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Kırcaali Belediyesi, Balkan OFF-
Road yarışmasında özel ödül aldı 

10 Eylül akşamı, “Su Aynası” nın 
kuzey kıyısında bir hafta önce Hak 
ve Özgürlükler Hareketinin Ge-
nel Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın 
startını verdiği Ulusal OFF-Road 
Şampiyonasının ve Balkan 2011 
Rally-Raid..

Balkanların Hoşgörü Başkenti - Kırcaali
Kırcaali şehri Güney 

Bulgaristan’da bulunan 
Rodop dağlarının kalbin-
de kuruludur. Adından da 
anlaşıldığı gibi Türklerin 
en yoğun yaşadığı şehir-
dir. Adını Merkez Cami 
avlusunda mezarı bulu-
nan Kırca Ali’nin adından 
almıştır. Çeşitli rivayetlere 
göre Kırca Ali sıradan bir 
adam, askeri kumandan 
veya evliyadır. Edirne 

Salnamesinde yer alan 
bir efsaneye göre ise,  
Sultan Murat zamanında 
( 1360-1389) Türkler Ro-
doplara Kırca Ali komu-
tasında akın etmişlerdir. 
Kırca Ali, bir çarpışma 
esnasında şehit düşmüş 
ve yeni yerleşim yerine 
onun adı verilmiştir. 

Kırcaali’nin en büyük 
sembollerinden biri ve bir 
mimarî eser olan Medre-
se binasıdır. Bina 20’ci 
yüzyılın 20’li yıllarında 

St. Petersburg’da Güzel 
Sanatlar Akademisi pro-
fesörlerinden Rus mima-
rı Pomerantsev’in projesi 
üzerine, bölge Müslü-
manların kurban derinle-
rinden toplanan parayla 
inşa edilmiştir. Medrese 
olarak planlanan, fakat 
hiçbir zaman bu amaçla 
kullanılmayan bina, Orta 

Asya mimarî tarzına has 
özellikler taşımaktadır. 
Bugün Kırcaali Müzesi, 
1 300 metrekare ser-
gi alanıyla hâlihazırda 
Bulgaristan’ın en güzel 
müze binalarından biridir. 
Bahçesinde 15 dekar ala-
na yayılan havuzlu park 
bulunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan, Momçilgrad’ı ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti İzmit Belediye Başkanı Dr. Nev-

zat Doğan Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesini ziyaret 
etti ve Belediye Başkanı Müh. Erdinç Hayrullah ile 
görüşme yaptı. İş ve dostane hava içerisinde geçen 
görüşmede Kocaeli Balkan Türkleri Dayanışma ve 
Kültür Derneği Başkanı Bayram Çolakoğlu ve İzmit 
Meclis Üyeleri de yer aldılar. Görüşmede Momçilgrad 

Belediyesinde yapılacak yatırım imkanları ele alındı. 
Müh. Hayrullah, İzmit iş adamlarının yeni iş yerleri 
açılmasına imkan yaratacak Momçilgrad’ta yatırım 
yapmaları çağrısında bulundu.

Resmi görüşmeden sonra misafirler, Momçilgrad’ın 
Tatul köyü yakınında bulunan ünlü Traklar Tapınağını 
gezdiler.

Momçilgrad ve İzmit Belediyeleri (o zaman Saray-
bahçe), 2006 yılından beri kardeş belediyelerdir. 

Resmiye MÜMÜN

HÖH, Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Yürütme 
Kurulu 17 Eylül 2011 ta-
rihinde  gerçekleştirdiği 

oturumunda ilçe teşkilat-
larından önerilen beledi-
ye başkanı, köy muhtarı 
ve belediye meclis üye-

leri adaylarını onayladı. 
Kırcaali Belediye Baş-

kan adayı olarak son iki 
dönem başarılı Belediye 
Başkanı olan müh. Ha-
san Azis yeni dönem 
için yeniden aday olarak 
gösterildi. 
Kırcaali ve Haskovo 

ilindeki diğer Belediye 
Başkan adayları: 
- Çernooçene Beledi-

yesi: Aydın Osman;
- Krumovgrad Bele-

diyesi: Sebihan Meh-
met;

- Cebel Belediyesi: 
Bahri Ömer;

- Ardino Belediyesi: 
Resmi Murat; 

- Kirkovo Belediyesi: 
Sali Ramadan; 
- Mestanlı Belediyesi:  

Akif Akif;
- Stambolovo Beledi-

yesi: Macit Mandacı;
- Mineralni Bani Bele-

diyesi:  Mümün İsken-
der.
Kırcaali Haber ekibi 

olarak tüm adaylara 23 
Ekim 2011 tarihindeki 
yerel seçimlerde başa-
rılar dileriiz.
         Kırcaali Haber
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Krumovgrad Belediyesi ile Yunanistan’ın Kozlukebir Belediyesi 
arasında Çevre Okulu projesi için ikinci işbirliği protokolü imzalandı
Krumovgrad (Koşuka-

vak) Belediyesi, Avren 
köyünde AB destekli 
programla yapmak iste-
diği Çevre Okulu projesi 
için 13 Eylül Salı günü 
Kozlukebir Belediyesi ile 
ikinci işbirliği protokolünü 
imzaladı.

Hatır lanacağı üzere 
Koşukavak Belediyesi 
bu projeyi hayata geçire-
bilmesi için komşu ülke 
Yunanistan’dan bir pilot 
belediyeyi programa da-
hil etmesi gerekiyordu. 
Bunun üzerine yetkililer 
ilk irtibarı kendilerine en 
yakın olan eski Hemet-
li Nahiyesi ile kurmuş 
ve ilişkiler belirli bir dü-
zeye gelmişti. Ancak, 
Yunanistan’daki yerel 
seçimlerde nahiyenin 

Kozlukebir Belediyesi’ne 
bağlanması nedeniyle 
bu projeyle ilgili ilişkiler 
Kozlukebir Belediyesi ile 
devam etti.
Hemetli Nahiyesi’nden 

yeni belediyeye aktarılan 
bu proje ilk olarak 11 Şu-
bat 2011 tarihinde Kozlu-
kebir Belediye Meclisi’nde 
gündeme alındı, meclis 
üyeleri arasında tartışıl-
dı ve işbirliğinin devam 
etmesi konusunda karar 
alındı.
Alınan bu kararın ardın-

dan Koşukavak Belediye-
si yetkilileri 17 Şubat 2011 
tarihinde yeni Kozlukebir 
Belediyesi’ne bir ziyaret 
gerçekleştirdi ve Çevre 
Okulu projesi hakkında 
belediyenin yeni yöneti-
mini bilgilendirdi.

Bu ziyaretin ardından 
4-5 Mayıs 2011 tarihleri 
arasında bu kez Kozlu-
kebir Belediyesi yetkilileri 
Koşukavak Belediyesi’ni 
ziyaret et t i ler. Yapı-
lan ziyaret çerçevesin-
de projenin ilk işbirliği 
protokolü Koşukavak 

Belediyesi’nde imzalan-
dı. Bu ziyarete Kozlukebir 
Belediyesi’nden Başkan 
Sayın İbrahim Şerif, He-
metli Bölgesinden So-
rumlu Başkan Yardımcı-
sı Sayın Aydın Başoğlu, 
Danışman Sayın Nikoliça 
Garçoni, belediye me-

murları Sayın Eleni Fo-
tiadu ve Sayın Afanasia 
Karanika katıldı.
Çevre Okulu projesi için 

ikinci işbirliği protokolü 
ise 13 Eylül 2011 Salı 
günü bu kez Kozlukebir 
Belediyesi’nde imzalan-
dı. 
Salı günü belediye-

nin meclis salonunda 
gerçekleşen ve ikinci 
protokolün imzalandığı 
toplantılaya Kozlukebir 
Belediyesi’nden Başkan 
Sayın İbrahim Şerif, Mec-
lis Başkanı Sayın Rıdvan 
Mustafa, Başkan Vekili ve 
Yardımcısı Aydın Başoğ-
lu, Başkan Yardımcıları 
Muzaffer Süleyman ve 
Mehmet Nizam, Kamu 
Yararına Kalkınma Şirketi 

Başkanı Salih Ahmet ve 
belediye memurları katıl-
dılar. 
K r u m o v g r a d 

Belediyesi’nden ise Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Mariya Hristozova, 
projenin Finansman Mü-
dürü Sayın Atanaska Gi-
neva ve belediyenin Av-
rupa Birliği Entegrasyon 
Bölümünde görevli Me-
mur Sayın Aydın İmam 
katıldı. 
Projenin tanıtımı Aydın 

İmam tarafından yapıldı 
ve daha sonra işbirliği 
protokolü imzalandı. 14 
Eylül Çarşamba günü 
ise iki belediye yetkilileri 
Hemetli Nahiyesi’ni ziya-
ret ettiler.
           Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı ve Yerel Seçimlerde 
en az üç oy pusulası kullanılacak
Merkez Seçim Komis-

yonu sözcüsü Biser Tro-
yanov, 23 Ekim’de yapı-
lacak Cumhurbaşkanı 
ve Yerel Seçimlerde üç 
veya dört pusula ile oy 
kullanılacağını duyur-
du. Troyanov, “Merkez 
Seçim Komisyonu oy 
kullanma şeklini halka 
açıklama kampanyası 
gerçekleştirecek. Va-
tandaşlar Cumhurbaş-
kanı adayları listesinin 
yer aldığı bir entegral 
oy pusulası ile Cum-
hurbaşkanı ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
seçimi yapabilecekler. 
Başka bir oy pusulası 
Meclis Üyeleri seçimi, 
bir tane de Belediye 
Başkanı seçimi yapmak 
için olacak. Ayrıca, ayrı 
ayrı yerleşim yerlerinde 
yapılacak muhtar seçi-
mi adaylarının yer aldı-
ğı dördüncü bir oy pu-

sulası da olacak” diye 
açıkladı. 
Troyanov, “Seçim yer-

lerine iki oy sandığı ko-
yulacak. Birine Cum-
hurbaşkanı ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
entegral oy pusulası 
salınacak, diğerine ise 
yerel seçim için kullanı-
lan pusulalar salınacak” 
dedi. Biser Troyanov, 
“Bu seçimlerde sadece 
“X” işareti ile oy kullanı-

lacak. Bu işaret Merkez 
Seçim Komisyonunun 
Cumhurbaşkanı seçimi 
için kura ile çektiği parti 
veya koalisyon numara-
sını bulunduran kareye 
yazılacak ve de aynı 
şekilde Belediye Seçim 
Komisyonunun Beledi-
ye Başkanları için çek-
tiği numaranın önünde 
bulunan kareye yazıla-
cak” diye izah etti. 
        Kırcaali Haber

Seçim sandık komisyonlarında 
yaprak dökümü

Seçim sandık komis-
yonlarında Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nin 
üyeleri yarı yarıya azaldı. 
Ülke genelindeki diğer il-
lerde olduğu gibi Kırcaali 
İli belediyelerinde seçim 
çalışmaları yapan Ye-
rel seçim komisyonları 
(OİK) sandık başı parti 
temsilcilerinin dağılımı-
nı açıkladı. Mestanlı’da 
8 Eylül saat 15.00’da 
açıklanan bilgilere göre 
belediye genelinde 54’ü 
sabit biri de özürlü va-
tandaşlar için hareketli 
olmak üzere toplam 55 
sandık başında görev 
yapacak 395 parti tem-
silcisinin dağılımı belli 
oldu. Bu yıl ilk defa uygu-
lanan ve ülke genelinde 

olayları temel alan, he-
saplamada çarpmadan 
en büyük kalanı alan ve 
sandık ve üye sayısını 
da dahil ederek yapılan 
bir hesaplama sonunda 
Mestanlı’da dağılım şöy-
ledir: GERB – 169 üye, 
BSP – 87, HÖH – 65, 
Ataka – 44, Mavi Koalis-
yon – 22, NDSV – 8.
Son yirmi yılda yapılan 

seçimlerde belediye ge-
nelinde sandık başına 
114 ile 130 üye gönderen 
HÖH Mestanlı Teşkilatı 
bu sefer sadece 65 kişi 
görevlendirebilecek. 
Belediye genelinde 

nüfusu 250’den az olan 
yerde toplam 14 sandık 
ve her sandık başında 
5 parti görevlisi, nüfusu 

500’e kadar olan 21 san-
dıkta 7 görevli ve nüfusu 
500’ü aşan 20 sandıkta 
dokuzar kişi görevlendi-
rilecek. Hareketli sandık 
başında 5 görevli olacak. 
Son seçimlerde bu san-
dıktan 40 oy çıkmıştı bu 
yıl bu rakamın 100 olma-
sı bekleniyor. Böyle bir 
sandık açılabilmesi için 
100 özürlü vatandaşın 
dilekçe doldurması ge-
rekiyor.
Gazetemizin edindiği 

bilgilere göre iktidar par-
tisi tarafından göreve ge-
tirilen valiler yerel seçim 
komisyon başkanlarına 
“HÖH’ü mahvedin, hakkı-
nı yiyin ve yaşamını zor-
laştırın” şeklinde talimat 
verdikleri anlaşılıyor.
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İşçiler, iflas eden “Bulfanko” şirketinden maaşlarını alabildiler 
Yaklaşık bir buçuk yıl 

sonra Kırcaalili Sevgi-
nar Ali Salim, iflas eden 
“Bulfanko” Bulgar-Yunan 
şirketinin kendisine borçlu 
olduğu 2600 Levayı ala-
bildi. 200 işçi kendilerine 
toplam 15 milyon leva 
borcu olan şirketi mah-
kum ettiler. “Podkrepa” 
Sendika Konfederasyonu 
Kırcaali İl Teşkilatı Baş-
kanı Magdalena Ahçieva 
olayı, “Böyle bir şey ülke-
de ilk defa oluyor, demek 
Bulgaristan’da da bazen 
güzel şeyler oluyor” diye 
yorumladı. 

Terzi kadınlar, bundan 
iki yıl önce yaklaşık 6 ay 
maaş almadan çalıştıkla-
rını anlattılar. Nihayet, bu 
yıl Ocak ayında “Bulfan-
ko” Şirketinin mülkiyeti 
satılması ihalesi gerçek-

leştiriliyor. İhaleye bir kaç 
şirket katılıyor ve ihaleyi  
Momçilgrad (Mestanlı) 
“Arteks” şirketi kazanıyor. 

“Bulfanko”nun satılışın-
dan elde edilen parayla 
işçilerin maaşları ve de 
tüm 2009 yılı için gıda 

kartlarının para karşılığı 
ödeniliyor.

Eski “Bulfanko” işçileri, 
“İş yerinin kapanmasını 

istemedik, çünkü mem-
nun olduğumuz seneleri-
miz vardı. O zaman sos-
yal edinimlerimiz ve toplu 
iş sözleşmemiz vardı” 
diye paylaştılar. Şirkette 
problemler 2009 yılında 
başlıyor. O zaman ma-
aşlar 3-4 ay gecikmeyle 
ödeniyor, gıda kartlarına 
para aktarılmıyordu. 

O yıllarda şirketteki 
“Podkrepa” sendika şu-
besinin başkanı olan Sev-
ginar Salim, “Ekonomik 
krizin yarattığı zorluklara 
karşı anlayış göstermeye 
çalışıyorduk. Maaşlarımı-
zı almak için bekliyorduk, 
fakat çocuklarımız para-
sızlık çekiyordu. Hemen 
hemen her ailenin ban-
kalara kredi borcu vardı” 
diye paylaştı. 

2010 yılının kışında ter-
ziler protesto düzenledi-
ler, hatta Yunanistan’ın 
Gümülcine şehrinde bulu-
nan ana şirket “Fanko”nun 
merkezine kadar gidildi. 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis ve Vali İvan-

ka Tauşanova da onlarla 
beraberdiler. Fakat o za-
man yapılan görüşmeler, 
işçilerin maaş sorunlarına 
çözüm getirmedi. Ondan 
sonra, işçiler mahkeme 
yoluyla haklarını aramaya 
karar verdiler. 

Mahkemenin kararından 
sonra işçiler, şirketin ban-
ka hesaplarına haciz ge-
tirilmesine dair şikayet di-
lekçeleri sunuyorlar. 2010 
yılının Kasım ayında “Bul-
fanko” Şirketi icra savcısı-
na veriliyor. Açılan davayı 
işçiler kazanıyor. Mah-
kemenin kararına göre, 
terzilerin alması gereken 
paralar, onların aldığı 
brüt ücrete göre 1000 ve 
2500 arası değişiyor. Ma-
aşların geç ödenildiği için 
de, 2009 yılında Eylül’den 
Aralık ayına kadar ve de 
2010’da Ocak ayı için ek 
olarak tazminat ödenmesi 
hüküm verilmiştir. Terzile-
rin, şirketten toplam ola-
rak aldıkları para yaklaşık 
100 bin AVRO.  
         Kırcaali Haber

Resmi Murat, Çubrika’da yapılan futbol 
turnuvası birincilerini ödüllendirdi

Ardino (Eğridere) Bele-
diyesinin Çubrika (Dallı-
ca) köyünde gerçekle-
şen sonbahar şenliğinde 
köy kupası için küçük 
kapılarda futbol turnuva-
sı düzenlendi. Yarışma-
ya bölgeden altı takım 
katıldı. Bunlar Eğridere, 
Boyno (İsmailler) ve Ko-
bilyane (Maşkılı) takımla-
rı ve üç Dallıca takımla-
rıydı. Tartışmalı maçlar-
dan sonra Çubrika’dan 
Türkiye’ye göç eden-
lerin takımı galip geldi. 
Büyük tartışmalara yol 
açan final maçından 
sonra göçmenlerin ta-
kımı, Çubrika-1 takımını 
2:0 ile yendi. Turnuvada 
üçüncü ve dördüncü yeri 
Çubrika-2 ve Boyno ta-

kımı kazandılar. 
Dereceye girenlere 

bizzat Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat 
kupa ve para ödülleri 
sundu. Şampiyon olan-
lara 200 Leva, ardından 
gelenlere ise sırasıy-
la İstanbul’da yaşayan 

Mustafa ve Özcan Çiçek 
kardeşlerin sağladıkları 
100 ve 50 Leva para ve-
rildi. 
Göçmenlerin takımı 

bireysel ödülleri de ka-
zandı. Turnuvanın gol 
ustası olarak Emrah 
Güray ilan edildi, en iyi 

futbolcu ödülü ise Oktay 
Ali’ye verildi. Tüm futbol 
karşılaşmaları Çubrika 
muhtarlığının mükem-
mel organizasyonu sa-
yesinde gerçekleşti. 
Demokratik değişimler-

den sonra Çubrika’da ilk 
defa şenlik düzenlendi. 
Etkinlik, yerel muhtarlık, 
yerel “Kliment Ohrids-
ki 1977” Halk Toplum 
Merkezi ve Avustralya 
ve Türkiye’de yaşayan 
Adem ve Nejdet Güngör 
kardeşlerinin mali des-
teğiyle organize edildi. 
Çubrika’nın muhtarı Fer-
dun Ali, “Bu güzel girişi-
min geleneğe dönüşme-
sini umuyoruz” dedi. 
        
          Güner Şükrü

Tarım Fonu, çiftçilere ekolojik tarım 
için mali yardımın %80’ini aktardı

Geçen yılki ekolojik ta-
rım faaliyetleri için mali 
yardım ödeme süresinin 
geçmesinden iki ay son-
ra Tarım Fonu tarafından 
çiftçilere %80 ödeme ya-
pıldığı duyuruldu. 
Fondan, Eylül ayının 

başında çiftçilere 13,4 
milyon Leva için dilekçe 
verildiği halde yaklaşık 
11 milyon Leva öden-
diğini bildirdiler. Fonun 
verilerine göre, paraların 
en büyük kısmı organik 
tarım ve hayvan bakı-

cılığı ve de kaybolma 
tehlikesi içinde bulunan 
yerli hayvan cinslerini 
koruma faaliyetleri için 
ödenilmiştir. 
Kanuna göre, belirli 

tarım senesi için mali 
yardımlar diğer senenin 
yarısına kadar çiftçile-
rin banka hesaplarına 
aktarılması gerekiyor. 
Bu sene mali yardımın 
gecikmesinin fon tara-
fından yapılan ek denet-
lemelerden ileri geldiği 
anlaşıldı. 

2010 yılının ve 2011 
yılının başında işlenilen 
arazilerin havadan yapı-
lan resimlerle hazırlanan 
haritanın son güncelleş-
tirilmesiyle mali yardıma 
talip organik tarım ya-
pan çiftçilerin çoğunun 
yerleri “yardım yapmaya 
uygun olmayan” sınıfın-
da oldukları ortaya çık-
mıştır. 
Bu senenin başında 

fondan, 4 000 çiftçinin 
yerlerinin mali yardım 
alma kriterlerine uygun 

olmadığı ve dolayısıyla 
cezalar uygulandığını 
duyurulmuştu. Bu ka-
rarlar, mahkemede dahi 
çiftçiler tarafından itiraz 
edildi. 
Fon tarafından mali 

yardım kriterlerine uy-
mayan arazilerin toplam 
büyüklüğüyle ilgili ve de 
yapılan denetimlerde 
mali yardım alma sınıfın-
da olanların tespit edil-
mesine dair genel bilgi 
verilmesi bekleniliyor.
        Kırcaali Haber

Schengen için sınırlara yabancı 
görevliler yerleştirilecek

Bulgaristan'ın Schengen üyeliğinin bir an önce 
karara bağlanması bakımından, yabancı sınır 
görevlilerinin sınırlarında görev yapma fikrine 
sıcak bakıldığı öğrenildi. Eylül sonunda görü-
şülmesi beklenen konu için, Bulgaristan, Avru-
pa Birliği (AB) görevlilerinin karadaki sınırlarda 
kontrol yapmasına izin verecek. AB'nin en kritik 
sınırı olan Türkiye sınırı için ortak devriyelerin 
oluşturulması bekleniyor. 
Bulgaristan'ın Schengen'e üye olduktan sonra 

üçüncü ülke vatandaşları tarafından daha fazla 
baskıya maruz kalması gündemde. İçişleri Baka-
kı Tsvetan Tsvetanov, bu konuda ani kontrollere 

de açık olduklarını belirtti. Kasım ayından itibaren 
şu ana kadar, Schengen tarafından istenmeyen 
yaklaşık 7 bin kişinin Bulgaristan'a girdiğini be-
lirten Tsvetanov, şu anda yürürlükteki koşullara 
göre bunların sınırlandırma imkanı olmadığını ak-
tardı. Bulgaristan resmi olarak teknik açıdan tüm 
Schengen koşullarını yerine getirmiş olsa da Al-
manya, Fransa ve Hollanda tarafından, üyeliğine 
karşı çıkılıyor. Buna sebep olarak Bulgaristan'ın 
organize suç örgütleri ve yolsuzluğa karşı veri-
len mücadelenin yeterli olmadığı gösteriliyor. Öte 
yandan Bulgarstan, 22-23 Eylül'de AB'nin İçişleri 
ve Adalet Konseyi'nin düzenleyeceği toplantıda, 
ülkenin önce havadan olmak üzere kademeli ola-
rak Schengen'e dahil edilme kararının verilmesini 
bekliyor.
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Kırcaali’nin en eski sim-
gelerinden biri de, tarihi 
Ayşe Molla Çeşmesidir. 
Çeşme’nin, dilden dile 
dolaşan ve günümüze 
kadar gelen efsanesi 
mevcuttur.

 Kırcaali Belediyesi, İs-
tikbal Vakfı ve Kırcaali Ro-
tary Kulübünün girişimiyle 
tarihi çeşme 2007 yılında 
onarıldı. Çeşmenin yeni 
modern görünüşü mimar 
Taner Mollaahmet saye-
sinde oluşturulmuştur.

 Kırcaali şehri, 3209 kilo-
metre kare üzerine efsa-
nevi Arda nehrinin yukarı 
ki ve orta akıntısının va-
disinde iki kıyısına yerleş-
miştir. Kırcaali il merkezi-
dir ve Haskovo (Hasköy), 
Smolyan (Paşmaklı) ve 
Plovdiv (Filibe) illeri, gü-
ney ve güneydoğudan ise 
Yunanistan Cumhuriyeti 
ile sınırdaştır. Helsinki’den 
Aleksandrupolis’e uza-
nan 9 Nolu Avrupa Ula-
şım Koridoru Kırcaali’den 
geçmektedir. Kırcaali iline 
toplam 470 yerleşim yeri 
ile yedi belediye bağlıdır.

Kırcaali ilinin diğer be-
lediyeleri Momçilgrad 
(Mestanlı), Krumovgrad 
(Koşukavak), Cebel (Şeyh 
Cuma), Ardino (Eğridere), 
Çernooçene (Karagözler) 
ve Kirkovo (Kızılağaç). 
Şehrin nüfusu Şubat 2011 
sayımına göre 43 880 kişi. 
Belediye’de 67 460, ilde 
ise 152 808 kişi yaşıyor. 
Kırcaali ili,  Bulgaristan’da 
nüfusunun üçte ikisinin 
Türkler ve Müslümanlar-
dan oluşmasıyla farklıdır. 
Nüfusun diğer kısmını ise 
Bulgarlar (Hıristiyanlar), 
Romanlar, Ermenililer, 
Ruslar ve başka etnik ve 
dini gruplar temsil etmek-
tedir.   

Kırcaali’nin en büyük 
özelliği Balkanlarda ve 
Birleşik Avrupa’da Bul-
garistan etnik modelin 
simgesi haline gelmesi-
dir. Çünkü farklı etnik ve 
dini topluluklara mensup 
Kırcaaliler arasında son 
derecede hoşgörü, an-
laşma, huzur, barış, sevgi 
ve saygı içerisinde yaşam 
sürdürülmektedir. Öyle 
ki, Kırcaali şehri hakkıyla 
“Hoşgörünün Başkenti” 
unvanıyla ünlü olmuştur. 
Kırcaali bu ünü kazanma-
sını en çok son iki dönem-
de çoğunlukla Türklerin 
oyu ile iktidara gelen Hak 
ve Özgürlükler Hareketin-
den Belediye Başkanı se-
çilen Müh. Hasan Azis’e 
borçludur. Çünkü Sayın 
Azis, Kırcaali’li Hıristiyan 
ve Müslümanların hep 
beraber, hoşgörü ve kar-
deşlik havası içinde ya-
şamaları için büyük çaba 
sarf etmektedir. Öyle ki, 
artık Kırcaaliler, büyük 

dini bayramlarını ve özel 
günlerini Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet 
(daha önceden ise Şaba-
nali Ahmed) ve Hıristiyan 
Cemaatinin önderi Peder 
Petır Garena ile hep be-
raber kutluyorlar. Burada 
kutlanan Aşure Günü, ve-
rilen iftarlar tüm Kırcaali 
halkını bir araya getiriyor. 
Bu bağlamda daha birkaç 
gün önce “Aziz Georgi” 
Merkez Kilisenin önünde 
Hasan Azis, Kırcaali’de 
yaşayan etnik ve dini top-
lulukların birlikteliğini sim-
geleyen bir anıt açtı.  

Ayrıca Hasan Azis Be-
lediye Başkanı olarak, 
şüphesiz şehrin gelişme-
si için büyük rol oynadı. 
Onun 2003 yılında maka-
ma gelmesinden bu yana 
Belediyenin gerçekleştir-
diği birçok girişimleriyle 
ülkede, Balkanlar’da ve 
hatta Avrupa’da eşsiz 
benzersiz dev altyapı pro-
jeleriyle şehir modern Av-
rupa çehresine büründü. 
Kırcaali’nin tamamen ye-
nilenen otogarı önündeki 
yeşil alanda Orfeyus’un 
Lirası projesi hayata ge-
çirildi. Müh. Azis, 2007 
yılında hızmete açılan 
Kırcaali’nin simgelerinden 
biri olan eski üreticiler pa-
zarın yerine Avrupa’da eşi 
benzeri olmayan büyük, 
modern bir Üreticiler Pa-
zarı projesi gerçekleştir-
di. Meyve, sebze, çiçek 
ve balık satılan Pazar, 23 
dekar alan üzerine ku-
ruludur. Projenin toplam 
değeri yaklaşık 10 mil-
yon Leva. Yeni Üreticiler 
Pazarı, sadece Kırcaali 
bölgesinde değil, tüm Gü-
neydoğu Bulgaristan’da 
tarım işçileri kendi ürünle-

rini müşteriye sunabildik-
leri büyük ticari merkeze 
dönüştü.  Hasan Azis’in 
de belirttiği gibi, Üretici-
ler Pazarı 50 yıl ileriye 
dönük, Doğu Rodoplarda 
tarımın gelişmesine ola-
nak sağlayan stratejik bir 
yatırımdır.  Hemen yanına 

ise, Üreticiler Pazarının 
mimari yapısına uygun 
olarak, 911 metre kare 

üzerine inşası yeni biten 
Sanayi Ürünler Pazarı 
kuruldu. 54 pavyon içeren 
projenin toplam değeri 
yaklaşık 500 000 leva. 

Kırcaali’nin yapısını ta-
mamen değiştiren Müh. 
Hasan Azis’in döneminde 
realize edilen “Arda Neh-
ri Yatağının Düzeltilmesi”,   
daha çok “Su Aynası” 
diye anılan başka bir dev 
projedir. 77 milyon Leva 
değerindeki projenin ana 
fonksiyonu Kırcaali barajı 
sularının taşması halinde 
şehre zarar vermesini ön-
lemektir. Proje, çeşitli su 
sporlarının tertiplenmesin-
de olanak sağlamaktadır. 
Proje, Kırcaali’nin şehir 
düzenlemesini büyük öl-
çüde etkiledi. Onun saye-
sinde Kırcaali Avrupa’nın 
nehirler bulunan büyük 
başkentlerine benzer bir 

görünüm aldı. 
Kırcaali’de gerçekleş-

mekte olan başka bir 
büyük proje ise “Kuzey 
Arpezos ve Biznes Parkı” 
şehrin yeni yeşil sembolü 
oldu. Projenin toplam de-
ğeri 8 milyon 700 bin leva. 
Proje esnasında şehrin 

merkezinde eskiden kışla-
lar bulunan 64 dekar ala-
na modern dinlenme ve 

eğlence kompleksi kuru-
lacak. Uzmanlar, “Kırcaali 
Kuzey Arpezos ve Biznes 
Parkı”nın Balkanlarda en 
büyük şehir parkı projesi 
olduğunu iddia ediyor-
lar. Projenin, şehrin yeni 
düzenlemesinde büyük 
rol oynadığı gibi, güçlü 
sosyal, ekoloji ve estetik 
fonksiyonları da var. Yeni 
parkta büyük merkez şa-
dırvan, iki küçük yuvarlak 
şadırvan, beş yeni çocuk 
alanı, büyük otopark, ge-
niş spor ve kültür alanları 
ve başka atraksiyonların 
kurulması öngörülüyor. 
Park alanında bulunan 
her yere özürlülerin eri-
şimi olacak. Parkın yeşil 
alanını zengin ağaç ve 
süs bitkileri oluşturacak. 

“Kuzey Arpezos ve Biz-
nes Parkı” projesi, Kırca-
ali Belediyesinin hazırla-

dığı dev “Aprezos Parkı” 
projesinin ikinci kısmıdır. 
Birinci kısmı ise daha 
sonra realize edilmesi 
beklenen “Güney Arpe-
zos Parkı”dır.

Toplam 320 dekar ala-
na yayılan dev Arpezos 
Park projesi, Kırcaalilerin 

yaşam standardını bü-
yük ölçüde yükseltecek, 
bölgede gelişen turizmi 

olumlu yönde etkileyecek. 
Kırcaali Belediyesi parkla 
ilgili çok güzel fikirlere sa-
hip. Gelecekte uzun süreli 
perspektifler olarak, Kır-
caali Land ve Brüksel’de 
hayat bulan Mini Avrupa 
projesine benzer Mini 
Bulgaristan kurulması 
amaçlanıyor. 

Hasan Azis’in sayesin-
de, Türk Teklas Holdingi 
Kırcaali’de en büyük ya-
tırım yapan şirket haline 
gelmiştir. Dünyaca ünlü 
otomobil markalarına 
kauçuk parçaları üreten 
şirkette yaklaşık 300 kişi 
çalışıyor, yılsonuna ka-
dar ise işçilerin iki misli 
artması bekleniliyor.   

Sosyolojik araştırma-
lara göre, 23 Ekim 2011 
tarihinde yapılacak Yerel 
Seçimlerde Hasan Azis, 
seçmenlerin %60 oyunu 
alarak, ilk turda tekrar 
Kırcaali Belediye Başkanı 
seçilecek. 

Kırcaali şehri çok zengin 
bir tarihe sahiptir. Bunu 
eşsiz doğa ve zengin kül-
türel tarihi anıtlar en iyi 
şekilde ispatlamaktadır. 
Kırcaali bölgesi üç bin yıla 
yakın çeşitli medeniyetle-
rin ve kültürlerin beşiği 
olmuştur. Burada Traklar, 
Eski Yunanlar, Romalılar, 
Slavlar, Protobulgarlar, Bi-
zanslılar, Latinler ve Os-
manlı Türkleri yaşamıştır. 
Bundan dolayı Kırcaali 
bölgesi kadim zamanlar-
dan kalmış çok sayıdaki 
kale ve ibadet yerleriyle 
bilinmektedir. Kırcaa-
li Belediyesi, böylesine 
zengin tarihi ve çeşitli, iyi 
korunmuş doğa mirasının 
temeli üstüne her türlü 
sabit turizmin gelişmesi 
için potansiyele sahiptir.  
Turizm, yüksek kalitedeki 
turistik hizmetlerin müşte-
riye sunma yeteneklerinin 
geliştirilmesiyle belediye-
nin ekonomisinde önemli 
bir sektör olarak yer ka-

zanıyor ve belediyeye, iş 
dünyasına ve yerli halka 
gelir kaynağı oluyor. Çe-
kici doğa ortamı, korunan 
folklor, gelenek ve zanaat-
lar köy turizminin gelişme-
sine olanak sağlıyor. Bu 
yönde Kırcaali ve bölge-
sinde düzenlenen folklor 
festivalleri büyük manevi 
etki yaratıyor. Belediyede-
ki çok sayıda çevre yolları 
enteresan turistik ürününü 
temsil ediyorlar. 

Kırcaal i  Belediyesi, 
Yunanistan’a yakın me-
safesiyle bölgesel sınır 
işbirliği geliştirme açısın-
dan imkânları kullanmak 
için uygun yerde bulun-
maktadır.

Bu toprakların eski sa-
kinleri, çok sayıda çeşitli 
tarihi çağlardan kalma 
anıtlar, tarih öncesi dö-
nemden Bulgular, Traklar 
kabirleri ve Roma köprü-
leri miras etmişlerdir. 

Kırcaali’nin en belirgin 
kültürel tarihi yerlerinden 
biri Perperikon kalesidir. 
Yerli Türklerin Cin Tepesi 
dedikleri yer Kırcaali’nin 
kuzeydoğusunda 15 kilo-
metre uzakta 470 metre 
yükseklikte bulunuyor. 
Perperikon, VI - XIV asır-
dan kalma, 12 000 metre 
kare üzerinde kurulu en 
büyük Ortaçağ Rodop ka-
lelerinden biridir. Perperi-
kon Kompleksi, İsa’dan 
önce VI - V asırdan kal-
ma bir saray, tapınak yeri, 
güçlendirilmiş Traklar ka-
lesi, yerleşim yeri ve ke-
hanet yapılan yuvarlak 
mabet yerini içermekte-
dir. Perperikon, bu sene 
yapılan “Bulgaristan’ın 10 
Harikaları” sıralamasında 
ikinci oldu. Oralara daimi 
turist akımı gözleniyor ve 
her yıl 100 000’den fazla 
ziyaretçisi olduğu ortada.

Kırcaali’de enteresan 
başka yer de, şehre 3 
kilometre uzaklıkta Zim-
zelen (Kırlar) köyüne ya-
kın Taşlaşmış Düğün bir 
doğa fenomenidir. Dü-
ğüncülere benzeyen çok 
sayıdaki kaya figürleri, 
volkanik tüf oluşumlardır.  
Yaklaşık 35 milyon yaşın-
daki oluşumlar, 50 dekar 
yer kaplamaktadır. 

Taşlaşmış Düğüne ben-
zer Kırcaali’nin Beli Plast 
(Akçakayrak) köyünün 
doğusunda Taşlaşmış 
Mantarlar fenomeni bulu-
nuyor. Bulgaristan hükü-
meti, mantar şeklindeki 
taş oluşumlarının kapla-
dığı 30 dekar yeri koruma 
altına almıştır. 

Ayrıca Kırcaali yakı-
nındaki Utroba (Dan-
gırdakkaya) Mağarası, 
Mestanlı’nın Tatul köyü 
yakınındaki Orfeyus Tapı-
nağı, Eğridere’nin Şeytan 
Köprüsü görülmeye değer 
yerlerdir. 

Balkanların Hoşgörü Başkenti - Kırcaali
1. sayfadan devamı
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Kırcaali Belediyesi, Balkan OFF-Road yarışmasında özel ödül aldı 
10 Eylül akşamı, “Su 

Aynası” nın kuzey kıyı-
sında bir hafta önce Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
tinin Genel Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan’ın startını 
verdiği Ulusal OFF-Road 
Şampiyonasının ve Bal-
kan 2011 Rally-Raid 
Kupası yarışmasının 
üçüncü bölümlerinde de-
receye giren sporcuları 
ödüllendirme seremoni-
si gerçekleştirildi. Birinci 
özel ödülü şampiyonayı 
organize eden “4x4 Ad-
venture Bulgaria” Kulübü 
Başkanı Todor Hristov, 
“Birinci yerde olan” diye 
ilan ettiği Kırcaali Bele-
diyesi adına kusursuz 
ev sahipliğinden dolayı 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis’e verdi. Hristov, 
Müh. Azis’e Ulusal OFF-
Road Şampiyonasının 
gerçekleşmesinde yap-
tığı işbirliği için teşekkür 
ederek, bir kupa, madal-

ya ve şampanya sundu. 
Hasan Azis, “Kırcaa-

li Belediyesi yine, belki 
de farkında bile olma-
dığımız imkanlara sahip 
olduğunu gösterdi. Şeh-
rin merkezinde ilk defa 
Balkan OFF-Road Ma-
ratonu organize edildi 
ve başarıyla gerçekleşti. 
Eğer sizlerden biri, ül-
kede, Balkanlar’da veya 
Avrupa’da “Kırcaali’nin 
merkezinde OFF-Road 
yarışması yapıldı” dese, 
her halde alay edilecek, 
fakat bunun mümkün ol-
duğunu gördük. Bunun 
için organizatörlere özel 
teşekkürler sunuyorum. 
Artık Kırcaali’nin merke-
zinde bu tür yarışmaların 
da yapıldığını biliyoruz. 
Yarışmalara katılan ve 
onlara ilgi gösterip, biz-
leri destekleyen herkese 
teşekkür ederim” diye 
belirtti. Başkan, seneye 
de artık hazırlığı olan 
Kırcaali’nin Balkan OFF-
Road Maratonuna ev 

sahipliği yapmasını ümit 
ettiğini dile getirdi. 
Daha sonra Hasan 

Azis, organizatörlerle 
beraber ödüllendirme 
töreninde toplam 30 ya-
rışmacıya madalya ve 
kupa sundu. 
ATV kategorisinde birin-

ci yeri 34 yaşındaki Zor-
nitsa Todorova kazandı. 
O, Dakar Rally yarışma-
sında beş kere şampiyon 
olan Çek Cumhuriyetin-
den Yozef Mahaçek’i ve 
diğer rakiplerini çok geri-
de bırakarak, bu başarıyı 
elde etti. Todor Hristov, 

“Zornitsa, 2004 yılından 
beri benim öğrencim. 
Kendisi sayısız kupa ve 
başarılar kazandı. Bu 
birinci yer de becerileri-
nin sıradaki ıspatı. Onun 
2012 yılında Dakar Rally 
yarışmasında rakiplerini 
elemesini bekliyorum” 

dedi. 
450 cc ve daha altında-

ki motosikletler sınıfında 
yarışan Ugo Filosa iki 
kupa kazandı. Organi-
zatörler, Kırcaali Kros 
Kulübü yarışmacılarının 
tümüne ödül verdiler. 
Slovenya’dan ilk defa 
yarışmaya katılan İztok 
Jiviç, Haskovo yakınında 
kaza yapan Yunanlı Ni-
kos Kagas’a yarışmadan 
vazgeçerek ilk yardımda 
bulunduğu için özel ödül 
aldı. 
Balkanlar’da düzen-

lenen en büyük OFF-
Road yarışmasında 10 
ülkeden 60 yarışmacı 
katıldı. Yarışmalar 5 gün 
sürdü ve Kırcaali, Ce-
bel, Haskovo, Harmanli 
ve Yunanistan’ın Ores-
tiyada şehri yönünde 
yapıldı. Yarışmanın en 
son aşaması geçen cu-
martesi günü Kırcaali-
Asenovgrad-Kırcaali yö-
nündeydi. 

Resmiye MÜMÜN

Darıca Belediyesi Krumovgrad’ta 
sünnet şöleni düzenledi

Darıca Belediyesi geçti-
ğimiz yıl imzalanan resmi 
protokolle kardeş beledi-
ye olduğu Krumovgrad 
(Koşukavak) Belediyesi 
ile birlikte Koşukavak’ta 
Sünnet Şöleni düzenle-
di. Şölene katılmak ve 
kardeş şehirde incele-
melerde bulunmak üzere 
Darıca Belediye Başkanı 
Şükrü Karabacak ile bir-
likte mecliste grubu bulu-
nan Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Saadet Partisi ve 
Has Parti ilçe başkanla-
rının da katıldığı prog-
ramda Darıca Belediyesi 
ve Darıcalı sponsorların 
katkıları ile toplam 265 
çocuk sünnet ettirildi.
Kardeşlik bağlarımız 

daha da güçlendi
Koşukavak’ta düzenle-

nen Sünnet Şöleni için 
Darıca’da iktidar ve mu-
halefet partileri bir araya 
gelerek örnek bir birlik-
telik sergilerken Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak,Türklerin ço-
ğunlukta olduğu Koşuka-
vak Belediyesi ile imzala-
nan Kardeş Şehir Proto-
kolü çerçevesinde ikili 
ilişkilerin yapılan sünnet 
şöleniyle birlikte arttığı-
na vurgu yaparak “bun-
dan sonraki süreçte de 
sosyal ve kültürel etkin-
likler başta olmak üzere 

değişik konularda kardeş 
şehrimizle ilişkileri geliş-
tirmek adına çalışmaları-
mızı sürdüreceğiz. Diğer 
yandan da ecdadımızın 
bıraktığı kültürel mirasın 
korunması ve restoras-
yonu gibi konularda Ko-
şukavak Belediyemize 
destek olacağız. Sünnet 
Şöleni’nin organize edil-
mesinde bizlere maddi 
manevi destek veren tüm 
işadamlarımıza ayrıca bu 
organizasyonumuzda biz-
lere destek veren iktidar 
ve muhalefet partilerinin 
değerli ilçe başkanlarına 
gösterdikleri duyarlılık 
için teşekkür ediyorum. 
Darıca ailesi olarak her 
konuda olduğu gibi bu 
konuda da birlik ve bera-
berlik içinde ilçemiz adına 
önemli bir etkinliğe imza 
attığımız kanısındayım.” 

diyerek duygularını dile 
getirdi.
Meclisi ziyaret ettiler
Başkan Karabacak ve 

beraberindeki heyet Sün-
net Şöleni’nin ardından 
Koşukavak Belediyesi’ni 
ziyaret ederek belediye 
çalışmaları ile ilgili bilgi-
ler alırken önümüzdeki 
süreçte iki şehrin yapa-
cağı ortak çalışmalarla 
ilgili görüş alışverişinde 
bulundular. Koşukavak 
Belediye Başkanı Sebi-
han Kerim Mehmet ve 
Koşukavak meclis üye-
lerinin hazır bulunduğu 
programda Koşukavak 
Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet, Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak başta olmak 
üzere iki kardeş şehir 
arasındaki dostluk bağ-
larının güçlenmesinde 

emeği geçenlere teşekkür 
ederken,Koşukavak’ta 
şölen boyunca duygu 
dolu anlar yaşandığına 
dikkat çekerek “burada 
yaşayan vatandaşlarımız 
özellikle son dönemler-
de Anavatan Türkiye’nin 
kendilerine yaptığı yar-
dımları unutmayacak-
tır. Darıca’da yaşayan 
Koşukavak’lı hemşerileri-
mize de sizler aracılığıyla 
selamlarımızı gönderiyo-
ruz.” diyerek misafirlerine 
destek ve çabalarından 
dolayı teşekkür etti.
Başkan Karabacak ise 

özellikle Darıca merkezde 
yaşayan Koşukavak’tan 
göç etmiş vatandaşları-
mızla sürekli irtibat ha-
linde olduklarına vurgu 
yaparak kardeş şehir 
ilişkileri çerçevesinde 
önümüzdeki süreçte 
karşılıklı fikir alışverişi 
yapmak kaydıyla arada-
ki sınırların kaldırılarak 
gönül birlikteliğine imza 
atılacağına olan inancını 
dile getirdi. Darıca’dan 
Koşukavak’a gelen heyet 
ayrıca Koşukavak Bele-
diyesi tarafından inşası 
devam eden ve masraf-
larının bir bölümünün Da-
rıca Belediyesi tarafından 
karşılanması planlanan 
parkta da incelemelerde 
bulundular. 

                  Yılmaz IŞIK

Küçük muhtarlıkların 
idari sonu geliyor!

Küçük köyler tarihe karışıyor

Nüfusu 350 kişi altında olan 1100 köy idari olarak 
kapatılıyor, muhtarlık olarak anılmıyacak. İktidar 
partisi GERB milletvekilleri Lüben Tatarski ve Ge-
orgi İkonomov’un Millet Meclisi’ne sundukları Bulga-
ristan Cumhuriyeti Mülki İdari Bölümü Kanun’undaki 
Değişiklikler teklifi Genel Kurulun ilk oturumda kabul 
edildi. Bugüne kadar sadece yerel halk oylaması ya 
da imza kampanyası sonucu istenilen sonuç çıktı-
ğında belediye meclisi herhangi bir idari merkezin 
varlığını silebiliyordu. Bu değişiklikle nüfusu 350 kişi 
altında olan köylerin idari durumu belediye meclisi 

kararıyla kolayca kapatılabilecek. 
Meclis bu değişiklik hakkında Ulusal Belediyeler 

Birliği’nin düşünce ve tekliflerine başvurmadı. Bir-
lik üyeleri toplanıp Meclis Genel Kurul ikinci oturu-
munda gerekli teklifleri sunulacağı Birliğin Müdürü 
Ginka Çavdarova tarafından duyuruldu.
Belediye meclisi kararı onaylanıp “Resmi Gaze-

tede” basıldıktan sonra, idari yapıdaki değişiklikler 
Ulusal Kayıt Kütüğünde İdari Yapı Sınıflandırılması 
Kanununun Beşinci bölümüne göre yapılacak ve 
Mülki İdari Bölümleri ve bölgesel birimleri sınıflan-
dırma kaydına gerekli değişiklikler düşülecek. 
                                            İsmail KÖSEÖMER
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Bölgesel Sağlık Müfettişliği, ana okullarda 
çocukların beslenmesini denetleyecek

Sağlık Bakanlığı’nın 3-7 yaş 
arası çocukların sağlıklı beslen-
meleriyle ilgili 10 Ağustos 2011 
tarihli 6 No’lu Emirnamesine 
göre, ana okullardaki çocukların 
tuz, şeker ve yağ ürünleri yeri-
ne daha çok meyve ve sebze 
yemeleri gerekiyor. Bu emirna-
meyi anaokulu, kamp ve çocuk 
yurtları yönetimlerinin uygula-
maları zorunludur. 

Kırcaali Bölgesel Sağlık Mü-
fettişliğinden, yeni istemlerin 
15 Eylül’de yürürlüğe girdiğini 
ve kurumun emirnamenin yeri-
ne getirilmesini teftiş edeceğini 
bildirdiler.

Denetim hemen başlayarak, 
15 Ekim 2011 tarihine kadar 
sürecek. 

Yapılacak teftişlerle, bölgede 
çocukların ana okullarda bes-
lenmelerinin durumu ve yeni 
emre uyulması için menüde ve 
yemeklerin hazırlanışında ya-
pılması gereken değişikliklerin 
tespit edilmesi amaçlanıyor. 
Emirnameye aykırı durum tes-
pitlerinde gerçek süre belirle-
nerek yerine getirilmesi şartıyla 
talimatlarda bulunulacak. 

Teftişlerde elde edilen sonuç-
lar 30 Ekim’e kadar genelleşti-
rilecek. 

6 No’lu Emirnamenin yürür-
lüğe girmesiyle Tip 2 diyabet, 

kalp damar ve başka hastalık-
ların oluşmasına yol açan riskli 
faktörler azaltılarak, çocukların 
sağlıklı beslenmesini sağlamak 
amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı-
nın elde ettiği bilgilere göre, şu 
anda 3-6 yaş arası çocukların 
%11,7’si fazla kilolu, %5,6’si ise 
şişman. 

Kırcaali’de 23 anaokulunda 
yapılan beslenmenin ve antro-
pometrik durumun araştırılma-
sında 2010 yılında elde edilen 
sonuçlarda, toplam 1896 gözet-
lenen çocuktan her beşincisinin 
kilolu olduğu ortaya çıktı. 

Yeni emirnameye göre, çocuk-

ların sağlıklı beslenmeleri için 
günde 5 kere yemeleri gereki-
yor. Üstelik onların menüsünde 
en az bir tahıl mamulleri, pa-
tates, sebze, yemiş, süt ve süt 
ürünleri, kuş ve balık gibi et tür-
leri, yumurta olması şart. Haf-
tada çocuklar  en az dört defa, 
ekmek, yulaf ezmesi, buğday 
ve başka tahıl ürünleri yemele-
ri gerekiyor. Tüm un ve patates 
mamullerinde az yağ, tuz ve şe-
ker olmalı. 5 yaşına kadar ço-
cukların günlük menüsünde en 
az 300 gram sebze ve meyve, 7 
yaşına kadar çocukların ise 350 
gram olması zorunludur. 

Bu amaçla çocukların kahval-
tısı, bütün kesilmiş, soyulmuş 
veya salata şeklinde sadece 
taze meyveden ibaret olabilir. 
Turşular sadece kışın, haftada 
bir kere yenilebilir. Reçellerin 
ve marmelatların %60 meyve 
içerikli olması, meyve tatlıları 
%50’den fazla şekerli olmaması 
tavsiye ediliyor. Aynı zamanda 
her gün menüde en az şekersiz 
350 gram yoğurt veya süt ve de 
en az 25-30 gram peynir olması 
gerekiyor. 

Yoğurtta yağ oranı en az 
haftada iki kere %2’den fazla 
olmaması gerekiyor, diğer gün-
lerde ise %3’den %3,6’a kadar 
olabilir. 

Ayrana tuz katılmaması şart-
tır. Etteki, kemik ve yağ oranı  
%30 olmalı, tavuk ise derisiz 
yenmeli. Kıyma %30 oranında 
yağ içermeli. Ana okullarda, 
yüksek dozda yağ ve tuz içeren 
kebapçe, köfte, salam ve sosis-

ler servis edilmeyecek. Salam 
ve sosislerin ana yemek olarak 
sunulması da yasaktır. Bunun 
hesabına balık, çocukların me-
nüsünde haftada en az bir kere 
yer almalı. 

İçecekler de çocukların sağlığı 
için çok önemli. Çocuklar sade-
ce içme suyu, 1,5 mg florür içe-
ren az mineralleştirilmiş şişede 
doğal su, madeni su ve sofra 
suyu içebilirler. Meyve suları 
%100 doğal olmalılar. Menüde 
süt, çay ve boza içecekleri bu-
lunmalı. Tatlıların sınırlandırıl-
ması için çocuklara haftada iki 
defa pasta ve çikolata yemeleri-
ne izin veriliyor. Kullanılan yağın 
taze olması şartıyla, kızartılmış 
yiyecekler haftada sadece iki 
defa olmalı. Çocukların tuzu 
fazla kullanmaya alışmamala-
rı için yemeklere ek olarak tuz 
katmalarına izin verilmeyecek. 

                  Kırcaali Haber

Alman Bakan Maria Böhmer, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanı Yurtnaç’ı ziyaret etti
Almanya Göç, Mülteciler ve 

Entegrasyon Bakanı Maria Böh-
mer, beraberinde milletvekili ve 
gazetecilerden oluşan kalaba-
lık bir heyetle birlikte Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanı Kemal Yurtnaç’ı ziya-
ret etti.

Yurtnaç’ı makamında ziyaret 
eden Böhmer, görüşmeden 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi.

Türkiye’den uzun yıllar önce 
göç eden insanların Almanya’yı 
vatan edindiklerini belirten Böh-
mer, ülkesinde göçmenlerin 
entegrasyonuna yönelik olumlu 
gelişmeler yaşandığını söyledi. 
İki ülke arasındaki işbirliğinin 
olumlu ilerlemesinden mutluluk 
duyduğunu ifade eden Böhmer, 
göçmenlerin, Almanya’nın geli-
şiminde büyük katkısı olduğunu 
ifade etti.

Böhmer, Almanya’daki göç-
menlerin dil, eğitim gibi konu-
larda entegrasyonunun sağlan-
ması için yapılması gerekenler 
olduğuna da işaret ederek, ge-
leceği olumlu yönde şekillen-
dirmek için iki ülkenin işbirliği 
içerisinde olması gerektiğine 
dikkati çekti.

Başkan Yurtnaç ise, yıllar 
önce Türkiye’den Almanya’ya 
göç edenlerin bugün bu ülkede 
başarılı örnek oluşturdukları-
nı belirtti. 155 ülkede 6 milyon 

Türk’ün yaşadığını bildiren Yurt-
naç, bu insanların yaşadıkları 
ülkeye uyum sağlamalarını çok 
önemsediklerini, bulundukları 
ülkenin dilini öğrenmeleri için 
yönlendirdiklerini bildirdi. Baş-
kan Kemal Yurtnaç, vatandaş-
lık bağıyla, kimlik ve kültür bağı 
arasındaki farkı vurgulayarak, 
vatandaşlığın, bağlı olunan 
ülkenin kurallarına uyumu ge-
rektirdiğini, kimliğin ise, kişinin 
dili, dini, örfü ve hangi kültü-
re ait olduğunu ihtiva ettiğini 
ifade etti. Kurum olarak bu iki 
konuyu önemsediklerini ve 
bunlar çalışacaklarını söyledi. 
Almanya’daki vatandaşlarımı-
zın insan hakları doğrultusunda 
huzurlu, güvenli bir yaşam sür-
dürmesini istiyoruz diyen Baş-
kan Yurtnaç, “50. Yıl birlikteliği 

artırmak için önemli bir fırsattır 
ve biz bu fırsatı çeşitli program-
larla destekliyoruz” dedi. 

Görüşmenin ardından Alman 
heyeti onuruna bir öğle yemeği 
verildi. Alman bakan yemekte, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’nın kurulma-
sının Almanya’daki Türkler açı-
sından motive edici bir durum 
olduğunu ve kurumun imajının 
Almanya’da çok iyi olduğunu 
ifade etti. Almanya’daki Türkle-
rin, yarım asır önce bu ülkeye 
misafir olarak gittiklerini, şimdi 
ise komşu olduklarını söyleyen 
Başkan Yurtnaç, göç ve enteg-
rasyon politikalarının güvenlik 
bağlamında şekillendirilmeme-
sini, konunun sosyal politikalar 
ekseninde değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Kurum ile işbirliği içinde ol-
maktan mutluluk duyacaklarını 
belirten Bakan Böhmer, ken-
dilerini yemekte ağırladığı için 
Başkan Yurtnaç’a teşekkür etti. 
Böhmer, yemekleri ve özellikle 
tatlıyı çok beğendiğini söyledi 
ve ekledi, “bizi böylesine baştan 
çıkarıcı bir tatlı ile uğurladığınız 
için teşekkürler”.

Yurtnaç, ziyaretin ardından 
Böhmer’e Türk motifleriyle süs-
lenmiş bir kolonya şişesi hediye 
etti.

                  Kırcaali Haber

      Kemal Yurtnaç

Bu kış da domuz gribi salgını 
olması bekleniliyor

Ulusal Epidemioloji Danışmanı Prof. Mira Kojuharova, 
Dünya Sağlık Teşkilatından alınan bilgi üzere Bulgaristan 
da dahil olarak Balkan Yarımadasına domuz gribinin yavaş 
yavaş yayılmaya başladığını bildirdi. Virüsün hiçbir değişik-
liğe ve karışımà uğramamış olarak, geçen kış Bulgaristan’ı 
saran aynı virüsün olduğu açıklandı. 
Şu ana kadar Avrupa’da tıbbi adının pandemik grip olan 

domuz gribi vakası kaydedilmiş değil. 
Kuş gribinin bu yıl Bulgaristan’a yayılmayacağı anlaşıldı. 

Dünya Sağlık Teşkilatından, kuş gribi Balkanlar’a ulaşsa 
bile, en çok kuşların hastalanacağını, insanları ise etkile-
meyeceğini bildirdiler. Nedeni ise, virüsün insanları yatağa 
düşüren virüslerle karışmamış olmasıdır. 
Prof. Kojuharova, bu kış yeni grip virüsleri olmayacağını, 

fakat geçen yıldan iyi bilinen domuz gribi veya À(H1N1), 
H3N2 ve H1N1 Brisbane virüslerinin insanların hastalan-
masına yol açacaklarını söyledi. 
Onun için şu anda üretilen aşıların da onlara göre hazır-

landığı bildirildi. Prof. Kojuharova’nın ifadesine göre, geçen 
yıl domuz gribi hastalığını geçirenlerin oldukça bağışıklığa 
sahip olduklarını vurguladı. Onların aynı virüs salgınına ya-
kalanan insanlarla iletişim kurdukları zaman tekrar hasta-
lanmayacakları ifade edildi. 
Sağlık Bakanlığı’nın sahip olduğu bilgiye göre, yeni grip 

aşıları eczanelerde daha Eylül ayının sonunda satılmaya 
başlanılacak.

 Cebel Belediyesinde AB 
projeleri sayesinde yaşam 

koşulları iyileştiriliyor
 Cebel (Şeyh Cuma) Belediye Başkanı Bahri Ömer, Beledi-

ye yönetiminin bir yıl boyunca yoğun proje çalışmalarından 
sonra, sokak şebekesi, kaldırımlar ve ışıklandırma siste-
minin tamiratı ve kurulmasına başlandığını bildirdi. Sayın 
Ömer, “28 Temmuz 2011 tarihinde projenin gerçekleşmesi 
için Tarım Fonu ile sözleşme yaptık” diye açıkladı. 
Cebel Belediye Başkanı, bu projenin şu ana kadar dur-

durulan projelerden gerçekleşen ilk ve tek olmayacağına 
söz verdi. Yakın zamanda Belediyede yaşam koşullarının 
iyileştirilmesini sağlayacak daha başka projelerin gerçek-
leştirileceği anlaşıldı.
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Perperikon kalesinin son Osmanlı 
komutanının mezarı bulundu

Bulgaristan’ın ikinci hari-
kası ilan edilen Perperikon 
kalesinde geçen hafta sona 
eren arkeoloji araştırmaları 
yöneten Prof. Nikolay Ovça-
rov, 14.asrın 80’li yıllarına ait 
kalenin son Osmanlı komuta-
nının mezarını keşfettiklerini 
duyurdu. Kabrin, Hıristiyan 

Kirkovo sonbahar şenliğinde Poli Paskova ve Krum sahne aldılar
Kirkovo (Kızılağaç) Bele-

diye Başkanı Şükran İdriz 
cumartesi günü, “Bayramlar, 
geriye dönüp de güzel anları 
ve başardığımız her şeyi ha-
tırlamak için fırsattan başka, 
yarını, önümüzdeki seneyi 
ve geleceği düşünerek, yeni 
ödevler koymak için, yeni fi-
kir ve projeler realize etmeye 
başlamamız için de fırsattır” 
diyerek Belediye merkezinde 
düzenlenen geleneksel son-
bahar şenliklerinin açılışını 
yaptı. 
Gelenek üzere her yıl Ey-

lül ayının ikinci Cumartesi 
gününde ev sahipleri resmi 
olarak, tarım yılına son ve-
riyorlar ve ilkbahar ve yaz 
mevsiminde elde ettikleri 
hasadın hesabını yapıyorlar. 

Genel görüş, bu senenin çift-
çiler ve besiciler için zor ol-
duğu idi. Kirkovo Belediyesi 
yönetiminden de geçen tarım 

senesinin tahriklerle dolu ol-
duğunu belirttiler. 
Şükran İdriz kalabalığa 

hitaben daha, “Tüm Bulga-

ristan Belediyeleri bugün 
büyük zorluk ve problemler 
yaşıyor. Bulunduğumuz ağır 
sosyal ekonomik durum, biz-
leri güçlü olmaya zorluyor 
ve krizi atlatmak için büyük 
çabalar sarf etmemizi gerek-
tiriyor. Ancak böyle hepimizin 
çok ihtiyaç duyduğu sosyal 
güvenlik, iş, profesyonel 
gerçekleşme ve huzurlu ve 
normal hayata erişmeyi ba-
şarabiliriz” dedi. 
Bu sene de program, kü-

çükleri de, büyükleri de tat-
min edeceği şekilde hazır-

landı. Belediyenin en küçük 
sakinlerini bir çocuk palyaço-
su eğlendirdi. Yapılan artface 
ve artbody oyunlarına katılan 
herkes sahneden güler yüz 

Stambolovo Belediye 
Başkanı yeni dönem için 

güçlü destek alıyor

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Stambolovo İlçe Teş-
kilatının Stambolovo Belediye 
Başkan adayı gösterilmesine 
8 kişi önerdiği bildirildi. Par-
tinin Merkez Yürütme Kuru-
lu tarafından bakılması için 
önerilen adayların dikkate 
sunulduğu açıklandı. Bele-
diye Başkan adayı olarak, 
HÖH’nin yerel teşkilatlarının 
şimdiki Stambolovo Beledi-
ye Başkanı Macid Mandacı, 
milletvekili ve birkaç dönem 
eski Belediye Başkanı Güner 

Serbest, Ogün Bayram, Ermet 
Arabacı, Şebahtin Şakir, Mo-
harem Çeribaşlı, Muhlis Ser-
best ve Kazim Yıldız önerdiği 
ortaya çıktı. 

HÖH Merkez Yürütme Kurulu 
ve HÖH Stambolovo İlçe Teş-
kilatı Üyesi Mustafa Yılmaz, 
“Şimdiki Stambolovo Beledi-
ye Başkanı Macid Mandacı’yı 
HÖH’nin Stambolovo’da top-
lam 19 kişilik Yönetim Kuru-
lundan 15 kişi destekliyor” diye 
duyurdu. HÖH Gençlik Kolları-
nın yerel teşkilatı da tamamen 
Sayın Mandacı’yı desteklediği 
vurgulandı. 

Yerel Meclis Üyeleri listesin-
de 17 aday yer alıyor. Listedeki 
isimler Erbül Halim, Birsen Ali, 
Sebahtin Şakir, Ergün Aptike-
rim, Ruşen Ahmed, Şerif İzzet, 
Hasan Ahmed, Üseyin Rufat, 
Zeki Mustafa, Kazim Hüseyin, 
Mustafa Yılmaz, İsmail Kadir, 
Hafize Arabacı, Hamri Deniz, 
Kazim Yıldız, Muhlis Serbest 
ve Mariya Palazova.

                Kırcaali Haber

İş teftişleri sonucunda 2 100 000 
Levadan fazla geciktirilen maaş-
lar ödendı 
Kırcaali İş Müfettişliği Müdü-

rü Müh. Kostadin Stratiev, ku-
rum görevlileri bu yıl başından 
Ağustos ayının sonuna kadar 
920 denetim yaptıklarını açık-
ladı. Onun ifadesine göre, iş 
müfettişlerinin müdahalesi sa-
yesinde işçilere 2 100 000 Le-
vadan fazla geciktirilen maaşlar 
ödenmiştir. Toplam 152 deneti-

min ise, diğer kontrol organla-
rıyla beraber yapılmıştır. Rapor 
edilen dönemde iş müfettişleri 
genelde Milli Gelir Ajansı, İçiş-
leri Bakanlığı ve Ulusal Sigorta 
Enstitüsü temsilcileriyle işbirliği 
yapmışlardır. Geçen 8 ay zar-

fında İş Müfettişliği tarafından 
ilk defa 103 kuruluş yoklanmış-
tır. Müfettişlerin işverenlerden 
istedikleri 18 yaşından küçükler 
için 32 adet çalışma izni belge-
leri sağlanmıştır. 

Denetimler esnasında İş 
Yasası’nın toplam 3 077 defa 
ihlal edildiği tespit edilmişti. İh-
lallerin daha çok sağlıklı ve gü-
venli iş koşullarıyla ilgili olduğu 
belirtildi. 

Tespit edilen kanun ihlalle-
rinin ortadan kaldırılması için 
müfettişlerin 3044 zorunlu idari 
önlem uyguladıkları bildirildi. 
Rapor edilen dönemde işve-
renlere 334 adet talimatname 
verilmiştir. İş yasalarının ihlali 

en çok, tekstil, metal üretimi, 
kuruculuk, perakende ticaret, 
otelcilik ve restorancılık sektör-
lerinde tespit edilmiştir. 

 Müfettişlerin yaptıkları dene-
timlerde, kuruluşlardaki sendika 
örgütlerinin temsilcileriyle de iş 
görüşmeleri yaptıkları kayde-
dildi. Görüşmelerin amacı ise, 
iş kanunlarının düzenli ihlalleri 
hakkında bilgi edinmeleri oldu-
ğudur.

Gecen zaman içinde en çok 
Kurşun Çinko Fabrikasında yok-
lama yapıldı. Bu senenin başın-
dan beri fabrika 20 kere teftiş 
edilmiştir. Müh. Stratiev’in ifade-
sine göre, kuruluşta her ay ihlal 
tespit ediliyor ve talimatta bulu-
nuluyor. Şu ana kadar kuruluşa 
karşı 10’dan fazla ceza kararı 
uygulamasına gidilmiştir. Bu yıl 
başından beri işverene 50’den 
fazla zorunlu talimatname su-
nulmuştur. İşverenden güvenli 
ve hijyenik iş koşullarına uyul-
ması ve de maaşların ödenme-
si için verilen talimatların yerine 
getirilmediği gerekçesiyle idari 
ceza sorumluluğu aranıldığı or-
taya çıktı. Güvenlik altına alın-
mayan tesislerin de çalışmaları 
durdurulmuştur. Müfettişlikten, 
2009-2010 yılında yürürlüğe gi-
ren özel iş rejiminin Kurşun Çin-
ko Fabrikasında uygulandığına 
dikkat çektiler.  

kilisesinden 8 metre uzak-
lıkta kalenin doğu kısmında 
bulunduğu açıklandı. 
Merhumun mezara kuzey-

güney istikametinde yerleşti-
rildiği anlaşıldı. 
Prof. Ovçarov, bedenin sol 

yana dönük, bükülmüş ba-
caklarla, kafasının iki tara-

fında bıçaklar, ayaklarının 
yanında ise seramik kalıntılar 
bulunan şeklinde keşfedildi-
ğine dikkat çekti. 
Prof. Ovçarov, bulgunun 

bu verilerle Osmanlı cenaze 
merasimine ait bir mezar ol-
duğunu savunuyor.
               Kırcaali Haber

     Macid Mandacı

ve hediye ile ayrıldı.
Poli Paskova ve Zdravko 

Mandaciev halk müziği se-
verlerin yüreklerini ısıttılar. 
Sahneye ilk çıktığında Poli 

Paskova, Rodop insanı-
nın misafirperver olduğunu 
ve ekonomik krizin ruhunu 
yenmesine izin vermedikle-
rini belirtti. Türkücü, Şükran 
İdriz’e Belediyede gelenek-
leri korumaya devam etmesi 
dileğiyle en yeni çalışmaları-
nı içeren CD albüm hediye 
etti. 
Ara Music şirketinin yıldızı 

Krum, en yeni parçalarıy-
la gençleri selamladı, daha 
yaşlılar için ise “Rodopska 
mladost” orkestrası gösteri 
sundu.       

Kırcaali Haber
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi Romanya’da gönülleri fethetti
Bu yıl 8-11 Eylül tarihleri 

arasında Romanya’nın Kös-
tence şehrinde düzenlenen 
17. Uluslararası Türk Tatar 

Folklor Festivaline katılan 
Kırcaali Türk Folklor Ekibi 

sunduğu muhteşem Türk 
halk oyunlarıyla seyircilerin 
gönüllerini fethetti. Ömer 
Lütfi Kültür Derneği çatısı al-
tında faaliyet gösteren folklor 
ekibi 30 folklorcu ile festival-
de ülkemiz Bulgaristan’ı ba-

şarıyla temsil etti. Bulgaristan 
yanı sıra festivalde Türkiye, 

Ukrayna ve Romanya’dan 
15 folklor ekibi yer aldı. Ka-
radeniz şehri Köstence’nin 
merkez bulvarında yapılan 
kortej ile başlayan festivalde, 
üç gün boyunca Köstence 
Amfi tiyatroda ve Kırcaali ile 

kardeş şehir olan Mecidiye 
de gösteriler sunuldu. 

Bu festivale 8. kez katılan 
Kırcaali Türk Folklor Ekibi, 
her yıl sunduğu Rumeli Türk 
halk oyunları ile Romanya-
lıların beğenisini kazanıyor. 
Ekibin gösterileri alkış yağ-

muruna tutuluyor. 
Kırcaali Folklor ekibiyle be-

raber Kırcaali Belediyesini 
temsilen festivalde Belediye 
Başkan Yardımcısı Elisaveta 
Kehayova yer aldı. 

Sebahat AHMET

Muradiye Camii kapatıldığı için Müslümanlar 
cami önünde sokakta namaz kıldı

Filibe Bölge Müftüsü Os-
man Hidayet Hilmi, Cami 
Encümen Başkanı eski 
Başmüftü Selim Mehmet ve 
Hayri Murat isimli imam 11 
Eylül Pazar günü akşamı 
namaz kılmak için gittikleri 
Filibe’deki Muradiye (Cuma) 
Camiinde Komünist dönemin 
müftüsü Nedim Gencev’in 
adamı Aşim Asan ve adam-
larının saldırısına uğramıştı. 
Polis, Aşim Asan, oğlu Faik 
Asan ile Aşim Asan’ın 4 ada-
mını gözaltına almıştı. Savcı-
lığın bu kişiler hakkında dava 
açması bekleniyor. 
Aşim Asan’ın gözaltı -

na alınmasının ardından 
onun adamlarının Muradiye 
(Cuma) Camisini kilitledikle-
ri ve caminin birkaç gündür 
ibadete kapalı olduğu belirti-
liyor. Cami’nin kilitli tutulma-
sına tepki gösteren 20 ka-
dar Müslüman namazlarını 
Muradiye Camiinin önünde 
sokakta kıldılar. 
Filibe Müftüsü Osman Hi-

dayet Hilmi, hiç kimsenin 
camiyi kapatmaya hakkı 
olmadığına işaretle yerel 

makamlardan yardım talep 
ettiğini belirtti.
Filibe Müftüsü Osman Hi-

dayet Hilmi ve Encümen 
Başkanı Selim Mehmet 
yaklaşık 3 ay önce Bulgar 
makamları tarafından resmi 
müftü ve encümen başkanı 
olarak kaydedilmelerine rağ-
men Aşim Asan ve adamları-
nın işgali altındaki Filibe’deki 
Muradiye ve İmaret Camile-
rine girememektedir. 

Aşim Asan ve oğlu 1 Eylül 
Perşembe günü akşamı yine 
Muradiye Camii’nde namaz 
kılan Türk ve Belçika vatan-
daşı Abdullah Bayrak isimli 
şahsı dövmüşlerdi. Abdullah 
Bayrak hastanede bir hafta 
tedavi görmüştü. Söz konusu 
saldırıdan sonra Aşim Asan 
ve oğlu 3 yıl şartlı tahliye ve 
250 gün zorunlu çalışma ce-
zası almıştı.
                Kırcaali Haber


