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Sofya’da Türkiye Eğitim
Burs Programları Tanıtıldı
lığı Bölge Eğitim Müdürü Vanya Kastreva, Türkiye'deki burs
olanaklarının ilk kez bu kadar
kapsamlı tanıtılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kastreva, “Ülkemizin en büyük
eğitim merkezi olarak başkent
Sofya’daki orta ve lise düzeyindeki okullarda okutulan 24
Devamı 3’de

YTB’nın Kırcaali’deki
Türkiye Burs Programları
Tanıtımına Yoğun İlgi

Türkiye’nin yabancılara sağladığı 2019 yılı burs programları Bulgaristan’ın başkenti
Sofya’nın yanı sıra Türklerin
yoğun yaşadığı Kırcaali ve Mestanlı şehirlerinde tanıtıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Sofya'daki Merkez Orduevi Konferans
Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah
Eren, “Biz dost ve kardeş olan
Bulgaristan’dan tüm vatandaşların Türkiye’de burslu okuma imkanlarından haberdar olmasını

istiyoruz.” dedi.
Balkanlar ve Bulgaristan’daki
soydaşları çok önemsediklerine işaret eden Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
“Soydaşlarımızın bu ülkelerdeki varlığı bizim için çok önemli.
Burs sağlarken biz akademik
başarıya çok önem veriyoruz.
Soydaşlarımızın dışında Bulgar
vatandaşların tümüne de burstan yararlanma imkanını veriyoruz.” ifadesini kullandı.
Eren, Türkiye’nin uzun yıllardan beri yurt dışından gelen
yabancı öğrencileri eğitim kurumlarında ağırlama ve onların

eğitimlerine destek verme geleneğine sahip bir ülke olduğunu
anımsattı.
Etkinliğe katılan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Haci de kendi eğitiminin bir kısmını Ürdün, Bulgaristan ve Türkiye'de aldığına
değinerek, "Türkiye'de okumasaydım kendimi okumuş saymazdım. Türkiye’de okumak, en
yüksek düzeyde eğitim görmek
demektir. Türkiye'nin terbiyesini almak ve kültürünü öğrenmek
buradaki kültürü sağlamlaştırmaktır." diye konuştu.
Başkent Sofya Eğitim Bakan-

Kırcaali’de Türkiye Bursları
Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği salonunda düzenlenen

Öğretmenleri Derneği Başkanı
Harun Bekir, Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı
Müzekki Ahmet, Ömer Lütfi

etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti
Yurtdişi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan (YTB)
bir heyet Türkiye’nin yabancılara sağladığı 2019 yılı burs
programlarının tanıtımını yaptı.
Türkiye bursları tanıtım toplantısına Güney Bulgaristan Türkçe

Kültür Derneği Başkanı Seyhan
Mehmet, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Başkanı Ahmet
Mollahasan, bölgedeki birçok
Türkçe öğretmeni, lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Devamı
Devamı 5’de
3’de

Bulgaristan Göçmeni Genç Ayça Halibryam, altın Pargalı İbrahim Paşa
Opera Sanatçısı Alper madalya kazandı
Camii’nin Restorasyonu
Ünlütürk Filibe’de Yüksek
İçin
Sözleşme
İmzalandı
Lisans Yapıyor
Sayfa 3’de

Sayfa 4’te

Sayfa 8’de
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Kültür ve tarih turizmi konulu yuvarlak
İslam’ın Beş Temel Şartı masa toplantılarının ilki Kırcaali’de yapıldı
DİN VE TOPLUM

Bismillahirrahmanirrahıym
Esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah’ın adıyla. Hamd, şükür ve sena
Alemlerin Rabbine, salatü
selam sevgili Peygamberimize, mutlu ailesine ve

girin” buyurmuştur.
Allah’a iman ve itaat ise
Peygamberine olan iman
ve itaate bağlıdır. Zira
Allah’ı seven, peygamberine uyacak, sünnetini
takip edecek böylelikle de
Allah’ın sevgisine ve mer-

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

kutlu sahabesine olsun.
“Allah adın zikredelim
evvelâ, vacip oldu cümle
işte her kula”.. ( Her işimize önce Allah’ı anarak
başlayalım, zira Allah’ı anmak bütün kullarına vaciptir, gereklidir. Allah adıyla
başlayan her iş, hayır ve
güzellikle nihayet bulur)
Kıymetli Müslümanlar!
Değerli Din kardeşlerim!
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) bir Hadis-i Şeriflerinde Din-i Mübin-i İslamın beş temel esas üzerine bina edildiğini beyan
eder.
Allah’tan başka İlah
olmadığına ve Hz.
Muhammed’in Allah’ın
Peygamberi ( ve kulu)
olduğuna şahitlik etmek (
inanmak). Beş vakit namazı kılmak, zekât vermek,
hac ibadetini yapmak ve
Ramazan Orucunu tutmak.
Hadiste geçen beş şartın, ilk üçü bütün Müslümanları alâkadar ederken,
diğer ikisi de zengin Müslümanları sorumlu tutar.
Bu esasları özet mahiyette
bilgilerimizi tazeleme babında birlikte hatırlayalım.
1. Kelime-i Şehadet
Şehadet ederiz ki
Allah’tan başka ilah yoktur,
Görür gibi İnanırız Allah’ın
varlığına ve birliğine ve
yine şehadet ederiz ki Hz.
Muhammed Allah’ın kulu
ve (son) Peygamberidir.
Bütün Peygamberler “
Allah’ın Varlığına ve Birliğine” davet etmişlerdir.
Birçok peygamber döneminde inananların olduğu
gibi, maalesef imandan
nasibini almayanlar da olmuştur.
İbadetlerin Allah katında kabul edilmesi, sevap
ve mükâfatların yüksek
olması, İmana ve ihlasa
( iyi niyet ve samimiyete)
bağlıdır. Onun için Sevgili Peygamberimiz (s.a.s),
Mekke’de yıllar boyunca, kapı kapı dolaşmış “
Allah’tan başka ilah yok
deyin Kutulun, Cennete

hametine nail olacaktır.
2. Beş vakit namaz kılmak
Yüce Allah biz kullarını günde beş kez Huzuruna davet eder. Ezan-ı
Muhammediyeyi okuyan
müezzin “ Ey Müminler,
Haydin Namaza, Kurtuluş
ve Huzura” ifadeleri ile
namaza davet eder. Bize
de icabet etmek yakışır.
Cenab-ı Hak’tan Namaz
ve sabırla istememiz öğretilir bakara suresinde.
Zira Namaz, Mü’minlerin
miracıdır (Allah katında
manevi olarak yükselişleridir), Dinin temelidir. Namaz inananların en temel
şiarıdır.
Mesleğimiz ne olursa
olsun, namaz merkezli
olmasına Müslüman özen
göstermelidir. Önce namaz, sonra gündelik işlerimiz olmalıdır.
3. Ramazan orucunu
tutmak
Oruç ibadeti Ramazan
ayına has bir ibadettir.
Kameri bir ay boyunca tutulur. Ramazan haricinde,
Pazartesi ve Perşembe
günleri gibi sünnet olarak
ta oruç tutulabilir.
Ramazanda bir ay boyunca tutulan oruç sayesinde, Müslümanlar adeta
melekleşir, nefislerini tezkiye eder (temizler), uzuvlarını kontrollü hale getirir.
Fevri davranırken, teennili
ve temkinli davranmaya
başlar. Ahlaki değerlerini
kazanır ve isar (din kardeşini kendisine tercih
etmek) duyusunu geliştirir.
Pek çok hikmetleri olan
oruç, tutan Müslümanlar
için “Babu Reyyan”dan
Cennete girmelerine ve
Cenab-ı Hak’kın özel lütuf
ve ikramlarına vesile olur.
Diğer iki ibadet “ mali,
mali ve bedeni olarak”
sadece zengin olan Müslümanların sorumlu olduğu
ibadetlerdir.
4. Zekât vermek
Temel ihtiyaçlarını karşılamış, Nisap miktarına
ulaşmış, malının artma

özelliği olan, borcu olmayan ve malının üzerinden
bir yıl geçmiş olan kişiler,
malının 40/1’i zekât olarak
verir.
Sevabı daha fazla olur
muradıyla genelde zekât
Ramazan ayında verilir,
onun haricinde de hassas
bir muhasebe ile de her
hangi bir dönemde verilebilir.
Zira dinen zengin sayılanların mallarında, ihtiyaç
sahibi kimselerin hakları
vardır ilkesini bizzat Yüce
Allah Kur’an-ı Kerimde belirtmiştir. Dinimiz yardımlaşma ve dayanışmaya
büyük önem verir. Kazancımızın bereketi, infaktan
(Allahın rızası için fakir
fukaraya vermekten) ve
memnun edilmiş gariplerin ve fakirlerin dualarından geçer.
5. Ömürde bir kez Hac
ibadeti yapmak
Allah için Hac ve Umre
yap, buyuruyor Yüce Allah.
İmkanı olan Müslümanlara Hac ibadeti ömürde
bir kez yapılması Farzdır.
Geciktirilmemesi, ilk imkan anında “Alel fevr” gidilmesi tavsiye edilir. Zira
yarınlarda maddi imkanımız olmaz veya da sıhhatimiz elvermez. Nisap
miktarına ulaşamamış ve
bu imkanı elde edememiş
Müslümanlar sorumlu değildir. Giden (maneviyatın)
tadını alıyor, gene gitmek,
bir kez daha gitmek istiyor. Mevlam gönlü
Kabe sevdası ile yananlara nasip etsin. Bazen “
her sene Hac, Umre ibadetleri yapılmasa da onların yerine başka hayırlar
işlense diye serzenişler
duyuyoruz”. İmkanı olup
hac ve umre yapan kardeşlerimizin, çevresindeki ihtiyaç sahiplerini ihmal
etmediklerini, hayır dualarını almak için yardım
ellerini uzattıklarını görüyoruz. Servetini malını
bilmeyen öyle de zenginler vardır ki Senede 2,3
defa farklı adalarda tatil
yaparlar, hep son model
araba ve elektronik eşya
kullanırlar ama ...fakirlere
yardımcı olmazlar. Onlara
ne demeli?
Mevlam imanımızı içten
ve güçlü eylesin, namazlarımızı huşu ile eda ederek
Allah katında Yükselenlerden, Ramazan oruçlarını
tutarak arınanlardan eylesin. Kazancımızı bereketli
kılsın ki, Kâbe ve Ravzayı
ziyaret etmeyi, Arefe günü
Arafat’ta vakfe yapmayı
ve arınanlar zümresine
katılmayı, ihtiyaç sahibi
kardeşlerimize infak etmeyi nasip eylesin.
En kalbi Temenni ve Dualarımla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Kültür ve tarih turizmi
konulu bir dizi yuvarlak
masa toplantılarının ilki
Kırcaali’de gerçekleştirildi. Yuvarlak masa toplantısı, Standart Gazetesi ve
Kırcaali merkezli Perperikon Turizm Derneği tarafından düzenlendi. Doğu
Rodoplar’ın başkentinde

markanın oluşturulmasını teklif ettiğini kaydeden
Bozukova, “Dernek ayrıca
şehirdeki Su Aynası kanalının kültürel etkinliklere
sahne olmasında ısrar
ediyor. Turizm Kırcaali
ekonomisinde önemli bir
yer tutuyor” diye altını
çizdi.

kan Yardımcısı Veselina
Tihomirova, son zamanlarda olumlu eğilimler
olduğuna dikkat çekti.
Hizmet alanında daha
fazla gelir elde edildiğini kaydeden Tihomirova, Kırcaali ilçesinde 11'i
ulusal öneme sahip 53
arkeolojik anıt bulundu-

yapılan yuvarlak masa
toplantısı, Standart gazetesinin “Bulgaristan'ın
Harikaları” adı altında yürüttüğü ulusal kampanya
kapsamında gerçekleşti.
Toplantıda Kültür Bakan
Yardımcısı Ameliya Geşeva, Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova, Ardino
(Eğridere) Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Hocov, Ulusal Turizm Kurulu
Kontrol Konseyi Denetim
Kurulu Başkanı Doç. Dr.
Rumen Draganov, turizm
ve tarım bakanlıklarında
görevli uzmanlar, kültür
kurumu temsilcileri ve
bölgeden girişimciler yer
aldı.
Yuvarlak masa toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Standart
Gazetesi’nin baş editörü Slavka Bozukova,”
“Bulgaristan'ın Harikaları” kampanyası, 9 yıl önce
başladı. Çoğu binlerce yıllık eserlerimiz unutulmaya
yüz tutmuştu. Bugün düzinelerce eski yapı eski
ihtişamını geri kazanmış
bulunuyor. Son zamanlarda Kültür Bakanlığı kültür
anıtlarının restorasyonu
ve arkeolojik kazılar yapılması için giderek daha
fazla kaynak ayırıyor.
Amacımız kültürel ve diğer cazibe merkezlerine
giderek daha fazla turist
getirmektir” diye vurguladı. Bozukova, yuvarlak
masa toplantılarının ilki
için Kırcaali’nin seçilmesinin sebebinin Perperikon
Turizm Derneği’nin girişken olmasından ileri geldiğini belirtti. Derneğin,
“Orpheus ve Dionysos'un
İzinde” ve “Doğu Rodopların Sırları” olarak iki

Yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapan
Perperikon Turizm Derneği Başkanı Dr. Fahri
İdriz, yaptığı selamlama
konuşmasında şunları
kaydetti: “İnançlarımızı
değiştirelim. Kırcaali bölgesi ve sevgili vatanımız
Bulgaristan dünyada en
çok turist çeken mekanlardır. Bugünkü masa toplantısından sonra bölgeye
turist akışının artmasını
bekliyorum, kültürel ve
tarihi yerlerimizi ziyaret
edenlerin sayısında artış
olacak”. Fahri İdriz, “Biz
Kırcaaliler misafirperveriz, güler yüzlüyüz, cana
yakınız, bunlar ise turistleri dünyanın her hangi
bir yerine cezbeden şeylerdir” dedi. İş insanı, ortak çabalarla Kırcaali’yi
Bulgaristan’ın yeşil başkenti haline dönüştürmeye çağırdı.
Rumen Draganov bu konuda Dr. Fahri İdriz’i destekleyerek, Kırcaali’nin
Balkanlar’ın yeşil başkenti
haline dönüştürmeye yönelik konsept sundu. Draganov, Kırcaali ve bölgenin turistik business parkı
haline gelmesi gerektiği
görüşünü savundu.
Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, Kırcaali şehrinin
daha yeşil bir şehir olma
arzusunu dile getirerek
tartışmaya katıldı. Vali,
bölgenin zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip
olduğunu ve bu kültürel
ve tarihi yapıların turizme
kazandırılmasına vurgu yapılması gerektiğini
vurguladı. Vali,”Her yıl
Kırcaali’den geçen 3 milyon turisti, kendi turizm
ürünümüzle cezbetmemiz
gerekir” dedi.
Kırcaali Belediye Baş-

ğunu anımsattı. Belediye
Başkan Yardımcısı, yapıların restore edilmesi ve
turizme kazandırılmasına
yönelik programlara başvurmak için onlara tapu
çıkarılmasında ısrar etti.
Kültür Bakan Yardımcısı Ameliya Geşeva, bakanlığın bu tür tartışma
toplantılarına katılmasının önemli olduğunu
söyledi. Geşeva,”Kısa
bir süre önce Kırcaali’de
finansman konularında
bilgilendirme günü düzenlenmişti. Bu yıl tarihi
yapıların restorasyonu ve
konservasyonu için daha
fazla kaynak öngörülüyor”
diye vurguladı. Arkeolojik
kazılar için 2 milyon leva
ayrıldığını kaydeden Bakan Yardımcısı, müze ve
galerilerde ders yapılmasının teşvik edildiğini söyledi. Geşeva,”Bugünlerde
başvuruya açılacak olan
Norveç tarafından finanse
edilen bir program kapsamında da kaynak sağlanması bekleniyor. Amacımız kaynak cezbedilmesi
ve tarihi anıtlarımızın turizme kazandırılmasıdır”
dedi. Bakan Yardımcısı.
her şeyden önce yerel ve
devlet makamları, iş dünyası, medyalar ve sivil
toplum kuruluşları olmak
üzere ilgili taraflar arasındaki etkileşimin önemli olduğunu ifade etti.
Ülkemizde kültür ve tarih turizminin önde geldiği anlaşıldı. Hükümetin
arzusu, ülkemizin yıl boyunca turizm ürünü sunmaktır. Bu yüzden 2015
yılından beri yurt dışında
ülkemizin reklamında kültür ve tarih turizmine vurgu yapılmaktadır.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan Göçmeni Genç Opera Sanatçısı
Alper Ünlütürk Filibe’de Yüksek Lisans Yapıyor
İzmir Yaşar Üniversitesini bitiren 22 yaşındaki bariton ses sanatçısı
Alper Ünlütürk, Filibe
kentinde bulunan Müzik,
Dans ve Güzel Sanatlar
Akademisi’nde Prof. Dr.
Toni Şekercieva-Novak
sınıfında yüksek lisans
yapmaya başladı.
İzmir, Bonn ve Köln şehirlerinde verdiği konserlerden sonra 22 yaşındaki
bariton ses sanatçısı Alper Ünlütürk, 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe
Programı kapsamında
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu’nun
himayesinde düzenlenen
bir etkinlik çerçevesinde Filibe’de sahne aldı.
Georgi Zlatev-Çerkin’in
bestelediği ”Lele, Yano”
tür küsünü ve Adnan
Saygun’un bestelediği
“Mavilim” isimli aşk şarkısını seslendiren yetenekli
genç, duygusal performans sergiledi ve izleyiciyi etkiledi. Velislava
Stoyanova’nın piyanosu
eşliğinde Alper, “Ali Baba
ve 40 Haramiler” adlı operadan arya seslendirdi.
Aslında Alper, Bulgaristan göçmeni bir ailenin
oğludur. Annesi aslen
Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasından, babası

ise Kırcaali şehrindendir.
1989 yılında Türkiye’ye
zorunlu göç esnasında
Türkiye’ye göç eden aile
İzmir’e yerleşti. Ailesinden
hiç kimsenin müzisyen olmadığı halde Alper, daha
küçük yaşta müzik alanında yetenekli olduğunu
gösterdi ve ebeveynlerine haber vermeden İzmir
Ümran Baradan Güzel
Sanatlar Lisesi’ne hazırlık
kurslarına yazıldı. Liseyi
tam puanla bitiren Alper
Ünlütürk, 2014 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’ne
yüzde 100 burslu kabul

edildi. Eğitiminin yanı
sıra İzmir Devlet Opera ve
Balesi’nde bir dizi konserler verdi. Angela Akiskal,
Roberta Ropa, Masima
Kotica ve Bettina Bloch’un
ustalık sınıflarına katıldı.
Resitaller sundu, orkestra şefi Ganço Gançev ve
soprano sanatçısı Berna
Bilgin ile birlikte çalıştı.
Kader onu opera sanatçısı ve vokal hocası Prof.
Dr. Toni Şekercieva-Novak ile karşılaştırdı. Gencin yeteneğine hayran
kalan Prof. Dr. Toni Şekercieva-Novak onu Müzik,

Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Başbakan Boyko Borisov hükümetini
eleştirerek, "Hükümetle
iş birliği yapmayacağım.
Ülkenin siyasi ortam ve

iş birliği yapmayacağım.
Ülkenin siyasi ortam ve
yönetiminde köklü değişiklik şart.” ifadelerini kullandı.
Radev, Bulgaristan'ın ku-

siyasi oluşum ya da proje
olursa, ona ben de destek
veririm.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanının yetkilerinin sürekli sınırlandırıldığını aktaran Radev,
güvenlik ve istihbarat
birimlerinin büyük
bölümünün hükümete bağlandığını anımsattı.
Radev, hükümetin
anayasayı çiğneyip,
iktidar yetkisini artırdığına işaret ederek,
"Önemli olan, halk
buna daha fazla tahammül edebilecek
mi?" dedi.
Ülkede yolsuzluklarla mücadele edilmediğini savunan
Radev, nüfusun ve işsizliğin arttığını ve yabancı yatırımların geri çekildiğini söyledi.
Ülkede Rusya yanlısı
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ile AB yanlısı Başbakan Boyko Borisov arasında bir süredir sürtüşme
yaşanıyor.
Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı ile Başbakan
arasındaki gerilim

yönetiminde köklü değişiklik şart." dedi.
Cumhurbaşkanı Radev,
düzenlediği basın toplantısında, Borisov hükümetini eleştirdi.
İki yıllık görevi boyunca “yasallık, adalet ve
bağımsızlık” ilkelerinden
vazgeçmediğini belirten
Radev, "Hükümetle artık

rumsal bunalıma girdiğini
savunarak, "Vatandaşlar,
gerek adalete güvenini,
gerekse adalet duygusunu yitirmiştir. Bütün mesele, artık erken seçime
gidilecek mi değil, erken
seçim ne zaman olacaktır. Ülkede bu değerleri
önemseyen, demokrasiye
katkı sağlayacak yeni bir

Dans ve Güzel Sanatlar
Akademisi’nde okumaya
davet etti. Böylece Alper,
kendini Filibe’de buldu ve
seçiminden dolayı kendini
sınırsız mutlu hissettiğini
söylüyor.
Alper Ünlütürk, Müzik,
Dans ve Güzel Sanatlar
Akademisi’nin Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Toni Şekercieva-Novak
hakkında şunları söyledi:
“Prof. Dr. Novak harika
biri, beni koruyup kollayan
bir melek sanki”.
Genç sanatçı, İzmir’de
düzenlenen 11. Ulusal
Genç Solist Yarışması’nda
ikincilik ödülü kazandı.
A l p e r,
ilk
defa
Bulgaristan’a 10 yıl önce
geldi, ama anne babasının anlattıkları yaşam
hikayelerinden ülkesini
hafızasında tasavvur etti.
Ona anlatılan yaşam hikayeleri o kadar duygusal
ve ayrıntılarla doluydu ki,
şimdi Doğu Rodoplar’da
gezerken hiçbir köşesin-

de kendini yabancı hissetmiyor.
Alper ÜNLÜTÜRK kimdir?
1996 yılında İzmir’de
doğan Alper Ünlütürk ilk
profesyonel müzik eğitimine 2010 yılında Ümran
Baradan Güzel Sanatlar
Lisesi’ni kazanarak başladı. Buradaki dört yıllık
eğitimi boyunca şehir
içi ve şehir dışı pek çok
konser ve festivallere katıldı. 2014 yılında mezun
oldu ve aynı dönem Yaşar Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi Müzik
Bölümü yetenek sınavını
birincilikle kazanarak tam
burs ile okula kabul edildi.
Yaşar Üniversitesi’nde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tenor Levent
GÜNDÜZ, Soprano Aytül
BÜYÜKSARAÇ ve Korrepetitör Anrietta IOSIFOVA ile profesyonel şan
eğitimine başlayan genç
sanatçı 2014 yılı Konak
Belediyesi IV. Basmane
Günleri Festivali kapsamında üç konser vererek
ilk yarı-profesyonel konserlerini gerçekleştirdi.
2015 yılında birçok ustalık
sınıfına katılarak kendini
geliştirmeyi hedefleyen
Alper ÜNLÜTÜRK; Angela AHISKAL, Marien Van
NIEUKERKEN, Roberta
ROPA, Massima COTTICA ve Bettina BLOCK
gibi isimlerle Lied yorumculuğu ve şan teknikleri
üzerine, ayrıca Giovanna
MARESTA ile de sahneleme üzerine çalıştı.
2016’da Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası’nın
açmış olduğu Genç Solistler sınavını kazanarak Şef Hakan ŞENSOY
yönetiminde Yaşar Üni-

versitesi Oda Orkestrası
ile çalıştı. 2017 yılında
ise “Deutsch Türkisches
Freundsaftskonzer” kapsamında Almanya’nın
Bonn ve Köln şehirlerinde
Parafonia Choir ve Orchester am Aloisiuskolleg
ile Mendelssohn Psalm
No.42 seslendirerek konserler veren genç sanatçı
ayrıca Bonn, Stella Rheni
Anıt Binası’nda Şan Resitali verdi. Aynı yıl Bulgaristan Varna Operası Yaz
Kampı etkinliğine katılan
genç sanatçı Şef Ganço
GANÇEV ve Soprano
Berna BİLGİN ile eğitimlerini tamamlayarak Varna Operası’nda resital
verdi. Ardından Plovdiv
Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi’ne gelerek burada Profesör Toni
Şekercieva – Novak ile
çalıştı. 2018 Şubat ayında düzenlenen 11. Ulusal
Genç Solist Yarışmasına
katılan Alper Ünlütürk,
kendi kategorisi olan
Üniversite Kategorisi’nde
Finale kalarak 2.’lik ödülünü kazandı. Genç sanatçı
lisans eğitimini 2018 yılında tamamlayarak Yaşar
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden mezun oldu. Tenor Ünüşan
KULOĞLU masterclassına katılan genç sanatçı,
Gaetano Donizetti’nin
Aşk İksiri (L’elisir D’amire)
operasından Belcore rolünü komple çalıştı. Plovdiv
Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek
Lisans programına kabul
edilen Alper Ünlütürk şu
anda şan eğitimine Profesör Toni Şekercieva - Novak ile devam etmektedir.
Kırcaali Haber

duyduğunu anlattı.
Yo r g o v a , “ T ü r k i y e
bursları eğitimime şans
verdi. Türkçe bilmeden
Türkiye’ye gittim. Bu ülke
eğitim ve yaşam açısından bana tecrübe kazandırdı.” dedi.
Etkinliğe ev sahipliği
yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan
Ulusoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada,
2012'den bu yana sadece
burs programı üzerinden
Bulgaristan'dan 300’e yakın öğrencinin Türkiye’de
öğrenim gördüğüne vurgu
yaptı.

B ü y ü k e l ç i U l u s o y,
"Türkiye’nin komşuları
Türkiye’deki olanakları ile
tanışıp ülkemizin yaşama kültürünü yaşayarak,
aynı dili anladıklarında
aynı dünyayı tanıdıkları
için kendilerini daha iyi
geliştirebilecekler." diye
konuştu.
Türkiye'deki burs programlarına ilişkin tanıtım
ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali ve Mestanlı
şehirlerinde de yapıldı.
Türk kökenli ve diğer Bulgaristan vatandaşları tanıtımlara ilgi gösterdi. AA

Sofya’da Türkiye Eğitim
Burs Programları Tanıtıldı
1. sayfadan devam

yabancı dil içeren eğitim
programlarımızda komşu Türkiye’nin Türkçesi
de yer alıyor. Dolayısıyla
burstan yararlanan öğrencilerin ilgileri ile sıcak
komşuluk ilişkilerimize
katkı sağlayacaklarına
inanıyorum.” ifadesini
kullandı.
Türkiye'nin sağladığı
burs programından yararlanıp Eskişehir’de eğitimini tamamlamış İvana
Yorgova da Türk dili ve
eğitim sistemi ile tanışmaktan büyük mutluluk
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Günde 20 - 50 kişi Bulgaristan vatandaşlığı

için online başvuruda bulunuyor

Geçen yıl sonunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev
Bulgar vatandaşlığı konusunda birçok geciktirme
ve usulsüzlük örneği içeren ihbarlar aldıklarını bildirdi. Bütün ihbarlar savcılığa gönderildi. Yapılan
soruşturma ve inceleme
ardından bütün şikayet
ve ihbarların haklı olduğunu ve bir yıl zarfında 20
bin yasal ihlal yapıldığını
ortaya çıkardı. Bunun ardından yetkili makamların
yöneticilerine birçok idari cezalar uygulandı ve
sistemde acil düzenleme
ihtiyacı gerekliliği ortaya
çıktı.
Geçen yıla kadar vatandaşlık adaylarının Bulgar
kökenine dair belge ve
motivasyon mektupları
Devlet Yurtdışı Bulgarlar
Ajansına sunuluyordu.
2019 yılının ilk çalışma
gününden itibaren Bulgaristan vatandaşlığına başvurular Adalet Bakanlığı
nezdinde oluşturulan siteden online, yani elektronik
yoldan yapılıyor. Orada
bütün adaylar, kendi programlarına uygun başvuru
ve randevu tarihi belir-

leyebilir, Sofya’ya gelip,
kuyruklarda beklemeden
saat ve gelişini elektronik yoldan ayarlayabilir.
Adalet Bakanı Yardımcısı Desislava Ahladova
yeni sistem sayesinde
vatandaşlık alma prosedürünün neredeyse bir
yılla kısaltıldığını söyledi.
Belgelerle başvurudan
mülakata kadar eskiden
bir yıldan fazla süre geçi-

yordu. Oysa şimdi bu süre
asgariye indirildi.
Belgelerle ve dilekçelerle başvurulduğu gün,
evraklarda eksik yoksa
mülakat aynı gün yapılabilir. Adaylar başvuru veya
mülakat için saatlerce
uzun kuyruklarda beklemesi gerekmiyor. Adaylar
şimdiye kadar da Bulgar
dili ve Bulgaristan’da devlet yapısı ve kurumların iş-

leyişi konusunda bilgi düzeylerini ölçen mülakata
tutuluyordu. Bazı evrakların adayın şahsen gelip,
kağıt üzerinde göstermesi
şartı da kaldırıldı. Örneğin
İçişleri Bakanlığından alınan Bulgaristan’da kısa
veya uzun vadeli ikamet
belgesi, sigorta evrakları,
borcu olup, olmadığına
dair banka belgesi, nikah
belgesi gibi dokümanla-

komşu ülkelerimizle yanı
sıra AB üye ülkeleri ve
AB sınır koruma kurumu
Frontex ile de işbirliğimizin çok etkili olduğunu
söyledi.
Bakan Mladenov, “Danimarka, Schengen
için Bulgaristan'ı destekliyor” diye vurguladı.
Marinov’un ifadelerine

lendirilmesi ve genişlemesi olduğunu ifade etti.
Danimarkalı bir gazetecinin sorusu üzerine Bakan Mladenov,
Bulgaristan'da uluslararası koruma aramak için
yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapan mültecilere karşı tutumda kesinlikle AB kurallarına ve
Avrupa İnsan
Haklarını ve
Temel Özgürlükleri Koruma
Sözleşmesi’ne
uyduğunu dile
getirdi. Başka
bir soru üzerine Bakan,
” S c h e n g e n’e
üyeliğimizin Romanya ile
birlikte olmasından memnun olurum” dedi.
Bakan, ülkemizin Avrupa bağlamında göçmen
sorununa ortak ve kapsamlı bir çözüm bulunmasından yana olduğunu ve
bunun boyutlarının dış sınırlarda güvenilir koruma
sağlanması, göç veren
ülkelerle birlikte çalışıl-

ması ve artık Avrupa’da
bulunan göçmenlerle ilgili sorunların çözülmesi
olduğunu kaydetti. Sığınmacı kotası ile ilgili bir
soru üzerine Mladenov,
”Sorumluluk ve dayanışma arasında bir denge
bulunmalı” diye özetledi.
Sınır Polisi Genel Müdürü Baş Komiser Svetlin Kiçikov, şu anda sığımacı baskısı yaşanmadığına ve Türkiye sınırına
çekilen tel örgünün genel
olarak iyi olduğuna dair
güvence verdi. Baş Komiser Kiçikov, istatiksel
verilere göre geçen yıl
üçüncü ülke vatandaşlarının 12 500 kez yasa
dışı yollardan ülkemiz
sınırlarından giriş yapmaya teşebbüs ettiklerini ve onlardan 800 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kiçikov, 2018 yılının ikinci yarısında mültecilerin
Yunanistan’dan kaçak
yollarla ülkemize girme
teşebbüslerinin arttığını
söyledi.
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Bakan Mladenov: Danimarka, Schengen
için Bulgaristan'ı destekliyor
Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı İnger
Stöjberg, İçişleri Bakanı
Mladen Marinov’un eşliğinde Kapitan Andreevo
Sınır Kapısı’nı ziyaret
ederek sınır polisinin
çalışmaları hakkında
bilgi aldı ve komşu ülke
Tür kiye ile sınırdaki
mevcut tesisleri gezdi.
Stöjberg,”Bulgaristan'ın
AB'nin dış sınırını korumak için çok büyük
bir iş yaptığı ve bunun
Avrupa'nın geri kalanına
fayda sağladığı izlenimi
edindim” diye kaydetti.
Stöjberg, ”Ön saflarda
olduğu için Bulgaristan
AB'nin dış sınır güvenliğini sağlama yükünü üstleniyor. Benim izlenimim,
sınır görevlilerinin çalışmalarının çok iyi gittiği
ve profesyonel bir şekilde çalıştığı yönündedir”
diye konuştu. Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasında Üçlü Temas
Merkezi’ni ziyaretinden
sonra Danimarka Göç
ve Entegrasyon Bakanı,

göre ziyaret, Bulgaristan
Avrupa'nın güvenilir bir
ortağı olduğunu ve Birliğin dış sınırının güvenliği
ile ilgili görevlerde ciddi
olduğunu kanıtlamak için
yaptığı şeylerden biridir.
Marinov, görüşmelerde
ele alınan konular arasında göç konusunda
Avrupa çapında ortak bir
çözüme dair görüşlerin
yanı sıra Frontex'in güç-

rın kağıt üzerinde sunulmasına gerek kalmadı.
Bu bilgiler “Bulgaristan
vatandaşlığı” Müdürlüğü çalışanları tarafından
kurumsal yoldan temin
ediliyor. Bu yeni sistemin
uygulanmasının daha
ilk gününde 20 başvuru
yapıldı. Diğer günlerde
başvuru sayıları 50’ye
yükseldi. Elektronik sistem bir mail adresinden
birden fazla başvuru
yapılmasına izin vermiyor. Böylece bazı aracı
avukatlar veya kişilerin
birden fazla randevu ve
başvuru yapmasına olanak verilmeyecek ve
Bulgaristan vatandaşlığı
konusunda spekülasyonların önü kesilecek.
Elektronik yoldan başvurular 21. yüzyıl için çok
normal bir uygulamadır,
diyor siyasi bilimci Yusef

Dakak.
Adalet Bakanlığında görüşülen yeni teklife göre,
Bulgaristan kökeni bazında vatandaşlık için başvuranların Bulgaristan’da
iş sahibi olması istenilecek. Bu yeni düzenleme
uygulanırsa yüzlerce
Bulgaristan kökenli insanın vatandaşlık işlemleri
sekmeye uğrayacak. Makedonya ve Besarabya’da
yaşayan Bulgarların kaderini çok iyi biliyoruz ve
devletimizin bu insanlar
için yapacağı en büyük
iyilik, vatandaşlık prosedürlerini hafifletmek olacaktır. Bulgaristan önce
Bulgar kökenli olanlara,
nikah kıymış olanlarla
vatandaşlık vermeli. Yatırım bazında vatandaşlık
ise adeta satın alınmış olduğu için bu arka plana
bırakılmalıdır. KH

Taklit süt ürünleri, ambalajlı
olarak ayrı stantlarda satılacak

Bitkisel yağ içeren peynir ve kaşar peyniri, açık bir
şekilde "İmitasyon Ürünleri" olarak etiketlenen ayrı
stantlarda satılacak. Süt Ürünlerine İlişkin Özel Gereklilikler Yönetmeliğindeki değişiklikler hem üreticiyi
hem de tüccarları etkileyecek. Yönetmeliğin amacı,
tüketicinin dolandırılma olasılığını sınırlamaktır.
İstatistikler, palmiye yağı içeren peynir ve kaşar peyniri kullanımının azaldığını göstermektedir. Bununla
birlikte ülkemizde sadece 2017'de bu tür 13 000 tondan fazla ürün tüketildi.
Yeni yönetmeliğe göre hem bitkisel yağ hem süt
içeren taklit süt ürünleri daha üretim tesislerinde ambalajlanmalı ve etiketlerinde taklit ürün olduğunun
yazılması zorunludur. Süt ürünlerinde kullanılan katkı
maddeleri etiket üzerinde belirtilmelidir. Amaç, kötü
amaçlı uygulamaları ve tüketicileri yanıltıcı uygulamaları sınırlandırmaktır.
Yeni yönetmelik daha geçen yıl ekim ayında yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce üretilmiş olan tüm taklit ürünlerin satılması için tanınan
süre artık sona erdi.

Kırcaali Hastanesi, yeni bir acil
yardım servisine sahip olacak

Kırcaali Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın acil
sağlık hizmetlerinde iyi uygulamaları teşvik etmeye
yönelik bir projesi gerçekleştirilecek.
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi İcra Müdürü Dr. Todor Çerkezov, Kırcaali Radyosu’na verdiği
demeçte,” Proje
t a m a m l a nın c a
bir iki yıl içerisinde hastanemiz
tamamen yeni
bir acil yardım
servisine sahip
olacak. Acil servis bölümü, yeni
bir şekilde tasarlanacak. Acil
yardım servisinde hastalara yeterli müdahale yapılmasıyla en ufak bir şey için hastaneye yatılmaması
hedefleniyor” dedi.
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YTB’nın Kırcaali’deki Türkiye Burs
Programları Tanıtımına Yoğun İlgi
1. sayfadan devam
YTB Türkiye Bursları
ekibinde yer alan Fatma
İnce, Fatih Doğan ve Ceren Akçay, programa ev
sahipliği yapan Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği
Müdürü Müzekki Ahmet’e
ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığında
koordinatör Fatih Doğan,
“Bizim burs programımız
öğrencilerin eğitim görecekleri üniversitedeki harç
ücretlerinin tamamını karşılıyor. Burs almaya hak
kazanan öğrencinin buradan Türkiye’ye ulaşım
masraflarının tamamını
karşılıyor, Türkiye’deki
barınma imkanlarının tamamını karşılıyor, yani biz
bir öğrenciyi Türkiye’de
bir üniversiteye yerleştirdiğimiz zaman mümkün
olan en yakın yerdeki yurdu öğrenciye ayarlamaya
çalışıyoruz, varsa devlet
yurdu. Şayet devlet yurdu
yoksa veya devlet yurdunda yeterli kontenjan yoksa
biz öğrenciyi özel yurda
yerleştiriyoruz. Onun parasının tamamını da biz
ödüyoruz. Ayrıca Türkiye
burslu öğrencilerin genel sağlık sigortalarının
tamamını da biz karşılı-

yoruz. Burada her hangi
bir kısıtlama yok. Çok
olumsuz bir durumda, öğrenci Türkiye’de çok kötü
bir hastalık geçirdiği za-

amacı da başvuruların
artmasıdır” diye ifade etti.
Daha sonra Türkiye
Bursları Tanıtım Videosu
izlendi.

bat tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapmak
isteyen öğrencilerden
mülakatta başarılı olup,
lise veya yüksek eğitim

lar ve burs programlarının
tanıtıldığı broşürler ve
afişler verdiler.
Programın sonunda Müzekki Ahmet, bu yararlı
çalışmadan dolayı Türkiye Bursları ekibine ve tüm
katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Resmiye MÜMÜN

Valiliklerde belgelerin
apostil onay ücreti 5 leva
man veya Allah korusun,
çok büyük bir ameliyat
geçirmek zorunda kaldığı zaman biz hastane
masraflarının tamamını
karşılıyoruz. Bu da bizi
diğer burslardan ayıran
önemli özellik” diye konuştu. Fatih Doğan, ”Her
yıl yaklaşık 130 000’in civarında başvuru alıyoruz.
Dünyanın 160 ülkesinden
başvuru alıyoruz ve 5 000
öğrenciyi burslandırıyoruz. Maalesef, Bulgaristan
başvuruları bizim istediğimiz düzeyde değil, inşallah artırma hedefindeyiz.
Bu tanıtım programlarının

Burs programı kapsamındaki uluslararası öğrenciler, Türkiye’nin en
seçkin üniversitelerinde
fen, sosyal ve beşeri ilimlerinin bütün dallarında lisans ve lisansüstü eğitim
görme ve doktora yapma
hakkı kazanır. Türk Dilini
bilmeyen, fakat Türkçe
eğitim görmek isteyenler ön hazırlık kurslarına
gidebilecekler. Türklerden başka, her hangi bir
Bulgaristan vatandaşı da
Türkiye’de okumak için
başvuruda bulunabilecek.
Türkiye bursları için başvurular 15 Ocak - 20 Şu-

diplomasına sahip olmaları istenmektedir. Ayrıca
sahip oldukları her hangi
bir eğitim sertifikasını da
göstermeleri onların lehine olacak. Türkiye'de
burslu okumak isteyen
lisans adayları ile yüksek
lisans ve doktora programına katılmak isteyen
başarılı öğrenciler, başvurular hakkında ayrıntılı
bilgileri
ht t p s: // w w w.tur k i ye burslari.gov.tr/ linkinde
bulunan YTB’nın Türkiye
Bursları sayfasında bulabilir.
YTB Uluslararası Öğren-

NIK Academy, 1-3 gün
arasında değişen sürede uygulanan eğitim
programları hazırladı.

timler mümkün olduğu
kadar faydalı olabilir ve
daha önce edinilmiş
olan bilgiyi genişlete-

men yakınında bulunan
tarım arazilerinde mevcut modern teçhizatla
pratik çalışmalar yapılabilir. Böylece faydası
yerinde görülebilir ve
sunduğumuz ekipmanın kapasitesini en üst
düzeye çıkarmak için
test edilebilir” diye anlattı.
Mekanik bakım onarım elemanları NIK
Ac ademy ’de eğitim
gören bir çiftlik sahibi, ”NIK Academy’ye
güvendik, çünkü profesyonellerden oluşan
per sonele sahipt ir.
Onun uzmanları, hassas tarıma yönelik NIK
Academy’nin ürettiği
teknolojileri elemanlarımıza nasıl kullanacaklarını öğrettiler” diye
ifade etti.
Kırcaali Haber

NIK Academy, çiftçilere yenilikçi teknolojilerle
nasıl çalışacaklarını öğretiyor
NIK Academy’de iki
yıldır Bulgaristan ve yabancı ülkelerden çiftçilerle yenilikçi teknolojilerle çalışmaya, hassas
tarımda yeniliklere, NIK
Academy tarafından
sunulan gübreleme ve
tohum bakımında iyi
uygulamalara yönelik
eğitim gerçekleştirilmektedir.
Eğitim kurslarında
Trimble’ın teknolojileriyle gübreleme, ekim ve
ilaçlamaya yönelik hassas tarım üzerine eğitimler, AgroBalance’ın
teknolojileriyle gübrelemede iyi uygulamalar,
Berthoud’ın teknolojileriyle etkili ilaçlamaya yönelik eğitimler ve
başka konular işlenmektedir.
Çiftliklerde çalışanların günlerinin yoğun
geçmesinden dolayı

ciler Daire Başkanlığında
koordinatör Fatih Doğan
başvuru yapılırken dikkat
edilmesi gereken hususlara değindi.
YTB Türkiye Bursları
ekibi, öğretmenlerin ve
öğrencilerin soruları cevapladı, ilgilenenlere faydalı tavsiyelerde bulundu-

Böylece çiftçiler tarlada çalışmak için kullandıkları değerli zamanını kaybetmiyor, NIK
Academy’de edinilen
yeni bilgiler ise özet bilgiler olduğu için hemen
uygulayabilir.
Çiftçiler, eğitim kursunun zamanını ve şeklini
seçebilir. Böylece eği-

bilir.
Bu yıldan itibaren eğitim merkezi, müşteriye
yerinde eğitim imkanı
da sunmaktadır.
NIK Academy Müdürü
İvo Kumanov, ”Akademi, özel olarak tasarlanmış simülatörleri
olan demo ders odaları
ile donatılmıştır ve he-

Valilikler tarafından yapılacak belgelerin apostil
onay ücreti 5 leva olacak.
Vatandaşlar için idari yükü azaltmak için ek bir
önlem olarak hükümet, yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılmasını öngören yönetmelik taslağını
onayladı.
Yabancı Kamu Belgeleri İçin Yasallaştırma Gerekliliğinin Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun’da yapılan değişikliklerle belediye idarelerinde yapılan apostil onay işlemlerinde
reform yapılması için önkoşullar yaratıldı.
Değişiklik, idari yükü azaltma ve idari hizmetleri
iyileştirme çabasının bir parçasıdır.

Bulgaristan’da emeklilerin
üçte biri yoksulluk riski altında
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre 2017 yılında Bulgaristan’da emeklilerin üçte
biri, yoksulluk riski altında bulunuyor. Ülkemiz bu gösterge açısından AB'de dördüncü sırada yer aldı. Üç Baltık ülkesi Letonya, Litvanya ve Estonya, Bulgaristan’ın
önünde geliyor.
Malulen emekli olanlar dahi ülkede emeklilerin toplam
yüzde 32,4’ü, yoksulluk riski altında yaşıyor. Eurostat'ın
açıklamasında, bu oranın son sekiz yılda en yüksek
seviyeye çıktığı belirtildi.
Estonya, bu gösterge açısından %46,1 oranı ile lider

konumundadır. Letonya ve Litvanya, sırasıyla %43,7
ve %36,7 ile üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Yoksulluk riski en düşük olan AB ülkesi Fransa’dır. Orada emeklilerin ancak %7'si, finansal sorunlara maruz
kaldı. 2013’ten bu yana istikrarlı bir artış gösteren AB
ortalaması %14,2’dir.
2010-2017 döneminde AB'de yoksulluk riski altında
yaşayan kadın emeklilerin payı, erkek emeklilerinkinden yaklaşık yüzde 2-3 daha fazladır.
2017'de Bulgaristan da dahil olmak üzere sadece
dört ülkede yoksulluk riski altındaki kadın emeklilerin
oranı %10'dan fazladır. Diğer üç ülke yine Baltik ülkeleridir.
Eurostat'ın açıklamasında yoksulluk riski altındaki
kişilerin, emekli maaşlarından yapılan kesintilerden
sonra ülke ortalamasının %60'ından daha düşük bir
gelire sahip olduğu belirtildi.
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Kırcaalili genç güreşçi Ayça
Halibryam, altın madalya kazandı
Kırcaalili genç güreşçi Ayça Halibryam, 178
kızın katıldığı serbest
stil yarışmasında altın
madalya kazandı. Opılçensko (Hacımehmetler) köyünde bulunan
Kırcaali Güreş Spor
Kulübü’nün yarışmacısı
Ayça Halibryam, Gorna
Oryahovitsa şehrinde
düzenlenen Genç Kızlar
Bulgaristan Ferdi Güreş
Şampiyonası’nda 70 kg
altı kategorisinde birinciliği elde ederek altın
madalya kazandı. İlginç
olanı şu ki Ayça, henüz
iki aydan beri güreş antrenmanı yapıyor. İlk defa
bir ulusal yarışmaya katılmasına rağmen şampiyonanın en teknik güreşçisi ilan edildi. Fakat
hakemler Ayça’yı şampiyonanın en iyi güreşçi unvanından mahrum
bıraktılar. Şimdiye kadar
futbol antrenmanlarına
katılan Ayça, mücade-

zamanda takım Gorna
Oryahovitsa şehrinde
düzenlenen şampiyonaya katılımı için sponsorluk yapanlardan biri
olduğunu belirtti.
Süleyman Atalay, ”Her
yıl madalyalar kazanıyoruz. İnsanlar, Opılçensko
köyü muhtarlık binasının
mahzeninde yapılan
antrenmanlarla derece
sahibi olabileceğimize
inanmıyor” dedi. Halihazırda kulübün antrenmanlarına altı kızın katıldığını söyledi.
Gorna Oryahovitsa’daki şampiyonaya katılan
grupta Söngül Mehmet

le ruhuna sahiptir. Bu
yüzden Kırcaali Güreş
Spor Kulübü’nün antrenörü Süleyman Atalay, Ayça’yı Genç Kızlar
Bulgaristan Ferdi Güreş
Şampiyonası’na katılan
gruba dahil etti.

S ü l e y m a n A t a l a y,
”Ayça, genç kızlarda altın madalya kazanan ilk
Kırcaalili kızımız. Geçen
yıl yıldız kızlarda şampiyonumuz oldu” diye belirtti. Antrenörü Ayça’nın
sebatkar ve çalışkan

olmasından dolayı geleceğinin parlak olduğunu
söylüyor.
Dereceye girenlerin
ödül töreninde Ayça’nın
babasının da hazır bulunduğunu kaydeden
antrenör, kendisinin aynı

Bulgaristan güreş şampiyonu Ayça
Halibram’a Kırcaali Belediyesinden ödül
K ı r c a a l i B e l e d i ye
Başkanı Hasan Azis,
G or na Or yahovitsa
şehrinde düzenlenen
Yıldız ve Genç Kızlar
Bulgaristan Ferdi Güreş Şampiyonası’nda
70 kg altı kategorisinde
şampiyonluk elde eden
Kırcaalili genç güreşçi
Ayça Sunay Halibram’ı,
spor alanında yüksek
profesyonel baş ar ı
göstermesi ve Kırcaali
Belediyesi’nin saygınlığını ar tırmasından
dolayı diploma ve para
ödülü ile ödüllendirdi.
Kırcaali Hristo Botev
Yabancı Diller Lisesinde10.sınıfta okuyan
Ayça Halibram, Kırcaali
Güreş Spor Kulübü’nün
antrenmanlarına iki
aydan beri katılıyor.
G or na Or yahovitsa
şehrinde düzenlenen
Yıldız ve Genç Kızlar
Bulgaristan Ferdi Güreş Şampiyonası’nda
70 kg altı kategorisinde
şampiyonluk elde etti.
Şampiyonanın en teknik güreşçisi ilan edilen
Ayça, genç kızlarda altın madalya kazanan ilk

Kırcaalili kızımız oldu.
Kırcaali Güreş Spor
Kulübü’nün antrenörü Süleyman Atalay,
Kırcaali Güreş Spor
Kulübü Derneği adına
“Kırcaali’nin en iyi Belediye Başkanı’na minnettarız” yazılı Kırcaali
ilçesinde sporun gelişmesine sağladığı katkılarından dolayı Müh.
Azis’e teşekkür belgesi
sundu.
Ayça, amacının nisan ayında düzenle-

necek şampiyonada
ikinci bir şampiyonluk
elde ederek haziran
ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’na
katılmak üzere genç
kız milli güreş takımına
dahil edilmesi olduğunu
ifade etti.
Müh. Azis, Ayça’ya
hedeflerinin yüksek olmasını ve hayallerinin
peşinden koşmasını diledi. Belediye yönetimi
adına elde ettiği şampiyonlukla Kırcaali’nin

iyi şeylerle anılmasını
sağladığı için Ayça’ya
teşekkür eden Belediye Başkanı, ikinci
bir şampiyonluk elde
ederek genç kız milli
güreş takımına edilmesi yönündeki hayallerinin gerçekleşmesini
temenni etti. Belediye
Başkanı, Ayça’ya belediyenin sporla ilgili
girişimlerine her türlü
desteği vereceğine kanaat getirdi.
Kırcaali Haber

de yer aldı. Geçen yıl
üçüncülük ödülüne sahip
olan Songül, bu yıl yarı
final maçında rakibine
yenildi. Atalay Süleyman, Söngül’ün yürekten mücadele ettiğine
inanıyor.
Antrenör, iki kızın da
çok çalışkan olduğunu
ve iyi bir geleceğe sahip olacaklarını inanıyor.
Süleyman Atalay, “Doğu
Rodoplar için geleneksel
bir spor olan serbest güreşte daha fazla madalya kazanabilmemiz için
belediyenin ve halkın biraz yardımına ihtiyacımız
var” diye ifade etti.

Kırcaali Valisi Çanev,
Bulgaristan güreş şampiyonu
Ayça Halibram’ı tebrik etti
Kırcaali Valisi Nikola Çanev, 14 yaşındaki Bulgaristan güreş şampiyonu Ayça Halibram ve antrenörü Atalay Süleyman ile bir araya geldi. Gorna
Oryahovitsa şehrinde düzenlenen Yıldız ve Genç
Kızlar Bulgaristan Ferdi Güreş Şampiyonasında

dört galibiyet elde eden ve şampiyonanın en teknik
güreşçisi ödülüne layık görülen Ayça, 70 kg altı
kategorisinde birinciliği elde ederek altın madalya
kazandı. Ayça’nın güreş yapmasını tamamen destekleyen babası Sunay Halibram, “Kızımın sergilediği performans salondaki izleyicilerin “Kırcaali”
diye nara atmalarına sebep oldu” diye ifade etti.
Ayça, iki aydan beri Opılçensko (Hacımehmetler)
köyünde bulunan Kırcaali Güreş Spor Kulübünün
antrenmanlarına katılıyor. Stanka Zlateva ve Taybe
Hüseyin’in yolunda emin adımlarla yürüyor. Genç
güreşçinin bir sonraki hedefi, Avrupa Şampiyonu
olmasıdır. Ayça, güreş antrenmanlarının Kırcaali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesinde eğitimini
engellememesi için azimlidir.
Kırcaali Valisi, elde ettiği mükemmel sonuçlar,
antrenmanlarda gayretli çalışmaları ve önüne yüksek hedefler koyduğu için şampiyon kızı tebrik etti.
Ayça’ya çiçek ve hediyeler takdim eden Vali, Kırcaali Güreş Spor Kulübü’nün antrenmanları için
uygun salon sağlanmasına yardımcı olma sözü
verdi. Kulübün elde ettiği başarılara rağmen antrenmanlarını Opılçensko köyü muhtarlık binasının
mahzeninde kötü koşullarda yapmak zorunda kalıyor. KH
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Kasim dede: Bulgaristan'da gençleri
parlak bir gelecek beklemiyor
Emekli tanıdıkları ve
arkadaşlarıyla görüşmek ve sohbet etmek
için Ardino’ya (Eğridere)
gelen Ardino’nun (Eğridere) Gırbişte (Sırtköy)
köyünden 83 yaşındaki
Kasim Cerahov,” Uzun
bir çalışma hayatım oldu
(46 yıl), fakat düşük bir
emekli maaşı (274 leva)
alıyorum. Her yıl emeklilik yaşı ve emeklilik prim
gün sayısı artıyor. Yıllar
sonra Bulgaristan’da
emekli vatandaşlar olmayacak” dedi. Kendisine Ardino Emekliler
Kulübü’nde rastladık. O
buradaki keyifli ve rahat
bir ortamda kahve yudumluyordu. Kasim dedenin ifadelerine göre
bizde emekli maaşları
çok düşük ve bu devletin
zayıf yönetiminden kaynaklanıyor. Kasim dede,”
Bulgaristan'daki emeklilik sistemi her yeni hükümetle birlikte değişiyor.
Son değişikliklere göre
zannedersem, erkekler
65 yaşını doldurduğunda
ve 40 yıl sigortalılık süresine sahip olduklarında
emekli olabilecekler. Bu

nasıl olacak? Emeklilik
yaş sınırı yükseltilmeli
değil, düşürülmelidir. 10
yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği’ne (AB) üyeyiz, fakat ülkede yapılan
her hangi bir değişiklik
yok. Gençler ülkeden
kaçıyor, hem de eğitimli
gençler ve insan sermayesi azalmaya devam
ediyor. Bulgaristan'da
gençleri parlak bir gelecek beklemiyor” diye
ifade etti.

Geçen yüzyılın 80'li
yıllarında iki dönem Gırbişte köyü muhtarlığını
yapan Kasim Cerahov,
o yıllarda Gırbişte köyü
nüfusunun 1000 kişiyi
aştığını, köy okulunda ise
250 ile 300 arasında çocuğun eğitim gördüğünü
hatırlıyor.
Kasim Cerahov, 1936
yılında Gırbişte köyünde
tarımla uğraşan çok çocuklu bir ailede dünyaya
geldi. Köyündeki ilk oku-

lu bitirdikten sonra lise
eğitimini Ardino kasabasında tamamladı. 22
yaşında Pakize Sakıp ile
evlendi. 16 yıl önce vefat
eden eşi ile birbirine çok
kaynaştılar ve çocuklarını büyük sevgi ve özveri
ile büyüttüler. İki kız ve
bir oğul, altı torun ve beş
torun çocuğuna sahiptir.
1959-1961 yılları arasın d a K a s i m d e d e,
Razlog'da askerlik görevini yerine getirdi.

lemesi gerekecek. Çünkü AP milletvekili Eva
Maydell’in Bulgaristan
Radyosu’na verdiği demeçte söylediği gibi “Bu,
Avro bölgesi üyesi devletlerinin her birinin şimdiye

oturması için bir yıl daha
gerekmesi normaldir”.
Bulgaristan’ın Avrupa ortak para birimine katılması
birçok fayda sağlayacak.
Bunlar arasında Eva Maydell, Bulgaristan’ın Avrupa

Bakanı Goranov, bu tür
şokların yönetilebilir olduklarını ve bu riskleri en
aza indiren mekanizmaların olduğunu söyledi.
Av r u p a K o m i s y o n u
Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avr u p a Ko m i syo n u’n u n
Bul gar i st an’ın ER M 2
mekanizmasının parçası
olma ve daha sonra da
Avrupa ortak para birimini kabul etme çabalarını
desteklediğini bildirdi.
Dombrovskis Hükümetin
kara para aklama ve mali
denetim konularında mücadelesinde gösterdiği
irade ve sonuçları takdir
etti.
Valdis Dombrovskis’in
özel misafir olarak katılacağı, iş çevreleri ve
hükümetin geleneksel
yıllık toplantısında da
Bulgaristan’ın avroya giden yolu ve ekonomiye
etkileri konusu görüşülen
ana temalardan biri olacak.
Kırcaali Haber

Bulgaristan 1 Ocak 2022’de
Avro Kullanmaya Başlayabilir
Maliye Bakanı Vladislav
Goranov, Bulgaristan’ın
en erken 1 Ocak 2022’de
Avro bölgesine katılabileceğini söyledi. Goranov,
geçen yılın sonunda, Avrupa Merkez Bankası’nın
önerileri dahilinde (Bulgaristan Merkez Bankası
ve Kredi Kurumları Yasalarında) ülkemizin ERM 2
mekanizmasına katılmasını sağlayacak bazı önemli
değişikliklerin kabul edildiğini hatırlattı. 2019’un
yazında Avrupa Merkez
Bankası tarafından seçilen altı bankanın stres
testli sonuçlarının da çıkması bekleniyor.
“Bulgaristan’ın ERM2
üyeliğinin anahtarı, Avrupa Komisyonu, Avrupa
Merkez Bankası ve Danimarka ile birlikti Avro bölgesinin 19 üyesi elindedir”
diye konuştu Bakan Goranov.
Bulgaristan’ın ERM2
mekanizmasına girmesi
durumunda ise ülkemizin
orada en az iki yıl bek-

kadar bekleme odasında
kaldığı minimum süredir.
Bekleme salonunda daha
uzun süre kalması ülkeye
iyi etki edip etmeyeceği
devletin ve vatandaşların
isteklerinin ne olduğuna
ve kriterleri yerine getirip
getirmediğimize bağlıdır.
İki yıllık bir sürenin sonunda, süreçlerin tamamen

İstikrar Mekanizması’na
erişimi olacağını işaretledi, bu da Bulgaristan
vatandaşlarının tasarruflarının güvenliğini garanti
altına alacak.
Avro’yu kabul ettikten
sonra temel ihtiyaç ürünleri ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış ile ilgili endişeler hakkında Maliye

Askerliğini bitirdikten
sonra yerel NARKOOP
Tüketici Kooperatifi’nde
çalışmaya başladı. 1963
yılında yakın Temenuga
(Menekşeköy) köyüne
öğretmen olarak atandı.
1975 yılına kadar öğretmen olarak çalışan
Kasim Cerahov, aynı yıl
Gırbişte köyündeki Nov
Jivot Halk Toplum Merkezi Genel Sekreterliğine atandı. 1979 yılının
sonunda ise iki komşu
köyün muhtar vekilliğine atandı. 1979-1985
yılları arasında Gırbişte
köyü muhtarı görevinde
bulundu. Bulgarlaştırma
süreci sırasında pasiflik
göstermesinden dolayı 1985 yılının başında
o zamanki Bulgaristan
Komünist Partisi (BKP)
Ardino Şehir Komitesi
Başkanı tarafından muh-

tarlık görevinden alındı.
Köyden uzaklaşması
yasaklandı. Tarım Emek
Kooperatif İşletmesi’nde
(TKZS) takım başkanı
ve fayans işçisi olarak
çalışmaya başladı. 1989
yılından sonra yaşanan
demokratik değişimlerin
ardından köyünde posta birimi müdürü olarak
çalışmaya başlayan Kasim dede, burada emekli oluncaya kadar 20 yıl
çalıştı.
Kasim dede, Ramazan
ve Kurban bayramlarında bütün aile fertlerini
bir arada gördüğünde
kendini en çok mutlu
hissediyor. Her hafta
sonlarında Ardino ve
Bursa’da yaşayan kızları
Aysen ve Birsen ve oğlu
Vadet onu görmek için
köye geliyorlar.
Güner ŞÜKRÜ

Hayvancılık Kanunu’nda
değişiklikler yapıldı

Hayvan ıslahı faaliyetleri yürüten kuruluşların
tanınmasını düzenleyen Hayvancılık Kanunu’nda
değişikliklere ilişkin kanun tasarısı, Meclis Genel
Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kabul edilen değişiklikler, kanunun AB mevzuatı ile uyumlu olmasını hedeflemektedir. Kanun
tasarısının ana odağı, ıslah faaliyetleri yürüten
örgütlerin tanınmasının yanı sıra hayvan ıslahı

programlarının onaylanmasına ilişkin şartlar ve
koşullarla ilgili değişikliklerdir.
Değişiklikler, hayvan ıslahı faaliyetleri yürüten
örgüt olarak tanınan ve hayvan ıslahı programına
sahip olan kuruluşlara hayvan ıslahı faaliyetleri
yürütmesine izin verilmesini öngörüyor. Değişikler,
ıslah işleri ve üreme için seçilecek çiftlik hayvanlarının birden fazla cinsten olması halinde hayvan
ıslahı faaliyetleri yürüten kuruluşların kanunu ihlal
ettiği tespit edildiğinde izin verilen faaliyet kapsamının daraltılmasına imkan veriyor.
Değişiklikler ayrıca yaptırımlar da öngörmektedir. Değişikliklere göre gereklilikleri ihlal ederek
safkan damızlık hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar,
melezler, yumurtalıklar ve embriyolar pazara sunan bir kişi, 1000 ile 1500 leva arasında değişen
tutarda para cezasına çarptırılacak veya 1500 ile
2000 leva arasında değişen tutarda malına mülküne el konulacak. KH
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Година: XIII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 459

Цена 1 Лв.

Pargalı İbrahim Paşa Camii’nin
Restorasyonu İçin Sözleşme İmzalandı
Razgrad (Hazargrat) Valisi
Günay Hüsmen ve Tırgovişte
(Eskicuma) merkezli Stroycommerce TT Şirketi’nin Müdürü
Toşko Rayçev Razgrad Makbul
İbrahim Paşa Camii olarak da
bilinen Pargalı İbrahim Paşa
Camii’nin restorasyonu için sözleşme imzaladılar.
İmza töreninde Milletvekili Desislava Atanasova, Vali Günay
Hüsmen’in yardımcıları Nuriye
Tsrıngalova ve Evgeni Draganov ve Razgrad Valiliği Genel
Sekreteri Mihail Todorov hazır
bulundu.
Günay Hüsmen’in ifadesine
göre proje sözleşmesinin tam
olarak Razgrad Günü'nde imzalanmasında sembolik bir şey
var. Vali, ülkemizdeki en büyük
ve Müslümanların en eski ibadet
yerlerinden birinin korunması
konusunda duyarlı davranması
ve onarımı için gerekli olan yaklaşık 2 000 000 levanın devlet
tarafından sağlanmasını desteklediği için şahsen Başbakan
Boyko Borisov'a teşekkür etme
fırsatını kullandı. Günay Hüsmen, ”Farklı etnik toplulukların
bir arada yaşadığı bir bölgede
bir camiyi tamir etmek, o bölge
halkına verdiği güçlü bir mesaj
olduğu gibi hükümetin ülkemizde din özgürlüğü konusunda
çalışmalarının ve tutumunun da
güçlü bir işaretidir. Proje uygula-

ma süresi olan 890 günden sonra güçlendirilmiş ve yenilenmiş
bina bütün ihtişamı ile şehrin
merkezini süslediğinde Razgrad
şehrinin daha güzel hale geleceğine inanıyorum” dedi.
Milletvekili Desislava Atanasova da ayrıca onlarca yıl kaderine terk edilmiş kültürel anıtın
restore edilmesinin önemine
dikkat çekti. Milletvekilinin ifadesine göre caminin restore
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edilmesi ve Hemus otoyolunun
inşaatının tamamlanmasından
sonra Deliorman’ın kültür, tarih
ve din turizmi açısından turizm
potansiyelini gerçekleştirmek
mümkün olacak, çünkü antik
Roma kenti Atribus, Sveştari
(Mumcular) Trak Mezarlığı ve

Demir Baba Tekkesi de bu bölgede bulunuyor.
Stroycommerce TT Şirketi’nin
Müdürü Toşko Rayçev, zor bir
proje olduğunu, ancak şirketin
daha önce Tırgovişte şehrinde
birkaç dini bina olmak üzere
ibadet mekanlarının incelen-

Bulgaristan'da, 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist
rejimin infaz ettiği muhalifler
anıldı.
Halk Mahkemesi tarafından
aynı anda kurşuna dizilen 2 bin
138 kişinin anısına başta başkent Sofya olmak üzere, ülke
genelinde anma törenleri düzenlendi.
Sofya'nin merkezinde bulunan
"Komünizm Kurbanları Anıtı"
önünde toplanan kurbanların
yakınları, infaz edilen kişilerin
isimlerinin yazıldığı duvarın
önüne, yaktıkları mumları ve
taşıdıkları çiçekleri koydu.
Bu yıl, Avrupa Parlamentosunda Bulgar milletvekili Andrey
Kovaçev'in himayesinde düzenlenen törene katılan Parlamento
Başkanı Tzveta Karayançeva,
Bulgarcada kullanılan "Kötülük
taş altında yatsın" deyimini hatırlatarak, "Taş altında yatması
gereken komünist kötülük, hala
bizlere meydan okuyor. Bugün
hala o karanlık geçmişin tarihe
karışmadığını görüyoruz. Kötü-

lüğü unutmak onu affetmek demektir." ifadesini kullandı.
İktidardaki sağcı ve Avrupa
Birliği (AB) yanlısı Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar

mesi, tasarımı ve onarımı konusunda deneyim sahibi olduğunu
söyledi. Rayçev, Razgrad’daki
Pargalı İbahim Paşa Camii’nin
yenilenmesinden sonra açılış
kurdelesini kesme zamanı geldiğinde herkesin memnun olacağına inanıyor.
Rayçev,”Ancak bu gelecekte
olacak olan bir şey. İlk önce
koordinasyon prosedürleri yapılması gerekli olacak. Daha
sonra cami binası incelenecek
ve ihtiyaca göre tasarlanacakcami zemini, duvarlar, çatı, su
ve kanalizasyon, elektrik tesisatı, ısıtma, havalandırma ve
en sonunda yapısı çevresindeki
alanla uyumlu bir şekilde oluşturulacak. Proje uygulama süresi
olan 890 gün içinde 90 gün proje tasarımı için öngörülüyor. İş
oraya vardığında ve finansman
sağlandığında belirlenen süreye uyacağımıza inanarak inşaat çalışmalarına başlayacağız”
dedi.
Stroycommerce TT Şirketi,
caminin restorasyonu için ihale
şartnamesinde yer alan şartlara
uyan tek şirketti. Başvuru yapan
diğer dört şirket ihaleye katılamadı. AA

Bulgaristan komünizm kurbanlarını andı

(GERB) Partisinden milletvekili
Spas Gırnevski de parlamentoda eski komünistlerin katliamlarını kınayan bir bildiri okudu.
Gırnevski, ana muhalefetteki
eski komünist geleneği sürdüren BulgaristanSosyalist Partisi
(BSP) ve Moskova istihbaratının
yardımı ile göreve getirildiğini
iddia ettiği Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in anma törenlerine
katılmadıklarına vurgu yaptı.
- Muhalifler infaz edilip, top-

lu mezarlara gömüldü
Eski Bulgaristan Komünist
Partisi, 1944'te SSCB'nin desteği ile iktidara gelmesinin ardından, 1945 yılında Halk Mahkemesini kurmuştu.
Mahkeme 10 dakikadan
kısa süren davalarda eski
kraliyet ailesi üyeleri, üst
düzey askeri yetkililer, bakan ve milletvekillerinin de
aralarında bulunduğu 2 bin
730 kişiyi idam cezasına
çarptırmıştı. Söz konusu
kişilerden 2 bin 138'i aynı
anda kurşuna dizilmiş,
idam edilenler toplu mezarlara
gömülmüştü.
Mahkeme bin 305 kişiyi de
ömür boyu hapse mahkum etmişti.
Bulgaristan'da 45 yıl iktidarda
kalan komünistler, 1989 yılında
kansız darbeyle devrilmişti. Bulgaristan Komünist Partisi adını
Bulgaristan Sosyalist Partisi
olarak değiştirse de geçmişini
reddetmedi. AA
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