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Toronto’da, Rumeli nağmeleri
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Edirne ile Burgaz Arasında 
Eğitim Alanında İşbirliği Anlaş-
ması       Sayfa 7
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Bulgaristan da enerjide 
Türkiye’ye bağlanacak
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Ressam Bilin Gence Bayer atalarının 
topraklarında... İstanbullu ressam Bilin Gence Bayer 

bu ay başında Kırcaali’de KRIG Sanat 
Galerisinde açılan karma sergide yer 
almıştı. Sergi, Ankara Tekirdağ Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği ve Kırcaa-
li Türk Kültür ve Sanat Derneğinin 
“Uluslararası Trakya Rodoplar Buluş-
ması” çerçevesinde düzenlendi.  

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de hoşgörü konulu 
yuvarlak masa toplantısı 
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Karlovo Yalı Camii onarımdan 
sonra yeniden ibadete açıldı

Filibe İli’nin Karlovo 
(Karlıova) ilçesinde 
ibadete açık tek camii 
olan ve 17 Nisan 2010 
tarihinde şüpheli bir 
yangında büyük hasar 
gören Yalı Camii onarı-
larak 20 Kasım 2011 ta-
rihinde öğlen namazını 
müteakip okunan mev-
lidin ardından yeniden 
ibadete açılmıştır. 
Caminin yeniden iba-
dete açılması müna- sebetiyle Yalı Camii 

Encümenliği tarafın-
dan düzenlenen törene 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen ve Filibe 
Müftüsü Osman Hi-
dayet Hilmi katılmıştır. 
Karlovo’daki Müslü-
manlar Yalı Caminin 

onarılıp yeniden ibade-
te açılmasından duy-
dukları memnuniyeti 
ifade etmişlerdir.
16. yüzyılda inşa edi-
len Karlovo’daki tarihi 
Kurşun Camii ise yak-
laşık 50 yıldır ibadete 
kapalıdır. 

Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Meclisi’nde 10 daimi komisyon olacak

Kırcaali Meclis Kurulu 
gecikmeyle başlayan 
ikinci oturumunu 24 
Kasım’da gerçekleştir-
di. Oturuma toplam 41 
Meclis üyesinden 35’i 
katıldı. Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi’nden /HÖH/ 
Raif Mustafa, Rasim 
Musa , Ahmed Habib 
ve Mümün Emin’in de 
aralarında bulunduğu 8 

Meclis Üyesi oturumu 
boykot ettiler. Boykot ne-
deni olarak Eski İçişleri 
Bakan Yardımcısı Raif 
Mustafa’nın Meclis Baş-
kanı seçilmemesi olduğu 
tahmin ediliyor. 
Yaklaşık bir saat süren 
oturumun başında Mec-
lis Üyeleri olarak yeni 
seçilen Bulgar Sosya-
list Partisi’nden Veliçka 
Georgieva ve GERB  

Partisi’nden Yordanka 
Goçeva vatandaşların 
çıkarları için çalışacak-
larına dair yemin ettiler. 
Georgieva diğer Meclis 
Üyelerinin yemin töre-
ninde hazır bulunmamış-
tı, Goçeva ise Belediye-
nin hisse sahibi olduğu 
“Su ve Kanalizasyon” 
Şirketi’nin Müdürü Slav-
ço Slavkov’un Meclis 
Kurulunda yer aldığında 

çıkar çatışması duru-
munda bulunması sebe-
biyle onun yerini aldı.
Daha sonra Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis tarafından sunulan 
Meclis Kurul Başkanı 
Niyazi Şakir’in maaşı 
belirlendi. Sayın Şakir’in 
Belediye Başkanının 
maaşı kadar aylık maaş 

alması kabul edildi. 
Ayrıca Meclis Üyeleri, 
Niyazi Şakir’in 30 gün 
yıllık ücretli izin kullan-
masını onayladılar. Su-
nulan protokollere göre, 
HÖH’nin 23, GERB’in 
9 ve BSP’nin 7 Meclis 
Üyeleriyle Kırcaali Mec-
lisinde üç siyasi grup 
oluşturdukları kaydedil-

di. Meclis Kuruluna bağlı 
9’ar üyesi olan 10 daimi 
komisyon olması kararı 
alındı. Meslis, “Bütçe 
ve Mali İşler”, “Ekomi 
Politikası”, “Bölge Dü-
zenlemesi”, “Yasama 
ve Kamu Düzeni”, “Eği-
tim, Kültür ve Dini İşler”, 
“Sağlık ve Sosyal Faa-
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Toronto’da, Rumeli nağmeleriÜç yıl öncesiydi. Sıcak 
bir yaz günü. Sofya’dan, 
Türk folklor araştırmacı-
sı, dostum Stefan tele-
fondan: “Kamber, yarın 
Kanada’dan iyi bir müzik 
uzmanıyla sizin yörelere 
geliyoruz, herhalde sa-
kıncası olmaz” dedi. ‘’Hay 
hay, ne demek buyurun, 
kendi kendimize Kültür 
etkinliği düzenleriz” diye 
cevap verdim.
Misafirler, Momçilgrad’a 

( Mestanlı) ulaştıklarında 
zaman öğleyi geçiyordu. 
Karşımda balerin vücut-
lu, orta boyun üzerinde, 
güler yüzlü, endamlı ve 
sevecen, mavi gözlü ba-
yan kendini tanıttı.  İrene  
dedi, adını.
Kültür merkezinin, orda 

kahveye oturduk. Zaten 
sanatla uğraşı verenler, 
birbirleriyle çabuk temas 
kurarlar bence. Çok geç-
medi senli benli oluver-
dik. Konu - müzik, şiir ve 
resim. Üçümüzün de ilgi 
alanı. Bir ara, İrene sohbet 
arasında Kadriye ablamı-
zın Rumeli türkülerinden 
bir tanesini mırıldamaya 
başladı. Arkadan başka 
türkü geldi. Ben hayret 
ediyordum, Kanada’dan 
gelen misafirimin Rume-
li türkülerini okumasına. 
Biz ve yan masadakiler 
can kulağıyla dinliyorduk 
profesyonelce icra edilen 

türküleri.
Az sonra kültür merkezini 

dolaştık. Arkeoloji ve et-
nografya müzesini, resim 
galerisini gezdik, gördük. 
İrene’ye, Kadriye ablamı-
zın ve Osman ağabeyimi-
zin, Rumeli türkülerinden 
oluşan albümleri hediye 
edildi. Rodop türkülerini 
içeren notalı bir de kitap 
verildi. Tabii bunlara çok 
sevinmişti.
Birkaç gün süresince et-

raf köyler ziyaret edildi, 
tarihi yerler ve doğa gü-

zellikleri gezildi görüldü. 
Yerli saz sanatçıların tür-
küleri dinlendi.
Bu güzel ziyaret bir yıl 

sonra aynı şekilde tekrar-
landı. İrene, Rodoplar’dan 
yeni dostlar kazandı. 
Efsanevi Rodop ozanı 
Orfey’in mirasçılarından 
yeni yeni eserlerle müzik 
dağarcığını zenginleştir-
di. 
Peki, kim acaba İrene 

dediğimiz bu kadın? Bul-
garistan, Ruse, bölge-
sinden olup, yıllar önce 

ailesiyle Kanada’ya göç 
edip, Toronto’ya yerleşen 
bir Bulgar kızı.
Toronto Üniversitesinde 

müzik hocalığı yaptığını 
söylüyor, İrene. Müzik ta-
rihi, müziğin teorisi, Batı 
müziği, Balkan müziği, 
Dünya müziği – Avrupa, 
Afrika, Güney Amerika, 
Karayıp adaları, Orta 
Doğu, Doğu ve Güney 
Asya’ya ait olan müzik 
türleridir, öğrencilerine 
verdiği dersler.
Kanada’da Üniversite bi-

tirince, Bulgaristan folklor 
müziği dalında lisans ya-
pıyor. Sanat bilim dalı ise 
Pirin bölgesine ait folklor 
müziği.
Kanada’ya döndüğünde 

müzik öğrenimine devam 
etmeye karar veriyor. Et-
nomüzikoloji dalında, Üni-
versiteye kabul ediliyor. 
Amerika – Washington’da 
doktora tezini hazırlamak 
için Balkan müziğinde ise 
iyi bir uzman olabilmesi 
için, Türk halk müziğinin 
derinliklerine inmesi ge-
rektiğini anlıyor.
Türkçe, dil dersleri al-

maya başlıyor. Türk dilini 
geliştirince, Türkiye’den 
Amerika’ya konuk hoca 
olarak gelen iki müzisyen-
den, Necdet Yaşar – tam-

buri, Niyazi Sayın – ney-
zen, bir yıl süresince mü-
zik dersleri alıyor. Lisans 
için “Türk halk müziği te-
orisi” konusunu seçiyor. 
Aynı zamanda bağlama 
çalan sanatçıların tarzla-
rını inceliyor. Bu araştır-
malarda Türkiye’nin köy 
ve değişik bölgelerinden 
yola çıkan halk müziğinin 
şehirlere ulaşınca ne den-
li şekil aldığını görüyor.
Türkiye’de, halk müziği 

dalında araştırma yapmak 
için 1981-83 yıllarında, iki 
senelik burs kazanıyor. İs-
tanbul Devlet Konservatu-
arında, Nida Tüfekçi’den 
bağlama, Neriman Altın-
dağ Tüfekçi ‘den de halk 
türküleri dersleri alıyor. 
Bağlamada ilk dersi o za-
manlar konservatuarda 
hoca olan Arif Sağ’dan 
alıyor.
“Türkiye’de kaldığım 

sürece sık sık radyo ve 
televizyon programların-
dan davet alıyor, onları 
kırmayıp, bağlamamla 
türküler okuyordum. On-
lara, Bulgar uyruklu bir 
Kanadalının Türkçe halk 
türküleri söylemesi ilginç 
geliyordu”, diyor İrene.
Kanada’ya döndüğünde 

müzik faaliyetlerine yorul-
madan devam ediyor. Bu 
arada yalnız başına kon-
serler veriyor, Balkan ve 
değişik müzik gruplarında 

çalıp söylüyor.
Şu an Toronto – York 

Üniversitesinde Balkan 
müziği ansamblı şefi.
Bulgaristan, Hırvatistan, 

Sırbistan, Bosna, Roman-
ya, Makedonya ve Türki-
ye halk müziği içeriyor re-
pertuarları, buna Roman 
(Çingene) müziği de dâhil 
tabii. Ansambl 28 kişiden 
oluşuyor - Türk, Make-
don, Bulgar, Romen, İran, 
İtalya, Çin, Fransız, Rus, 
Yahudi, İngiliz ve İrlanda 
asıllı öğrenciler var.
Sık sık konserlere davet 

ediliyor, halk türküleriyle 
beraber, halk oyunları da 
sergiliyorlar.
“Değişik ülke temsilcileri 

olunca, farklı tarzda, gü-
zel icraatlar çıkıyor orta-
ya. Seyircilerden bol bol 
alkış alıyoruz. Tabii buna 
sevinmemek elde değil” 
diyor, türkü tutkunu İre-
ne.
Toronto’da yaşayan Türk 

ve Bulgar topluluklar, 
tertipledikleri törenlere 
İrene’nin ansamblını sü-
rekli davet ediyorlar.
İrene, Rodoplar’ın şirin 

güzelliğini, insanların mi-
safirperverliğini, kalple-
rindeki sevgiyi, türkülerin-
deki nağmeyi Kanada’ya 
taşıdı, tekrar buralara 
gelip aynı güzellikleri, gü-
zel insanlarla paylaşmak 
arzusuyla.
    Kamber KAMBER

5 bin Bulgaristan vatandaşı 
Türk vatandaşlığına alınacak

Bulgaristan Milli 
Radyosunun habe-
rine göre, Türk va-
tandaşlığı almak için 
Bulgaristan Türkle-

rinin başvurma süre 
sona ermiştir.
R e c e p  Tay y i p 
Erdoğan’ın hükü-
meti Parlamento se-
çimlerinin arifesinde 
12 Haziran 2011 ta-

rihinde “genel af” 
talimatnamesi ya-
yınladı. Bu kararla 
Türkiye’de geçici 
olarak bulunan Bul-

garistan vatandaşla-
rına Türk vatandaş-
lığı verilmektedir. 
Genel af çerçeve-
sinde geçici olarak 
oturum izni veren 
tezkere sahibi Bul-

garistan Türklerine 
Türk vatandaşlığı 
almak için kanunda 
tam olarak belirtilen 
5 yıl süre bekleme-
den Türk vatandaş-
lığına sahip olmaları 
için imkan sunuldu. 
Talimatname turistik 
vizelerle Türkiye’ye 
giden Bulgaristan 
Türkleri tarafından 
büyük heyecanla 
karşılandı. Çün-
kü onlar tezkere 
sahibi olmalarına 
rağmen ayrımcılık 
görüyorlar, tüm se-
viyelerdeki işlerde 
çalışma hakları yok, 
taşınılmaz mülk sa-
hibi olma hakkından 
mahrumlar, devlet 
kurumlarında çalı-
şamıyorlar, sigorta 
ve başka problem-
ler yaşıyorlar. 

nin Bulgaristan’a ait 
“Vatandaşlık Kâğıdı 
ve İdare Hizmeti” 
Müdürlüklerinden 
alınmaları gerek-
tiği için belgelerin 
Türkçeye çevirtilip, 
Bulgaristan Dışişle-
ri Bakanlığı tarafın-
dan tasdik edilmesi 
gerekli oldu, bu ise 
belirli bir zamana 
ve araca mal oldu. 
Türkiye’nin ilan ettiği 
genel af süresi Bul-

15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА
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Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı tarafından 
insanların rahatça 
gereken belge pa-
ketini hazırlamala-
rı için 5 aylık süre 
verilmiştir. Türk va-
tandaşlığı için bazı 
adayların verileri-

garistan Türkleri için 
sona erdi. 
Yaklaşık 5 bin Bul-
garistan Türkü nü-
fus ve vatandaşlık il 
dairelerine Türk va-
tandaşlığı için baş-
vuruda bulunmuş-
tur. Onların 2450’si 
İstanbul’dan, diğer-
leri ise Bulgaristan 
Türklerinin yoğun 
mesken ettikleri İz-
mir, Bursa ve Edirne 
şehirlerindendir.
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Ressam Bilin Gence Bayer atalarının topraklarında
İstanbullu ressam Bilin 
Gence Bayer bu ay ba-
şında Kırcaali’de KRIG 
Sanat Galerisinde açı-
lan karma sergide yer 
almıştı. Sergi, Ankara 
Tekirdağ Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği ve 
Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneğinin “Ulus-
lararası Trakya Rodoplar 
Buluşması” adı altında 
düzenledikleri kültür ve 
sanat etkinliklerinin çer-
çevesindeydi. Şair res-
sam Aynur Açıkgöz ve 
ressam Nebahat Şim-
şek ile beraber açılışta 
bulunan Bayer, Kırcaali 
Haber muhabirinin soru-
larını cevapladı. 
Bilin Gence Bayer 1964 
yılında Edirne’de dünya-
ya gelmiş. Aile büyükleri 
mübadele yıllarında bü-
yük babası Plovdiv’ten 
(Filibe), büyük annesi de 
Yunanistan, Selanik’ten 
Türkiye’ye göç etmişler-
dir. Kırcaali’deki sergiye 
genç ressam 2 kelebek 
ve Osmanlı mimari-
sinden örnekler olarak 
3 kubbe resmettiği 5 
eserle katıldı. Renklere 
önem verilen pop art 
tarzındaki resimleri, özel 
doku üzerine yağlı boya 
ile kontrast renkler kulla-
nıp, çarpıcı renkler elde 
edilerek meydana getiril-

miştir. Bilin Gence Bayer 
sanat anlayışını şöyle 
açıkladı: “Canlı renklerin, 
uyumlu renklerin bir ara-
ya gelmesi ve seyreden 
kişinin dinlenmesi, huzur 
bulması çok önemli. Kla-
sik resim yapmak istemi-
yorum açıkçası. Zaten 
fotoğraf makinesi var. 
Herkes olduğu gibi gö-
rüntüleyebilir. Ben stilize 
ediyorum, modernize 
ediyorum. Yani sonuçta 
kelebek formunu koruyo-
rum, obje veya her ney-
se yaptığım, orijinalden 
yola çıkarak, kendim ona 
doku katarak, çarpıcı 
renkler kullanarak, daha 
modernize edip, daha 
güzel, daha görsel, daha 
farklı bir şey yaratmaya 
çalışıyorum”. 
Daha çocuk yaşta re-
sim yapmaya başlayan 
Bayer, yaklaşık 12 yıldır 
profesyonel olarak res-
samlık yapmakta. 1986 
yılında İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümünden 
mezun olmuştur. Çeşitli 
özel okullarda öğret-
menlik yapmış ve aynı 
zamanda resim çalış-
malarını sürdürmüştür. 
1999’dan itibaren res-
sam Salim Özgür ve Or-
han Akkaplan’dan ders-
ler almaya başlamıştır.
2008 yılında İtalya, 
Floransa’da Palazzo 

Spinelli Resim ve Resto-
rasyon okulunda, fresko, 
trompel’oeil ve sanat ta-
rihi derslerinden oluşan 
sertifika programını bitir-
miştir. Pera Güzel Sanat-
ların dört yıllık resim bö-
lümünden mezun olmuş-
tur. Bağcılar Belediyesi, 
“Üzümler” ve ”Kediler” 
Tablolarını koleksiyonu-
na dahil etmiştir. 2010 
yılında Ümraniye Bele-
diyesi 6. Resim yarış-
masında, “KUBBELER” 
(100 x 120) adlı tablosu 
sergilenmeye değer bul-
muştur. Ressamlar Der-
neği ve BASAD (Bakır-

köy Sanatçılar Derneği) 
üyesi olan sanatçı, halen 
Pera Güzel Sanatlar Ni-
lüfer Moayeri Atölyesi ve 
kendi atölyesinde çalış-
malarını sürdürmektedir. 
Aynı zamanda yurtiçi ve 
yurtdışı (daha önceden 
Arap Emirlikleri, Fransa, 
Katar) ülkelerde bugüne 
kadar yaklaşık 10 kişisel 
ve 25 karma sergiler ol-
mak üzere katılmaya de-
vam etmektedir. İlk sergi-
sini İstanbul’da 1999 yı-
lında açmıştır. Filipinler, 
Yunanistan, Makedonya 
ile ilgili projeleri var.
Sanatçı, yapıtlarında 

klasik formu bozmadan, 
dokularla zenginleşti-
rerek, modernize ettiği 
kompozisyonlarını, kont-
rast renkler kullanarak, 
çarpıcı hale getirmek-
tedir.
Bayer, yağlı boyadan 
başka, guaj, akrilik boya, 
karakalem gibi teknikler-
le de resim yapmakta. 
Tarihçi olduğu için resim-
lerinde Türk kültürünü 
ve Osmanlı mimarisini 
tanıtmaya çalışmakta-
dır. Sarayların içlerin-
deki tezhip ve minyatür 
eserlerini farklı renklerle 
modernize etmektedir. 

Böylece Bayer, tarihi 
daha güncellemeye ve 
onun ne kadar önemli 
ve değerli olduğunu bir 
nebze olsun insanlara 
hatırlatmayı amaçlamak-
tadır. 
Bilin Gence Bayer Kır-
caali ile ilgili şunları 
paylaştı: “Kırcaali’ye ilk 
defa geliyorum. Bura-
da kendimi son derece 
mutlu, huzurlu hissedi-
yorum. Burasını kendi 
memleketim olarak gö-
rüyorum. Kırcaali’yi çok 
beğendim, yeşilliği çok 
güzel, ağaçları, çok do-
ğal buldum. Daha önce 
burada yaşamışım duy-
gusuna kapıldım açıkça-
sı. Kırcaalileri güler yüz-
lü buldum, son derece 
ilgili davranıyorlar ve hiç 
yabancılık çekmiyoruz. 
Kırcaaliler tarafından 
gördüğümüz ilgiden çok 
memnunuz ve buraya 
tekrar gelmek istiyorum. 
Zaten Kırcaali Edirne’den 
2 saat, İstanbul’dan 3-4 
saatlik mesafede bulu-
nuyor. Yolculuğumuz da 
güzel geçti. Kırcaali’den 
çok güzel izlenimlerle 
ayrılacağız. İlerde teklif 
edilen her türlü projelere 
açığız. Başkent Sofya ve 
babaannemin memleketi 
Filibe’yi ziyaret etmek is-
tiyorum. Akrabalarla gö-
rüşmeyi umuyorum”. 

Arda Nehri Aynasında Müzelerimiz 
Projesinin ilk toplantısı…

AB-Türkiye Kültürler 
Arası Diyalog-Müzeler 
Hibe Programı (ICD-
MUSE)kapsamında 
Edirne Müzesinin hibe 
almaya hak kazanan 
“Arda Nehri Ayna-
sında Müzelerimiz” 
projesi uygulanmaya 
başlanmıştır. Avrupa 
Birliği Projesi kap-
samında proje lideri 
Edirne Müzesi ve pro-
je ortağı Bulgaristan 
Kırcaali Müzesi yetki-
lileri Edirne’de bir ara-
ya gelerek 19.11.2011 
Cumartesi günü ilk 
toplantısını yapmışlar-
dır.
Edirne Müzesi Müdü-
rü Hasan Karakaya’nın 
koordinatörü olduğu 
projede toplantısına, 
kültür ve Turizm Mü-

dürlüğü Şube Müdürü 
Salih Şenol, Edirne 
Müzesi uzman perso-
neli ile Kırcaali Bölge 
Tarih Müzesinin Mü-
dürü Pavel Petkov ile 
Projenin Kırcaali’deki 
etkinlikleri kapsamın-
da etkinlikte yer alacak 
personel katılmışlar-
dır. Yapılan toplantıda; 
proje kapsamında uy-

gulanacak olan resto-
rasyon ve konservas-
yon kursu, iki müzenin 
uzmanlarının karşılıklı 
işbirliği ziyaretleri, fo-
toğraf atölyesi, yapıla-
cak sergiler için karşı-
lıklı görüş alış verişin-
de bulunulmuştur. 
Projenin her iki ülkede 
tanıtılması amacıyla 
basına her aşamada 

bilgi verilmesi, projenin 
iki ülkede kültürler ara-
sı diyaloga daha fazla 
katkı sağlaması açı-
sından önem arz ettiği 
ele alınmış, çalışmanın 
her aşamasında basın 
katılımı sağlanmasına 
özen gösterilmesine, 
bu amaçla sık sık gün-
cellenecek bir internet 
sayfası açılmasına ka-
rar verilmiştir.
Yapılacak etkinliklerin 
çalışma düzenine göre 
tarihlerinin belirlendiği 
toplantı, Edirne Müze-
sinin gezimi sonrasın-
da, projenin Edirne’nin 
ve Kırcaali’nin kültür 
ve turizm potansiye-
linin geliştirilmesinde 
önemli bir adım olması 
temennileriyle sonlan-
dırılmıştır.

İldeki belediyelerde 
gelecek yıl 40 kişiye iş 

sağlanacak
Bölge İstihdam Komisyonu 2012 yılı için Ulu-

sal “Sosyal Yardımlardan İş Sağlamaya Doğru” 
Programı üzere Belediyelerin sunduğu proje-
leri onayladı. Kamu yararına faaliyetlerin icra 
edilmesi üzere toplam 40 yeni iş yeri açılacak. 
Onların 32’si Sosyal Yardım Müdürlüğünün hiz-
met sunduğu kişiler için ayrılmıştır. Söz konusu 
6 proje, Kırcaali, Cebel, Ardino, Çernooçene, 
Krumovgrad ve Kirkovo Belediyelerinde gerçek-
leştirilecek. Projeler, kaldırımların onarımı, yeşil 
alanların bakımı, çöp depolama düzenlenmesi, 
nehir yataklarını temizleme ve başka işlerle ilgi-
lidir. Projelerin toplam tutarı 80 611 leva. Sosyal 
öncelik için en yüksek not Ardino Belediyesinin 
projesine verilmiştir. Bu proje sayesinde de 13 
olmak üzere en çok iş yeri açılacak. 

Oturum Bölge İstihdam Komitesi Başkanı, 
Kırcaali Vali Yardımcısı Asen Türdiev tarafın-
dan yönetildi. Haskovo Bölge İstihdam Dairesi 
Müdürü Kosta Kostov, oturumda bulunanlara 
“İnsan Kaynakları Gelişimi” Operasyonel Prog-
ramının yeni şemalarının sunduğu imkânları ta-
nıttı.                                      Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali’de hoşgörü konulu yuvarlak masa toplantısı 
Uluslararası Hoşgö-

rü Günü dolayısıy la 
Kırcaali’de Biznes İnkü-
batör binasının salonunda 
Birleşik Çocuk Merkezine 
bağlı Çocuk ve Gençler 
Parlamentosu “Birbirimize 
Karşı Hoşgörülü, Diğer-
lerine Karşı Hoşgörülü” 
adlı yuvarlak masa top-
lantısı düzenledi. Girişim 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin’in himayesi 
altında gerçekleşti. Top-
lantıda Kırcaali’nin birçok 
okullarından müdürler, 
öğretmenler, öğrenciler, 
Bulgar Kızılhaç Teşkila-
tının Gençlik Kollarından 
gönüllüler bulundular. 
Resmi misafir olarak, 
Kamu Denetçisi Hakif 
Emin, Kırcaali Belediyesi 
Özel Kalem Müdürü Sez-
gin Bekir, Kırcaali Beledi-
yesi “Sosyal Faaliyetler” 
Müdürü Şirin Süleyman, 
Birleşik Çocuk Merkezi 
Müdürü Zlatka Penöva 
hazır bulundular. 
İlk önce hoşgörü konulu 

yuvarlak masa girişimci-
lerini ve katılımcıları Ha-
kif Emin selamladı. Kamu 
Denetçisi konuşmasında, 
“Bugün çok kullanılan 
hoşgörü kavramı henüz 
anlaşılmaya ve açıklama-
ya ihtiyaç duymakta. Hoş-

görü bizim hayatımızın bir 
parçası olmalı, günümüzü 
doldurmalı ve yaşadı-
ğımız çok yönlü hayata 
doğru bir köprü olmalı-
dır. Hoşgörü, çeşitlilikte 
uyum olması demektir. 
Hoşgörü, sadece manevi 
açıdan değil, siyasi ve hu-
kuki açıdan da bir gerek-
sinimdir. Hoşgörü değeri 
barışın sağlanmasını ve 
savaş kültürünün barış 
kültürüyle değiştirilmesi-
ni mümkün kılar. Saygı, 
anlama ve kabullenme 

aramızdaki farklılıkların 
korunmasını sağlama-
lı, kaldırılmasını değil. 
Hoşgörü, entelektüel ve 
barışçıl insan ilişkilerinin 
temelinde yatar. Hoşgö-
rü, parçası olduğumuz 
Avrupa Birliğinin güttüğü 
değerlerden ve prensip-
lerden biridir” diye belirtti. 
Kırcaali Kamu Denetçisi, 
“Farklılıklar her zaman 
insanlar arasında çatış-
malara yol açmıştır ve 
insanlığı savaşa ve kan 
dökmeye götürmüştür” 

diye vurgulayarak, insan-
ları birleştirip, kaynaştıran 
ve tek bir topluluk olarak 
yaşamalarına yardımcı 
olan hoşgörülü olmaları-
na seslendi. 
Sezgin Bekir, bu önemli 

günde Kırcaali gençlerinin 
düzenlediği hoşgörü top-
lantısına katılmaktan mut-
lu olduğunu paylaşarak, 
Belediye yönetimi adına 
organizatörleri kutladı ve 
teşekkür etti. Sayın Bekir, 
“Bugün Uluslararası Hoş-
görü Günü. Bir şeyin ulus-

lararası günü olması için 
problem var demek. Bu 
problem de o gün kamu-
oyun dikkatine sunulma-
lı. Kırcaali ülke çapında 
hoşgörü başkenti olarak 
ün yapmıştır. Bu rastgele 
olmamıştır. Bir gerçek var 
ki, Kırcaali’de çeşitli etnik 
ve dini grupların temsil-
cileri birbirleri arasında 
anlaşma ve huzur içinde 
yaşam sürdürmekteler. 
Hoşgörü, sadece çoğun-
luk ve azınlık arasında bir 
etkileşim değildir. Bence 
hoşgörü diğerlerinden 
farklı olmayanların fark-
lı olanlara karşı aldığı 
tutumdur” diye paylaştı. 
Sezgin Bekir, birinin var-
lığına katlanmak anlamın-
daki “hoşgörü” sözcüğü-
nün doğru tanımlanmadı-
ğını, aslında hoşgörünün 
birinin varlığının kabullen-
mek anlamında kavran-
ması gerektiğini savundu. 
Sayın Bekir, “Hoşgörü, 
ayrımcılığı reddetmekte. 
Çünkü hepimiz belirli bir 
anlamda biriz.
Birleşik Avrupa’nın “Çe-

şitlilikte Tek Yumruk Ol-
mak” sloganı gelişi güzel 
seçilmemiştir” diye me-
sajını verdi. En sonunda 
gençlere hitaben Sez-
gin Bekir, hoşgörünün 

konuşulmasından çok, 
uygulanması çağrısında 
bulundu.
“Birbirimize Karşı Hoş-

görülü, Diğerlerine Karşı 
Hoşgörülü” adlı toplantıya 
katılan öğrenciler, hoşgö-
rü konusunda edindikleri 
yararlı deneyimi paylaş-
tılar. Kırcaali lise okulları 
öğrencileri hoşgörü ile 
ilgili yürüttükleri çeşitli 
faaliyetleri mültimedya 
aracıyla tanıttılar. “Otets 
Paisiy” Lisesi öğrencileri 
ise çektikleri “Bulgaristan, 
O Benim” adlı filmi beyaz 
perdeye getirdiler. 
Daha sonra öğrenciler 

hoşgörü anlayışını tartış-
tılar ve hoşgörü değerle-
rinin hayatta daha etkili 
olması için çabalarını bir-
leştirmeye karar verdiler. 
Toplantı sonunda genç-
ler hoşgörü mesajlarını 
bir kağıda yazıp, dünya 
küresi maketi üzerine ya-
pıştırdılar. 
Uluslararası Hoşgörü 

Günü, 16 Kasım 1996 
tarihinde Birleşik Millet-
ler Teşkilatı (OON) Genel 
Kurul Toplantısında kabul 
edilen Hoşgörü Prensip-
leri Deklarasyonu ile ilan 
edilmiştir.
 
             Kırcaali Haber

Çiftçiler, 2012 Bütçesinin Tarım kısmını 
yeniden gözden geçirilmesini istiyor
Tarım Üreticileri Der-
neği Başkanı Hristo 
Tsvetanov basına, ta-
rım sektöründeki bü-
yük meslek kuruluş-
larının Bulgaristan’ın 
sınırlarını ve ülkedeki 
ana yolları 28 Kasım 
2011 tarihine kadar 
Başbakan Boyko Bo-
risov ile görüşme ya-
pamazlarsa, kapata-
cakları tehdidinde bu-
lunduklarını bildirdi. 
Çiftçiler, 2012 Bütçe-
sinin Tarım sektörü 
kısmının tekrar gözden 
geçirilmesini ve seçim-
lerden önce imzalanan 
mali çerçeve üzere hü-
kümetin sektöre vaat 
ettiği 570 milyon leva-
nın sağlanmasını ısrar 
ediyorlar. 
Bulgaristan Tarım 
Arazileri Sahipleri Der-
neği Başkanı Borislav 
Petkov, hükümete yö-
nelik “Tarım sektörün-
de o kadar büyük bir-
leşme mevcut ki, artık 

ne yapsanız da onu 
bölemezsiniz” diye 
seslendi. 
Petkov, seçimlerden 
önceki şeklinde mali 
çerçeve kabul edil-
mezse, tarım sektörü 
için harap edici olaca-
ğını belirtti. Buna rağ-
men Petkov, bütçenin 
Parlamento’da birinci 
ve ikinci kez görüşül-
mesi zamanı arasında 
gelişim kaydedilip, ek-
sik 230 milyon levanın 
sağlanmasıyla mali 
çerçevenin düzeltile-
ceğine dair ümidini 

dile getirdi.
Ulusal Tahıl Üreticileri 
Derneğinden Rumya-
na Angelova, tarım 
sektörüne ait herkesin 
artık kullanmaktan bık-
tıklarını belirtti. 
Bugün Sofya’da dü-
zenlenen özel konfe-
ransta bir araya topla-
nan tüm tarım teşkilat-
ları temsilcileri seçim 
kampanyası sırasında 
mali çerçevenin imza-
lanmasıyla hükümet 
tarafından aldatılmış 
olduklarını duyurdular.       
Kırcaali Haber

Avrupa Sağlık Sigorta Kartı 
postanelerden ücretsiz 

alınacak
Kamu İhale Yasasına uygun ola-

rak Ulusal Sağlık Sigortası Kasa-
sının (NZOK), Avrupa Sağlık Si-
gortası Kartı (EZOK) hazırlanması 
ve sağlanması için yeni uygulayıcı 
şirketle sözleşme imzalamasından 
sonra vatandaşların belgeyi elde 
etme prosedürü kolaylaşmıştır. 

Vatandaşların EZOK çıkartılması 
için dilekçe sunabilecekleri dağıtım 
noktalarının sayısı oldukça çoğal-
mıştır. Her Bölgesel Sağlık Sigorta 
Kasasında ve NZOK’un resmi site-
sinde tam listesi görülebilen ülke 
genelindeki tüm 276 postaneye 
EZOK için başvurulabilir. 

Önceki uygulayıcı şirketin açtığı 
dağıtım noktalarında artık EZOK 
için dilekçe kabulü olmayacak. Va-
tandaşlar, ancak listede yer alan 
“Bulgaristan Postaneleri” Şirketinin 
şubelerine başvuruda bulunabilir-
ler.

Dilekçe formları artık yerinde pos-
tanelerden ücretsiz olarak alınacak 
veya NZOK’un internet sitesinden 
çekilip, kâğıda basılacak. Dilekçe-
ler, zorunlu kimlik kartı gösterilerek 
ve kopyası bırakılarak, vatandaş 
tarafından şahsen sunulmakta. 14 

yaş grubuna ve 16 yaş grubuna kadar 
kimlik kartına sahip olmayan çocuk-
lar için doğum belgesi ve velilerinin 
birisinin kimlik kartı tanıtılmakta ve 
her iki belgenin kopyası sunulmakta. 
Sağlık Kasasından, şimdiye kadar 
uygulamada olan EZOK’ta resim ve 
imza olması isteminin yürürlükten 
kaldırıldığını ve bunun da belgenin 
elde edilmesinde vatandaşları kolay-
laştıracağını belirttiler. 

EZOK için dilekçenin şahsen sunul-
ması ve alınmasının da şahsen veya 
noterin vekil kıldığı biri tarafından 
alınması istemi geçerlilikte kalmıştır. 

EZOK çıkartılması hizmeti tama-
men ücretsizdir, hazırlanma süresi 
ise 15 gündür. 

EZOK belgesiyle sağlık sigortası 
olan Bulgaristan vatandaşları, Avru-
pa Birliği üyesi başka bir ülkede bu-
lundukları sırada kanunlarına uygun 
olarak acil sağlık (tıp ve diş) bakımı 
yaptırabilirler. 

Sağlık Kasasından, EZOK belgesi-
nin elde edilmesiyle ilgili geçici zor-
lukların uygulayıcı şirket seçimi pro-
sedürünün mahkemeye verilmesine 
bağlı olduğunu hatırlattılar. 

                           Kırcaali Haber
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Ulusal protestoya katılmak için 8 otobüs 
Kırcaalili Sofya’ya gidecek 
Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) Kırcaali 
İli koordinatörü İvanka 
Karakoleva 30 Kasım 
2011 tarihinde KNSB ve 
Podkrepa Sendikası-
nın hükümetin emeklilik 
yaşının yükseltilmesini 
istemesi üzere ortak 
düzenledikleri ulusal 
protestoya katılmak için 
Sofya’ya Kırcaali ilinden 
en az 8 otobüs vatandaş 
gideceğini bildirdi. Ka-
rakoleva, “Minimum 8 
otobüs diyorum, çünkü 
başkente kamu haya-

tının her alanında çalı-
şan insanlar gidecek. 
Protestoya katılmak is-
teyen tüm vatandaşları 
da davet ediyoruz, onla-
ra taşıt aracı sağlamak 
için gelip bize bildirsin-
ler” dedi. 
Protesto kararının se-
beplerini açıklarken Ka-
rakoleva, “Hükümetin 
sosyal diyalogu sayma-
masıyla razı değiliz. Bir 
yıl önce anlaşmaya var-
dığımız hususların şim-
di kolayca reddedildiği-
ni görüyoruz. İşverenler 
tarafından uygulanması 
gereken tüm önlemle-
ri de genelleştirmiştik. 

Hatta bazı hususlarda 
taviz verdik. Fakat buna 
değer verilmediğini gör-
dük. Başbakan bu konu-
da sükûnetini bozmuyor, 

Maliye Bakanı Simeon 
Dyankov ise adalet da-
ğıtıyor” diye vurguladı. 
Yerel sendika lideri, 
“Hükümetin Devlet De-

miryollarının bazı kesim-
lerinde ulaşımın durdu-
rulması kararıyla da razı 
değiliz. O yüzden bu 
sektördeki tüm sendika 
üyelerimiz demiryolu 
işçilerinin düzenlediği 
etkili protestoyu destek-
liyorlar. Demiryolu ulaşı-
mı elden gidiyor. Demir-
yolu işçilerini ne bekle-

diği belli değil. Fakat bir 
gerçek var ki, insanlar 
bu durumu kabullene-
miyorlar” diye belirtti. 
Karakoleva, 30 Kasım 
2011 tarihinde hükü-
metle bir anlaşmaya va-
rılmazsa, ayrı ayrı yerle-
şim yerlerinde de ulusal 
protestolar düzenlene-
ceğini paylaştı. 

Bulgaristan da enerjide Türkiye'ye bağlanacak
Bulgaristan Enerji Ba-
kanı Trayço Traykov, 
Hazar doğalgazının ge-
çişini kolaylaştırmak için 
Türkiye ve Bulgaristan 
arasında, iki ülkenin gaz 
sistemlerinin birbirlerine 
bağlanmasını öngören 
siyasi içerikli bir anlaşma 
imzalanacağını söyledi.
Planlanan hat 77 km 
uzunluğunda olacak ve 
yılda 3 milyar metreküp 
gaz taşıma kapasitesi 
bulunacak. Traykov, yap-
tığı yazılı açıklamada, 
hattın kapasitesinin iki 
katına çıkarılması opsi-
yonunun da var olduğu-
nu belirtti.
İki ülke için de stratejik
B a k a n  T r a y k o v 
İstanbul'da Enerji Ba-
kanı Taner Yıldız ile 

18.11.2011 tarihinde yap-
tığı görüşmeden sonra, 
"Bulgaristan ve Türkiye 
söz konusu projenin her 
iki ülke için de stratejik 
önem taşıdığını belirten 
siyasi nitelikli bir anlaş-

ma imzalayacak" dedi.
"Bulgaristan-Türkiye 

gaz bağlantısı Yunanis-
tan ile de var olan en-
terkonnekte bağlantı ile 
birlikte, Hazar gazının 
ülkemize ve bölgemize 
ulaşmasına olduğu ka-
dar, sıvılaştırılmış gaz 

terminalinden de sevki-
yatın daha ucuza yapıl-

masına olanak sağlaya-
cak" diye konuştu.
Bulgaristan, 2009 kışın-
da Rusya ile hattın geç-
tiği Ukrayna arasındaki 
anlaşmazlık sırasında 
bir hafta süreyle gazsız 
kalmasından beri, kom-
şu ülkelerle olan bağ-
lantıları güçlendirmeye 
önem veriyor.
Rusya'ya bağımlı kal-
mak istemiyor
AB üyesi olan Bulgaris-
tan, doğalgazı için sade-
ce Rusya'nın Gazprom 
şirketinin sevkiyatına 
bağımlı. Bulgaristan, 
Türkiye, Yunanistan, Ro-
manya ve Sırbistan ile 
bağlantılar kurarak arz 
ve güzergâh çeşitliliğini 
geliştirmek istiyor.
          Kırcaali Haber

Stambolovo Belediyesinde 
8 muhtarlık kapatıldı

Stambolovo Belediye Meclis Kurulu’nun son 
oturumunda 8 muhtarlığın kapatılması kararı 
alındı. Stambolovo Belediyesinde Voyvode-
nets, Kralevo, Dolno Pole, Golobradovo, Pıt-
nikovo, Tsareva Polyana ve Tınkovo muhtar-
lıkları kapatılmıştır. Çünkü bu muhtarlıkların 
nüfusu 350’den daha az ve kanun istemine 
uygun olarak muhtar vekilleri göreve getiril-
melidir.

Meclis Üyeleri 8 muhtarlığın kapatılmasını 
oybirliğiyle karar aldılar ve Stambolovo Bele-
diye Başkanı Macit Mandacı’nın kanunu uy-
gulamada bulunarak, muhtar vekilleri göreve 
getirmesine hak tanıdılar.     Kırcaali Haber

Cebel Belediyesinden Osmangazi’ye 
Teşekkür Ziyareti
Cebel Belediye Baş-
kanı Bahr i  Ömer, 
Osmangazi Beledi-
ye Başkanı Mustafa 
Dündar'ı ziyaret ede-
rek, yerel seçimlerde 
verdiği destek için te-
şekkür etti. 
Dündar, Bulgaristan'da 
geçen ay yapılan yerel 
seçimlerde Cebel Be-
lediye Başkanlığı kol-
tuğuna yeniden oturan 
Bahri Ömer'i Ördekli 
Kültür Merkezi'nde 
kabul etti.
Sonuçların hayırlı ol-
masını dileyen Dün-

dar, Bulgaristan'da 
çetin mücadelenin ya-
şandığı bir yerel seçim 
dönemi geçirildiğini 
belirterek, yeni seçilen 
belediye başkanlarına 
başarı dileklerini iletti.
Seçimlerde Osman-
gazi Belediyesinden 
çok büyük destek gör-
düklerinin altını çizen 
Ömer ise, şunları kay-
detti:
"Sayenizde büyük bir 
mücadele verdik ve 
başarılı olduk. 36 olan 
belediye sayısını 37'ye 
çıkardık. 5 belediyede 

de koalisyona girdik. 
Zor bir süreci başarıy-
la atlattık.
Bulgaristan'daki be-
lediyelerin 3'te ikisinin 
meclisine üye verdik. 
Seçim sürecinde Os-

mangazi Belediyesi 
ve Başkan Dündar'dan 
büyük destek aldık. Biz 
teşekkür ziyareti için 
buradayız. Sizleri de 
Cebel'e bekliyoruz."

Ardino’da Emekliler 
Kulübü yenilendi

Ardino  (Eğridere) yaşlıları kışı onarılmış kulüpte 
karşılıyorlar. Ardino Belediyesinin sağladığı mali 
kaynaklarla kulüp yeniden boyanarak ve yere li-
nolyum döşenerek yenilenmiştir. Odadaki sıcak 
hava yaşlılara rahatlık veriyor. Buraya yaşlılar her 
gün  toplanıp, sohbet ediyorlar. Belediye tarafın-
dan sağlanan satranç veya iskambil kağıt oyunları 
oynuyor, bölgesel ve ulusal gazeteleri okuyarak 
vaktini geçiriyorlar. 

Ardino Emekliler Derneği 1978 yılında 260 sıra 
üyesiyle kurulmuştur. Derneğin ilk Başkanı Georgi 
Terziev imiş, şimdiki ise Nazif Sadettin. Kulübün 
üyeleri, yenilenen edinim için en kalbi duygularla 
Ardino Belediyesi yönetimine ve Belediye Başkanı 
Resmi Murat’a şükranlarını sunuyorlar. 

Nazif Sadettin, Kulübün daha da çekici bir yer 
olması için Gorno Prahovolu iş adamı Kasim Mes-
tan Emekliler Kulübüne yeni televizyon hediye et-
tiğini övgüyle söyledi.               Güner ŞÜKRÜ                                        

Padina muhtarı seçimini iptal edildi
Kırcaali İdare Mahkemesi yürüttüğü dava sonucun-

da Ardino (Eğridere) Belediyesinin Padina muhtarlığı-
na ikinci turda GERB partisinden Nikolay Çauşev’in 
muhtar seçilmesinin geçersiz olduğunu ilan etti. Mah-
kemeden, geçerli oy pusulalarının yeniden sayımına 
göre Nikolay Çauşev’e verilen oyların 280 değil de, 
277 olduğu belirtilmektedir. Bu şekilde tespit edilen 
olgulara göre, Padina köyü muhtarlığına iki muhtar 
adayı, GERB partisinden Nikolay Çauşev’in ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketinden Kamil Kiçukov’un da eşit 
sayıda 277 geçerli oy pusulasına sahip oldukları or-
taya çıkmıştır. 

Seçimi şikâyette bulunan Kamil Kiçukov, önceden de 
iddia ettiği gibi GERB adayı Nikolay Çauşev’in geçerli 
oy pusulaları arasında geçersiz de olmasının Kırcaali 
İdare Mahkemesi tarafından doğrulandığını paylaştı.

                                               Güner ŞÜKRÜ

Resmiye MÜMÜN
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Resmiye MÜMÜN

Etnik Kültür Kulübü’nden öğrenciler, “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneğini ziyaret ettiler

Kırcaali “Otets Paisiy” Lise-
sine bağlı Etnik Kültür Kulübü 
öğrencileri , “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneğini ziyaret ettiler. 10-17 
yaşlarındaki öğrencilerden olu-
şan kulüp, tarih öğretmeni Di-
mitrinka Nyagulova yönetmenli-
ğinde “Petko Raçov Slaveykov” 
Lisesi ve “Otets Paisiy” Lisesi 
ile partnerlik içinde realize edi-
len “Okul, Hep Beraber Okuya-
bileceğimiz, Hayal Edebileceği-
miz ve Eğlenebileceğimiz Yer” 
başlığı altındaki proje üzere Ha-
ziran ayında kurulmuştur. Der-
nek Müdürü Müzekki Ahmet, 
öğrencilere folklor ekiplerinin 
kazandığı ödülleri ve kütüpha-
neyi gösterdikten sonra kültür 
ocağının kısaca tarihi ve yürüt-
tüğü faaliyetleri tanıttı. 1940 yı-
lında kurulan “Ömer Lütfi” Der-
neği 1960 yılına kadar faaliyet 
sürdürdükten sonra kapatılmış 
ve demokrasinin gelmesiyle 
1993 yılında tekrar hizmete 
açılmıştır. Derneğin en önemli 
faaliyeti yerel folklorun korunup, 
geliştirilmesidir. Bu bağlamda, 
yaklaşık 100 çocuk ve gençlerin 
yer aldığı Kırcaali Türk Halko-
yunları Topluluğu, Bulgar Folk-
lor Grubu, Modern Bale Grubu 
ve de bir halk müziği orkestrası 
kurulmuştur. Müzekki Ahmet, 

amatör sanat alanında “Ömer 
Lütfi” Derneğinin Kırcaali ilinde 
en büyük kültür kurumu oldu-
ğunu kaydetti. Folklor ekiple-
rinin ulusal çapta düzenlenen 
festivallerden başka, 80’den 
fazla uluslararası festivallerde 
yer aldığını belirtti. 10 000’den 
fazla kitap fonuna sahip olan 
kütüphanesinin her yıl çeşitli 

projelerle yenilendiği açıklandı. 
Proje üzere “Ömer Lütfi” Derne-
ğinin geçen yıl yaklaşık 1000, 
bu yıl ise daha 50-60 yeni ki-
tap alacağı anlaşıldı. Müzekki 
Ahmet, diğer kütüphanelerden 
farklı olarak, kitap fonunun 
%50’sinin Anadili Türkçede ol-
duğunu ve büyük ilgi gördüğünü 
vurguladı. Ayrıca Derneğe bağlı 

“Recep Küpçü” Edebiyat Kulü-
bünün yeni çıkan kitapların tanı-
tımını düzenlemekte, “Hitır Petır 
ve Nasreddin Hoca” Mizahçılar 
Kulübü de ayrı faaliyet göster-
mektedir. Bunun dışında dernek 
artık 6. yıl Aralık ayında sosyal 
evlere yardımda bulunmak için 
“Ver Elini” adı altında bağış 
kampanyası düzenlemektedir. 

“Ömer Lütfi” Derneği, Uluslara-
rası Balkan Festivalini ve Ulusal 
Etnik Azınlıklar Festivalinin or-
ganizatörüdür. 
Proje ekibinde yer alan öğret-

menler, yerel şair ve yazarla-
rın eserlerinden başka, Recep 
Küpçü’nün şiir kitaplarından 
ve etnografya malzemeleriy-
le ilgilendiklerini dile getirdiler. 
Bu bağlamda Müzekki Ahmet, 
derneğin bir kata daha sahip 
olduğunu, faaliyetini genişletme 
projesinin hazır olduğunu ve fi-
nanse edilmesinin beklendiğini 
paylaştı. Bu bağlamda çocuk-
ların ve gençlerin ücretsiz kul-
lanacakları internet salonu ve 
etnografya bölümü açılması 
düşünüldüğü ortaya çıktı.
Daha sonra Müzekki Ahmet ve 

Etnik Kültür Kulübü yönetmeni 
Dimitrinka Nyagulova öğrencile-
re, Türklere has erkek ve kadın 
giyim takımlarını gösterip, ayırt 
edici özelliklerine dikkat çekti-
ler.
Öğretmenler, bölgede yaşayan 

çeşitli etnik grupların gelenekle-
ri ve göreneklerini inceleyip, ta-
nıtmayı hedef alan Etnik Kültür 
Kulübü öğrencilerinin Mart 2012 
tarihinde sona erecek projeden 
sonra da bundan böyle “Ömer 
Lütfi” Derneğinin sunduğu kon-
serleri seyredeceklerini ve yü-
rüttüğü faaliyetlere katılacakla-
rını söylediler.

Momçilgrad Belediyesi köylerindeki 
eski okul binalarını satışa çıkardı

Momçilgrad (Mestanlı) Beledi-
yesinin Basın Bürosundan, Za-
gorsko, Momina Sılza ve Sed-
lari köylerinde bulunan eski okul 
binalarının satılacağı bildiriliyor. 
Daha önceden Momçilgrad Be-
lediyesi gelecek aylarda toplam 
38 mülkü satma niyetinde oldu-
ğu duyurulmuştu. 
Zagorsko köyünde satılışa çı-

karılan parsel 5 000 metre kare-
lik alandır. Yapılaşma alanı 186 
metrekarelik 2 katlı büyük bina 
ve 372 metrekarelik brüt taban 
alanından ibarettir. Katma De-
ğer Vergisi (DDS) içermeksizin, 
arazi için 16 600 leva dahil ol-
mak üzere ilk ihale bedeli olarak 
35 000 leva ilan edilmiştir. İhale 
9 Aralık 2011 tarihinde Momçilg-
rad Belediye İdare Dairesinde 
gerçekleştirilecek. 
Momina Sılza köyündeki mülk 

2 149 metre kare büyüklüğün-
dedir. Yapılaşma alanı 80 met-
rekarelik iki katlı eski okul binası 
ve 160 metrekarelik brüt taban 
alanından ibarettir. İhalenin 
başında arazi için 4 400 Leva 
dâhil olmak üzere mülke verilen 
ilk fiyat 5 500 levadır. 
Sedlari köyündeki parsel 9 213 

metrekare alandır. Yapılaşma 
alanı 316 metrekarelik iki kat-
lı eski okul binası, yapılaşma 
alanı 121 metrekarelik tek katlı 

eski yemekhane binası ve ya-
pılaşma alanı 91 metrekarelik 
tek katlı eski depo binasından 
ibarettir. Arazi için 15 500 leva 
dâhil olmak üzere mülkün ilk 
ihale bedeli olarak 46 000 leva 
ilan edilmiştir. 
Sedlari ve Momina Sılza köy-

lerindeki binaları ve mülkleri 
satın almak için adaylar her iş 
günü 1-12 Aralık 2011 tarihleri 
arasında Momçilgrad Beleid-
yesinin kasasına ödemeleri 
gereken katma değer vergisiz 
50 leva harç karşısında ihale 
belgelerine sahip olabilirler. 
Aday lar  i lk  ihale bede -

li ilan edilen para miktarının 

%20’sini IBAN: BG17DE-
MI92403300024545 BIC DE-
MIBGSF kodunda „Ticaret Ban-
kası D”-Momçilgrad Şubesine 
12 Aralık 2011 tarihine kadar 
depozito yatırmalılar. 
İhale 13 Aralık 2011 tarihin-

de saat 12.00’de Momçilgrad 
Belediyesi’nde düzenlenecek. 
Zagorsko köyündeki mülkü 

satın almak isteyenler ise 24 
Kasım - 8 Aralık 2011 tarihleri 
arasında aynı şekilde gereken 
harcı ödeyip, aynı bankaya 8 
Aralık 2011 tarihine kadar 
ilan edilen ilk para bedelinin 

%20’sini depozito yatırmalılar. 
                       Kırcaali Haber

aliyetler”, Gençlik Faaliyetleri, 
Spor ve Turizm”, “Ulaşım ve 
Kominikasyon”, “Ekoloji ve 
Avrupa Projeleri” Komisyon-
ları ve yeni Tarım Komisyonu 
olması  kararlaştırıldı. Gelecek 
oturumda komisyon başkanları 
ve üyeleri belirlenecek. Niyazi 
Şakir, HÖH’nden 2,  BSP ve 
GERB’ten birer üyenin yer al-
dıği 2011- 2015 dönemi Meclis 
Kurulu Tüzüğünün güncelleş-
mesiyle ilgili kurulan geçici 
komisyonun başına getirildi. 
Yerel Meclis, Harun Bekir’in 
Başkanı olduğu ve  üyelerinin 
hukukçu oldukları Çıkar Çatış-
ması Tespiti ve Aşılması Ko-
misyonun teşekkülünü seçti. 
Ayrıca Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Müh. Nurcan 
Hüseyin’in Başkanlığını ya-
pacağı Uzun Vadeli Konut Ta-
sarrufuna Sahip Vatandaşların 
Hakları Komisyonu kuruldu. 
Bağımsız Meclis Üyesi seçi-
len Dr. Marin Muhtarov, komis-
yon yönetimi seçilmesi prose-
dürlerle ilgili Yerel Meclis parti 
gruplarının kendisini ve ENP 
partisinden Meclis Üyesi Dr. 
Bircan Mehmed’in yapılan da-
nışmanlıklara davet edilme-

melerinden dolayı eleştiride 
bulundu. 
Ayrıca Marin Muhtarov, ken-
disinin oturuma telefon ara-
cılığıyla davet edildiğine dik-
kat çekerek, elektronik posta 
yoluyla resmi bir davetle ol-
masının daha dürüst olaca-
ğını vurguladı. Buna karşılık 
Meclis Kurulu Başkanı Niyazi 
Şakir, her bir Meclis Üyesi’nin 
Belediye sitesinde yayınlanan 
Meclis Kurulu oturumlarıyla 
ilgili program, malzemeler ve 
davetlerin yer aldığı bölüme 
erişebileceği parolaya sahip 
olduğunu belirtti. Konuyla ilgi-
li söz alan BSP Meclis üyesi 
Milan Milanov, ilk oturumun or-
ganizasyonu için Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşanova’yı suçladı. 
Milanov, iki hafta önce Per-
şembe günü yapılan oturum 
için Salı günü rastgele karşı-
laştığı HÖH’ten Meclis Üyesi 
Ehliman Çoban’dan öğrendi-
ğini ve ertesi gün de tüm BSP 
Grubu üyelerine bildirme an-
gajmanı üstlendiğini paylaştı. 
Oturumun sonunda GERB’ten 
Ognyan İvanov meslektaşları-
na hitaben Meclis Kurulu otu-
rumlarının ilan edilen saatte 
başlaması çağrısında bulun-
du.

Kırcaali Belediye Meclisi’nde 
10 daimi komisyon olacak

1. sayfadan devamı
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Edirne ile Burgaz Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü 

ile Bulgaristan'ın Burgaz Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında sür-
dürülen ''Eğitim Alanında İşbir-
liği Anlaşması'' kapsamında 52 
Bulgar okul yöneticisi, ikili gö-
rüşmelerde bulunmak amacıyla 
Edirne'ye geldi. 
Eğitim alanında çalışmalar 

yapmak amacıyla Burgaz Mil-
li Eğitim Müdürü Violeta İlieva 
başkanlığındaki 52 kişilik grup 
için Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğünde tören düzenlendi. 
Edirne Vali Yardımcısı Dr. Ay-

han Özkan, törende yaptığı 
konuşmada, Avrupa ülkeleri 
için barış projesi olan Avrupa 
Birliği'nin, Türkiye içinde çağ-
daşlaşma projesi olduğunu 
söyledi. 
Edirne Milli Eğitim Müdürü Şe-

rafettin Demirci de Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak, Bulgaristan'ın 
Hasköy, Yanbol ve Burgaz İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri ile 9-11 
Aralık 2009 tarihlerinde ''Eğitim 
Alanında İşbirliği Anlaşması'' 
imzaladıklarını anımsattı. 
Bugün yapılan bu toplantının, 

bu proje kapsamında gerçek-
leştiğini anlatan Demirci, AB'nin 
Brüksel kriterlerinin sınır ötesi 

işbirliğini teşvik ettiğini ve iyi 
komşuluk ilişkilerini destekledi-
ğini belirtti. 
Gelişen bu konjonktür gereği 

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü-
nün bundan uzak kalmasının 
imkansız olduğunu ifade eden 
Demirci, şöyle devam etti: 

' 'Bilindiği gibi AB'nin 2007-
2013 Bulgaristan Türkiye IPA 
Sınır Ötesi İşbirliği Programı 
ile diğer AB programları bizleri 
işbirliğine teşvik etmektedir. Biz 
de Edirne Milli Eğitim Müdürlü-
ğü olarak bize bağlı kurumların 
önünü açmak ve uluslararası 

faaliyetler yapmalarını temin 
etmek, tecrübelerini artırmak 
için Bulgaristan'ın komşu ille-
rinin bölge Eğitim Müfettişleri 
ile eğitim alanında işbirliği yap-
maktayız. bu çalışmalarımız bu 
eğitim ve öğretim yılında da de-
vam edecektir.'' 

Burgaz Belediyesi Eğitimden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Yordanka Ananieva da iki ülke-
nin okul yöneticilerini Edirne'de 
toplanmasından büyük bir mut-
luluk duyduğunu ifade etti. 
İkili görüşmelerin güzel sonuç-

lar vereceğine inandığını ifade 
eden Ananieva, belediye olarak 
her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını bildirdi. Burgaz Milli 
Eğitim Müdürü Violeta İlieva ise 
projenin ilk etabının tamamlan-
dığını, bugünden sonra ikinci 
etabının başladığını belirtti. 
Birinci etapta iki ülke milli eğitim 

müdürlüğü yetkililerinin çeşitli 
toplantılar yaptıklarını anlatan 
Ananieva, bu toplantılardan çı-
kan sonuçları bağlı bulundukları 
Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlı-
ğına gönderdiklerini vurguladı. 
Ananieva, her iki ülkenin okul 

yöneticileri arasında yapıla-
cak ikili görüşmelerden güzel 
projeler çıkacağına inandığını 
kaydetti. 
Konuşmaların ardından okul 

yöneticileri ikili görüşmelere 
başladı. İkili görüşmelerde or-
tak projeler üretilecek.

                   Kırcaali Haber

Ardino öğrencileri, Özlem’in tedavisi için 
hayırseverlik kampanyasına giriştiler

18 Kasım Çarşamba günü, 
Ardino “Vasil Levski” Lisesi ve 
“Hristo Smirnenski” Meslek Li-
sesi öğrencileri hayırseverlik 
amaçla futbol maçı oynadılar. 
Bir levalık bilet alan 100’den faz-
la kişi maçı seyretti. Elde edilen 
paralar aniden ağır hastalığa 
yakalanan 17 yaşındaki Ardi-
nolu Özlem Süleymanova’ya 
teslim edilecek. 
Karşılaşma “Vasil Levski” Li-

sesi öğrencileri lehine 3:2 so-
nuçlandı. Gollerin ikisini “Vasil 
Levski” lisesi takımından Samet 
Yakup, birisini ise Dragomir Yor-
danov ve meslek lisesi takımı 
adına ikisini de Sevgi Zeki ger-
çekleştirdiler. Maç, Ardino Mec-
lis Kurulu yeni Başkanı Sezgin 
İbramov ve “Yunak” Futbol Ku-
lübü Başkanı Ceylan Mutalibov 
tarafından izlenildi.
Hayırseverlik maçı “Vasil Levs-

ki” Lisesi Öğrenci Kurulu’nun gi-
rişimidir. Gençler, kampanyayı 

kasaba çapında gerçekleştir-
meyi düşünüyorlar. Girişimciler, 
“Amacımız, Özlem’in tedavisi 
için ailesine yardımcı olacağı-
mız en çok para toplayabilmek. 
İyilik yapmayı öğrenmeliyiz. 
İmkânı olan insanların, onların 
karar verdikleri miktarda pa-

rayla yardım etmeleri çağrısın-
da bulunuyoruz” dediler. Ayrıca 
onların Özlem’in tedavisi için 
“Vasil Levski” Lisesi takımı ve 
Smolyan’ın Borino köyü karma 
öğrenci takımı arasında oyna-
nan voleybol maçı sırasında da 
para topladıklarını söylediler. 

“Or fey”  Belediye  Çocuk 
Kur umunda  t am günlük 
programında kreş grubu açıldı
Geçen Eylül ayında Kırcaali’de “Yan Bibiyan” Belediye Ço-

cuk Kurumunda açılan tam gün programında kreş grubundan 
sonra bir ay zarfında “Orfey” Belediye Çocuk Kurumunda 
da böyle bir grup açıldı. Böylece kurumda 2 küçük yaşta 
ve 4 okul öncesi yaştaki çocukların oluşturduğu toplam 6 
grup mevcut oldu. Kırcaali’nin en büyük semtlerinden “Ve-
selçane” de açılan yeni tam gün programında kreş grubunun 
kapasitesi 20 çocuk. Yeni edinimden Veselçane’den başka, 
komşu “Gledka” ve “Vızrojdentsi” semtlerinden genç aileler 

de yararlanabilir. Kreş koşulları çocukların bakımı için uygun 
olduğu anlaşıldı. Birkaç aydan beri de kreşin kalorifer tesi-
satına kavuştuğu açıklandı. 

Bu iki yeni kreş grubuyla Kırcaali’de 300 çocuğun yer aldığı 
toplam 11 tam gün programında kreş grubu oluşturulmuştur. 
Bu gruplara 3 aylıktan 3 yaşına kadar çocuklar kabul edil-
mekte, aylık ödenilen harç 35 leva. 

Kırcaali Belediyesinin sosyal politikasında genç ailelere 
yardım edilmesi önceliklerden biridir. Bu bağlamda 20 yıl 
aradan sonra birkaç ay önce şehirde tekrar vatandaşlara 
hizmet amacıyla süt mutfağı kapılarını açmıştı.

                                                                 Kırcaali Haber

“Kitap Okuyorum-Yazarla Buluşuyorum” projesinin 
son kitabı Mehmet Türker’in “Belene Adası” ydı

Kâğıthane Belediyesi ’nin 
sponsorluğunda, Çeliktepe 
İlköğretim Okulu ile İlçe Eği-
tim Müdürlüğü’nün 4 yıldır 
uygulamakta olduğu "Kitap 
Okuyorum-Yazarla Buluşuyo-
rum" projesi kapsamındaki son 
eser Bulgaristan Türkleri ede-
biyatında en çok okunan “Bele-
ne Adası” kitabıydı. Kâğıthane 
Nikah Salonu’nda düzenlenen 
programın açılışı İBB Kent 

Orkestrası Mehter Takımı’nın 
konseriyle başladı. Programa 
Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç ve Başkan Yardım-
cısı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Osman Balcı, 
Şube Müdürleri Vural Kurt ve 
Bekir Aldemir ve Çeliktepe İl-
köğretim Okulu Müdürü Recep 
Kasap da iştirak ettiler. Progra-
mın Proje Koordinatörü Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni Uğur Kartal 

Çeliktepe İlköğretim Okulu ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 
uygulamaya konulan projenin 
amacını açıklarken, konuk ya-
zar Mehmet Türker, Evlad-ı Fa-
tihan konusunda açıklamalarda 
bulundu, Bulgaristan Türklerinin 
dramını konu edinen "Belene 
Adası" hakkında okuyucuların 
sorularını cevaplandırdı. Yazar 
program sonunda beş yüz kadar 
okuyucuya kitabını imzaladı.
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Avustralya Hükümeti Türkçeyi Ulusal Müfredata Almayı Kabul Etti
Başbakanlık Yurtdışı Türkler 

ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı ve Avustralya’daki Türk si-
vil toplum kuruluşlarının aylar 
süren çalışması sonucu Avust-
ralya Hükümeti Türkçeyi ulusal 
müfredata almayı kabul etti. 

Avustralya’da daha önce eya-
letlerin sorumluluğunda olan 
eğitim-öğretim müfredatının 
tek bir çatı altında toplanarak 
2008 yılında ‘Ulusal Müfredat’ 
için çalışmalara başlanmış ve 
bu çalışmada göçmenlerin ken-
di anadillerini öğrenebilmeleri-
nin sağlanması için bazı dillerin 
ulusal müfredata alınmasına 

rağmen yabancı diller katego-
risinde Türkçeye yer verilme-
mişti.
Bunun üzerine Başkanlığı-

mızca kamu kurumlarının 
Avustralya’daki muhataplarına 
resmi mektuplar yazılmış, dost 

ülke Avustralya’nın ulusal müf-
redata Türkçeyi de dahil etmesi 
konusunda yoğun çaba göste-
rilmiştir. 
Buna ilaveten, Dışişleri Bakan-

lığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Di-
yanet İşleri Başkanlığı, TBMM 
Avustralya Dostluk Grubu 
Başkanlığı, Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü konu hakkın-

da bilgilendirilerek Türkçe’nin 
ulusal müfredata alınması ko-
nusunda muhatap makamlarla 
irtibata geçmesi sağlanmıştır. 
Avustralya Hükümeti’nin Türk-

çeyi ulusal müfredata alması 
için ayrıca bu ülkedeki Türk sivil 
toplum kuruluşları da haberdar 
edilmiş ve Türk STK’ları hem 
iktidar hem de muhalefet mil-
letvekillerine mektuplar gönde-
rerek Türkçe konuşan 150 bin 
civarında bir topluluk olduğunu, 
bu yüzden hükümetin Türkçeyi 
de ulusal müfredata almasını 
talep etmiştir.
Avustralya Türk toplumundan 

gelen bu talepleri değerlendi-
ren Avustralya Ulusal Müfredatı 
Belirleme Otoritesi (ACARA), 
bunun üzerine Türkçe’nin de 
ulusal müfredatta öğretilecek 
yabancı diller arasına alınma-
sını kararlaştırdı. Konuyla ilgili 
olarak Avustralya Eğitim Baka-
nı Sayın Peter GARRETH 21 
Kasım 2011 tarihinde yayınla-
dığı basın açıklamasında, Türk-
çeyle birlikte Çince, İtalyanca, 
Arapça, Fransızca, Almanca, 
Hintçe, Endonezya’ca, Japon-
ca, Korece, Yunanca, İspanyol-
ca ve Vietnam dillerinin ulusal 
müfredat programına alındığı-
nı bildirmiştir. Avustralya’da, 

soydaş ve akraba topluluklarla 
birlikte 150 bine yakın Türkçe 
konuşan bir topluluk yaşamak-
tadır. 

T.C. Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı
Basın Müşavirliği

Devlet Tarım Fonundan mineral 
gübre ve buğday tohumu için kredi
Tarım ve Gıda Bakanlığından, 

Devlet Tarım Fonunun 2012 
hasatı için mineral gübre ve 
buğday tohumu satın almak 
maksadıyla hedefli kredi verdi-
ğini bildirdiler. 
Kredi için tarım üreticileri 30 

Kasım 2012 tarihine kadar, 
Tarım Fonu Kırcaali İl Müdür-
lüğünün “Yardımcı Olmak İçin 
Şema ve Önlem Uygulanması” 
Bölümüne başvurulabilirler. 
Kredi için ayrılan mali kaynağın 

ülkede 9 930 000 leva olduğu 
açıklandı. Mineral gübre almak 
için bir hektar başına 80 leva, 
tohum için ise 60 leva kredi ve-
rilmekte.
Adayların tarım üreticileri ola-

rak kayıtlı olmaları şarttır. Ge-
çen yıl bu tür krediden hiçbir 
arazi tarım üreticisinin fayda-
lanamadığı kaydedildi. Kırcaali 
bölgesinde buğdayın daha çok 
hayvan besiciliğinde kullanıldı-

ğı bildirildi. 
Bu yıl bölgede ancak 52 454 

dekar buğday ekilmiştir. Kırca-
ali ilinde az miktarda buğday 
ekilmesine sebeplerin başın-
da dekardan az miktarda ürün 
elde edilmesi, tohum fiyatla-

rının yüksek olması ve tarım 
yapılışlarının eksikliği geliyor. 
Tarım üreticileri, bir dilekçeyle 
her iki yönde de kredi salınma-
sı için başvurabilirler. Verilen 
kredinin faizi yüzde 6 olarak 
belirlenmiştir.


