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Fatih Sultan’ın Küstendil izleri
yok olmaya mahkum edildi
Bulgar topraklarında Osmanlı mimari eser mirasının en nadide örnekleri, ülkenin Güneybatısında Makedonya sınırına yakın bulunan Küstendil kentinde
görmek mümkün. Farklı medeniyetlerin iz bıraktığı şehirde, Roma dönemleri
termalleri, erken Hıristiyanlık dönemi kiliseleri, Osmanlı yıllarından yadigar İslami
yapılar, renkli mozaiği bugün de muhafaza ediliyor.
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Başkonsolos Şener Cebeci’den Kadınlar Günü Resepsiyonu
Sebahat AHMET
T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle Başkonsolosluk Rezidansında bir
resepsiyon düzenledi.
Filibe, Haskovo, Stara
Zagora ve Kırcaali illerinden yüzden fazla
bayanın katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda
Sayın Cebeci ve eşi Fatma Cebeci’nin yanı sıra
Konsolos Vekilleri Gürler
Gürsoy ve Ahmet Keloğlu da hazır bulundular.
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği’nin Filibe

Şubesi Başkanı Fahriye
Murat tarafından organize edilen etkinlik bayanlar tarafından büyük ilgi
gördü.
Konuk bayanları birer
karanfille karşılayan Başkonsolos Cebeci, yaptığı
selamlama konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle Başkonsolosluk
adına hepinizin Kadınlar
Günü’nü kutluyor, Başkonsolosluğumuza hoş
geldiniz diyorum. Konsolosluğumuz, kurulduğu 1924 yılından bu yana
herhalde bu kadar çok ve
güzel bayanı ilk defa karşılıyor. Bu güzel bahar
gününde, bu kadar güzel

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

bayanla, aynı dili konuştuğumuz ve aynı kültürü
taşıdığımız soydaşlarımızla bir arada olmaktan
mutluluk duyuyorum. Bu
güzel günü bizlerle paylaştığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.
Teşekkür etmek istediğim başka biri de, bu organizasyonu hazırlayan
TÜRKSAD Derneği Filibe Şubesi Başkanı Fahri-

ye Murat’tır. Çok kısa bir
sürede bu kadar bayanı
bir araya toplayabildiği
için çok sevinçliğim, kendilerinden beklentilerim
daha da arttı. Bundan
sonra hep beraber daha
çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Burada
hem soydaşlarımızla Kadınlar Günü’nü kutlamak
için bir aradayız, hem de
Fahriye Hanım’ın öncülü-

ğünde kadınlar ve çocuklara yönelik bir oluşumun
başlangıcı için de burada
bulunuyoruz. Bu oluşum
başta eğitim olmak üzere

Çocuklarımızın Anadillerini öğrenebilmeleri,
kendi isimlerine ve kültürüne sahip çıkabilmelerinde annelerin büyük
rolü vardır. Bundan sonra inşallah kültür, sanat
ve sosyal alanında hep
beraber faaliyetlerde bulunacağız.
Başkonsolosluğumuzun kapıları sizler için
her zaman açıktır. Bundan sonra her yıl Kadınlar Günü’nde sizleri burada ağırlamak bizim için
şeref olacaktır. Hepinize
bir daha hoş geldiniz diyorum.”
TÜRKSAD Filibe Şubesi Başkanı Fahriye
Murat konuşmasında 8
Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bu resepsiyonu

sanat ve kültür alanında
faaliyet gösterecek. Biliyorsunuz, bizim soydaş
çocuklarımızın Türkçe
eğitiminde bazı sorunlar
var. Bu alanda kadınlardan büyük beklentilerimiz var, çünkü onlar bu
alanda erkeklerden daha
büyük rol oynayabilirler.

düzenleyen Başkonsolos
Cebeci’ye ve resepsiyona katılan tüm kadınlara
cani gönülden teşekkür
etti.
Fahriye Murat, bu anlamlı günün anısına Sayın Cebeci ve eşi Fatma
Hanım’a bir tablo ve plaket sundu.

Türk Kültür ve Sanat Derneği,
Kırcaali Haber Gazetesi
Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

Benim Hayallerim

konulu resim yarışması düzenliyor.

Yarışma 23 Nisan - T.C. Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle
düzenlenmektedir.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere ödüller verilecek.
Resimler 20 Nisan 2013 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:
Кърджали 6600, ул. Беласица №1
Д-во за турска култура и изкуство
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Fatih Sultan’ın Küstendil izleri yok olmaya mahkum edildi
Bulgar topraklarında Osmanlı mimari eser mirasının en nadide örnekleri,
ülkenin Güneybatısında
Makedonya sınırına yakın
bulunan Küstendil kentinde görmek mümkün.
Farklı medeniyetlerin iz
bıraktığı şehirde, Roma
dönemleri termalleri, erken Hıristiyanlık dönemi
kiliseleri, Osmanlı yıllarından yadigar İslami
yapılar, renkli mozaiği
bugün de muhafaza ediliyor. AB fon kaynaklarıyla
tarihi eserler restore edilip, nesillere korunurken,
şehrin tam merkezinde,
ihtişamı ve farklı mimari
süslere sahip minaresiyle Osmanlı döneminin en
seçkin örneklerinden olan
1530-31 yıllarında yapılmış Fatih Sultan Mehmet
Camii yıkılıyor. Kimsesiz, çaresiz, bunca vaat
ve söz karşısında öksüz
kalmış bir değerli yapıt!
Yıllar boyu Kültür Bakanlığı ile belediye, müftülük
arasında anlaşmazlıkların
kurbanı olmuş tarihi bir
abide!
Küstendil’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii
yıkılmak üzere. Bulgaristan ile Türkiye arasında
söz konusu caminin tamiratı için var olan anlaşmaya rağmen şimdiye kadar
bu doğrultuda tek bir adım
bile atılmış değil.
Son günlerdeki aşırı yağışlar ve rüzgar nedeniyle
Küstendil şehrindeki Fatih
Sultan Mehmet Camii’nin
minaresinden teneke
parçaları düşmeye başlayınca, vatandaşlar yetkililerden tedbir almasını
istedi.
Kültür Bakanı geçen
yıl tamir edilecek demişti!
Geçen yılın Mart ayında
kabinenin Küstendil’deki
toplantısı sırasında Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, Fatih Sultan Mehmet Camii’nin UNESCO
çerçevesinde kültürel
anıt olarak önem kazanacağını belirtmişti.
Raşidov, ‘Türkiye ile varılan anlaşma gereğince
İstanbul’daki Sveti Stefan
Bulgar Kilisesi’ne tamir
için kaynak ayırılacak,
biz de Köstendil’deki Fatih
Sultan Mehmet Camii’ni
tamir edeceğiz’ demişti. Ancak şimdiye kadar
camiyle ilgili herhangi
bir tamirat işi başlatılmadı. Küstendil’de Caminin
hemen altında mağazası
bulunan bir esnaf kadın
anlatıyor: ” Minarenin bu

durumu bize tehlike teşkil ediyor. Görüyorsunuz
burası ana caddedir, altından devamlı insanlar
geçiyor, buradan çocuklar

Banya Hamamının hemen
yanında korunmuş ve restore edilmiş haliyle Ahmet
Bey Camii yükselmekte.
20.yüzyılın başında bü-

Küstendil’de bir kişi bile
Müslüman değil. Bir Müslüman bile bulamazsınız
şehrimde” diye iddi ediyor
kendisiyle görüştüğümüz

geçiyor, altına otomobiller
park ediyor. Mademki bu
tarihi bir eser ve kültürel
anıt olmuş bir bina, yetkili
kişiler sorumluluğu almalı
ve bu düzeltilmeli.
Soru: Peki, Küstendil
halkı bu camiinin varlığından kazançlı çıkamaz mı? Örneğin böyle
değerli bir yapıt müze
olabilir, turistler celbedebilir …
Cevap: Evet, insanlar kazanabilir, bu iyi bir
edinim olabilir, ancak
Küstendil’de insan kalmadı. Gençler burayı terk
ediyor, okumak için dışarı çıkan gençler, bir daha
geri dönmüyor. Sofya’da,
yurtdışında kalıyor, buradaki yokluk ve işsizlik
sonucu şehirde insan
kalmadı. Emekliler ve bizim gibi, günü gününe iş
yapmaya uğraşan esnaflar kaldı.
Soru: Siz haftanın yedi
günü buradasınız. Görüyor musunuz, ekipler,
heyetler geliyor mu?
Camiinin bu virane halini gören var mı sizce?
UNESCO kültürel miras
listesine aday bu tarihi yapının yenilenmesi
için ne yapılıyor?
Cevap: Yıllar önce, minareyi yaptılar ve sonra
gelen görmedim. Geçenlerde bir komisyon geçti,
zarar gören minare incelendi, fakat gördüğünüz
gibi, gelip, geçen olsa da,
bir şey yapılamadı, ne tamir, ne restorasyon yok.”
Yine Küstendil’de Roma
Termalleri adı altındaki tarihi kompleks içinde Çifte

yük bir depremde minaresi yıkılmış, o zamandan
beri de minare inşa edilmemiş. ”Gerek de yok.

müze sorumlusu bayan.
Ahmet Bey Camii 1575
yılında inşa edilmiş.
Osmanlı’nın Bulgar top-

raklarında geçip, Makedonya, Sırbistan yolculuğunun şanlı bir abidesi
olarak bugün yine dimdik
ayakta. Günümüzde Sergi Salonu olarak kullanılan camii, birçok değişime
uğramış olsa da, kültürel
bir mekan olarak kapıları
açık olması sevindirici.
Müze sorumlusu camiinin
eski bir Hıristiyan Kilisenin yıkılarak, onun yerine
yapıldığını iddia ediyor.
Kilisenin malzemeleri
kullanılarak bu cami yapılmış diyen Neli, bir nevi bu
değerli anıtın Müslümanlıkla ilgisini kabullenmek
istemediği imasında bulunuyor. 1968 yılında bu
eser Kültürel Anıt statüsü
almış. Şehirde seçkin bir
sergi salonu olarak kullanılıyor.
Küstendil, I. Murat döneminde hızla Rumeli’ye yayılan Türk ordusunun başlıca hedeflerinden biriydi.
Zira bu kent aynı zamanda Sırbistan’ın da anahtarı konumundaydı. 1371
yılında kazanılan Çirmen

Savaşı’ndan sonra önünde bir süreliğine ciddi bir
engel kalmayan Türk ordusu Sırp Prensi Konstantin Dragaş’ın hüküm
sürdüğü Küstendil’i 1372
yılında fethetti. Daha önceleri “Velebusdus” olan
şehri adı “Konstantin’in
İl’i” tabirinin bozulmuşu
olan “Köstendil”e çevrildi. Köstendil’in fethi Türk
akıncılarına Sırbistan
yolunu açtı ve bu sayede
1374 yılında bu ülke, Osmanlı İmparatorluğu’na
bağlılığını arz etti.
Günümüzde Küstendil,
ılıca ve değerli mineral
suları, önemli sınır konumu olmasına rağmen,
ekonomik krizden nasibini almış, işsizlik ve
yoksulluğun kol gezdiği
bir şehir olmuştur: şimdi
çekişmeler süredursun,
bakanımızın dediği gibi
`prosedürler de varsın
uzun sürsün`- ortada tek
mağdur ortak tarih ve bu
denli değerli bir Osmanlı
yadigarı eser.
Sevda DÜKKANCI

2012 Bütçe Faaliyet Raporu Onaylandı
Kırcaali Belediye
Meclisi’nin oturumunda
2012 Bütçe Faaliyet Raporu 25 “Evet”, 7 “Çekimser” ve 8 “Ret” oyu ile
kabul edildi. “Ret” oyları
GERB belediye meclisi
grubundan, “Çekimser”
oyları BSP belediye meclisi grubundan geldi.
2012 yılı hesap planı
tartışmaları yaklaşık bir
saat sürdü. GERB belediye meclisi grubunun
“ret” oylarının gerekçesi
olarak 31 Aralık 2012y.
tarihine dek bir milyon
leva ile artan ve 12 455
686 levaya ulaşan belediye borcunu gösterdiler.
Belediye başkanına fonların yasadışı yönlendirme ve belediyenin şeffaf
olmayan mali yönetimi
suçlamaları yöneltildi.
HÖH grubundan ise bütçenin desteklenmemesini sorumsuzluk olarak
değerlendirip tezlerini
kanıtlarla desteklediler.
Yapılan birçok konuşma
ve değerlendirme sonunda sözü Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis aldı.
Belediye Başkanı GERB
üyelerine popülizm suçlamasında bulundu ve
görüşlerini örneklerle
destekledi. Belediye
Başkanı: “Popülizm çok-

ça kullananlara geri döner” diye uyardı ve bütçe
tartışmalarının ayrıntılara
yer vermesini önerdi. Sayın Azis, Kırcaali Belediyesinin bu üç buçuk yıl
yönetimi esnasında asla

yanıtı verildi. Sözlerine
kanıt olarak Sayın Azis,
belediyede 2012 yılında
hiç kimse işten çıkartılmadığını, eğitim ek desteğinin 250 bin leva olduğunu, 40 bin leva ile oku-

sorumluluklarını reddetmediğini ve faaliyetlerini,
sosyal politikasını GERB
hükümetine rağmen devam ettirdiğini dile getirdi.
BSP tarafından yapılan
eleştirilere ise, Kırcaali
Belediyesi son yıllarda
büyük bir sosyal politika
yürüttüğünü ve sosyal
odaklı bir politika yürüttüğü iddiasında bulunan
bir partinin “çekimser”
oylarını kabul etmediği

ma evlerinin, tiyatroların
ve Çocuk Merkezinin ek
mali desteğini gösterdi.
Tartışmalar esnasında
Kırcaali Belediyesinin
2012 Bütçesinin gelir kısmının yıllık planına göre
%88.38 oranında yerine
getirildiği belli oldu. Devlet gelirleri 20 145 541
Leva, yerel gelirler 14
649 579 Levadır, bu da
plana göre %81.94 oranındadır.
Mülk Vergileri bölü-

münden belediye gelirleri beklentileri %99.85
oranında gerçekleşmiştir. Plana göre en yüksek gerçekleşme oranı
%113.56 ile mülk satış
vergileri gelirleri oluşturmaktadır. Öngörülen gelir oranlarından en düşük
yüzdesi ise %84.07 oranı
ile turizm vergisi gelirleri
olmuştur.
Raporu sunan Başkan
Azis, plana göre vergi
dışı gelirlerin gerçekleşmemesi harcamalar
ve hizmet faaliyetlerinin,
hatta mevcut giderlerin
üzerinde olumsuz etki
yarattığını dile getirdi. Ek
olarak da 31.12.2012y. tarihine kadar yapılan harcamaların 20 145 541 Levası devlet harcamaları,
13 805 906 Levası yerel
harcama, 843 673 Levası
devlet faaliyetlerini yerel
mali gelirlerle karşılama
harcamaları olduğunu da
belirtti.
Gelir gider kısmının 34
795 120 Leva olan 2012
Yılı Bütçesi Faaliyet Raporu ile birlikte belediye
meclisi üyeleri 2012 yılı
bütçe dışı harcama ve
fonlarını ve 2012 yılı belediye borçlarının durum
raporunu da kabul ettiler.
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Okul ve Anaokullarda özel eğitim merkezleri açıldı
okul ortamına entegrasyonu ve uyumlarını destekleyici aktiviteler geliştiriliyor. Ayrıca yaştaşları
ve sınıf arkadaşlarının
farklılıkları kabul etmelerine yönelik faaliyetler de

eğitim kurumlarına herhangi bir sebepten dolayı
gitmeyen çocukların siciline sahip oldu. Bu bilgi,
özel eğitim gereksinimli
çocuklara destekleyici ortam yaratılması için başka

Momçilgrad (Mestanlı)
kentinde 5 okul ve 2 anaokulunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için
merkezler açıldı. Momçilgrad Belediyesine ait
proje, “Dr. Petar Beron”
İlköğretim Okulu, “Nikola
Vaptsarov” Lisesi, Raven
(Yeni Cuma) “Vasil Levski” İlköğretim Okulu, Nanovitsa (Ali Bey Konağı)
“Sveti Sveti Kiril ve Metodious” İlköğretim Okulu,
Zvezdel (Gürel) “Nikola
Vaptsarov” İlköğretim
Okulu, “Şastlivo Detstvo”
ve “Zornitsa” anaokulları
ile ortaklık içerisinde gerçekleştiriliyor.
Merkezler, “Farklı Değiliz” projesi üzere onarılıp,
donatıldı. Proje, “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel
Programı’nın “Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocuk
ve Öğrencilerin Eğitimine
Destek” şeması kapsamında hibe olarak finanse
ediliyor.
Merkezlerde, söz konusu okul ve anaokullarda
çalışan öğretmenler proje ortaklarından Sofya
“Sveti Kliment Ohridski”
Üniversitesi’nden okutmanlar tarafından 5 eğitim
modülü gördükten sonra
genel eğitim okulları ve
anaokullara entegre edilmiş çocukların özel eğitim

ihtiyaçlarını belirlemeye
başladılar.
Yapılan değerlendirme
üzere bu öğretmenler,
Kırcaali İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi’den
özel eğitim gereksinimli

çocukların eğitiminde uzmanlaşmış öğretmenlerle
birlikte 119 çocuğa yönelik
bireysel eğitim programı
ve planları hazırladılar.
Merkezlerde bireysel
programların yanı sıra
özel eğitim gereksinimli
çocukların ve öğrencilerin

yapılıyor.
Geçen ekim ayında kurulan web tabanlı bilgi sistemi sayesinde Momçilgrad Belediyesi, belediye
sınırlarında yaşayan ve
kreş/anaokul ve okullara
giden özel eğitim gereksinimli çocuklar ve genel

önlemler alınmasına da
imkan sağlayacak.
Proje dahilinde yerel
iktidar, Engelli Çocuklar
Günlük Merkezi, Kamu
Desteği Merkezi temsilcileri ve Çocuk Koruma
Daire Başkanlığı ve sivil
toplum kuruluşlarından

“ Ekoglasnost ” par tisi Başkanı Emil Georgiev, Gorubso-Kırcaali
Şirketi’nin siyanür kullanarak altın elde etme niyetinden dolayı Kırcaali
sivil itaatsizlik eylemleri
eşiğinde bulunuyor” diye
konuitu.
Ye r e l y ö n e t i m o rganları, Çevresel Etki
Değerlendirmesi’ne kesinlikle katılmadıklarını
ifade ettiler.
Emil Georgiev, “Biz Belediye Başkanı ve Belediye
Kurulu temsilcileriyle bu
konuyu görüştük. Oradaki insanlar bu durumdan
çok rahatsız” diye yorumladı. O, “Fakat Haskovo
Bölge Çevre Koruma ve
Su Müfettişliği, buna razı
olmayanlara rağmen siyanür kullanarak altın elde
etmesi hususunda Gorubso şirketine yeşil ışık
yakmıştır” diyerek, Kırcaaliler Gorubso’nun böyle
bir teknolojiyi uygulaması-

na izin vermeyeceklerinden ümitli olduğunu ifade
etti. Gorubso Şirketi altın
cevherlerini işleme tesisi-

şında Belediye Başkanı
Hasan A zis, Haskovo
Bölge Çevre Koruma ve
Su Müfettişliği yönetimi-

ni genişletme ve yeniden
yapılandırmayı planlıyor.
Fakat Kırcaali Belediye
Yönetimi, şirketin yatırım
projesinin gerçekleştirilmesine kesinlikle razılık
göstermiyor. Bu ayın ba-

ne gönderdiği görüş bildirisinde halk ve çevre için
son derece yüksek risk
potansiyeli olan bir yatırım projesinin söz konusu olduğunu ve RİOSV’un
şehir merkezinde siyanür

işlemi uygulanarak altın
elde edilmesine izin vermeyeceğini ümit ettiğini
ifade ediyor.
Belediye Başkanı,
“Gorubso-Kırcaali” Şirketinin merkez kent kısmında bulunduğunu ve
merkez şehir parkıyla
sınırdaş olduğunu vurguladı. En yakın yerleşim
alanları 300 metreden
daha yakın olup, şehir
merkezi ise yaklaşık 500
metre mesafededir. Atık
havuzu ise Ostrovitsa ve
Vişegrad köylerine çok
yakın bir yerde bulunuyor.
Hasan Azis’in ifadesine
göre şirketin flotasyon
tesisi, atık barajı ve ilişkili
tortu, kalıcı kirlilik, küçük
ve büyük arızalar meydana geldiğinde gerek
yerleşim yerleri, gerekse
Studen Kladenets (Soğuk
Pınar) barajı için tehlike
oluşmasına koşullar yaratıyor.
Kırcaali Haber

sosyal işçilerle de eğitim
yapıldı. Veliler için de eğitimler öngörüldü. Amaç,
özel eğitim gereksinimli
çocukların genel eğitim
sistemine entegre edilmesi için etkin bir mekanizma oluşturulmasıdır.
Momçilgrad “Dr. Petır Beron” İlköğretim
Okulu’nun Özel Eğitim
Gereksinimli Çocuklar

Merkezine bağlı olarak
açılan Veseluşko ve Ninemin Sandığından adlı
kulüpler, özel hazırlanmış Zamana Hükmeden
Kadın oyunuyla Yılbaşı
kutlaması organize ettiler.
Bu temsilde özel eğitim
gereksinimli çocuklar, sınıf arkadaşlarıyla birlikte
rol aldılar.
Kırcaali Haber

Vergi indirimi kullanma imkanları
"Yardımla Üreme Fonu" Merkezi ve/veya Çocukları
Tedavi Etme Fonu Merkezi’ne bağış yaparak vergi tabanının yüzde 50’ye kadar azaltılabilinir. Bulgaristan
vatandaşlarının kullanabileceği başka bir vergi indirimi
kültür için yapılan bağışlarla sağlanır. Yani Sanat Koruyuculuğu Kanunu’na göre kültür eserleri yaratmak, korumak ve popülarize etmek için bir sanat hamisi olarak
bağışta bulunanlar yüzde 15 oranında vergi tabanını
azaltabilirler.
Vatandaşlar, sağlık veya tedavi kurumu, sosyal hizmetler sunan özel kurumlar, Sosyal Yardım Ajansı
ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’na bağlı Sosyal
Himaye Fonu yararına yapılan bağışlarla tüm gelirlerinden yüzde 5 oranında vergi indirimi kullanabilirler.
Çocuklar için özel kurum, kimsesiz çocuklar yurdu,
kreş, anaokul, okul, yüksek okul ve akademilere bağış
yapanlar da vergi indiriminden faydalanabilecekler.
Ülkede kayıtlı dinler, özel kuruluşlar veya engelliler
kooperatifleri, Engelliler Ajansı, Bulgaristan Kızılhaç,

Kırcaali, sivil itaatsizlik eylemleri eşiğinde
kültür kurumları ve toplum merkezleri yararına bağışta
bulunanlar da vergi indirimi kullanabilir. Merkez Siciline kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve Enerji
Verimliliği ve Yenilenebilir Kaynaklar Fonu’na bağış
yapanlara da vergi indirimi yapılacak. Vergi indirimi,
uyuşturucu bağımlılarının tedavisi yapıldığı komünler
ve Birleşmiş Milletler Fonu’na (UNICEF) bağışta bulunanlar da kullanacaklar.
Vergi indirimi, Avrupa Birliği’nden özdeş bireyler yararına yapılan bağışlar için de kullanılabilir. Böyle durumlarda beyannameye ekli olarak alıcının durumunu
tasdikleyen ve yeminli tercüman tarafından yapılmış
Bulgarcaya çevrilmiş resmi belge de sunulmalı. Kanuna göre yıllık veritabanının yüzde 65’inden fazla vergi
indirimi yapılamaz.
Tüm vergi indirimleri, kişisel gelir vergisi beyannamesinin sunulmasıyla birlikte 30 Nisan 2013 tarihine
kadar kullanılabilir. Vergi indirimleri kullanımı konusunda daha geniş bilgi 0700 18 700 telefonundan tüm
ülkeden bir arama maliyetinde alınabilir.

DÜZELTME
Gezetemizin geçen haftaki sayısında yayınlanan
SEN BENİMSİN başlıklı öykünün müellifi
Krumovgrad’lı AHMET MEHMET’tir.
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Büyükkarıştıran Beldesinde Bulgarca Kursu
Büyükkarıştıran Bulgaristan Türkleri Derneği
ve Büyükkarıştıran Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
girişimi ile Büyükkarıştıran Beldesinde Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi
kanalıyla Bulgarca kursu
açıldı. Kursa yoğun ilgi olmasına rağmen ilk etapta 21 kursiyerle derslere
başlandı.
Açılış konuşmalarında
Okul Müdürü İsmail Kocaköse 2007 yılından bu
yana Büyükkarıştıran Kız
Teknik ve Meslek Lisesinin yeni binasında eğitim
öğretime devam ettiğini,
2005 yılından bu yana
Okulda Müdür olarak görev yaptığını söyledi. Geldiğinden bu yana okulun
bilgi dağıtan bir kurum

haline gelmesi için çabaladıklarından ve şu ana

kadar açılan 5 değişik
kursta yaklaşık 110 kişinin bu kurslara devam et-

tiğini açıkladı. Yapılan bu
çalışmaların Milli Eğitim

Bakanlığının “Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında olduğunu anlattı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı
Zülfeddin Hacıoğlu açılış
konuşmasında, Lüleburgaz ilçesinde çok sayıda Bulgaristan göçmeni
bulunduğundan dolayı
bu tür kursların önemli
olduğunu vurguladı. Büyükkarıştıran Beldesinde
böyle bir kursun açılmış
olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Lütfü Karaman ise kasaba halkının
eğitimi konusunda sonuna kadar böyle çalışmaların arkasında olduğunu
belirtti. Bugüne kadar
yine Büyükkarıştıran Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
ile ortaklaşa 2 bilgisayar kursunun açıldığını

Mleçino’da HÖH partisinin gençlik
teşkilatının yeni başkanı Nevin Ahmet
Güner ŞÜKRÜ

A rdino’nun (Eğr ide re) Mleçino (Sütkesiği)
köyü Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin /HÖH/ yerel
gençlik teşkilatının seçim
toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, yerel “Lüben
Karavelov” Toplum Merkezi Sekreteri Nevin Ahmet oybirliğiyle teşkilatın
yeni başkanı seçildi. O,
şahsi nedenlerden dolayı başkanlıktan istifa
eden Gülcan Rafet’ten
bu görevi devraldı. Seçilen yeni yönetime Şenol
Lütfi, Merdiye Murtalib ve
Bahar Salimehmet girdiler. Toplantıda yeni üyeler
de kabul edildi.
Mleçino HÖH Gençlik
Kolları Teşkilatı’nın yeni
başkanı, partinin genç

seçmenlerinin arasında
kaynaşma oluşması için
çalışacağını söyledi. Nevin Ahmet, “Temel amacımız Parlamento seçimlerinden önce HÖH Yerel
Kurulu’nun faaliyetini birçok girişimlerle desteklemektir” diye konuştu.
Nevin Ahmet, Ardino doğumlu. Lise eğitimini Ardino “Hristo Smirnenski”
Meslek Lisesi’nde gördü.
Plovdiv Üniversitesi’nin
Smolyan (Paşmaklı) Şubesinde Turizm okudu.
Yüksek lisans eğitimi de
aldı. Rusça ve İngilizce
biliyor.
Ardino HÖH Gençlik Kolları İlçe Teşkilatı Başkanı
Levent Cebeci, “Şu anda
Ardino Belediyesi’nin sınırları dâhilinde Byal İzvor
(Akbunar), Gorno Praho-

vo (Yukarı Tosçalı), Borovitsa (Çamdere), Çubrika
köylerinde HÖH partisinin
gençlik teşkilatları faaliyet

rine gözlemci gönderilmesi üzere uluslararası teşkilat ve par-

Lütfü Karaman, Edirne
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Zülfeddin
Hacıoğlu, Kültür İşlerinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Macit Mutlu,
Yönetim Kurulu Üyesi
ve aynı zamanda BALGÖÇ Trakya Lüleburgaz
Derneği Başkanı Nedim
Dönmez, Büyükkarıştıran Bulgaristan Türkleri
Derneği Başkanı Erhan
Pekkan hazır bulundu.
Kırcaali Haber

Parlamento, mobil
operatörlerin suiistimaline son veriyor
Milletvekilleri, mobil operatörlerin suiistimal etme imkanını ortadan kaldırmak amacıyla Meclis’te, Tüketicileri Savunma Kanunu’nda değişiklikler kabul ettiler.
Milletvekillerinin ifadesine göre mobil operatörlerin
müşterilerinden bir telefon aramasından sonra yasadışı olarak sözleşme imzaladıkları ortaya çıkan çok
sayıda şikayet geldi. Bu sözleşmelere son vermek
isteyen vatandaşa sözleşmeye uymadığına dair ceza
kesiliyor.
Ekonomi Komisyonu Başkanı Martin Dimitrov, hiç
kimsenin tüketicinin kesin olarak razılığı olmaksızın
tek taraflı sözleşme imzalama yetkisi olmadığını söyledi. Dimitrov, kanun değişikliklerinin kesin olarak kabul
edilip yürürlüğe girmesini umuyor.
Kanunda yapılacak değişikliklerin bir bölümü kablolu
televizyon operatörlerin faaliyetiyle ilgilidir. Reklamların daha yüksek sesle yayınlanması uygulanmasına
son verilmesi öngörülüyor.

Akif Akif: “Üretim ve
tarıma yatırım yapın”
yürütmektedir. Padina ve
Jıltuşa’da da teşkilatlar

Seçimlere uluslararası
gözlemciler davet edilecek
Milletvekilleri, gelecek Parlamento seçimlerinin uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmesi
için davet gönderilmesine karar verdiler.
Karara göre Dışişleri
Bakanı’na 2013 yılı
Parlamento seçimle-

kurulacak” diye açıklamada bulundu. Cebeci,
en yakın zamanda partinin Ardino’da kadın kolları

ve devam ettiğini söyledi. Bulgarca kursuna bu
kadar talep olmasından
dolayı çok memnuniyet
verici bulduğunu söyledi.
Bir sonraki adımda da kasabada amacın İngilizce
kursu olması gerektiğinden bahsetti.
İlk derse iştirak eden
yetkililer öğretmenlere
başarılar dileyerek salondan ayrıldılar.
İlk derste düzenlenen
açılış töreninde Büyükkarıştıran Belediye Başkanı

lamenter asamblelere
davette bulunması
görevi veriliyor. Davet,
gözlemcilerin genişletilmiş görev alanlarına
yönelik olacak.
Seçimlere davet edilen uluslararası teşkilatlar arasında Avrupa
Parlamentosu, yaban-

teşkilatının da kurulacağını bildirdi.

cı ülke parlamentoları, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) genişletilmiş
görev, yabancı parti
ve hareketlerin temsilcileri olabilir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı
aracılığıyla seçimlere
katılan parti ve parti
koalisyonları tarafından gösterilen şahıslar da gözlemci olarak
davet edilebilir.
Kırcaali Haber

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Akif
Akif, Belediye’de düzenlenen görüşmede, şehir
halkı ve çiftçilere üretime başlamak için Avrupa
Birliği Fonlarından mali kaynaklar alıp yeni iş yerleri açmaları için yardım teklif etti.
Belediye Başkanı, “500, 5 bin veya 50 bin leva,
yatırım ne miktarda olursa olsun gerçekten zor
oluyor. Her zaman risk var ve büyük cesaret gerektiriyor. Fakat ilk adımları atmamız lazım, üretime, tarıma 3-5 işçiyle başlayarak kasabamızda iş
imkanlarını geliştirmek zorundayız. Finanse etme
fırsatlarını değerlendirmek açısından proje hazırlanmasında belediyemizin sizlere yardımcı olması
için fikirlerinizi bekliyoruz” dedi.
Başkan, yerli vatandaşlara operasyonel programlar, Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nın
verdiği fırsatları ve “Jeremy” girişimi üzere kredi
alma imkanlarıyla tanıştırdı. Belediye, girişimcilere
10 yıllığına tarım arazisi, sanayi alanlar sağlanması, kalkınma planı ve yatırım projelerinin en
kısa sürede onaylanması konusunda yardımcı
olabilir.
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Hasan Azis, Papaz ve Müftü ile geleneksel 3 Mart kahvesini içti
Sebahat AHMET

Her yıl 3 Mart Bulgaristan Milli Bayramı kutlamalarından sonra Kırcaali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis, Papaz
Petır ve Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet ile bir
araya gelip kahve içiyor.
Bu gelenek ile ilgili gazetecilere bir açıklama
yapan Papaz Petır, ülke
çapındaki yürüyüşlerde
Bulgar Bulgar’a tükürürken biz burada Hıristiyan
ve Müslümanlar, hep beraber dostça kahvemizi
içiyoruz. Milli bayramların anlamı da bu olmalı.
Başkan Hasan Azis’ın
bundan 8 yıl önce başlattığı bu gelenek bu gün
de gerçekleşti.
Kırcaali Bölge Müftüsü
konu ile ilgili Kırcaali Haber gazetesinin sorularını
cevapladı.
- Sayın Müftüm, bir
din adamı olarak 3
Mar t (Bulgaristan’ın
Osmanlı’dan Kurtulu-

şu) kutlamalarına katılmanızı nasıl yorumluyorsunuz?
- 8 yıl öncesinde doğ-

elbet ki yaşadığımız ülkenin istikrarlı olmasını,
gelişmesini, ekonomide
yükseklere tırmanmasını,

Kırcaali’nin günü olan 21
Ekim tarihinde gerçekleştirilen bayramı da dahil edebiliriz. Bu modelin

muş bir geleneğin devamıdır aslında bu kutlama
geleneği. Milli bir bayram
ve Bulgaristan vatandaşları olarak “Vatan sevgisi
imandandır” düsturuyla-

dini yönetimlere daha büyük hakların tanınmasını
arzuluyoruz. Kırcaali aslında bir de hoşgörüsüyle
ün yapmış güzel bir şehir.
3 Mart günüyle birlikte

400’den fazla insan çalışıyor, aldıkları ortalama
maaş 1 000 levadır. Şirket

yönetiminden satışlarda
ciddi bir artış olduğunu
söylediler. Birkaç ay için-

Milli Güvenlik Kurulu’nun Olağanüstü Toplantısı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Pleneliev’in
çağrısıyla olağanüstü Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
toplantısı yapıldı.
Plevneliev, yaklaşık 6
saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Krizden çıkış yolu
erken seçimden geçiyor"
dedi.
"Siyasi ve sosyal krizden
dolayı Bulgaristan için
ortaya çıkan risk ve tehditler" konulu toplantıyla

çeşme, köprü, medrese
ve camileriyle. Hoşgörü
kavramını dünyaya kazandıran medeniyet bana
göre Osmanlıların medeniyetidir. Kimsenin diline,
dinine, inanç ve iradesine zarar getirmeden bir
yönetim sergilemişlerdir.
Bulgaristan’da da inşa
edilen kiliselerin %80’i
Osmanlılar döneminde
olmuştur.
Bulgaristan’da çok kültürlülük eserleri okunmalı. Her insanın etnik ve
dini yapısına saygı gösteriliyor, ancak daha üst
seviyede olabilir. Temennimizdir.

Papaz sakalını kesecek!
başardığını görüyoruz.
Hele ülkenin genelindeki
protestoları göz önünde
bulundurduğumuz takdirde. Her insan özgürce dinini bilinçle seçmeli

Teklas şirketi, Kırcaali’de işsizliği gideriyor
Kırcaali İş Bürosu’nun
verilerine göre, Kırcaali
yılbaşında işsizlik oranı
düşük olan belediyeler
arasında yer alıyor. Bu
tarihte çalışma çağındaki nüfusun yüzde 11,1’i
işsiz durumda. Belediye
sınırlarında işsizlik düzeyi ülke için ortalama
işsizlik düzeyinin altında.
Kırcaali’den önce işsizliğin yüzde 10’un altında
Sofya, Plovdiv, Varna ve
Burgas geliyor.
Otomobiller için kauçuk
ürünleri üreten Teklas
şirketi, Kırcaali’de işsizliğin düşük oranda olmasının temel faktörü olarak
gösteriliyor. Bu şirkette

tavsiye ve yasaklarını da
uygulamalıdır. Esasında
Din – yaşam modeli demektir, Allah’ın razı olduğu bir yaşam şekli.
- Peki, Osmanlı’nın
buradaki hakimiyeti
hakkındaki söylemleri
nasıl yorumluyorsunuz?
- Öncelikle bu ve benzeri olayları yorumlamaları gerekenler objektif bir
üslupla tarihçilerdir. Maalesef her zaman doğruyu
yansıtanlar takdir edilmiyor. Ecdadımız Osmanlı
burada büyük bir medeniyet bırakmıştır. Hanlar,
hamamlar, kütüphane,

ilgili bilgi veren Plevneliev, "Boyko Borisov hükümetinin istifası sonucu
tırmanan sosyal gerginlik
ortamında ülkedeki toplumsal ve siyasi huzuru
korumak zorundayız" diye
konuştu.
Plevneliev, siyasi elitin,
reform, değişim ve hatta
siyasi partilerin yasaklanmasını talep eden halkın
günlerdir sürdürdüğü sokak gösterileri sırasında
verdiği mesajlara yanıt

vermek zorunda olduğunu söyledi.
Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği ve NATO üyesi olduğunu hatırlatan Plevneliev, hızlı reform uygulamak üzere istifa eden
bakanlar kurulu ve halen
feshedilmeyen parlamentodan acil kararlar alınmasını beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Plevneliev, ülkede protestoların
nedeni olan elektrik faturaların bedelinin düşü-

de şirketin Çin’de yeni bir
fabrika açması bekleniyor.
Teklas şirketinin Kırcaali Fabrikasını yöneten
Georgi Georgiev, kuruluşun istikrarı için Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis’in büyük rol oynadığını söylüyor. Georgiev,
“Yerel iktidar her türlü idari engellemelerin ortadan
kaldırılması için yardımcı
oluyor” diye paylaştı.
Şehirde büyük işverenler arasında PnevmatikaSerta, “Termal Elektronik”
ve Gorubso firmaları bulunuyor.

Mehmet ÇAVUŞ
rülmesi ve vatandaşların
sosyal durumunun iyileştirilmesi için parlamento
ve bakanlar kurulundan
toplumsal beklentinin arttığını belirtti.
MGK toplantısına Bulg ar i st an Par lam e nto
Başkanı Tsetska Tzaçeva ve Genelkurmay
Başkanı General Simeon
Simeonov’un yanı sıra
parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleri ve istifa eden kabine
üyeleri katıldı.
Kırcaali Haber

Dupnitsa kentinde bulunan cami binasının mülkiyeti tartışma yarattı. Başmüftülüğün kültür anıtı
olarak ilan edilen camiyi geri alma talebi yüzünden yerel papaz sakalını keseceğine dair uyarıda
bulundu.
Peder Georgi Palikarski, Dupnitsa’da tek bir
Müslüman dahi olmadığını iddia ediyor.
Birkaç gündür Dupnitsa’da kentteki caminin

mülkiyetiyle ilgili belediyecilerle Başmüftülük arasında sessiz bir savaş sürüyor. Kültür anıtı olarak
ilan edilen cami şu anda resim galerisi olarak kullanılıyor. Fakat Başmüftülük resmi olarak camiyi
geri alma talebinde bulundu.
Talebi protesto etmek için Dupnitsa papazı, sakalını keseceğini söylüyor.
Papaz, Dupnitsa’da Müslüman olmadığını ve
bunun için de Başmüftülüğün talebini
haklı bulmadığını ileri sürüyor.
ATAKA Dupnitsa halk itaatsizliğine geçecek
Aşırı sağcı Ataka partisi Dupnitsa teşkilatı
Başkanı Metodi Stoynev, Bulgaristan Başmüftülüğünün caminin geri verilmesi için bulunduğu
talebin, siyasi bir provokasyon olduğunu düşünüyor. Düzenlediği basın toplantısında, caminin geri
verilmesi taktirde, halk itaatsizliğine başvuracaklarını bildirdi. Stoynev’e göre, caminin müftülüğe
verilmesi gibi bir olasılık bulunmuyor.
Ataka Dupnitsa teşkilat Başkanı başka ilçelerde bulunan camileri de almaya çalışarak, Hak ve
Özgürlükler Hareketi seçmenlerini sağlamlaştırmaya çalışıyor diye, yorumda bulundu.
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Başörtüsü için okuldan atılan Sayde Mehmet,
Momçilgrad İlahiyat Lisesi’nde okuyor
Belitsa’nın Gorno Kraişte köyünden Sayde Mehmet, geçen yıl okula başörtülü gitme konusunda
kararlılık göstermesiyle
dikkatleri üzerine çekmişti. Bu eğitim öğretim
yılının başından beri o,
Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi öğrencisi.
9.sınıfa okuyan Sayde,
köyünden iki arkadaşı
ile birlikte öğrenim görüyor.
Annesi ve babası Hatice ve Mehmet, geçen yıl
Peyo Yavorov İlköğretim
Okulu Müdürü Ahmet
Dungöv’un, Sayde’nin
derslere başörtülü girmesini yasaklamasına
karşı Ayrımcılığa Karşı
Koruma Komisyonu’na
sundukları şikayete bir

yıldan fazla cevap bekliyorlar.
2011 yılının ekim ayı

dan uzaklaştırılmıştı. Müdür, buna gerekçe olarak
başörtünün dini kıyafet

ortalarında okul müdürü,
başörtülü gelmeye devam eden Sayde’yi okul-

olduğunu okul yönetmeliğine aykırı geldiğini
ve Eğitim Kanunu’nun

“Arda Nehri Kıyısında Biyoçeşitlilik” adlı enteraktif
sergide ve Tınkovo’da açı-

komşu belediyeler sınırlarında bulunan her bir kültürel ve ekolojik yapı için

lacak Sınırötesi Ekoturizm
Merkezi’nde olacak.
Rehber, Belediye ve

ayrıntılı bilgi ve resimler
içeren elektronik katalogdan ibaret olacak. Böyle-

5.maddesinde de yazdığı gibi Bulgaristan’da
eğitim sisteminin laikliğini ileri sürmüştü.
Geçen yıl, 8.sınıfta
okuyan öğrenci birçok
kurumların müdahale
etmesi sonucunda Ayrımcılığa Karşı Koruma
Komisyonu’nun kararı
çıkıncaya kadar sınıfa
geri alındı.
Birkaç oturumlar ve tanıkların dinlenmesinden
sonra komisyon üyelerinin 5 yıllık dönemi sona
erdi ve 2012 yılının temmuz ayında komisyon
yenilendi. Geçen Ekim
ayında yeni komisyon
üyelerinin olayla ilgili
şahısların kendilerinden
bilgi edinmeleri için her
iki taraf son kez dinlen-

Stambolovo’da Turizm Bilgi Merkezi kurulacak
“Tour İnnovation” başlığında kazanılan bir projeyle Stambolovo Belediye merkezinde Turizm
Bilgi Merkezi kurulacak.
Proje, Kırsal Kesimlerin
Geliştirilmesi 2007-2013
Programı’nın 313 nolu
tedbiri üzere finanse edilmekte.
Projenin ana amacı
turizm altyapısının modernleştirilmesi, entegre
turistik ürünler geliştirilmesi ve aktif olarak pazarlama yapılarak Stambolovo Belediyesi’nde
nüfusun yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi. Ana turistik
yerlere ilişkin elektronik
rehber, Stambolovo’da
kurulacak yeni Turizm
Merkezi, Dolno Çerkovişte köyünde açılacak

Elif Şafak'ın romanlarına Bulgaristan’da büyük ilgi
Elif Şafak'ın romanları Bulgaristan'da ilgiyle
takip ediliyor. Helikon
Kitabevi'nin hazırladığı listeye göre 2012'de en çok
Elif Şafak'ın Aşk romanı
satıldı. Bulgaristan'da en
çok satılan ilk 10 kitap
arasında Şafak'ın İskender romanı üçüncü, Baba
ve Piç romanı ise 9. sırada yer aldı.
Aşk'ın Bulgarca tercümesi 2010 yılında yayın-

lanmıştı. Geçtiğimiz yıl
büyük ilgi gören kitap,
listede ilk sıraya yükselmeyi başardı. Elif Şafak,
geçtiğimiz yıl kitap tanıtımı için geldiği Sofya'da
"Bulgaristan okuru benim
için çok özel" demişti. Şafak, yüzlerce kişiye imza
dağıtmıştı.
Bu arada Helikon
Kitabevi'nin otobiyografik
kitaplar listesinde değerlendirdiği Siyah Süt de

geçtiğimiz ay en çok satı-

ce turistler, ziyaret edecek
yerleri seçmekte zorluk
çekmeyecek. Stambolovo Belediyesi’nin doğal,
tarihi ve kültürel mirasına
yönelik görsel-işitsel veri
tabanı oluşturulacak. Bu
veri tabanı Belediye’yi
ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen turizm
borsası ve fuarlarda tanıtan internette yer alacak.
Proje faaliyetleri arasında ilginç turistik yerler,
Doğu Rodoplar’da çevre
yolları, büyük taş anıtlar,
halk gelenek ve göreneklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi alanı
oluşturulması öngörülüyor.
Kilit noktalara 12 bilgi tabelası ve 7 yön bilgi levhası monte edilecek.
lan üçüncü kitap oldu. Elif
Şafak'ın şu ana kadar 5

eseri Bulgarcaya çevrildi.

di.
Geçen yaz, Gorno
Kraişte köyüne yakın
köylerdeki lise müdürleri Sayde’nin o okullardan
birini seçtiği halde olay

çıkacağından endişe
ediyorlardı. Öğrenci kızın Momçilgrad İlahiyat
Lisesi’ni seçmesiyle rahatladılar.
Kırcaali Haber

Tuna’da köprü çilesi
Romanya ve Bulgaristan arasındaki doğal sınır Tuna nehri üzerinde hâlihazırda tek bir köprü
bağlantı sağlıyor. İkinci köprünün inşası ise adeta
yılan hikâyesine döndü.
Romanya'nın Kalafat ve Bulgaristan'ın Vidin
kentlerini birbirine bağlayacak köprünün, uzun bir
süre önce tamamlanması gerekiyordu. Zira köprü,
PAN - Avrupa Ulaştırma Koridorlarından dördüncüsünün bir parçası ve doğuyla batıyı birbirine
bağlayan önemli bir konumda bulunuyor. Ancak
iki ülke, 10 yıl boyunca köprünün yeri konusunda uzlaşma sağlayamadı. İnşaat ancak Avrupa
Birliği'nin baskısıyla 2004 yılında başlayabildi.
Köprü, ilk bakışta hazırmış gibi görünüyor. Ne
var ki, henüz kullanılamıyor. İnşaatı yürüten İspanyol şirketi FCC'nin inşaat müdür yardımcısı
Julio Ruis, çalışmaların kolay kolay bitmeyeceği sinyalini veriyor. Ruis, “İnşaat haricinde daha
dayanıklılık testleri için de süreye ihtiyacımız var.
Bunun dışında Bulgaristan ve Romanya'nın köprü
geçiş ücretleri için bir firma kurmaları gerekiyor"
diyor.
Avrupa Birliği araya girdi
İnşaat projesinin aslında güneydoğu Avrupa'daki
ülkeler arası işbirliğine örnek teşkil etmesi hedeflenmişti. Ancak taraflar uzlaşma sağlayamayınca
Avrupa Birliği, 270 milyon euroluk köprü inşaatının, Bulgaristan'ın sorumluluğunda yapılmasına
karar verdi. Romanya'ya ise altyapı projeleri verildi. Ne var ki, projeler henüz ortalıkta yok. Her
iki taraftaki köprü giriş çıkışları tamamlanmadı ve
tren bağlantısının yerinde de yeller esiyor.
50 bin nüfuslu Vidin'in Belediye Başkanı Gergo
Gergov, köprünün bölgenin kalkınmasını olumlu
yönde etkilemesini umuyor. Gergov, firmaların bu
sayede Tuna’nın karşı kıyısıyla daha rahat bağlantı kurabileceği görüşünde.
Köprüden beklenti büyük
Gergo Gergov, "Her ne kadar kültürel, tarihi ve
geleneksel anlamda birbirimize yakın duruyor olsak da, Tuna hep iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde
doğal bir sınır oluşturdu. Köprü, Vidin ile Kalafat
ve dolayısıyla iki ülke arasındaki bağlantıyı kolaylaştıracak" diyor.
15 bin nüfuslu Kalafat'da da köprünün ekonomik
atılım sağlayacağı beklentisi hakim. Constanta
Varzaru köprüyü daha iyi bir gelecek için atılmış
bir adım olarak görüyor.
Kalafat Belediyesi'nden Constanta Varzaru,
"Köprünün, Kalafat'ın ekonomi ve turizm açısından gelişmesini ve bunun yeni iş imkânları yaratmasını umuyoruz" diyor.
Köprünün 2013 yılı ilkbahar aylarında, o da başlangıçta sadece yaya ve otomobil trafiğine açılması bekleniyor. Ağır vasıtalar ise dayanıklılık
testleri tamamlanana kadar yaklaşık bir yıl daha
beklemek zorunda.
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Gittikçe daha çok üniversiteli okurken çalışmayı tercih ediyor
Üniversitede öğrencilik yılları deyince çoğu
insanın aklına partiler
ve tasasız hayat geliyor.
Ancak bu, madalyanın
bir tarafıdır. Akademik ortamda geçirilen zamanda
hummalı çalışma, seminerler, sınav dönemleri
de vardır. Son dönemde
ülkemizde çoğu öğrenci,
üniversiteye devam ederken çalışma imkanına
sahip olmak için uzaktan
eğitim şeklini tercih ediyor. Üniversiteli Meclislerinin Ulusal Temsilciliği
Başkanı Angel Georgiev,
geçen 2011/2012 eğitim
yılında devletin hesabına
üniversiteye kayıt yaptıran 65 bin gençten 15 bininin açık veya uzaktan
eğitim şeklini seçtiklerini
belirterek şöyle devam
etti:
“Ekonomik kriz, gençleri sadece eğitim alırken
geçimini de sağlamak
zorunda bırakıyor. Eskiden son sınıflarda okuyanlar çalışırken şimdi
1. ve 2. sınıf öğrencileri

devletten ne de AB’nden
sağlanan burs için aday
olabilen bu gençlerin sağlık sigortası olmadığı gibi
üniversiteli kotasından
yurt dışında çalışamıyor,
ucuz öğrenci kredileri için
aday olamıyorlar .
“Bu gençler, seminerlerde bulunmak, akademik
ortama dokunmak, öğretmenleri ve arkadaşları ile bir arada olmak
imkanına sahip değildir.
Buna rağmen yeterince
çalışırsalar sınavlarda iyi

Bulgaristan'da nüfus eriyor
de işe giriyorlar. Part
time çalışmak için fırsat
kaçırmayan üniversiteliler, özellikle restorancılık
sektöründe barmen ve
garson olarak çoktur. Bir
bütün olarak bakıldığında
hizmetler sektöründe en

çok öğrenci vardır. Başkentte açık eğitim türünü
seçenlerden başka örgün
eğitim gençler de iş bulma imkanına sahiptirler,
çünkü başkent daha fazla
iş olanağını ve esnek çalışma zamanı seçeneğini

sunuyor” diyor Angel Georgiev.
İşe girme şansı daha
büyük olsa da açık eğitim şeklinde okuyanlar,
örgün eğitim görenlerin
sahip olduğu bazı avantajlardan yoksundur. Ne

Bulgaristan, tarım için öngörülen
200 milyon avroyu kaybediyor
Bulgaristan Avrupa
Birliği’nin mali yardımı
kapsamında sağlanan
finansların yavaş alımı için büyük miktarda
para kaybediyor. Kırsal Kesimlerin Gelişimi
Programı’nın ayrı ayrı
tedbirlerine ilgi olmaması ve ağır prosedürler yüzünden tarım
üreticilerine 200 milyon
avroya yakın bir para
erişmeyecek.
Avrupa Birliği Fon
Kaynaklarının yönetiminden sorumlu Bakan
Tomislav Donçev’in
ekibi geçen yılsonunda
operasyonel programlarının gerçekleştirilmesi hakkında elde ettiği güncel verileri 2013
yılında mali kaynaklar
kaybı olmasına ciddi
risk olduğunu gösteriyor.
Sadece 28 Aralık tarihinde yapılan ödemeleri içermeyen Avrupa
Komisyonu’na gönderilen tahminlere göre Kırsal Kesimlerin Gelişimi

performans gösteriyorlar. Onların işi, kesinlikle kolay değildir,. Ancak
yaptıkları iş, okudukları
bilim dalı ile alakalı ise
bu durum öğrenme sürecini kolaylaştırıyor, çünkü
böylece onlar uygulamalı bilgi ediniyorlar ” diyen
Angel Georgiev, tıp ve
hukuk okuyan öğrenciler arasında üniversiteye
devam ederken çalışmak
yaygın bir durum olduğunu da ekliyor.
Kırcaali Haber

Programı kapsamında
2007-2012 yılları döneminde AB fonlarından

alınan mali kaynakların
toplam miktarı 1.177
milyar avroya ulaşacak.
Aynı zamanda bu dönem için mali kaynaklar
alımına dair belirlenen
limit 1.411 milyar avro
veya 234 milyon avro
daha fazla. Alınmayan
paralar kaybediliyor ve
Bulgaristan’ın AB üyeliği için ödediği yıllık üc-

rete karşı AB tarafından
aldığı mali kaynakların
toplam pay tutarı da

azalıyor.
Mali kaynakların kaybedildiği Tarım ve Gıda
Bakanlığı tarafından da
bu durum açıklandı.
Bakanlıktan çevrenin
korunmasına yönelik tarımsal ekolojik tedbirler
üzere para alımı konusunda ciddi problemler
yaşandığını açıkladılar.
Fakat bu problemin ön-

ceki hükümetin geri kalışı yüzünden kaynaklandığını ileri sürdüler.
Para kaybetme riski
program kapsamında
ülkenin bir yılda belirli
finansmanları en geç
2 yıla kadar alabileceği
kuralından ileri geliyor.
"N+2” adı verilen bu mekanizma Bulgaristan’ın
2011 yılının sonunda 39
milyon avro kaybetmesine sebep oldu. Şimdi
ise daha ciddi bir risk
mevcut. Bu defa leva
karşılığı 500 milyonu
aşan 385 milyon avro
kaybedebiliriz.
Fa k a t d a h a s o n r a Tar ım ve G ıda
Bakanlığı’ndan Kırsal
Kesimlerin Gelişimi
Programı’ndan hızlı para alımına ilişkin
özel bir plan uygulandığını duyurdular. Bu
plan üzere bakanlık ve
Devlet Tarım Fonu’nun
birlikte çalışmalar yürüttükleri ortaya çıktı.
Kırcaali Haber

Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan
sonuçlara göre Bulgaristan nüfusu 7 milyondan
azalmış durumda. Özellikle geçtiğimiz yılki verilere
göre şu anda ülkede tamamen terk edilmiş 183 köy
bulunmakta. Prof. Trendafil Mitev BTV kanalında bu
konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mitev açıklamalarda Bulgaristan'ın problemlerle dolu olduğunu
belirtirken, Dünya Merkez Bankası verilerine göre
2050 yılında dünya nüfusunun 6 milyardan 9 milyara yükseleceği, yani %50 oranında artış olacağı
açıklandı. Bulgaristan nüfusunun ise yaklaşık %40
oranında azalacağı ve 4,5 milyon altına ineceği yönünde tahminler yapılıyor. Prof. Mitev'e göre
Bulgaristan'daki bu kötü gidişatın asıl nedeninin
gençlerin ülkede gelecekleri ile ilgili güvence sahibi
olamamalarının ve ülkedeki endüstriyel gerilemeden
kaynaklandığını vurguladı. Mitev yaptığı açıklamada
son yıllarda sadece ülkede Romanların sayısında
yükseliş gözlendiğini açıkladı. Mevcut sıkıntıların
giderilmesi için ilk olarak ülkedeki işsizlik sorununun çözülmesi gerekiyor. Ayrıca Bulgaristan'da yaşayan gençlere daha müsait iş imkanları sunulup
yurtdışına gitmelerinin önüne geçilmesi gerektiği
vurgulandı.

Yeniden devlete çalışıyoruz

1 Mayıs gününe kadar devlete çalışıyoruz. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü’nün (İPİ) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılında çalışan her Bulgaristan
vatandaşı 1 Mayıs gününe kadar bütçede öngörülen 27 milyar levalık gelirin elde edilmesi için
çalışacak. Ayrıca 1 ile 5 Mayıs arasında da bütçede öngörülen 1,1 milyar levalık açığı kapatmak
için çalışacağız.
Hıdrellez’den sonra kendimize çalışacağız
Yıllardan beri Atlas Okyanusu ötesindeki Kuzey Amerika adındaki kıtada – Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) devletin toplam vergi gelirinin
milli gelire orantılanmasıyla yıllardır hesaplanan
ve "Vergi Özgürlüğü Günü" olarak adlandıran gün
Bulgaristan için 1 Mayıs olarak hesaplandı. Ancak 1-5 Mayıs arasında devlet tüm çalışmalarını
iç borçlanma vasıtasıyla karşılayacağından ve bu
günler tüm vergi mükellefleri tarafından ödeneceğinden, kendimiz için 6 Mayıstan sonra çalışmaya
başlayacağız. Yani Özgürlük Günü 6 Mayıs…
İPİ uzmanlarının hesaplamalarına göre bir takvim günü başına, ülkedeki çalışanlar ortalama
233 milyon levalık üretim yapacaklarını hesapladılar. 27 milyar gelirin elde edilmesi için bu da
120 iş günü eder.
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Başkent Sofya’da Antika Eşya Pazarı
Başkent Sofya’nın en otantik yerlerinden biri olan antika
eşya pazarı, turistlerin ilgisini
çekmeyi sürdürüyor.
Şehrin merkezinde, Aleksandar Nevski Katedrali meydanında, Meçhul Asker Anıtı’nın hemen karşısında kurulan pazar,
geçmişten günümüze nostalji
yaşatırken, son yıllarda turistlerin en sevdiği uğrak yeri oldu.
Sloganı “Büyür, ancak yaşlanmaz” olan 5 bin yıllık şehrin göbeğindeki pazarda, eski para,
madalya, saat, kadeh, müzik
aletleri ve daha birçok eşya
bulmak mümkün.
Değeri ve orijinalliği şüpheli
eşyaların yanı sıra gerçek antikalar ve çeşitli tarihi dönemleri
simgeleyen eşyalar turistlerin
dikkatini çekiyor. Nazi döneminden kalan gamalı haçlı kadeh, madalya, dürbün, kask,
kılıç ve silahların yanında
Bulgaristan’da bu dönemi izleyen totaliter rejim sembollerini de görmek mümkün. Eski

Sovyetler Birliği veya eski Bulgar ordusu askerlerinin giydiği

Rus yapımı onlarca matruşkanın arasında ilginç bir kolek-

Satıcılar da kriz öncesi yaşadıkları bereket dönemlerini özlemle anarken, birçok sektörde
olduğu gibi burada da insanların alım gücünün azaldığının
hissedilebildiğini ifade ediyorlar.
Buna rağmen pazardan çok bir
açık hava müzesine benzeyen
otantik yer, turistlerin dikkatini
çekmeye devam ediyor.
Anadolu Ajansı

Milli atlet Tezcan Naimova,
Avrupa şampiyonu oldu
şapkalar, kullandığı kılıçlar veya
kahramanlık ödül olarak o dönemde verilen madalya ve kol
saatlerini de bulmak mümkün.
Pazarda kurulan bir tezgahta

siyon dikkati çekiyor. Gelmiş
geçmiş en ünlü dünya liderlerini
buluşturan bu köşede, üzerinde
Lenin, Stalin, Gorbaçov, Merkel
ve Sarkozy gibi isimlerin portre-

TÜRKİYE BURSLARI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2013

Türkiye’de burslu yüksek lisans ve doktora eğitimi almak
i steye n ö ğ renciler için
burs fırsatı!
Dünyanın
her ülkesinden başarılı
binlerce öğrenciyi burs
imkânlarıyla
Türkiye’nin
en kaliteli
üniversitelerinde yüksek lisans
ve do k to raya davet
ediyoruz.
Türkiye’nin dünya standartlarına sahip üniversitelerinde
İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, İletişim, İlahiyat,
Ziraat, Eğitim ve Mimarlık Fakültelerinde eğitim alabilirsiniz.
Detaylı Bilgi için Türkiye Bursları internet Sayfasını ziyaret
edin: www.trscholarships.org
Kimler Başvurabilir?
•Türkiye’deki lisans eğitimi
veren kurumlara denk eğitim

leri bulunuyor. Diğer bir matruşkanın üzerinde Mustafa Kemal
Atatürk’ün portresini görmek
mümkün. Satıcı, matruşkaların
her birini, 40 levadan (20 avro)
sattığını söylüyor.
Kimi eşyalara şüpheyle yaklaşan turistler, bir yandan pazarlık yaparken diğer yandan
seçtikleri antikanın orijinalliği
konusunda satıcılarla uzun
uzun tartışıyor.

kurumlarından mezun ya da
başvurduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durum-

da olanlar;
•Yabancı ülke vatandaşları;
•Belirlenen başarı kriterlerinin
birinden en az % 80 oranında
başarıya sahip olanlar.
Başvuru Belgeleri Nelerdir?
•Başvuru formu (www.turkiyeburslari.org - www.trscholarships.org)
•Adayın eğitiminde son sınıfta
olduğunu gösterir belge ya da
diploma örneği

•Adayın okulda aldığı dersleri
ve notlarını gösteren eğitim kurumundan onaylı transkript
•Geçerli bir kimlik belgesinin
örneği (pasaport, nüfus cüzdanı vb.)
•1 adet vesikalık fotoğraf
Burs Neleri Kapsıyor?
•Ücretsiz Üniversite Eğitimi
•Ücretsiz Sağlık Hizmetleri
•Aylık Burs Ücreti
•Ücretsiz Yurt
•Ücretsiz Türkçe Eğitimi
•Türkiye’ye İlk Geliş Ve Eğitimden Sonra Gidiş Uçak Bileti
Nasıl Başvuru Yapılır?
www.turkiyeburslari.org ve
www.trscholarships.org internet
adresleri aracılığıyla başvurularınız yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar, öncelikle kullanıcı adı ve
şifrelerini alarak yeni başvuru
hesabı oluşturacaklar, sisteme
bu hesapla giriş yaparak başvuru formunu dolduracaklar ve
istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayacaklardır.

Bulgaristan’ın Türk asıllı
milli atleti Tezcan Naimova,
32. Avrupa Salon Atletizm
Şampiyonası’nda altın mad a l ya k a z a n dı.
İsveç’in Göteborg
kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Naimova, 60
metre düz koşuda
7,10 saniye rekor
elde ederek birinci
oldu. Finale erişen
diğer Bulgaristan
temsilcisi İvet Lalova ise birkaç saniye ile bronz madalyayı kaybederek
dördüncü oldu.
Tezcan Naimova, 1 Mayıs
1987 yılında Pırvomay’da
dünyaya geldi. 10 yaşında atletizm antrenmanlarına başladı. 2005 spor sezonunda
Bulgaristan’da 100 ve 200
metrede şampiyon oldu. Naimova, 2006 yılında Pekin’de
düzenlenen Atletizm Gençler

Dünya Şampiyonası’nda bayanlarda 100 ve 200 metrede
altın madalyaları aldı. Aynı yıl
düzenlenen Balkan Atletizm

Şampiyonası’nda 60 metrede 7,13’lük derecesiyle dünya
sıralamasında zirveye çıktı.
2007 yılında Balkan Atletizm
Şampiyonası’nda 200 ve 100
metrede altın madalyaları kazandı. 2011 yılında Beşiktaş
Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Kırcaali Haber

Kırcaali Haber

Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET; Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali; Muhabirler: Resmiye Mümün; Fevzi Ehliman, Nilgün Ahmet; Sofya Temsilcisi
İsmail Köseömer.; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı; Ofis tel.: 0361/ 52 715; GSM: 0878 70 19 67; e-mail: kircaalihaber@gmail.com
Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bulvarı, No 53, Kat. 2, ofis No 10. Abone Katalog No: 2454
Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕД ; Зам. гл. редактор: Дурхан Али ; Репортери: Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед; Кореспонденти: София - Исмаил Кьосеюмер,
Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10

Шумен - Февзи Ехлиман, Гърция - Ибрахим Балталъ.

Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД» гр. Кърджали ; Каталожен № 2454 ;

ISSN 1313 - 6925

