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HÖH Kırcaali Mil etvekili Aday Adayları Belirlendi
Resmiye MÜMÜN

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali
İl Teşkilatı yaptığı oturumunda, HÖH Merkez
Seçim Kurulu’na onay
için sunulacak Kırcaali
seçim bölgesi milletvekili aday adayları belli
oldu. Tüm ilçe ve yerel
teşkilatlar listede birinci ve ikinci yere HÖH
Onursal Başkanı Ahmet Doğan ve Genel
Başkan Lütfi Mestan’ı
aday gösterdiler. Kırcaali, Cebel ve Ardino
ilçe teşkilatları üçüncü yere Saliha Emin’i
aday olarak gösterdiler. İldeki diğer ilçe

teşkilatlarından milletvekili aday adayları
olarak, Momçilgrad’tan
eski Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah, Krumovgrad’tan
Metin Bayramali,
Çernooçene’den Remzi
Osman ve Kirkovo’dan
Yerel Meclis Başkanı Şinasi Süleymanov
gösterilmiştir. İlk üç sıradaki Sayın Doğan,
Sayın Mestan ve Sayın
Emin’in dışında milletvekili aday adayları
alfabetik sıraya göre
HÖH Merkez Seçim
Kurulu’na sunulacak.
Kırcaali ilçe teşkilatının
diğer milletvekili aday
adayları Musa Seidah-

med ve Ayhan Etem,
Krumovgrad’ın Abidin
Hacımehmet ve Saliha
Emin, Cebel’in Ceyhan İbramov ve Necmi
Ali, Momçilgrad’ın Erol
Mehmet ve Mukaddes

Nalbant. Çernooçene
İlçe Teşkilatı Ahmet
Doğan, Lütfi Mestan
ve Remzi Osman’ın
dışında aday göstermemiştir. Kirkovo İlçe
Teşkilatı, Necmi Ali ve

koalisyonların, girişim
komitelerinin, aday-

ların ve savunucuların seçim toplantıları
sırasında ve medya
aracılığıyla, sözlü ve
yazılı olarak ifade özgürlükleri bulunuyor.
Seçim toplantıları halka açık olacak.
Toplantıların düzeninden organizatörler ve
İçişleri Bakanlığı’nın
kurumları sorumluluk
taşıyor.

Saliha Emin’i, Ardino
Teşkilatı ise Mehmet
Aliev ve Necmi Ali’yi
aday gösteriyor.
Bu arada Ardino İlçe
Teşkilatı’nın en çok
oyla Belediye Başkanı Resmi Murat’ı
aday gösterdiği, fakat
partinin Belediye başkanlarının milletvekili
aday adayları olmamaları çağrısına uyarak,
adaylıktan vazgeçti.
Kırcaali Seçim Bölgesi için HÖH milletvekili
aday adayları listesinde

birden fazla ilçe teşkilatı tarafından aday
gösterilen Raif Mustafa, Mustafa Ahmet’in
ve ayrıca Fahri İdriz,
Cem Bayraktar, Yaşar
Şaban, Yosif Vasilev,
Ünal Tasim ve Samet
Hasan’ın da yer aldığı
anlaşıldı.
8 Nisan 2013 tarihine kadar HÖH Merkez
Seçim Kurulu milletvekili aday adayları listesi konusunda kararını
açıklayacak.

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Seçim kampanyası sadece Bulgarca yapılacak

Merkez Seçim Kurulu (MSK), seçim kampanyasının 12 Nisan
2013 tarihinde başlamasını ve 10 Mayıs
2013 tarihinde kapanmasını kararlaştırdı.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH)
yaptığı sayısız girişime rağmen, seçim
kampanyası sadece
Bulgarca olarak yürü-

tülecek. Vatandaşların, siyasi partilerin,

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

03 Nisan 2013

Dr. Sabri ALAGÖZ

Geçen sayıdan devam
Birinci Dünya Savaşı’nda
etkinliklerini sürdüren ve
daha sonra İçişleri Bakanlığına atanmış olan
Talat Paşa ile aynı okulda
bulunduklarından da söz
edilmektedir. Müstakbel
bir bakanla birlikte okumak, batı dili öğrenmek o
zamanlarda ancak İstanbul gibi şehirlerde mümkündür. Sözün kısası,
gençlik yıllarını İstanbul,
Bursa, Edirne gibi büyük
şehirlerde geçmiştir. Hatta şair Ferhat’ın subay olduğunu da iddia edenler
vardır. Rus-Türk Savaşı
(1877-1878) arifesinde
şair Haskovo şehrinde oturmaktadır. Orada
memur olarak geçimini
sağlamaktadır. Bulgar
dilini mükemmel olarak
öğrenmiştir, zaten Fransızcası da vardır. Bulgar
ahalisi arasında da itibar
sahibi olmuştur. Haskovo
Ferhat’ın talihine çözüm
getiren bir yer olmuştur.
Gönlünü esir eden Rahime adındaki kızı burada
bulur, evlenirler ve hayatlarının elli yılını bir yastıkta geçirirler, dünyanın
mutluluklarını olduğu gibi,
mutsuzluklarını da birlikte
yaşamış ve paylaşmışlardır.
Ferhat’ın namuslu bir insan olarak yaşamak arzusu, memur olarak rüşvete
el avuç açmaması bazı
çevrelerin asla hoşuna
gitmemiştir. O yüzünden
de sürekli bir yerde yurt
edinememiş, mekan tutamamıştır. Gezip dolaşmış,
yine doğup büyüdüğü,
dünyaya göz açtığı köyüne ve Kırcaali’ye dönmüştür. Ailenin Hüsnü adında
bir oğlu, Adviye adında bir
kızı olmuştur.
Her iki evladın da kaderi
son derece acıklıdır. Hüsnü, torunlarının verdikleri
bilgilere göre, sekiz dil
bilmektedir, subaydır, fakat kaderi gülmemiştir.
Hayat arkadaşını doğduğu Hasımlar köyünden
seçer. Fatma adında bir
kızla evlenir. Tahminlere göre, Ferhat ailesinin
Hasımlara yeniden gelip
yerleşmesi 1885 yılından
sonra olmuştur, çünkü
Kırcaali eyaleti yeniden
Türkiye’ye bağlanmıştır.
Toplumsal hayatta yenilikleri araştıran Hüsnü
de babası gibi, namus
ve adaletseverliliğinin üs-
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Kurtar Vatanı Paşam
tüne toz kondurmamak
niyetindedir. Güçlü ve
savaşçı bir ruha sahiptir.
Kırcaali’nin merkezinde
bulunan bugünkü Ayşe
Molla Çeşmesi önünde
bir kızı rezil rüsva etmek
niyetine giren bir yobazı
koldan, bacaktan eder.
Mahkemelik olur. Torunlarına göre, onları tutuklayan polis atıyla, Hüsnü
ise yaya İstanbul’a yola
çıkarlar. Arkadan Ferhat
Ağa iki atla yetişir, polis
ceza olarak Hüsnü’nün
ata binmesine izin vermez, yaya yürümesini
ister. Çıkan kavgada polis hayatından olur. Canlı
kaynaklara göre, Hüsnü
bu olaydan 50 lira ceza
ile kurtulmuştur. Diğer bir
rivayete göre 1908 İkinci
Meşrutiyetten sonra genel aftan yararlanarak
cezaevinden kurtulur.
1912 yılında Balkan Savaşı patlak verir. Yerli ahalinin bir kısmı göç eder, bir
kısmı da yaşamını Rodop
Ana’nın bağrında sürdürür. Ferhat Ağa’nın oğlu
subay olmasına rağmen,
Türkiye’nin Birinci Dünya
Savaşı’na katılmamasından yanadır. Doktorlardan hastalık raporu alır,
ordudan serbest bırakılır.
Fakat onu tedavi eden hekim cepheye gidince diğer
doktorlar tedavisinde hata
eder, Hüsnü genç yaşta
hayatından olur. Eşi Fatma kardeşi Halil İbrahim
Kınalı tarafından 72 lira
karşılığında Uzunköprü Gülümcine - Kırcaali yoluyla Hasımlar’a getirilir.
Zehra, Hayriye ve Zekiye de beraberindedirler.
Kınalı üç kızkardeşi üç
sınırdan kaçak geçirmiştir. Söz arası Bulgaristan
Türkü’nün bugünkü haline
benzer bir durum hakimdir
o dönemde. Yıl 1918’dir…
Şair Ferhat’ın talihi karadan karadır. Kızı Adviye
de Arda’da kilim yıkarken
boğulur. Bütün talihsizlikler şair Ferhat’ı baştan
eder. Sanat duyarlılığını,
kederini, gözyaşlarını
kimselere hissettirmeden,
içine akıtarak kırık duyarlılıkla kendini teselli ve
tedaviye çalışmıştır. Bir
yere kadar başarılı olsa
da, eşi Rahmiye talihin
bu tür baskılarına dayanamaz, felç olur, aklını
bozar.
Bütün bunlara rağmen
Ferhat Ağa ülkedeki durumu da, dünya olaylarını da gözden kaçırmaz.
Öğretmen ve ormancı
görevinde bulunduğu dönemlerde hayatın bütün
çirkefliğine rağmen mer-

dane açıdan sabırlıdır.
Köydeşleri ona son derece saygılıdırlar. Aleksandır Stamboliyski’nin
iktidara geldiği Çif tçi
Halk Birliği hükümeti döneminde Çiflik köyünde
köy muhtarıdır. Yani 80
yaşlarında dahi toplumda
çalışmalardan vazgeçmiş
değildir.
Şair Ferhat Bulgar Ko-

gazetesinde basılan “Komünist Destanı” ya herhangi birinin siparişi üzere
yazılmış, ya da kitlelerin
durumu zamanla düzelir
ümidiyle kaleme alınmıştır. Muhtarlıktan da istifasının nedenleri açıklık
kazanmamıştır. 1924 yılına kadar, yani 9 Haziran
faşist darbesinden sonra
da köyünde kalmıştır. Eşi

münist Partisi yerli yönetmenleriyle yakından
tanış-buluş olmasına rağmen, onun bu partiye üye
olduğuna dair sözlü ve
yazılı tek bir belge yoktur.
Kiril Popgeorgiev, Yordan
Yordanov, Mustafa Müslümov gibi araştırmacılar
da bu fikirdedirler. Öyle
ki, kaleme aldığı ve “Ziya”

Rahmiye’nin ölümünden
sonra Kırcaali’de torunlarının yanına sığınır. Bazı
varsayımlara göre fakirlik,
yokluk içinde yaşamını
yitirmiştir. Halbuki bugün
sağ olan ve Kırcaali şehrinde “Mladost” 2 apartmanında oturan torunu
Zehra: “Benim yanımda,
Arda boyunda bulunan

iki katlı evimizde Allah’ın
rahmetine kavuştu” görüşünü savunmaktadır.
Şair Ferhat’ı kitleler ne
kadar çok sayarlarsa,
dindar yobazlar ondan
o kadar çok hoşlaş mazlar. Onun kah Tatar
asıllı doktor Eneliev’in
yanında sağlık memuru,
kah “Fernandes” Tütün
Kantorası müdürü Gavril
Karaoğlanov’un yanında
tercüman olarak çalıştığı
da rivayet edilmektedir.
Ferhat Ağa uzun boylu,
zayıf ve biraz kambur yapısıyla, yaşının ilerlemiş
olmasına rağmen, devinimli oluşuyla ilgi odağı
olmuştur. Tüm varlığını
adadığı Mustafa Kemal
Paşa’yı taklit etse gerek,
başında daima kalpak,
sırtında aba potur yerine
pantolon ve setre (ceket)
bulundurmuştur.
Şair her zaman, her yerde gençliğin dikkatini de
üzerine toplamıştır. Gençler onun kişiliğine ve şiir
dünyasına saygılı olmuşlardır.
Tahminlerimize göre,
“Komünist Destanı”nda
da anlattığı gibi zenginler
fakirlere karşı eziyet aracı
olmuş, hatta onları gece
gündüz çalıştırıp sonunda
hainlikle ayakaltı etmekten zevk duymuşlardır.
O yüzden de mağdurları,
hor görülenleri elele verip kardeş olmaya davet
etmektedir.
Şair Ferhat’ın aniden
şair olduğu, şiir yazmaya
başladığı iddia edilemez.
Onun “Vatan ve Mustafa Kemal Paşa Destanı”
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rastlantı bir sayıklama
değildir. Bilakis o, zekası
keskin, kalemi deneyimli,
ifadesini ayarlamasını, şiire özgü sır ve simgeleri
yerinde kullanmasını bilen bir sanatkar kişiliğine
sahiptir. Onun bu değerli
yapıtı 20 Ağustos 1922
tarihinde Kırcaali “Arda”
matbaasında basılmıştır.
“Vatan Destanı”, “Mustafa Kemal Paşa Destanı”,
“Harb-i Ummi Destanı” ve
“Cehalet Destanı” başlıklarında dört eseri içermektedir. Bu eseri (küçük
kitabı) Yüksek İslam Enstitüsü öğrencilerimizden
Ahmet Mollahasan’ın yardımıyla Kırcaali’ye bağlı
Sofiytsi (Ahmet Sipahi)
köyü imamı Hafız Osman’dan sağladık.
On dört dörtlükten oluşan “ Must afa Kemal
Paşa Destanı”nın ana
motif i insanın Adem
A leyhisselam’dan bu
ya n a , d o ğ u p m e z a ra kadar onun mekanı
VATAN’dır. Vatan zengin,
fakir farkı yapmaz, onun
değerini bilene vatandır,
mekanıdır. Şairini yürek
acılarını, evlatsız kalma acıları, yaşının yetmiş altı olup yakında bir
ağaç misali budanacağı
düşünceleri son derece
etkileyicidir. Çoğunluk
tarafından bilinen “Bülbül Hikayesi”nden neşet
etmesi şiire bir sadelik,
inandırıcılık, halkçılık kazandırmaktadır. Bu motifi
çok kişi eserlerine sokmuştur, ama şair Ferhat
kadar başarılı olamamışlardır. Sahalarda dolaşıp
nihayet bir dikene konan
bülbül vatan olarak ancak dikeni yeğelemiş, onu
seçmiştir.
Devamı gelecek sayıda

Prof. Dr. İbrahim Tatarlı, hayatını kaybetti
1925 yılında Nikopol
kentinde dünyaya gelen Bulgaristan’da seçkin Türk aydınlarından
Prof. Dr. İbrahim Tatarlı
24 Mart 2013 tarihinde
Sofya’da hayata gözlerini yumdu.
Prof. Dr. Tat ar lı,
Bulgaristan’da sayılı
Türk profesörlerinden
biri. Profesör, bütün
hayatını kitap yazmaya adadı. Sof ya
Üniversitesi’nde gördüğü eğitimden sonra
gazetecilikle uğraşıyor,
daha sonra aynı yüksek
okulda ve Bulgaristan
Bilimler Akademisi’nde
(BAN) akademik faaliyetlerde bulunuyor.
1989 yılından sonra

yürüttüğü bilimsel çalışmaların yanı sıra
uzman ve milletvekili

olarak siyasette de yer
alıyor.
Dünyaca ünlü Prof.
Dr. İbrahim Tatarlı, 15
yıldan fazla Sofya Yük-

sek İslam Enstitüsü’nde
İslami Türk Edebiyatı
hocalığı yaptı. Üstelik akademik
eğitim kur u mu olarak ün
kazanmasına
katkıda bulundu. Prof. Dr.
Tatarlı’nın Türkçe, Bulgarca,
Rusça, Fransızca ve başka dillerde basılmış onlarca
kitabı ve başka
yayınlanan yazıları var. Onların arasında,
“ Bul gar ist an’da
Tü r k F o l k l o r u v e
Edebiyatı’nın Bazı Özellikleri”, “Bulgaristan’da

Türk Dini Yapılar ve
K it abeler ”, “ Dünya
Edebiyatı Bağlamında Türk Edebiyatı”,
“Yeni ve En Yeni Türk
Edebiyatı’nda Sanat
Yöntemleri ve Edebi
Akımlar”, “Celaleddin
Rumi Mevlana”, “Nasreddin Hoca”, “İnsan,
Ulus ve Azınlıklar Hakları”, “Bulgaristan’da
Türk Kültürünün Sorunları – Etütler, Yazılar, Konuşmalar” adlı
kitapları bulunuyor.
Prof. Dr. İbrahim Tatarlı 26 Mart’ta yapılan
cenaze merasiminden
sonra Sofya Merkez
Mezarlığı Türk parselinde toprağa verildi.
Kırcaali Haber
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Kirkovo’da “BUKET 2013” müsabakalarına büyük ilgi
Kirkovo Belediyesinde
23.03.2013 tarihinde
HÖH Onursal Başkanı
Dr. Ahmet Doğan’ın himayesi altında düzenlenen “Buket 2013” - Bulgaristan Gülümsüyor,
Kültür ve Etnik Hoşgörü
yarışmaları düzenlendi.
Yarışmalara farklı kültür
ve etnik gruplardan katılımcı oldu.
Güzel bir organizasyon içinde ve güneşli bir
havada geçen müsabakaya birçok vatandaş
seyirci olarak katıldı. Bu
değerli ve anlamlı günde saygıdeğer misafirlerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Kirkovo Hak
ve Özgürlükler Hareketi
İlçe Başkanı Dr. Fırıncı,
Belediye Başkanı sayın
müh. Sali Ramadan,
Belediye Meclis Başkanı Şinasi Süleyman,
Kırcaali BUKET yarışmalarının il koordinatörü Necmi Mümün,
birçok yerel muhtar ve
veliler yarışmaları keyifle izledi.

Benkovski anaokulunun “Uğur Böcekleri”
oynadıkları danslar ile
kendi yaş grubunda birinciliği elde ettiler.
Sahne sanatlarında
yoğun gösteri vardı.

köyünün koro grubu birinciliyi elde etti, ikinciliği ise Drangovo koro
grubu aldı.
Bireysel şarki katılımcılarından birinciliği
Dobromirtsi köyünden

köyünden 12 yaşında Ahmet Metin Arda
Boyları ve Göçmen Kızı
halk türkülerini söyledi.
Sahne gösterilerinde
şiir şöleni yaşandı. İki
birinci yeri Benkovski

Yerel folklorumuzu
kapsayan gruplar sahnede yer aldı. Tipik Rodop türküleriyle Tihomir

14 yaşındaki Yordan
Manev Mome mome
türküsü ile aldı. İkinci
yeri kazanan Fotinovo

ve Fotinovo çocukları
aldı. Fotinovo okulundan 5. sınıf öğrencisi
Melike Sokak Çocukla-

Gülümsemelerde ve
etnik toplumların kültüründe ve de hoşgörüde Bulgaristan (Buket
2013) adı altında yapılan sanat, dil ve kültür
Ulusal yarışmasının
Momçilgrad (Mestanlı) belediye ayağı tamamlandı. Çekişmeli
ve heyecan dolu geçen
yarışmada şu sonuçlar
çıktı.
Sahne sanatları sınavı
Halkoyunları kolunda
Türk Kültür, Sanat ve
Etkileşim Derneği çatısı
altında etkinlik yürüten
“Rodop Esintileri” Özgün Türk Halkoyunları
Kız Topluluğu birinci
olurken, ikinci Raven
köyü Zvezden mig
(Şöhret anı) topluluğu
ve üçüncü de Momçilgrad Halk Kültür Evi
çatısı altında çalışmalar
yapan Arlekin dans topluluğu.
Tiyatro dalındaki müsabakada köy kumpanyaları kentlilere taş çıkarttı. Birinci Raven’den
Zora (Şafak), ikinci

Nanovitsa Neşeli Aile
ve üçüncü de Svezdel
köyü Zvezda (Yıldız)
kumpanyası kaldı. Bu
gençler bölgenin gül-

çe okutulan ve öğretilen iki okul rakiplerini
açık ara geride bıraktı.
Şiir ve düzyazı dalında
birincilik ve üçüncülük

dürülü temaşalara ne
kadar hasret kaldığını
gösterdiler.
Sanat sınıfında söyledikler şarkı ve türkülerle
şu sıralama oluştu: Birinci Rositsa Rayçeva,
ikinci Şenay ve Ahmet
ikilisi kalırken, üçüncü
de Nanovitsa Nikola
Vaptsarov Halk Kültür
Evi ses takımı oldu.
Türk Dili ve Edebiyatı sınıfında belediyede
en yoğun olarak Türk-

Mestanlı İlahiyat Lisesi
öğrencilerinin olurken
aralarına ikinci olarak
Nanovitsa Sv. Sv. Kiril
ve Metodiy Ortaokulu
öğrencileri girdi.
Yarışmaya katılan bir
genç haber.bg önünde, ”Bu dalda rekabetin az oluşu velilerin ve
toplumun Türkçeye ne
kadar önem verdiklerinin en acı ve belirgin
örneğidir” dedi ve Anadili Türkçe olan herkesi

diline sahip çıkmaya
davet etti.
Fotoğrafçılık yarışmasında son dönemde
ilginç ve başarılı çalışmalara imza atan İbrahim Birol Köseömer
birinci oldu.
Yemek dalında Sv.
Sv.Kiril ve Metodiy Turizm ve Gıda Sanayi
Meslek Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu
Sladko i soleno ot Rodopite (Rodoplardan
tuzlular ve tatlılar) aşçı
kümesi birinci oldu.
“Buket 2013” etkinliği
HÖH Onursal Başkanı
Dr. Ahmet Doğan himayesi altında yapılıyor. Yarışmanın başında Stanişev hükümeti
Milli Eğitim eski bakan
yardımcısı Mukaddes
Nalbant var.
Burada dereceye girenler Nisan ayında
Kırcaali’de yapılacak
bölgesel yarışmada diğer altı belediye temsilcileri ile bölgeyi Ulusal
yarışmada temsil etmek için ter dökecekler.
haber.bg

“Buket 2013” Yarışmasının Mestanlı galipleri belli oldu

rı şiiri, Benkovski köyü
okulundan Ece İstiklal
Marşı ile birinciliği elde
ettiler. İkinci yeri alan
öğrenciler Fotinovo’dan
Meltem Dost Musun,
Benkovski’den Elif ise
Sol Yanım Acıyor Anne
şiirlerini okudular.
Ayrıca Türk Dili ve
Edebiyatı kategorisinde
düzenlenen sınava Benkovski ve Fotinovo’dan
öğrenciler katıldı. Birinci yeri Benkovski Okulu
kazandı.
Bütün katılımcılara
moral desteği olarak
hediyeler verildi. Birinci
yeri kazanan öğrenciler
80 leva ve takdirname
ödülü alırken, ikinci yeri
alanlara ödül olarak 40
leva verildi.
Benkovski’nin yerel
halkı güzel havayı fırsat
bulup, gösterilere akın
etti, bölge köyleri ve
belediyenin her çapından katılımcı ve seyirci

vardı.
Okuma evinin önünde
bir bayram havası esti.
İnanıyoruz ki, bu tür
faaliyetler geleneklerimizi ve gençlerimizin
bilinçlendirilmesinde
büyük rol alacaktır. Hedef 2014 yılında daha
yoğun ilgi ve katılımcıya
ulaşmak, özelikle dans,
resim, fotoğrafçılık, eski
el sanatları ve uygulama sanatlar, mutfak
gelenekler i. Çünkü
Rodplar’ın Orfey’i vardır, Rodopların Arda’sı
vardır, Rodoplar’ın Türk
baklavası meşhurdur.
Katılımcılar HÖH
Onursal Başkanın Ahmet Doğan’a, HÖH
Genel başkanı Lütfi
Mestan’a ve Kirkovo
HÖH İlçe Teşkilatı başkanı Dr. Fırıncı’ya teşekkür ve şükranlarını
sundular.
Zekiye HASAN

Ko r m a n İs m a ilov,
Kırcaali’den HŞHP
milletvekili adayı
Kasim Dal’ın kurduğu Hürriyet ve Şeref Halk
Partisi’nin (NPSD) 12 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak
erken Parlamento seçimleri için NDSV partisi ile koalisyona girdiği bildirildi. Yeni parti koalisyonu kamuya
önümüzdeki haftanın başında tanıtılacak. O zamana
kadar Stefan Liçev’in başkanlığıındaki Tarım Halk Birliği (ZNS) partisinin de onlara katılmasıyla üçlü koalisyon kurulabilir.

Simeon Sakskoburgotski’nin kurduğu NDSV partisinin milletvekili adayı listelerinin yarısında Kasim Dal’ın
adamlarının başında olmalarını ve koalisyonun adında
da “Hürriyet ve Şeref” sözcüklerinin yer almasına razı
oldukları açıklandı. NPSD, 2012 yılının sonuna doğru kuruldu. Parti başkanlığına Kasim Dal’ın Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) ihraç edilmesinden
sonra partiyi terkeden Korman İsmailov getirildi.
Gelecek seçimlerde Korman İsmailov’un Kırcaali
bölgesi için milletvekili adayları listesinin başında olacağı duyuruldu.
İlk önce NPSD partisi, Demokratik Güçler Birliği
(SDS) ile koalisyon için müzakereler yürüttü, fakat
anlaşmaya varılamadı.
KH
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Türkiye, Bulgaristan İle Kültür Varlıkları
Kaçakçılığında İşbirliği Yapacak
Türkiye ile Bulgaristan
topraklarından yasa dışı
biçimde çıkarılan kültür
varlıklarının yasa dışı ithali, ihracı ve mülkiyet
devrinin önlenmesi ve
yasaklanmasını desteklemek; bu varlıkları köken ülkeye iade etmek ve
göndermek için işbirliği
yapacak.
“Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Bulgaristan
Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Kültür Varlığının
Yasa Dışı İthal, İhraç ve
Mülkiyet Devrinin Yasaklanması ve Önlenmesine
İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar”
Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kültür
varlıklarının çalınması, kaçak arkeolojik kazı yoluyla elde edilmesi ve yasa
dışı ithali, ihracı, mülkiyet
devrinin insanlığın kültürel mirası üzerinde büyük

bir tehdit oluşturduğu ve
her iki tarafça bunun kanunsuz olarak kabul edilmesi dolayısıyla taraflar,
topraklarından yasa dışı
biçimde çıkarılan kültür

varlıklarının yasadışı ithali
ve ihracı ve mülkiyet devrinin önlenmesi ve yasaklanmasını desteklemek;
bu varlıkları köken ülkeye
iade etmek ve göndermek

için işbirliği yapacak.
Taraflar, kökeni belli olmayan taşınır kültür varlığının topraklarına ve
diğer devletlere yasa dışı
ithalini ve ihracını önle-

mek amacıyla gümrük kapılarında gerekli tedbirleri
alacak. Kültür varlıklarının
yasa dışı ithal ve ihracının
tespit edilmesi durumunda taraflar, ilgili gümrük
makamları veya yetkili
diğer makamlar yoluyla,
bu anlaşmada belirtilen,
kültür varlığının ait olabileceği taraf makamlarını
bilgilendirecek. Taraflar
yasa dışı ithal, ihraç ve
mülkiyet devrine maruz
kalan kültür varlığının
tespiti halinde bunlara
el koyacak ve mümkün
olan en kısa sürede diğer tarafa bilgi iletecek.
Taraflar el konulan kültür
varlığının fotoğrafları ile
belli davalarla ilgili belgeleri birbirlerine iletecek.
Yasa dışı ithal, ihraç ve
mülkiyet devrine maruz
kalan kültür varlığı gerekli
yasal sürecin tamamlanmasından sonra ait olduğu tarafa iade edilecek.
Taraflar, kültür varlığının

yasa dışı ithali, ihracı ve
mülkiyet devri sürecinde
ciddi olarak şüphelenilen
ve aşikar olan şahısların
kendi ülkelerine girişlerini
ve çıkışlarını gözetim altına alacak.
Taraflar, kültür varlığının
çalınması, yasa dışı ithalinin ve ihracının ve mülkiyet devrinin engellenmesi alanlarında, özellikle
kültür varlığının güvenliği
yönetimi, kültür varlığının
ithal ve ihraç yönetimi, iç
mevzuatın uyarlanması,
bilgi toplanması ve uluslararası konularda işbirliği
yapacaklar, bu alanlarda
personel değişimi ve eğitimine yönelik programlar
hazırlayacak. Anlaşma,
Tarafların Anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için
iç yasal prosedürlerinin
sonuçlandığına dair son
notanın alındığı tarihte
yürürlüğe girecek.
ANKA

Geçici hükümet, en riskli gruplara destek Momçilgrad Belediyesi,
sağlamak için finansmanlar bulmaya çalışıyor Temizlik Haftası ilan etti
Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanı Deyana Kostadinova özel bir televizyon
kanalında, “Geçici hükümet şu anda devletin
nasıl kaynaklara sahip
olduğunu analize ediyor.
Hükümetin geçen oturumunda duyurulan işsiz, engelli çocuk ve 10
levaya kadar daha yüksek gelirden ötürü enerji yardımı almayanları
kapsayan üç riskli gruba
tam olarak ne miktarda
destek sağlanacağının
belirlenmesi için yapılıyor” diye yorum yaptı.
Kostadinova, “Her bakanın ödevi görev alanındaki durumu analize
edip, kurumların normal
faaliyeti engellenmeden
nereden mali kaynaklar
bulunacağına karar vermesidir” diye izah etti.
Kostadinova, fakirlerin
gelirlerinin artması için
borç alma konusunda
müzakereler yapıldığını
inkar ederek, bunun kanuni bakımdan mümkün
olmayacağını ve ülkemi-

zi olumsuz etkileyeceğini
söyledi.
Bakanın ifadesine göre
2013 Yılı Bütçesi, önceki hükümetin önerdiği ve
Halk Meclisi tarafından
onaylandığı şeklinde
icra edilebilir. Kostadi-

olduğu anlaşılınca dağıtılacak olan paraların
miktarı da belirlenecek”
diye kaydetti. Kostadinova, bu paraların kimlere
verileceğini de söyledi.
Topluma faydalı olabilmeleri için işsizlere is-

Deyana Kostadinova
nova, şu anda bütçeye
yapılan gelirin gerçekten düşük olduğunu, fakat vergilerin toplandığı
ayların hala gelmediğini
yorumladı.
Bakan, “Geçici hükümetin sosyal önlemler
almak için ne miktarda
f inansmanlara sahip

tihdam programları sağlanacağı anlaşıldı.
Gelir eşiğinden 10 levaya kadar fazla geliri olan
ailelere, bir kereliğine kış
mevsimi için enerji yardımı ödenecek. Üçüncü
riskli grup engelli çocuklardır. Onlara da bir kereliğine yaklaşık 60 leva ol-

ması tahmin edilen mali
destek sağlanacak.
Sosyal önlemler
Üçlü İşbirliği Ulusal
Konseyi’nde görüşülecek. İlk defa oturum
Bakanlar Kurulu’nun
internet sitesinde online yayınlanacak. Görüşmede sendikacıların asgari işçi ücretinin
yükseltilmesi önerisi ele
alınacak.
Kostadinova, bu fikri
desteklemediğini itiraf
etti. Bakan, işçilerin
büyük bir bölümünün
gerçekte asgari ücret
üzerinden yatan sigorta
primlerine göre aylık ücret miktarını eline almadıklarını düşünüyor.
Kostadinova, hiçbir zaman Bakan olmayı hayal etmediğini itiraf etti.
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’in kendisine
bu teklifi yaparken ona
güvendiğini söyleyince
ülkenin durumuna göre
sorumlu davranmak
zorunda kaldığını ifade
etti.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, 5-13 Nisan 2013
tarihlerini Temizlik Haftası olarak ilan etti.
Belediye’nin daha temiz ve şirin olması için
vatandaş, firma, kurum, okul ve toplum
merkezlerindeki çocukların kampanyaya
katılmaları çağrısında bulunuldu.
Temizlik esnasında toplanmış çöp çuvalları
belediye tarafından taşınacak. Belediye
yönetiminden, vatandaşların duyarlı olmaları
ve aktif olarak kampanyaya katılmaları ümit
ediliyor.

Avrupa Parlamentosu, tütün
sübvansiyonlarını onayladı
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin
(AB) yeni 2014-2020
program döneminde
de tütün üreticilerine
sübvansiyonlar sağlanmasını onayladı.
2014-2020 Genel Tarım Politikası Avrupa
Parlamentosu’nda
salı gün görüşülmeye başladı ve

dün kabul edildi. AB
üyesi ülkelerle nihai
sözleşme için müzakereler bu ayın sonunda başlayacak.
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Ardino Nehri kıyılarını güçlendirme projesi sona erdi
Ardino Belediyesi’nin
toplantı salonunda,
“Ardino Nehri Kıyılarını
Güçlendirme” projesinin kapanış konferansı
yapıldı. Proje, Bölgesel
Kalkınma 2007-2013
Operasyonel Programı kapsamında Avrupa Bölgesel Kalkınma
Fonu aracılığıyla Avrupa
Birliği tarafından finanse
ediliyor. Projenin toplam
tutarı 1 034 782.60 leva
olup süresi 24 ay idi.
Konferansta, Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murat, Meclis Başkanı Sezgin Bayram, proje
yöneticisi Hafize Çauş,
köy muhtarları ve vekilleri hazır bulundular.
Belediye Başkan Yar-

dımcısı İzzet Şaban,
projenin uygulanmasına ilişkin sunum yaptı.

Sayın Şaban, projenin
amacı yerel gelişim fırsatlarının iyileştirilmesi
için önkoşul ve Ardino
Belediyesi’nde yaşam
kalitesi ve ortamının

iyileştirilmesine yönelik
olarak sel riskinin engellenmesi olduğunu kay-

detti. Proje esnasında
Ardino Nehri yatağının
düzeltilmesi, temizlenmesi ve şekillendirilmesi, mevcut su bentlerinin
genişletilmesi, nehir kı-

yılarının istinat duvarlarıyla güçlendirilmesi ve
yapılması gibi faaliyetler
yerine getirildiği açıklandı. Proje sonucunda Ardino Belediyesi’nin tüm
sakinleri, turist ve konukları yararlanacaktır.
Başkan Resmi Murat,
projeyi gerçekleştiren
ekibi tebrik ederek,
proje sayesinde nehir
yatağındaki altyapının
oldukça iyileştirildiğini
kaydetti. Resmi Murat,
“Belediye sınırları içinde başarıyla gerçekleştirilen bu tür projelerin
artmasını umuyorum.
Kriz durumunda çözüm
yolları bulma imkanlarını genellikle Avrupa Birliği programları sağlıyor

ve biz bunun için onları
değerlendirme çabası
gösteriyoruz. Amacımız, vatandaşlar ve
seçmenlerimize karşı
aldığımız sorumlulukları

yerine getirmektir. Ayrıca belediyede yaşam
standardını iyileştirmek
de hedefimizdir” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Ehliyet sınavları
tabletle yapılacak
Motorlu taşıt sürücü adaylarının teorik sınavdan
geçirilmesine ilişkin elektronik sistem devreye girdi.
Şimdilik elektronik sınavların yapılabileceği 300 tablet mevcut. 2016 yılına kadar sınavın kağıt üzerinde
yapılmasından tamamen vazgeçilip tablete geçilme-

Schengen İçin Sınır Önlemleri Artırıldı
Bulgaristan'ın Schengen vize sistemine da-

hil olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken,
bu ülke ile Türkiye sınırında geçen yıl kurulan
58 kilometrelik Entegre
Avcılık sezonunda avlaklarda avlanma hakkına sahip olmak için
adayları eğitme kursları
başlandı ve 30 Mayıs
2013 tarihine kadar sürecek. Kurslar, Orman
Yürütme Ajansı tarafından onaylanmış program ve prosedüre göre
yürütülüyor. Bu yıl avcılık
kursuna yazılanların sayısı 3 700’ü aşıyor. Eğitim programında teorik
bakımdan av hayvanı
hakkında bilgi, kanunlar,
av hayvanı yetiştirme,
bakım, av hayvanları
kullanma ve koruma, avlama yolları, yöntemleri
ve araçları, silah bilgisi

Gözetim Sistemi sayesinde kaçak geçişlerin

azaldığı belirtildi. Sınır
gözetim sisteminin teknik sorumlusu Boyka
Angelova, yaptığı açıklamada "AB'nin dış ka-

pısı olan Bulgaristan'ın
sınırından kaçak kuşa
bile tahammülü yok"
dedi.
Başkent Sofya'daki
bir fuarda sınır polisinin çalışmalarını temsil
eden bölümde görev
yapan Angelova, 2012
yılının Haziran ayında
faaliyete geçen radarlı
güvenlik sisteminin ilk
kez kamuoyuna tanıtıldığını belirtti.
Yönetim merkezi Türkiye sınırına yakın Svilengrad şehrinde bulunan sistemin, Kapitan
Andreevo ile Lesovo
gümrük kapıları arasındaki 58 kilometrelik bölümünde hiç bir kaçak

Avcılık kursları başladı
ve av tüfekleri atışları,
kinoloji, av hayvanı has-

talıkları ve ilk yardım hizmeti konularını içeriyor.
Pratik eğitimde avcı
adayları, av silahlarını kullanım tekniklerini

öğrenmeleri gerekiyor.
Kursiyerler, atışa hazır-

lığın nasıl yapıldığını da
öğrenecekler. Programda hedefe atış yapılması
da öngörülüyor.
Kursları yöneten kişiler,

geçiş yapılmadığı tespit
edildi.
Sınırda 15 kilometrelik
alanda tüm hareketleri
tespit eden radarların merkeze görüntülü
sinyal verdiği, şüpheli
durumlarda güvenlik
güçlerinin anında müdahale ettiği belirtildi.
Boyka Angelova, sistemin tüm Bulgaristan– Türkiye sınırında,
Rezve köyü bölgesine
kadar uzatılması için
gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü, tüm yatırımların Bulgaristan
bütçesi tarafından karşılandığını söyledi.
Kırcaali Haber
en az 10 yıllık deneyime
sahip avcılık konusunda
uzmandırlar. Pratik dersleri verenler, silah bilgisi,
av silahını kullanım ve
atış konusunda uzman
kişilerdir.
Avlanma izni almaya
aday kişiler, eğitim kursu
ve pratik hazırlıktan sonra sınava girebiliyorlar.
Sınavlar, devler orman
ve avcılık işletmelerinde
5 Haziran-20 Temmuz
2013 tarihleri arasında
Orman Yürütme Ajansı
İcra Müdürü tarafından
onaylanmış zamanlama
programı üzere yapılıyor.
Kırcaali Haber

si bekleniyor. Özel hazırlanmış tabletler üzerinde
motorlu taşıt sürücü adayları, ehliyet sınav sorularını
çözecekler. Şu ana kadarki ehliyet sınavının kağıt
üzerinde kullanılan arayüzü elektronik varyantında
da korunmuş olacak.
Şimdilik ülkede ehliyet sınavının teorik kısmının
en az yüzde 25’i elektronik yolla tabletler üzerinde
gerçekleştirilecek. Elektronik sınava geçiş 2016 yılına kadar yavaş yavaş olacak. Bunun şu ana kadar
var olduğunu hesap edersek, büyük ölçüde öznel
faktörü iptal edecek. Otomobil İdaresi Yürütme
Ajansı İcra Müdürü Valentin Bojkov, “Sürücü okulları, söz konusu tabletleri Otomobil İdaresi Yürütme
Ajansı’ndan satın alacak. Elektronik sınava geçilmesinin teorik sınav sürecini iyileştirmesi ve sürücü
adayları için ücreti yükseltmemesi bekleniyor” diye
belirtti.
Bojkov, “Bunun sürücü adaylarının sınav için ödeyeceği ücrete hiçbir şekilde yansımaması ve sınavın
şimdiki aşamalarının korunması için çaba gösterdik”
dedi.
Bu tür elektronik sistem sınava herhangi bir insanın müdahale etmesini ve rüşvetçilik uygulamalarına
son verecek.

Tütün primleri miktarı belirlendi

Tarım ve Gıda Bakanlığı Basın Merkezi’nden, 2012
yılı için tütün üreticilerine toplam 73 milyon leva miktarında ulusal bütçeden ek ödemeler yapılmasına ilişkin
karar çıkardığı bildirildi.
Sübvansiyonlar tütün cinslerine göre kilo başına
“Basma” için 2 leva, “Kaba Kulak” için 0,90 leva, "Burley” için 0,68 leva ve "Virginia” için 0,59 leva ödenecek.
Tütün primleri Devlet Tarım Fonu’ndan mart ayı sonuna kadar ödenecek.
Sübvansiyonlar, tarım sektörüne ilişkin branş örgütlerinin de yer aldığı bir çalışma grubu tarafından tevzi
edildi.
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Mu’minun Suresi çerçevesinde Müslüman Profili
Değerli Kardeşlerim!
Her bir insanın profili,
müesseselerin vizyon ve
misyonu olduğu gibi, hiç
şüphesiz ki, Müslüman’ın
da kendine has, müstesna bir profili vardır! Bu
profili tasarlayan, kainatın sahibi, evrenin yaratıcısı, En güzel isimlerin
meliki (Esma-i Hüsna)
Yüce Allah’tır.
Mekke’de nazil olan
(inen) Mu’minûn suresi,
ilk ayette geçen Müminler kelimesinden adını
alır. Nüzül sebebi ve
hikmetini “Adalet mülkün temelidir” buyuran
ve Adaletiyle ismi eş
değer olan - Hz. Ömer
anlatır: Sevgili peygamberimiz bir gün “ Allah’ım
bize olan nimetini tamamla, bizden razı ol
ve bizi mahcup etme
diye dua ettiler. Yüce
Allah Mu’minun Suresinin ilk 10 ayetini nazil
etti (gönderdi).Nazil olan
ayetlerden sonra Sevgili
Peygamberimiz(s.a.s)
"Şimdi bana on ayet
geldi ki, onlara uyan ke-

sinlikle Cennete girecektir." Sonra da Sure'nin ilk
ayetlerini okudular."
Sure Müslümanlar felaha erdi – huzuru ya-

ru uzaklarda değil! En
karib ( yakın) noktalarda
aramak lazım. Huzurun formülünü Mübarek
kitabımız Kur’an “ Dik-

du) ve Allah katında en
güzel sözlü mümin diye
kim nitelendirildi?
Allah’a inan, Günlük
hayatında beş vakit na-

meyen, Zekat konusuna
karşı hassas olan -zekatını vererek arınan…Müminler!!! İşte, asıl bunlar
ebedi kalacakları Firdevs
Cennetinin vârisleri (sakinleri) olacaklardır.
Kardeşlerim, hayalini
bile edemeyeceğimiz
böylesi bir Mükafatı vaat
ediyor Mevlam! “Kalplerdeki duyguları tayin
eden, kaderi şekillendiren Mevlam, bizlerin
de hayatlarını istikrarlı,
bilinç ve şuurlu eylesin.
Mu’minun Suresinde

ifade edilen özellikleri,
ihlas ve samimiyetle yerine getirerek, dünya ve
ahiret saadet ve bahtiyarlığına ulaştırsın.
Muhakkak ki ben müslümanlardanım, diyerek
salih amel işleyen ve
Allah'a çağıran kimseden daha GÜZEL SÖZLÜ kim olabilir?
Fussilet Suresi/Ayet
33
En kalbi dileklerle
Beyhan Mehmet,
Kırcaali Bölge Müftüsü

Kırcaali İli, sosyal
hizmetlerde son sıralarda
kaladı, Bugün dünyada
– yarın ukbada ifadeleriyle başlar! Aslında
bütün insanların farklı
yöntemlerle aradıkları
tek hedef “ Huzur” değil
mi?! Tabir caizse Huzu-

kat edin! Kalpler ancak
Allah’ı anarak itminana
kavuşur- hazzı yakalar,
huzuru teneffüs eder”
buyurur.
Peki, hangi müminler
huzuru yakaladı (kurtul-

mazı içtenlikle kılan- bu
hususta taviz vermedennamazı kendisine gündem kılan, Edep ve erdemle konuşan, eşine
sadık olan, emanete
riayet eden- hıyanet et-

Kırcaali Sosyal Yardımlar Müdürlüğü Müdürü
Sevda Dimitrova basın
önünde, “Kırcaali İli, sosyal hizmetler sağlamak
bakımından ülkede son
sıralarda bulunuyor. Bölgedeki belediyeler vatandaşa bakım sağlama
konusunda başarılı değil.

Operasyonel Programı
gereğince gerçekleştirilen
Evde Yardım projesini tanıttı. Proje sayesinde bir
yıl boyunca ev ortamında
saatli hizmet sunulması
amaçlanıyor.
Proje kapsamında belediyelerin aracılığıyla
işsizler arasından evde

Kirkovo ile Cebel belediyeleri, “Evde Yardım” projesine aday olmadı. Oysa
bu belediyelerin sınırları dahilinde bu hizmete
muhtaç olan çok sayıda
yaşlı vatandaş ve engelli
bulunuyor” diye açıklamada bulundu.
O, sosyal kurumlar ile
toplum hizmetleri olarak
her iki sosyal hizmetten
de geri kalındığını vurguladı. Sevda Dimitrova,
“Kırcaali’de acilen Evsizlere Kriz Merkezi ve Risk
Altındaki Çocuk ve Ailelere Kamu Desteği Merkezi
kurulması ihtiyacı mevcut”
diye vurgu yaptı.
Dimitrova, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

yardıma muhtaç olanlara kişisel hijyen, yemek
ve ilaç alma, sosyal temas ve kültürel faaliyetler ile ev temizliği konusunda yardımcı olacak
kişiler görevlendirilecek.
Sevda Dimitrova’nın ifadesine göre bir kişisel
asistan 2-3 kişiye bakım hizmeti yapacak.
Kırcaali Belediyesi’nde
hizmet görenlerin sayısı 80, Çernooçene’de
28, Krumovgrad’da 70,
Momçilgrad’da 84 ve
Ardino’da 150 kişidir.
Evde sosyal hizmet görecek kişiler her saatine
17 stotinka ödeyecekler.
Kırcaali Haber

Slaveykov Lisesi, Cambridge Üniversitesi
sertifikaları merkezi olacak
Doğu Rodoplar’da en
büyük liselerden biri
olan Kırcaali Slaveykov
Lisesi’nin bünyesinde faaliyet gösterecek İngiliz-

ce Hazırlık Merkezi’nden
başarıyla mezun olanlara uluslararası düzeyde
geçerli İngilizce yeterli-

lik sertifikaları verilecek.
Belgeler, süresiz olarak
tüm dünyada geçerli,
sahibi sertifikasını ömür
boyu kullanabilir.

Bu belgeyi tanıyan Avrupa ve Amerika Birleşik Devleri’ndeki (ABD)
üniversitelerin listesi çok

uzun.
Cambridge ESOL
Bulgaristan Temsilcisi Svetla Mavrodieva
öğrencilere, sertifikaya

sahip olanlara Büyük
Britanya’da üniversitelere aday olma sistemi
UCAS için 70’den 140

puan arası kazandırdığını izah etti.
Yaptığı sunumda Mavrodieva, çeşitli derecede
İngilizce yeterliliği sertifikası alınmasıyla ilgilenen öğrencilere önem
arz eden birçok ayrıntıları açıkladı.
Okulun sunacağı yeni
imkanlar tüm sınıflardan
öğrencilerle yapılan görüşmelerle açıklandı.
Slaveykov Lisesi’nde
dil eğitimi daha da yaygın olmaya devam ediyor. Gerçekte lise 1,2,3
ve 4 sınıflarının her birinde ve 4 sınıfta ağırlıklı olarak İngilizce okunuyor. Bu da okulu bir nevi
ağırlıklı İngilizce okunan
liseye dönüştürüyor.
C a m b r i d g e
Üniversitesi’nin uluslararası sertifikaları artık
bir asırdan fazla veriliyor. Son yılda tüm dünyadan prestijli belgeye
sahip olmak için 4 milyonu aşkın kişinin aday
olduğu belli oldu.
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Türklük İçin Mücadele Edenler Onurlandırıldı
Çorlu Kilikadılılar Kültür
ve Yardımlaşma Derneği
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve Bulgaristan
Türklerinin insan hakları
ve demokrasi anlamında
vermiş oldukları mücadelelerinden dolayı onur
belgesi verdi.
19 8 5 - 8 9 yıllar ında
Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin yapmış oldukları Türklük mücadelelerindeki kahramanlıkları,
o dönemlerde yaşanmış tüm acılara rağmen
Türklük duygusundan
dışarı çıkmayarak mücadelelerinden yılmadıkları için Çorlu Kilikadılılar

Kültür ve Yardımlaşma
Derneği, o yıllarda bu

mücadelelerde bulunanlara onur belgeleri verdi.
Gerçekleşen törende

Çorlu, İstanbul, Edirne,
Eskişehir ve Ankara’dan

gelen mücadeleci Bulgaristan Türklerine onur
belgeleri ve madalyaları

verildi.
Bunun yanında yapılan
törene Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bankalığı
Elçisi Metin Kılıç’ta katıldı. Elçi Kılıç’ta törende
onur belgesi ve madalyalarını onurlu mücadelelerini gösteren Bulgaristan Türklerine verdi.
Onur belgelerini ve
madalyalarını alan o
dönemin mücadeleci
kahramanları yapmış
oldukları konuşmalarında ortak söz olarak,
“Bizlerin yapmış olduğu
bu mücadeleler bizden
sonraki gençlerimize,
halkımıza örnek olsun,

Belediyeler, kamu hizmetlerini
elektronik ortamda sunacak
İdare kurumları gişelerinde oluşan kuyruklar
çok yakında artık tarihe
karışacak.
Bu Ulaştırma, Bilişim
Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı’nın
gerçekleştirdiği Elektronik Hükümetin Merkez Sistemlerinin Geliştirilmesiyle Kamu
Hizmetlerinin İyileştirilmesi projesi sayesinde
mümkün olacak.
Proje kapsamında
elektronik kimlik tescili
oluşturulacak ve kişisel kimlik numarasına

ilişkin akıllı (çipli) kart
hazırlanacak.
Kart sayesinde vatandaşlar, idare kurumlarından günün her saatinde hizmet talep edip
görecekler. Proje sayesinde vatandaşlar kuyrukta bekleme ihtiyacı
duymadan ödenmiş
vergiler, doğum yeri ve
doğum tarihi, medeni
hal ve ikametgah adresi hakkında malumat
alabilecek.
Projenin toplam tutarı
yaklaşık 12 milyon leva.
İdari Kapasite operas-

madalyalar kazanmıştır.

almış oluyoruz” dediler.
Bunun yanında ayrıca
Çorlu Kilikadılılar Derneğine böyle bir tören tertiplediği içinde konuklar
teşekkürlerini ilettiler.

FIFA Irkçılığa
Taviz Vermiyor
FIFA, taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle ceza
alan Macaristan ve Bulgaristan'ın yaptığı itirazları reddetti.
FIFA Macaristan ve Bulgaristan'a taraftarının yaptığı
ırkçı davranışlar ve çıkardığı olaylar nedeniyle 1 maç
seyircisiz oynama ve para cezası vermişti.
FIFA yaptığı açıklamada her iki ülke federasyonunun
da cezaya yaptığı itirazı kabul etmediğini açıkladı.
Macaristan, taraftarının İsrail ile oynanan hazırlık
maçında İran bayrağı açması ve atılan ırkçı sloganlar
nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve 33.000 euro
para cezası almıştı.
Bulgaristan ise taraftarının Danimarka ile oynanan
karşılaşmada rakip takım oyuncularından Patrick
Mtiliga'ya ırkçı tezahüratlarda bulunduğu için 1 maç
seyircisiz oynama ve 29.000 euro para cezası almıştı.
Cezaların kesinleşmesinin ardından 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan Romanya ile oynayacağı; Bulgaristan da Malta ile oynayacağı karşılaşmaya
seyircisiz çıkacak.

Tarım arazisine yatırım
yapmakta kazanç yok
yonel programı gereğince finanse ediliyor.
S of ya B ele diye si,
elektronik bir şekilde talep üzere kamu hizmeti

sunmak için sistemlerini adapte eden belediyelerden biridir.
Kırcaali Haber

Nayme Faik, hem güreşte, hem
boksta büyük başarılar gösteriyor
Kırcaalili sporcu Nayme Faik, güreşte olduğu gibi boksta da rakiplerine galip geliyor.
O, Ruse’de düzenlenen
Bulgaristan Bayanlar
Boks Şampiyonası’ndan
bronz madalyayla döndü.
Stremtsi “ Krepost ”
Güreş Spor Kulübü’nde
yetiştirilen Nayme, şu
anda Kırcaali Arda Boks
Kulübü’nün kız takımında oynuyor. Güreş yarışmalarında da bronz

biz onurumuzla mücadelemizi gösterdik, Türklük
unsurunu en iyi şekilde
gösterdik ve almış olduğumuz bu belgeler ile
bizler diplomalarımızı

Arda Boks Kulübü
ç alıştır ıcısı Stoyan

Uzunov, bokscularımız
Ruse’den üç madalya
getirdi. Şampiyonada
en iyi performansı Hafize Osman gösterdi ve
kendi kategorisinde ikinci yeri kazandı.
Onun 46 kilo altı kategorisinde Dünya Kızlar
Boks Şampiyonası’na
katılması bekleniyor.
Hafize, henüz 15 yaşında.
Aynı şampiyonada Melisa Hristova da bronz
madalya kazandı.

Son yıllarda tarım arazilerinin fiyatı oldukça
arttı. Biraz para tasarruf edenler, tarım arazilerinin
pahalılaşmasını bekleyerek, satın almaya başladılar.
Bu tür yatırımlara “kamikaze yatırımlar” denir.
Bulgaristan Tarım Arazisi Sahipleri Birliği’nden, “İki
yıla kadar tarım arazisine yatırım yapanlar, herhangi bir
getirisi olmayan aktife sahip olduklarını anlayacaklar.
O zaman arazilerini ya satacaklar, ya da bundan
olumsuz etkiler biriktirmeye devam edecekler” diye
yorumladılar.
Emlakçıların ifadesine göre, son yıllarda tarım arazisi
piyasasında yer alan kişilerin yüzde 20’si tarımdan
anlamayan kişilerdir. Onlar tarlalarını işlemiyor veya
kiraya veriyor. Fakat bu mülkü para ihtiyacı olduğu
anda hemen satmak amacıyla yapıyorlar.
Standart gazetesi, tarım arazisi yatırımlarının
körü körüne taşınılmaz mülk, altın ve tahıla yapılan
yatırımlar gibi içi boş bir balon olabileceğini yazıyor.
2013 yılının başından beri küçük parsellerin fiyatında
ciddi bir düşüş gözleniyor.
Seres Tarım Fonu’ndan Evgeniy Oraşıkov, “Tarım
arazisi piyasasının perakende ve konsolide olarak iki
unsurdan oluşuyor. Perakende piyasada arazilerin
satış fiyatında ucuzlama olmasını bekliyorum. Bu
piyasaya katılanların çoğu daha yüksek fiyatta satma
amacı güden spekülatif alıcılardır. Kısa bir zamanda en
büyük miktarda arazi alma yarışması örneğin Dobruca
gibi bazı bölgelerinde piyasanın bloke edilmesine
sebep oldu” diye anlatıyor.
Tarım arazisi pazarı gözlemcilerinin ifadelerine göre
işlemeye niyetli olmayan kişiler tarafından tarlalara
yatırım yapılırsa, bu işte kar yok. Körü körüne tarım
arazisine yatırım yapan çiftçilerin bile bu işten çıkarı
olmayabilir. Tarımsal raporlarlardan edinilen son veriler,
onların çoğunun artık iflas ettiklerini gösteriyor.
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Başbakan Raykov, Başmüftüyü Ziyaret Etti
Geçici Başbakan Marin
Raykov, Bulgaristan Baş-

da farklılığa karşı saygılı
davranma ve hoşgörü gibi

pıları fark etmeksizin Bulgaristan ulusunun bölün-

de; dinin bir araç olarak
kullanılmasının radikalleşmeye neden olabileceğini
aktaran başbakan, böyle bir sürece Bulgaristan
devletinin izin vermeyeceğini kaydetti. Eski yıllarda
yaşananlarla insanların
korkutulmaması gerektiğini söyleyen Raykov, “Geçmişteki yaraların suistimal
edilmesine izin vermeyeceğimizi bilmenizi isterim”
dedi.
Başbakan Raykov’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Mustafa Hacı,

Raykov’un bu adımı ülkedeki Müslümanlara
karşı saygısını or taya
koyduğu belirtti. Hacı,
“Bulgaristan’daki İslam,
dışarıdan gelen radikal
akımlara tamamen yabancıdır. Bulgaristan’daki
toplumdan bir parça olarak Müslümanlar da diğer
Bulgarlar gibi aynı problemlerle mücadele etmektedir” ifadelerini kullandı.
Başmüftü, misafirine bir
şerbet sürahisi de hediye
etti.
CİHAN

Türk Kültür ve Sanat Derneği
Kırcaali Haber Gazetesi
mez bir parçası olduğunu
kaydetti.
Sosyal imtihan dönemin-

Benim Hayallerim

Başmüftülük, ilk defa umre düzenliyor

konulu resim yarışması düzenliyor.

müftüsü Mustafa Hacı’yı
makamında ziyaret etti.
İkili görüşme esnasın-

Başmüftülük, Bulgaristan
Müslümanları için ilk defa
umre düzenliyor. Böylece müminlerin hac mevsimi dışında
kutsal toprakları, Mekke ve
Medine’yi ziyaret etme imkanı olacak. Umre, 28 Nisan-15
Mayıs 2013 tarihleri arasında
yapılacak. Umreye katılmak isteyenler, en son 7 Nisan 2013
tarihine kadar kayıt yaptırabilirler.
Mekke’de 10 gün, diğer günlerde ise Medine’de olmak
üzere toplam 2 hafta kalınacak. Dini vazifelerin yanı sıra
her iki kutsal şehirdeki tarihi
yerlerin de ziyaret edilmesi
öngörülüyor. Suudi Arabistan’a
yolculuk, İstanbul’dan uçakla
yapılacak.
Umrenin maliyeti 1250 Euro.
Bu fiyat Bulgaristan’dan kutsal topraklara gidiş ve dönüş,
Mekke’den Medine’ye şehiriçi
ulaşım, otel, yemek, vize, harç,
tarihi yerlerin ziyareti için yapılacak harcamaları içerir.
Vize almak için gereken bel-

değerlerin üzerinde duran
Raykov, Bulgaristan’daki
Müslümanların, etnik ya-

geler, umre adayları tarafından
doldurulan sözleşme formu,
bir yıl süresi olan uluslararası
pasaport, 3 adet resim. Ayrıca hacı adaylarına menenjit ve
grip aşısı yapılması şart.

sahip olması gerekiyor.
Umreye katılmak isteyenler
Başmüftülük ve bölge müftülüklerinde kaydını yaptırabilirler.
Konuyla ilgili daha fazla

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
Дружество за турска култура и изкуство

45 yaş altı kadınlar, beraberinde erkek olan yakın akrabalarıyla yolculuk yapabilirler.
Hacı adaylarının Bulgaristan
vatandaşı olması veya 6 ayı
aşan süre için oturma iznine

bilgi 02/9816001 telefonu,
02/9803058 numaralı faks
veya hac_bg@abv.bg elektronik posta aracılığıyla alınabilir.
Kırcaali Haber
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