
  02  Ekim  2019       (Çarşamba)          Yıl: XIII               Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                    Sayı: 489               Fiyatı 1 Lv. 

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти      

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

Kırcaali’de Geleneksel Aşure Etkinliği

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen 
Aşure Günü Etkinliği, Kırcaali 
pazarında Hıristiyan ve Müs-
lümanları bir araya getirdi. Et-
kinliği organize eden Kırcaali 
Belediyesinden bir ekip, üç bini 
aşkın kişiye dağıtılmak üzere 
üç kazan aşure hazırladı. Aşu-
re dağıtımı töreninde konuk-

lar arasında Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, Belediye 
Başkan Yardımcıları Müh. Kat-
ya Mitovska, Veselina Tihomi-
rova ve Tuncay Şükrü, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet 
ve Kırcaali Hıristiyan Cemaati 
Başkanı Peder Petır Garena yer 
aldı. Tatlı yiyeceği sıraya dizilen 

halka Hasan Azis, Peder Gare-
na ve Beyhan Mehmet dağıttı.

Belediye Başkanı Hasan Azis, 
yaptığı konuşmada şunları kay-
detti: “Aşure sadece paylaştığı-
mız bir kâse aşure değil. Aşure, 
hepimizin aynı sofrada olup yi-
yeceği paylaştığımız anlamına 
gelir. Biraz düşünürsek insan 

kiminle aynı sofrada yemek yi-
yer?! İnsan sevdikleriyle aynı 
sofrada oturur. Bu yüzden biz 
buradayız ve yiyeceğimizi birlik-
te paylaşıyoruz. Çünkü kendimi-
zi büyük bir ailenin bir parçası 
olarak hissediyoruz” dedi.

Bölge Müftüsü, “Aşure barı-
şı, hoşgörüyü ve insanlar ara-
sındaki anlaşmayı simgeler. 
Tevrat’ta anlatılan hikayeye 
göre Hz. Nuh'un gemisi tufan-
dan kurtulduktan sonra gemide 

kalan 10 tür yiyecekten yapılan 
ilk aşure yiyeceği ile tufandan 
kurtulanlar doyurulmuştur” diye 
anlattı.

Papaz Petır Garena, Tevrat’ta 
anlatılan hikayeye göre Hz. 
Nuh'un gemisinde kalan yiye-
ceklerden yapılan aşureyi in-
sanlık yiyeceği olarak nitelen-
dirdi. Günümüzde bu yiyeceğe 
giderek daha çok ihtiyacımız 
olduğunu söyledi.
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Bulgaristan'da 6. Türk Sinema Günleri 
Başkent Sofya'da 6. Türk Sinema Günleri düzenlendi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Ta-

nıtma Müşavirliği organizasyonuyla ve Türkiye Turizm ve Kültür 
Bakanlığının desteği ile Halk Kültür Sarayı'nda (Dom Na Kinoto) 
düzenlenen Türk Sinema Günleri, "Kocan Kadar Konuş" filminin 
galası ile açıldı.

Etkinliğin onur konuklarından karikatürist, oyuncu ve film ya-
pımcısı Hasan Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sa-

natın en önemli 
vazifesi insanları 
kaynaştırmak ve 
bir araya getir-
mektir." dedi.

T ü r k  d i z i 
ve  f i lm le r i n i n 
Bulgar istan'da, 
Balkanlar'da ve 
dünyanın dört bir 
yanında ilgi gör-
mesinin sevindiri-
ci olduğunu belir-

ten Kaçan, "Bizler, bu kültür alışverişini komşuluğa, kardeşliğe 
dönüştürebilirsek ne mutlu. Sanatın en önemli vazifesi, insanları 
kaynaştırmak ve bir araya getirmektir. Sanat kitleler arasında bir 
tutkal vazifesi görür, hiçbir zaman ayrıştırıcı görev üstlenmez." 
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Sofya'daki 
sinemaseverlerin etkinliğe gösterdiği ilginin memnuniyet verici 
olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu sene de filmlerimizi seçerken birbirine yakın olan iki kül-
türün beğeneceği, anlayışlarımızı yansıtan filmleri seçmeye ça-
lıştık. Geçen sene baya bir ilgi olmuştu, bu sene de olacağını 
düşünüyoruz. Bütün bunlar esasen büyükelçiliğimizin komşu 
ve müttefik, dost iki ülke arasındaki birlikte yaşama kültürünü 
daha da güçlendirme çalışmalarının bir ürünüdür. Bugün burada 
sadece Bulgar dostlarımız değil, soydaşlarımız da var. Bu filmler 
aynı zamanda soydaşlarımıza da moral oluyor."

Etkinliğin açılışı için düzenlenen resepsiyona Bulgaristan Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Petko Doykov'un yanı sıra Sofya'da 
görev yapan büyükelçiler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

30 Eylül'e kadar devam eden etkinlik kapsamında "Kocan Ka-
dar Konuş", "Ekşi Elmalar", "Bizim İçin Şampiyon", "Annemizin 
Yarası" ve "Çanakkale Yolun Sonu" filmleri izleyici ile buluştu.

Kırcaali Belediye Başkan Adayları
27 Ekim 2019 tarihinde ya-

pılacak Belediye Başkanlığı, 
Belediye Meclis Üyeliği ve 
Köy Muhtarlığı seçimlerine 
katılmak için adayların Kırca-
ali İlçe Seçim Kurulunda kayıt 
süresi sona erdi.
Kırcaali İlçe Seçim Kurulu 

Başkanı Aleksandır Stavrev, 
Radyo Kırcaali’ye verdiği rö-
portajda, ”Bulgaristan’ın Av-
rupalı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Partisi Niko-
la Çanev’in, Vatandaşların 
Bulgaristan'ı Hareketi (DBG) 
Partisi Stoyan Georgiev’in, 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Partisi Hasan 
Azis’in, Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) İttifakı Milko 
Bagdasarov’un, Demokratik 
Güçler Birliği (SDS) Partisi 
İvan Kolarov’un, Volya Par-

tisi İvan Kadınkov’un, De-
mokratik Bulgaristan Birliği 
İttifakı Radoslav Milev’in ve 
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoş-
görü İçin Demokratlar (DOST) 
Partisi son anda Mehmet 

Hoca’nın Kırcaali Belediye 
Başkan adayı olarak kaydını 
yaptırdı” diye bildirdi.
Kırcaali ilçesine bağlı toplam 

67 yerleşim yerinde muhtarlık 
seçimi yapılacak. KH
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Çernooçene ilçesinde yılın son sağlık ve bereket mevlidi yapıldı
Çernooçene (Yenipazar) 

ilçesinin Kableşkovo (Şa-
banlar) köyüne yakın Tür-
beyanı mevkiinde düzen-
lenen sağlık ve bereket 
mevlidine 300’den fazla 
mümin katıldı.

Bulgaristan Müslüman-
larının eski Başmüftüsü 
Fikri Sali ve Çernooçene 
Merkez Camii imam hati-
bi Şaban Müslüm başta 
olmak üzere yerli imam-
lar Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundular, Mevlid-i Şerif 
okudular, ilahiler söyledi-
ler. Ardından sağlık, bere-
ket ve esenlik için topluca 
dua edildi.

Gelenek üzerine bu yer-
de Çernooçene ilçesinde 
bulunan yerleşim yerle-
rinde ilkbahar ve yazın 
düzenlenen 15 sağlık ve 
bereket mevlidinin sonun-
cusu yapılmaktadır. Bu 
gelenek yıllardır sürdürül-
mektedir. Mevlit masraf-
ları yerli halkın imkanları 

doğrultusunda yaptığı 
bağışlarla elde edilen ge-
lirlerle karşılandı.

Yaz Kur’an Kurslarına 
katılan çocukların sundu-
ğu ilahi dinletisi katılım-
cıların büyük beğenisini 

topladı. Dini merasim, 
Kableşkovo Köyü Müslü-
man Encümenliği tarafın-
dan Kableşkovo, Jeleznik 
(Karademir), Bojurtsi (Ke-
neler) ve Novi Pazar (Yeni 
Pazar) köyleri muhtarlık-

larının desteğiyle düzen-
lendi.

Müslüman Encümenli-
ği üyeleri ve katılımcılar, 
mevlit organizasyonuna 
verdiği destek ve ciddi 
çaba göstermesinden 

dolayı Kableşkovo köyü 
muhtarı Güner Mehmet’e 
müteşekkir olduklarını ifa-
de etti.

Muhtar Güner Mehmet, 
bu olayların aynı zaman-
da sosyal kaynaşmanın 
ve bireylerin birbirleriyle 
iyi ilişkiler içinde olmanın 
önemini anlamak için bir 
vesile olduğuna dikkat 
çekti.“Bu bakımdan birbi-
rimize karşı daha iyi dav-
ranmamızı ve daha hoş-

görülü olmamızı temenni 
ediyorum, buna ihtiyacı-
mız var” diye konuştu

Mevlitten sonra tüm katı-
lımcılar aynı sofraya otur-
du. Onlara yerli usta aşçı 
Halil ağabey ve Güngör 
Aliosman tarafından kur-
banlık dana eti ve pirinç-
le hazırlanan pilav ikram 
edildi. Kableşkovo köyü 
sakinleri de kurban ye-
meğinin hazırlanmasında 
aşçılara yardımcı oldu.

Ardino Panayırında Rumeli 
Ekrem ve İliyan sahne aldı

Geçen hafta sonu Ardi-
no (Eğridere) kasabasın-
da geleneksel Sonbahar 
Kültür Günleri düzenlen-
di. Etkinlik münasebetiyle 
tüm ülkeden ve yurt dışın-
dan da olmak üzere yüz-
lerce kişi bir araya geldi. 
Programda hazır bulunan 
resmi konuklar arasında 
Ardino’nun kardeş Bursa 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, İstanbul 
Balkanlılar Kültür ve Da-
yanışma Derneği Başkanı 
ve Kartal Belediye Meclis 
Üyesi Olcay Özgün baş-
kanlığında Nilüfer ve Kar-
tal belediyesi heyetleri, 
Bursa Eğridereliler Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkan Yardımcıları Yük-
sel Yurtsever ve Olcay 
Coşkun başkanlığında 
dernek heyeti, kardeş 
Kırklareli’nin Pınarhisar 
ilçesine bağlı Kaynarca 
Belediye Başkanı Serdar 
Türker, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Kırklareli İl 
Başkanı Tayfun Okan Ço-
bancık ve Kırklareli Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Gider yer aldı.

Ardino Belediye Baş-
kan Yardımcısı Nasko 
Kiçukov, Sonbahar Kültür 
Günleri’nin açılışında yap-
tığı selamlama konuşma-
sında, “Bizler Ardinolular, 
şairin: "Kalbin memleke-
tinde kalsın ve dünyayı 
dolaş!" dediği vatanse-
verlerdeniz. Bizler her 
yerdeyiz – hem Doğu’da 
hem Batı’da, ama kalpleri-
miz hep burada. Bununla 

güçlüyüz ve bununla gu-
rurlu ve mutluyuz. Birlik 
ve beraberlik içinde ge-
leceğimizi inşa edeceğiz 
ve bayramlarımızı açık 
yüreklilikle kutlayacağız!” 
diye konuştu. Belediye 
Başkan Yardımcısı, Ardi-
no panayırının 60 yıldan 
uzun bir süredir herkesin 
yıl boyunca verdiği eme-
ğinin meyvelerinin tadını 
çıkarması için harika bir 
fırsat olduğunu vurguladı.

Sonbahar Kültür Gün-
leri münasebetiyle Bul-
garistan Öğretmenler 
Birliği Başkanı Dr. Yanka 
Takeva’nın gönderdiği 
tebrik mesajı okundu. Ar-
dino Belediyesi, Sonba-
har Kültür Günleri nede-
niyle Bulgaristan Ulusal 
Belediyeler Birliği İcra 
Müdürü Silviya Georgie-
va, Devlet Metrolojik ve 

Teknik Denetim Ajansı 
Başkanı Petır Gornovs-
ki, Bulgaristan Şehirleri 
ve Bölgeleri Birliği Yöne-
tim Kurulu Veliko Tırnovo 
Belediye Başkanı Danail 
Popov’un yanı sıra Prog-
ram ve Proje Yönetimi 
Enstitüsü yönetiminden 
de tebrik mesajları aldı.

Bu yıl da Ardino’nun 
sakinleri ve konukları 
sunulan zengin içerikli 
kültür, eğlence ve spor 
programları ile eğlen-
me fırsatı buldu. Kurulan 
lunaparkta salıncaklar, 
kaydıraklar, çarpışan ara-
balar, ticaret pavyonları, 
bira sunan mekanlar ve 
başka eğlence araçları 
büyük ve küçükleri sevin-
dirip eğlendirdi. Rumeli ve 
Balkan türküleri söyleyen 
ünlü Türk şarkıcı Rumeli 
Ekrem, Ardino Rodops-

ka İskra Halk Toplum 
Merkezi’nin çatısı altın-
daki Folk Ritım Balkani-
ka Halk Oyunları Kulübü 
Grubu ve İskritsa Çocuk 
Dans Grubu, Smolyan 
(Paşmaklı) Zvınika Kadın 
Halk Oyunları Topluluğu 
ve Halk Oyunları Karma 
Topluluğu, Kırcaali Dost-
lar Saz Grubu ve Filibe 
Mistik Müzik Grubu’nun 
sahne aldığı konser su-
nuldu. Programın doruk 
noktası ünlü pop-folk 
sanatçısı İliyan’ın verdiği 
konser oldu.
Spor programı Hikmet 

Taibov adına satranç 
turnuvası, küçük kale-
lerde futbol turnuvası ve 
çocuklara yönelik masa 
tenisi turnuvası içerdi.
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Türk modacı Özceyhan'dan 
Bulgaristan'da defile

Başkent Sofya'da Türk modacı Ahmet Özceyhan'ın 
tasarımları modaseverlerle buluştu.

Sofya Moda Haftası kapsamında Türk tasarımcı Öz-
ceyhan, bir defile düzenledi.

Özceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sof-
ya Moda Haftası gibi dünyanın dört yanından seçkin 
tasarımcıları bir araya getiren bir organizasyonda yer 
almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tasarımlarında, Bulgaristan ve Türkiye'nin geçmişte 
ortak kullandığı bazı nakış ve desenlere yer verdiğini 
belirten Özceyhan, bu ortak değerlere çok önem ver-
diğini kaydetti.

Özceyhan, 200 yıllık Türk el sanatlarından esinle-
nerek hazırladığı koleksiyonla, özellikle Bulgar kadın-
larının zevk ve tercihlerine hitap etmeyi amaçladığını 
söyledi.

Koleksiyonunda, Bulgar hükümetinin izniyle Bulgar 
madeni paraları da kullandığına dikkati çeken Özcey-
han, "1070'lerden bu yana Türk nakışlarını moda dün-
yasına tanıtmaktan bahtiyarım. Türkiye'nin modada 
ulaştığı yer fevkalade iyidir. Bazı eksikler olabilir ama 
dizayn olarak çok iyi yerlere geldik." diye konuştu.

Defileyi, Türkiye'nin Sofya Büyükelçi Hasan Ulusoy, 
ünlü caz sanatçısı Yıldız İbrahimova'nın yanı sıra ya-
bancı ülkelerin diplomatları ve modaseverler izledi.

Özceyhan, geçen yıl da Sofya Moda Haftası'nda de-
file düzenlenmişti.

Dört Avrupa ülkesinden gençler 
Kırcaali’de seminerde buluştu
Kırcaali, ırkçı ayrımcılık, mülteci krizi ve nefret 

söylemi ile ilgili sorunların çözümü konusunda 
iyi uygulamalar alışverişinde bulunan 4 Avrupa 
ülkesinden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 
uluslararası bir seminere ev sahipliği yaptı. Forum, 
Erasmus +Programı kapsamında gerçekleştirilen 
SendHateAway projesi çerçevesinde uygulandı. 
Seminere katılan proje ortağı kurumların temsil-
cileri, hem gerçek hayatta hem de sosyal ağlarda 
göçmenlere ve mültecilere karşı saldırgan davra-
nışların önlenmesi ve kontrolüne yönelik modelleri 
tartıştı.

Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Slovenya'dan sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı seminer 
Veselina Yurukova’nın başkanlığındaki Omega 
Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalışma 
programının ana odağı, göçmenlere yönelik siber 
saldırılara ilişkin gençleri hedef alan çevrimiçi 
kampanyaların stratejik planlaması, organizas-
yonu, hoşgörü ve şiddet içermeyen bir kültürün 
eşit haklar ve fırsatlar konusunda sosyal ağlarda 
aktifliğin teşvik edilmesi oldu.

Kırcaali'de konuklar Tarih Müzesi ve Perperikon 
Arkeolojik Kompleksi’ni ziyaret etti. Otantik Bulgar 
yemeklerinin tadına baktılar. Doğu Rodoplar böl-
gesinin zengin kültürel mirası ve doğal kaynakları 
hakkında bilgi aldılar.

Seminer, Avrupa Kültür Başkentin Plovdiv (Fili-
be) kenti Gençlik Merkezinde devam etti.
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Sofya’da 4. Dinler Bayramı Etkinliği gerçekleştirildi
Sofya’daki Largoto ola-

rak bilinen Serdika An-
tik Kültür Kompleksi'nde 
bu yıl dördüncü kez dü-
zenlenen Dinler Bayra-
mı Etkinliği’nın açılışı, 
programda sahne alan 
Nihat Ademov’un sanat 
yönetmenliğindeki Rudo-
zem Nadejda İlahi Müzik 
Topluluğundan çocukla-
rın verdiği barış mesaj-
laryla yapıldı. Etkinlik, 
19 Eylül 2019 Perşembe 
günü ”Anlayış, Saygı ve 
İşbirliği İçerisinde Birlikte 
Yaşıyoruz” başlığı altın-
da gerçekleştirildi. Dinler 
Bayramı Etkinliği, Sofya 
Büyükşehir Belediyesi, 
Sofya Piskoposluğu ve 
Bulgaristan Dini Cemaat-
ler Şurası (NSROB) tara-
fından organize edildi.

Bu yılki Dinler Bayra-
mı Etkinliği, resmi kaydı 
bulunan dini cemaatleri 
temsil eden müzik grup-
larının sahne aldığı kon-
seri izleme ve başkentin 

göbeğindeki “Hoşgörü 
dörtgeni” olarak adlandı-
rılan meydanda bulunan 
dört dinin ibadet yerlerini 
gezme fırsatı sundu.

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Sofya Bü-

yükşehir Belediye Başkan 
Vekili Doç. Dr. Todor Ço-
banov, “Müzik sayesinde 
uyum içinde yaşadığımızı 
gösteriyoruz. Zengin içe-
rikli programla inançla-
rımızın, ülkedeki başlıca 

dinlerin farklı yüzlerini 
gösteriyoruz” dedi. Sof-
ya Piskoposluğu’nda 
görevli Peder Angel An-
gelov, NSROB Başkanı 
ve Bulgaristan Başmüftü 
Yardımcısı Birali Mümün 

Birali de birer konuşma 
yaptı.

Programda Et ienne 
Levy, Haigashot Agas-
sian, Filip Kutev Ulusal 
Türkü ve Halk Dansları 
Topluluğu’nun solisti Neli 
Andreeva, halk şarkıcı-
sı Antonio Simeonov ve 
daha birçok sanatçı ve 
müzisyenin yanı sıra, 
farklı dini toplulukları tem-

sil eden müzik ve dans 
grupları sahne aldı.
Tek tanrıya inanan hep-

si alemlerin Rabbine dua 
ederek, müzik ve dans 
aracılığıyla farklı dini 
toplulukların barış ve 
hoşgörü içinde bir arada 
yaşaması gerektiği görü-
şü etrafında birleşti.
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Benkovski köyünde 7 
sokak asfaltlanacak

Kirkovo (Kızılağaç)-Zlatograd (Darıdere) Yerel Gi-
rişim Grubu Derneği, 2014-2020 dönemi için İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Programınca hibe desteği 
sağlanması için ilk proje sözleşmesini imzaladı. Kir-
kovo-Zlatograd Yerel Girişim Grubu Derneği Başkanı 
Sali Ramadan, Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Sü-
leyman ve Devlet Tarım Fonu İcra Müdürü Vasil Gru-
dev, Kirkovo Belediyesinin “Benkovski (Killi) Köyündeki 
Sokakların İyileştirilmesi” projesini finanse etmek için 
sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı, Ben-
kovski ve başka köy muhtarları, Belediye Meclis üye-
leri, Yerel Girişim Grubu Derneği ekibi, iş dünyasının 
ve belediyenin başka temsilcileri hazır bulundu.

Bu, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programınca 
finanse edilen Kirkovo-Zlatograd Toplumların Önder-
liğinde Yerel Gelişim Grubu Gelişim Stratejisi çerçe-
vesindeki 7.2 Kamu Altyapısına Yatırım Tedbiri kapsa-
mında imzalanan ilk sözleşmedir. Projenin tutarı 391 
000 leva. Proje Benkovski köyünde 7 sokağın yeniden 
düzenlenmesini ve asfaltlanmasını öngörüyor. Bu, gü-
venli ulaşım erişimi ve daha iyi bir yaşam ortamı sağ-
layacak öncelikli belediye projelerinden biridir. Proje, 
belediye idaresinin yerleşim yerinde bozulan altyapının 
yeniden inşası ve modernizasyonu için önlemleri uy-
gulama çabalarına yardımcı olacaktır.

Kirkovo ilçesinde 300 öğrenciye 
yeni Türkçe ders kitapları dağıtıldı

27 yıl sonra Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinin Benkovski 
(Killi) köyü Nikola Yonkov Vaptsarov lisesi, Fotinovo 
(Çakırlar) köyü Hristo Simirnenski ilköğretim okulu ve 
Starovo (Kocaömer) köyü Ustrem ilköğretim okulunda 

1-7.sınıflarda 
okuyan yak-
laşık 300 öğ-
renciye yeni 
ana dili Türkçe 
eğitim setleri 
(ders k i tabı 
ve öğrenci ça-
lışma kitabı) 

dağıtıldı. Eğitim setlerini öğrencilere bizzat Kirkovo 
Belediye Başkanı Şinasi Süleyman dağıttı. Uzun za-
mandır beklenen Türkçe eğitim setleri, Eğitim ve Bilim 
Bakanı Krasimir Vılçev tarafından onaylandı, basılması 
ise HÖH tarafından sağlandı ve finanse edildi.

Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, ”Ana 
dili Türkçe olan her bir Bulgaristan vatandaşının Türk-
çe dersini okuması anayasal hakkıdır. Ayrıca Türkçe 
eğitimi, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası ile düzen-
lenmiştir. Kirkovo ilçesinde belediye okullarında Türk-
çe dersini veren çok iyi öğretmenlerimiz var ve HÖH 
Merkez Konseyi tarafından ücretsiz olarak sağlanan 
yeni Türkçe ders kitaplarıyla kültürlerarası eğitim için 
sağlanması gereken önemli ön koşullar yaratılmakta-
dır” diye kaydetti.

Fotinovo köyü Hristo Simirnenski ilköğretim okulu 
Türkçe öğretmeni Zekiye Hasan, ana dilini öğrenmenin 
diğer dilleri daha iyi öğrenmek için bir ön koşul oldu-
ğunu ifade etti.

Öğretmen, ”Yeni ders kitapları, öğrencilere dil bilgisi 
özellikleri ve edebi ifadelerle ana dilini doğru biçimde 
öğrenmelerini sağlayacaktır” dedi.

Предизборно обръщение на инж. Хасан Азис 
- кандидат за кмет на Община Кърджали

Уважаеми съграждани,
В началото сме на още 

една важна предизбор-
на кампания.

На 27 октомври 2019г 
заедно ще изберем 
кмета, който ще има 
предизвикателството да 
надгради постигнатото 
през последните шест-
надесет години за раз-
витието на общината.

Тези избори са изклю-
чително важни, защото 
решават въпроса за на-
шето настояще, за ут-
решния ден на нашите 
близки и деца.

През изминалите чети-
ри години продължихме 
с усилията си за превръ-
щането на Кърджали 
в модерен европейски 
град, един от най-дина-
мично развиващите се 
райони в България.

С гордост можем да 
кажем, че градът ни 
промени облика си и 
се превърна в една 
огромна строителна 
площадка. Наред с мо-
дерното строителство 
на нови заводи – нови 
корпуси на „Теклас Бъл-
гария“, нов високотех-
нологичен завод за то-
козахранващисистеми 
на инвеститора IPS, жи-
лищни, търговски и ад-
министративни сгради, 
се реновираха и среди-
ща на духовността, об-
разованието, спортни 
обекти.

Основен приоритет в 
политиката на общин-
ското ръководство беше 
образованието. Напра-
вихме най-голямата 

инвестиция в образо-
вателната инфраструк-
тура през последните 
50 години. Извършихме 
основен ремонт и обо-
рудвахме 5 училища 
и една детска градина 
за над 14 млн лв. Чрез 

модернизиране на ин-
фраструктурата създа-
дохме условия за ка-
чествено образование 
на близо 5000 ученици. 
Над 65 процента от на-
шите деца вече учат в 
нови учебни заведения 
на европейско ниво. От-
крихме и най-модерната 
нова детска градина в 
Кърджали, която при-
юти 150 деца. Основен 
ремонт за над 1,3 млн 
лв беше извършен и на 
единствената общинска 
Професионална гимна-
зия – по селско и горско 
стопанство.

През изминалите годи-
ни градът ни се сдоби с 
две нови спортни бижу-
та. На стадион „Арена 
Арда“ беше извършен 
за над 2 млн. лв пър-
ви основен ремонт от 
построяването му през 

1961г. С гордост може 
да отбележим, че на 
този стадион тренира 
кърджалийския футбо-
лен отбор, който вече 
е в Първа лига. Откри-
хме покрития общински 
басейн след основен 

ремонт за над 2,2 млн. 
лв. Градът ни се сдо-
би с модерно спортно 
съоръжение, което не 
функционираше почти 
четвърт век.

По  Нац и о н а л н ата 
програма за енергийна 
ефективност на жилищ-
ни сгради бяха санира-
ни 29 жилищни блока 
като основната част са 
в кв. „Възрожденци“.

В момента се реали-
зира проект за градска 
среда за 5 млн. лв, по 
който ще бъде изцяло 
обновен площада на 
кръговото на Пазара, 
10 улици и ще се изгра-
ди нов пешеходен мост 
в парк „АрпезосСевер“.

Продължава подмя-
ната на осветителните 
тела на уличното освет-
ление с лед лампи и до 

броени дни близо 90 на 
100 от проекта ще бъде 
реализиран.

Сериозен успех имаме 
и в социалната сфера. 
Към настоящия момент 
функционират 11 соци-
ални услуги, финанси-
рани като делигирана 
от държавата дейности 
и общински бюджет, ре-
ализират се нови шест 
проекта по европейски 
програми.

Скъпи приятели,
Избирателят има пра-

во да реши кой да го 
представлява, за да по-
лучи сигурност и досто-
ен начин на живот.

Ние познаваме про-
блемите на Кърджали 
и работим за тяхното 
решаване. Ние доказа-
хме, че владеем съвре-
менните механизми за 
привличане на инвес-
тиции и насърчаване 
на икономическо раз-
витие. Готови сме да 
продължим да работим 
в името на жителите на 
община Кърджали и на-
чина да се случи това 
е като изберете №55 в 
интегралната бюлетина 
на 27 октомври 2019г. За 
да продължим заедно 
по общия път на доб-
руването и толерант-
ността и изграждането 
на Кърджали като наш 
общ дом!

На 27 октомври с №55 
в бюлетината – Заедно 
за Кърджали!
Купуването и 

продаването на 
гласове е пре-
стъпление!
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Çorlu Belediyesi ile Bulgaristan Başmüftülüğü 
Arasında Hac Protokolü İmzalandı

Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt ve Bul-
garistan Başmüftülüğü 
Genel Sekreteri Celal 
Faik arasında çifte va-
tandaşlar için Hac orga-
nizasyonu işbirliği proto-
kolü imzalandı. Protokol 
kapsamında Türkiye'de 
ikamet edip Bulgaristan 
asıllı olan çifte vatan-
daşlara çekilişsiz kura-
sız, beklemeden hacca 
gitme imkanı sunulacak.
Çorlu Belediyesi ile 

Bulgaristan Cumhuriye-
ti Müslümanlar Diyaneti 
Başmüftülüğü arasında 
imzalanan protokol ile 
Hac organizasyonlarına 
katılmak isteyen çifte va-
tandaşlara büyük kolay-
lık sağlanacak.
Çorlu Belediye Başkanı 

Ahmet Sarıkurt, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Adnan Kum, Kemaled-
din Avcı ve Güner Çetin, 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
Müslümanlar Diyaneti 
Başmüftülüğü Başmüftü 
Yardımcısı Ahmet Hasa-
nof, Genel Sekreter Ce-

lal Faik, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met ve Haskovo Böl-

ge Müftüsü Basri Emin 
Efendi'nin katılımıyla 
gerçekleştirilen protokol 
töreninde her iki kurum 
arasında sağlıklı koor-
dinasyon ve işbirliğinin 
zamanla daha olumlu 
neticeler vereceği ifade 
edildi.
Bulgaristan Cumhuri-

yeti Müslümanlar Diya-
neti Başmüftülüğü Ge-
nel Sekreteri Celal Faik 
Bulgaristan'da 1989 yılı 

ve sonrasında meydana 
gelen büyük göç netice-
sinde yüz binlerce Türk 

asıllı Bulgar vatandaşı-
nın Türkiye'ye göç ettiği-
ni ve önemli bir kesimin 
ise Trakya bölgesine 
yerleştiğini söyledi.
"Bu Protokol Kardeş-

lik Bağlarını Pekiştire-
cek"
Genel Sekreter Ce-

lal Faik açıklamasında 
"Çorlu ve civarında da 
ciddi göçmen nüfusunun 
bulunduğu bir gerçektir. 
Soydaş ve vatandaşla-

rımızın çokça yaşadığı 
bu şehirde irtibat ve ikili 
ilişkilerimizin yüksek se-

viyede tutulması Baş-
müftülük kurumumuz 
açısından son derece 
ehemmiyetlidir. Göç-
menlerin büyük çoğun-
luğunun çifte vatandaş-
lığa sahip olmaları göç 
sonrası Bulgaristan ile 
ilişkilerini koparmadıkla-
rını göstermektedir.
Bulgaristan Başmüftü-

lüğü Müslümanlara din 
hizmeti sunan temsili 
bir kurum olarak, başta 
ülke genelindeki Müs-
lümanlar olmak üzere 
Türkiye'ye göç eden 
Bulgaristan kökenli va-
tandaşların da dini, milli 
ve kültürel yaşamlarıyla 
yakından ilgilenmektedir. 
Bu doğrultuda yapılan 
işbirliği sonucunda Çor-
lu Belediye idaresinin 
önemli katkıları olacaktır.
Özellikle Türkiye'ye göç 

ettikten sonra herhangi 
bir şekilde çifte vatandaş 
olmayan ya da olmak is-
temeyen kimselerin teş-

vik edilmeleri, terk etme-
ye mecbur bırakıldıkları 
toprakları bir vefa borcu 
olarak sahiplenmeleri 
gerektiği noktasındaki 
telkin ve hatırlatmalar 
faydalı olacaktır.
Çorlu Belediyesi'nin 

yönlendirmeleriyle böl-
gedeki mevcut göçmen 
potansiyelinin Bulga-
ristan Başmüftülüğü ve 
bölge müftülüklerinin 
hizmetlerini yakından 
tanımaları ve yerli halkla 
kardeşlik bağlarını pe-
kiştirmelerini sağlaya-
caktır.
Bu kapsamda çifte va-

tandaşlarımızın çekiliş-
siz ve de kurasız yıllarca 
beklemek zorunda kal-
madan Hac ibadetini ya-
pabilmesi ve Çorlu’dan 
bize daha hızlı ulaşması 
amacıyla, kurumlarımız 
arasında yardımlaşma 
tutanağı imzalanmıştır. 
Rabbim hayırlı ve mü-
barek eylesin." dedi.
Çekilişsiz Kurasız 

Hac Hizmeti
Çorlu Belediye Başkanı 

Ahmet Sarıkurt ise yap-
tığı açıklamada emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederek, Çorlu Belediye-
si olarak önemli bir gö-
rev üstlendiklerini ve her 
fırsatta vatandaşlarının 
yanında olduklarını dile 
getirdi.
Bu kapsamda Bulgaris-

tan Cumhuriyeti Müslü-
manlar Diyaneti Başmüf-
tülüğü ile gerçekleştirilen 
protokol ile Türkiye'de 
yaşayan çifte vatandaş-
lar için önemli bir adım 

atıldığını ifade ederek, 
"Bulgaristan Başmüftü-
lüğü, Türkiye'de ikamet 
eden çifte vatandaşlara 
çekilişsiz kurasız, bek-
lemeden hacca gitme 
imkanı sunuyor. Bu hu-
susta Çorlu Belediyesi 
olarak biz de elimizden 
gelen desteği vererek 
en ücra yerlerdeki çifte 
vatandaşlarımıza bahse-
dilen hizmetlerin duyu-
rulması ve gerektiğinde 
lojistik destek sağlan-
masını sağlayacağız. Bu 
ortak girişim daha kap-
samlı Hac organizasyon-
larının geliştirilmesine de 
vesile olacaktır. Böylelik-
le her iki kurum arasında 
sağlıklı koordinasyon ve 
işbirliği zamanla olumlu 
neticeler verecektir.
Özellikle ramazan ayı 

boyunca çeşitli tarihler-
de Bulgaristan'da düzen-
lediğimiz iftar organizas-
yonları ile yürüttüğümüz 
dostane ilişkilerin bu 
protokol ile daha büyük 
anlam ve önem kazan-
dığını görmekten dolayı 
büyük mutluluk duyuyo-
rum.
Ülkemizde yaşayan 

Bulgarsitan'dan göç et-
miş değerli vatandaşla-
rımızdan önemli ölçüde 
karşılık bulacağına ina-
nıyor ve hayırlı olmasını 
diliyorum" diye konuştu.
Açıklamaların ardından 

protokol imzalanırken, 
Başmüftülüğü yetkilileri 
ile Başkan Sarıkurt yürü-
tülecek çalışmalarla ilgili 
olarak görüş alışverişin-
de bulundular.

Kırcaali’den bir grup vatandaş, Avrupa 
Parlamentosu’na konuk oldu

Kırcaali’den bir grup 
vatandaş, Belçika’nın 
başkent i  Brükse l ’de 
Avrupa B i r l iğ i  (AB) 
Parlamentosu’nu resmi 
ziyarette bulundu. Kırca-

alililer, ziyaret sırasında 
kurumun yürüttüğü ça-
lışmalara yakından şahit 
olma ve Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Partisinin Avrupa Parla-
mentosundaki milletve-
killeri ile görüşme fırsatı 
buldu.
Brüksel'de onlara Av-

rupa Bir l iği’nin tar ihi 
ve işleyişi, Parlamen-
to toplantıları, Avrupa 
Parlamentosu’nun yet-
kileri ve politik rolünün 
yanı sıra yeni oluştu-
rulan Avrupa'yı Yenile 

Grubu’nun faaliyetleri 
hakkında bilgi verildi.
Kırcaali grubuna HÖH’ü 

temsil eden AP üyelerinin 
yürüttüğü faaliyetler hak-
kında bilgi veren İlhan 

Küçük, “Ulusal açıdan 
sorumlu bir delegasyon 
olarak bizler ne çığlık atı-
yoruz ne de körü körüne 
siyaset yapıyoruz, bizler 
diyalog yürüterek yapıcı 
bir şekilde çalışıyoruz” 
dedi.
Kırcaalililerin ziyaret 

programında Flaman 
Liberal Demokrat Par-
t i (Open-VLD) Genel 
Merkezini ziyaret vardı. 
Orada Belçika siyaseti-
nin önemli bir ismi olan 
Liberal Enternasyonal 
Eski Başkanı, Avrupa 

İçin Liberaller ve Demok-
ratlar İttifakı’nın (ALDE) 
devamı olduğu Avrupa 
Liberal, Demokrat ve Re-
formcu Partisi’nin(ELDR) 
eski başkanı ve birçok 

dönemde Avrupa 
Parlamentosu mil-
letvekilliği yapan 
Anemie Nates ile 
görüşme fırsatı 
buldu. Görüşme 
sırasında Avru -
pa'daki liberalle-
rin karşılaştıkları 
zorluklar tartışıldı. 
İlhan Küçük, HÖH 
ile uzun süredir 
birbir ler ini des-
teklemeye devam 
eden Open-VLD’e 

teşekkür etti. Anemie Na-
tes, bunun HÖH’ün girişi-
mi üzerine Bulgaristan’ın 
temsilcileriyle yapılan 
üçüncü görüşme oldu-
ğunu ve bu sürekliliğin iki 
parti arasındaki ilişkilerin 
sürdürülebilirliğini artıran 
şey olduğunu belirtti.
Kırcaalili grubun Avru-

pa Parlamentosu ziyareti 
önemli bir ana- Avrupa 
Komisyonu üyelerinin so-
rumluluk alanlarını açıkla-
dığı güne denk geldi.
             Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesine Ödül
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi, 2019 Yılı Tu-
rizmde Dinamik Bir Şekil-
de Gelişen İlçe Ödülü ile 
onurlandırıldı. Yıllık ödül, 

Dünya Turizm Günü dola-
yısıyla verildi. Resmi ödül 
töreni 12 Eylül'de Sofya 
Merkez Asker Kulübü’nde 
yapıldı. Ödül, Belediye 
Başkanı Sunay Hasan 
ve ekibine sunuldu. Ödül 
Komitesi'ne göre Momc-
hilgrad Belediyesi turizm-

de yüksek sonuçlar elde 
etti, iyi uygulamalar uygu-
ladı ve ilçe çekici bir tu-
rizm merkezi haline geldi. 
Ödül jürisi, Momçilgrad 

Belediyesinin 
g e r e k  Ta -
tul (Acıoluk) 
köyü yakının-
daki Orphe-
us Tapınağı 
ve “Harman 
Kaya”  ad l ı 
ye r d e  b u -
lunan Trak 
T a p ı n a ğ ı 

gibi arkeolojik 
yapıların gerekse Dam-
balı Tepesindeki pına-
rın, Elmalı Baba Tekkesi 
Külliyesi’nin ve Studen 
Kladenets Geyik Çiftliği 
gibi destinasyonlar ol-
mak üzere bilinen turis-
tik yerlerin geliştirilmesi 

ve tanıtılması yönündeki 
çabalarını takdir etti. Bu 
yıl 10’uncusu gerçekleş-
tirilen Mestanlı Daima 
Kalbimde Dünya Mes-
tanlılar Buluşması prog-
ramı, alternatif turizmin 
çok başarılı bir tezahürü 
olarak değerlendirildi. 
Sunay Hasan,” Bu ödül, 
yıllardır turizmin gelişme-
si için çalışan Momçig-
rad Belediyesindeki tüm 
ekibe verildi. Uzun yıllar 
Belediye Başkan Yardım-
cılığı görevinde bulunan 
ve halihazırda Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekili Erol Mehmet’in 
de bu ödüle katkısı 
vardır ” diye konuştu. 
Ödül töreni, Turizm Ba-
kanlığı himayesinde dü-
zenlendi.

              Kırcaali Haber
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İkinci kez Avrupa şampiyonu Ergünal 
Sabri’ye Hasan Azis’ten ödül
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, genç-
lerde Avrupa boks şam-
piyonu Ergünal Sabri ve 
antrenörü Stoyan Uzu-
nov ile görüştü. Ergünal 
Sabri’nin ikinci kez Av-
rupa şampiyonluğunu 
elde etmesinden iki gün 
sonra gerçekleşen soh-
bette şimdiye kadar ring-
de verdiği mücadelelerin 
yanı sıra Kırcaali’nin boks 
efsanesine dönüşen gen-
cin geleceğinden bahse-
dildi.
Eğer bir hatırlatma ya-

pacak olursak, Avrupa 
Şampiyonluğu için final 
karşılaşmadan önce Er-
günal, birkaç önemli aşa-
madan geçti.
Kırcaali Arda Boks Spor 

Kulübü takımı antrenörü 
Stoyan Uzunov,”49 kg altı 
kategorisinde mücadele 
eden Ergünal Sabri, final 
karşılaşmada Rus Dmit-
riy Naimov’u hakem kara-
rıyla 4-0 yendi. Ergunal, 

ikisi arasından çok daha 
iyi boksördü ve hakemler-
den sadece biri eşit puan 
verdi. Ergünal, boks yap-
mak ve kulübün geçmiş-
te sahip olduğu şöhretini 
geri kazandırmak isteyen 
Kırcaalili gençlere örnek 
bir sporcudur” dedi.

Belediye Başkanı Ha-
san Azis, ikinci kez Avru-
pa şampiyonu olan gen-
ci tebrik etti ve Paris'te 
düzenlenecek olan 2020 
Dünya Kupası'nda yeni 
başarılara imza atmasını 
ve bir sonraki Olimpiyat 
Oyunlarına katılmasını di-

ledi. Hasan Azis,”Ergünal, 
Avrupa şampiyonu olarak 
belediye yönetmeliği ge-
reğince önümüzdeki yıl 
para ödülü ile ödüllendi-
rilecek, bugün ise 2 500 
leva miktarında ikramiye 
ile ödüllendirildi. Belediye 
her zaman seçkin sporcu-

larımızı destekleyecek ve 
kulüpleri desteklemek için 
fırsat arayacaktır” dedi. 
Bu bakımdan, Belediye 
Başkanı salonda kalıcı 
bir boks ringi yerleştir-
mek için gerekli adımları 
atmak üzere kulübe ait 

tesisleri gözden geçir-
meyi üstlendi. Böylece 
Kırcaali’de boks ile ilgili 
gerek yarışmalar gerekse 
dostane maçlar gibi farklı 
etkinlikler düzenlenmesi-
ne fırsat verilecek.

               Kırcaali Haber

Kırcaali Mir Anaokulu, 20 yıl sonra 
yeniden eğitime kazandırıldı

Yaklaşık 20 yıldan son-
ra yenilenen Kırcaali Mir 
Anaokulunun resmi açı-
lışı yapıldı. Anaokulu ye-
nilenmesi, Kırcaali Bele-
diyesinin “Kırcaali şeh-
rinde eğitim alanlarının 
yenilenmesi ve yeniden 
yapılandırılması” isimli 
proje kapsamındaydı. 
Projeye Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programınca Avrupa 
Birliği (AB) tarafından 
yaklaşık 14 milyon leva 
sağlandı. Proje sayesin-
de Kırcaali’de bulunan 
toplam 5 okul yenilendi. 
Mir Anaokulunun yeni-
lenmesi ve yeniden ya-
pılandırılması 1,6 milyon 
levaya mal oldu.
Çocuklar, öğretmen-

ler, anaokulu müdürleri, 
Kırcaalili vatandaşlar, 
anaokulu bahçesini dol-
durdu. Anaokulu bah-
çesi miniklerin söylediği 
şarkılar ve şiirlerle yan-
kılandı.
Açılış törenine katılan-

lar konuklar arasında 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Belediye Başkan yar-
dımcıları Veselina Ti-
homirova, aynı zaman-

da proje yöneticisi olan 
Müh. Katya Mitovska ve 
Tuncay Şükrü, Kırcaali İl 
Eğitim Müdürü Grozdan 
Kolev, belediye meclis 
üyeleri ve belediye çalı-
şanları yer aldılar.
1966 yılında faaliyete 

başlayan Mir Anaokulu-
nun ilk müdürü Nadejda 
Lilova da törendeydi. O 
zaman bu anaokulun 
programına katılan ço-
cuklar 40’ın üzerindey-
miş. Lilova, o zaman 40 
çocuğun yetiştirildiği Mir 
Anaokulunda 24 yıl mü-
dürlük yapmıştır. Lilova, 
gerek Mir Anaokulunun 
inşaatına, gerekse ha-
rabeye dönmesine ta-
nık olan biridir. Bugün 

sevinç gözyaşları içinde 
anaokulunun yeniden 
eğitime kazandırılma-
sından dolayı sevinci-
ni dile getiren Lilova, 
ilk önce bunun çok zor 
olduğunu, ancak tüm 
ebeveynlerin anaokulu 
binasını inşa etmek için 
emek ve para konusun-
da yardımcı olduklarını 
anlattı. Lilova, ilk başta 
çocuk eğitim kurumun-
da ve iki şubesinde 
40’ar çocuğun yetiştiril-
diğini ifade etti.
Mir Aanokulu Müdürü 

Maya Petkova, ”Bugün 
çocuk eğitim kurumun-
da kreş ve anaokulu 
gruplarında yer alan 2 
- 7 yaş arası 150 çocuk 

yet i ş t i r i l i yor ” 
dedi.  Müdür, 
belediye yöne-
t imine, proje 
tasarımcılarına, 
müteahhitlere 
ve ebeveynlere 
teşekkürler ini 
sundu.
Proje yönetici-

si olan Belediye 
Başkan Yardım-
cısı Müh. Katya 
Mitovska, proje 
ve müteahhit-
le r  hakkında 

daha fazla bilgi verdi. 
Müteahhit firmanın ça-
lışmalarından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Müh. Mitovska, beledi-
yenin daha 10 yıl önce 
anaokulunu yenilemeye 
yönelik bir proje hazırla-
dığını ve bunun sadece 
kaynak yetersizliğinden 
gerçekleştirilmediğini 
anımsattı.
Resmi açılıştan sonra 

konuklar ve ebeveynler 
tamamen yenilenen ço-
cuk eğitim kurumunu ve 
yeni kurulan spor salo-
nunu gezme fırsatı bul-
dular.
             Kırcaali Haber

Yeni eğitim ve öğretim 
yılı törenle başladı

Çernooçene ( Yen ipazar)  i l çes inde yen i 
eğ i t im ve  öğ re t im y ı l ın ın  baş ında  yak-
laşık 60 minik okula i lk defa ayak bastı. 
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, 
500’den fazla öğrencinin okuduğu Çernooçene 
ilçe merkezindeki Hristo Smirnenski Lisesinde dü-
zenlenen okul açılış törenine konuk oldu. Tören, 
Bulgar bayrağının kaldırılması, milli marşın çal-
ması ve okul bayrağının karşılanmasıyla başladı. 
Okul müdürü İvan Stoykov, yaptığı konuşmada öğren-
cilere ve öğretmenlere başarılı bir ders yılı diledi. En 
heyecanlı olanlar birinci sınıf öğrencileri ve onların ebe-

veynler iydi. 
B e l e d i y e 
Başkanı Ay-
dın Osman, 
tüm öğren-
c i le r i ,  öğ -
retmenler i , 
ebeveynler i 
ve konukları 
yeni eğit im 
ve öğret im 
yılının açılı-

şından dolayı tebrik etti. Eğitimin, Çernooçene Bele-
diyesinin temel önceliği olduğunu vurguladı. Belediye 
Başkanı, ”Bu eğitim öğretim yılının sonunda liselerden 
mezun olan öğrenciler arasından yükseköğretim ku-
rumlarında bazı uzmanlık alanlarında eğitim veren bö-
lümlere kabul edilenlere burs vereceğiz” diye açıkladı. 
Aydın Osman, Çernooçene Belediyesi tarafından hibe 
desteği almaya hak kazanan 2014-2020 dönemine 
ilişkin Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsa-
mındaki Hristo Smirnenski Lisesi binasının modernize 
edilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına ve bahçe 
düzenleme çalışmalarına yönelik projenin uygulan-
masından sonra yeni eğitim ve öğretim yılından itiba-
ren öğretmenlerin, yardımcı personel ve öğrencilerin, 
enerji verimliliği ve eğitim ortamının işlevselliği için 
en yüksek Avrupa standartlarına ulaşıldığını hissedi-
yor olacaklarını ifade ederek, katılımcıları sevindirdi. 
İlçede birleştirilmiş sınıflar ve öğrenci sayısı az 
olan sınıfların finanse edilmesi için belediye bütçe-
sinden 200 bin leva ilave finansman sağlanacak. 
Çernooçene Belediye Meclisi, yeni eğitim ve öğ-
retim yılında devlet tarafından koruma altına 
alınacak okulların ve merkezi okulların listesi-
ni Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın onayına sundu. 
Belediye Başkanı Aydın Osman, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Merkez Konseyi tarafından 
sağlanan kaynaklarla okullara dağıtılmak üzere 
uzun yıllar beklenen yeni Türkçe ders kitapları-
nın basıldığını bildirdi. Aydın Osman, ”Çernooçe-
ne ilçesinde 1-7.sınıflarda okuyan tüm öğrenci-
ler ana dili Türkçe dersini okuyor” diye konuştu. 
Paniçkovo (Çanakçı), Gabrovo (Gabra), Lyaskovo 
(Pındıcak) ve Komuniga (Kuşallar) köylerindeki il-
köğretim okulların koruma altına alınması, Paniçko-
vo, Gabrovo ve ilçe merkezindeki Hristo Smirnenski 
Lisesi’nin merkezi okul statüsü verilmesi önerildi. 
Belediye yeni eğitim ve öğretim yılında da öğrencilerin 
okula, çocukların ve anaokullara ulaşımı ve okul ye-
mekhanesi için finansman sağlayacak.
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Spinner Bulgaria Şirketi, Kuklen’de fabrika kuracak
Türk ve Alman serma-

yeli “Spinner Bulgaria” 
adlı konsorsiyum, Kuĸlen 
Sanayi Bölgesinde metal 
işleme makineleri üretimi 
için fabrika kuracak. Filibe 
kentinde kurulan Spinner 
Bulgaria LTD Şirketi’nin 
%50’si Türk Avcı CNC 
Makine Pazarlama ÀŞ. 
şirketine diğer yarısı ise 
Alman Spinner firmasına 
aittir.

Fabrika 25,301 dekarlık 
alanı kaplayacak, toplam 
inşaat alanı 9,335 dekar 
büyüklüğündedir. Yatırım 
projesi, sayısal olarak 
kontrol edilen metal işle-
me makineleri üretilecek 
tesisin inşaatını ve dona-
nımını içeriyor. Fabrika 
ürünleri, Bulgaristan pa-
zarından başka Alman-
ya, Türkiye, Yakın Doğu, 
Güney ve Kuzey Amerika 
pazarlarında da satılacak.

Devlet, Spinner Bulga-
ria Ltd.Şirketi’nin yatırım 
projesinin yürütüldüğü 
Filibe ilinde yer alan Kuk-
len sanayi ve ticaret böl-
gesinde yol altyapısı ve 
sokak kanalizasyon inşa-
atı için 2019 yılı Ekonomi 

Bakanlığı bütçesinden 
Kuklen belediyesine kat-
ma değer vergisi (KDV) 
ile birlikte 313 469 levaya 
kadar finansman sağla-
yacak. Maliyeti 10 milyon 
leva olan yatırım projesiy-
le yaklaşık 100 istihdam 
yaratılması öngörülüyor. 
Yatırımcı, projeyi gerçek-
leştirmek için Yatırımları 
Teşvik Kanunu çerçeve-
sindeki teşvik tedbirlerine 

başvurdu. Teşvik tedbir-
leri kapsamında teknik 
altyapı elemanlarının in-
şası için de maddi destek 
veriliyor.

Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov, Belediye 
Başkanı Maria Belçeva 
tarafından temsil edilen 
Kuklen Belediyesi ve Şir-
ket Müdürü Fatma Kaya 
tarafından temsil edilen 
Spinner Bulgaria Şirke-

ti ile mülkün yakınındaki 
“Kapsida” adındaki yerde 
ilçe altyapı elemanlarının 
inşası için sözleşmeler 
imzaladı. İnşa edilecek 
yeni altyapı Kuklen Be-
lediyesine ait olacak ve 
Kuklen Sanayi ve Ticaret 
Bölgesi'ndeki tüm işlet-
meler, çalışanları, teda-
rikçileri ve müşterileri 
tarafından kullanılacak. 
Yeni altyapının inşaatı, 

sanayi alanındaki mevcut 
işletmelere ve yeni yatı-
rımcılara hizmet vererek 
karayolu trafiğini destek-
leyecek.

Bakan, imza töreninde 
yaptığı konuşmada böl-
genin altyapı güvenliğinin 
iyileştirilmesi yeni yatırım-
lar için onu daha cazip 
hale getireceğini ve böl-
genin iyi gelişmesine yar-
dımcı olacağını vurguladı. 
Karanikolov,” Bulgaristan, 
üretim destinasyonu ola-
rak çekicilik bakımından 
önde gelen ülkelerden 
biri haline geldi. Hükümet, 

ülke genelinde altyapı ve 
sanayi bölgeleri oluştura-
rak yatırımcılara yardımcı 
olmaya devam edecek” 
diye konuştu.

Alman Spinner firma-
sı 1949 yılında Münih 
şehrinde yedek parça 
tedarikçisi olarak kurul-
muştur. Şirketin haliha-
zırda Münih, Stuttgart ve 
İstanbul’da 3 üretim tesisi 
ve toplam 550 çalışanı 
bulunmaktadır. Ürünleri-
nin yüzde 60’nı 6 kıtada 
yer alan 60’tan fazla ül-
keye ihraç etmektedir.

            Kırcaali Haber

Kırcaali hastanesine önemli bağış
Kırcaali Dr. Atanas Da-

fovski Hastanesi İcra 
Müdürü Prof. Dr. Todor 
Çerkezov, “Türkiyeli iş in-
sanı Ömer Durmuşoğlu, 
hastanemizin Ortopedi ve 
Travmatoloji Bölümü’ne 
yeni bir bağış yaptı. Hayır-
sever iş insanı, hastane-
ye kapsamlı hasta bakımı 
için gerekli olan ilaç, tıbbi 
ürün ve pansumanlar için 
bir konteyner bağışladı” 
diye açıkladı.

Prof. Dr. Çerkezov,  
”Konteyner Ortopedi ve 
Travmatoloji Bölümü’nde 
görevli hemşire ve dok-
torların günlük çalışmala-
rında kullanılacak. Çünkü 
konteyner dezenfeksiyo-
na izin veren özel mal-
zemeden yapıldığı için 
kompakttır. Bu konteyner, 
uzman sağlık ekiplerinin 
çalışmalarına eşlik ede-
cek. Hastaların kapsamlı 
bir şekilde tedavi edilme-
sini sağlamak için gerekli 
tüm ilaçları, tıbbi ürünler, 
sarf malzemeleri ve pan-
sumanları içerecektir. 
Böylece bahsettiğim bu 
bileşenlerin hepsi hasta-
ne odalarına tek tek da-
ğıtılmayacak veya hasta 
bakımı geciktirilmeyecek” 
dedi.

Hastanenin Yönetim 
Kurulu Başkanı Feyzi 
Bekir’in aracılığıyla ya-
pılan bağışa Ortopedi ve 
Travmatoloji Bölümü’nde 

son derece büyük ihtiyaç 
duyuluyordu.

Ortopedi ve Travmato-
loji Bölümü Başkanı Dr. 
Ognyan Georgiev, şunla-
rı kaydetti: “Öncelikle bize 
yardımcı olduğu için Fey-
zi Bekir’e ve bağışı yapan 
Ömer Durmuşoğlu’na te-
şekkür etmek istiyorum. 
Bunun, Ortopedi ve Trav-
matoloji Bölümü’nün faa-
liyetleri için gereken çok 
değerli bir araç olduğunu 
belirtmem gerekir. Çok 
zamanında yapılan bu 
bağışla çok gerekli olan 
bir şey sağlandı”.

Dr. Georgiev, “Ne yazık 
ki, Bulgaristan'daki nere-
deyse tüm hastanelerde 
durum böyledir. Bu tür 
iş insanlarına, herhangi 
bir şekilde yardımcı ola-
bilecek imkanlara sahip 

insanlara ihtiyacımız var. 
Amacımız, tamir ihtiyacı 
olan tüm bölümleri tamir 
etmektir. Yardım etmek 
isteyen iş adamlarına 
seslenmek istiyorum-bu 
tür bağışlara açığız” dedi.

Prof. Dr. Çerkezov, 
”Hastaneyi yenilemek 
ve bakımın kalitesini ar-
tırmak için belirlediğimiz 
program kademeli olarak 
uygulanmaktadır. Ancak 
hepimiz iyi biliriz ki bu 
sadece hastanenin kendi 
kaynaklarıyla yapılamaz. 
Sağlık Bakanlığı bütçesin-
den sağlanan fonlar yeter-
li değil. Bu yüzden bağış-
ları, özellikle iş dünyasını 
temsil edenlerin yaptığı 
bağışları memnuniyetle 
kabul etmekteyiz. Çünkü 
onlar yaptıkları yatırımın 
ve hastaneye yaptıkları 

bağışların sadece sosyal 
bir jest olmadığının ve her 
bir durumda vatandaşla-
rımızın yaşam kalitesinde 
bir iyileşmeye yol açtığı-
nın farkındadırlar” diye 
belirtti.

Ömer  Durmuşoğ lu, 
”Hastanenin boya badana 
çalışmalarına ihtiyacı var 
ve bu süreçte yer alaca-
ğız” diye ifade etti. Hayır-
sever iş insanı, “Hastane-
nin durumunu gördüm ve 
yardım etmeye karar ver-
dim. Ben bir iş adamıyım 
ve yardımımla biraz daha 
iyi görünmek için hasta-
neye yatırım yapıyorum. 
Hastanenin boya badana 
çalışmalarına ihtiyacı var 
ve bu süreçlere katılmak 
için elimizden gelenin en 
iyisini yapacağız” dedi.

Hasan Azis, birinci sınıf 
öğrencilerini hediyelerle 

sevindirdi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 

Doğu Rodoplar bölgesinde en büyük okul olan 
Petko Raçov Slaveykov Lisesi’nde düzenlenen 
yeni 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış töreni-
ne konuk oldu. Belediye Başkanı, törende yaptığı 
konuşmada, “Yeni eğitim öğretim yılının başlama-
sından dolayı en içten tebriklerimi kabul edin. Bu-
gün, umut ve güven dolu aydın ve görkemli bir gün. 
Okulun ilk günü, okula atılan ilk adım her za-
man hayatımızın en heyecan verici günleriy-
le ilgili en unutulmaz hatıralardan biri olacak-
tır, çünkü her şey bilgi ile başlar” diye ifade etti. 
Belediye Başkanı, birinci sınıf öğrencilerine okulla-
rına ilk adımı güvenle atmalarını diledi, çünkü okul 
kendi ifadesine göre onları birçok mutlu günlerin ve 
yıllarca sürecek bilgi yolculuğunun beklediği ikinci 
evleri olacaktır. Tüm öğrencilere memnuniyet ve mut-

luluk getirecek daha yüksek başarılar ve notlar diledi. 
Öğretmenlere çabalarını sürdürmelerini, sabırları-
nı esirgememelerini, ebeveynlere ise çocuklarının 
Bulgaristan'ın aydınlık geleceği adına okul yaşa-
mının ayrılmaz bir parçası olmalarını temenni etti. 
Tören, Bulgar bayrağının kaldırılması, milli marşın 
çalması ve okul bayrağının karşılanmasıyla başladı. 
Petko Raçov Slaveykov Lisesi Müdürü Milko Bag-
dasarov, yeni eğitim öğretim yılına sembolik ola-
rak okul zilini çalarak start verdi. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının açılış töreninde hazır bulunan resmi 
konuklar arasında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis’ten başka, Kırcaali Arda futbol takımın-
da oynayan Brezilyalı futbolcu Lucas William ve 
plaj voleybolcusu Neven Neşev’in yanı sıra Kırca-
ali Bölge Eğitim Müdürlüğü’nün temsilcileri yer aldı. 
Yeni 2019-2020 eğitim öğretim yılının başın-
da 160 minik , okula ilk defa ayak bastı. Bazı 
birinci sınıf lara konuk olan Belediye Başka-
nı Müh. Azis, poğaça ve bal ile karşılandı. 
Belediye Başkanı onlara ve ilçede okula ilk adımını 
atan toplam 690 miniğe kendi imzaladığı tebrik me-
sajının yer aldığı kitap ve okul kırtasiye setleri hediye 
etti.
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Başbakan Borisov Peştera’da: Bulgaristan’da 
her gün yeni fabrikalar açılıyor

Başbakan Boyko Bori-
sov, Peştera kasabasında 
Biovet Şirketinin yeni far-
makoloji tesisinin açılışına 
katıldı. Borisov, açılış tö-
reninde yaptığı konuşma-
da, ”Her gün, gün arası 
yeni fabrikalar açılıyor. 
Bu nedenle Avrupa dur-
gunluk içinde olmasına 
rağmen, biz % 3'ten daha 
fazla ekonomik büyümeyi 
sürdürüyoruz” diye kay-
detti.

Proje, yüksek vasıf lı 
işçiler ve mühendisler, 
biyologlar, kimyagerler 
gibi uzmanlara 200 kişiye 
istihdam sağlayacağı için 
dağlık olan Rodop Dağla-
rı bölgesinin kalkınması 
için büyük önem taşıyor. 
Toplam yatırım, 2 yıldan 
daha kısa bir süre içinde 
gerçekleşen 150 milyon 
avro tutarındadır.

Yeni tesisin açılışı, 12 
Ocak 2018’de Avrupa Bir-
liği (AB) Konseyi Bulgaris-
tan Dönem Başkanlığı’nın 
başlamasından sonra 
Biovet Şirketi ile Avrupa 
Yatırım Bankası (EIB) 
arasında Avrupa Yatırım 
Planı Programı kapsamın-

da 100 milyon Euro tuta-
rında bir kredi anlaşması 
imzalanmasından sonra 
mümkün oldu. O zaman 
yapılan imza töreninde 
Avrupa Komisyonu’nun 
eski Başkanı Jean-Clau-
de Juncker ve Başbakan 
Boyko Borisov hazır bu-
lunmuşlardı.

Başbakan Borisov, ”Bu 
tesis yüksek teknolojili, 
ücretler iyi, umarım za-
manla daha da iyi ücret 

ödenir” diye kaydetti. Bo-
risov, yatırım tutarının 40 
milyon levalık kısmının 
ekolojik üretim için öngö-
rüldüğünü ve fabrikanın 
atık su arıtma tesisinin en 
modern şekilde yapıldığını 
vurguladı.

Başbakan, ”Yatırımcı 
bulmanın zor olduğu böl-
gelerde ekonominin bu 
şekilde gelişmeye devam 
etmesi çok önemlidir. Bu 
nedenle bu belediyeleri 

destekliyoruz- yolları, köp-
rüleri, binaları gördünüz” 
diye konuştu.

Peştera’da farmakoloji 
tesisi projesi, Huvephar-
ma Şirketinin küresel pa-
zarlarda faaliyet gösteren 
AB merkezli bir ilaç şirketi 
olarak büyüme stratejisi-
nin bir parçasıdır. Avrupa 
Yatırım Bankasının deste-
ği, şirketin Bulgar üretimi-
ne yönelik ve araştırma-
geliştirme yatırımlarına 

hız vermesini sağladı. 
Yeni tesiste endüstriyel 
hayvansal üretim için 
yem katkıları, enzimler, 
probiyotik ve bitmiş dozaj 
formları üretilecek.

Fermakoloji tesisinin açı-
lış töreninde Başbakan 
Borisov ile birlikte Maliye 
Bakanı Vladislav Gora-
nov, Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov ve Çevre ve 
Su Bakanı Neno Dimov 
da hazır bulundu.

Borisov, Peştera’daki 
törende yaptığı konuş-
mada ülkemizdeki tüm 
öğrencilerin, öğretmen-
lerin ve üniversite hoca-
larının ilk okul gününü 
tebrik etti. Başbakan, 
”Bulgar istan'da Wİ-Fİ 
bağlantısı olmayan bir 
sınıfımız yok - her yerde 
internet var. Bu bakımdan, 
Avrupa'da ilk sıralarda yer 
alıyoruz” dedi.

            Kırcaali Haber

BNR çalışanları, radyoda yaşanan kriz 
suçlularının cezalandırılmasını istedi

Bulgaristan Ulusal Rad-
yosu (BNR) çalışanları, 
basına yaptıkları açıkla-
mada, BNR Genel Mü-
dürü Svetoslav Kostov’un 
istifasını ve basın kurulu-
şunda yaşanan kriz suçlu-
larının cezalandırılmasını 
istediklerini bildirdi.

G a z e t e c i  S i l v i y a 
Velikova’nın BNR Ho-
rizont Programı kapsa-
mında sabah kuşağında 
yayınlanan “Herkesten 
Önce” programının su-
nucusu ve mahkeme mu-
habiri olarak görevinden 
alınması için girişimden 
kaynaklanan skandalın 
patlak verdiği bir sırada 
bugüne kadar görülme-
miş bir biçimde 5 saat ke-
silmesinden sonra BNR 
ağır bir krizle karşı kar-
şıya kaldı. Gazeteci Sil-
viya Velikova, savcılığın 
çalışmalarına ve şimdilik 
tek Başsavcı Adayı İvan 
Geşev’e karşı eleştirel 
tavrıyla biliniyor.

BNR Horizont Progra-
mı Yayın Kurulu üyeleri, 
Elektronik Medya Kurulu 
üyeleriyle yaptığı görüş-
mede BNR Genel Müdürü 
Svetoslav Kostov’un isti-

fasını istedi. Silviya Veli-
kova, onu desteklemek 
için görevinden istifa eden 
BNR Horizont Programı 
Baş Editör Yardımcısı Da-
niela Kyosovska ve başka 

BNR Horizont Progra-
mı Yayın Kurulu üyeleri, 
Kostov’un Velikova’nın ya-
yından alınması için bas-
kı uyguladığını anlattılar. 
BNR Genel Müdürüne de 
Velikova’yı görevden al-
ması için baskı yapıldığı 
anlaşıldı. SEM gerçek-
leştirdiği kısa oturumda 
kimin BNR Genel Mü-
dürüne baskı yaptığının 
açıklığa kavuşturulması 
için savcılığa başvurma 
kararı aldı.

40 radyo çalışanının im-

zaladığı bildiride şu ifade-
ler yer aldı: “Sıra dışı, uç 
bir karar olan Devlet Milli 
Güvenlik Ajansı (DANS) 
ve savcılığın da soruştur-
maya dahil edilmesi, açık 

bir şekilde şimdiye kadar 
görülmemiş yayın kesinti-
sinin teknik nedenlerinin 
olmadığını ve devlette 
ve kamu medyasında ya-
şanan kaosun, yönetim 
hatalarının, yetersizliğin 
ve BNR Genel Müdürü-
nün sorumsuz tutumu-
nun doğrudan bir sonucu 
olduğunu kanıtladı. BNR 
yönetimi, profesyonel ca-
miaya ve halka bu büyük-
lükteki bir kamu medya-
sının onlara emanet edi-
lemeyeceğini ve emanet 

edilmemesi gerektiğini 
açıkça gösterdi”.

Açıklama şöyle devam 
ediyor: “BNR Genel Mü-
dürü, BNR Yönetim Ku-
rulu ve seçilmiş görevli-
lerinin ikna edici olmayan 
yönetici deneyiminin bir 
sonucu olarak yönetsel 
çaresizlik, saygısızlık, 
onursuz davranış, mesle-
ki standartların değiştiril-
mesi, farklı kuşaklardan 
radyo gazetecileri olarak 
bizler için basın kurulu-
şuna yönelik bir hakaret-
tir ve bu durum bizlerde 
kamu medyalarının kaderi 
ve mesleğimiz konusunda 
endişe uyandırdı”.

Radyo gazetecileri, BNR 
Genel Müdürü ve BNR 
Yönetim Kurulu’nun istifa 
etmesinde ısrar etti. SEM 
üyeleri, BNR ve Bulga-
ristan Ulusal Televizyonu 
(BNT) müdürlerinin seçi-
mine ilişkin daha yüksek 
kriterler uygulanmasını 
talep ettiler. Ayrıca millet-
vekillerin yetkili makamla-
rın sonuçlarına dayanarak 
BNR’de yaşanan olayın 
suçlularından hesap so-
rulmasını istediler.

             Kırcaali Haber

Momçilgrad’ın tüm köylerinde 
su sorunu çözüldü

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, ilçenin tüm yer-
leşim yerlerinin su sorununu çözmeyi başardı. Su so-
runu çözülen son beş köyde yeni içme suyu sondaj 
çalışmaları yapıldı. Bu köylerde yaz aylarında su rejimi 
uygulanıyordu. Vryalo (Taşkınlar) ve Tatul (Aacıoluk) 
köylerinde su temini için pompalar monte edildi.

Bagryanka (Boyacılar), Pleşintsi (Keloğlanlar) ve 

Gorna Çobanka (Edirhanlı) köylerine de su pompaları 
monte edilecek.

Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, ”Açılan 
su kuyularından elde edilen su akış miktarı yeterlidir ve 
yaz aylarında su temini ile ilgili herhangi bir problem 
yaşanmayacak. Yıllarca pek çok sakinin yaşadığı bir 
soruna kalıcı bir çözüm bulduk” diye kaydetti.

Emekli maaşları, 2020’de 
en az % 6 oranında artacak 

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov, 
Ulusal Mecliste ilgili komisyon tarafından dinlendikten 
sonra basına yaptığı açıklamada, “Emekli aylıkları, 1 
Temmuz 2020’den itibaren en az % 6 oranında arta-
cak” dedi.

Bakan, ”Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) verilerine 
göre, ortalama sosyal güvenlik gelirlerinde artış, üç 
yıllık mali plan çerçevesinde öngörülen artış oranı-
nın yükseltilmesine temel oluşturmaktadır. Herhangi 
somut bir rakam söylemeden 1 Temmuz 2020’den 
itibaren emekli aylıklarının öngörülenden daha yük-
sek oranda-yüzde 6’dan fazla artmasını beklediğimizi 
söyleyebilirim” dedi, ancak kesin oranın daha sonra 
netleşeceğini belirtti.

Bakan, ”Bu hükümetin görev süresinde asgari üc-
retin artış oranında öngörülebilirlik ve netlik var” diye 
izah etti.

Petkov, ”Asgari işçi ücreti önümüzdeki yıl 610 levaya 
yükseltilecek. Sendikalar her zaman asgari ücretin 
daha yüksek oranda artmasını istemektedir. İşveren 
kuruluşları ise asgari ücretin artmaması gerektiğine 
inanmaktadır. Bu tartışma, asgari ücretin bağlı olduğu 
faktörler ve nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda 
netlik kazanana kadar devam edecek” dedi.



  Kırcaali Haber 802 Ekim 2019

    02 Октомври  2019     (Сряда)     Година: XIII       Седмичен вестник за актуални новини     Брой: 489      Цена 1 Лв. 

КЪРДЖАЛИХАБЕР

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Sorumlusu: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye MÜMÜN; Nilgün APTİ;  Adres: Kırcaali, 6600, 
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com    GSM.: +359 887 53 40 41      ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Pедактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие МЮМЮН, Нилгюн АПТИ  Адрес на редакцията: Гр. 
Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД;  Кат. № 2454; год. абонамент: 50,00 лв.   

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Filibe’deki Osmanlı Eserleri
Avrupa'nın 2019 Kültür Baş-

kenti olarak pek çok kültür sa-
nat etkinliğine ev sahipliği ya-
pan Plovdiv (Filibe) kentinde en 
önemli etkinliklerden biri olan 
“Geceyi Sakla” başlığıyla dü-

zenlenen Müze ve Galeri Gece-
si münasebetiyle Filibe'de yaşa-
yan farklı etnik topluluklara ait 
turistik yerler haritası hazırlandı.

Türk topluluğuna ait Cuma 
Camii, İmaret Camii, Taşköprü 
Camii, Mevlevihane, Çifte Ha-
mam, Yeni Hamam, Saat Kulesi 
ve Sarı Mektep’i içeren ilginç bir 
tur programı sunuyoruz.

Ortak Dünya: Çok Etnikli 
Otostopçunun Rehberi

“Galaksinin batı sarmal ko-
lunun ucunda haritada işaret-
lenmemiş ve nadiren ziyaret 
edilen uzakta bir yerde küçük, 
göze çarpmayan sarı bir güneş 
bulunuyor”. Bu sözlerle ünlü bir 
otostopçunun galaksi rehberi-
ne giriyoruz. Herkes Douglas 
Adams'ın elektronik saatleri 
sevmediğini biliyor, bu yüzden 
Filibe kentinde yaşayan dört 
topluluğa ait yerleri gezmek için 
kendimize zaman ayırıyoruz.

Çok etnikli otostopçunun kent-
teki güneş sisteminde gezisi 
şunu gösterir ki, her bir Filibe 
galaksisinde komşuların parlak 
izler bıraktığı yerler var. Yerçe-
kimi sayesinde bağlı olduğumuz 
normal rotaların dışında başka 
yerlerden misafirperver insanlar 
var. Antik kentin çok dilli olması 
kaçınılmaz - antik hikayeler her 
zaman farklı dillerde anlatılacak 
birçok varyantta bulunur. Bütün 
bu parçalar tek bir Filibe’ye işa-
ret eder - ortak, çok katmanlı ve 
renkli. Her bir galaksinin yer al-
dığı alanın en az % 90'ı karanlık 
maddedir. Gece gözü mercek 
projektörü, aydınlatılması gere-

ken yerleri ve insanları aydınla-
tır. Panik yok. Önemli noktalar 
haritada zaten işaretlenmiştir.

Türk Topluluğu
Bulgaristan, beş yüzyıl boyun-

ca Osmanlı İmparatorluğu'nun 

bir parçası olmuştur, bu yüzden 
Filibe’nin görünüşünü oluşturan 
dikkat çekici doğu mimarisinin 
özelliklerini taşıyan yapılar var-
dır. Bugün kentin içerisinde yer 
alan yerlerin birçoğu, söz da-
ğarcığının ayrılmaz bir parçası 
olan Türkçe isimlerini taşıyor. 
On altıncı yüzyılın sonundan 
kalma Saat Kulesi, o zaman-
dan beri korunmuş en eski ya-
pılardan biridir. Uzun zamandan 
beri Danov Tepesi olarak değiş-
tirilmiş olmasına rağmen Saat 
Kulesi’nin bulunduğu tepe, Türk-
çe “Sahat Tepe” adıyla anılır.

Kuşkusuz ülkedeki en iyi res-
tore edilmiş Osmanlı binaların-
dan bazıları Filibe’de bulunur ve 
çoğu tarihi kültür anıtları listesi-
ne alınmıştır: Cuma Camii, İma-
ret Camii, Derviş Camii, Kurşun 
Han, Çifte Hamam, Saat Kulesi, 
Sarı Mektep, Lamartine Evi vb.

1433 ve 1436 yılları arasında 
inşa edilen Cuma Camii olarak 
da bilinen Murat Hüdavendigar 
Camii'nin kentte Osmanlı mi-
marisine sahip en eski korun-
muş bina olup Balkanlar'da en 
büyük camilerden biridir. Yapı-
nın cephesi yüzyıllar boyunca 
değişmiştir, ancak 15. yüzyıl-
dan kalma tipik tuğla süslemeli 
yüksek minaresi, binanın kuzey-
doğu ucundan kentin üzerinde 
yükselmeye devam etmektedir. 
Orada her zaman biriyle görüş-
mek için bekleyen birileri bulu-
nur.

Meriç Nehri'nin sol kıyısında 
Lala Şahin Köprüsü'nün yakı-
nında 15. yüzyıl ortalarında inşa 

edilen İmaret (Şehabettin Paşa) 
Camii bulunuyor. Şahabettin 
İmaret Camii, camii, medrese, 
hamam, yoldan geçen tüccarları 
ve mallarını barındıran bir han, 
muhtaçlara bedava yiyecek 

verilen bir aşevi ve Şehabet-
tin Paşa'nın gömülü olduğu bir 
mezar (türbe) içeren çok işlevli 
bir komplekstir. 1911 tarihli Eski 
Eserler Yasası, İmaret Camii’ni 
ve türbeyi yıkılmaktan kurtarır, 
cami 20. yüzyılda yavaş yavaş 
restore edilmiştir 1989'dan son-
ra ibadet yasağı kaldırılmıştır. 
Eski Orta Mesar Mahallesi’nde 
bulunan Taşköpru Camii'nin de 
benzer bir kaderi var. Geçen 
yüzyılda burada deri deposu, il-
köğretim okulu ve bir ev bulunu-
yormuş. 1944'ten sonra cami bi-
nası devletleştirildi ve 1989'dan 
sonra restore edildi ve bir resto-
rana dönüştürüldü. Cami, 2017 
yılı itibariyle Filibe Müslümanları 
Encümenliği’ne aittir.

Nikola Alvadjiev’in “Plov-
div Havadisi” isimli kitabında 
Mevlevihane’nin (Mevlevi tekke-
si) tarihi hakkında bilgiler yer alı-
yor. Mevlevi dervişlerinin hücre-
leri, daha 1365'te inşa edilmiştir, 
cami 1940'ta yıkılmıştır. Sosya-
lizm döneminde mevlevihane-
den kalan kısım, lokanta olarak 
kullanılmıştır. Tabii ki, tüm çekici 
binalar yiyecek içecek mekanı 
olarak kullanılmamıştır.

Çifte Hamam, bugün en sev-
diğimiz çağdaş sanat galerile-
rimizden biri olarak kullanılıyor. 
Çifte Hamam, İsmail Bey tara-
fından 1461 ve 1479 yılları ara-
sında inşa edilen Çifte Hamam, 
erkekler ve kadınlar için iki bö-
lümden oluşuyormuş.

İlginçtir ki, İstanbul'daki mer-
kezi yönetim, 1868 yılında Sarı 
Mektep olarak bilinen Aziz 

Kiril ve Metodiy Piskoposluk 
Okulu’nun inşaatına maddi 
destek vermiştir. Bedel’i askeri 
vergisinden elde edilen gelirler 
bu amaç için kullanılmıştır - iki 
yıl boyunca toplanan vergi bir 
eğitim kurumuna yatırılmıştır. O 
zaman pek çok insan okulun in-
şaatı için para bağışında bulun-
muştur. Okul binası şimdiki Fili-
be Prof. Dr. Asen Diamandiev 
Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar 
Akademisi olarak kullanılmakta-
dır. Burada bulunan anıt taşında 
hem Bulgarca hem Türkçe şöyle 
bir yazı mevcut: “Maarife büyük 
önem veren ve bilim ve adaletin 
koruyucusu olarak bilinen Ma-
jesteleri Sultan Abdul Azis…” 

Yazının kalan kısmı bina ziyaret 
edilerek yerinde okunabilir.

İ l g i n ç  b i r  g e r ç e k  k i , 
Bulgaristan'ın 500 yıllık Osmanlı 
egemenliğinden kurtuluşun-
dan sonra bugün yıkılmış olan 
Hünkar Hamamı binası, Doğu 
Rumeli Bölge Meclisine teslim 
edilmiştir. İvan Vazov’un yazdı-
ğı "Hamamcı Adayı" hikayesi, 
o dönemin ruhunu yansıtıyor. 
Alman fotoğrafçı Otto Rudolph, 
1923'te hamamın yıkılış görün-
tülerini çekmiştir. Fakat Türk 
topluluğuna ait haritada işaret-
lenen yerleri gezerken edine-
ceğiniz izlenimlerin yerini hiçbir 
şey tutamaz.

                      Kırcaali Haber


