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Yeni Hükümette HÖH’ten 3 Bakan
Bulgaristan parlamentosu Plamen Oreşarski
hükümetini onayladı.
Yaklaşık 5 saat süren
t a r t ı ş m a l a r s o n r a sı
Oreşararski'nin sunduğu
kabine güvenoyu aldı.
Başbakan oylamasında
217 milletvekili oy kullanırken GERB partisi 97
kişiyle 'hayır', Bulgar
Sosyalist Partisi (BSP)
ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) toplam
120 milletvekiliyle 'evet'
dedi. Milliyetçi 'Ataka'
partisi ise oy kullanmadı. Kabine ise 119 'evet',
98 'hayır' oyu ile kabul
edildi.

Oturumun başında karar yeter sayısı için HÖH
ve BSP haricinde bir milletvekilinin daha Genel
Kurul'a girmesi gerekiyordu. Milliyetçi Ataka
partisi Başkanı Volen
Siderov, yoklamada yer
alarak güven oylamasının yapılmasını sağladığını açıkladı. Milli sorumluluk duygusuyla hareket
ettiğini belirten Siderov,
kabineye muhalif olduğunu ve gelecekte de
tavrını değiştirmeyeceğini belirtti.
Eski Başbakan Boyko
Borisov, Ataka'yı da içine alan üçlü bir koalisyo-

nun söz konusu olduğunu öne sürdü. BSP lideri
Stanişev'e seslenen Borisov, kendisinden talep
edildiği takdirde yeni hükümetin kurulması için
destek vermek istediğini,
fakat bunun yapılmadığını belirti. Mali istikrarsızlık döneminde başbakan
olmanın çok zor olduğu-
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nu aktaran Borisov, "Bir
hükümetin kurulması,
hiç yoktan iyidir. Ataka
ve HÖH birbirlerine yararı olan oluşumlardır.
Aralarında bağlantı söz
konusu." diye konuştu.
HÖH lideri Lütvi Mestan ise Oreşarski hükümetini destekleyeceklerini belirterek, yarın tekrar

seçime gidilmesinden
daha tehlikeli bir senaryo olmadığını aktardı.
Bulgaristan'ın istikrarı ve
Avrupai gelişmesinin hiçbir şeyden daha değerli
olamayacağını vurgulayan Mestan, yeni hükümet üyelerine seslenerek, "100 gün değil, 100
saniye toleransı bile size

Başkan Hasan Azis: “Kırcaali, Avrupa’nın
en yeşil şehirlerinden biri olacak”
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis yeni
Kuzey Arpezos Parkı’nda
düzenlediği brifingde,
“24 aya kadar Kırcaali’de
Kuzey Arpezos Parkı
projesinin 3.aşaması da
gerçekleştirilmiş olacak.
Böylece yeni kurulacak
50 dekara yakın park alanıyla Kırcaali Avrupa’nın
en yeşil şehirlerinden biri
olacak” diye kaydetti.
Kırcaali Belediyesi parkın genişletilmesine ilişkin Bölgesel Kalkınma
ve İskan Bakanlığı ile
5 milyon leva tutarında
bir proje sözleşmesi imzaladı. Proje, Bölgesel

Kalkınma Operasyonel
Programı gereğince finanse ediliyor. Kırcaali
Belediyesi, kendi payı
olarak yüzde 5 oranına
kadar finansman sağlıyor. Yeni parktan başka,

proje kapsamında toplam
35 dekar kaldırımların
onarım ve yeniden yapılandırılması, ayrıca 620
metre bisiklet yolu kurulması da öngörülüyor.

Devamı 5’de

çok görecekler. Sayın
Oreşarski, sizden mucizevi kararlar beklenmeyecek, mesihler tarihte
kaldı. Bu yüzden insanlar sizden reel adımlar
bekleyecek." dedi.
Plamen Oreşarski, hükümet dönemi sonunda
belki zengin olmayacaklarını, fakat amaçlarının
her vatandaşın ümit ışığını görüp, kendi refahı
için çalışarak toplumun
refahını da yükseltebileceklerini anlamaları
olduğunu belirtti. Bir iki
hafta tolerans isteyen
Oreşarski, "Daha sonra
her bir bakanın kendi
hedeflerini açıklamalarını rica edeceğim. Görev
kolay değil, fakat önemli
olan gidişatın değiştirilmesidir." dedi.
HÖH'ten 3 Bakan
Hak ve Özgürlükler Hareketi, hükümette 3 ismi
bakan olarak bulunduracak. Çalışma ve Sosyal
Bakanı Hasan Ademov,
Gençlik ve Spor Bakanı
Mariyana Bençeva, Çevre Bakanı İskra Mihaylova kabinede yer alacak.
1953 yılı İsperih doğumlu Ademov, son 4
dönemde mecliste milletvekili olarak yer aldı.
Kendisi aynı zamanda
bakanlar kurulundaki en
yaşlı isim olarak göze
çarpıyor.
Plamen Oreşarski
kimdir?
1960 doğumlu olan
Plemen Oreşarski mali
uzman olarak siyasete
atıldı. 1997-2001 döneminde Demoktrat Güçler Birliği hükümetinde
maliye bakan yardımcılığını yaptı. 2005'te üçlü
koalisyon hükmetinde
maliye bakanı oldu. Oreşarski, evli ve bir çocuk
babası.

cihan
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1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ
Metin EDİRNELİ
Türk-Bulgar ilişkileri, bütün ülkeler arası ilişkiler
de olduğu üzere koşullara ve çıkarlara bağlı olmuştur. Buna bağlı olarak
da inişli çıkışlı bir çizgi izlemiştir. 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren kötüleşen ilişkiler, 2. Balkan
Savaşı sonrasında farklı
bir mecraya girmiştir. Konuyla ilgili olarak gazeteci
Sayın Rıdvan Tümenoğlu
şunları söylemektedir:
“Bulgaristan dört komşusundan üçü ile düşman olarak savaşıyor
ve geç mi şten gelen
ciddi sıkıntıları var. İşte
Romanya’yla Doburca
bölgesiyle ilgili bir beklentisi var kaybeden tarafta Sırbistan’la yine o
dönemin Sırbistan’ıyla
Makedonya işlerinde
ciddi bir sıkıntısı var yine
Yunanistan’la hem Batı
Trakya hem Makedonya
konusuyla ciddi sıkıntıları
var. Birinci Dünya Savaşından sonra komşuları
içinde Bulgaristan’ın dost
en azından dost olarak
görebileceği savaşmadığı tek ülke Türkiye.”
Evet, eski müttefikleri
Yunanistan, Sırbistan ve
Romanya artık Sofya’nın
düşmanlarıdır. Doğal olarak Bulgaristan için tek bir
seçenek kalmıştır. Eski
düşmanı Türklere yaklaşmak. Bulgaristan Krallığı
İstanbul Başkonsolosu
Todor Markov, konu hakkında şu düşünceleri dile
getirmektedir:
“Savaş yüzünden öteki
komşularımızla olan ilişkilerimiz ve etrafımızda
teşkil ettikleri düşman
ç ember koşullarında
bize ancak doğu yönünden soluk alabileceğimiz
tek bir kapı kalıyor. Bu da
pek çok defa bize karşı
iyi tutumunu sergileyen
Türkiye’dir.”
Seçeneksizlik ve zoraki dostluk… Üç tarafı
düşmanlarla çevrili olan
Bulgaristan’ın Türkiye’ye
yaklaşmak, Tür klere
dostluk kurmaktan başka bir çaresi yoktur. Hele
işin içine bir de kaybedilen toprakların geri

alınması girince… Böyle bir durumda gerekli
olan tarafsızlıktan çok
dostluktur. Çünkü söz
konusu olan birden fazla
düşmanla mücadeledir…
Bunun ne demek olduğunu Bulgaristan bizzat,
İkinci Balkan Savaşı’nda
3 ülkeyle birden savaşarak yaşamıştır. Doğal
olarak kaybettiği toprakları, özellikle de sıcak denizlere çıkışını sağlayan
Batı Trakya’yı geri alabilmesi, bir daha o “ulusal
felaketi” yaşamamsı için
İstanbul’un dostluğuna
ihtiyacı vardır. Tarafsızlığına değil…
Gelişmelerden Osmanlı Devleti ve Türkler de
memnundur. En azından
şimdilik batı sınırındaki
komşularından birinin
düşmanlığından kurtulmuştur. Doğal olarak en
azından şimdilik sadece
bir ülkeyle savaşmak zorunda kalacaktır. İki ülke
arasındaki dostluk ve
işbirliği 6 Eylül 1915’te
imzaladıkları Sofya Anlaşmasıyla yeni bir boyut
kazanır. Prof. Dr. Yusuf
Sarınay ortaya çıkan bu
işbirliği ve dostlukla ilgili
olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu süreçte 1915’te iki ülke arasında ittifak imzalanarak
birinci dünya savaşında
kader birliği yapılmıştır.
Bu savaşın sonunda hem
Osmanlı devleti hem de
Bulgaristan savaştan
mağlup olarak çıkmış ve
aynı kaderi paylaşmışlardır.”
Evet, savaşın başında
çıkarları için kader birliği
yapan iki ülke, savaş sonunda da yine aynı kaderi
yaşarlar. Ancak bu sefer
yaşanan, yenilgi, işgal ve
perişanlığın; kısaca her
anlamda tükenmişliğin
yarattığı zorunlu kader
birliğidir. Hem Sofya hem
de İstanbul, kaybettikleri
toprakları geri alabilmek
amacıyla ortak düşmanlara karşı aynı cephede
Birinci Dünya Savaşı’na
girerler. Peki, ama beklediklerini, umduklarını
buldular mı?
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Birinci Dünya
Savaşı’nda aradıklarını bulamazlar. Dahası,
“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da
olurlar. Bırakın kaybettiklerini geri almayı ellerindekileri bile kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Şimdi ellerinde
kalan son toprak parçası, vatanları da tehli-

ke altındadır. Kaderleri
emperyalist devletlerin
iki dudağı arasındadır.
Peki, savaşta ve sonrasında kader birliği yapan
iki ülke ve ulus arasında
işbirliği ve diplomatik ilişki ne durumdaydı?
Versay Sistemi… Galiplerin Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyayı
yeniden biçimlendirmeye
çalıştıkları düzenin adı…
Evet, Birinci Dünya Savaşı sonunda galip ülkeler
yani müttefikler, dünyayı
çıkarları doğrultusunda
yeniden şekillendirirler.
Mağlupların galiplerle
olan ilişkisi kadar onla-

Bulgaristan’daki çıkarlarını İspanya; Bulgaristan’ın
Osmanlı Devleti’ndeki çıkarlarını ise İsveç büyükelçiliği takip edecektir.
Aslında bu, iki ülke ilişkilerinde milattan başka
bir şey değildir. Çünkü
bu yasaklama ile iki ülke
arasındaki ilişkilerin seyri değişecek, resmi ilişkilerin yerini gayrı resmi
ilişkiler, İstanbul’un yerini de Ankara alacaktır. Kısaca iki ülke ve iki
ulus kaderlerini yeniden
birleştireceklerdir. Hem
de müttefik ülkelerin hiç
ummadıkları şekilde.
Peki, ama neden? Buna

yaşanan var olma savaşı
ülkeyi ve insanını bitirip
tüketmiştir. Nüfus azalmış, yaşanan sürgünler
nedeniyle milyonların
iskânı sorunu ortaya çıkmış, açlık ve sefalet her
tarafı sarmıştır. Hiç kimse
ertesi gün güneşin doğuşunu görüp göremeyeceğinden emin değildir.
Kısaca yarın diye bir şey
yoktur, yaşanan sadece
o andır.
Bir tarafta galipler ve
diğer tarafta mağluplar… Yani bir tarafta kendilerine kesilecek faturayı
ödemeyi bekleyen bitmiş,
tükenmiş durumdaki Tür-

rın birbirleriyle olan ilişkilerini de belirlerler. Bu
konuda yaptıkları ilk iş,
birbirleriyle olan resmi
yani diplomatik ilişkilerini kesmek olur. Doç. Dr.
Esra Sarıkoyuncu Değerli
konu ile ilgili olarak şöyle
bir değerlendirmede bulunmaktadır:
“Birinci Dünya Savaşı
sonrasında Almanya’nın
müttefiki olarak yenik çıkan Osmanlı devleti 30
Ekim 1918’de Mondros’u,
yine ha keza Bulgaristan
da Selanik anlaşması
29 Eylül 1918 de tarihli
Selanik anlaşması imzalamak zorunda kalmıştı.
Bu anlaşmalar hem iki
ülkenin de siyasi gücünü
tamamen askeri gücünü
tamamen ellerinde almak
kalmayıp aynı zamanda
müttefiklerinde birbirleriyle temasıyla yasaklayan anlaşmalardı.”
Evet, artık müttefiklerin birbirleriyle doğrudan
diplomatik ilişki kurması
artık yasaktır. İki ülke
bunun yerine savaşa
taraf olmayan üçüncü
ülkeler aracılığıyla ilişkilerini yürütebileceklerdir. Osmanlı Devleti’nin

yanıt vermek için gelin isterseniz önce iki ülkenin
ekonomik, siyasi sosyal
durumuna bakalım. Konu
ile ilgili olarak Doç. Dr.
İbrahim Yalımov şunları
söylemektedir:
“Tabi savaş sona erm ezd e n b i r a z ö n c e
Bulgaristan’da gerilim
artıyor, Vladaya ayaklanması diye ayaklanma
başlıyor. Ordu, güneybatı Bulgaristan’dan yola
çıkan, işte orada Sofya
yakınlarında Vladaya’ya
kadar geliyor. Fakat ayaklanma başarısız. Eee
ekonomi çökmüş, hatırımda kaldığı kadarıyla o
zaman ki sanayi işletmelerinin %30’u tamamen
çalışmaz duruma gelmiş,
ötekilerinin de üretimi
azaltılmış. Toprağın büyük bir kısmı işlenilmiyormuş. Aynı zamanda biraz
kuraklık olmuş o yıllarda,
çiftçiler bir zor duruma
düşmüş şimdi tam net
olarak size söyleyemem,
fakat açlıktan, ne bileyim
hastalıktan ölenlerin oranı artmış.
Aslında Türkiye’de de
değişen bir şey yoktur.
Yaklaşık son iki asırdır

kiye ve Bulgaristan diğer
tarafta ise ellerini ovuşturan müttefikler… Bulgaristan ve Türkiye’nin galip devletler ve işbirlikçileri Yunanistan’la tek tek
mücadele etme şansları
yoktur. Bir taraftan çökmüş ekonomilerini ayaklandırmak diğer taraftan
da kendilerine fatura edilen savaş tazminatlarını
ödemek zorundadırlar.
Kısaca her iki ülke de
madden ve manen çökmüş durumdadır. Doğal
olarak güçlerini birleştirmek ve birbirini desteklemekten başka çareleri
yoktur. Peki, bu işbirliğinden tarafların çıkarları
nelerdir? Bulgaristan ve
Türkiye’nin ya da başka
bir deyişle Bulgarların ve
Türklerin bu dostluktan,
dayanışmadan beklentileri nedir? İsterseniz bu
konuya geçmeden önce,
olayı daha iyi kavramak
ve anlamak için Aleksandır Stamboliyski’yi tanımaya, onun siyasal kişiliğini ve dış politika anlayışını ortaya koymaya
çalışalım. Kimdir bu ünlü
Bulgar devlet adamı?
Aleksandır Stamboliys-

ki, 1879’da Pazarcık’ın
Slavovitsa yani Yanıkbayır köyünde dünyaya
gelmiş fakir bir çiftçi çocuğudur. Doğal olarak
yaşamında köylülerin ve
çiftçilerin çok büyük yeri
vardır. Almanya’da ziraat
eğitimi almış, sonrasında her zaman köylü ve
çiftçiyle iç içe olmuştur.
Onların sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, çözüm
yolları aramıştır. Gençlik yıllarında siyasetle
yakından ilgilenmiş, bir
iddiaya göre de İttihat
Terakki’nin toplantılarına katılmıştır. Konu ile
ilgili olarak yine Doç. Dr.
İbrahim Yalımov’un sözlerine kulak verelim:
“Aleksandır Stamboliyski Bulgaristan tarihinde demokratik bir
çiftçi lideri olarak ortaya
çıkıyor ve bilimsel deyimle, agrar ideolojinin
temsilcisi ve bu ideolojiyi oluşturan, geliştiren
bir kimse… İdeolojisi,
siyaseti, demokratik…
Demokrasiyle, şunu
da şunu da görüyorum
Bulgaristan halkının
çoğunluğu köylüdür.
Öyleyse Bulgaristan’da,
Bulgaristan’ın iç ve dış
siyaseti bu köylünün çıkarlarını göz önünde bulundurmak zorundadır.”
A l e k s a n d ı r
Stamboliyski’ye göre,
ezilen kesimlerin, özellikle de köylülerin sorunlarının çözümü savaşsız
ve barışçıl bir dünyadan
geçmektedir. Doğal olarak savaşa karşı çıkılması gereken bir olgudur.
Düşüncesini eyleme dönüştüren Stamboliyski,
savaş karşıtı mücadelesi
nedeniyle 1915’de hapse
atılır ve idamla yargılanır.
Ancak 1918’de, askeri isyanı yatıştırması için serbest bırakılır. Bu, Stamboliyski açısından yeni
bir dönemin, yıldızının
parlamaya başladığı sürecin başlangıcı olmuş,
başlangıcı olur. Düne
kadar idamla yargılanırken kendini birden hükümette bakan olarak bulur. Ardından da 1919’da
parti olarak iktidara gelir
ve güç olur. Peki, savaşsız bir dünya isteyen,
Bulgaristan’ın emperyalist politikalarına karşı
çıkan Stamboliyski’nin
dış politikasının esasları
neydi?
Devamı gelecek sayıda
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Genç rapçı D-BaBy: “Güzel şeyler zor elde ediliyor”
Resmiye MÜMÜN

Küçük D (veya sadece
D) anlamındaki D-BaBy
lakabıyla bilinen Deniz
Halil Nazif, 2007 yıldan
beri rap ile uğraşıyor.
Mestanlı’da yaşayan 20
yaşındaki genç, evinde
kurduğu stüdyoda şu ana
kadar 100’ü aşkın rap
parçası kayıt etti, birçoğuna video klipi çekti.
Yanbol kentinde dünyaya gelen Deniz, 10 yaşında annesini kaybedince
Mestanlı’da tek başına
yaşayan anneannesinin
yanına taşınıyor. O zaman rap yapmaya karar
veriyor. Buna annesini erken kaybetmesi de sebep
oluyor. Rap şarkısı konusunda ilk zamanlarda o
sıralarda tanıştığı Kırcaalili rapçılar Devrim Erim
(Ahmed Veselinov), Denizzle (Denis Hristov) ve
Lady S (Sibel Azis) kendisine yardımcı oluyorlar.
Daha sonra kendi yazdığı
şarkı sözlerine bilgisayar
üzerinden müzik yapıp
tek başına stüdyo kayıtları
ve klip çekimleri yapmaya
başlıyor.
Deniz, artık şarkıların
ücretsiz olarak internet
aracılığıyla video paylaşım sitelerinden indiril-

diği için CD albümlerinin
satılmaması yüzünden
bu tür çalışma yapmaya gerek duymadığını
paylaştı. Genç yetenek,
“Bulgaristan’da yapılan
rap müziğin kurucuların-

tılarak sahne almaları ve
konser sunmalarıyla gelir sağladıklarını belirtti.
En son Merkez Hürriyet
ve Şeref Koalisyonu’nun
Kırcaali’deki mitinginde
sahne aldığını ve orga-

va (N'oluyor) adlı bir yaz
parçasının klip çalışmalarını yapıyor. Daha sonra
sonbaharda yayınlanacak
Lübovta isimli bir aşk parçasının klip çalışmalarına
başlayacak. Ayrıca başka

dan Misho Shamara’nın
dediği gibi her yıl Planeta
TV’ye erotik klip ve şarkılar üretmek için 2 milyon
leva sağlanacağına, genel olarak ülkede müzik
üretimi için verilseydi bu
para belki rap piyasası da olabilirdi” diye ileri
sürdü. Rapçıların genelde çeşitli etkinliklere ka-

nizatörlere katılma daveti
için teşekkür ettiğini ifade
etti.
İlk parçası Devrim Erim
ile düet şarkısı İmaş
Greşka (Hatan Var).
Daha sonra tüm ülkeden
rapçılarla birlikte ortak
projelere imza atıyor. Deniz, şu anda önümüzdeki
ay yayınlanacak Kvo Sta-

rap arkadaşlarıyla birlikte
kayıt edecekleri şarkılara hazırlık çalışmaları
yapıyor. En son internete yüklediği parçası
Pozdrav Za Parlamenta
(Parlamento’ya Selam).
Bu şarkıyı geçen seçim
kampanyası sırasında
besteliyor.
Deniz, bu eğitim öğre-

Kırcaali Bölge Müftüsü Mestanlı
İlahiyat Lisesini Ziyaret Etti
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet Mestanlı İlahiyat Lisesini ziyaret ederek, Öğrencilerle sohbet etti. Mezun
olan öğrencilere, devlet
sınavlarında başarılar
dileyen müftü, öğrencilerle kıvanç duyduğunu
ifade etti. Okulları “Dil
eğitimi merkezine benzeten” Mehmet, dört
yılda zahmetsiz dört
dil (Bulgarca, Türkçe,
Arapça ve İngilizce)
öğrenildiğini kaydetti.
Eğitimin önemine de
temas eden Müftü, “İlim
beşikten mezara kadar
öğrenilir, hadisiyle beraber “ Günü gününe
müsavi olan (eşit olan)
ziyandadır ” hadisini
hatırlattı. Eğitimli ve
erdemli yetişen öğrencilere, toplumda sizlere
ciddi manada ihtiyaç
vardır. Siz toplumun

efendilerisiniz, nitekim
Peygamberimiz “Sizin
efendiniz- onurlunuz

topluma hizmet edenlerinizdir buyuruyor”
dedi.
Motiveli ve azimli çalışmalara dikkat çekti. Müftüye eşlik eden
Recai Yıldız Hoca da
Öğrencilere başarılar

diledi, nasihatler etti.
Mezunlara Hediyelik
kitaplar arz eden mi-

safirler, Medine Dondurması ikram ederek,
Allah’a emanet ettiler,
müsaade aldılar.
Okul Müdürü Ahmet
Bozov ve yardımcısı
Haluk Yıldız bu anlamlı ziyaretten dolayı

misafirlere teşekkür,
öğrencilere ise moral
ve motivasyon vesilesi
olduğunu ifade
ettiler.
Not: Mestanlı
İlahiyat Lisesi
yönetimi, mezun olacak olan
öğrencilere yönelik yıllardır
özel bir hizmet
yürütmektedir.
Devlet sınavı
yapılacak olan
derslere (Maturalar) takviye
derslerle ile öğrenciler hazırlanır. Ve yıllardır
öğrenciler büyük başarılarla mezun olurlar.
Önümüzdeki Günlerde 2013-2014 eğitim –
öğretim yılı kayıtları
başlayacaktır!
Kırcaali Haber

tim yılında Mestanlı Nikola Vaptsarov Lisesi’nden
yoğun olarak İngilizce
ve Almanca okunulan
sınıftan başarıyla mezun
oldu. Filibe Üniversitesi
Kırcaali Lüben Karavelov
Şubesi’nde yönetim alanında ihtisas elde etmek
istiyor.
D-BaBy, daha anaokuluna gittiği sıralarda rap
dinlemeye başladığını
hatırlıyor. Daha sonra 1.
sınıfta öğrenciyken biran
evvel derslerinin bitmesi ve eve gidip Planeta
TV’de yayınlanan Misho
Shamara’nın parçalarını
dinlemek için sabırsızlıkla beklediğini paylaştı.
Küçük yaşlarda daha çok
50 Cent, Eminem gibi
dünyaca ünlü rap sanatçılarını dinlediğini dile getirdi. Genelde hoşuna giden
her türlü müziği dinlediğini
ifade etti.
Şarkı sözlerini yaşadığı
olaylar üzere neşesine
göre yazdığını paylaştı.
Parlamento’ya Selam şarkısıyla ilgili, Bulgaristan’ın
demokrasi dönemin başlangıcından bu yana

krizde olduğunu söyledi.
Bunun için devlet yöneticilerinin suçlu olduklarını
düşünüyor. Bulgaristan’da
işçilerin 300 leva aylık
ücreti alırken, yurt dışında çalışanların 3 bin leva
aldıklarını belirtti. Üniversiteyi bitirince ülkede durum düzelmezse, şansını
yurt dışında arayacağını
kaydetti.
Geçen Genel Seçimlerde seçmenlerin yüzde 60
oranında hiçbir parti veya
koalisyona oy vermediklerine dikkat çekti.
D-BaBy, hayatta kazanmak için bazen risk
etmenin gerekli olduğunu
söyledi.
Gösterilen ilgi için Kırcaali Haber Gazetesine
teşekkür ederek, okuyucularımıza şöyle bir
mesaj verdi: “Herkes
kendi yolunu seçsin! En
önemlisi kendi gibi olsun,
özgün olsun. Hayallerinin
peşinden koşsun ve herhangi bir hedef belirlediği
zaman onu gerçekleştirmek için sonuna kadar
çabalasın. Çünkü güzel
şeyler zor elde ediliyor”.

200’den fazla ilaç Bulgaristan
pazarından çekilecek
Seninle Beraber Hastalar Örgütü Başkanı Penka Georgieva, “En kısa zamanda Bulgaristan pazarından yaklaşık 200 ilaç ürünü çekilecek” diye
alarm verdi. Onun ifadesine göre söz konusu ilaçlar kısmen Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK)
tarafından ödeniliyor ve pahalı ürünlerden değil.
Bu ilaçların pazardan çekilmesine sebep eczane
kuruluşlarının fiyatını düşürmesi yönünde yapılan
baskıdır.
Penka Georgieva Bulgaristan Ulusal Radyo’da
(BNR), “Bulgaristan pazarı küçük olduğu için ilaç
endüstrisinin ülkede daha da ucuzlatılmış ucuz ilaçlar satmaktan hiç çıkarı yok. Kurallar değişmezse,
pazardan çekilen ilaçların sayısı artacak” dedi.

Engelli çocuklu ailelere yardım

Engelli çocuklarlı olan ailelere ve 240 leva annelik
parası alanlara bir kereliğine 50’şer leva yardım verilecek.
Devletin fakir aileler için sağladığı 41 milyon levanın
dağıtımını ele alan çalışma grubu bu kararı aldı. Gelirleri eşiği aşan ailelere bir kereliğine enerji yardımı
olarak yaklaşık 65 leva ödenecek. 21 milyon leva ise
sübvansiyonlu istihdam için dağıtılacak.
7 bin kişinin Sosyal Yardımdan İstihdama Geçiş
programı ve en az 2 500 işsiz gencin özel şirketlerde
staj görmeleri öngörülüyor. Kurumlardan ayrılan gençlere de iş sağlanacak. Çalışma grubu maddi durumu
zayıf olanlara ücretsiz yemek sunulan yemekhanelerin
yıl sonuna kadar faaliyetine devam etmeleri kararını
aldı.
Eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Deyana Kostadinova, makam sahibi olmasının hemen ardından
yönettiği Bakanlığın riskli gruplara destek sağlanılması
çalışmalarına odaklanacağını duyurmuştu. Bu gruplardan biri engelli çocuk velileriydi.
Kırcaali Haber
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Yunanistan ile Bulgaristan arasında Trakya gerginliği
Bulgaristan Hava
Kuvvetleri’nin inisiyatifiyle
gerçekleştirilmesi planlanan ve ABD, Yunanistan
ve Romanya'nın da katılacağı ortak “Thracian
Star” hava tatbikatından
Yunanistan az daha vazgeçiyordu.
11-27 Temmuz 2013
tarihlerinde Bulgaristan
Hava Kuvvetleri’nin öncülüğünde ve ABD ve
Romanya’nın da katılımıyla “Graf Ignatevo” üssünde gerçekleştirilmesi
planlanan ortak hava tatbikatından Yunanistan’ın
vazgeçmek üzere olduğu
öğrenildi.
Başkent Sofya’da koordinasyonun sağlanması
amacıyla yapılan ilk toplantıda, Bulgar tarafının

den oldu. Aynı haritada,
antik Makedonya’nın da
Yunanistan’ın geri kalan
bölümünden sınırlarla ayrılarak çizildiği belirtildi.
Yunan Milli Savun ma Bakanı Panos
Panayotopoulos’un talimatı doğrultusunda Yunanistan Hava Kuvvetleri
Komutanı Evangelos Tournas, Bulgar mevkidaşı
Konstantin Popov’a 12
Nisan 2013 tarihinde bir
şikâyet mektubu göndererek “bahsekonu verilerin
asılsız olduğunu ve yapılan tarihî atfın hava tatbikatının hedefiyle ilişkisiz
olduğunu” belirtip “Yunan
tarihî unsurlara atıfta
bulunarak “kökenlerinin
Traklar’dan gelmesini” sa-

vunması ve sunulan tarihî
Bulgaristan haritasında
Yunanistan’a ait (Batı)

Trakya topraklarına da
yer verilmesi, Yunanistan
heyetinin tepkisine ne-

1 Temmuz itibariyle cepten konuşma ucuzlayacak
Çeşitli telefon şirketleri
aboneleri arasındaki konuşmaların toptan fiyatlarında yeni bir ucuzlama
olacak. O tarihte hizmet
maliyetine göre çağrı
sonlandırma için tarifeleri belirleme yaklaşımı
yürürlüğe girecek. Bu
İletişim Düzenleme Komisyonu tarafından dayatılacak.
Bir mobil operatörün
abonesinin rakip olan
başka bir operatörün
abonesini araması halinde bu şirketlerin birbirlerine ödediği fiyat yarı
yarıya indirilecek. Şu
andaki mevcut dakikasına 0,046 levadan 0,023

levaya indirilecek.
Bununla Bulgaristan’da

Çünkü 2012 yılının temmuz ayında o zamanki

konuşma fiyatlarına yönelik yapılan düzenlemede ikinci adım atılacak.

çağrı sonlandırmak için
fiyat dakikasına 0,13 levadan yarı yarıya düşü-

rüldü.
Telefon kuruluşların
yeni uyguladığı tarife
planlarında rakip ağlara
yönelik konuşmalarda
daha fazla ücretsiz dakikaların dahil edilmesine
güveniliyor, çünkü böyle
bir teklifin artık ciddi bir
maliyeti olmayacak.
Telekomların her bir
abonesi yaptığı aramalar için abonelik planına
göre 1 Temmuz’dan sonra ödeme yapacak.
Telekomların ileride
daha uygun tarife planları ve ücretsiz dakikalar
içeren konuşma paketleri
sunması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Aladağ Öğrenci Spor Kulübü’nün Yeni
Başkanı Mesut Hayrulov
Vo l ey b o l a nt r e n ö r ü
Mesut Hayrulov, Ardino
Aladağ Öğrenci Spor
Kulübü’nün yeni Başkanı
seçildi. O, kulübün Genel
Kurulu toplantısında salt
çoğunlukla seçildi. Yeni
Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşuyor. Onlar Alper Sami, Toni Dobreva,
Gülay Feyzulova, Mesut
Hayrulov ve Stefan Dimov. Bundan önceki eski
Başkan Mehmet Aliev,
8 yıl kulübü yönettikten
sonra görevden ayrıldı.
Başkan seçildikten sonra Mesut Hayrulov, “Aladağ Öğrenci Spor Kulübü

Başkanı görevini son 9 yıl
içerisinde yapmış olduğum iş için verilen yüksek
bir not olarak kabul ettim.
Ayrıca bu sorumluluğun
Ardinolu çocuk, öğrenci
ve gençlerin ilgi duyduğu
her çeşit sporun gelişmesi için daha büyük çaba
gösterip sorumlu çalışmama vesile olacağının

farkındayım” dedi.
Hayrulov, ana görevinin
son yıllarda Belediye’de
bayanlar için en başarılı
ve tek spor haline gelen
voleybolun aynı seviyesinin korunması olacağını
vurguladı.
Forumda iki ana konu
görüşüldü. Birincisi geçen dönem için rapor ve
kulübün faaliyetine ilişkin
vizyon, ikincisi ise yeni
yönetim seçimiydi. Mehmet Aliev sunduğu raporda yıllar içinde yapılandan memnun olduğunu
paylaştı. Aliev, “Beden
eğitimi ve öğrenciler ara-

sında sporun popülarize edilmesi ve futbol ile
masa tenisi gibi belediye
için geleneksel olan spor
türlerinin dışında spor
yapma konusunda alternatif sunulmasına yönelik
ana hedefimizi yerine getirdik. Örnek olarak eski
Aladağ Öğrenci Spor Kulübü Başkanı kız voleybol
takımını örnek verdi.
Mehmet Aliev, yardımları sayesinde kulübü
geliştirmeyi başaran eski
Yönetim Kurulu, dost ve
sponsorlara teşekkürlerini
sundu. Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Yerel
Meclis Kurulu Başkanı
Sezgin Bayram’a geçen
dönemde koşulsuz desteklerinden dolayı özel
teşekkürlerini ifade etti.

Hava Kuvvetleri’nin tatbikata katılabilmesi için
bahsekonu haritanın operasyondan kaldırılmasını”
talep etti.
Konstantin Popov 15 Nisan 2013 tarihinde Yunan
mevkidaşına gönderdiği
cevabi mektupta “12 Nisan 2013 tarihli mektup
için teşekkürlerini” aktarırken “Yunanistan’ın
tatbikata katılmasının
önemine” vurgu yaptı ve
“Yunan tezlerinin tatmin
edilmesi için tarihî haritada düzeltmelerin yapıldığı” konusunda garanti
verdi.
Azınlıkça

İki firma, iç pazar için
helal gıda üretiyor
Süt ürünleri üreten Rodopeya Belev ve Sitovo
şirketleri iç pazar için sertifikalı helal gıdalar üretmeye başlıyor. Onlar Bulgaristan’da İslam dininde
helal gıda istemlerine göre üretimini sertifikalandıran ilk iki firmadır. Sertifika, Başmüftülüğe bağlı
Helal Sertifikası Komisyonu tarafından veriliyor.
Bu komisyon iki yıldır görev sürdürüyor ve bugüne kadar başlıca ihracat için öngörülen üretimi
sertifikalandırmıştır. Helal sertifikasına sahip olmak için süt ürünleri üreticisinin şu istemleri yerine getirmiş olması şart: domuz eti ürünü ve alkol
içermesin, kullanılan maya jelatin içermesin, süt
tozu kullanılıyorsa, uygun olmayan emülgatörler
içermesin, üretim işletmeleri hijyenik olsun.
Helal gıdanın özel logosu mevcut. Logo, “Bulgaristan Cumhuriyeti-Başmüftülüğü” oval yazısı
ve ortasında da helal yazısından ibaret. Başmüftülük, iç ve dış pazar için helal sertifikası verme
yetkisine sahip ülkemizde tek kurumdur.

Raziye Salif, ABD’de 1 yıllık
eğitim bursu kazandı
Kırcaali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi’nde
okuyan Raziye Salif, Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) görülecek 1 yıllık eğitim bursu kazandı. Raziye, tüm Bulgaristan’dan 1000’e yakın katılımcıyla
büyük rekabet içinde geçen ulusal yarışmada İngilizceden bilgi ve becerilerini kanıtlamayı başardı ve
ABD’de 1 yıllık 6 eğitim burslarından birinin sahibi
oldu. Bu sebepten dolayı Raziye Salif, “Son derece
mutluyum. Bu anı sadece hayal ediyordum, şimdi
ise gerçeğe dönüştü” diye sevincini paylaştı.
Genç kız sabırsızlıkla gelecek eğitim öğretim yılını
bekliyor. Raziye, o zaman ABD’de bir ailede yaşayacak, bir Amerikan okulunda okuyacak, ABD’nin
kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak çeşitli faaliyet ve etkinliklerde yer alacak
ve Bulgaristan’ı gururla temsil edecek. Orada çok
yeni dostluklar kurmayı ve İngilizceyi daha iyi bir
seviyede öğrenmeyi umuyor. Bu eğitim yılında aynı
okuldan ABD’de Marinela Koleva okuyor, bundan
öncesi ise 11.sınıf öğrencisi Didem Serkan okumuştu.
Lisede öğrenciler son derece yüksek bir seviyede
eğitim alıyor ve bunun sayesinde de rekabet edip,
yarışmalarda galip geliyorlar.
Kırcaali Haber
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Hz. Peygamberin Miracı ve Ümmetine lütfedilen ` İlahi Hediyeler``
Muhterem Din Kardeşlerim!
Önümüzdeki günlerde
Miraç Kandili’ni idrak edeceyiz. Gecenin ehemmiyetini algılamak için hadi
buyurun, Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatına bir
yolculuk edelim.
Evet, yıl hüzün yılıydı,
Peygamberimizin muhtereme eşi (annemiz) Hz.
Hatice- kadınların en hayırlısı hakkın rahmetine
kavuşmuştu. 3 gün arayla
Peygamberimizin (s.a.s)
amcası Ebu Talib’de (Hz.
Ali’nin babası) vefat etmişti. Ebu Talib, iman
etmese de her zaman
yeğeni Muhammed’e ve
ashabına yardımcı oldu,
himaye etti. Peygamberimiz çocukluğunu onun
evinde geçirdi…
Bir beşer (insan) olan
Peygamberimiz hüzünlüydü… Allah’a tevekkül
ediyor, teslimiyet ve sabır
gösteriyordu…
Adem (a.s) gibi cennetten çıkartılsak, Yusuf gibi
kardeşlerimiz tarafından
kuyuya atılsak, Zekeriya gibi testereyle ikiye
biçilsek, Eyyub gibi 17
yıl yatağa mahkum ha-

yat sürsek… bize düşen
tevekkül ve teslimiyettir!
Allah dostlarının ifade bu-

bir beşerin (insanın) ulaşmadığı mertebelere misafir ediliyordu Fahri kainat

racıdır – Allah katında
yükselişidir (Hadis).
Amenerrasulu Aşr-I Şe-

yurdukları gibi “Ya rabbi,
kahrın da hoş, lütfün da
hoş”.
Ve Recep ayının 27. gecesiydi, hicretten bir buçuk
yıl önce (620-621yılı) Hüzünlü Nebi, ilahi yolculuğa
çıkartılıyordu. Kâbe’den
Mescid-İ Aksa’ya, oradan
da sidertü müntehaya
(Yüce Kat semalara). Hiç

efendimiz. Cennet ve Cehennemi gören, Ulul Azm
peygamberleriyle sohbet
eden, Yüce Allah’ a (Ruyetullah) taat ve tazimini
bildiren Peygamberimiz,
Ümmetine Miracın hatırası olarak şu üç hediyeyi
takdim ettiler:
Beş vakit namazı, Namaz Müslümanların Mi-

rifi- yatsı namazı sonrasında okuyan için, o gece
vefat ederse şehitlik mertebesine ulaşır müjdesi (Hadis)
Tevhit akidesi ve müminlerin nihai nokta olarak Cennete girecekleri;
ancak, kişinin ilk hesaba
çekileceği amel namazdır
(Hadis). Mevlam rızasıyla

Başkan Hasan Azis: “Kırcaali, Avrupa’nın
en yeşil şehirlerinden biri olacak”
1. sayfadan devam
Başkan Hasan Azis,
“Bu park tüm Kırcaalilere
son derece güzel bir hediye olacak. Hemen ihale prosedürleri açılması
için hazırlıklara başlayacağız. Üç aya kadar
ihale evraklarının hazır
olması lazım” diye belirtti. Sayın Azis, her zaman
Kırcaali’de yapılan proje
ihalelerinin yerel şirketler
tarafından kazanılmasından yana olduğunu dile
getirdi.
Tam adı Kuzey Arpezos Parkı 3. Aşamasının
Kuruluşu ve Kırcaali’de
Kaldırımları Onarma ve
Yeniden Yapılandırma
Çalışmaları olan proje,
yürüyüş yolları, suni çimden futbol sahası, voleybol, basketbol, handbal,
badminton, masa tenisi,
plaj voleybolu sahaları,
açıkta fitnes alanı olmasını sağlayacak. Ayrıca
farklı yaş grupları için
çocuk oyun alanları ve
dinlenmek için 4 kameriye kurulacak. Yeni gö-

revlendirilecek korumalar
yanı sıra 24 saatlik video
gözetim sistemi devreye

sokulacak.
Belediye Başkanı, bu
projenin gerçekleştirilmesiyle Kırcaali’nin sadece
yurt içinde değil, yurt dışında da en yeşil şehir
olduğunu iddia edebileceğini düşünüyor.
Başkan, proje için sağlanan mali kaynaklarla

posta binasından Grand
mağazasına kadar uzanan bulvar kesimindeki

kaldırımların onarılması
öngörüldüğünü belirtti.
Bunun yapıldığında belirli
bir miktar mali kaynakların artması bekleniyor.
Bu finansmanlarla Grand
mağazasından otogara
uzanan kaldırımların da
onarılması planlanıyor.
Bunun için 500 bin leva

huzuruna kabul etsin (vefat anımızda da Müslüman olarak vefat etmeyi
nasip etsin).
Bu ilahi yolculuğu Peygamberimiz (s.a.s) Mekke eşrafına (Müşriklere)
anlattığında alay ettiler,
hatta Ebu Bekir’e giderek dostun Muhammed
bir gecede, deveyle bir
ay süren yolculuğu tamamladığını ifade ediyor,
Mekke’den Kudüs’e gidip
geldiğini ifade ediyor, ne
dersin deyince, “Bunu
Peygamberim Muhammed söylüyorsa doğrudur,
hiç yalanını görmedik!”
cevabını verir ve “SIDDIK” (Sadık,Tereddütsüz
Doğrulayan) makamına
yükselir.
Bu mübarek geceyi
idrak ederken, manevi
yolculuğu gerçekleştiren
kainatın efendisinin bir
sözünü hatırlayalım “ Ne

mutlu Müslüman’a; onun
her hali güzeldir, başına
sıkıntı ve problem gelir,
o sabreder ve kazanır,
başına bolluk, sıhhat ve
afiyet isabet eder şükreder ve kazanır”.
Hüzünlü, dertli ve kederli kardeşlerimizin huzurlu,
mutlu ve başarılı olmalarını temenni ederek, Mübarek Miraç Kandili İslam
aleminin birlik ve dirliğine,
bütün insanlığın da refah
ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden
niyaz ederim.
Not: Recep Ayının 27
gecesi, miladi takvimde karşılığı 06.06.2013
Çarşamba akşamıdır.
Merkezi camilerimizde
Miraç Kandili programları tertip edilecektir.
Müşterek dualarla kardeşiniz:
Beyhan Mehmet
Kırcaali Müftüsü

Çernooçene Belediyesi,
başarılı öğretmenleri
ödüllendirdi
Çernooçene Belediyesi, 24 Mayıs Bulgaristan Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü münasebetiyle, 2012-2013 eğitim yılında Belediye sınırları içerisinde bulunan kreş/anaokul ve
okullarda çalışan öğretmenleri, gösterdikleri

harcanması öngörülüyor. Paraların projeye ek
olarak şartlı sağlanıldığı

ortaya çıktı.
Brifing sonrası Belediye Başkanı Hasan Azis,
bölgede ziyarette bulunan Hollanda’nın Sofya
Büyükelçisi Karel van
Kesteren’e parkı tanıttı
ve yeni proje hakkında
bilgi verdi.
KH

yüksek profesyonellik ve iyi sonuçlardan dolayı
ödüllendirdi. Bu yönde öneriler eğitim kurumu
müdürleri tarafından yapıldı.
Öğretmenleri selamlayan Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman onlara para ödülleri
sundu. Başkan, bir kez daha öğretim eğitim sürecinin gerçekleştirdiği koşulların iyileştirilmesi
Belediyenin önceliği olduğunu vurguladı. Aydın Osman,”Bir araya gelmemiz artık gelenek
oldu. İşinde büyük profesyonellik ve emek sarf
edenlere saygımızı gösteriyoruz” dedi. Başkan,
nüfusun azalmasına rağmen okulların korunması için emek verildiğini vurguladı. Bunun için
eğitim kurumlarının büyük bir bölümünün bütçesinin Belediye hazinesinden tamamlandığını
belirtti.
İsmet İSMAİL
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MSK Başkanı Krasimira Medarova: “Seçim
öncesi kanun ihlalleri tespit etmedik”
Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı
Krasimira Medarova
GERB Başkanı Boyko
Borisov’un seçimleri
iptal etmesini isteyeceklerini açıklamasıyla
ilgili düzenlediği basın
toplantısında, “Ceza uygulamamız için ve seçim
öncesi günde kanun ihlalleri yapıldığını tespit
etmemiz için hiçbir yasal dayanaklar mevcut
değil” diye kaydetti.
Krasimira Medarova,
“Seçim propagandasında ihlallerle ilgili son derece dar aralıkta ihlallerin düzenlenmesi lazım.
Propaganda sözcüğü-

nün tanımına göre herhangi bir parti lehine oy

kullanılması için çağrıda
bulunmak.

Seçim Yasası’na göre
seçim öncesi günde pro-

paganda olduğunu kabul etmemiz için çağrıda bulunulduğunu kabul
etmemiz gerek. Yayınlanan basın toplantılarında doğrudan doğruya
propaganda anlamında
çağrı yapılmış değil. Biz
dikkatlice yayınlanan
görüntüleri izledik.
Seçimler ve katılımcılar
her ne kadar yorumlansa da, Seçim Yasası’na
göre seçim propagandası söz konusu değil” diye
vurguladı.
Medarova, “Anayasa
Mahkemesi’ne başvuruda bulunulunca seçimlerin iptal edilmesi
için yasal dayanaklar

olup olmadığına karar
verilecek. İlk defa Seçim Yasası’nda yapılan
değişiklerle propaganda
sözcüğünün tanımı verildi. Onda propagandanın
belirli bir parti veya koalisyonu desteklemek için
çağrıda bulunmak olduğu yazıyor. Kanun ihlalleri söz konusu olunca
kelimenin geniş anlamı
geçerli değil. Seçim öncesi günde verilen basın
toplantılarıyla ilgili ceza
kararları almamız için
ihlaller tespit edilmesi
yönünde yasal dayanaklarımız yok” diye belirtti.
Kırcaali Haber

Milko Bagdasarov: “Öncelikli görevim resmi BSP ve CHP ortak
çalışmalar
yapacak
Bulgar Dili eğitimi olacak”
Bulgaristan Sosyalist
Partisi’nin yeni seçilen
Kırcaali Milletvekili Milko Bagdasarov’un basın
mensuplarıyle yaptığı
görüşmede program hükümetinde beklenilen
ortaklığa rağmen Bulgaristan İçin Koalisyon ve
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partilerinin
Anadili Türkçenin eğitimi
konusunda farklı görüşleri olduğu ortaya çıktı.
Bagdasarov, milletvekili
olarak önceliğinin resmi
Bulgar Dilini okuma seviyesinin yükseltilmesi
için bir yasal çerçevenin
oluşturulması olacağını söyledi. Bagdasarov,
HÖH partisinin 1. sınıftan
itibaren Anadili Türkçenin
okunmasını istemesinin
gerçeğe aykırı geldiğini
düşünüyor. Bagdasarov,
“Çocuklar daha 1. sınıfta iki alfabe okumaya
başlarlarsa karıştırmaya başlayacaklar” diyor.

BSP Milletvekili, Anadili
eğitimine ilgi olmadığına

söyledi.
Bagdasarov, “HÖH partisi ile Anadilinin zorunlu
olarak okutulması yönünde aynı düşüncedeyiz,

rin endişe verici olmasından dolayı ciddi sonuçlar
elde edilmesi istenileceğini vurguladı. Milletvekili,
“Köylerdeki öğretmenler,

iddialı. Müdür olduğu Kırcaali Petko Raçov Slaveykov Lisesi’nde çalışmış 5
Türkçe öğretmeninden
derse ilgi olmadığı için
hiç birisinin kalmadığını

fakat öğrencinin kaç yaşında Anadilini okumaya
başlamasını yeniden düşünmeliyiz” dedi.
Bagdasarov, bölgede
resmi dil hakkında bilgile-

bazı dersleri çocukların
Bulgarca bilmemesi yüzünden Türkçe veriyorlar”
diye ileri sürdü.

Kırcaali Haber

Çocuklar, Balıkçılık Turnuvasında becerilerini gösterdi
Mestanlı’nın Dolna
Çobanka köyü yakınında bulunan barajda yapılan Balıkçılık
turnuvası çok sayıda
öğrenciyi bir araya
topladı. Çocuklar hem
yarıştı, hem baraj kıyısında doyasıya eğlendiler.
Yarışmada Ayhan

Kocaaratlı birinci,
Mert Aliosman ikinci,
Sinan Ali ise üçüncü
oldu. 6. sınıfta oku-

yan Oktay İsmail en
küçük balığı tuttuğu
için ödül aldı.
Momçilgrad Belediye Başkan Yardımcısı
Erol Mehmet ve Momçilgrad Bölge Emniyet
Müdürü Krasimir Sotirov dereceye giren
yarışmacılara ödülleri
sundular.

Bir iki ay içerisinde Türkiye’deki en büyük muhalefet
partilerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Başkan Deniz
Baykal, Kırcaali’yi ziyarette bulunacaklar. Ziyaret,
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Ulusal Konseyi
Üyesi ve Göçmen Dernekleriyle İlişkilerden Sorumlu
Nazmi Mümün’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
CHP Milletvekili Ali Serindağ ile yaptığı görüşmede
bulunduğu davet üzere gerçekleşecek.
CHP, BSP ile yakın bağlantıları olan sosyal demokrat bir parti ve birkaç yıldan beri Bulgar ile Türk
sosyalistleri arasında aktif temaslar gerçekleştiriliyor. Nazmi Mümün’ün Göçmenlere Yardım Derneği yöneticileri Necati Barlas ve Necmetin Şunlu ile
yaptığı görüşmede binlerce Bulgaristan göçmenine
sunulan idari hizmetlerin kolaylaştırılması için İzmir’de

Yarışma, Küçüklerin
Antisosyal Davranışlarına Karşı Mücadele İçin Yerel Komisyon, Belediye İdaresi,
Kamu Destek Merkezi
ve Momçilgrad Bölge
Emniyet Müdürlüğü
tarafından organize
edildi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Konsolosluğu açılması tartışılmıştır. Bu
konudan başka iki ülke arasındaki trafiği oldukça hafifletecek Dereköy yakınında tir geçişleri için yeni bir
sınır kapısı açılması da görüşülmüştür.
Yapılan temaslarda BSP partisinin çift vatandaş ve
geçici olarak Türkiye’de bulunan vatandaşlarımızla
ilgili çalışmaları, Bulgaristan-Türkiye arasında vize sınırlamalarının kolaylaştırılması ve kaldırılması, Anadilinin okunması ve Türkçe ders ve yardımcı ders kitaplarının basılması için yardımcı olunması gibi konulara
değinildi. Ülkedeki siyasi durum konuşuldu.
Nazmi Mümün, “Türkiye’deki sosyalistelerle ortak
arzumuz yeni yeni iş yerlerinin açılması, insanların
daha yüksek gelirleri olmasının sağlanması ve Kırcaali bölgesine Türk yatırımcılarının celbedilmesidir” de
di.
Kırcaali Haber
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Kirkovo’dan bir heyet Gaziemir Belediyesine konuk oldu
Kirkovo Belediyesi’nden
bir heyet Türkiye İzmir
Gaziemir Belediyesi’ni
ziyaret etti. Heyette Belediye Başkan Yardımcıları Yılmaz Hafız ve Asen
Palov, Drangovo ve Stomantsi köylerinin muhtarları Vanya Dimitrova ve
Ali İbrahim ve Belediye
memuru Pavlina Milenova yer aldı. Heyet kardeş
Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol
tarafından karşılandı.
Görüşmede gelecekte
iki belediye arasında yapılacak işbirliği hakkında
konuşuldu.
Kirkovo temsilcileri, Gaziemir Belediyesi’nin tıp
yardımı, 6 aylığına kadar
tüm bebeklere ücretsiz
bezler ve gıdalar, üniversi-

Belediye Başkanı yaptığı
konuşmada, “Biz Mustafa
Kemal Atatürk’ün izinden
yürüyoruz. Çocuklara
büyük önem veriyoruz, o
yüzden bu bayram bizim
için çok önemli. Bizim
kültürlerimiz benzeşiyor,
İngiliz, Fransız, Bulgar
veya Türk fark etmiyor,
hepimiz kardeşiz, hepimiz insanız” dedi. İki belediyeden heyet, grup ve
takımlar çeşitli kültürel ve
spor etkinlikleri münasebetiyle karşılıklı ziyarette
bulunacak.
Bu bağlamda bu yaz
esnasında Gaziemir’den
çocukların Kirkovo’ya

teye aday olanlara hazırlık
kursu gibi halka sunduğu
bazı sosyal edinimlerden

hayran kaldılar.
Heyetin ziyareti 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına denk geldi. Gaziemir

Bulgaristan, AB fonlarından sağlanan mali
kaynakların bir bölümünü kaybedebilir
Avrupa Komisyonunun
tanıttığı uyum politikasıyla ilgili strateji raporunda
Bulgaristan’ın da aralarında olduğu 6 ülkenin Avrupa Birliği’nin öngördüğü
mali kaynakların alımında
gecikmeleri halinde bu finansmanları kaybedebilecekleri öne sürüldü.
Rapora göre AB projeleri kapsamında yapılan
ödemelerin düzeyi özellikle Romanya, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malta ve İtalya’da
son derece düşük ve seferber olunmazsa, bu ülkelere sağlanacak finansmanların büyük bir bölümünün kaybedilmesi söz
konusudur. Raporda yer
alan grafik, Romanya’nın

ancak yüzde yaklaşık 15
ödeme yapılan giderlerle
bu konuda en geride oldu-

ğunu gösteriyor. Ardından
yüzde 30’un altında olarak
Bulgaristan geliyor.
Avrupa Komisyonundan

çoğu ülkelere ait verilen
2011 yılının sonundan
olduğunu ve mevcut ope-

rasyonel programların
2015 yılında sona ereceği
için hala proje gerçekleştirmenin hızlandırılmasına

imkan olduğunu belirtiyorlar.
Ayrı ayrı ülkelerin tanıttığı raporlara bakıldığında Bulgaristan’ın istihdam, ekonomi aktivite,
kişi başına düşen gayri
safi yurtiçi hasıla, üretim
verimliliği ve su ile kanalizasyona erişimi olan
insanların payı bakımından uyum politikasında
olumlu gelişmeler kaydediyor. Avrupa Komisyonu,
AB’nde 2,5 milyon kişinin
Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla iş sahibi olduklarını, yaklaşık 2 milyonun
geniş bant internete, 2,6
milyon kişinin ise su temini hizmetlerine eriştiklerini
rapor etti.

Sigorta pazarında acente eksikliği kaydediliyor
Kırcaali’de sigorta pazarında sigorta acenteleri eksikliği mevcut.
Kırcaali İş Bürosu’ndan
lise ve yüksek eğitimli
acil olarak 10 sigorta
acentesi aranıyor. Daha
çok kauçuk ürünleri
makine operatörleri ve
marangozlar da aranıyor.
Bölgede geleneksel
olarak çok sayıda tekstil
işçisi kadınlara ihtiyaç
duyuluyor. Yüksek eği-

timli olanlardan bir öğretmen, pedagojik da-

nışmanlık yapacak biri
ve çocuk hekimi aranan

uzmanlar arasındadır.
Engelli işsizler arasında
kıdemli eğitmen arandığı ilan edildi.
Ülkedeki diğer iş büroları ise daha fazla
tesisatçı ve kaynakçı
aradıklarını duyurdular. Ayrıca bir şirketin
Almanya’da çalışacak
inşaat işçileri aradığı
açıklandı. Orada önceden çalışmış olup Almanca bilenlere öncelik
tanınıyor.

misafir olmaları yönünde
anlaşma yapıldı. Çocuklar
ailelerde misafir edilecekler.
Kirkovo heyeti, BosnaHersek’ten gelen bir heyetle birlikte Gaziemir
Kaymakamı Şerafettin
Tuğ tarafından da makamında karşılandı. Kaymakam, konuklarını çocuk festivalinde yer alan
gruplardan dolayı tebrik
etti. Sayın Şerafettin Tuğ,
“Biz dost olmaktan yanayız, siz ağlıyorsanız biz
de ağlıyoruz, siz gülüyorsanız, biz de gülüyoruz”
dedi.
Kırcaali Haber

Birinci kategoride olmayan
çiftliklerden süt alınmayacak
Gıda Güvenliği Kırcaali İl Müdürlüğü’nden,
ikinci ve üçüncü kategorideki çiftliklerin birinci
kategoriye dönüştürülmesiyle ilgili çeşitli yer-

lerde bilgilendirme kampanyası düzenlendiği
bildirildi.
Hayvan Sağlığı Daire Başkanlığı’nın temsilcileri ve belediyelerde görevli veteriner hekimler küçük ve orta ölçekli çiftçilerle görüşüp,
Avrupa Birliği’nin taze süt kalite kriterlerini
karşılamak için çiftliklerde ne yapılması gerektiğini açıklıyorlar.
Geçen yıl da buna benzer bir kampanya
yapıldı. O zaman çiftçilere tavsiyelerde bulunuldu, fakat değişiklikler çok yavaş yapılıyor,
tavsiyeler yerine getirilmiyor.
Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılının aralık
ayından kararıyla Bulgaristan’da çiftliklerin
hijyenik istemlere uymaları süresi 2 yıl uzatıldı. Ek süre 31 Aralık 2013 tarihinde sona
eriyor. Bu tarihten sonra birinci kategoride
olmayan çiftlikler, süt işletmelerine taze süt
satamayacaklar. Eğer bu uygulamaya geçilirse, 2-3 ineğe bakan ve süt satışından elde
edilen gelire güvenen binlerce ailenin durumu
kötü olacak.
Bu yüzden hatta Bulgaristan’ın Avrupa
Komisyonu’ndan tekrar bu süreyi uzatması
talebinde bulunmasına dair sesler duyulmaya başladı.
Kırcaali Haber
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Türkiye’nin Bulgaristan Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci
ve Ticaret Ataşesi Barış Yeniçeri, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası’na ziyarette bulundu.
Ziyarete Tekirdağ Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Cengiz Günay, Meclis
Başkanı Mustafa Özden, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Erhan Tanrıöver ve Mestan Özcan, Sayman Üye Taner Karaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Çömez, Tekirdağ Belediye
Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç,
Trakya Kalkınma Ajansı Sekreteri Mehmet Gökay Üstün ve
Ticaret Borsası Genel Sekreteri
Ercan İzgi katıldılar.
T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci yapılan toplantının
öncelikle tanışma amaçlı olduğunu ve bundan sonraki süreçte ticari işbirliği çerçevesinde Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası üyelerinin Bulgaristan’a
yatırımları konusunda destek
vermeye hazır olduklarını dile
getirdi. Tekirdağ Belediye Başkanı Dalgıç, Doğu-Batı Trakya
Belediyeler Birliği TRAKYAKENT sayesinde Bulgaristan
ile birçok proje gerçekleştiğini
ve gerçekleşmeye devam ede-

ceğini belirtti.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Günay, “Konsolosumu-

geçtiğimiz aylarda Bulgaristan’a
bir dizi ziyaretlerde bulunmuştuk. Geçtiğimiz dönemlerde de
Bulgaristan’a fuar, iş forumları

çıkıyor. Tekirdağ, etrafına yatırım yapılabilir ve kabına sığmayan bir şehir. Sivil Toplum
Kuruluşları ve ekip çalışması

zu ve Ticaret Ataşemizi şehrimizde ve kurumumuzda görmekten dolayı büyük mutluluk
duydum, hoş geldiniz. Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası olarak

ve birçok toplantıya katıldık.
Tekirdağ potansiyeli yüksek
olan bir şehir ve büyükşehir
statüsü ile bunu artık daha da
perçinlemiş bir halde karşımıza

ile çok faydalı projeler yapılabilir. Bulgaristan’da katıldığımız forumda, orada yaşayan
insanların dış ticarete ne kadar
önem verdiklerini gördük, Türk

Cuma Camii’nin ezan sesine sınırlama getirildi
Plovdiv (Filibe) şehr inin
merkezinde bulunan Cuma
Camii’nden verilen ezanın sesinin yüksek olduğu ve vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesiyle çok sayıda ihbar alındığı
açıklandı.
Plovdiv (Filibe) Belediye
Müfettişi Vlado İliev, Cuma
Camii’nin seslendirme sistemine karşı gürültü yaptığına dair
çok sayıda ihbar alındığını duyurdu. Belediye Müfettişliği’nin
yaptığı denetim sonucunda
seslendirme sisteminin desibel
seviyesinin düşürüldüğü belli
oldu.

Böylece ezan sesine sınırlama getirildi. Desibel seviyesinin
yükseltilmesi halinde camiye
ceza parası uygulanacağı ortaya çıktı.
Bundan 4 yıl önce de Cuma
Camii’ye ezan sesinin yüksek
desiballi olduğu gerekçesiyle
500 leva para cezası kesilmişti.
Kırcaali Haber

iş adamlarının gelişini festival
havasında karşıladılar. Ticari
işbirliği çerçevesinde Türk iş
adamları ile ortak projelerde
yer almak için çok istekli ve
arzuluydular. Bizler Tekirdağ
TSO olarak ticaret erbabımıza
bundan pay çıkarmanın peşindeyiz. Ticari işbirliği haritasında
sizlerden büyük destek bekliyoruz, kurumumuza tekrar hoş
geldiniz diyor ve teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkanı Mustafa
Özden, “Şehrimize hoş geldiniz, sizleri burada görmekten
dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Ticari işbirliği açısından
baktığımızda üyelerimize fayda
sağlamak için yapılacakları tespit edip bölgesel anlamda öne
çıkan avantajları belirlememiz
gerekiyor çünkü, Bulgaristan
ve Türkiye bölgesel ve coğrafi anlamda birbirine çok yakın
iki ülke. Gerçekleşen toplantının amacına uygun olduğunu
düşünüyor ve sizlere teşekkür
ediyorum” dedi.
Doğru yol ve doğru kişiler ile
gerçekleşecek ticaretin önemli
olduğuna dikkat çekildi. Önümüzdeki dönemde birçok sektörde projeler yapılabileceği
bunlardan öne çıkanlarının et
ve et ürünleri olabileceği dile
getirildi.
Tekirdağ TSO Başkanı Günay, “Avrupa Birliği’ne satılamayan ürünlerin Bulgaristan’da
kurulacak fabrikalar ile Avrupa
Birliği’ne satabiliriz, Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası olarak
üyelerimiz için dış ticarete ve
yurt dışı gezilerine büyük önem
veriyoruz.” dedi.
Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından
sone erdi.
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