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BULTİŞ Heyetinin Eskişehir 
ve Biga Ziyareti

Rumeli Türklerinden TİKA’ya Vefa Örneği

2 0 0 6  y ı l ı n d a  D o ğ u 
Makedonya’da TİKA tarafından 
Yörük Türkleri için "Doğu Make-
donya Kalkınsın, Yörük Türkleri 
Üretsin" anlayışı ile başlatılan 
Arıcılığın Geliştirilmesi Proje-
sine dahil olan çiftçiler TİKA’yı 
unutmadılar. 

28. Hıdırellez Bahar Şenlikle-
rine katılmak için Valandova’ya 
gelen CEVİZ Hayvancılık ve 
Tarımcılık Derneği üye çiftçile-
ri, projenin uygulandığı yıllar-
da TİKA proje uzmanı olarak 
Yörük Türkleri ile birlikte Doğu 
Makedonya’da projelerde sa-
hada çalışarak onlara yıllarca 
destek olan, ancak bugün TİKA 
Balkanlar ve Doğu Avrupa Da-
iresi Başkanı olarak Rumeli’ye 
hizmet eden Dr. Mahmut Çevik’i 
ürettikleri ballar ile karşılayarak 
TİKA’ya teşekkürlerini ilettiler.

TİKA BADA Başkanı Dr. Mah-
mut Çevik, Yörük Türklerine 
"Siz asil milleti temsil ediyorsu-
nuz ve birlikte üreteceğiz hep 
birlikte el ele bu coğrafyada var 
olacağız " dedi ve vefalarından 
dolayı tüm çiftçilere tek tek te-
şekkür etti.

TİKA tarafından bölgede ku-
rulan, Makedon ve Türklerden 
oluşan Çiftçi Birliği ile TİKA, 
Doğu Makedonya’da hem Ma-
kedon ve Türkler arasında ka-
lıcı barışın ve sosyal dayanış-
manın sağlanmasına destek 
veriyor hem de arıcılık dışında, 
hayvancılık, örtü altı sebze üre-
ticiliği ve meyveciliğin gelişti-
rilmesi kapsamında geliştirdiği 
üretim pazarlama modelleri ile 
Makedonya’da Türk, Makedon, 
Boşnak, Arnavut toplumların 
kalkınma çabalarına destek 
oluyor.
Rumeli Türk Kültürünün Tem-
silcileri Sorunlarını TİKA’ya 

Anlattı
28. Makedonya Hıdırellez Ba-

har Şenliklerine katılmak için 
Valandova’ya gelen Rumeli Türk 
Kültürünün sahipleri sivil top-
lum kuruluşlarının halk oyunları 
ekipleri ve Yörük Türkleri sorun-
larını TİKA BADA Başkanı Dr. 
Mahmut Çevik’e anlattılar.

Kendilerini tek tek ziyaret eden 
TİKA BADA Başkanına önce-
likle kendilerine bugüne kadar 
TİKA tarafından verilen des-

teklerden dolay teşekkür eden 
çocuklar yeni projelerini de 
TİKA’ya anlatma fırsatı buldular.

Gümülcine, Kosova, Bosna 
Hersek, Sancak, Romanya, 
Bulgaristan ve Makedonya’dan 
törenlere katılan çocuklar, Türk 
Kültürünün Rumeli’de geliştiril-
mesi için TİKA tarafından ken-
dileri için düşünülen projeleri 
bizatihi işiterek sevinçle ülkele-
rine döndüler.

Katılımın diğer yıllara göre 
oldukça fazla olduğu gözlenen 
Bahar şenliklerine Türkiye’den 
katılan, Türk Mehter Takımı da 
projelerini Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve 
TİKA BADA Başkanı Dr. Mah-
mut Çevik’e anlatma fırsatı bul-
dular.

TİKA BADA Başkanı Dr. Mah-
mut Çevik gençlere, asırlardır 
Rumeli’yi barış ve huzur orta-
mına kavuşturmanın gayreti içe-
risinde olan Türkler ve ana dil-
leri Türkçe olan; kültürel aidiyet 
bağlarını kaybetmemiş ve kay-
betmek istemeyen, derin kökler-
le bağlı olduğumuz Türk akra-
ba topluluklarının günümüz ile 

gelecekteki sosyo-kültürel var 
olma amaçlarına ve süreçleri-
ne; güçlü, kalıcı ve uzun vadede 
destek vererek toplumsal kim-

liklerini kuvvetle ortaya çıkarma 
ve bu ana amaç temelinde var 
olmalarını sağlamlaştırma niyet-
lerinde olduklarını söyledi.

Tarihi Yedikızlar Camii’nde Yüzyıllardır 
Süren Mevlit Geleneği

Nalbantlar köyündeki Yedikızlar Camisi'nde, yüzyıllardır sürdü-
rülen mevlit geleneği bölgedeki Müslümanları buluşturdu.

Ülkenin güneydoğusunda Kirkovo'ya (Kızılağaç) bağlı Podkova 
(Nalbantlar) köyündeki Yedikızlar Camisi'nde Hıdırellez zamanı 
geleneksel mevlit töreni düzenlendi.

Mevlit nedeniyle Bulgaristan'ın güneyindeki ve Yunanistan'ın 
kuzeyindeki Müslümanlar bir araya geldi.

Bütün şehitler için dualar okunan mevlit törenine, yaklaşık 4 bin 
kişi katıldı.

Kırcaali Müftü Vekili Nasuf Nasuf, mevlit sonrası AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da mevlit geleneğinin yüzyıllardır 
sürdürüldüğünü anlattı.

Nasuf, "Nalbantlar köyümüzde 1438 yılında tek bir demir çivi 
çakılmadan kurulan Yedikızlar Cami her yıl hıdrellez zamanlarında 
dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Müslümanı buluşturur." 
dedi.

Mevlide katılan Sabiha Mestan de "Kırcaali ve Hasköy böl-
geler in in yanı 
s ı r a  k o m ş u 
Yunanistan'dan 
gelenler burada 
or tak duygular 
paylaşır. Yedikız-
lar Camisi 'nde 
Mevlid-i Şerif din-
lemek onur verici 
bir şey." ifadeleri-
ni kullandı.

90 yaşındaki 
Hacı Sabri Mestan ise sağlıklı olduğu sürece her yıl bu mevlide 
katıldığını ve katılmaya devam edeceğini anlattı.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden gelen Muammer Mehmet 
ise "Batı Trakya'da yaşayan Türkler olarak ramazanı hasret ve 
mutlulukla karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Mevlit için camide hazır bulunan 85 yaşındaki Hasan Hacıoğlu 
da, "Biz Müslümanız, Türküz, Osmanlıyız. Dinimiz inancımız bü-
yüktür." dedi.

Yedikızlar Camisi efsanesi
Efsaneye göre, nişanlıları savaştan geri dönmeyen 7 kız, sahip 

oldukları çeyizleri ve tüm mal varlıklarını satıp, toplanan para ile 
Bulgaristan'ın güneydoğusunda Yunanistan sınırına yakın Nal-
bantlı köyündeki camiyi demir çivi kullanmadan bir gecede inşa 
etmişler. Daha sonra ortadan kaybolan bu kızlardan bir daha ha-
ber alınamamış.

600 yıllık tarihe sahip Yedikızlar Camisi'nin yıkık olan 30 met-
relik minaresi 2015 yılında yeniden inşa edilmişti.
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       DİN VE TOPLUM

Ramazan Ayını 
İkame Etmek

Biz mü’min kullarını sıh-
hat ve afiyet içerisinde 
Ramazana kavuşturan ve 
maneviyatını ihsan eden 

Rabbimize Sonsuz Şü-
kürler Olsun, her konuda 
olduğu gibi ramazan ayı-
nı ikame etme hususun-
da da örnek olan Rahmet 
elçisi Hz. Muhammed 
Mustafa’ya al ve ashabı-
na salatü selamlar olsun.

Sevgi l i  peygamber i -
miz (s.a.s)  “Kim Allah’a 
inanarak ve mükâfatını 
ancak Allah’tan bekleye-
rek ramazan ayını ikame 
ederse geçmiş bütün gü-
nahları af olunur” buyurur-
lar biz ümmetine müjdeler 
verirler. Rabbim cümlemi-
zi bu hadisin müjdesine 
nail eylesin.

Ramazan ayını ikame 
etmek, dolu dolu, ibadet 
ve taatle geçirmek nasıl 
olmalıdır?

Kıymet l i  Mü’minler !                                                                                                                                       
Ramazan ayını, her günü 
olmak üzere Sahurdan – 
Teravihe bilinçli hareket 
etmek,  Gündüzleri farz 
olan orucu tutmak, sa-
hurda bereket vardır ne-
bevi öğreti gereği, sahura 
kalkmak,  2 – 8 rekat arası 
Teheccüt  (gece) namazı 
eda etmek, Kur’an oku-
mak, dualar etmek, imsak 
saatinin sona ermesi ile 
Sabah namazını cema-
atle imkan varsa camide, 
imkan yoksa (çalışan ve 
erken saatte işe gidecek 
olan bir Müslüman örneği) 
evde aile efradıyla eda et-
mek, ramazan öncesinde 
olduğu gibi büyük bir özen 
ve titizlik ile beş vakit na-
mazını eda etmek, günü 
dualar ve tesbihatler ile 
bereketlendirmek, duala-
rın kabul edildiği özel va-
kitlerden biri olan iftar ön-
cesinde yine Kur’an tilavet 
etmek ve dualarda bulun-
mak , “Allah’ım sana inan-
dık, sana güvendik, sana 
tevekkül ettik, senin rızan 
için oruç tuttuk, ihsan et-
tiğin (verdiğin) ni’metler 
ile orucumuzu açıyoruz, 
kabul eyle, arınma vesile-
si eyle” duasıyla orucunu 
açmak, yatsı namazını ve 
teravih namazını kılmak 
için yine camiye gitmek 

suretiyle ikame eder, ra-
mazanı değerlendirir, far-
kında olur, ibadet ve taatle 
ramazan okulunu başa-

rıyla tamamlar, 
Bayramın sevinç 
ve saadetine ve 
hak ediş diplo-
masına nail olur.  
Sevgili peygam-
berimiz (s.a.s) 
“ Kim Yatsı na-
mazını cemaatle 
kılarsa gecenin 
yarısını ibadet-
le geçirmiş gibi 

sevaba nail olur, 
sabah namazını 

da cemaatle kılarsa bü-
tün geceyi ibadetle geçir-
miş gibi sevaba nail olur” 
buyurur. 

Muhterem Müslümanlar, 
Değerli Din Kardeşlerim!

Ramazan ayına has olan 
ibadetlerden biri, İslam’ın 
beş temel esasından biri 
olan Ramazan orucudur. 
Oruç – sahurdan, ifta-
ra kadar, Müslümanın, 
yemeden, içmeden ve 
fiili birliktelikte bulunma-
dan durmasıdır. Aynı za-
manda, bütün uzuvlarını 
haramdan korumasıdır. 
Gözü haramı görmemesi, 
dili haram konuşmaması, 
kulağı haram sohbetle-
ri dinlememesi hile ile iş 
yapmaması, tartışmalara 
ve münakaşalara dahil ol-
maması. Ben Oruçluyum 
cevabı vermesi. “Oruç tu-
tun sağlıklı olun” buyurur 
Sevgili peygamberimiz. 
Öylesi bir mükâfatı vardır 
ki oruç ibadetinin, ölçü-
sünü yalnızca Allah bilir , 
“Oruç ibadeti benim için-
dir” O’nun için sevab ve 
mükâfatını bizatihi ben ve-
receğim buyurur Cenab-ı 
Hak. Oruç tutanlara Cen-
nete Reyyan kapısından 
giriş sağlanacaktır. Pek 
çok hikmeti vardır oruç 
ibadetinin.  Hasta gönülle-
rimize şifa vesilesi olması, 
bizleri  duyarlı, iradeli ve 
sabırlı kılması, nimetin 
farkında olmamız ve şük-
retmemizi sağlaması.. 
ihtiyhaç sahibi insanla-
rın yaşadıkları zorlukları 
anlamamızı sağlaması, 
yansıması olarak ta yar-
dımlaşma ve dayanışma 
dini İslam’da, Sadaka-i 
fıtralar ve zekâtlar ile ihti-
yaç sahibi kardeşlerimizin 
gönülleri ve duaları alınıp, 
onları yeniden topluma 
kazandırma çabası “ İn-
sanların efendisi onlara 
faydalı olandır” hadisi şe-
rifi ile yürütülecektir, zira “ 
Zenginlerin birikimlerinde, 
Fakirlerin hakları vardır”.

Ramazana has ibadet-
lerden biri de Teravih Na-

mazıdır. Yatsı namazına 
müteakip kılınır. Sevgili 
peygamberimizin kıldığı 
ve hükmü sünnet olan 
bir namazdır. Ramazan 
gecelerimizi Teravih na-
mazı ile ikame eder, ge-
cemizi ibadetle ihya etmiş 
oluruz. Teravih kavramı 
“Rahatlama ve huzura 
nail olma” manalarında-
dır. Ramazan ayının son 
on gününde de “İtikaf”a 
girmek Peygamber efen-
dimiz (s.a.s)’in sünnet-
lerindendir. Zira sevgili 
peygamberimiz Kadir 
gecesini son on günde, 
tekli gecelerde arayınız 
buyurmuş, itikâfa girmiş, 
imkânı olanlara da tavsi-
ye etmiştir. 

İtikâf: Ramazan ayında, 
Müslümanların dünyalık 
işlerden uzaklaşarak, ca-
mide kalıp ibadet, dua ve 
istiğfara yoğunlaşmasıdır. 

Kur’an tilaveti (Okumak), 
Hatimlere ve mukabelele-
re iştirak etmek. Kur’an-ı 
Kerimin  Meal ve tefsirle-
rini  okumak, Rabbimiz 
bize neler buyuruyor, Na-
sıl bir kulluk istiyor, he-
laller nelerdir, haramlar 
nelerdir, aile içinde hak 
ve sorumluluklar, toplum 
içinde hak ve sorumlular 
nelerdir ve birçok konu-
nun cevabını öğrenmek 
durumundayız. İlim beşik-
ten mezara dek öğrenilir, 
Kur’an okumasını bilme-
yen, Hoca eşliğinde “ Elif 
- Ba”dan başlayarak öğre-
necek, Kur’an okuyabilen 
kıraatini (Tecvid, mahreç) 
ile geliştirecek, meal ve 
tefsiri okunacak, hadis-
ler ile birlikte hayatımıza 
tanışanacak, iki cihan 
saadeti vesilemiz olacak-
tır. Zira Kur’an- ı Kerim, 
Ramazan ayında inmeye 
başladı, Müslümanların 
Hidayet kitabıdır, bütün 
insanlara ise adaleti ve 
beyyinatı öğretir. Okun-
duğu zaman, Müslümanın 
imanı artar, kalbi itminan 
(Huzur) ile dolar. 

Rabbim, Kur’an tilaveti, 
dualar, tesbihatler, oruç 
ve teravihler, sadaka-i 
fıtır ve zekât infaklarımız 
(Allah adına vermek su-
retiyle) ile Ramazan ayını 
ikame eden, Bayramı Hak 
eden, neşe ve saadetine 
nail olan kullarından eyle-
sin.  Dünyası Ramazan, 
Ahireti Cennet olanlardan 
eylesin. Rabbim ibadet ve 
taatlerimizi kabul buyur-
sun, salihlerden eylesin, 
rızasına nail eylesin.

Müşterek dualarla 
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Beyhan MEHMED

BUKET 2019 müsabakasının 
Cebel ilçe birincileri belli oldu

Cebel (Şeyhcuma) ka-
sabası Hristo Smirnenski 
Halk Toplum Merkezi sa-
lonunda amatör sanatçıla-
ra yönelik ulusal düzeyde 
bu yıl dördüncüsü düzen-

lenen “Etnik Grupların Te-
bessümü, Kültüründe ve 
Hoşgörüde Bulgaristan” 
(BUKET) yarışmasının 
ilçe birinciliği gerçekleşti. 

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) Onursal 
Başkanı Ahmet Doğan'ın 
himayesinde gerçekleşti-
rilen yarışmanın Girişim 
Komitesi Başkanı HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, Baş Koordina-
tör ise Mukaddes Nalbant.

İlçe birinciliği müsaba-
kasına katılan konuklar 
arasında Hak ve özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, HÖH Cebel İlçe 
Başkanı ve Cebel Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Mustafa, Cebel 
Belediye Meclis Başkanı 
Seyfi Mehmetali yer aldı. 
Etkinliğe katılanlar arasın-
da HÖH ve HÖH Gençlik 
Kolları İlçe Yönetim Kuru-
lu üyeleri, Cebel Belediye 

Meclis üyeleri ve ilçeye 
bağlı köy muhtarları da 
vardı. 

Yarışmacılar, müzik ve 
dans sanatı, söz/tiyatro ve 
resim sanatı olmak üzere 

dört kategoride yarıştı. 
Yarışmacılar, yetkili bir 
jüri tarafından değerlendi-
rildi. Yarışma ile gençlerin 
toplumdaki kültürel farklı-
lıklara karşı hoşgörüsünü 
pekiştirerek kimliklerinin 
korunması, Bulgar is -
tan’daki etnik azınlıkların 
sanatı ve geleneklerine 
ilginin arttırılması ve ye-
teneklerinin sergilenmesi 
ve geliştirilmesi için ortam 
yaratılması amaçlanıyor.

Resim sanatı kategori-
sinde10 yaş altı grubunda 
Ovçevo (Ispahlar) köyün-
den Elif Ömer, 11-18 yaş 
grubunda ise Cebel’den 
Gökşen Sabahtin birinci 
oldu. 

Dans sanatı katego-
risinde birinciliği Olga 
Çolakova’nın yönetmen-
liğindeki Cebel Modern 
Dans Grubu elde etti. 

Söz sanatı kategorisinde 
birinciliği Cebel’den 12 
yaşındaki Eda Bahtiyar 

elde etti. Eda’nın “Bizim 
Memleket” şiiri katılımcı-
ları duygulandırdı. 

Sahne ve tiyatro sanatı 
alt dalında “Tavuk İçin At” 
isimli oyun ile katılan Gül-

can Bayram’ın sanat yö-
netmenliğini yaptığı Cebel 
Tiyatro Grubu birinci oldu. 
Enstrümantal ve vokal ic-
ralar alt dalında 18 yaş 
altı grubunda Cebel’den 
10 yaşındaki Teodora 
Georgieva, 18 yaş üstü 
grubunda ise Tuğçe Be-
kir ve Atiliya Bogdanova 
birincilik ödülü kazandı. 

Katılımcılar, BUKET ya-
rışmalarının daima canlı 
olan ruhun, her insanın 
yaratıcılık meziyetinin bir 
tezahürü olduğunu ifade 
ettiler. 

Ulusal BUKET Cebel 
İlçe Birinciliği müsabaka-
sında dereceye giren tüm 
yarışmacılara yarışmanın 
ilçe koordinatörü Mümün 
Kabul başarı belgesi ve 
para ödülü sundu. Birinci-
lik elde eden yarışmacılar, 
BUKET Kırcaali İl Birincili-
ği yarışmasına katılacak.

              Kırcaali Haber

Dr. Mindov: Bulgaristan nüfusu, 
günde 144 kişi azalmakta
Sofya Aile Hekimle-

ri Derneği Başkanı Dr. 
Georgi Mindov, Bulga-
ristan Ulusal Radyosu’na 
(BNR) verdiği demeçte, 
”Bulgar istan nüfusu, 
günde 144 kişi azal-
makta. Doğum oranı ile 
ölüm oranı arasındaki 
fark bu kadar. Bulgaris-
tan vatandaşlarının % 
30’u yurt dışında ya da 
sigortasız oldukları için 
sağlık sistemine erişimi 
yok. İstatistikler yanlış” 
diye kaydetti.
Eurostat’ın gerçekleş-

tirdiği araştırma sonuç-
larına göre Bulgaristan 
vatandaşlarının yüzde 

50’sinden fazlasının aile 
hekimini ziyaret etme-
diğine dair verilerle ilgili 
olarak Dr. Mindov,”Aile 
hekimini ziyaret etme-
yenlerin gerçek oranı 
yüzde 20’dir” dedi.
Dr. Mindov,”Profilaksi 

amaçlı muayeneler yap-
tırmayanlara ceza uy-
gulanması gerekir. Ama 
bunun için ceza uygulan-
dığına dair bir bilgim yok. 
Bunun için 2-3 gün süren 
sağlık tetkikleri yapılma-
sı lazım” dedi.
Doktorun i fadesine 

göre, hem hekimler hem 
hastalar azalmakta. Bü-
yük şehirlerde bile uz-

man doktora zor erişim 
olduğu fark ediliyor. Aile 
hekimlikleri iki üç kat 
daha fazla hasta kabul 
ediyor ve randevu tale-
bini reddetmek zorunda 
kalıyor.
Dr. Mindov,”Aile hekim-

lerinin acil sağlık hizmet-
leri sunmadığı bilinmeli-
dir.Biz alışmışız, rande-
vu almadan aynı gün aile 
hekimini ziyaret etmek 
istiyoruz. Avrupa’nın 
hiçbir yerinde böyle bir 
şey yok. Birinci basamak 
sağlık hizmetleri için ay-
rılan kaynakları azaltma 
yönünde sürekli bir eği-
lim var” diye ifade etti.
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Yeni Bir Kitap"Hepiniz milletvekili, 
bakan, hatta cumhurbaş-
kanı olabilirsiniz, ama 
sanatkâr olamazsınız, bol 
bol kitap okuyun, tiyatro 
izleyin, aşîk olun ve ya-
şayın” demiş o kocaman 
yürekli ulu önder Atatürk. 

Ben de yeni yeni kitap-
lar, gazeteler, dergiler vs. 
hep araştırıyorum, ince-
liyorum, tanışmak istiyo-
rum. Birkaç gün önce, 
bu sefer elime Türkçe-
den Bulgarcaya çevirisi 
yapılmış bir kitap geçti. 
Sıcak, sıcak, sımsıcak. 
Türk Edebiyatının Bul-
garlar tarafından bilin-
mesinde, önemli pay sa-
hibi olan çevirmen Aygül 
Gavazova’nın tercüme 
ettiği bir kitap, Türkçesi 
“Yorgun sabah” Bulgar-
ca da “Morno utro” adını 
taşıyan öykülerden olu-
şuyor. 

Okudum, sonra oku-
dum, gene gene okudum 
ve Bulgar okuyucusunun 
da beğeneceğine emin 
oldum. Henüz yeni yo-
ğurulmuş, çok aktüel bir 
teması olan öykü dolu bu 
eserin gün yüzü gördü-
ğünü sizlerle paylaşmak 
isteği duydum nedense. 

Müellifin sevgiyi, bera-
berliği, kederi, hoşgörüyü, 
yaşam gözünden kaçma-

dığı ve kalbinde yaşattığı 
ne kadar güzel değerler 
verdiğini görmemek ve 
sezmemek imkânsız. 
Mevlüt Kaplan. 1930 yı-
lında Konya vilayetinin 
Akşehir ilçesinde bir köy-

de doğan yazar Ankara 
Gazi Öğretim Enstitüsü 
Özel Eğitim bölümünden 
mezun olmuştur. Daha 
15 yaşındayken şiir yaz-
maya başlayan Mevlüt 
Kaplan bugüne kadar 

600’ü aşkın kitap yayım-
lamıştır. Öğretmen, eğit-
men, Kültür Bakanlığında 
yayın danışmanı olarak 
çalışmış, Avrupa’da öğ-
renim görmüş. Dünya 
çocuk edebiyatları in-
celemiş ve Londra BBS 
radyosunda izlenimlerini 
anlatmış olan Mevlüt Ho-
canın adını taşıyan bir de 
sokak mevcuttur İzmir’de. 
Artı Mevlüt Kaplan Kıbrıs 
Balkanlar Avrasya Türk 
Edebiyatlar Kurumu (KI-
BATEK) Genel Başkanı. 

KIBATEK, kuruluşun-
dan bu güne değin dün-
yanın birçok ülkesinden 
yazar, araştırmacı, şair, 
Türkolog, akademisyen, 
gazeteci, televizyoncu ve 
sanatçıları yurt içinde ve 
yurt dışında uluslarara-
sı düzeyde Uluslararası 
Edebiyat Festivalleri ile 
kucaklamış bir kurumdur. 
20 yılda 45 uluslararası 

etkinlik yaparak çalışma-
larıyla edebiyat dünyası-
na katkıda bulunmuştur. 

Tü r k i ye ’d e ,  İ z m i r, 
Konak’ta oturan Dr. Mev-
lüt Kaplan’ın 14 öyküden 
oluşan ve Bulgarca ter-
cümesi yapılan müthiş bir 
eseridir. Çok etkilendim, 
hele de çok değerli meş-
hur yazarın adını görünce 
daha da çok. Zaten şiire, 
şaire, yazara ve yazıla-
na değer veren herkese 
şükran edilmeli diye dü-
şünmüşümdür hep. 

İnanın bu çok önemli, 
hele bizim Rodoplar’da. 
Birbirini anlayabilmek, 
tebrik etmek, kutlamak, 
sevgisini paylaşmak. 
Bundan daha güzel ve 
asil bir sey olamaz diye 
düşünüyorum kendimce. 

Kendisini tanıma fırsa-
tım olmuştu birkaç defa. 
Türkiye’de düzenlenen ve 
gerçekleşen uluslararası 

edebiyat etkinliklerinde. 
Bizzat onun himayesi al-
tında geçen bu tür etkin-
likler çok güzel bir ekip 
eşliğinde uluslararası 
tanınan ve sayılan bir ku-
rum olarak algılanmıştır. 

Güler yüzlü, espril i, 
misafirperver, çok bilgi-
ye sahip, yüzlerce kitap 
yazmış çoğunluğu da öy-
külerden ibaret ve genç 
nesillere hitap edilmiş. 
Onunla sohbet etmek, 
inanılmaz bir haz veriyor 
karşısındaki onu dinle-
yene. Umarım “Morno 
Utro”yu her okur beğenir 
ve sever, Bulgarca konu-
şanı da, Türkçe konuşanı 
da. Başlı başına edebiya-
tın taa kendisi değil midir 
ki zaten insanları bir ara-
ya getiren ve sevdiren? 

Mevlüt Kaplan üstadım, 
hoş gelmişsin Rodoplara 
kocaman yürekli güzel 
insan! 

Sevgili Aygül Gavazova, 
senin de ellerine ve yüre-
ğine sağlık onu bizlere 
tanıttığın için.

Habibe AHMEDOVA 

13 üniversitenin öğrenim ücretlerinde artış olacak
Başbakanlık Basın Mer-

kezinden verilen bilgiye 
göre hükümet, 2019-
2020 eğitim öğretim yı-
lında devlet üniversitele-
rinin başvuru ve yarıyıl 
harç tutarlarını belirledi. 
13 devlet üniversitesinde 

okuyacak öğrenciler için 
öğrenim ücretleri yüzde 
5-63 arası değişen oran-
da veya 30-270 leva ara-
sında artacak.

Gabrovo Teknik Üniver-
sitesi, Varna Teknik Üni-
versitesi, Ulusal Güzel 
Sanatlar Akademisi, Var-
na Ekonomi Üniversitesi, 
Filibe Prof. Dr. Asen Dia-
mandiev Müzik, Dans ve 
Güzel Sanatlar Akademi-
si, Sofya Kütüphanecilik 
ve Bilgi Teknolojileri Üni-
versitesi (UniBİT), Krıstyo 
Sarafov Ulusal Tiyatro ve 
Film Sanatları Akademisi 
ve başka yüksek okullar-
da öğrenim ücretlerinde 
artış var. En yüksek oran-
da artış, Gabrovo Teknik 
Üniversitesi’nin öğrenim 

ücretlerinde olup teknik 
bilimler uzmanlık bölüm-
lerine kabul edilen açık 
eğitim gören öğrencilere 
yöneliktir.

Sofya Lüben Karavelov 
Yüksek İnşaat Okulu’nun 
Mimarlık, İnşaat ve Jeo-

dezi uzmanlık alanındaki 
üniversite bölümlerinde 
açık eğitim gören öğren-
cilere yönelik öğrenim 
ücretlerinde yüzde 17 
oranında düşüş olacak ve 
bu yılki 540 levadan 450 
levaya düşecek.

19 devlet üniversitesinde 
okuyacak öğrenciler için 
başvuru ve yarıyıl harç 
tutarlarında herhangi bir 
değişiklik yoktur.

Beş devlet üniversite-
sinde doktora eğitim üc-
retlerinde ortalama yüz-
de 20 oranında arttış var 
(50’den 150 levaya). Bu 
üniversiteler şunlardır: 
Sofya Kimya Teknolojileri 
ve Metalurji Üniversitesi, 
Varna Tıp Üniversitesi, 
Krıstyo Sarafov Ulusal 

Tiyatro ve Film Sanatla-
rı Akademisi, Sofya To-
dor Kableşkov Yüksek 
Transport Okulu ve Sofya 
Kütüphanecilik ve Bilgi 
Teknolojileri Üniversite-
si. 28 devlet üniversite-
sinde ve Bulgar Bilimler 

Akademisi’nde 
(BAN) doktora 
harç tutarların-
da bir değişiklik 
yoktur.

Ortalama öğ-
renim ücret i 
800 leva olan 
devlet üniver-
sitelerinin baş-
vuru ücreti 50 
leva, ortalama 
öğrenim ücreti 
750 leva olan 
askeri yüksek 
okullara baş-

vuru ücreti ise 30 leva 
olacak.

Doktora eğitim ücretleri 
ortalama 460 leva olan 
BAN’a ve bilimsel kuru-
luşlara başvuru ücreti 30 
leva olacak.

2019-2020 eğitim öğ-
retim yılı için onaylanan 
devlet üniversitelerinin 
başvuru ve öğrenim üc-
retleri, 160 000’in üzerin-
de öğrenciyi kapsayacak. 
Devlet üniversitelerinde 
örgün ve açık eğitim şek-
linde lisans ve yüksek 
lisans programlarında 
okuyan 155 000 öğrenci 
ve doktora yapan 5 000 
öğrenci de bu sayıya da-
hildir.
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Bursa’dan gazeteciler Ardino’yu ziyaret etti
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat, Bursa’daki Olay, 
Bursa, Yeni Marmama, 
Bursa’da Meydan, Bursa 
Editör Gazetesi ve A Ga-
zetesi gibi yerel medya 
kuruluşlarında çalışan 
şehrin önde gelen ga-

zetecilerinden oluşan bir 
grubu makamında kabul 
etti. Bursalı gazeteciler, 
kökenleri Cebel (Şeyhcu-
ma) kasabasına dayanan 
A Gazetesi yazarı Sevinç 
Çelebi ve Belediye Baş-
kanı Resmi Murat’ın giri-
şimiyle Ardino’nun misa-
firi oldu. Görüşmede Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Başka-
nı İzzet Şaban, Ardino 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ve Bele-
diye Başkan yardımcıları 
Necmi Mümünhocov ve 
Nasko Kiçukov da hazır 
bulundu. 
Belediye Başkanı Res-

mi Murat, konuklara 
Ardino’nun, doğal, kültü-
rel ve tarihi yerleri hak-
kında bilgi verdi. Onlara 
Ardino'nun dünyaca ünlü 

yazar ve hümanist Sa-
bahhattin Ali'nin doğduğu 
yer olduğunu söyledi. 
Resmi Murat, “Umarım, 

Ardino’ya misafirliğiniz-
den ve gördüklerinizden 
memnun kalırsınız. Be-
lediye yönetimi, sosyal 
alan, eğitim, kültür ve ya-

tırım projeleriyle ilgili ola-
rak Avrupa Birliği’nin (AB) 
operasyonel programları-
nın gerçekleştirilmesine 
yönelik başarılı bir şekil-
de çalışmaktadır. Bele-
diye, yerel yerleşimlere 
hizmetlere ilişkin yasal 
çerçeveden kaynaklanan 
yükümlülüklerini de başa-
rıyla yerine getirmektedir. 
Turizm altyapısını ge-
liştirme çabalarımız her 
zaman gündemdeydi ve 
turistler için yeni koşullar 
yaratma konusunda çaba 
göstereceğiz” dedi. 
Konuk gazeteciler adı-

na Sevinç Çelebi, Resmi 
Murat’a sıcak karşılama 
için teşekkür etti. İlk defa 
Ardino’yu ziyaret ettik-
lerini ifade eden Sevinç 
Çelebi, “Özellikle Belite 
Brezi Turistik Merke-
zi'ndeki güzel doğaya, 

temiz havaya, huzur ve 
sakinliğe hayran kaldık. 
Buradaki insanlar son 
derece kibar ve iyi huylu” 
diye ifade etti. 
Ardino ziyareti kapsa-

mında Türkiyeli gazete-
ciler, Şeytan Köprüsü, 
Kartal Kayaları Trak Ta-

pınağı, Krivus Kalesi gibi 
ilçenin tarihi ve kültürel 
yerlerinin bir kısmını zi-
yaret etti. 
Konuklar Belediye Mü-

zesi’ndeki son sergileri 
gezip gördüler. Müzesi 
bahçesinde bulunan Sa-
bahattin Ali’nin büstü-
ne çiçek bıraktılar, şirin 
Mleçino (Sütkesiği) kö-
yünü ve Dolno Prahovo 
(Amatlar) köyü yakının-
daki medrese binasını 
ziyaret ettiler. Suhovo 
(Susuzburun) köyü yakın-
larındaki Arda Nehri’nin 
mendereslerinin inanıl-
maz güzelliğinden çok 
etkilendiler. Bol bol fo-
toğraf çekerek çalıştıkları 
gazetelerde yayınlanması 
üzere Ardino bölgesi hak-
kında yazı yazacaklarını 
dile getirdiler.
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Kamu Denetçisi Manolova Kırcaali’de 
yardıma muhtaçlara gıda paketleri dağıttı

Bulgaristan Kamu De-
netçisi Maya Manolova, 
Kırcaali’yi ziyaret ederek 
Georgi Pobedonosets Ki-
lisesi ve Merkez Camii’de 
ihtiyaç sahiplerine dağıt-
mak için 500 gıda paketi 
sağladı. Manolova, Pas-
kalye Yortusu ve rama-
zan ayı arifesinde Hıris-
tiyan ve Müslümanlara 
saygısını göstermek için 
Kırcaali’ye geldi. Kamu 
Denetçisi, Kırcaali Bele-
diye Başkanı Müh. Ha-
san Azis, Kırcaali Kamu 
Denetçisi Rasim Musa, 
Kırcaali Hıristiyan Cema-
ati Başkanı Peder Petır 
Garena ve Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet 
tarafından karşılandı. İlk 
önce kiliseyi ziyaret eden 
Manolova, öğle namazın-
dan sonra camiyi de ziya-
ret etti. Burada müminle-
re hitap eden Manolova, 
Kırcalilerin "Herkes İçin 
Paskalya" adlı ulusal kam-
panyaya her yıl destekle-
diğini belirterek Kırcaali’yi 
rastgele ziyaret etmediği-
ni söyledi. 

Bilindiği gibi, “Herkes 

İçin Paskalya" adlı ulusal 
kampanya dört yıl önce 
başladı ve emekli maaş-
larıyla birlikte Paskalye 
ikramiyesi alamayan yaş-
lılara destek amaçlı yapıl-
maktadır. Manolova, yaşlı 
insanların zor geçimlerin-
den dolayı Bulgaristan’da-
ki kurumlar adına özür di-
ledi. Yardım kampanyası 
ile gençlerin dikkatini 
yaşlıların dertlerine çek-

mek istediğini ifade eden 
Kamu Denetçisi, gelece-
ğin gençlerin olduğunu 
ve sorunların çözümünün 
de onlara bağlı olduğunu 
kaydetti. 

Caminin bahçesinde 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve bölgede 
dini önderler Manolova’yı 
girişiminden ve dini ve 
etnik mensubiyetine bak-
maksızın Kırcaalilerle 

görüşmesinden dolayı 
tebrik etti. Yardım kam-
panyasının Müslüman-
lar ve Hıristiyanlar için 
önemli günlerin arifesin-
de yapıldığını vurgulayan 
Müh. Azis,”Manolova, 
muhteşem bir işaret ver-
di. Birlikte olduğumuz 
için Kırcaali’de hoşgörü 
mesajı veriyoruz. Birlikte 
kutlanmazsa bir bayramın 
ne anlamı var” dedi. 

Bir gazetecinin sorusu 
üzerine Manolova, kam-
panya kapsamında her yıl 
şirket ve vatandaşlar tara-
fından yapılan bağışlarla 
500 000 leva civarında 
yardım toplandığını kay-
detti. Gıda mağazaların-
da yürütülen “Satın Al ve 
Paylaş” başlığı altındaki 
girişim kapsamında da 
ciddi miktarda gıda ürün-
leri bağışlandığını aktaran 
Kamu Denetçisi, onların 
hepsinin ihtiyaç sahibi 
yaşlılara ulaştırıldığını 
belirtti. Manolova, hala 
girişimin devam ettiğini 
ve arzu eden herkesin 
bağışta bulunabileceğini 

söyledi. 
Müh. Azis, Kırcaal i 

Belediyesi’nin her yıl giri-
şimi desteklediğini ve bu 
yıl da destekleyeceğini 
vurguladı. 

Başkan Hasan Azis, 
Manolova’ya Kırcaali’deki 
Üreticiler Pazarı’nı gezdir-
di. İnsanlar onları durdu-
rup selamladılar ve birlik-
te hatıra fotoğrafı çektirdi-
ler. Manolova, pazardan 
Peder Petır için elma, 
kendisi için ise yeşil erik 
satın aldı. Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Kamu 
Denetçisini kahve içmeye 
davet etti.
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Kırcaali Tiyatro Oyuncuları, “Cep Herkülü: 
Naim Süleymanoğlu” Filminde Rol Alacak

Kırcaali Tiyatro ve Mü-
zik Merkezi Müdürü Gı-
lıb Boçukov, Tiyatro ve 
Müzik Merkezi Kadriye 
Latifova Müzikal Tiyatro-
su ekibinin, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Devlet 
Tiyatroları Genel Müdür-
lüğü, Konya Devlet Tiyat-
rosunun düzenlediği 12. 
Uluslararası Bin Nefes 
Bir Ses Türkçe Tiyatro Ya-
pan Ülkeler Festivali’nden 
dönmesinden sonra yap-
tığı açıklamada, “Tiyat-
ro sanatçılarımız, Naim 
Süleymanoğlu’nun haya-
tını anlatan filmin oyuncu 
kadrosunda yer alacak. 
Söz konusu Türk yapımı 
“Cep Herkülü: Naim Sü-
leymanoğlu” filmidir” diye 
bildirdi.

Kırcaali Tiyatro ve Mü-
zik Merkezinden yapılan 
açıklamada Kadriye La-
tifova Müzikal Tiyatrosu 
ekibinin, Konya’da düzen-
lenen festivalde Guillerme 
Figueiredo’nun yazdığı 
“Ezop” adlı oyunla sahne 
aldığı bildirildi. Oyunun 
yönetmeni Gılıb Boçukov, 
sahne tasarımcısı Tomya-
na Tomova-Naçeva, kore-
ografçısı Veselina Araba-
cieva. Oyunun Türkçeye 
çevirisi Gülşen Rasim 
tarafından yapıldı. Bu yıl-

ki festivale Türkiye, Yuna-
nistan, Makedonya, Bos-
na-Hersek, Azerbaycan, 
İran, Kazakistan, Kosova 
ve başka ülkelerden tiyat-
ro grupları katıldı. 
Tü r k i ye ’d e  U l u s a l 

Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nın kutlandığı 
23 Nisan’da Kadriye La-
tifova Müzikal Tiyatrosu, 
Leo Kapon’un yazdığı ve 
yönettiği “Aladin” isimli 
oyunu sahneledi. 
Boçukov,”Tiyatro göste-

risi, çocuklar tarafından 
büyük ilgi gördü. Bizim 
oyuncularımızın ger-
çekleştirdiği “Kuklaların 
Büyüsü” isimli atölye ça-
lışmasına katılan çocuk-
lar çok eğlendiler” dedi. 

Kukla yapımcısı Siyka 
Mollova’nın yönettiği atöl-
yede tiyatro sanatçıları-
nın, çeşitli kukla oynatma 
sanatının inceliklerini ve 
bu sanatın diğer sırlarını 
açıkladılar. Çocuklar, ev 
sineması için evde olan 

malzemelerle kurgusal 
kukla yapımına katılma 
fırsatı buldu.
Boçukov, ”Ezop” oyu-

nunu izlemek için özel 
o la rak  İs tanbu l ’dan 
Konya’ya gelen Naim 
Süleymanoğlu’nun ha-
yatını anlatan filmin ya-
pımcılığını yapan Dijital 
Sanatlar Yapımevi’nin 
oyuncu seçen ekibi, Kır-
caalili oyuncularla çekim 
denemeleri yaptı ve film-

de canlandırılacak karak-
terlerin büyük bir kısmı 
sanatçılarımız tarafından 
oynanacak. Ancak bu, 
nihai olarak rol dağılımı 
yapılmasından ve bu yıl 
haziran ayında filmin çe-
kimlerine başlanmasın-

dan sonra açıkla-
nacak” diye bildirdi. 
Boçukov,”Kadriye 

Latifova Müzikal 
Tiyatrosu, bu yılki 
festivale de başarılı 
bir şekilde katıldı. 
Gelecek yılki festi-
vale katılmaya ve 
gelecekte Konya 
Devlet Tiyatrosu ile 
ortak çalışmaya da-
vet aldık” diye ko-
nuştu ve iki tiyatro 
arasında karşılıklı 
ziyaretler ve semi-

nerler düzenlenece-
ğini söyledi. 
Kırcaali Tiyatro ve Mü-

zik Merkezi Müdürü, 
”Uluslararası festivale 
katılmamız için tiyatro 
ekibinin ulaşım masraf-
larının karşılanmasını 
sağlamasından dolayı 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’e özel 
teşekkürlerimizi sunmak 
isterim” diye ifade etti. 
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İranlı uzmanlardan 
yardım eli

Bulgaristan Ulusal Safran ve Organik Safran Ürün-
leri Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Tahirov ve İran 
pazarında tekel olan üç holdingin temsilcisi İbrahim 
Zade, işbirliği ve ticaret anlaşması imzaladı. Çin ile 
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Arasında Tarımsal İş-
birliğinin Desteklenmesi Merkezi Müdürü Vasil Ge-
lev de anlaşmaya katıldı. Anlaşma kapsamında İranlı 
uzmanlar, eşsiz bir safran türü oluşturmaya yardımcı 

olacak. İran, bilim insanları ve üniversite öğrencile-
rinin, Bulgaristan’daki meslektaşları ile safran yetiş-
tiriciliği konusunda deneyim alışverişinde bulunma-
larını sağlayacak. Filibe Ziraat ve Tarım Üniversitesi 
bünyesinde Safran Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi açılacak. 

Hasan Tahirov,”Safran Bilimsel Araştırma ve Geliş-
tirme Merkezi’nin Bulgaristanlı, İranlı ve Çinli uzman-
ları arasında bağlantı kuran birim olması amaçlanıyor. 
Bu yıl uzmanların yönetiminde 50 dekar safran ekile-
cek ve safran türü oluşturulmasına başlanacak. Saf-
ran üretimi denemeleri için alanlar ekime hazırlandı. 
Mayıs ayında safran soğanı ekimine başlanacak. Bu 
amaçla üst düzey Bulgaristan, İran ve Çin temsilcile-
rinin ekim alanlarını ziyaret etmeleri bekleniyor. İran, 
Çin şirketi ile yaptığımız safran soğan ihraç edilmesi-
ne yönelik anlaşmaya büyük ilgi gösterdi. Çinliler bizi 
destekliyor ve ortaklık yapmaya hazır durumdalar” 
diye kaydetti.

Tahirov, İran’ın, İbrahim Zade’yi Bulgaristan ile bağ-
lantılardan sorumlu olan görevli olarak belirlediğini 
belirtti. Onun temsil ettiği üç holding şirketi, İran'ın 
safran ürünleri üretimi, pazarlanması ve paketleme 
pazarının yüzde 50’sinden fazlasına sahiptir. Gelev’in 
girişimiyle Filibe Ziraat ve Tarım Üniversitesi, labo-
ratuvarlarını ve bahçesinde bulunan en iyi deneme 
amaçlı ekim alanlarını sağlıyor. Ayrıca doğrudan bu 
iş için görevlendirilecek uzmanların yer aldığı bir ekip 
oluşturuluyor.
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Купуването и продаването на гласове е престъпление и се наказва от закона!

Среща с избиратели на ДПС в Брюксел
Заместник председа-

телят на ДПС и кмет 
на община Кърджали 
инж.Хасан Азис и ев-
родепутатът Неджми 
Али проведоха пре-
дизборна среща с 
членове на сдружения, 
обединяващи българ-
ски граждани от Южна 
и Северна България, 
живеещи в Брюксел.На 
срещата присъства и 
част от делегацията от 
Кърджали, която беше 
в столицата на Белгия 
за подписване на До-
говор за сътрудничест-
во и побратимяване с 
община Сен Жос тен 
Ноод.
В изказванията си 

инж.Хасан Азис и 
Неджми Али акценти-
раха върху важността 
на евровота както за 
България, така и за 

българските граждани, 
живеещи на терито-
рията на ЕС.Ораторите 
призоваха на 26 май 
да се гласува с №20 в 
интегралната бюлети-

на- за ДПС.
Заместник предсе-

дателят на ДПС инж.
Хасан Азис инфор -
мира присъстващи-
те на срещата за по-

дписания Договор за 
побратимяване със 
Сен Жос тен Ноод и 
първия реален проект 
между двете общини 
за предоставяне на 

административни ус-
луги по електронен 
път, който ще улесни 
нашенци,живеещи в 
Брюксел.“Това спо -
разумение е доказа-
телство, че ДПС има 
нов модел за предос-
тавяне на услуги за 
първи път в рамките 

на ЕС, базиращ се на 
Виенската конвенция.
Убедителното ни пред-
ставяне в Европар-
ламента ще намали 
влиянието на крайни-
те националисти и по-
пулисти в следващия 
европарламент“, под-
черта инж.Азис.

Габрово и Комунига първи в региона се 
срещнаха с кандидат евродепутатите на ДПС

Хората от община 
Черноочене отново ще 
потвърдят своята под-
крепа за ДПС на пред-
стоящите избори на 26 
май, както винаги до 
сега.

Това увериха лидера 
на ДПС Мустафа Кара-
дайъ, жителите на най-
големите чернооченски 
села Габрово и Комуни-
га на първото изборно 
посещение в Източните 
Родопи за Европейски 
парламент на предсе-
дателя на партията и 
Централния лъч.

Първото посещение 
на лъча в региона беше 
и знаково: с №20 в ин-
тегралната бюлетина, 
20 дни преди изборите, 
в секция №20 на черно-
оченското село Габрово

В денят Хъдреллез 
кандидатите за евро-
депутати от листата 
на ДПС бяха посрещ-
нати от Председателя 
на Общински съвет на 
ДПС-Черноочене Бе-
дрие Газиюмер, Кмета 
на Община Черноочене 
Айдън Осман, Област-
ният лидер на ДПС-
Кърджали Изет Шабан, 
Областният предсе -
дател на Младежката 
структура на партията 
Байрам Байрам, Кме-
тът на Община Ардино 
Ресми Мурад, Предсе-
дателят на ОбС-Ардино 
Сезгин Байрям, народ-
ните представители от 

листата на ДПС Йордан 
Цонев, Ерол Мехмед и 
Адлен Шевкед, бивши-
те депутати Ремзи Ос-
ман, Ердинч Хайрула, 
Салиха Емин и Айхан 
Етем, както и много-
людна група активисти 
и симпатизанти от ра-
йона и региона.

В селата Габрово и 
Комунига Мустафа Ка-
радайъ беше придру-
жаван и от кандидати-
те за евродепутати от 
листата на ДПС Илхан 
Кючюк, който е и пред-
седател на Младежко 
ДПС, Искра Михайлова, 
Атидже Алиева-Вели, 
Антоанета Асенова и 
Сунай Якуб. 

В изказването си ли-
дерът на ДПС Муста-
фа Карадайъ заяви, че 

община Черноочене е 
един от бастионите на 
партията и има много 
ценно място за него. Тук 
съм и домакин… В село 
Комунига съм идвал и 
на предишни избори. И 
не само тогава, а и на 
чаша кафе, припомни 
Мустафа Карадайъ.

Той подари и екипи на 
местния отбор на мла-
дежите в село Комуни-
га, като едната фланел-
ка беше с №20.

Лидерът на ДПС Мус-
тафа Карадайъ бе кате-
горичен, че резултатите 
от вота ще покажат си-
лата и ролята на парти-
ята в региона. 

Надяваме се, че и на 
26-ти май вечерта от-
ново ще сте сред пър-
венците, обърнаха се 

от Централния лъч на 
партията към присъст-
ващите.

Председателя на Об-
щински съвет на ДПС-
Черноочене Бедрие 
Газиюмер призова всич-
ки жители на селата 
Габрово и Комунига да 
отидат до урните, за да 
се постигне висок избо-
рен резултат за парти-
ята. Нека отново да по-
кажем, че сме единни, 
подчерта тя.

Кметът на Община 
Черноочене Айдън Ос-
ман заяви пред мно-
жеството, че ДПС е 
отговорна политическа 
партия и са поели анга-
жимент да превърнат 
района в приятно мяс-
то за живеене на всички 
жители.

Kараманци отбеляза 
35-годишнината срещу 
„Възродителният процес“

Лидерът на Движението за права и свободи 
Мустафа Карадайъ присъства на митинг-съ-
бор по повод събитията от 10-ти май 1984 г. в 
село Караманци, общ. Минерални бани.

Присъстваха и голяма част от кандидатите 
за евродепутати от листата на ДПС, които за-
едно с лидера Мустафа Карадайъ пристигна-
ха с централния изборен лъч.

За поредна година стотици гости от различ-
ни общини и изселници от Турция се стекоха 
в местността “Кабаач” край минералнобанен-

ското село.
Преди официалната част Районният мю-

фтия на Хасково Басри Еминефенди проче-
те молитва по мюсюлманските традиции за 
жертвите и репресираните по време на т. нар. 
„Възродителен процес“.

Сред гостите бяха зам.-председателят на 
Младежко ДПС Илхан Кючюк, депутати от 
ДПС, кметът на Община Минерални бани Мю-
мюн Искендер, кметове на съседни общини, 
между които Кметът на Община Черноочене 
Айдън Осман. Там бяха и председателите на 
Общинските съвети в Черноочене и Джебел – 
Бедрие Газиюмер и Сейфи Мехмедали, бивши 
народни представители и други представите-
ли на партията.

Именно Караманци е селото от където за-
почва първата съпротива срещу т. нар. „Въз-
родителен процес“.

Съборът се провежда ежегодно и води на-
чалото си от 1991 г. От тогава насам хората 
се събират в местността, за да си спомнят за 
събитията отпреди 35 години.

Посветен е на жертвите и репресираните от 
района на село Караманци, така наречените 
Десетомайски събития през 1984 година. По 
това време са арестувани хора от селото, 
част от които са осъдени.

Събитието е съпътствано и от спортни ме-
роприятия, между които и народни борби, в 
които участват борци от цялата страна. За 
победителите са предвидени награди от ор-
ганизаторите.
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Manolova’dan AB'deki mevkidaşlarına gıdada çifte 
standardın kaldırılmasını destekleme çağrısı

Bulgaristan Kamu De-
netçisi Maya Manolova, 
Avrupa Birliği (AB) ülke-
lerinin kamu denetçilerine 
mektup göndererek, ülke-
lerini temsil eden Avrupa 
Parlamentosu üyelerine 
Avrupa düzeyindeki tüke-
ticinin korunmasını güç-
lendirecek değişiklikler 
paketinin bir parçası olan 
yiyecek ve içeceklerde 
çifte standardın ortadan 
kaldırılmasını destekleme 
çağrısında bulunmalarını 
rica etti. 

AB Adalet, Tüketici ve 
Cinsiyet Eşitliği Komiseri 
Vera Jourova tarafından 
önerilen değişiklikler, 2 
Nisan 2019’da Avrupa 
Parlamentosu ve AB Kon-
seyi arasında AB Ortak 
Pazarındaki tüketicilerin 
daha etkin korunmasına 
ilişkin bir anlaşmaya va-
rılması sonucunda 17 Ni-
san 2019 Çarşamba günü 
oylandı. 

Vişegrad Grubu ülkeleri-
nin, Doğu Avrupa ülkele-
rinde ayrımcı uygulamala-

ra karşı çıkması sonucun-
da aynı marka yiyecek ve 
içeceklerde çifte standar-
dın ortadan kaldırılmasını 
öngören teklif onaylandı. 

2017'den beri Kamu De-
netçisi Maya Manolova, 
vatandaşları aynı marka, 
ancak daha az kaliteli 
ürünlerin dağıtıldığı hak-
sız ticari uygulamalara 

karşı korumak için ülke-
mizde aktif bir kampanya 
yürütmektedir.

Manolova, kamu denet-
çiliği kurumunun, soru-
nun hem Bulgar kurum-
ları hem de AB kurumları 
tarafından kabul edilmesi 
için üç yıldır mücadele et-
tiğini vurguladı. Kamu De-
netçisi, kurumun Bulga-

ristanlı aydınlarla birlikte 
başlatılan toplu dilekçeyi 
Avrupa Parlamentosu Di-
lekçe Komisyonu’na sun-
duğunu, Bulgaristan’ın AB 
Konseyi Dönem Başkanlı-
ğı sırasında forum düzen-
lediğini ve bu forumda AB 
Komiseri Yourova’nın yeni 
Tüketici Ticaret Mekaniz-
ması ile gıdalarda çifte 

standardın sona ereceği-
ni açıkladığını anımsattı. 
Böylece Avrupa Komisyo-
nu, bir yıl sonra mevzuat 
değişikliği yapmaya karar 
verdi. 

Değişiklikler, aynı mar-
ka, ancak daha farklı içe-
rikli yiyecek ve içeceklerin 
AB içinde dağıtılmasını 
yasaklayacak ve yasağı 
ihlal edenlere yaptırımlar 
uygulanmasına izin veri-
lecektir (üreticinin yıllık 
cirosunun% 4'ünden az 
olmayacaktır).

Manolova, mevkidaşla-
rına gönderdiği mektupta, 

”Sizi, Avrupa Parlamento-
su üyeleriyle irtibata ge-
çip onlara bu ayrımcı ve 
aşağılayıcı uygulamaya 
son verileceği Tüketici 
Koruma Paketi’ne destek 
verme çağrısında bulun-
maya davet ediyorum” 
diyor. 

Kamu Denetçisinin ifa-
desine göre, AB kurum-
larının, büyük ekonomik 
çıkarlar söz konusu oldu-
ğunda tüketicilerin yanın-
da durarak vatandaşların 
çıkarları için çalıştığının 
kanıtı olacaktır.

             Kırcaali Haber

Kırcaaliler, bahar temizliğine seferber oldu
Kırcaaliler, bahar te-

mizliğine seferber oldu. 
Şu anda Temiz ve Güzel 
Kırcaali etkinlikleri devam 
ediyor. Kırcaali Belediye 
Meclisi Kamu Konseyi-
nin oturumunda Temiz 
ve Güzel Kırcaali İnisiya-
tifi kapsamında Kırcaali 
Belediyesinin desteğiyle 
başlatılan bahar temizliği 
kampanyasına şehirdeki 
tüm okullardan öğrenci-
lerin katıldığı açıklandı. 
Peyo Yavorov İlköğretim 
Okulu gibi birçok okul, 
okul bahçesi ve spor alan-
larında yaptıkları temizlik 
çalışmalarını tamamla-
mışlardır. Okul müdür-
lerine çuval ve eldiven 
dağıtıldı. Kırcaali Bölge 
Eğitim Müdürlüğü’nün 
internet sitesi üzerinden 
gençlerin temizlik kam-
panyasına katılması için 
çağrı yapıldı.

Temiz ve Güzel Kırcaali 
Etkinlikleri, 22 Nisan Dün-
ya Günü arifesinde zirve 
noktasına ulaştı. Bu yıl 
da örnek olmak için be-
lediye çalışanları, belirli 
yerlerde temizlik çalış-
ması yaptı. Meclis Baş-
kanı Raif Mustafa, Mec-
lis üyeleriyle birlikte ve 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Rasim Musa geleneksel 
olarak Prostor Parkı’nda 
çevre temizliği yaptı. Kır-
caali Valisi Nikola Çanev, 
Hristo Botev Yabancı Dil 
Lisesi öğrencilerinin çev-
re temizlik çalışmasına 

katıldı. Kırcaali Belediye 
Meclisi Kamu Konseyi-
nin tüm üyeleri de bahar 
temizliği kampanyasına 
katıldı. Kamu Konseyi 
Başkanı Milan Milanov, 
Prostor Parkı’nda çevre 
temizliğindeğdi. 

Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
kampanyaya tam destek 
sözü verdi. Belediye, çu-
vallar ve eldivenlerin yanı 
sıra toplanan atıklar için 
taşıma aracı sağladı. 

Bu yılki kampanyayı 
destekleyen 30 şirket, 
çalışanlarının temizlik 
çalışmalarına katılımını 
esirgemedi. Bulgaristan 
İşverenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (KRİB) 
Kırcaali Şube Başkanı La-
zar Popov’un desteği ile 
“Kırcaali-Temiz ve Güzel" 
yazılı tişörtler hazırlandı.

Gençlerden başka te-

mizl ik kampanyasına 
emekliler de katıldı. Bu 
konuda emekliler kulüp-
lerinin yönetimleriyle gö-
rüşmeler yapıldı. 

Kırcaali şehrine içme 
suyu temin eden Borovit-
sa (Çamdere) Barajı hav-
zasının temizlenmesi en 

zor idi. Geçen yıl olduğu 
gibi içme suyu kalitesini 
bozan rizomlar ve kök 
saçakları temizlendi. Ba-
raj taşıyor ve bu durum, 
temizlik çalışmasını riskli 
hale getirdi. Podkrepa 
Emek Konfederasyonu 
Kırcaali Bölge Şubesi 
Başkanı Veselin İliev, Kır-
caali Su ve Kanalizasyon 
Şirketi’nde (VİK) çalışan 
sendika üyeleriyle bir-
likte baraj havzasını te-
mizlemeye katıldı. Onlar, 
Turizm Derneği Başkanı 
Angel Matuşev ile birlikte 
kayıkla kök saçaklarının 

biriktiği taşma kanalının 
çevresine yanaştılar. Bu-
nun için onlara urgan sağ-
landı. Kırcaali Su ve Ka-
nalizasyon Şirketi Müdürü 
Müh. Slavço Slavkov, te-
mizlik işlemi için gereken 
teknik ekipmanlar ve ula-
şım araçları sağladı. 

Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. 
Hasan Azis’ in 
Kırcaalileri bahar 
temizliği kam-
panyasına ka-
tılmaya çağırdı. 
Kırcaali Beledi-
ye Meclisi Kamu 
Konseyi Başkanı 
Milan Milanov, 
“Gelecekte ya-
pılacak temizlik 
kampanyalarıyla 
ilgili olarak Bele-
diye Başkanı’nın 
d i k k a t i n e  ü ç 
s o m u t  ö n e r i 

sunduk. Birinci-temizlik 
kampanyasının sadece 
bir gün değil, bir hafta 
sürmesi, ikinci- apartman 
yöneticilerinin de temizlik 
kampanyasının organize 
edilmesine iştirak etmesi 
ve üçüncü-temizlik kam-
panyalarının yılda en az 
dört kere yapılmasıdır” 
dedi. Milanov, Temiz ve 
Güzel Kırcaali kampanya-
sının organize edilmesine 
yönelik çabalarından do-
layı özelikle Kamu Konse-
yi Üyesi Angel Matuşev’e 
teşekkür etti.

                Kırcaali Haber

Binlerce kişi Dambalı 
Tepesi’nde şifa aradı
Bulgaristan’ın her bölgesinden ve yurt dışından ge-

len binlerce kişi, Momçilgrad (Mestanlı) kasabasına 
yakın Dambalı Tepesi’ne şifa aramaya geldi. İnsanlar, 
asırlardan beri 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede 
gün doğmadan önce tepeden taş kütlesinden dökülen 
suyun şifalı olduğuna ve kekeleme, tutulma, egzama 
ve başka hastalıkları iyileştirdiğine inanıyor.

Havanın alacakaranlık olduğunda bile çok sayıda kişi 
şifa bulmak için yollara düştü. İnsanların en yoğun ola-
rak akın ettiği saat ise 22.00 civarında idi. Arabaların 
tepesine hareketi sınırlıydı. Çocuklar, hasta ve yaşlılar, 
Momçilgrad Belediyesi ve gönüllüler tarafından sağla-
nan ulaşım araçlarıyla taşındı. Çocuklar için sandviç 
ve alkolsüz içecekler sağlandı. 

Dambalı Tepesinde, Momçilgrad Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Milletvekili Erol Mehmed, HÖH Kırca-
ali İl Başkanı İzzet Şaban, Momçilgrad Belediye Baş-
kanı Sunay Hasan, Belediye Meclis Üyesi Akif Akif ve 
belediye yetkilileri hazır bulundu. 

Gece tam saat 24.00’de şifa aramaya gelenler, su 
dolu havuzlara atladı. Orman, çocuk ağlamaları ve 
bağırmalarla yankılandı. Sudan çıkınca ebeveynleri 
çocuklarını kurulayıp, giydirdi ve özel sağlanan araç-
larla taşıdılar. 

Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, bu yıl 
iyi bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Büyük in-
san kalabalığına rağmen istenmeyen olayları önledik. 
Yeni asfalt yol nedeniyle Dambalı Tepesine yoğunlu-
ğun önceki yıllardan çok daha büyük olacağını biliyor-
duk. Düzen ve organizasyonla ilgilenen gönüllülere, 
polislere ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” 
dedi. Son aylarda erişim kolaylığı nedeniyle Dambalı 
Tepesi turistler tarafından daha fazla ziyaret edildiğini 
söyledi. Sözleri, Gruevo köyü muhtarı Ahmet İbrahim 
tarafından da doğrulandı. Muhtar, bu yıl geçen yıllara 
nazaran ulaşımın çok daha hızlı olduğunu belirtti ve 
şifalı suya her hafta sonu turistlerin geldiğini sözlerine 
ekledi. 

Belediye Başkanı Sunay Hasan, “Turizmin gelişmesi 
ekibimizin önceliğidir. Dambalı Tepesi, dini turizmin 
ana bölgeleri arasındadır. Bölge aynı zamanda doğa-
severler için de cazip. Buraya yatırım yapmaya devam 
ediyoruz. Bu yıl da çeşmenin etrafını yeniledik ve ka-
yalardan ikinci çeşmeyi besleyecek yeni bir su deposu 
yaptık” diye ifade etti. 
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BULTİŞ Heyetinin Eskişehir ve Biga Ziyareti
Bulgaristan’ın Plovdiv 

(Filibe) şehrinde faaliyet 
gösteren BULTİŞ” Bulgar 
-Türk İş Adamları Derneği 
heyeti 18-21 Nisan tarih-
leri arasında Eskişehir ve 
Çanakkale’nin Biga ilçesi-
ne ziyarette bulundu.

İlk ziyaret Eskişehir’e 
yapıldı. Heyeti burada 
ERİAD “Eskişehir Rumeli 
İş İnsanlar Derneği” Baş-
kanı ve üyeleri karşıladı.

19 Nisan Cuma günü 
saat 10.00 da ETO Yunus 
Emre Toplantı Salonunda 
gerçekleşen toplantıya, 
Eskişehir Ticaret Odası 
(ETO) Başkanı Metin Gü-
ler, Bulgar-Türk İş Adam-
ları Derneği (BULTIS) 
Başkan yardımcısı Donka 
Koleva ve Eskişehir Ru-
meli İş İnsanları Derneği 
(ERIAD) Başkanı İbrahim 
Durgut ve yöneticileri ka-
tıldı.

Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki ticaretin geliş-
tirilmesi, kültürel ve dost-
luk köprülerinin kurulması 
için yapılacaklar görüşül-
dü.

Toplantıda konuşan 
ETO Başkanı Metin Gü-
ler, Türkiye’de çok sayıda 
Bulgaristan doğumlu Türk 
vatandaşın tüccar ve sa-
nayici olarak faaliyet gös-
terdiğini belirterek, iki ülke 
arasında dostluk ve kültür 
bağlarının güçlü olduğunu 
dile getirdi. İkili ilişkilerin 
iyi olmasına rağmen kar-
şılıklı ticaretin henüz arzu 
edilen seviyede olmadı-
ğına dikkat çeken Metin 
Güler, ETO olarak her 
iki tarafın da kazanacağı 

ticari iş birliğinin geliş-
tirilmesi için sorumluluk 
almaya hazır olduklarına 
dikkat çekti. Amacın şeh-
rin ihracatını artırmak ve 
zenginleşmesini sağla-
mak olduğu belirtildi.

ERAD Başkanı İbrahim 
Durgut ise, karşılıklı tica-
ret hacmini geliştirmek ve 
iş birliğini güçlendirmek 
amacıyla Bulgar-Türk 
İş Adamları Derneği’ni 
Eskişehir’e davet ettikle-
rini ve protokol imzalaya-
caklarını belirterek der-
nek olarak Balkanlar ve 
Rumeli’deki iş dünyası ile 
Eskişehir ekonomisini bir 
araya getirmek için caba 
harcayacaklarını dile ge-
tirdi.

Bulgar-Türk İş Adamla-
rı Derneği Başkan Vekili 
Donka Koleva ise, 2000 
yılından beri faaliyette 
olan dernek çatısı altında 

ilk kez Eskişehir’e geldik-
lerini söyledi. Eskişehirli 
iş insanlarıyla iş birliği için 
bir arada olmaktan mem-
nuniyet duyduklarını be-
lirten Koleva, amaçlarının 
Eskişehir ve Bulgaristan 
arasında ticaret, dostluk 
ve kültürel köprüler kur-
mak olduğunu belirtti.

Toplantıda Eskişehir ve 
Bulgaristan’ın ticaret hac-
minin geliştirilmesi, aynı 
sektörde iş yapan firma-
ların bir araya getirilmesi, 
yeni pazarlar için iş birliği 
yapılması konuları üzerin-
de duruldu.

Daha sonra Eskişehir 
Sanayi Odasında bir top-
lantı gerçekleştirildi. Bu-
rada da karşılıklı iş birliği 
yapılması doğrultusuna 
söylemlerde bulunarak 
Eskişehir’in bugün gelmiş 
olduğu sanayi seviyesini 
gösteren bir slayt izletildi.

Eskişehir Ticaret Odası 
ve Eskişehir Sanayi Oda-
sı ziyaretlerini gerçekleş-
tiren heyet daha sonra 
ERİAD ile iş birliği proto-
kolü imzaladı.

Dernek yönetim kurulu 
üyelerinin katılımı ile BUL-
TİŞ Başkan Vekili Donka 
Koleva ve Eskişehir Ru-
meli Sanayicileri ve İş İn-
sanları Derneği Başkanı 
İbrahim Durgut tarafından 
hazırlanan protokol ile iki 
dernek arasında ticari ve 
ekonomik ilişkilerin etkin 
hale gelmesi ve ticari hac-
min artması adına çalış-
malar gerçekleşecek.

BULTİŞ Eskişehir de 
yapt ığ ı  gö rüşmeler-
den sonra 20 Nisan’da 
Çanakkale’nin Biga İlçe-
sinde Biga Ticaret ve Sa-
nayi odası (BTSO), ile gö-
rüşmelerini devam ettirdi.

Biga Ticaret ve Sanayi 

Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantı-
ya BULTİŞ Başkan Vekili 
Donka Koleva ve berabe-
rindeki iş adamları, Biga 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı İbrahim 
Mutur ile birlikte yönetim 
kurulu üyeleri, Ziraat Oda-
sı Başkanı Güray Ergun, 
Biga Pomaklar Derneği 
Başkanı İrfan Çınar ka-
tıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadan Doğan, 
Biga’da çok sayıda Bul-
garistan doğumlu vatan-
daşın bulunduğunu be-
lirterek Biga’da Pomak-
lar Derneği adı altında 
toplandıklarını söyledi. 
Mobilya, termik ve rüzgâr 

enerjisi ısı yaptıklarını ifa-
de eden Doğan, Biga’nın 
tarihi ve turistik yerleri ile 
sanayisini ve yerel ürünle-
rini tanıttı.

BULTİŞ Başkan Veki-
li Koleva ise şunları dile 
getirdi: “Bulgaristan ve 
Türkiye’deki iş adamlarını 
bir araya getirerek onların 
arasında oluşacak ticari, 
kültürel ve dostluk köprü-
lerinin oluşmasını sağlı-
yoruz.

Dernek olarak konfe-
ranslar ve eğitimler ver-
mekteyiz. Aynı zamanda 
da bu tur ziyaretlerde bu-
lunmaktayız.” 

Toplantı sonunda kar-
şılıklı hediye takdimi ya-
pılarak iyi temennilerde 
bulunuldu.

Koruyucu aile sayısı artıyor
“Beni Kabul Et 2015” 

projesini yöneten ekip ta-
rafından hazırlanan aylık 
analiz raporuna göre Mart 
2019’da proje kapsamın-
da 103 çocuk, koruyucu 
aileler yanına yerleştiril-
di ve 97 çocuğa verilen 
koruyucu aile hizmeti ise 
sonlandırıldı. 147 ilçede 
koruyucu ailede bakılan 
çocukların toplam sayısı, 
31 Mart 2019 tarihi iti-
bariyle 1996’dır. Onların 
182’si engelli çocuktur. 1 
Ocak 2016 tarihi itibariyle 
koruyucu aile hizmeti baş-
larken 82 ilçede koruyucu 
aileler yanına yerleştirilen 
engelli çocuk sayısı 106 
idi. 

Mart ayında koruyucu 
aileler yanına yerleştirilen 
çocukların çoğu: 103’ten 
90’ı daha önce biyolojik 
aileleri, akrabaları veya 
yakınları, aynı koruyucu 
ailede veya başka bir ko-
ruyucu ailede bakılıyor-
du. Koruyucu aile hizmeti 
sonlandırılan çocukların 
48’i evlat edinildi, 20’si 

yeniden biyolojik aileleri-
ne döndürüldü. 

Mart ayında profesyonel 
koruyucu bakıma olan il-
gide hafif bir artış oldu. 

Burgaz, Varna, Vidin, 
Vratsa, Kırcaali, Mon-
tana, Pazarcık, Filibe, 
Sofya bölgesi ve Stara 
Zagora (Eski Zağra) ille-
rinde koruyucu aile aday-
ları tarafından 34 başvuru 
yapıldı. 2019’un üç ayında 
aylık ortalama 22 başvuru 
yapıldı. 2018’de bu rakam 
16’dı. 

Koruyucu aile bulma 

görevi, il proje ekibi tara-
fından Sosyal Yardımlar 
Ajansı’nın bölge müdür-
lükleriyle işbirliği içerisin-
de yürütülmektedir. Koru-

yucu aile hizmeti komis-
yonlarının ödevlerinden 
biri, bölgede koruyucu 
aile bakımının gelişimini 
tartışmak ve planlamaktır.

Bu yıl mart ayında Bölge 
Sosyal Yardım Müdürlük-
leri nezdindeki koruyucu 
aile hizmeti komisyonla-
rı tarafından 6 aile pro-
fesyonel koruyucu aile 
olarak onayladı, 14 koru-

yucu ailenin kaydı iptal 
edildi. Böylece 31 Mart 
2019 tarihi itibariyle top-
lam 2 136 koruyucu aile-
den 1 651’i profesyonel 

koruyucu bakım hiz-
meti vermektedir. Bu 
koruyucu ailelerin 2 
130’u profesyonel ve 
6’sı gönüllü olarak bu 
hizmeti vermektedir. 
2019’un ilk çeyreğinin 
sonunda çocuk yer-
leştirilmemiş koruyucu 
ailelerin sayısı 485’tir 
(şubatta 499 ve ocak-
ta 514). Koruyucu aile-
lerin ortalama yüzde 
22'nin biraz fazlasının 
yanına çocuk yerleş-

tirilmemiştir, Pernik ve 
Plevne olmak üzere iki 
ilde bu oran yüzde 10’un 
altındadır. 

Bu koruyucu ailelerin 
çocuk bakımını üstlen-
memesinin nedenleri sü-
rekli bir analiz konusudur. 
Onların çoğu, mevcut 
olandan farklı bir profile 
sahip bir çocuğa bakmak 
istediğini söylemişlerdir. 

Jeleznik köyü muhtarı Sebahattin 
Mustafa, deneyimli bir bal üreticisi
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesine bağlı Jeleznik 

(Karademir) köyü muhtarı Sebahattin Mustafa, dene-
yimli bir bal üreticisidir. 

Köy muhtarı, mayıs ayının başlamasıyla birlikte 
arı bölme işlemine başlandığını söyledi. Sebahattin 
Mustafa,”Genellikle bu bal arısı kolonilerinde hızlı bir 
artış olduğunda mayıs-haziran döneminde yapılır. Ana 
arı yuvadan çok sayıda işçi bal arılarıyla birlikte ay-
rıldığında yeni bir koloni oluşur. Yeni koloniyi binlerce 
arıdan on binlerce arıya kadar oluşturabilir” diye an-
lattı. Yuvalanma bal arılarının kolonilerinin doğal bir 
şekilde üremesidir. 

Sebahattin Mustafa,” Arıcılık yapmak kolay bir iş 
değil, yine de ilgimi çekiyor” dedi. Arılara iyi bakım 
yapıldığında yılın ilk büyük bal toplama mevsiminde 
gelişimlerini maksimum düzeye çıkardıklarını söyledi. 
Çiçeklenmeye başlamadan yaklaşık 1 hafta önce bal 
gömeçleri yerleştirilir ve arılar rahat bırakılır.

İlk büyük bal toplama mevsimi ile ilgili Bulgaris-
tan'daki ana ağaç türü beyaz akasyadır. Genellikle bi-
zim bulunduğumuz deniz üstü seviyede akasya 5-10 
Mayıs arasında çiçek açmaya başlar ve çiçeklenme 

iki haftadan biraz fazla sürer. Bu arada güçlü kovan 
arıları gömeçlere akasya balı toplayabilir.

Köy muhtarı, geçen yıl elde edilen bal üretiminden 
memnun olduğunu ifade etti. 10 çerçeveli arı kova-
nından 10 kilodan fazla bal elde ettiğini belirten bal 
üreticisi, önceki yıllarda bölgede arıcılıkta verim alı-
namadığını dile getirdi.

Uzun süreli yağışlar, şiddetli kuraklık veya güçlü ve 
uzun süreli bir rüzgar, bal üretimini olumsuz etkile-
mektedir.
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TİKA Razgrad Okuma Evini Onardı

Isı ve Enerji Verimliliği Pro-
jesini Razgrad Okuma Evinde 
uygulayan TİKA, Bulgaristan da 
ilk defa kendi logosu ile projesi-
nin açılışını yaptı.

Razgrad Valisi Günay Hüs-
men, TİKA Balkanlar ve Dogu 
Avrupa Daire Başkanı Dr. Mah-
mut Çevik, Türkiye'nin Burgaz 
Başkonsolosu Nuray İnöntepe, 
sanatçı, akademisyen ve kursi-
yerlerin katıldığı açılış töreninde 
TİKA Proje Tabelası Vali Hüs-
men ile TİKA BADA Başkanı 
Çevik tarafından açıldı.

Açılışta konuşan Vali Günay 
Hüsmen: “Bugün, TİKA tarafın-
dan yenilenen 1869 Razgrad 
Okuma Evi binasını açtık. Bir 
süre önce, Okuma Evi yönetimi 

1954'te inşa edilen binanın ona-
rım ihtiyacını benimle paylaştı. 
Bu onarımın destek ihtiyacını 
karşılamak için Ankara'ya git-
tim. 

TİKA Başkanı Sayın Dr. Ser-
dar Çam ile Balkanlar ve Doğu 
Avrupa Dairesi Başkanı Dr. 
Mahmut Çevik ile görüştüm.

Bugün bu proje Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov ile 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan arasındaki iyi 
işbirliği nedeniyle gerçekleşti.
İki ülke arasındaki işbirliğinin ne 
anlama geldiğini pratikte göre-
ceğimizden eminim.

Asil jest için, TİKA’ya ve iyi iliş-
kileri bu bağışı mümkün kılan iki 
ülkenin liderlerine teşekkür edi-

yorum.
Yapılacak diğer üç projeleri-

miz; Yarıda kalan Tsar Boris 
kilisesininin inşaatının tamam-
lanması, Rusçuk Üniversitesi 
Razgrad Şube Binası Yalıtım 
Projesi, ve İsperih Belediyesinin 
Sokak Aydınlatma Projeleridir” 
ifadelerini kullandı.
Kültür Toplumların Oksi-

jenidir
TİKA Balkanlar ve Dogu Avru-

pa Daire Başkanı Dr. Mahmut 
Çevik ise yaptığı açılış konuş-
masında, Okuma Evinin sanatla 
bütünleşmesinin, kültürel faali-
yetleri de gerçekleştirmelerinin 
önemli olduğunu, TİKA Baskanı 
Dr.Serdar Çam in Türkiye Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcılığı-

na atanmasının var olan kültürel 
iliskilerin artmasına vesile ola-
cak projelerin uygulanmasına 
katkı ve imkan sağlayacağını 
belirtti.

BADA Başkanı Çevik, “Kade-
rimiz bu coğrafyada çizilmiştir. 
Sevincimiz, acımız, ezgilerimiz 
aynıdır. El ele bu coğrafyada 
birlikte olmalıyız, dinimiz ve di-
limiz farklı olsada kalplere do-
kunacak şekilde çalışacağız. Bu 
proje ne ilk ne de son projemiz 
olacaktir. Kültür alanında da 
projelerimiz olacaktır . Halkın 
ruhunu inşa edecek faaliyetleri 
yapan bu gençler ile bu projeleri 
fazlası ile yapacağız” dedi.

Bulgar atasözü vardır: "Büyük 
ambar, küçük kepçe ile dolmaz " 
diye. Kepçeleri büyülteceğiz ve 
çoğaltacağız.

Özellikle de gençlerin, bina-
ları korumak ve inşa etmekten 
daha önemli bir şey yaptıklarını, 
topluma ruh verdikleri gördüğü-
nü, Okuma evi yetkililerine de 
buna vesile oldukları için ayrı-
ca teşekkür etti. Kültür, toplum 
için bir oksijendir diyen Çevik, 
projenin bedelini soran basın 
mensuplarına "iki ülke arasın-
da hediyeleşmenin maliyeti 
olmaz,manevi güzellikte mad-
diyat önemli değildir" dedi.
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Doğu Rodoplar’dan şiir ve şarkılar Boyan Botevo'da yankılandı
Doğu Rodop şairleri ve yazar-

ları, Mineralni Bani belediyesi 
Boyan Botevo (Durakköy) kö-
yünde edebiyat gecesi düzen-
ledi.

Edebiyat gecesi, Karamant-
si (Karamanlar) köyündeki 10 
Mayıs 1984 olaylarının anma 
etkinliği ve aynı köyde kurulan 
10 Mayıs Türk Kültür ve Sanat 
Derneği'nin 6. Yıldönümü mü-
nasebetiyle düzenlendi. 

Etkinliğin açılışı, derneğin baş-
kanı olan ev sahibi konumunda 
ve aynı zamanda şair ve yazar 
Bayram Kuşku tarafından ya-
pıldı.

Bu vesileyle, Mineralni Bani, 
Momçilgrad (Mestanlı), Çerno-
oçene (Karagözler) ve Kırcaalili 
şair ve yazarlar etkinliğe katıl-
dı. Katılımcılar, Mineralni Bani 
belediyesinden öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Hoş bir atmosferde şairler, 
Rodopların ağırlığını, ana top-

raklarının özlemini ve Rodop 
dayanışmasının ve aralarındaki 

romantizmin yükselişiyle şiirle-
rini okudu.

Kırcaali Recep Küpçü Edebi-
yat Kulübü Başkanı Durhan Ali, 
ev sahibi olan Bayram Kuşku’ya 
ve Mineralni Bani belediye yö-
netimine misafirperverlerinden 
dolayı teşekkürlerini sundu. 

Karamantsi köyünden halk kül-
tür evi folklor ekibinin gösterisi 

seyircilerin beğenisini kazandı 
ve sürekli alkışlandı. 

Katılımcılar, bir sonraki toplan-
tılarda, toplumu Rodop şiirini 
ve nesrini sevmeye dahil etme 
faaliyetlerinin kapsamını geniş-
letmek için inisiyatif alma sözü 
verdi.


