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Kırcaali’de Ebru Sanatı Tanıtıldıı 
Akdeniz Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Grafik Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Şemset-
tin Ziya Dağlı, Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Eğitim ve 
Kültür Merkezi salonunda 5 
Mart 2018’de açtığı Ebru ser-
gisinin ardından 9 Mart’ta canlı 
Ebru gösterisi yaptı. Etkinliğe 
katılanlar arasında Filibe Baş-
konsolosluğu Muavin Konsolos 
Mehmet Akif Özyol da yer aldı. 
Etkinlik, Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosluğunun des-
teğiyle Ömer Lütfi Kültür Der-
neği tarafından düzenledi. Ebru 
sanatçısı, gösteriyi izlemeye 
gelen Kırcaalilerle sohbet ede-
rek, adlarını yazdığı ebru resim-
leri hediye etti. Onların arasın-
da Cebel (Şeyhcuma) Belediye 
Genel Sekreteri Hayriye Meh-
met ve Kırcaalili duvar resim 
sanatçısı Esin Salim de vardı. 
Doç. Dr. Şemsettin Ziya Dağlı, 
gösterinin yanı sıra Birleşmiş 
Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu (UNESCO) ta-
rafından İnsanlığın Somut Ol-
mayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne dahil edilen gelenek-

sel Türk sanatı Ebru sanatının 
tanıtımını da yaptı. Ebru gös-
terisi, tüm izleyiciler tarafından 
büyük ilgi gördü. 

Doç. Dr. Şemsettin Ziya Dağlı, 
Kırcaali Haber ile röportajında 
şunları ifade etti: “Dünya Ka-
dınlar Günü kutlamaları çerçe-
vesinde Filibe Başkonsolosluğu 
tarafından davetle geldim. Dört 

beş gündür soydaşlarla ve Bul-
gar halkıyla birlikte geleneksel 
sanatımız olan Ebruyu tanıtma-
ya çalışıyoruz. Bunun için bura-
dayız. Filibe’de Güzel Sanatlar 
Fakültesinde, Konsoloslukta, 
Trakart Kültür Merkezinde, gü-
zel sanat liselerinde gösterile-
rimiz oldu. İki tane sergi açtık. 
Birisi burada, diğeri Trakart 

Kültür Merkezi’nde. Burada ve 
Filibe’de Trakart Kültür Merke-
zinde açtığımız sergilerde 20’er 
eser yer aldı. Ayrıca Filibe Baş-
konsolosluğu Rezidansında 12 
eserden oluşan bir sergi açtık”. 

Ebru sanatçısı, Bulgaris-
tan ile ilgili şunları söyledi: 
“Bulgaristan’a ilk kez geliyorum. 
Yeşil, güzel, mütevazi, huzurlu 
bir ülke. Soğuk da değil. Hatta 
Filibe’de ben palmiye gördüm. 

Antalya’daki palmiyeyi ben bu-
rada gördüm, çok şaşırdım, 
burada da yetişiyor. Kırcaali’de 
güzel bir kültür merkeziniz var. 
Bunlar kültürü yaşatmak için gü-
zel şeyler, birlikte olmak için gü-
zel vesileler. Böylesine güzel bir 
kültür merkeziniz var, hem de iki 
katlı. Burada hanımlar, beyler, 
bence buraya gelmeye devam 
etmeli, kafede oturmamalı. Kül-
türel paylaşımlar olmalı. Türkiye 
çok yakın. Mesela Edirne, Trak-
ya Üniversitesi buraya çok ya-
kın. Söyleşi için oradan hocalar 
davet edilebilir”. 

Doç. Dr. Şemsettin Ziya Dağlı, 
Ebru sanatı ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Ebru, Orta Asya’da or-
taya çıkan Çağatay Türklerine 
kadar tarihlenen, 8.yüzyıldan iti-
baren yaşayan bir Türk sanatı. 
Tamamen bize özgü malzeme-
lerle, unsurlarla oluşturulan bir 
kağıt, kitap sanatı diyelim. Eski-
den kitapların ciltlerinde kullanı-
lan ebru, matbaanın da icadıyla 
tabii ki, kitap sanatları da ikinci 
plana çıktığı için günümüzde 
artık bir tablo gibi, bir minyatür 
gibi duvarlarımıza astığımız bir 
tezhip, bir resim gibi sanat hali-
ni almıştır. Ben ressamım, ama 
Ebru benim aşık olduğum bir 
sanat ve onu da devam ettiri-
yorum”. 

Resmiye MÜMÜN

Filibe’de Kadınlar Günü, Ebru Sanatıyla Kutlandı
D ünya  K ad ın la r  G ünü 

i ç i n  Tü r k i ye ’n i n  F i l i b e 
Başkonsolosluğu’nda Ebru sa-
natı etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin Filibe Başkonso-
losu Hüseyin Ergani’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen etkinliğe 
davet edilen Akdeniz Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Şemsettin Ziya Dağlı, Ebru sa-
natının tanıtımını yaptı. Başkon-
solos Ergani, etkinliğin açılış 
konuşmasında, “Kadınlar bizle-
rin annelerimiz, ablalarımız, kız 
kardeşlerimiz, kız çocuklarımız 
hayata güzellik katan toplumun 
temsilcileridir. Kadın olmadan 
herhalde bu dünya çok eksik 
kalırdı.” dedi.

Dünya kadınlarının en ciddi 
sorunu olan kadına yönelik şid-
det olaylarına da vurgu yapan 
Ergani, “Kadına şiddet uygu-
layan bir erkek güçlü bir erkek 
değildir. Zayıf bir erkektir.” şek-
linde konuştu.

Etkinliğe katılan Filibe Vali Yar-
dımcısı Evelina Apostolova da, 
“Başarılı her erkeğin arkasında 
mutlaka akıllı bir kadın durur. 
Aynı zamanda hayatta başarılı 
bir kadının arkasında, yaşamın 
zor anlarında onu anlayabilen, 
destek, değer veren bir erkek 
durur. Bu destek hem iş kadını 
hem de iyi anne olmamızı sağ-
lar.” ifadelerine yer verdi. Ebru 
sanatının geçmişi, felsefesi ve 

teknikleri hakkında bilgi veren 
akademisyen Dağlı da çalış-
malarında Doğu - Batı kültürleri 
arasında sanatsal sentezi irde-
lediğini vurgulayarak, “Dünyada 
oryantal sanatlara karşı büyük 
bir ilgi var. Picasso ve Miro gibi 
Batı sanatına damgasını vuran 
çok ünlü sanatçılar bile kendi-
lerine Doğu sanatında kimlik 
buldular.” dedi.AA
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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı, Büyükelçi 
Günay Efendiyeva’nın Kırcaali Haber Gazetesine Röportajı

- Sayın Günay Efendi-
yeva, Uluslararası Türk 
Kültür ve Miras Vakfı ne 
zaman kuruldu ve üye-
leri hangi ülkelerden 
oluşmaktadır?

Uluslararası Türk Kültür 
ve Mirası Vakfı̀ nın kuru-
luşu önerisi 3 Ekim 2009 
tarihinde Azerbaycan`ın 
Nahçıvan şehirinde dü-
zenlenen Türk dili Konu-
şan Devlet Başkanları̀ nın 
9. Zirvesi`nde Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev`in insiyatifi ile 
ileri sürülmüştür ve Ka-
zakistan, Kırgızistan ve 
Türkiye Cumhurbaşkan-
ları tarafından desteklen-
miştir. Bu karar 16 Eylül 
2010`da İstanbul`da dü-
zenlenen Türk dili Konu-
şan Devlet Başkanları̀ nın 
10. Zirvesi kapsamında 
onaylanmıştır. Vakfın Tü-
züğü 23 Ağustos 2012 
tarihinde Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkiye Cumhuriyet-
leri Cumhurbaşkanları 
tarafından Türk dili Ko-
nuşan Devletler İşbirliği 
Konseyi`nin (Türk Kene-
şi) Bişkek Zirvesi`nde im-
zalanmıştır. Türk dili Ko-
nuşan Devletler İşbirliği 
Konseyi`nin 11 Eylül 2015 
tarihinde yapılan Astana 
Zirve Toplantısı̀ nın kara-
rıyla Vakfın Başkanı gö-
revine atanmam üzerine 
Uluslararası Türk Kültür 
ve Mirası Vakfı faaliye-
tine başlamıştır. Vakfın 
Merkezi Bakü’de yerleş-
mektedir.

- Vakfın temel amaçları 
nedir? 

Türk Dünyası büyük bir 
mirasa sahiptir. Vakfın 
amacı bu zenginliği koru-
mak, gelecek kuşaklara 
aktarmaktır. Diğer taraf-
tan, ortak zengin tarih ve 
kültüre sahip olan Türk 
halklarını bir araya getir-
meyi, ya da şöyle söyle-
sek, onları birbirine daha 
da yakınlaştırmayı, aynı 
zamanda Türk Dünyası’na 
özgü mirası dünyaya ta-
nıtmayı hedefliyoruz. Bu 
amaçlara ulaşmaya yö-
nelik tarafımızdan birçok 
çalışmalar yapılmakta ve 
etkinlikler düzenlenmek-
tedir. Türk Dünyası`nın 
zengin edebiyatı, gele-
nekleri, tarihi, resmi, mü-
ziği, sanatı, tiyatrosu ile 
ilgili projeler hazırlanmak-
tadır. Bizim görevimiz bu 
tarihi misyonun üstesin-
den en yüksek düzeyde 
gelmektir.

Küreselleşmiş bir dö-
nemde, bölgesel çatış-
maların güçlendiği, terör 
olaylarında artışın müşa-
hede edildiği, toplu cina-
yetlerin yaşandığı süreçte 
halkların sahip oldukları 

milli-manevi değerlerini, 
zengin miras numunele-
rini korumak, gelecek ku-
şaklara aktarmak için ge-
rekli tedbirlerin görülmesi 
önemlidir. Bu uzun ve zor 

bir süreçte uluslararası 
teşkilatlar muhakkak bü-
yük sorumluluk taşımak-
tadır.

- Uluslararası Türk 
Kültür ve Miras Vakfı 
son aylarda ne gibi faa-
liyetlerde bulundu?

Uluslararası Türk Kül-
tür ve Mirası Vakfı`nın 
genç bir kurum olmasına 
rağmen Vakıf, Türk halk-
larının tarihi ve kültürel 
mirasının korunması ve 
geliştirilmesi üzere farklı 
ülkelerde geçirilen ulus-
lararası konferanslarda, 
forumlarda, seminerler-
de ve sempozyumlarda 
temsil edildi. Bu hususta 
Türk Dünyası’nın tarihi ve 
kültürel anıtlarını, gele-
neksel sanat örneklerini, 
somut ve somut olmayan 
kültürel mirasını bir bütün 
olarak korumayı hedefle-
yen önemli projeler hazır-
lanmakta ve uygulanmak-
tadır. 

Bu yakınlarda Vakıf 
tarafından Bakü`de dü-
zenlenen “Kültürlerarası 
Diyaloğun Gelişmesi: İn-
san Güvenliği, Barış ve 
Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Yeni Olanaklar” slo-
ganıyla geçirilen 4. Dün-
ya Kültürlerarası Diyalog 
Forumu kapsamında “Kül-
türlerin ve medeniyetlerin 
kavşağındaki Türk mira-
sı” mevzusunda büyük 
boyutlu yuvarlak masa 
toplantısı düzenlemiştir. 
Artık 4. Kez geçirilen Fo-
rum dünya çapında nü-
fuslu birçok uluslararası 
kuruluş tarafından destek-
lenmektedir. Böyle önem-
li bir platform üzerinde ilk 

defa olarak özellikle Türk 
Dünyası’na adanmış top-
lantı düzenlendi. Etkinlikte 
uluslararası kuruluşların 
başkanları ve temsilcile-
ri, farklı ülkelerden birçok 

akademisyen bir araya 
geldi. Toplantının amacı 
Türk dili konuşan halkla-
rın dini çeşitliliğini, kültü-
rel zenginliğini, tarihsel 
mirasını takdim etmek ve 
Türk Dünyası̀ nın kültürle-
rarası diyalogdaki rolünü, 
dünyaya verdiyi katkını 
katılımcılara aktarmaktı. 
Vakıf tarafından düzenle-
nen toplantı Türk Dünyası 
kurumlarının başkanları 
tarafından desteklendi. 

Vakıf ayrıca, farklı ül-

kelerin halklarıyla Türk 
Dünyası arasında bağ-
lantılar sağlamaya çalış-
makta ve bu yönde bir 
sıra uluslararası etkinlik-
ler düzenlemektedir. Me-
sela, Latin Amerika ülke-
lerine son seyahatimden 
bahsetmek isterdim. Bu 
coğrafide olan insanlar 
Türk dili konuşan halklar 
ile birçok açıdan birbi-

rine benziyorlar, ancak 
birbirlerinden yeterince 
bilgisi yok. Bu nedenle, 
yapılan etkinliklerle sahip 
olduğumuz kültürü Latın 
Amerika`da tanıttığımız 
zaman Türk dili konuşan 
halkların değerlerine du-
yulan ilgiyi daha da art-
mış olduğunu gözlemle-
dik. Seyahat çerçevesin-
de başkent Brezilya`da 
“Latin Amerika`da Türk 
Dünyası’nın tanıtımı” pro-
jemiz, Brezilya Federal 
Kongresi Senatosunun, 
Brezilya`daki Vakfın Üye 
Devletlerinin Büyükelçi-
liklerin ve TÜRKSOY’un 
desteği ile Vakıfla ortak-
laşa gerçekleştirilmiş-
tir. Proje çerçevesinde, 
Türk Dünyası ve Latin 
Amerika`nın kültür, tarih 
ve geleneklerini içeren 
fotoğraf sergisi düzen-
lenmişt ir. Brezi lya`da 
gerçekleştirilen Global 
Marka Forumunda, Ulus-
lararası Türk Kültür ve 
Miras Vakfı’nın desteğiy-
le düzenlenen köşede 
Vakfın üye ülkelerinden 
olan Azerbaycan, Ka-
zakistan ve Türkiye’nin 
kültür, sanat, tarih ve 
geleneklerini yansıtan 
posta pulları sergilenmiş-
tir. Aynı zamanda, Va-
kıf, Arjantin`in Belqrano 
Üniversitesi`nde “Latin 
Amerika ve Türk Dünya-
sı Kültürleri Kavşağı̀ nda” 
isimli bilimsel seminerde 
temsil olunmuştur. Bu ve-
sileyle, Türk Dünyasına 
ait gelenekleri farkı kıtada 
tanıtmak fırsatımız oldu. 

Bununla bizler dünyala-
rımız, kültürlerimiz ara-
sındaki farklılıklarımızla 
benzediğimizi kanıtladık.

Vakıf tarafından ger-
çekleştirilen diğer önem-
li projelerden biri Büyük 
İpek Yolu konusunu içe-
rir. Projenin amacı Büyük 
İpek Yolu`nun kurulmasın-
da Türk dili konuşan halk-
ların rolünü, İpek Yolu`nun 

onlar için taşıdığı önemi-
ni ve bu ülkeler arasında 
sağlanan ekonomik, ticari 
ve kültürel yakınlaşmanın 
faydalarını incelemektir. 
Var olduğu dönemde Bü-
yük İpek Yolu üzerinden 
geçtiği Türk dili konuşan 
ülkelerin gelişiminde bü-
yük bir katkıda bulunmuş, 
onlar arasında mevcut si-
yasi, ekonomik, ticari ve 
kültürel ilişkilerin güçlen-
mesini sağlamıştır. 

Türk dili konuşan halk-
ların ortak tarihsel ve kül-
türel mirasını koruma ve 
geliştirme amaçlı proje-
lerimiz arasında “Köroğlu 
- Türk Dünyasının kahra-
manı” isimli projeden de 
bahsetmek isterdim. Türk 
Dünyası kültürünün ayrıl-
maz bir parçası olan “Kö-
roğlu” Destanı’nın birçok 
versiyonu Türk dili konu-
şan ülkelerin folklorunda 
yayımlanmıştır. Destanın 
Türk Dünyası edebiya-
tında büyük önemini göz 
önünde bulundurarak, 
onun dünyaya tanıtılması 
için Vakfımız bu projenin 
gerçekleştir i lmesi yö -
nünde çalışmaları baş-
latmıştır. Proje “Köroğlu” 
Destanı’nın Türk Dünyası 
edebiyatında büyük etki-
sini ve Türk halklarının or-
tak kültürünün mükemmel 
bir örneği olduğunu gös-
terme amacı taşımaktadır. 

Bunlarla yanı sıra, Vakıf 
Türk Dünyası̀ na ait tanın-
mış şahsiyetlerin, tarihteki 
büyük insanların biyogra-
fisinin ve yaratıcılığının 
araştırılmasına ve anılma-

sına yönelik işlere önem 
verir. Bu açıdan Vakıf Yu-
suf Balasakunlu, Nizami 
Gencevi, Yunus Emre, 
Mehemmed Fuzuli, Abay 
Kunanbayev, Cengiz Ayt-
matov ve diğer dehaların 
eserlerinin dünya çapında 
tanıtılması yönünde prog-
ramlar organize etmekte 
ve bu yönde uluslararası 
kurumlarla işbirliyi yap-

maktadır. Mesela, Vakıf 
Azerbaycan Milli Kütüp-
hanesi, TÜRKSOY ve 
Ahmet Yasevi Universi-
tesi ile beraber Hoca Ah-
met Yasevi`nin vefatının 
850. yıldönümüne adan-
mış Uluslararası Bilimsel 
Konferans teşkil etmiştir. 
Veya Vakfın TÜRKSOY`la 
birlikte gerçekleştirdiği di-
ğer bir proje de 2017 yı-
lında Türkiye`nin başkenti 
Ankara`da Azerbaycan 
şiir tarihinde güzellik ve 
sevgi şairi olarak tanı-
nan Molla Panah Vakıf ı̀n 
300. yıldönümü için açılış 
etkinliğinin düzenlenmesi 
olmuştur. 

Diğer taraf tan, Vak-
fın Başkanı olarak Türk 
Keneşi`nin davetiyle tem-
muzda Genç Diplomatlar 
4. Eğitim Programı çer-
çevesinde Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te Diplo-
matik Akademi’de genç 
diplomatlar için organize 
edilmiş seminere katıla-
rak, her bir Türk dili ko-
nuşan devletin benzer ve 
farklı gelenekleri, sanatı, 
bayramları konusunda 
mühazere okudum.

Vakıf, TürkPA`yla birlikte 
Bakü`de Türk dili konuşan 
devletlerin 25. yıldönümü-
ne adanmış Türk halkları-
nın kültür mirasının geliş-
tirilmesinde Türk Dünyası 
ülkelerinin işbirliğinin öne-
minine dayanan uluslara-
rası konferans düzenledi. 
Ayrıca, Vakıf tarafından 
Azerbaycan Cumhuriye-
ti Parlamentosu`nun bi-
nasında - Milli Meclis`in 
tarihinde ilk kez Türk 
Dünyası̀ nda farklı özellik-
leri ve değerleri konu alan 
fuar açıldı.

Vakfın gelecek sene 
için de planladığı bir çok 
önemli etkinlikleri vardır. 
Bunların sırasına Türk 
Dünyası’nın büyük şairi 
Hüseyin Cavid`in 135. 
yıldönümü kutlamasının 
Türkiye ve diğer ülkeler-
de geçirilmesi dahildir. 
Aynı zamanda, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu ile işbirli-
ği çerçevesinde Hüseyin 
Cavid’in “İblis” oyununun 
İstanbul’da sahneleştiril-
mesi bekleniliyor. Önü-
müzdeki yılda gerçek-
leşmesi beklenen diğer 
etkinlikler arasında Türk 
kültür zenginliğini bütün 
dünyaya tanıtan Kırgız ya-
zarı Cengiz Aytmatov`un 
90. yıldönümü kutlaması 
kapsamında büyük bir 
programın düzenlenmesi 
ve eserlerinin tiyatroda 
sahneleştirilmesi plan-
lanmıştır. 

Ayr ıca,  Vakı f  Türk 

Günay Efendiyeva

Devamı sayfa 3’te
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Dünyası’nın ortak tarihi-
ne ve mirasına ait çeşitli 
kitapların yayınlanması-
nı, sergilerin düzenlen-
mesini, bilim adamları 
ve uzmanların katılımı ile 
konferans ve seminerle-
rin yapılması üzere çalış-
malar yürütmektedir.
Vakfı en çok endişelen-

diren önemli konulardan 
biri de Türk Dünyası’nda 
yok edilmekte ve yı-
kılmakta olan mirasın 
araştırılması ve korun-
masıdır ve bu Vakfın fa-
aliyetinde ayrıca önem 
taşımaktadır. Bu ba-
kımdan, Ermenistan`ın 
Azerbaycan ı̀n Dağlık Ka-
rabağ ve onun etrafında 
yedi bölgenin işgal sonu-
cu Azerbaycan ı̀n birçok 
tarihi anıtlarının, kültürel 
miras örneklerinin yerle 
bir edilmesi ve ya sahte-
karlıkla benimsenilmesi 
yalnız Azerbaycan ı̀n de-
ğil, tüm Türk Dünyası’nın 
mirasına vurulmuş feci 
bir darbedir. Bununla 
ilgili, Vakfın desteğiy-
le “Azerbaycan`ın işgal 
altında bulunan toprak-
larındaki tarih ve kültür 
anıtlarına vurulan zarar” 
isimli kitabının hazırlan-
masını dikkatinize sun-
mak isterim. Bununla 
birlikte, son zamanlar 
dünyada artan saldırıla-
rın tüm Türk Dünyasına 
verdiyi olumsuz etkisinin 

ve bunun sonucunda dar-
belenmiş müze, tarihi, 
kültürel ve dini anıtları da 
dahil olmak üzere İslam 
abidelerinin, ünlü mima-
ri ve arkeolojik alanların 
araştırılması yönünde 
Vakıf tarafından yoğun 
çalışmalar görülmektedir.
- Kurucu üye ülkeler 

yanı sıra başka ülkeler-
den de üye kabul edili-
yor mu? 
Bilindiği üzere, Türk dili 

konuşan halklar dünyanın 
ayrı-ayrı ülkelerinde ya-
şamaktadır. Farklı dinlere 
mensup olan, farklı böl-
gelere dağılmış Türk dili 
konuşan halkların kendi 
kültürlerini unutmama-
sına, geleneklerini koru-
masına, tarihlerine saygı 
duymasına ve bunları bü-
yüyen evlatlarına aktar-
masına önem veriyoruz. 
Ve bu yönde hem ülkeler, 
hem de uluslararası ku-
rumlarla, işbirliğine her 
zaman açığız. Tabii ki, 
başvuru yapıldığı halde 
üye devletlerin onayıyla 
yeni ülkeler Vakfa katıla 
bilerler. 
Daha önce de belirtti-

ğim gibi, Vakıf daha yeni 
adımlar atmaya başladığı 
için uluslararası düzey-
de işbirliği imkanlarının 
kurulması yönünde aktif 
çalışmalar yapmaktadır. 
Mesela, bu sene İslam 
İşbirliği Teşkilatı̀ nın kül-
tür kurumu olan İRCİCA 
ile Vakıf arasında Muta-

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı 
Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva’nın 
Kırcaali Haber Gazetesine Röportajı

bakat Zaptı imzalanmış 
ve ortak projelerin ger-
çekleştirilmesi yönünde 
anlaşmaya varılmış, bu-
nunla aramızdaki bağ-
lantıları güçlendirilmiştir. 
Aynı amaca hizmet eden 
kurumlarla işbirliği, or-
taklıkların kurulması Va-
kıf için büyük önem ta-
şımaktadır. Bu vasıtayla 
gerçekleştirilecek proje 
ve programlar Türk Dün-
yasını kültür ve mirasının 
korunması, dünya çapın-
da tanıtılması için daha 
verimli ortam oluştura-
caktır.
Birçok kurum ve va-

kıflardan işbirliğine dair 
teklifler aldık ve bu tek-
lif leri değerlendirmeyi 
düşünüyoruz. Bu plan-
ların gerçekleştirilmesi 
yönünde artık çalışmalar 
başlanmıştır. Bahsettiğim 
Brezilya ve Arjantin`e se-
yahatim zamanı bir sıra 
yerel yetkililerle toplan-
tılar yapıldı ve bu çerçe-
vede Avrupa, Asya ve 
Kuzey Afrika ülkeleri ile 
işbirliğine benzer Vakıf 
ile Latin Amerika arasın-
da işbirliğinin sağlanması 
üzere ortak iş planı hazır-
landı. 
- Son olarak Kırcaali 

Haber okuyucularına 
ne söylemek isterdiniz?
Altay’dan Balkanlara 

kadar Türk dili konuşan 
halklar farklı dallara ayrı-
lan ağacın tek bir köküne 
aittirler. Bu ortak kökenli 

kardeş halkları bir araya 
gelip sahip oldukları zen-
gin Türk mirasının, kültü-
rünün, tarihinin, edebiya-
tının, sanatının, müziğinin 
ve geleneklerinin koruya-
rak gelecek nesillere ak-
tarılması yönünde birliğin 
sağlanması şarttır.
Bu birliğin güçlü ve de-

vamlı olması için köken-
lerine bağlı uluslar omuz 
omuza vermelidir. Sağlık-
lı bir toplum için Türk dili 
konuşan halklar ilk önce 
kendi tarihine ve kültürü-
ne saygı göstermeli, on-
lara sahip çıkmalılar. Ulu-
sal-ahlaki değerlerimizin 
yaşatılması, dünyaya ta-
nıtılması ve gelecek ne-
sillere devredilmesi için 
hep beraber çaba gös-
termeliğiz. Küreselleşme 
döneminde geleneklerin 
yok olma tehdidi ile yüz-
leştiğini dikkate alarak, 
kültürümüzü korumalı ve 
muhafaza etmeliyiz. Aynı 
zamanda, yıkım tehlikesi 
altında bulunan kültürel 
anıtları araştırmalı ve gö-
zetlemeliyiz. Her birimiz 
bunu başarabilir, daha 
fazla iletişim kurabilir, 
birbirimizi daha iyi anla-
yabilir ve el-ele vererek 
sorunlarımızı çözmek 
için birlikte mücadele et-
meliyiz.
Kırcaali Haber okuyucu-

larına sevgilerimi bildirir, 
gazete yönetimine ve tüm 
çalışanlarına başarılar di-
liyorum.

2. sayfadan devam

Mestanlı’dan Avcılar Belediye Meclisine Anlamlı Ziyaret
Mestanlı Belediyesi, 

İstanbul Avcılar Bele-
diye Mecl is ine Naim 
Süleymanoğlu’nun adının 
yaşatılmasından dolayı 
teşekkür ziyareti gerçek-
leştirdi. 18 Kasım 2017 
tarihinde hayatını kaybe-
den olimpiyat şampiyo-
nu, milli haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu’nun adı Av-
cılar Belediyesi tarafından 
Avcılar Hükmet konağının 
yanında bulunan parka 
verilmişti. Ayrıca Avcılar 
Belediyesi, Naim Süley-
manoğlu için Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde, Süley-
manoğlu ailesiyle birlikte 
anma ve taziye programı 
gerçekleştirmişti. Mes-
tanlı Belediyesi, Naim 
Süleymanoğlu’nun ismi-
nin yaşatılmasından do-
layı Avcılar Belediyesi’ne 
şükranlarını sundu.

Avcılar Belediye Meclisi 
Mart Ayı toplantısına ka-
tılarak Meclisin misafiri 

olan Bulgaristan Mestanlı 
Belediyesi Yöneticileri, 
Bulgaristan Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Partisi 
Yöneticileri güzel anların 
yaşanmasına sebep ol-
dular. Mestanlı Belediye 
Meclis Başkanı Ömer 
Hüseyin, Avcılar Belediye 

Başkanı Dr. Handan Top-
rak Benli’ye plaket verdi. 
Aynı zamanda Mestanlı 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Aliye İbrahim, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Partisi Türkiye ile İliş-
kilerden Sorumlu MYK 
üyesi Erdinç Hayrullah, 

Bulgaristan Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Partisi 
İstanbul Temsilcisi Fahri 
Vatansever ve Mestanlılı 
birçok misafir hazır bulun-
du. Avcılar Belediyesi’nin 
sergilemiş olduğu misafir-
perverlikten çok memnun 
kaldıklarını ifade eden 

Mestanlı Belediyesi Mec-
lis Başkanı, “Avcılar Bele-
diyesi ve Başkan Toprak’a 
çok teşekkür ediyoruz. İki 
Belediye arasındaki güzel 
ilişkilerin devam etmesini 
diliyoruz. Naim Süleyma-
noğlu adının Avcılar’da 
yaşayacak olması bizi çok 
mutlu etti. Emeği geçenle-
re şükranlarımızı sunuyo-
ruz.” dedi.

Z iyaret ten duyduğu 
mutluluğu dile getiren 
Avcılar Belediye Baş-
kanı Dr. Handan Toprak 
Benli şunları ifade etti, “’ 
Avcılarlı bir hemşerimiz 
olan Süleymanoğlu, ül-
kemizi dünyada onurla 
temsil etmiş, çok büyük 
başarılara imza atmıştır. 

Ülkemiz olarak yeni za-
ferlere imza atmak için 
Avcılar’da yaşayan genç-
lerin ve çocukların başa-
rıları için desteğe hazır 
durumdayız. Avcılar’da 
gençlerimizi kötü alış-
kanlıklardan korumak için 
sportif faaliyetlerden fay-
dalanıyoruz ve bu konuyu 
geleceğimiz için milli bir 
mesele olarak görmekte-
yiz. Ortak değerimiz olan 
Milli Gururumuz Naim 
Süleymanoğlu’nun adını 
ve anısını layıkıyla yaşa-
tacağımız inancıyla nazik, 
ziyaretleri ve değerli hedi-
yeleri için Bulgaristan’dan 
gelen soydaşlarımıza te-
şekkür ediyoruz.”

             Kırcaali Haber

Mleçino köyünün 
su sorunu çözüldü

Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyü-
nün sakinleri artık su temini ile ilgili sorun yaşamı-
yor. İçme suyu yetersizliğinden dolayı Beli Brezi 
Turistik Kompleksindeki bir pompa istasyonu ile 
“Vardar” adlı yerden ikinci bir su temini sağlandı. 
Tüm abonelerin, artık Ardino Su ve Kanalizasyon 
Şirketi tarafından yürütülen su ve kanalizasyon 
hizmetlerine ücretsiz erişimi sağlamış oldu. 

Ardino Su ve Kanalizasyon (ViK) Şirketi Yöne-
ticisi Müh. Vladimir Atanasov, “Eski su sayaçla-
rının hepsi Ardino ViK tarafından yenileriyle de-
ğiştirildi. Şimdiye kadar imzalanan sözleşmeler 
100 civarındadır. Bir kübik su için aboneler katma 

değer vergisi dahil 1, 75 leva ödeyecekler” diye 
belirtti. 

Ardino VİK Şirketi, ilçe merkezi Ardino, Byal İz-
vor (Akpınar), Padina (Makmulu), Jultuşa (Sarı-
kız), Enyovçe, Sedlartsi (Eskiler), Gorno Prahovo 
(Tosçalı), Yabılkovets (Elmalı), Brezen (Hallaçde-
re), Başevo (Hallar) köylerine hizmet vermekte-
dir. Şirketin belediye sınırları içindeki Ahryansko 
(Ercek), Tırnoslivka (Türkerecek), Svetulka (Çan-
gallı), Çubrika (Dallıca), Bogatino (Çorbacılar), 
Borovitsa (Çamdere), Dolno Prahovo (Amatlar), 
Çernigovo (Karamusollar)ve diğer yerleşim yer-
lerine de hizmet vermesi bekleniyor. 

2017’de Ardino Belediyesi’nin bir projesi kap-
samında Mleçino köyünün içme suyu şebekesi 
yenilenmişti. Eskiyen eternit borular plastik bo-
rularla yenilenmişti. 

Köyün su boru hattı geçen asrın 60’lı yıllarının 
başında inşa edilmiştir ve içme suyu “Vardar” adlı 
yerden temin ediliyor. Özellikle yaz aylarında ye-
rel su kaynaklarının debisi oldukça düştüğünden 
dolayı su rejimine giriliyordu.
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2017’nin ilk yarısında araştırılan suçlardan 
kaynaklanan zarar 24 milyon levaya yakın

Yüksek Yargı Kurulu 
(VSS) internet sitesinde 
yayınlanan suçla müca-
dele için birleştirilmiş bil-
gi sistemi verilerine göre 
2017 yılının ilk yarısında 
ülke genelindeki tüm sav-
cılıklar tarafından araştı-
rılan suçlardan kaynak-
lanan hasar yaklaşık 24 
milyon leva idi. Onlardan 
yaklaşık 38 bin leva iade 
edildi, neredeyse 4 bin 
leva ise teminat altında. 

Verilere ilişkin bilgilerin 
ulusal soruşturma servisi, 
ülkedeki bölge savcılıkla-
rı, Sofya Şehir Savcılığı 
ve Özel Savcılıktan elde 
edildiği belir tildi. Bek-
lendiği gibi en çok zarar, 
vergi, mali ve sigorta sis-
temleri ve mal varlığına 
karşı işlenen suçlardan 
gelmiştir. 

Bel i r t i len dönemde, 
bekleyen toplam davanın 
sayısı 3857 idi. Onların 
arasında en çok 822 ol-
mak üzere mülkiyete karşı 
işlenen suçlardır. Onların 
ardından kişiye karşı işle-
nen 709 suç ve 701 mali 
ve vergi suçları gelmek-

tedir. Barış ve insanlığa 
karşı işlenen suçlarla ilgili 
soruşturma 1, savaş suç-
ları ve cumhuriyet düzeni-
ne karşı işlenen suçlarla 
ilgili soruşturmalar ise 2’er 
olmak üzere en az sayı-
dadır. 

Aynı dönemde bulunu-
lan yeni suç duyuruları 
1625’tir. Burada kişiye 
karşı işlenen suçlarla ilgili 
soruşturmalar birinci sıra-

da. Onların ardından mal 
varlığına karşı işlenen 
suçlarla ilgili soruşturma-
lar, ekonomik suçlar ve 
vergi suçları ile ilgili so-
ruşturmalar gelmektedir. 
Bu dönemde barış ve in-
sanlığa karşı suçların yanı 
sıra savaş suçlarıyla ilgili 
soruşturma başlatılmadı.

Toplam 646 soruşturma 
davayla sonuçlandı. 432 
soruşturma sonlandırıldı. 

Başka bir sebepten dolayı 
sonlandırılan soruşturma-
lar 474, 345 soruşturma 
durduruldu, başka bir se-
bepten dolayı durdurulan 
soruşturmalar 284, şüp-
helilerin başka bir yetkili 
makama sevk edildiği so-

ruşturmalar ise 74’tür. 
İçişleri Bakanlığı, dört 

ev hırsızlığından birini 
meydana çıkarıyor

İçişleri Bakanlığı 2017 
yılı Faaliyet Raporuna 
göre 5160 suç faili kayde-
dildi. Toplam 104 237 suç 
kayıt edildi, onlardan sa-
dece 47 373'ü veya yüzde 
45'i açığa kavuşturuldu. 

İçişleri Bakanlığı, geçen 
yıl telefon dolandırıcılığı 
vakalarının 2016'ya kıyas-
la yüzde 8 daha az olma-
sıyla övünüyor. 2017'de 
bu kit lesel suçlardan 
198'i, ya da kayıtlı olanla-
rın yüzde 15'inden fazlası 
açığa kavuşturuldu. Bu 
suç faaliyeti sonucunda 
suçluların kazancı büyük-
tür – vatandaşlar sadece 
bir yılda yaklaşık 5 mil-
yon leva dolandırılmıştır. 
Yakınlarda İçişleri Bakanı 
Valentin Radev, elekt-
rik faturalarının üzerine 
kırmızı renkte “Telefonla 

para istiyorlarsa dur, bu 
bir aldatmaca "yazılması 
konusunda anlaşmaya 
varılmakla övündü. 

Açığa kavuşturulan 
hırsızlık vakaları geçen 
yıla ait verilere göre hala 
düşük oranda olmaya 
devam ediyor. Yüzde 7 
azalmasına rağmen bu tür 
vakaların açığa kavuştu-
rulma seviyesi her yıl ol-
duğu gibi hala yüzde 33 
olmak üzere düşük oran-
da olmaya devam ediyor. 

Ev soygunlarında durum 
daha da kötü, çünkü dört 
soygunun sadece bir ta-
nesi açığa kavuşturuluyor. 
Soygunlarda önceki dö-
nemlerden birikmiş açığa 
kavuşturulmamış pek çok 
vaka vardır.

M V R i s t a t i s t i k l e r i , 
2016'ya kıyasla araba 
hırsızlığının yüzde 27 
oranında düştüğünü gös-
teriyor.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Katar, daha da 
iddialı bir işbirliği hedefliyor

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in daveti üzerine 
Bulgaristan’a ziyaret-
te bulunan Katar Emiri 
Şeyh Tamim bin Hamad 
el-Tani ile yaptığı görüş-

mede Başbakan Boyko 
Borisov, “Umarım, çok 
daha iddialı hedefler be-
lirleme zamanı gelmiştir” 
diye kaydetti. 
Katar Emiri, ikili iş kon-

seyine katılacak 60'dan 
fazla şirketin temsilcisi-
nin bulunduğu bir heyetle 
Bulgaristan'a geldi.
Başbakanlık konutun-

da düzenlenen resmi bir 
törenle Bulgaristan ve 
Katar arasındaki işbirliği-
nin derinleşmesi, her iki 

ülkedeki yatırım, iş dün-
yası ve akademik çevre-
ler arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda 
iki ülke arasında enerji, 
kültür ve spor alanında ve 

iki ülkedeki üniversiteler 
arasında Mutabakat Zaptı 
imzalandı.
Başbakan Borisov, Qa-

tar Airways Şirketi’nin 
Sofya ile dünyanın farklı 
şehirleri arasında uçuşlar 
gerçekleştirmesinin yanı 
sıra birkaç başarılı iş an-
laşmasını kastederek, 
Bulgaristan ile Katar ara-
sındaki dostane ilişkile-
rin artık olumlu bir sonuç 
verdiğini söyledi. 
Başbakan, ”Umarım, 

daha iddialı hedefler koy-
mamızın zamanı gelmiş-
tir. İyi bir şey başlatmamı-
zı umuyorum” dedi. 
Katar Emiri, Borisov’a 

şöyle karşılık verdi: ”Ulu-
sal bayramınızı 
kutluyoruz ve size 
esenlik ve refah 
diliyoruz. Avrupa 
Birliği (AB) Kon-
seyi Başkanlığı 
göz önüne alın-
dığında bu, Bul-
garistan için çok 
önemli bir yıl. 
Başkanlığınızın 
başarılı olacağın-
dan eminiz”. 
Ka t a r  Em i r i , 

Bulgaristan Baş-
bakanı ile dost 

odluklarını ve bu yüzden 
artık çok konuşmaya de-
ğil, çok çalışmaya ihtiyaç 
duyulduğuna dair anlaş-
tıklarını ifade etti. 
Şeyh Tamim bin Hamad 

el-Tani, “Bu nedenle daha 
yakın ilişkilere doğru bir-
kaç adım üzerinde anlaş-
maya vardık. Bu vesileyle 
dostumu mümkün olan 
en kısa sürede Katar'ı zi-
yaret etmeye davet etmek 
isterim” dedi. 
             Kırcaali Haber

Eğitim Bakanlığı, eğitimin geliştirilmesi 
için 13 ulusal program hazırladı

Eğitim ve Bilim Bakan-
lığından verilen bilgiye 
göre bakanlık 2018 yılın-
da eğitimin geliştirilmesi 
için 13 ulusal taslak prog-
ram hazırladı. 

Taslak programlar ara-
sında “Her Çocuk İçin 
El Ele”, “Her Öğrenciye 
Yardım” ,”Okul Öncesi 
ve Okul Eğitimi Kurum-
larındaki Personelin İç 
Yapısını Optimize Etme” 
başlıklarını taşıyan yeni 
üç program var.

2018'de okul öncesi eği-
timin ve okul eğitiminin fi-
nanse edilmesi için yakla-
şık 64 milyon leva tahsis 
edilmesi öngörülüyor. 

Her Çocuk İçin El Ele 
Programı’nın bütçesi 450 
000 leva. Bu program, 
tüm çocukların anaokulu 
ve okula gitmesinin ve 
okuldan erken ayrılmala-
rının önlenmesine yönelik 
çalışan ekipleri destekle-
yecek.

Her Öğrenciye Yardım 
Programı’nın bütçesi 2 
milyon leva. Fonlar, öğ-
renme güçlüğü çeken 
öğrencilerle çalışan öğ-
retmen maaşları için tah-
sis edilmektedir. 

Okul Öncesi ve Okul 
Eğitimi Kurumlarındaki 
Personelin İç Yapısını Op-
timize Etme Programı’nın 
bütçesi 28 milyon leva. 
Anaokulları ve okullarda 
görevli personelin yapı-
sının optimize edilmesi 

durumunda tazminat öde-
nekleri sağlamaktadır. 

Modern Bir Eğitim Orta-
mı Sağlama Programı’nın 
kapsamı genişliyor. 9.23 
milyon levalık bir bütçe-
ye sahip olan program 
üzerinden üç yeni modül 
geliştirildi. Müze ziyaret-
leri için 100 000 leva sağ-

lanmaktadır. Bilgi verici 
kitaplar, ders kitapları ve 
okul setleri için projele-
rin değerlendirilmesi ve 
onaylanması için 1,7 mil-
yon leva ve sırt çantaları-
nı hafifletmek için öğren-
cilerin ders kitaplarını ve 
yardımcı ders kitaplarının 
konulacağı okul dolapla-
rının sağlanması için 2,9 
milyon leva öngörülmek-
tedir. 

Şimdiye kadar yürütülen 
10 ulusal program için 
kaynak sağlanmaya de-
vam edilecektir. Onların 
arasında “Ulusal Stan-
dartlı Dış Değerlendirme 
Sistemi”, "Okul Olimpi-

yatları ve Müsabakalar", 
"Okul Öncesi Eğit im 
Sisteminin Geliştirilme-
si”, “Bilişim Teknolojileri 
Sektöründe Kariyer İçin 
Eğitim”, “Okul Öncesi ve 
Okul Eğitimi Sisteminde 
Bilişim ve İletişim Tekno-
lojileri (BİT) ",” Mesleki 
Yeterlilik ","Okulda Eri-

şebilir Bir Mimari Çevre 
ve Güvenlik Oluşturma 
", “Yurt Dışında Ana Dili 
ve Kültür” ve "Boş Zama-
nı Değerlendirme” adlı 
programlar bulunuyor. 
Ulusal programlar çer-

çevesinde sağlanan 
kaynaklarla modern bilgi 
ve iletişim teknolojilerle 
yenilikçi eğitim yöntem-
leri uygulanacak. Ayrıca 
laboratuvar ekipmanları 
alımı, mesleki eğitimin 
modernizasyonu ve öğ-
renciler için tam günlük 
eğitim sağlama olanak-
ları için de kaynak öngö-
rülmektedir. 
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Bulgaristan, dünyada en hızlı büyüyen 
emlak pazarları arasında ilk 10’da
Danışmanlık hizme-

ti sunan Knight Frank 
Şirketi’nin verilerine 
göre Bulgaristan, 2017 
yılının son üç ayında 
konut fiyatlarındaki artış 
bakımından dünyanın 
59 konut pazarı arasın-
da dokuzuncu sırada 
yer aldı.
Ancak şirket, Avrupa 

Birliği (AB) İstatistik 
Ofisi’nin (Eurostat) 2017 
yılının üçüncü çeyreği-
ne ait Bulgaristan için 
verilerini kullanmıştır. 
Eurostat'ın Ekim-Aralık 
2017 dönemine ilişkin 
konut fiyat endeksi 7 
Nisan'da açıklanacak.
U l u s a l  İ s t a t i s t i k 

Enstitüsü'nden (NSI) 
elde edilen verilerde 
2017 yılının üçüncü 
çeyreğine ait ve Eu-
rostat verileriyle çakış-
maktadır. NSİ’nin son 
çeyreğine ilişkin konut 
fiyat endeksi 30 Mart'ta 
yayınlanacak.
Bulgaristan'da emlak 

fiyatlarının yıllık artış 
oranı bu dönemde yüz-

de 9'a ulaştı. İstatistikle-
re göre önceki çeyreğe 
kıyasla artış yüzde 2, 
2 oldu. Bu bizi en hız-

lı büyüyen pazarların 
bulunduğu şirket sıra-
lamasındaki "kırmızı" 
alanına yerleştirir.
Birinci sırada Global 

Property Guide çevrimi-
çi emlak portalı sırala-
masında birkaç çeyrek 

boyunca en üst sırada 
yer alan, yıllık yüzde 
15'lik bir artış, ancak 
çeyrekte yüzde 0,5'lik 

bir düşüş kaydeden İz-
landa bulunuyor. 
Sırasıyla yüzde 13, 7 

ve yüzde 2, 6 artışlar-
la ikinci sırada Hong 
Kong, sırasıyla yüzde 
12, 3 ve yüzde 1,6 artış-
larla Çek Cumhuriyeti 

üçüncü sırada yer aldı. 
İlk on ülke arasında 

daha İrlanda, Türkiye, 
Sırbistan, sıralamaya ilk 

kez danışmanlık şirketi 
tarafından dahil edilen 
Macaristan, Letonya ve 
onuncu yerde Kanada 
yer aldı. 
Knight Frank Şirketi’ne 

göre Ukrayna, yıllık 
yüzde 5,1’lik fiyat düşü-

şü ve geçen yılın son 
çeyreğine ilişkin yüzde 
1, 3’lük fiyat düşüşü 
ile dünyanın en zayıf 
emlak piyasasındaki 
konumunu sürdürüyor. 
Ukrayna’yı sırasıyla 
yüzde 4,2 ve yüzde 
1,6’lık düşüşle Peru iz-
liyor.
Dünyadaki en zayıf 

emlak piyasaları ara-
sında Rusya, Suudi 
Arabistan, Finlandiya, 
Polonya, İtalya, Brezil-
ya, Yunanistan ve Nor-
veç bulunmaktadır.
Knight Frank tarafın-

dan hesaplanan küresel 
konut fiyat endeksine 
göre 2017 yıl sonu iti-
bariyle yüzde 4, 6 sevi-
yesindedir. Bu demek-
tir ki, önceki 2016'da 
kaydedilen yüzde 5,3 
oranına kıyasla daha 
düşük seviyededir, an-
cak geçen yıl ortalama 
yüzde 3,7 oranındaki 
küresel ekonomik bü-
yümeye kıyasla daha 
fazladır. 
Şirketin gözlemledi-

ği pazarların yüzde 
85'inde bir dereceye 
kadar fiyat artışları kay-
dedildi. 
Şirkete göre para 

politikası en yüksek 
seviyede risk oluşturu-
yor. Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere ve 
Kanada'da yükselen 
faiz oranları ve Avru-
pa'daki parasal genişle-
menin kademeli olarak 
geri çekilmesi tüketici 
güvenini zedeliyor. Ra-
porda, “Bu, ulusal para 
birimlerinin dolara bağlı 
olduğu pazarlar üzerin-
de bir baskı oluşturuyor 
ve ABD’de faiz oranla-
rında beklenen ek ar-
tışlar etkilerini kesinlik-
le ülke dışına yayacak” 
denildi. 
Uzmanlar, Avrupa'nın 

en güçlü bölgesel em-
lak pazarı, Rusya ve 
Bağımsız Devlet ler 
Topluluğu üyesi olan 
ülkelerin ise en zayıf 
emlak pazarı olduğunu 
söylüyor.
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Özürlüler için ödenen araç ve gereçlerin 
fiyat limitleri düşürülecek 

Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı, dev-
let bütçesinden ödenen 
özürlü kişiler için bazı tıb-
bi cihazların ve yardımcı 
araçların limit fiyatlarının 
düşürülmesini önermek-
tedir. Bunların arasında 
fiyatı iki kat düşürülmesi 
gereken dijital işitme ci-
hazı, tekerlekli sandalye 
ve kombine banyo ve tu-
valet sandalyesi de bulu-
nuyor. 
Darik Radyosu’na konu-

şan Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakan Yar-
dımcısı Rositsa Dimitro-
va,“ Fiyat güncellemesi, 
devlet siciline kayıtlı pe-
rakendecilerin ortala-
ma fiyatlarını gösteren 
Özürlü Kişiler Ajansı’nın 
analizine dayanmaktadır” 
diye bildirdi.
Bazı ürünlerin f iyat-

larının ar tırılması ve 
vertikalizator, tekerlekli 
sandalye ve çocuk te-
kerlekli sandalye olmak 
üzere özürlü çocuklar 
için üç yeni ürünün dahil 
edilmesi de öneriliyor. 
Devlet aynı zamanda 
tıbbi cihazlar ve yardımcı 
araçlar verme prosedürü-
nü kolaylaştırmayı planla-
maktadır ve bu yıl onlar 
için ayrılan bütçe 46 mil-
yon leva tutarındadır.
Bakanlık, özürlü in-

sanlar için tıbbi araç ve 
gereçler için harcanan 
toplam kaynak mikta-
rının korunmasıyla ço-

cuklar ve öğrenciler için 
işitme cihazlarının limit 
fiyatlarının artırılmasını 
ve aynı zamanda dijital 
işitme cihazları ve teker-
lekli sandalye fiyatlarının 
da düşürülmesini öngör-
mektedir. Bakan Yardım-
cısı Dimitrova, “Şu anda 

dijital işitme cihazlarının 
limit değeri 406 leva ise, 
170 leva olarak güncel-
lenmesini önermekteyiz” 

diye izah etti. 
Akülü tekerlekli san-

dalye kullanan Vanya 
Pandeva, “Teknik araç, 
özürlü birey için kaliteli 
bir yaşam sağlamalı ve 
bireysel ihtiyaç değer-
lendirmesine göre veril-
melidir” diye düşünüyor. 

Devlet, böyle bir araç alı-
mı için 3020 levaya kadar 
destek ödemesi yapıyor.
Fiyatların limiti ile ilgili 

Vanya, araçların kalitesi 
ve kullanım süreleri so-
rununu ortaya koyuyor. 
Özürlü vatandaş şöyle 
konuştu:" Bu sembolik fi-
yatla, bu araçların hiçbiri 
Bulgaristan'da verilen 
sürenin sonuna kadar 
kullanılamaz. Ve en kötü 

haldeki teknik araçlar 
kullanıyoruz ve çoğu-
muz, yaşayabilmemiz 
için "kendin yap" ile çare 
bulmak zorundayız.”  
Şu anda bir ürün, ya da 

teknik bir araç almak için 
bir özürlü vatandaşın, 
Sosyal Yardımlar Mü-
dürlüğüne başvurması, 
ardından onay belgesini 
almak için tekrar oraya 
gitmesi, ödeme yapılma-
sını beklemesi gerekir 
ve ancak o zaman tüc-
cardan ihtiyacı olan ara-
cı satın alabilir. Ondan 
sonra ödemeyi raporla-
mak için Sosyal Yardım-
lar Müdürlüğüne yeni bir 
ziyaret yapması şart. 
Dimitrova,” Bakanlık 

yeni ve kolay bir prose-
dür hazırlıyor” dedi. 
Dimitrova, “Mevcut ad-

rese göre bir kişi Sosyal 
Yardımlar Müdürlüğüne 
başvuruda bulunacaktır. 
Bu kişinin sonraki ziyareti 
onay belgesini almak için 
olacak. Belgeyi alınca 
kendisinin seçtiği bir tıbbi 
cihaz satan firmayı ziya-
ret edecek” diye izah etti. 

Bundan sonra devlet, 
özürlü kişinin müdahalesi 
olmadan tıbbi cihazlar ve 
yardımcı araçlar için tüc-
carlara ödeme yapacak. 
Özürlü kişilerin hakları-

nı savunan ulusal düzey-
de temsil edilen örgütler, 
hekimin bir özürlü kişinin 
ihtiyaç duyduğu ürün 
özelliklerini doğru bir şe-
kilde tanımlamasını ısrar 
etmekteler. 
Psikolojik Araştırma 

Merkezi İcra Müdürü Ad-
riyana Stefanova, “Tek-
nik yardımcı aracın, ya 
da tıbbi cihazın, özürlü 
kişilerin bireysel ihtiyaç-
larını ve gereksinimlerini 
karşılayacak somut özel-
liklere ve niteliklere sa-
hip olmasını ve böylece 
herhangi bir ilave zarara 
sebebiyet vermemesini 
isteriz” diye konuştu. 
Örgütler, geçici olarak 

iş göremeyen kişiler için 
tıbbi cihazların, tedavi 
kurumları aracılığıyla 
Sağlık Sigorta Kasası 
(NZOK) tarafından öden-
mesi ve Bakanlık bütçe-
sinden ayrılan kaynak-
larla kalıcı olarak özür-
lülüğü bulunan kişilere 
kaliteli ürünler sunması 
gerektiği konusunda ıs-
rar etmektedir. 
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Ulusal Sağlık Sigorta Kasasının vadesi 
uzatılmış borcu 133 milyon leva

Basına açıklamalarda 
bulunan Sağlık Bakan 
Yardımcısı ve Ulusal Sağ-
lık Sigorta Kasası (NZOK) 
Denetim Kurulu Başkanı 
Jeni Naçeva, “NZOK’un 
vadesi uzatılmış yurtdışı 
borcu 133 milyon levadır” 
diye açıklamada bulundu. 

Acil olarak denetim ya-
pılması emri verilmesi 
sonucunda elde edilen 
sonuçlar, bu rakamları 
gösteriyor. 

Bilindiği gibi denetim, 
Jeni Naçeva ve NZOK 
Başkanı Prof. Dr. Kamen 
Ploçev’in sunduğu veri-
lerin farklı olmasından 
kaynaklandı. Sağlık Ba-
kan Yardımcısı, NZOK’un 
başka sağlık fonlarına 
olan borcunun 7, 6 milyon 
leva olduğunu, Prof. Dr. 
Kamen Ploçev ise ocak 
itibariyle vadesi uzatılmış 
borçların yaklaşık 133,6 
milyon leva olduğunu söy-
lemişti. 

Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov, NZOK rapor-
larında önemli miktarda 
tutarsız olduğuna dair 

uyardı. 
Daha sonra borç mik-

tarındaki belirgin farkın 
nedenini tespit etmek için 
NZOK olağanüstü bir top-
lantı gerçekleştirdi. 

Naçeva, daha sonra 
sorunun, vadesi uzatıl-
mış borçlar ve borçlar 
kavramlarının birbirine 
karıştırılmasından kay-
naklandığını söyledi. So-

run, Avrupa ülkelerinde 
sağlık fonlarına yapılan 
ödemelere ilişkin finansal 
bilgi sistemlerinde olduğu 
anlaşıldı. Sistem belirli bir 
özgüllüğe sahiptir ve ge-
liştirilmeyip, gerekli sevi-
yede değildir.

NZOK’un toplam borcu 
271 milyon levadır. 

Naçeva birkaç gün önce 
sunulan veri, durum ve 

gerçeklerdeki tutarsızlık-
ların bir dizi operasyonel 
kılavuzdan gelen iç nor-
matif belgelerin sistemik 
olarak ihlal edilmesinden 
kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Ploçev’e dava 
açan devletlere yönelik 
geri ödeme planları sun-
mak üzere 10 Mart'a ka-
dar süre verildiği anlaşıldı. 

Naçeva'nın ifadesine 

göre, sorun 2015 - 2016 
yıllarında ortaya çıktı. 
İdari yaptırımlar uygulan-
ması için NZOK yöneti-
cisinin teklifleri bekleni-
yor. Bakan Yardımcısı, 
borç rakamlarının Ulusal 
Çerçeve Sözleşmesi’nin 
imzalanmasına engel ol-
mayacağını bir kez daha 
vurguladı. Naçeva, “Şu 
anda NZOK bütçesinin 
güncellenmesi gerekli 
değildir” dedi. 
Bilindiği gibi borç skan-

dalı Sağlık Bakanı Kiril 
Ananiev'in NZOK Baş-

kanı Prof. Dr. Kamen 
Ploçev’in istifasını talep 
etmesi üzere patlak verdi. 
Bunun nedeni, Prof. Dr. 
Ploçev’in NZOK Dene-
tim Kuruluna ve Bakan’a 
haber vermeden ancak 
bütçeyi güncellemek için 
doğrudan Meclise baş-
vurmasıdır. Talep edilen 
finansmanın, NZOK’un 
dış borcunu ödemesi için 
gerekli olduğu anlaşıldı. 
O zaman Prof. Dr. Plo-
çev, doğruya yakın veriler 
sundu.
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3 Mart Milli Bayram gününün değiştirilmesi 
için imza kampanyası başladı
Bazı Bulgaristan va-

tandaşları, milli bayra-
mın yabancı bir ülkenin 
yüceltildiği bir güne dö-
nüştürülmesi ve milleti 
birleştirmek yerine böl-
mesinden dolayı duy-
dukları rahatsızlığın ifa-
desi olarak milli bayram 
gününü değiştirmek için 
imza kampanyası baş-
lattı.
Toplu dilekçenin gerek-

çesi olarak San Stefano 
Antlaşması’nın bir Bul-
gar devleti kurulmasına 
karşın Rus işgali kararı 
(8.madde) alınmasına 
neden olduğu belirtildi. 
İşgalin borcu olarak Bul-
gar halkının Moskova'ya 
32, 5 ton altın ödediğine 
dikkat çekildi. 
Kampanyanın organi-

zatörleri, şunun altını 
çizdi: “3 Mart 1878 ta-
rihinde San Stefano’da 
(Yeşilköy) iki Avrasya 
imparatorluğu arasında-
ki savaşı sona erdiren ve 
aralarındaki ilişkileri dü-
zenleyen bir ön anlaşma 
imzalanıyor. Bulgarlar, 
savaşa iştirak etmeleri-
ne rağmen sadece an-
laşmaya katılmalarına 
değil, aynı zamanda 
imza töreninde hazır 

bulunmalarına bile izin 
verilmemiştir”.
Organizatörler, San 

Stefano Ant laşması 
uyarınca Bulgaristan'ın 
değil, Karadağ, Sırbis-
tan ve Romanya'nın ba-
ğımsızlık kazandığına 
dikkat çekerek, ancak 
bu ülkelerden hiçbirinde 
3 Mart’ın ne milli bir bay-
ram, ne de resmi bir bay-
ram olmadığını belirttiler. 
Toplu dilekçenin mü-

ellifleri, “Osmanlı ida-
resinin Rus işgali ile 
değiştirildiği bu antlaş-
manın imzalandığı gün 

sadece Bulgaristan'da 
ulusal bir bayramdır. Bir 
ülkenin milli bayramı, 
gurur ve milli özgüven 
vesilesi olmalıdır. Böyle 
bir şey ancak önemli ta-
rihsel bir olay kutlandığı 
zaman ortaya çıkabilir: 
Halkın ve yöneticilerinin 
ortak çabalarının ve kah-
ramanlığının meyvesi...” 
diye vurguladılar. 
Kampanyanın organi-

zatörleri, “Her şeyden 
önce ulusal bir bayram, 
milleti bölmek yerine 
birleştirmelidir. Şimdiki 
ulusal bayram, bizi bir-

leştiriyor mu, yoksa top-
lumumuzda derin bir bö-
lünme mi yaratmakta?” 
diye soruyor. 
“Bulgaristan'ın 1337 

yıllık geçmişi, ülkemizin 
milli bayramına layık gör-
kemli tarihlerden yoksun 
mu?! Tamamen biz Bul-
garlar tarafından yaratı-
lan görkemleri tarihleri-
miz yok mu?! " diye soru 
yönelten organizatörler, 
Bulgaristan’ın, yaban-
cı bir devlet tarafından 
işgal edildiği günü milli 
bayram olarak kutlayan 
dünyada tek devlet oldu-
ğunu belirtiyorlar.

Şehit Polisin Anısına 
Bulgaristan'da Çeşme
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iki yıl önce 

düzenlenen terör saldırısında şehit olan Nefise 
Çetin Özsoy'un anısına doğduğu Bulgaristan'ın 
Kırcaali kentine bağlı köye çeşme yaptırılmasına 
karar verildi.

Edirne Belediyes Meclisi mart ayı olağan top-
lantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkan-
lığında toplandı.

Gürkan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Afrin’de terör örgütleri ile girdiği mücadelede ül-
kenin bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve dirli-
ğini korumak adına yaptıkları mücadele de şehit 
olan bütün vatan evlatlarını bir kez daha rahmetle, 
minnetle ve şükranla yad ettiğini, gazilere de şifa 
dilediğini belirtti.

Edirnespor Kulübü'nün aldığı kararla sahasında 
oynayacağı maçlardan elde edeceği bilet gelirleri-
ni Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği'ne bağışlamaya başladığını anımsa-
tan Gürkan, kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Edirne Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi olarak 
şehit polis Nefise Çetin Özsoy'un doğduğu Çift-
liköyde çeşme yaptırmak istediklerini dile getiren 
Gürkan, "Şehit polis kızımız Nefise Çetin Özsoy’a 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Nefise 
kızımız Bulgaristan Kırcaali’de doğup Edirne’de 
büyüyen bir kızımız, aslında öğretmen ama polis-
lik yapıyordu. Mardin Midyat’ta terör örgütlerinin 
saldırısı sonucunda şehit olmuştu. Nefise kızı-
mızın doğduğu yerde Kırcaali Çiftlikköy’de onun 
hatırasını yaşatmak için Kırcaali Belediyesi ile bir 
hatıra çeşmesi yapmak istiyoruz. Bu kararı meclis 
karar alıp onayladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na 
göndereceğiz, Bakanlığın onayının ardından Ne-
fise kızımızın hatırasını yaşatmak için bu çeşmeyi 
yapacağız." şeklinde konuştu.

Çeşme yaptırılmasını içeren gündem maddesi 
Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.
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Edirne Ticaret Borsası’ndan Bulgaristan’a lojistik üs projesi
Edirne Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Özay Öztürk iki günlük 
Bulgaristan ziyareti sıra-
sında önemli bir çalışma-
nın alt yapısını oluşturmak 
üzere bir görüşme ger-
çekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani’yi ziyareti sırasın-
da gündeme gelen konu 
hakkında açıklama ya-
pan Öztürk Bulgaristan’ın 
uygun bir noktasında 
Türkiye’de olduğu gibi li-
sanslı depoculuk uygula-
masının yapılabileceğini 
ve uygun bir lokasyonda 
kurulacak depolarla hem 
Bulgar üretici hem de 
Türk üreticilerin ürünle-
rini depolayıp piyasaya 
kaliteli bir şekilde sürme-
lerinin sağlanabileceğini 
kaydetti.

Özelikle Bulgaristan’ın 
verimli tarım topraklarının 
önemli tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesi noktasında 
büyük paya sahip olduğu 
ve alıcı ülke konusunda 
yakın olan komşusu Türki-
ye ile demir yolu ve deniz 
yolu aracılığı ile ürünlerin 
depolama merkezlerinden 
aktarımının daha kolay 
olduğunu belirten Edirne 
Ticaret Borsası Başkanı 

Özay Öztürk, “Türkiye’de 
lisanslı depoculukta hem 
üretici hem tüccar hem 
sanayici ürününün de-
polayabiliyor. Burada da 
aynı modeli uygulayabili-
riz. Buradaki üreticiler de 
bu depolarda mallarını de-
polayabilir, satış işlemini 
yapabilir. Bu bölgede bu 
ticareti yapan tüccarlarda 
yapabilir. Türkiye’den ge-
lip bu ürünlere ilgisi olan 
sanayicilerimiz tüccarlar-
da alıp bu depolara koya-
bilir. Bu depoların şu özel-
liği çok önemli! Güvenilir 
olması, malın bir şekilde 

garantide olması, belirli 
bir kaliteyle bu ürünlerin 
depolarda depolanıp ka-
lite problemi yaşamamak 
noktasında sıhhatli depo-
lama sistemlerinde olması 
güven sağlayacaktır ve de 
ihtiyacı bir şekilde göre-
cektir diye düşünüyorum 
”dedi.

Türkiye’de lisanslı de-
poculuk ile ilgili olan hızlı 
bir sürecin işlediğini be-
lirten Öztürk “Türkiye’nin 
birçok lokasyonu’nda li-
sanslı depoculuk faaliyet-
leri başladı, yatırımlar hızlı 
bir şekilde yapılıyor ve de 

bunun üst çatısı olarak 
ta ürün ihtisas borsasına 
bağlanıp Türkiye genelin-
de tüm ürünlerin arz edil-
mesi ve talep edilmesi ile 
ilgili bir platforma bağla-
nacak. Tabi Türkiye’nin 
nüfusu 80-81 milyonları 
buldu. Şu anda tarımsal 
üretim anlamında da ken-
di kendine yetememek 
gibi bir durum söz konu-
su oluyor. Bu bağlamda 
Bulgaristan’da bizim ülke-
mize yakın önemli üretim 
ülkelerinden lokasyonla-
rından birisi”şeklinde ko-
nuştu.

Türkiye’ye yakın bir 
noktada kurulacak büyük 
depolar sayesinde üreti-
cilerin ürünlerini güvenle 
teslim edebilecekleri alan-
lar oluşturulacağını ve bu-
radan Türkiye gibi ihtiyacı 
olan ülkelere veya başka 
ülkelere pazara ulaşma 
anlamında kolaylık sağ-
layacağını belirten Öz-
türk “Türkiye’ye yakın bir 
noktada lojistik maliyeti 
açısından uygun olabile-
cek bir tren yolu üzerinde 
zonda üretim açısından 
da Türkiye’nin üretim ih-
tiyacı açısından yoğun 
üretimlerin yapıldığı bir 
yerde depoculuk faaliyeti 
ile ilgili bir depolama tesi-
si kurulabilir mi? Lisanslı 
depolamaya benzer bir 
yapı kurulabilir mi? Bu 
yapı kurulduğunda bizim 
Bulgaristan’daki Türk iş 
adamlarımız bu kurula-
cak yapının içinde olur 
mu? Hatta Türkiye’den de 
bu yapının kurulmasında 
ortaklık olarak içinde bu-
lunulabilir diye düşündük? 
Tabi böyle bir depolama 
tesisinin kurulması ile 
Türkiye’nin ihtiyacı olan 
ürünlerin tedariği, özellik-
le harman döneminde uy-
gun fiyatlıyken tedarikleri 
yapılarak bu depolarda 
muhafaza edilip ihtiyaç 
olduğunda da bu depolar-
dan Türkiye’ye transferleri 
yapılabilir diye düşündük. 
Türkiye’ye ihtiyaç yoksa 
bunu ticari anlamda dü-
şünüpte ama Bulgaristan 

içinde yada başka ülke-
lere de satış işlemi yapı-
labilir diye düşünüyoruz. 
Bu konuyu sayın Başkon-
solosumuza ilettik kendisi 
de bunla ilgili çalışmalara 
başlayabileceklerini söy-
ledi ”dedi.

Kurulacak alanın nakli-
ye maliyet hesapları göz 
önünde bulundurularak 
düşünüldüğünü ve söz 
konusu tesisin tren yolu 
üzer inde ve üret imin 
güçlü olduğu bir bölgede 
veya limana yakın olan 
bir alanda olabileceğini 
ifade ederek “Proje ola-
rak ayakları yere basan 
bir proje.Bizde Edirne 
Ticaret Borası olarak bu 
çalışmaların içinde yer 
almaya hazırız ”şeklinde 
konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Fi-
libe Başkonsolosu Hüse-
yin Ergani ise söz konusu 
projenin çok önemli ve 
yerinde olduğunu belirte-
rek gerekli araştırmalara 
başlayacaklarını ifade etti. 
Başkonsolos Ergani Filibe 
fuar yönetiminin 2019 yılı 
için kendilerine bir teklifte 
bulunduğunu ifade ederek 
“2019 yılı için Türkiye’yi 
misafir ülke olarak gör-
mek istediklerini bize be-
lirttiler. Filibe teknik fuarı 
Temmuz yaz döneminde 
yapılıyor. Türkiye’yi ana 
partner olarak düşündük-
lerini söylediler. İlişkilerde 
de güzel bir ivme yakala-
dık ”dedi.

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 
altyapı için 100 milyon avro sağlanacak
B u l g a r i s t a n  U l u -

sal Belediyeler Birliği 
(NSORB) 31. Genel 
Kurulu toplantısında ko-
nuşan Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanı Rumen 

Porojanov, Kırsal Kal-
kınma Programı’nın 7 
nolu “Kırsal Kesimlerde 
Temel Hizmetler ve Köy-
lerin Yenilenmesi Tedbi-
ri “ için ayrılan bütçenin 
100 milyon avro olduğu-
nu bildirdi. 
Geniş halk kit leler 

tarafından kullanılan 
alanların inşası ve ye-

nilenmesi için 10 milyon 
avro öngörülmektedir. 
Enerji verimliliğini artır-
mak amacıyla belediye 
binalarının yenilenmesi 
ve donanımı için de aynı 

miktarda fon öngörül-
mektedir. 
Okulların ve meslek 

okullarının tamiri ve 
ekipmanı için 7 500 000 
avro, çocuk yuvalarının 
tamiri ve donanımı için 
5 milyon avro, ilköğre-
tim ve lise okullarındaki 
kapalı spor salonu ekip-
manları ve/veya donanı-

mı dahil olmak üzere ka-
palı spor salonları inşa 
etmek için 7 500 000 
avro ayrılmıştır. Spor alt 
yapısı inşası, yeniden 
inşası, onarımı, ekip-

manı ve / veya donanı-
mı için 10 milyon avro 
öngörülmektedir. 
Söz konusu tedbir kap-

samında başvuruların 7 
veya 8 Mart'ta başlayıp 
120 gün sürmesi bekle-
niyor. Projeler, Bulgaris-
tan AB Yapısal Araçları 
Yönetmek ve İzlemek 
İçin Bilgi Sistemi (İSUN) 

aracılığıyla elektronik 
olarak kabul edilecek. 
Bakan Porojanov, be-
lediye başkanlarını bel-
gelerin hazırlanmasın-
da çok dikkatli olmaya 
çağırdı, çünkü kabulün 
sonlandırılmasından 
sonra düzeltmeler müm-
kün olmayacaktır.
Porojanov, belediyele-

ri Devlet Tarım Fonu ile 
birlikte Bakanlık tarafın-
dan başlatılan bilinçlen-
dirme kampanyasına 
katılmaya çağırdı. Vrat-
sa (02.03.2018), Veliko 
Tırnovo (07.03.2018) 
ve Stara Zagora (Eski 
Zağra) (12.03.2018) 
kentlerinde, bu program 
kapsamında proje uygu-
layan tüm belediyelerin 
davet edildiği yuvarlak 
masa toplantıları yapıldı. 
Bakan, belediye baş-

kanlarına Bulgaristan’ın 
AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı döneminde 
elde edilen rakamlara 
göre ortak tarım politi-
kasına yeterli miktarda 
finansman sağlanmaya 
devam edileceğine dair 
kanaat getirdi.
           Kırcaali Haber

Geçen yıl 4000 polis atandı
İçişleri Bakanı Valentin Radev, İçişleri Bakanlığında 

(MVR) düzenlenen aylık basın toplantısında “MVR 
tarafından polis memuru olarak 2842 görevli atandı” 
dedi. 
Bakan, onlardan başka Jandarma Dairesine 1342, 

Ulusal Polis Genel Müdürlüğüne 198, MVR Başkent 

Müdürlüğüne ve MVR Sofya İl Emniyet Müdürlüğüne 
818 görevlinin atandığını bildirdi. 
İçişleri Bakanlığı sisteminde personel sıkıntısı çekil-

diği sırada yapılan atamalardan başka Valentin Ra-
dev, 2016 yılına göre polis memurlarına yönelik sosyal 
politika alanında da önemli değişiklikler yapıldığına 
dair iktidardakilere övgüde bulundu.
Önemli değişiklikler arasında maaşlar için 100 mil-

yon leva sağlandı ve MVR çalışanlarına 480 leva ik-
ramiye verilmesi kararı alındı. Polis üniformaları için 
17, 5 milyon leva daha ayrıldı. 
Radev, bu yıl hem sendikalarla daha iyi diyalog ku-

rulmasını hem çalışanların maaşlarında yüzde 15 
oranında ciddi bir artış beklediğini söyledi.
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İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy Filibe’de Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti İstiklal 

Marşı kabulünün 97. yıldönü-
münü ve Mehmet Akif Ersoy 
Anma Günü nedeniyle Filibe’de 
bir etkinlik düzenlendi. Paisiy 
Hilendarski Üniversitesi Türk 
Dili Bölümü öğrencileri tara-
fından hazırlanıp sunulan “Bir 
Dava Adamı Mehmet Akif Er-
soy” adlı program, Plovdiv (Fi-
libe) Üniversitesi Türk Dili ve 
Kültürü Kütüphanesinde düzen-
lendi. Çok sayıda üniversiteli 
öğrencinin katıldığı etkinlikte 
T.C. Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani, Muavin Konsolos 
Volkan Tanyıldız, Başkonsolos-
luk görevlileri ile Filoloji Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Boryan Yanev de hazır bulun-
du.
Program T.C. Filibe Başkon-

solosu Hüseyin Ergani’nin gü-
nün anlam ve önemini belirten 
konuşmasıyla başladı. Mehmet 
Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı 
yazdığı döneme, bu dönemin 
edebi dünyasına ve bu dünyada 
Akif’in durduğu yere dikkat çe-
ken Başkonsolos Ergani, ayrıca 
“Yeni bir devlet, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti kurulurken, ba-
ğımsızlık destanının anlatılması 
gerekiyordu. Bunun için ülke 
çapında bir yarışma düzen-
lendi. Yarışmaya yüzlerce şair 
katıldı. Hisseden, hissetmeye 

çalışan, elinden geldiğince şiir 
yazan birçok insan katıldı. Ha-
yatı güçlü duygularla yaşayan 
insan, Mehmet Akif Ersoy, uzak 
duruyordu bu yarışmadan. 
Çünkü öğrenmişti ki, sonunda 
ödül vardı. Zorlukla ikna ettiler 
kendisini. Yazdığı şiir, muhte-
şem duygularla Meclis kürsü-
sünde okunduğunda, artık baş-
ka bir şiire gerek yoktu. İstiklal 
Marşı, 12 Mart 1921’de, alkışlar 

ve dualar eşliğinde gözyaşları 
içinde kabul edildi. Mehmet 
Akif para ödülünü reddederek 
şehit ailelerine bağışladı”, diye 
konuştu. Akif’in Ankara günleri 
ve Milli Mücadele’de üstlendi-
ği sorumlulukları da aktaran 
Başkonsolos Ergani, “Etkinliğe 
ev sahipliği yapan Plovdiv Üni-
versitesi Filoloji Fakültesi’ne ve 
Türk Dili Bölümü hocalarına bu 
vesileyle içten teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Bu vesileyle İstiklal 
Şairimiz merhum Mehmet Akif 
Ersoy’u bir kez daha saygıyla 
ve rahmetle anıyoruz”, diye be-
lirtti.
Plovdiv Üniversitesi adına Fi-

loloji Fakültesi dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Boryan Yanev de 
katılımcıları selamladı, Türk Dili 
Bölümü öğrencilerini ve hoca-
larını düzenledikleri etkinlikten 
dolayı tebrik etti.

Programda, öğrenciler tarafın-
dan da günün anlam ve önemi-
ni belirten konuşmalar yapıldı, 
Mehmet Akif Ersoy’un hayat 
hikayesi anlatıldı, İstiklal Marşı 
şiiri okundu. Bölümün Türk Dili 
hocası Yard. Doç. Dr. Harun 
Bekir’ın desteğiyle hazırlanan 
programa katılan öğrenciler, 
“Dava adamı olmak demek, 
savunulan dava uğruna geri 
kalan her şeyden vazgeçmek 
demektir. Dava insanı, amacı 
uğrunda hiç bir şekilde kendi 
çıkarını düşünmeyen, kendisini 
hizmete adamış, bütün emek-
leri karşılığında maddi ve ma-
nevi hiç bir çıkar beklemeyen 
kişi olmaktır. Bu yüzden zordur 
dava adamı olmak. Cesaret, 
kabiliyet, emek ister. İstiklal 
Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy 
1936 yılında hayatını kaybetti. 
O günden bugüne aradan 82 
yıl geçti. O, yüksek bir eğitim 
ve yüksek bir duygu dünyasıy-
la ruh zenginliğine kavuşan bir 
deha. İki dünya felsefesine, dü-
şünce yapısına, hayat tarzına 
hakim bakış açısıyla gerçek bir 
aydın. Şiirleriyle, yazılarıyla, ko-
nuşmalarıyla milli mücadelenin 
manevi ateşleyicilerinden bir 
hatip”, diye konuştular.
Konuşmanın ardından Meh-

met Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili 
sinevizyon gösterimi yapıldı.
                     Kırcaali Haber

Türk Kızılayı ve Bulgaristan 
Kızılhaçı arasında iş birliği

Türk Kızılayı ve Bulgaris-
tan Kızılhaçı ile 2016 yılında 
başlatılan iş birliği kapsamın-
da olası bir doğal afet veya 
kazada tüm Balkanlar'da in-
sani yardım ulaştırabilecek, 
erken müdahale yapabilecek 
"Ortak Acil Malzeme Depo-
su" kuruldu.
Kızılay Genel Başkanı Ke-

rem Kınık başkanlığındaki 
heyet, ortak çalışma projele-
ri kapsamında Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya’ya yakın Lo-
zen köyü bölgesindeki Bulgar 
Kızılhaçı ile oluşturulan "Or-
tak Acil Malzeme Deposu"na 
6 tır dolusu malzeme getirdi.
Kızılay, ilk etapta 500 adet, 

16,5 metrekare ebadında 
barınma çadırı, 4 bin 80 adet 
battaniye, bin 500 adet ya-
tak, 500 adet mutfak seti ve 
500 adet ısıtıcı sevkiyatı yap-
tı. Ayrıca yerelden temin edi-
lecek 500 adet hijyen setinin 
de sevkiyatının yapılacağı 
kaydedildi.
Kızılhaçtan Bulgar mevkida-

şı ile bir araya gelen Kerem 
Kınık, verimliliği gelecekte 

daha da belirgin olacak bir iş 
birliğinin temelini attıklarını 
söyledi.
Kınık, AA muhabirine yaptı-

ğı açıklamada, “Afetler, her-
hangi bir şekilde sınırları ta-
nımıyor, din, dil, ırk tanımıyor, 
herkesi vuruyor.” dedi.
Türkiye Kızılayı olarak, 

Sofya’da bir ofis açtıklarını 
belirten Kınık, bunun Avrupa 
Birliği (AB) içinde açtıkları ilk 
ofis olduğunu söyledi. Kınık, 

"Bulgaristan’a bölgesel afet-
ler noktasında da bir mer-
kez haline getirilebilecek bir 
kapasite desteği veriyoruz.” 
dedi.

Depolanacak yardım malze-
meleri taşıyan ilk 6 tırın mer-
keze ulaştığını, diğer iki tırın 
da yakın zamanda ulaşacağı-
nı anlatan Kınık, ilk aşamada 
2 bin 500 insana ihtiyaç du-
rumda barınma, beslenme, 
hijyen ve ısıtma gibi malze-
meler sağlayabilecek durum-
da olduklarını kaydetti.
Kerem Kınık, Bulgaristan’da 

kurulan merkezde gelecekte 
eğitim seminerleri düzen-
leneceğini, Bulgaristan’ın 
dağ ve deniz kurtarma alan-
larındaki deneyimlerinden 
yararlanacak Türkiye’nin, 
diğer yandan sığınmacılara 
yapılan yardım ve destek ko-
nusundaki geniş deneyimini 
Bulgaristan ile paylaşacağını 
ifade etti.
Kınık, “Bu bölgedeki iş bir-

liğimiz sadece Bulgaristan’a 
değil, Balkanlar'ın tamamına 
yönelik olumlu bir etki oluştu-
racaktır.” diye konuştu.
Bulgaristan Kızılhaçı Baş-

kanı Akademisyen Hristo 
Grigorov da “Bir insanın yar-
dıma ihtiyacı olduğunda onun 
Hristiyan, Müslüman olması 
veya siyasi görüşleri önemli 
değil. O insana bir an önce 
yardım etmemiz lazım.” dedi.
Merkezin Balkanlar'ın orta-

sında bulunmasının avantaj 
olduğunun altını çizen Grigo-
rov, “Bölgemizde bir yerde bir 
afet olursa, yardım taşıyan 
kamyonlar uzaklardan gele-
ceğine, yakın bir yerden afet 
noktasına ulaşabilecek. Bir 
insanın hayatını kurtarmak, 
bazen dakikalarla ölçülen 
bir zaman zarfında sınırlıdır. 
Meslektaşım Kınık ile birlik-
te biz tüm bölgeye güçlü bir 
yardım eli uzatmak istiyoruz. 
Daha mutlu bir geleceğimizin 
kilit noktası aramızdaki ve-
rimli iş birliğidir.” ifadelerine 
yer verdi. AA


