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Bulgaristan tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı iftar verdi
Komünizm rejimi ile 1989 yı-

lında vedalaşan Bulgaristan’ın 
24 yıllık demokrasi tarihinde 
ilk kez Cumhurbaşkanı tara-
fından iftar verildi.
Ya k l a ş ı k  1, 5  m i l yo n 

M üs lüman’ın  ya ş ad ı ğ ı 
Bulgaristan’da, Cumhur-
başkanı Rosen Plevneliev, 
Boyana Cumhurbaşkanlığı 
İkametgâhı’nda verdiği iftarda, 
“Hem zor durumdayken hem 
de mutlu bayramlarımızda da-
ima hep birlikte olalım” dedi.
Bulgaristan’da din, kültür, et-

nik ve insan uyumuna büyük 
değer verdiğini belirten Plev-
neliev, “Müslümanlar için kut-
sal olan ramazan ayında böy-
le bir yemeğe katılmak benim 
için onur ve gurur vericidir. 
Bulgaristan’da binlerce yıldır 
bayram sofrası dostlar ve ar-
kadaşlarla paylaşılır. Böylece 
biz, bu güzel geleneği sürdü-

rerek bu bayramda da politi-
kacılar, diplomatlar, entelektü-
eller ile başlıca tüm dinleri bir 
araya getirmiş bulunuyoruz” 
diye konuştu.

Plevneliev, sözlerini şöyle 
sürürdü:
“Ramazanın esas hikmetin-

de olan en önemli değer şu 
ki,herkes bir arada olduğun-

da, barış ve mutluluk içinde 
yaşadığında daha başarılı 
olur. Ramazan, aynı zamanda 
aciz, yoksul ve hasta olanlar 
ile yalnız kalanlara yardımda 

bulunulması geleneğinin ya-
şandığı bir aydır.”
Plevneliev, Bulgar milletinin 

sadece sözde değil, uygula-
mada da yüzyıllar boyunca 
hoşgörü anlayışını kanıtlamış 
olduğunu, ülkedeki Müslüman 
toplumun da bu hoşgörünün 
ve sağduyunun ayrılmaz bir 
parçası konumunda bulun-
duğunu aktardı.
Geçen günlerde ülkede çok 

sayıda vatandaşın yaşamını 
yitirdiği sel felaketinde bir kez 
daha dil ve din ayrımı yapma-
dan herkesin yardım için se-
ferber olduğunu anımsatan 
Plevneliev, “Binlerce gönüllü 
kişi ve farklı dinlerin temsil-
cileri, zor durumdaki felaket 
mağdurlarına yardım etti. 
Bulgar Ortadoks Kilisesi’nin 
yanında başta Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftülüğü 

Devamı 5’de
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Sokakların onarım çalışmaları devam ediyor
Momçilgrad’da (Mestan-

lı) Bölgesel İlerleme ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Kamu Yatırım Programı 
kapsamında iki yeni so-
kak asfaltlandı. Belediye, 
atıksu arıtma tesisi projesi 
dahilinde kazılan sokak-
ların onarımına dair proje 
kazandı. Çevre Programı 
kapsamında atıksu arıtma 
tesisi projeleri gerçekleş-
tiren belediyelere kanali-
zasyon çalışmalarından 
dolayı sokak ve kaldırım 
onarım çalışmalarının bir 
kısmının kapatılması için 
kaynaklar öngörülmekte-
dir. 
Yeni asfaltlanan sokak-

lar “San Stefano” ve “Hacı 
Dimitır”, onlardan önce 
“Şipka” ve “26 Aralık” 
sokakları asfaltlanmıştı. 
Nikola Yonkov Vaptsarov 

Lisesi karşısında bulunan 
“Voynişka” sokağında da 
yeni asfalt döşeme çalış-
malarına başlandı. Pro-

jeyi uygulayan şirketten 
sokağın onarımı ay sonu-
na kadar tamamlanacağı 
bildirildi. 

Bu ay içinde ana sokak 
olan “Makas” ve “Gü-
mürcinska” sokakları da 
asfaltlanacak. Su boru 

hattının yenilenmesinden 
dolayı “Makas” sokağının 
asfaltlanması iki aşama-
da yapılacak. Baştan 
dönel kavşaktan Posta 
Şubesi’ne kadar uzanan 
kısmı asfaltlanacak. Ka-
lan diğer kısmında da 2 
ağustos 2014 tarihinde 
düzenlenecek Dünya 
Mestanlılar Buluşma-
sı kutlama günlerinden 
sonra çalışmalar tamam-
lanacak.
B e l e d i ye  B a ş k a n ı 

Akif Akif, yerel yöne-
t imin Ağustosta ge -
leneksel Mestanlı lar 

Buluşması’nda kasaba 
konuklarını sokakların 
tamamen yenilenmiş ha-
linde karşılama arzusu 
içinde olduğunu ifade 
etmişti. 
Belediye yetk i l i ler i , 

vatandaşların iş ler in 
zorlaştırılmaması veya 
geciktirilmemesi için as-
falt çalışmaları yapılan 
sokaklara otomobillerini 
park etmemeleri tavsiye-
sinde bulunuyor. Onlara 
inşaat işçilerinin çalışma 
takvimi hakkında bilgi ve-
rilecektir.
             Kırcaali Haber

Gotse Delçev camisinin minaresine haç dikildi
Başkent Sofya'nın 200 

kilometre güneyinde bu-
lunan Gotse Delçev ken-
tindeki tarihi Karaca Paşa 
Camisi'nin minaresine, 
kimliği belirsiz kişilerce, 
yaklaşık iki metre boyun-
da tahta haç asıldı.
Gotse Delçev'in bağ-

lı olduğu Blagoevgrad 
Bölge Müftülüğü yaptığı 
açıklamada, olayı şiddet-
le kınadı.
Ülkede son dönemde 

benzer eylemlerin sıklıkla 
meydana geldiğini ifade 
edilen açıklamada, "Müs-
lüman cemaatinin maruz 

kaldığı bu gibi saldırılar, 
istisnai hareket veya adi 
suç olarak değil, daha 
büyük olaylara neden 

olabilecek İslam karşıtı 
suç olarak algılanmalıdır" 
ifadesi kullanıldı.
İbadet yerlerinin kirletil-

mesi ve harap edilmesini 
içeren tüm hareketleri 
şiddetle kınayan açıkla-
mada ayrıca, "Dinlerarası 
çatışmaları körükleyen, 
doğrudan ulusal güvenli-
ği tehdit eden bu olaylar, 
devletin güvenlik yetkili-
lerince tüm ciddiyetiyle 
soruşturulmalı, suçlular 
adalet önüne çıkarılma-
lıdır" denildi.
Gotse Delçev Bölge 

Müftülüğü ayrıca, dev-
letin ibadet yerlerinin 
korunması ve olası sal-
dırıların önlenmesi için 
gerekli önlemleri alması-
nı istedi.

Blagoevgrad Bölge Müftülüğünden deklarasyon
19 Haziran 2014 tari-

hinde Gotse Delçev’te 
bulunan tarihi Karaca 
Paşa Camii’nin minare-
sine kimliği belirsiz kişi-
ler tarafından iki metrelik 
tahta bir haç dikildi. Bla-
goevgrad (Yukarıcuma) 
Bölge Müftülüğü olarak 
Hıristiyan ve Müslüman-
lar arasındaki iyi ilişkile-
re gölge düşürülmesini 
amaçlayan bu provokatif 
vandallık eylemini kını-
yoruz. 
Bu vandallık eyleminin 

bölgesel güvenliğe olum-
suz yansıyarak, istenil-
meyen sonuçlar doğur-
masından derin endişe 
duyuyoruz. 
Müslüman mabetleri-

ne yönelik seri saldırılar 
yapılması, Bulgar toplu-
munun bir kısmının İs-
lam, İslam değerleri ve 
Müslüman topluluğuna 

karşı düşmanca ve sal-
dırgan duygular besledi-
ğini açıkça gösteriyor. Bu 

tür olaylar holiganlık veya 
bireysel suç olarak kabul 
edilmeyip, Müslümanlara 
karşı genel bir strateji ve 
tahammülsüzlük olarak 

kabul edilmelidir. Bu du-
rum muhtemelen daha 
geniş çaplı saldırı eylem-

lerine yol açabilir. 
Mabetlere saldırılarla 

ifade edilen bu tür bir İs-
lam düşmanlığı ve baskı-
nın etnik çatışmayı tahrik 

etme teşebbüsleri olarak 
kabul edilip, milli güven-
liği tehlike altına soktuğu 

göz önünde 
bulundurul-
malıdır. 
Hangi etnik 

ve dini top-
luluklara ait 
olduğu far-
ketmeksizin 
milli ve tarihi 
mirası koru-
makla gö -
revlendirilen 
tüm devlet 
k u r u m l a -
rı ve yerel 
yönetim ku-
ruluşlarının 
mabet le re 
yönelik bu 

tür provokatif 
saldırılar yapılmasına izin 
verilmemesi için gereğini 
yapmaları çağrısında bu-
lunuyoruz.

İç Turizmin Teşviki İçin 1,5 
Milyon Euro Harcanacak
Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, iç turizmi geliş-

tirmek için 3 milyon leva (1,5 milyon Euro) para 
ayırdı. Yurtiçi gezilerini teşvik etmek adına bakan-
lık Avrupa fonlarından yararlanarak 3 yıl içinde 
reklam ve bilgilendirme kampanyası başlatacak.

Geçen yıl artış göstermesine rağmen iç turizm 
hacmini yeterli bulmayan bakanlık yetkilileri, yurt-
dışı gezisi için ise en çok Yunanistan ve Türkiye 
tercih edildiğini açıkladı. 

Yerli tatil merkezlerinin yetersiz ve kalitesiz 
hizmet vermesinden yakınan Bulgar turistler, 
Bulgaristan'da en çok Sozopol, Nesebır, Bansko, 
Borovets gibi yerlere gitmeyi tercih ediyor.

Bakanlık verilerine göre kısıtlı mali gücü nede-
niyle ucuz destinasyonlara rağbet gösteren va-
tandaşlar, tatil için ortalama kişi başı 125 Euro, 
yurtdışı gezilerinde ise 320 Euro ayırıyor.

3 yıl boyunca 2 milyon kişiye ulaşarak ülke için-
de 80 billboard reklamı asmayı planlayan yetkili-
ler, televizyon ve internet reklamlarına da ağrılık 
verecek. 

2013 verilerine göre Bulgaristan vatandaşlarının 
yüzde 60'ı yıl boyunca hiçbir yere tatil için yolculuk 
yapmamıştır.

İnfertil çiftleri destekleme 
başvurusunun süresi uzatıldı

Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi’nde infertil çiftleri 
için yapılan başvuru kabulünün süresi 18 Temmuz 
2014 tarihine kadar olmak üzere bir ay uzatıldı. 
Geçen yıl sorunları olan adayların belirlenmesine 
ilişkin komisyon tarafından destek almamış çiftlere 
öncelik tanınacak. Bununla in vitro prosedürden 
önce yapılması gerekli manipülasyon tedavileri ve 
muayeneler için destek verilmesi amaçlanıyor. 

Momçilgrad Belediyesi, 2014 bütçesinden bu 
amaca yönelik 4 000 leva ayrıldı. Kaynaklar, onay-
lanan adaylar arasında eşit miktarda paylaştırıla-
cak. Adayların gerekli sağlık durumuyla ilgili bel-
geleri, ödenmemiş yerel vergi ve harçların olma-
dığına dair tasdik belgesi, sağlık sigorta haklarına 
sahip olduklarına dair belge ve Destekli Üreme 
Fonu tarafından aynı prosedürlerin yapılması için 
destek almadıklarına dair beyan formu sunmaları 
şart. Başka bir şart da, adayların resmi nikah kı-
yıldığına dair belge veya birlikte yaşadıklarına dair 
beyan formu sunmalarıdır. 

Momçilgrad İlçesi sınırları dahilinde yaşayan in-
fertli çiftler konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için 
03631/78-59 telefon numarasını arayabilirler veya 
belediyede 25 Nolu odaya başvurabilirler. 
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Ramazan Orucu ve Bazı Hikmetleri
Kıymetli Müslüman-

lar!
Yüce Allah “Ey iman 

edenler! Oruç, sizden 
öncekilerin üzerine farz 

kılındığı gibi sizin üze-
rinize de farz kılındı. 
Umulur ki böylece siz 
takva sahibi olursunuz. 
“ /Bakara Suresi 183.
ayet/
R a m a z a n  a y ı n a 

has bir ibadet olan 
farz Oruç’un sahibi-
ne kazandırdığı pek 
çok hikmetleri vardır.                                                                   
Kur’an-I Kerim’de oruç 
kavramının karşılığı  
Savm’dır.  Savm (oruç) 
sözlükte nefsi tutmak 
ve haramlardan engel-
lemek anlamındadır. 
Oruç ibadeti, imsakten 

iftara kadar, Allah’ın rı-
zasına nail olma istek 
ve arzusuyla, yemekten, 
içmekten ve fiili birlikte-
likten (cinsel ilişkiden) 
nefsi tutmak, uzuvları 
kontrol etmektir. 
Oruç tutan kişi mideyi 

yemek içmekten koru-
duğu gibi, dilini de ya-
landan, gıybetten, kötü 
ve boş sözden uzak 
tutmalıdır.  Göz harama 
bakmamalı, kulak gıybet 
ve boş söz dinlememe-
lidir. Kâmil manada bir 
oruç, bütün uzuvların 
iştikakıyla gerçekleşir. 
Gönül güzel şeyler dü-
şünmelidir. Bilinmelidir 
ki, sadece mide kontrol 
altına alınmasıyla oruç 
ibadeti yerine getirilmiş 
olmaz!
Nitekim Peygamber  

efendimiz (s.a.s) “ Nice 
oruç   tutanlar vardır  
ki, oruçtan onlara  ka-
lan sadece açlık ve 
susuzluktur ”  buyurur.  
Mevlam bizi kamil ma-
nada oruçlarını tutan ve 
mükafatına nail olacak 
olanlardan kılsın inşal-
lah. 
Kıymetli Müminler,
Ramazan orucunun 

pek çok hikmetleri var-
dır, onlardan bazılarını 
birlikte müteala edelim:
Oruç tutan kişi daha 

duyarlı olur, imkânı ol-

mayanların (fakir- fuka-
ranın) haline varır. 
Bundan dolayı da, yar-

dım elini uzatır, Allah 
adına infak eder (zekat, 
sadaka ve fitresini verir- 
eğer ilaç alan bir hasta 
ise ve düzelme durumu 
yoksa fidye vermesi ge-
rekir)
Şükür sahibi olur – bi-

lir ki malının asıl sahibi 
Yüce Allah’tır – kendisi 
ise malının emanetçisi-
dir. Şükürle “Eğer Şük-
rederseniz, size olan 
nimetimi arttıracağım” 
buyuran Mevla’mın 
müjdesine nail olmuş 
oluruz!
Oruç ruhu olgunlaştırır, 

nefsi terbiye eder – eş-
rafi mahlûkat (En güzel 
şekilde yaratılan) olan 
insan, yeryüzünün hali-
fesidir. O sadece etten 
kemikten müteşekkil bir 
varlık değildir. Aklı, ruhu 
ve bedeni vardır. Mut-
luluğu da bu 3 özelliğin 
besinlerine riayet edil-
mesinde gizlidir. “Kalp-
ler huzura ancak Allah’ı 
zikretmek (anmak)  ile 
ulaşır”.
Sıhhat vesi lesidir, 

Peygamberimiz (s.a.s)  
“Oruç tutunuz ki sıhhat 
bulasınız” buyurur.  Bir 
yıl boyunca çalışan in-
sanın bedeni, oruç sa-
yesinde adeta bir aylık 
bakıma alınmış beden 
makinası gibidir.
Oruç bütün uzuvlarla 

tutulduğu için, ahlakı 
güzelleştirir. Kişiyi daha 
zinde ve dirayetli hale 
(Kendisini kontrol eder)  
götürür. 
Ya değilse “ Kim yalan 

söylemeyi ve yalanla iş 
görmeyi bırakmazsa, 
Allah onun yemesini- iç-
mesini bırakmasına hiç 
değer vermez” hadis-i 
şerifi bizleri uyarır!
7.Sabır ve İrade ka-

zandırır- insan hayatı 
tek düze değildir, mutlu 
anları olduğu gibi, sı-
kıntılı anları da vardır. 
Nitekim bu “ İmtihan” 
edilmemizden kaynak-
lanır. Yüce Allah bizleri 
“ Bollukla da yoklukla 
da, başarıyla da başa-
rısızlıkla da, sıhhatle de 
hastalıkla da” imtihan 
eder. Sabır ve şükrü-
müzü sınar.
8. İbadetin haz ve lez-

zetini arttırır.
9. Kalkandır- kötülük-

lerden korur. Peygam-
ber efendimiz (s.a.s) “ 
Oruç bir kalkandır. O 

halde oruçlu kötü söz 
söylemesin. Oruçlu 
kendisiyle çekişip kav-
ga etmek isteyen kişiye 
“ben oruçluyum, ben 
oruçluyum” desin” bu-
yurur. 
10. Oruç günahlardan 

kurtulmamıza ve Yüce 
Allah’ın rıza ve sevgisi-
ne nail olmamıza vesile-

dir. Nitekim Yüce Mev-
lam bir Kudsi Hadis-i 
Şerif’te “ Kulumun bütün 
ibadetleri kendisi için-
dir, yalnız oruç benim 
içindir – mükafatını da 
bizzat ben vereceğim 
Oruç tutanların cennete  
Reyyan” kapısından gi-
receklerini ve “ Kim ra-
mazan orucunu Allah’a 
inanarak ve mükafatını 
Allah’tan bekleyerek tu-
tarsa geçmiş günahları 
bağışlanır” müjdelerini 
Peygamber efendimiz 
(s.a.s) verir. 
11. Oruç sosyal hayat-

ta da bizleri sorumluluk 
bilinciyle hareket etme-
mizi sağlar. “Büyüklere 
saygı, küçüklere sevgi 
ve ilgi” ilkesiyle mua-
melede bulunmamıza 
vesile olur. 
12. Gecemizi aydın-

latmaya vesile olur. 
“Sahurda bereket var-
dır” buyurur Kainatın 
Efendisi (s.a.s). Sahu-
ra kalkan kişi, en az 
3-5 sayfa Kur’an okur, 
tövbe eder- zikir çeker, 
Teheccüd Namazı kılar. 
İbadetle gecesini ma-
mur eder.
13.Oruç tutanı adeta 

melekleştirir. Nitekim 
meleklerde cinsiyet yok-
tur, yemezler içmezler. 
Oruç tutan da imsak-
tan iftara kadar yemez 
içmez, fiili birliktelikte 
bulunmaz adeta me-

lekleşir. Kalbini tasfiye 
(temizler), nefsini tezki-
ye (arındırır) eder. 
Değerli Dostlar!
Yüce Allah biz kulla-

rına lütfuyla kolaylık 
diliyor, zorluk değil.  Bu 
münasebetle yolculara, 
hastalara, aşırı yaşlı 
takatsiz kalmışlara ve 
özel durumdaki kadın-

lara ilişkin kolaylık sağ-
lıyor.
Yolcu ve hastalar- tu-

tamadıkları günler sayı-
sınca kazalarını yapar-
lar. Yolcu ve hastalara 
ruhsat olduğu halde, 
oruçlarını tutmaları 
kendileri için daha ha-
yırlı olacağını Yüce Al-
lah Bakara Süresi ayet 
184’te beyan ediyor. Di-
nimizde yolcu seferi, 90 
km.’den fazla, 15 gün-

den az kalmak suretiyle 
yola çıkana denir. 
Hastanın durumunu 

ise doktor belirler. İlaç-
larını almadığı takdirde 
sıhhati zedelenecekse 
o kimse, sıhhatine ka-
vuşunca orucunu kaza 
eder.
Düzelmesi söz konusu 

olmayan /İlaç bağımlısı/ 

bir hasta, sıhhat sorun-
ları nedeniyle oruç tuta-
madığı için fidye verir. 
Fidyenin bedeli fitreye 
eşittir. 1 gün için 4 lv. 
Bu mali ibadetini fakir 
fukaraya / Tövbe Sure-
si ayet 60/ verebileceği 
gibi, Başmüftülük İslam 
Eğitim Haftasına da ya-
pabilir. 
Kadın özel /adet dö-

neminde/ durumunda 
ramazan orucunu tut-

maz, daha sonrasında 
kazasını yapar.
Oruç tutmalarına ge-

çici ruhsat verilmiş olan 
Yolcular, hastalar, aşırı 
yaşlılar ve özel durum-
daki bayanlar lütfen 
halk önünde oruçlarını 
yemesinler! Zaruretten 
kaynaklanan durumları 
hasebiyle verilmiş olan 
bu ruhsatı utanarak, 
tövbe ederek kullansın-
lar, halka izhar etmesin-
ler / Oruç tutamadıkla-
rını aleni olarak ortaya 
çıkarmasınlar. Vebal 
altında kalmasınlar/.
Kıymetli Kardeşlerim!
Her türlü hayırı, lütfuf 

ve bereketi bünyesinde 
barındıran Ramazan 
ayını en güzel şekilde, 
gündüzleri sıyam (farz 
olan ramazan orucuy-
la), geceleri de kıyam 
( namaz kılarak, ibadet 
ederek) ile ihya etmeyi 
Mevlam cümlemize na-
sip etsin.
Ayıplarımızı örten, Gü-

nahlarımızı Bağışlayan 
Yüce Mevlam: Hastala-
ra şifalar, dertlilere de-
valar, borçlulara edalar 
nasip etsin. Bekarlara 
hayırlı evlilikler, evlililere 
hayırlı nesiller ve güzel 
geçimler ihsan etsin. 
Dua bekleyenlerimize 
rahmetiyle muamele 
etsin inşallah. 
En kalbi dilek ve dua-

larla

 Beyhan MEHMED 
 Kırcaali Bölge Müftüsü 

Parlamento 6 Ağustos'ta Feshediliyor
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, erken genel 
seçimlerin 5 Ekim 2014 
tarihinde düzenlenece-
ğini, 42. Halk Meclisi’nin 
ise 6 Ağustos’ta feshin-
den sonra geçici hükü-
met oluşturulacağını 
bildirdi.
Plevneliev’in bunu 5 

saat süren Meclis’te tem-
sil edilen partiler ve Av-
rupa Parlamentosu’nda 
temsilcileri olan Reform-
cu Blok ve Sansürsüz 
Bulgaristan arasında 
yapılan istişare toplan-
tısından sonra açıkla-
dı. Cumhurbaşkanı, bu 
Meclis kapsamında yeni 
bir hükümet kurulması-
nın mümkün olmadığına 
kanaat getirdi.
Plevneliev, “Hüküme-

tin feshi için Anayasa’ya 

göre istişareler yapılıp 
geçici hükümet kurul-
ması için gereken za-
man göz önünde bulun-
durulacak” dedi. Plamen 
Oreşarski’nin istifa ede-
ceği tam bir tarih belir-
tilmedi.
Cumhurbaşkanı, geçici 

hükümet oluşturulması-
nın kendilerinin önceliği 
olduğunu kaydetti. Fa-
kat hükümet kadrosu-
nu belirlemeden önce 
Halk Meclisi ve Avrupa 
Parlamentosu’nda temsil 
edilen partilerle istişare-
ler gerçekleştireceğinin 
altını çizdi. 
Geçici hükümetin erken 

genel seçimlerden önce 
iki ay yönetimde olması 
gerekir. Bu da demektir 
ki, Oreşarski kabinesi 
hemen hemen temmuz 

ayının sonuna kadar yö-
netimde olacak. Reform 
Blok’tan Radan Kınev’in 
ifadesine göre mümkün 
olanca en geç tarih 25 
Temmuz 2014’tür. 
Meclisin feshinden 

önce Anayasa’ya göre 
Cumhurbaşkanı ’n ın 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB), Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
ve üçüncü parti ile yeni 
hükümet kurulması için 
istişareler yapması şart. 
Onların 6 Ağustos’tan 
önce hükümet kurma 
görevini geri iade etmesi 
gerekir. 6 Ağustos 2014 
tarihinde Cumhurbaşka-
nı Meclisi feshettikten 
sonra geçici bir hükümet 
kuracak.
         Anadolu Ajansı
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Dökülen alınterin meyveleri
Haziran ayı başında 

Kırcaali’nin Vızrojdentsi 

semtinde açılan Kama-
ata mağazasında alter-
natif enerji sistemleri, 
otomobiller için hidrojen 
yakıt, LPG ve CNG oto-
gaz dönüşüm sistemleri, 
güneş kolektörleri satışı 
yapılmaktadır. Mağaza 
sahibi Kemal Hüseyin 
müşterilere aynı za-
manda montaj, bakım 
ve onarım hizmetleri 
sunuyor. 2007 yılında 
Kamaata Group Ltd. 
Şirketini kuran işadamı 
ilk önce 2010’a kadar 
CCD kamera sistemle-
ri, güvenlik kameraları, 
reklam panoları satışı 
yapıyordu. 
Bir ay önce tekrar fa-

aliyete geçen şirketin 
mağazasında şu anda 
montajıyla birlikte sı-
cak su elde etmeye yö-
nelik vakum tüplü gü-
neş paneli 849 leva ve 
Atiker gaz enjeksiyonu 
899 leva promosyonlu 
fiyatlarında satışa su-
nuluyor. Ayrıca Kemal 
Hüseyin mağazasında 
kendi imalatı olan HHO 
hidrojen yakıt tasarruf 
cihazını satıyor. 1000-
1500 kübik yakıt hüc-
resi- 450 leva, 1500-
2000 kübik -500 leva, 
2000-2500 kübik -550 
leva, 2500-12 000 kü-
bik - anlaşmalı fiyatlar-
da satılıyor. Ürünlerin 2 
yıl garantisi var. 
İşadamı, şu anda satı-

şa sunduğu ürünlerden 
müşteriler tarafından 
daha ziyade LPG ve 
CNG otogaz dönüşüm 
sistemleri ve güneş ko-
lektörlerinin arandığını 
paylaştı. Hidrojen yakıt 

hücrelerinin Kırcaali’de 
piyasaya yeni yeni gir-
diği için müşteriler ta-
rafından pek bilinmedi-

ğini ifade etti. Örneğin, 
Filibe’de bu tür ürün 
imalatı yapan şirketle-
rin en az 15 olduğunu 
örnek verdi. 
Bu şirketlerden farklı 

olarak kendisinin iki bu-
çuk yıllık bilimsel çalış-
malar sonucunda HHO 
hidrojen yakıt tasarruf 
cihazını imal ettiğinin al-
tını çizdi. İmalat atölyesi 
Gorna Krepost (Karalar) 
köyünde bulunuyor. 
K e m a l  H ü s e y i n , 

Kırcaali’de mağaza aç-
masının sebebini şöyle 
açıkladı: “Bir kişinin ilk 
önce doğup büyüdüğü 
yere faydalı olması la-
zım. Filibe ve Sofya gibi 
büyük şehirlerde bu tür 
imalatlar yapılıyor. Bu-
rada bu tür sistemler 
üreten yok. Hatta gaz 
sistemlerini bile araç-
lara iki şirket takıyor. 
Kırcaaliler bu iş için 
uzak şehirlere gitmek 
zorunda kalıyor. Neden 
Kırcaali’de de böyle hiz-
metler veren biri olma-
sın diye düşündüm. Şu 
anda uluslararası pa-
zarlama CE sertifikası 
alma aşamasındayız. 
Amacımız Türkiye’ye ve 
diğer ülkelere de ürün 
ihracatı yapmaktır. Ürün 
tedarik konusunda daha 
çok Filibe’de mağazalar 
açan Türk Atiker, Mim-
gas ve Lovato Autogaz 
şirketleri ile çalışıyoruz. 
CE belgesini alınca biz 
de onlara yüzde 30 hız 
artışı, yüzde 50’ye kadar 
yakıt tasarrufu sağlayan 
HHO hidrojen cihazını 
satmak niyetindeyiz. 
Şunu da belirtmek iste-

rim ki, şu ana kadar ne 
Bulgaristan’da, ne de 
başka bir Avrupa ülke-
sinde böyle hiçbir sis-

temde sıvı seviye (su) 
göstergesi yok. Araca 
takılınca 5 saniye sonra 
kendisi devreye geçiyor. 
Eski model arabalarda 
daha etkili. İki yıl ga-
rantisi var. Müşteriler 
bir kere alsınlar, araç-
larına taksınlar, dene-

sinler. Bu ürün uzaktan 
tedarik edileceğine, ne-
den Kırcaalilerin parası 
Kırcaali’de kalmasın. 
Amacımız para kazan-
mak olsaydı, herhangi 
bir işyerinde çalışıp, 
maaşımızı alırdık. Fakat 
bu ürünü imal etmekle 
halka hizmet etmeyi 
düşündük. Zaten yap-
tığımız her işi bilimsel 
olarak yapıyoruz. Ben 
araştırmayı seven biri-
yim”.
Burada satışlardan 

memnun o lmazsa, 
Kırcaali’de Üreticiler 
Pazarı’na yakın bir 
mağaza açmayı dü-
şündüğünü paylaştı. 
Kırcaali’de böyle bir hiz-
mete ihtiyaç duyuldu-
ğunu belirtti. Mağaza-
nın donanımı için 5 bin 
leva harcadığını, HHO 
hidrojen yakıt tasarruf 
cihazının yapımının ise 
15-20 bin levaya mal ol-
duğunu kaydetti. Daha 
önce Filibe’de Elveko 
şirketinde teknik müdür 
olarak ve Trimontsium 
Oteli’nde kamera görev-
lisi olarak toplam 3 yıl 

Resmiye MÜMÜN çalıştığını, ondan önce 
ise Türkiye’de lise eğiti-
mi sırasında Teba Fırın 
Fabrikası’nda bir yıl staj 
gördüğünü belirtti. 
Kemal Hüseyin Kim-

dir
K e m a l  H ü s e y i n , 

Kırcaali’nin Gluhar (Sa-
ğırlar) köyünde dünya-
ya geldi. 8 yaşında ai-
lesiyle Türkiye’ye göç 
ederek, İzmir’e yerleşti. 
Orta ve lise öğretimini 
orada tamamladı. Tek-
nik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nin Elektronik 

ve Otomasyon Sis-
temleri Bölümü’nden 
mezun oldu. 1998 yı-

lında düzenlenen li-
seler arası yarışmada 
İzmir bölge birinciliğini 
elde etti. Filibe Teknik 
Üniversitesi’nin Elektro-
nik Bölümü’nden mezun 
oldu. Filibe Paisiy Hilen-
darski Üniversitesi’nde 
kuantum ve optoelekt-
ronik mühendisliği yük-
sek lisans programında 
eğitimini tamamladı. Ha-
lihazırda Plovdiv Teknik 
Üniversitesi’nde kuan-
tum ve optoelektronik 
mühendisliği bölümün-
de doktora yapıyor. 13 
Temmuz 2014 tarihinde 

doktora tezini savuna-
cak. Evli ve bir çocuk 
babasıdır. 

Lise öğretimine dair toplu iş sözleşmesi imzalandı
B u l g a r i s t a n  B a -

ğ ım s ız  S e n d i ka l a r 
Ko n fede r asyonu ’na 
(KNSB) bağlı Öğretmen-
ler Sendikası Başkanı 
Yanka Takeva, Eğitim 
Bakanı Aneliya Klisarova 
ile uzun süre yürütülen 
müzakereler sonucunda 
lise öğretimine 
ilişkin toplu iş 
sözleşmesi im-
zalandığını bil-
dirdi. 
Bu toplu iş söz-

leşmesi 1990 yı-
lından bu yana 
imzalanan en 
iyi sözleşme ol-
duğuna kanaat 
veren Takeva, 
“İmzaladığımız 
bu sözleşmey-
le önümüzdeki 
eğitim ve öğre-
tim yılından iti-
baren öğretmen-
ler emekliye ayrıldıkları 
da 6 yerine 8 brüt maaş 
alacak. Bu da ortalama 1 
600 leva demektir. Sınıf 
öğretmenliği için sadece 
okullarda değil, anaokul-
larında da ücret ödene-
cek” dedi. 
Ayrıca sendikal örgüt 

sözleşmeyle, iş kıyafet-

leri için öğretmenlere 
ödenen ücretin yılda 350 
leva, yardımcı personele 
ise 250 leva olmak üze-
re yükseltilmesini, öğret-
menlere ders yılının ba-
şında, 24 Mayıs Bulgar 
Kültürü ve Slav Alfabesi 
Bayramı ve Noel Yortu-

su için 3 defa ek ödeme 
yapılmasını sağladığı 
belirtildi. 
İlk defa tarih, coğrafya 

ve felsefe bilimleri öğ-
retmenlerinin yıllık ders 
yükü 720 saatten 684’e 
düşürülüyor. Takeva, 
“Böylece bu dersleri ve-
ren yeni 250 öğretmen 
için iş pozisyonu açıla-

cak” dedi. 
Başka bir başarı da 

sözleşmeyle genç ve 
kıdemli öğretmenlerin, 
müdür yardımcıları ve 
müdürlere yönelik asga-
ri başlangıç maaşların 
hesaplanmasında kul-
lanılan parametrelerin 

belirlenmesi. Bu asga-
ri başlangıç maaşların 
yükseltilmesi de öngö-
rülüyor. Yaklaşık 24 bin 
öğretmenin maaşına 
yönelik bu zam mevcut, 
4,1 milyon leva ile öde-
necek. Bununla birlikte 
özel eğitim gereksinimi 
olan çocuklarla çalışan 
öğretmenlerin maaşı-

na da ek olarak 20 leva 
ödenmesi kararlaştırıldı. 
Takeva, Bulgaristan 

Belediyeler Birliği ile or-
taklaşa koruma altında 
okullardan başka koruma 
altında anaokulların da 
olmasına yönelik kriterler 
oluşturulması konusunda 
hazır olduklarını kaydet-
ti. Elde edilen başarıya 
rağmen Öğretmenler 
Sendikasının hala ta-
lepleri var. 2014 yılı 
Bütçesi’nden eğitim için 
daha 450 milyon leva ay-
rılması isteniyor. Takeva, 
bu kaynakların öğrenci 
giderlerinin yüzde 18, 
öğretmen maaşlarının 
yüzde 15 arttırılması ve 
özellikle bilişim teknolo-
jileri için iş koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik 
giderler için gerekli ol-
duğunu belirtti. 
Öğretmenlerin yeter-

liliği arttırılması için 60 
milyon civarında kaynak 
gerekli. Takeva, 450 mil-
yon levadan başka öğ-
rencilere ücretsiz yemek 
ve ulaşım da dahil eden 
10 ulusal programın uy-
gulanması için daha 150 
milyon leva sağlanması-
nı umuyor.
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Bulgaristan tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı iftar verdi
1. sayfadan devam

olmak üzere diğer tüm 
dinlerin temsilcileri, hem 
ibadet yerlerini hem de 
kalplerini açtılar” ifade-
sini kullandı.
Yapılan iyiliğin dai-

ma geri döndüğüne 
inandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Plev-
neliev, “Biz ülke olarak 
Müslüman sığınmacı-
ların Ortadoks manas-
tırına yardım ettikleri-
ne tanık olduk. Bugün 
Bulgaristan’da bunları 
görmek, dayanışmanın 
evrensel bir değer oldu-
ğunu gösterir” dedi.
Plevneliev, insanlığın 

ve uzatılan yardım elinin 
belli bir dinin tekelinde 
olmadığına değinerek, 
şunları kaydetti:
“Bu sınavlar bizim için 

hayat imtihanıdır. Elinde 
olmayanın, darda kalan 
kişiye ekmek parçası 
uzatması, bu yüksek 
değerin bir parçasıdır. 
Sevgi ve özverinin bu-

lunduğu yerde dilediği-
miz her şey olabilir. Biz, 
hem zor durumdayken 
hem de mutlu bayram-
larımızda da daima hep 
birlikte olalım. Ancak 
böylece hayatımızı ve-
rimli bir şekilde yaşaya-
biliriz.”
-Başmüftü Mustafa 

Aliş Haci-
Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftüsü Musta-

fa Aliş Haci de Cumhur-
başkanı Plevneliev’in if-
tar vermesinin, ülkedeki 
farklı din ve kültürler 
arasındaki güzel uyu-
mun bir kanıtı olduğunu 
söyledi.
Kültür, din ve etnisiteler 

arasındaki bu hoşgörü 
ve uyumun tarihsel bir 
geleneğe dayandığını 
belirten Haci, “Ataları-
mız, dini ve dili ne olursa 

olsun aynı topraklarda 
yaşamış, aynı suyu iç-
miştir. Böylece iyi kom-
şuluk, dostluk ilişkilerini 
ve birlikteliğini günümü-
ze kadar taşınmıştır” 
diye konuştu.
Bulgaristan toplumu-

nun, ekonomik, ağır ah-
laki ve maneviyat çökü-
şü içeren, bazı insanları 
umutsuzluğa sürükleyen 
bir kriz içerisinde oldu-

ğunu vurgulayan Baş-
müftü Haci, orucun fay-
dalarından söz etti.
Ramazan ayında tutu-

lan orucun manevi de-
ğer ve kutsallığına de-
ğinen Başmüftü, ‘Oruç 
tutmak tüm dinlerde 
Allah’a hizmet etmek 
demektir. Yemek üzerin-
deki kontrolümüz, bizim 
maneviyatımızı yükselt-
tiğimizin bir göstergesi-
dir” ifadesini kullandı.
Bulgaristan’ın komü-

nizm rejiminin ardından 
dini değerlerine döndü-
ğünü vurgulayan Haci, 
“Biz Bulgaristan vatan-

daşı olarak o rejimin za-
rarlarını gördük ancak 
bugün ne mutlu ki iba-
det yerlerimiz, özellikle 
gençlerle dolup taşarak, 
cemaate dar bile oluyor. 
Maalesef Sofya’daki tek 
olan camimiz, cema-
at için yetersiz kalıyor” 
dedi.
İf tara Kültür Baka-

nı Petar Stoyanoviç, 
Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gök-
çe, Ortadoks Kilisesi 
Patriği Maksim, çok sa-
yıda diplomat, kültür ve 
bilim adamı da katıldı.
        Anadolu Ajansı

Cofi’nin anısına uluslararası masa 
tenisi turnuvası düzenlenecek

Ardino (Eğridere) Mec-
lis oturum salonunda 12. 
Uluslararası 15 Yaş Altı 
Masa Tenisi Turnuvası’nın 
düzenlenmesine ilişkin 
çalıştay gerçekleştirildi. 
İki yılda bir düzenlenen 
masa tenisi turnuvası bu 
spor dalında ad yapmış 
tenisçi ve antrenör Durgut 
Ademov-Cofi’nin anısına 
yapılmaktadır. Çalıştayda 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Organizas-
yon Komitesi Başkanı 
Müh. Azis Murat, Eği-
tim, Spor ve Kültür Şube 
Müdürü Bahar Recebov, 
Ardino Yunak-2005 Masa 
Tenisi Spor Kulübü Antre-
nörü Bahri Ömer ve Orga-
nizasyon Komitesi üyeleri 
yer aldılar. Organizasyon-
la ilgili güncel konular ele 
alındı.

Müh. Azis Murat, “Şu 
anda Yunak spor salo-
nunun genel tamiratı ya-
pılıyor. Kurulan yeni yapı 
sayesinde ek olarak tenis 
masaları monte edilecek 
ve bu da yüksek düzeyde 
yarışmalar düzenlenme-
sine imkan sağlayacak” 
diye bildirdi. Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması programı 
kapsamında gerçekleştiri-
len projeyle, mevcut doğ-

ramaların PVC ile değiş-
tirilmesi, enerji verimliliği 
önlemleri, dış cephe ve 
çatıda ısı yalıtımı yapılma-
sı, fayansın yenilenmesi, 
iç mekan ısıtma sistemi-
nin genel tamiratı ve pe-
let kazanı monte edilmesi 
öngörülüyor. 

Uluslararası turnuva 21-
24 Ağustos 2014 tarihleri 
arasında Belediye Başka-
nı Resmi Murat’ın himaye-
si altında düzenlenecek. 

Turnuvaya Türk iye, 
Yunanistan, Sırbistan, 
Moldova’dan takımla-
rın katılması bekleniyor. 
Bulgaristan’dan Momçilg-
rad (Mestanlı), Dimitrovg-
rad (Kayacık), Dve Mogili, 
Gorna Oryahovitsa ve di-
ğer şehirlerinden takım-
lar katılacak. Turnuva, 

Bulgaristan Masa Tenisi 
Federasyonu’nun yıllık 
spor etkinlikleri takvimin-
de yer alıyor. 

1965 yılında Ardino’da 
Yunak Masa Ten is i 
Kulübü’nün kurulmasıyla 
tenis sporunun gelişimi 
başlıyor. Kulübün tari-
hinde en başarılı yıllar 
Durgut Ademov-Cofi’nin 
yarıştığı 1972-1976 dö-
nemidir. 1955 yılında 
Ardino’da dünyaya gelen 
Cofi 12 yaşında masa te-
nisi oynamaya başlıyor. 
Hemen hemen tüm ulu-
sal turnuvalara katılıyor. 
1973 yılında gençler kate-
gorisinde Cevat Hasanov 
ile takım yarışmasında 
birinci oluyorlar. Ertesi yıl 
genç erkekler kategori-
sinde takım yarışmasın-

dave bireysel yarışmada 
altın madalya kazanıyor. 
Ayrıca erkekler kategori-
sinde takım yarışmasında 
Cevat Hasanov ile bronz 
madalya kazanıyor. Eski 
Yugoslavya, Macaristan 
ve Romanya’da düzenle-
nen çok sayıda turnuvala-
ra katılıyor. Oyuncu olarak 
kulüpte kariyerine son ve-
rince kulüpte antrenör ola-
rak hizmet vermeye de-
vam ediyor. 1991 yılında 
36 yaşında oldukça genç 
yaşta vefat ediyor. Ardino-
lular onu dürüst, çalışkan 
ve özeleştiriyi seven biri 
olarak tanıyor. 1992 yılın-
da kulüp yönetimi Cofi’nin 
anısına turnuva düzenlen-
mesine karar veriyor. İlk 
başta her yıl düzenlenen 
turnuvanın daha sonra 
iki yılda bir olması karara 
bağlanıyor. 

Uluslararası Masa Te-
nisi Turnuvası, Ardino 
İlçesinde en büyük spor 
etkinliğidir. 2012 yılında 
takım yarışmasında genç 
erkeklerde Moldova takı-
mı, kızlarda ise Dve Mogili 
takımı birinci olmuşlardı. 
Genç erkeklerde bireysel 
yarışmada Sırbistan’dan 
Stefanov iç ,  k ız larda 
Momçilgrad’dan Mihaela 
Dimova birinciliği elde et-
mişlerdi.

1 Temmuz itibariyle elektrik 
fiyatına zam getiriliyor

Devlet Elektrik ve Su Düzenleme Komisyonu 
(DKEVR) gerçekleştirdiği kapalı oturumunda 1 
Temmuz 2014 itibariyle ülkedeki 3 elektrik dağı-
tım şirketinin daha yüksek fiyatlarda müşterilerine 
elektrik tedarik etmesini karar aldı. ÇEZ şirketinin 
gündüz tarifesi 0,153 leva, gece tarifesi ise 0,086 
leva. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle DKEVR tarafın-
dan belirlenen fiyatlara göre yüzde 2,78 ve yüzde 
2,22 oranında fiyatlarda yükselme var.

Energo Pro şirketinin müşterileri artık bir kilovat 
elektrik için gündüz tarifesine göre yüzde 2,5 daha 
yüksek 0,163 leva ödeyecekler. Gece tarifesine 
göre ise 0,089 leva ödenecek. Bu da yılın başında 
belirlenen fiyata bakış yüzde 1,01 düşüş olduğunu 
gösteriyor.

EVN Bulgaristan şirketinin müşterileri için elekt-
rik fiyatına en düşük oranda zam getiriliyor. Gün-
düz tarifesinde yüzde 0,64 ve gece tarifesinde 
yüzde 0,22 oranında yükselme var. Artık gündüz 
tarifesine göre bir kilovat elektrik için 0,154 leva, 
gece tarifesine göre de 0,869 leva ödenecek.

Elektrik fiyatına zam getirilmesiyle Ulusal Elekt-
rik Şirketi’nin (NEK) bütçe açığının kapatılması he-
deflenmektedir. 2010-2014 dönemine ait NEK’in 
1,5 milyar levalık bütçe açığını kapatamadığı açık-
landı. 

Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad kasaba parkına 
mevsimlik çiçekler ekildi
Momçilgrad (Mestanlı) kasabası parkına yeni 11 

bin mevsimlik çiçek ekildi. Belediyenin çiçek ekim 
çalışmaları kasabadaki tüm yeşil alanları kapsa-
dı. İlçe merkezinin konuk ve sakinleri, aralarında, 
yıldız çiçeği, gazaniya, adaçayı, begonya, petunya 
ve krizantem çiçeğ de bulunan yeni süs bitkilerin-
den memnuniyet duyduğunu paylaştılar. Ziyaretçi-
lerine ücretsiz internet bağlantısı da sunan kasaba 
parkına çeşitli çiçeklerin yeni bir görünüm kazan-
dırdığını belirtiyorlar. 

Belediye tarafından bakımı yapılan yeşil alanlar 
toplam 35 dekar. Bu alanların bakımının bir kısmını 
Ulusal İstihdam İçin Destek Programı kapsamında 
İş Bürosu aracılığıyla görevlendirilen genel hizmet 
işçileri yapıyor. 

Alanların bakımında şimdilik en büyük sorun ba-
şıboş bırakılan hayvanlar. Belediye yetkilileri, ba-
şıboş bırakılan hayvan sahiplerine büyük cezalar 
uygulanacağını söylüyorlar.
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Az su içenlerde yorgunluk, dikkat güçlüğü 
ve hafıza bozukluklukları görülebilir 

Sağlıklı yetişkin bir 
erkekte vücut ağırlığı-
nın %60’ını, kadında 
%50’sini su oluşturur. 
Bu oranlar yenidoğan 
bir bebekte %70- 75 
iken yaşla birlikte azalır. 
İnsan beyninin %95’ini 
ve akcigerlerin %90’ını 
su oluşturur. Vücuttaki 
bütün sistemler, organ-
lar ve hücreler yeterli su 
olmadan fonksiyonlarını 
sürdüremezler. Hüc-
re içinde gerçekleşen 
bütün hayati metabolik 
olaylar ancak hücre için-
de su yeterli ise gerçek-
leşebilmektedir. Vücut 
sıvısının %2 gibi küçük 
bir oranda azalması bile 
hafif yorgunluk, yakın 
hafizada hafif bozulma, 
dikkati toplamada ve ya-
pılan işe odaklanmakta 
güçlüklere neden olur. 

Vücut sıvısının azalma-
sına basitçe 'dehidra-
tasyon' denir. Gün boyu 
devam eden hafif yorgu-
luğun en sık nedenlerin-
den biri de hafif dehida-

ratasyondur. 
Su neden yaşamın 

kaynağı? 
Vücutta taşıyıcı göreve 

sahip olan su, hücrelere 
besin ve oksijen taşır, 

atıkları uzaklaştırır.
Böbrekler in toksik 

maddelerden temizlen-
mesine yardımcı olur.
Kan ve lenf sisteminin 

büyük bir kısmını oluş-

turur.
Vücut sıcaklığının dü-

zenlenmesinde rol alır.
Kan basıncını kontrol 

eden elektrolitlerin den-
gelenmesine ve taşın-
masına yardımcı olur.
Sıcak havalarda vücu-

du serin tutar ve soğuk 
havalarda vücut izolas-
yonu sağlar.
Yeteri kadar tüketildi-

ğinde, cildin daha düz-
gün, daha yumuşak, 
daha parlak ve daha 
esnek olmasını sağlar.
Tükürük ve mide sal-

gısında bulunarak, be-
sinlerin sindirilmesinde 
görev alır.
Su, emziren kadınlar-

da, süt üretimini artırır.
Bağışıklık sisteminin 

görevini yapabilmesi 
için su gerekmektedir. 
Bu özelliği ile zinde ve 

dinç kalmada yardımcı 
olur.
Eklemlerin kayganlığını 

sağlar.
Su tüketimi azaldıkça, 

vücutta depolanan yağ 
miktarı artmaya başlar 
ve kilo alımı gerçekle-
şir.
İçme suyu veya doğal 

kaynak sularının birço-
ğu bölgeden bölgeye 
degişmekle birlikte; bazı 
minarelleri içerir. Vücu-
dumuz için gerekli olan 
minarellerin bir kısmını 
içtiğimiz sulardan elde 
ederiz. Bunlar içinde 
kalsiyum, magnezyum 
ve sodyum daha faz-
la miktarda olanlardır. 
Flor, iyot ve diğer eser 
elementlerin de bir kıs-
mını içtiğimiz sulardan 
sağlarız.

Oruç Tutarken Nelere 
Dikkat Etmeli

Oruç tutanların yeteri kadar su tüketmeleri, 
ramazan süresince uyku düzenlerine dikkat et-
meleri gerekir. Uykusuzluk, baş ağrısı ve tansi-
yon düşüklüğüne yol açabilir.

Ramazan’da metabolizma hızı düştüğünden 
kilo almak kolaylaşır. Bu nedenle, bol kalorili, 
ağır yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

İftarda mideye aniden yüklenmek, hazımsız-
lığa neden olabilir.

Ramazan’da sindirim sistemi sorunları yaşa-
mamak için başta kuru kayısı olmak üzere kuru 
meyvelerden tüketmeye özen gösterilmelidir.

Sahura kalkmadan oruç tutulursa, aç kalma 
süresi uzayacağından metabolizma hızı düşer, 
halsizlik, baş ağrısı görülebilir.

Sahura kalksanız da kalkmasanız da yemek-
lerinizi yavaş yiyin, lokmalarınızı çok çiğneyin 
ve yeterince su için. Mide dolgunluğundan ka-
çınmak, uyku kalitenizi de koruyacaktır. Ağır, 
yağlı, acılı ve baharatlı yemeklerden kaçının.

Vücudumuz oruçluyken çok uzun süre susuz 
kaldığından, iftar ile sahur arasında sık sık su 
içmek gerekir.

Oruç sırasında çok susuyorsanız, sahurda 
turşu, kuruyemiş vb. tuzlu yiyeceklerden ka-
çınmaya özen gösterin.

Oruç süresince kan şekeri düşer. İftarda bir-
den yemek yenildiğinde kan şekeri hızla yük-
selir. Eğer kişiler sahura da kalkmıyor ise kan 
şekerinin düşüşü günün erken saatlerinde baş-
lar ve daha düşük değerlere ulaşır. Bu nedenle 
az ve sık beslenme ilkesi iftar sonrasında da 
uygulanmalıdır.

Ramazan’da hareketsiz kalmamaya özen 
gösterilmelidir. İftardan 2 saat sonra kendinizi 
çok yormadan yürüyüş yapabilirsiniz.

Fazla yediklerinizi yakmak için tok karnına yü-
rüyüş yapmanın, koşmanın, spor salonlarında 
aşırı efor harcamanın sakıncalı olduğunu da 
unutmayın.

Neden hapşırırız?
Hapşırma, ani, irade 
dışı, sesli bir şekilde 
ağızdan ve burundan 
nefes vermektir. Hap-
şırma burun kanalların-
daki sinirlerin uyarılması 
sonucu oluşan psikolojik 
bir reaksiyondur. Aslın-
da burnumuz nefes al-
mamızda çok önemli bir 

görev yapar. Hava onun 
dar kanallarından türbü-
lans oluşturarak geçer-
ken hem ısısı ayarlanır, 
hem de içindeki toz bu-
rada filtre edilir.
Buradaki sinirlerin uya-
rılmasının nedenleri 
değişiktir. En çok alerjik 
etkilenmedir ama toz, 
duman, parfümler hatta 
aniden ışığa bakma gibi 
başka birçok nedenleri 

daha vardır. Hapşırma-
dan önce sanki bir yeri-
miz ısırılmış gibi sinir uç-
larının ikaz göndermesi 
sonucu, burnumuzdan 
önce bir salgı gelir. Biz 
bunun pek farkına vara-
mayız.
Bu salgının ardından 
beyine giden ikaz neti-

cesinde baş ve boynu-
muzdaki kaslar uyarı-
larak ani nefes boşan-
ması olayı yaşanır. Ses 
tellerinin olduğu bölüm 
önce kapanır ve bura-
daki havanın basıncı 
iyice yükselir. Sonra 
aniden açılarak hava 
yüksek bir sesle dışarı 
verilir. Tabii beraberinde 
burnumuzdaki toz gibi 
yabancı maddeler ve 

soğuk algınlığı yaratan 
mikroplar da. Ancak tıp 
bilimi hapşırma ile ya-
yılan mikropların, elle 
yayılanlardan çok daha 
az olduğunu saptamış 
bulunmaktadır.
Uyku sırasında özellik-
le rüya safhasında sinir 
sisteminin bazı eleman-

ları kapalı olduğundan 
normal şartlarda hap-
şırma olmaz. Uyarı çok 
kuvvetli ise olabilir ama 
anında uyanılır. Ancak 
bu beyin tarafından teh-
like olarak algılanmaz. 
Uyurken ayağını gıdık-
ladığımız kişinin ayağını 
çekip, arkasını dönüp, 
uyumağa devam etmesi 
gibi.
Hapşırma refleksinin 

detayları tam bilinmese 
de kesin olarak bilinen 
bir şey var. Hapşırırken 
gözlerinizi açık tuta-
mazsınız. Bunu bilim 
insanları vücudumuzda 
bir acı veya ağrı duy-
duğumuzda gözlerimizi 
kapatmamıza bağlıyor. 
Kibarlık olsun diye hap-
şırığı tutmaya çalışmak 
ise kesinlikle tavsiye 
edilmiyor.
Güneş ışığı ile karşı-
laşınca hapşırmanın 
genetik olduğu ileri sü-
rülüyor. Dünya nüfusu-
nun en az yüzde 18′i 
bu hassasiyete sahip. 
Hapşırma sayısının da 
genlerle nakledildiğini 
ileri süren bilim insan-
ları var. Bazı ailelerde 
üç kere hapşırılırken, 
bazılarında sekizincide 
duruyormuş.
İnsanlara hapşırdıktan 
sonra ‘çok yaşa’ deme 
adetinin kökeni Hıris-
tiyanların ‘God bless 
you’ yani ‘Tanrı seni 
takdis etsin’ veya Tan-
rının hayır duası üze-
rinde olsun’ cümlesine 
dayanmaktadır. Altıncı 
yüzyılda hapşıranlara 
vücutlarındaki şeytanı 
attıkları için tebrik anla-
mında söylenen bu söz 
büyük veba salgını baş-
layınca Papa tarafından 
söylenmesi zorunlu kı-
lındı ve kanunlaştırıldı.
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Taşlaşmış Orman’a uzanan çevre yolu belirlendi
Momçilgrad (Mestanlı) 

İlçesi’nde oluşturulan 
turist grubu, Taşlaşmış 
Orman adlı doğa ha-
rikasına uzanan yeni 
bir çevre yolu belirledi. 
Çevrecilerin bu girişimi 
5 Haziran Dünya Çev-
re Günü münasebetiyle 
gerçekleştirildi. 
Taşlaşmış Orman’ın zi-

yaretçileri bundan böyle 
yeni yön tabelaları ve 
yol işaretleriyle yönlen-
dirilecekler. Çevre yolu 
Raven (Yenicuma) ve 
Bivolyane (Mandacı) 
köyleri arasında dinlen-
me yeri de olan yol ke-
narındaki çeşme yanın-
dan başlıyor. Uzunluğu 3 
kilometre olan güzergah 
turistlere eşsiz manzara 

ve Borovets Milli Parkı’nı 
yakından görme fırsatı 
veriyor.

G ö n ü l l ü l e r i n  b u 
f i k r i  M o m ç i l g r a d 
Belediyesi’nin Kedikçal 

Parkı’nı geliştirme pro-
jesini kazanmasından 
sonra doğuyor. Projenin 

finanse edilmesine dair 
sözleşmeyi imzaladık-
tan sonra Belediye Baş-
kanı Akif Akif, Kedikçal 
Parkı’nın düzenlenme-
sinden sonra turist akını 
daha da artacağı ümidini 
dile getirdi. 
Kedikçal Parkı, Raven 

köyünün girişinde, Tatul 
köyüne yakın Orfeyus 
Tapınağı, Harmankaya 
Tapınağı, Studen Kla-
denets (Soğukpınar) 
Geyik Çiftliği, Taşlaşmış 

Orman doğa harikası, 
Elmalı Baba Tekkesi, 
Borovets Milli Parkı gibi 
bölgede ünlü tarihi, kül-
türel ve doğal yerlerle 
bağlantı kurulan yol üs-
tünde bulunmaktadır.
Bununla birlikte Mom-

çilgrad Belediyesi, yu-
karda sözü geçen böl-
genin doğa harikalarına 
uzanan çevre yolları 
oluşturulmasına yönelik 
fikir projelerine sahip.
         Kırcaali Haber

İşadamları, yöneticilerin uzun vadeli 
kararlar almamaları çağrısında bulundu
Bulgaristan İşverenler 

ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu (KRİB) tarafın-
dan hükümetin acil olarak 
istifa etmesi, ertelenme-

den erken genel seçimle-
re gidilmesi ve Meclis’te 
milli sorumluluk taşıyan 
çoğunluk sağlanması, bu 
sırada yöneticilerin uzun 

vadeli kararlar almamala-
rı çağrısı yapıldı. 
Örgütten daha bir yıl 

önce Plamen Oreşarski 
hükümetinin istifasını is-

tediği hatırlatıldı. 
Yayınlanan açıklamada, 

“Bu bir yıllık zaman için-
de KRİB’in yaptığı değer-
lendirme ve kaygılarında 

haklı olduğu ortaya çıktı. 
Sosyal adalet ve reform-
lar sağlanamadı. Küçük 
ve orta ölçekli işletme-
lere ayrılan milyonlarca 

leva miktarındaki sayısız 
reklamı yapılan bütçe 
kaynakları aslında başka 
adrese ulaştı” deniliyor. 
Ayrıca düzenleme ku-

rumlarının ve başka yet-
kili makamların hareket-
leri ve tepkisizliği ile reel 
sektöre, bankalara ve ge-
nel olarak Bulgaristan’ın 
mali istikrarına büyük, sık 
sık kapatılamaz zararlar 
verilmesine izin verdikleri 
söyleniyor. 
Açıklamada, "Enerji 

çöküşün eşiğinde, hala 
çağdaş koşullara uygun 
sağlık ve eğitim sistemi-
ne sahip değiliz. Avrupa 
fonlarından sağlanan 
kaynaklar durduruldu, 
kredi notumuz düşük. Av-
rupa ve transatlantik de-
ğerlerine aykırı ters yöne 
gönderildik. Bazı Bulgar-
lar bizim müttefikimizin 
kim olduğunu ve kiminle 
sorunlar yaşadığımızı 
yüksek sesle söylemekte 
zorlanıyor” deniliyor.
Açıklamanın sonunda, 

“Bu durumdan tek bir çı-
kış yolu var ve bu yol da 
bir yıldan beri açık. Bu 
durumdan tek çıkış yolu 
hükümetin hemen istifa 
etmesi” diye özetleniyor. 

Filibe’de Oya Baydar ve Tozan Alkan’ın eserleri tanıtıldı
17-22 Haziran 2014 ta-

rihlerinde 12.'si düzen-
lenen “Filibe Okuyor” 
programı çerçevesinde, 
tanınmış yazarlardan Oya 
Baydar ve şairlerden To-
zan Alkan'ın eserlerinin 
tanıtımı yapıldı.

“Filibe Okuyor” progra-
mının onur konuğu olan 
yazar Oya Baydar 'ın 
“Erguvan Kapısı”, “Kayıp 
Söz” ve “Sıcak Külleri 

Kaldı” isimli kitaplarının 
Bulgarca çevirilerinin ta-

nıtımı, Filibe Başkonso-
losluğun himayesinde, 

Letera yayınevinin organi-
zatörlüğünde 18 Haziran 
2014 tarihinde Filibe'de 
Trakart Müzesi'nde ger-
çekleştirildi. 

Şair Tozan Alkan'ın seç-
me şiirlerden oluşan şiir 
kitabının tanıtımı ise, “Su-
venir” yayınevinin organi-
zasyonunda, Filibe Baş-
konsolosluğun desteğiyle 
19 Haziran’da yapılmıştır. 
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Yeni bir milliyetçi parti 
kuruluyor

Pliska kasabasında 2 Ağustos 2014 tarihinde Vız-
rajdane adında yeni bir milliyetçi parti kurulacağı bil-
dirildi. 

Bulgar devletinin ilk başkenti olan Pliska’da topla-
nan girişimci ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 
Vızrajdane (Rönesans) adı verilecek siyasi oluşumun 
kurulmasına ilişkin Girişim Komitesi kurdukları açık-
landı. 

Par tinin, 1903 yılında gerçekleşen İlinden 
Ayaklanması’nın yıldönümü münasebetiyle dü-
zenlenen anma etkinlikleri kapsamında kurulacağı 
belli oldu. Kurucu toplantıda İç Makedon Devrimci 
Örgütü'nün(VMRO) eski başkanı olan Varna Meclis 
Üyesi Kostadin Kostadinov’un kurulacak yeni parti-
nin başkanı seçilmesi bekleniyor. Kostadinov, “Parti 
olarak yürüteceğimiz politikada aile, ahlak ve eğitim 
temel önceliklerimiz olacak” dedi. 

Yeni milliyetçi parti, alternatif görmedikleri için oy 
hakkını kullanmayan vatandaşları seçmen olarak ka-
zanma yolunda mücadele vereceği belirtildi.

FÜ, elektronik hizmetlere 
geçiş için pilot uygulama 

yapacak
Bulgaristan’da ilk defa bir aya kadar Filibe Paisiy Hi-

lendarski Üniversitesi (FÜ) öğrencilerine tüm elektronik 
sistemlerin entegre edildiği elektronik hizmet sunacağı 
bildirildi. Yüksek okulda okuyan öğrenci, okutman ve 
görevli personelin kendi şifresiyle girip her çeşit bilgi, 
malumat ve idari hizmetlere erişimi olacak.

Bu hizmet sayesinde her bir öğrenci saatlerce kuy-
ruklarda beklemeden kendi sınıfını bulup notlarını yok-
layabilecek, burs almak veya yurtlara kabul için başvu-
ruda bulunabilecek, okumak istediği seçmeli dersleri 
gösterebilecek. Yavaş yavaş kağıt belgelerden elektro-
nik belgelere geçiş yapılması amaçlanıyor. Bu amaçla 
elektronik imza uygulamasına gidilecek. İlk aşamada 
300 imza söz konusudur. 

Bilgi Yapısı ve Kalite Sistemi’nden Sorumlu Filibe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Georgi Totkov, 
“Şu anda hocalar form doldurma, bireysel plan, rapor 
hazırlama gibi alışılmadık işlerle uğraşıyor. Bu tür bü-
yük çapta modernleştirme başka hiçbir üniversitede 
yapılmış değil” diye izah etti.

Elektronik hizmetin sunulması için Avrupa Birliği’nin 
yapısal fonları tarafından projeler kapsamında yaklaşık 
800 bin leva sağlandığı belirtildi. 

Üniversitenin tamamen elektronik ortamda idari hiz-
metlerini yürütmeye geçmesi birkaç ay içinde gerçek-
leşecek. 

Projenin pilot uygulamasına pedagoji, ekonomi ve 
matematik fakültelerinden başka, Filibe Üniversitesinin 
Smolyan (Paşmaklı) ve Kırcaali şubelerinde okuyan 
öğrenci, okutmanlar ve idari personel de dahil edilmiş-
tir. Onların doğrudan doğruya faaliyetine ilişkin her tür-
lü bilgi ve verilere erişimi olacak.
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Kemik iliği nakli hakkında merak edilenler 
Acıbadem Adana Hastane-

si Çocuk Hemotoloji-Onkoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ant-
men ile kemik iliği transplan-
tasyonu hakkında konuştuk. 
Halk arasında ‘kemik iliği 
nakli’ denilse de aslında 
kök hücre naklediliyor. Kök 
hücre kaynağı olarak kemik 
iliği kullanıldığı için bu adla 
anılıyor. Yetişkinlerde kök 
hücre kaynağı olarak kan da 
kullanılabiliyor. Yararlanıldığı 
alanlar farklılık göstermekle 
birlikte kordon kanı da bir 
diğer kök hücre kaynağını 
oluşturuyor.  
Hangi hastalıklarda nakil 

gerekiyor? 
İlk grubu kan hastalıkları 

oluşturuyor. Bunların ba-
şında da lösemiler geliyor. 
Tedaviye yanıt vermeyen 
ya da kendini yenileyen lö-
semilerden başta ALL (Akut 
Lenfoblastik Lösemi), AML 
(Akut Miyeloblastik Lösemi) 
ve KML (Kronik Miyeloblastik 
Lösemi) hastalarının tedavi-
sinde kemik iliği nakli önem 
taşıyor. Hatta ALL’nin bazı 
tiplerinde ilk tedavi seçeneği 
oluyor. Kemik iliğinin hiç kan 
hücresi üretemediği bir has-
talık olan aplastik anemide 
ise kemik iliği nakli tek tedavi 
yöntemi olarak öne çıkıyor. 
Bu hastalık doğuştan olduğu 
gibi, sonradan da gelişebili-
yor. Bazı virüsler, kimyasal 
maddeler ve ilaçlar aplastik 
anemiye yol açabiliyor. Ke-
mik iliği naklinde, doğuştan 
gelen kan hastalıkları da 
önemli yer tutuyor. Akdeniz 
anemisi olarak bilinen tala-
semi, orak hücre anemisi ve 
nadir görülen bazı kan has-
talıklarında da kemik iliği tek 
tedavi yöntemi olarak uygu-
lanıyor. Kan hastalıklarından 
sonra sırayı kanserler alıyor. 
Çocukluk çağında görülen 
Non-Hodgkin lenfoma başta 
olmak üzere, tedaviye yanıt 
vermeyen ya da nükseden 
vakalarda tek seçenek kemik 
iliği nakli oluyor. Başka bir 
lenf bezi kanseri olan Hodg-
kin lenfomanın tekrarlaması 
halinde de aynı tedavi yönte-
mine başvuruluyor.  

Kemik iliği kimlerden alı-
nabiliyor? 
Hastalığın tedavisine uygun 

olduğu takdirde, kordon kanı 
herkesten alınabiliyor. İkinci 
kaynak ise hastanın kardeş-

lerinden, akrabalarından ya 
da akraba dışı kimselerden 
alınan kök hücre nakli yani 
allojeneik nakil oluyor. Bazı 
hastalıkların tedavisinde ise 
hastanın kemik iliği kullanı-
lıyor. Buna da otolog nakil 
deniyor. Sıkça rastlanmama-
sına karşın, bir başka nakil 

türü de singeneik nakil ola-
rak adlandırılıyor. Bu da ikiz 
kardeşlerden birinin diğerine 
kök hücre vermesi anlamına 
geliyor. 
 Verici herhangi bir zarar 

görüyor mu? 
Kemik iliği nakli hakkında, 

vericinin yapılan işlemden 
zarar göreceği gibi pek çok 
yanlış inanış bulunuyor. Ka-
raciğer ya da böbrek naklin-
den kaçınanlar olduğu gibi, 
bu yanlış bilgiler nedeniyle 
kemik iliğini vermek iste-

meyenler de oluyor. Oysa 
işlemin vericiye bir zararı 
olmuyor. Ancak, 2 yaşından 
küçük ve 60 yaşından büyük 
olanlar kemik iliği için verici 
olarak kabul edilmiyor. 
 Nakil nasıl gerçekleştiri-

liyor? 
Bu işlem yapılırken, naklin 

yapılacağı hastanın da ha-
zırlanması gerekiyor. Tıpkı 
üzerindeki otlar nedeniyle 
ürün yetişmeyen bir tarlanın 
yeniden verimli hale getiril-
mesi için toprağın hazırlan-
ması gibi, hastanın da ke-
mik iliği hücrelerinin tamamı 
ilaçlar ve radyasyon ile yok 
ediliyor. Böylece yeni hüc-
relere yer açılıyor. Ortalama 
7-8 gün süren bu hazırlık 
sürecinin sona erdiği gün, 
kemik iliği nakli gerçekleş-
tiriliyor. Yeni kök hücreler, 
hastaya damar yolu ile ve-
riliyor. Omuz başına yakın 
bir yerden açılan damar 
yolu ile hastaya santral bir 
kateter takılıyor. Bu kateter, 
göğüsten cilt altına, oradan 
da kalbe gidiyor. ‘Hickman 
kateteri’ adı verilen bu da-
mar yolu, nakil işleminden 
önce açılıyor. Daha önce 
vericiden alınan ve ayrıştırı-
lan kök hücreler, bu damar 
yoluyla doğrudan kalp do-
laşımına ulaşacak şekilde 
hastaya veriliyor. Nakledilen 
kök hücreler, gidecekleri ad-
resleri biliyor. Bu noktalara 
programlanmış olan hücre-
ler, kemik iliğinin boş ve üre-
meye hazır olan yerlerini se-
çerek, oraya yerleşiyorlar ve 
yeterli beslenme koşullarının 

sağlanmasıyla bir tohum gibi 
çoğalıyorlar. 
 Nakil sonrasında hastayı 

neler bekliyor? 
Hasta kanser ise kemik 

iliğinde hiçbir kanser hüc-
resinin kalmamış olması ve 
hastanın bağışıklık sistemi-
nin yeni hücreleri yabancı 
saymaması gerekiyor. Bu 
nedenle hastanın bağışıklık 
sistemini baskılayıcı ilaçlar 
kullanılıyor. Ancak bu da, 
kişinin dış dünyadan gele-
cek tüm enfeksiyonlara açık 
olması anlamına geliyor. Bu 
süreçte mücadele, hastanın 
enfeksiyona yakalanmaması 
için veriliyor. Nakilden sonra-
ki 14. gün, verilen hücrelerin 
üreyip üremediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle önem 
taşıyor. Eğer çoğalma baş-
lamışsa nakil işlemi başarılı 
sayılıyor. Ancak kan hücrele-
rinin belli bir sayıya ulaşması 
için hasta 30-40 gün süreyle 
steril bir ortamda tutuluyor. 
Yeterli kan hücresi, alyuvar, 
akyuvar ve trombosit üre-
tilmişse ve hiç enfeksiyon 
olmadığı tespit edilirse, kişi 
hastanedeki diğer hastalarla 
aynı ortamı kullanabileceği 
başka bir bölüme alınıyor. 
Beslenmesi ve fiziksel du-
rumu iyi ise 45-60 gün bo-
yunca hastanede yatıyor ve 
ardından taburcu ediliyor. 
Hastanın kontrollerini aksat-
maması da önem taşıyor. 
Çünkü bir yıl boyunca en-
feksiyondan korunması için 
gereken tedavinin uygulan-
ması gerekiyor.


