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İş adamı Fahri İdriz, 20 Cami ve Mescidi Onardı
Bulgaristan İşverenler
ve Sanayiciler Konfederasyonu Kırcaali Şube
Başkanı ve Meatsa şirketi sahibi Müh. Fahri
İdriz bölgede 20 cami
ve mescidin onarımı
için mali destek sağladı. Örneğin Alkaya
(Krayno Selo), Otmanköy (Rezbartsi), Elciler
(Jinzifovo), Veysallar
(Nenkovo), (Kışla Arası)
Makedontsi, Şeremetler (Kobilyane), Çelikler
(Çilik), Duranlar (Sipey)
köyleri gibi 12 muhtarlık ve 16 yerleşim yerinde bulunan ibadet
binalarının doğramaları komple yenilendi.
Bununla ilgili Meatsa
restoranına Kırcaali
İlçesinden davet ettiği
muhtar ve vekillerine

hitaben, “1933 yılında
çekilmiş fotoğrafta bir
kalabalığın “Kilise, okul

ve toplum merkezleri
istiyoruz” yazılı pankartlar kaldırdığını gör-

düm. Bu çok dikkatimi
çekti. O zamanki eski
Kırcaali’de insanlar aç
susuz değil, hayatlarından memnunmuşlar.

Hiçbir şeye muhtaç değilmişler, fakat manevi
gıdaya ihtiyaçları varmış. Bundan etkilenerek, bölge insanının bu
ihtiyaçlarını karşılamak
için yardımcı olmaya
karar verdim” diye konuştu.
Tuzluk (Solişte) köyü
muhtarı Yakup Mestan, “Son zamanlarda
çok şeyler yaptık. Sayın İdriz, bizlere daima
yardım elini uzattı ve
bu konuda ona güveniyoruz. Onun yönettiği
şirket, camimizin kapı
ve pencere doğramalarını tamamen yeniledi”
dedi. Muhtar devamla,
“Bir gün Müh. İdriz’in
restoranında oturuyorduk. O, bizim yanımıza
gelerek, köydeki insanlara faydalı olabilmek
için ne yapması gerek-

tiğini sordu. Yani neye
ihtiyacımız olduğunu
sordu. Böylece söz
verdiği her şeyi yerine
getirdi. Bizim mali imkanımız olmadığı için
yapamadığımız çok sayıda cami ve mescitler
onarıldı. Sadece bunlarla da kalmadı. Beton, kum getirdi, hatta
Büyükdere (Nevestino)
baraj bendi için çakıl
sağladı” diye paylaştı.
İş adamı, “Bu yardımın
bana kaça mal olduğunu söyleyemem ve söylemek de istemiyorum.
İyilik yaptığım zaman
dinim bana övünmeme
izin vermiyor. Her yaptığımı candan yürekten
yapıyorum. Biri bana
karşı kıskançlık duysa
bile, kıskançlık harikalar yaratıyor. Birileri
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Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak
Turlarıyla Hizmetinizdedir.

13’e uğursuz rakam
deniliyor. Bulgaristan
için 2013 uğursuz bir
yıl mıydı acaba?
Bölgemizde tek Türkçe
gazete olan Kırcaali Haber gazetesinin sayfalarına bir göz atalım, bakalım 2013 nasıl geçmiş,
olup bitenleri gazete nasıl görmüş ve yansıtmış.
Haber başlıklarına birer
de yorum ekleyelim.
OCAK:
Burgas saldırısı... –
Demek terorizm Bg’nin
kapısını da çalmış.
ABD Büyükelçisi: Bulgaristan dibe vurmuş –
Çok geç anlamış.
Filibe’de Cuma Camisine Saldırı! – Ne ilk, ne de
son olacak.

Haşim SEMERCİ
Yollardaki çukurlar yüzünden 1100’e aşkın
trafik kazası meydana
geldi – Bg’ye savaş lazım değil.
Volen Siderov Mecliste
gazeteciye saldırdı – Şaşılacak bir şey değil.
Mec liste A nadilinin

mecburi dersler arasına
girmesi tartışılıyor – Herhalde ağızdan kaçırıldı.
Bunu ne isteyen var, ne
de vermek isteyen.
Ahmet Doğan istifa ediyor, yerine Lütfi Mestan
geliyor – Gelen, gideni
aratır mı acaba?
HÖH Lider i A hmet
Doğan’a Suikast Girişimi – İyi bir deneme.
Geçtiğimiz yıl 18 bin kişi
Bulgaristan vatandaşı
oldu – Gidenleri sormayalım.
ŞUBAT:
AB’nin en cahil ülkesi Bulgaristan – Eğitim
Sistemi o kadar bozuk
ki, olacağı budur.
Ü l ke d e ç o c u k l a r ı n
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Kırcaali Haber Sayfalarında 2013
1. sayfadan devam
%43’ü Bulgarca bilmiyor
– Bu da ne? Onlar nasıl
dilce konuşuyor?
Kırcaali bölgesinde tekrar zeytin yetiştirilecek –
Tekrar mı?
HÖH Merkez Yürütme
Kurulu belli oldu – Şu
“Yürütme” kelimesi insanın aklına başka şeyler
getiriyor.
Hükümet istifa ediyor –
Ne o, sözde her şey mükemmeldi?
Ardino’da anadili için
tartışma toplantısı yapıldı – Ve şehirde Türkçe
okunmaz oldu.
HÖH Lideri Lütfi Mestan: “Yeni hükümete girersek, Türkçe için şart
koşacağız“ – Hükümet
ortağı efendiler, birinci
şart, Türkçe ders kitapların basılması olacaktı.
Bu olmazsa destek olmayacaktı. Kitaplar nerde? Türkçe öğretmenleri
utanıyor, sizi bilmem.
Erken gelen seçim 12
Mayıs’ta – Demek liderlerin yüzü görülecek.
MART:
HÖH Partisi, ülkedeki
azınlıkların geleneklerine ilişkin müsabakalar
düzenliyor – Seçim geliyor herhalde.

Geçici hükümet iktidarı
devraldı – Yenilere köprü.
Kırcaali’de Çanakkale
şehitleri anıldı – Güzel

Zorunlu ama seçmeli.
Niye mecburi ders değil?
Oktay Enimehmedov
cinayete teşebbüsle suç-

ders kitapları basıldı –
Daha doğrusu yardımcı
ders kitapları ve de sadece 4. sınıf için. Asıl
ders kitapları hala yeni

girişim.
Seçim kampanyası 12
Nisan’da başlayacak ve
sadece Bulgarca yapılacak – Avrupa Anadilinde
olmasını önerdi ama biz
istemedik.
NİSAN:
Zorunlu seçmeli Türkçe
dersine okuma çağrısı –

landı – Son karar mı?
HÖH Lideri Mestan:
“Kimseye yapmayacağımız şeylerin sözünü
vermeyeceğiz – Emin
misiniz? Sonra seçmenin
hatırlatma fırsatı olacak
mı?
Bulgaristan’da 20 yıl
aradan sonra ilk Türkçe

– sadece 20 senelik.
MAYIS:
Bulgaristan seçimlere
gidiyor – İyi yarınlar için
bir umut.
Lütfi Mestan Tütkçe konuştuğu için cezalandırıldı – Öyleyse, Avrupa’nın
verdiği hakları Bg’ye tanıttıracak, sonra konuşacak.
Bulgaristan seçimlerinde Türklerin Partisi 5
İlde birinci oldu – Bu parti sade seçim döneminde mi Türklerin Partisi
oluyor?
Bulgaristan’da 42. Meclis göreve başladı – Hadi
hayırlısı.
HÖH Başkanı Lüt f i
Mestan: “Bulgaristan’da
Anadili Türkçe okunmalı – Efendiler, bu konuda
hangi resmi girişimlerde
bulunuldu?
HAZİRAN:
Bulgaristan’da anadil
eğitimi seçmeli olacak
– Hükümet ortağı olmak
için şartımız bu muydu?
Bu zaten vardı.
HÖH Partisi, Mukaddes
Nalbant’ı Eğitim Bakan
Yardımcısı görevine aday
gösterdi – Önceki “başarılarından” dolayı mı?
10 derse girmeyen öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verilecek –
Eğitim Sistemi o durumda ki, 10 değil, 100 de
olsa yine kalır.
Kırcaali Haber’in 7. kuruluş yıldönümü kutlandı
– Nice yedilere!
B a ş ka n O r e ş a r s k i:
“Bana inanmayanların
sayısı artıyor” – Beni

Emeklilik yaşı gelecek
yıl yükseltilmeyecek
Parlamento’da ikinci kez görüşülen 2014
Sosyal Sigor talar
Kanunu’nda değişiklikler
kabul edildi. Yapılan düzenlemelerle gelecek yıl
emeklilik yaşı ve emekli
olmak için gereken prim
günleri yükseltilmeyecek
ve bu yılki düzeyde kalacak. Emeklilik reformu
bir yıl için durduruluyor.
Ayrıca asgari işçi maaşının 1 Ocak 2014
itibariyle 340 leva, 1
Temmuz 2014 itibariyle
asgari emekli aylığının
ise 154,50 leva olmasına karar verildi.
Asgari emekli maaşı 1
Temmuz 2014 tarihinden itibaren 4,50 levayla
yükseltilecek. 2014 Sosyal Sigorta Kodeksi’nin
68. maddesinin 1. fıkrasına göre sosyal sigorta ve yaş emeklilik
aylığının asgari ücreti
şu şekilde belirlendi: 1

Ocak-30 Haziran-150
leva; 1 Temmuz- 31
Aralık-154,50 leva. 2014
yılında 68.maddenin
1.fıkrasına göre sosyal
sigorta ve yaş emekli
aylığı almaya hak sahibi
olmaları için kadınların
60, 8 yaşında olup, 34
yıl 8 ay sosyal sigortası olması, erkeklerinse
63,8 yaşında olup, 37
yıl 8 ay sosyal sigortası
olması şart.
68.
maddenin
3.fıkrasına göreyse
emekli aylığı hakkına
sahip olunması için kadınların ve erkeklerin
65,8 yaşında olup, en
az 15 yıl sosyal sigortası
olması zorunludur.
Oylama sonrasında
Çalışma ve Sosyal Bakanı Hasan Ademov,
“Bulgaristan’da engelli
maaşları üstün gelmektedir. Bulgar emeklilik
sistemi genç emekliler

ve engelli maaşlı emekliler üretmektedir. 513 bin
kişi sosyal engelli maaşı
alıyor” diye yorumladı.
Sigorta primlerini kendileri ödeyen kişilerin
2012 yılında vergilendirilen gelirlerine göre
sigorta gelirinin asgari aylık miktarı şu şekilde belirlendi: 5400
leva altında-420 leva; 5
400,01-6 500 leva arası450 leva; 6 500,01-7 500
leva arası-500 leva; 7
500 üzerinde-550 leva.
Kayıtlı tarım ve tütün
üreticilerinin sigor ta
priminin asgari aylık
tutarı 240 leva, azami
tutarı ise 2 400 leva.
2012 yılında her hangi
bir faaliyeti bulunmayan
ve 2013 ve 2014 yılında
faaliyete başlayan sigorta primlerini kendini
ödeyen kişilerin sosyal
primlerinin asgari aylık
tutarı 420 leva.

sevmeyen ölsün deme,
yakışmaz.
Ömer Lütfi Kültür Derneği 20 yaşında – Hayırlısı olsun!
TEMMUZ:
Kırcaali Milletvekilleri
her hafta vatandaşlarla görüşecek – Duy da
inanma.
Teklas Bulgaria üçüncü
fabrikasını açacak – Ara
sıra iyi haberler de olsun.
Bulgaristan’daki gösteriler Avrupa meselesi
oldu – Tam ne istenildiği
bilinse...
40 yıl sonra Sofya –
Burgas otobanı tamamlandı – Deve 40 yılda
öcünü almış, ne çabuk
oldu demiş.
Ataka
Partisi
Medrese’nin iadesine
karşı çıkıyor – Ondan
biz de istemekten vazgeçiyoruz.
AĞUSTOS:
Aptikadir Aptişev Hocamızı Kaybettik – Allah
rahmet eylesin.
Bulgaristan Türklerinin
meşalesi Nuri Turgut
Adalı, ölümünün 9. yılında anıldı – Bg Türklerinin
Mandelasına sağlığında
hakettiği hürmeti göstermedik.
Bulgaristan’dan göç
edenlerin sayısı yaklaşık
3 milyon – Erimek buna
denir.
20 yıl içinde 200 Cami
ve Müslüman mezarlığına zarar verildi – Rakamlar konuşurken bize
susmak düşer.
EYLÜL:
Tar ihi Makas Sınır
Kapısı Törenle Açıldı –
Okadar yalanlara neden
olduktan sonra, hele...
Pomaklar Türktür –
Herkes, kendini ne hissederse odur.
Fransa: Romanya ve
Bulgaristan’ı Schengen
Bölgesi’ne almayalım –
Sanki beklenen bir habermiş gibi geliyor kulağa.
EKİM:
Edirne’deki Türkan Bebek Parkı’na minik şehidin anıtı dikilecek – Buralarda olmalı adını taşıyan
parklar ve anıtlar.
Bulgaristan’da Anadili
Eğitimi Sorunları Devam
ediyor – Devam etmeye
de devam edecek.
Ö m e r L ü t f i Kü l t ü r
Derneği’nden Kurban
Bayramı konseri – Ara
sıra gözümüz ve kulağımızda Bayram etsin.
Entegre olurken sakın
ama sakın asimile olma-

yın – Söylemesi kolay.
Çoktandır olmaktayız.
Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun – Allah razı
olsun.
Bulgaristan okullarında
askeri eğitim verilecek –
Sadece o eksikti. Savaşa mı gidiyoruz?
Ünlü Eğitimci Prof.
D r. Ü s t ü n D ö k m e n
Kırcaali’de – Dinlemeye
değer. İç açıcı konuşmalar.
Kırcaali’de ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Bayramı
kutlandı – İyi başlangıç.
KASIM:
Momçigrad’da 7 yeni
sokağa ve bir semte yeni
isimler verildi – Şehitlerin
isimlerini beğenmediniz
mi?
Türk kahvesi UNESCO
korumasına giriyor – Bu
haberden sonra bir Türk
kahvesi içilir.
Emeklilik yaşı yükselmeyecek – Sadece
2014’te.
Aliosman İmamov Parlamento Başkan Yardımcısı seçildi – Hak
edenlere sözümüz yok.
Tebrikler.
Yeni öğretim yılında
9295 öğrenci Türkçe
dersi görmektedir – 114
000’ den buralara düşüş
için suç kendimizde. Liderleri suçlamayalım,
alınırlar.
Sosyalist Partisi Lideri Stanişev, Bulgaristan
Türklerinden özür diledi
– Politika işte...
ARALIK:
Bulgaristan’da hükümet
karşıtı protestolar – Bu
haberlere alıştık. Zaten
protestoculuk meslek
haline geldi.
Meclis, Ataka’nın Türkiye sınırında güvenlik
duvarı kurulması teklifini reddetti – Mülteciler
konusunda kendimizi
gösterdik. Hani pek misafirperverdik? Hani pek
yardımseverdik? İşte teori – pratik farkı.
İşte Kırcaali Haber ekibinin gördükleri ve bir
okuyucunun yorumları.
Tabii bunlar olup bitenlerin özeti. Elime fırsat
geçmişken okuyuculara
mutluluklar dilerim. Yıl
sonunda bölgemizin insanına bir telefon numarası hatırlatmak istiyorum – 1117. Gerçekten
ihtiyacı olan çocuklara
bir levalık yardımda bulunalım, bir çocuğun yüzünde gülümseme görelim. Nice yıllara!
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Kosova Türkleri, Türkçe kimlik kartlarına kavuştu

Kosova Bakanlar Kurulu, Kosova’da artık
Türkçe kimlik kartlarının tedavülde olacağını
açıkladı.
Türkçe kimlik kartları
müjdesini veren Kosova Kamu Yönetim
Bakanı Mahir Yağcılar, Kosovalı Türkerin
9 Aralık tarihinde ilk
Türkçe kimlik kartlarını
alacaklarını açıkladı.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın
mensuplarına açıklama
yapan Bakan Yağcılar,
Kosova Türklerinin
Türkçe kimlik kartlarına
sahip olacaklarını doğ-

ruladı. “Uzun bir mücadelenin neticesinde
2000 yılında halkımıza
verdiğimiz sözün yerine
getirilmesi, hepimiz için
önemli bir anı, önemli
bir günü teşkil etmektedir. Bugün Bakanlar
Kurulu’nun toplantısında İçişleri Bakanı Bajram Rexhepi’nin verdiği
bilgilere göre bundan
böyle Kosova’daki biyometrik kimlik kartlarının çıkmasıyla beraber kimlik kartlarında
Türkçe ibareler olacak” dedi. Geçen hafta
Türk milletvekilleriyle
beraber Türkçe kimlik-

ler için başvuruda bulunduklarını kaydeden
Bakan Yağcılar, başvuru üzerine örnek kimlik
kartının bugün İçişleri

Bakanı tarafından takdim edildiğini söyledi. Başbakan Hashim
Thaçi’nin de bu haberin
basında duyurulmasını

Şiddet İpini Koparırsa…
Son zamanlarda bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen ve de uygarlıkla
asla bağdaşmayan ürkütücü sokak manzaralarını tedirginlikle izliyoruz.
Bu tip haberleri duymak
ve izlemekten doğrusu
herkese gınâ geldi. Ağır
sloganlar, ağız dalaşları
ve fiziki saldırılar dizginlerini koparıp hoyratça
dolaşır oldu. Hem bu
gidişle daha fazla negatif ve nâhoş olaylara da
tanık olacağız gibi. Hani
perşembenin nasıl olacağı çarşambadan belli
olurmuş misali…
Ülkedeki siyasi kargaşa
mülteci akınıyla birlikte
önü alınmaz boyutlara
ulaştı. Dolayısıyla ülke,
iç sıkıntılarını omuzlayamazken savaştan kaçan
mültecileri de omuzlamak zorunda kaldı. Şimdi
kamburu çıkarcasına “bir
koltukta iki büyük karpuz
taşımak”, hiç de kolay
görünmüyor. Birileri bu
durumdan yararlanmalıydı elbet. Kim bilir, belki
pusuya yatan fırsatçılar
böylesine yoğun bir sisin
çökmesini bekliyorlardı. Görünen o ki, vatanperverlik çığırtkanlığıyla yükselen şiddet yeni
bir ırkçılığa gebe. Hatta
medya bu doğrultuda
hareket edecek olan yeni
bir siyasi oluşum için çalışmalar yapıldığını da
haber verdi.
Nefretten doğan şiddet
insanın en ağır patolojik
halidir. Çünkü bu durum
ona özünü kaybettirir.
Nefretle beslenen kişilerin şiddetle sokağa dökülmeleri kaçınılmazdır.

Ahmed Hasan BAHADIR
Ünlü psikolog Sigmund
Freud nefretin kişisel başarısızlığın neticesinde
meydana geldiğini ileri
sürmektedir. Zira suçsuz
insanlara saldıranlar, hayatlarında olgunlaşamamış ve hiçbir konuda mesafe alamayanlardır. Bu
tiplerle yaşamak eziyettir
çünkü onlar farklılığı bir
türlü kabullenemeyenlerdir. Dünyanın sadece
kendileri gibi düşünenlerden ibaret olduğunu
zannetmek ne kadar büyük bir gaflet. Hakikaten
tuhaf bir durum.
Eğer uygar ve medenî
bir ülkede yaşadığımızı
iddia edecek cesaretimiz
varsa, öteden beri uygarlık, şiddetten uzaklaşma
veya şiddetin sosyal hayatın önemli alanlarından
yok edilmesi gerektiği
anlayışına sahip olmalıy-

dık, değil mi? Şu durumda yarın-öbür gün nefreti
taçlandırmak isteyenlerin
çıkmayacağı ne malûm?
İşte şiddet dizginlerini koparır veya değişik nedenlerle kopmasına zemin
hazırlanırsa söz konusu
zihniyetlerin hortlaması
neden şaşırtıcı olsun?
Hiç bile…
Birilerinin, biz buraların
efendisiyiz şeklindeki insafsız tutumları, başkalarını ezip geçmeyi gerektirmiyor herhalde. İnsan
dini, ırkı, soyu ne olursa
olsun her halükârda saygıya layık bir varlıktır.
Her kim olursa olsun
dünyanın en debil insanı bile kendince orijinal
ve benzeri olmayandır.
Buna rağmen saygısızca
ve yok etmek istercesine
kendi gibi olmayanı ötekileştirip atmak efendiliğin

neresine yakışır? Hazmedememenin teşhisi
var elbette, ama öteden beri tedavisi mümkün olmadı.
Gazete manşetlerinde, haber bültenlerinde
her gün gördüğümüz
bu korkunç manzara
karşısında, dik duruş
sergileyerek yaşadığımız toplumun ahlâkî
değerlerini irdelemeye ve çözüm yollarını
bulmaya yönelmeliyiz.
Başta kitle iletişim
araçları olmak üzere
irili-ufaklı bütün kurum
ve kuruluşlar sorumlu
davranmalıdır. İzlediğimiz kadarıyla bazı milletvekillerin meclis kürsüsünden söz konusu
şiddet ve saldırıların
tekrarlanmaması noktasında halka çağrıda
bulunmaları kulağa
hoş geliyor. Yalnız gelin görün ki, olaylarla
ilgili gözaltına alınanlar
çoğu kez arka kapıdan
yine iş başına dönüyorlar. Sokaklar ise
hepimizin; ailemizin,
çocuklarımızın, dostlarımızın gezip dolaştığı
yerlerdir. Gönlümüz
bazen kötü bir bakışı
bile kabullenemezken
talihsiz bir saldırıyı ne
diye hak etsin?
Eğer toplumsal uyum
kuralları kanun gibi
ezberlenmez ve şiddet ipini koparırsa, ipe
sapa gelmeyen’lerden
neşet eden çöküş ve
kaos kaçınılmaz olacaktır.
Yarınlarımızın güvenli
ve sağlıklı olması ümidiyle…

istediğini belirten Bakan Yağcılar, “9 Aralık
tarihinde Türkçe kimliklerimizi milletvekillerimizle birlikte teslim
alacağız. Dolayısıyla
tüm soydaşlarımız,
tüm Kosovalı Türkler
Kosova’nın neresinde
olursa olsun başvuru
üzerine bu kimliklerden
alma imkanı bulacaktır”
diye konuştu.
Kosova Demokratik
Türk Partisi (KDTP)
Genel Başkanı Yağcılar, Türkçe kimlik
kartlarının çıkması için
verdikleri 12 senelik
mücadeleden sonra
bu sürecin başarıyla
sonuçlanmasından dolayı tüm Kosovalı Türk-

lere Türkçe kimlik kartlarının hayırlı olmasını
diledi. Bakan Yağcılar,
Kosova Hükümeti, başta Başbakan Hashim
Thaçi ve İçişleri Bakanı Bajtram Rexhepi’ye
gayretlerinden dolayı
Türk toplumu ve kendisi adına da teşekkürlerini ifade etti.
Kosova vatandaşların kimlik kartlarında
sadece Arnavutç a,
Sırpça ve İngilizce ibareler mevcuttu. Bundan
böyle kimlik kartlarına
Türkçe ibareler de eklendi. Böylece Türkçe,
Kosova’da resmi belgelerde kullanılan diller
arasına girdi.
İHA

Bilgi ve beceriler için mesleki
eğitim belgesi verilecek
Ulusal Mesleki Eğitim ve Öğrenim Kurumu (NAPOO) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 200
meslek lisesi tarafından profesyonel yeterlilik belgesi
olmayanlara hayatta öğrendikleri ve iş yerlerinde, hobi
uygulamaları ve kendi kendini eğitmeleri sonucunda
elde ettikleri becerilerin tanınması ve onaylanmasıyla
mesleki eğitim belgesi verilecek. Bu, Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’nın (MON) geliştirdiği gayri resmi öğrenimi
doğrulama sistemi sayesinde mümkün olacak.
Bu sistemden mesleki eğitim belgesine sahip olmayan belirli bir meslek bilgisi ve becerisi elde etmiş, şu
anda çalışıp çalışmaması fark etmeksizin 16 yaşını
dolduran herkes faydalanabilecek.
NAPOO Başkanı Emiliyana Dimitrova, “İnsanlara
ek ödeme yapmadan veya kursa gitmelerine gerek
kalmadan mesleki eğitim belgesi almaları için fırsat
sunuyoruz” diye yorumladı.
Böylece örneğin araba tamir edebilen biri, genelde
bunun için gerekli olan tam ders saatlerini almadan
kanunen mesleki eğitim belgesi almış olacak. Bu kişinin yapması gereken tek şey, bu meslek öğretilen
okula gidip becerilerinin tanınması talebinde bulunmasıdır. Bu meslek alanında deneyimini kanıtlayan
elindeki belgeleri gösterebilir, fakat böyle belge olmasa bile okula kurulan özel bir komisyona becerilerin
sergilemesi de yeterli olacak. Gereken durumlarda
adayın ek olarak ders almasına da karar verilebilir.
Bu durumda komisyon tarafından tam ders saatleri ve
konular belirlenecek. Sonunda buna tabi tutulan aday
okuldaki mezun olacak öğrencilerle birlikte teorik ve
pratik uygulama sınavlarından geçerek mesleki eğitim
belgesi alacak.
Bakanlığın bu girişimi 2014 yılının sonuna kadar
vatandaşlara ücretsiz sunulacak. MON uzmanları,
bu uygulamadan en az 1 500 kişinin faydalanmasını
bekliyorlar. Ülkede bulundukları bölge ve özelliğine
göre meslek liselerinde okutulan tüm mesleklere yönelik bilgi ve beceriler tanınıp onaylanacak. En sık
rastlanılan aşçı, barmen, garson, muhasebeci, araba
tamircisi, elektrikçi, ofis görevlileri ve başka meslekler
için hayatta edinilen bilgi ve beceriler tanınıp onaylanacak.
Bu yılın başında Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan anket sonuçlarına göre çalışanların sadece yüzde
35’inin mesleki yeterlilik belgesine uyduğunu gösteriyor. Çalışanların yüzde 43’ünün aldıkları görevin mesleki eğitimlerine kısmen uyduğu, çalışanların yüzde
22’sinin ise görevlerinin mesleki eğitimlerine kesinlikle
uymadığı ortaya çıkıyor.
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Edirne'de Türk-Yunan-Bulgar
Dostluk Grubu Derneği Açıldı
Edirne Vali Yardımcısı
Ayhan Özkan, Hükümet
Caddesi'ndeki derneğin
açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, derneğin
Edirne, Yunanistan ve
Bulgaristan adına önemli
bir faaliyet olduğunu söyledi.
Üç ülke arasındaki oluşumları yürekten desteklediklerini belirten Özkan,
"Biz biliyor ve inanıyoruz
ki tarihten gelen dostluk,
arkadaşlık ve komşuluk
ilişkilerimiz bu tür oluşumlarla daha da pekişecek,
gelişecek ve yücelecektir" dedi.
Valilik olarak ülkeler arasında düzenlenen sınır
ötesi işbirliği programları
kapsamında faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Özkan, hükümetin ve
devletin de ülkeler arası
diplomatik ilişkiler gerçekleştirdiğini ifade etti.
Özkan, karşılıklı dostluk
ve arkadaşlık çerçevesinde yürütülen dernek faaliyetlerinin ülkeler arasında

pozitif etki oluşturduğunu
vurguladı.
Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Lübomir Popov
da derneğin Trakya için
hayırlı olmasını diledi. Popov, TUYUB'un çalışmalarıyla üç ülke arasındaki
ilişkilerin daha sosyal olabileceğini belirtti.

Yunanistan Edirne Başkonsolosu Katerina Varvarigou ise ülkeler arası
iletişimin derneklerle
desteklenebileceğini ifade ederek, TUYUB'un üç
ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından
derneğin açılışı yapıldı.

Yunan doktorlara yapılan çağrı
TUYUB Başkanı Haluk
Kaya, açılışın ardından
yaptığı açıklamada, ülkeler arası iletişimin her
anlamla faydalı olacağını
söyledi.
Türkiye, Yunanistan ve
Bulgaristan'ın birbirlerine

Başbakan Plamen Oreşarski : „Küçük ve yeni
işletmelere verilen desteği güçlendireceğiz”
Başbakan Plamen
Oreşarski, 12 ülkeden
490 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen
Bulgaristan Ekonomi
Forumunun açılışında,
“Bugün ülke ekonomisi
hala beş yıllık durgunluğun izlerini taşımaktadır.
Bu nedenle hükümetin
çabaları da etkilerin üstesinden gelinmesiyle
aktif yatırımın güçlendirilmesi için ön koşulların
yaratılmasına yöneliktir.
Bu çabalar hükümetin
genel ekonomi politikasında görülebilir” diye
kaydetti.
Başbakan, “"Biz para
rejimi, para kurulu ve
bankacılık sisteminin
istikrarı bakımından
son 15 yıldaki sürekliliğin korunmasından yanayız. Aynı zamanda,
bizim ekonomik programımız ekonomik yönetimin birçok alanında
farklı aksanlar taşıyan
yeni politikalar içerir.

Ana amacımız ekonomik kalkınmanın teşvik
edileceği koşullar yaratılmasıdır. Bu bağlamda

hafifletilmesi yönünde
çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl en
az daha bu kadar ida-

biz makroekonomik ve
mali istikrarın daha yüksek düzeye çıkarılması
için çalışıyoruz” diye
belirtti.
Oreşarski, “Biz tespit edilen 100'den fazla lisans rejiminin ve
iş geliştirme için zor
koşulların iptali veya

ri yükü azaltmak için
adımlar atacağız” dedi.
Başbakan, iş dünyası için idari koşulların
iyileştirilmesinde yerel
yönetimlerle diyalogun
rolüne vurgu yaptı. Kaynak erişiminin iyileştirilmesiyle küçük ve orta
ölçekli firmalara yapılan

desteğin güçlendirilmesi
ve yeni işletmelerin teşvik edilmesi arzusunu
dile getirdi. Başbakan,
“Küçük şirketlerin kamu
ihalelerine katılmaları
için ön koşulları genişleteceğiz” diye belirtti.
Hükümetin temel hedeflerinden biri de yerel
ve yabancı yatırımcıların
aktif yatırım yapmalarının teşvik edilmesidir.
B a ş b a k a n, “ B i zi m
kamu-özel sektör ortaklığı üzerine kötü
olmayan yasamız var,
fakat şimdiye kadar bu
tür ortaklık ya yok, ya
da basit bir biçimde
kalmıştır. Şu anda otomotiv, yenilikler, altyapı
gibi sektörlerde çeşitli
ortaklıklar kurma imkanları temeline dayanarak, kamu-özel sektör ortaklığı için daha
pragmatik yaklaşımlar
üzerine konuşuyoruz”
diye konuştu.
Kırcaali Haber

her konuda yardımcı olabileceğini belirten Kaya,
şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanımız
Mehmet Müezzinoğlu,
Kırklareli'de yaptığı konuşmada, 'Yunan doktorların Türkiye'de çalışabileceklerini ve Türkçe kurs
gördüklerini' söylemişti.
Biz de dernek olarak
Yunanca ve Bulgarca dil
kursları düzenliyoruz. Yunan doktorların Türkiye'de
hizmet vereceği pilot il
Edirne olabilir. Bu konuda
yapacağımız çalışmalarla onlara destek olabiliriz.
Açtığımız dil kurslarına
hem devlet görevlilerinin
hem de vatandaşların
katılımını sağlamak istiyoruz. Sağlık alanında
da Bakanımız Mehmet

Müezzinoğlu'nun dediği
gibi işbirliği yapabiliriz."
Bulgaristan
ve
Yunanistan'da da ayrıca
Türkçe dil kursu açacaklarını ifade eden Kaya,
ülkeler arası festivaller,
folklor gösterileri ve spor
alanında etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.
Açılışa, Edirne Belediye
Başkan Vekili Mahmut
Keskin, TUYUB Bulgaristan Şube Başkanı Vangel Vangelov, TUYUB
Yunanistan Şube Başkanı Yorgo Kiludis, Sveti
Georgi Bulgar Ortodoks
Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık, Yunanistan
ve Bulgaristan'dan gelen
misafirler ve vatandaşlar
katıldı.
AA

Anadolu Ateşi’ne
Sofya’da Büyük İlgi

Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı
"Anadolu Ateşi" dans grubu, Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da gösteri sundu.
Türk dansçılar, Sofya'nın Ulusal Kültür Sarayı'nda
(NDK) aralarında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristiyan Vigenin ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin de bulunduğu 4 bin 500 izleyiciye
keyifli dakikalar yaşattı. İzleyiciler dans grubunu dakikalarca ayakta alkışladı.
İzleyicilerin beğenisini kazanan gösteri sonrası
Büyükelçi Gökçe, Dışişleri Bakanı Vigenin, Kültür
Bakanı Petar Stoyanoviç, Sofya Belediye Başkanı
Yordanka Fandıkova ve Türk Hava Yolları (THY) Sofya Müdürü Cenk Öcal, dansçılara çiçekler verdi.
Başkent Sofya'daki gösterisini başarıyla gerçekleştiren Anadolu Ateşi ekibi, Büyükelçi Süleyman
Gökçe'nin onurlarına verildiği resepsiyona katıldı.
Anadolu Ateşi Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl aradan sonra Bulgaristan'da tekrar bulunmak ve böylesi inanılmaz bir ilgiyle karşılanmaktan duyduğu mutluluğu
dile getirdi.
"Memleketimiz gibi gördüğümüz bir yerdeyiz. Müthiş bir ilgi var. Bulgaristan'da çok sevildiğimizi biliyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Bir ay önce biletler tükendi. 2005 yılında ilk kez
gelmiştik ve sadece bir oyun oynamıştık, sonrasında
2007 yılında Varna'da sahne almıştık. 2014'ün Nisan
ayında tekrar gelip Bulgaristan'daki 5 kenti dolaşarak turne yapacağız."
Erdoğan, doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını
hedefleyen, evrensel barış mesajını veren bir dans
projesi olarak Türkiye'nin adını duyuran Anadolu
Ateşi'nin ilk belgeselinin Bulgar televizyonu tarafından yapıldığını da anımsattı. Yoğun istek üzerine
defalarca yayınlanan bu belgeselin Bulgaristan'da
gördüğü ilgiden de memnun olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye kültürüne layık olmaya çalışıyoruz"
ifadesini kullandı.
Mustafa Erdoğan, "Şimdilik bir Bulgar dansçımız
var. Bu sayıyı yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
AA
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Mestanlı Belediyesi, 1 733 000
levalık projeyi tamamladı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinde, Avrupa Birliği destekli bir
proje daha tamamlandı. Avrupa Tarım Fonu
tarafından sağlanan 1
733 000 leva ve devlet
bütçesinden projenin
toplam tutarına yüzde
20 katkısıyla Momçilgrad kasabasında ve
Progres (İlyazoğulları)
ile Gruevo (Hayranlar)
köylerinde yaşam ortamı iyileştirildi.
Momçilgrad Belediyesinde Yaşam Ortamının İyileştirilmesi projesi kapsamında 300
metre yol yapıldı, 100
araçlık otoparklar kuruldu, sokak aydınlatma sisteminin bir kısmı

yeniden yapılandırıldı
ve kasabada apartman
aralarındaki alanlar ıslah edildi. İlçe merke-

zinden birkaç kilometre mesafede bulunan
Progres köyünde toplam 6 kilometrelik altı

kimlerine devlet bütçesi
tarafından ödenecek.
Bu değişiklikle 2014 Ulusal Sağlık Sigorta Kasası

“Bütün gün aynı teklif görüşüldü, birkaç milletvekili teklifi savunan argümanlar ileri sürdüler. Bu

Bütçe Kanunu tamamen
kabul edilmiş oldu.
Meclisin oturumundan
sonra Bütçe Komisyon
Başkanı Yordan Tsonev,

şekilde oturum zamanı
kaybediliyor. Bu sebepten dolayı tartışmalarda
yer almadım” dedi.
Kırcaali Haber

yeni sokak yeniden yapılandırılıp inşa edildi.
İnşaat ve montaj işleri

daha Gruevo köyünde
bir yol kesiminin yeniden yapılandırılmasını
ve yerli halkın kolaylığı
için iki büyük köprü kuruldu.
Belediye yetkilileri,
projenin süre içinde
uygulanmasıyla tüm
yeni yapıların kullanıma girdiğini belirttiler.
Belediye Başkanı Akif
Akif, projelerin gerçekleştirilmesinden başka,
projelerin gerçekleştirilmesinde kalitenin de
son derece önem arz
ettiğini söyledi.
Başkan Akif, “Momçilgrad İlçesi’nin gelişimine ve sakinlerinin
yaşam standardının

iyileştirilmesine katkıda bulunan her bir proje bizim için önemlidir.
Momçilgrad’ın KırcaaliPodkova Yoluyla Bağlantı Kurması projesinin
de onay kazanacağına
umudumuz var. Bu
projenin gerçekleştirilmesiyle Momçilgrad
ve ilçedeki diğer yerleşim yerlerinin MakasNimfeya yoluyla direkt
bağlantı sağlamış olacağız. Proje kapsamında Vırbitsa (Söğütlü)
çayı üzerinde bir köprü
ve demiryolu üzerinden
geçen üstgeçit kurulmasını da planlıyoruz”
diye konuştu.
Kırcaali Haber

Emekliler, daha düşük muayene Minikler, Hıristiyan ve Müslüman
geleneklerini canlandırıyor
katılım payı ödeyecek
Milletvekilleri 2014 Ulusal Sağlık Sigorta Kasası Bütçe Kanunu’na değişiklikler kabul ederek,
emeklilerin muayene için
hekim ve diş hekimlerini
ziyaretlerinde daha düşük
katılım payı ödemelerine
karar verdiler.
Yapılan değişiklikle
emeklilik sigortası ve yaş
dolayısıyla emekli olan
her bir vatandaş, her
hangi bir hekimi ziyaret
ettiğinde daha düşük muayene katılım payı ödeyecek. Diğer vatandaşların
ödediği katılım payı ile
olan aradaki fark kararda
belirlenen prosedür gereği hekimlere ve diş he-

İş adamı Fahri İdriz, 20
Cami ve Mescidi Onardı
1. sayfadan devam

bu duyguyu taşıyorsa,
inşallah bölge için iyi
bir şeyler yapmalarına
sebep olur. Bence iş
adamları elde ettikleri
kazancın bir kısmını
Doğu Rodoplar’da yaşayan halkın maddi durumu daha iyi olmasına
yönelik harcama politikası gütmeleri gerekir”
dedi.
Fahri İdriz’in ifadesine

göre dinimize doğru
yürürsek ve gücümüze inanırsak, hayatımız
değişecek ve daha kaliteli olacak. Anlaşarak
yaşamak, nedenini
bile bilmeden savaşarak yaşamaktan daha
kolay. İş adamı, Kırcaali bölgesinde dahi
herkesin yaşadığı kriz
ve zor anların ancak
birleştirici ruh ve ortak
çabalarla üstesinden
gelineceğine inanıyor.

Müh. İdriz, ibadet yerlerinin onarım çalışmaları sırasında yardımını
esirgemeyen muhtar
ve vekillerine teşekkür
etmeyi unutmadı. İleride, karşılaşacakları
her hangi bir sorunun
çözümüne Meatsa şirketi personeli ve bizzat
kendinin daima yardım
etmeye hazır olduklarını belirtti.
Kırcaali Haber

Momçilgrad’ın Zvezdel (Gökviran) köyü
Ştastlivo Detstvo
Anaokulu’ndan minikler,
farklı din ve etnik gruplarına mensup çocuklara saygı göstermek için
Müslümanların büyük
Kurban Bayramı geleneğini canlandırdılar.
Girişim, Çocuğun Hoşgörülü Olması İçin Şans
projesi kapsamında
gerçekleştirildi. Projeyle kültürlerarası eğitim
sürecinin desteklenmesi için alternatif eğitim
biçimleri oluşturulması
hedeflenmektedir.
Miniklerin oyunu büyüklerin ellerini öpmeleriyle başladı.
Daha sonra kişi, etnik
grup ve din temsilcileri arasında hoşgörüyü

sembolize eden şarkı
ve danslar sunuldu. Yetenekli çocuklar, gösteri
için izleyiciler tarafından

hazır bulundular.
Ştastlivo Detstvo Anaokulu çocuklarının gelecek oyunu Noel Baba’yı

bol bol alkışlandılar.
Etkinlikte Momçilgrad
Belediyesi İnsani Faaliyetler Şube Müdürü
Müzeyda Paşalı ve köy
muhtarı Mehmet Salif

Karşılama olacak.
Proje doğrultusunda
minikler Kırcaali Bölge
Tarih Müzesini ziyaret
edecekler.
Kırcaali Haber

Kırcaali ilinden 32 596 emekli,
Yılbaşı için ek ödeme aldı
Emekli maaşların
ödenmesi 6 Aralık’ta
başlayıp 17 Aralık’ta
sona erdi. Banka hesabı yoluyla emekli
maaşlarını alanlar 6
Aralık’ta paralarını alabildiler. Kırcaali ilinden
toplam 47 764 emekliden 32 596’sı her ay
aldıkları emekli maaşına ek olarak Yılbaşı

kutlamaları için 50’şer
leva yardım parası aldı.
Hükümetin bu amaçla
yapılan ek ödeme için
sağladığı 53,5 milyon
levadan 1 629 800 leva
Kırcaali’deki emeklilere
ödendi. 31 Aralık itibariyle emekli olan kişiler
de bu ek ödemeyi alma
hakkına sahiptir. Fakat
aralık ayı için emekli

maaşın, ek ödeme ve
tazminatların toplamıyla 251 levayı geçmemelidir.
Emekli maaşın veya
dul aylığının gerçek
miktarının belirlenmesine kadar geçici olarak asgari emekli maaşı
alanlara da bu yardım
parası ödendi.
Kırcaali Haber
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Kırcaalili Çocuklar Edirne’ye Hayran Kaldılar
Ülkeler arası ilişkilerin
desteklenmesi ve kültürlerin tanıtımı amacıyla, komşu iki şehir
olan Edirne ve Kırcaali
arasında gelişmekte
olan iyi ilişkiler dolayısıyla, Edirne Valiliği ve
Trakya Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından
gerçekleştirilen “Kültür
Gezisi Projesi “ kapsamında, Kırcaali Belediye sınırları içerisindeki
üç okuldan öğrenciler
serhat şehri Edirne’yi
ziyaret ettiler.
Kırcaali’nin Gledka
semti, Çiflik ve Kaloyantsi köyleri orta
okullarından öğretmenleriyle gelen 38 öğrenci
Edirne’nin tarihi eserleri, kültürel hayatı ve doğal güzelliklerini geniş
bir şekilde görme ve
tanıma imkanı buldular. Gezi programının
ilk ayağı Edirne’nin tacı

UNESCO Dünya Miras
Listesinde yer alan Mimar Sinan’ın ustalık

tarihi binasında Gazi
Mustafa Kemal’in 1930
yılında Cumhurbaşkanı

zarak, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Tur
programında yer alan

eserim dediği Selimiye
Camii’nde eski müezzinlerden Nadi hocanın
güzel anlatımı ile gerçekleşti. Sonrasında,
Edirne Belediyesi’nin

olarak Edirne’ye geldiğinde kaldığı ve çalıştığı oda ziyaret edildi. Çocuklar, müzeye
çevrilmiş bu odadaki
ziyaretçi defterine ya-

Sağlık Müzesi, Saray
içi, Şükrü Paşa Anıtı
ve Balkan Savaşı Müzesi, Karaağaç Lozan
Anıtı ve tarihi istasyon
binası ziyaretlerinden

günün anlam ve önemi
hakkında Dernek Başkanı Bilgin İnceoğlu
konuşma yaptı. Orion
AVM’ de toplanan grup
100’den fazla motosikletle Çorlu Şehitliğine

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak başlayan Dernek
Başkanı Bilgin İnceoğlu,
‘’Balkan Şehitlerimizin

geçti. Çorlu Şehitliğinde 1 dakika saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunması ardından grup
toplu hatıra fotoğrafı
çektirdi. Konvoy oluşturan grup Atatürk Heykel
Meydanı, Santral Kavşağı, Cumhuriyet Parkı
ve Eski Çorlu Belediye
Binasında son buldu.
Çorlulular grubun oluşturduğu konvoya alkışlarıyla destek verdi.

bütün insanlığa büyük
bir ders verdiği ve canları pahasına ulusumuzun
onurunu koruduğu Balkan Savaşlarının 100.
Yılı, sadece Balkanlar
değil Edirne, Kırklareli
ve Tekirdağ illerimizin
Trakya tarihinin gördüğü
en ağır zulümleri bu dönemde yaşamıştır. Balkan Savaşlarında 2 milyon 315 bin Müslüman
nüfusun 632 bini savaş
ve göç yolunda hayatını

kaybetti. Asker ve sivil
400 bin kişi Anadolu’ya
gelerek canını hayatını
kurtardı. Balkanlarda
kalan Türk nüfus 1 milyon 445 bin’dir,” diyerek tarihi bilgiler verdi.
İnceoğlu konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Savaşın faturası siyasi,
askeri, ve ekonomik
olarak ağırdı. Balkanlar kıtaların, inançların,
kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin kesiştiği bir bölgedir. Bu
bölge günümüzde de
Dünya’nın en gerilimli
bölgelerinin başında yer
almaktadır. O tarihlerde
soydaşlarımız üzerinde
işlenen soykırım diğer
devletlerin adeta bir
milli politikası olmuştur.
O tarihlerde uygulanan
soykırım politikaları yakın tarihimizde Bosna
ve Bulgaristan Türklerine uygulanmıştır”
Başta Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak
üzere, etkinliğe destek
veren ve katılan herkese
teşekkür eden İnceoğlu,
dernek faaliyetlerinin
önümüzdeki aylarda da
devam edeceğini söyledi.
İHA

Çorlu'da Balkan Savaşları'nın 100. Yılı Anıldı
Kilikadılılar Derneği
‘’Balkan Savaşlarının
100. Yılı’’ anma etkinliği
gerçekleştirdi. 24 Kasım
‘’Balkan Savaşlarını 100
Yılı’’ motosikletlerle Çorlu ‘da geçiş yapılarak
anıldı. 1912-13 Balkan
Şehitlerimizin bütün insanlığa büyük bir ders
verdiği ve canları pahasına ulusumuzun onurunu koruduğu Balkan
Savaşları’nın 100. Yılını
anma etkinliği, Çorlu
Merkezli Kilikadılılar
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği tarafından gerçekleştirildi. Kilikadılılar
Dernek Yönetim Kurulu
Üyeleri ve üyeleri Saat
11.15‘te başlayan programa AKP İlçe Yönetimi,
Ergene CHP Yönetimi,
BİSADER Merkez Başkanı Mehmet Cebeci,
BİSADER Çorlu Şubesi
Başkanı Ümit Yılmaz,
Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Fahri Hatipoğlu, Ergene Bulgaristan Türkleri
Derneği Başkanı İsmail
Uslu ve motor severler
büyük ilgi gösterdi.
Çorlu’da ilk kez gerçekleştirilen anma programı Orion AVM’ de

sonra, öğrenciler tarihi
kapalı çarşılarda hediyelik eşya alışverişleri
ile gezi son buldu.
Edirne’nin tarihi yerlerine hayran kaldıklarını
belirten öğrenciler bol
bol fotoğraf çektiler ve
bunları Kırcaali’ye dönünce aile ve dostlarıyla paylaşacaklarını
ve mutlaka aileleriyle
birlikte yine geleceklerini, çünkü bu kadar
çok yeri gezmek için
sadece bir günün yetersiz olduğunu belirttiler.
Trakya Balkan Türkleri

Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Dr.
Esma Gündoğdu, gezi
ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu projenin komşu
ülke Bulgar istan’ın
Kırcaali şehri ile Edirne şehrinde yaşayan
gençler arasındaki kültürel diyalog, işbirliği
ve dostluğu güçlendireceğine, aynı zamanda iki şehir arasındaki
ilişkilerin gelişmesine
katkıda bulunacağına
inanıyoruz” .
Hikmet Çavuşoğlu

Sivil devriyelere
izin verilmeyecek
Savcılıktan yapılan açıklamada başkentin
sokaklarında tek başına düzen sağlamaya
çalışan kişiler olmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Sofya merkezinde bulunan polislerin
sayısı arttırılacağı belli oldu. Savcılıktan, ayırt
edici işaretler taşınması dahi sivil devriyeler tarafından açıkça belirli bir tutum sergilenmesine
de izin verilmeyeceği açıklandı.
Birkaç hafta önce Sofya’da akşamları devriyeler dolaşmaya başladı, katılımcılar elbiselerinin kollarında Bulgar bayrağının üç renk
şeridini taşıyor.
Başsavcının talebi üzerine başkentin bazı kesimlerinde sıkı polis kontrolü uygulanacak ve
polis memurları hiçbir ödün vermeksizin kanun
doğrultusunda görevlerini yerine getirecekler.
Bu kararın Başsavcı Sotir Tsatsarov, İçişleri
Bakanı Tsvetlin Yovçev ve Devlet Milli Güvenlik
Kurumu Başkanı Vladimir Pisançev arasında
yapılan çalıştayda alındığı anlaşıldı.
Üçünün milliyetçiler tarafından sivil devriyeleri oluşturmaları ve Romanların da onlara karşı
duracak takımlar kurmalarını görüştükleri belirtildi. Görüşmede kendini savunma, koruma,
sivil devriyeler ve saire oluşumlara karşı belli
başlı önlemler kararlaştırıldı.
Savcılıktan, İçişleri Bakanlığı tarafından da
Boyan Rasate olarak bilinen Milli Birlik Başkanı
Boyan Stankov’un sivil devriyelerin hareketlerini polisle koordine ettiğini reddettiler.
Savcılığın Basın Merkezi’nden Bulgaristan’da
Romanların Gelişmesi Merkezi’nin savunma
örgütlenmesinin savcılık ve emniyet kurumlarıyla görüşüldüğü iddiaları da reddedildi.
Romanlar tarafından şiddetten korunmak için
örgüt kurulduğu duyuruldu. Bu bağlamda sivil
devriyelere karşı olarak Azınlıkların Şiddetten
Korunma Teşkilatı (OMON) kurulması kararı
alındığı açıklandı.
Savcılıktan, örgütün lideri Petko Asenov’un
hakikaten ekim ayında Başsavcı Yardımcısı
Asya Petrova ile Romanların Trenlere Saldırılarının Önlenmesi konusunda görüştüğü belirtildi.
Kırcaali Haber
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Mestanlı’nın Makas yoluna bağlanacağı yol projesi imzalandı
Mestanlı (Momçilgrad) Belediye Başkanı
Akif Akif, Tarım ve Gıda
Bakanlığı’nda kasabanın
Kırcaali-Nalbantlar (Podkova) köyü yoluyla bağlantı kuracak yol kesimine ilişkin proje sözleşmesini imzaladı. Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında
gerçekleştirilen projenin
maliyeti 5 656 206, 62
leva.
Bu yolun inşası bölgede ticaret ve turizmin
gelişmesi açısından son
derece önemli, çünkü
Mestanlı ve Koşukavak
(Krumovgrad) ilçelerindeki yerleşim yerlerinin 9 Nolu Pan Avrupa
Ulaşım Koridoru’nun bir
parçası olan KırcaaliNalbantlar yoluyla doğrudan doğruya bağlantı
sağlayacak. Yeni yolun
yapımı tamamlanmasıyla Mestanlı ve Koşukavak üzerinden Makas
Sınır Kapısı’na yolculuk
10 kilometre kısaltılmış
olacak. Şu anda iki ilçenin Makas Sınır Kapısı ile bağlantısı Şeyh
Cuma (Cebel) durağı

üzerinden yapılıyor.
Yeni yol Mestanlı kasabasındaki Koşukavak’a
ayrılan yol dönemecinden Cebel durağına uzanarak uluslar arası yola
bağlanacak. Burada Söğütlü (Vırbitsa) çayı üzerinde kurulacak köprü ile
Gradinka köyüyle bağlantı yapılacak. Yolun
genişliği 7 metre olacak,
bir tarafında yayacılar
için kaldırım kurulacak.
Söğütlü üzerindeki köp-

rü 168 metre uzunluğunda ve 11.50 metre genişliğinde olacak. Üç kollu
kavşakta uluslararası
yola bağlanacak. Demir
yolu üzerindeki üst geçit
de onarılacak.
Belediye Başkanı Akif
Akif’in ifadesine göre
kazanılan proje Mestanlı İlçesi’nin doğal, sosyal
ve ekonomik özelliklerini maksimum düzeyde
kullanılması için sıradaki kışkırtı. Akif Akif,

“Mestanlı’nın KırcaaliNalbantlar yoluyla bağlantı yapacağı yol inşa
edilmesiyle Mestanlılara daha yüksek yaşam
standardı sağlanması
için etkin ve rekabet
edilir bir ekonomi geliştirmeyi amaçlıyoruz”
dedi. Belediye Başkanı,
yeni yolun Bulgar-Yunan
sınırının bulunduğu bölgede ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesine katkı yapacağını düşünüyor. Bu

Müezzinoğlu Balkan gazetecilerini kabul etti
Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu,
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü’nün
düzenledi ği e ğitim
programına katılmak
için Türkiye’de bulunan
Balkanlı Türk gazetecileri kabul etti.
Sağlık Bakanlığı Merkez Binası’nda yapılan
görüşmede yer alan
gazetecilerle teker teker tanışan Bakan Dr.
Müezzinoğlu, Balkanlardan misafir ağırladığı için mutlu olduğunu
söyledi. Türkiye ile Balkanlar arasında asırlara dayanan tarihsel ve
kültürel bir bağ olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, geçen zamana
rağmen bu ilişkilerin ilk
günkü tazeliğini koruduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin Balkanlardaki hassasiyetinin bütün dünya tarafından
bilindiğine dikkat çeken Müezzinoğlu, ülke
olarak bu konuda asla
taviz vermeyeceklerini

vurguladı.
Balkanlar bizim için
önemlidir
Konuşmasında birlik
ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, şöyle devam etti:
“Kosova, Makedonya,
Bulgaristan, Bosna
Hersek, Sırbistan ve

Yunanistan’dan gelen
birbirinden güzide genç
kardeşlerimizin, mesleki formasyonlarını geliştirmek adına Türkiye’de
olmalarından son derece mutlu oldum. Bu vesileyle farklı ülkelerden
ama aynı coğrafyadan
bu kadar insanın bira
araya gelmesi güzel bir

kardeşlik ve birlikteliğin
örneğidir. Gerek inanç
gerekse de kültürel
değerlerimizde geniş
bir yer bulan hoşgörü
ve kardeşlik olgusu,
geçmişte olduğu gibi
bugün de aynı yoğunlukta bizde yer buluyor.
Asırların ötesine dayanan kardeşlik bağımızın bulunduğu Balkanlar, geçmişte olduğu
gibi bugün de bizim
için önemli bir coğrafyadır.”
Müezzinoğlu, daha
sonra konuklarının
sorunlarını cevapladı ve Türkiye’nin Balkanlardaki faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.
Müezzinoğlu, Balkanlı
gazetecileri Edirne’de
de ağırlamak istediğini
sözlerine ekledi.
Görüşmenin sonunda Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu,
eğitim için Türkiye’ye
gelen Balkanlı genç
gazetecilere günün
anısına hediye verdi.
Edirne Haberci

projenin gerçekleşmesi
konusunda göreve gelmesinin üçüncü gününde çalışmaya başladığını
paylaştı. Sayın Akif, “O
zaman proje hakkında
Yol Altyapısı Kurumu ile
ilk görüşmelerimizi yaptık. Bugün de Mestanlı
Belediyesi’nin öncelikli projelerinden birinin
sözleşmesini imzaladık”
diye belirtti.
321 Nolu Kırsal Kesimlerde Nüfus ve Ekonomi
İçin Temel Hizmetler,
322 Nolu Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi ve
Geliştirilmesi ve 313
Nolu Turizm Faaliyetlerin Teşviki tedbirleri
doğrultusunda toplam
tutarı 90 milyon levayı

aşan 28 belediyenin 31
projesi onaylandı.
Tarım ve Gıda Bakanı Dimitır Grekov, bu
mali kaynakların belirli
bir belediye veya parti
tarafından kazanılan finansmanlar olarak kabul edilmemesini, tüm
Bulgaristan vatandaşlarının yararına olduğu
unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Bakan, “A macımız
2007-2013 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında Avrupa
Birliği fonlarından mümkün olduğu kadar büyük
miktarda mali kaynaklar
almamızdır” diye sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

POMAK partisinin
kurucu üyeleri
Filibe'de toplandı
Bulgaristan'da sivil toplum örgütü Avrupa Pomak
Enstitüsü Başkanı Efrem Mollov'un, ülkedeki Pomakları siyasi çatı altında birleştirmeyi amaçlayan parti
kurma girişimi devam ediyor.
Kültür, Özgünlük, Çeşitlilik İçin Yurtsever Birliği
(POMAK) partisinin kurucu üyeleri, Filibe'de bir araya geldi.
POMAK partisinin kurucularından Mollov, toplantıda kuruluş deklarasyonunu kabul ettiklerini belirterek, yeni siyasi oluşumun amaçlarını görüştüklerini
söyledi.
Mollov, devletçiliği sağlamlaştırmayı, kamu kuruluşlarına güveni artırmayı, bağımsız ve adil yargıyı
oluşturmayı ve tüm Bulgar vatandaşlarının hak ve

özgürlüklerini korumayı amaçladıklarını kaydetti.
POMAK partisinin mevcut siyasi partilerle işbirliği
arayışı içine girmeyeceğini vurgulayan Mollov, statükonun değişmesi için çaba harcayacaklarını belirtti.
Mollov, partinin kurulması için bir sonraki aşamanın
imza toplamak olduğunu, ardından da resmi kaydın
yapılması için başvuruda bulunacaklarını ifade etti.
Mollov, daha önce yaptığı açıklamada, kurulum
aşamasında olan POMAK partisinin etnik temele dayanmayacağını vurgulayarak, "Siyasi modeller tükendi. Sunacağımız oluşumla birlikteliği sağlayacağız"
demişti.
Bulgaristan'da daha önce de üyelerinin çoğunluğunu Pomakların oluşturacağı siyasi parti kurma girişimleri olmuştu ancak bu denemeler başarıya ulaşamamıştı.
Resmi olmayan verilere göre, Bulgaristan Pomaklarının sayısı, yurt dışında ikamet edenlerle 800 bin
civarında.
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Türkiye Medya Eğitimi Programı Tamamlandı
Resmiye MÜMÜN
Türkiye Başbakanlık Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün bu yıl ilkini
düzenlediği Türkiye Medya
Eğitimi Programı (TÜMEP)
tamamlandı. 2-14 Aralık 2013
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen programa 7 Balkan
ülkesinden 16 genç gazeteci
katıldı. Aralarında Kırcaali Haber gazetesinin Genel
Yayın Yönetmeni Sebahat
Ahmet ve muhabir Resmiye
Mümün’ün de bulunduğu katılımcılar bu program sayesinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) eğitim
görme ve Türk medya sektörünün en önemli kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra Konya
ve Ankara’nın tarihi mekanlarını da ziyaret etme fırsatını
buldular.
Gazeteciler, birinci hafta
TRT’de Yeni Medyanın Kullanımı, Televizyonda Sosyal
Medya Kullanımı, Sosyal Medya Haberciliği, Televizyon Haberciliği ve Muhabirlik Semineri, HD Kamera-İleri Görüntü
ve Ses Teknolojileri, İnternet
Haberciliği-Sosyal Medyanın
Kullanımı ve Dünden Bugüne
Radyo Yayıncılığı üzerine eğitim gördüler.
7 Aralık’ta Konya’da Gazeteciler Cemiyeti ve Basın
Konseyi’nden sonra turistle-

rin akınına uğrayan Mevlana
Türbesi ve Müzesi ile Şems-i
Tebrizi Camii ve Türbesi ziyaret edildi, duygulu anlar yaşan-

kanlığı ziyaret edilerek, bu kurumların çalışmaları hakkında
geniş bilgi edinildi.
Balkan gazeteciler ekibi,

oradaki radyo, gazete ve televizyon ekipleriyle tanışma
fırsatı oldu.
Türkiye’nin resmi haber ajan-

dı. Aynı geceye denk gelen
Mevlana Kültür Merkezi’nde
yoğun ilgiyle gerçekleştirilen
Hz. Mevlana’nın 740. Vuslat
Yıldönümü Uluslararası Anma
Törenleri’nin açılış programını
izleme fırsatı değerlendirildi.
İkinc i haf t a Basın Ya yın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nün gazetecilere
sağladığı geçici basın kartları
sayesinde TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Anadolu
Ajansı, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın
Yayın ve Enformasyon Baş-

TRT stüdyolarının yanı sıra
Bulgaristan göçmeni bir program yapımcısı olan Metin
Edirneli’ye de misafir oldu.
Ayrıca Bulgaristan’dan programa katılan 5 gazeteci TRT –
Dış Yayınlar Genel Müdürlüğü
Bulgarca Masası’nın ekibiyle
de tanıştılar.
TRT’nin ana binasının ardından TRT Yayıncılık Tarihi
Müzesi de gezildi. Burada Balkan ekibinin katılımıyla kısa bir
radyo kaydı ve televizyon çekimi yapıldı.
Balkan gazeteciler ekibini
makamında ağırlayan Ankara
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir
Avşar, fakültede birçok Balkan
ülkesinden öğrencinin eğitim
gördüğünü ifade ederek, üniversitenin sunduğu imkanlardan bahsetti. Daha sonra Parlamento muhabirliği dersine
girildi ve fakültede uygulamalı
dersler için kurulan çeşitli atölye ve stüdyolar ziyaret edildi,

sı Anadolu Ajansı’nın (AA)
ziyareti sırasında kurumun
çeşitli birimlerinin her türlü faaliyet ve işlemleri, AA Haber
Akademisi’nin yeni nesil gazeteci yetiştirmek için sunduğu
eğitim programı ve başvuru
koşulları hakkında bilgi verildi.
Anakara’da Kurtuluş Savaşı Müzesi (1.TBMM Binası),
Cumhuriyet Müzesi (2. TBMM
Binası), Anıtkabir, Anadolu
Medeniyetler Müzesi de ziyaret edildi. Balkan gazeteciler
ekibi, ayn gün kurumu ziyarette bulunan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu tarafından selamlandı. Köklerinin Batı Trakya’ya dayandığı
Müezzinoğlu, ekibi Sağlık
Bakanlığı’na davet ederek,
aynı akşam makamında ağırladı.
Programda öngörülen Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) ziyareti bütçe görüşmelerinden dolayı uygulanan

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Onun yerine Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve
televizyonların yayınlarını denetleyen RTÜK ziyaret edildi.
Kuruluşun ayrı ayrı birimleri
gezilerek, denetim sistemi ve
mekanizmaları hakkında bilgi
alındı.
Ayrıca program kapsamında Altındağ Tiyatrosu’nun
sunduğu Nalınlar oyunu ve
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası konseri izlendi.
T Ü M E P, B a s ı n Yay ı n
ve Enfor masyon Genel
Müdürlüğü’nün ziyaretiyle
tamamlandı. Burada yapılan
temaslarda Balkan ekibine
çeşitli işbirliği imkanları sunuldu. Katılımcıları selamlayan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat
Karakaya devam edecek projenin daha faydalı olabilmesi
için değerlendirme yapmalarını rica etti. Tüm gazeteciler,
programı başarılı bulduklarını
ve Türkiye medya sektörünün
sahip olduğu kapasite ve birikimden faydalanarak, bilgi
ve deneyimini arttırdıklarını
ve ileride işbirliği yapmaya
hazır olduklarını ifade ettiler.
Organizatörlere program ve
mükemmel ev sahipliğinden
dolayı teşekkürlerini sunarak, gelecek yıllarda başka
coğrafyalara yönelik olacak
projenin hedeflediği amaçlara ulaşmasını dilediler.
TÜMEP, Balkan gazetecilerine Murat Karakaya tarafından bizzat sunulan katılım
belgesiyle sona erdi.
Balkan gazetecileri, kurulan
sıcak dostluklar ve yaşadıkları güzel anılarla ülkelerine
geri döndüler.

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
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Genel Yayın Yönetmeni: Sebahat AHMET; Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı;
Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; Tel.: 0361/ 52 715; e-mail: kircaalihaber@gmail.com

Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД» гр. Кърджали

www.kircaalihaber.com

Гл. редактор: Себахат АХМЕД ; Зам. гл. редактор: Дурхан Али ; Репортери: Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед; Кореспондент в Гърция - Ибрахим Балталъ.
Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10; Каталожен № 2454 ;
ISSN 1313 - 6925

