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Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri
Prenslik Dönemi ( 1878 - 1908 ) Türkler, yaklaşık bin
yıldır Balkanlarda yaşamaktadır. XVI. yüzyılda Bulgaristan
nüfusunun büyük bir kısmını Müslüman Türkler teşkil
ediyordu. Bulgaristan Türkleri, genelde Osmanlı döneminde
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden Rumeli’ye gitmiş
yörüklerden oluşmaktadır.
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Ömer Lütfi Kültür Derneği, Bahar Konserlerine Başlıyor
Sebahat AHMET

Kırcaali’de Türk kültürünü yaşatan ve geliştiren en büyük kültür
ocağı olan Ömer Lütfi
Kültür Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 28.04.2011
tarihinde Belediye Kültür Evi salonunda büyük
konser düzenliyor. Türk
halk oyunları ve türküleri, çocuk bayramına
adanmış şiirlerin okunacağı konserde, Dernek
çatısı altında faaliyet
gösteren yaklaşık 100
çocuk ve genç yer alacak. Konu ile ilgili Kırcaali Haber gazetesine

açıklama yapan Dernek
Müdürü Sayın Müzekki
Ahmet şunları söyledi:

“Türkiye’de büyük bir
coşkuyla kutlanan 23
Nisan çocuk bayramını

Kırcaali’de de kutlama
kararı aldık. 28 Nisan
akşamı saat 19,00 Kır-

Eski Cumhurbaşkanı Dr. Jelev: “AB, Türkiye’ye muhtaç”
Bulgaristan’ın demokratik seçilen birinci Cumhurbaşkanı Jelü Jelev,
Plovdiv Üniversitesinin
Kırcaali Şubesinde üniversiteliler ve kamu karşısında çağdaş siyasette büyük problemleri ele
alan konferans verdi. O,
geçen asrın büyük olaylarını inceledi ve bu asrın
perspektiflerine değindi.
Katılanlar, Jelev’e gün-

Jelü Jelev
demde olan sorunlar

a

Bulgaristan göçmeni Sulhi Baykal dünyada en büyük presi üretti
Sayfa 3’te

üzere soru sorup, cevap
alma imkanı buldular.
19 9 0 -19 97 dönemi
Cumhurbaşkanı olan
Jelev, basın mensuplarıyla görüşmesinde, Avrupa Birliği’nin genişletilmesini ele aldı. Bunun
Türkiye Cumhuriyeti ile
başlaması gerektiğini
vurguladı. Jelev’e göre,
Türkiye çalışabilir nüfusu ve yüksek seviyede

gelişmiş ekonomisi ile
AB’ne büyük mali kaynak kazandıracak. Jelev,
AB’nin sadece Türkiye’ye
değil, Rusya Federasyonuna da büyük ihtiyacı
olduğunu belirtti. Eski
Cumhurbaşkanı, “AB
bu ülkeleri kabul edip,
güçleşmezse, dünyada ikinci ekonomik güç
haline gelen Çin’e veya
Devamı 5’te

a Bulgaristan’da Belediye Başkanları baskı altında

Sayfa 5’te

a Halaçdereli Ürkiye Nine: “İyi ki, a
çocuklarım bana bakıyor”

Sayfa 4’te

Başmüftülük krizi önceden
planlanmış bir senaryodur
Sayfa 6’da

caali Belediyesi Kültür
Evi salonunda düzenlenecek konsere ilgi çok
büyük. Derneğimizde
çalışan folklor ve müzik
grupları yoğun çalışmalar sürdürüyorlar. Her yıl
olduğu gibi önümüzdeki
Mayıs ayında da Kırcaali bölgesindeki çeşitli
köy ve kasabalarda bahar konserleri düzenleyeceğiz. Profesyonel
seviyede çalışan ekip
üyeleri hiçbir maddi karşılık beklemeden Türk
kültürünü ve geleneklerini bölgemizde yaşatıyorlar. Bu nedenle
kendilerine derneğimiz
adına teşekkür ediyor
ve kültürümüzün sön-

meyen birer meşalesi
olmalarını diliyorum.”
Çocuk Bayramı münasebetiyle T.C. Filibe
Başkonsolosluğu ve
Ömer Lütfi Kültür Derneği aracılığıyla bir çocuk grubu Edirne’deki
Balkan çocuk şenliğine
katılacak.
Sayın Ahmet, 04 Haziran 2011 tarihinde
Kırcaali belediyesiyle
birlikte 3. Ulusal etnik
gruplar festivalinin yapılacağını söyledi. Ülke
çapından yaklaşık 30
folklor ekibinin katılacağı festivalde, Türk folklor ekiplerinin en çok
olması bekleniyor.
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Kırcaali Haber Gazetesi
BENİM HAYALLERİM konulu
kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk asıllı
öğrencilerin arasında anadilleri Türkçeyi sevdirmek ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere:
I. ödül - 50 leva
II. ödül - 30 leva
III. ödül - 20 leva
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
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Osmanlı Döneminde Bulgaristan Türkleri

Prenslik Dönemi ( 1878
- 1908 ) Türkler, yaklaşık
bin yıldır Balkanlarda
ya ş a m a k t a dır. X V I .
yüzyılda Bulgaristan
nüfusunun büyük bir
kısmını Müslüman
Türkler
teşkil
ediyordu. Bulgaristan
Tür kler i, genelde
Osmanlı döneminde
A n a d o l u’n u n ç e ş i t l i
yörelerinden Rumeli’ye
gitmiş yörüklerden
oluşmaktadır. Bu yörük
grupları arasında; Vize
(Hayrabolu olarak
da anılır), Naldöken,
Tanrıdağı ve Karagözler
önemli bir yer teşkil
etmek tedir. Osmanlı
döneminde Anadolu’dan
bölgeye göçen Türkler,
buradak i yer li Tür k
halkla
kaynaşıp
çoğalmışlardır. Böylece
bölgede bir Türk varlığı
oluşmuştur. Hoşgörülü
ve adil Osmanlı yönetimi
altında Bulgarlar, milli
varlık ve kültürlerini
koruyabilmişlerdir.
Osmanlı İmparatorluğu;
A s y a ’d a A n a d o l u ,
Avrupa’da Rumeli ve
ortada başkent İstanbul
jeopolitik dengesi üzerine
k u r u l du ve ya ş a dı.
1876’da Tuna vilayetinin
altı sancağında (Niş
hariç), Türk ve Bulgar
nüfus eşit ve 1.100.000
dolayındaydı. Ber lin
Antlaşması ile Doğu
Rumeli adını alan
bölgede ise 1876’da, 681

bin Türke karşılık 483 bin
Bulgar yaşamaktaydı.
1877-78 Osmanlı-Rus
savaşı esnasında 1
milyon bölge Türkü kanlı
bir şekilde yurtlarından
göçe zorlandı ve
bunlardan yarısı soykırım
ve ağır tabiat şartlarından
ötürü katledildi. Böylece
Osmanlı Tuna eyalet
topraklarında azınlıkta
o lan Bul gar lar a bir
ülke oluşturuldu.
Diğer bir ifade ile Rus
yetkili makamlarınca
da belirtildiği gibi bu
savaş, “bir ırklar ve yok
etme” savaşı olarak
planlandı ve uygulandı.
Çoğunlukta olan Türkler,
beşyüz yıldır yaşadıkları
vatanlarında azınlık
konumuna düştüler. Yine
de Bulgaristan Türklüğü
tamamen ortadan
kaldırılamadı. Örneğin
Ocak 1881’de ülkenin
kuzeydoğu bölgelerinde
hala Türkler, %65’lik
bir çoğunluğu teşkil
ediyordu. Bölge tarım
ara ziler inin %70’ine
sahip olan Türklerin
azınlığa düşürülmesi ile
ekonomik durumları da
kötüleştirildi.
Bölge Rus işgaline
düşmüş ve Berlin
andlaşması ile, Balkan
dağları kuzeyinde bir
Bulgaristan Prensliği
ve güneyinde ise,
Doğu Rumeli Vilayeti
kurulmuştu. Bu iki
bölge yönetimi de

fiilen Bulgarların eline
geç miştir. 93 Har bi
so nr ası Rus asker i
birlikleri bölgeden
çekildikten sonra
B u l g a r l a r, Tü r k l e r e
kar şı tam bir baskı
ve zulüm p o lit ikası
uygulayarak göçe
zorladılar. Binlerce Türk
kurşuna dizilmiş, hamile
kadınlar katledilmiş,
camilere doldurularak
yakılmışlardır. 1883 yaz
ortasından itibaren üç
aylık dönemde 200 bin
Türk, Türkiye’ye geldi.
Bu göçler, 18 8 6 - 9 0
arasında 75 bin, 18931902 arasında 70 bin
olarak sürmüştür. Savaş
sonrası kısmen yaralar
sarılmış ve Türkler bazı
kültürel haklar elde
etmişlerdir. Bulgaristan,
1885’te Balkan Dağları
güneyindeki Doğu
Rumeli vilayetini ilhak
ederek büyümüştür.
1864’de kurulan Tuna
Vilayeti “pilot bölge”
seçilerek Mithat Paşa’nın
yönetimi altında, eğitim
alanında büyük atılımlar
y a p m ı ş ve ü l ke n i n
en ileri bölgelerinden
birisi olmuştu. 1875’te
bu vilayette Türklere
ait; 270 0 ilkokul,
40 or taokul ve 150
medrese bulunuyordu.
A nc ak Osmanlı- Rus
savaşı esnasında Türk
eğitim kurumları yakılıp
yıkılmış ve büyük darbe
yemişti. 1886 yılından
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itibaren Bulgar ist an
Türk eğitimi, yavaşta
olsa bir toparlanma
d ö n e m i n e g i r m i ş t i r.
1894/95 öğretim yılında,
1284 ilk ve 16 orta okul
olmak üzere Bulgaristan
Türklerinin 1300 okulu
faal durumdaydı. Ancak
Türk okulları, devlet
desteğinden yoksun
olduklarından araç-gereç
ve formasyonlu öğretmen
açısından oldukça sıkıntı
içindeydi.
B er lin A nt la ş ması,

özgürlüğünü kısıtlamak
ve Türkleri cahil bırakmak
amaçlanıyordu.
Bulgaristan Prensliğinin
kurulmasından itibaren
Osmanlı-Bulgar
ilişkilerinin odak noktasını
Bulgaristan Türk azınlığı
oluşturmuştur. Osmanlı
yönetimi, soydaşların
hak ve özgürlüklerini,
eğitim durumlarını ve dini
faaliyetlerinin korunması
yönünde girişimlerde
bulunmuştur. 23
Temmuz 1908’de ilan

Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin dini, kültürel ve
eğitim konusundaki hak
ve özgürlüklerini garanti
altına alıyor ve bunların
Bulgar anayasasında
yer alacağını hükme
bağlıyordu. 18 8 4’de
çıkartılan Resmi ve Özel
Okullar Yasası, Berlin
Antlaşması kararları
do ğ r ultusunda Tür k
okullarını özel statüde
sayıyor ve bunların
yönetim ve denetimini
Türk
cemaatine
bırakıyordu. 1891’de
yürürlüğe giren Milli
Eğitim Yasası, Türk
okulları üzerindeki
yerel yönetim yetkisini
ar tır ıyordu. 19 0 8
başında çıkar tılan
İlk ve Or ta Öğretim
Yasası ile, görünürde
Türklere kendi dillerinde
eğitim hakkı verilmekle
birlikte gerçekte eğitim

edilen II. Meşrutiyet
sonrası kaos ortamında
Bulgaristan Prensliği,
5 Ekim 1908’de krallık
ilan ederek Osmanlı
Devletinden ayrılmıştır.
Bu yeni dönemde Bulgar
yönetimi, içte Türkler
üzerinde tekrar baskı ve
dışta ise diğer devletleri
gölgede bırakacak bir
empar yalist politika
uygulamaya başlamıştır.
Osmanlı devleti, 19
Nisan 1909’de Türk ve
Bulgar hükümetlerince
İstanbul’da imzalanan bir
protokol ile Bulgaristan’ın
bağımsızlığını tanıyordu.
Bu protokol; Bulgaristan
Türklerinin Bulgarlarla
eşit haklara sahip olması
ile birlikte özel azınlık
haklarını, eğitim ve dini
hürriyetlerini bir kez
daha güvence ve teminat
altına alıyordu.
19 0 9 ’d a ç ık a r t ıl a n

B u l g a r M i l l i Eğ i t i m
Yasası ile, tüm eğitim
ve öğretim kurumları
bir araya toplanıyor
ve denetimi hükümet
yönetimine bırakılarak
merkezileştiriliyordu.
Bulgar emsallerinden
en az on kat daha
yoksul olan Tür k
okulları, yerel ve genel
yönetimlerden hiç maddi
destek alamıyorlardı.
Ayrıca anılan yasa ile
Bulgar okullarına çeşitli
g e lir g et ir i c i fo nlar
sağlanırken Türk okulları
bundan mahrum edildi.
Amaç; Türk çocuklarını
eğitimsiz ve cahil
bırakmaktı. Bütün bu
olumsuz şartlara rağmen
Bulgaristan Türk eğitimi,
yavaşta olsa bir gelişme
içindeydi. Bulgaristan’da
en fazla Krallık
döneminde Türk basını
canlılık göstermiştir.
Bu dönemde yaklaşık
80 dolaylarında dergi
ve gazete yayın
hayatındaydı.
1909 tarihli İstanbul
protokolüne göre
Bulgaristan’da bulunacak
ve Tür k i ye’nin d e
o n ayı i l e at a n ac a k
Başmüftü, Bulgaristan
Müslümanları üzerinde
büyük denetim ve
kontrol yetkisine haizdi.
Bu yetki; dini, hukuki,
vakıf ve eğitim-öğretim
konularını içermekteydi.
Daha sonra 26 Haziran
1919’da bir müftülük
tüzüğü yürürlüğe
girmiştir. Buna göre,
müftülükler, Bulgaristan
Dışişleri ve Mezhepler
Bakanlığı denetim ve
atama yetkisi altına
gir mek te ve görevli
müftü maaşları devletçe
ödenmektedir.
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Bulgaristan göçmeni Sulhi Baykal, dünyada en büyük presi üretti
Kırcaali’nin “Baykal”
semtinden Bursa’ya
göç eden Sulhi Baykal dünyada en büyük
metal kesme ve bükme presini üretti. Teknoloji mucizesi 920
ton ağır ve 6 bin ton
çaba gösterme gücüne sahip. Yüksekliği
üç katlı binaya değer.
Kaynakçılar temel unsurları 5 000 saatte
birbirine bağlamışlar.
Makine bugünlerde sipariş verilen Amerika
Birleşik Devletleri’nin
Florida kentine götürülüyor. İlginç olan,
makine inşaatçısının
Sofya Teknik Üniversitesi öğrencisi olup,
yine Kırcaalili göçmen
olması.
Türk makine inşaatçılığının gururu Sulhi
Baykal’a ait “Baykal”
şirketi tarafından üretilmiştir. Bu şirket işçilerinin yüzde kırkı ve
mühendislerinin bir
çeyreği Bulgaristan
kökenlidir. Bu yüzden
de Sulhi Baykal makine harikasını Bulgar mühendislerine
tanıtmaya karar verdi. Onunla beraber
“Akyapak” şirketi de
en yüksek başarılarını burada gösterdi.
Makine inşaatçılığı ile
uğraşan Bulgar şirketlerinin tüm ülkeden
temsilcileri Bursa’ya
davet edildi. Bu ziyaret

Sulhi BAYKAL
Bayar Delimehmed’in
yönettiği “Bayar-BG”
şirketi tarafından düzenlendi.
O, Ardino “Avrora”
fabrikasının uzun yıllar şefliğini yaptı, daha
sonra ise “Baykal” şirketinin teknik müdürü
oldu.
Bulgaristan heyeti
yüksek düzeyde misafirler gibi karşılandılar.
Onların onuruna ünlü
“Konak” restoranında
yemek verildi, Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey ve
Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Evgeni Vasilev yer aldılar.
Türk ve Bulgar bayrağı yan yana koyuldu.
Restoranın orkestrası
Bulgaristan’dan ünlü
şarkılar çalıp söyledi.
Bursa, Bulgaristan
göçmenlerinin şehri.
Burada 400 000’den
fazla Bulgaristan kökenli vatandaş yaşı-

yor. Onların 75 000’i
çift vatandaş.
Bursa, İstanbul’dan
sonra ikinci sanayi
merkezidir. Şehirde
beş sanayi bölgesi
mevcut. Bu yerlerde Türk şirketlerinin
fabrikaları yanı sıra
“Reno” ve “Boş” dev
şirketlerinin şubeleri
bulunmakta. Makine
inşaatçılığı ve metalürjide Bulgaristan göçmenleri ileri geliyorlar.
“Baykal”dan başka,
büyük “Dormazlar” ve
“Ermaksan” şirketleri
de göçmenlerin gururu.
“Baykal” şirketi Sulhi
Baykal’ın dedesi Hakkı Baykal tarafından
1952 yılında kuruluyor.
O, Bulgaristan’da zanaat okulu bitiriyor ve
1945 yılında Türkiye’ye
göç ediyor. Kırcaali’nin
“Baykal” semtinde doğan dedesi, soyadı
olarak doğduğu yerin

adını alıyor ve şirketine de aynı adı veriyor.
İlk önce yemek sobaları üreten Baykal,
makine inşaatında ön
sıralara geçiyor. Bugüne kadar 50 000’den
fazla makine üretmiş.
Şirket Bursa’nın sanayi bölgelerinde 70
000 metre karelik dört
çalışma alanına sahip.
Şirkette 650 kişi çalışıyor, onlardan 100’ü
mühendis. Makineler
inşaatta, tersanelerde ve uçak yapımında
kullanılıyor.
Birinci ihracat 1976

ülkede temsilcilikleri var. Bulgaristan’da
“Bayar-Bg” tarafından
temsil ediliyor ve ürünleri satılıyor.
2007 yılında metal
kesme ve bükme için
pres üreten Alman
şirketi “Vay Brener”i
alıyor ve sadece dört
yılda dünyada bu türden en büyük makineyi üretiyor.
“Baykal” şirketi mühendisler i, baş ar ı
sırrının Alman teknolojisi ve Bulgaristan
göçmenlerinden getirilen iş disiplininden

yılında olup, bugüne
dek yurt dışına yarım
milyar dolarlık makine
satılmış. Şirketin 70

olduğunu paylaştılar.
Sulhi Baykal, “Yeni
Zelanda’dan Şili’ye
kadar mal satıyoruz,

2012 yılından itibaren sadece 1. kategori
çiftliklerden süt satın alınacak
Belediye Tarım Müdürlüğü ve Gıda Güvenliği
Ajansından uzmanlar,
Şiroko pole köyünde
görüştükleri çiftçileri
1Ocak 2012 yılından
itibaren taze sütünün
sadece birinci derece
çiftliklerden satın alınacağını uyardılar. O zamana kadar çiftliklerde
elektrik ve su tedariki,
sütü toplamak için özel
ayrılmış bir yer olup,
bütün istemlerin yerine
getirilmesiyle Avrupa
standartlarına göre yenilenmeleri gerekiyor.
Uzmanlar bunun için
çiftçilere Kırsal Bölgeleri Geliştirme Programında bulunan hayvan
çiftliklerini modernleştirme şemasından ya-

rarlanmalarını önerdiler.
Kırcaali Belediyesinde
şu anda sadece 5 çiftlik
birinci kategori olarak
değerlendirilmiştir.
Şiroko Pole’deki görüşme, Kırcaali İl Tarım Uzmanlar ve Konsültasyon Kurulu’nun
girişimiyle çif tçileri
bilgilendirme kampan-

yası çerçevesinde yapıldı. Uzmanlar, köylülere avantajlı bölgede
bulunan çiftçilerin ve
49 adete kadar hayvanı olanların mali yardım
alma hakkına sahip olduklarını anlattılar. Ayrıca hayvan sahipleri
sürülerini zamanında
güncelleştirmeleri şart-

tır. Süt satan çiftlikler
veteriner ve gıdaları
denetleme kurumundan sıkı denetime alınacaklar.
Görüşmeye katılanlar,
uzmanlara, nasıl belediye arazisi alabileceklerini, çiftçilere neden
öncelik tanınmadığını,
vergi bildirimlerin süresini, emeklilere kolaylıklar olup olmadığını
ve 2007-2009 referans
dönemi için tütüne verilen ulusal mali yardıma
nasıl aday olabileceklerini sordular. Uzmanlar
çiftçilere, dönüm başına
ödeme şemasına aday
olurlarken arazilerde
katlama olmamasına
çok dikkat etmelerini
uyardılar. Bu tespit edildiğinde para cezaları
öngörülmektedir.
Resmiye MÜMÜN

ürünümüzün %80’i ihracat için” dedi.
Bulgar mühendislerine aynı zamanda ev
sahipliği yapan “Akyapak” şirketi de, dünyada en büyük gökdelenler için sondaj
profil makinesi üretimiyle övüldü. Onsuz
en yüksek binaların
metal iskelesinin kurulması mümkün değil.
Bu makinenin küçüğü
Varna’da satılmıştır.
“A k yapak ” şir keti
1972 yılında kurulmuştur. Sahibi Levent
Akyapak’a göre, şirket dünyada 82 ülkeye ürün ihraç ediyor.
İş adamı, “Bulgaristan
bizim için staratejik
önem taşıyor” dedi.
Şirketi Bulgaristan’la
duygu yoğunluğu
bağlıyor. Ortağı Orhan
Er’in eşi Bulgaristan
göçmeni.
Levent A k yapak ,
şirketin son yıllarda
ürünün kalitesini yükseltmek için büyük
yatırımlar yaptığını
söyledi. Türkiye’de
birinci dört askılı şaftı
üretmiştir. Son on yılda metal kesit bükme
makinelerinde büyük
adım atmışlar. Onların müşterileri arasında “Mersedes” ve
“Rols Roys” bulunbakta. ABD, Sırbistan ve
Azerbeycan’a da ürün
ihraç ediyorlar.

Şumnu Üniversitesi öğrencisi
yeni asteroid keşfetti
Şumnu Üniversitesi ‘Episkop Konstantin Preslavski’ 4. sınıf öğrencisi Sunay İbryamov, NASA projesi
olan Pan-Stars çerçevesinde yaptığı araştırmalar
sonucunda yeni bir asteroide rastladı. Proje, Dünya

yakınında bulunan ve tehlike arz eden asteroidlerin
araştırılmasını kapsıyor. Bu nedenle projeye ‘Ölümcül asteroidler’ adı verildiği ve çok sayıda öğrenci
katıldığı bildirildi. Yeni bulunan asteroide geçici olarak 2011. FY16 ismi verildi. Yeni asteroidin Mars ve
Jüpiter arasında bulunduğu açıklandı ve Dünyaya
uzaklığının Güneşe olan uzaklığımızın 3 katı olarak belirlendiği bildirildi. Asteroidi keşfeden Sunay
İbryamov ayrıca Üniversite öğrencileri astronomi
birliğinin de kurucusu ve ilk yöneticisi unvanına da
sahip.
Fevzi EHLİMAN
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Halaçdereli Ürkiye Nine: “İyi ki, çocuklar bana bakıyor”
Ardino’ya bağlı Brezen
(Halaçdere) köyünün
en yaşlı sakini olan 93
yaşındaki Ürkiye Mustafa Ferad bizleri avlu
kapısında, “Fazla, fazla
yürüyemiyorum ve 30
yıldan fazla da yüksek
tansiyonum var. Ömür
boyu sabahtan akşama
kadar tütün tarlasında
çalıştım. On dekar tütün
ekiyordum. Topladığım
tütünü arkamda taşırdım. İş kartımda 35 yıl
stajım var, fakat şu anda
159 Leva emekli parası
alıyorum ve hepsini ilaç
için harcıyorum” sözleriyle karşıladı.
Ürkiye nine yaşlı gözlerle, “İyi ki, oğullarım
bana bakıyor, torunlarım ve onların çocukları
da beni çok seviyorlar.
Onlar bana arka dayak

oluyorlar ve yaşamak
için güç veriyorlar. Bana
bakmaları benim için çok
iyi, fakat gençler için hiç
de iyi değil, iki ucunu zor
zar bağlıyorlar” diyor. Ürkiye ninenin sözlerinde
Rodop kadınına özgü
olan o samimiyetlik ve
insanlık hissediliyor. O,
hafızasında her şeyi koruyor; acı, çile ve aynı
zamanda mutluluk ve
bitmeyen iyimserlik anılarını. Ona şu anda en
küçük oğlu Celil bakıyor.
O, annesinin kendisine
en önemli şeyi, dürüstlük
ve iş severliği öğrettiğini
söyledi.
Ürkiye nine daha geçen asrın başında 1918
yılında yakın köy Aşağı
Tosçalı’da dünyaya geliyor. On altı yaşında Brezen köyüne evleniyor ve

şu ana kadar hep orada
yaşıyor. O dokuz çocuk
dünyaya getiriyor, fakat

dördü rahmetli oluyor.
Yirmi dört yıldır dul ve
kalbine en ağır basan

Şap hastalığı, kuzu fiyatlarını düşürüyor
Ulusal Besiciler Derneği Başkanı Boyko
Sinapov basına yaptığı
açıklamada, şap hastalığının, Paskalya bayramı için satılmaya hazırlanan kuzuların fiyatlarını düşürdüğünü belirtti.
Kırcaalili besicinin ifadesine göre, veterinerlerin
hala son veremedikleri
salgın, bu yılki kuzu pazarını oldukça olumsuz
etkileyecek.
15 gün önce bir kilo
canlı kuzu eti 6 levaya
satılıyordu ve bu fiyata
besiciler malını satmayı
umuyorlardı. Fakat şap
hastalığından dolayı, sınırlamalar getirilen yedi
ildeki mezbahalar besicileri sıkıştırmaya başladı ve hayvanlarına daha

düşük fiyat kesiyorlar.
Yedi ilden besiciler yurt
içine ve dışına mal ihraç
etme hakları yok, çünkü
hayvanlarda görülen en
ağır hastalıklardan biri
olan şapın yeni ocakları belirmiş, bu ise ağır
ekonomik kayıplara yol

açıyor.
Sinapov, “İnsanların
yasak getirilen bölgelerin dışına hayvan ihracatına hakları yok.
Sadece il içinde lisanslı mezbahalar et satma
hakkına sahipler. Fakat
mezbahalar tekel yara-

tıp, fiyatları düşürüyorlar” diye yakındı.
Boyko Sinapov, bu
eğilimin şap hastalığı
vakaları bulunmayan
başka illere de taşındığını söylüyor. O, “Kuzu
fiyatları her geçen gün
düşüyor. Şu anda mezbahaların bir kilo canlı
kuzu eti için verdikleri
ortalama fiyat 5 levadan
daha düşüktür. Pazarlamacılar ise kuzu etini
iki veya üç misli yüksek
fiyatla satıyor. Böylece
bu durumdan koyun bakıcıları en çok kaybeden
taraf oluyorlar, çünkü
yabancı ülkelere kuzu
ihracatı yapamıyorlar.
Oysa Yunanistan ve
Türkiye ilgi gösteriyor”
diye konuştu.

bu durum. Bugün Ürkiye
Nine çok sayıda torun ve
onların çocuklarına se-

Şap hastalığı olmayan
bölgelerde yurt dışına
ihraç etmek için koyun
satılabilir, fakat salgın,
komşu ülkelerin ilgisini
azalttı. Durumu Sinapov, “Şap bize atılan büyük bir tokat oldu” diye
değerlendirdi.
O, bu durumda devletin bir şekilde müdahale
edip, şap salgınından

viniyor. Onun en büyük
sevinci Türkiye’nin Milas
şehrinde doğmuş ve henüz 8 aylık olan torununun torunu Elif.
Ürkiye nineye göre
uzun ömrün sırrı temiz
dağ havası ve günlük el
emeği.
Her köylü kadını gibi, o
da, bahçede üretilenleri
yemiş. Su, süt, yoğurt
ve ayrandan başka bir
şey içmemiş. Vitamine
bol oldukları için çeşitli
meyveleri tercih ediyor.
Ninenin siyasetle işi yok.
O televizyonu sadece
ertesi günkü hava durumunu öğrenmek için izliyor. Ürkiye nineye göre,
insan ömründe en kutsal
sağlık ve refah içinde yaşamak.

Güner ŞÜKRÜ
haksız yere ekonomik
kayıplara uğrayan besicilere tazminat ödenmesi gerektiğini düşünüyor.
Geçen yıl bir kilo canlı
kuzu etinin fiyatı 4,5-5
leva idi. Bu yıl koyun bakıcıları pahallılaşan yem
ve akaryakıt için canlı
kuzu etinin daha pahalı
satılmasını öneriyorlar.
Kırcaali Haber

Şumnu bölgesinde 22 şirket
2010 yılında iflas etti
Şumnu Bölge Mahkemesi’nin yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz yıl Şumnu bölgesindeki 22 şirket iflas etti. Bu şirketlerin çoğunluğunu ticaret ve inşaat şirketleri oluşturuyor. Şumnu Bölge Mahkemesi Başkan
Yardımcısı Konstantin Mollov yaptığı açık-

Uluslararası “Makaza” Birinci Okçuluk
Turnuvası düzenlendi

Bulgaristan Okçuluk
Federasyonu, Sofya
“ Robin Hood” spor
kulübü ve Momçilgrad
Belediyesi ilk defa 2 ve
3 Nisan’da “Makaza”
Birinci Okçuluk Turnuvası düzenlediler.
Uluslararası yarışmaya, en iyi Bulgar okçularının yanı sıra, Sırbistan ve Romanya’dan da
olmak üzere toplam 50
sporcu katıldı. Yarışma,
Bulgaristan Okçuluk
Federasyonu’nun açtığı şampiyonluğun ilki.
Momçilgrad “Rodopi”
stadında, en iyi Bulgar
okçuları, kapalı alanda
dünya okçuluk şampiyonu Yavor Hristov ve

çok sayıda milli şampiyonluğu olan Ventsislav
Velikov yarıştılar.
Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla ve Başkan Yardımcısı Erol
Mehmed sporcuları selamladılar ve yarışmayı
kazananlara ödül verdiler. Turnuva dallarında
altın madalya Lıçezar
Yordanov, Plamena
Mitkina, Nikolay Koev,
Dobromira Danailova,
Dimitır Vuçkov, Yordan
Cambazov ve Daniela
Staneva kazandılar. Takım şampiyonluğunda
altını Ventsislav Velikov,
Konstantin Ruevski, Lıçezar Yordanov, Martin
Kostadinov, Kuetim Pi-

rota, Nikolay Petkov,
Volodya Zarçev, İvan
Kostadinov ve Dobromir Vuçkov hak ettiler.
M omçilgrad Bele diyesi spor dallarını
popularize etmek için
yarışmaya ev sahipliği
yapmaya karar verdi.
Turnuvadan elde edi-

len sonuçlar ulusal
sıralamada yansıtılıp,
2012 yılında Londra’da
yapılacak dünyanın
en büyük spor forumu
Olimpiyat Oyunlarına
katılacak okçular belirlenecek.
Kırcaali Haber

lamada geçen yıl şirketlerin çalışanlarına
ödeme yapamamaları sonucunda açılan
davaların arttığını bildirdi. Ödeme yapamayan şirket sahiplerinin de mahkemeye iflas
beyanı yapılması için dilekçe bıraktıklarını
bildirdi. Şirket sahiplerinin dilekçe vermekte
geciktiklerini ve şu aşamada şirketlerin kurtulma şanslarının kalmadığını belirten Mollov, zamanında önlem alınması durumunda
şirketlerin iflastan kurtulabilme şanslarının
olduğunu bildirdi. Mollov’a göre şirketlerdeki iflas durumunun ilerleyen zaman içinde
artacağını belirtti. Özellikle geçen yıl dünya
genelini vuran kriz sonrası birçok şirket iflas
etmekten kurtulamamıştı.
Fevzi EHLİMAN
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Dünya Sağlık Gününde, Kırcaali hastanesi gelecek hekimlere kapısını açtı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali “Dr. Atanas
Dafovski” Çokyönlü Aktif Tedavi Hastanesi bu
yıl Dünya Sağlık Gününde Kırcaali gençlerine
kapılarını açtı. Amacın,
hekimlerin yeni teknoloji ürünlerinin yardımıyla
nasıl insan sağlığını
koruyup tedavi ettiklerini göstermek olduğu
anlaşıldı. İlgi gösteren
gençlerin lise öğrencileri
olup, yüksek eğitimini tıp
üzere tamamlayacakları
açıklandı. Kırcaali hastanesi 1932 yılında açılıyor ve şu anda Doğu
Rodoplar bölgesinin en
büyük tedavi merkezi
haline gelmiştir. Hastanede 118 hekim, 267
hemşire, ebe, laborant
ve 132 hastabakıcı çalışıyor. Hastane yıllar
içinde “Avitsena” Sağlık
Merkezi ve “Dobrolübie” Tedavi Merkezi kurumlarını yarattı. Halkla
İlişkiler görevlisi Nadya
Zidarova, hastanenin
amacı, her hastaya en
iyi sağlık hizmeti vermek olduğu belirtildi. O,

hastanenin 2006 yılında
genel faaliyet için ala
akreditasyon aldığını
hatırlattı. Ayrıca uluslararası teşkilatlar tarafından kaliteli hizmet
ve tıp bilimine katkısından dolayı sertifikalarla
birlikte altın mühür ve
kitap kazandığını öne
sürdü. Geleceğin sağlık uzmanları hastanenin yönetimi müdür Dr.
Todor Çerkezov, müdür
yardımcısı Dr. Diana
Georgieva, başhemşire
Elena Fenerska ve doğum uzmanı Dr. Diana
Yordanova ile tanıştılar.
Dr. Çerkezov, tıp biliminin en eski tarihinden
bu yana gelişimini izleyerek mültimedya aracılığıyla temellerini tanıttı.
Hekimliği meslek seçen
gençlere en önemli olan
insan sevgisi ve acıma
duygusuna sahip olmadıkları halde başarı
gösteremeyeceklerini
söyledi. Hastalara en
iyi hizmeti vermek için
doğru tanı koymak ve
etkili sağlık tedavisi uygulamanın çok önemli
olduğuna vurguladı.
Başka önemli bir nok-

ta olarak, insan sağlığının sadece fiziksel yapı
olarak değil de, bir de
manevi yapı ve sosyal
durumu açısından ele
alınması gerektiğine
dikkat çekti.
Hastanenin başhekimi, Eski Mısır, tıbbın
Mekkesi ve Medinesi
olarak kabul edildiğini
öne sürerek, mumyaları
örnek verdi. Eski Çin’de
de çok yüksek düzeyde
geliştiğini ifade etti. Bu

bağlamda, nabız öğretisinin bugün de geçerli
olduğunu ifade etti. Bir
insanın nabzı ölçülmesiyle hasta olup olmadığı, hatta aşık olup olmadığı da bilinebilmesini
dile getirdi.
Sonunda Dr. Çerkezov, hekimlerin ettikleri
Hipokrat yemininin ilk
şeklini okuyarak, kelime
kelime inceledi. Ayrıca
hastaların sırrını korumanın zorunlu olduğu-

Bulgaristan’da Belediye Başkanları baskı altında
Af yon Koc atepe
Üniversitesi’nin davetlisi olarak Belçika
ve Bulgaristan’dan
gelen konuklar Burhanettin Çoban’ı ziya-

dört gün boyunca temaslarda bulunacak
Belçika ve Bulgaristan heyeti belediyeler
ve Afyon Kocatepe
Üniversitesi ile sivil

Belediye Başkanı
Orhan Şaban, Sofya ‘Sv. İvan Rilski’
Üniver sitesi M ü hendislik Fakültesi
Doç. Dr. Kiril Ange-

larını oldukça verimli
geçeceğine inandığını söyledi.
‘ORTAK PROJELER ÜRETMEK İSTİYORUZ’
Belediyeler arası
or tak fırsatlardan
yararlanmak istediklerini aktaran Metin
Kazak “Afyonkarahisar ve Sandıklı Belediyelerinde çeşitli iş

nun altını çizdi.
B a ş h e m ş i r e Fe nerska, 1820 yılında
İngiltere’de doğan Florans Naytingel’in hemşireliğin dünya çapında
kurucusu olarak kabul
edildiğini söyledi. Hastalanınca hatıralarını kaleme aldığı “Hizmet İçin
Notlar” adlı kitabının bugün de hemşirelerin göz
önünde bulundurduklarını belirtti. 12 Mayıs
Hemşeriler Günü olarak

birliğinde bulunmak
için heyet olarak buradayız. Bu ziyaretten güzel neticeler
ve ortak işbirliği fikirlerinin projelerinin
oluşturulması temel
hedefimizdir. Aynı zamanda biliyorsunuz
Bulgaristan’da yerel
seçimler bu yıl olacak. Halk ve Özgürlükler Hareketi Partisinden Bulgaristan’da
belediye başkanlarımız var. Amacımız

kutlandığını söyleyen
Fenerska, “Hastalar için
terapi anneleri olmamız
gerekiyor” dedi.
Dr. Yordanova aralarında kızı Mariya’da bulunan gençleri hekimlik
mesleğini seçtikleri için
kutladı. Bundan sonra
ömürlerinin sadece başkalarına vermekle geçeceğini paylaştı. Çok
defa bunun için mali
veya manevi karşılık almadıklarını belirtti. Dr.
Yordanova, “Bu mesleğe hiç kimsenin rastgele atılmaması gerekiyor”
diye uyardı.
Daha sonra genç ler, Dr. Yordanova’nın
k u l l a n dı ğı u l t r a s o n
yardımıyla annesinin
karnında büyüyen 6
aylık bebeği izlediler.
Dr. Vızgeçev’in yüksek
tanı cihazı olan nükleer
manyetik rezonansla
nasıl çalıştığını gördüler. Gençlerin hastane
turu Dr. Karanfilov’un
çalıştığı invaziv kardiyoloji tanı laboratuarını
ziyaret etmeleriyle sona
erdi.

belediyeler arası ortak fırsatlardan yararlanmak. Ülkemize
vatandaşımıza faydalı ve somut projeler oluşturmak amacındayız. Belçika’da
da Üniversitelerarası işbirliği sağlamak
için Belçika Brüksel
Afyon Kültür Evi Koordinatörü Ali Aktan
Bey’den de güçlü
bir destek alıyoruz”
dedi.
Kırcaali Haber

Eski Cumhurbaşkanı Dr. Jelev:
“AB, Türkiye’ye muhtaç”
1. sayfadan devamı

ret etti. Bulgaristan’ın
Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis
Ülkelerinde muhalefet partisine üye belediye başkanlarının
büyük baskı altında
olduğunu ifade ederek “Türkiye’de böyle
bir durum yok” dedi.
Afyonkarahisar’da

toplum kuruluşlarını
ziyaret edecek. Ziyarete Belçika- Brüksel
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Metin
Kazak Belçika- Brüksel Afyon Kültür Evi
Koordinatörü Ali Aktan Kırcaali Belediye
Başkanı müh. Hasan
Azis, Mineralni Bani

lov Afyon Kocatepe
Üniversitesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr.
Ali Sarıışık katıldı.
Afyonkarahisar’da
yapacakları faaliyetler hakkında bilgi aktaran Belçika- Brüksel Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Metin Kazak temas-

güçlü adımlarla ilerleyen
Hindistan’a karşı durması imkansız” diye yorumladı. Jelev düşüncesinin
devamında, “Çin’de insan hakları sayılmıyor
ve devletin ne yapacağı
belli değil. Onu tutacak
güç olması gerekiyor”
diye uyardı. Eski Cumhurbaşkanı, “AB coğrafi
açıdan değil, ekonomik
ve siyasi açıdan kurulan bir oluşumdur. Onun
üyesi olan ülkeleri şahsiyetsizleştirmeden ayrı
ayrı ülkelerin entegrasyonunu derinleştirmeyi
becermesi gerekiyor”
diye fikirlerini öne sür-

dü.
Dr. Jelev, Kırcaali’de
de hükümetin ekonomik
krizle başedecek stratejisini görmese de, şu ana
kadar GERB’e alternatif
devlet yönetimi üstlenecek her hangi bir siyasi
oluşum olmadığını tekrar
etti. Jelev, “GERB’in organize suçlar ve mafya
ile savaşmaya cesaret
eden ilk siyasi güç olduğunu itiraf etmek zorundayız. Hem de sadece lafta değil, gerçekte
bunu görüyoruz. Ayrıca
GERB hükümeti otoyol
kurmayı ve onarmayı
üstlenen ilk hükümettir.
Bu zorlu ödevi üstlen-

meleri GERB-çileri şereflendiriyor. Otoyollar
ekonomiye canlılık getirecekler” dedi. Filozof
olan eski Cumhurbaşkanı kriz durumunun
aşılması için köktenci
ekonomik tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğunu paylaştı.
Totaliter rejimden demokrasiye geçiş dönemi
ile ilgili Sayın Jelev, “Bizim etnik model iyi çalıştığını gösterdik. Çünkü eski Yugoslavya’da
olduğu gibi, dini ve etnik
temel üzere çatışmalar
ve şiddet olmasına imkan vermedi” diye yorum
yaptı.
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Başmüftülük krizi önceden planlanmış bir senaryodur
İzmir Avrasya Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Serbest ile Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden Ahmet Çetin’in Bulgaristan’daki Başmüftülük krizi ile ilgili yaptığı söyleşi.
AHMET ÇETİN: Bildiğiniz
üzere 12 Şubat 2011 tarihinde
Anayasa Mahkemesi tarafından ilki iptal edilen müftülük
seçimi için Bulgaristan Müslümanları tekrar kongreye gitti.
Büyük bir farkla Sayın Mustafa
Aliş Hacı oylamadan yine birincilikle çıktı. Fakat yine Anayasa Mahkemesi tarafından
Sayın Mustafa Aliş Hacı’nın
müftülüğü tescil edilmedi. AB
üyesi olan bir Bulgaristan’da
böyle bir anti-demokratik hareketleri nasıl yorumluyorsunuz?
MEHMET SERBEST: 12
Şubat 2011’de Bulgaristan
Müslümanlarının tekrar seçmiş olduğu Mustafa Aliş Hacı
olağanüstü bir kongre düzenledi. 980 delege ve 1200 misafir katılım gösterdi. Burada
dikkat edilmesi gereken bir
husus şudur: AB İnsan Hakları Komisyonu üst düzey
yöneticileri kongreye katılım
göstermişlerdir. Kongrede yapılan seçim sonucuna göre
yine Mustafa Aliş Hacı Bulgaristan Müslümanlarının tek

yumruk olmasıyla en yüksek
oyu almış ve seçilmiştir. Bu
kongre esnasında Bulgaristan Hükümeti’nin desteklediği
Nedim Gencev 30-40 kişilik
bir grupla aynı gün bir “kongre” düzenlemiştir. Oylamaya
bakıldığında Nedim Gencev
ile Mustafa Aliş Hacı’nın oyları arasında çok büyük bir fark
vardır. Ama ne acıdır ki AB’ye
girmiş bir Bulgaristan, demokrasi var diyen bir Bulgaristan,
hak ve hukuk var diyen Bulgaristan, bu kongreyi yine tescil
etmemiştir. Bulgaristan Müslümanlarının seçmiş olduğu
müftü Mustafa Aliş Hacı bu
haksızlığı ve anti-demokratik
hareketi AB İnsan Hakları
Mahkemesi’ne taşımıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2004 yılında
Bulgaristan’ın NATO’ya girmesine yardımcı olmuşken,
Bulgaristan Hükümetinin sergilediği bu tavrı kınıyoruz.
AHMET ÇETİN: 12 Şubattaki kongreye Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov
ve Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov tebrik mesajı

gönderdi. Fakat kongreyi desteklermiş görünüp oylamada
birinci olan Sayın Mustafa Aliş
Hacı’nın müftülüğünü tescil etmediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
MEHMET SERBEST: Tebrik mesajı gönderilmesi siyasi

hata ile düzeltilmez!
AHMET ÇETİN: Başmüftülük krizi dikkat çeken başka
bir nokta ise Sayın Mustafa
Aliş Hacı’ya ait gayrimenkullere ve taşınmazlara, devlet
destekli Nedim Gencev ve
adamları el koydular. Bilindi-

bir oyundur, bir göz boyamadır. Bu hareketle Bulgaristan
Türkü’nün kafası karıştırılmak
istenmektedir. Bulgaristan Hükümeti bu hareketiyle büyük
bir ayıp işlemiş ve demokrasi
sınavında tekrar sınıfta kalmıştır. Şunu unutmayalım. Hata,

ği üzere ilk yapılan seçimin
sonucunda müftülük binasını
mühürlemişlerdi. Kişilik ve öz
haklarına ve dahası Bulgaristan Müslüman halkına yapılan
bu saldırılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
MEHMET SERBEST: Bu ha-

Mahkeme, özel istihbarat araçları kullanılan
davalara açık duruşmada bakacak
Millet Meclisi, Gizli Bilgiler
Koruma Kanunundaki değişiklikleri birinci görüşmede kabul etti. Karara göre,

bundan sonra mahkemeler
özel istihbarat araçlarıyla
toplanılan deliller sunulan
davaları açık kapılarda bakacak.
Öneri, parlamentoya Mavi
Koalisyon milletvekilleri
Yordan Bakalov ve Veselin
Metodiev tarafından sunulmuştur. Kanun tasarısında
değişikliğin devlet sırrı olmayan durumlarda geçerli
olması öngörülüyor.
Şimdiye kadar mahkemeler özel istihbarat araç-

larından elde edilen veriler
kullanılan davaları kapalı
kapılar ardında bakıyordu.
Yordan Bakalov’un ifade-

sine göre bu karar, Özel
İstihbarat Kanununca toplanan deliller olsa da, davaların mahkemelerde halka
açık görüşülmesini sağlayacak.
Kanun tasarısını sunanlar, özel istihbarat araçlarıyla alınan bilgiler üzere
hazırlanan maddi kanıtlar,
dava sürecinde toplanılan
diğer delillerde olduğu gibi
olaylarla ilgili veri içerdiğini
düşünüyorlar. Bakalov, “Bu
verileri bulmada kullanılan

teknik araçların sır olduğu
gerekçesi bulunabilir, fakat
bu delillerin kendi başına

sır olması düşünülemez”
dedi.
Bakalov, davaların kapalı
kapılar ardında bakılmasının toplum tarafından iyi
karşılanmadığını ifade etti.
Başka bir problem olarak

reketleri hiç tasvip etmiyoruz.
Bulgaristan’da demokrasi ve
insan haklarının gelişimi açısından, müftülüğün kapısına
vurulan zincirlerin hemen kopartılmasını istiyoruz ve halkın
iradesiyle seçilen Mustafa Aliş
Hacı’nın kabul edilmesini istiyoruz.
AHMET ÇETİN: Son olarak Bulgaristan, Uluslararası
Azınlık Antlaşmaları ve Lozan
Barış Antlaşması’nı uygulamamaktadır. Türkiye, halkının
%9’u Türk olan Bulgaristan’da,
Müslüman halka karşı yapılan bu haksızlıklara sessiz
kalmamalıdır. Bu doğrultuda
Türkiye’den beklentileriniz nelerdir?
MEHMET SERBEST: Zaten Türkiye bu konuda çok
duyarlıdır. Ve her zaman
Bulgaristan’da yaşayan Müslümanların yanında yer almıştır.
Gereken desteği vermektedir.
Ama tüm bu çalışmalar yetersiz kalmıştır. Çünkü Nedim
Gencev ve adamları bu gücünü sadece Bulgaristan’dan
değil AB’den de destek alıyor.
Bence bu önce planlanmış
bir senaryodur. Şu anda bu
senaryo sahnede oynanmaktadır.

milletvekili, mahkeme oturumu kapalı olduğunda,
yargıcın davayı sonuçlandırma nedenlerinin de aynı
şekilde gizli kaldığını vurguladı.

Kırcaali Haber

EVN-Bulgaria “Geleceği Olan Gençler” staj
programını gerçekleştirmeye başladı
Altıncı yıl EVN-Bulgaria
“Geleceği Olan Gençler” staj
programını gerçekleştiriyor.
Bu program, yetenekli gençlere, kuruluşun çeşitli şubelerinde gerçek pratik deneyim
edinme imkanı sağlıyor. Katılmak isteyenler, kuruluşun ilan
ettiği kendi ilgileri ve tercihlerine göre belirli mevkiler üzere
aday olma imkanları veriyor.
Programın süresi üç ay olup,
temmuz, ağustos ve eylül
aylarında gerçekleştirilecek.
Stajlar, ilan edilen mevkilere
göre, EVN-Bulgaria’nın Plovdiv merkezinde ve Güneydoğu Bulgaristan’daki şubelerinde görülecek.
Program, staj görenlere
proje üzeri konkre iş üstlenme imkanı sağlıyor. Staj süresinde başarı gösterenler,
Avusturya’da bulunan EVN
AG şirketinin merkezini ziyaret
edip, daimi iş teklifi alacaklar.
Programa katılmak isteyenlerin teknik veya ekonomik
ihtisası alan ikinci veya daha
yüksek sınıfta üniversite öğ-

rencileri olmaları, Almanca
veya İngilizce bilmeleri ve
bilgisayarı iyi kullanmaları
şarttır.
Adaylık belgeleri İngilizce
veya Almanca olarak, ayrıca
Bulgarca kopyasının da olması istenilen şartlar arasında.
Belgeler 30 Nisan’a kadar
internship@evn.bg elektronik
adrese kabul ediliyor. Adaylıkların işlemleri mayıs ayının
sonuna kadar bitecek. EVN
şirketinden onaylanan adaylar
ile bağlantıya geçilecek. EVN-

Bulgaria’nın internet sitesinde
“kariyer “ menüsünde “Geleceği Olan Gençler” programınca verilen staj mevkilerine
dair bilgi edinilebilir.
Adaylar daha geniş bilgi “Kariyer Ulusal Günleri” üniversite öğrenci yıllık stajları forumu
sırasında EVN şirketi temsilcilerinden alabilirler. Etkinlik,
4 Nisanda Plovdiv Fuarının
Kongre Merkezinde 10.0016.00 saatleri arası gerçekleştirilecek.
Kırcaali Haber
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Към читалище „Юмер Лютфи” се сформират още два клуба
Секретарят на Народно читалище „Юмер Лютфи1993”
Мюзекки Ахмед съобщи, че
към читалището са сформирани още два к луба.
Първият е Клуб за култура
и образование „Юнус Емре”
с председател бившият експерт по турски език Харун
Бекир. Целта на клуба е да
проучи бита и културата на
турското население в областта. Сред задачите му
са организиране на курсове по майчин турски език,
провеж дане на конкурси
за есета по различни теми,
свързани с турския език.
Клубът ще съдейства за
обучението на ръководителите на фолклорни групи от
цялата област.
Клуб „Юнус Емре” ще открие и школа по народни
инструменти. Успешно завършилите тези курсове
ще гостуват за около две
седмици в Турция и ще посетят културно-исторически места. Стана ясно, че в
момента читалище „Юмер
Лютфи” води преговори с
фондации и организации за
поемане разходите по пре-

биваването.
Другият е клубът на хумористите в Кърджали, който вече ще функционира
към читалището под името
„Хитър Петър-Насреддин
Ход жа-ООД”. Председател на клуба е доайенът на
местните хумористи Тодор
Мухтаров. Тук са твърде
познатите Христо Станчев,
Александър Щинков и Георги Стоянов. Клуб „Хитър Петър” е създаден преди повече от 35 години. Той е сред
водещите клубове за хумор
и сатира, които са около 30 в
страната. Участва в редица
фестивали и конкурси и печели национални награди.
Предстои участие на клуба
в националния конкурс за
хумор и сатира в Кубрат,
който миналата година спечели Христо Станчев.
Във връзка с новия клуб
Станчев отбеляза, че целта е да се разшири дейността на клуба, защото както
от Хитър Петър, така и от
турския национален герой
Насреддин Ходжа, могат
да се извлекат много философия и народен хумор.

„Ние сме се родили на една
и съща земя и имаме едни
и същи духовни интереси”,
подчерта той. Стана ясно,
че клубът възнамерява да
проведе срещи с млади
хора, които имат нагласата
да пишат хумор и сатира,
за да споделят членовете
му своя опит с тях. „Не се
взимаме много на сериозно в хумора, но смятаме, че
имаме все пак някаква дарба, която искаме да я разгърнем и предадем на мла-

дото поколение. Народът ни
е много тъжен и угрижен, и
мисля, че хуморът има място в неговия живот”, изтъкна
Станчев. Той каза, че клубът
е отворен за всички, които
желаят да пишат хумор, независимо на какъв език. По
думите му идеята на хумора
е да се осмеят недостатъците и да бъдем по-добри,
и той винаги има многонационален характер. Хумористът смята, че чрез хумора
човек достига до отговорите

Тенисистите на „Юнак-2005” сред най-добрите в България
Юношите старша възраст на СКТМ „Юнак2005” от Ардино се класираха за финалите на
дъ р ж а в н о т о о т б о р н о
първенство по тенис на
маса, които ще се проведат в началото на май в
Търговище, съобщи треньорът Бахри Юмер. Финалистите бяха излъчени
на зоналното първенство
в Пловдив. В турнира
участваха девет отбора
от Южна България. След
изключително интересни

срещи тимът на „Юнак2005” в състав Ерсин Мурад, Шенер Шенол, Севги
Аптикадир и Ервин Юмер
се класираха на трето
място и добиха правото

за участие сред най-добрите в страната. Момчетата на треньора Бахри
Юмер изиграха общо 6
двубоя, в които записаха
4 победи и 2 загуби. Ардинци победиха отборите
на „Панагюрище” и „Стоянстрой”- Пловдив с 4:3,
след което разгромиха
„Асеновград” и „Доспат”
с 4:0 и регистрираха две
загуби с 1:4 срещу „Родопи”- Момчилград, и с 3:4
от „Машстрой”- Пловдив.
Наставникът на „Юнак-

2005” съобщи още, че
момчетата му от възрастовите групи до 12 и 15 години са взели участие в
турнирите на държавното
индивидуално и отборно

първенство в Пловдив.
При най-малките след
оспорвани срещи Керем
Хасан, Митко Кисьов,
Никола Хаджийски и Зекерия Мюмюн са станали първенци в групите
си и са добили правото
да участват в основната
схема, която е била от 32
състезатели. В тях найдобре се е представил
младата надежда на клуба Керем Хасан, който се
е класирал сред първите
осем в страната. В решителната последна среща
за влизане във финалната четворката Керем
не можа да устои на напрежението и загуби с 2:3
гейма от представителя
на Шумен, уточни треньорът Юмер. Батковците им до 15 години Борис
Мирчев, Борислав Тенекеджиев, Райчо Драгиев
и Алпай Халибрямов се
класирали на пето място
в отборната надпревара
и са изпуснали шанса да
участват във финалите.
Доволен съм от представянето на всички момчета.
Радосното е, че при мъжкия пол в детско-юношеското направление вървим в правилната посока.

Ние сме един от малкото
отбори в страната, които имат представители в
почти всички възрастови

на много сериозни въпроси
в живота по един нетрадиционален, парадоксален
начин. „За мен хуморът е
начин да направим най-напред оценка на морала, който ние притежаваме. Няма
нищо по-смело от това да
осмееш собствените си отрицателни качества и постъпки и по този начин да
намериш кореспонденция с
читателя”, мисли той.
Станчев отбеляза, че много са доволни от топлия
прием в читалище „Юмер
Лютфи”.
Той изрази отношението
си на признателност и уважение към ръководството
на читалището и, както се
изрази, кавалерското отношение на Мюзекки, който има за личен приятел.
Според хумориста Мюзекки
Ахмед е голям приятел на
хумора и сатирата. „При
него присъства атмосферата на творчество и творческо отношение не само
към хумористите, но и към
всички творци”, категоричен
бе Станчев.
Ресмие МЮМЮН

групи”, обобщи представянето на тенисистите
треньорът на „Юнак-2005”
Бахри Юмер.

Гюнер ШУКРИ

Младежи почистиха двора
на училището в Житница

Бивши и настоящи ученици от Основно училище
„Йордан Йовков“ в село Житница, община Черноочене проведоха акция за почистване двора на местното
школо.
В инициативата на училищното ръководство се
включиха около 15 младежи и възрастни. Двора на
учебното заведение е почистено от обраслите храсти, а коронките на дърветата са оформени. Разрушената на места телена ограда е обновена. Засадени
са и дръвчета.
Младежите споделиха, че през лятото ползват училищния стадион за игра на футбол и затова са решили да се включат в почистването на двора. Мотивирани са и от актуалните кампании за 22 април – Деня на
земята.
Исмет ИСМАИЛ
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Sanayi Ürünler Pazarı, Mayıs’ın sonuna kadar tamamlanacak
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Kırcaali Sanayi Ürünler Pazarı’nın
Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanacağını ve
pazarcılar Haziran başında yeni dükkânlarının
kapılarını müşterilerine
açabileceklerini bildirdi. Sanayi ürünleri yeni
pazarı diğer pazarın bir
devamı olarak pazarcı
ve müşterilere kolaylık
sağlayacaktır.
Kırcaali Belediye Başkanı, pazar arazisini
sorunlu bir yer olarak
nitelendirdi, çünkü belediye meclis üyelerinden
bazı “iyimser” kimseler
yaklaşık 15 ay inşaat
çalışmalarının dondurulmasına sebep olan denetimler yaptırmışlardır.
Müh. Hasan Azis: “Bu

15 ayda sadece Kırcaali
vatandaşları ve bu dük-

kanları satın alan kişiler
kaybetmişlerdir” dedi.

Pazarda 7 ile 10 metre kare olan 54 dükkân

Bulgaristan'ın nüfusu 7 351 633 kişi olarak belirlendi
Ulusal İstatistik Enstitüsünü (NSİ) Şubat
ayında gerçekleştirilen
2011 Genel sayımıyla
ilgili elde edilen bilgilere göre sunduğu ilk
veriler, Bulgaristan nüfusunun 2011 yılı başında 7 351 633 olup,
son on yılda yaklaşık
582 bin kişiyle azaldığını gösteriyor. Onlardan %73 şehirlerde
yaşamakta.

kadınlardan oluşuyor.
2001 yılında yapılan
sayım, Bulgaristan nüfusunun 8 milyondan
biraz daha az olduğunu göstermişti.
Nüfusta çoğalma en
çok emekli ve 65 yaş

Nüfusun %49’u er-

keklerden, %51’i ise

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

yer alacak. Dükkânların
tümü satılmış ve paraların % 60’ı avans olarak
ödenmiştir. Satışlardan
elde edilen para miktar
toplam 953 000 leva
olup, inşaat çalışmaları
ise 450 000 leva değe-

rindedir. Belediye Başkanı, geriye kalan para
ile Üreticiler Pazarı’nın
inşaatı için bankadan
alınan kredi ödeneceğini bildirdi. 360 000 leva,
Allianz Bankası’ndan alınan kredi ödemek. KH

üzerindeki vatandaşlarda görünüyor. Onlar on yıl önce nüfusun
%16,8’ni oluştururken, şimdi bu oranın
%18,9’a yükselmiştir.
NSİ’den son on yılda
193 bin Bulgaristan
vatandaşının göç ettiğini bildirdiler.
Ülkede en çok nüfusu
olan başkent Sofya’da
1,27 milyon kişi ikamet
ediyor, diğer büyük şehirler Plovdiv’te yaklaşık 332 bin, Varna’da
ise-330,5 bin insan
yaşıyor.
NSİ’nin ön verilerinde Kırcaali’nin nüfusu
149 661. Kadın - erkek sayısına bakılınca kadınların sayısı
yaklaşık 500 ile daha
çok. Kırcaali şehrinin
nüfusu toplam 42 744.

On yıl önce sayım
kampanyasının kesin
sonuçlarına göre ilin
nüfusu 164 019 kişi
idi. Kıyaslama yapılınca o zaman sadece Kırcaali nüfusunun
şimdikinden üç bin kişi
daha fazla olduğu anlaşılıyor. Nüfusunun
azalmasına rağmen
Kırcaali’de, Yambol,
Tırgovişte, Silistre,
Razgrad, Pernik, Köstendil, Loveç, Vidin,
Gabrovo ve Smolyan
gibi şehirlerden daha
çok insan yaşamaktadır.
NSİ’nin internet üzerinden yapılan sayımdan alınan bilgileri
işlemesinden sonra
Temmuz ayında kesin
sonuçlar bildirilecek.

Kırcaali Haber

