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Filibe’de Uluslararası Ana Dili Günü Etkinliği
Farklı din, kültür ve etnisiteleri barındıran Filibe şehrinde
21 Şubat Uluslararası Anadili
Günü dolayısıyla düzenlenen
kutlamada Fransız yazar Antoine de Saint Exupery’nin
1943’te New York’ta bir otel
odasında kaleme aldığı “Küçük
Prens” romanından bir alıntı 21
farklı dilde okundu.
Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü inisiyatifinde ve Filibe
Konsoloslar Birliği Başkanı ve
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani ile şehrin Bölge
Valisi Zdravko Dimitrov’un himayesinde bir edebiyat ve müzikal ağırlıklı program sunuldu.
Dimitrov, Filibe’nin 2019 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti
ilan edildiğini, şehrin kültürel
zenginlik ve renkliliğini temsil
eden böyle bir kutlamada yer
almaktan mutluluk duyduğunu
söyledi.
Başkonsolos Ergani de AA
muhabirine yaptığı açıklama-

da, kutlama ile ilgili organizasyonunu yapmaya başladıklarında Filibe’de en çok 10 kadar

etnik ve dini grubun bulunduğunu tahmin ettiklerini, ancak
çok daha büyük bir zenginlikle

Kırcaali’de Geleneksel Ana Dili
Günü Etkinliğine Yoğun İlgi
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ve Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin
(GBTÖD) organizasyonuyla
21 Şubat Uluslararası Ana Dili
Günü dolayısıyla geleneksel
Ana Dili Günü Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe yoğun ilgi
gösteren Kırcaaliler, Ömer Lütfi
Kültür Derneği Eğitim ve Kültür
Merkezi salonunu hıncahınç
doldurdu.
Etkinlikte resmi konuklar olarak T.C. Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Yunanistan Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Eski Başkanı Sami Toraman,
Kırcaali Bölge Müftü Yardımcısı
Nasuf Nasuf ve başka konuklar
hazır bulundu. Katılımcılar arasında sivil toplum kuruluşları ve
kültür camiasının temsilcileri,
çok sayıda öğretmen, çocuk ve
yediden yetmişe pek çok vatandaş yer aldı.
Programın başında GBTÖD
Başkanı Harun Bekir, ana dili-

karşılaştıkların anlattı. Ergani,
“Böyle bir imkanı sunmaya vesile olduğumuz için biz başkonsolosluk olarak, büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi.
Etkenlikteki sunumda, dünyada 6 bin dilin konuşulduğu, ancak aralarında 33’ü Avrupa olmak üzere, 2 bin 500 dilin 2050
yılına dek yok olmaya mahkum

olduğu ifade edildi.
UNESCO’nun kararıyla 1999
yılından bu yana kutlanan Uluslararası Anadili Günü dolayısıyla Filibe Bölge Valiliği tören salonundaki etkinlikte aralarında
Türkçenin de değer aldığı farklı
dillerde şiirler ve şarkılar okundu, dans gösterileri sunuldu.
Exupery’nin 75 yıl önce yazdığı ve dünyada 210 dilde çevirisi
olan kitabından kısa bir alıntıyı,
salonda hazır bulunan farklı
milletlerden katılımcılar kendi
dillerinde aktardı. Katılımcılar
Exupery’nin, bir başyapıt niteliğindeki “Küçük Prens” adlı
romanındaki “İnsanlar farklı
yıldızlara sahiptir. Yolcu olanlar için yıldızlar yön önderliği
yapar. Diğerleri için yıldızlar
sadece küçük kıvılcımlar kalır.”
ifadelerini kendi dillerinde yorumladılar.
Etkinliğin devamında Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali
şehrindeki Ömer Lütfi Kültür
Evi folklor grubu geleneksel
Türk dansları ile sahne aldı.
Alev Üseyin adlı bir öğrenici
“Türk Dili” adlı bir şiir okudu.
- Anadil eğitimine siyasi
destek
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nin önemi ve anlamını belirttiği
bir sunum yaptı. Harun Bekir,
“Ana dilini yitirmiş bir kişi öz
kültürünü ve kimliğini de yitirmiş
demektir. Bizim çocuklarımıza
baktığımızda da, onlarla olan
problemlerimizi incelediğimizde
de bu sonuca varmamız mümkündür. Çünkü Bulgaristan’da
yaşayan Türk çocuklarının za-

man zaman ana dillerine hakim
olmadıklarını görüyoruz. Dil kısaca bir halkın aynası, kimliğinin
ve kültürünün yansımasıdır. Bir
insanın ana dilinden kopması
veya koparılması onun yalnızca
ailesi, milleti ile bağlarının kopması değil, aynı zamanda dün-
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Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu siyasi
partiler de Anadili Günü
dolayısıyla çeşitli girişimlerde bulundu.
Parlamentoda grubu
olan muhalefet Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisinden Avrupa Parlamentosu (AP)
milletvekili İlhan Küçük,
Bulgaristan genelindeki
ofislerinde, aralarında
Türkçenin de bulunduğu
ülkede konuşulan anadillerin öğrenimini yaygınlaştırmak üzere bir
bilgilendirme kampanyası düzenledi.
Sofya, Burgaz, Lovça,
Plevne, Şumnu, Rusçuk,
Veliko Tırnova ve Vidin
şehirlerindeki kampanya
kapsamımda dünya dillerinin çeşitliliği konusunda
bilgi verildi.
Dağıtılan broşürlerde
Küçük, “Anadilinizi koruyun, onun bir nefret diline

dönüşmesine izin vermeyin. Dil bir zenginliktir,
onu diğer insanlara köprü
olarak kullanın. Dilimiz,
ortak tarihimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir.”
mesajını verdi.
Parlamentoda yer almayan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için De-

mokratlar (DOST) partisinin lideri Lütfi Mestan ise
yayınladığı yazılı bildiride
okullarda anadil derslerin
zorunlu olması talebinde
bulundu.
- Bulgaristan’da Türkçeye ilgi azalıyor
Nüfusu yaklaşık 7
milyon olan Bulgaris-

tan’daki bir milyonu
aşkın Müslüman’ın 600
binini Türkler oluşturuyor. Ülkede “zorunlu
seçmeli ders” olarak
yapılan Türkçe öğrenimine ilgi gittikçe azalıyor.
Bulgaristan Eğitim Bakanlığı verilerine göre,

HÖH, Kırcaali’de Ana Dili Günü’nü Kutladı
Kırcaali iline bağlı Ardino (Eğridere), Kırcaali,
Kirkovo (Kızılağaç), Krumovgrad (Koşukavak),
Momçilgrad (Mestanlı),
Cebel (Şeyhcuma) ve
Çernooçene (Yenipazar) belediyeleri, 21 Şubat Uluslararası Ana Dili
Günü münasebetiyle Kırcaali Belediye Kültür Merkezi salonunda konser
programı gerçekleştirildi.
Kutlama etkinliği, çok dillilik ve kültürel çeşitliliğin
bir kutlaması haline geldi.
Etkinlikte resmi konuklar
arasında HÖH Kırcaali İl
Başkanı Müh. İzzet Şaban, HÖH Kırcaali Milletvekilleri Adlen Şevket
ve Erol Mehmet, HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali İl
Başkanı Bayram Bayram,

hazır bulundu.
Etkinliğe ayrıca Kırcaali
iline bağlı belediye başkanları, belediye meclis
başkanları, HÖH Kadın
Kolları başkanları, HÖH
Gençlik Kolları ilçe baş-

kanları, kültür faaliyetçileri, Türkçe öğretmenleri,
çok sayıda vatandaş katıldı.

HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis yaptığı selamlama
konuşmasında şunları
belirtti: “Bir topluluk dilini,
dinini ve kültürünü özgür-

ce ifade edebildiğinde bir
topluluktur. Kimliğin bu üç
temel unsuru konusunda
hala yapacağımız çok şey
var”. HÖH‘ün kuruluşundan bu yana ana dili sorununu kültürel ve etnik kimliklerin bir parçası olarak
gündeme getirdiğini vurgulayan Müh. Azis, “Topluluklarda kimlikten söz
ediyorsak hem bir topluluk, hem de HÖH olarak
arzumuz, ana dili eğitiminin ülkemizde zorunlu
eğitim müfredatının bir
parçası olmasıdır. HÖH,
her zaman bu konumdaydı ve bu konum bir an için
değişmedi” diye kaydetti.
Başkan Azis, Bulgaristan
Meclisinde yer alan HÖH
milletvekillerine ana dili
eğitiminin zorunlu müfredatın bir parçası olması
konusundaki tutumların-

dan dolayı teşekkür etti.
Azis, “Ne yazık ki, bu konuda biz her zaman yalnızdık. Bu, yıllar içinde
değişmemiş bir gerçektir
"dedi.
Zengin konser programının başında popüler
Türk halk dansı olan zeybek gösterisi sunuldu. İldeki tüm yedi belediye de
şiir dinletisi, dans, skeç
veya şarkıyla programda
yer aldı. “Ana Dilim, Öz
Dilim” şiiriyle herkesi duygulandıran Kirkovo’nun
Fotinovo (Hatipoğulları)
köyünden 12 yaşındaki
Nazlıcan Ahmet, büyük
alkış topladı.
Ana Dili Günü’nü Kutlama Etkinliği, HÖH Kırcaali İl Yönetim Kurulu tarafından organize edildi.
Güner ŞÜKRÜ

2017-2018 ders yılında
“zorunlu-seçmeli ders”
olarak Türkçe alan öğrencilerin sayısı 5 bin
385 oldu ve son 5 yılın
en düşük seviyesine
indi.
Bu ders yılında okullarda Türkçe dersi alan
öğrencilerin sayısının
geçen yıla oranla bin
701 azaldığı belirtildi.
Bulgaristan’da 20132014 öğretim yılında 6
bin 572, 2014-2015 öğretim yılında 6 bin 328,
2015-2016 öğretim yılında 7 bin 484 ve 20162017 öğretim yılında da
7 bin 86 öğrenci Türkçe
dersi almıştı.

Bakanlığın uygulamasına göre haftada 3-4 saat
Türkçe dersi verilen sınıf
için en az 10 öğrencinin
başvurması gerekiyor.
Başvuru sayısı eksikliği
nedeniyle birçok okulda sınıf oluşturulamıyor. Öğrenciler, haftalık
programını doldurmak
üzere Türkçenin yanı
sıra “zorunlu seçmeli”
ders olarak resim, sanat
veya başka bir dil dersi
seçebiliyor.
Devlet eğitim sisteminde anadil eğitimi kapsamında Türkçe öğretiminin başlatıldığı 1990’lı
yıllarda ise bu derse katılan öğrencilerin sayısı
72 bine ulaşmıştı. AA

Mümün İskender’den
devletten destek talebi

Haskovo’ya (Hasköy) bağlı kaplıcalarıyla ünlü
ilçe merkezi Mineralni Bani (Meriçler) Belediye
Başkanı Mümün İskender, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova’dan
55 yaşın üzerindeki işçileri desteklemek ve korumak için aktif tedbirler alınmasını talep etti.
Bakan Yardımcısı Petrova, Haskovo Ticaret ve
Sanayi Odası’nın düzenlediği İşadamları, Diplomatlar ve Devlet Kurumu Temsilcileri 23. Çalışma Toplantısı’na katıldı. Çalıştay, Bilim ve Teknik
Birliği Haskovo Şubesi salonunda 16 Şubat 2018
tarihinde yapıldı.
Toplantıda konuşan Mineralni Bani Belediye
Başkanı İskender,” 55 yaşın üzerinde insanlar
işgücü piyasasına son derece savunmasızdırlar.
Emeklilikten önceki son yıllarında onlar devlet tarafından teşvik ve koruma mekanizmalarıyla desteklenmelidirler” diye kaydetti.
Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova, bu fikri bizzat desteklediğini ifade ederek, iş gücü piyasasındaki bu yaş grubuyla ilgili hızlı, yeterli ve zamanın-

da önlemler alınacağına dair söz verdi.
Toplantıda Haskovo, Dimitrovgrad (Kayacık), Mineralni Bani ve Pırvomay belediye başkanları yer
aldı. Konuklar arasında Güney Kore Büyükelçisi
Shin Bunam, Cezayir Büyükelçisi Latifa Benazza,
Bulgaristan Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Yanço Yanev, Haskovo Vali Yardımcısı Dr. Stefka
Zdravkova, diplomatlar, işadamları ve başka davetliler hazır bulundu.
Konuklar, Mineralni Bani’nin Susam köyünde
düzenlenen sembolik bağ kesimine de katıldı.
Etkinlikte ayrıca Fransa Büyükelçisi Eric Lobendel ve Avrupa Komisyonu Bulgaristan Temsilciliği
Başkanı Ognyan Zlatev de hazır bulundu.
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ya ile bağlarının kopması
demektir. Dillerini kaybeden milletlerin millet olarak ayakta kalabilmeleri
imkansızdır” diye konuştu. Henüz dünyada etkin
olarak kutlanılmayan 21
Şubat Uluslararası Anadili Günü’nün özellikle ülkemizde kutlanıp anılması
gerektiğine işaret eden
GBTÖD Başkanı, ana dili
Türkçe olan çocukların
doğuştan getirdikleri doğal çok dilliliklerinin korunması, desteklenmesi
ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Harun
Bekir, “Yetkililerden ana
dili yasaklarından, engellemelerinden vazgeçerek,
tam aksine desteklemelerini diliyor, bekliyoruz.
Velilerden çocuklarının
ana dillerini öğrenme konusunda daha hassas ve
duyarlı olmalarını, ana dillerine sahip çıkmalarını ve
bilinçlendirmelerini bekliyoruz. Çocukların ana dillerini doğru öğrenmelerini, doğru kullanmalarını,
sevmelerini, benimsemelerini hedefliyoruz” diye
ifade etti. GBTÖD Başkanı çocukların, velilerin

ve öğretmenlerin Ana Dili
Gününü kutlayarak konuşmasına son verdi.
Ardından selamlama
konuşması yapan Başkonsolos Hüseyin Ergani,
programı organize eden
iki derneğe teşekkür etti.
Sayın Ergani, şunları ifade etti: “Ana Dili Günü için
bu yıl ikinci kez Kırcaali’ye
geldim. Dün Filibe’de Valilikte Uluslararası Ana Dili
Günü’nü kutladık. Orada aslında Kırcaali çok
güçlü bir şekilde temsil

edildi. Ömer Lütfi Kültür
Derneğinin Folklor Ekibi
oradaydı. Aynı zamanda
GBTÖD’nin de katkılarıyla
Kırcaali’den ve Filibe’den
gençlerimiz orada güzel
şiirler okudu. Türk toplumu güçlü bir şekilde
Filibe’de temsil edildi.
Tabii ki, Filibe’de Ana Dili
Günü kutlanır, Kırcaali’de
mutlaka kutlanması gerekiyor. Çünkü Balkanlarda
en yoğun Türk nüfusunun
bulunduğu şehir Kırcaali.
Dolayısıyla ben bilhassa

GBTÖD ve Ömer Lütfi Kültür Derneğine bu
güzel geleneği burada
her sene yaşattıkları için
teşekkür etmek istiyorum”. Başkonsolos, konuşmasının devamında
şunlara yer verdi: “Bizler
dünyaya geldikten sonra
hepimiz, kendimizi ilk kez
annemizden öğrendiğimiz
sözcüklerle ifade etmeye başladık. Dolayısıyla
kendimizi en rahat ifade
ettiğimiz dildir ana dili.
Büyük yazarlar, şairler,

Kaolinovo’nun Yazla köyünde
21 Şubat Anadili Günü kutlandı

Kuzeydoğu Bulgaristan Turkçe Öğretmenleri
Derneği’nin ve Kaolinovo
Belediyesinin desteği ile
Yazla köyü Nikola Yonkov
Vaptsarov orta okulunda
21 Şubat – Dünya Anadili
Günü kutlanıldı.
“ Ana Dilim Güzel Türkçem” sloganı altında
Lyatno köyü Nikola Yonkov Vaptsarov Ortaokulu,
Kliment köyü Georgi Stoykov Rakovski Ortaokulu,
Pristoe köyü Hristo Smirnenski Ortaokulu, Kaolinovo şehri Georgi Sava
Rakovski Lise okulu, öğrencileri anadillerini güzel
bir şekilde ve en önemlisi
de sevgiyle öğrendiklerini
gösterediler.
Etkinliğe etkisiz ve katkısız kalmayan konukların arasında Ziya Nazif - Kaolinovo Belediye
Meclis Başkanı, Neziha
Süleyman – Kaolinovo
Belediye Eğitim Müdürü,
Gülten Mahmut – Belediye Eğitim Görevlisi, Ayşen

Özsoy – TC Burgas Başkonsolosluğu temsilcileri,
Emine Halil – Kuzeydoğu
Bulgaristan Turkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı,
Fikriye Mehmet – Emekli
Türkçe Müfettişi ve Ku-

ve selamlamak için sözü
alan hükümet ve sivil toplum üyeleri, “Dil insanın
kimliğidir” düşüncesini
vurguladılar.
Programın akışında her
okuldan katılan öğrenci-

zeydo ğ u Bulgar i st an
Turkçe Öğretmenleri Derneği Başkan Yardımcısı,
Nevim Tefik – Kliment
köyü okul müdürü, Rüziye Halil – Kaolinovo şehri
Lise okulu müdür yardımcısı vardı. Bu günle ilgili
duygularını açıklamak

ler, şiir şöleni, drama, şarkılar, danslar ve atasözleri
ile konukları coşturdular.
Öğrenciler, güçlü bir
sesle: Biz sevmeyi biliyoruz, bizde insan sevgisi,
vatan sevgisi var dediler.
Şiddete ve zülme karşı
olduklarını beyan ettiler.

Her günü hediye ve bayram olarak kabul ediyorlar! Çünkü onların dokusu
sevgidir!
Hayat Bayram Olsa şarkısı eşliginde güzel bir
koreografi ile vatan çizelgeleri içinde, milli
bayrağınin üzerine
« Güzel Türkçem »
yazarak programını
tamamladılar.
Öğrencilere ve konuklara bu duyguyu,
coşkuyu yaşattılkarı
için Sevil Arif, Naciye
Recep, Ruziye Halil
öğretmenler ayakta
alkışlandı.
Ayrıca, bu Dil Bayramı ‘nı kutlama imkanı sağlayan Lyatno
okul müdürü, saygıdeğer Genka Velinova ve
okul ekibine de sonsuz
teşekkürler edildi.
Kaolinovo Belediyesi
öğrencilere teşfik ödülleri
takdim etti. Tekrar Türkçeyle buluşmak dileği ile
etkinlik son buldu. KH

edebiyatçılar, en büyük
eserlerini ana dillerinde
vermişlerdir. Ana dilini
öğrenmek çok önemlidir.
Bir halkın, bir toplumun,
bir milletin kültürünü yansıtır ve yaşatır. Dolayısıyla
her bir milletin kendi ana
dilini en güzel şekilde öğrenmesi ve yeni nesillere
öğretmesi, herkes açısından çok önemli bir görevdir. Bulgaristan’da şartlara
baktığımızda aslında Bulgaristan mevzuatı ana dilini öğrenmek açısından
son derece uygun. Bütün
soydaşlarımız böyle bir
hakka sahip. AB üyesi
olan Bulgaristan, zaten
AB değerlerini benimsemiş bir ülke, o konuda bir
sıkıntı yok. Yeter ki, sizler
bu haklarınıza sahip çıkın,
koruyun, talep edin, ana
dilinizi konuşun. Tabii ki,
bu sadece Türkçe konuşacağınız anlamına gelmiyor, burası Bulgaristan.
Zaten yeni nesiller birçok
ülkede çok dil biliyor, birden fazla dil biliyorlar. Dolayısıyla yaşadığınız bu
ülkenin dilini de en güzel
şekilde öğrenip konuşmak gerekiyor. Bu hem
buradaki Bulgar komşularınızla anlaşmanız bakımından, hem buradaki
günlük yaşantınızda rahat etmeniz bakımından
da son derece önemli.
Dolayısıyla buradaki soydaşlarımız Bulgarcayı da
öğreniyorlar, ana dilleri ile
birlikte Bulgarcayı en güzel şekilde konuşuyorlar”.
Konuşmasının sonunda
Sayın Ergani, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Eski Başkanı Sami Toraman aracılığıyla Gümülcine Türk halkına selamlarını gönderdi.
Ana Dili Günü kutlama
programında Ömer Lütfi
Kültür Derneği’nin çatısı
altındaki öğrencilerin katıldığı şiir dinletisi, amatör
sanatçı gruplarında yer
alan yetenekli çocuk ve
gençlerin seslendirdiği
türkü ve şarkı gösterisi
sunuldu. Ayçe Semerci,
Sinem Karamehmet, Bertu Mümün, İrem İlyaz, Miray ve Çisem ikilisi, Melis
Ridvan, Neslihan, Aysun
Ahmet, ana dili Türkçe
konulu şiir, türkü ve şarkılar icra ettiler. Geceye
damgasını vuran Kirkovo
(Kızılağaç) Fotinovo (Hatipoğulları) Hristo Smirnenski Lisesi öğrencileri,
Türkçe öğretmenleri Zekiye Hasan’ın yönetmenliğinde hazırladıkları şair
Rıfkı Kaymaz’ın “Anadi-

lim Güzel Türkçem” şiirini muhteşem bir şekilde
seslendirdiler.
Kırcaalilere keyifli ve
duygulu anlar yaşatan yetenekli çocuk ve gençlerin
sunduğu program büyük
beğeni topladı.
D aha s o nr a G ün ey
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ve
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği tarafından
Filibe Başkonsolosluğunun desteğiyle 21 Şubat
Uluslararası Anadili Günü
vesilesiyle düzenlenen şiir
yarışmasında dereceye
giren öğrenciler ödüllendirildi.
Öğrencilere teşekkür
belgelerini ve ödüllerini Başkonsolos Hüseyin
Ergani, Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanı Seyhan
Mehmet ve GBTÖD Başkanı Harun Bekir takdim
etti. Dereceye giren öğrencilere Filibe Başkonsolosluğu tarafından ödüller
verildi.
Dereceye giren öğrencileri açıklayan Harun Bekir, önceki yıllarda düzenlenen kompozisyon yarışmalarına 100-150 arasında öğrenci katıldığını, bu
yılki şiir yarışmasına ise
58 öğrencinin katıldığını
açıkladı. Bunu bir başarı
olarak niteleyen GBTÖD
Başkanı, Kırcaali’den başka Şumnu ve Burgaz illerinden de katılımcılar olduğunu ifade ederek, tüm
katılımcıları tebrik etti.
Şiir yarışmasının birincisi Kirkovo’nun Fotinovo
köyü Hristo Smirnenski
İlköğretim Okulundan Elif
Aydın Çalı, ikincisi Çernooçene (Yenipazar) Hristo
Smirnenski Lisesi’nden
Cansel Mümün oldu.
Üçüncülüğü ise Krumovgrad ( Koşukavak) İlçesi’nin
Guliyka (Nefse Sipahiler)
köyü ilköğretim okulundan
Vicdan Samet ve Cebel
(Şeyhcuma) Hristo Botev
Lisesinden Sinem Sezgin
Mehmedali paylaştılar.
Ayrıca organizatörler
tarafından Krumovgrad
İlçesi’ne bağlı Tokaçka
(Tokatçık) köyü ilköğretim
okulundan Sinem Sinan
Bayram’a ve Fotinovo
köyü Hristo Smirnenski
İlköğretim Okulundan Melika Tasim’e teşvik ödülleri
verildi.
Programın sonunda dereceye giren öğrenciler
ve Türkçe öğretmenlerle
toplu fotoğraf çekildi.
Resmiye MÜMÜN
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Belediye Başkanı Resmi Murat, Ardino’nun
kardeş belediyesi Nilüfer’in misafiri oldu
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Ardino halkının büyük dostu
Türkiye’den kardeş belediye Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey
ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Nilüfer
ile kardeş belediye olan
Bansko Belediye Başkanı Georgi İkonomov,
Turizm Bakanlığı Dağ ve
Kayak Turizmi Danışmanı Malin Bistrin, Ardino
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram ve Ardino
Belediye Başkan Yardımcısı Nasko Kiçukov hazır
bulundu. Görüşme, Belediye Başkanı’nın önderliğindeki heyetin Bursa’da
düzenlenen geleneksel
Eğridereliler Buluşma
Gecesi’ne katılmak üzere
gerçekleştirdiği üç günlük ziyaret çerçevesinde
yapıldı.
Nilüfer ve kardeş belediyelerinin başkanları arasındaki iş toplantısı, son
derece samimi bir atmosfer içinde geçti. Belediye
başkanları, gelecekteki
işbirliğini görüştü. İdari
yönetim, kültür, turizm,

spor ve bölgesel kalkınma
alanlarındaki projelerin
geliştirilmesi ve uygulanması için ortak hedefler
tespit ettiler.
Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey, Nülüfer
ile kardeş iki belediyenin
başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozbey,
“ İnsanları seviyoruz.
Nilüfer, Ardino ve Bursa

arasında üçgen oluşturduk. On yıllar boyunca
Ardino ile dostça bir etkileşim içerisindeyiz. İyi
uygulamaları paylaşıyor
ve destekliyoruz. Ardino merkezindeki Nilufer
Parkı’nın varlığı bizim için
büyük önem taşıyor. Bu
yıl parkı, kasaba sakinleri
ve misafirleri için cazip bir
mekan olacak şekilde yenileyeceğiz. Umarım, iliş-

kilerimiz gelecekte daha
da güçlü olacaktır” diye
ifade etti. Bozbey, Ardino
ve Bansko temsilcilerini
mayıs ayında yapılacak
olan geleneksel Uluslararası Spor Şenlikleri’ne
katılmaya davet etti.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, ev sahipliği
yapan Bozbey’e sıcak karşılama için teşekkür etti.
Resmi Murat, şunları dile

Resmi Murat’tan Türkiyeli sanayicilere Bulgaristan’a yatırım çağrısı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi
Murat, Rumelili Yönetici
İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (Rumeli
SİAD), Balkan Rumeli
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKAN
TÜRK SİAD), DEMİRTAŞ SİAD ve Bursa’daki
diğer sanayici ve işveren
derneklerinin başkanlarına Bulgaristan ve Ardino
bölgesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Belediye Başkanı, bunun
gerçekleşmesi durumunda onların çok sevdikleri
memleketlerinde nüfusun
azalması sürecinin yavaşlayacağını vurguladı.
Belediye Başkanı Resmi Murat ve Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram’ın başkanlığında oluşturulan bir Ardino
heyeti, Bursa’da düzenlenen 19. Eğridereliler Buluşma Gecesi’ne katıldı.
Ziyaret, Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği yönetiminin daveti üzerine gerçekleşti.
Altın
Ceylan
Kompleksi’nde yapılan

geleneksel buluşma gecesinde 600’ü aşkın Eğridereliler bir araya toplandı. Gecede konuklar arasında Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Başkan

Yardımcısı ve TBMM Milletvekili Lale Karabıyık,
Ardino’nun kardeş Bursa
Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey, Ardino
kökenli en büyük ve en
etkin göçmen örgütü olan
Bal-Göç Genel Başkanı
Prof. Dr. Yüksel Özkan
ve yine Ardino kökenli
Bulgaristan’ın eski Bursa
Fahri Konsolosu ve eski

TBMM milletvekili Hayati
Korkmaz hazır bulundu.
Ayrıca İstanbul Balkanlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Olcay
Özgün, Bursa Mestanlı

Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Hasan Öztürk, Nilüfer
ile kardeş belediye olan
Bansko Belediye Başkanı Georgi İkonomov geceyi şereflendirdiler.
Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı
Yüksel Yurtsever, katılımcılara Şubat 1998’de

Bursa’da bir grup Ardinolu göçmenin bugüne
kadar devam eden bir
gelenek haline gelen
hemşeriler buluşması
düzenlemeye karar verdiklerini hatırlattı. Yüksel Yurtsever,” Bu gece
dostluk, sılaya
özlem gecesidir.
İyi komşuluk, akrabalık ilişkilerini
ve sivil toplumu
güçlendirmek
için yapılan bir
buluşma gecesidir” dedi. Yurtsever, bu ilişkilerin
daha da geliştirilmesi ve korunması için her yıl
şubat ayında bir
araya geleceklerini kaydetti.
Multimedya gösterisiyle iki eski dernek başkanı Ali Durmaz ve Ahmet
Kahraman’ın hayatı ve
faaliyetleri tanıtıldı.
Geleneksel Eğridereliler
Buluşma Gecesi vesilesiyle Ardino’yu simgeleyen Şeytan Köprüsü şeklinde dev bir pasta kesildi.
Güner ŞÜKRÜ

getirdi: “Nilufer Belediyesi
ile her zaman mükemmel
temaslarımız oldu, Kasabamızdaki parkın adını
taşıması tesadüfen değil.
Ortak projeler gerçekleştirdik ve gelecekte verimli
işbirliğine devam etmeyi
umuyoruz”.
Bansko Belediye Başkanı Georgi İkonomov,
ilk defa Bursa’ya geldiğini söyledi. İkonomov,
“Bursa’dan çok etkilendim. Eskiyi yeniyle birleştirerek, modern bir Avrupa
kentine dönüşmüş” dedi.
Görüşmede ayrıca Bursa Eğridereliler Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkan Yardımcısı Olcay
Coşkun, Nilüfer Belediye
Başkan Yardımcıları, kökenleri Ardino’ya dayanan
Nilüfer Belediye Meclisi
Üyesi Naci Kale hazır bulundu.
Kabulün sonunda üç
belediye başkanı birbirine hediyeler takdim etti.

Resmi Murat, mevkidaşına plastik Şeytan Köprüsü heykelciğini armağan
etti, kendisine ise modern
ve laik Türkiye devletinin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün eşsiz bir tablosu armağan edildi.
Görüşmenin ardınd a n B u l g a r i s t a n’d a n
gelen konuklar, Nilüfer
Belediyesi’nin yeni hizmet binasını gezip gördüler. “Barış” adı verilen
meclis toplantı salonu ve
basın toplantısı salonundan çok etkilenen heyet,
ayrıca belediye binasının
önünde bulunan Atatürk
Anıtı’nın yanı sıra Şiir
Kulesi’ni de gezdi.
Nilüfer Belediyesi,
Ardino’nun ilk kardeş olduğu belediyedir. Karşılıklı ilişkiler, 23 yıldır devam
ediyor. Bu sürede büyük
mesafelere rağmen iki belediye arasındaki dostluk
her geçen yıl derinleşmektedir.

Sofya’da Uluslararası
Ana Dili Günü kutlandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün
(UNESCO) himayesinde düzenlenen "Uluslararası Ana
Dili Günü" Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bulgaristan'da yaşayan Türk toplumunun faaliyetlerini destekleyen Kültürel Etkileşim Derneği, başkent
Sofya'daki Ramada Oteli'nde bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, “Bir çocuğun ana dilini
öğrenmemesi, onun yaşadığı, vatandaşı olduğu ülkenin resmi dilini öğrenmesini ve hayata entegre olmasını da zorlaştırıyor. Onun için ana dilini öğrenmek, o
toplumlarda, vatandaşı olduğu ülkelerde daha kolay
entegrasyonu, birlikte yaşama olgusunu ve anlayışını
güçlendiriyor.” dedi.

Ana dilin korunmasının bir anayasal hak olduğunu
vurgulayan Ulusoy, “Ana dili ne olursa olsun bir ülkede
vatandaş olarak yaşayan herkes, vatandaş olmanın
sorumluluğu ile bir yandan hak ve özgürlüklerini korurken, bir yandan da o sorumlulukla, o ülkenin refahına
katkıda bulunacaktır.” diye konuştu.
Bulgaristan Türkleri'nin yoğun olarak yaşadığı ülkenin güneydoğusundaki Mestanlı şehrinden Zeybek
Grubu ve Burgaz şehrinden Recep Küpçü Folklor
Grubu'nun gösterileri ile süren etkinlikte Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü Kur'an Kursu öğrencileri
de bir sunum yaptı.
Çocukların Türkçe şiirler okuduğu etkinlikte, Sena
Adalı ve Mahsa Mist Nuraei, Mevlana'nın "Etme" şiirini
Türkçe ve Farsça olarak seslendirdi.
BM'nin 1999 yılında aldığı karar ile 21 Şubat "Uluslararası Ana Dili Günü" ilan etmişti.
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Yatağında bile soydaşı düşünüyor!
Bulgaristan’ın tek Türk
Valisi olan Günay Hüsmen Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde
burun ameliyatı oldu.
Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde bulunan
Razgrad şehrinin Valisi
Günay Hüsmen Edirne’ye
gelerek ameliyat oldu ve
kendi sağlığının haricinde
Bulgaristan’da yaşayan
vatandaşların da sağlığını
düşünerek bu konuda bir
de projeye imza attı.
Edinilen bilgiye göre
Edirne Valisi Günay Özdemir ile bir süre önce
bazı projeler hakkında
görüşen ancak daha sonrasında ise bir sohbette
sağlık sorununu dile getirerek yardım isteyen Vali
Hüsmen için Edirne Valisi Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’ni gösterdi.
Nefes alıp vermekte zorlandığını belirten Hüsmen
için gerekli muayene ve
tetkiklerin ardından burnunda kemik eğriliği bulunduğu için nefes almayı
zorlaştırdığını bunun da
kalbe zararı olduğunun
ifade edilmesinin ardından Vali Hüsmen Plastik

Cerrahi ve Rekonstrüktif
konusunda uzman cerrah
tarafından ameliyat edildi.
Ameliyatın ardından nefes alıp vermede rahatladığı görülen ve konuşmasında bunu da açıklıkla
ifade eden Hüsmen “Burnumun iç tarafından hafif
bir yamukluk vardı.2 hafta
önce Edirne’den bir doktor ziyaretimize gelmişti.
Sorunumu ilettiğimde gel
ameliyat yapalım demişti.
Bende olur diyerek razı

geldim. Edirne Valisi Günay Özdemir’i arayarak
dedim adaş nasıl yapalım,
geleyim mi gelmeyeyim
mi? Hemen gel bizim çok
güzel hastanemiz var dedi
ve böylelikle karar verdim
geldim. Ameliyatım çok
güzel geçti, rahatım çok
şükür” dedi.
Edirne Valisi Günay
Özdemir ile ameliyat
s o n r a sın d a g ö r ü ş t ü ğünü ve Hastaneden
Bulgaristan’da bulunan

vatandaşlarında faydalanabilmesi için neler
yapılabileceğini sorduğunu belirten Hüsmen, “İki
önemli konu görüştük.
Birincisi Razgrad Devlet Hastanesi ile Sultan
1.Murat Devlet Hastanesi
arasında bir kardeşlik protokolü imzalanmasını konuştuk. Oradan doktorlar
buraya gelecek buradan
da doktorlar oraya giderek
bir kaynaşma olacak. İkincisi ise Bulgaristan’dan

KNSB Başkanı’nın ifadelerine göre bu rakamlar ülkede ne kadar az
sayıda yabancıların çalışmak istediğini gösteriyor.
Dimitrov, yabancıların
yoğun olarak ülkemizde

Dimitrov’un ifadelerine
göre Pazar testinin yanı
sıra,en iyi meslek listesinde yer alan mesleklerde uzmanlaşan yüksek
kalifiye sahibi kişilerin
kullandığı mavi kartla ça-

raynalı işçi getirebilirsin”
dedi.
Dimitrov’un ifadelerine
göre Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Biser
Petkov’un emek hareketliliğine ilişkin değişikliklerle
ilgili sosyal ortakların görüşünün alınması şartına yönelik neden yükümlülük altında bulundurulması değil,
yalnızc a i mkan
verilmesi yönünde
öneri sunduğu belli değil. Dimitrov,
“Yasa tasarısına
göre yabancılara
ver ilen ç alışma
izni süresinin 3’ten
5 yıla uzatılması
öngörülüyor. Bu
demektir ki, beşinci yılda yabancı
işçiler, otomatik olarak
daimi ikamet izni almaya
ve Bulgaristan vatandaşı
olmaya hak kazanacaktır”
ifadesini kullandı.
Dimitrov, “Yasa koyucu
acele etmemeli, iki sendikal örgüt bu tekliflerin
Üçlü İşbirliği Ulusal Konseyi tarafından görüşülmesini isteyecek” diye
kaydetti.
Kırcaali Haber

KNSB, yabancı işçi çalıştırmada
kolaylık getirilmesine karşı çıktı
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB), üçüncü ülkelerden işçi getirilmesine
yönelik kolaylıklar değil,
yüksek kalifiye sahibi
Bulgaristan vatandaşlarının ülkeye geri döndürülmesine yönelik önlemlerin
gerektiğine inanıyor.
KNSB Başkanı Plamen
Dimitrov, belirttiğine göre
iş dünyasının bir kısmının taleplerini savunan
milletvekilleri tarafından
Meclise sunulan Emek
Göçü ve Emek Hareketliliği Kanununda değişiklik
yapılmasına ilişkin kanun
tasarıyla ilgili yorumda
bulundu.
Dimitrov, “Bulgaristan’da
iş piyasasına erişim izni
verilen Avrupa Birliği (AB)
dışında 52 üçüncü ülke
vatandaşlarının geçen yılki sayısı 5 156 kişidir. Onların 4000’e yakını mevsimlik işlerde çalışmak
için 90 günlük oturma izni
almışlardır. Diğerleri mavi
kart ve oturma ve çalışma
izni olmak üzere işgücü
piyasasına erişime ilişkin
diğer mekanizmalar doğrultusunda çalışma hakkından yararlanmışlardır”
dedi.

çalışmak istememesini,
ülkemize işgücü veren ülkeler arasında ilk sıradaki
Moldova ve Ukrayna’da
iş dünyası ve hükümetler arasındaki ilişkilerin
de doğruladığını belirtti.
Sekiz aydır hazırlanan
anlaşma taslakları tarafların çıkarları olmadığı için
imzalanmadı, yalnızca
Ermenistan ile böyle bir
anlaşma imzalandı” diye
konuştu.

lışma izni alma hakkının
kaldırılması için bir neden
yoktur.
KNSB, bir işletmede çalışan üçüncü ülke vatandaşı olan işçilerin sayısının şimdiki yüzde 10’dan
yüzde 20’ye yükseltilmesi
için bir neden olmadığını ileri sürdü. Bu oranlar
mevsimlik istihdam için
geçerli değil. Turizm sektörüne yönelik kısıtlama
yok-istediğin kadar Uk-

gelen soydaş hastalarımız
burada Türk hastalar gibi
ücretle muayene olabilecek. Bu bence çok büyük
bir destek. Biliyorsunuz
Bulgaristan’da sağlık,
tıp durumu biraz sizden
farklı. Siz çok daha iyi
yerdesiniz. Bunu rahatlıkla Razgrad Valisi olarak
söyleyebiliyorum. Orada
bizim insanlarımıza teklif
edeceğim gelip muayene
olabilmeleri için” diyerek
hem kendi sağlığı hem
de Bulgaristan’da yaşayan insanlar için bir adım
attığını belirtti.
Tedavi gördüğü hastanede ise Vali Günay
Hüsmen’i Avcılar eski
Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci ile Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı
Zürfettin Hacıoğlu ve Balkan Türkleri Federasyonu
Genel Başkanı Nedim
Dönmez ziyaret ettiler.
Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Zürfettin Hacı-

oğlu ziyarete ilişkin olarak
yaptığı açıklamada, “Yaptığımız ziyarette kendisine
geçmiş olsun dileklerimizi
ilettik. Bu vesile ile Razgrad ve o bölgede yaşayan
kardeşlerimizin sorunlarına ilişkin bilgi alışverişi
yaptık. Özellikle Valimizin Razgrad’taki İbrahim
Paşa camisi ile ilgili başlatmış olduğu çalışmalar
hakkında kendisinden
bilgi aldık” dedi.
Avcılar eski Belediye
Başkanı Mustafa Değirmenci ise Vali Günay
Hüsmen’in yatağında yatıyor olması gerekirken
bölgesinde yaşayan insanların sağlık sorunlarını
düşündüğünü gördüklerini
ifade ederek, “Bir adamın
hasta yatağında hastalık
keyfini çıkartması gerekirken kendisi burada bile
bölgesi için çalışmalar yaparak projelerle uğraşıyor.
Valimizin oraya seçilerek
ne kadar doğru bir karar
verildiğini bir kez daha görüş olduk” diye ifade etti.

Kırcaali ilinde işsizlik azalıyor

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kırcaali İstihdam Bürosu Müdürü Metin Hafızsalim, “Kırcaali'de
işsizlik azalmaktadır. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 10,8 seviyedeydi. Bu oran ise Aralık 2017'ye göre
yüzde 0,1, ocak ayına göre ise yüzde 1,1 daha düşüktür” diye bildirdi.
Hafızsalim, sadece ocak ayında bölgede 462 işsizin istihdam edildiğini belirtti. Onlardan 419 kişinin,
Kırcaali İlçesi'nde birincil işgücü piyasasında çalışmaya başladığını, İstihdam programları kapsamında
4 kişinin, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel
Programı kapsamında ise 38 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.
Çalışmaya başlayanların 120'si işçi sınıfına ait kişiler, 93'ü uzmanlık sahibi profesyoneller, 249'sı da
niteliksiz işsizlerdir. Yüksek eğitimliler 57, lise mezun-

ları 222, ilköğretim ve daha düşük okul mezunları ise
183’tür.
Metin Hafızsalim, ocak ayında Kırcaali ilinde bulunan istihdam bürolarının ilanlarında 586 boş pozisyonun bulunduğunu söyledi. Onlardan birincil işgücü
piyasası tarafından 516 pozisyon, sübvansiyonlu istihdam programları kapsamında ise 70 boş pozisyon
ilan edildiğini belirtti.
Kırcaali İstihdam Bürosu Müdürü, “31 Ocak 2017 tarihi itibariyle Kırcaali ilinde istihdam bürolarına kayıtlı
işsiz sayısı 6550 kişidir. Bu sayı, önceki aya göre 44
kişi, geçen yılın ocak ayına göre ise 699 kişi azdır”
dedi.
Kırcaali ilinin ülkede işsizlik oranı bakımından iller
arasında 14. sırada yer aldığını kaydeden Metin Hafızsalim, daha iyi veya daha yüksek maaşlı iş arayan
çalışanları istihdam bürolarının hizmetlerinden faydalanmaya çağırdı.
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Başbakan Boyko Borisov: Bakan
Petkova’nın istifasını kabul edeceğim
Brüksel'de basın mensuplarına açıklamada
bulunan Başbakan Boyko Borisov, Enerji Bakanı
Temenujka Petkova'nın
istifasını kabul edeceğini açıkladı. Bundan
önce Bakan Petkova,
Başbakan’a istifa dilekçesini vereceğini duyurdu.
Petkova’nın istifasının
nedeni, Çek sermayeli
CEZ'in Bulgaristan'daki şirketini satın almaya
aday şirketlerden İnerkom Grubu’nu onayladığını açıklamasından sonra
geldi. Bakan Petkova’nın
bu şirketin sahibi Ginka
Vırbakova ile 20 yıldır tanışık olduğunun anlaşılmasıdır.
Bor isov, hükümetin,
kendisinin ve Petkova’nın
itibarının zedelenmesine
hiçbir fırsat vermemek
için istifayı kabul edeceğini söyledi. Başbakan,
Enerji Bakanı’nı dürüst
bir insan olarak niteledi,
ancak kendisine de tavsiye ettiği gibi doğru olanın
Meclise gidip istifasını
sunmak olduğunu belirtti.
Başbakan, “Döndüğüm-

de koalisyon ortaklarıyla
görüşeceğim ve göreve
kimin atanacağına karar
vereceğiz” dedi.
Başbakan, hükümetin
özel bir şirketin yaptığı
anlaşmaya müdahale
edemeyeceğini birkaç
kez tekrarladı. Borisov,
“Hiçbir şekilde bu anlaşmayı etkilemedik, çünkü
zaten de etkileme yolu

yok” dedi. Borisov, Çek
Cumhuriyeti'nde bir özel
şirket anlaşmasına müdahale etme veya rekabet
etme imkanı olmadığını
belirtti. CEZ yönetiminin
Bulgaristan’daki şirketini İnercom Grubu’na
satmayı onayladığı anlaşıldı. Alım satım anlaşmasının Bulgaristan’da
enerji piyasasını düzen-

leyen organlar tarafından
onaylanması gerekiyor.
Borisov,”Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu, Rekabeti Koruma Komisyonu, Devlet Milli Güvenlik
Ajansı (DANS) var. Anlaşma ülkemiz düzeyine
taşındığında kurumlar işini bitirecek” diye güvence
verdi.
Borisov, şimdiye kadarki

İş dünyasından uyarı: Apartmanlarda
ısı yalıtımı çok pahalılaştı
Ulusal Toplu Konutlarda
Enerji Verimliliğini Artırma
Programı kapsamında yapılan apartman binalarında ısı yalıtımı uygulamalarının maliyetinin önemli
ölçüde artması ve bunun
konutların yenilenmesinde kaosa yol açması bekleniyor. Buna dair uyarıda
bulunan iş dünyası, sebebin bir yönetmelik değişikliği taslağında yattığını söyledi. Taslağa göre
yüksek binalar yalnızca
yüzde 100 yanıcı olmayan malzemelerle izole
edilecek.
Yönetmelik taslağına
göre tüm malzemelerin
yüzde 100 yanıcı olmaması gerekir. Örneğin,
dübel gibi en küçük malzemelerin bile yanıcı olmamalarıdır.
Bu malzemeler yüzde
100 yanıcı olmamakla
birlikte yüzde 100 daha
pahalıdır. Yasanın koymayı düşündüğü sınır 28
metredir veya 10 katlı bir
binadır. Ancak işletme
verilerine göre, tüm bunlar piyasada büyük karga-

şaya neden olacak. Mevcut fiyatlara göre 2-3 kat
daha pahalı malzemelerden bahsediyoruz. Emek
ücretinde de fark vardır
– inşaatçılar, cam veya
taş yünü ile çalışmak için

larda yün ağır basacak.
Yün iyi bir malzemedir,
ama sadece evlerde ısı
yalıtımında kullanmak için
uygundur” diye izah etti.
Basit yalıtım malzemesi
nispeten düşük bir sıcak-

yaklaşık yüzde 20 daha
yüksek ücret alıyor.
Reel sektörde faaliyet
gösteren yatırımcı ve inşaatçı firma sahibi Dimitır
Naçev,” Bununla birlikte
inşaatçıların en ciddi endişesi eski binaların yapısının ağır bir malzeme
olan taş yünü ile ısı yalıtımı uygulamasına dayanmamasıdır. Taş yünü ağır
malzeme ve onunla çalışmak da daha zor. Üst kat-

lıkta kolayca yanar. Yün
ise yaklaşık 1000 derece
sıcaklığa dayanır.
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı, yeni
şartların kesinlikle karmaşaya neden olmayacağını
belirtti.
NOVA TV’ye demeç veren Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Nikolay
Nankov, “Taş yünü kesinlikle daha pahalı, ancak
bunlar güvenlik gerekli-

likleri bizim tarafımızdan
veya sizin tarafınızdan
icat edilmedi. Programla
ilgili olarak bazı sorunlar
vardı, fakat onlar derhal
belediye idareleri tarafından çözülmektedir. Bulgaristan vatandaşları, apartman binalarında devlet ve
AB parasıyla ısı yalıtımı
uygulaması yapıldığı için
rahat olmalıdırlar” diye
konuştu.
Bulgaristan İnşaat Yalıtımcıları Derneği İcra
Müdürü Yordan Nikolov,
“Yüklenici kurum veya
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, yönetmelik taslağında yüksek
binalar için daha yüksek
bir fiyat öngörmektedir”
diye yorum yaptı.
Ancak iş dünyası farklı
görüşte
İnşaatçılar, değişikliklerin yürürlüğe girmesi
durumunda piyasada yeterince malzeme bulunmadığını söylüyor. Cam
ve taş yünü malzeme
üreten firmaların az sayıda olduğunu, ithalata ise
kota uygulandığına dikkat
çekiyorlar.

başında bulunduğu kabinelerin elektrik dağıtım
şirketleri ile iyi ilişkiler
içinde olmadıklarını belirtti. Başbakan, “Elektrik
dağıtım şirketleri satıldığı
zaman, GERB partisi henüz yoktu ve şimdi bize
tavsiye ettikleri gibi hisse
satın almak isteyenlerin
bunu yapmak için zamanı vardı” diye sözlerine
ekledi.
Borisov’un açıklamasından önce Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov
(Birleşik Vatanseverler
Koalisyonu/NFSB) bugün
devletin neden CEZ’e
benzer kuruluşlarda pay
sahibi olmadığını sordu.
Ortaklarımızı biliyoruz,
ancak başka seçeneğimiz yok
Başbakan, iktidar koalisyonundaki gerginliklere
de değindi. Bu gerginlik-

ler, Birleşik Vatanseverlerin eşbaşkanları arasındaki anlaşmazlıklardan
kaynaklandı. Birleşik Vatanseverler Meclis Grubu Başkanı Volen Siderov, hatta GERB Meclis
Grubu Başkanı Tsvetan
Tsvetanov'u eleştirerek,
onu eski bir komünist
olarak nitelendirdi. Daha
sonra iki eşbaşkan (Siderov – Tsvetanov), Başbakan Yardımcısı Valeri
Simeonov’un da katılımıyla yapılan görüşmede
gerginliğin giderilmesi için
bir araya geldi.
Borisov, “Kolay ortaklar
değiller, biz onları yıllardan beri tanıyoruz. Karakterlerini biliyorum, zaman
zaman kimisi daha az,
kimisi daha fazla öfkeleniyor. Fakat biz denge ve
anlayış arıyoruz. Başka
seçeneklerimiz yok” dedi.

Elektriğin serbest piyasa fiyatı,
yeni yıl itibariyle yüzde 20 düştü

BTV’ye konuşan Meclis Enerji Komisyonu Başkanı
Delyan Dobrev, “Enerji borsasında işlem gören elektriğin fiyatı, yılın başından bu yana yüzde 20 oranında
düştü” diye bildirdi. Geçen yılın aralık ayında sanayiciler, enerji tedarik eden perakendeciler tarafından
şubat ayı itibariyle elektrik fiyatlarının yüzde 60'a varan oranda artırılacağı bildirilen mektup aldıklarından
yakındılar.
Dobrev, yeni yılda fiyatların düşüşünün aralık ayında kabul edilen ve üretim gücü 5 MW’tan fazla olan
tüm üreticilerin
elektriklerini borsada satma zorunluluğu getiren
yasal düzenle meler sonrasında
geldiğini açıkladı.
Bu düzenlemeler,
alıcıların tüccarlara başvurmadan
doğrudan borsadan elektrik satın almasına izin verdi.
Böylece gerginlik yatıştırıldı ve bu yüzden işletme sahipleri protesto etmeyeceklerini açıkladı. Milletvekilinin
ifadelerine göre kriz durumu küçük bir şirketler grubunun serbest piyasada sunulan tüm elektrik enerjisini bir
MW saat elektrik başına 70-75 levaya satın alıp, 120
levaya satması sonucunda ortaya çıktı.
Dobrev, “Bununla birlikte piyasayı liberalize etme
adımları devam etmelidir” diye sözlerine ekledi ve
bunun yakında kabul edilmesi beklenen yeni değişikliklerle gerçekleşeceğini belirtti. Dobrev, “Değişiklerle
şu anda tercihli fiyatlarla Ulusal Elektrik Kurumu’na
elektrik satışı yapan tüm üreticilerin piyasa fiyatlarla
borsada satış yapmaları öngörülüyor. Bu üreticiler, su
elektrik santralleri, termik elektrik santralleri, kojenerasyon ve fabrika tesisleridir. Böylece şimdi üç olan
elektrik satıcılarının sayısı 100'ün üzerine çıkacak”
diye izah etti.
Bir soru üzerine Enerji Komisyonu Başkanı, sözde
“Amerikan santralleri” olarak bilinen “Maritsa Doğu 1
ve 3” elektrik santralleri tarafından üretilen enerji fiyatları konusunda nihai karar alınmak üzere olunduğuna
dikkat çekti. Ancak açıklamalarından anlaşıldığına
göre şu anda onlarla pazarlık edilmemektedir ve devlet
tarafından santrallerin elektrik üretmediği zaman için
daha düşük bedel ödemesinin yolu budur.
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Aile hekimleri hastaları telefonla
hastaneye sevk edebilecek
Sağlık Bakanlığı’nın tartışmak için kamuoyuna
sunduğu Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) tarafından ödenen iş paketi
faaliyetlerini tanımlamaya
ilişkin yönetmelik taslağına göre aile hekimleri
bir telefon konuşmasıyla hastalarını hastaneye
sevk edebilecek. Telefon,
mektup, ya da e-posta
yoluyla, aile hekimlerinin hastalarına yapılacak
aşılar veya profilaktik muayeneler hakkında bilgi
vermeleri gerekecek.
Taslak ayrıca aile hekimlerinin telefonla istişarede
bulunmak için günün 24
saatinde hazır vaziyette
olmasının yanı sıra sağlığın bozulmasına yol açan
zararlı alışkanlıklarını değerlendirip, takdir yetkileri
çerçevesinde hastalarını
bir uzmana sevk etmelerini de öngörüyor.
Yönetmelikte öngörülen
değişiklikler büyük oranda
ayaktan bakım hizmetlerine yöneliktir. Yeni kurallar
uyarınca hastalar uzaktan
istişareye yönlendirilebile-

önermektedir. Hastanede
kalış süresinin en az 12
saati boyunca tüm zorunlu faaliyetlerin tamamlanması ve hastaneye kaldırma için tüm koşulların yerine getirilmesi koşuluyla
üç gün süreyle herhangi
bir klinik prosedür ayakta
tedavi olarak da uygulanabilecek. Bu demektir
ki, klinik prosedür hastanede üç gün kalınmasını

cek. Taslak aile hekimleri
ve hastanede görevli uzman hekimlerin hastaların
durumunu görüşmelerine
imkan sunuyor. Taslağın
Gerekçeler bölümünde
hedefin iyileşme sürecinde devamlılığın sağlanması olduğu belirtildi.
Aile hekimlerinin ev ziyaretleri yapmaya devam
etmelerinden başka tele-

fonla istişarede bulunmak
için günde 24 saat hizmet
vermeye hazır vaziyette
olmaları, ya da hizmet
verdikleri aile hekimi
muayenehanesinden 35
kilometreden fazla uzak
olmaması gereken bir muayenehane ile sözleşme
imzalamaları gerekecek.
Ayrıca aile hekimlerinin hastalarını profilaktik

muayene veya yakın bir
tarihte yapılacak aşılama
işlemi hakkında haberdar
etmesi zorunluluğu olacak. Bu, telefon, e-posta,
mektup, ya da ulaşılabilir
bir yere yerleştirilmiş bilgi
panosu yoluyla gerçekleştirilebilir.
Yönetmelik taslağı aynı
zamanda hastane tedavi
hizmetinde de değişiklik

çeşitli Avrupa ülkelerinin
yakınlaşmasını derinleştireceği için Avrupa
Komisyonu tarafından
önerilen yeni belgeleri
memnuniyetle karşıladığını, ancak bu mekaniz-

şim olmasını ve bunun
sebeplerinden birinin AB
Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığı olmasını
memnuniyetle karşılıyorum. Umarım bu politika
gelecekte de sürecektir”

maların gelecekte nasıl
bir şekilde çalışacağını
bilinmesinin güzel olacağını söyledi.
AB İşleri ve AB Fonları Kontrol Komisyonu
Başkanı Kristiyan Vigenin, “Avrupa Komisyonu
ile ulusal parlamentolar
arasında aktif bir deği-

diye konuştu. Kristiyan
Vigenin, Bulgaristan,
Avro Bölgesi'nde olmasa da avroya bağlı ve avroyla ilgili her ne olursa
olsun, Bulgaristan’ı doğrudan etkilediğini söyledi.
Ekonomik Politika ve
Turizm Komisyonu Başkanı Petır Kınev, AB Ma-

liye Bakanı'nın rolünün
ne olacağı gibi ülke için
aktüel konuları gündeme
getirdi. Petır Kınev'in ifadesine göre Avrupa iyi
durumda değil ve milletvekili bunun nedenlerinden biri olarak
Brexit'i işaret
etti.
Avrupa Ko misyonu ve
Millet Meclisi
temsilcileri,
ü l ke n i n Av rupa Döviz
Ku r u M e k a nizması-2
(ERM2)'ye katılım şartlarını
ve imkanlarını
görüştü. Avrupa Komisyonu
temsilcileri,
eğitim ve bankacılık sektörleri gibi
hala reformların devam
etmesi gereken alanlar
olduğunu, ancak kurum,
Bulgaristan'ın Avro Bölgesi üyeliğine verdiği
desteği defalarca beyan
ettiğini belirtti.

AB Komisyonu: Bulgaristan’ın eğitim, emeklilik
sistemi ve bankacılıkta reforma ihtiyacı var
Avr upa Bir liği (A B)
Komisyonu temsilcileri
ve Bulgaristan Meclisi
milletvekilleri arasında yapılan toplantıda
Bulgaristan'ın kesinlikle
reforma ihtiyacı olduğu
alanların eğitim, emeklilik sistemi ve bankacılık
sektörü olduğu belirtildi.
Toplantıda ele alınan
üç temel konu, AB Ekonomik ve Parasal Birliğini derinleştirmek için
yol haritası, avroyu para
birimi olarak kabul etmeyen, fakat Avro Bölgesine dahil olmak isteyen
ülkeler için mekanizma
ve yakınsama araçları
ve 2021 - 2027 dönemi
için bir sonraki Çok Yıllık
Mali Çerçeve için teklifler
oldu.
Meclis Bütçe ve Finans
Ko m i syo n u B a ş k a nı
Menda Stoyanova’nın
ifadesine göre Bulgaristan, AB Ekonomik ve Parasal Birliği'ni geliştirmek
isteyen ülkelerden biri ve
bunun nasıl olacağı konusunda net bir yol haritasına sahiptir. Menda
Stoyanova, ülkemizin
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öngörmesine rağmen
doktorların takdir yetkileri
çerçevesinde verdikleri kararla hasta daha ilk
günde taburcu edilebilir.
Yeni yönetmelik taslağı
tartışılması için Sağlık
Bakanlığının web sitesinde yayınlanmış durumda
ve 14 gün içinde itiraz
edilmediği takdirde kabul
edilmesi bekleniyor.
Kırcaali Haber

Bulgar bilim adamları,
homeopati tedavisine
karşı çıktı
Aralarında biyologlar, kimyagerler, fizikçiler ve toplumun önde gelen isimleri bulunan Bulgaristan Bilimler Akademisi’nde (BAN) görevli bilim adamları, ülkemizdeki tıp üniversitelerinin rektörlerine gönderdikleri
mektupta her türlü homeopati eğitimini sona erdirme
çağrısında bulundu.
Mektubu yazanlar, homeopatinin yararsız ve yanlış
bir tedavi yöntemi olduğunu iddia etmektedir.
NOVA TV kanalında canlı yayınlanan “Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan akademisyen İvan
Yuhnovski, homeopati hastalıkların nedenleri veya
canlı organizmaların oluşumunun bilinmediği tıp bilimleri döneminden gelen verilere dayanan sahte bir
bilim olduğunu kaydetti.
Kimyager, hastalarına homeopatik ilaçlar veren doktorlarla ilgili, “Onlar için çok daha kötü, çünkü hastalara
zarar vermemek için Hipokrat yemini
etmişlerdir ”
dedi.
Bilim adamı,
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Avustralya, Rusya
ve Avrupa Birliği’ndeki en
büyük araştırma merkezlerinde yapılan araştırmaların
sonuçlarına göre homeopatik uygulamasıyla herhangi bir ciddi hastalığın tedavi edildiğinin bilinmediğini
vurguladı.
Yuhnovski, “İkinci olarak, homeopati iki yönden zarar
verir. Zamanında, kanıtlanmış, bilimsel tedavi hizmeti
alınmasını yavaşlatır, bu da genellikle ölümcül sonuçlar
doğurur. Üçüncüsü, ABD’de doğrudan zarar verdiği ve
hatta bebeklerin ölümüne neden olduğu kanıtlanmış
vakalar var" dedi.
Homeopati uygulayan doktor Atanas Mihaylov, benzerine benzer hareket etme yöntemi olan homeopatinin
tedavide çok önemli bir yöntem olabileceğine inanmaktadır. Doktor, geleneksel bir yöntemle tedavi edilmeyen
hastaların homeopati ile iyileştiğine dair örnekler verdi.
Akademisyen Yuhnovski, bilim camiasındaki hiç kimsenin plasebonun psikolojik etkisini reddetmediğini,
ancak bu şekilde hiçbir ciddi hastalığın tedavi edilmediğinin altını çizdi.
Kimyager, "Niçin Nobel ödüllü bir homeopat doktoru
yoktur? Neden homeopati doktorlarının bol bol atıfta
bulundukları araştırmaları normal bilimsel dergilerde
yayınlanmıyor? "diye sordu.
Dr. Mihaylov, homeopati ile bir beyin tümörünü nasıl iyileştirdiğini kanıtlayabileceğini ifade etti. Nikolay
Pirogov, Akademisyen Metodi Popov ve tıptaki diğer
büyük isimlerin homeopati doktorları olduğunu söyledi.
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TÜRKSOY Basın Ödülü Sahibi
Gazetecilerden BYEGM’ye Ziyaret
Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü, Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY temsilcileri ile 10 ülkeden
gelen 16 kişilik basın heyetini
ağırladı.
Türk kültürünün tanıtılma-

Heyet daha sonra BYEGM
Genel Müdürü Mehmet Akarca ile öğle yemeğinde bir araya
geldi. Genel Müdür Akarca burada yaptığı konuşmada, Türk
dünyasının yakınlaşması için
gösterdikleri gayretten dolayı

Ankara’ya geldiğini belirten
TÜRKSOY Genel Sekreter
Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş da, “Misafirlerimizi Türkiye
ve Türk kültürü hakkında olabildiğince fazla bilgilendirmek
istiyoruz. BYEGM de kültürü-

Kırcaali’den Manisa
Büyükşehir’e Ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda
Bulgaristan’ın Kırcaali Belediyesi’nin kardeş şehir olma talebinin
oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Kırcaali Belediyesi heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Ziyarette
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’in yazdığı iyi niyet mektubuna cevabı Genel
Sekreter Aytaç Yalçınkaya tarafından Belediye Başkan Yardımcısı
Mümin Ali’ye teslim edildi.
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümün Ali, Kırcaali Belediyesi Proje Yönetim Dairesi Başkanı Nadejda Tsvetkova, Manisa
Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı Mustafa Kader ve Balkan
Muhacirleri Dernek Başkanı Murat Yenigün ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. İlk olarak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ile bir araya gelen heyetle AB
hibe projeleriyle ilgili yapılabilecek ortak projeler görüşüldü. Heyet

sı ve zenginleştirilmesine
yönelik katkılarından dolayı
TÜRKSOY’un basın ödülüne layık gördüğü uluslararası basın
mensupları, BYEGM’yi ziyaret
etti. Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Başkurdistan

gazetecilere teşekkür ederek
“İstiklal Savaşı’nda ülkemize
şiirleri ile destek veren Mağcan
Cumabay’ın doğumunun 125.
yılında sizlerle birlikte olmak
çok anlamlı. Kendisini rahmet
ve minnetle anıyoruz. Bugün
burada sizi, yakın akrabalarımızı ağırlamaktan mutluluk

ve Bulgaristan’dan gelen misafirler BYEGM Basın, Kültür ve
Sanat Merkezi’nde açılan “Barışı Arayan Şehir Kudüs” fotoğraf
sergisini gezdi.

duyuyoruz.” dedi.
Basın mensuplarının, 2018
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’da
düzenlenen törenin ardından

müzün ve sanatımızın tanıtılmasında çok önemli bir işlev
yerine getiriyor. İş birliğimizi
arttırarak Türk dünyasının tüm
dünyada tanınması noktasında
büyük işlere imza atacağız.”
ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Purtaş, Zeytin Dalı
Harekatı’na da işaret ederek
“Türkiye’nin teröre karşı verdiği bu mücadele tüm bölgenin
istikrarı için önemli. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin kahramanlığı ve
Türk dünyasının destekleri ile
bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Mağcan
Cumabay’ın 100 sene önce
Anadolu’ya verdiği desteği,
bugün de sizler aktif şekilde
veriyorsunuz.” dedi.
Heyet, öğle yemeğinin ardından BYEGM Haber Dairesi’ni
ziyaret ederek kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyaret
sonunda basın mensuplarına,
BYEGM tarafından hazırlanan
ve Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin dezenformasyonu belgeleyerek gerçekleri ortaya koyan
“Tuzağa Düşme” adlı kitapçıklardan verildi.
Kırcaali Haber

daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy
ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç
Yalçınkaya’yı ziyaret etti.
Başkan Azis’in Selamlarını İletti
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in selamlarını ileten
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümün Ali, Kırcaali’nin
Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı yer olduğunu belirterek, “Bizim için Türkiye’nin neresi olursa olsun çok önemli. Manisa
ile de kardeş şehir olacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”
dedi.
Türklerin Nefes Aldığı Her Toprak Bizim İçin Önemli
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter
Aytaç Yalçınkaya, kardeş şehir olma kararının Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçtiğini hatırlatarak, “Hem kardeş
şehir olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hem de ortak proje geliştirerek AB hibesi alma yönünde yapılacak çalışmayla bağlarımızı
daha sıkı hale getirebilirsek çok daha iyi sağlıklı olacaktır” dedi.
Türklüğün, Türkiye sınırları ile hapsolmadığının bilincinde olan bir
belediye olduklarının altını çizen Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya,
“Dolayısıyla Türkün nefes aldığı her toprak bizim için çok önemli.
Elimizden gelen işbirliği içerisinde karşılıklı görüşerek daha iyi
noktalara geleceğimize inanıyorum. Bu bir iyi niyet göstergesidir.
Dışişleri Bakanlığının izni geçtikten sonra kardeş şehir protokolünü imzalamak için Başkan Beyi de burada görmekten mutluluk
duyarız. Bu işbirliğini geliştirmek, kardeş şehir olmak bizim için
gurur verici olacaktır” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis’in yazdığı iyi niyet mektubuna cevabı Genel Sekreter
Aytaç Yalçınkaya tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Mümin
Ali’ye teslim edildi.
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