşların evlerini
dinlemişken, bu kişilerin nasıl tespit edilebileceklerini görüştük"

Buradaki okula gelecek
olan çocukların koruma
altında olan yerleri, çeşitli çok nadir rastlanan
bitki ve hayvan türleriyle
tanışma fırsatı bulacaklar.
Çevre Okulu, eski bir
hastane binasının tamir
edilmesiyle kuruldu. Avrupa Bölgesel Kalkınma
Fonu tarafından finanse
ediliyor. Krumovgrad ve
Ariyana belediyelerinin
ortak projesi Ulusal Yeşil
Dünya Derneği’nin yardımıyla gerçekleştiriliyor.

kileşim sonucunda turizm
alanındaki idarenin pratik
politikaları oluşturulacak.
Sürdürülebilir turizm
ürünün oluşumu ve gelişiminde en önemli mesele yerel düzeydeki
ilgili taraflardır. Onların
bu ürünün hazırlanması,
tanıtımı ve kendilerine ait
olarak tanımalarına dahil
edilmesi sürdürülebilirliğin
gelişmesi ve kültürel tarihi mirasın korunması ve
bölgesel kimlik oluşumu
yönünde duyarlılık gelişimi açısından olumlu etki
yaratıyor.
Çalıştayda turizm sektörü temsilcilerine yönelik bölgede turizmin ve
özellikle turizm ürünleri-

nin sürdürülebilir gelişimi için otelcilerin sadece
konaklama hizmeti sunup
belediyelerin turizmin gelişimi için çalışmalarını
beklemek yerine, turistik
ürünlerin ve turizm olanaklarının tanıtımında
aktif rol almaları gerektiğine dair net bir mesaj
verildi. Tur operatörlerin
ise düzenledikleri gezileri
çeşitlendirmek için potansiyel ve olanak olarak olasılı turistlerin beklentilerini
karşılamak için bölgedeki
sadece ünlü olanları değil, çeşitli kaynakları tanıyıp dikkate sunmaları
yönünde de mesaj vardı.

Kırcaali Haber

Kutlu Doğum Programı,
Peygamber sevdalılarını
bir araya getirdi
200 öğrenci kapasitesi
olan lisede şu anda 100
öğrencinin okuduğunu
belirtti. Haluk Hoca,“Yüz
öğrencimizin yarısı uzaklardan geliyor, maalesef.
Çünkü Kırcaali ve Mestanlı bu okulun kıymetini pek bilemedi bugüne
kadar. Çok az öğrenci
gönderiliyor” diye üzüntüsünü paylaşarak, bölgeden velilerin çocuklarını bu okulda okutmaları
çağrısında bulundu.
İki saatten fazla süren
programın sonunda Bölge Müftülüğü tarafından

verildi.
Kutlu
Doğum
Programı’na gelen herkese salon çıkışında
Mehmed Paksu’nun yazdığı Peygamberimizin
Örnek Ahlakı kitabı hediye edildi, bol bol pilav
ikram edildi.
Etkinlikte misafirler arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos
Gürler Gürsoy, Edirne İl
Müftüsü Emrullah Üzüm
ve Vekili Yusuf Tuna, Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut
Gürlen, Haskovo Bölge
Müftüsü Basri Eminefendi, Krumovgrad Böl-

T. C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos
Gürler Gürsoy, Edirne İl
Müftüsü Emrullah Üzüm
ve Vekili Yusuf Tuna, Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen’e anmalık
hediyeler sunuldu.
Bölge Müftü Vekili Erhan Receb’in okuduğu
duayla programa son

ge Müftüsü Nasuf Nasuf,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Mestanlı
İlahiyat Lisesi Müdürü
Ahmed Bozov ve Müdür
Yardımcısı Haluk Yıldız
ve ev sahibi konumundaki Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet hazır
bulundular.
Resmiye MÜMÜN

2. sayfadan devam

Kırcaali Haber

diye konuştu.
İstifa eden hükümetin
Tarım Bakanı Miroslav Naydenov, Başbakan Yardımcısı ve
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov'un talimatı
ile bakanların telefonlarının dinlendiğini ileri
sürmüştü.
Skandalla ilgili Tsvetanov de 5 saat ifade
vermişti.
Kırcaali Haber
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'Bulgaristan ve Romanya'dan kitlesel göç olmaz'
Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde çalışmasına
konan sınırlamalar bu
yılsonunda kalkıyor.
Ama BBC'nin yaptırdığı bir kamuoyu yoklamasına göre, göçmeyi
düşünen Bulgar ve
Romenlerin sayısı pek
fazla değil.
Her iki ülke de Avrupa
Birliği'ne 2007 yılında
katıldı, ama üye ülkelerin
çoğu tarafından bu ülke
vatandaşlarına çalışma
sınırlaması uygulanıyordu.
İngiltere de bu ülkeler
arasında ve sınırlamaların bu yılsonunda kalkmasıyla bir göçmen işçi
akını yaşanacağı kaygıları dile getiriliyordu.
Fakat BBC'nin News-

night programının hem
Bulgaristan hem de
Romanya'da ayrı ayrı,

genel olarak İngiltere'de
çalışmayı istediklerini
söylediyse de, gerçekten

1000'den fazla kişiyle
görüşerek gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamaları,
çoğu kişinin sağlam bir
iş teklifi almadan göçmeyi düşünmediğini ortaya
koydu.
Görüşülenlerin bir kısmı

göçmeye hazırlananların
sayısı çok daha düşüktü.
Romanya ve Bulgaristan Avrupa'nın en yoksul
ülkeleri arasında ve 2007
yılında Avrupa Birliği'ne
katıldıkları zaman bu ül-

kelerden kitlesel bir göç
olabileceği endişesiyle,
çalışma hakkı beş yıl sınırlandırılmıştı.
Bu sınırlama 1 Ocak
2014 itibariyle kalkıyor.
Bu tarihten itibaren Bulgaristan ve Romanya
vatandaşları diğer AB
vatandaşları ile eşit haklara sahip olacaklar.
Üst üste iki anket
BBC önce bu yılın
Şubat ayında bağımsız bir araştırma şirketi olan Vitosha'dan
Bulgaristan'da 10 0 0
kişilik bir örnekleme ile
anket yapmasını istedi.
İnsanlara "İngiltere'de
çalışmak ister misiniz?"
diye sorulduğunda dörtte birinden fazlası "Evet"
diye yanıt verdi.
Yorumcular, "Evet" cevabının bu kadar yüksek

Kırcaali Devlet Tiyatrosu’nun bütçe açığı 280 bin leva
Kırcaali Kadriye Latifova Sahneli Dimitır Dimov Tiyatrosu Müdürü
Dimo Dimov, tiyatronun
280 bin leva bütçe açığı
olduğunu söyledi. Sadece yılbaşından bu yana
80 bin levalık borç toplandığı açıklandı.
Dimov, “Devletin sağladığı mali çerçevenin
parametrelerine hala
uyamıyoruz” dedi. 2013
yılının ilk iki ayında tiyatronun sadece iki bin
izleyicisi var iken Mart
ayında ziyaretçi sayısında oldukça çoğalma
görülüyor. Müdür, tiyatronun mali açıdan güçlendirilmesi için ayda en
az 4 bin izleyicisi olması
gerektiğini vurguladı.
Dimov’un ifadesine
göre bu durumda tiyatrodaki yaratıcılara

ücret sağlanmasına
imkan yok ve bu yüzden meslektaşları olan
yönetmenler temel bir
repertuar oluşturup işlerin rayına girmesi için
ücretsiz olarak birer
oyunu sahneye koymaya karar vermişler.
Dimo Dimov, “Mali sıkıntılara rağmen Kadriye Latifova Sahnesi tiyatro grubu Türkiye’nin

Konya şehrinde düzenlenen 6. Uluslararası Bin Nefes Bir Ses
Türkçe Tiyatro Yapan
Ülkeler Festivali’nden
prestijli plaket ve taktir
belgesiyle döndü. Seyirciler de, tiyatro camiası da Dimitır Dimov’un
yönettiği “Zaydi, Zaydi,
Yasno Slıntse” temsiline hayran kaldılar” diye
vurguladı.

Müdürün ifadesine
göre festival sırasında
Kırcaali ile Konya devlet tiyatrolarının ortaklaşa bir oyunu sahneye
koymaları fikri doğmuş.
Bu oyunla 2014 yılında
yapılacak 7. Uluslararası Bin Nefes Bir Ses
Türkçe Tiyatro Yapan
Ülkeler Festivali’ne start
verilmesi düşünülüyor.
Kırcaali Haber

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece, Bulgaristan’ın
birçok yerinden yüzlerce
çocuk ve yetişkin insan
bu yıl da Momçilgrad’ın
Letovnik köyüne yakın
Dambalı Tepesindeki
taş kütlelerinden akan
suda şifa aradı. İnsanlar, Hıdrellez kutlanılan
6 Mayıs’ın ilk saatlerinde, gün doğmadan önce,
tepeden taş kütlesinden
aşağıya dökülen suyun

şifalı oluşu, bunun gece
yarısı Dambalı’daki meşe
korusunun garip bir şekilde hışırdayışından olduğuna inanılıyor.
Asırlarca sürdürülen bu gelenek bu yıl
da Dambalı’da binlerce
Müslüman ve Hıristiyan’ı
bir araya topladı. Bu nedenle Momçilgrad Belediyesi Letovnik - Dambalı
arasındaki 3 kilometrelik
kara yolun tamirini yaptı.

Ayrıca Belediye tarafından tepede aydınlatma
sağlandı.
Burada akan suyun şifalı olduğuna dair inancın
ne zaman belirdiğini hiç
kimse bilmiyor. Yerel halk
bu inancın Alevi evliyası
Yaran Baba’ya olan hürmetle ilgili olduğunu düşünüyor.
Efsaneye göre kuraklık
zamanında kendisi bu
taş kütlesine yumruk-

la vurmuş ve oradan su
kaynamıştır. Bu yıl da
çocuk ve yetişkinler gece
yarısından sonra elbiselerinin bir kısmını ağaçların
dallarına bağladılar. Bu
hastalığın orada bırakıldığı inancıyla yapılıyor.
Momçilgrad Belediyesinden yardımda bulunan
ve hasta çocukla yaşlı
insanların Dambalı’ya
taşınılması için taşıt aracı sağlayanlara teşekkür
ediliyor.
KH

olmasının şaşırtıcı olmadığını, gerek Bulgaristan
gerek Romanya'da hayat
koşullarının zorlu olduğunu ve insanların doğal
olarak daha iyi bir hayat
özlemi içinde olduğunu
söylüyorlar.
Ama genel arzu ile
gerçek planlar arasında
büyük farklar olabiliyor.
Geçmişte yapılan benzer yoklamalarda başka
bir ülkede çalışmak isteyen Bulgarların oranı zaman zaman yüzde 50'ye
çıkmış ama ülkeden gerçekten göçenlerin oranı
yüzde 6'larda kalmıştı.
Bu nedenle BBC, Vitosha şirketinden arzu
ile gerçekleşmeyi ayırt
edebilecek bir anketi
hem Bulgaristan hem
Romanya'da yapmasını
istedi.
Genel arzu ile somut
planlar farklı
Mart ayında her iki ülkenin farklı köyleri ve
şehirlerinde, ayrı ayrı
1000'den fazla kişiyle
yüz yüze görüşmeler
yapıldı.
İnsanlara şu anki durumlarından, AB içinde
başka bir ülkeye göçmeyi isteyip istemediklerine

kadar çeşitli sorular yöneltildi.
"Son beş yıl içinde başka bir AB ülkesine göçüp orada yaşamak ve
çalışmayı istediniz mi?"
sorusuna Romanya'da
konuşulan 1,101 kişinin
yüzde 33'ü "Evet" yanıtını verdi.
Bulgaristan'da "Evet"
diyenlerin oranı ise yüzde 37 idi.
AB içinde en çok hangi
ülkeye göçmek istedikleri sorusunu "İngiltere"
diye yanıtlayanların oranı Romanya'da yüzde
4,6, Bulgaristan'da yüzde 9,3 oldu.
Ama genel arzu ile somut planlar arasında büyük bir fark var.
Ya p ı l a n a r a ş t ı r m a
Romanya'da görüşülenlerin yalnızca yüzde
1'inin fiilen İngiltere'de iş
baktığını ortaya koydu.
Bulgaristan'da ise bu
oran biraz daha yükselerek yüzde 4,2'ye çıkıyordu.
Her iki ülkede de görüşülen insanların çoğu
sağlam bir iş teklifi almadan göçmeyi düşünmediğini vurguluyordu.
BBC

Çernooçene’de kişisel
asistan adayları eğitildi

Dambalı Tepesi’nde binlerce insan şifa aradı

Çernooçene Probuda 1952 Toplum Merkezi’nin
salonunda Evde Sosyal Hizmetler Merkezi projesi
kapsamında 29 kişisel asistan olma adayına eğitim
verildi. Proje, Evde yardım hibe destek şeması üzere
gerçekleştiriliyor.
Eğitim dört ana konu hakkında ders alma ve pratik çalışmalar içeriyor. Riskli gruplara yönelik sosyal
hizmetler; ev ortamında bakıma yönelik genel bilgiler,
kişisel asistanın profesyonel rolü ve yükümlülükleri,
sosyal hizmetler tüketicileri için bireysel planlar hazırlanmasına yönlendirme, sosyal hizmet tüketicilerin
gereksinim ve hakları, riskin değerlendirilmesi, ilk yardım ve kritik durumla baş edilmesi, tüketicinin evinde sağlıklı ve güvenli ortam oluşturulmasına yardım
edilmesi konuları işlendi.
Eğitimin amacı, sosyal hizmet hakkında teorik bilgiler ve işlerinde uygulama yöntemleri sunularak kişisel
asistanlarda profesyonel yeterlilik oluşturulmasıdır.
Mesleği hekim olan Çernooçene Belediye Başkan
Yardımcısı Selami Mustafa eğitim sorumlusuydu.
Başarıyla eğitimi tamamlayan her bir kişisel asistan
adayına birer tasdikname verildi. Eğitimi başarılıyla
geçen şimdiki ve daha önceki kişisel asistan adayları
toplam 35 kişiye ev ortamında bakım hizmeti sunacaklar.
Evde Sosyal Hizmetler Merkezi projesi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında Avrupa Birliği’nin Avrupa Sosyal Fonu’nun mali desteğiyle
gerçekleştiriliyor.
Projeyle kendilerine hizmet edemeyen engelli kişilere yüksek kaliteli bakım, hizmetin odaklı ve esnek
sunulmasıyla ev ortamında kaliteli bakım yapılması
amaçlanıyor.
İsmet İSMAİL
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Arda nehri boyu topraklardaki ağır
metaller çocukların sağlığı için tehlikeli
Arda nehri boyunca topraklarda kadmiyum, arsenik ve
krom gibi ağır metaller bu-

taller kanal yoluyla topraktan
bitkiler vasıtasıyla insan kanına karışıyor. Çocuk orga-

lundu. Dünyaca ünlü ekoloji
bilim adamı Prof. Dr. Mariya
Zlateva Kırcaali’de verdiği
basın toplantısında, “Bu me-

nizmi için çok tehlikelidir”
diye kaydetti.
Prof. Dr. Zlateva, Kırcaali Dr. Atanas Dafovski

Eskişehir Valisi Dr. Kadir Koçdemir, Kutlu Doğum Haftası
etkinliklerine katılmak üzere
Eskişehir’de bulunan Bulgaristan Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet ile bir araya
geldi.
Görüşmede, Türk Dünyası
Kültür Başkentliği kapsamında
Bulgaristan ile karşılıklı yürütülebilecek çalışmalar gündeme
geldi. Koçdemir, Bulgar makamlarının iznini almak kaydı ile
o bölgeden bir önemli bir şahsiyetin Eskişehir’de, buradan bir
şahsiyetin de Bulgaristan’da
mütekabiliyet çerçevesinde tanıtılabileceğini söyledi.
Teklifi memnuniyetle karşı-

layan Şura Başkanı Ahmet,
B u l g a r i s t a n’a
döndükten sonra bu konuda
ç alış ma ba ş latacağını ifade etti. Ahmet,
Bulgaristan’daki
Başmüftülük ve
Yüksek İslam
Şurasının yapısı hakkında Vali
Dr. Koçdemir’e
bilgi sundu.
Şabanali Ahmet Eskişehir İl
müftüsü Niyazi Ersoy tarafından da kabul edildi. Dostane
bir ortamda geçen görüşmede

Hastanesi’nde görevli hekim ve hemşireler önünde
konuşma yaptı.
Ekoloji uzmanının ifadesine göre Bulgaristan gibi
fakir bir ülkede katı atık depolama tesisleri kurulması
devlet yöneticilerinin yanlış
bir politikası, çünkü belediyeler çöplerin taşınması için
finansmanlar ayırmada ciddi
mali zorluklarla karşı karşıya kalacak. Prof. Dr. Zlateva, “Almanya’da artık 11 katı
atık depolama tesisi imha
edildi. 6 milyar leva ayrılan
çöp depolama tesisleri kurulması yerine 20-30 milyon
leva maliyetinde katı atıkları
kompostlama ve geri dönüştürme fabrikalar kurulması
gerekiyor” diye belirtti.
Ekologun ifadesine göre
Kırcaali bölgesi meşe or-

manları oluşturularak ağaçlandırılması gereken geniş
çıplak bir alana sahip. Prof.
Dr. Zlateva, “Böylece ağaç
malzemesi, yeşillendirme,
şifalı otlar, meyve ve sebzeler sağlanacak” diye ileri
sürdü.
Ünlü bilim adamı maden
atıklarını depolama tesisinin

yanında bulunması yüzünden maden depolama tesisinin Kırcaaliler için tehlikeli
olduğuna dair uyardı. Prof.
Dr. Zlateva, “Bu tesisin çok
yıllar öncesinde inşa edildiği sırada çevre konusunda
verilen emirler hiç de ciddi
değilmiş” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Kültür Başkentliği Köprüsü Bulgaristan’a Uzanıyor
Bulgaristan Müslümanlarının

durumu ve gelecekte yapılacak
işbirliği ele alındı.

Kırcaali Haber
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