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Sofya'daki Yardım Kermesinde Türkiye Standına Büyük İlgi
Sofya’da faaliyet gösteren Uluslararası Kadınlar
Kulübü’nün (IWC) başkent
Sofya’da 17.’sini düzenlediği
yardım kermesinde Türkiye
standı büyük ilgi gördü.
Bulgaristan’da 20 yıl önce
kurulan IWC’nin son yıllardaki etkinliklerine düzenli olarak katılan Türkiye bu yıl da
önemli bir hasılat topladı.
Geleneksel Türk yemek ve
tatlıların yanı sıra hediyelik
eşya ve Türk kahvesinin sunulduğu stanttan elde edilen
gelirin tamamı yetim çocuklara yardım olarak bağışlanacak. Kültürel program kapsamında Kırcaali kentinden
gelen Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneği üyeleri kermes konuklarına Türk folklorunu tanıttı. Şumnu’dan da Şumnu
Kültür Evi Ebru Atölyesi ekibi
geleneksel ebru sanatını tanıttı.
Türk standının açılışını ya-

şitliliği ve kültürel programı ile
yine konukların özel ilgisine
mazhar olduğunu söyledi.

tanıtmak bakımından bunun
son derece önemli olduğunu
düşünüyorum. Türkiye, son

pan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kermese katılan 59 ülke arasında yer alan
Türkiye’nin sunduğu ürün çe-

Büyükelçi Gökçe şunları
söyledi:
“En büyük sergi alanının
Türkiye’ye ait olması gurur
verici. Ülkemizin görünürlülüğü, kültürümüzün zenginliğini

birkaç yıldır bu yardım kuruluşunun düzenlediği uluslararası kermeslerde, gelirin de
yetim çocuklara bağışlandığı
sosyal yardımlaşma projelerine katılımıyla en büyük geliri

sağlayan birkaç ülkenin arasında yer alıyor.”
Türkiye Büyükelçiliğinin,
Bulgar-Türk Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ile
ortaklaşa düzenlediği Türkiye
standına Filibe ve Burgaz’daki başkonsolosluklar da yardım etti.
“Böyle bir etkinliğe katılmaktan gurur duyuyoruz” diyen
Büyükelçiliğin İkinci Sekreteri Elif Beyza Peker, Edirne
Valiliğinin desteğiyle Edirne
Sanayi ve Ticaret İşadamları Derneği ve Edirne Borsası kermes organizasyonuna

katkıda bulunduğunu belirtti.
Ebru sanatına ilgi
Kermesteki Türk standının
açılışına katılan Bulgaristan
Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Haci ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi
milletvekilleri sergilenen ebru
sanatı örneklerine büyük ilgi
gösterdi.
Stanttan alışveriş yapan
Başmüftü Haci, HÖH milletvekillerinden Ferihan Ahmedova, Çetin Kazak ve Hüseyin Hafızov, daha sonra ebru
reyonuna geçerek Büyükelçi
Gökçe ile ebru sanatı hakkında bilgi aldı.
Konuklar, Şumnu Kültür Evi
Başkanı Nurten Remzi’nin
desteğiyle birer ebru tablosu
çizdi.
Nurten Remzi, Şumnu’daki
atölyenin ülkede tek olduğunu ve İstanbul Üniversitesinin
desteği ile kurulduğunu söyledi.
Beraberinde 14-18 yaşlarında 3 ebru öğrencisini de
kermese getiren Remzi, “Her
ülkenin, her toplumunun kendi rengi vardır. Bizdeki ebru,
renkliliği ile Türk kültürünün
zenginliğini yansıtmış oluyor. Büyükelçi, Başmüftü ve
milletvekillerimize ebru yaptırmış olmamız çok sevindiricidir” dedi.
Anadolu Ajansı
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Dr. İsmail Cambazov’a Onur Nişanı
Sebahat NECİB
Ardino (Eğridere) Belediyesi Kültürel Varlıkları
Koruma Kurulu tarafından, gazeteci, araştırmacı ve yazar Dr. İsmail
Cambazov’un yaşam öyküsü ve kitaplarını tanıtım etkinliği düzenlendi.
Ardino Şehir Müzesinde
düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.
Katılımcılar arasın da A rdino Beledi ye
Başkanı Resmi Mu rat, Kırcaali Müftüsü
Beyhan Mehmet, Dr.
İsmail Cambazov ’un
Türkiye’den gelen çok
sayıda akrabaları yanı
sıra, yeğeni gazeteci,
yazar, avukat Mustafa
Bayramali, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneğinin yönetim
kurulu üyeleri temsilcileri, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Ali Toraman, Ömer
Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, iş
adamları, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri,
çok sayıda vatandaşlar
yer aldılar.
Etkinliğin sunuculuğunu
yapan Selahattin Karabaşev, gazeteci, araştırmacı ve yazar Dr. İsmail
Cambazov’un yaşam
öyküsünü anlatan ve
yazdığı kitapları tanıtan
bir slayt gösterisi sundu.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Ali Toraman,
konuşmasını edebiyata
ve eğitime yönelik yaptı. Eğridere’nin ilk göz
ağrısı olduğuna vurgu
yapan Toraman, “Biz bir
bütünüz, bu bütünlüğü
hep birlikte sağlamak
zorundayız. Toprağı verimsiz olan yerler vardır
ürün vermeyen, halbuki
bu yanlıştır, o verimsiz
topraklarda işte böyle
çok verimli insanlar çıkıyor” dedi.

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Dr.
İsmail Cambazov’u tebrik
ederek, belediyenin onur
nişanını takdim etti. Başkan Murat, ”Değerli katılımcılar, bugün 5 Aralık
2014 yılı Ardino’da güzel
bir etkinliğe şahit oluyoruz. Ardino’nun güzel
etkinliklerinden bir tanesi daha gerçekleşti. Tüm
bu etkinliklerde emeği
geçen, sunumu hazırlayan, kültürel varlıkları koruma kurulu üyelerini canigönülden kutluyorum.
Tabii ki, başta hocamız
Dr. İsmail Cambazov’u
kutluyorum. Kendisine
Allah’tan uzun ömür,
sağlık, sıhhat ve gelecek
çalışmalarında da başarılar diliyorum” diye ko-

nuştu. Bu vesileyle Belediye Başkanlığı adına
onur nişanı takdim eden
Resmi Murat, Dr. İsmail
Cambazov’a “Bu nişanı
ziyadesiyle hak ediyorsunuz” dedi.
Bu etkinliğe vesile olan
gazetec i, araştırma cı ve yazar Dr. İsmail
Cambazov duygularına
hakim olamadı. Cambazov, konuşmasında
“Eğridere’nin doğru insanları, Osmanlı Sadrazamı Bayram Paşa’nın
torunları, Türk edebi-

yatının Maksim Gorki’si
olarak kabul edilen Sabahattin Ali’nin hemşerileri. Bu akşam sizin
aranızda bulunmaktan
büyük mutluluk duyuyorum, hepinize teşekkür
ederim. Bana bu mutluluğu bahşeden başta
Selahattin Karabaşev
olmak üzere, tüm teşkilatçılara teşekkürlerimi
ifade etmek isterim. Var
olsunlar, sağ olsunlar”
diye konuştu.
Etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan ve
Beşiğim ve Eşim adlı
son çıkan k i t abının
sponsorluğunu üstlenen
İstanbul’dan işadamı ve
yeğeni Bilal Tuğrul’a, kitabın dağıtımında büyük
emeği geçen avukat İs-

mail Tuğrul’a teşekkürlerini sundu.
Cambazov, Ardino kasabasına vermiş oldukları katkılardan dolayı
başta Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Selahattin Karabaşev’e ayrıca teşekkür etti. En son
çıkan Eşiğim ve Beşiğim kitabından kısaca
bahseden Cambazov,
“Kitabı okuyun ki, eski
Eğridere’yi, babalarınızın, dedelerinizin hayatını görün ve içinde
bulunduğunuz hayatın

kıymetini bilin” dedi.
Etkinliğin sonunda Dr.
İsmail Cambazov, katılımcılara imzalı kitapları-

nı hediye etti.
Dr. İsmail Cambazov
kimdir?
Dr. İsmail Cambazov,
10 Haziran 1928 tarihinde Ardino’nun Brezen (Hallaçdere) köyünde doğdu. İlkokulu
köyünde, rüştiyeyi ise
Kırcaali’de bitirdi. Şumnu Medresetü’n Nüvvâb
mezunudur. Nüvvâb’tan
sonra 1953’de Hukuk
Fakültesi’nden mezun
oldu. “Yeni Işık” gazetesinde ç alışır ken
dış ar ıdan ö ğ ren i m i ni sürdürerek Sof ya
Üniversitesi’nin Gazetecilik Fakültesi’nden
diploma ve Toplumsal
Bilimler ve Sosyal İdare
Akademisi’nden „ Felsefe Bilimleri Doktoru”

unvanını kazandı. Tüm
hayatı gazetecilikle geçen Dr. Cambazov, İslam Enstitüsü’nde ders
verdi, rektörlüğünü yaptı. Hâli hazırda Sofya’da
yaşayan Dr. Cambazov
hatıralarını yazmakla meşguldür. Şimdiye
kadar „ Medresetü’n Nüvvâb”, „Sofya “İslâm
Enstitüsü”, “Osman Kılıç
Mahkemesi’nin Perde
Arkası” başlıklı kitapları,
„Bulgaristan’da Gazetecilik Yazgım” adlı hatıratı
ve en son “Bulgaristan
Türk Basını Tarihinde
Yeni Işık-Nova Svetlina
Gazetesi” (Belgeler, Bilgiler, Anılar), “Balkanlarda Türkler ve Müslüman
Azınlık” ve bu yıl en son
“Beşiğim ve Eşiğim” adlı
kitabı yayınlandı.

de yenileme yapıldı. Ayrıca Endokrinoloji Bölümü yeni tıbbi donanıma
sahip oldu.
Dr. Çerkezov, şeker
hastalarının sadece böl-

nu belirtti. Kırcaali’de
3 fabrikası olan Teklas
Bulgaristan Şirketi’nin
1450 işçisi olduğu belli
oldu. Teklas Holding’in
Türkiye, Bulgaristan,

gede değil, tüm dünyada
sayılarının artması eğiliminin verdiği endişeyi
dile getirdi. Hastanenin
Başhekimi, “56 000 levadan ibaret bağışla bizim tedavi kurumumuzda hastaların tedavisine
gerekli koşullar yenilendi
ve bu çalışmalar gerekli olan bölümde yapıldı”
diye altını çizdi. Hastanelerin durumu tüm toplumun sorunu olduğunu
ifade eden Dr. Çerkezov,
bağış yapanlara sağlık
ve çalışma hırsı dileyerek teşekkürlerini sundu.
Teklas Bulgaristan Müdür Yardımcısı Georgi
Georgiev, bu girişimin
Türk şirketi için bir kereye mahsus olarak yapılan bir şey olmadığını
kaydetti. Şirketin çalışanları ve ailelerine yönelik aktif olarak sosyal
hizmetlerde bulunduğu-

Rusya ve Çin’de toplam
13 fabrikası olduğunu
belirtti. Holdingin 17 ülkeden 67 şirket ile çalıştığı açıklandı.
Hastane Müdürü Dr.
Çerkezov, Nebi Anıl’a
bölümde görevli tüm
sağlık personeli adına
onur nişanı sundu. Teklas Şirketi adına da Dr.
Çerkezov’a bir plaket
verildi. Taraflar el sıkışarak, hastanedeki hastaların yararına karşılıklı
işbirliğin devam etmesi
dileğinde bulundular.
Daha sonra Endokrinoloji Bölümü Başkanı Dr.
Tanya Mileva Türk işadamlarına hayırseverlik
girişiminden dolayı personel ve hastalar adına
teşekkür etti. Holdingin
hayırseverlik girişimlerine devam etmesi dileğinde bulundu.
Kırcaali Haber

Teklas Bulgaristan Şirketi’nin yardım eli

Kırcaali Dr. Atanas
Dafovski Hastanesi’nin
yenilenen Endokrinoloji Bölümü yapılan bir
törenle hizmete açıldı. Teklas Bulgaristan
Ş i r k e t i ’n i n
mali desteğiyle yeni lenen bölümün açılışına hastane
yönetimi ve
bölümde görevli personelden başka Türkiye
Teklas Holding Genel
Müdürü Nebi
Anıl, Teklas
Bulgaristan
Müdür Yardımcısı Georgi Georgiev, yenileme ve onarım
ç alışmalarını yapan
K-Kırcı Şirketi Yöneticisi
Kadir Kırcı hazır bulundular. Açılışta hastane
müdürü Dr. Todor Çerkezov, “Endokrinoloji Bölümünün yenilenmesinden
dolayı Teklas Şirketine
şükranlarımı sunuyorum.
Bu tür yardımlar Noel ve
Yılbaşı arifesinde yapıldığı için çok değerlidir.
Bu günlerde eşit durumda olmayan insanlar için
herkes daha iyi, daha
pozitif ve faydalı şeylerin yapılacağı ümidiyle
güne başlıyorlar” diye
konuştu.
Şirket tarafından bağışlanan 56 000 leva ile
enstalasyon, tuvaletler,
doğramalar ve yer döşemeleri yenilendi. İki VİP
oda ve şeker hastaları
için eğitim merkezinde
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En iyi üniversiteler belirlendi
Ülkemizde en iyi eğitim
veren yüksekokulların sayısı dört olduğu belirlendi. Üniversitelerin reyting

lar arasında işsiz kalan
neredeyse yok ve böyle
bir diploma neredeyse her
zaman yüksek sigorta pri-

versitesi, eğitim verdiği
toplam 8 mesleki alandan
5’inde önde gelen üniversitedir. Kimya Teknolojileri

sıralaması sonuçlarına
göre Sofya Üniversitesi,
Sofya Tıp Üniversitesi,
Sofya Teknik Üniversitesi
ve Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi, profesyonel eğitim
verdikleri alanların büyük
bir bölümünde önde gelen
yüksekokullardır.
Bilişim teknolojileri ve
Tıp iki en umut verici alanlar olmaya devam ediyor.
Bu alanlarda eğitim alan-

mi ve sahibine mesleğinde iş garanti etmektedir.
Sofya Üniversitesi, eğitim verdiği toplam 22
mesleki alanda 21’inde
önde gelen üniversitedir.
Bu yıl örneğin, Bulgaristan Amerikan Üniversitesi, Sofya Üniversitesi’ni
geride bırakarak ekonomi
alanında öndedir. Tıp Üniversitesi, eğitim verdiği
tüm 5 mesleki alanda da
birinci yerde. Teknik Üni-

ve Metalürji Üniversitesi,
eğitim verdiği 5 mesleki
alan 3’ünde 1.sıradadır.
Yeni rey ting sırala ması son 5 yıl içinde
Bulgaristan’da yüksek
eğitim görenlerin yüzde
25’inden fazlasının sigortalı işte çalışmadıklarını
gösteriyor. Genç uzmanların ortalama sigorta geliri 867 leva, işsiz olarak
kayıtlı olanların oranı ise
ülkede ortalama düzey-

Vignette temin edilmesini üstlendi. 2014 yılında tutarı yaklaşık 12
milyon levaya ulaşan
yaklaşık 176 bin otomobile ücretsiz Vignette
verilmiştir.
En
büyük oranda Sofya,
Plovdiv
( F i l i b e),
Stara Zagora (Eski
Zağra) ve
Haskovo
(H as köy)
şehirlerinde sürücülere ücretsiz Vignette
verilmiştir.
Pav l ova,
“ 2015 yı lından itibaren otoyol
kullanım ücretinin ödenmesine aşamalı geçiş
yapılması için sistem
hazırlığına başlanacak.
Bu sistemin 2017 yılında devreye sokulması
planlanıyor” dedi.

2014’ün sonu yaklaşırken geri doğru bir bakalım.
Yıl içinde neler olmuş, neler yapılmış, ne kadar yol
almışız, neler elde etmişiz? Adım adım ilerlemiş mi,
yoksa yerimizde mi talim etmişiz?
Yıl içinde parlamento seçimleri yapıldı. Beklenmeyen bir şey oldu; parlamentoya sekiz tane parti girdi. Zor da olsa
hükümet kur uldu.
GERB partisi en çok
oy topladı. Hükümet
kuruluncaya kadar
bayağı ter döküldü.
Neden mi? Sosyalistler, bizi aramayın, biz
muhalefetiz, dediler.
Öteki partiler, hepsi
bir ağızdan, hükümeti
destekleyebiliriz ama
HÖH orda olmazsa,
dediler. Hiç Türk yaşamayan bölgelerde bile milletvekili çıkaran HÖH partisi, Türklerin partisi sayılmaya
devam etti ve herkes ondan kaçtı. Uzlaşma uğruna
sağcılar, merkezciler, solcular birleşip hükümet kuruldu. Uzlaşma uğruna mı, HÖH ile BSP orda olmasın
diye mi, o bilinmez. İşte bu, hükümetin ne kadar uzun
süreceğinden belli olur.
Türklerin partisi denilen HÖH’ün muhalefette kalmasıyla Türklerin yaşadığı bölgeler en fakir olmaya
devam mı edecek? Yoksa Reformcular oralarda az
da olsa reform yapar mı? Bakalım. Ana dili Türkçenin
durumu ne olacak? Seçmeli de olsa onu okuyanların
sayısı ne kadar azaldığını kayıtlamakla mı yetineceğiz? Türkçenin mecburi ders olarak okutulma hedefi,
Türkçe öğretmenlerinin boğazında mı kalıyor? Bu
konuda umutlar zaten sıfırdı. Artık sıfırın altına mı
düşüyor?
KTB denilen, zenginlerin sayılan bir banka iflas etti,
ya da iflas ettirildi. Suçlular aranıyor. Suçluların biri,
Sırbistan’da fabrika sahibi ve kollarını sallaya sallaya
Belgrad sokaklarında dolaşıyor. Onu getirip sorguya
çekmeye devletin gücü yok. Devlet milyarlarca borç
çekiyor, yatıranların paralarını çevirmek için. O borçlar kimin sırtına basıyor? Halk sağ olsun.
Rusların Avrupa’ya giden gaz borusu yön değiştirdi. Karadeniz altından ve Bulgaristan’dan geçecek
olan boru birden Türkiye’ye doğru yönlendi. Bg, bu
kaybın zararlarını hesaplıyor. Teselli için kendi bölgelerimizde gaz kaynakları aranacak. Bir masalda ne
denirdi? Ayı ile kurt dalaşır, tilkinin kuyruğu bala bulaşır. Yoksa akıllılar düşünürken deliler yol mu aldı?
Kırcaali’de neler oluyor? Pekiyi anlaşılmadı ama
galiba şehrimizde Türk tiyatrosu var. Adı ne olduğu
önemli değil. Bir “Boyacılar” oyunu sahnelendi, seyretmeye değer. Demek başarılı oyuncularımız varmış. Bir oyun salonu doldurabiliyorsa, demek orda
ilginç bir şeyler oluyor.
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nde yeni yeni Türkçe kitaplar tanıtıldı. Görüldü ki, kitap tanıtımı da yüksek
seviyelere ulaşmış. Bir kitap tanıtımında yüz kişilik
salon doluyorsa, bu iyi bir işaret olması gerek. Bu
arada, Batı Trakya derneklerinin yardımlarını da belirtmek gerekir. Sade kitap tanıtımlarında değil, tüm
etkinliklerde, yanınızda biz de varız, dercesine yardımseverliğini göstermişlerdir. Bunlar olurken, Türkiye derneklerinin rolü nerede kaldı? Bu da bizden
olsun, diyen oldu mu? Yoksa, şimdiye kadar olduğu
gibi sadece kenardan mı seyrettiler? Bu olaylarda
umut verici bir şey varsa, o da yeni gelen Filibe Başkonsolosun aramızda görünmesidir. Belli oluyor ki,
eskilerin ikisi gibi o da yardım elini uzatacak.
Bilmem nedendir, içinde deve kelimesi geçen atasözlerini beğeniyorum. Mesela, deveye boynun eğri
demişler, nerem doğru ki demiş.
Her şeye rağmen, fakirliğimize rağmen, biz her
zaman iyimser olmuşuzdur, yardımsever olmuşuzdur. Her yılın sonuna doğru olduğu gibi, bu sene
de çağrıda bulunuyorum. Hasta çocuklara yardımda
bulunalım. Az verelim, candan verelim. 1117’ye bir
mesaj göndermemiz yeterli. Edeceğiniz yardımlar
için sağ olun. İyilikler geri dönermiş.
Yaklaşan yeni yılınız kutlu olsun! Nice yıllara!

Kırcaali Haber

Haşim SEMERCİ

den üç misli altta olarak
yüzde 3,77. Varılan sonuçlardan biri neredeyse
tüm yüksek eğitimlilerin
iş sahibi oldukları, fakat
onların yarısından daha
azı yüksek eğitim gerekmeyen pozisyonlarda işte
bulunmaktadırlar.
Sofya Üniversitesi’nde
Bilim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri okumuş
üniversiteliler ülkede yüksek eğitimliler arasında
1860 leva olmak üzere
en yüksek gelire sahiptirler. Bilgisayar programcıların geliri önceki reyting
sonuçları sıralamasına
göre 85 leva artış gösteriyor. Gelirlere göre
ikinci sırada 1715 leva
ile Askeri Akademisi’nde
Askeri Bilimler okuyan
üniversiteliler bulunuyor.
Üçüncü sırada 1572 leva
ile Bulgaristan Amerikan
Üniversitesi’nde idare ve
işletme bölümlerinden
mezun olanlardır.
Blagoevgrad Güneybatı
Üniversitesi’nde elektronik ve elektrik mühendisi
olarak mezun olanlar gelirlerine göre sıralamanın
en sonunda kalıyor. Onlar
ortalama 500 leva işçi aylığı alırken, müzik ve dans
sanatı alanında eğitim görenler ise 512 leva maaş
alıyor.
Kırcaali Haber

2015 yılı için Vignette satışına başlandı
Bölgesel Kalkınma
ve İskan Bakanı Lilyana Pavlova, “15 Aralık
2014’de Vignette satışına başlandı. Otomobiller için Vignette fiyatlarında değişiklik yok”
diye bildirdi.
Satış noktalarına toplam 2,8 milyon Vignette
dağıtıldı.
Otomobiller için yıllık
Vignette fiyatı 67 leva,
aylık 25 leva, haftalık
ise 10 leva.
Pavlova, sürücülere
spekülasyonlara kulak
verip resmi olarak satış
yapmak üzere kaydını
yaptırmayan yerlerden
daha düşük ücrete Vignette almamaları tavsiyesinde bulundu.
Pavlova, “Üç holografik eleman Vignettenin
sahteleştirilmesini engelliyor. Geçen yıl sahte
Vignettelere dair elimizde veri yok” dedi.
Taşıt pulları, benzin istasyonlarından, Bulgar
Postaları ve Yol Altyapısı Kurumu’nun ofislerinden satın alınabilir. Tüm

araçlar için bu yılki taşıt
pulları 31 Ocak 2015
tarihine kadar geçerli
olacak. 31 Aralık 2014
tarihinde aylık taşıt pulu

yapısı Kurumu’na (APİ)
kalmıyor. Bakan’ın ifadelerine göre gelecek
yıl Vignette satışından
elde edilecek tüm gelir-

satın alınırsa 31 Ocak
2015 tarihine kadar geçerlidir.
Vignettelerden elde
edilen gelirlerle ulusal
karayolları onarılmaktadır. Yılda Vignettelerden
220 milyon leva civarında gelir elde ediliyor, fakat tüm gelirler Yol Alt-

ler APİ Bütçesi’ne dahil
edilecek.
Pavlova, “Bu yıl 2013
yılına bakış Vignette satışı gelirlerinde yaklaşık
yüzde 6 oranında artış
var” diye belirtti.
APİ sosyal açıdan zayıf olan kişilere ve engellilere ücretsiz olarak

2014’e Bir Bakış
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Başkan Hasan Azis, Dünya Engelliler Günü’nde “Petır
Mirçev” Tekstil Kooperatifi Çalışanlarını Tebrik Etti
“Petır Mirçev” Tekstil Kooperatifi Dünya Engelliler
Günü nedeniyle düzenlenen kutlamaya Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis konuk oldu. Belediye
başkanı çalışanları tebrik
etti ve zorlu günlük yaşamlarında sağlık ve sabır diledi. Kutlama açılışı,
şirketin tarihini anlatan
Yönetici Lütviye Mümün
tarafından yapıldı. 1955
yılında farklı faaliyetlerde
bulunan “İnvalid” şirketi
kurulmuştur. İlk başlarda
fabrikanın her bölümünde 1-2 kişi çalışmışsa da,
en iyi yıllarında 600 kişiyi
aşkın çalışanı olmuştur.
1989 yılında yaşanan
değişiklikler sonucunda
şirketin çalışmaları giderek azalmıştır. Şirkete ait
bazı binalar ve makinalar satılmış, çalışanların
sayısı en düşük seviyeye
indirilmiştir.
Bugün “Petır Mirçev”
Tekstil Şirketi 33 kişiye
iş sağlıyor. Şirkette triko
tekstil ürünleri üretilmekte
ve kitap ciltleme hizmet-

leri sunulmaktadır. Sofya
İşçi Kooperatifleri Ulusal
Birliği’nin ve Haskovo

bölge birliği üyesidir. Kooperatifin yeni yönetimi,
faaliyetlerini geliştirme
çabaları içinde. Üretim ve
sosyal faaliyetlere yönelik

Avrupa projeleri gerçekleştiriliyor.
Kooperatifin en iyi yılla-

rı, 1964 yılında yönetime
geçen Nikolina Badarova zamanında olmuştur.
Dünya Engelliler Günü
nedeniyle düzenlenen

kutlamaya Badarova konuk olarak katıldı. Kooperatifin iyi günlerini anlat-

makla kalmayıp rekabetin
büyük olduğu bugünlerde
faaliyetlerini gerçekleştirmek ve pazarda ayakta
kalabilmek sadece ken-

HÖH partisi, Sağlık Bakanı Petır
Moskov’un istifasını istedi
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Milletvekili Tuncer Kırcaliev,
Meclis kürsüsünden
Sağlık Bakanı’na dönerek, “HÖH partisi sizin
istifa etmenizi istiyor”
dedi. Buna sebep olarak
Bakan’ın hekimlerin saldırılara uğradıkları her
bir Roman Mahallesi’ne
polis eskortu olmadan
ambulans yollanmayacağı açıklaması olduğu
belirtildi. Bulgar Helsinki Komitesi tarafından
Moskov, Hitler ile karşılaştırıldı.
Tunser Kırcaliev, “Sayın Bakan, Bulgar demokrasisinin altı kuralını, Anayasa, Sağlık
Kanunu, Ayrımcılıktan
Koruma Kanunu, Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal
ettiniz” diye seslendi.
Acil tıp uzmanlarının
yeni çalışma kuralları
kamuoyunda çeşitli yorumlara sebep oldu.
Kırcaliev, “Sadece birkaç gün içinde iki antidemokratik davranışa

tanık olduk. HÖH partisine göre bu davranışlar
ayıptır, çünkü demokratik partilerin temsilcileri tarafından yapıldı”
yorumunda bulundu.
Kırcaliev’in ifadelerine
göre, Sağlık Bakanı 7
Aralıkta yeni iki hekimin
saldırıya uğradıklarını
belirterek, kim hayvan
gibi yaşamayı seçtiyse
böyle yaşama hakkına
da sahip olduğunu ve
bir emirnameyle bunun
sorumluluğunu bölgesel
acil tıp merkezlerinden
kaldıracağını söyledi.
Kırcaliev, “Daha reaktif

bir karaktere sahip olan
demokrat biri, `Kendinizi ne zannediyorsunuz,
Sayın Bakan?!` diye
çığlık atmak isteyecektir. Sizin güçsüz olduğunuz için değil, sizin
akıl almaz ve akılsızlık
derecesinde güçlü olduğunuz için bunu yapmak
isteyecek” dedi.
Milletvekili, “Demokratik bir prosedür var
ve ceza etnik ve dini
mensubiyete bağlı bir
şey değildir” diye dikkat
çekti. Bakan’ın “benim
hekimlerim” şeklinde
ifadeler kullandığı he-

kimlerin büyük
bölümünün bu
karardan dolayı gurur değil,
utanç duyacaklarını söyledi.
Kırcaliev, medeni bir siyasi
gücün, demokratik ik tidarın
temsilcisi birinin
düzgün konuşması gerektiğinin altını çizdi.
Milletvekili,
“Hekime saldıran holigan olan
o k i şinin k im
olduğu biliniyor. Onun
mahkemede yargılanması gerekir, fakat onun
anası, babası, arkadaşlarının bu olayla hiçbir
ilgisi yoktur. Bizler samimi derin duygularla
saldırılan hekimin acısını paylaşıyoruz. Üstelik ben de bundan 20
yıl önce sağlık sistemi
dahilinde çalıştım ve insan onurunu kırmanın
ne olduğunu biliyorum.
Fakat acil yardım merkezlerindeki sorunları bu
şekilde çözemeyiz” diye
konuştu.

dilerinin elinde olduğunu
belirtti.
Başkan Hasan Azis katılımcılar önünde konuşma
yaptı. Kendileri, belediye
yönetiminin engellile re destek olma isteğini
bir kez daha dile getirdi.
Bununla ilgili de Avrupa
maddi desteği ile Kırcaali
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeleri tanıttı. Kooperatifin ayakta
kalabilmesi için ortaklaşa
çalışmalar ve işbirlikleri
teklif etti.
Hasan Azis, yıllarca kooperatifte çalışan herkesin
önünde saygıyla eğildiğini
dile getirdi.
Belediye Başkanı daha:
“Geçmiş yıllarda kooperatifinizde birçok eleman
çalışmış ve birçok insan
Kırcaali’nin gelişimine

katkıda bulunmuştur. Mayıs 2015 yılında 60. yaşını
kutlayacak olan kooperatifiniz, büyük rekabet
ortamında var olmak ve
işçi kaybetmemek bir
kahraman olarak değerlendirilebilir. Yıllar önce
600, şimdi ise sadece 33
elemanı olmasına rağmen
bunun yine de bir başarı
olduğuna inanıyorum.
Elemanlarınızın sayısını
korumalısınız, hatta artırmalısınız. Yaşadığımız bu
günler herkes için zordur,
ancak bu şirketi korumak
adına çabalarımızı birleştirmeliyiz” dedi.
Kutlama sonrasında Belediye Başkanı tüm elemanlara küçük hediyeler
ve molalar için ise kahve
makinası hediye etti.
Kırcaali Haber

Bulgartabac’tan uyarı
Tütün şirketi Bulgartabac Bütçe Komisyonu’nun oturumunda Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik önergesi kabul edilmesi nedeniyle üç fabrikasını kapatacağına dair uyardı. Yeni düzenlemeye göre tütün üreten
kuruluşların 31 Mart 2015 tarihine kadar Gümrükler
Ajansı’na her bir üretilen sigara için veri aktarmak
üzere online sayaç uygulamasına başlamaları gerekir.
Şimdiye kadar sadece sigara paketleri kontrol edilirdi.
Holdingde Düzenleme yöneticisi Tsanka Kemalova
sert bir dille, “Bu değişiklikler uygulamaya girerse akıl
almaz bir şey olur, Bulgartabac, üç fabrikasını kapatacak. Avrupa’da hiçbir yerde böyle gereklilikler mevcut
değil” dedi. Kemalova, bu kanun önergesini sunanların yararlanması amaçlandığını düşünüyor. Kemalova,
“Kanun önergesiyle kabul edilen hükümlere uyulması
için teknik donanıma milyonlarca yatırım yapılması
gerekiyor” diye belirtti. Kings Tabaco Şirketi temsilcisi
Slavka Geşeva, Kemalova’yı destekledi.
Gümrükler Kurumu Müdürü Vanyo Tanov, bu sayaçların şirketlere sorun olmadığını izah etti. Fabrikalara
yerleştirilen sayaçların, şirketler tarafından ortadan
kaldırıldıkları belli oldu.
Aynı düzenlemeyle yakıt ölçüm aletleri tekrar eski rejim uygulamasına girecek. Tanov, bu kanun değişiklikleri iptal edildiğinden beri üretilen miktarlar satılandan
yüzde 30 daha az olduğunu açıkladı.

Yoksul öğrencilere
yardım toplanılıyor
Kırcaali Kaufland mağazasında Kızılhaç örgütü tarafından yerleştirilen bir kumbarada yoksul çocuklara
ücretsiz olarak sıcak öğle yemeği sağlanması üzere
bağışlar toplanıyor. Girişim Sıcak Öğle Yemeği Programı dahilinde Bulgar Kızılhaç Hayırseverlik İçin Ortaklık
Ağı kapsamında gerçekleştiriliyor.
Bu girişim sayesinde son 10 yılda tüm ülkede yaklaşık 10 bin çocuğa destek yapıldı. İnsani yardım örgütü
tarafından bu amaç için harcanan para miktarı 1 milyon
402 bin levaya ulaşıyor.
Kırcaali’de Kaufland-Bulgaria hipermarket zincirinin
desteği ile Nisan ayında yaklaşık 800 leva toplandı. Bu
bağışlar sayesinde Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’nda eşit durumda olmayan 20 öğrenciye
sıcak ve sağlıklı öğle yemeği veriliyor. Paralar öğrencilere öğle yemeğinin Mart 2015 tarihine kadar verilmesi
için yetecek.
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THY’nin Bulgaristan’daki 30. Yıldönümü
Türk Havayolları (THY)
ilk İstanbul-Sofya seferinin 30. yıl dönümünü görkemli bir şovla kutladı.
Kempinski otelinin balo
salonunda düzenlenen
gecede THY’nin Bulgaristan temsilciliği arada
geçen yıllarda işbirliği
yaptığı, ülke ekonomisinin
çeşitli sektörlerini temsil
eden şirket yöneticilerine
onur heykelcikleri dağıttı.
Türkiye Kültür ve Turizmi Bakan Yardımcısı
Abdurrahman Arıcı ve
Bulgaristan’da yeni kurulan Turizm ve Spor
Bakanlığı Bakanı Nikolina Angelokava’nın birer
konuşma yaptığı törende
THY’yı uluslararası başarılarından dolayı kutladılar.
Bulgaristan’ın siyasi,
kültür, sanat, iş dünyası ve medya çevrelerin
yer aldığı şov sırasında
Bulgaristan’ın sevilen pop
müzik şarkıcılarından Mariya İlieva ve Türk kökenli
Esin Düran sahne aldı.
Programın müzikli bölümlerin arasında katılımcılara dağıtılan biletlerin
arasında kura çeken THY
yetkilileri, uçak biletleri,
tatil paketleri ve başka
ödüllerden oluşan sürpriz
ikramiyeler dağıttılar.
Organizasyon kapsamında geleneksel Türk
mutfağına ait seçkin yemek ve tatlılar sunuldu.
Törende Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, THY Pazarlama
Satış Başkanı Ziya Taşkent, Yardımcısı Mehmet

Başpınar, Doğu Avrupa
ve Balkanlar’dan sorumlu
Gelir Yönetimi ve Ücret
Müdürü Mert Dorman ile
THY’nin Sofya Genel Müdürü Cenk Öcal da hazır

sayısı yüzde 3,5 oranında
bir gelişme göstererek, 11
milyonu geçti” dedi.
Türkiye’yi bir yılda ziyaret eden Bulgaristan turist sayısının 1,6 milyon

misafirleri artırmak isteyen Bulgaristan’a destek
vermeye hazır olduğunu
ifade etti.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Gökçe’nin gi-

ofisleri kurulacak.
Bulgaristan yetkilileri ile
temasların sürdüreceğini
kaydeden Büyükelçi Gökçe, vize rejimi konusunda
Bulgaristan’dan ilave kolaylıklar beklendiğini belirterek, Schengen ülkesi
olan Yunanistan’ın Türk
turistlerine sağladığı kolaylıklarını örnek gösterdi.
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Plevneliev:
Güney Akım'dan Gelir
Garantisi Yok

bulundu.
Bulgaristan-Türkiye
turistik ilişkileri
Bulgaristan-Türkiye turistik ilişkilerini değerlendiren Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, THY’nin
Bulgaristan’a yaptığı ilk
seferinin 30. yıl dönümü
dolayısıyla düzenlenen
organizasyonu takdir etti.
Arıcı, AA’ya yaptığı açıklamada, 1983 yılından bu
yana Türkiye turizminin
büyük bir gelişme kaydettiğini belirterek, “Geçen
yıl 36 milyon yabancı misafirimiz oldu. İnşallah bu
sene de önüne geçeriz.
Sadece Antalya’daki turist

olmasını “memnuniyet
verici” bulan Arıcı, “Bunun
karşılığında Türkiye’den
Bulgaristan’a misafir sayısı az. Biz bunun da artmasını istiyoruz. Bize ne kadar gelirse biz de karşılık
vermek istiyoruz ama karşımızda vize sorunu var.
Vizelerin kolaylaştırılması
gerek” diye konuştu.
Arıcı, Bulgaristan’da
yeni kurulan Gençlik ve
Turizm Bakanlığı Bakanı
Nikolina Angelkova ile görüştüğünü de belirterek,
Türkiye’nin sektörde sahip
olduğu geniş tecrübesini
paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.
Arıcı, Türkiye’den gelen

rişimleri
Türkiye’nin Sofya Büyükelç isi Süleyman
Gökçe’nin girişimleri sonucu Bulgaristan’ın kış
dönemi için Türk turistleri
için bazı vize kolaylıkları
getireceği öğrenildi.
Büyükelçi Gökçe, AA’ya
yaptığı açıklamada, ülkenin içişleri ve dışişleri
bakanlıkları ile işbirliği yapan Bulgaristan Gençlik
ve Spor Bakanı Nikolina
Angelkova’nın, bu konuda
bazı girişimlerde bulunduğunu söyledi.
Süleyman Gökçe,
Bulgaristan’ın Türkiye vatandaşlarına 3 ay süreli
olmak üzere çift girişli ve

Sağlık Bakanı Moskov: Roman mahallelerine polis
eskortu olmadan ambulans gönderilmeyecek”
Sağlık Bakanı Petır Moskov, Romanların yoğun
olarak yaşadığı mahallelere polis eskortu olmadan ambulans gönderilmeyeceğini söyledi.
Moskov, bir televizyona
yaptığı açıklamada, doktor, hemşire, ambülans
şoförleri ve diğer sağlık
personeline yönelik şiddetin gittikçe arttığını ifade etti.
Bir yılda sağlık personeline yönelik 225 saldırının
175’inin Roman mahallelerinde gerçekleştiğini
vurgulayan Moskov, “Roman mahallelerinde polis
eskortu olmadan ambulans yollanmayacak. Etnik
temelli ayrım yapmıyorum
ancak belli ki ortada çözülmesi gereken bir sorun
var” diye konuştu.
Bulgaristan’daki Roman
siyasilere ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerine de çağrıda bulunan

çok girişli vize verilmesi
konusunda karar aldığını
ifade etti.
Girişimi “bir başlangıç” olarak nitelendiren
Gökçe’ye göre şimdilik
sadece kış döneminde
geçerli olacak uygulama
ile ilgili Bulgaristan makamların en kısa zamanda Türkiye’de konsolosluklarının dışında da vize

Moskov, bunlardan acil
yardım ekiplerinin can
güvenliğini garanti etmelerini talep etti.
Ülkede herkesin sağlık
hizmeti alma hakkına sahip olduğunu dile getiren
Moskov, “Aynı zamanda
birilerinin, savunmaya

çalıştığı doktorların darbedilmesini savunamam”
dedi.
Moskov'un açıklamasına tepki
Moskov’un açıklamasına
bazı sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Avrupa
Entegrasyonu ve İnsan

Hakları Birliği’ sivil toplum
kuruluşunun
başkanı avukat
Mihail Ekimciev, Moskov’un
sınır landırıcı
uygulamasının yürürlüğe
girmesi durumunda toplumsal bir sorunun
yaşanacağı
uyarısında bulundu.
Doktorların
sadece Roman
mahallelerinde
değil, başka
yerlerde de
şiddete uğradığına işaret
eden Ekimciev, alkollü kişilere ya da saldırgan tutum sergileyenlere sağlık
hizmeti vermek için giden
ekibin yanında polis gönderilebileceğini bildirdi.
Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Güney Akım projesinin sonlandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendinden önceki hükümetlere yüklendi. Rusya ile yapılan
proje anlaşmasında ülkesinin kazancının gözetilmediğini dile getiren Plevneliev, proje hakkında kimsenin
değerlendirmede bulunamayacağını iddia etti.
Projenin tamamen Rusya'nın elinde olduğuna dikkat
çeken Plevneliev, Bulgaristan'ın Güney Akım'dan elde
edeceği gelir hakkında ise bir anlaşması olmadığının
altını çizdi. Plevneliev, Rusya ile yapılan anlaşmada ülkenin kazancını garanti etmediği için kendinden önceki
hükümetlere yüklendi: "Önceki hükümetler gelir anlaşması yapmamış, sadece gider anlaşması imzalamış.
Benim için bu büyük bir kayıptır."
Plevneliev, konunun sadece Bulgaristan ile Rusya'yı
ilgilendirmediğini, projenin sonlandırılmasının aynı zamanda AB ile Rusya arasındaki bir problem olduğuna
dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Rusya'nın AB yasalarına
uyduğu takdirde bir itirazlarının olmayacağını da sözlerine ekledi.
Putin'in projeyi sonlandırmasıyla ilgili Bulgaristan
hakkında söylediği sözler Bulgaristan'da tartışma konusu oldu. Otoriteler, ülkenin yılda 600 milyon dolar
kaybettiği yorumlarını yaparken, bazıları ise Putin'in bu
açıklamasını blöf olarak değerlendiriyor.

Mevduat faiz gelir vergisi
yüzde 8 oranında kalıyor

Mevduat faiz gelir vergisinin yüzde 8 olarak ödenmesine devam edilecek. GERB partisinin mevduat faiz
gelir vergisinin yeniden yüzde 10’a yükseltilmesine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik önergesini ikinci kez görüşen Bütçe Komisyonu tarafından
reddedildi.
Birinci Boyko Borisov hükümetinde Maliye Bakanı Simeon Dyankov tarafından uygulamaya sokulan
mevduat faiz gelir vergisinin tekrar yüzde 10’a yükseltilmesine ilişkin kanun değişikliği önergesini sunan
Bütçe Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova oturum
sırasında, “Bizim bankalar yüksek likiditeye sahip ve
paraların işletilmesi için nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar” dedi. Menda Syoyanova, “Vergi sisteminin
adaleti adına sizleri bu metni desteklemeye çağırıyorum” diye ifade etti.
Reformcu Blok’u temsil eden Martin Dimitrov ve bu
değişikliği yapan yönetimde yer alan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) temsilcileri de mevduat faiz gelir vergisinin yeniden yüzde 10’a yükseltilmesine karşı çıktılar. Martin
Dimitrov’un ifadesine göre Reformcu Blok olarak her
zaman tüm vergi yükseltilmelerine karşı olduklarını
söyledi.
Oylamadan sonra Dimitrov, “Bu, kötü bir sinyal veriyor, bütçeye potansiyel ek gelirler minimum tutardadır.
Ekonomik büyüme çözümleri ararken vergilerin yükseltildiğini gösteren böyle bir önleme gerek yok” dedi.
Bütçe Komisyonu, Plamen Oreşarski hükümeti tarafından karar alınan en düşük geliri olan vatandaşlara yüzde 10 oranındaki gelir vergisinin geri ödenmesi
kararını iptal etti. Fakat bu karar 2015 yılının başında
Oreşarski’nin bu kararından yararlanmak isteyen vatandaşlar grubunu etkileyemeyecek.
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Maydanozun Faydaları Nelerdir?

Yeşillik olarak dünya
genelinde çok popüler
olan maydanoz, aynı zamanda çok besleyicidir.
Maydanoz; yaklaşık
2.000 yıldır yetiştirilen
ve insanlar tarafından
kullanılan bir bitkidir.
Çalışmalar bu bitkinin
tıbbi özellikleri nedeniyle
orta çağdan beri popüler
olarak kullanıldığını gösteriyor. Kelimenin kökeni
Yunancadan gelmektedir. Eski Yunanlılar tarafından kutsal kabul
edildiğinden ve aynı zamanda iyileştirici özellikleri olduğunu bildikleri
için bu bitkinin, mezarları süslemek için kullanıldığı düşünülmektedir.
Maydanozu yemekleri
süslemek için ilk kullanan Romalılar oldu. Ancak günümüzde pek çok
toplumda maydanoz bir
garnitür olarak görülüp
kullanıldıktan sonra atılmaktadır. Bunun nedeni
pek çok kişinin maydanozun besin değerlerinden
ve sağlığa faydalarından
habersiz olmasıdır.
Çeşitleri:
Birçok maydanoz çeşidi
olmasına rağmen bunların arasında iki türü en
popüler olanlarıdır. Bunlar düz yapraklı ve kıvırcık yapraklı tipleridir.
Düz yapraklı maydanozlar daha kıvrımsız, sivridir ve bunlara İtalyan
maydanozu da denir. Bu
çeşitlerin sağlık yararları da iyi bilinir ve tıbbi
amaçlar için çok yaygın
olarak kullanılır. Orta ve
Doğu Avrupa mutfağında kullanılan daha birçok

çeşidi vardır. “Hamburg
Maydanozu” olarak bilinen bir türünün büyük,
beyaz şalgam benzeri
bir kökü ve uzun boylu,
eğrelti benzeri yaprakları

tuyen gibi uçucu yağ
bileşikleri içerir. Apiin,
apigenin, crisoeriol ve
luteolin’in gibi flavonoidler de bu bitkide mevcuttur. Bu bileşikler önü-

bi amaçlar için kullanılır.
Ayrıca genellikle tıbbi
amaçlı kullanılanın İtalyan maydanozu olduğu
gözlenmiştir.
-Kalp damar sağlığına

vardır. Hamburg maydanozunun kökü çorbalarda ve salatalarda kullanılabilir, yapraklarının ise
kereviz benzeri bir tadı
vardır. Tüm bu çeşitler
arasında, İtalyan maydanozu çok daha güçlü bir
lezzete sahiptir ve daha
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Besin Değerleri:
K vitamini, A vitamini,
beta karoten, C vitamini,
demir ve folat bakımından çok zengin bir kaynaktır. Bunların dışında
diğer vitamin ve mineralleri yüksek miktarda
içerir ve aynı zamanda
kalorisi çok düşüktür.
Maydanoz myristicin,
limonen, öjenol, alfa-

müzdeki birkaç paragrafta ele alınacak eşsiz
sağlık faydalarını bizlere
sunar.
Sağlık Faydaları:
Çorbalar, et yemekleri
ve daha birçok yemeği
süslenmesinin haricinde içerdiği sayısız besin
maddeleriyle sağlığa birçok faydası vardır. Maydanoz çayı çeşitli sağlık
sorunları için bir çare
olarak kullanılmaktadır.
Bu bitki şişkinlik, hazımsızlık ve adet bozukluklarını tedavi etmek için,
Antik Yunan ve Ayurveda tıbbında kullanılmıştır.
Özellikle yapraklar, kökler ve tohumlar olmak
üzere bu bitkinin hemen
hemen tüm parçaları tıb-

iyi gelen folat içerir. Folat homosisteini (yüksek
düzeylerde kan damarlarına zarar verebilen tehlikeli bir molekül) zararsız
moleküller haline dönüştürerek, felç ve kalp krizi
riskini azaltmak için yararlıdır.
-Maydanozun düzenli
tüketimi kan basıncını
düşürmek için faydalıdır ve yüksek tansiyona
bağlı olabilecek hastalıkların riskini azaltır.
- Maydanozun en
önemli faydalarından biri
de sağlıklı böbrek fonksiyonlarını sağlamasıdır.
Fazla su ve tuzun atılmasını sağlar. Bu bitki aynı
zamanda mesanenin
güçlendirilmesi ve böb-

Haftada iki kez somon
Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin
olan bir diyet, aralarında kanser, kalp, diyabetin de bulunduğu
60'tan fazla hastalıktan
koruyor. Somon balığı
gibi soğuk deniz balıklarından haftada iki kez
tüketmeniz yeterlidir.
Eğer yemiyorsanız, balık yağı kapsülü de alabilirsiniz.
Omega 3 tüketimi az
insan vücudu, iki yağ
asi dine gereksinim
duymaktadır; linoleik
asit (Omega 6) ve alfa-linoleik asit (Omega
3). Amerika'daki araştırmalara göre; çoğu
Amerikalı, etlerde ve
bitkisel yağlarda bulunan Omega 6 yağ asidi-

ni çok fazla tüketmekte
ancak vücutlarını balık
ve keten tohumunda

de aralarında olduğu
60'tan fazla hastalığın
oluşmasına neden ol-

bol miktarda bulunan
Omega 3 asitlerinden
mahrum bırakmaktadırlar. Bu durum; kalp,
inme, kanser, deri hastalıkları ve diyabetin

maktadır. Yağ asitleri
vücutta 'prostaglandinler' adı verilen bileşimlere dönüşüyor. Vücudun sağlıklı şekilde
çalışmasında rolü olan

bu bileşimler; inflamasyon ve ağrı üzerine etkili
oluyor. Kan basıncını düzenliyor, kalbi, sindirim
sistemini ve böbrekleri
koruyor. Prostaglandinler, alerjik reaksiyonların
oluşmamasına yardımcı
oluyor. Sinyallerin beyne
iletilmesini de sağlıyor.
Daha az omega 6
Öte yandan Omega
6'dan üretilen prostaglandinler, kanser hücrelerinin büyümesine
neden olurken, Omega
3'ten üretilenler kanserli hücrelerin oluşmasını
engelliyor. Daha fazla Omega 3 ve daha
az Omega 6 yağ asidi;
yalnız kanserden değil, kalp hastalığı ve
Alzheimer'dan da koruyor.

rek taşlarının önlenmesi
için iyidir.
-Damarlarındaki yapışkan kalıntıların erimesini
sağladığı böylece kan
damarlarının temizliği
için iyi olduğu söyleniyor. Maydanoz aynı zamanda kan damarlarının
esnekliğini sağlamak için
de iyidir.
-Maydanozdaki yüksek
C vitamini seviyeleri osteoartrit ve enflamatuar
poliartrit gibi romatoid
artrit çeşitlerinin oluşmasını engeller.
-Cinsel fonksiyonların
artırılması da maydanozun sağlık faydalarından
biridir. Ayrıca adet sorunlarını tedavi etmek için bir
bitkisel ilaç olarak yaygın
bir şekilde kullanılır.
-Uygun hücre bölünmesinde folat önemli
bir rol oynadığı için bu
bitkinin tüketimi, tümörlerin önlenmesi için de
yararlıdır. Özellikle kolon ve serviks kanserine
neden olan anormal ve
hızlı hücre bölünmesini
önler. Maydanozda bulunan antioksidanlar ve
flavonoidler de tümör ve

kanserin gelişiminin önlenmesinde yararlıdır.
- Maydonoz içerdiği
yüksek klorofil içeriği
sayesinde nefesin tazelenmesini sağlar ve kötü
ağız kokusunun önlenmesine yardımcı olur.
-Ayrıca sağırlık, kulak
enfeksiyonları, çürükler, sindirim problemleri, kansızlık, ishal, safra
taşı, gut, böcek ısırıkları, karaciğer tıkanıklığı,
dişlerin güçlendirilmesini
sağlar ve aynı zamanda
kilo vermede çok etkilidir.
Kurutulmuş hali bile
çeşitli sağlık sorunlarını
tedavi etmek için kullanılabilir. Kuru maydanoz
özellikle mide-bağırsak
bozukluklarını ve üriner
sistem enfeksiyonlarını
tedavi etmek için kullanılır. Tüm bu faydalarını
düşündüğünüzde maydanoz mucize bir bitkidir.
Artık sadece yemekleri
süslemek için değil sağlığınız için de maydanoz
tüketmeyi unutmayın!

Kalp sağlığı için altın öğütler
Kalp tıkanıkları genç yaşlarda başlıyor, ileri yaşlarda
tıkanma artarak kalp kirizine neden oluyor. Bu nedenle
kalbi korumaya genç yaşlarda başlanmalı.
* Bol bol meyve, sebze ve baklagil tüketin. Gün içinde, ufak porsiyonlar halinde 5 öğün yemek yiyin. Bir
porsiyon; 2-3 kaşık sebze, bir adet meyve.
* Makarna, pirinç, ekmek, buğday, patates ve mısır
gevreğinden oluşan nişastalı yiyecekleri, öğünlerinizde
düzenli olarak tüketin.
* Diş çürümelerini önlemek için; şekeri tamamen
kesmemeli, fakat küçük miktarlarda tüketmeye özen
göstermelisiniz. Şekersiz içecekleri tercih edip, şeker
yerine tatlandırıcı kullanmalısınız.
* Günde 1.5 litre sıvı almayı hedefleyin. Su tüketiminizi artırın ve ayrıca bol bol meyve suları ve süt için.
Alkol alımında da aşırıya kaçmamaya çalışın.
* İşlenmiş et, peynir ve aburcuburlar gibi fazla tuzlu
yiyeceklerden kaçının ve yemek pişirirken veya sofrada
yemeğe eklediğiniz tuz miktarını azaltın. Yemeklerinize
tat vermek için, tuz yerine baharatlardan faydalanın.
* Sağlıklı bir dengeyi korumak için, kan basıncınızı
düzenli olarak kontrol ettirin.
* Aldığınız kalorinin yüzde 60′ı ekmek ve zeytinyağından olsun.
* Omega 3 bakımından zengin besinler alın (balık,
semizotu, soya, çay, üzüm ve keten tohumu).
* Günde yarım saat yürüyün. Bu kalp krizini yüzde 50
azaltır. Haftada en az 5 kez egzersizle bu riski yüzde
98′e kadar indirebilirsiniz.
* Karaciğerinize güveniyorsanız, günde 2 kadeh şarap için.
* Günde bir avuç kayısı ya da incir sağlıklı beslenme
için vazgeçilmezdir.
* Sarımsak vücudun koruyucu hücrelerini destekler
ve tansiyonu düşürür.
* Etin yanında çiğ domates yararlı. Domatesteki
Lycopin antioksidan, etteki zararlı olan omaga-6′yı
yok eder.
* Lahana zayıflamak için çok yararlı.
* Her sabah bir bardak ılık suyun ardından, bir avuç
ceviz yiyin.
* Şişmanlık sigara kadar tehlikeli, özellikle bel kalınlığı.
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Kırcaali Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Tamamlanıyor
Kırcaali Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği Atıksu
Arıtma Tesisi kurulmasına ilişkin projenin yöneticisi Mitko Sinabov, proje
faaliyetlerinin yüzde 95
oranında tamamlandığını
bildirdi. Birkaç gün içinde
atıksu arıtma tesisinin 72
saatlik testleri yapılacağı
belirtildi. Sinabov’un ifadesine göre su boru hattı neredeyse yüzde 100
oranda hazır, hala kanalizasyon şebekesinin bazı
kesimlerinde tamamlanması gereken çalışmalar
var. Yaklaşık 70 milyon
tutarındaki projenin yarı
miktarda ödemelerin yapıldığı, Çevre Programı
kapsamında kalan diğer
tutarın da ödenmesi için
talepte bulunulduğu açıklandı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
“Atıksu Arıtma Tesisi
projesinin gerçekleştirilmesi bakımından Kırcaali
Belediyesi ülkede birinci
yerde. Bu tesis kullanılan
teknoloji sayesinde elde
edilen ürünün kalitesine
göre ülkedeki en modern

ve eşi benzeri olmayacak. Metan gazı tankı
sayesinde istasyonun
kendi ihtiyaçları için gaz

şirketin şebeke ana borusunun Vızrojdentsi semtinde 1250 metre daha
uzun olarak kurulması

mış olmamız son derece
büyük başarıdır. Üstelik
giderlerin sadece yarısı
ödendi. Böylece bundan

üretmesi mümkün olacak.
Bu proje ile Kırcaali’de
büyük altyapı projeleri
sonlandırıyoruz. Projeden yapılan tasarruflarla
mülk sahiplerinin yararına
olacak şekilde uygulayıcı

sağlandı. Ülkede Çevre
Programı kapsamında
proje gerçekleştirmekle
övünebilecek belediyeler
az. Bizim için şu anda
neredeyse %100 oranında çalışmaları tamamla-

8 yıl önce başlatılan proje belediye yönetiminin
çabalarıyla başarıyla sonuçlanmış oluyor” diye
kaydetti. Belediye Başkanı, projenin son tarih olarak öngörülen 18 Temmuz

Kırcaali Belediyesinin 2015 Yılı Bütçe
Tasarısı Kamu Tartışması Düzenlendi
Biznesinkubatör salonunda Kırcaali Belediyesinin 2015 yılı bütçe tasarısının kamu tartışması
gerçekleştirildi.
Yıllık mali plan hakkında
bilgi almak üzere toplantıda belediye uzmanları,
belediye meclisi üyeleri
ve vatandaşlar yer aldı.

Tartışmada daha Belediye Meclis Başkanı Raif
Mustafa, Belediye Başkanı Hasan Azis, Belediye
Başkan Yardımcıları İvan
Velev, Hüseyin Ahmet,
Muharrem Muharrem ve
Elisaveta Kehayova hazır
bulundular.
Belediyenin 2015 yılı
bütçe tasarısını Mali
Müşavir Valentin İvanov
tanıttı. 2015 yılı bütçe
tasarısı 36 700 000 leva
değerindedir. 36 913 000
leva değerinde olan 2014
yılı bütçesine kıyasla
2015 yılı bütçesi 200 000

leva daha azdır. Valentin
İvanov: “Bu bütçe tasarısının başlıca amacı maddi
dengeyi sağlamak ve AB
projelerine başvuru olanaklarını artırmaktır” diye
açıkladı.
Belirttiklerine göre, önümüzdeki yıl alınan 4 kredinin ve 2014 yılında de-

ğerlendirilen bu paralar
“Flag” fonu tarafından geri
ödenecektir. Bu kredilerden biri uzun vadelidir ve
enerji tasarrufu projelerine yöneliktir. Kredinin vadesi 2019 yılına kadardır.
Geriye kalan üç kredi ise
2015 yılında kapatılması
bekleniliyor.
2015 yılında yerel vergi
ve ücretlerde artış olmayacak.
Bütçe tasarısı tanıtımından sonra soru ve tekliflere yer verildi.
Belediye Meclisi BSP
grubu üyelerinin başkanı

Milan Milanov, ciddi bir
rakam olan belediye borcunun azaltılması konusunda neler yapılacağını
sordu. Kendileri, bu borcun artmasından korktuğunu, çünkü 2015 yılında
seçimlerin gerçekleşeceği, dolayısıyla yöneticiler planlanan harçlardan
daha fazla harcayacaklarından şüphe ettiklerini
dile getirdi.
Belediye idaresi mali
müşaviri İvanov yanıt olarak, 2015 yılında geçmiş
yıllarda belediyeye yapılan borçların kapatılmasına önem verileceğini
belirtti.
Belediye Başkanı Hasan
Azis konuşmasında 2015
yılı bütçe tasarısını sosyal, ekonomik büyüme ve
Avrupa fonlarından maddi
destek sağlanabileceği bir
proje olarak değerlendirdi.
Sayın Hasan Azis devamla: “Bütçenin seçimlerin yapılacağı bir yılda
gerçekleştirilecek olmasına ve herkesin onu seçim öncesi bütçe olarak
adlandıracağına rağmen,
ben bu bütçenin Kırcaali
Belediyesinin durumunu
koruma ve önümüzdeki
yıllarda maddi durumu iyileştirmeye yönelik adımın
atıldığı bir bütçe olmasını
istiyorum. Bu bütçe sosyal statüsü en düşük vatandaşlarımıza yöneliktir.

Sosyal bir bütçedir.
Bütçe temelinde vatandaşlarımıza ek vergi ağırlığını yüklememe, tam
aksine maddi durumlarını
düzeltme fikri yatmaktadır. Bu bütçe belli bir ekonomik büyümeyi de ön
görmelidir. Sosyal statüsü
en düşük vatandaşlarımıza ek sorumluluklar yüklemediği gibi, iş ortamına
da yüklenmemekte.
Bu bütçe, Avrupa fonlarından ek maddi destek
sağlamanın bütçesidir.
Buradan elde edilecek
gelirler neredeyse belediye bütçesinin toplamı kadarıdır” diye açıkladı.
Kendileri, Kırcaali Belediyesine özel ve tüzel kişiler tarafından 5 milyon
leva borç yapıldığını dile
getirdi. Bununla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı
İvan Velev’e borçlulara
yönelik başarılı ve kısıtlayıcı bir politika yürütmeleri
için çağrıda bulundu.
Belediye Başkanı, kamu
tartışmasında yer alan
diğer yardımcılarına da
çağrıda bulundu. Belediye
bütçesine gelirlerin artması için Hüseyin Ahmet’in
belediye mülklerine yönelik politikaların daha aktif
ve agresif olması gerektiğini söyledi. Sayın Azis:
“Örneğin bir mülkü satışa
çıkardığımızda belediyenin mülksüz kalacağını

2015 tarihinden yaklaşık
4 ay önce tamamlanmış
olacağını söyledi.
Hasan Azis, bu projenin
çalışmalarının ayrı ayrı
semtlerde vatandaşlara
sıkıntılar yarattığı, fakat
uygulayıcı şirketin süre
içinde inşaat ve montaj işlerini tamamladığını belirtti. Başka bir zorluk olarak
otogar yanındaki dönel
kavşaktan Cebel durağına kadar yol üstünde
yapılması gereken çalışmalar olduğu için projede
değişiklik yapılarak boruların yoldan özel teknoloji
ile geçirildiğini paylaştı.
Çünkü söz konusu yolun Ulaştırma Programı
kapsamında bir projeyle
yapıldığı için sözleşme
gereği 5 yıl yolun bütünlüğü bozulamaz olduğunu
belirtti.
126 dekar alan üzerine
kurulan Atıksu Arıtma

Tesisi devreye sokulduğu
zaman saatte 1600 metre
küp suyun arıtılacağı belli
oldu. İl merkezinde atıksular iki aşamada arıtılacak.
Tesiste enerji ve kendi
ihtiyaçları için de metan
gazı üretilecek. Tesiste
24 kişilik personelin görevlendirileceği açıklandı.
Bu ayın veya gelecek ayın
sonunda personel ataması yapılması bekleniyor.
Tam adı Kırcaali İçin
Entegre Su Projesi: Atık
Su Arıtma Tesisi ve Ana
Kolektör Kurulması, Su
Temini ve Kanalizasyon
Şebekesini Genişletilmesi ve Yeniden Yapılandırılması projesinin toplam
tutarı 69 970 080 leva.
Çevre Operasyonel Programı gereğince gerçekleştirilen projede Kırcaali
Belediyesi’nin katkı payı 2
099 102 leva.
Resmiye MÜMÜN

Borisov, Güney Akım
için hala ümitli
Başbakan Boyko Borisov, Güney Akım projesinin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek,
boru hattının inşa edilmesini talep etti.
Güney Akım projesi ile alakalı incelediği tüm
dokümanların analizini mecliste sunan Borisov,
projenin dolaylı gelirlerinin, doğrudan gelirlerden daha fazla olacağını belirtti. Borisov, boru
hattının vergi ve diğer ücretlerden elde ettiği gelirlerinin transit gelirlerden daha fazla olacağını
kaydetti.
Bulgaristan hükümetinin Güney Akım konusunda tavrının değişmediğini ve boruların ülkeden geçmesini talep ettiklerini ifade eden Borisov, "Söylendiğine göre yılda 400 milyon avro
(transit ücret) gelirimiz olacak, fakat bu realiteden uzak bir şey" dedi ve dokümanlar arasında
uzun vadeli bir taahhüt olmadığını, mali modelin
de netleştirilmediğini vurguladı.
Güney Akım ile alakalı Brüksel'de düzenlenecek toplantıya katılacak olan bakanlara talimat
veren Borisov, ülkenin savunması gereken duruşun, "Güney Akım yapılsın, fakat Avrupa'nın
ortaya koyduğu kurallar takip edilsin" olduğunu
açıkladı.
düşünürüz. Diğer yandan
her satış yatırım imkanlarını da beraberinde getirmekte. Asıl mesele, bir
satış beraberinde Kırcaali
belediyesi için yeni yatırımları beraberinde getirip
getirmemesindedir” diye
açıkladı.
Belediye Başkan,
yardımcısı Muharrem
Muharrem’e: “Belediyenin ek borçlanmasını önlemek için daha iyi, konsolide ve doğru politika ve
belediyenin ek borçlanma
anlamına gelmez daha iyi
sermaye tahmini gereklidir, çünkü 2015 yılında vatandaşlarımız altyapının
iyileştirilmesini bekliyor”
diye yöneldi.

Hasan Azis: “2015 yılı
bütçesinin sosyal bir bütçe haline gelmesi için
meslektaşımız Elisaveta
Kehayova’ya da güveniyoruz. Belediyenin sorumlusu olduğu tüm spor
kulüplerinin ve faaliyetleri,
sosyal etkinlikler beklentilerine karşılık vermeliyiz”
dedi.
Sonuç olarak şunları
paylaştı: “Belediye bütçesi ağırlığını Avrupa fonlarına yönlendirmek için dış
finansman araçlarının ve
AB fonlarının kullanımı ile
tedarikçi ve daha başarılı
borçları kapatma açısından net ve kısıtlayıcı politika gereklidir.”
Kırcaali Haber
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Türkçe Haber Bülteni BNT 1’den BNT2’ye Taşınıyor
Üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisinin lideri Lütvi Mestan, iktidardaki koalisyonun,
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’ndaki (BNT) Türkçe haber
bülteninin, bölgesel yayın yapan BNT 2 yerel kanalına taşınmasına ilişkin aldığı karara
tepki gösterdi.
Mestan, parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümet ortaklarından Reformcu Blok
(RB) koalisyonu Milliyetçi
Vatansever Cephesi (PF) ile
bir araya gelerek, iktidardaki
pozisyonunu korumak üzere
Türkçe haberlerle ilgili “ayrımcı” bir kararı aldıklarını
söyledi.
Mestan’ın eleştirdiği karara
göre, RB üyesi olan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nin
(NPSD) Savunma Bakan
Yardımcısı Orhan İsmailov
ve Sofya Bölge Valisi Veselin
Penev’in atamalarına karşılık
olarak Türkçe haber bülteni
BNT 2’ye transfer edilecek.
Günlük 10 dakikalık Türkçe
haberler 15 yıldır BNT 1’de
yayınlarken aşırı milliyetçi
görüşlü PF onu pazarlık malzemesi haline getirmeyi başarmıştı.
“Varılan anlaşma sayesinde
iktidar ayakta kalabildi ancak
bunun bedeli neydi?” diyen
Lütvi Mestan, azınlık hakların
bir parçasının feda edildiğine
vurgu yaptı.
Mestan, Türkçe haberlerin
BNT 1’den kaldırılması durumunda partisinin sadece
parlamentoda 4. ve 5. sırada
yer alan RB ve FB’yi değil,
iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişi İçin Vatandaşlar
(GERB) partisini de sorumlu
tutacağını söyledi.
Siyasetin, bağımsız bir medya olan BNT’nin işlerine karışmasına karşı çıkan HÖH
lideri, “Elektronik Medyalar
Düzenleme Kurulu (SEM)
nerede? Uyuyor mu, kulakları
duymuyor mu?” diye konuştu.
Lütvi Mestan sözlerini şöyle
sürdürdü:
“ De ğ er sisteminde bir
terslik söz konusu. Orhan
İsmailov’un bakan yardımcısı olması sözde bir uzlaşma
olarak kabul ediliyor. Ayrımcılık bir siyasi ölçüt olarak algılanıyor. Böyle bir yaklaşım
kesinlikle Bulgaristan’ın Av-

rol oynayan PF ayrıca Türkçe haberlerin BNT 1’den
kaldırılmasını talep etmişti.
RF iktidarda kalabilmek için
Türkçe haberlerin BNT 2’ye
geçmesine kabul ederken,
İsmailov ve Penev’in görevde
kalabilmeleri için PF’nin göstereceği bir savunma bakanı

yardımcısının daha atanmasını onaylamıştı.
Uzlaşı olarak gösterilen
pazarlığın sonucu ise kamuoyuna, yeni bir erken seçim
riskinin önlenmesi için çözüm
olarak gösterilmişti.
Anadolu Ajansı

Kırcaali Türk Tiyatrosu Boyacı
oyununu Filibe’de sergiledi
rupalı olma itibarını zedeler.
Avrupalı bir Bulgaristan’da biz
(HÖH olarak) bir etnisiteye
damga vurulmasına karşıyız.”
Ülkede 7 Kasım’da kurulan
Başbakan Boyko Borisov koalisyon hükümetinde ortak

olan RB tarafından yapılan İsmailov ve Penev ile ilgili atamalar, hükümete dışarıdan
destek veren PF tarafından
sorun olarak gösterilmişti.
Hükümetin ayakta kalması
konusunda desteğiyle kilit

Kırcaali Haber Gazetesinin gelecek sayısı

07 Ocak 2015 tarihinde yayınlanacaktır.
Tüm okuyucularımızın yeni 2015 yılını
kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Nice Yıllara!

Kadriye Latifova Müzikal
Tiyatrosu’nun Boyacı adlı komedi oyunu Filibe’de sahnelendi. T.C. Filibe Başkonsolosluğun desteğiyle Filibe Halk

Ordu Evi (DNA) salonunda
gerçekleşen oyun, soydaşlar
tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen oyun başarıyla sahnelendi, beğeniyle izlendi ve
bol bol alkış ile takdir aldı.
Yaklaşık iki saat süren oyun
salonu dolduran izleyicileri
kahkahalara boğdu.
Kadriye
Latifova
Tiyatrosu’nun iki yıldan sonra
sahnelediği ilk Türkçe oyunu
yaklaşık 300 kişi izledi. Katılanlar arasında, T.C. Filibe
Başkonsolosu Alper Aktaş,
Muavin Konsoloslar Murat

Muhaciroğlu, Gürler Gürsoy,
Ahmet Keloğlu ve İmren Kaygısız, Filibe HÖH İl Başkanı
Yüksel Rasim, Filibe Belediye Meclis Üyesi Ali Bayram,
BULTİŞ Başk a nı Va sı f
Bilginer, Ziraat Bankası Müdürü
Veyis Akgül,
Türk-Bulgar
Kültür Derneği Başkanı
Fahriye Murad, Atatürk
Kültür Derneği Başkanı
Ahmet Pehlivan, işadamları, öğrenciler,
Filibe ve etrafından soydaş ve
Bulgar misafirler yer aldı.
Muhteşem performans gösteren Kadriye Latifova Tiyatrosu oyuncuları, oyun sonrası
izleyiciler tarafından ayakta
alkışlandı.
Başkonsolos Aktaş, oyuncuları tebrik ederek, daha büyük
başarılara imza atmalarını diledi.
Boyacı adlı komedi oyununun
galası 27 Kasım’da Kırcaali’de
soydaşların büyük ilgisiyle gerçekleşmişti.
Sebahat NECİB
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