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Kırcaali'de zafer turu
Tüm engelliklere rağmen Hasan Azis yine Kırcaali Belediye Başkanı seçildi

Pazar günü ülkemizde
yapılan yerel seçimlerde Kırcaali Belediye
Başkanlığı’nı 3'üncü
kez Hak ve Özgürlükler
Hareketi adayı Müh. Hasan Azis kazandı. Seçim
sonuçlarının belli olmasından sonra Kırcaalililer otomobillerle şehir
turu atarak davul zurna
eşliğinde zaferlerini kutladılar.
Ülkemizde kayıtlı 6 milyon seçmen dün Cumhurbaşkanı ve 264 belediye başkanını seçmek
için sandık başına gitti.
Sabah saat 06.00’de
başlayan oy verme işlemi saat 19.00’da sona
ermesine rağmen sandık
başında bekleyen seçmenler olması nedeniyle saat 20.00’ye kadar
uzatıldı. Seçimlerde tüm
siyasi partiler gözlerini
Kırcaali’ye dikti. Belediye başkanlığı için son 20
yıldan bu yana ilk kez 8
aday çıktı. Ancak üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak
ve Özgürlükler Hareketi
üçüncü kez aday gösterdiği Müh. Hasan Azis,
oyların yüzde 54.4'ünü
alarak seçimlerin galibi
oldu. Kırcaali'nin diğer
6 ilçesinde de belediye başkanlıklarını Türk

adaylar kazandı. Kırcaali
iline bağlı Cebel’de Bahri Ömer, Ardino’da Resmi Murat, Koşukavak'ta
Sebihan Mehmet,
Mestanlı'da Akif Akif,
Kirkovo’da Salih Ramadan, Çernooçene’de
Aydın Osman belediye
başkanı seçildi.
Kırcaali'de Cumhurbaşkanlığı için seçmen listelerinde 90 bin seçmen
kayıtlı olurken belediye
başkanlığı için 61 kişinin
kayıtlı olması hükümetin
son çıkardığı seçim yasasında ülkede ikamet
etme zor unluluğunu
getirmesine bağlanıyor.
Yerel seçimlerde son 4
ayını Bulgaristan’da ikamet etmeyenler seçmen
listelerinde yer almadı.
TÜRK SEÇMENLERİ
LİSTEDEN SİLMİŞLER
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Remzi Osman,
seçimler öncesinde sadece Kırcaali bölgesinde
2 binden fazla seçmenin
listeden silindiğini tespit
ettiklerini söyleyerek,
"Yaptığımız itiraz sonucu
sadece 800'ü yeniden
listelere yazıldı. Ancak
bugün sandık başına
giden birçok seçmenin
daha listede olmadığı
ortaya çıktı. Kırcaali'de

130 sandığın her birinde
en az 30'ar seçmenin silindiğini gördük" dedi.
Bulgaristan'da son çıkan seçim yasasına göre
yurtdışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının
yerel seçimlerde oy kullanamadığını hatırlatan
HÖH Genel Başkan

a

Yardımcısı Remzi Osman, "Ancak hayatında
hiç yurtdışına gitmemiş insanlar seçmen
listelerinden silinmiş.
Bulgaristan'da işyeri
olan, vergi veren soydaş işadamları listelerde
yok" diye konuştu.
Müh. Hasan Azis şehir
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merkezine toplanan yüzlerce vatandaşa hitaben,
“Son yıllarda verdiğimiz
emekleri destekleyen
tüm Kırcaalilere teşekkür
ediyorum. Biz de HÖH
partisi olarak Kırcaali’de
etnik seçimi değiştirdik,
çünkü üçüncü dönem
Belediye Başkanlığını

kazandık, Kırcaali’nin
en yeni tarihinde bu ise
bir ilktir. Kazandığımız
zafer, vatandaşların
yönetimimizi desteklediklerini gösteriyor. Bu
değişimi yerel düzeyde
başardık, artık merkez
düzeyde olmasını bekliyoruz. Bu zafer, hükümet tarafından büyük
baskı olmasına rağmen,
vatandaşların çalışmalarımıza verdikleri gerçek
değeri ispatlıyor. Diğer
partilerin planladığı gibi,
Kırcaaliler, etnik seçime
gidilmemesi için elinden
geleni yaptılar” dedi.
ZAFER TURU
Kırcaali’de seçim sonuçlarının belli olmasından sonra Belediye Başkanı seçilen Hasan Azis,
seçim bürosunun önüne çıkarak seçmenlere
teşekkür etti. Kırcaali
sokaklarında soydaşlar
zafer turu atarak davul
zurna eşliğinde halaylar
çekti. Kırcaali Haber

a

K ı r c a a l i ve M a d a n’d a
“Uluslararası Trakya Rodoplar
Buluşması” etkinlikleri
düzenlenecek
Sayfa 4

a

Makas gümrük kapısı kullanıma
Sayfa 8
hazır
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Vefatının 70. Yılında Asırlık Bir İmza Atan Büyüğümüz:
YUSUFHANLARLI EMRULLAH EFENDİ

Yeryüzünden milyonlarca, hatta milyarlarca
insan geçmiş, ancak
bunların sadece bir kısmı ardından derin izler
bırakarak tarih sayfalarında yer tutmuşlardır.
Bu kimseler ya topluma
ciddî zararlar veren ve
aşırılıklarıyla tanınan
kimselerdir, ya da topluma faydası dokunup hayırları dilden dile, nesilden nesle, kitaptan kitaba aktarılan kimselerdir.
Hiç kuşkusuz, bunların
birincileri topluma zarar
ettikleri gibi, kendilerini
de heder eden kimselerdir. İkincileri ise topluma faydalı oldukları gibi,
inşallah, ahiret gününde
de inanarak yaptıklarının
karşılıklarını göreceklerdir. Böyle şahsiyetlerden
küresel çapta nam kazanan kimseler olduğu
gibi, her toplumun kendi
çapında yetişen değerli
şahsiyetleri de vardır.
Bulgaristan Türkleri arasında yetişen böyle insanlar arasında önemli
bir yere sahip olduğunu
düşündüğüm bir şahsiyet
bulunmaktadır ve onun
adı Emrullah Efendi’dir.
Emrullah Efendi kimdir ve neden kendisini
önemli şahsiyetler arasında görmekteyim?
Bu soruların cevaplarını
aşağıdaki satırlarda vermeye çalışacağım.
Emrullah Efendi, 15
Nisan 1878 tarihınde
Deliorman’ın göbeğindeki şirin ve güzel Yusufhanlar (Pristoe) köyünde dünyaya gelmiştir.
Babası Feyzullah Hacı
Hasan, aslen Malatyalı
olup Osmanlı zamanında Şumnu yöresinde
tahsildârlık yapmıştır. Bu
esnada Yusufhanlar köyünden evlenerek oraya

yerleşmiş ve ibtidâiye/
ilkokul muallimliği yapmıştır. Oğlu Emrullah
daha dokuz yaşında iken
vefat eden Feyzullah
Hacı Hasan arkasında
Peygamber talihli yetim
evlâdını bırakmıştır. Emrullah Efendi, on iki yaşına geldiğinde anasını
da kaybederek öksüz
kalmıştır. Ancak kendisinden büyük kardeşleri, ağabeyleri olduğu
için onların himayesinde
hayatın dikenli yollarında yürümeye başlamıştır. İlkokulunu köyünde
hocalık yapan Muhsin
Efendi’nin yanında ikmal
etmiştir. Aynı zamanda
birçok Deliorman çocuğunun yaptığı gibi, tatillerde gücü nispetinde
çalışmış, büyüklerinde
ziraat işlerinde yardımcı
olmuştur.
O dönemde Silistre
şehrinde Osmanlı döneminden kalma medreseler vardır ve onların en
meşhurları Ayvaz Paşa,
Satırlı, Bayraklı Cami
medreseleridir. Küçük
Emrullah’ın ilmî kabiliyetini gören kardeşleri
ve yakınları onu eğitim
için zamanın tanınmış
Silistre medreselerinden
birisine göndermişlerdir.
Molla Emrullah orada
okuduğu sürece de tatil zamanında bostan
pandarlığı, kiracılık (taşımacılık) ve Ramazan
hocalığı yaparak okulunu devam ettirebilmek
için maddî kazanç elde
etmiştir. Üstün bir başarı
ile medresede dört yıllık
eğitimini tamamlayınca Emrullah Efendi ilim
yolundaki serüvenine
İstanbul Dârü’l-Fünûnu
(İstanbul Üniversitesi)
İlâhiyat Fakültesinde
devam etmiştir. Bu okul-

da iyi bir eğitim alarak
1913 yılının Şaban ayında aliyyülâlâ derece ile
mezun olmuştur. Emrullah Efendi’nin İlâhiyat
Fakültesi’nde öğrenim
gördüğü sıralarda hocalarının bazıları şunlardır:
Abdurrahman Şeref,
Mustafa Asım, Hasan
Fehmi, Hüseyin Avni,
Ömer Hayri, Manastırlı
İsmail Hakkı, Babanzâde
Ahmed Naim.
Emrullah Efendi
İstanbul’da bulunduğu
zaman zarfında devrin
fikrî cereyanlarını, basın ve yayınını yakından
takip etme imkânı bulmuştur. Orada “Sırât-ı
Müstakîm” çevresinde
toplanan münevverleri
tanımış, Bulgaristan’a
gelişinden sonra bile
bu dergiyi okumuş ve
okutmuştur. Emrullah
Efendi’nin aynı zamanda m e ş hur muhakkik âlimlerden ve son
Şeyhülislâm Mustafa
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Sabri Efendi’nin Ders
Vekili ve Danışmanı
olan Muhammed Zâhid
el-Kevserî ile yakın ilişkileri olmuştur.
Emrullah Efendi, üniversiteden mezun olunca
Türkiye’de kalma teklifleri yapılmış, ancak o
bu yapılan teklifleri reddederek memleketine
dönmüştür. Döndüğünde
Bulgaristan Türklerinin
kültür merkezi halindeki Şumnu’ya yerleşen
Emrullah Efendi, Müşebekli (Müşebbekli)
Medresesine müderris
olarak tayin edilmiştir.
Eğitime pek de elverişli
olmayan medreseyi tamir edip yepyeni bir eğitim yuvasına çevirmiştir.
İstanbul’da tanıştığı yeni
pedagojik usullerle eği-

time başlayan Emrullah
Hoca çok geçmeden
okulun yetersiz oluşu nedeniyle Medrese-i Aliyye
olarak bilinen eski medrese binasını tamir ettirerek öğrencileriyle oraya geçmiştir. Emrullah
Efendi, ilk zamanlarda
bu çalışmalarının karşılığında herhangi bir ücret de almamıştır. Fakat
birinci Dünya Harbi’nin
başlaması üzerine Bulgaristan ile Türkiye aynı
safta savaşa girmiştir.
Bu sebeple Bulgaristan
Türklerine istedikleri
orduda askerlik yapma
hakkı tanınmıştır. Emrullah Efendi de askere alınarak orada önce tabur
imamlığı, daha sonra da
bölük vaizliği yapmıştır.
İşler sükûna kavuşunca
Emrullah Efendi tekrar
Medrese-i Aliyye’deki
müdürlük görevini üstlenmiştir.
Bu arada daha Birinci
Dünya Harbi öncesinde
Bulgaristan Müslümanlarının dinî kadro ihtiyacını
karşılayacak bir okul kurulması kararlaştırılmış
ve savaş sonrasında bu
okulun açılış çalışmaları
başlatılmıştır. Bulgaristan Müslümanları tarihinde bir devrim niteliğini taşıyan Medresetü’nNüvvâb açılması 1922
yılının sonuna doğru
gerçekleşmiştir. Nüvvâb
Medresesi’nin kurulması
üzerine Emrullah Efendi oraya müdür olarak
atanmıştır. Sert ve ısrarlı bir kişilik sahibi olan
bu zat, Nüvvâb’ta hem
hocalık, hem yöneticilik

ve hem de öğrencilere
babalık yapmıştır. Çok
zor ve çalkantılı dönemlerden geçen okulun
kapatılmayıp Türk toplumuna hizmet etmesi
için gecesini gündüzüne
katarak uyumlu bir şekilde çalışmıştır. O, gerektiğinde bazı mesai arkadaşlarıyla öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılamak
için köy köy gezerek eli
açık Müslüman halktan
yardım toplamış, gerektiğinde de karşısına
sopayla, bıçakla çıkan
haddini bilmezlere karşı mücadele etmiştir.
Okulda çıkan karışıklıklar sebebiyle birkaç ay
görevden alınmışsa da
kendisine karşı yürütülen propagandaların
aslının olmadığı tespit
edilince yeniden görevine dönmüştür.
Emrullah Efendi
Nüvvab’ın açılışından
1941 yılında vefatına kadar okulda 19 yıl müdürlük yapmış, yirminci yılın
da açılışını yapabilmiştir.
Nüvvâb okulu açılırken
Tâlî/Lise ve Âlî/Yüksek
kısımlarında ayrı birer
müdür olacağı kararlaştırılmışsa da bu gerçekte
hiçbir zaman olmamış ve
Emrullah Efendi her iki
bölümü de başarılı bir
şekilde yönetmiştir. Ayrıca okulda değişik yıllarda, değişik sınıflarda
çok üstün bir başarıyla
şu dersleri de vermiştir:
Arapça, Kelâm, Mantık
ve Mecelle (İslâm Hukuku Prensipleri).
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Kibariye’nin Kırcaali konserinde yer yerinden oynadı
Türkiye’nin mega yıldızı Kibariye 15 Ekim’de,
Kırcaali’de ilk defa bölgeden ve tüm yurt içinden binlerce sevenleriyle buluştu. Türk arabesk müziğin kraliçesi,
Kırcaali’de sunduğu
muhteşem konserle
çıktığı Balkan turuna
start verdi. Konserde
resmi misafirler olarak,
Hak ve Özgürlükler
Hareketi Kırcaali İlçe
Teşkilatı Başkanı Müh.
Hasan Azis, HÖH Genel Başkan Yardımcısı
Lütfi Mestan ve HÖH
milletvekili Remzi Osman hazır bulundular.
Kibariye Müh. Hasan
Azis’in üçüncü dönem

Belediye Başkan seçilmesini diledi ve temiz
kalpli olduğu için tah-

Ardino’da öğrenciler
için voleybol turnuvası
düzenlendi
Ardino “Vasil Levski” Lisesinin spor salonunda öğrencilerin katıldığı voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya ev sahipliği yapan okuldan üç takım ve “Hristo
Smirnenski” Meslek Lisesinden bir takım katıldı. Kızların yarışmasında sıkıntılı anlar ve hoş duygular dolu
tartışmalı oyunlardan sonra Seynur Alieva kaptanlığında “Vasil Levski” Lisesinin 11-12. sınıfların takımı
2:1 ile aynı okulun Canan Mehmet kaptanlığında 7-8.
sınıfların takımını yendi.
Oğlanların yarışmasında, “Vasil Levski” Lisesinin
8-10. sınıfların takımı, 2:1 ile meslek lisesinin takımını ve ayrıca da 2:0 ile kendi okulunun 11-12. sınıfları
takımını yendiler.
Tüm katılımcılar, organizasyon ve turnuvadan memnun kaldılar. Dereceye girenlere ödüller verildi.
Beden Eğitimi Hocası Mesut Hayrulov turnuvayla
ilgili, “Kimin birinci olacağı hiç de o kadar önemli değil,
önemli olan öğrencilerin spor yapmaları ve enerjisini
olumlu yönde harcamaları” diye paylaştı.

Çiftçilere yapılan dönüm
başına ödemenin
yükseltilmesi bekleniyor
Avrupa Halk Partisi’nin başkent Sofya’da yaptığı oturumuna katılmak üzere Bulgaristan’a gelen Avrupa
Komisyonunun (AK) Bütçe ve Mali Planlama komiseri
Yanuş Lavandovski, Parlamento’da basın temsilcilerine, “Bulgaristan devleti, dönüm başına çiftçilere
yapılan doğrudan doğruya ödemelerin yükseltilmesini bekleyebilir, fakat şu anda tüm Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde bu ödemenin eşitlenmesi mümkün değil”
diye bildirdi. AK komiseri, Bütçe Komisyonu ve Avrupa
Birliği Konuları ve Avrupa Fonları Kontrolü Komisyonu
Başkanları Menda Stoyanova ve Monika Panayotova
ile görüştü.
Lavandovski, “Bulgaristan, çiftçilere dönüm başına
doğrudan doğruya AB’den sağlanan mali araçların
yükseltilmesine doğru gidiyor. Şu anda Bulgaristan’a
yapılan bu ödemeler, aşağı yukarı Portekiz’e olduğu
miktarda bulunuyor. Tüm AB üyesi ülkelerinde bu ödemenin eşit miktarda olmasına erişilmese de, Bulgaristan oldukça bu ödemenin yükseltilmesini bekleyebilir.
Ödemenin eşitlenmesi şu anda AB’de siyasi açıdan
erişilmez bir durum” diye yorumladı.

minlerinin her zaman
gerçek olduğunu vurguladı.

Kendi tarafından Hasan Azis, sevilen Türk
sanatçısına sunduğu

onurluk ve hediyelerle güzel sürpriz yaptı.
Belediye Başkan adayı
sahneden ayrılırken,
“Kırcaali, tekrar sadece Bulgaristan’ın ve
Balkanların değil, tüm
Avrupa’nın hoşgörü
başkenti oldu” diye belirtti.
Kibariye, Arena amfi
tiyatrosunun sahnesine
çıkmazdan önce gazetecilere “Bulgaristan’a
ilk defa geliyorum.
Kırcaali’lere tüm sevgimi, saygımı göstereceğim ve müziğimle
hoş vakit geçirmelerini
sağlayacağım. Hep beraber insanların kalbinde iz bırakan unutulmaz

bir akşam yaşayacağız.
Çok heyecanlıyım, çünkü bu akşam soydaşlarımla buluşacağım” diye
paylaştı. Daha sonra
Kırcaalilere hitaben,
“Sizinle olmaktan çok
mutluyum ve gurur duyuyorum” diyerek duygularını gizleyemedi.
Kibariye, akşamın geç
saatlerine kadar Kırcaalileri hep bir ağızdan
söylenen uzun Roman
havalarıyla coşturdu.
Konserin sunuculuğunu yapan Kırcaali tiyatrosunun yıldızı Sevgül
Kardamova, Kibariye
ile düet yapma şansını
kaçırmadı.
Resmiye MÜMÜN

Kurban kampanyası 2011
Kurbanın Hükmü
Dinen aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri ağırlıklı görüşe
göre vaciptir. Kur’an-ı
Kerim’de Peygamber
Efendimize hitaben
“Rabbin için namaz
kıl, kurban kes” (elKevser, 108/2) buyrulmasıyla ve ayrıca
Sevgili Peygamberimizin bir çok hadisinde hali vakti yerinde
olanların kurban kesmesi emredilmiş veya
tavsiye edilmiş, hatta
“Kim imkânı olduğu
halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın”, “Ey insanlar, her
sene, her ev halkına
kurban kesmek vaciptir” gibi ifadelerle
bu gereklilik önemle
vurgulanmıştır. Öte
yandan kurban kesmeyi Peygamberimiz
(s.a.s.) hiç terk etmemiştir.
Kimler Kurban Kesmeli?
Bir kimsenin kurban
kesmekle yükümlü
olabilmesi için dört
şart aranır:
1. Müslüman olmak.
2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani
yolcu olmamak.
4. Belirli bir malî güce
sahip bulunmak.
Kurbanın Önemi
İslâm dininde mali
durumu kurban kesmeye elverişli olan
Müslümanların Kurban bayramında kurban edilme şartlarını
taşıyan koyun, keçi,
inek, deve gibi hayvanları Allah’ın emrine
uyarak ve onun adını
anarak boğazlarını
kesmeleri, ardından
da etlerinin üçte ikisini fakirlere dağıtmaları önemli bir vecibedir.
Yüce Rabbimiz kurbanın önemini şu şekilde açıklamaktadır:
“Biz her ümmete kurban kesmeyi gerekli

kıldık. İlâhınız bir tek
ilâhtır. Öyle ise ona
teslim olun. O samimi
ve mütevazı insanlara müjde ver… Biz
büyükbaş hayvanları
kurban etmeyi sizin
için Allah’ın dinine ait
esaslardan kıldık. Onlarda sizin için hayır
vardır. Şu halde onlar ayakları üzerinde
dururken üzerlerine
Allah’ın adını anınız,
yan üstü yere düştüklerinde (canı çıkınca)
onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen veya
gizlemeyen fakirlere
yedirin. İşte bu hayvanları şükredesiniz
diye emrinize verdik.
Onların ne etleri, ne
de kanları Allah’a ulaşır; fakat ona sadece
sizin takvanız ulaşır

(el- Hacca, 22/34 37).
B u l g a r i st a n
Müslümanları
Başmüf tülüğü’nün
Kurban Teşkilâtı
Başmüf tülüğümüz
geçen yıl tertiplediği
Kurban Kampanyası
çerçevesinde bağış
yoluyla elde edilen
300’ün üzerinde kurban kesimi yaptı. Peygamber Efendimizin
sünneti üzerinde kurban etlerinin bir kısmı
kurban sahiplerine,
diğer kısmı da ülkemizin değişik bölgelerindeki fakirlere, yetim ve yetim evlerine,
hastanelere ve İslâmî
okullara dağıtıldı.
Artık birkaç senelik
tecrübemize dayanarak Başmüftülüğümüz
bu sene yine Kurban
Kampanyası düzenlemektedir.
Kurban Kampanyasına iştirak için:
Kurban bedelleri Başmüftülük veya Bölge
Müftülükleri kasalarına yatırılmalıdır.
Bir kurbanın bedeli:
220 leva.
Ödemeler için son
tarih: 1 Kasım 2011.
İrtibat: Başmüftülük,
Sofya, “Bratya Miladinovi” Sok. No 27.
Tel: 02/9816001
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Kırcaali ve Madan’da “Uluslararası Trakya
Rodoplar Buluşması” etkinlikleri düzenlenecek
Resmiye MÜMÜN

2 ve 3 Kasım 2011
tarihlerinde Ankara Tekirdağ Kültür ve
Yardımlaşma Derneği,
Kırcaali ve Madan’da
“Uluslararası Trakya
Rodoplar Buluşması”
adı verilen kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek. Kırcaali’deki
organizasyon, Müzekki
Ahmet Başkanlığındaki
Kırcaali Tük Kültür ve
Sanat Derneği tarafından Kırcaali Belediyesinin maddi ve manevi
desteğiyle gerçekleştirilecek. Madan kasabasında 3 Kasım’da aynı
programın ise, Salih
Bozov Başkanlığındaki
Rodoplarda Etkileşim
Derneği ile ortaklaşa
yapılacağı açıklandı.
Birkaç gün önce organizasyon için Kırcaali’de

bulunan Ankara Tekirdağ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Akgül Kırcaali
Haber’e genel olarak
etkinliklerin programını tanıttı. İlk başta
2 Kasım’da Kırcaali
“Ömer Lütfi” Kültür Derneğinde Türkiye’den ve
Bulgaristan’dan bilim ve
kültür çevrelerinden 12
konuşmacının katıldığı
panel düzenlenecek.
10.30’da başlayacak
oturum Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Tarih Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Refik Turan’ın
başkanlığında ve Sofya Türk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Sabri
Alagöz’ün başkan yardımcılığında gerçekleştirilecek.
Panelden sonra KRIG
Sanat Galerisinde

lacak.
Daha sonra “Uluslararası Trakya Rodoplar
Buluşması” etkinlikleri
Kırcaali Belediyesi Kültür Merkezinde sunulan
konserle sona erecek.
Sahneye Türkiye’den
3 folklor topluluğu ve 1
Türk Sanat Müziği Ko-

rosu, Yunanistan’dan
ve Makedonyadan birer
halk oyunları topluluğu
ve Bulgaristan temsilciliği olarak, Momçilgrad
(Mestanlı) Rodop Esintileri ve Kırcaali “Ömer
Lütfi” Kültür Evi halk
oyunları toplulukları çıkacaklar.

Bu yıl kış erken geldi

Bulgaristan’dan zorunlu
göçe tabi tutulan 7 Türkiyeli ve 5 Kırcaali böl-

gesinden olmak üzere
toplam 12 ressamın yer
aldığı karma sergi açı-

Şumen bölgesi ilk karın yağması ile zor anlar yaşadı.
Son günlerde havaların soğumaya başlamasının ardından kış kendini hissettirmeye başlasa da yağan kar
aslında vatandaşlara sürpriz oldu. Kar yağışı Şumen
kasabasını çok fazla etkilemese de bölgedeki bir çok
köylerde 40-50 santimetreye ulaşan kar derinliği vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşattı. Yapılan açıklamalara
göre bölgedeki kar yağışı ve kötü hava şartları nedeniyle 80 köyde elektrik kesintisi oluştu. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 köye elektrik ulaşımı sağlanırken
diğer köylere de ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun
çaba harcanıyor. Yağan kar ile birlikte aşırı esen rüzgâr
birçok bölgede ağaçların yıkılmasına sebep oldu. Bu

Dil farklı sorunlar aynı
Kırcaali'den gelen 21 kişilik mimar ve mühendis
grubu TMMOB Edirne İl
Koordinasyon Kurulu tarafından ağırlandı.
Kırcaali'de görev yapan mimar ve mühendisler, Edirneli meslektaşlarıyla tanıştı. Vali
Gökhan Sözer'in yaptığı
bir ziyaretten doğan diyalog Edirne'ye kadar
uzandı. Bölgesel barışa
katkı sağlayacak, bölgesel planlama çalışmalarına ışık tutacak ortak
işbirliğinin ilk adımını
atan komşu mimar ve
mühendisler Edirne'nin
konuğu oldu.
Komşu ülke Bulgaristan
Kırcaali'den gelen 21 kişilik mimar ve mühendis
grubu TMMOB Edirne
İl Koordinasyon Kurulu tarafından ağırlandı.
Konuk mimar ve mühendislere Mimar Mehmet
Tan rehberlik ederek
kentin tarihi zenginliklerini gezdirdi. Mimarlar
Odası'nın tarihi binasını
ziyaret eden konuk mimar ve mühendislerle
yapılan toplantıda önümüzdeki süreçte ortak
işbirliğinin ilk adımı atıldı. Mimarlar Odası Edirne İl Temsilciliği Yönetim
Kurulu Başkanı Attila
Ergin Bulgaristan'dan
gelen meslektaşlarını

Edirne'de görmekten
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ergin şunları
söyledi:
"Sayın valimizin
Kırcaali'ye yaptığı bir
ziyarette oradaki belediye başkan vekilinin eşi
mimar ve aynı zamanda
Kırcaali Mimarlar Odası
başkanıymış. Onlar bize
işbirliği yapma teklifinde bulundular. Ben de
Kırcaali'ye giderek ziyarette bulundum. İnşaat Mühendisleri Odası
Başkanı ile görüştüm,
Mimarlar Odası Başkanı
yoktu. Edirne'ye gelmeleri için davette bulunduk
ve ilimize gelerek misafirimiz oldular. Kırcaali'de
çalışan mimar ve mühendisler grubunu ağırlamaktan onur duyduk.
Mimar Mehmet Tan arkadaşımız Edirne mer-

kezdeki tarihi mekanları
gezdirdi. Toplantıda nasıl
bir işbirliği yaparız, onu
tartışacağız. TMMOB
Edirne İl Koordinasyon
Kurulu olarak 21 mimar
ve mühendis dostlarımızı ağırlıyoruz."
"Dilimiz farklı sorunlar
aynı"
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
Sekreteri Nihat Çolak da,
"Bizim komşu ülkelerdeki
meslektaşlarımızla birlikte mesleğimizin gelişimi
için fikir, görüş alış verişi
ve aynı coğrafyada yaşıyor, aynı sorunlarla muhatap oluyoruz. Dilimiz
farklı da olsa sorunlarımız aynı. Küresel çapta dünya çapında bizim
meslek alanımıza da yönelik çok büyük saldırılar
var, küresel kapitalizmin
saldırıları var. Biz de bu

küresel kapitalizme karşı
küresel bir direniş, ortak
direnişte karşılık vermek
istiyoruz. Ezilenlerin
meclisini kapitalizmden
mağdur olanların meclisini ve dayanışmasını
sergilemek istiyoruz. Bu
anlamda biraraya geliyoruz ve bu birliktelikleri
de artırmayı düşünüyoruz. Bu bizim bölgesel
barışımıza, bölgesel
planlamamıza da hizmet
edecek, mühendislik ve
mesleki anlamdaki sorunların çözüme kavuşmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz" diye
konuştu.
Mimarlar Odası Edirne İl
Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Attila Ergin,
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
Sekreteri Nihat Çolak İnşaat Mühendisleri Odası
Başkanı Mehmet Muranlı, Makina Mühendisleri
Odası Sekreteri Yaver
Tetik, Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Tan konukları bir süre oda binasında ağırladı. Daha sonra
Türk ve Bulgar mimar ve
mühendisler kafa kafaya
verip ortak işbirliği için
ön temaslarda bulundu.
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durumdan Şumen- Riş yolu da yıkılan ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılmıştı, fakat yapılan yoğun
çalışmalar sonunda Riş yolu tekrar trafiğe açıldı. Ani
gelen kar nedeniyle bölgedeki bazı öğrenciler de yolların kapalı olmasından okullarına gidemediler. Yapılan
açıklamalara göre Bulgaristan genelinde yağan kardan
en fazla Burgas’ın Ruen Belediyesine bağlı köylerinin
etkilendiği bildirildi. Ruen bölgesinde bazı köylerde kar
derinliğinin 1 metreye yaklaştığı, hatta bazı yerlerde
aşırı esen rüzgâr nedeniyle 1 metreyi de aştığı bildirildi. Halihazırda belediyenin bazı köylerine elektrik
sağlanamamaktadır.
Fevzi EHLİMAN

Tütün üreticileri 2012 yılının başında
mali yardımlarını alacaklar
Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Dr. Tsvetan Dimitrov, Sliven ilinde bulunan Yablonovo köyünde tarım
üreticileriyle yaptığı görüşme sırasında, tütün üretimi
için verilen mali yardımın artık sağlanmış olduğunu
ve 2012 yılının ilk aylarında tütün üreticilerine ödeme yapılacağını bildirdi. Bakan Yardımcısı, inek sütü
üreten işletmelerin kapanmayacağını vurguladı. Bunun için Tarım ve Gıda Bakanlığı, Avrupa Komisyonu
süreyi iki yıla kadar uzatması için gerekli tedbirleri
aldığı açıklandı.
Bakan Yardımcısı Dr. Dimitrov, “Tarım ve Gıda
Bakanlığı’nın politikası dağlık ve yarı dağlık bölgelerdeki çiftçilere ve hayvan bakıcılarına yardım edilmesine yöneliktir. Bunun için de bu bölgelere ek olarak
devlet mali yardımı yapılmasını öngörüyoruz” diye
belirtti.
Yablanovo bölgesindeki çiftçilerin problemleri ele
alınan görüşmede Bakan Yardımcısından başka,
Hayvancılık Müdürlüğünün Müdürü Kiril Kirkov ve
bakanlıktan birçok uzman hazır bulundu.
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Başbakan Boyko Borisov, “Teklas” şirketinin
Kırcaali’deki ikinci fabrikasının açılışını yaptı
Başbakan Boyko Borisov, Türk “Teklas”
Şirketi’nin Kırcaali’de
kurduğu ikinci fabrikasının resmi açılışını
yaptı. Konuşmasından
yeni fabrikada 300 kişi
çalışacağı açıklandı.
Başbakan, 50 milyon
tutarındaki yatırım sonucunda açılan iş yerlerinin 500’e yükselmesi beklendiğini belirtti.
Başbakan, bölgede ve
ülkede insanların hayat
standartlarının yükselmesi için yatırımcı celbedilmesi hükümetin
ana ödevlerinden biri

olduğunu dile getirdi.
Borisov’un ifadesine
göre, kurulan otobanlar yatırımcıların ülkeye
gelmelerini sağlayacak.
Borisov, “Maritsa” otobanının kurulmasıyla,
İstanbul’un Kırcaali’den
sadece 2,5 saatlik mesafede uzak olunca
bölgenin canlanacağını
öne sürdü. Başbakan,
“Yerli halkın evlerinde
kalmasını istiyoruz, göç
etmesini değil” dedi.
Açılışta resmi misafir olarak bulunan T.C.
Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, “Teklas” şir-

ketinin Bulgaristan’daki
en ciddi Türk yatırımcılarından biri olduğunu
belirtti. Sayın Aramaz,

“Teklas” şirketinin özel
sektörün dinamizmini
resmettiğini düşünüyor.

Eğitim kurumlarının ikinci dönemde “Okul
Meyvesi” şeması için dilekçe kabulüne başlandı
Devlet Tarım Fonundan,
ikinci ders yılı dönemi
için Avrupa Birliğinin (AB)
“Okul Meyvesi” şemasına
dahi edilmek üzere dilekçe kabulüne başlandığı
açıklandı. Tarım Fonu İl
Müdürlüklerinde 20-28
Ekim 2011 tarihleri arasında dilekçe kabul ediliyor.
Bu şemaya aday olanlar
üç gruba ayrılmıştır. Birinci gruptakiler eğitim
kurumlarıdır. İkinci grupta
tek tüccarlar, tüzel kişiler
ve onaylanan üretici örgütleri yer alıyor. Üçüncü
grupta ise, belediyeler ve
onların sınırlarındaki eğitim kurumları bulunuyor.
20011-2012 eğitim yılının
“Okul Meyvesi” şemasının bütçesi, 3 milyon 600
bin levadan fazla, onlardan birinci kabul için 2
milyon ve 700 bin leva
harcanılması angajmanı

alınmıştır. Bu şema Tarım Güvenliğinin Garanti
Edilmesi Fonu yoluyla ve
devlet bütçesinden finanse edilmektedir.
20 Eylül’de biten birinci
dilekçe kabulünde toplam 304 aday Avrupa
programına dahil edildi.
Onaylananlar, ülkedeki
714 eğitim kurumundan

yaklaşık 100 bin çocuğa
haftada iki kere meyve
ve sebze sağlamış olacaklar. Çocuk başına her
porsiyona Katma Değer
Vergisi olmaksızın, 0,68
leva mali yardım veriliyor. Şema AB’nin kamu
sağlığının iyileştirilmesi
ve sosyal açıdan büyük
önem taşıyan hastalıkla-

rın aşılması politikasına
tamamen uygundur. İkinci
dilekçe kabulünden sonra
“Okul Meyvesi” şemasından 133 000 çocuk faydalanacak. Tarım Fonu,
yapılan 40 teslimata kadar mali yardım ödemesi
yapacak. Ödeme Ajansından uzmanlar, ikinci ders
yılı dönemi için yapılacak
ikinci dilekçe kabulünün
potansiyel katılımcılarına
bildirmek üzere acil harekete geçtiler.
“Okul Meyvesi” eğitim
yılı çerçevesinde tüm ülke
genelindeki ana okullar
çocukları 4.sınıf öğrencilerine kadar kapsamaktadır. Şemaya aday olma
belgeleri ve eğitim kurumlarına meyve ve sebze
sağlanması şemasının
uygulanması koşulları talimatnamesi Tarım Fonu
sitesinde bulunabilir.

Ardino Belediyesinde Lider yaklaşımı üzere
tarıma 3 200 000 leva yatırım sağlandı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkan Vekili
ve Yerel Girişim Grubu
Başkanı Müh. İzzet Şaban, Tarım ve Gıda Bakanı Dr. Miroslav Naydenov ve Devlet Tarım
Fonu İcra Müdürü Rumen Porojanov, Bakanlar Kurulunda onaylanan
Yerel Gelişim Stratejisi
uygulanması ve yönetilmesi sözleşmesi imzaladılar. Strateji, Kırsal
Bölgelerin Geliştirilmesi
Programı 2007-2013 ta-

rafından sağlanan mali
araçlarla Avrupa Tarım
Fonunun desteğiyle finanse edilmektedir.
Lider yönetim yaklaşımı, Kırsal Bölgelerin
Geliştirilmesi bir parçası olarak, artık 20
yıldır Avrupa Birliğinde
uygulanmaktadır. Yerel
Gelişim Stratejisi uygulanması ve yönetilmesi
sözleşmesinin imzalanmasıyla 1 Kasım 2011
tarihinden itibaren Ardino bölgesinde Lider

yaklaşımının tam olarak
uygulanmasına başlanacak. Peşin onaylanan
Yerel Gelişim Stratejisi
üzere hazırlanan projelere hibe tutarının miktarı 3 200 000 levadır.
Yerel Girişim Grubunun

yönetilmesi, beceriler
edinilmesi ve Belediye
sınırlarında kamuoyu
aktivitesine erişilmesi
için sağlanan hibe tutarı 613 626, 52 leva miktarındadır. Ardino Yerel
Girişim Grubu, Kırsal
Bölgelerin Geliştirilmesi Programı üzere hazırlanan yerel düzeyde
projeler onaylayacak.
Projeler tarımın ve küçük işletmelerin gelişimi
açısından geliştirilecek.
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Büyükelçi, Türkiye ile
Bulgaristan arasında
yapılan ticaretin daima
arttığını ve artık 2,4
milyar dolar seviyesine
çıktığını paylaştı. İsmail Aramaz, ayrıca Türk
yatırımlarının ülkede 1
milyar dolara yükseldiğini, Bulgaristan’da eğitim gören Türk öğrencisinin ise 7000 olduğunu
bildirdi.
“ Tek las” ş ir ket inin
sahibi Vardo Danon,
Kırcaali’deki fabrikaların
şirketin Türkiye dışında
açtığı ilk fabrikalar oldu-

ğunu paylaştı. İş adamı,
fabrikaların kurulması
için işbirliğinde bulundukları devlet ve yerel
iktidara teşekkürlerini
sundu.
“Teklas Bulgaristan”
kuruluşunun Müdürü
Metin Deniz, şirketin
ülkede kısa tarihine
rağmen, yerine sağlam
oturma yolunda olduğunu vurguladı. Sayın Deniz, “Biz Bulgaristan’da
ilk defa su enjeksiyon
teknolojisi kullanmaya
başlayan tek şirketiz”
dedi.
Kırcaali Haber

Kırcaali öğrencileri, Litvanya’da
“Spor Sayesinde Sağlık”
araştırmasını tanıttılar

Kısa bir zaman önce, Kırcaali “Kaptan Petko
Voyvoda” Elektronik Teknik Lisesinden öğrenciler ve öğretmenler Litvanya’daki Komenski Programı üzere ortak geliştirilen “Sağlıklı Yaşamayı
Öğrenelim” projesindeki partnerleriyle görüştüler.
Heyet, okulun müdürü Müh. Petko Kuşlev, öğretmenleri İra Mihaylova, Yuliya Kovaçeva ve 12.sınıf
öğrencileri Sali Ali ve Rufat Hasan tarafından yönetildi.
Görüşmenin amacı, “Spor Sayesinde Sağlık” konusunda elde edilen sonuçların ilan edilmesiydi.
Bu yönde Kırcaaliler ülkeyi, şehri ve okulu temsil
ettiler.
Onlar, 50 öğrenci, 10 veli ve 10 öğretmen arasında okulda ve işte fiziksel yoğunluk hakkında
anket yaptılar. Sonuçlar, Litvanya, Letonya, Estonya, Avusturya, İtalya, Polonya ve Türkiye’deki
partnerlerinin gençlerden okullarda aldığı cevaplarla karşılaştırıldı.
Fair play havasında geçen uluslararası mini spor
olimpiyatı gerçekleştirildi. Sporun hayattaki rolü
ve gençlerin sağlığı üzerindeki etkisi tartışması
yapıldı. Görüşmelerden sonraki beklentiler ise,
gençlerin sağlıklı yaşam hakkında bilgilerini artırmış olarak, sağlıklı yaşamalarını sürdürmektir.

Ulusal “Herkese Herşey”
Fuarı, Kırcaaliler için
kapılarını açtı
Ulusal “Herkese Herşey” Fuarı, Kırcaali’de tiyatronun fuayesinde ve önünde tüketicilerin hizmetine kapılarını açtı. Fuar artık ikinci yıl Burgas Sergi
Merkezi tarafından, Kırcaali Belediyesi’nin, Kırcaali Ticari Sanayi Odası ve “Dimitır Dimov” Drama
Tiyatrosu’nun yardımıyla organize edilmektedir.
Geçen hafta sonuna kadar süren fuarda toplam
27 şirket yer aldı. Onların %70’i Sofya, Burgas,
Varna, Plovdiv, Tryavna, Haskovo, Kırcaali, Sliven, Yablanitsa ve başka şehirlerden Bulgar üreticileridir. Her türlü gıda ve sanayi ürünleri teklif
edilen stantlarda fiyatların oldukça uygun olduğu
gözlendi. Üstelik Kırcaaliler, yerel mağazalarda
bulamadıkları ürünleri burada bulabildiler. Bu tür
fuarlar, küçük işletmecilere ürünlerini tanıtmak için
muhteşem şans yaratıyor.
Kırcaali Haber
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HÖH Gençlik Kolları Kırcaali Teşkilatından
gençler, “Hoşgörü” girişiminde bulundular
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Gençlik Kolları Kırcaali
Teşkilatı Meclis Üyesi adayları
ve gençlerin girişimiyle Kırcaali
Merkez “Aziz Georgi” Kilisesi’nin
Papazı Petır Garena’nın güvercinlerine bir çuval buğday bağışında bulundular. Partinin genç
temsilcileri “Hoşgörü” adını verdikleri girişimde resmi misafir
olarak, Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet bulundu. Misafirleri karşılayan Kırcaali Hıristiyan Cemaatinin Başkanı da
olan Peder Petır Garena kendi
tarafından şehirde yaşayan iki
etnik ve dini topluluk arasında
barış, anlaşma, huzurun devam
etmesi dileğiyle sembolik olarak
Bölge Müftüsüne iki beyaz güvercin hediye etti. Papaz, “Bu
işaretle biz yerel seçimler sırasında siyasi ve etnik hoşgörü
dileğimizi vurgulamak istiyoruz.
İkinci Katunitsa olayı yaşanmaması için çeşitli siyasi oluşumların temsilcilerini, insanları
birbirine karşı kışkırtmamaları
çağrısında bulunuyoruz” diye
ifade etti. Beyhan Mehmet de
iki gün önce Amerika Birleşik

Devletlerinden döndüğünü ve
oradan dostu Petır’a haç olduğu anlaşılan hatıralık hediye ve
çikolata getirdiğini paylaşarak,
hediyelerini sundu. Papaz ile
müftü hep beraber, güvercinleri
doyurdular.
Daha sonra basın mensuplarıyla konuşan Petır Garena,
“Bu olay benim için herhangi
bir etkinlik değil, gurur kaynağıdır. Geçen yıllarda hep beraber çalıştığımız için müftüye

teşekkür etmek istiyorum. Gurur duyuyorum, çünkü Katunitsalıların düşünce tarzına sahip
Kırcaalilerin burada aynısını
yapmalarına izin vermedik.
Çünkü burada insanlar, eğitimli
ve kültürlü kişiler olarak, kendi
kendini yönetmesini biliyorlar.
Şu anda bazı siyasi çevrelerin
çeşitli şemalara girmemiz için
baskısına rağmen, bizler yüksek derecede terbiyeli olduğumuzu göstererek, bu telkinlere

Kırcaali Kurşun - Çinko Fabrikasında
arıtma tesisinin yeni filtre ünitesi açıldı
Kırcaali Kurşun ve Çinko
Fabrikası modernleşmesinin
ilk adımı olarak, arıtma tesisinin filtre ünitesinin açılışı
yapıldı. Törende Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ve birçok davetli hazır bulundular.

Fabrikada çalışanların sağlığı için Peder Boyan Sarıev
ibadet gerçekleştirdi.
Yeni tesisin yüksek derecede otomasyon olduğunu
ve hizmet eden personelin
başlıca kontrol fonksiyonları
olacağı açıklandı.
Fabrikanın İcra Müdürü Slaveya Stoyanova, “Yeni ünite, Çinko Fabrikasının modernleşmesi yolundaki dev
projenin ilk realize edilen
adımıdır. Stoyanova, yeni

teknolojiyle yatırılan hülasaların hesabına daha çok
miktarda çinko üretileceğini
ve kalıntı şeklinde metalın
kaybedilmesinin azalacağını
belirtti. Yatırım 2 milyon dolar tutarında, etkisi ise yılda

1,5 milyon. Müdür, “Yatırım
için harcanan mali araç bir
buçuk yıldan az bir zamanda geri dönecek” dedi.
Slaveya Stoyanova, gelecek yılın ilk aylarında “Islak
Üretim”in genişlemesi için
aynı sahada yeni elektrolit
atölyesi, 2013 yılında ise,
yeni “Pişirme Ünitesi” ve
“Kükürt Asit” bölümleri açılacak. Fabrikanın müdürü,
bunun Kırcaaliler için temiz
hava ve yeni iş yerleri açıla-

cağını belirtti.
İvanka Tauşanova, bugünün anlamlı olduğunu ve
fabrikanın yeni teknolojilere
yatırım yapma politikasını
tebrik tebrik etti. Vali, “Çinko
Fabrikasının inşaatında ilerleme mevcut. Bu en doğru
yoldur” dedi.
Açılıştan önce gazetecilerle görüşen Kurşun - Çinko
Fabrikası’nın sahibi Valentin
Zahariev, “Fabrikanın, arıtma tesisi filtre ünitesi kullanıma geçmesinden dolayı
60 milyon dolar kazanacak.
Metal, kalıntılardan elde
edilecek. Kalıntılarda olan
metal %22 oranına eriyor”
diye bildirdi. Zahariev, ikinci kaynaklardan metal elde
edilmesinin dünya eğilimi
olduğunu vurguladı. Fabrika
sahibi, “Biz yeni teknolojilere
ayak uyduruyoruz. 110 ton
çinko eriyik şeklinde arıtma
tesisine gidiyor. Yeni filtre
ünitesi aracılığıyla onları da
almak istiyoruz. Bunun bir
de büyük çevre etkisi var”
diye açıkladı. Onun ifadesine göre, 150 000 ton çinko
kalıntısı birikmiştir. Yeni tesisatla ayda 2000 ton çinko
kalıntısı işlenecek.

Kırcaali Haber

gelmediğimiz için mutluyum. İlk
defa sizinle paylaşacağım, iktidardakiler öyle seviyeye geldiler
ki, kiliseye gelip, kurbanlık hayvanların asıllısını araştırıyorlar.
Allah şahittir ki, böyle bir şey ilk
defa başıma geliyor. Mabet yerlerini, dini adamları bıraksınlar
da işini yapsınlar. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz” diye
devlet yöneticilerine gönderme
yaptı.
Beyhan Mehmet de şunları
paylaştı: “İki gün önce ABD’den
döndüm. Orayı “Dinlerin Amerikan Toplumunda Yerini” araştırmak üzere ziyaret ettik. Böylece
20 gün meslektaşım Petır Garena ile görüşemedik. Her yerde
hoşgörü için konuşuluyordu.
ABD’de ben hep Kırcaali’deki

hoşgörüyü anlattım. Çünkü
resmi bayramlarda Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis her
ikimizi de davet ediyor ve biz de
bununla gurur duyuyoruz”.
Gençlerden Kadir Mustafa, bu
girişimin Kırcaali Belediye içindeki ibadet edilen tüm dinlere
bir mesaj olduğunu paylaştı.
Kadir Mustafa: “Biz mali açıdan
küçük, fakat manevi açıdan büyük, bu girişimle tüm Kırcaali
Belediyesinin vatandaşlarına ve
diğer siyasi güçlere Bulgaristan
Cumhuriyetinde barışın her şeyden üstün olduğunu göstermek
istiyoruz. Peder Petır’ın güvercinleri için yem sağlayarak, bir
nevi barışı sağlamak istiyoruz”
diye öne sürdü.

Kırcaali Haber

Gençler üniversite eğitimi için
genellikle İngiltere, Hollanda
ve Danimarka’yı tercih ediyor
Bulgaristan’da liseyi bitiren gençlerden yurtdışında eğitimini sürdürmek isteyenlerin genellikle seçtikleri ülkeler
İngiltere, Hollanda ve Danimarka. Bu üç ülke arasındaki en popüler ülke ise İngiltere. Öğrenciler İngiltere’de
okuyabilmek adına en fazla çaba harcıyorlar. Bunun
nedenleri olarak İngiltere’deki okullarda daha fazla bölüm seçeneğinin bulunması ve derslerin İngilizce olarak verilmesi olduğu öğrenildi. Bulgaristan’da en yaygın
yabancı dilin İngilizce olması da gençlerin bu dili daha
iyi öğrenebilmeleri açısından iyi bir fırsat haline geliyor.
Ayrıca gençlerin bu ülkeleri tercih etmelerinin diğer bir
sebebi ise AB üyesi ülkelerde, Bulgaristan’da olduğu
gibi sömestr ücreti ödenmiyor. Bu ülkelerde öğrencilere
okul dönemi boyunca eğitim kredisi veriliyor. Onlar üniversiteden mezun olup bitirip iş sahibi olduklarında bu
krediler geri ödeniyor. Hal böyle olunca öğrenciler yurtdışında okumayı daha fazla tercih eder hale geliyorlar.

Müh. Hasan Azis, merkez
kiliseye seslendirme sistemi
bağışında bulundu

Hıristiyanların pazar günü ibadetleri esnasında Hak ve
Özgürlükler Hareketi Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, şehirdeki Merkez “Aziz Georgi” Kilisesine
seslendirme sistemi bağışında bulundu. Belediye Başkan adayı selamlama konuşmasında, “Artık kilisenin de
seslendirme problemi olmayacağı için mutluyum, çünkü
hoşgörü başkenti olan şehrimizde kiliseden gelen seslerin de net duyulmasını istiyoruz” diye belirtti.
Kilisenin papazı, Kırcaali Hıristiyan Cemaatinin Başkanı Peder Petır Garena halk kitlesine, “Müh. Hasan
Azis pazar günü ibadetimizi sayarak, aramızda bulundu.
Geçen 8 yılda kendisi sürekli tüm Kırcaalilerin Belediye
Başkanı olduğunu kanıtladı” diye seslendi.
Hasan Azis, ikinci dönemi sırasında Kırcaali’deki caminin ve kilisenin sanatsal aydınlatma sorununu çözdü. Şimdi ise, iki mabet yerine seslendirme sistemleri
sağladı.
Kırcaali Haber
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Berlin’de “GÖÇ
SEMPOZYUMU” düzenliyor
Geçen yıl Nisan ayında çalışmalarına başlayan Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı önemli bir etkinliğe
imza atmaya hazırlanıyor.
Almanya’ya işçi göçünün
50. yılı dolayısıyla 1-2 Kasım
tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de “Göç Sempozyumu” düzenleniyor.
Yur tdışı
Türkler
Başkanlığı’ndan sorumlu
Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ ve Almanya‘nın entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in
konuşmalarıyla başlayacak
olan programda Türkiye, Almanya ve İngiltere‘den aka-

demisyenler de sunumda
bulunacaklar.
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nın
organizasyonunda gerçekleşecek olan sempozyumda, entegrasyon, göçmenlik,
yurttaşlık ve çok kültürlülük
gibi kavramların yanı sıra
siyasal katılım, Almanya’da
İslam tartışmaları, eğitim
sisteminde fırsat eşitliği ve
medyada göç gibi olgular da
masaya yatırılacaktır.
Sempozyum konuşmacıları arasında Yurtdışı Türkler Başkanı Kemal Yurtnaç,
Almanya’nın Federal Meclis
Eski Başkanı RitaSüssmuth
ile birlikte Türk kökenli mil-

letvekilleri Sosyal Demokrat
Partiden Aydan Özoğuz, Yeşillerden Mehmet Kılıç ve Sol

isimlerinde bulunacağı sempozyuma Türkiye’den de çok
sayıda gazeteci, siyasetçi ve
akademisyen katılacaktır.
BAŞBAK AN ERDOĞAN
GALA
YEMEĞİNE
KATILIYOR

Parti’den Sevim Dağdelen’de
yer alacaktır.
Türk sivil toplum kuruluşla-

Kırcaali Mahkemesi, Eşref Kahraman’ın
siyasi tutuklanmasına karşı devlete
açtığı davaya bakmaya başladı
Kırcaali Bölge Mahkemesinde, merkezi Bursa’da bulunan
Balkanlarda Adalet, Halklar
Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Başkanı Eşref
Kahraman’ın Bulgaristan’a
Bulgarlaştırma süreci sırasında tutuklanmasına karşı açtığı
dava üzere oturum gerçekleşti.
Hâkimlerin karşısında Sayın
Kahraman, Aralık 1984 yılında tutuklandığını ve Cebel’den
İliya İliev ve Momçilgrad’tan
Lütvi Halilov ve İvan İvanov
olmak üzere Devlet Güvenlik
Ajansının /DS/ üç görevlisi
tarafından sorguya çekildiğini
anlattı. Mağdur, “Biraz malumat almak için götürülmüştüm,
fakat 4 yıl tutuklu kaldım” diye
yakındı.
Şahidi Şükrü Süleyman, Belene kampında 1985-86 yıllarında bulundukları dönemden
gözler yaşartıcı ayrıntılar anlattı. Bir odada 32 kişi kaldıklarını, tuvalet yerine bir kova
kullanıldığını paylaştı. Eşref
Kahraman, iki kere suçluların
yanına bir, iki haftalığına götürülmüş. Tüm vücudunda dayak
izleri olup, bu durum sağlığına
yansımış ve astımdan hastalanmış. Mağdurun zor yürüdüğü ve sürekli öksürdüğüne
vurgulayan Şükrü Şüleyman,
kampta tutuklular arasından
sadece bir hekimin bulunduğunu, ilaç olarak ise sadece
kafa ağrısı hapları kullandıklarını anlattı. Şimdi de Eşref
Kahraman’ın Belene olaylarını unutamadığı için kâbus
gördüğünü anlatıyor. Yakınlarının ise, aylar boyu onun
nerede olduğunu bilmedikleri

rından UETD Genel Başkanı Hasan Özdoğan, Almanya
Türk Toplumu Genel Baş-

kanı Kenan Kolat ve İslam
Toplumu Milli Görüş Genel
Sekreteri Oğuz Üçüncü gibi

1 Kasım Salı günü Berlin’e
gidecek olan Başbakan Erdoğan, aynı akşam sempozyum dolayısıyla düzenlenen
gala yemeğine katılacak.
Yaklaşık bin kişinin katılacağı gala yemeğinde vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, siyasetçiler ile
medya mensupları yer alacaktır. Başbakan Erdoğan’ın
yemekte bir konuşma yapması bekleniyor.
Kırcaali Haber

kesinlikle devletten tazminat
almadığının altını çizdi.
Mahkeme, Eşref Kahraman
davasına tekrar 16 Kasım
2011 tarihinde bakacak.
Oturumdan sonra, Eşref Kahraman basın mensuplarına
davanın gelişiminden memnun
olduğunu paylaştı. Sayın Kahraman, “Önemli olan davanın

görüşülmeye başlamasıdır.
Eğer Bulgaristan Savcılığından ve İçişleri Bakanlığı Kırcaali Emniyet Müdürlüğünden istediğim 200 000 leva tazminatı alamazsam, Strasbourg’daki
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım” diye
paylaştı.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesinde
4 okul enteraktif yazı
tahtalarıyla donatıldı

Eşref Kahraman
paylaşıldı. Öğrendiklerinde, sınırlı görüşmelere izin verilmiş.
Plevne’den gelen savcıların,
Eşref Kahraman’ın daha 30 yıl
Belene’den çıkamayacağını ve
ayrıca çocuklarının da daha
30 yıl onun suçlarının cezasını çekeceğini iddia ederek,
korkutmaya çalıştıkları şikâyet
edildi.
Eşinin kız kardeşi Kıymet
Ramadan, Eşref Kahraman’ın
asılsız tutuklandığını belirtti. Mağdurun ilk önce İçişleri
Bakanlığı’nın Momçilgrad Güvenlik Şubesinde birkaç gün
kalmasına rağmen yakınlarına kendisi hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Kız kardeşi onu
aramaya gitse de, ancak iki ay
sonra nerede olduğunu öğrenmiştir. Kampta tutuklu kalmasından sonra, davacının bugüne dek süren akciğerleriyle
problemleri olmaya başlamış
ve bronşial astım hastalığına
yakalanmış. Belene mağduru, uzun zaman depresyonda

kalmış.
Eşref Kahraman’ın avukatı
Vasil Vasilev, mağdurun Belene ve İzgrev köyüne sürgüne gönderildiği savcılığın soruşturma yürüttüğü davaları
istemesini ısrar etti. Bu dava
evraklarının İçişleri Bakanlığının “Arşiv” Müdürlüğünde korunduğu anlaşıldı. Avukat, davanın görüşülmesinde, Sofya
Askeri Bölge Savcılığının soruşturma davasının evrakları
temin edilerek, Bulgarlaştırma
süreci ile ilgili dev davanın da
kullanılmasını istedi.
Kırcaali Bölge Mahkemesi,
avukatın isteklerini yerine getirdi.
Kendi tarafından hâkimler,
mağdurun Ulusal Sigorta Enstitüsü, Ulusal Gelir Ajansı ve
Cebel Belediyesinden siyasi
tutuklu olarak, tazminat alıp
almadığına dair belge tanıtmasını istediler.
Eşref Kahraman, Belene kampında tutulmasından dolayı,

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinin Raven, Nanovitsa,
Gruevo ve Zvezdel okullarında bu yıl ilk defa enteraktif yazı
tahtaları kullanılacak. Böylece ilk defa Kırcaali ilinde okullarda mültimedya ve yazılım kullanıma girmiş olacak.
Modern eğitim, Belediyenin “Momçilgrad Belediyesindeki
Etnik Azınlıklardan Çocukların ve Öğrencilerin Entegrasyonu Yardımına Yönelik Enteraktif Öğretim” projesi sayesinde
mümkün olacak. Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı 2007-2013 üzere, Avrupa Sosyal Fonunun mali desteğiyle finanse edilmektedir. Proje esnasında 4 genel eğitim derslerin elektronik içeriği hazırlanacak.
Öğretmenler yeni donanım ve yaklaşım kullanarak çalışmak
için eğitim alacaklar.
Projenin basın toplantısında tanıtımında Momçilgrad Belediye Başkanı Müh. Erdinç Hayrullah, “Proje, son derecede
önemlidir, çünkü çocukların daha eğlenceli ve enteresan
şekilde bilgi edinmelerini sağlayarak, ders içeriğini kalıcı
olarak kavramalarını sağlamış olacak. Gelecek açısından
bu projenin etkisi gerçekten çok büyük, çünkü çocukların
daha eğitimli, bilgili ve yetenekli olmalarına imkan yaratmış
oluyoruz” dedi.
Toplantıda, çocukların anne babaları, projenin kapsadığı
okulların ve partnerlik yapılan Gruevo, Nanovitsa ve Raven
anaokullarının müdürleri bulundular.
Okul ve anaokulu müdürleri, projenin çocukların kaliteli eğitime eşit erişimi için koşullar sağlayacağını, eğitim derecesini ve okuma motivelerini yükselteceğini belirttiler. Projenin
faaliyetlerinde çocukların ilgileri üzere “Fotoğrafçılık”, “Uygulamalı Sanatlar”, “Şarkı ve Ritimler”, “Genç Oyuncular” ve
“Genç Arkeolog” kulüplerinde çalışmalar yürütecekler.
Projenin tutarı 375 172 Leva ve 25 Mayıs 2012 tarihine kadar gerçekleşecek.
Kırcaali Haber
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Makas gümrük kapısı kullanıma hazır

Bulgaristan tarafından Makas
sınır geçidi kullanıma tamamen
hazır. İnşaat sahasını yerinde
görmeye gelen Kırcaali Valisi
İvanka Tauşanova, milletve-

Kasım ayının ortalarına doğru
bitmesi için ellerinden geleni
yapacaklarını öne sürdü.
Makas gümrük kapısı, yaklaşık bir buçuk ay zaman zarfın-

yolundaki heyelanın güçlendirilmesi yapılacak.
Hükümet, Makas Gümrük
kapısının inşası için 4,5 milyon Leva sağlamıştı. 2012

rük Kapısı projesini yerine getiren tüm kurumlara teşekkür
ederek, “Onlarca uzman ve kurum uyum içinde yüksek hızla
çalışarak, emeklerini birleştirdiler ve 15 Ekim’de hazır olmamız için harikalar yarattılar. Bu
da aynı dava için birleştiğimiz

zaman her şeyi başarabileceğimizi gösteriyor” dedi.
Bulgaristan ve Yunanistan
Başbakanları arasında Makas
Gümrük Kapısı’nın açılışından
sonra, iki hükümetin Yunan tarafında oturum yapması anlaşması mevcut.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

kili Tsveta Karayançeva ve
Yol Altyapısı Ajansı Yönetim
Kurulu Başkanı Müh. Lazar
Lazarov bundan emin oldular.
Makas sınırını görmek için aynı
yerde Bulgaristan’ın Selanik
Başkonsolosu Vasil Vılçev de
hazır bulundu. Başkonsolos,
Bulgaristan tarafındaki başarıdan Yunanlıların son derecede
etkilendiklerini ve yolun onların
tarafındaki kısmının inşaatının

da boş arazi üzerine kuruldu.
Sahaya asfalt döküldü, Sınır
Polisi ve Gümrük Ajansının
kabinleri monte edildi, su tedariki, elektrik sağlanması, optik
kablo gibi gereken tüm iletişim
araçları kullanıma geçirildi.
Teknik araçlar, yol işaretleri
ve bayraklar yerine koyuldu. İç
duvar ağsının ve kaldırımların
bitirilmesi kaldı. Bir de bu ayın
sonuna kadar Podkova-Makas

yılı bütçesinde projenin ikinci
aşamasında icra edilecek saçak, dezenfeksiyon istasyonu
ve yük rampası yapılması için
mali araçlar öngörülecek. İlk
önce geçit sadece otomobil
trafiğine açık olacak. Ağır yük
araçları, ancak Yunanlıların
yolu Aleksandrupolis yönündeki otobanla bağladıklarında
kullanabilecekler.
Vali, kısa sürede Makas Güm-

Kırcaali’nin iş piyasasında en
çok terziye ihtiyaç duyuluyor
Kırcaali’deki iş piyasasında
yoğun olarak, mesleğinde
ustalaşmış terziler aranıyor.
İş Bürosunda, dikiş makinelerinde çalışacak terziler
aranan bir sürü ilanlar görünüyor. Başlıca ilköğretim
diplomasına sahip, toplam
30’dan fazla terzi talebi mevcut.
Sanayi üretimin başka
sektörleri için de, menajer-

ler dâhil olmak üzere işçiler
gerekli olduğu görünüyor.
Onların arasında en çok 8
konveyör operatörü olduğu

ortaya çıkıyor. “Teklas” şirketinden 10 kauçuk ürünleri
makine operatörü için talepte bulunmuşlardır.
Ayrıca barmen ve garsonlar arandığı gözleniyor.
Almanya’da çalışacak mutfak personeli toplanması devam ediyor, fakat başvuruda
bulunanların Almancayı iyi
bilmeleri şart.
Kırcaali Haber

Momçilgrad halkı sonbahar şenliklerinde eğlendi
Kötü hava şartlarına rağmen geçen haf ta sonu
Momçilgrad (Mestanlı) sakinleri geleneksel sonbahar
şenliklerini gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı Müh.
Erdinç Hayrulla ve ekibi,
Belediye sakinleri ve misa-

firlerinin hoş vakit geçirmeleri için imkânlar sağladılar.
Kasaba parkında konser veren pop-folk sanatçısı Gergana en son hit parçalarını
okudu ve herkesi eğlendirdi.
Ayrıca, programda yer alan
Momçilgrad Birleşik Çocuk

Merkezi, “Nov Jivot” Halk
Toplum Merkezi ve “Kiril ve
Metodiy” Meslek Lisesi’nin
“Rodopeya” folklor grupları
da çeşitli danslar sergileyerek, seyircilere güzel anlar
yaşattılar.
Kırcaali Haber

