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HÖH Seçimlere Kaydını Yaptırdı
Başkan Hasan Azis'ten Edirne
Valisi Şahin’e Ziyaret

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) par-

tisi, ülkede 5 Ekim'de yapılacak
erken parlamento seçimlerine
katılabilmesi için gereken kaydı
yaptırdı.
Seçimlerde Türk ve Müslümanların oylarına talip olan
HÖH'nin lideri Lütvi Mestan,
Merkez Seçim Komisyonu'nda
partisinin kaydını yaptırmasından sonra yaptığı açıklamada,
"Bulgaristan'ın siyasi huzuruna
ihtiyacı var" dedi.
HÖH'nin 5 Eylül'de başlayacak seçim kampanyası sırasında parti olarak sakin ve yapıcı
olmaya çalışacağını belirten
Mestan, komisyona yaptıkları
başvuruda HÖH'ni destekleyen
10 binden fazla imzayı teslim
ettiklerini kaydetti.
Lütvi Mestan, siyasi anlamda

istikrarsız geçen son iki yılda
Bulgaristan'da toplam dört
hükümet değiştiğini, Ekim'de
beşinci hükümetin kurulacağına işaret
ederek, yakın
bir z amanda
HÖH'nin kendi
seçim programı ve adaylarını
halka tanıtacağını bildirdi.
Kamuoyu
araştırmalarına
göre, ülkedeki
üçüncü en büyük siyasi güç
olan HÖH'nin lideri Mestan,
"Bu seçimde de kararlı destek
bekliyoruz. Önyargılı siyasi

gözlemciler bile HÖH'nin rolünü inkar edemez" diye konuştu.
Bulgaristan'da politikacıların
da sınırsız cepheleşmelerden,
hükümetlerin sıklıkla değişmesinden yorulduklarını belirten
Mestan, "Artık huzura ve sorumlu bir yönetime ihtiyacımız
var" ifadesini kullandı.
Bulgaristan'da geçen ay hükümetin istifa etmesinin ardından
5 Ekim'de erken seçim kararı
alınmıştı. Parti ve koalisyonların seçimlere katılabilmek için
yapması gereken başvuru için
belirlenen süre 20 Ağustos’ta
doldu. Bağımsız adayların başvuruları ise 25 Ağustos'a kadar
devam etti.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’i makamında ziyaret etti.
Edirne’de göreve başladığından bu yana yerli ve yabancı
konuklar tarafından ziyaret edilen Vali Dursun Ali Şahin’i Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis makamında
ziyaret etti. Vali Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e Edirne kitaplarından hediye etti.
Başkan Azis, Vali Şahin'i Kırcaaliye davet etti ve kendisine
şehrin tarihini içeren bir kitap hediye etti.
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
Mustafa Kemal Atat ü r k 18 81 y ı l ı n d a
Selanik' te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki
üç katlı pembe evde
do ğdu. Babası A li
Rıza Efendi, annesi
Zübeyde Hanım'dır.
Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi
XIV-X V. yüzyıllarda
Konya ve Aydın'dan
Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi
Zübeyde Hanım ise
Selanik yakınlarındaki
Langaza kasabasına
yerleşmiş eski bir Türk
ailesinin kızıdır. Milis
subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti
yapan Ali Rıza Efendi,
1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi.
Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük
yaşlarda öldü, sadece
Makbule (Atadan) 1956
yılına değin yaşadı.
Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin
mahalle mektebinde
ö ğ r e n i m e b a ş l a dı,
sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi
Mektebi'ne geçti. Bu
sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre
Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan
sonra Selanik'e dönüp
okulunu bitirdi. Selanik
Mülkiye Rüştiyesi'ne

kaydoldu. Kısa bir süre
sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi.
Bu okulda Matematik
öğretmeni Mustafa
Bey adına "Kemal" i
ilave etti. 1896-1899
yıllarında Manastır As-

le Boğazını geçmeye
kalkan İngiliz ve Fran-

şı korumasını bilmiştir.
Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum,
ölmeyi emrediyorum!"
emri cephenin kaderini
değiştirmiştir.
Mustafa Kemal Çanakkale Savaşlarından
sonra 1916'da Edirne
ve Diyarbakır'da görev
aldı. 1 Nisan 1916'da
tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve
Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve
Halep'teki kısa süreli
görevlerinden sonra
1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin
Efendi'yle Almanya'ya
giderek cephede incelemelerde bulundu.
Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana

Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin
istiklâlini yine milletin
azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip
Sivas Kongresi'ni toplantıya ç ağırdı. 23
Temmuz - 7 Ağustos
1919 tarihleri arasında
Erzurum, 4 - 11 Eylül
1919 tarihleri arasında
da Sivas Kongresi'ni
to p layar ak vat anın
kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık
1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23
Nisan 1920'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin
açılmasıyla Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir
adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal

sız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu
Yarımadası'na asker
çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te
Arıburnu'na çıkan
düşman kuvvetlerini,
Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen
Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu
başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler
6-7 Ağustos 1915'te
Arıburnu'nda tekrar
taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı
Mustafa Kemal 9-10
Ağustos'ta Anafartalar
Zaferini kazandı. Bu
zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta
II. Anafartalar zaferleri
takip etti. Çanakkale
Savaşlarında yaklaşık
253.000 şehit veren
Türk ulusu onurunu
İtilaf Devletlerine kar-

ve Karisbad'a giderek
tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7.
Ordu Komutanı olarak
döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı
başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros
Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün
sonra, 31 Ekim 1918'de
Yıldırım Orduları Grubu
Komutanlığına getirildi.
Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım
1918'de İstanbul'a gelip
Harbiye Nezareti'nde
(Bakanlığında) göreve
başladı.
M o n dr o s M üt a r e kesinden sonra İtilaf
Devletleri'nin Osmanlı
ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs
1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da

seçildi Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Kurtuluş
Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli
yasaları kabul edip uygulamaya başladı.
Türk Kurtuluş Savaşı
15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali
sırasında düşmana ilk
kurşunun atılmasıyla
başladı. 10 Ağustos
1920 tarihinde Sevr
Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı
İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın
galip devletlerine karşı
önce Kuva-yi Milliye
adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi
düzenli orduyu kurdu,
Kuva-yi Milliye - ordu
bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle
sonuçlandırdı.

keri İdadi'sini bitirip,
İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başla-

aldı. 22 Aralık 1911'de
İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı.

letlerine "Çanakkale
geçilmez! " dedirtti. 18
Mart 1915'te Çanakka-

dı. 1902 yılında teğmen
rütbesiyle mezun oldu.,
Harp Akademisi'ne
devam etti. 11 Ocak
1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907
yılları arasında Şam'da
5. Ordu emrinde görev
yaptı. 1907'de Kolağası
(Kıdemli Yüzbaşı) oldu.
Manastır'a III. Ordu'ya
a t a n d ı . 19 N i s a n
1909'da İstanbul'a giren
Hareket Ordusu'nda
Kurmay Başkanı olarak
görev aldı. 1910 yılında
Fransa'ya gönderildi.
Picardie Manevraları'na
katıldı. 1911 yılında
İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrin-

6 Mart 1912'de Derne
Komutanlığına getirildi.
Ekim 1912'de Balkan
Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve
Bolayır'daki birliklerle
savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri
alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913
yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında
yarbaylığa yükseldi.
Ateşemiliterlik görevi
Ocak 1915'te sona erdi.
Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı
İmparatorluğu savaşa
girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19.

de çalışmaya başladı.
1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal
bir grup arkadaşıyla
birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev

Tümeni kurmak üzere
Tekirdağ'da görevlendirildi.
1914 yılında başlayan
I. Dünya Savaşı'nda,
Mustafa Kemal Çanakkalede bir kahramanlık
destanı yazıp İtilaf Dev-

Devamı gelecek sayıda
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Mıdrets köyünde misafirhane açıldı
Yeni Trakya Altını projesi kapsamında 16 Ağustos 2014 cumartesi günü
Doğu Rodoplar’da yeni
bir misafirhane hizmete
açıldı. 2010 yılında Sevda ve Feti Ali, Kırcaali’nin
Mıdrets (Suğlar) köyünde
bulunan evlerinin onarımına başladılar. Aile,
Kırcaali’den 14 km ve
Perperikon Kalesi’nden
5 km mesafede bulunan
evi dinlenme ve köy turizmi için konforlu bir yer
haline getirmeyi amaçlıyorlar. Yeni Trakya Altını
projesi kapsamında sağlanan mali destekle ev
yeniden yapılandırıldı.
Uzun zamandır Almanya ve Türkiye’de kalan
Sevda ve Feti, 2007 yılında, doğup büyüdükleri yere dönüp köy turizmi
alanında hizmet verme

rasını izleme keyfi sunulmasıdır.
Sevda ve Feti, muhteşem usta aşçılardır.
Doğu Rodoplar’da sadece onların yanında
taş fırında keremitte pişirilmiş alabalığın tadına
bakabilirsiniz. Alabalığın
yanında promosyon fiyatlarda Türk kahvesi
ve sürpriz bir tatlı teklif
edilmektedir. İkisi fırında
kuzu eti pişirme ustalarıdır. Sevda’nın hazırladığı
üzüm yaprağı sarması,
su böreği, Türk bakla-

çabasına giriyorlar. Dokuz yıldan beri Ali ailesi
Kırcaali bölgesinde en
küçük Mıdrets mikro barajını idare etmekteler.

Bunun sayesinde sıcak
yaz aylarında unutulmaz
bir anı olan turist ve misafirlere sportif olta balıkçılığı ve tekne gezisi

yapma imkanları sağlanıyor. Atraksiyonlardan
biri de baraj kenarındaki
kameriyeden bölgenin
eşsiz doğasının manza-

Komuniga-Bezvodno köy yolunun tamiratına başlandı
Çernooçene (Yenipazar) İlçesine bağlı Komuniga (Kuşallar) ile Bezvodno köyleri arasındaki
26 kilometrelik yola asfalt
döşeme çalışmaları başladı.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
çalışmaların belediyenin
kazandığı “KomunigaJenda (Yaşlıköy) -Bezvodno (Susuz) Köy Yolunun Tamiratı” projesi
kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Proje,
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programının 321
Nolu “Kırsal Kesimlerde
Nüfusa ve Ekonomiye
Temel Hizmetler” Tedbiri
gereğince finanse edilmektedir.
Aydın Osman, “Proje

sayesinde asfalt döşenmesi, hendek ve menfezlerin temizlenmesi,
yansıtıcı yol işaretleri
montaj ve başka faaliyetlerin tamamlanmasıyla aslında yıllardır harap
olmuş, trafikte zorluklar
yaratan eski yolun yerine

tamamen yeni bir yol inşa
edilmiş olacak” dedi.
Belediye Başkanı, yol
güzergahı üzerinde Doğu
Rodoplar’da en büyük
içme suyu barajı olan
Borovitsa (Çamdere)
Barajının bulunduğunu
hatırlattı.

Projenin tamamlanmasıyla Sredska (Mursallar), Nebeska, Kutsovo
(Topallar), Jenda, Sokolite (Şahinler), Bezvodno
ve Borovitsa Barajına
ulaşım oldukça kolaylaşacak.
Ayrıca projenin gerçekleşmesiyle yerel halka
ve turistlere bu yol etrafında bulunan doğa harikaları ve tarihi yerlere
daha kolay ulaşmalarına
imkan sunulacak. Onların arasında Büyükkaya
Trak Tapınağı, Jenda yakınındaki köknar ağaçları
Kızıl Çerpa Milli Parkı ve
Bezvodno’ya yakın şelale ve Karakus Dağının
en yüksek tepesi Çilyaka
(1559 m) bulunuyor.
İsmet İSMAİL

Perperikon Kalesi’nde bir Türk komutana ait at iskeleti bulundu
Kırcaali yakınlarındaki
Perperikon Kalesi’nde bu
yaz da kazı çalışmalarına
devam eden ünlü arkeolog Prof. Nikolay Ovçarov,
seçkin bir Türk komutanına ait bir at iskeleti bulduğunu bildirdi.
Ovçarov’un ifadesine
göre bu komutan binlerce yıllık kaleyi 1362 yılında fethetmiştir. O zaman
meydana gelen kanlı
muharebede komutanla
birlikte atı da öldürülmüştür. O yüzden at, bu Türk
generalinin türbesi yanına
gömülmüştür. Ovçarov,
türbenin Osmanlı dönemine ait en eski türbe ol-

duğunu, yanına gömülü at
ile de eşi benzeri olmadığını düşünüyor.
At iskeletinin yanında
kült objeler ve çok sayıda Türk bronz sikkeler de
bulunduğu belirtildi. Türk
generaline gelince geçen
yıl zırhından metal levha
bulunduğu göz önünde
bulundurulursa en seç-

kin komutanlardan olduğu anlaşılıyor. Bu metal
levhada o zamanki İslam
komutanlarına has olduğu
gibi “Cihat, edebi hayatın
anahtarıdır” yazıyor. Bu
fethi Balkanlar açısından
kilit rol oynuyor. Çünkü
bir yıl sonra daha da kilit
konumda olan Edirne’nin
feth edilmesine yol açıyor.

Bu önemli fetihten sonra
Osmanlılar Balkan ülkelerini fethedip, bu topraklara
yerleşmeye karar veriyor.
Perperikon Kalesi’nde
arkeolojik çalışmaları için
devlet tarafından bu yaz
80 bin leva sağlanmış
olsa da Ovçarov, tüm hızıyla planladığı kazılara
devam ediyor.
Profesör, Kırcaali’de
yerel yönetim tarafından
daha 20 bin leva sağlamayı umuyor. Fakat planlanan çalışmaların başarıyla tamamlanması için
en az daha 120 bin leva
gerektiğini söylüyor.
Kırcaali Haber

vası, saçta gözleme gibi
başka lezzetler de sunuluyor. Sevda ve Feti’nin
sofrasında bulunan sebzeleri bahçelerinde kendileri yetiştiriyor.
Ali ailesinin misafirhanesinin resmi açılışında
bulunan misafir ve turistler, sunulan lezzetlerin
tadına hayran kalırken,
ayrıca kovandan bal çıkarma ve ahşap ayran
fıçısında ev yoğurdu
yapma gibi atraksiyonlara katıldılar.
Kırcaali Haber

Nadir görülen bir ameliyat
başarılıyla yapıldı
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada 7 Ağustos 2014
tarihinde trafik kazasında ciddi şekilde yaralanan
28 yaşında bir vatandaşa nadir görülen acil bir
ameliyat yapıldığı bildirildi. Onun travma sonucu
sol diyafram kubbesinde 20 cm boyunda yırtılma
oluştuğu açıklandı. Bunun içi organlarının çoğu
göğsün sol tarafına geçerek yer değiştirmesine
sebep olduğu belirtildi.
Dr. Ognyan Rangelov’un teşhis koyduğu hastanın başarılı bir şekilde Dr. Aleksandır Milçev, Dr.
Mariyana Vutova ve Dr. Mümün Mehmet tarafından ameliyat edildiği açıklandı. Travmada dalak
ve karaciğerin zarar görmemesi ilginç bir durum
olduğuna dikkat çekilerek, aynı anda karın ve göğüs boşluklarında ameliyat yapıldığı bildirildi.
Ameliyatın anestezi uzmanları Dr. Petır Bahçeciev ve Dr. İvanka Radeva tarafından sağ ve sol
akciğerlerin ayrı bir şekilde entübe edilmesini karar vermeleri sayesinde mümkün oldu.
28 yaşındaki gencin sağlık göstergelerinin iyi
olduğu kaydedilirken, Anestezi ve Yoğun Bakım
Bölümü’nde tedavisi devam etmektedir.

Ardino bölgesinde çocuklar, Yaz
Kuran Kursları’na gidiyor
Kırcaali Bölge Müftü Vekili Erhan Recep, “Bu
yıl da Ardino (Eğridere) İlçesi sınırları dâhilinde
yaşayan 50’den fazla çocuk Başmüftülüğün düzenlediği Yaz Kuran kurslarına katılıyor” diye bildirdi. 8-14 yaşlarında olan çocuklar yerel imamlar
tarafından eğitiliyor.
Bölgedeki kurslar Ardino, Diamandovo Mahallesi, Byal İzvor (Akpınar), Jıltuşa (Sarıkız) ve
Padina’da (Makmulu) düzenleniyor.
Sayın Recep, “Her gün 10.00-12.00 saatleri
arasında yapılan kurslarda çocuklar İslam dininin
temellerini, duaları, Arapça okuma ve ezan okumayı öğreniyor. Bunun yanı sıra spor ve eğlence
etkinlikleri de düzenleniyor” diye paylaştı.
Kuran kurslarına artık üçüncü yıl katılan 9 yaşındaki Ardinolu Levent Yakup ve 12 yaşındaki Arzu
Şenol, “Yaz tatilinde gün boyu bilgisayar başında
durmak yerine, burada İslam dininin temel bilgilerini öğrenmeyi tercih ediyoruz” diye konuştular.
Ağustos sonuna kadar sürecek olan kursları
bitiren çocuklar, Eylül ayı başında Bölge Kuran
okuma yarışmalarına katılacak. Bu yarışmalarda
dereceye girenler Milli Kuran Okuma Yarışması’na
katılarak ülke çapındaki en iyi Kuran okuyan arkadaşlarıyla yarışacaklar.
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Şabanali Ahmet, HÖH milletvekili adayı gösterildi
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali
İl Başkanı Bahri Ömer,
partinin il çapında ilçe
teşkilatlarında yapılan
toplantılarda erken genel seçimlere yaklaşık
30 milletvekili aday adayı
gösterildiğini bildirdi. Bu
adaylar arasından HÖH
Kırcaali İl Teşkilatı toplantısında seçilecek 10
ismin milletvekili aday listesinin oluşturulmasında
son kararı alacak partinin
Merkez Seçim Kurulu’na
gönderilecek.
Bahri Ömer, milletvekili
aday adayları arasından
Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet’in
büyük ilgi gördüğünü,
Kırcaali ilindeki toplam 7
ilçe teşkilatından 5’i tarafından aday gösterildiğini
kaydetti. İlçe teşkilatından
son olarak Kirkovo’da (Kızılaçağaç) parti toplantısı
yapılacağını paylaştı.
Beklendiği üzere milletvekili olarak en büyük
oranda desteklenen isim

HÖH Başkanı Lütfi Mestan, ardından 42. Halk
Meclisi’nde milletvekili ve
eski Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Müh.
Erdinç Hayrulla, Eski HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
Saliha Emin, Hoşgörü
Belediyeler Birliği Müdürü
Ayhan Ethem, Kırcaali Vali
Yardımcısı Musa Yusuf ve
eski Milletvekili Remzi Osman geliyor. Adaylar ara-

sında Remzi Osman en
fazla dönem milletvekilliği
yaptı. Daha Büyük Millet
Meclisi’ne milletvekili seçilen Osman, en son 41.
Halk Meclisi’nde milletvekiliydi. Şimdiye kadar
Kırcaali ve Çernooçene
(Yenipazar) ilçe teşkilatları tarafından milletvekili
adayı gösterildi.
Bahri Ömer’in ifadesine göre milletvekili adayı

gösterilen isimler yüzde
90 oranında HÖH listesinde yer alacak. HÖH
Kırcaali İl Teşkilatı’nın
toplantısında seçilen milletvekili adaylarının listesi
bu ayın sonunda partinin
Merkez Seçim Kurulu
tarafından hazırlanacak
liste için başkentte gönderildi.
Bahri Ömer, “Seçim sisteminden dolayı tüm illerden milletvekilimiz olabilir. Bu seçimlerde yurt
dışında çok daha fazla
seçim sandığı açılacak,
Türkiye’de en az 150 sandık olacak.
Bilindiği gibi Bulgaristan
göçmenlerinin yüzde 90’ı
HÖH partisini destekliyor
ve biz sadece Türkiye’den
100 000 oy bekliyoruz”
dedi. Partinin son seçimlerde destek gördüğü 400
000’i aşkın kişiye daha
100 000 seçmenin eklenmesi için ülkede seferberlik başladığını vurguladı.
HÖH İl Başkanı, seçimlerden sonra ülkede kaçıncı
siyasi güç olacaklarına

Fahrettin Yusuf’un hakemliğinin 30.yılı
münasebetiyle dostluk maçı oynandı
Kırcaali Drujba stadında
oynanan dostluk maçında Hakemler Derneği’nin
Kırcaali Şubesi üyelerinden oluşan futbol takımı,
yerli veteranlar takımınına 8:4 galip geldi. Futbol
karşılaşması Farko lakabıyla bilinen Valentin
Neyçev’in (Fahrettin Yusuf) hakemliğinin 30. yıl
dönümü münasebetiyle
oynandı. Hakemlerden
Pavel Draganov 2, Emil
Vançev-2, Stoyço Stoev,
Vladimir Hubenov, Nedyalko Draganov ve Vladimir Godumanov 1’er,
veteranlar takımından
ise Orhan Behçed-Orhi
2, Emil Şterev-Nedro ve
Rafi İmam-Baltata 1’er
gol attılar. Her iki takım
da Neyçev tarafından
hediye edilen “Farko 30”
yazılı formayla sahaya
çıktılar. Karşılaşmanın
başhakemliğini bizzat
Neyçev yaptı. Maçı izleyenler arasında Bulgaristan Futbol Federasyonu
Kırcaali İl Kurulu Başkanı
Turgay Ali, Kıracalili eski
hakemlerden Atanas Mateev, Angel Bakalov, Mümün Ramadan, Lüben
Margaritov ve bölgeden
spor faaliyetleri yürüten
birçok şahıs vardı.
Maça iki takımın sportif
ruhu ve fiziksel açıdan iyi

olmaları damgasını vurdu. Veteranlar takımında yakın geçmişte isim
yapmış futbolcular Milen
Yankov, Rafi İmam, Emil
Şterev, Eyvaz Mehmet

adına Başkan Turgay Ali,
Valentin Neyçev’e 30 yıllık hakemliği için tasdik
belgesi sundu.
Turgay Ali konuşmasında, “30 yıllık futbol

(Jeka) oynadılar. Onların
rakipleri arasında maçta
yıllarca hakemlik yapan
Vladimir Godumanov ve
eski milli gençler futbol
takımı oyuncusu Stoyço
Stoev de oynadılar.
Maçtan
sonra
N e y ç e v, R o d o p ç a n i
Meyhanesi’nde takımlar
ve izleyiciler için resepsiyon verdi. Dostane bir
ortamda futbolcu ve hakemler futbolun ilde ve
tüm ülkede gelişimi üzerine konuştular, eski güzel
hatıralarını canlandırdılar.
Bulgaristan Futbol Federasyonu Kırcaali İl Kurulu

hakemliği ancak saygı
duyulmasını hakeden
birşey. Valentin’e buradan 10 000 km uzaklıkta
yaşasa da il merkezinde
futbolun gelişmesine yardımcı olduğu için teşekkür ederim” dedi.
Valentin Neyçev (Fahrettin Yusuf) 1959 yılında
Kırcaali’nin Konevo (Karaatlar) köyünde dünyaya
geldi. Hakem olmadan
önce Cebel, Baykal (Şiroko Pole), Perperikon
(Perperek) ve Miladinovo (Dedeler) takımlarında futbol oynandı. 1989
yılında Türkiye’ye zorun-

lu göç esnasında İzmir’e
yerleşti. Daha aynı yıl
Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Şubesi üyesi
oluyor. 2003 yılında kazandığı yeşil kart sayesinde Amerika Birleşik
Devletleri’ne (ABD) göç
ediyor. Orada da US
Soccer Federation tarafından verilen hakemlik
lisansına sahip oluyor.
Şu anda New York’ta
yaşıyor ve hakemlik yapmaya devam ediyor.
Neyçev, “Dünyada en
güzel şehirde yaşasam
da doğup büyüdüğüm
yerlere büyük nostalji duyuyorum. Bulgaristan ve
Kırcaali’de sporu yakından takip ediyorum. Maalesef, şu anda şehirde
futbol çok düşük düzeyde ve gerçeği söylemem
gerekirse reel olarak
Arda Futbol Kulübü’nü
temsil eden bir takım
yok. Benim zamanımda
Kırcaali’deki stadyum
tıklım tıklım doluyordu,
şimdi ise tamamen kendi kaderine bırakılmış durumda. Tribünlere ot bürümüş, koltuklar ise kırık
dökük halde. Olumlu çalışmalar yapılması gerekir, stadyuma da yatırım
yapılması şart” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

dair yorum yapmaktan
kaçındı. Bahri Ömer,
“Kimseyi boşuna korkutmamızın anlamı yok.

Seçimlerde her bir siyasi
partinin gücü ortaya çıkacak” dedi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'da Erken
Genel Seçim Hazırlıkları
Bulgaristan'da 5 Ekim'de yapılacak erken parlamento seçimleri için hazırlıklar sürerken, Merkez
Seçim Komisyonu seçim kampanyalarıyla ilgili
sınırlandırıcı bazı koşullar getirdi.
Ülkede 5 Eylül'de başlayacak seçim kampanyasına ilişkin kuralları açıklayan komisyon, siyasi
partilerin tüm finansmanının mercek altında alınacağını duyurdu.
Buna göre, partiler ve bağımsız adaylar yurt dışından finansal yardım alamayacak. Kampanya
finansmanı yalnızca siyasi örgütlerin kendi kaynakları ve kişisel bağışlardan sağlanabilecek. Tüzel kişilerin, dini örgütlerin, yabancı vatandaşlar
ve yabancı diplomatik temsilciliklerin, hükümetler
ve sivil toplum örgütlerinin Bulgar siyasi partilerinin kampanya finansmanına katkıda bulunmaları
da yasaklandı.
Kişisel bağışların maksimum sınırı ise 5 bin avro
olarak belirlendi. Ülkedeki 340 levalık (170 avro)
asgari ücreti aşan bağışta bulunan kişiler verdikleri paranın kaynağını da beyan etmek zorunda
kalacak. Sayıştay da bağış bedeli 500 avroyu
aşan destekçilerin mali geçmişini araştıracak.
Ülkede son seçimde verilen oyların en az yüzde
birini alan siyasi oluşumlar devlet tarafından maddi olarak destekleniyor. Merkez Seçim Komisyonu, küçük parti ve bağımsız adayların kampanyalarına destek için 450 bin avroluk bütçe ayırdı.
Siyasi parti ve koalisyonların seçim öncesi kampanyaları sırasında harcayabilecekleri paranın
1,5 milyon avroyu aşması yasaklandı. Bağımsız
adayların kampanya bedeli 100 bin avroya sınırlandırıldı.
Komisyon, ayrıca seçim kampanyasının sadece
Bulgarca yapılması gerektiğini, yabancı dillerin
kullanımının yasak olduğunu anımsattı.
Seçim yasasına ilişkin şubatta yapılan parlamento görüşmeleri sırasında ülkedeki Türk ve
Müslüman oylarına talip olan üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH), seçim kampanyaları sırasında
yabancı dillerin de kullanılabilmesi konusunda ısrar etmişti. Yaşanan tartışmalarda parlamentodaki iktidar ve muhalefet partileri HÖH'nin talebine
karşı çıkmıştı.
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Anadolu Üniversitesi – Açıköğretim Fakültesi ile Bulgaristan’da
Dünyanın ikinci en büyük üniversitesi olan
Anadolu Üniversitesinin
temelleri 1958 yılında
akademi olarak atılmış
ve 1982 yılında üniversiteye dönüştürülmüştür.
Her alanda en iyisi olmak
ve öğrencilerini en iyileri
olarak hazırlamak için
çalışan Anadolu Üniversitesi, yarım asrı aşan
geçmişinde milyonlarca öğrenci yetiştirmiştir.
Sahip olduğu teknik alt
yapı, kalite düzeyi yüksek ve verimli elemanları
sayesinde yükseköğretim
alanında birçok ilkleri ve
yenilikleri uygulamaya
koymaktadır. Geleceğin
eğilimlerine göre hareket
eden ve eğitim teknolojilerini günümüze uygun
şekilde kullanan dünya
çapında lider bir devlet
üniversitesidir.
Anadolu Üniversitesi
yurt dışında dünyanın
sayılı yükseköğretim kurumlarından biridir. İspanya, İtalya, Almanya,
Belçika, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi
birçok Avrupa ülkeleri ile
en fazla öğrenci değişimi
gerçekleştiren üniversitedir. Bilimsel, sanatsal
ve kültürel alanlarda iş-

birlikleri ve değişim programları sayesinde değişik
kültürleri ve bilgileri farklı
ülkelere taşımaktadır.
Anadolu Üniversitesini dünya lideri yapan bir
diğer özelliği ise açık ve
uzaktan öğretim sistemidir. Açıköğretim Sistemi
sayesinde her yaştan, her
meslekten ve dünyanın
dört bir yanından eğitim
görmek isteyen insanların
arzusuna yanıt vermektedir. Toplam 11 lisans, 30
önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Azerbaycan, Makedonya,
Kosova, Bulgaristan ve
çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan soydaşlara
ve Türkçe bilen herkese
eğitim hizmeti götürmektedir.
Bulgaristan’da da 2013
yılından itibaren Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi soydaşlarımıza
ve Türkçe bilen herkese
eğitim fırsatı sunmaktadır. Bulgaristan’da 10
bölüm mevcuttur. Lisans
programlarından İktisat,
İşletme, Kamu yönetimi,
Sosyoloji, Türk dili ve
edebiyatı, ve Uluslararası ilişkiler; önlisans programlarından ise İlahiyat,

Turizm ve Otel işletmeciliği, Dış ticaret ve Halkla
ilişkiler ve tanıtım bölümleri arasından tercih yapılabilir. Öğrenciler derse

girmeden, ders kitapları
üzerinden ve Açıköğretim e-Öğrenme Portalı
yardımıyla öğrenim görürler. Sınavlar her dönem 2 tane olmak üzere

Filibe’de yapılmaktadır.
Üniversitesinin verdiği
diplomanın önemli bir
özelliği ise dünyanın
her yerinde geçerliliği

olmasıdır.
Anadolu Üniversitesi
eğitim anlayışına göre,
herkes eğitim hakkına
sahiptir. Dünyanın eğitim
sorunlarına ve beklentile-

Türkiye’den Balkanlara Kültür ve
Sanat Köprüsü kursu sona erdi
03-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul,
Haydarpaşa Lisesi’nde
Cenan Vakfı tarafından
düzenlenen kursa Türkiye ile Kültürel İlişkiler
Derneği Güneş’i temsilen
Seliha Ebayzerova, Minnet İsmayilova, Nakşedil
Daud ve Emel Yakubova
katıldı.
Kurs 2.kez öğretmenlere yönelik olarak düzenlendi. İlki 2012 yılında
gerçekleşmişti. Bu yıl
katılımcıların arasında Bulgaristan’dan 11,
Rusçuk – 4, Popovo - 3,
Şumnu - 4), Romanya’dan
- 4, Moldova’dan – 2 ve
Kosova’dan – 3, toplam
20 öğretmen iki hafta boyunca T. C. Vatikan Büyükelçisi Sn. Kenan Gürsoy,
Prof. Dr. Fahrettin Olguner, Prof. Dr. Kazım Yetiş,
Prof. Dr. Sema Uğurcan,
Prof. Dr. Ömer Turan,
Prof. Dr. Mustafa Fayda,
Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Murat Aşıcı, Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, Mahpeyker
Koçgündüz, Elif Ömürlü

Uyar, Galip Çakır, Burcu
Baysal, Zeynep Şahinler,
Emrullah Metin gibi değerli hocalardan Tarih,
Türk Dili ve Edebiyatı,
Kültür ve Değerler, Diksiyon, Klasik Türk Musikisi,
Folklor dersler aldı.
Derslerin yanı sıra kültür gezileri de düzenlendi. Panorama 1453 Tarih
Müzesi, Türk Dünyası
Kültür Mahallesi, Süleymaniye Camii, Askeri

Müze ve Mehter Konseri,
Miniatürk Dünyası, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe
Sarayı, Boğaz gezisi ve
Cenan Vakfı gibi yerler
ziyaret edildi. Akşamları
saat 21.00 - 23.00 arası
yapılan Kültür tanıtımları
ve sohbetleri sayesinde
kursiyerler birbirini tanıdı,
kaynaştı ve kendi kültürlerini arkadaşlarına aktardı.
16 Ağustos 2014 akşamı
Adile Sultan Kasrı’nda

düzenlenen törende öğretmenler sertifikalarını
aldı.
Ülkelerine dönerek, Türk
kültürünün zenginliğini
tanıyan ve seven öğretmenler, Cenan Vakfına
ve organizasyonda emeği
geçen tüm herkese cani
gönülden teşekkür eder,
başarılarını devamını dileriz.
Seliha Ebayzerova – TİKİD GÜNEŞ Sekreteri

rine çözüm üreten bu üniversite engelli öğrencilerine eğitim alma imkanları
vermektedir. Görme engelli öğrenciler için hazırlanmış olan sesli kitap uygulaması ile ders kitapları
dijital ortama taşınmıştır.
Bunun yanında, görme
engelli öğrencilere sınav
esnasında soruları okuyup cevap kağıdını doldurması için, ayrıca ellerini kullanamayan öğrencilere de cevap kağıdını
doldurması için görevliler
verilmektedir. Yürüme engelli öğrencilerin sınavları
ise engelli öğrenciler için
tahsis edilmiş binalarda
yapılmaktadır.
Birçok ülkenin örnek aldığı Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi cağdaş çok ortamlı eğitim
modelini tüm dünyaya
sunmaktadır. Türkiye’nin
tüm bölgelerinde, Batı
Avrupa’da, Balkanlar’da,
A z e r b a y c a n’d a v e
Kıbrıs’ta yaşayan ve sayı-

ları 1.5 milyona yaklaşan
öğrencilere kaliteli eğitim
hizmeti vermektedir. Bu
nedenle Anadolu Üniversitesi GLOBAL bir kampüse sahiptir ve dünyanın
MEGA üniversitelerden
biridir.
Bölümler:
Lisans Programları:
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Önlisans Programları:
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İrtibat Bilgileri:
Adres: Plovdiv, Jelezarska sok. 6
Telefon: 032 26 22 32,
0988 854 309

Bulgaristan "Güney
Akım"ı dondurdu
Bulgaristan "Güney Akım" doğalgaz hattı projesinin
gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaları durdurdu.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Vasil Ştonov, Bulgaristan
ulusal enerji şirketine gönderdiği mektupta anlaşmaların imzalanmasına yönündeki bütün prosedürler de
dahil bütün çalışmaların durdurulmasını istedi.
Bulgaristan hükümeti yalnız Avrupa Birliği mevzuatının taleplerinin yerine getirilmesi durumunda projeye ilişkin çalışmaların yeniden başlatılabileceğini

duyurdu.
AB'nin hukuk kurallarına göre, enerji tedarikçisi boru
hattına erişimi kontrol etme hakkına sahip olamaz.
Rusya ise bu talebi yerine getirmeyi reddediyor.
Bulgaristan hükümeti bu nedenle projeyle ilgili çalışmalarda yer alan enerji holdinginden AB kuralları
yerine getirilene kadar "Güney Akım"ın dondurulmasını, ayrıca, AB Komisyonu ile bu konuda işbirliği yapılmasını istedi.
63 milyar metreküp kapasiteye sahip olan "Güney
Akım" Karadeniz üzerinden Güney ve Merkezi Avrupa
ülkelerine uzanıyor. Hattın inşası aralık 2012'de Krasnodar vilayetinin Anapa kentinde başlatıldı. Rusya,
önümüzdeki yılın sonunda bu hatla Avrupa'ya doğalgaz göndermeyi planlıyor.
Ancak AB ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle projenin gerçekleşmesini engelliyor.
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Kirkovo’da otlak ve meralar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapılacak
K ir kovo (K ızıla ğ aç)
Belediyesi’nin Belediye
arazi fonunun idaresi,
yönetimi ve ilgili kararlara ilişkin yönetmeliğinin
otlak, mera ve çayırların
idaresi bölümünde değişiklik yapılması üzere
proje önerisi hazırladığı
bildirildi. İlçede yaşayan
vatandaşlar, Belediye sitesine yüklenen projede
değişiklik yapılmasına
dair önerilerde bulunabilirler.
Yönetmelikte değişiklik
yapılmasına dair proje
teklifi, Tarım Arazileri
Mülkiyeti ve Kullanımına
Dair Kanunu’nda mayıs
ayında yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Yerel Meclis’te oylamaya sunulacak proje teklifinde belediye mülkiyeti
olan otlak ve meraların
Bulgaristan Gıda Güven-

şında olanlar için 1 dekar,
8-24 aylık yaşında olanlar
için 2 dekar ve küçükbaş
hayvanlar için 0,5 dekar
arazi sağlanacak. Kiralama sözleşmeleri 4’den 6
yıllık süre için imzalanacak. Yılda dekar başına
çayırlık yere 4 leva, meraya 3 leva ve çalı-çırpı

Momçilgrad’dan
selzadelere yardım
liği Kurumu’nda sığır cinsi
hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması
sistemi kapsamında kayıtlı otlak hayvan çiftliği
sahipleri veya kiracılarına

kiraya verilmesi öngörülüyor.
Yerel Meclis, otlak, mera
ve çayırların bireysel olarak ve toplu kullanılması
ve buna ilişkin yönetme-

liği de belirleyecek.
Çiftlik sahiplerine kullanmak üzere minimum olarak 24 aylıktan fazla yaştaki büyükbaş hayvanlar
için 5 dekar, 2-8 aylık ya-

Ayten Mahmut, Uluslararası Matematik
Olimpiyatı’nda bronz madalya kazandı
Çernooçene (Yenipazar) ilçesinin Paniçkovo
(Çanakçı) köyü kökenli
olan, Kırcaali Hristo Botev Yabancı Dil Lisesi’nde
11.sınıf öğrencisi Ayten
Mahmut, Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatı “Asya Yıldızı" - AIMO
2014 Yarışması’nda bronz
madalya kazandı.
Yarışma Macaristan,
Çin, Singapur, Hong
Kong, Kamboçya, ve diğer
Asya ülkelerinden 1400
en iyi matematikçinin katılımıyla Çin’nin Chengdu
şehrinde bulunan Sichuan Üniversitesi'nde 27
Temmuz'da gerçekleşti-

bulunan otlak yere 1 leva
kira ödeniyor.
Yönetmeliğin geçici ve
nihai hükümlerinde şu anı
imzalanan otlak ve meraların kiralanmasına ilişkin
sözleşmelerin son sürelerine kadar değişikliğe tabi
olmayacağı belirtiliyor.
Kırcaali Haber

rildi.
Bulgaristan’a dönüşünün hemen ardından Ayten Mahmut, Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın

Osman’ı ziyaret ederek,
olimpiyatı düzenleyen
SASMO İcra Müdürü
Henry Ong’un teşekkür
sertifikasını sundu.

Çernooçene Belediyesi,
Ayten Mahmut’un Çin’e
yaptığı yolculuk masraflarının bir kısmını karşıladı.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, bronz madalya
sahibi Ayten Mahmut’a
Belediye adına takdir
plaketi sunarak, gelecek
girişimlerinde de yeteneği desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.
Ayten’in babası Celal
Mahmut, yıllarca Paniçkovo okulunun müdürü,
matematik öğretmeni ve
Çernooçene Belediyesinin Meclis Üyesi olduğu
hatırlatıldı.

Momçilgrad’da (Mestanlı) gönüllü vatandaşlar Borovan İlçesi, Miziya ve Byala Slatina şehrinde sel felaketinden zarar görenlere yardım kampanyası başlattı.
Bağış toplama noktası eski Vergi Dairesi’nin birinci
katıda bulunmakta. Selzadelere yardım toplama fikri,
facebook sosyal paylaşım ağında bulunan “Daha Güzel Momçilgrad İçin El Ele” adlı grupta doğdu.
Bağış toplama noktası açılmasının girişimcisi yerel
İş Bürosu Müdürü Gülşen Ahmedova. O, Vratsa kasabasındaki Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) temsilcileriyle irtibata geçerek, ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.
Maden suyu, paketlenmiş ve konserve gıdaları, hijyen
ve temizlik malzemeleri ve çocuk bezlerine ihtiyaç duyulduğu açıklandı.
Gülşen Ahmedova, “İmkanı olan herkesin yardım
etmesini rica ediyorum. Yardım elimizi uzatalım! Çok
fazla bir şey istenmiyor. Sadece büyük bir kalp ve insan
sevgisi gerekir.
Bizzat kendi ve Belediye adına kampanyaya katılan
Belediye Başkanı Akif Akif’e ve çağrılarımıza kulak veren tüm Mestanlılara teşekkür etmek isterim” dedi.

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık!
Bulgaristan ve Romanya uyruklu iyi derecede Türkçe konuşan bayanların bazı internet sitelerinden veya
televizyon kanallarındaki arkadaş bulma yayınları vasıtasıyla ya da herhangi bir şekilde telefon numaralarını
öğrendikleri Türk vatandaşlarını arayarak;
• Türkiye’ye veya bulundukları ülkeye gelmeyi düşündüğünü, gelmek için paralarının olmadığını, pasaport
ve uçak bileti masrafları için yardımcı olmalarını,
• Para göndermesi halinde Türkiye’ye veya bulundukları ülkeye gelip arkadaş olabileceklerini veya evlenebileceklerini,
• Başka ülkelerdeki Türk vatandaşlarını cep telefon-

Hromitsa-Dolno Prahovo yolunu
asfaltlama çalışmaları devam ediyor
A r d i n o ( E ğ r i d e r e)
İlçesi’nde yol onarım çalışmaları devam ediyor.
Hromitsa (Topallar)-Dolno
Prahovo (Tosçalı) yolu yeniden yapılandırıp onarılıyor. Proje, Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında finanse
ediliyor. Söz konusu 16
kilometrelik yol kesimi 20
yıldan beri tamir görmemiştir.
Şu anda projeyi uygulayan şirket Mleçino (Sütkesiği) bölgesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.
Sırada Mleçino-Dolno

Prahovo (Amatlar) yolunun asfaltlanması var.
İnşaat işleri yöneticisi,
“Hava şartları uygun olduğu halde asfalt döşeme
çalışmaları eylül ayının ortasına kadar sonlanabilir”

dedi.
Bunun yanı sıra yol kenarındaki hendek ve menfezlerin de yeniden yapımı
ve onarımı öngörülüyor.
Yol güvenliğini artırmak
amacıyla yol ve trafik işa-

retleri yenilenecek.
Üçüncü sınıf yol olan
Kobilyane (Maşkılı)-Dolna
Spoluka (Olacak) yoluyla
bağlantı kuran bu yol sayesinde Hromitsa, Bogatino (Çorbacılar), Levtsi,
Çervena Skala (Alkaya),
Mleçino, Oslets Mahallesi,
Golobrad (Kösehasanlar),
Gorno ve Dolno Prahovo
(Tosçallı ve Amatlar), Çernigovo (Karamusollar) ve
Başevo (Hallar) olmak
üzere bölgede 10’un üzerinde yerleşim yeri ile bağlantı gerçekleştiriliyor.
Güner ŞÜKRÜ

ları veya Bulgaristan’da bulunan sabit hatlardan arayarak ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını,
çalışmak için Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkeye
gelmek istediklerini,
• Türkiye’ye sınır kapısından giriş yapabilmek için birkaç bin YTL’ye ihtiyacı olduğunu, bu paranın olması
durumunda giriş yapabileceğini,
• Aile fertlerinden kötü muamele gördüğünü ve kendisini zorla evlendirmek istediklerini, yurtdışına çıkmak
istediğini, pasaport ve yol parasının olmadığını vb. gibi
söylemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir.
Yurt dışından arayan veya çağrı bırakan şahısları
aramayınız, söylediklerine itibar etmeyiniz, şikayet için
en yakın emniyet birimine müracaat ediniz.
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Ardino’da yeni bir sosyal projeye başlandı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat ve Emek ve Sosyal
Politika Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme
üzerine sosyal içerme
projesine başlandı.
Dünya Bankası tarafından finanse edilen "Erken
Çocukluk Döneminde
Önleme ve Aktif Sosyal
İçerme Amacıyla Entegre Sosyal Hizmetleri Sağlanması” adındaki proje
kapsamında 7 yaş altı çocuklara sağlık danışmanlığı sağlanacak. Proje ilçe
merkezinden başka, ilçe
dahilindeki tüm yerleşim
yerlerini kapsayacak.
Projenin ana hedefleri
sosyal dışlanmanın önlenmesi ve çocuklar arasında yoksulluk oranının
azaltılmasıdır.
Yeni sosyal proje faali-

tedir. Tüm sunulan hizmetler ücretsizdir.
Proje 1 Ağ ustos’t a
A rdino’dak i Sı ğınma
Evi’nde başlatılan sağlık
danışmanlığı ile gerçekleştirilmeye başladı. Bu
amaçla bir çocuk doktoru, diş hekimi, hemşire
ve arabulucudan oluşan
bireysel danışma ekibi
atandı.
İlk ücretsiz sağlık kontrolü muayeneleri yapıldı-

yetleriyle anne-babalık
becerileri oluşturulması
ve geliştirilmesi, Engelli
Çocuklara Erken Müdahale Merkezi kurularak

engelli çocuklara yönelik
erken müdahale, çocuklara sağlık danışmanlığı,
aile merkezleri, çocukların kreş ve anaokulların-

daki okul öncesi çocuk
gruplarına entegre edilmesi ve engelli çocuklara bireysel eğitim desteği
sağlanması öngörülmek-

Okula ilk adımını atacak 126 öğrenciye hediye verilecek
Momçilgrad (Mestanlı)
İlçesinde 15 Eylül’de 26
çocuk okula ilk adımını
atacak. Bu yıl birinci sınıfa gidecek öğrenciler geçen ders yılından 5 çocuk
daha az sayıda olacak.
İlçede toplam 1360 öğrencinin yeni 2014-2015
eğitim öğretim yılında
okula gitmesi bekleniyor.
Onlar 85 sınıfta eğitim
görecek. Belediye Başkanı Akif Akif, geleneğe
uyarak bu yıl da birinci
sınıf öğrencilerine okuma yazma öğretim seti
hediye edecek.
Eğitim ve Bilim Bakanlığına Yerel Meclisin teklifi
üzerine ilçede merkezi
okul statüsünde bulunan
okulların sayısı korunuyor. İlçedeki 6 merkezi
okullar Momçilgrad Nikola
Yonkov Vaptsarov Lisesi
ve Petır Beron İlköğretim
Okulu, Zvezdel (Güren)
Nikola Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu,

Raven (Yenicuma) Vasil
Levski İlköğretim Okulu,
Nanovitsa (Alibey Konağı) Sveti Sveti Kiril ve
Metodiy İlköğretim Oku-

“Okulun ilk gününde hiçbir okulda sorun olmayacak. İyi haber şu ki,
belediye tarafından okullardaki öğrenci sayısının

lu ve Gruevo (Hayranlar)
Nikola Yonkov Vaptsarov
İlköğretim Okulu’dur. 1-7.
sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak ders ve yardımcı ders kitapları temin
edilmiştir.
Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mehmet,

yetersiz olduğu sınıflar
ek bütçe ile takviye edilecek” diye açıklamada
bulunuldu.
Belediye İnsani Faaliyetler Şube Müdürü
Müzeyda Paşalı, “İlçede
kreş ve anaokullarına
giden çocukların toplam

sayısı 490. Tüm çocukların kabul edilmesi için
bu çocuk kurumların kapasitesi yeterlidir. Kreşe
ilk defa gidecek 3 yaşındaki miniklerin sayısı
65’dir. Okul öncesi çocuk
grupları için ders kitapları
artık anaokullarına dağıtıldı” diye bildirdi.
Kasabada veliler tarafından en çok tercih
edilen çocuk kurumları
Zdravets, Zornitsa ve
Ştastlivo Detstvo anaokullarıdır, çünkü onlara
yakın yerde yaşıyorlar
veya çalışıyorlar. Anaokullarında genellikle yenileme çalışmaları yapıldı.
2012 yılında Nikola Yonkov Vaptsarov, Petır Beron İlköğretim Okulu ve
Turizm Lisesi binalarında tamamen ısı yalıtımı
yapıldı. Bu, Momçilgrad
Belediyesinin kazandığı
“Enerji Verimliliği Desteği” projesi kapsamında
gerçekleştirildi.

Müftü Vekili Erhan Recep: “Amacımız Kur’an-ı Kerim’i incelemektir”
“A r di n o b ö l g e s i n d e
ç ocuklar, Yaz Kuran
Kursları’na gidiyor” başlıklı haberle ilgili bölgesel
ve ulusal haber sitelerinde yapılan çok sayıda yorumlardan dolayı Kırcaali
Bölge Müftü Vekili Erhan
Recep, arzusunun yıllardır ihmal edilen kutsal
Kur’an-ı Kerim kitabının
incelenmesi olduğunu
kaydetti.
Müftü Vekili, “Kuran’ın
öğrenilmesi ve anlaşıl-

ması için elimizden gelen
her şeyi yapmak istiyoruz.
Kuran’ın doğru anlaşılması, doğru öğretilmesi

ve hayatımızda doğru
uygulanmasını istiyoruz.
Allah (cc) böyle buyuruyor” dedi.
Sayın Recep, Peygamber Efendimizin (sav) öncelikli görevinin Allah’ın
emri doğrultusunda insan
topluluklarının refahı için
Kuran’ın doğru yorumlanması ve onun ampirik
uygulanması olduğunu
vurguladı.
Erhan Recep, “Bizler
Peygamber Efendimizin

(sav) vasiyetleri doğrultusunda onun izinden
yürüyenler olarak onun
örneklik ahlakına uyup
hayatımızda uygulamak
zorundayız. Her bir varlığın muhtaç olduğu günlük hayatımızda kutsallığa
ulaşıp Allah rızasına ermek için çabalamaktayız.
Yüce Rabbim bizi rahmetinden ve mağfiretinden
mahrum bırakmasın” diye
konuştu.
Güner ŞÜKRÜ

ğı gün iki yaşındaki İrem’i
annesi muayeneye getirmişti. Genç anne, “Çok
güzel bir sosyal faaliyet.
Ücretsiz muayene ve danışmanlık için tüm anneler buraya çocuklarıyla
gelebilirler. Eğlence ve
çocuk oyunları için ayrılmış yerler de var. Belediye yönetimini sağlanan
sosyal hizmet için tebrik
ederim” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad’da sokakların
onarım çalışmaları son
aşamasına geldi
Momçilgrad’da (Mestanlı) atıksu arıtma tesisi
projesi sonucunda yapılan onarım çalışmaları son
aşamaya geldi. Projeyi uygulayan şirket, Eski Cami
yakınında bulunan Kapitan Petko Voyvoda sokağındaki su boru hattını yeniliyor. Yeni kanalizasyon
borularının döşendiği dönel kavşağından Bölge
Mahkemesi binasına kadar uzanan kesimde Gümürcinska sokağında da kanalizasyon çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Trakya sokağında içme
suyu ve kanalizasyon şebekesinin tamamen yenilenmesinden sonra yapılacak asfalt döşeme çalışmalarına hazırlık yapılıyor.
Bu haftadan itibaren kasabanın girişinde yolun
Mamulitsa semtine ayrıldığı bölümde yapılacak kanalizasyon çalışmalarından dolayı trafik organizasyonu yapılacaktır.
Onarım çalışmalarına rağmen yol taşıt araçları
için trafiğe kapatılmayacaktır. Sürücülerin dikkatli,
sakin ve sabırlı olmaları çağrısında bulunuldu.
Bölgelerin Büyümesi ve Sürdürülebilir Gelişimi
Kamu Yatırım Programının uygulanması sonucunda
hafta sonuna kadar dönel kavşaktan otogar bölge-

sien kadar uzanan kesimde Makas sokağının tamamen asfaltlanması çalışmaları sona erecek.
Momçilgrad Belediyesi, atıksu arıtma tesisi projesinin gerçekleştirilmesinden dolayı sokaklarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda sokakların tamiratına ilişkin başka bir proje gerçekleştiriyor. Belediye
yönetimi bu yola başvurdu, çünkü Çevre Programı
kapsamında atıksu arıtma tesisi projesi gerçekleştiren belediyelere kanalizasyon çalışmaları yapılan
sokak ve kaldırımların sadece bir kısmının yeniden
yapılandırılması için kaynaklar öngörülmektedir.
Şimdiye kadar Bölgelerin Büyümesi ve Sürdürülebilir Gelişimi Kamu Yatırım Programı kapsamında
Şipka, San Stefano, Hacı Dimitır, Voynişka, Yordan
Yovkov, 26 Aralık, 9 Eylül ve Gümürcinska ve Vasil
Levski sokaklarının bir kısmına tamamen yeni asfalt
döşendi.
Kırcaali Haber
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Ozan Osman Cavlak’ın ilk albümü çıktı
Kırcaalili saz şairi Osman
Cavlak’ın albüm çıkartma hayali gerçekleşti. Kendi mali imkanlarıyla sözleri kendisine ait
12 türkünün stüdyo kayıtlarını
yaptı. Adı “Aşk Denizi” olan albümde yer alan türküler arasında Güzel Gözler, Kalbim Kural
Tanımaz, İki Can Bir Olunca
gibi isimler bulunuyor. Kendi
kendini yetiştiren ozan, “Hayalim gerçek oldu. Bulgaristan’da
ekonomik durum iyi değil ve
albüm çıkartmak zor. Sponsor
bulmak için birçok kapı çaldım,
fakat hiç kimse albümümüm
çıkartılmasına yardım eli uzatmadı. Müzik her zaman benim
tutkum olmuştur. Bu albümü
gelecek nesillere adamak isterim. Türkülerimi ülkedeki birçok
Türk folklor ve amatör sanatçı
grupları çalışmalarında kullanılabileceklerini düşünüyorum.
Daha çok kişinin saz çalmayı
öğrenmesini umuyorum. Çünkü saz Türk müzik kültüründe
yer alan en önemli çalgı aletidir” dedi.
Ozan, yeni stüdyo çalışmalarını Bulgaristan Milli
Radyosu’nun Türkçe Yapımlar
Bölümüne gönderecek. “Aşk
Denizi” türküsüne klip çekmek

yılında Momçilgrad’ın (Mestanlı) Nanovitsa (Alibey Konağı)
köyünde dünyaya geldi. Lise
mezunu. Buket Derneği’nin
çatısı altında faaliyet yürüten

Kırcaali Dostlar Saz Grubu’nun
yöneticisi. Evli, Londra’da
eğitim gören iki kız babası.
Kırcaali’de artık 10 yıldan fazla
taksi şoförlüğü yapmaktadır.

Merkez Bankası, nakit sıkıntısı
için harekete geçti

istiyor.
Osman Cavlak, sevdiği saz
şairleri arasında rahmetli Neşet

Ertaş, Çetin Akdeniz, Orhan
Gencebay, Orhan Hakalmaz’ın
olduğunu paylaştı. Ozan, 1954

Başkonsolos Şener Cebeci'nin Edirne ziyareti

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) piyasadaki nakit
para sıkıntısını gidermek için darphaneyi çalıştırma karar
aldı.
BNB resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 10,
20 ve 50 levalık toplam 60 milyon adet yeni kağıt paranın
basılması için darphaneye sipariş verildi.
Kararın gerekçe bölümünde, "Ülkede haziran ve temmuz döneminde bankalarda nakit para talepleri belirgin
bir artış göstermiştir" ifadesine yer verildi.
Bu dönemde Korporatif Ticaret Bankası (KTB), BNB
tarafından geçici olarak hizmete kapatılmıştı. KTB'deki
soruşturma sürerken, Cumhuriyet Başsavcılığı bankanın
genel müdürü ve sahiplerinden Tzvetan Vasilev'in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını duyurmuştu.
Birçok devlet kurumunun ve başlıca büyük şirketlerin
sermayelerinin KTB'de saklanması, ödemeleri de bu
banka üzerinden yapılması nedeniyle piyasada çalkantılar hala sürüyor. KTB'deki soruşturmasını sürdüren BNB,
mudilerinin düzenlediklerini protestolar nedeniyle KTB'ye
bazı işlemlerin yapılmasına sınırlı yetki vermişti.

Filibe'deki görevi Ağustos ayı sonu itibariyle bitmekte olan T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci,
veda ziyaretleri kapsamında 19 Ağustos’ta Edirne'yi ziyaret etti.
İlk önce Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin’i makamında ziyaret eden Başkonsolos Cebeci, ardından Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener
Yörük, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve
Trakya Bölge Gümrük Müdürü Müslüm Yalçın ile görüştü.
Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET; Genel Yayın Yön. Yrd: Sebahat AHMET; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim
Baltalı; Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; Tel.: 0361/ 52 715; e-mail: kircaalihaber@gmail.com
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