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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Bundan 24 yıl önce, 
komünist diktatör To-
dor Jivkov rejiminin 
iktidardan düşmesinin 
başlangıcı olan Mayıs 
1989 Olayları’nı anma 
törenine binlerce Bul-
garistan Türkü 19 Ma-
yıs günü Cebele akın 
etti. Aynı tarih Cebel 
Günü olarak da kutlan-
ması Kırcaali İli başta 
olmak üzere yurtiçi ve 
yurtdışından, özellikle 
de Türkiye’den gelen 
yüzlerce konuk tara-
fından büyük ilgiyle iz-
lenen zengin bir prog-
ramla başladı.
Resmi törenin açılışı 

önce totaliter rejimin 
kurbanları adına Cebel 
Camiinde mevlit okun-
du.
Bu yıl Mayıs Olayları’nı 

anma töreninde resmi 
misafirler arasında Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Başkanı Lütfi 
Mestan, Başkan Yar-
dımcıları Ruşen Rıza, 
A l iosman İmamov, 

Hristo Biserov, HÖH 
Gençlik Kolları Başka-
nı İlhan Küçük, HÖH 
Merkez Yürütme Ku-
rulu Sekreteri Mustafa 
Karadayı, birçok HÖH 
milletvekili, Kırcaali böl-
gesi ve ülke çapından 
belediye başkanları, 
Kırcaali Bölge Müftü-
sü Beyhan Mehmet, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden milletve-
killeri Ali Serindağ ve 
Bülent Belen, İstanbul 

Avcılar Belediye Baş-
kanı Mustafa Değir-
menci, İzmir Menderes 
Belediye Başkanı Er-
gün Özgün, Kırklareli 
Kavaklı Belediye Baş-
kanı İnci Tunç, İzmir /
Menemen/ Seyrek Be-
lediye Başkanı Nurgül 
Uçar, Bursa BAL-GÖÇ 
Genel Başkanı Doç. 
Dr. Yüksel Özkan, Ege 
Balkan Rumeli Der-
nekleri Federasyonu 
Başkanı Süleyman 
Pehlivanoğlu, İstanbul 
Rumeli Balkan Türkleri 
Federasyonu Başka-
nı Suheyl Çobanoğlu, 
Edirne Balkan Türkleri 
Federasyonu Başka-
nı Zülfeddin Hacıoğlu, 
Bursa Cebelliler Der-

neği Başkanı Dr. Gür-
çay Cem, Türkiye HÖH 
temsilcileri, bölgeden 
ve yurt içinden HÖH 
İl Başkanları, Belediye 
Meclis Başkanları ev 
sahibi konumundaki 
Cebel Belediye Baş-
kanı ve HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı Başkanı Bah-
ri Ömer hazır bulundu-
lar. Ayrıca Ukrayna ve 
Sırbistan’dan yaklaşık 
30 iş adamı törene 
saygı gösterdi. Mayıs 
Olayları’nın ana orga-
nizatörlerinden, olaylar 
sırasında milis güçleri 
tarafından öldürülesi-
ye dövülen ve sınır dışı 
edilen İsmet Yılmaztürk 
Paliş, Tahsin Işık, Ha-
san Bahar törenin özel 

konuklarıydı. Siyasi 
mağdurlardan İsmet 
Kahraman, Halil Kü-
çükhalil, Bürhan Mutlu, 
Remzi Hasan ve Tahsin 
Uçar da hakkıyla resmi 
konuklar arasında yeri-
ni aldılar. 
Anma töreninin ba-

şında Kırcaali Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Mayıs 
Olayları ve tüm Bulgar-
laştırma süreci kurban-
ları için dua okudu. 
Törenin açılışını yapan 

Bahri Ömer, Ahmet Do-
ğan önderliğinde Bul-
garlaştırma sürecine 
karşı Mayıs Olayları’nı 
organize edenleri, tu-
tuklananları ve Cebel’in 
tüm konukları selamla-

dı. Konuşmasının de-
vamında, “O unutulmaz 
Mayıs Olaylarından bu 
yana 24 yıl geçti, daha 
çok yıl geçecek, fakat 
onlar hiçbir zaman 
unutulmayacak. Çün-
kü onların çok derin ve 
manalı bir anlamı var. 
Onlar Bulgaristan’da ve 
tüm Doğu Avrupa’daki 
totaliter rejimlerin sonu-
nun gelmesine sebep 
oldular” dedi. Kendi 
ve Cebel halkı adına 
Türkiye’nin Milli Bay-
ramı olan 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı’nı 

kutladı. 
Daha sonra yaptıkları 

selamlama konuşma-
larında Cem Gürcay, 
Hamdi Kanlıoğlu, Su-
heyl Çobanoğlu, Zül-
feddin Hacıoğlu, Doç. 
Dr. Yüksel Özkan, 
Türk iye’den konuk 
Belediye Başkanları, 
TBMM’nden millet-
vekilleri Bulgaristan 
Türklerinin birlik bera-
berlik içerisinde olma-
ları gerektiği mesajını 
verdiler. 
Sayın Zülfeddin Ha-

cıoğlu, Anadili Türkçe 
eğitimi ve Kırcaali’deki 
eski medrese binasının 
geri iade edilmesi için 
direnmemiz çağrısında 

bulundu. Doç. Dr. Yük-
sel Özkan da Türkçe 
eğitimine vurgu yaptı, 
Türkiye’nin iç siyase-
tinin bu meydanlara 
taşınmasını uygun bul-
madığını belirtti. 
HÖH Başkanı Lütfi 

Mestan, “12 Mayıs’ta 
yapılan seçimlerin ger-
çek kahramanları sizsi-
niz. Çünkü Boyko Bo-
risov ve Tsvetanov’un 
görevlendirdiği devlet 
memurlarının baskıla-
rına dayandınız” diye-
rek kalabalığın önünde 
saygıyla eğildiğini ifade 

19 Mayıs Olayları’nı Anma Törenine Büyük İlgi
Resmiye MÜMÜN
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Bulgaristan İşbirliğiyle Turizm Canlandırılacak
Bulgaristan Bilgi ve Do-

ğayı Koruma Vakfı'ndan 
gelen uzmanlar Küre 
Dağları Milli Parkı'nda 
çeşitli ziyaret ve incele-
melerde bulundu. Gezi 
sonrası yapılan toplan-
tıda turizmle ilgili sıkıntı-
ların ortadan kaldırılması 
ve Kastamonu turizminin 
canlandırılması için yapı-
labilecek işbirliği çalışma-
ları masaya yatırıldı.

Anna Lindh Avrupa–
Akdeniz Kültürler arası 
diyalog vakfının finanse 
ettiği 'İstikrarlı Bir Gelişim 
Adına İnsanlar Arasındaki 
Kültürel ve Dini Farklılık-
ları Anlama ve Öğrenme 
Projesi' kapsamında Küre 
Dağları Milli Parkı ve ya-
kın çevresinde inceleme-
de bulunan heyet üyeleri 
Svetlana Aladjem, Dimit-
rina Tsekova ve İvaylo 
Tsekov, Kastamonu Va-
lisi Erdoğan Bektaş'ın 
başkanlığında gerçek-

leştirilen toplantıda işbir-
liği imkanları görüşüldü. 
Proje amacını ekoturizmi 

ekonomik bir faaliyet ola-
rak destekleyerek Avrupa 
–Akdeniz bölgesinden 
olan insanları yakınlaş-

tırmak olarak özetleyen 
Svetlana Aladjem, Küre 
Dağları Milli Parkı ve ya-

kın çevresine yapmış ol-
dukları ziyaretin amacını 
turizmle ilgilenen ve bu 
konuda faaliyet gösteren 

işletmecilerin sorunları, 
ihtiyaçları ve karşılaşılan 
güçlüklerin çözümünde 

karşılıklı bilgi ve deneyim 
paylaşımına yönelik işbir-
liklerini geliştirmek olarak 
ifade etti. Karşılıklı işbirli-

ği ve diyalogu başlatmak 
amacıyla işletmeci, sivil 
toplum yerel yönetim, 
kamu kuruluşu ve yöre 
halkından oluşan 10 ki-
şilik bir grubu haziran 
ayında öğrenme ve de-
neyim paylaşım amaçlı 
Bulgaristan'a davet eden 
Svetlana Aladjem, davet 
edilen grubun PAN Park'a 
üye olan Bulgaristan'daki 
milli parkları ziyaret ede-
rek milli park müdürlükle-
ri, ekolojik turizm yapan 
turizm girişimcileri, yerel 
yöneticiler ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri 
ile bir araya geleceklerini 
belirtti.
Kastamonu Valisi Er-

doğan Bektaş da, Küre 
Dağları Milli Parkı ve 
yakın çevresinin doğal 
ve kültürel yönden sahip 
olduğu zenginliği sürdü-
rülebilir turizm faaliyetle-
riyle faydaya dönüştür-
menin ve yöre insanının 
kazanç elde etmesinin 
önemli olduğunu söyledi. 
Bektaş, mevcut çalışma-
ların özellikle pansiyon, 
konak ve tesislerin turizm 
faaliyetlerinden kazanç 
elde etmeleri ve başa-

rılı olmaları gerektiğini 
vurguladı. Küre Dağları 
Milli Parkı Kastamonu 
bölümünde Kastamonu 
Valiliği ve özel teşebbüs 
eliyle önemli çalışmaların 
yapıldığı ve bu çalışmala-
rın önümüzdeki dönemde 
artarak devam edeceğini 
belirten Erdoğan Bektaş, 
Bulgaristan'dan gelen 
heyetin ziyaret sonrası 
ortaya koyacakları işbir-
liği imkanlarına destek 
vereceklerini belirtti.
Küre Dağları Ekoturizm 

Derneği ev sahipliğinde 
ve projenin Türkiye tem-
silcisi Dr. İsmail Menteş'in 
organizasyonunda ger-
çekleştirilen toplantıda 
Azdavay Kaymakamı 
Osman Doğramacı, Ulus 
Kaymakamı Ali Fuat Atik, 
Azdavay Belediye Başka-
nı O. Nuri Civelek, Pınar-
başı Belediye Başkanı 
Mehmet Yılmaz, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü'nden 
Nihan Yenilmez Arpa ve 
Neşe Ersöz, Ilgaz Dağı 
Milli Park Müdürü İrem 
Sağlam Fide başta olmak 
üzere çok sayıda katılım-
cı hazır bulundu.    İHA

Yurt dışındaki vatandaşlara sağlık sigortası muafiyeti 
Ulusal Gelir Ajansı’ndan 

(NAP) yurt dışında yaşa-
yan Bulgaristan vatan-
daşlarının geçmiş dönem-
ler için de sağlık sigorta 
harçları ödeme yükümlü-
lüğünden kurtulabilecek-
lerini bildirdiler. 

Şu ana kadar uygulanan 
ülkeden çıkmadan önce 
NAP kurumuna dilekçe 
sunulması istemi yürür-
lükten kaldırıldı. Fakat 
sağlık sigorta ödenmesi 
yükümlülüğünden kurtul-
maları için vatandaşların 
bazı şartlara uygun olma-
ları gerekiyor. 

Onların Bulgaristan va-
tandaşı olup bir takvim yılı 
içerisinde en az 183 gün 
yurt dışında bulunmuş 

olmaları şart. En önem-
li koşul ise daimi ikamet 
adresine göre NAP ofis-
lerine sağlık sigorta harcı 

yükümlülüğünün kaldırıl-
masına ilişkin dilekçe su-
nulmasıdır. Artık bu dilek-
çenin NAP’a sunulması 

için belirli bir süre yok. 
8 Mart 2013 tarihine 

kadar kanunlara göre 
Bulgaristan’dan yurt dışı-

na çıkmadan önce belge-
nin takdim edilmesi gere-
kiyordu. Dilekçe ofiste ye-
rinde bizzat sağlık sigorta 

harcı ödemek için yüküm-
lü kişi, vekili veya posta 
aracılığıyla sunulabilir. 

Bulgaristan’a döndük-
ten sonra sağlık sigortalı 
haklarının geri kazanıl-
ması için NAP kurumuna 
yeni bir dilekçe sunuluyor. 
Bunun dışında kişinin 
yurt dışında bir yılda 183 
günden fazla kaldığını 
kanıtlayan herhangi bir 
belgenin de takdim edil-
mesi şart. Böyle bir belge 
örneğin, uluslararası pa-
saport kopyası, İl Emniyet 
Müdürlüğü’nden tasdik 
belgesi, Bulgarcaya tam 
çevrisi ekli yabancı ülke-
nin yetkili bir kurumundan 
alınan belge ve başka 
belgeler de olabilir. 

Kırsa l  Kes imler in 
Kalkınması Programına, 
tüm belediyeler aday 

olabilecek
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 Mali Çerçevesi’nden 

Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında 
daha 30 Belediyenin AB fonlarından mali kaynaklar 
alabileceği bildirildi. 
Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Fonların-

dan Sorumlu Bakan İliyana Tsanova, Bölgesel Po-
litika Komiseri Johannes Hahn ile Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Komiseri Dacian Ciolos ile bu konu hak-
kında Brüksel’de görüşme yaptı. Görüşme Bulga-
ristan tarafından talep edildi. 
Tsanova, “Büyük kentlerin çevresindeki boşlukları 

kapsayacak şekilde kırsal bölge tanımının değişti-
rilip toprak kapsamının genişletilmesiyle tüm bele-
diyelerin bu programa aday olmasında eşit hakka 
sahip olmaları için ısrar ettik” diye açıkladı. 
Tsanova, “Komiser Hahn ile Komiser Ciolos’u ta-

nımı değiştireceğimize dair haberdar ettik ve bunun 
için destek aldık” diye sözlerine ekledi. Değişiklikle-
re Bulgaristan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasın-
da yeni 2014-2020 program dönemi için yapılacak 
ortaklık sözleşmesinde yer verilecek. 
Tsanova, “Belediyeler mevcut mali kaynakların en 

akıllı bir şekilde kullanılması için entegre projeler 
hazırlanmasına yönelik kendi aralarında işbirliği 
yapmalı ve hep beraber çeşitli bakanlıklarla çalış-
malı. Daha bu hafta Bulgaristan Ulusal Belediyeler 
Birliği ve bakanlıkların temsilcileriyle konuyla ilgili 
aktif danışmanlıklar yapmaya başlayacağız” diye 
kaydetti.                                    Kırcaali Haber 

etti. Başkan, GERB’in 
tekrar hükümet kurma-
sına izin verilmemesi 
için kalabalıktan onay 
istedi ve aldı. GERB’in 
iş adamlarını mahfet-
tiğini, yüksek eğitimli 
HÖH kadrolarından 
6 bin kişiyi işten çı-
kardığının altını çizdi. 
GERB partisinin 97 
milletvekilli, muhalefet 
partilerin ise 120 mil-

19 Mayıs Olayları’nı Anma Törenine Büyük İlgi
1. sayfadan devam letvekili olduğunu ha-

tırlatarak, “GERB artık 
geçmişte kaldı” diye 
kaydetti. Sayın Mes-
tan, çok ciddi sorun-
lara çözüm bulunması 
gerektiğini vurguladı. 
Yablanovo’da düzen-
lenen seçim mitingin-
de Anadili Türkçe 2-3 
cümle söylediği için iki 
bin leva ceza yediğini 
örnek verdi. Buna kala-
balığın hayır demesini 

istedi. Anadili eğitimin 
mecburi müfredatına 
haftada en az 4 saat 
olmasını isteyeceklerini 
belirtti. Bu seçimlerde 
bölücülük belirdiğini, 
fakat kimin haklı oldu-
ğunu seçmenlerin 12 
Mayıs’ta oylarıyla söy-
lediklerini dile getirdi. 
Konuşmalardan son-

ra Cebel Belediye Ço-
cuk Merkezi, İzgrev 
ve Pripek köyündeki 

anaokullarından çocuk 
grupları gösteriler sun-
du. Spor yarışmaların-
da dereceye girenlere 
ödüller verildi. Prog-
ram bölgeden amatör 
sanatçı grupların ka-
tılımıyla zengin müzik 
ve folklor gösterileriy-
le devam etti. Cebel 
Günü kutlamaları, Bul-
gar pop-folk sanatçısı 
Galena’nın konseriyle 
sona erdi.
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Anaokulundan minikler, yeteneklerini sergilediler
Çernooçene Zname na 

Mira ile Minzuhar köyü 
Zora Anaokullarının eği-
tim kadrosuyla minikler, 
Hızlı, Cesur, Becerikli 
başlığı altında sağlıklı 
yaşam tarzı, spor ve bol 
neşeye adanmış bahar 
spor bayramı organize 
ettiler. 

Çocuklar bu konulara 
ilişkin bakış açılarını mü-
zik ve spor gösterileriyle 
sergiledi. İmrenilecek 
derecedeki becerileriyle 
tüm izleyicileri bayram 
havasına sürüklediler. 
Mükemmel organizasyon 
ve oyunculuk yeteneğine 
sahip sunucular, muhte-
şem bir bayram yaşanma-
sına katkıda bulundular 

ve katılımcılara bol enerji 
ve olumlu duygu kaynağı 
oldular. 

Çernooçene’deki anao-
kulun önündeki alan, veli-
ler ve miniklerin dostlarıy-

la doldu. Çocuk kurumu 
ziyaret eden en minik ço-
cuklar, üzerlerinde ilginç 

kostümleriyle başlattıkları 
spor oyunlarıyla progra-
ma start verdiler. 

Anaokulundaki çocuk 
grupları, çeşitli oyunlarda 
yer aldılar. Miniklerin spor 
becerileri bir jüri tarafın-
dan değerlendirildi. 

Çocuklar, en miniklerin 
dahi katıldığı heyecanlı 
bir müzik temsili sundu-
lar. Öğretmenlerinin yö-
netiminde büyük sevgiyle 
güzel bir kutlama progra-
mı hazırlamışlardı. 

Kutlama programında 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman 
konuk olarak hazır bu-

lundu. Başkan, Belediye 
ve anaokulu kadrosunun 
çocuklara oyun, eğitim ve 
dinlenmek için mükemmel 
koşullar yarattıklarını ile-
ri sürdü. Zname na Mira 
Anaokulunun bölgede is-
tikrar kazanmasında sü-
rekli ilerleme kaydettiğini 
de paylaştı. 

Zname na Mira Anao-
kulu Müdürü Elmaz Apti 
yaptığı konuşmada Çer-
nooçene Belediyesi’ne 
verdiği destekten dolayı 
teşekkürlerini ifade etti. 
Minikler, sağlanan hedi-
yelere de çok sevindi. 

               İsmet İSMAİL

Kobilyane’de geleneksel serbest 
güreş turnuvası yapıldı

Asenovgrad’dan 33 ya-
şındaki Dimitır Kumçev, 
Kırcaali’nin Kobilyane 
köyünde düzenlenen ge-
leneksel serbest güreş 
turnuvasında tüm rakip-
lerini yenerek, en büyük 
ödül olan 200 kiloluk 
danayı kazandı. Finalde 
Kunçev, Plovdivli milli gü-
reşçi Georgi Atanasov’u 
tartışmalı oyundan sonra 
tuşla yendi. Başpehlivan, 
yakın Kösevo köyünden 
Türkiye’ye göç eden Ali 
Onur’un başa bağışladığı 
danayı aldıktan hemen 
sonra yerel bir besiciye 
650 levaya sattı. 

Final sonrası Dimitır 
Kumçev, “Kobilyane kö-
yünde tanıdıklarım var 
ve onlardan burada halk 
güreşleri yapılacağını 
öğrendim. Şu ana kadar 
bu tür yarışlardan 50’den 
fazla hayvan ödülü aldım. 
Rakip kim olursa olsun, 
mücadele daima zor olu-

yor. Benim için hedef her 
zaman birinciliği kazan-
maktır. Asenovgrad’dan 
olmama rağmen yarışma 
boyunca beni destekleyen 
seyircilere teşekkürler” 
diye konuştu. 

O, uzun yıllardır milli 
güreşçimiz, çok kez milli 

şampiyon ve plaj güreşin-
de dünya şampiyonu ol-
muştur. Plovdiv’te düzen-
lenen Dan Kolov Serbest 
Güreş Turnuvası’nda altın 

kemerin sahibi oldu. 
Bu yılki Kobilyane güreş 

turnuvasına her yaş gru-
bunda Stremtsi, Hasko-
vo ve Asenovgrad güreş 
okullarının temsilcilerin-
den 100’den fazla yarış-
macı katıldı. Mücadeleleri 
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis ile 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin tarafından da 
izlendi. 

Birinciliği kazanan herbir 

güreşçiye 100’er, ikincile-
re 50’er, üçüncülere ise 
30’ar leva para ödülü ve-
rildi. Bölgeden Türkiye’ye 
göç eden kimseler, tur-
nuvanın sponsorlarıydı. 
İki kez Avrupa şampiyo-
nu ve dünya güreş şam-
piyonasında ikinci olan 
Haskovo’lu Ali Mehmedov 
başhakemlik yaptı. 

Turnuvanın en teknik 
güreşçisi ise Haskovo’lu 
Engin İsmail ilan edildi. 
En verimli güreşçi ünva-
nını Stremtsi’den Tasim 
Birol aldı. 

Türkiye’de şkamet eden 
sponsorlardan ve aynı za-
manda Organizasyon Ko-
mitesi Başkanı Cemal Va-
tansever, dereceye giren 
yarışmacılara ödüllerini 
verdi. Kobilyane muhtarı 
Erhan İzzet, sponsorlara 
özel teşekkürlerini sun-
du. 

             Güner ŞÜKRÜ

Genç yetenekler, uluslararası festivalden ödülle döndü
Krumovgrad Belediye 

Çocuk Merkezi’nde faali-
yet yürüten folklor ekipleri, 
24-29 Nisan tarihlerinde 
başkent Sofya’da düzen-
lenen 2013 Genç Yete-
nekler Uluslararası Ço-
cuk Sanat Festivali’nden 
ödüllerle döndü. 

Milka Uzunova’nın yö-
nettiği Silivryaçe Bulgar 
Halkoyunları Ekibi, Ulu-
sal Çocuk Sarayı’nın özel 
ödüllüyle onurlandırıldı, 
Leyla İsmail’in yönettiği 

Türk Halkoyunları Ekibi’ne 
ise özgün gösteri için özel 
ödül verildi. Organizatör-
ler, iki ekibi de yaz ay-
larında deniz kıyısında 
yapılan Hadi, Hep Birlikte 
Yaratalım başlığı altında 
düzenlenen Yaratıcı Tatil 
Programı’na katılmaları 
üzere davet ettiler. 

Genç yeteneklerin bu 
büyük festivale katılımı-
nı Krumovgrad Belediye 
Başkanı Sebihan Mehmet 
destekleyerek f inanse 

etti. Başkan, Belediye’den 
genç yeteneklerin her 

gösterisini teşvik ediyor. 
             Kırcaali Haber

Yüksek kaliteli tohum 
için 1 milyon leva 

sağlanacak 
Devlet Tarım Fonu, yüksek kaliteli tohum üretiminin 

teşvik edilmesi ve kullanılmasına ilişkin destek şema-
sını uygulaması üzere Tohum Deneme, Onaylama ve 
Denetleme Yürütme Ajansı’na (İASAS) mali kaynak 
sağlayacak. 

Tarım Fonu’ndan ajansa sağlanacak 1 milyon levalık 
bütçeyle bitki üretimi yapan şirketlere tohum denetle-
me, laboratuar analizleri, etiket çıkartma vs. hizmetler 
sunmak için yapılan giderlerin karşılanacağı bildirildi. 

Aynı zamanda fon, tarım ürünlerini dolu, sağanak 
yağmur, sel, fırtına ve dona karşı sigorta yapılmasını 
da finanse edecek. 

2013 yılı için 483,7 bin levalık bütçe olarak mali des-
tek sağlanacak. Bu yardımı almak için tohum üreticileri 
31 Ağustos 2013 tarihine kadar Tarım Fonu’nun il şu-
belerine dilekçe sunmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunanların en az 0,5 hektar meyve fi-
danı veya 0,3 ha sebze bitkileri (seralarda yetiştirilen 
0,1 ha sebze bitkileri için) yetiştirmeleri şart. 

Tarım Fonu’ndan, mali yardımla sigorta planı doğ-
rultusunda yüzde 6 oranına kadar ve hektar başına 
maksimum 300 leva sigorta primi öngörülmesi halinde 
kayıpların karşılandığını belirttiler. Bu parametrelerin 
üzerinde olan fark, çiftçi tarafından karşılanıyor. 

Öğretmenler Sendikası: “Bir okulda 
800’den fazla öğrenci olmamalı”

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
Başkanı Plamen Dimitrov okul bütçelerinin ele alındığı 
konferansta, “İktidardakiler sonbaharda öğretmenleri 
okul yerine sokaklarda görmek istemezlerse, okul büt-
çesinin belirlendiği öğrenci başına ödenilen standart 
eğitim maliyeti 2014 yılında yüzde 18 oranında arttı-
rılması gerekiyor” diye kaydetti. 

Sendikadan, 2008 yılında yapılan öğretmen protes-
tosu sırasında eğitim için gayri safi yurtiçi hasıladan 
(BVP) yüzde 3,5 oranında finansman ayrılırken, bu yıl 
BVP’den yüzde 2,6 öngörüldüğünü belirttiler. 

Bulgaristan Öğretmenler Sendikası (SBU) Başkanı 
Yanka Takeva, şu anda ülkede bir öğrencinin eğitim 
maliyetinin ortalama 1 328 leva olduğunu, istenilen 
yüzde 18 oranında yükseltilmesiyle ise 1 834 leva ola-
cağını dile getirdi. 

Takeva’nın ifadesine göre sadece öğrenci başına 
standart maliyet giderlerinin ödendiği için çok büyük 
öğrenci sayısına sahip okulların olması zararlı bir şey-
dir. Takeva, bir okulda 800’den fazla öğrenci olmaması 
gerektiğini ileri sürdü. 
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İlk kez Bulgaristan’dan 22 Müslüman, 
Umre ibadetini başarıyla gerçekleştirdi

Hac Komisyonu’nun 
Umre ibadeti organize 
edilmesine ilişkin kararı 
üzere Bulgaristan Baş-
müftülüğü ilk kez bu tür 
bir ibadet gerçekleştir-
di. Bir ay çerçevesinde 
Hac Daire Başkanlığı, 
Bulgaristan’daki bölge 
müftülüklerinin yardı-
mıyla umre ibadeti or-
ganize edildiğini ilan 
etti, katılmak isteyenleri 
kayıt edip, yolculuk için 
vizelerini aldı. Umreye 
katılanların kaydı kolay-
lık açısından bölge müf-
tülüklerinde yapıldı. 
Umre 25 N isan -7 

Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleşti. Suudi 
Arabistan’a yolculuk, 
İstanbul’dan Cidde’ye 
uçakla, İstanbul’a kadar 
ise Başmüftülük tara-

fından sağlanan oto-
büsle yapıldı. Cidde’den 
Mekke’ye gelince 22 

Umre adayı, Hac Daire 
Başkanlığı’nda uzman 
Cemal İsa’nın yönetmen-

liğinde otele yerleştirildi. 
Mekke’ye vardıktan he-

men sonra Umre ile ilgili 

ibadetlerin titiz bir şekilde 
organize edilip yerine ge-
tirilmesine başlandı. Aynı 

gün katılanların isteğine 
göre üç grup umre iba-
deti yaptı. 

Mescid-i Haram’da 5 
vakit namaz kılmak için 
düzenli olarak ücretsiz 

taşıt aracı sağlandı. 
Bunun dışında ek ola-

rak grup halinde umre 
organize edilmesi için 
imkanlar sağlandı. 
Mekke’de 7 gün kalın-

dığı sürede tarihi yerle-
rin grup halinde ziyaret 
edilmesi organize edildi. 
O sırada Arafat, Dağı, 
Müzdelife, Mina, Sevr 
ve Hira mağaraları ziya-
ret edildi. Mekke’de kalıp 
dini ibadetlerini yerine 
getirdikten sonra Umre 
adayları Medine’ye yol-
landılar. Şehre varınca 
hemen Mescid-i Nebevi 
yakında bulunan otele 
yerleştiler ve orada sü-
rekli ibadet ettiler. 
Medine’de kaldıkları 

sırada umreciler, Pey-
gamber Efendimizin 

(SAV) şehrinde ve do-
layında bulunan Uhud 
Dağı, Uhud Şehitlikler, 
Kıbleteyn, Kuba Mes-
cidi, hurma bahçesi ve 
başka tarihi yerleri grup 
olarak ziyaret etme im-
kanı buldular. Aynı za-
manda Ravdatu-l Cen-
net de organizeli olarak 
ziyaret edildi. 
Medine Üniversitesin-

de okuyan Bulgaristan 
vatandaşı öğrencileri 
tarafından her akşam 
dini etkinlikler düzen-
lendi. 
Umre ibadeti başa-

rıyla yerine getirildi ve 
umreciler tekrar kutsal 
toprakları ziyaret etme 
dileğiyle 7 Mayıs 2013 
tarihinde aynı şekilde 
vatanına döndüler.

Resmiye MÜMÜN

Çiftçilere sağlanacak sübvansiyonlar kısıtlandı
Avrupa Birliği’nin çiftçi-

lere sağladığı sübvansi-
yonlar kısıtlanacak. Bu 
yıl şubat ayında yapılan 
son hesaplamalara göre 
2020 yılında çiftlik sahip-
leri hektar başına 228 
euro para alacak. Bu 
para 2011 yılında yapılan 
hesaplar sırasında belir-
lenen miktardan 5 euro 
daha az. 

Buna rağmen çiftçiler 
dekar başına şuankinden 
daha fazla yardım alacak. 
2020 yılına kadar AB’den 
sağlanan dekar başına 
yardım parasının miktarı 
yavaş yavaş yükseltilecek 
ve şimdi verilen 22 leva-
dan iki misliye yakın daha 
fazla olacak. 

Bunların açıklandığı 
Avrupa Komisyonu’nun 
2014-2020 Ortak Tarım 
Politikası’nı uygulamaya 

hazır olup olmamasına 
ilişkin yapılan tartışma 

toplantısında AB Millet-
vekili Mariya Gabriel, 
“AB’nin çiftçileri finanse 
etmek için bütçesinin 
tümü, muhtemelen yüzde 
11 oranında azaltılacak” 
diye yorumladı. 

Gabriel, bunun yine de 

ilk önce öngörülen süb-
vansiyonların yüzde 17 

oranında kısıtlanmasın-
dan daha iyi bir varyant 
olduğunu vurguladı. Fa-
kat tüm AB üyesi ülkelerin 
çiftçilere sağlanacak büt-
çenin daha az kısıtlanma-
sı için mücadeleye devam 
edeceklerini vurguladı. 

Çif tlik sahipleri, “En 
iyimser varyant bütçenin 
2007-2013 döneminde 
olduğu gibi kalmasıdır. 
O zaman bile bize ayrı-
lan paralar üye ülkelerin 
sayısının artması beklen-
diği için daha az miktar-
da olacak, çünkü en son 
miktar para bu ülkeler 
arasında paylaştırılacak” 
diye yorum yaptılar. 
Standart gazetesi, büt-

çeyle ilgili nihai karar ve 
2014 yılından sonra Or-
tak Tarım Politikası’nın 
uygulanacağı kuralların 
Haziran ayına kadar bel-
li olması gerekiyor, diye 
bildirdi. Bu olmazsa yeni 
program dönemi muh-
temelen 2015 yılından 
itibaren uygulanmaya 
başlanacak.
           Kırcaali Haber

Boyko Barisov seçimlerin iptalini isteyecek
Bulgaristan'ın eski Baş-

bakanı Boyko Borisov, 12 
Mayıs’ta yapılan genel 
seçim sonuçlarının iptalini 
isteyeceklerini bildirdi.

Borisov'un lideri olduğu 
merkez sağdaki GERB 
partisi seçimlerde en çok 
oy olan parti olmuş, an-
cak tek başına hükümet 
kurmaya yetecek çoğun-
luğu elde edememişti.

Borisov, seçim yasala-
rının ihlal edildiği gerek-
çesiyle sonucun iptalini 
istiyor.

Eski başbakan, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, 
"Bulgaristan'ın tarihinde 
belki de ilk kez, seçimi ka-
zanan bir parti sonuçlara 
itiraz ediyor. Seçim arife-
sinde yasalar ihlal edildi. 
En iyisi tekrar seçime git-

mek" dedi.
GERB partisi hükümeti, 

düşük yaşam standartla-
rı ve yaygın yolsuzluğa 
karşı yapılan protestolar 
sonucunda Şubat ayında 
istifa etmek zorunda kal-
mıştı.

Avrupa Birliği'nin en 
yoksul ülkesinde yapılan 
oylama öncesinde seç-
menlerin ilgisiz olduğu 
ve hile yapıldığı iddiaları 
yaygınlaşmıştı.

Seçimlerde ortaya çıkan 
tablo, 97 milletvekili çıka-
ran GERB partisinin 240 
sandalyelik parlamentoda 
kurulacak hükümete des-
tek almasını neredeyse 
imkansız hale getirdi.

Seçimlerde muhalefet-
teki Sosyalist Parti 84, 
Türk azınlığın partisi Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
36, radikal milliyetçi ATA-
KA partisi de 23 sandalye 
kazandı.

Sosyalist muhalefet, ik-

tisatçı Plamen Oreşarski 
başkanlığında, Türklerin 
ve Ataka'nın da desteği-
ni alarak partiler üstü bir 
teknokratlar hükümeti ku-
rulmasından yana olduk-
larını açıkladı.

Bulgaristan'da koalisyon 
kurma çalışmalarının en 
yakın zamanda başlama-
sı bekleniyordu.

Ancak gözlemciler is-
tikrarlı bir hükümet kurul-
ması olasılığının düşük 
olduğunu belirtiyor.

Genel seçim sonuçları açıklandı
Verilere göre, parlamentodaki 240 sandalye, 

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar 
(GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) lideri 
olduğu Bulgaristan için Koalisyon (KB), üyelerinin ço-
ğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) ile ırkçı ve aşırı milliyetçi Ataka (Atak) 
arasında paylaşılacak. 

Oyların dağılımı ise şöyle: 
"GERB, yüzde 30,50, KB, yüzde 26,61, HÖH, yüz-

de 11,29 ve Ataka, yüzde 7,30." 
Resmi seçim sonuçlarının açıklanması, yurt dışın-

dan gelen oyların dağılımının beklenmesi yüzünden 
gecikmişti. ZİK, yurt dışında kullanılan oyların yüz-
de 49,14'sının HÖH, yüzde 20,80'inin GERB, yüzde 
4,43'ünün KB ve yüzde 2,79'sinin Ataka partisine 
verildiğini kaydetti. 

Sonuçların ardından ZİK'in parlamentodaki sandal-
yelerin dağılımını da açıklaması bekleniyor. 

Parlamento seçimine 45 siyasi parti ve koalisyon 
katıldı ancak başlıca 4 siyasi gücün dışında hiç bir 
parti veya koalisyon yüzde 4 barajını geçemedi. 

Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların oylarına 
talip olan, HÖH'dan ayrılan milletvekilleri Korman 
İsmailov ve Kazım Dal'ın kurduğu Hürriyet ve Şeref 
Halk Partisi (HŞHP), oyların sadece yüzde 1.631'ini 
alarak parlamento dışında kaldı. 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev'in hükümet kurma görevini en çok oyu 
alan GERB partisine vermesi öngörülüyor.
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Rodoplar’da üretilen tütüne İsveç’te büyük ilgi
İsveçliler, yoğun olarak 

Doğu Rodoplar’da yetiş-
tirilen basma cinsi tütü-
ne büyük ilgi gösteriyor. 
İskandinav ülkelerindeki 
tiryakiler içtikleri sigara-
ları kendilerinin sarması, 
hatta tütünü kendilerinin 
kıyması moda haline gel-
miş. Kırcaali bölgesinde 
yetiştirilen tütünün kokusu 
ve ekolojik temiz bölgede 
üretildiği için aranılıyor. 

İsveçliler, Rodop bölge-
sinde üretilen tütün tek-
nolojisine son derece ilgi 
gösteriyor. Kirkovo’nun 
Dülitsa köyünde dünyaya 
gelen İsveç vatandaşı Ha-
san Tahirov, basma cinsi 
tütünü üretme yollarını 
tanıtan bir müze sergisi 
oluşturmuştur. O, 250 gr, 
500 gram ve bir kilogram 
paketler halinde yılda 20 
tona yakın tütün satıyor. 
Bu şekilde sattığı tütün 
çok aranılıyor. 

Kırcaali bölgesinden 
göç eden Hasan Tahirov, 
İskandinavya pazarında 
Kırcaali’de üretilen tütün-
den yılda 500 tona kadar 
satılabileceğini umuyor. O, 
dev Amerikan tütün firma-
sı SOKOTAB için çalışmış 
bir Britanyalı uzmanla bu 

konuda fikir alışverişinde 
bulunmuştur. Hasan Ta-
hirov, Kırcaali bölgesinde 
yetiştirilen oryantal cinsi 
tütünler hakkında geniş 
bilgi sahibi. En iyi tütünün 
Ardino bölgesinde yetişti-
ğini düşünüyor. 

O, “Tütün suya benzi-
yor. Kendisi yolunu bulup 
aralıyor” diyor. Bölgede 
üretilen tütüne pazarın 
olduğunu, fakat bunun 
için çaba sarf edilmesi 
gerektiğini söylüyor. 

Tahirov, İsveç’te iş yap-
ma konusunda alışılmışın 

dışındaki fikirleriyle bilinir. 
1992 yılında yenilikçi fikir-
leriyle İsveç gazetelerinin 
gündeminden düşmü-
yor. Onun ifadesine göre 
Doğu Rodoplar’da tütü-
nün daha yüksek fiyata 
alınması gerekiyor. Tahi-
rov, “Ben İsveç’te tütünü 
kilo başına 15 euroya 
satıyorum. Tüccarlar ise 
onu iki misli yüksek fiyata 
satıyorlar” diyor. 

O, Bulgaristan’da tütünle 
serbest ticaret yapılması 
için bir sürü engeller oldu-
ğunu paylaşıyor. Örneğin, 

tütün ürünleri üzerinde 
yapılan deneyimler pos-
ta aracılığıyla gönderile-
mez. Buna ilişkin yasak 
getirilmiştir. Bunun aksi-
ne İskandinav ülkelerin-
de kanunlar ham tütünün 
satılmasına izin veriyorlar. 
Kadınlar, erkeklerden çok 
kendileri sigara sarmayı 
tercih ediyor, modayı yö-
netiyor. 

İskandinavya ülkeleri tü-
tünü sigaradan başka ilaç 
sanayisinde de kullanıyor. 
Tütün sapından elde edi-
len nikotin suyu evcil hay-

vanların ve bitkilerin teda-
visinde yer alıyor. İsveçli-
ler, Kırcaali bölgesinde 

tütün üretimi için yatırım 
yapmaya hazırlar. 

        Kırcaali Haber

Svilengrad'ta Hızlı Tren Hattı Hizmete Açıldı
Svilengrad garını 

Kapıkule’ye bağlayan 
18 kilometrelik hızlı 
tren hattı hizmete açıl-

dı.
Açılış için Svilengrad’a 

gelen Başbakan Marin 
Raykov ve Ulaştırma 
Bakanı Kristiyan Krıs-
tev, güzergah üzerin-
den yapılan ilk sefere 
yolcu olarak katıldılar.
Asya ile Avrupa ara-

sında çağdaş demir-
yolu bağlantısının bir 
bölümünü oluşturan 

hatta, trenler saatte 
160 kilometre hızla 
seyredebilecek. Avru-
pa Birliği finansmanıy-

la gerçekleştirilen 45 
milyon avroluk bölüm-
de yeni inşa edilen 433 
metrelik Bulgaristan’ın 
en uzun köprüsü de 
yer alıyor.
Başbakan Raykov, 

Kapitan Andreevo 
Gümrük Kapısı’nda 
düzenlenen törende, 
bölgede demiryolu 
altyapısının 43 yıldır 

onarım görmediğini 
kaydetti.
Raykov, “Çağdaş 

dünyamızda yakınlık-

uzaklık kavramları artık 
kilometre ile değil, ula-
şım süresiyle ölçülü-
yor. Bugün sadece 18 
kilometrelik bir bölümü-
nün açılışını yaparken, 
Bulgaristan üzerinden 
geçen tüm güzergahı 
da tamamlamaya ka-
rarlıyız” dedi.
Ulaştırma Bakanı 

Kristiyan Krıstev, ba-

şarıyla sonuçlandırı-
lan projenin ardından 
Bulgaristan’ın ulaştır-
ma alanında benzer 
diğer projelere yönelik 
de Avrupa Birliği’ne fi-
nansman için başvura-
bileceklerini kaydetti.
Törene aralarında 

TÜVASAŞ Genel Mü-
dürü Erol İnal ve TCDD 
İstanbul Bölge Müdürü 
Hasan Gedekli’nin yer 
aldığı Türk heyeti de 
katıldı. TÜVASAŞ Ge-
nel Müdürü İnal, AA’ya 
yaptığı açıklamada 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki yakın iliş-
kilerden memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.
TUVASAŞ olarak ge-

çenlerde Bulgaristan’a 
30 lüks yataklı tren 
vagonunun teslimatı-
nı yaptıklarını belirten 
İnal, iki ülkeyi daha da 
yakınlaştıran projenin 
açılışına katılmaktan 
mutluluğunu ifade etti.
 
      Anadolu Ajansı

Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nden 
teşekkür mesajı

Hürriyet ve Şeref Halk Partisini Bulgaristan’daki mev-
cut siyasi partiler arasında bir alternatif olarak gören 
ve seçim çalışmalarında gönül koyarak oylarıyla aday-
larımızı destekleyen tüm üye ve sempatizanlarımıza 
teşekkür ederiz.

Siyasi statüko partilerin derebeyleşmiş kadroları, 
şirket zincirleri ve satın alınmış medyaları tarafından 
yapılan baskılara rağmen tehlikeyi göz önüne alan ve 

daha iyi bir yaşam için korku zincirlerini kıran bütün 
Bulgaristan seçmenlerine gönülden teşekkürlerimizi 
sunarız. Oylarınızla bağımlı ve yalancı siyasetçilere, 
yolsuzluklara, oy satın alanlara karşı tavır koyan her-
kez ile eskiden olduğu gibi bir bütün olmaya devam 
edeceğiz. 

Sayın dava arkadaşlarımız, 5 ay önce yeni kurulan 
Hürriyet ve Şeref Halk Partisi için yapılan son seçimler 
ve çıkan sonuçlar Bulgaristan demokrasinin sıradan 
vatandaşımıza fayda sağlayacak şekilde yaşanması 
için atılan ilk ve önemli bir adımdır. Partimiz mevcut 
ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık ortamında teşki-
latlanma ve seçim çalışmalarına iki kat daha yüksek 
motivasyon ve kararlılıkla devam edecektir. Kültür ve 
değerlerimize sadık kalıp hürriyet, adalet ve refah yo-
lunda daha büyük adımlarla hep ileri yürümeye devam 
edeceğiz.

Cebel 19 Mayıs Kupası’nı 
Meçta 1 Takımı Kazandı

Cebel Günü ve Mayıs Olayları’nı anma töreni 
çerçevesinde düzenlenen geleneksel küçük kale-
lerde futbol turnuvasında Mustafa Salimehmed’in 
kaptan olduğu Cebel  Meçta 1 takımı birinci oldu. 
Yarışmaya bölgeden toplam 10 takım katıldı. 

Finalde  Meçta 1  takımı uzatma süresinde pe-
naltı vuruşlarından sonra 5:3 skor ile Slınçogled 
köyü takımına galip geldi. Velikdençe köyü takımı 
üçüncü, Meçta semtinin ikinci takımı ise dördüncü 
oldu. 

Tüm dereceye giren takımlara Cebel Belediyesi 
tarafından sağlanan kupa ve para ödülleri sunul-
du. Ödülleri, Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ 
Genel Başkanı Lütfi Mestan, Yardımcıları Hristo 
Biserov, HÖH Milletvekili Kamen Kostadinov ve 
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer tarafından 
sunuldu. 

Bayar İlhan’ın antrenmanı olduğu Ridino takımı 
çocuk futbol turnuvasında birinci oldu. Belediye 
Çocuk Merkezi (ODK) 1. ve 2. takımları sırasıyla 
ikinci ve üçüncü yeri aldılar.

Cebel Günü zengin bir spor programıyla kutlan-
dı. Futboldan başka, voleybol, masa tenisi, sat-
ranç, bisiklet ve briç turnuvaları düzenlendi. 
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Mineralni Bani Belediyesi’nde 5 bin yıl önce 
yapılmış eşi benzeri olmayan bir güneş saati 
bulundu. Şimdiye kadar böyle bir saatin sa-
dece Meksiko’da bulunması nedeniyle bulgu 
dünyanın keşfi olarak nitelendiriliyor. Fakat 
Meksiko’daki saat ancak 5 kademeden olu-
şuyor. 
Mineralni Bani’deki saat ise 7 kademelidir. 

Bulguya, bir belgesel çekimi sırasında yönet-
men Maya Vaptsarova’nın ekibi rastladı. 
Vaptsarova, birkaç yıl önce Köstendil’den 

hareket ederek Doğu Rodoplar’a kadar gel-
dikleri ve altın madeni aramaya başladıkla-
rını anlattı. Krumovgrad, Cebel ve İvaylovg-
rad bölgesini araştırdıklarını söyledi. Altının 
genelde siyah kaya olan yerlerde arandığını, 

Mineralni Bani Belediyesi’nde ise bu yerlerin 
Kartal Kayaları, Karakaya ve madenler oldu-
ğunu paylaştı.
Vaptsarova, güneş saatinin eski Traklar dö-

neminden olabileceğini, fakat bu konuda yo-
rum yapmak istemediğini dile getirdi. 
Maya Vaptsarova, “Saatin bulunduğu yere 

gerçekten zor erişilir. İki taş kütlesi arasında 
bulunan çok dar bir geçitten geçiliyor. Hem 
bu yerde çok yılana rastlanıyor, yani uygun bir 
ekipmana sahip olmayan birilerinin bu yere 
erişmesi düşünülemez” diyerek güneş saatini 
görmek isteyenleri uyardı. Birkaç hafta sonra 
televizyon yönetmeni oraya astronomi uzma-
nı olan arkadaşlarını götürmeyi düşünüyor. 
Onlar Eski Traklar’ın güneş saatine ilişkin titiz 
hesaplamalar yapacaklar.                      KH
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Nesebır Yöresel Sergisi Açıldı
Bulgaristan -Türkiye IPA 

Sınır Ötesi İşbirliği Prog-
ramı kapsamında yapılan 
Nesebır ve Edirne'de Sa-
natkarlar Gösteri Merke-
zinde Bulgaristan’ın yap-
tığı el sanatları sergisi 
açıldı.

Bulgaristan tarafının 
yaptığı ürünlerin sergi-
lendiği, el sanatları ser-
gisinin, açılış kurdelesini, 
Edirne Esnaf Odaları Baş-
kanı Emin İnağ, Nesebır 
Temsilcisi Maria Mitreva, 
Burgaz Bölgesel Turizm 
Derneği Başkanı Sonya 
Enilova ve EKTADER 
Başkanı Fikriye Kipriye 
ile birlikte kestiler.

Sergi açılışında bir ko-
nuşma yapan Edirne Es-

naf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Başkanı Emin 

İnağ "Nesebır'dan gelen 
çok değerli partnerleri-

miz ve değerli katılımcı-
lar. Bulgaristan -Türkiye 

IPA Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı kapsamında 
Edirne Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği'nin 
"Nesebır ve Edirne'de 
Sanatkarlar Gösteri Mer-
kezi" isimli projemiz halen 
sürüyor. Bugün yine sergi 
açılışı gerçekleştiriliyor ve 
hayırlı, uğurlu olsun diyo-
rum." Şeklinde konuştu.

Açılışı yapılan serginin, 
Bulgaristan’dan gelen ka-
dınlar yöresel bir şarkı ile 
katılımcıları karşıladılar. 
Bulgaristan’a özgü ek-
mek türlerini katılımcılara 
sunarak bir parça kopa-
rılarak, sergide yöresel 
ürünler ve adetler dam-
gasını vurdu.

                              İHA

Bulgaristan'ın 'altın göl'ü kaldırması Edirne'yi rahatlattı
Bulgaristan'ın, ülkeye 

giriş yapan araçlardan 
aldığı 'altın göl' olarak bi-
linen dezenfeksiyon ücreti 

uygulamasını kaldırması, 
sınır kent Edirne'de mem-
nuniyetle karşılandı.

Trakya Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdür Vekili 
Gürkan Örgel, yaptığı 
açıklamada, şap hastalı-

ğına karşı Kapıkule Sınır 
Kapısı'ndan geçiş yapan 
araçlardan alınan dezen-
feksiyon ücretinin (altın 

göl uygulaması) kaldırıl-
dığını söyledi.

Özellikle tır çıkış işlem-
lerinde aksaklığa neden 
olan uygulamanın kaldı-
rılmasının işlemleri hız-
landıracağını ifade eden 

Örgel, şunları kaydetti:
"Özellikle ikili görüşme-

lerde en çok dile getirilen 
sorunlardan biri de bu 
dezenfeksiyon uygulama-
sıydı. Çünkü dezenfek-
te çukuruna doldurulan 
ilaçlı suya giriş-çıkış için 
belli bir bedel ödeniyordu. 
Küçük araçlardan 3 avro, 
tırlardan 10 avro alınmak-
taydı. Araç sahipleri tüm 
para verdiğinde onu boz-
mak ve para üstü vermek 
için belli bir zaman kaybı 
yaşanıyordu. Yıllık 7 mil-
yon liralık gelir elde eden 
ve uzun süredir bu uygu-
lamadan vazgeçemeyen 
Bulgaristan, sonunda uy-
gulamayı kaldırdı. Haksız 
şekilde alınan paranın 
alınmamasıyla gümrük 
işlemlerimiz daha rahat 
olmaya başladı, ekono-
mik yönden de yolcular 

rahatladı."
Edirne Esnaf ve Sanat-

karlar Odası Birliği Baş-
kanı Emin İnağ da uygu-
lamanın kaldırılmasında 
gecikildiğini söyledi.

İnağ, asıl sorunun vizede 
yaşanan sıkıntılar olduğu-
nu vurgulayarak, "Yıllardır 
biz komşularımızdan bu 
tür gereksiz ücretler talep 
etmiyoruz. Bulgaristan'ın 
bu yanlış kararından dön-
mesi bir jest olarak algı-
lanabilir. Ama Bulgaristan 
asıl jesti vize serbestliği-
ni getirerek yapmalıdır. 
Atılan bu küçük adımın 
daha da büyüyerek vize 
olayının kalkması en bü-
yük temennimizdir" diye 
konuştu.

Özellikle Bulgaristan 
hattından Avrupa'ya yük 
taşıyan tır şoförleri de uy-
gulamanın kaldırılmasının 
sevindirici olduğunu kay-
detti.                         AA

Bulgaristan’daki yabancı yatırımlarda Yunanistan birinci
Sofya Mali ve Ticari 

İşler Ofisi tarafından Ni-
san ayında yayınlanan 
bültende, 2013 yılının ilk 
2 ayında Bulgaristan’a 
yapılan en büyük di-
rekt yabancı yatırımların 
Yunanistan’dan olduğu 
ortaya çıktı.

B u l g a r i s t a n  M e r -
kez Bankası’nın res-
mi raporunda 2013 yılı 
Ocak – Şubat aylarında 
Bulgaristan'a yapılan di-
rekt yabancı yatırımların 
40 milyon 500 bin euro 
olduğu açıklanırken, ve-

rilere göre geçen yıl aynı 
dönemde 524 milyon 300 
bin euro’yu bulan yaban-
cı yatırımlarda yüzde 92 
oranında düşüş yaşandı.

Buna rağmen bu yılın ilk 
iki ayında Yunanistan’dan 
Bulgaristan’a 9 milyon 
400 bin euro’luk yatırım 
yapıldığı ortaya çıkar-
ken, Bulgaristan’a yapı-
lan yabancı yatırımlarda 
Yunanistan’ı 7 milyon 900 
bin euro ile Lüksemburg, 
6 milyon 700 bin euro ile 
Rusya ve 6 milyon 100 
bin euro ile Avusturya ta-

kip etti.
Diğer taraftan Yuna-

nistan İstatistik Kurumu 
ELSTAT’ın 2009-2012 
yılları için revize edilmiş 
verilerine göre, 2012 yı-
lında Yunanistan’dan 

Bulgaristan’a yapılan ih-
racat hacminin (petrol 
ürünleri de dahil olmak 
üzere) 1 milyar 500 mil-
yon euro’yu bulduğu ve 
%18 artış kaydettiği belir-
lendi.                        KH

Eşi benzeri olmayan 
çok eski bir güneş 

saati bulundu
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Fırsat ve Bereket Mevsimi, Mübarek Üç Aylar
Değerli Dostlar! Muhte-

rem Din kardeşlerim!
Yeni bir manevi mevsi-

mi idrak etmek üzereyiz! 
Üç Aylar diye bilinen Mü-
barek:  Receb, Şaban ve 
Ramazan ayları. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) “ 
Receb Allah’ın ayı, Şa-
ban benim ayım ( Allah’ın 
Peygamberinin), Rama-
zan ümmetimin ayıdır” 
buyurur. Dua olarak ta 
“ Allahümme barik lenâ 
fi Receb’e ve Şaban ve 
belligna ramazan” buyu-
rurlar. Mealen “Allah’ım 
Receb ve Şaban’ı bizle-
re mübarak eyle ve biz-
leri ramazana ulaştır”. 
Rotamız belli Ramazan! 
Evveli rahmet, ortası 
mağfiret, son on günü 
de cehennem ateşinden 
azat olma vesilesi olan 
ramazan, On bir ayın 
sultanıdır, diğer ayların 
ağabisidir, modeldir!
Muhterem kardeşlerim! 

Nuh peygamberimizin 
(a.s) 950 sene yaşadığı 
bildirilir ( Ankebut su-
resi – ayet 14). O’nun 
Allah’ın elçisi olmasıyla 
beraber - böylesi uzun 
bir ömür sürdürüp, iba-
det ve taatle nail oldu-
ğu cennete, bizler bu 
kısa ömrümüzle nasıl 
nail olabilir sorusuna 
Allah’ın rahmet ve ina-
yetiyle diyor ve bu lütuf 
gecelerini zikrediyoruz. 
Kadir Gecesi’nin fazileti 
hakkında Yüce Allah “ 
1000 aydan daha hayır-
lıdır” müjdesini veriyor ( 
Kadir Suresi) – yani Ka-
dir Gecesi (öyle bir gece 
ki!) 83 yıllık bir ömre be-
del! Bundan dolayıdır ki 
islam’da felsefe “ Beynel 
havfi verrecadır” – korku 
ile ümit arasında bir den-
ge. Ben cennetliğim hiç 
birimiz diyemeyiz – ümit-
varız, dinimizin ilkelerini 
uygulamaya çalışıyoruz 
– bundan dolayı Yüce 
Allah’ın rahmetinden, 
Peygamberimizin Şefa-
atinden ümitvarız! Hz. 
Ömer “ Cennette bir ki-
şilik yer var deseler, O 
bir kişi ben olmalıyım 
der, cehennemde bir ki-
şilik yer var dense Aman 
Allah’ım muhafaza et du-
asıyla endişe ve korku 
içinde olurum” diyor.
Yeryüzünün halifesi, 

eşrefi mahluk “ Hz.İnsan” 

ın hayatı değişkenlik arz 
ediyor. Tek düze devam 
etmiyor! İnişli- çıkışlı, 
kimi zaman pozitif, kimi 
zaman negatiflerle im-
tihana tabii tutuluyor! 
İnsan hayatını Allah’ın 
rızasını kazanmaya ve-
sile olarak değerlendir-
diği, Cennette Hz. Pey-

gambere komşu olma 
arzusuyla iştiyak duydu-
ğu ve hayatını imtihan 
penceresinden algıladığı 
ve Yüce Allah’a Tevekkül 
ettiği zaman, sorunlarına 
meydan okuyabiliyor...
Hz. Aişe annemiz (r.a), 

“Sevgili Peygamberimi-
zin (s.a.s) Receb ve Şa-
ban aylarında peş peşe 
oruç tuttuğu gibi, günler-
ce de peş peşe oruç tut-
madığı zamanlar oldu-
ğunu” ifade eder. Receb 
ve Şaban ayları bir ma-
nada on bir ayın sultanı 
“Ramazan’a” hazırlık 
mesabesindendirler. 
Değerli Kardeşlerim, 

“Üç Aylar esnasından 
idrak edeceğimiz Müba-
rek gecelerimizin anlam 
ve önemini ana hatlarıy-
la hatırlayalım”.
Receb Ayının ilk per-

şembeyi cumaya bağla-
yan gece “ Regaip Kan-
dilidir”. Yani helal daire-
de “ Arzularımızın,istek 
ve rağbet ettiklerimizin ” 
gerçeğe dönüşeceği ge-
cedir .Dualarımızın kabul 
edileceği müstesna bir 
gecedir, Regaip kandili. 
Yüce Allah’ın yeryüzü 
semasına seslenerek, 
kullarına her zaman-
kinden daha büyük bir 
rahmetle “ Yok MU” diye 
nida eylediği “ olmazsa 
olmazların – tahakkuk 

edeceği” gece. “Yok mu 
hasta olan şifa vere-
yim”. Yok mu fakru za-
ruret içinde olan bolluk,  
bereket ihsan edeyim... 
yok mu? Dua ve niyaz 
gecesidir. Bizi Allah ka-
tında değerli kılan da du-
alarımızdır! Bol bol dua 
edelim, kendimiz, ebe-

veynimiz, kardeşlerimiz 
ve bütün insanlık için!
Receb Ayının 27. gece-

si  Mirac gecesidir .
Hüzün yılını yaşayan 

Peygamberimizin, ilahi 
yolculukla huzur ve seki-
neye kavuştuğu ve Üm-
metine Felah’ı getirdiği 
müstesna bir gece.
Yıl Hüzün yılı! Peygam-

berimizin (s.a.s) vefalı 
eşi, kadınların en hayır-
lısı Annemiz Hatice’nin, 
Hakkın rahmetine ka-
vuştuğu, Peygambe-
rimize ve Sahabesine 
h imaye nok tasında 
büyük hizmetleri olan 
Ebu Talib’in vefat ettiği 
yıl...ve Mirac Kandili!!! 
Peygamberimizin(s.a.s), 
Cebrail (a.s.) ile birlikte 
Mescidi Haramdan (Ka-
beden ), Mescid-i Aksa-
ya (Kudüs) ve Oradan 
katı ilahiye yapılan muci-
ze bir yolculuk. Peygam-
berimizin Yüce Allah’a 
selam ve dualarını arz 
etmesi, Yüce Allah’ın 
peygamberine mukabil 
selamlarını arz etmesi ve 
İslam toplumu için esen-
lik niteliğinde “ Tehıyyat 
duası”, Beş Vakit nama-
zın farziyeti, Amenerra-
sulu Aşr-ı Şerifi ( Baka-
ra Suresi Son iki ayeti 
285-286) ve Allah’a şirk 
koşmamış “Tevhid” aki-
desiyle hayatını idame 

etmiş olanların (er veya 
geç) Cennete gideceği-
ne dair, Peygamberimi-
zin (s.a.s) Şahsiyetinde 
Ümmetine müjdelerin 
verildiği güzide bir gece. 
Müslüman’ın ihtiyaç duy-
duğu, özlemini çektiği 
Cennet ve Cemalüllah’ın 
en mühim anahtarı şüp-

hesiz ki Namazdır. Na-
maz Kulun haleti ruha-
niyesini yaratanına arz 
etmesidir. Müslümanın 
nurudur! Erdemin men-
bağıdır (Kaynağıdır). 
Müslümanın Miracıdır 
Namaz! Yüce Allah Ha-
bibinin (s.a.s) Hüzünlü 
döneminde, Teslimiyet 
ve Tevekkülüne Karşılık, 
ilahi yolculuk ve esenlik-
le ödüllendiriyordu...

Ve sizler! Sıkıntıda 
mısınız? Eşiniz mi ve-
fat etti? Değerleriniz mi 
çiğnendi? Yolunda seyr 
etmeyen olaylar mı var? 
Sabırlı olun, Tevekkül 
edin, Allah’a sığının 
...Allah Kendisinden 
Hakkıyla İttika edenlere 
(korkanlara) Çıkar yollar 
sunar... Siz de mi Allah 
katında yükselmek ister-
siniz? Ne güzel! Hakkı-

nızdır! Yükseliş Namazla 
oluyor, samimi bir na-
maz, içten bir niyazla...
Şaban Ayının nisfı (Ya-

rısı) olan gece Beraat ge-
cesidir. Mirac kandilinde 
Cenneti gördüğü halde 
orada kalmayan “ Üm-
metim” diyerek Ümmetini 
tercih eden ve Ukba ale-
minde şefaat etmeyi ar-
zulayan Peygamberimiz. 
Şaban Ayının 13. gecesi  
Ümmetim Ya Rabbi, diye 
dua etti, ağladı, sızladı... 
Mevlam Ümmetinin 3/1’e 
şefaat edersin buyurdu. 
Hayır Ya rabbi yetmedi  
Ümmetim  diye 14. gün 
duaya devam etti.... 3/2 
denildi. Hayır! Taifte taş-
lanan, kan revan içinde-
kalan Peygamber “Ben 
imha değil, ihya Pey-
gamberiyim” diyordu...
ve “Onları affet Allah’ım 
sana ve Peygamberine 
karşı bilgisizlikten do-
layı saygısızlık ettiler“ 
diyordu, taşlandığı hal-
de onlara azap değil-af 
istiyordu.O (s.a.s) Rah-
met Peygamberidir ve 
Allah kendisine Beraat 
gecesinde “ bütün Üm-
metine Şefaat hakkı 
verdi” – Şefaat-ı Uzma. 
Beraat ayrıca – suçtan, 
borçtan ve günahtan 
kurtulma gecesidir. Mev-
lam bizleri arınanlardan 
eylesin!
Regaip’ten, Mi’rac’a, 

oradan Beraat’e... ve 
Peygamber öğretisiy-
le “Allah’ım Receb ve 

Şaban’ı bize mübarek kıl, 
Ramazana ulaştır”. Her 
geçen gün daha büyük 
coşku ve heyecan idrak 
ederek! On bir ayın sul-
tanı adeta sultanlara ya-
rışır bir biçimde gelecek, 
o’nu her mübarek gece 
müjdeliyecek, hazırla-
nın ramazana mesajı-
nı verecek! Ve derken 
1000 aydan hayırlı Kadir 
Gecesi Ümmete bahşe-

dilecek! Adeta kader 
gecesi olarak! Aslında 
Peygamberimizin ilk 
idrak ettiği ve ihyasını 
Hira Mağrasında yaptı-
ğı mübarek gece Kadir 
Gecesidir. 40 yaşınday-
dı Hz. Muhammed, Hira 
Mağrasında üzlete çe-
kiliyor - muhasebesini 
yapıyor, taat ve ibadet-
te bulunuyordu... Ceb-
rail (a.s) O’na Nübüv-
vet mührünü ve Alak 
Suresinin ilk 5 ayetini 
getirdi (Peygamberliği-
ni). Allah’ın Habibi ve 
Elçisi Hz. Muhammed, 
Peygamberlerin sonun-
cusudur! Kadir Gecesi 
bu kadar önemli! Hz. 
Muhammed’e Peygam-
berlik, O’nun Şahsında 
Ümmetine de Varislik 
verildi. Kur’an ve Hadisi 
şerifler.
Peygamberimiz “ Kadir 

gecesini son 10 günde 
ve tek günlerde bekle-
yin” müjdesini verirler. 
Daha güzel ihya etme 
adına da kendileri son 
on günde “ İtikafa” gi-
rerlerdi (camiide kalır-
lar, daha yoğun ibadet 
ederlerdi).
Her gecesini Kadir 

Gecesi gibi ihya eden 
bir peygamber (s.a.s) 
mübarek gecelere yö-
nelik özel bir dua öğret-
memiştir. Yatsı namazı 
sonrasında istirahata 
çekilen Peygamberi-
miz, her gece ibadet 
için kalkarlar 2-8 reka-
at Teheccüt namazı kı-
larlardı. Ve “ Kim yatsı 
namazını cemaatle kı-
larsa gecenin yarısını 
ibadetle geçirmiş, sa-
bah namazını da cema-
atle kılan bütün geceyi 
ibadetle geçirmiş gibi 
sevaba nail olur” müj-
desini vermişlerdir.
Değerli Kardeşlerim!
Mübarek Üç Aylarımız 

hayırlı olsun, hayırlara 
vesile olsun. Mevlam 
hakkıyla mübarek Üç 
Ayları ihya etmeyi ve 
layıkıyla Bayramın se-
vinç ve neşesine nail 
olmayı nasip etsin. Her 
bir günümüzü, ömrü-
müzün son günüymüş 
gibi ihya etmeyi lütfet-
sin. İnsanlığın barışına 
vesile kılsın!
Kalbi dualarlar 

Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü

Mübarek gün ve gecelerimizin 
kronolojik bilgisi:

11.05.13 -Üç Ayların başlangıcı
16/17.05.13- Regaip Kandili
5/6.06.13 - Mirac Kandili
23/24.06.13- Beraat Gecesi
09.07.13 - Ramazan’ın Başlangıcı
3/4.08.13 - Kadir Gecesi
08-10.08.13 Ramazan Bayramı Günleri



 8

Кърджали Хабер
  22 Май  2013  Сряда - Година:VII  Брой:19 (183)  Цена 0,50 лв.  www.kircaalihaber.com  İSSN 1313-6925

      
    Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET;  Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Fevzi Ehliman, Nilgün Ahmet;  
  Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı; Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, dfis 10 ;  Tel.: 0361/ 52 715;  e-mail: kircaalihaber@gmail.com    
 
 Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕД ;  Зам. гл. редактор: Дурхан Али ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспондент в Гърция - Ибрахим Балталъ.     

Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;  Каталожен № 2454 ;    ISSN 1313 - 6925 
  Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД»  гр. Кърджали 

Başkonsolos Şener Cebeci Türkçe dil kursunu 
bitirenlere sertifikalarını sundu

Pazarcık ilinin Sırnitsa kasa-
basında düzenlenen bir törenle 
iki aylık Türk dili kursunu başa-
rıyla tamamlayanlara sertifika-
ları sunuldu. 

Smolyan şehrinde faaliyet 
gösteren Rodop Dostluk ve 
Kültür Paylaşım Derneği tara-
fından düzenlenen kurs iki ay 
sürdü ve yaklaşık 25 Müslüman 

Pomak Türkü katıldı. 
Heyecan dolu törende Sır-

nitsalı soydaşlar sertifikalarını 
T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın 
Şener Cebeci’den aldılar.

Rodop Dostluk ve Kültür Pay-
laşım Derneği Başkanı Magda-
lena Zaimova kursla ilgili Kır-
caali Haber gazetesine şunları 
söyledi: ”Sırnitsa kasabasında 
yaşayan Müslüman Pomak 
Türklerine yıllarca uygulanan 
baskılar sonucu Türk dilini 
unutmuş durumdalar. 
Türkiye’de çok sayıda akra-

baları bulunan soydaşlarımız 
oradaki akrabalarıyla anlaş-
malarında büyük zorluk ya-
şamaktadır. Onun için böyle 
kursların düzenlenmesinde 
ihtiyaç olduğunu gördük. İki 
ay önce başladığımız kurslara 
büyük ilgi vardı. Ancak aynı ka-

sabadan olup İstanbul’da öğre-
timini görmüş Atice öğretmen 
25 kişilik bir gruba Türk dilini 
öğretebileceğini söyledi. Kurs 
çok başarılı geçti. Buradaki 
kardeşlerimiz bundan sonra 
Türkiye’deki akrabaları ile iyi 
bir diyalog kurabileceklerine 
inanıyorum. Kursları bitirenle-
re Çanakkale gezisi düzenle-
meyi düşünüyoruz. O bölgede 
çok sayıda akrabalarımız var. 
Kurslar önümüzdeki aylarda 
devam edecek.” 
Rodop Dostluk ve Kültür Pay-

laşım Derneği bundan önce de 
bazı köylerde Türk dili kursları 
düzenlemişti. KH

Türkiye Bursları kapsamında lisans 
eğitimi için başvurular başladı

2013-2014 dönemi Tür-
kiye Bursları kapsamında, 
Türkiye’de lisans eğitimi 
görmek isteyen yabancı 
öğrencilerin başvuruları 6 
Mayıs 2013 tarihi itibariyle 
alınmaya başlamıştır. Baş-
vurular, son tarih olan 6 
Haziran 2013 tarihine dek 
www.turkiyeburslari.org 
uzantılı internet sayfasın-
dan “online” olarak yapı-
labilmektedir. Konu hak-
kında ayrıntılı bilgi keza 

www.turkiyeburslari.
org adlı internet sayfasın-

da yer almaktadır.
              Kırcaali Haber

Sofya'da "Konstantinopolis–
İstanbul" Fotoğraf Sergisi
Bulgaristan’da, Osmanlı Devleti’nin 1453’te İstanbul’u fet-

hini ve Bizans İmparatorluğu’nun sonunu konu alan seminer 
ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

“Konstantinopolis 1453: Dünyaların Değişimi” adlı seminer, 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’nin desteği ile Balkanistik ve 
Trakoloji Enstitüsü tarafından başkentte düzenlendi.

Seminere katılan Bulgar akademisyenlerden Snejana 
Rakova, İstanbul’un fethedildiği dönemde Balkanlar’da 
Osmanlı’ya karşı direniş ve düşmanlık duygularının etkili 
olduğunu ancak günümüzde bölgede büyük bir ticari ve kül-
türel etkileşim yaşandığını dile getirdi.

Seminerin ardından, Sofya’daki bir sanat galerisinde 
“Vizantion–Konstantinopolis–İstanbul” adlı fotoğraf ser-
gisi düzenlenirken açılışı, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Mustafa Yurdakul yaptı. Yurdakul, açılışta, 
İstanbul’un kültürel zenginliğinin dünyada milyonlarca kişinin 
ilgisini çektiğini belirterek, “İstanbul’u bir Türkiye vatandaşı 
olarak farklı bir şekilde görüyorum. Bu muazzam şehri gö-
ren turistlerin aldığı farklı zevkten ben de büyük mutluluk 
duyuyorum” dedi.

Sergide, sanatçı Plamen Şulikov’un fotoğrafları ile 
İstanbul’un tarihi zenginliği ve çağdaş yüzü tanıtıldı. KH


