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Türkiye ve Bulgaristan Enerjiyle Yakınlaşacak

T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıl-
dız, Türkiye ve Bulgaris-
tan arasında doğal gaz 

enterkoneksiyonunu des-
teklediklerini belirterek, 
“Doğal gazda yaklaşık 
114 kilometrelik doğal gaz 

hattı inşası, elektrikte de 
minimum 600 megavatlık 
iletim söz konusu. Bunun 
1300-1400 megavatlara 

çıkartılması da fiili olarak 
mümkün. Bu bize yetmez, 
daha fazlasını yapmamız 
lazım” dedi.

Yıldız, Bulgaristan te-
maslar ı  kapsamında 
Bulgaristan Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Dragomir 
Stoynev ile bir araya gel-
di.

Bakan Yıldız, görüş-
menin ardından yapı-
lan ortak açıklamada, 
Bulgaristan’ın, Türkiye 
için stratejik, komşuluk 
ilişkilerinin tarihi bağlarla 
kurulduğu önemli bir ülke 

olduğunu söyledi.
Her iki ülkenin birbirinden 

beklentileri bulunduğunu 
ve bunu karşılayabilecek 
hacme sahip olduklarını 
vurgulayan Yıldız, Türkiye 
ve Bulgaristan’ın coğraf-
yasının avantajlarını kulla-
nacağını ifade etti.

Yıldız, Türkiye’nin nükleer 
enerjide yeni bir başlangıç 
yaptığını, Bulgaristan’da 
ise bu konuda önemli bir 
teknik ve kültürel birikim 
bulunduğunu, bunların da 
ilerleyen süreçte değer-
lendirileceğini belirtti.

Stoynev ile aynı zaman-
da bölgeyle alakalı teknik 
değerlendirmeler yaptık-
larını dile getiren Yıldız, 
şöyle konuştu:

“Her iki ülke de Güney 
Akımı’nı desteklemekte 
ve önemsemektedirler. 
Bu, AB üyesi ülkelerin gaz 
tedarikinde önemli bir pro-
jedir. İki ülke arasında do-
ğal gaz enterkoneksiyonu 
tamamen desteklediğimiz 
bir projedir. Doğal gazda 
yapacağımız bu gelişme-

Devamı 2’de

Sözler, Umutlar ve Karşılık Görmeyen Emek…
S o n  z a m a n l a r d a 

Bulgaristan’daki tütün 
üreticileri, tütün alım 
kampanyasının geciktiği 
ve ürünlerinin ucuza alın-
dığı gerekçesiyle çeşitli 
protestolar düzenliyor. 
Bilindiği üzere Bulgaris-

tanda Türk halkı eskisi 
kadar olmasa da geçi-
mini tütün üretiminden 
sağlıyor. Bu yıl tütünün 
kilosunun 5-6 levaya sa-
tın alındığını, geçen yılki 
fiyatın 6,5-7 leva oldu-
ğunu belirten üreticiler, 
geçen yılki fiyatları talep 
ediyor. 
Bir yandan protesto-

lar düzenlenirken, diğer 
yandan ise üreticiler 
ürünlerini ucuza satma-
ya devam ediyor. Hava-
nın sıcak gidişi tütünün 
kalitesini kötüleştiriyor 
ve bundan dolayı üreti-
cilere tütünü satmaktan 
başka bir çıkış yolu kal-
mıyor. 
Türk halkı, bu yıl tütün-

den daha fazla gelir elde 
edilecek diye her yıl yeni 
bir umutla üretimini sağ-
lıyor. Umutlu bekleyiş, 
harcanan emek maale-
sef karşılıksız kalıyor. 
Her yıl düşüş kaydeden 

tütün fiyatları, üretimi bit-
me noktasına getirecek 
ve bu durum halkımızın 
diğer Avrupa ülkelerine 

çalışmak için gitmesine 
bir sebep daha olacak. 
Giderek pahalılaşan 

hayat ve giderek ucuzla-
yan emek, aileleri parça-
lamaya devam ediyor. 
Hiç kimse bu halk na-

sıl geçimini sağlıyor, 
bu verilen üç kuruşla 
insanlarımızın karnı do-
yuyor mu diye sormuyor. 
Protestolar düzenlenme-
se halkın acısını kimse 
duymayacak. 
Gerçi duysalar da bu 

durumda bir değişik-

lik görülmüyor, sadece 
medyalarda verilen vaat-
ler ve destek satırları yer 
alıyor (… tütün üreticile-

rini destekliyor vs. gibi 
yazılar her gün manşet 
oluyor). 
Üreticilere verilen söz-

ler, umutlar ve destek 
göstergeleri bir balon mi-
sali uçup gidiyor. Geriye 
çaresiz halk ve karşılık-
sız emek kalıyor. 
Bana, Bulgaristan’da şu 

anki durumu üç cümleyle 
anlat deseler, “Tutulma-
yan sözler. Umutlu bek-
leyiş. Karşılık görmeyen 
emek” diye anlatırdım. 

Sebahat AHMET

Filibe’de Nazım Hikmet Anıldı

Ünlü şair Nazım Hikmet, doğumunun 112. yıldönümünde 17 Ocak 2014 tarihinde 
Filibe’deki “Nazım Hikmet Kültürevi”nde anıldı. Filibe Başkonsolosunun himayesi 
altında gerçekleşen etkinliğe Başkonsolos Şener Cebeci, Konsolos Vekilleri Gürler 
Gürsoy ve Murat Muhaciroğlu katıldı. Filibe Üniversitesinin Türkçe bölümü öğrencileri 
ölümsüz şair Nazim Hikmet’ten şiirler okudular.                               Kırcaali Haber
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Mümin Gençoğlu’na İzmir Gaziemir Belediyesinden büyük vefa
Balkanların ve Türki-

yenin “Göçmen Baba-
sı; Mümin Agası” Mü-
min Gençoğlu’nun ismi 
İzmir’de bir kez daha 
ölümsüzleşti. Hayatını 
göçmen sorunlarına ada-
yan, soydaşlara yönelik 
asimilasyon ve soykırım 
mücadelesinin efsane 
ismi ve simgesi Mümin 
Gençoğlu ismi İzmir Ga-
ziemir Belediyesi tarafın-
dan yapılan sosyal tesis-
lerde yaşayacak.

Son derece modern 
Mümin Gençoğlu Sos-
yal Tesisleri’nin açılışını 
yapan Gaziemir Beledi-
ye Başkanı Halil İbrahim 
Şenol, tüm soydaşlara 
daha iyi ve verimli zaman 
geçirecekleri, gurur dolu 
bir hizmet kazandırdı. 16 
dönümlük alanı kaplayan 
sosyal tesislerde 2 bin 
500 metrekarelik iki adet 
kır düğün salonu, 20 hobi 
bahçesi, gençlik merkezi, 
300 metrekarelik çocuk 
oyun alanı, bin 500 met-
rekarelik alanda da bas-
ketbol, voleybol, halı saha 
ve 500 araçlık otopark yer 
alıyor. 

Bulgaristan Hak ve Öz-
gürlükler Partisi Milletve-

kili Erdinç Hayrulla, Bal-
kan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonu Genel 

Başkan Yardımcısı ve Ege 
Balkan Türkleri Federas-
yonu Genel Başkanı Hü-
seyin Kocaman, Balkan 
Rumeli Göçmenleri Kon-
federasyonu Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Ege 
Balkan-Rumeli Dernek-
leri Federasyonu Genel 
Başkanı Süleyman Peh-
livanoğlu, Balkan Türk-
leri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu 
ve BAL-GÖÇ Genel Baş-
kanı Doç. Dr. Yüksel Öz-
kan, İzmir Balkan Dernek-
leri Federasyonu Genel 
Başkanı Vahap Savaşan, 

İzmir Balkan Göçmenle-
ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hamdi 

Kanlıoğlu başta olmak 
üzere çok sayıda siyasi 
parti, stk temsilcisi ve çok 
sayıda soydaşın katıldığı 
törende konuşan merhum 
Mümin Gençoğlu’nun to-
runu Gökhan Sözüçetin, 
gurur ve hüznü bir arada 
yaşadı. 

MÜMİN GENÇOĞLU 
KİMDİR

Bulgaristan’ın Kırcaali ili-
nin Yiğitler Köyünde 1932 
yılında dünyaya geldi. 

1950-51’de yaşanan 
göçte ailesi ile birlikte 
Bursa’ya gelip yerleşti. 
Gençliğinde farklı işlerde 

çalışan Gençoğlu İnegöl 
Ticaret Odasında memur 
olarak göreve başladıktan 
sonra kısa sürede Genel 
Sekreterliğe terfi etti. 

Daha sonra yaşamını 
devam ettirdiği Bursa da 
Belediye Meclis Üyeliği, 
Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanlığı 
ile Bursaspor Başkanlık-
larında bulundu. 

Bursa’ya gelişini takip 
eden yıllarda ticaret ha-
yatına atıldı. 1985 yılında 
Bulgaristan’da, o dönemin 
yönetimince başlatılan 
Türk aleyhtarı eylemler 
karşısında, orada yaşa-
yan soydaşlarımıza des-
tek olmak, seslerini tüm 
dünyaya duyurmak için, 
Hem uluslararası konfe-
ranslara katıldı ve hem de 
BAL-GÖÇ ’ü kurdu. 

Ayrıca bu amaçla kuru-
lan dernekleri BALKAN 
TÜRKLERİ Göçmen ve 
Mülteci Dernekleri Fe-
derasyonu adı altında bir 
çatıda birleştirdi. Bursa 
eğitimine önderlik ederek 
Yedi Selviler ve Duaçınarı 
okullarını yaptırdı. 

Yine halkımıza hizmet 
amacıyla dönemin Haki-
miyet Gazetesi ile basın 

hayatına atıldı. 1989 yı-
lında sanayiciliğe yönelen 
Mümin Gençoğlu, bugün 
memleket ekonomisinde 
önemli bir yeri olan PEN-
GUEN GIDA' yı oğulları 
ile birlikte kurdu. 

1991 yılında Milletvekili 
seçilerek parlamento ha-
yatına girdi. 1993 yılında 
ise; Ankara’ya giderken 
geçirdiği elim bir trafik 
kazası sonucu aramızdan 
ayrıldı.

             
Kırcaali Haber

İzmir BAL-GÖÇ'te Yeni Yönetim
İzmir BAL-GÖÇ’te yeni 

yönetim görevi devraldı. 
BAL-GÖÇ’ün 14. Olağan 
Genel Kurulu, Bornova 
Belediyesi Altındağ Dü-
ğün Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurula, Bulgaris-
tan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Kırcaali Milletve-
kili Mustafa Ahmet, Koşu-
kavak Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmed, Razg-
rad Hak Ve Özgürlükler 
Hareketi İl Başkanı ve 
Belediye Başkanı Ahmet 
Ahmedov, CHP İzmir Mil-
letvekili Mustafa Moroğlu, 
Bornova Belediye Başka-
nı Kamil Okyay Sındır, 
Bursa Balkan Göçmenle-
ri Derneği Genel Başkanı 
ve Balkan Türkleri Göç-
men ve Mülteci Dernek-
leri Federasyonu Genel 
Başkanı Yüksel Özkan, 
Ege Balkan Rumeli Der-
nekleri Federasyonu Ge-
nel Başkanı Süleyman 
Pehlivanoğlu, Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Der-
neği İzmir Şubesi Başkanı 
ve CHP Milletvekili Adayı 
Aydın Özcan, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Ege 
Bölge Sorumlusu İsmail 
Vatansever, MHP İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
başkan Adayı Murat Ta-
şer, MHP il ve ilçe yöne-
ticileri, Eski milletvekili ve 
Bornova Belediye Başka-
nı Cengiz Bulut, Gaziemir 

CHP İlçe Örgütü Başkanı 
Umut Tekin ve Ulusal Eği-
tim Derneği İzmir Şubesi 

Başkanı Osman Gazi Ok-
tay katıldı.

Saygı duruşu ve Milli 
Marş’ının okunmasıyla 
başlayan kongrenin ilk 
sözü Yüksel Özkan aldı. 
Özkan, “Birlik ve beraber-
liğe bölgemizde, ülkemiz-
de ve Balkanlarda ihtiyaç 
var. Derneklerimizi, parti-
lerin arka bahçesi konu-
muna dönüştürmeyelim. 
Yöneticilerimizi seçerken 

buna dikkat edelim. Biz 
bugüne kadar; Cumhuri-
yetimizi kuran hemşerimiz 

Mustafa Kemal’in ilke ve 
devrimlerinden yana taraf 
olduk. Anayasa’mızdan 
Türklük ifadesinin kaldı-
rılmasına izin vermeye-
ceğiz” dedi.

Kırcaal i  Mi l let vek i l i 
Mustafa Ahmet, Onursal 
Başkan Ahmet Doğan, 
Genel Başkan Lütfi Mes-
tan ve 36 milletvekilimi-
zin selamını getirdiğini, 
Bulgaristan’da birlik ve 

beraberliklerini bozma gi-
rişimlerine, alınan seçim 
sonuçlarıyla ders verildiği-
ni, Türkiye’deki BAL- GÖÇ 
örgütlenmesinin kendileri-
ne güç verdiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili 
Mustafa Moroğlu da, “Bu-
rada bulunan iki milletveki-
linin adının da Mustafa ol-
ması önemli. Büyüklerimiz 
Mustafa adını, Mustafa 
Kemal’in adını yaşatmak 
ve O’na olan minnetlerini 
ifade etmek amacıyla ço-
cuklarına vermiştir. Bizde 
adımızla bize verilen so-
rumluluğu, halkımıza ve 
ülkemize hizmet ederek, 
yerine getirme sözü veri-
yoruz” dedi.

Yönetim kurulu, denetim 
kurulu raporu ve mali ve 
taslak bütçelerinin okun-
ması ve ibra edilmesi 
ardından vakıf kurulması 
kararı alındı.

İki liste olarak seçime gi-
dilmesi beklenirken, diğer 
listenin çekilmesi üzerine 
yeni yönetim şu isimler-
den oluştu:

Fahriye Ersoy, Yakup 
Serbest, İhsan Şentürk, 
Rıdvan Çavuş, Kenan Öz-
gür, Enver Mutlu, Fatma 
Ertürk, Nezin Özgür, Ok-
tay Kanlıoğlu, Fikri Çelik, 
Hüsniye Aydın, Kamuran 
Gacener, Gülseren Bilgiç, 
Erkan Şen ve Mehmet 
Gazi.                        İHA 

Türkiye ve Bulgaristan 
Enerjiyle Yakınlaşacak

leri, elektrikte daha faz-
lasıyla gerçekleştirmek 
istiyoruz.

İki ülkenin de birbirine 
elektrik alış-satışı vardır 
ve birbirini tamamlamak-
tadırlar. Bu kapasiteyi 
daha da artırmak geliş-
tirmek istiyoruz. Özellikle 
somut sonuç odaklı ça-
lışacağız. İki ülkenin de 
beraberce büyümesine 
enerji sektörü olarak katkı 
koyacağımız kanaatinde-
yim.”

Bulgar Bakan tarih 
verdi

Dragomir Stoynev de 
son derece olumlu so-
nuçları olan bir toplantı 
yaptıklarını söyledi.

Artık niyetleri değil, bun-
ları hayata geçirme yol-
larını konuştuklarını dile 
getiren Stoynev, doğal 
gaz tedarikini çeşitlendir-
menin kendileri açısından 
çok önemli olduğunu vur-
guladı. 

Türkiye’den gelecek hat-
tın bu çeşitlendirmenin 
önemli bir parçası olaca-
ğını ifade eden Stoynev, 
bu bağlantının yakın ge-
lecekte kurulmasına dair 
önemli bir noktaya geldik-
lerini ve bunun önemli bir 
başarı olduğunu söyledi.

Stoynev, basın mensup-
larının doğal gaz projesi-
ne ilişkin soruları üzerine, 
projenin maliyetinin teknik 
çalışmalar sonunda belir-
leneceğini, ancak fiyatın 
makul ve sıkıntı yarat-
mayacak bir düzeyde 
olacağını düşündüklerini 
belirtti. Stoynev, “Geliş-
meler istediğimiz doğrul-
tuda devam ederse 2 yıl 
içinde ilk gaz tedarikleri 
gelecek” dedi.

Elektrik alışverişinde 
Türkiye’de ortak bir şirket 
kurulabileceğini dile geti-
ren Yıldız, böylece elekt-
rik alışverişinin kolaylaştı-
rılabileceğini kaydetti.

114 kilometrelik boru 
hattı, 600 megavatlık 
elektrik iletimi

Bakan Yıldız da doğal 
gaz hattı projesinde yer 
alacak Türk şirketinin bir 
hukuk çerçevesinde tayin 
edileceğini söyledi. 

Hem doğal gazda hem 
de elektrikte iletim hat-
tı bağlantıları üzerinden 

değerlendirmeler yapıldı-
ğını anlatan Yıldız, şöyle 
konuştu:

“Doğal gazda yaklaşık 
114 kilometrelik doğal gaz 
hattı inşa, elektrikte de 
minimum 600 megavatlık 
iletim söz konusu. Bunun 
1300-1400 megavatlara 
çıkartılması da fiili olarak 
mümkün. Bu bize yetmez, 
daha fazlasını yapmamız 
lazım. Bununla alakalı 
keşifler teknik fizibiliteler 
önümüzde süreçte ta-
mamlanacaktır.”

“Bulgar halkı tedirgin 
olmasın”

Bakan Yıldız, nükleer 
enerjide Bulgaristan’la iş-
birliği konusundaki soruyu 
yanıtlarken, Bulgaristan’ın 
bu konuda teknik ve insan 
kaynaklı açısından önemli 
bir kültüre sahip olduğuna 
inandıklarını söyledi.

Kozluduy’daki nükleer 
santral ünitelerinin ya-
pısı ve modellemesinin 
Türkiye’dekilerden çok 
farklı olmayacağını dile 
getiren Yıldız, bu nedenle 
nükleer santrallerle alaka-
lı teknik görüşmeleri ola-
bileceğini belirtti. 

Yıldız, İğneada yakınla-
rında bir nükleer santral 
kurulup kurulmayacağı-
na ilişkin soru üzerine, 
burayla alakalı kesin bir 
tespitte bulunmadıklarını 
ancak ihtimal dahilindeki 
5 yerden biri olduğunu 
ifade etti. Bakan Yıldız, 
“İki ülkenin birbirine olan 
uzaklığı fazla değildir. 

Ermenistan’da Türki-
ye sınırına 30 kilometre 
uzaklıkta nükleer santral 
vardır. Önemli olan bun-
ların risklerini azaltıp, çok 
güvenli santraller yap-
maktır. Halkımız bizim için 
çok önemlidir ama Bulga-
ristan halkı da bizim için 
aynı derecede önemlidir. 
O yüzden tedirgin olacak 
bir sıkıntı söz konusu de-
ğildir” diye konuştu.

Taner Yıldız, bir soru 
üzerine iki ülke arasındaki 
projelerin yatırım büyük-
lüğünün kamulaştırma, 
boru maliyetleri gibi çeşitli 
unsurlara bağlı olduğunu 
ve sonuçların teknik fizibi-
litelerle ortaya çıkacağını 
kaydetti.                

          Anadolu Ajansı

1. sayfadan devam
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Ünlü sanatçı Prof. Dr. Mustafa Aslıer, Kırcaali’de sergi açtı
Kırcaali’nin Kobilyane 

(Maşkılı) köyünde 1926 
yılında dünyaya gelen ve 
Türkiye’de özgün baskı 
konusunda önder Prof. 
Dr. Mustafa Aslıer GRIG 
Sanat Galerisi’nde Barış 
adlı sergisini açtı. Sergi-
de sanatçının Avrupa ve 
Asya’daki en ünlü gale-
rilerde sergilenen 30x40 
cm boyutlarında 40 eseri 
yer alıyor. Sergi, Edirne 
ve Kırcaali Rotary kulüp-
lerinin girişimiyle ve Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’in ev 
sahipliğinde KRIG Sa-
nat Hareketi ile ortakla-
şa düzenlendi. 
Açılışta resmi konuklar 

arasında Edirne Mimar 
Sinan Rotary Kulübü 
Başkanı Güzin Cira-
voğlu, 2420.Bölge Gu-
vernörü Haluk Ulusoy 
ve Türkiye’den gelen 
yaklaşık 70 kişilik heyet, 
Bulgaristan 2482 Bölge 
Guvernörü Dr. Valentin 
Stoyanov ve Kırcaali 
Rotary Kulübü Başkanı 
Gavrail Gavrailov hazır 
bulundular. Büyük ilgi 
gören sergiye sanatçının 
meslektaşları ve akraba-
ları, Kırcaali’de kültür ve 
sanat camiasının önde 
gelen isimleri ve çok sa-
yıda vatandaş geldiler. 
Sanatçıyı ve konukları 

selamlayan KRIG Sa-
nat Hareketi Başkanı 
Radost Nikolaeva Prof. 
Dr. Aslıer’i tanıttı. 1939 
yılında 13 yaşındayken 
Kobilyane’nin Çatak 
Mahallesi’nden ailesi 
ile birlikte Türkiye’ye 
göç eden dünyaca ünlü 
Prof. Dr. Mustafa Aslıer, 
özgün baskı sanatı ala-
nında bir mihenk taşı 
olarak kabul ediliyor. O, 
sık sık uluslararası bie-
nallerinde gravür, baskı 
ve özgün litografi sergi-
lerinde Türkiye’yi temsil 
ediyor. Dünya çapında 
düzenlenen 50’den fazla 
sergide yer alan sanatçı 
medya ve dünya ansik-
lopedilerinin de belirtil-
diği gibi, sanatında ve 
yaptığı incelemelerinde 
yüzyıllar öncesine da-
yanan teknikleri analiz 
edip, tanıtarak modern 
yorumlar şeklinde su-
nuyor. Ayrıca özgün 
baskı sanatı konusun-
da yazdığı kitapları var. 
Konuğunu ağırlamak-
tan şeref duyduğunu 
ifade eden Nikolaeva, 
Kırcaali’de açılan ser-
ginin Balkanlar’daki mil-
letler arasında kardeşlik 

kurulup, işbirliği yapıl-
ması açısından büyük 
önem arz ettiğini pay-
laştı. Sanatçının 75 yıl 
sonra doğduğu toprak-
lara geri dönerek barışı 
getirdiğini söyledi. 
Prof. Dr. Aslıer’e “Hoş 

geldiniz!” diyen Müh. 
Hasan Azis, Kırcaali’de 
bir günde tarihi açıdan 
önem arz eden birkaç 
şeyin olmasından gurur 
duyduğunu ifade etti. 
İlk önce Kırcaali’de do-
ğup büyüyen dünyaca 
ünlü bir sanatçının 75 
yıl sonra tekrar memle-
ketine gelmesinin büyük 
bir olay olduğunu be-
lirtti. İkinci, Türkiye ve 
Bulgaristan’ın iki bölge 
guvernörünün ilk defa 
Kırcaali’de görüşmesi-
ne dikkat çekti. Üçüncü, 
insanları birleştiren ba-
rış konulu serginin açıl-
masını kaydetti. Barışın 
nerede gündeme gelirse 
gelsin, daima aktüel bir 
mesele olduğunu, fakat 
Kırcaali’de çok özel bir 
anlam taşıdığını ifade 
etti. İnsanlar, ayrı ne-
siller, etnik gruplar, mil-
letler arasındaki ve gö-
zümüzde olan barıştan 
söz ederek, sanatçının 
eserlerinde hepsini gö-
rebileceğimizi söyledi. 
Bugünkü olayın ger-
çekleşmesinde Edirne 
Mimar Sinan ve Kırca-
ali Rotary kulüplerinin 
başkanları ve iki bölge 
guvernörlerinin oynadı-
ğı büyük rollerine dik-
kat çekerek, teşekkür-
lerini sundu. Prof. Dr. 
Aslıer’in memleketine 
geri gelmekle vatanına 
saygısını gösterdiğini 
ve herkese insanın her 
nereye giderse gitsin, er 
veya geç doğduğu yere 
döndüğüne dair güzel 
bir ders verdiğini ifade 
etti. 

Sana tç ı  Başkana 
Türkiye’de basılan re-
simli albümlerinden he-
diye etti. 
Prof. Dr. Aslıer, Kobil-

yane köyünde sadece 
4.sınıfa kadar okuması 
nedeniyle Bulgarca bil-

mediği için Türkçe ko-
nuşacağını söyleyerek 
kısaca kendini tanıttı. 68 
yıl resim sanatı yaptığını 
ve 50 yıl da resim hoca-
lığı yaptığı için kendini 

şanslı hissediyor. Doğ-
duğu topraklardan uzun 
süre ayrı kaldığı için 
memleketine olan sev-
gisinin kara sevdaya dö-
nüştüğünü paylaştı. Bu-
güne kadar hep mem-
leketini ziyaret etme 

hayaliyle yaşadığını ve 
bunun gerçekleşmesi 
için girişimde bulunan 
başta kendisi için kitap 
da yazan öğrencisi Le-
vent Tosun’a, iki Rotary 

kulübü başkanlarına, 
ev sahipliği için Hasan 
Azis’e ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerini 
sundu. Sanatçı, “Bu ser-
ginin iki ülke arasında 
kültür değişimine vesile 
olacak bir olaya vesile 
olduğu için ayrıca çok 
mutluyum. Şimdi resim-
lerimde Bulgaristan’da 
ve Türkiye’de yaşayan 
insanların birbirinden 
hiçbir farkı olmadığını 
göreceksiniz. İnsanların 
acı ve tatlı duygularını 
biçim ve renk şeklinde 
ifade ettiğimi görmeye 
çalışın ve bu resimlerimi 
böyle bir hayırlı törene 
getirdiğim çiçek demeti 
olarak kabul edin” diye 
konuştu. Doğduğu evi 
ziyaret eden sanatçı, 
bahçedeki üç karadut 
ağacından sadece biri-
sinin kaldığını, evin ise 
harabeye dönüştüğünü 
paylaştı. 1984 yılında 
Bulgaristan’da bir etkinli-
ğe katılmak üzere davet 
edilen Prof. Dr. Aslıer’e 
o zamanki Kültür Ba-
kanı Akad. Dimitrov’un 
bir araç sağladığı ve iki 
milis eşliğinde köyünü 

ziyaret ettiği anlaşıldı. 
Doğduğu evi araçtan 
gören sanatçıyı köyde-
ki komşuları onu kah-
veye davet ettiklerini, 
fakat milisin buna izin 
vermediğinden büyük 
üzüntü duyduğunu pay-
laştı. Sanatçı, 4 Mayıs’ta 
Kobilyane’de yapılacak 
şenliğe katılmaya karar-
lı. Yaptığı ziyaretlerden 
dolayı çok yorulduğunu, 
fakat doğduğu toprakla-
rı ziyaret etmenin verdi-
ği enerjiyle kendisini 20 
yaşında hissettiğini ifa-
de etti. 
2420. Bölge Guver-

nörü Haluk Ulusoy, Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis’e bu yılki slogan-
larının “Rotary Kulüp ile 
Yaşamları Değiştirin” 
olduğunu paylaşarak 
ileride işbirliğin devam 
etmesi dileğiyle bir pla-
ket sundu. Ayrıca Bölge 
Guvernörü Dr. Valen-
tin Stoyanov adına da 
insanların yaşamlarını 
değiştirmek üzere des-
teğini esirgememesi 
nedeniyle Başkana bir 
Rotary rozeti taktı. 

Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği kompozisyon yarışması düzenliyor

Güney Bulgar istan 
Türkçe Öğretmenler i 
Derneği “21 Şubat Ulus-
lararası Anadili Günü” 
vesilesiyle geneksel bir 
kompozisyon yarışması 
düzenliyor.
Kültürün nesilden nesile 

aktarılması, yaşaması ve 
gelişmesi dil sayesinde 
mümkün olabilmektedir. 
Milletleri meydana geti-
ren unsurların başında 
gelen dil, aynı zamanda 
kültürün oluşması ve ya-
şamasında da en büyük 
görevi üstlenmiş durum-
dadır.
Anadilimiz Türkçe ile 

ilgili tartışmaların, engel-
lemelerin ve zorlukların 
yoğun olarak yaşandığı 
bu günlerde Güney Bul-
garistan Türkçe Öğret-
menleri Derneği “Anadi-
linin Hayatımızdaki Yeri 
Ve Önemi” konulu bir 
kompozisyon yarışması 
düzenlemektedir.
Bu yarışmanın amacı 

öğrencilerimize, genç-
lerimize, velilerimize, 
öğretmenlerimize anadi-
linin önemini ve değerini 
vurgulamak, anadilimize 
sahip çıkılmasını, doğru 
öğrenilmesini, öğretil-
mesini, kullanılmasını ve 

korunmasını sağlamaktır. 
Bu konuda insanlara so-

rumluluklarını anımsat-
mak, anadilinin sevilmesi 
ve ona bilinçle sahip çıkıl-
ması konusunda insanla-
rı göreve çağırmak, daha 
duyarlı olmaları gerektiği-
ni anlatmak.
Anadilimiz Türkçenin 

unutulmasının, unuttu-
rulmasının hatta yok ol-
masının önüne geçmek, 
doğru, düzgün öğrenil-
mesini ve kullanılmasını 
desteklemektir.
Velilerden çocuklarının 

anadillerini öğrenme ko-
nusunda daha sorumlu 

ve duyarlı olmalarını, 
anadillerine sahip çık-
malarını ve bilinçlenme-
lerini bekliyor, çocukların 
ve gençlerin anadillerini 
doğru öğrenmelerini, 
doğru kullanmalarını, 
sevmelerini ve benimse-
melerini hedefliyoruz.
Dolayısıyla tüm çocuk-

larımıza ve gençlerimi-
ze bu yarışmaya katılma 
çağrısında bulunuyoruz. 
Katılım Şartları:
• Kompozisyon konusu 

“Anadilinin Hayatımız-
daki Yeri Ve Önemi” 
• Yarışmaya Bulgaristan 

genelinde 8–25 yaş arası 
öğrenci ve gençler katı-
labilir.
• Yarışma 4 kategoride 

yapılacaktır.
• Anlatım tekniği ser-

besttir.
• Eserler Türkçe yazıl-

malı. 
• Eserler okunaklı ve 2 

sayfayı geçmemeli.
• Eserin son sayfasına 

yarışmacının adı, soyadı, 
yaşı, şehri/köyü, okulu ve 
telefon numarası yazıl-
malıdır.
• Her yarışmacı bir eser-

le katılabilir.
• Yazılar bir komisyon 

tarafından değerlendi-
rilecek. Dereceye giren 
yarışmacılara ödül veri-
lecek. 
• Yazılarınız aşağıdaki 

adrese 16.02.2014 tari-
hine kadar gönderilmeli. 
Adres:
Kırcali 6600, ul. “Bela-

sitsa”, No 1,
Güney Bulgaristan 

Türkçe Öğretmenleri 
Derneği
E-mail: turkder.bg@

gmail.com

Resmiye MÜMÜN
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Kirkovo’da Pomaklarla ilgili seminer düzenlendi
Rodoplar’da Dostluk ve 

Kültür Değişimi Derne-
ği tarafından Kirkovo’da 
(Kızılağaç) düzenlenen 
seminerde Balkan ül-
kelerinde etnik-kültürel 
etkileşimler ve muhalif-
ler üzerine konuşuldu. 
Türkiye ile ikili ilişkilere, 
Bulgaristan’da totaliter 
iktidarların Müslüman 
halkına karşı tutumuna 
odaklanıldı. Seminerde 
resmi konuk olarak T.C. 
Filibe Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolos Murat 
Muhaciroğlu hazır bulun-
du. 
Seminerin açılışı Smol-

yan (Paşmaklı) merkezli 
Rodoplar’da Dostluk ve 
Kültür Değişimi Derne-
ği Başkanı Mediha Zai-
mova tarafından yapıldı. 
Üç yıldır faaliyet yürüten 
derneğin Rodoplar’da 
var olan etnik grupların 
barış içinde yaşamaları 
yönünde çabaladıklarını 
belirtti. Ayrıca gelenek 
ve folklorun korunması-
nı, Türkiye’de belediye 
ve sivil toplum kuruluşla-
rıyla iyi ilişkiler sürdürme-
ye çalıştıklarını paylaştı. 
Türkçe kurslarından baş-
ka, şimdi Yunanistan sı-
nırında açılan sınır kapı-

larından dolayı Yunanca 
kurslar da düzenledikle-
rini ifade eden Zaimova, 
“Bizim hayalimiz birleşik 
Balkan ülkeleri ve bunun 
bir düş olmaması gerekli” 
diye ileri sürdü. 
Seminerde konuşmacı 

olarak yer alan Edirne 
Trakya Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Dr. Mümün 
İsov, Plovdiv (Filibe) Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Krasimir Asenov ve yazar 
Salih Bozov’u tanıttı. 

Konukları Kirkovo Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Hafız Yılmaz selamladı. 
Edirne ile Kirkovo ara-

sında kurulan ilişkiler-
den memnuniyet duyan 
Muavin Konsolos Murat 
Muhaciroğlu onların de-
vamını diledi. Sayın Mu-
haciroğlu, iki ülke arasın-
daki ilişkilerin güçlendi-
rilmesini ve kalıcı olması 
temennisinde bulundu. 
Dr. İsov, Bulgar-Türk 

ilişkilerinde en iyi dönem-

lerden biri olan 1.Dünya 
Savaşı sonraki dönem-
den ve basına yansıma-
sından bahsetti. O, Slo-
vo gazetesinde yazılan 
“Bu Türklerle komşu ve 

dost olacağız” cümlesi-
ni aktararak, Aleksandır 
Stamboliyki hükümetinin 
yönetimine dikkat çekti ve 
iki ülkenin savaşta galip 
gelen İtilaf Devletlerin ve 
komşu ülkelerin düşman-
lığının üstesinden gelmek 
için sarf ettikleri ortak ça-
balara vurgu yaptı. 
Krasimir Asenov, Müs-

lümanların Batı Avrupa 
ülkelerindeki demografik 
sorunların giderilmesi 
yönünde gen havuzunu 
doldurmak açısından oy-
nadıkları büyük rolü kay-
detti. O, hoşgörü söylem-
lerinin sadece boş bir laf 
olduğunu belirtti. Asenov, 
ülkede hoşgörü değil de, 
tahammül etmenin var ol-
duğunu söyledi. 
Mediha Zaimova, to-

taliter rejimler sırasında 
Bulgaristan’da Pomakla-
rın 7 kez isimlerinin de-
ğiştirildiğini belirtti. Çar 
Ferdinand, Çar Üçüncü 

Boris ve Todor Jivkov 
döneminde meydana 
gelen olayları hatırlat-
tı. Şu anda Pomakların 
Batı Avrupa ülkelerinde 
kendilerine iş bulabil-
meleri için Müslüman 
adlarını Hıristiyan adlar-
la değiştirmek zorunda 
kaldıklarını paylaştı. Ef-
rem Mollov’un başkan-
lığındaki Avrupa Pomak 
Enstitüsü ile bir bağlantı-
sı olmadığını ifade eden 
Zaimova, “Herkes kendi 
etnik kimliğini belirleme 
hakkına sahip, fakat bu 
mesele üzerinden siya-
set yapılmamalıdır” diye 
vurguladı.
Yazar Salih Bozov, üç 

ciltlik “İsimleri Uğruna” 
kitabını tanıttı. O, ad uğ-
runa millete, çara ölüm 
cezası verildiğini vurgu-
layarak, bunun unutul-
mamasını diledi.   
           Kırcaali Haber

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas Projesi
Balkanlarla Sürekli İşbir-

liği ve Temas Projesi'nin 
(Balkanişbirliği), Bulgaris-
tan etabı tamamlandı.

Projenin yürütme kurulu 
başkanı Cihangir İşbilir, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesinin de 
desteklediği proje kap-
samında Bulgaristan'ın 
Rusçuk, Şumnu, Cebel, 
Kırcaali ve Sofya mer-
kezleri ile ağırlıklı olarak 
Türk ve Müslümanların 
yaşadığı küçük yerleşim 
birimlerinde incelemeler-
de bulunarak, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, 
siyasi ve diplomatik çev-
relerle görüşüp işbirliği 
zemininin gelişmesi adına 
önemli adımlar attıklarını 
söyledi. 

Bulgaristan'ın, Kosova, 
Arnavutluk, Karadağ, Sır-
bistan, Arnavutluk, Bosna 
Hersek ve Hırvatistan'ın 
ardından ziyaret ettikleri 
8'inci ülke olduğunu anla-
tan İşbilir, yakın bir zaman 
içinde Romanya, Sloven-
ya ve Yunanistan'a da zi-
yaret gerçekleştirecekle-
rini anlattı.

İşbilir, Bulgaristan'daki 
görüşmelerin çok verimli 
geçtiğini, Türk ve Müslü-
man topluluğun sıkıntı-
larını yakından öğrenme 

fırsatı bulduklarını ayrıca 
bölgeye yapılabilecek ya-
tırım ve destekler konu-
sunda da yetkililerden do-
yurucu bilgiler aldıklarını 
ifade ederek, bu ülkedeki 
Türk ve Müslümanlar ile 
Bulgar halklarının birbiri-

ne bakış açılarını da öğ-
renme fırsatı bulduklarını 
bildirdi. 

Proje yürütme kurulu 
olarak Bulgaristan'da de-
taylı bir saha araştırması 
gerçekleştirmeyi ve proje 
havuzunu netleştirmeyi 
hedeflediklerini anlatan 
İşbilir, "Proje somut hale 
gelmeye başladı. Şim-
diden veri tabanımızda 
100'ün üzerinde proje bi-
rikti" dedi.

İşbilir, Türkiye'den Bal-
kan ülkelerine çok ciddi 
yatırımlar yapıldığını, tarihi 
eserlerin restorasyonu ve 

diğer etkinlikler anlamın-
da da çok ciddi çalışmalar 
olduğunu belirterek, şöyle 
devam etti:

"Ancak bu yatırım ve ça-
lışmalarda zaman zaman 
aksaklıklar yaşandığını 
gözlemliyoruz. Bu enerji-

nin daha gerçekçi ve doğ-
ru kullanılması için başla-
tılan proje oldukça verimli 
ilerliyor. 100 yıl önce 
koptuğumuz Balkanlar 
bölgesiyle bugüne kadar 
bağlarımız hep devam et-
miş. Biz bu bağların daha 
güçlü ve sarsılmaz olma-
sı için çabalıyoruz. Hede-
fimiz önümüzdeki yıldan 
itibaren Balkan ülkelerine 
yatırım yapacak, orada 
çalışmalar yürütecek ku-
rum ve kuruluşlara sağ-
lıklı bir rehber, veri tabanı 
oluşturmak."  

           Anadolu Ajansı

Ardino, gayrimenkul satışında birinci
Bulgaristan’ın güney 

sınır bölgesinde geçen 
yıl yapılan gayrimenkul 

anlaşmalarında büyük 
artış olduğu açıklandı. 
Bu bölgedeki kırsal ke-
simlerde tarımsal arazi-
lere, dağlık kesimlerde 
ise köy evlerine talebin 
artmasından kaynakla-
nıyor. 
Kayıt Kurumu’nun ve-

rilerine göre 2013 yılın-
da yapılan gayrimenkul 
anlaşmaları bakımından 
Ardino (Eğridere) İlçesi 
birinci sırada. Geçen 
yıl gayrimenkul edinim-
lerinde 90’dan 191’e 
veya yüzde 112 oranın-
da artış olduğu açık-
landı. Yerli hukukçular, 
başlıca doğada huzur 
arayanların bölgedeki 
köy evlerine ilgi gös-

terdiklerini paylaşıyor. 
İngiltereli ve Rusyalılar 
bölgeden yazlık evleri 

satın aldıkları anlaşılı-
yor. Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı 
gereğince aldıkları mali 
destekle eski binala-
rı satın alıp küçük aile 
oteline dönüştüren giri-
şimcilerin de bu konuda 
aktif oldukları belirtildi. 
Geçen yıl Ardino Bele-
diyesi çok sayıda tarla 
ve mera satışı gerçek-
leştirmiş ve bu da gay-
rimenkul anlaşmaları-
nın artmasına sebep 
olmuştur. 
Momçilgrad (Mestanlı) 

ve İvaylovgrad (Ortaköy) 
ilçelerinde imzalanan 
gayrimenkul anlaşmala-
rında da artış görülüyor. 
Bu bölgelerde tarımsal 

arazilere büyük ilgi var. 
Birkaç yıl öncesine ka-
dar başlıca tütün yetiş-

tiriliyordu, fakat genç 
çiftlik sahiplerini des-
tekleme programları 
sayesinde üzüm, ceviz, 
badem ve başka kültür 
bitkileri yetiştiriliyor. 
Madan kasabasında 

yapılan gayrimenkul 
alım-satımda yüzde 70 
oranında artış olduğu 
kaydediliyor. Bu Gorub-
so şirketinin madencile-
re kirada kaldıkları 130 
daireyi satmasından 
kaynaklanıyor. Ayrıca 
Batı Avrupa ülkeleri-
ne gurbete giden kişi-
lerin de mal mülkünü 
satmaları gayrimenkul 
piyasasında büyük rol 
oynuyor. 
        Güner ŞÜKRÜ
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Bakan Hasan Ademov: “Bu yıl sosyal 
politikalar için 69 milyon leva ayrıldı”
Çalışma ve Sosyal 

Politika Bakanı Hasan 
Ademov, “2014 yılında 
çocuk ve ailelere yardım 
yapmak için ayrılan ba-
kanlık bütçesi 69 milyon 
leva ile arttırıldı” dedi. 
Bakan, çocuğa bakmak 
için verilen aylık yardım 
parasının farklı miktar-
da olacağını söyledi. İlk 
çocuk için 35, ikinciye 
50, üçüncü ve sonraki 
çocuklar için 35 leva 
verileceğini açıkladı. 
İkizler ve engelli çocuk-
ların bakımı için 75 ve 
100 leva yardım parası 
verilecek. Engelli ço-
cuklar için verilen aylık 
yardım 240 levaya yük-
seltiliyor. 
Ademov, “Özel Asis-

tan programı devam 
edecek. Yılda ortalama 
yaklaşık 2 bin özel asis-
tan görevlendirilmesini 
öngörüyoruz” diye bil-
dirdi. Her bir programın 
olduğu gibi onun da be-
lirli bir süre için belirli ki-
şilere yönelik olduğunu 
ve herkesi kapsayama-
yacağını söyledi. 

Bakan, “Devlet Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun 
2014 bütçesinde sade-
ce emekli maaşları ve 
tazminat ödemeleri için 
yaklaşık 8,1 milyar leva 
ayrıldı” diye hatırlattı. 
Bakanın ifadesine göre 
işçi ve görevlilerin erken 
emekli olmaları gerek-
memesi için firmaların 
yeni iş yerleri açma-
sı gerekiyor. Ademov, 

“Bulgaristan’ın nüfusu 
azalıyor ve yaşlanı-
yor, doğurganlık düşük 
oranlarda ve yapılan 
emeklilik reformunda 
hükümet demografi du-
rum ve Avrupa Birliği’nin 
emeklilik yaşının art-
tırılması tavsiyelerini 
göz önünde bulundur-
du. Tavan emekli ma-
aşı meselesi emeklilik 
sistemi ve adalet ilkesi 

bakış açısına göre çö-
züm bulunmalıdır” diye 
kaydetti. 
Bu yıl emeklik yaşı 

ve prim gün sayısı ge-
çen yılki düzeylerde 
kalacak. En yüksek 
emekli maaşı azami si-
gorta priminden yüzde 
35 oranında ve bu da 
2014 yılında en yüksek 
emekli maaşının 840 
leva olacağı anlamına 

geliyor. 
Bakan Ademov, “Ça-

lışma ve Sosyal Poli-
tika Bakanlığı, asgari 
işçi maaşının belirlen-
mesi için fakirlik sınırı, 
ortalama işçi maaşı, 
enflasyon gibi objektif 
kriterlere sahip meka-
nizma hazırlanmasın-
da ısrar ediyor” diye 
konuştu. 1 Ocak 2014 

tarihinden itibaren as-
gari işçi ücreti 340 leva 
oldu. 
Programda dinleyici-

ler tarafından yönelti-
len sorular üzere Ba-
kan çocuk bakımı için 
verilen para, dul aylığı 
ve gece çalışma ücret-
lerini ödeme koşullarını 
izah etti. 
         Kırcaali Haber

Kartal Balkanlılar Derneğinin Merkez Binasının Açılışı Yapıldı
Kartal'da, Balkanlar-

dan göç edenlerin kül-
türlerini yaşatmak, kül-
türel zenginlikleri gele-
cek nesillere aktarmak 
için kurulan, 'Kartal Bal-
kanlılar Kültür ve Daya-
nışma Derneği' açıldı.
Dernek açılışında ko-

nuşan Kartal Balkanlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Olcay 
Özgön, öncelikle kül-
türel faaliyetlere özen 
göstereceklerini belirtti. 
Özgön, ''Derneğimizde 
yapacağımız faaliyetle-
rin başında olmazsa ol-
mazımız eğitim geliyor. 
Dil ve bilgisayar kursla-
rımız, kendi işini kurmak 
isteyenlere Kosgeb uy-
gulamalı girişimcilik eği-
timleri vereceğiz. Bal-
kan halk oyunları, halk 
türküleri, yemekleri, el 
işleri gibi kültürel varlık-
larımızı yaşatacağız. En 
önemli faaliyetlerimiz 
ise kardeş belediye iliş-
kilerimizin takibi, ulusal 
ajans ve Avrupa birliği 
projeleri oluşturmak. 

Türkiye ve yurt dışında-
ki ülkelerden, kardeş ve 
partner dernekler oluş-

turarak, Türkiye’deki di-
ğer dernekler arasında 
değişim programları ve 
deneyimleri paylaşmak 
olacaktır.'' dedi.
Kar ta l  O r ta  Ma -

hal le  Yalnız  Selv i 
Caddesi'ndeki dernek 

açılışına; Kartal Bele-
diye Başkanı Altınok 
Öz, CHP İstanbul Mil-

letvekili Kadir Gökmen 
Öğüt, Bulgaristan Bur-
gaz Milletvekili Hüseyin 
Hafızov, Gabrovo Mil-
letvekili Çetin Kazak, 
Kırcaali Milletvekili Er-
dinç Hayrullah, Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. 

Hasan Azis, Ardino 
Belediye Başkanı Res-
mi Mürad, Bulgaristan 

İstanbul Başkonsolosu 
Aleksandır Velev, Bal-
kan Dernekleri Fede-
rasyon ve Konfederas-
yon temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.       
                    

   CIHAN

Başmüftü Hacı, Başsavcıya 
saldırılarla ilgili rapor sundu
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa 

Hacı, ülkedeki ibadet yerlerine yönelik saldırılarla 
ilgili Başsavcı Sotir Tsatsarov'la görüştü.

Başsavcılıkta gerçekleşen görüşmede Başmüftü 
Hacı, Başsavcı Tsatsarov'a, son dönemde Müslü-
manlara ait dini mekanlara yönelik saldırılarla ilgili 
ayrıntılı bir rapor sunarak kaygılarını dile getirdi.

Raporu alan Tsatsarov, saldırılarla ilgili başlatı-
lan soruşturmaların takipçisi olacağını belirtti.

Görüşmenin ardından Başsavcılık tarafından 
yapılan açıklamada, devlet ve dini kurumlar ara-
sındaki ilişkilerin anlayış ve karşılıklı saygıya da-
yalı olması gerektiği konusunda tarafların hem fikir 
oldukları kaydedildi.

Başmüftülük yetkilileri, son yıllarda ülke gene-
linde dini mekanlara yönelik saldırıların arttığına 
dikkati çekti.   

Kırcaali-Podkova yolu 
4 Şubat’ta açılacak

Bulgaristan Parlamentosu Bölgesel Kalkınma Ko-
misyonu Başkanı Dimço Mihalevski, 4 Şubat 2014 
tarihinde Bölge Kalkınma ve İskan Bakanı Desislava 
Terzieva’nın Makas yoluyla bağlantı kuran Kırcaali-
Podkova (Nalbantlar) kesiminin resmi açılışını ger-
çekleştireceğini bildirdi. 

Kullanıma açılacak yolun yapımı daha 2013 yılının 
ekim ayında tamamlanmıştı. Kırcaali Milletvekili Mil-
ko Bagdasarov’un ifadesine göre yolun hizmete açıl-
masının geciktirilmesinin sebebi kullanma izni bel-
gesinin hazırlanmasından kaynaklanıyor. Yeni yolun 
sayesinde Kırcaali-Podkova arası 9,7 km kısaltılıyor. 
Mesafe yaklaşık 20 dakikada alınacak. Böylece Ege 
Denizi ile olan mesafe 1 buçuk saate kadar indirilmiş 
olacak. Komotini (Gümülcine) şehrine ise 1 saate 
ulaşılacak. 

Başka avantajları yoldaki aracın ortalama hızının 
daha yüksek olması, yerleşim yerlerinden geçilme-
mesi, yol güvenliği ve rahatlık sağlanmasıdır. 

Yeni yol Kırcaali-Podkova Şirketler Birliği tarafın-
dan inşa edildi, denetimini Altaypı-Otoban Yolları 
Şirketler Birliği gerçekleştirdi. 

Yolu kullanma fırsatı bulan sürücüler, mükemmel 
olduğunu söylüyorlar. Türkiye Kiska Turan Şirketler 
Birliği’nin inşa ettiği Podkova-Makas yolu ve Enteg-
re Yol Sistemleri firmasının onardığı Kırcaali-Cebel 
Durağı yolunda da sorun yaşanılmamasını umut edi-
liyor.                                                 Kırcaali Haber
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Kemal dedenin, gençlere nasihati
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat, uzun yıllardır 
meslek birliklerinde fa-
aliyet gösteren Kemal 
Mestanov’u 84. doğum 
günü münasebetiyle 
ziyaret edip kutladı. 
Sağlık, baş hoşluğu ve 
uzun ömür dilekleriy-
le mütevazi bir hediye 
sundu. 
Kemal dede 1929 yı-

lında Dyadovtsi köyün-
de dünyaya gözlerini 
açtı. Eşi Safiye Hanım 
ile 64 yıldır evliler. İki 
oğulu ve bir kızları var. 
Nesillerini 5 torun ve 5 
torun çocukları devam 
ettiriyor. Kemal dede, 
ilk olarak Ardino’da 
ayakkabıcı çırağı ola-
rak çalışmaya başlıyor. 
O, insanlara açık olma-
sı, sevgisi ve kendini 
geliştirme arzusundan 
dolayı geçen asrın 60’lı 
yıllarında Genç Komü-
nistler Birliği'nin (Kom-

somol) üyesi, daha 
sonra ise Meslek Birliği 
faaliyetçisi olarak aktif 
bir şekilde siyasete 
atılıyor. Onun ısrarıy-
la o zamanlarda çok 
sayıda genç okumaya 
gidip yüksek eğitim sa-
hibi olmuştur. Onların 
arasında rahmetli şair 

Naci Ferhadov, Fikret 
Ferhadov, Dr. İsmail 
Ferhadov ve şair Faik 
Arda gibi ünlü kişiler 
yer almaktadır. 
Geçen asr ın 60 - 

70’lı yıllarında Ke -
mal dede, o zamanki 
Komsomol’un bölge 
ve Ardino teşkilatların-

da çalışmış,  Belediye 
Halk Konseyi Başkanlı-
ğı da yapmıştır. Mesleki 
hayatının son 15-20 yı-
lında ilde ve tüm ülkede 
en saygın mesleki birlik 
faaliyetçilerinden biri 
olmuş. Çok kez nişan 
ve madalyayla ödül-
lendirilmiştir. 2. Derece 

Kiril ve Metodiy gümüş 
nişanına sahip. 
Kemal Mestanov, Ar-

dino Rodopska İskra 
Toplum Merkezi’nin ilk 
başkanlarından biridir. 
Onun döneminde Türk 
Folklor Grubu çok sa-
yıda ulusal folklor fes-
tivallerine katılmış ve 

her zaman derece ka-
zanmışlardır. 
Kemal dede, gençlere 

hayatı boyunca okuyup 
kendilerini eğitmeleri ve 
doğup büyüdüğü yerle-
ri sevmeleri nasihatinde 
bulunuyor. 
         
         Güner ŞÜKRÜ

Kamile Nine: “30 yıl çalıştıktan sonra 
aldığım maaşla zor geçiniyorum”

Ardino’nun (Eğridere) 
Kelebekler Mahallesi’nde 

yaşayan 84 yaşındaki 
Kamile Mahmut, her pa-
zartesi ve cuma günleri 
kasaba pazarına giderek 
alışverişini yapıyor. Yaşlı 
kadın, her şeyin çok pa-
halı olmasına rağmen her 
zaman ucuz ürün aldı-
ğından daima poşeti dolu 
evine döndüğünü payla-
şıyor. 

Kamile nine, “Param zar 
zor yetiyor. 30 yıl çalıştık-
tan sonra aldığım emekli 
maaşı 190 leva. Bu paray-
la ne alabilirim ki?!” diye 

yakınıyor. O, Ardino’nun 
en yaşlı sakinlerinden biri. 
1930 yılında Plovdiv’in 
(Filibe) Kriçim köyünde 

dünyaya geliyor. Küçük 
yaştan beri ömrü tütün 
tarlalarında geçiyor. 21 
yaşında Ardino kasaba-
sında yaşayan Hayrulla 
Mümün ile evleniyor. Bir-
birine çok bağlı olan çift, 
büyük özveriyle 6 çocuğu-
nu yetiştiriyorlar. Fakat eşi 
20 yıl önce vefat ediyor. 

En çok yalnızlığın çekil-
mez olduğunu paylaşan 
kadın, “Hayatım Ardino’da 
geçti ve burada kendimi 
iyi hissediyorum. Çok ça-
lışarak kazandığımız pa-

rayla evimizi kurduk ama 
şimdi o boş” diyor. İşsiz-
likten dolayı çocuklarının 
üçü Türkiye’ye göç ediyor. 
Kalan diğeri Ardino’da 
olup ailelerini geçindirme 
derdi içindeler. 

84 yaşında olmasına 
rağmen Kamile nine canlı-

lığını korumuş görünüyor. 
Uzun ömürlüğün temiz 
dağ havası ve her gün 
fiziksel çalışmadan kay-
naklandığını söylüyor.
Çocukları onun en bü-

yük zenginliği. 15 torun, 
5 de torun çocuğuna sa-
hip.          

Yaşam koşullarının 
iyi leştir i lmesi için 

başlatılan proje 
Ardino (Eğridere) Belediyesi, Ardino, Gorno Pra-

hovo, Brezen, Çubrika ve Mleçino köylerinin Yeni-
lenmesi İçin Entegre Plan Hazırlanmasıyla Yaşam 
Koşullarının İyileştirilmesi projesini başlattı. Kırsal 
Kesimlerin Geliştirilmesi Programı kapsamında fi-
nanse edilen projenin toplam tutarı 966 448 leva, 
süresi ise 12 ay. 

Proje kapsamında merkez kasaba parkının ıslah 
edilmesi, Gorno Prahovo (Tosçalı) köyünün merke-
zinde park kurulması ve sokaklara kaldırım döşen-
mesi, Ardino’da Sofya ve Orlovi Skali sokaklarında 
bordür ve kaldırımların onarılması ve kasabanın 
yenilenmesine ilişkin entegre bir plan hazırlanması 
öngörülmektedir. 

Sofya sokağında sembolik olarak büyük projenin 
temeli atıldığı sırada Belediye Başkanı Resmi Mu-
rat, tekrar Ardino Belediyesinin dengeli gelişim ve 
kasaba ortamıyla birlikte köy ortamının da iyileştiril-
mesiyle yaşamak ve iş yapmak için cazibeli bir yere 
dönüştürülmesi yönünde fikirlerin gerçekleştirilme-
sinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan, 
“Bu daha önceden gösterdiğimiz ve kanıtladığımız 
başarının mantıklı olarak devam ettiğinin işaretidir” 
diye konuştu.

Çevre Programı kapsamında 
firmalara yapılan ödemeler 

durdurulmayacak
Maliye Bakanı Petır Çobanov’un yaptığı açıklamada 

Çevre Operasyonel Programı kapsamındaki projeler 
üzerinden firmalara yapılan ödemelerin durdurulma-
yacağı belli oldu. 

Avrupa Komisyonu’nun program kapsamında 
Bulgaristan’a yapılan ödeneklerin geçici olarak dur-
durulması kararı münasebetiyle sorunun çözülmesi 
için konkre önlemler önerileceğini söyledi. 

Bakanın ifadesine göre Çevre Programı kapsamın-
da yapılan ödeme sürecinin devam etmesi önemli. 
Çobanov, “Genel olarak ödenekleri durdurma niyeti-
miz yok” diye belirtti. 

Yıl sonuna kadar program kapsamında yaklaşık 
250 milyon levalık ödeneklerin verileceğini söyledi. 

Çobanov, ödemelerin önceki iktidar döneminde tes-
pit edilen ihlaller yüzünden durdurulduğunu belirtti. 
Bakanın ifadesine göre başlıca programın yönetici 
organının işinde ve projeleri değerlendirme metodo-
lojisinde ihlaller olmuştur. 

Bakan, “Şu anda Avrupa Komisyonu ile diyalog sü-
rüyor, ihlal edilen hakkın tez zamanda yerine getiril-
mesini bekliyoruz” diye sözlerine ekledi. 

Petır Çobanov’un ifadesine göre Bulgaristan Ba-
ğımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) ile uzlaş-
maya varılacak ve genel greve sebep olmayacak. 

Bakan, “Bütçe oldukça sosyal, fakat son yıllarda 
ülkede sosyal ödeneklerin durdurulması, üstesinden 
gelmeye çalıştığımız çok büyük sorunlara yol açtığını 
da kabul etmek zorundayız” diye ifade etti. 

Bulgaristan, KEİ 
Başkanlığını Devraldı

Bulgaristan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(KEİ) başkanlığını Ermenistan’dan devraldı.

KEİ başkanlığı, kural olarak alfabe sırasına göre 
ülkeden ülkeye geçiyor. Kurala göre Ermenistan’dan 
(Armenia) sonra başkanlık Azerbaycan’a geçmesi 
gerekirdi. Ancak Bakü’nün önceden ilgili görevi 2014 
yılının başında devralamayacağını bildirmesi ve sü-
renin ötelenmesini talep etmesi üzerine, başkanlık 
görevinin Bulgaristan’a verilmesi kararlaştırıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristian Vige-
nin, 1 Ocak – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Bulgaristan’ın başkanlık yapacağı dönemde, KEİ ve 
diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin 
etkinleştirilmesi başlıca görev olacağını belirtti.

Bakan, “Bulgaristan, KEİ ve AB arasındaki ilişkileri 
geliştirmek için çalışacak. Bu yönde kaydedilecek 
gelişmeler tüm katılımcıların yararına olacak” dedi.

KEİ, 5 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da kuruldu. 
Örgüt, anılan tarihte 11 katılımcı ülkenin devlet veya 
hükümet başkanları tarafından Karadeniz İşbirliği 
Anlaşması ve Boğazlar Bildirisi’nin imzalanmasıyla 
faaliyetlerine başladı. Örgüte Azerbaycan, Arnavut-
luk, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, 
Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna üyelik etmek-
tedir.

Güner ŞÜKRÜ
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Çok uygunsuz bir beslenmeniz ve çok fazla 
serbest radikal üretiminiz varsa (bunlar yaş-
lanmamızı hızlandırırlar) ikinci olarak kuşku-
suz stres de vardır. Birçok şekilde karşımıza 
çıkabilir, ofisimizdeki meslektaşlarımızla hoş-
görümüzü ortadan kaldırır, arzularımızı yok 
eder, şehirlerimizdeki gürültü gibi küçük şey-
lere durmadan sinirleniriz, (treni kaçırmak, bir 
sakızın üzerine basmak, bir fermuarı açarken 
sıkıştırmak…) kişilere sinirlenmek vs. Uzman-
ların görüşüne göre stres bir uyumdan ya da 
değişimden önce her zaman başa gelen bir 
şeydir. Stres hem iyi hem de kötü olarak ha-
yatımızda yer alır. Değişim boyunca stresli 
olmak pozitif olarak değerlendirilebilir (bir ev-
lilik, taşınma) ya da kötü stres (boşanma, işten 
çıkarılma).
Günlük dilde, “stres” tanımı her zaman negatif 
bir anlam içerir, “stres” genellikle uyum kapa-

sitesizliği olarak nitelendirilir. Bir nedene ya da 
başka bir şeye ulaşmadan, bir durumdan kay-
naklanan ve hayatımızı bozan bu durumdan 
kurtulmamız gerekir.
Çünkü stresin ötesinde önemli olan tepki gös-
terme biçimimizdir. Gerçekte çok fazla stres 
yaşarız ve bunlar son derece doğaldır, ama 
bazı insanlarda bu önemlidir, durumlarını yan-
sıtırlar, aşırılık davrnırlar, bazılarıysa bu sınav-
lardan geçerken zorlansa da kimseyi suçla-
mazlar. Bu iki uç arasında diğerleri bizler ve 
sizler varsınız ve düşlerimizi az ya da çok ruh 
sağlığımızı, sağlığımızı, neşemizi aynı zaman-
da isteklerimizi etkileyen stres var.
Stres arttırıcı etkenler
* Sürekli olarak zamanla yarışmak
* Çözümü olmayan anlaşmazlıklar
* Dengesiz, vitamin ve mineraller açısından 
fakir bir beslenme (özellikle magnezyum)
* Kendini kontrol edememe
Stresi azaltıcı etkenler
* Kendiyle meşgul olmak (banyo, sanatsal et-
kinlik, arkadaşlarla dışarı çıkmak)
* Herkesle ilgilenmek (iyiliksever, gönüllü)
* Zamanın tadını çıkarmak (öğle uykusu)
* Sakin bir çevrede yaşamak
* İnanmak (bir şeylere, birilerine)
* Projeler üretmek
* Dengeli yemek yemek (iyi yağlar, iyi protein-
ler, az şeker, vitaminler ve mineraller…)

Daha az stres - daha iyi 
olmak, mutlu olmakCevizin Yararları

Kan dolaşımını düzel-
tiyor.
Ceviz ağaçlarının evle-

re çok yakın dikilmeme-
si ve etrafı kapalı ceviz 
bahçelerinde saatlerce 
şekerleme yapmanın sa-
kıncalı olduğuna dikkat 
çekilse de, kökü, yaprak-
ları, kabuğu ve meyvele-
riyle tam bir şifa kaynağı 
olduğu artık herkes tara-
fından bilinir.
Bilimsel ça-

lışmalar sonu-
cunda cevizin 
damar koruyu-
cu, ishal kesici, 
cildi temizleyici, 
siğil giderici, 
hipoglisemi ve 
tümör engel-
leyici özellik-
lerinin olduğu 
belirlenmiştir. 
Ceviz kan do-
laşımını düzen-
ler, karaciğer 
fonksiyonlarını 
düzenler, se-
rum kolestero-
lünün azalma-
sını sağlar ve 
Anormal Anti-
kor oluşumunu 
engeller.
Omega 3 ve 6'nın Mu-

cizeleri
Cevizi diğer sert kabuk-

lu meyveler arasından 
öne çıkaran özelliğin ise; 
Omega 3 ve Omega 6 
gibi çoklu doymamış yağ 
asitlerini yüksek oranda 
içinde barındırmasıdır. 
Damar dostu antioksi-
dan ve yaşlılık engelle-
yici cevizin içerdiği E vi-
tamini şeker hastalığının 
gelişimini engeller. Kalp, 
damar, beyin ve sinir 

fonksiyonlarını düzenler, 
yaraların iyileşmesine 
faydalı olur, Prostat Kan-
serinden korur. Yapılan 
çalışmalarda, haftada 
toplam 2-3 avuç ceviz 
yiyenlerin kalp krizi ge-
çirme riskinin yemeyen-
lere göre yüzde 50 daha 
az olduğu görüldü.
Cevizde bulunan E vi-

tamini, lif ve doymamış 

yağlar kalbi korur. Yap-
rağı haşlanıp, Suyu ile 
saçlar yıkanırsa kepek-
lenmeyi önler. Yeşil ce-
viz meyvelerinin kabuk-
ları kaynatılarak içildiğin-
de de erkeklerde cinsel 
gücü artırmaktadır.
Bir cevizi elinize alınca, 

en dışında bir yeşil ka-
buk, sonra tahta bir yapı, 
daha sonra ince bir zar 
ve en içte de tartışmasız 
şekilde insan beynini ha-
tırlatan beyaz bir yapıyla 
karşılaşırız. Ceviz, dı-

şındaki yeşil kabuğu ile 
kafa derisine, sert kabu-
ğu ile kafatasına, içinde-
ki zarı ile beyin zarına, 
asil meyvesi ile de beyin 
e benzeyen harika bir gı-
dadır. Beynimizin küçül-
tülmüş bir modeli olan 
cevizin meyveler ara-
sında gümüş iyonu ihtiva 
eden tek meyve olması 
elbette harikadır. Fakat 

bu gümüş iyonuna, icra 
ettiği elektronik vazife 
açısından ihtiyaç duyan 
tek organın beyin oldu-
ğunu söylersek, sanırız 
bu muhteşem benzerlik 
ve mükemmel yaratılış 
karşısında tüylerimiz di-
ken diken olmaktadır. 
Not: Yaş ne olursa ol-

sun günde 1-2 adet ceviz 
yemek beyin uzmanları 
tarafından ısrarla tavsi-
ye edilmektedir. Özellikle 
gelişmse cağındaki ço-
cuklar için…. 

Cevizin mide, bağırsak, 
böbrek ve deri rahatsız-
lıkları gibi birçok hastalı-
ğa iyi geldiği bilinmekte-
dir. Sadece meyvesi de-
ğil, kabukları ve yaprak-
ları da birçok rahatsızlık 
için kullanılmaktadır. 
Cevizin kanda zararlı 

kolesterolün birikme-
sini önlediğini, yüksek 
kolesterolü düşürdüğü 

görülürken, da-
mar tıkanıklığı 
ve şeker hastalı-
ğının tedavisinde 
kullanılmaktadır. 
Mide gazini gi-
derir. Grip ve 
nezleye iyi gelir, 
öksürüğü keser. 
Sindirim sistemi 
bozukluğunu gi-
derir. Ceviz, vü-
cudu soğuktan 
korumak için de 
yenir. Yorgunlu-
ğu ve bitkinliği 
giderir. Zehirlen-
melere ve zehre 
karşı etkil idir. 
Z inde leşmey i 
s a ğ l a r. Ş e ke r 
hastaları ceviz 
yaprağını kayna-
tıp içmelidir. Ce-

viz yaprağı ve kabukları 
kaynatılıp balla karıştırı-
larak içildiğinde kansız-
lığa iyi gelmekte, bu çay 
kanı temizlemekte, kalbi 
güçlendirmekte, ishali 
ve dizanteriyi kesmekte, 
sinir sistemini güçlendir-
mektedir. Ceviz meyve-
si çocukların gelişme-
sini hızlandırmaktadır. 
Ceviz beyin için gerekli 
olan gümüş iyonlarını ih-
tiva ettiğinden, bebekten 
yaşlıya kadar herkes için 
ideal bir meyvedir.

Azalan saçları şekillendirmek için bazı ipuçları
İnce ya da azalan 

saçları, ya da trans-
plantasyonla ekilmiş 
saçları daha dolgun 
göstermek için birkaç 
kolay yol vardır:
* Hacmi arttıran ve 

dokuyu geliştiren dol-
gunlaştırıcı şampuan-
lar kullanın.
* Saçınızı şampuan-

lamadan önce kremle-
yin. Böylece, krem sa-
çınızı düzleştirmeden 
ve sindirmeden onun 
bütün avantajlarından 
faydalanabilirsiniz.
* Saçlarınızı her gün 

şampuanla yıkayın. 
Saçınızı sadece bir 
kere şampuanlamanız 
yeterlidir. Saçınızı ku-
rutabileceği için ikinci 

kere şampuanlamaya 
gerek yoktur.
* Saç kurutma maki-

nesini düşük ayarda 
kullanın. Bu saçınıza 
hacim katar ve şekil 
vermenizi kolaylaştı-
rır.
* Saçınıza köpük ya 

da jöle sürmeyin. Bu 
saçı sindirerek daha 
az görünmesine neden 
olur.
* Köpük ya da jöle ye-

rine iyi bir saç spreyi 
ya da sabitleyici sprey 
kullanın. Saçı tama-
men kuruttuktan sonra, 

sprey ile hafifçe nem-
lendirin, kurutun, tara-
yın ve istediğiniz gibi 
şekil verin ve tekrar 
spreyleyin. Bu saçınızı 
kontrol altında tutarken 
dolgun görünmesini de 
sağlar.
* Eğer saçınız ön kıs-

mı incelmiş ya da sey-
relmişse, bu bölgenin 
rengini açmak ya da bu 
bölgeye vurgu yapmak, 
incelenen bölgenin 
daha az fark edilmesini 
sağlar; özellikle saç ve 
cilt renginiz arasındaki 
kontrast fazlaysa, bo-
yayla bu kontrast azal-
tılmış olur. Bu yöntem, 
saç ve cilt rengi koyu 
olanlara önerilmez.
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Osmanlı Mirası İki Cami, Restorasyon Bekliyor
Şumnu ve Rusçuk kentle-

rinde yaşayan Müslümanlar, 
şehirlerindeki Osmanlı’dan 
kalma birer cami için Türk 
makamlarınca hazırlanan 
projelerin kısa sürede uygu-
lanmasını ve bu ibadethane-
lerin eski ihtişamına kavuştu-
rulmasını istiyor. 
Şumnu’da 1744 yılında 

inşa edilen ve halk arasında 
“Tombul Cami” olarak bilinen 
Şerif Halil Paşa Camisi ile 
Rusçuk’ta 1867’de yaptırılan 
Seyyid Mirza Paşa Camisi’nin 
iç ve dış bölümleri zamanla 
yıprandı.
Türk İşbirliği ve Koordinas-

yon Ajansı (TİKA) tarafından 
klasik Osmanlı mimarisini 
yansıtan bu iki ibadethane 
için restorasyon projeleri ha-
zırlandı.
İbadete açık olan Şerif Halil 

Paşa Camisi’nin iç ve dış bö-
lümlerine yaklaşık 8 yıl önce 
onarım için iskeleler konulsa 
da bazı nedenlerle restoras-
yona başlanamadı. Cemaa-
tin, iskeleler yüzünden ibadet 
ederken zorlandığı caminin 
yanında medrese, kütüphane 
ve mektep yer alıyor.
Seyyid Mirza Paşa Camisi 

ise hemen yanındaki yolun 
altından geçen su şebekesin-
deki patlama nedeniyle ciddi 
hasar gördü. Duvarlarında 
çatlama meydana gelen, sı-
vaları ve işlemeleri büyük 
ölçüde dökülen cami, yıkıl-
ma tehlikesine karşı ibadete 

kapatıldı.
- Rusçuk’taki İmam Hatip 

Lisesinin öğrenci sayısı ar-
tırılacak.
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftüsü Mustafa Hacı, 
iki camiyle ilgili onarım ça-
lışmalarına TİKA tarafından 
kısa sürede başlanacağını 
söyledi.
Türkiye ile Bulgaristan ma-

kamları arasında yapılan 
anlaşma gereği iki ülkenin, 
bölgelerindeki tarihi 5’er ese-
ri restore edeceğini belirten 
Hacı, “Şerif Halil Paşa Cami-
si ve Seyyid Mirza Paşa Ca-

misi ile ilgili çalışmalar son 
aşamada. Küçük pürüzlerin 
giderilmesinin ardından iki 
cami de TİKA tarafından res-

tore edilerek eski ihtişamına 
kavuşturulacak” dedi.
Rusçuk Müftüsü Aziz Azi-

zov ise Seyyid Mirza Paşa 

Camisi’nin vakit geçirilmeden 
restore edilmesi gerektiğini 
anlattı.
Cemaatin, namazlarını Müf-

tülüğün yanındaki camide kıl-
dığını dile getiren Aziz, şöyle 
konuştu:
“Seyyid Mirza Paşa Cami-

si, tarihi bir yapı. Burada ce-
maatimiz daha rahat ibadet 
ediyordu. Cami bahçesinde 
İmam Hatip Lisesi var ancak 
yeterli öğrenci sayısına ula-
şamadık. Okulda yatılı olarak 
50 öğrenci, dini eğitim alıyor. 
Daha önce bu okulda 150-
200 öğrenci vardı. Bu sayı-
nın artırılması için köylerdeki 
imamlara haber gönderdik. 
Onlar, imam hatip eğitimi 
görmek isteyen gençleri be-
lirleyecek. Biz de okula bu 
öğrenciler arasından seçme 
yapacağız ancak buradaki 
aileler gelecek kaygısı ne-
deniyle çocuklarını bu okula 
göndermek istemiyor.”  
                Anadolu Ajansı

Kırcaali Valisi Biser Nikolov, 
Peder ve Müftü ile görüştü

Kırcaali Valisi Biser Ni-
kolov, Kırcaali Hıristiyan 
Cemaati’nin Başkanı da 
olan Peder Petır Garena 
ve Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet‘i maka-
mında kabul etti. 
Vali tarafından Kırcaa-

li Valiliğinde düzenlenen 
görüşmede, muhtaç ve 
mağdur insanlara yardım 
olanakları görüşüldü. 


