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Milli Güreşçimiz Taybe Hüseyin
Yeniden Avrupa Şampiyonu Oldu
Yabancılar, Türkiye’de kesilen
cezaları sınır kapılarında ödeyecek

2018'de Bulgaristan'ın en
iyi sporcusu Taybe Hüseyin art arda ikinci yıl Avrupa şampiyonluğunu elde
etti. Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen
Büyükler Avrupa Güreş
Şampiyonası’nda İtalyan
rakibi Aurora Campagna’yı
4:0’lık skorla mağlup eden
milli güreşçimiz, geçen yıl
elde ettiği şampiyonluk unvanını korudu.
62 kg altı sıkletinde yarıştığı
final karşılaşmada daha birinci yarıda rakibine 1:0 skorla galip gelen Taybe, mücadeleyi 4: 0 skorla kazanmayı
başardı.
Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) konuşan dün-

ya ve Avrupa şampiyonu,
”İtalyan rakibimi iyi tanıdığım
halde gerginlik vardı. Final
karşılaşma, çok sorumlu bir
karşılaşma, bu yüzden gerginlik yaşandı. Her zaman
daha kolay bir zafer hayal
ediyorum, ama o kadar da
zor değildi, bu yüzden memnunum” diye ifade etti.
Taybe Hüseyin, rakip ler i Fransa'dan A melin
D u a r e’ye, U k r ay n a'd a n
Ilona Prokopovnyuk’a ve
A zerbaycan'dan Tetiana
Omelchenko’ya galip gelerek
finale yükseldi.
Bu şampiyonlukla Taybe
Hüseyin, Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalardan oluşan koleksiyo-

O n Bi r Ayın Sul t a nı,
Ramazan-ı Şerifiniz Hayırlı
Mübarek Olsun
Sayfa 2’de

nuna yedincisini ve geçen
yıl Rusya’ya bağlı Dağıstan
Cumhuriyeti'nin Kaspiysk
şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
kazandığı altın madalyadan
sonra yeni bir altın madalya
daha ekledi.
Taybe Hüseyin’in Bükreş’te
düzenlenen Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası’nda kazandığı madalya, Bulgaristan adına kazanan dördüncü madalyadır. Birkaç gün
önce Bilyana Dudova 59 kg
altı sıkletinde altın madalya
kazanırken 50 kg sıkletinde
Miglena Selişka ve 55 kg altı
sıkletinde Evelina Nikolova
da gümüş madalya kazandı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından verilen bilgiye
göre, 11 Nisan 2019 tarihi itibariyle Türkiye’nin sınır kapılarında
başka bir yerde ödenmemiş Türkiye topraklarında kaldıkları süre
içinde yabancı uyruklular hakkında alınan kararlar üzerine idari
para cezaları ve diğer yaptırımları uygulama sistemi devreye girdi.
Bunlar, Türkiye'de trafik kurallarının ihlalleri için kesilen cezalar
ve ödenmemiş otoyolları kullanım ücretleridir. Ödemeler, ülkeden ayrılırken sınır
kontrol noktalarında
gümrük görevlilerinin
bilgisayarları üzerinden yabancı uyruklular hakkında idari
para cezası ve başka
yaptırımlar uygulama
kararları alındığının tespit edilmesi üzerine yapılmaktadır. Ödenmemiş cezalar olduğu tespit edilen durumlarda kredi kartı ve bankamatik kartları ile de dahil olmak üzere derhal gümrük kasalarında
ödeme yapma emri çıkarılıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından
yönetilen araç ceza sorgulama sistemi tarafından ödenmemiş eski
cezalar olduğu tespit edilirse onların da ödenmesi talep edilecek.
Ceza ücretlerinin ödenmemesi durumunda cezalar ödeninceye
kadar araçlar gümrük kapısındaki otoparkta bekletilerek alıkonulacak.
Kesilen cezaların derhal ödenmesine yönelik sistemin uygulamaya girmesinden dolayı Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’de
kaldıkları süre içinde trafik kurallarına ve başka düzenlemelere
titizlikle uymaları tavsiye edildi.

DAVETİYE
Tarihi Yedikızlar Camii Mevlidi, Ramazan
ayından bir gün önce 05.05.2019 Pazar günü
yapılacaktır. Resmi program saat 10,00 -14,00
arasında olacaktır. Halkımızın teşrifleri, önceki
yıllarda olduğu gibi bizleri sevindirir.
Yedikızlar Camii Encümenli, Kırcaali Bölge Müftülüğü

Türkiye ve Bulgaristan
arasında yeni sınır kapısı
açılacak
Sayfa 3’de

Teklas-Bulgaria şirketine
A Sınıf Yatırım Sertifikası
verildi
Sayfa 5’de
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On Bir Ayın Sultanı, Ramazan-ı
Şerif’iniz Hayırlı Mübarek Olsun

Yüce Allah’ın Rahman
ve Rahim ( Çok Affeden
ve Bağışlayan) isimleriyle söze başlarım. Sevgili

ile konuşulmaya ve de
beklenmeye başlanılan
Ramazan-ı Şerif ayı,
mübarek gecelerde de

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Peygamberimize (s.a.s),
ailesine ve sahabesine
Salatü Selamlar ederim.
Kıymetli Müminler, Değerli Din Kardeşlerim!
Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize
olsun. Güzel, feyizli ve
saadet dolu bir Ramazan
ayı geçirmenizi canı gönülden temenni ederim.
Alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Yüce Allah
biz kullarına “Kıymetli ve
bereketli misafirini, mübarek Ramazan ayını,
arınalım (günahlardan
arınalım), muhabbetine
nail (sevgi ve rızasına)
olalım diye gönderdi.
Sağlık ve Afiyetle, Beden ve gönül hazırlığı ile
Ramazan’a ulaştık, hamdolsun, şükürler olsun.
Günahları yakıp, kavuran manasını taşıyan
Ramazan ayı, diğer aylara örnektir, on bir ayın
sultanıdır.
Ramazan, bireysel manada bir okuldur. Nefsimizi ve irademizi eğiten,
tevazuyu telkin eden,
nefsimizi cilalayan, ruhumuza zindelik, nezaket
ve inceliği kazandıran bir
okul! Toplumsal manada,
ilmin irfana dönüşmesi
ise, arınmış bir gönlün ve
kalbi selimin yansıması
olarak büyüklere saygı,
küçüklere sevgi nezaket
ve erdem kurallarıyla hareket etmeyi, her daim
“haktan ve haklıdan”
yana olmayı, Allah için
sevmeyi ve Allah için buğuz etmeyi ve sorumluluk
bilinci ile hareket etmeyi
kazandırır.
On bir ayın sultanı ramazan ayı, sultanlara
yakışır bir eda ve ihtişam
ile adeta teşrif etti, hanelerimize esenlik, saadet
ve bereket sebebi oldu.
İki ay öncesinde karşıladığımız Recep ayı

Rota ve istikametin hep
Ramazan olduğu iğnelendi, Peygamberimizin
(s.a.s) duasıyla “Receb
ve Şaban aylarını bize
mübarek kıldığın gibi Ya
Rabbi , sağlık ve afiyetle ramazana kavuştur “
gönüllerimizi ve kalplerimizin atışlarını birleştirdik… Nebevi tavsiyelere
( Peygamberimizin, Hadislerine) uyarak, Ramazan ayına hazırlıklarımızı
tamamlayarak Şükürler
olsun Ramazana ulaştık.
Geçen senenin ramazanından bu yana, nice
sevenimiz ve kardeşimiz
ise darı bekaya ulaştı (vefat etti), Allah Rahmetiyle
muamele eylesin. Yarınlarımız bizim de meçhul
(bilinmiyor). Ölüm ise
hak, bir gün büyük buluşma gerçekleşecek, bizler
de ebediyet yolcusu olacağız, Rabbim son nefeste, İman ile Kur’an ile
huzuruna Kabul eylesin,
Cennet halkından eylesin
inşallah.
Muhterem Müslümanlar!
Ramazan’ı diğer aylardan, farklı ve üstün kılan
en temel özellik, Kur’an
ayı oluşudur. Sözlerin en
güzeli, hayat kitabımız
Kur’an-ı Kerim Ramazan
ayında, Kadir gecesinde
nazil olmaya başlamıştır.
Bu münasebetle bir ömre
bedel kılınmıştır Kadir
gecesinin, bin aydan
hayırlı olduğunu Yüce
Allah, biz kullarına Kadir
Suresinde müjdelemiştir.
Kur’an ayı Ramazanda,
camilerimizde Mukabeleler okunacak, dualar
edilecek, Kur’an-ı Kerimin manası verilecek,
Tefsiri ve mütealaları yapılacaktır. Rabbim kabul
eylesin, aslından tecvit
ilmine uygun olarak okumayı, anlamayı ve hadis-

lerle birlikte amel etmeyi
nasip eylesin.
Ramazan ayı oruç ayıdır.
Yüce Allah biz kullarına
hitaben “Ey iman edenler, oruç tutmak sizden
önceki toplumlara farz
kılındığı gibi, sizlere de
farz kılındı, umulur ki
orucunuzu tutarak korunursunuz (Bakara 183.
Ayet). Oruç ibadeti, bedenimize zindelik ve
sağlık kazandırır. Biz
Müslümanları adeta melekleştirir. Zira meleklerde cinsiyet yoktur, oruç
tutan Müslümanlar da
sabah seher saatinden,
akşam namazına kadar sırf Allah rızası için,
oruç tutarlar, yemezler
içmezler, aileleri oldukları halde fiili birliktelikte
bulunmazlar, münakaşaya girmek isteyenlere de
“Kardeş ben oruçluyum”
yanıtını verirler, tartışmaya girmezler. Oruç ibadeti, bizlere bir de olgunluk
ve sabır, özellikle de nimetlere şükrü kazandırır.
İftar saati yaklaşırken bir
yudum suyun ve nimetlerin Yüce Allah’ın biz
kullarına ne büyük lütuf
ve ikramları olduğunu
tefekkür eder, anlarız.
Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olmak
isteriz “Kim Allah’a inanarak ve mükafatını ancak Allah’tan bekleyerek
Ramazan orucunu tutarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır”.
Hasta, hamile ya da
küçük bebeği olan kadınlar, seferi olanlar
(doksan kilometreden
fazla tek yönde yolculuk
yapanlar), aşırı yaşlılık
sebebiyle bedeni güçsüz
kalmış olan ve bu mazeretleri sebebiyle oruç tutamayan kardeşlerimiz,
sıhhatlerine kavuşunca
veya mazeret sebepleri
sona erince kaza oruçları tutarlar.
Değerli Müslümanlar,
mazeretiniz sebebiyle
oruç tutamadığınız günlerinde, halk önünde
oruçlarınızı yemeyiniz!
Yaşlılık ve aşırı bitkinlik
durumu ile oruç tutamayanlar, ihtiyaç sahiplerine
her bir gün için bir fidye
verirler. Fidyenin miktarı,
fitre kadardır.
Ramazan ayını uğurlamadan, her bir fert için,
bizden daha fazla ihtiyaç
sahiplerine ve Kur’an talebelerine fidyelerimizi
verelim. Bir ev, bir araba,
birkaç koyun veya keçi,

temel ihtiyaçlarımızdandır, fitre veya zekât gerektirmez.
Yalnız, iki evi olan kardeşimiz, değeri düşük
olan ev üzerinden kırkta bir ölçüsü ile zekatını
vermelidir. İki arabası
olan Müslüman yine değeri düşük olan araç üzerinden “fakirlere, yoksullara, müellefe-i kulüplara,
yolda kalmışlara, borçlulara, Din eğitimi alanlara
(Tövbe Suresi ayet 60) ”
zekatını verir, hayır dualarını alır. Zenginler, sahip oldukları mallarıyla
imtihan edilirler. Allah’ın
Rızasına nail olmak için
infak eden Müslüman,
malını korumuş ve artmasına vesile olmuş olur.
(İbrahim Suresi 7. Ayet).
Değerli Müslümanlar!
Ramazan ayı ibadet
duyarlılığımızı geliştirir,
farz olan namazlarımızı
daha fazla cemaat ile
birlikte eda etmeye vesile olur. Sabah sahura
kalktığımızda, 2- 8 arası
teheccüt namazı kılar,
dualar ederiz. Beş vakit namazımızı hudu ve
huşu ile eda eder, yatsı
namazına müteakip Teravih namazlarımızı kılar,
nafile ibadetin lezzetine
nail oluruz.
Bütün güzellik ve hayırları bünyesinde barındıran, Evveli Rahmet,
ortası mağfiret, son on
günü de Cehennemden
kur tuluş sebebi olan
Ramazan ayınızı tebrik
eder, size, sevdiklerinize,
Alem-i İslam’a ve bütün
insanlığa, huzur, barış
ve esenlik, vesilesi olmasını Cenab-ı Hak’tan
niyaz ederim. Rabbim
Ramazan ayını en güzel
şekilde ibadet ve taatle
ihya etmeyi, arınarak ve
mükafatlar ile Bayramın
sevinç ve neşesine nail
olmayı nasip eylesin.
Âmin.
En kalbi Temenni ve dualarımla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü

Not: İlk Teravih Namazını 05.05.2019 tarihinde
kılacağız.
İlk orucumuzu
06.05.2019 tarihinde tutacağız.
Kadir
Gecesi
31.05.2019 akşamında
idrak edileceğiz,
Ramazan Bayramı: 04
- 06.06.2019 tarihlerinde
idrak edeceğiz.
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YTB Türkçe Ödülleri
Yarışması
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabiliyetlerini artırmak ve
Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri”
yarışması düzenliyor. Farklı alanlarda ilan edilecek
programla birlikte Türkçenin doğru, düzgün ve yaygın
olarak kullanılması hususunda bir farkındalık oluşması
hedefleniyor.
YTB Türkçe Ödülleri yarışması öykü, şiir, deneme
ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında
düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici kurul
oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil ve imla kurulları, özgünlük ile üslup olacak.
Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora

edebiyat üretimini artırması ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem
taşıyor. Öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye
giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin TL, ikincilik
ödülü olarak 15 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 10
bin TL verilecek. Bunun yanında ise seçilen bir esere
10 bin TL jüri özel ödülü verilecek. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım
desteği olarak 30 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.
Bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programına ücretsiz
olarak katılma imkânı sunulacak.
Başvurular 14 Mayıs 2019 tarihinde son buluyor
Yarışmaya başvurular 28 Şubat 2019 – 14 Mayıs 2019
tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacak. Seçici Kurul değerlendirmelerinin ardından sonuçlar 5 Temmuz
2019 tarihinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız eserlerini
istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen
başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla
(turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerekiyor. Yarışmaya ilişkin başvuru formu ve şartname www.ytb.gov.
tr adresinden indirilebilecek. Başvuru süreci içerisinde
gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.

Danail Kirilov, Adalet
Bakanı olarak yemin etti
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisinden aday gösterilen yeni Adalet Bakanı
Danail Kirilov Meclis’te yemin etti.
GERB Genel Başkanı ve Başbakan Boyko Borisov,
ucuz lüks daire skandalından dolayı Adalet Bakanlığı
görevinden istifa eden Tsetska
Tsaçeva’nın yerine Meclis Hukuk Komisyonu
Başkanı Danail
Kirilov’u Adalet
Bakanı görevine
aday gösterdi.
Kirilov’un Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin teklif, tartışılmadan milletvekillerin
115 kabul ve 15 ret oyuyla onaylandı.
Meclis çalışmalarını boykot etmeye devam eden Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri oylamaya
katılmadı.
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Türkiye ve Bulgaristan arasında
yeni sınır kapısı açılacak
Kırklareli Valisi Osman
Bilgin, Türkiye ve Bulgaristan arasında yeni bir
sınır kapısı açılacağını
bildirdi.
Vali Bilgin, Kırklareli
Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Tsarevo Belediyesi arasındaki Avrupa Birliği Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında yürütülen,
"Doğa, Dinlenme ve Turizm Projesi'nin" baraj
mevkisinde düzenlenen
kapanış törenine katıldı.
Kürsüye gelen Bilgin,
Türk, Bulgar ve AB masa
bayraklarının bulunduğu
kürsüde, kürsüyü kaplayan AB bayrağının üzerine Türk bayrağı asılmasını istedi.
Bilgin, burada yaptığı
konuşmada Bulgaristan
ve Türkiye'nin çok iyi ilişkileri olduğunu belirtti.
İlişkilerin daha da artırılacağının altını çizen
Vali Bilgin, "Bulgaristan'ı
komşumuzdan ziyade
aynı çatı altında yaşayan
insan ve devletler olarak
görüyoruz, kardeş olarak

En az meyve ve sebze tüketen
AB ülkesi Bulgaristan

görüyoruz. Bir birimizle
her yönüyle ihtiyacımı
var. Aynı havayı soluyoruz, aynı bölgenin insanlarıyız, aynı coğrafyada
yaşıyoruz" dedi.
İki ülke arasındaki ulaşımında daha iyi düzeye
gelmesi konusunda çalışmalar olduğunu anımsatan Vali Bilgin, "Dereköy Sınır Kapısı'nı yeniliyoruz. İğneada - Rezova

bölgesinde yeni bir sınır
kapısı açacağız. Yolun
yapımıyla birlikte burayı
ticari trafiğe da açacağız. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte güçlü
Türkiye ve Bulgaristan
olacağız." diye konuştu.
DSİ 112. Şube Müdürü
Egemen Gökalp de 438
bin 54 avro bütçeyle tamamlanan proje ile rekreasyon ve turistler için

yeni yeşil parkın yapıldığını belirtti.
Gökalp, proje kapsamında 60 kamelya ve
barbekü ile peyzaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş dua okudu.
Daha sonra Vali Bilgin ve
beraberindekiler parkın
açılış kurdelesini kesti.

Kırcaali hastanesine büyük bir bağış yapıldı
Kırcaali merkezli Eurochrom Şirketi, şehirdeki Dr. Atanas Dafovski
Hastanesi’ne büyük bir
bağışta bulundu. Bağış, Hastanenin Yönetim
Kurulu Başkanı Feyzi
Bekir’in çabaları sayesinde oldu. Eurochrom Şirketi, şehirde yenilikçi faaliyetler geliştiren şirketler
grubunun bir parçasıdır.
Bağışı takdim etmek için
hastaneye ekibiyle birlikte gelen firmanın sahibi
İlhan Emin, yaptığı bağışın maliyetini söylemedi.
Ancak bağışın maliyet değerinin üç yıllık bir gazeteci maaşı tutarına denk
geldiği anlaşıldı.
B a ğ ı ş ç ıya te ş e k k ü r
eden Feyzi Bekir, Sağlık
Bakanlığı’nın çabalarına rağmen hastanelerin
önemli şeylere ihtiyacı
olduğu için herhangi bir
bağışın paha biçilemez
değerde olduğunu söyledi. Bekir, ”Devlet hastaneleri özel hastanelerle
rekabet etmiyor. Buraya
ayrıca sigortası olmayan,
acil durumda olan diğer
insanları da kabul ediyoruz. Teknik ekipmanlar ve
yardımcı araçlar hızlı bir

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2017
yılında AB ülkelerinde meyve ve sebze tüketimine ilişkin analiz raporuna göre ülkemiz tüketilen meyve ve
sebze miktarına göre AB ülkeleri sıralamasında son
sırada yer alıyor.
Verilere göre, 2017’de Bulgaristan vatandaşlarının
yalnızca yüzde 37'si, her gün meyve tüketirken, yüzde
45'i her gün sebze tüketmemiştir.
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, Bulgaristan vatandaşları 2017 yılında ortalama 50 kg
meyve (veya ayda 4 kg) ve 68 kg sebze (veya ayda
yaklaşık 6 kg) tüketmiştir.
NSİ verilerine göre, Bulgaristan vatandaşları 2017
yılında 14 kg olmak üzere esasen narenciye meyveleri tüketmeyi tercih etmiş. Vatandaşlar aynı yıl 13 kg
karpuz ve kavun, 11 kg elma, 2 kg üzüm, sadece 1 kg
armut ve başka meyveler tüketmiştir.
Bulgaristan vatandaşları, 2017 yılında 20 kg olmak
üzere esasen domates tüketmeyi tercih etmiştir. Vatandaşlar, aynı yıl 10 kg salatalık, 10 kg biber, 6 kg lahana,
başka tür 13 kg sebze ve başka sebzeler tüketmiştir.
2017 yılında tercih edilen sebzeler arasında 26 kg
olmak üzere patatesin yanı sıra yılda yaklaşık 12 kg
olmak üzere çeşitli sebze konserveleri yer aldı. Genel
olarak Bulgaristan vatandaşları, meyvelere göre iki kat
fazla et tüketiyor. Ülkemizde en çok tercih edilen tavuk
etidir. Yılda kişi başına tavuk eti tüketimi 12 kilogramdır. Ülkede tavuk etinden sonra tercih edilen domuz
eti yılda 10 kg, kıyma karışımı 7 kg, sığır eti 1 kg ve
başka et tüketiliyor.
Bundan başka en tercih edilen ve en çok tüketilen
gıda ürünü yılda yaklaşık 90 kg veya haftada yaklaşık
2 kg olmak üzere ekmek olmaya devam ediyor.

Şeytan Köprüsü’nün ziyaretçi
sayısı günden güne artıyor

Ardino (Eğridere) Belediye Müzesi Küratörü ve
Şeytan Köprüsü’nü ziyaret eden turistlere rehberlik
yapan Ferdi Veliev, “2019'un ilk üç ayında Şeytan
Köprüsü'nü yurtiçi ve yurtdışından binlerce turist ziyaret etti” diye bildirdi. Onun ifadesine göre, geçen 2018

şekilde amortismana tabi
tutulur” dedi. Hastanenin
Yönetim Kurulu Başkanı,
yetişkinler için 10 ve çocuklar için 4 olmak üzere
toplam 14 adet engelli tekerlekli sandalye, serum
askılı 5 adet hasta taşıma
sedyesi, 20 adet hasta
yemek masası, 4 adet
yürüteç, 100 adet servis
tepsisi, 20 adet serum
askısı bağışı yapıldığını
açıkladı.
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi İcra Mü-

dürü Prof. Dr. Çerkezov,
bu yapılan bağış İlhan
Emin’in hastaneye yaptığı ilk bağış olmadığının
altını çizdi. Prof. Dr. Çerkezov, ”Hastane sadece
devlete değil, Kırcaalilere
de ait ve bu da hissediliyor” dedi.
İlhan Emin, bir dostunu ziyaret ettiği sırada
kafasında bağış yapma
fikrinin doğduğunu dile
getirdi. Eski yardımcı
araçlardan dolayı hastalardaki memnuniyetsizliği

görünce onları yenileme
kararı aldığını anlatan hayırsever işadamı, ”Başka
bir yerde alternatif hastane arayışına çıkacağımıza buradakine bağışta
bulunalım daha iyi olacak. Lüks bir otomobil
için 5000 leva Autocasco
sigortası ödeyen, ancak
hastaneye bir stotinka
vermeyen insanlar var.
Hastanemize ve doktorlarına değer veriyoruz”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

yılına kıyasla görkemli köprüye ziyaret yoğunluğu iki
kat arttı. Veliev, Şeytan Köprüsü'nün ziyaretçilerinin
profili çok çeşitli olduğunu söyledi. Buraya bölgenin
ve ülkenin değişik yerlerinden başka Türkiye, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Lübnan, İsrail ve
Tayland'dan gelen turistlerin olduğu söylendi.
Veliev,”Şeytan Köprüsü’nü ziyaret eden turistler,
Kartal Kayaları Trak Tapınağı ve Krivus Kalesi gibi
ilçe sınırları içerisinde bulunan diğer arkeolojik yapılar ve doğal güzellikler hakkında bilgi edinirler” diye
belirtti. Ardino Belediye Müzesi Küratörü, Şeytan
Köprüsü’nü ziyaret edenlerden alınan giriş ücretinin
yetişkinler için 2 leva öğrenci ve emekliler için 1 leva
olmak üzere sembolik bir miktar olduğunu ifade etti.
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İmam maaşlarına yüzde 20 zam yapılacak
Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri
Celal Faik, BTV’ye verdiği demeçte kanunda
yapılan değişikliklere
göre ülkedeki asgari ücretle aynı olabilmesi için
mayıs ayından itibaren
Bulgar istan’da imam
maaşlarının yüzde 20
oranında artması beklendiğini bildirdi.
Faik, imam maaşlarını
artırma kararının şubat
ayının başında alındığını, ancak devlet tarafından ilk ödemenin bu ay
yapılması beklendiği için
mayıs ayından itibaren
imam maaşlarına zam
yapılmasına imkan vereceğini söyledi.
Dinler Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına
ilişkin kanun tasarısının
ilk hali, dini kurumların
devlete olan borçlarının
silinmesini öngörüyordu. Ancak toplumdan
gelen olumsuz tepkiler-

şişleri Ba kanı Mevlüt

Çavuşoğlu'na Bulgaristan Dinler Kanunu bağlamında atfedilen ifadeler
ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bulgaristan
Başmüf tülüğü Genel
Sekreteri, bildiği kadarıyla Çavuşoğlu’nun bir
konuşmasında kullandığı
kelimelerin yanlış çevrildiğini ifade etti.

den dolayı iktidardaki
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar Partisi (GERB) dini kurumların borçlarını ödeme
süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verdi.
Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri,
Meclisin Başmüftülüğün

borcunu ödeme süresini
10 yıl uzatma kararından
dolayı memnuniyetini dile
getirdi.
Başmüf tülüğün ülke
genelinde kiraya verdiği
4700 vakıf malından elde
ettiği kira gelirinin yılda 30
milyon levaya ulaştığına
dair söylentilerin doğru ol-

madığını kaydeden Faik,
kiraya verilen vakıf arazileri ve vakıf mülklerinden
elde edilen kira gelirinin
yılda yaklaşık 3 milyon
leva olup söylenenden 10
kat daha düşük miktarda
olduğunu belirtti.
Faik, Bulgaristan bas ı nı n d a Tü r k i ye D ı -

verdiği demeçte, karbondioksit emisyonlarının
azaltılması için yapılan
harcama tutarının ciddi
oranda artmasından do-

yor. Fiyatların piyasa fiyatı
olması ve enerji dengesi
sağlanması halinde daha
da yüksek olması gerektiğini belirten Kuyumciev,

seltmesini teşvik etmektir”
dedi . Kuyumciev, yüksek
elektrik faturası ödeme
imkanı olmayan vatandaşları desteklemesinin
devlete daha ucuza mal
olacağını düşünüyor.
Kolev,”Elektrik desteği
ödemeleriyle bizler küçük tüketicilerden ziyade
büyük tüketicileri destekliyoruz. Bu yüzden Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın, yüksek
elektrik faturası ödeme
imkanı olmayan vatandaşları desteklemesi gerekir “ dedi. Kuyumciev’in
ifadesine göre, yapılacak
zam muhtemelen sembolik miktarda olacak ve
yüzde 20 oranına çıkmayacak, çünkü siyasi seçimler yapılacak. Kolev,
bu durumda NEK’in ciddi
zarara uğrayacağını söyledi.
Kırcaali Haber

Uzmanlara göre elektrik fiyatına
şok zam yapılması kaçınılmaz
Ulusal Elektrik Şirketi
(NEK), 1 Temmuz 2019
itibariyle hanehalkları ve
küçük işletmelere yönelik
elektrik fiyatında yaklaşık % 20'lik bir artış talep
etti. NEK’in elektrik fiyat
tahmin raporuna göre
hanehalkları ve düzenlenmiş piyasaya yönelik
elektrik ortalama alım fiyatı 1 Temmuz’dan itibaren megavat başına 151
leva olup, cari dönem için
geçerli fiyattan yaklaşık %
20 daha yüksektir.
Ülkede faaliyet gösteren
üç elektrik dağıtım şirketi,
elektrik fiyatlarında artıştan bahsetti. Fakat yüzde
8-9 arasında olmak üzere
atıfta bulunulan tutarların
yarısı oranında bir artış
söz konusudur. Bulgaristan Elektrik Enerjisi
Sistem Operatörü (ESO)
Şirketi’nin eski müdürü
Valentin Kolev, Bulgaria
ON AIR televizyonuna

layı elektrik fiyatının zamlanmasının kaçınılmaz
olduğunu söyledi.
Eski Ekonomi ve
Ener j i Bakanı Yavo r
Kuyumciev’in ifadesine
göre, elektrik hizmetleri
için toplanan ücretler, yapılan giderleri karşılamı-

“Başka bir sorun daha var
- elektrik fiyatıyla sosyal
politika yapmak mümkün
değil. Yapılması gereken,
elektrik fiyatının aynı seviyede tutulması değil,
yüksek fatura ödemeye
parası yetmeyen insanların elektrik tüketimini yük-

Fa i k , B a ş m ü f t ü l ü ğün radikal unsurların
Bulgaristan’a sızmasını
önleme görevi yaptığını
dile getirdi. Başmüftülüğün devlete olan 8 109
000 leva borcunun ödeme süresini 10 yıl uzatılma kararı en iyi seçenek
olmasa da iyi bir seçenek olduğunu kaydetti.
Kırcaali Haber

Çilik köyünde
mezarlık düzenleme
çalışmaları başladı
Kırcaali’nin Çilik (Çelikler) köyü halkı, köy mezarlığında düzenleme çalışmaları başlattı. Çalışmalar,
köy muhtarı Selahattin İbrahim’in girişimiyle başladı. Muhtar,” Cenazelerin yıkanması ve kefenlenip hazırlanması için saçaklı bir çeşme yaptırmayı
planlıyoruz. Mezarlık, köyün su şebekesinden uzak
mesafede değil. Kırcaali Belediyesi tarafından sağlanan ekipmanlarla köyün içme suyu boru hattına
bağlamak için yaklaşık bir kilometre uzunluğunda

bir kanal kazdık. Mezarlığımızın yeni bir görünüm
kazanmasını, temizlik bakımından örnek olmasını
istiyoruz ”dedi.
Selahattin İbrahim, yerlilerin mezarlıktaki otları,
çalıları temizlediklerini, ağaçları budadıklarını sevinerek anlattı. Mezarlığın etrafındaki kazıkların yenilendiği, çit çekildiği anlaşıldı.
Üçüncü dönem Çilik köyü muhtarı olan Selahattin
İbrahim, bundan önce iki dönem Çilik Muhtarlığına
bağlı Ohlyuvets (Sülekköy), Çerna Skala (Karakaya)
ve Kalinka (Keremenler) köylerinin de muhtarıydı.
Selahattin İbrahim,” Küçük yerleşim yerlerinde

Ardino kasabasına 100’ün üzerinde batı mazısı fidanı dikildi
Ardino'da (Eğridere)
bahar mevsiminde ağaçlandırma devam ediyor.
Ardino Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram,
Belediye Başkan Yardımcısı Nasko Kiçukov ve
Belediye Ekoloji ve Çevre
Koruma Dairesi’nde görevli memurlar, kasabanın
Kırcaali çıkışında 100’ün
üzerinde batı mazısı fida-

nı dikti.
Belediye Ekoloji ve Çevre Koruma Dairesi Başka-

nı Canan İsmail, parklarda
ve kasabanın yeşil alanlarında bahar çiçeklerinin

ekiminin devam ettiğini
söyledi. İsmail,”Şimdiye
kadar kasabanın merkez
parkına, belediye binası
önündeki bahçeye çiçek
ekildi. Kasabamız böylece daha da şirin, yeşil ve
estetik görünüme kavuşuyor” diye ifade etti.
Belediye, vatandaşlara
parklarda ve yeşil alanlarda çiçekleri korumaları
çağrısı yaptı.

de hayat olduğunu ve onların geleceği olduğunu
ispatlamak için candan yürekten çalışıyorum. Çilik,
Kırcaali’den 8 km mesafede bulunuyor. Büyük bir
köy değil, ama canlı. İnsanlar şehirde çalışıp burada
yaşamayı tercih ediyor. Bu yüzden köyde kalıyorlar”
diye ifade etti.
Selahattin İbrahim, şahsı ve köy sakinleri adına
insanları düşünüp sorunlarını çözmeye yardımcı
olduğu için Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
şahsında Kırcaali Belediye yönetimine içten teşekkürlerini sunuyor.
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Teklas şirketine A Sınıf Yatırım Sertifikası verildi
Ekonomi Bakan Yardımcısı Lıçezar Borisov,
düzenlenen törenle Yatırımları Teşvik Kanunu
çerçevesinde dört firmaya A Sınıf Yatırım Sertifikası verdi. Sertifikalar,
Teklas Bulgaristan Şirketi, EcoCom Group Şirketi,
Heynep Logistics Şirketi
ve Isobar Commerce
Şirketi’nin projeleri için
verildi. Toplam tutarı 30
milyon leva olan yatırım
projeleriyle yaklaşık 600
kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor. Törende,
Bulgaristan Yatırımlar
Ajansı İcra Müdürü Stamen Yanev de hazır bulundu.
Verilen ser tifikalarla
yılın başından beri Yatırımları Teşvik Kanunu
çerçevesinde A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen
projelerin sayısının 9’a
çıktığını kaydeden Bakan
Yardımcısı, toplam tutarı
181 milyon leva olan yatırım projeleriyle 1254 kişilik istihdam yaratılması
öngörüldüğünü belirtti.

Te k l a s B u l g a r i s t a n
Şirketi’nin yatırım projesi, üretimin genişletilmesi için Vratsa şehrinde
otomobil endüstrisi için
kauçuk bileşikleri ve
plastik parçalar üretecek
bir fabrika kurulmasını
öngörüyor. Maddi olmayan varlıkların toplam
değeri olarak yatırımın

maliyeti 22 milyon levaya
ulaşacak. Şirket, yatırımı
kendi fonlarıyla finanse
edecek. Projeyle 500 kişilik istihdam yaratılması
öngörülüyor.
Kali teli gıda ür ünü
üreten EcoCom Group
Şirketi’nin yatırım projesi,
Bojurişte Organize Sanayi Bölgesi’nde mikroorga-

nizma kültürlerine dayalı
bakteri ürünlerinin üretiminde uzmanlaşacak bir
işletme kurulmasını öngörüyor. Maliyeti 4,5 milyon leva olan projeyle 28
kişilik istihdam yaratacak.
A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen üçüncü proje, sürdürülebilirlik ve
işlevsellik ile karakterize

Cumhurbaşkanı Radev ve Katar Emiri,
ortak projeler üzerine konuştu
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Katar Emiri
Şeyh Tamim bin Hamad
el-Tani’nin daveti üzerine
Katar’ı ziyarette bulundu.
Doha’da bir araya gelen
Radev ve Katar Emiri,
Bulgaristan ve Katar arasında yüksek teknoloji
alanında ortak inovasyon
projeleri üzerine konuştular. Radev ve Katar Emiri, baş başa görüştükten
sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiler.
Radev, Katar Emiri tarafından Doha’da resmi törenle karşılandı. Bu, bir yıl
içinde yaptıkları ikinci görüşme. Katar Emiri Şeyh
Tamim bin Hamad el-Tani
2018 yılında Sofya’yı resmi ziyarette bulundu.
Radev, görüşmeden
sonra yaptığı açıklamada
Katar Emiri’nin Sofya’da
yenilikler ve bilgi teknolojileri alanında umut vaat
eden disiplinlerde çocukların ücretsiz eğitim göreceği bir merkezin inşaatı
ve donatılması için maddi
destek vermeyi üstlendiğini bildirdi. Radev, Cumhurbaşkanlığı kurumunun
bir yıldan fazla üzerinde
çalıştığı bu projeyi hayata geçirmenin boynunun
borcu olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı, böyle bir eğitim merkezi ile
Bulgaristan’ın becerikli
genç Bulgaristan vatandaşlarını vatanlarında tut-

ma ve hatta yurtdışından
uzmanları çekme potansiyeline sahip olacağını
söyledi.
Radev, Ermenistan ve
Fransa’da başarılı bir
şekilde uygulanan bu tür

Cumhurbaşkanı, Kat a r E m i r i ’n i n F i l i b e
Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ve yüksekokulun bilimsel altyapısını geliştirecek biyoteknoloji için
bir teknoloji parkı oluş-

projelerin Bulgaristan’da
geliştirilebileceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı,
bu merkez ile dünya matematik, fizik, kimya, dil
ve bilgi teknolojisi olimpiyatlarında ön sıralarda
yer aldığı genç yeteneklerimizin potansiyelinin
değerlendirilmesi için
destekleneceğini vurguladı. Radev,”Bu merkez,
yüksek teknoloji alanında
yeni start-up'ların merkezi
haline gelebilir ve böylece
onlar kendi kendini finanse edebilir” dedi.
Devlet Başkanı, ”Katma
değeri yüksek olan teknoloji projeleri, ulaştırma altyapısı gibi önemli yatırımlar gerektirmez. Geleceğe
yöneliktir ve Katar ile ikili
işbirliği için yeni ve uzun
vadeli bir çerçeve oluşturabilir” diye kaydetti.

turmayı destekleyeceğini açıkladı. Uluslararası
düzeyde bir projenin söz
konusu olduğunu belirten
Radev, projenin Katar'ın
da faydalanabileceği aşırı
iklim olayları yaşanan bölgelerde sürdürülebilir tarımın geliştirilmesinin yanı
sıra tıp, eczane, kozmetik,
gıda işleme alanlarında
yüksek teknolojilerin geliştirilmesini öngördüğünü
ifade etti.
Radev ve Şeyh Tamim bin Hamad el-Tani,
Bulgaristan’da altyapı
projelerinin uygulanmasına Katar’ın katılım olanaklarını da ele aldı. Radev,”
Bulgaristan üzerinden artan trafik akışı göz önüne
alındığında Kuzey-Güney
koridorlarına, RusçukSvilengrad karayoluna,
Şipka tüneline Katar yatı-

rımlarının yeniden canlandırılmasına ilgi var” dedi.
Kısa bir sürede Katar’ın
bu projeler konusunda
Bulgaristan hükümeti ile
temasa geçmesini beklediğini ifade eden Radev,
Katar Emiri’nin Bulgar şirketlerini 2022'de Katar'da
gerçekleşecek olan Dünya Kupası ile ilgili altyapı
projelerine katılmaya davet ettiğini aktardı.
Bundan önce Doha’da
gerçekleştirilen Bulgaristan-Katar İş Konseyi’nde
yaptığı konuşmada Radev, “Bulgaristan yenilikçi şirketler için uygun
koşulları sunuyor” diye
altını çizdi. Batı Avrupa’daki birçok şirketin
araştırma merkezlerini
Bulgaristan’da konuşlandırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ülkemizin
AB'ye en çok ürün ihraç
ettiğini ve ihracatımızın
her yıl arttığını söyledi.
Bulgaristan Devlet Başkanı, Doha’da Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı
Şeyh Abdullah bin Nasır
bin Khalifa El Tani ile de
görüştü. Radev, eşi Desislava Radeva ile birlikte
eğitim, bilim ve toplumsal
gelişmeye yönelik faaliyetleri destekleyen Katar
Vakfı’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı,
Doha’da Doğal Gaz İhracatçıları Forumu Genel
Merkezi’ni de ziyaret etti.

edilen lojistik üssü kurulmasını öngörüyor. Heynep Logistics Şirketi, bir
teknoloji projesi kapsamında Bojurişte ilçesinin
Gurmazovo köyünde bir
lojistik merkezi kurmayı planlıyor. 4 000 palet
için öngörülen depolama odaları toplam 3000
m2'lik alana sahip olacak.
Tesis, yılda maksimum
48 000 paletlik depolama
kapasitesine sahip olacak. Toplam maliyeti 4,5
milyon leva olan projeyle
10 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.
A Sınıf Yatırım Sertifikası verilen dördüncü
proje Bulgar şirketi Isobar Commerce aittir.
Şirket, Haziran 2015'te
Global Pazarlama Ajansı Isobar’ın bir parçası
olduktan sonra Japonya merkezli Dentsu Plc.

Şirketler Grubuna dahil
oldu. Şirketin ana faaliyet
konusu, hizmet sektöründe yüksek teknoloji faaliyetleri alanındadır, yani
çok kanallı distribütörler
tarafından yapılan siparişlerin yönetimini kolaylaştıran e-ticaret yazılımlarını geliştirme ve bakım
hizmeti sunmaktır. Yatırımın amacı, bulut tabanlı
bir e-ticaret çözümü olan
Salesforce Commerce
Cloud için Küresel Yetkinlik Merkezi kurulmasıyla
Isobar Commerce'in pazar payını arttırmak ve
segmentteki liderliğini
güçlendirmektir. Sofya
kentine yapılacak yatırımın maliyeti 381 000
levaya ulaşacak. Proje
kapsamında toplam 50
kişiye iş sağlanacak.
Kırcaali Haber

Pryaporets köyünde
kanalizasyon çalışmaları
hızla devam ediyor

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Aydın
Osman, Çernooçene ilçesinin en dinamik büyüyen
köylerden biri olan Pryaporets’te (Bayraklar) hızla
devam eden kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye Başkanı, “Kaynak bulup, hayati önem
taşıyan bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum” dedi.
Aydın Osman, ”Köy tamamen farklı bir görünüme
kavuşacak. Sakinleri tarafından yıllarca beklenen bu
tesisin tamamlanmasıyla fosseptik çukurların kullanımı ortadan
kalkacak. Köydeki tüm haneler evsel atık su
şebeke hattına
dahil edilecek”
dedi.
Belediye başkanı, kanalizasyon sisteminin
inşaatı ile köydeki yaşam koşullarının önemli
ölçüde iyileştirileceğini de sözlerine ekledi.
Pr yaporets
köyü, Çernooçene’de inşa edilen konutların artmasından dolayı ilçe merkezinin bir semti haline gelmeye başladı.
Bu yerleşimde Hristo Smirnenski Lisesi, Zname
na Mira Anaokulu, sanayi işletmeler ve çok sayıda
yeni inşa edilen ve inşaat halinde çok sayıda binalar
bulunuyor.
Aydın Osman, Çernooçene ilçesine bağlı köylerde
yaşayan tüm vatandaşların daha iyi bir altyapıyı ve
yaşam ortamını hak ettiğini kaydetti.
Belediye başkanı, ”Temel hedefimiz, yerleşim
yerlerinde yaşam ortamını iyileştirmek ve onları
yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmektir” diye
vurguladı.
Yerli halk, kendi şahısları ve köy halkı adına gerçekleştirdiği projeler ve üstlendiği taahhütler için
Çernooçene belediye yönetimine teşekkür etti.
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Bulgaristan vatandaşları AB
genelinde en düşük gelirli
Avrupa Sendika Enstitüsü 2018 yılı için AB işgücü
hakkında karşılaştırmalı
bir değerlendirme raporu
yayınladı. Raporda odak
noktası son 10 yıl zarfındaki maaş miktarları oldu.
Rapordan Bulgaristan’ın
2009-2018 dönemi için
ortalama maaş miktarındaki reel büyümede yaklaşık yüzde 90’lık bir rekor
kırdığı görülüyor. İkinci
sırada yüzde 34’lük büyüme ile Romanya ve yüzde
30’lük büyüme ile üçüncü
sırada da Polonya yer alıyor. Bazı ülkelerde sıfır
büyüme var, Yunanistan
ve İspanya gibi ülkelerde
ise ücretlerde düşüş eğilimi görülüyor.
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Sofya’da
düzenlenen konferansta
ülkemizdeki ücretlerin
istikrarlı bir şekilde yükseldiği haberini verdi.
Avrupa or tak sendika
forumundan bir ay önce
düzenlenen konferans
“Avrupa’da sosyal haklar
sütunu – Avrupa’nın geleceğinin sütunu” başlığı
altında gerçekleşti.
Ancak sürdürülebilir gelir hakkındaki iyi haberler
gurur ve sevinç getirmiyor. Bu haberin ardından
bu gelirlerin ne kadarı
halkın cebinde kalıyor

sorusu geliyor. Yükselen
fiyatlar, yüksek vergiler ve
kötüleşen çalışma ortamı
fonunda çalışanlar arasında Avrupa genelinde
Bulgaristan vatandaşları
en fakir olarak kalıyor.
KNSB’ye bağlı Sosyal
ve Sendikal Araştırmalar
Enstitüsü Müdürü Lüben
Tomev, “Ücret artışı olmadan ekonomik büyüme bir
entegrasyon birliği olarak
AB’ye karşı güveni şiddetle tehlikeye atıyor” diyor ve devam ediyor: “Ön
planda yer alan veriler asgari ücretin ve iş verimliliğinin artması ile ilgili. Veriler 15 ülkede farkın ne-

gatif olduğunu gösteriyor.
Bu ülkelerde iş verimliliği
ortalama maaş artışından
yüksek. Bu ülkeler arasında Finlandiya, Litvanya,
İspanya ve Hırvatistan yer
alıyor. 11 ülkede ise reel
ücretler işgücü verimliliğindeki artıştan daha
yüksek. Yaklaşık yüzde
60’lık bir fark ile Bulgaristan bu ülkeler içerisinde
önde gelenler arasında
yer alıyor. Bulgaristan’da
istihdamın niteliği son
yıllarda kötüleşti, iş gücü
piyasasında motivasyonunu kaybetmişlerin sayısı
artıyor. “Çalışan fakirler”
olmaması için Avrupa

Sosyal Haklar Sütunu yeterli asgari ücrete bağlılık
içeriyor.”
KNSB Başkanı Plamen Dimitrov ise: Avrupa Birliği’nde gelirler ve
nüfus arasında benzer
yoksulluk seviyeleri olan
başka bir ülke yok diyor
ve devam ediyor:
“Ekonominin büyümesi, iş yerleri ve maaşlar
Bulgaristan’daki işçiler
arasında adil bir şekilde
paylaşılmıyor. On yıl içerisinde açıkça sürdürülebilir
bir büyüme kaydetmemize rağmen, aynı zamanda
derinleşen bir yoksulluk
ve çalışan Bulgarlar ara-

laşma yönündedir” diye
konuştu.
Bakan’ın ifadesine göre
amaç, ülkemizin yaptığı
hataları yapmaması için
Kuzey Makedonya'ya
yardımcı olmak ve aynı

Dimov,” Her iki ülkenin vatandaşlarının amacı daha
iyi yaşamak. Çevre her
insanın yaşam kalitesinde kilit bir unsurdur” dedi.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Mekan-

güvenebileceğine dair
inancını dile getirdi.
İki ülke arasındaki işbirliği alanında atılacak
bir sonraki adım, Kuzey
Makedonya'nın AB ile
üyelik müzakerelerine
başlamaya hazırlanması
üzere uzmanlık düzeyinde olacak.
Kuzey Makedonya’da
Cumhurbaşkanlığı seçimi
için ikinci turun yapılacağı
5 Mayıs 2019 tarihinden
bir hafta sonra su koruması, atık ve biyolojik çeşitlilik alanında konuların
ele alınacağı bir görüşme
yapılması planlanıyor.
Görüşmede her iki ülkede de sorun olan hava
kirliliği ve ayrıca çerçeve
kanunlar kabul edilmesine de değinilecek. Mayıs
ayının sonunda Dimov,
Makedon mevkidaşı ile
Üsküp’te görüşecek.

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, çevre
alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Bulgaristan ve Kuzey
Makedonya, çevre ve su
koruma alanında işbirliği
anlaşması imzaladı.
Çevre ve Su Bakanı Neno Dimov, daha
Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı döneminde Batı
Balkan ülkelerinin AB’ye
üyeliğinin ülkemizin dış
politikasının bir önceliği
olduğunu belirtti. Bakan,
batı komşumuz ile AB
arasındaki müzakerelerin
haziran ayında başlayacağını umduğunu ifade
etti.
Bulgaristan’ın Kuzey
Makedonya’nın gireceği yolu çoktan katettiğini
vurgulayan Dimov,” Çevre
ile ilgili kilit alanlarda çok
büyük tecrübe kazandık.
Bugün imzalanan anlaşma,10 yıl içinde edindiğimiz olumlu, olumsuz
bütün deneyimimizi pay-

zamanda edindiğimiz
olumlu tecrübeden faydalanmasıdır.
AB üyeliğinin başka
amaçlara ulaşmak için bir
amaç olduğunu belirten

sal Planlama Bakanı Sadula Duraki, Bulgaristan
ve Kuzey Makedonya’nın
dost ülkeler olduğunu
vurgulayarak ülkesinin
Bulgaristan’ın desteğine

sında derin eşitsizlikler
de var. AB genelinde en
düşük asgari ücret bizde,
ortalama gelir seviyesi
en düşük kalıyor, yeni bir
eğilim olarak ise en zengin ve en fakir arasındaki
eşitsizliklerde derinleşme
görülüyor. Bulgar işçilerinin üçte ikisi sendikaların
yorumladığı (Aralık 2018
için) 1180 levalık ortalama maaşın altında maaş
alıyor. 2017 yılında yoksulluk riski altında olan
Bulgaristan vatandaşları
yüzde 39. AB için bu ortalama ise yüzde 22’nin
biraz üzerinde “diyor Plamen Dimitrov.
KNSB, hükümetten
önümüzdeki dört yıl zarfında bütün çalışanlar
için yüzde 11 ile yüzde
15 arasında bir gelir artışı

istiyor. Bu demek oluyor
ki, gelecek yıl 1 Ocak’tan
itibaren asgari ücret 650
leva olmalıdır. Sendika,
Bulgaristan’da 2020 yılından itibaren yüksek
öğrenim görmüş kişilerin
1.000 leva başlangıç maaşı almalarını teklif ediyor. Plamen Dimitrov’a
göre, bu büyüme mümkündür, çünkü yüzde 15
mevcut maaşların üstüne
100-150 levadan fazla olmadığı anlamına geliyor.
Bu gerçekleşirse, dört yıl
içerisinde 1000 avroya
yakın bir ortalama maaşa
ulaşabiliriz. O zaman şimdi yurtdışında çalışan Bulgaristan vatandaşlarının
çoğu ülkelerine geri dönmeyi düşünebilirler, diye
açıklıyorlar KNSB’den.
Kırcaali Haber

Otoyol geçiş ücretinden dolayı
gıda ürünleri pahalılaşacak

BTV’de yayınlanan “Bu Sabah” programına konuk
olan Bulgaristan Nakliyat, Taşımacılık ve Lojistik
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavor Pantaleev,
“Faaliyet pratiğimiz, büyük şehirler arasında ve örneğin Sofya ve Varna arasında en yüksek yol ücreti
ödeyen araçlar kullandığımızı gösteriyor” dedi.Pantaleev, ağır yüklerin yüklendiği yarı römorklu taşıt
araçları kullandıklarını ve bu araçların kilometre
başına yaklaşık 60-70 stotinka akaryakıt tükettiğini
ve şimdi kilometre başına 80 stotinka tutarında olan
E-TOLL geçiş ücretinin uygulamaya girmesinin ulaşım hizmetinin maliyetini en az yüzde 50 oranında
artıracağı anlamına geldiğini söyledi.

Bulgaristan Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Mariana Kukuşeva,”Yol ücretleri tahsil edilmesine ilişkin E-TOLL sisteminin uygulanmaya
başlanmasından sonra un ve ekmek fiyatlarının ne
kadar artacağı sorusu ele alınırken genel olarak bir
bütün olarak ele alınıyor. Aslında üç yönde taşıma
hizmeti yaptığımız dikkate alınmıyor. İlk yön, birincil hammaddenin- buğdayın değirmene taşınması
ve elbette ki bu değirmenin nerede olduğuna bağlı
olarak - daha uzun bir mesafe taşımacılığı ve daha
kısa bir mesafe taşımacılığı söz konusudur” dedi.
Kukuşeva, “İkinci yön ekmeğin taşınması ve üçüncü katkı maddeleri gibi ek bileşenlerin taşınması”
diye sözlerine ekledi. Kukuşeva, üreticiden üreticiye
değişiklik göstereceğinden ve üreticinin faaliyet gösterdiği ve sattığı bölgeye bağlı olacağından nakliye
masraflarının kaç oranda artacağı konusunda kesin
bir bilgi veremedi. KH
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Hasan Tahirov: Bulgaristan'da safran
üreticilerinin sayısı sürekli artmakta
Bulgaristan Ulusal
Safran ve Organik Safran Ürünleri Üreticileri
Birliği Başkanı Hasan
Tahirov, Kırcaali’de gerçekleştirilen seminerde,”
Bulgaristan'da safran ve
safran ürünleri üreticilerinin sayısı sürekli artmakta
ve bizler büyük bir safran
ailesi haline geliyoruz.
Barış Çiçeği adına layık
bir bitki yetiştiriyoruz, çünkü bu bitki için ulusal sınırlar yok. Bulgaristan'da
safran yetiştirmeye cesaret eden binlerce insan
var. Sadece Bulgaristan
Ulusal Safran ve Safran
Ürünleri Üreticileri Birliği
üyeleri 6500'dür. Bunlar
çoğunlukla bir dekarlık bir
alana safran eken küçük
çaplı üreticilerdir. Artık
50 dekar, ovalık bölgelerde ise 100 dekara kadar
safran ekenler var” diye
kaydetti.
Kırc aali Obedinenie
Halk Toplum Merkezi salonunda gerçekleştirilen
seminere ülkenin dört
bir yanından katılanlar
oldu. Kneja kasabasından bir tarım üreticisi
Bulgaristan’ı bir uçtan bir
uca aşarak Tahirov ile görüşmeye geldi.
Hasan Tahirov, kısaca Bulgaristan'da safran
üretiminin tarihine değindi. İlk safran soğanlarının ülkemize dünya
halterinin efsanesi Naim
Süleymanoğlu'nun yardımı ile nasıl Türk yetkililerden gizli bir şekilde
getirildiğini anlatan Tahirov, çocukluğunda elinden engelli olduğunu,
ancak hayatındaki zorluklara rağmen asla dilenmediğini, fakat İran’ın
Sofya Büyükelçisi’nden

yardım dilendiğini izah
et t i. Ta h i r ov,” İr a n’d a
Türkiye’de olduğu gibi
safran soğanı ihracatı
yasaktır. Büyükelçi’yi ziyaret ederek ona şöyle
dedim:”Hayatımda hiçbir
zaman dilenmedim, ama
şimdi sizden halkıma yardım dileniyorum. Safran
bizim dağlık ve yarı dağlık
bölgelerimizde ıssızlaşma
sürecini durduracak” diye
anlattı.
Tahirov,”İran, ağır etkileri olacak iklim değişikliği
tehdidi altında bulunuyor.
Safranın yetiştirildiği bölgelerde uzun süre yağmur yağmamıştır. Toprak
betona benziyor. İran, bu
bölgelerdeki nüfusu tutmak için 50 milyar avro
harcıyor. İran, çiçek açıncaya kadar ülkemizde üç
yıl safran soğanı yetiştirmemize razı. Bu yüzden
İran'la anlaşmamız var”
dedi.
Bulgaristan’ın üç yıl
içinde Çin’e toplam 640
ton safran soğanı ihraç

etmeye ilişkin anlaşması
da var. Çinliler deneyimlerimizi incelemişlerdir.
Onlar dağlık ve yarı dağlık
bölgelerde safran yetiştirmek istiyor. Kişi başına en
az tarım alanı düşen ülke
olan Çin, köyden şehre
göçü durdurmak istiyor.
İran ve Çin de dernek ile
doğrudan bağlantı kurmak istiyor. Kısa bir süre
önce bir İtalyan firması
Eczacılık Ürünleri Derneği aracılığıyla safran
satın almak istediğini dile
getirdi.
Tahirov,” Bulgaristan'da
yürütme makamları ve bilim çevreleri de bizi destekliyor. Safran üretimi
denemeleri için alanlarımız var. Safran, on binlerce insanın geçim kaynağı olabilir” dedi . Dernek
başkanı, üreticilerin 100
metrekarelik alanlardan
küçük alanlarla üretime
başlamalarını ve giderek
ekim alanını genişletmelerini tavsiye etti. Hektar
başına safran soğanı ha-

Yunanistan sınırındaki sığınmacılara
karşı önlemler alınıyor
Başbakan Boyko Borisov, Başbakanlık konutunda Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov,
İçişleri Bakanı Mladen
Marinov ve İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda Kuzey Makedonya’ya
geçmeyi talep eden Selanik yakınlarındaki Diavata
kampı etrafında 500’den
fazla sığınmacının toplanmasından dolayı alınacak
önlemler ele alındı.
Başbakan, olayın Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinden
önce, Avrupa'da göçün
% 95'inin azaldığı bir zamanda yaşandığına dik-

kat çekti. Borisov, ”Balkan güzergahı üzerinden
AB’ye mülteci akınının
ne kadar zor üstesinden
geldiğimizi hatırlıyorsunuz, o zaman bu zorluğun üstesinden gelmeyi
başardık. Türkiye ile sınır
iyi korunuyor, anlaşmalar
işe yarıyor, ama Yunanistan sınırında sorunlar var”
diye kaydetti ve bu süreçlerin Selanik çevresinde,
Yunanistan'da geliştiğini
belirtti.
B o r i s ov, ”J an da r m a
ekipleri orada, ordu müdahale etmeye hazır,
devleti koruyabilmek için
teknik donanımı ve askeri
personeli seferber ediyoruz” dedi. Onun ifadesine

göre, ülkenin çeşitli yerlerine dağılmamak için
sığınmacıların önünün
kesilmesi için hazırlıklar
tamamlandı. Başbakan,
sığınmacı merkezlerinin
kontrol edilmesi, önlemler
alınması, ilgili birimlerin
duruma ilişkin zamanında
bilgi vermesi ve gerekirse
güney sınırımızda kontrolün artırılması için emir
verdi. Borisov, “Bulgaristan Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Andrey Botsev,
özel harekat ekipleri ile
müdahale etmeye hazır.
Böyle bir şeye gerek kalmayacağını umuyoruz,
ama biz her bir durum
için hazır olmak zorundayız” dedi.
Kırcaali Haber

sadından alınan verimin
tütünden yaklaşık 10 kat
daha yüksek olduğunu
belirten Tahirov,yıllarca
yapılan denemelerden

sonra dernek, ülkede iklim şartlarına en uygun
olan safranın sadece bir
türüne yöneldiğini kaydetti. Dernek, kaliteyi
sağlamak için ülkedeki
üreticiler arasında safran
soğanı ticaretini koordine ediyor. Ayrıca, sayısı
gittikçe artan safran üreticileriyle ortaklık yapıyor.
Bunların arasında safran
içerikli rakı ve vodka bile
üreten insanlar var. Bulgar malı kozmetik ürünler
de bir gerçektir.
Hasan Tahirov, katılımcılardan gelen onlarca
soruyu cevapladı. Krumovgrad (Koşukavak)
kasabasından Neslihan
Varadlı, Tahirov’un sayesinde ailesinin safran
yetiştirdiğini ve safranın
iyi bir geleceği olan bir
kültür bitkisi olduğunu

vurguladı. Tahirov, katılımcılara Safran Yetiştiriciliği El Kitabı hediye etti.
Seminerin katılımcılarının çoğu, Bulgaristan
Ulusal Safran ve Organik
Safran Ürünleri Üreticileri
Birliği’ne üyelik için başvurdu.
Hasan Tahirov, safranı tütüne alternatif olarak yetiştirmekle ilgili
görüşlerini paylaşmak
için Krumovgrad’a davet
edildi. Yerlilerin safran
üretimine ilgi göstermesi
ve üretime başlamak için
kasaba yakınlarındaki
Adatepe’de altın madeni
çıkaran Dundee Precious
Metals Şirketi’nin küçük
ve orta ölçekli işletmelere
yönelik destek fonundan
destek alması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Müziğin ortak dili, üç ülkeden
rotaryenleri Edirne’de buluşturdu
Müziğin ortak dili, üç
ülkeden rotar yenleri
Edirne’de buluşturdu.
Criantem Müzz Yaylı Çalgılar Topluluğu,
zengin repertuvarı ve
performansıyla konseri
izleyen Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan

bir parçasıdır.
Konserden önce rotaryenler, üç ülkenin
milli marşlarını dinlendi. Konser salonuna
Türkiye, Bulgaristan ve
Yunanistan bayrakları asıldı. Konsere katılan konuklar arasında

katılan rotary kulübü
temsilcilerini büyüledi.
Konsere Bulgaristan’dan
Kırcaali, Zlatograd (Darıdere) ve Smolyan (Paşmaklı), Yunanistan’dan
Dedeağaç, Dimotika ve
Kavala ve Türkiye’den
Edirne Mimar Sinan ve
Edirne rotary külüpleri
katıldı.
Konser, Edirne Mimar Sinan Rotar y
Kulübü’nün faaliyete
başlamasının 25. yıldönümü münasebetiyle
düzenlendi. Bu konser,
Dedeağaç Rotary Kulübü Başkanı Dr. Joanna Kuyumcu’nun öneri
üzerine 2019'un başında
yapılması kararlaştırılan
bir dizi kültürel etkinlikler
düzenleme girişiminin

Yunanistan’ın Edirne
Başkonsolosluğu'nun
bir temsilcisi de yer aldı.
Edirne Mimar Sinan
Rotary Kulübü Dönem
Başkanı Salim Ziya Özsoy, selamlama konuşmasında 25 yıllık tarihi
boyunca kulüp üyelerinin dostluğu güçlendirmek ve ülkeler arasındaki sınırları ortadan
kaldırmak için halklar
arasında bağlar kurma
ve eğitim ve uluslararası
ilişkilerin gelişimi yönünde çok çalıştıklarını vurguladı. Özsoy’un ifadesine göre Edirne Mimar
Sinan Rotary Kulübü
tarafından bir dizi müzik
etkinlikleri düzenlendi.
Edirne'de gerçekleştirilen 21'inci Uluslarara-

sı Müzik Festivali’nde
Bulgaristan’dan da katılımcılar vardı. 29 Mart’ta
düzenlenen klasik müzik
konserinde çok sayıda önde gelen sanatçı
yer aldı. Edirne Mimar
Sinan Rotary Kulübü,
geçen yıl daveti üzerine
Stara Zagora (Eski Zağra) Devlet Operası’nın,
“Madam Butterfly” operasını Edirne’de sahnelemesinden dolayı gurur
duyuyor.
Resim alanındaki “Bir
Köprü de Biz Olalım“
projesiyle Edirne ve
Kırcaali’den çocukların
resim yapmaya teşvik
edilmesi amaçlanıyor.
Projeye Yunanistan’dan
rotaryenlerin de katılması bekleniyor.
9.Bölge Güvernör Yardımcısı Nedyalka Rosenova ve Kırcaali Rotary
Kulübü Başkanı Valentin
Gogev, Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü’nün
faaliyete başlamasının
25. Yıldönümü dolayısıyla ev sahiplerine
tebriklerini sundular.
Gogev, ev sahipliği yapan kulübü Kırcaali’de
18 Mayıs’ta düzenlenen
hayırseverlik balosuna
davet etti.
Dr. Yoanna Kuyumcu, ”Devlet sınırlarına
ve politikacılara inat
Dedeağaç’ta üç ülkeden
rotaryenlerin birleşmesine karar verdik” dedi.
Kırcaali Haber
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24 Nisan 2019

24 Април 2019

(Сряда)

Година: XIII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 469

Цена 1 Лв.

Merhum Hacı Mustafa Çıtlak Hoca Şumnu’da Anıldı
Bulgaristan İlâhiyât Mezunları Derneği&Şumnu Bölge
Müftülüğü tarafından ortraklaşa düzenlenen ve 11 Nisan
Perşembe günü sabah 9 sularında başlayan programda Hadimu’l-Kur’an merhum
Hacı Mustafa Çıtlak hoca için
vefatının 15. yıldönümü münasebetiyle Şumnu otelinin konferans salonunda manidar bir
panel tertip edildi.
Bulgaristan’ın demokrasiye
geçmesiyle birlikte 90’lı yılların başında Şumnu’ya yerleşerek hafızalarda derin izler
bırakan Hacı Mustafa Çıtlak,
başta yetiştirdiği talebeleri,

yakın arkadaşları ve sevenleri
olmak üzere, yüzlerce kişinin
katılımıyla rahmet ve minnetle

anıldı.
Kırcaali Müftüsü’nün takdimi ve Şumnu Şerif Halil Paşa

KIRCAALİ BÖLGE MÜFTÜLÜĞÜ
2019 yılı Ramazan İmsâkiyesi
1440/1441 Hicrî

Milâdi
06 Mayıs
07 Mayıs
08 Mayıs
09 Mayıs
10 Mayıs
11 Mayıs
12 Mayıs
13 Mayıs
14 Mayıs
15 Mayıs
16 Mayıs
17 Mayıs
18 Mayıs
19 Mayıs
20 Mayıs
21 Mayıs
22 Mayıs
23 Mayıs
24 Mayıs
25 Mayıs
26 Mayıs
27 Mayıs
28 Mayıs
29 Mayıs
30 Mayıs
31 Mayıs
01 Haziran
02 Haziran
03 Haziran

İmsâk
4:12
4:10
4:09
4:07
4:05
4:03
4:01
4:00
3:58
3:56
3:54
3:53
3:51
3:49
3:48
3:46
3:45
3:43
3:42
3:40
3:39
3:38
3:36
3:35
3:34
3:33
3:32
3:30
3:29

Güneş
6:00
5:59
5:58
5:57
5:56
5:54
5:53
5:52
5:51
5:50
5:49
5:48
5:47
5:46
5:45
5:44
5:43
5:43
5:42
5:41
5:40
5:40
5:39
5:38
5:38
5:37
5:37
5:36
5:36

Öğle
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:21
13:21
13:21
13:21
13:21
13:21
13:21
13:21
13:22
13:22

İkindi
17:15
17:15
17:15
17:16
17:16
17:16
17:17
17:17
17:17
17:18
17:18
17:18
17:19
17:19
17:19
17:20
17:20
17:20
17:21
17:21
17:21
17:22
17:22
17:22
17:23
17:23
17:23
17:24
17:24

Akşam
20:30
20:31
20:33
20:34
20:35
20:36
20:37
20:38
20:39
20:40
20:41
20:42
20:43
20:44
20:45
20:46
20:47
20:48
20:49
20:50
20:51
20:52
20:53
20:54
20:55
20:55
20:56
20:57
20:58

Yatsı
22:09
22:10
22:12
22:14
22:15
22:17
22:19
22:20
22:22
22:24
22:25
22:27
22:29
22:30
22:32
22:34
22:35
22:37
22:38
22:40
22:41
22:43
22:44
22:46
22:47
22:48
22:50
22:51
22:52

Hicrî
1 Ramazan
2 Ramazan
3 Ramazan
4 Ramazan

cami imamının Kur’an tilavetiyle başlayan program, İlâhiyat
Mezunları Derneği başkanı
Beyhan Mehmet ve Şumnu
Müftüsü Mesut Mehmed’in
selamlama konuşmalarıyla devam etti. İlerleyen saatlerde iki
oturum gerçekleşltirildi:
Birinci oturumda; Dr. İsmail
Cambazov başkanlığında, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci, T.C MEB Din Eğitimi
Genel Müdürü Nazif Yılmaz
ve Ayasofya vaizi “Şifa Tefsiri”
müellifi Mahmut Toptaş, merhum Çıtlak hocayla ilgili anı ve
hatıralarını paylaştılar.
İkinci oturumda; Dr. Kadir
Muhammed başkanlığında,
Başmüftü Yardımcısı Ahmed
Hasan Bahadır, İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Öğr.
Üyesi Dr. Abdullah Trabzon,
Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Öğr. Üyesi Hamdi Arslan ve Bursa Çalı İlçesi
Merkez Cami görevlisi Sami
Balkaner merhum hocayla
olan anı ve yaşanmışlıkları
arz ettiler.
Programın son kısmında Sliven cami imamı Selâmi İlhan
tarafından Mevlid-i Şerif’ten

bir bahir okundu. Hadimu’lKur’an Hacı Mustafa Çıtlak
hocayı anma ve anlama programı Başmüftü Dr. Mustafa
Haci’nin duasıyla son buldu.
Böylece Bulgaristan İlahiyat
Mezunları Derneği kuruluşundan bu yana en kapsamlı ve
anlamlı programını gerçekleştirmiş oldu. Katılımcılara
unutulmayacak bir gün yaşattı. Yaklaşık 5 saat süren
programda duygulu anlar da
yaşandı.
Dernek üyeleri; Pek çok kişide emeği olan merhum Mustafa Çıtlak hocanın anısına lâyık
bir program gerçekleştirmeye
çalıştıklarını dile getirerek,
gerek konuşmacı hocaların
gerekse katılımcıların bunun
göstergesi olduğunun altını
çizdiler. Ayrıca az ya da çok
katkı sağlayan herkese teşekkür ettiler. Yoğun ilgi gören
panelin çıkışında ağız tadı
şeker ve lokum ikram edildi.
Topluca kılınan öğlen namazı
ve Nüvvab’ta yenilen yemeğin akabinde programa veda
edildi.
Bulgaristan İlahiyat Mezunları Derneği

5 Ramazan
6 Ramazan
7 Ramazan
8 Ramazan
9 Ramazan
10 Ramazan
11 Ramazan
12 Ramazan
13 Ramazan
14 Ramazan
15 Ramazan
16 Ramazan
17 Ramazan
18 Ramazan
19 Ramazan
20 Ramazan
21 Ramazan
22 Ramazan
23 Ramazan
24 Ramazan
25 Ramazan
26 Ramazan
27 Ramazan
28 Ramazan
29 Ramazan

Kadir Gecesi: 31 Mayıs 2019 Ramazan Bayramı: 4 Haziran 2019 (Bayram Namazı: saat: 06:24)
İftar Duâsı: Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, sübhâneke ve alâ rizkike eftartü.
Manası: Allâhım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.
Yarının orucuna da niyyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günâhlarımı bağışla!...

Kırcaali Bölge Müftülüğü olarak Ramazân-ı Şerîfinizi tebrîk eder, arınarak Allâh’ın rızâsına nâil
olmamıza vesîle olmasını temennî ederiz!...
Takvimde gösterilen vakitlere, dakika çıkartmadan aynen ittibâ olunur.
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