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Harun Veysel Gümüş, Kırcaali’de
cam üfleme sanatı gösterisi yaptı
Kültür Bakanlığı sanatçısıyım.
Şükürler olsun ki, bu münasebetle davete icabet etmek
sünnettir diyerek kim beni ne-

reye davet ederse seve seve
gidiyorum ve kaybolmaya yüz
tutan geleneksel dünyaya bizDevamı 3’de

Edirne'de "Türkiye - Bulgaristan
Güncel İlişkileri" Konferansı

Resmiye MÜMÜN
Türkiye Kültür ve Turizm
Bakanlığı cam üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş,
Kırcaali’de cam üfleme sanatı
gösterisi yaptı. Etkinlik 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği tarafından
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğu’nun desteği
ile düzenlendi. Cam üfleme
sanatı gösteri, derneğin Eğitim
ve Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım doldurdu.
Etkinliğe katılan konuklar arasında Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Mehmet Akif

Özyol, Cebel (Şeyhcuma) Belediye Sekreteri Hayriye Mehmet, Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet
Bozov ve Yardımcısı Nurettin
Çakır yer aldı.
Programın başında etkinliğe ev sahipliği yapan Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosluğu’nun
her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediğini ve Türkiye’den
türlü daldan sanatçıların ağırlandığını kaydetti. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin
inisiyatifi ve desteğiyle Türkiye’deki az sayıda cam üfleme

sanatçılarından biri olan Harun
Gümüş’ün Filibe ve Pazarcık
şehirlerinde yaptığı gösterilerden sonra Kırcaali’de de gösteri yaptığını belirtti. Müzekki
Ahmet, Başkonsolos Hüseyin
Ergani’ye bu inisiyatifi ve organizasyona desteğinden dolayı
teşekkür etti.
Harun Gümüş, “Sizinle aynı
dili konuşmanın mutluluğu
içindeyim. Bu tür kültür merkezlerinde emeği geçen bütün
arkadaşlara özellikle şahsım,
Konsolosum ve bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bu işi Türkiye’de aralıksız
40 yıldır icra ediyorum. Kültür
ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işimi icra ediyorum, yani

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy,
Bulgaristan'da yaşayan Türk-

"Türkiye-Bulgaristan Güncel
İlişkileri" başlıklı konferansta
yaptığı konuşmada, Cumhur-

lerin anadillerinde okuyup
yazma oranının artırılması gerektiğini belirterek, "Bu, Bulgaristan ekonomisine de faydalı olabilecek bir şey. Ben, iki
ülke arasında diyalog olduğu
sürece bu konuların bir gün
aşılacağına inanıyorum." dedi.
Ulusoy, Trakya Üniversitesi
(TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Salonu'nda düzenlenen

başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki
dostluk sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin de en yüksek
seviyeye çıktığını söyledi.
Küresel çağda azınlıkların
toplumların zenginliği olarak
görüldüğünü vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:
"Türkiye'den gelen katılımcı-

Ardino, Kırcaali ve YTB’nin Ankara’da
Bursalı müzisyenlerden Muhteşem Rumeli
Buluşması Katkısı
kültür köprüsü
Sayfa 3’de

Sayfa 4’de

Devamı 3’de

Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosluğu’nda
Dünya Kadınlar Günü
Etkinliği
Sayfa 8’de
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Balkanlar'da Türk Kültürü,
Hac Ve Umre İbadeti ücretsiz olarak dijital ortamda
DİN VE TOPLUM

Esnasında Mekke’de Ziyaret
Edilen Güzide Yerler

Değerli Müslümanlar!
Hac ve Umre ibadetini
yerine getiren Müslü-

Hira mağarasına gider,
dua ve niyazlarda bulunurdu. 40 yaşına ulaştığında, o senenin
Kadir gecesinde,
Yüce Allah, Vahyi
Meleği, Cebrail (a.s.)’ı, Sevgili
Peygamberimize
(s.a.s), Nübuvvetle gönderdi.
Ku r ’a n - ı Ke r i min ilk nazil olan
(inen) Alak Suresinin beş ayetini
Beyhan MEHMED
Efendimize (s.a.s)
Kırcaali Müftüsü
inzal etti ( getirdi). Kadir gecesimanlar, şehirlerin anası
nin
fazileti
hakkında da
Mekke-i Mükerreme’de
(Onurlu şehir) pek çok Cenab-ı Hak, bin aydan
yerleri ziyaret ederek, daha hayırlı olduğunu
Siyer-i Nebi’ye ( Pey- kullarına müjdeledi.
4. Sevir Mağarasıgamberimizin hayatına)
Mekke’li
müşriklerin,
ve İslam tarihine manen
yolculuk yaparlar, adım zayıf Müslümanlara her
adım Peygamberimizin geçen gün şiddet ve zu(s.a.s) izini takip ederler, lümlerini artırmaları netiO’nun Ümmeti olmanın cesinde, Peygamberimiz
(s.a.s) ve Ashabı çok
bahtiyarlığını yaşarlar.
1. Beytullah (Allah’ın sevdikleri Kâbe’den ve
Mekke’den, Medine’ye
Evi) Kabe-i Muazzama
Hacı ve Umreci kar- 622 yılında hicret etdeşlerimiz, beş vakit mek zorunda kaldılar.
namazlarını Allah’ın evi Sevgili Peygamberimiz
Kâbe-i Muazzamada (s.a.s) hicretini vefakâr
eda ederler, doyası- dostu Hz. Ebu Bekir ile
ya Kâbe’yi müşahede birlikte gerçekleştirdi.
ederler, hayat kitabımız Allah’ın Rasulü (s.a.s) “
Kur’an-ı Kerimi okurlar, Allah birdir, eşi benzeri
dualar ederler, Allah’ı yoktur, insanlar eşittir,
zikrederler (anarlar), İslam’da kölelik yoktur,
Tesbih ederler (yüceli- üstünlük ancak iman ve
ğini dile getirirler), mu- takvada’dır” ilke ve hakhasebelerini yaparlar, lar getirdiği için Mekkeli
Cennet ve nimetlerini müşrikler rahatsız oldudüşünürler. Anlatılmaz lar ve “kim Muhammed’i
bir esenlik ve mutluluk ölü ya da diri bize getirirse, kendisine yüz
yaşarlar.
2. Arafat – Haccın farz- deve hediye vereceğiz”
larından biri, Arefe günü dediler, PeygamberimiArafatta Vakfe yapmak- zin izini takip ettiler. Matır. Sabahın erken saat- ğaranın içinde bulunan
lerinden itibaren Arafat’a ve müşriklerin mağra
ulaşan Hacılar, nafile na- önüne kadar geldiklerimaz kılarlar, Kur’an tila- ni görerek, endişelenen
vet ederler, istiğfarlarda Hz. Ebu Bekir’i, Peybulunurlar, toplu duaya, gamberimiz (s.a.s) “Enaminleriyle iştirak eder- dişelenme, Hüzünlenme
ler (katılırlarlar). Mevlam Allah bizimledir” ayeti
samimi dualarda bulu- ile teselli etti. Rabbim
nan Hacıların dularını Peygamberini ve Salih
kabul eder, analarından kulunu yıllardır mağraya
doğudukları gün gibi ter- girilmemiş, hissiyat ve
temiz ve günahsız eder. algısını, örümceğe ağı
Arafat ayrıca Cennetten kurmak, güvercine yuçıkarılınca İnsanlığın vasında bulunmak üzere
atası ve ilk peygamber emir vererek, müşriklerAdem (a.s.) ile annemiz den muhafaza etti.
5. Peygamberimiz
Havva’nın, Af edilerek
(s.a.s)’in
Doğudu Ev,
kavuştukları yerdir.
3. Hira mağarası – Nü- bugün kütüphane işlevibüvvet öncesinde (Pey- ni görüyor.
6. Cennetü’l Mualgamberliği öncesinde),
Peygamberimiz (s.a.s) la kabristanı- Kâbe’nin

kuzeyinde 1,5 km mesafede bulunan kabristanda, Peygamberimize
ilk iman eden, değerli
eşi, kadınların en hayırlısı Hz. Hatice, dedesi
Abdulmüttalib, Amcası
Ebu Talib, oğulları Kasım ve Abdullah ve birçok sahabenin metfun
bulunduğu kabristan,
en önemli ziyaret yerlerindendir.
7. Cin mescidi – Peyg a m b e r i m i z (s . a . s)
Kur’an okurken, bir grup
cin gelir Kur’an dinler,
iman eder. Hadisenin
(olay) yaşandığı yere
Cin Mescidi (camii) inşa
edilir.
8. Hac döneminde,
Arafat sonrasında Vakfe (manevi ve deruni
duruş) yapılan, o gece
konaklanan ve şeytanı taşlamak üzere taş
toplanılan Müzdelife’yi,
Kurbanların kesildiği ve
kurban bayramı günlerinde üç gün boyunca
şeytan taşlandığı Mina
bölgesini görürler.
9.Mina Yakınlarında,
Kurban bayramlarında,
her daim hatırladığımız
İbrahim ve İsmail (a.s.)
kıssasısının (olayı) yaşandığı yeri görürler,
teslimiyeti idrak ederler
(yaşarlar).
10. Fil suresinde anlatılan, Kâbe’ye saldırmak
üzere gelen fil ordusunun yerle yeksan edildiği yeri müşahede ederler, Surede anlatılanları
görür gibi olurlar.
11. Dünyanın dört bir
yanından, Rıza-i Bari
(Allah’ın Rızası) niyeti
ile Hac ve Umre ibadeti için gelen on binlerce
Müslümanı görürler, en
büyük makamın Allah’ın
salih kullarından biri olmak olduğunu anlarlar.
Rabbim rıza ve muhabbetine nail eylesin.
İki cihan saadeti ihsan
eylesin. Siz kıymetli
Müslüman kardeşlerime de Rabbim ailesi ve
çocuklarıyla birlikte Hac
ve Umre ibadeti nasip
etsin.
En kalbi temenni ve
dualarımla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü
Nurlu şehir Medine
ve ziyaret yerleri ile
makalemiz, Miraç Kandili sonrasında devam
edecektir.

Yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde Balkan Türklüğü davasının
güçlü sözcülerinden olan
Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.) 32 yılı
kapsayan bir birikim, donanımlı ekibi ve gün geçtikçe güçlenen bir dinamizmle geleceğe yelken
açmaktadır. Federasyonumuz kuruluş amaçları
doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerin ana
odak noktası Balkanlar’da
Türklüğün aziz temsilcileri
soydaşlarımız ve anavatanımız Türkiye’ye avdet
etmiş değerli muhacirlerimiz olmuştur.
Federasyonumuz yayın organı olarak hizmet
veren Balkanlar’da Türk
Kültürü dergisi 28 yıllık
yayın hayatı tecrübesiyle
köklü bir ekolün temsilcisi durumundadır. Balkan
Türklerinin tarihi, kültürü
ve edebiyatına yönelik çalışma gösteren Dergimiz,
alanındaki ender örneklerdendir. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu
eşsiz yayın organını daha
ileri bir seviyeye getirmek
için faaliyet göstermekteyiz. Bir BGF projesi olarak hazırladığımız Dergimiz arşivini dijital ortama
aktarma çalışmalarında
nihayet sona gelmiş bulunuyoruz. Böylece 1. sayıdan 95. sayıya kadar olan
Balkanlar’da Türk Kültürü
dergisi nüshaları ücretsiz
olarak hemşerilerimizin
yanı sıra akademisyenlerin, araştırmacı-yazarların

ve bilim dünyasının hizmetine açılmış durumdadır. Projenin gerçekleştirilmesi aşamasında yoğun
gayretleriyle destek veren
genç arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu bağlamda, camiamızın gençleşen, proje
üreten, bütün Balkanlar’a
hitap eden ve bilim dünyasına açılan bir veçheye

şekilde hem kurumsal
hem içerik katkısı anlamında değerli ağabeyim
Zülkef YEŞİLBAHÇE ayrı
bir teşekkür hak etmektedir. Diğer taraftan, Dergimizin yayınlamasında asıl
yükü çeken editörlerimizi
de saygıyla anmak gerekir. Öyle ki Bulgaristan
Türklerinin önde gelen
aydınlarının editörlüğün-

kavuşması için gösterdiğimiz gayretler, öylesine
ve tepeden inme değil,
bilakis camiamızın önde
gelen şahsiyetlerinin manevi desteği ve içinde
bulunduğumuz konjonktürün zaruretiyle gerçekleşmektedir. Federasyonumuzun ve Dergimizin
kurucusu rahmetli Genel
Başkanımız Mümin GENÇOĞLU ağabey başta
olmak üzere, sırasıyla
Hasan ALTINSOY, Turhan GENÇOĞLU, Emin
BALKAN ve Yüksel ÖZK AN Başkanlarımızın
Dergimizin korunması ve
yaşatılması anlamında
katkılarını anmadan geçemeyeceğim. Yine aynı

de çıkan Dergimiz, bu
günleri onlar sayesinde
görmüştür. Rahmetli Ahmet Şerif ŞEREFLİ, Ömer
Osman ERENDORUK,
Mehmet ALEV, Rıdvan
TÜMENOĞLU ve Macide
GÖNÜL yoğun çaba sarf
etmişlerdir.
100. sayısını yayınlamaya pek az kalmış olan
Balkanlar’da Türk Kültürü
Dergimizin bundan sonraki dönemde de başarılı bir
yayın hayatı geçirmesini
diliyor, derginin yayınlanmasında katkılarını esirgemeyen değerli yazarlarımızın tümüne ayrıca
teşekkür ediyorum.
Kader ÖZLEM
BGF Genel Başkanı

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın
Osman’dan bayanlara birer karanfil
Çernooçene ( Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman, bu yıl da
belediyede çalışan bayanlara saygısını göstermeyi ihmal etmedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle
belediye başkanı, belediyede görevli ve ilçeye
bağlı yerleşim yerlerinde
muhtarlık yapan bayanlara birer kırmızı karanfil
hediye etti. Aydın Osman,
bayanlara mutlu, eşleri tarafından sevilen ve değer
verilen kadınlar olmalarını
temenni etti ve belediyede görevli bayanlar tebessüm ederek ve neşe içerisinde çalışmaya devam
ettiler.
Aydın Osman,” Bu özel
günde sizlere kalbi selamlarımızı ve dileklerimizi
sunmama izin veriniz”
diye ifade etti. Belediye
Başkanı, belediyede gö-

revli bayanlara her gün
işini özverili yaptıkları için
şükranlarını dile getirdi.

nilerinden dolayı bayanlar
şükran duydu ve onların
ailelerine olan bağlığı,

Aydın Osman, bayanların
iyi bir ev hanımı ve anne
olmalarından başka yıllarca kendilerini iyi birer yönetici ve idareci olarak da
kanıtladıklarını vurguladı.
Bayan memurlar Belediye Başkanı’na bu jestinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Osman’ın temen-

sevgisi ve şefkati ile birlikte profesyonel ve azimle
çalışmalarına değer verildiğine ikna oldular.
Çernooçene ilçesine
bağlı yerleşim yerlerinde
görevli toplam 36 muhtar
ve muhtar vekilinden 10’u
kadındır.
İsmet İSMAİL
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Ardino, Kırcaali ve Bursalı
müzisyenlerden kültür köprüsü
Bursa Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik
Korosu’nun kuruluşunun
15.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama
programında sahne alan
Ardino (Eğridere) Rodopska İskra Halk Toplum
Merkezi’nin çatısı altındaki Türk Folklor Grubu ve
Kırcaali Buket Kadın Koro
Grubu’nun seslendirdiği
popüler türküler göçmenlerden büyük beğeni topladı.
Görkemli program, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'ni doldurdu.
Türk Folklor Grubu ve
Buket Kadın Koro Grubu, kökenleri Ardino’nun
Svetulka (Çandır) köyüne dayanan Bursa Nilüfer Kent Konseyi Sevgi
ve Kardeşlik Korosu Şefi
Meltun Kadıoğlu’nun daveti üzerine Bursa’yı ziyaret ettiler. Kültürel etkinlik,
Ardino’nun kardeş Nilüfer
Belediyesi ve Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından
ortaklaşa organize edildi.
Etkinliğe katılan konuklar arasında CHP Bursa
Milletvekili Doç. Dr. Yüksel Özkan, Bulgaristan
Bursa Konsolosu Veselin
Bojinov, Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Aydın
Yılmaz ve Bursa merkezli
Mestanlı Yöresi Kültür ve

Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk yer
aldı.
Bulgaristan ve Türkiyeli
müzisyenler sergiledikleri
profesyonel performansıyla izleyicilerin gönlünü
fethetti. Müziğin sınırlar
tanımadığını ve insanlar
arasında birlik köprüsü
kurduğunu kanıtladılar.
Çoğunlukla göçmen olan
izleyiciler, müzisyenleri
sürekli olarak alkışladı.
Programın sonunda Kırcaali Buket Kadın Koro
Grubu ve Ardino Türk
Folklor Grubu’nun yönetmenleri Sabiha Mestan
ve Yüksel İsmail, Bursa
Eğridereliler Kültür ve Da-

yanışma Derneği Başkanı
Aydın Yılmaz tarafından
onur plaketiyle ödüllendirildi.
Plaketleri, derneğin başkan yardımcıları Olcay
Coşkun ve Alper Koç sundu. İki grubun yöneticileri,
sıcak misafirperverlikten
dolayı ev sahiplerine içten
teşekkürlerini ifade etti.
Bursa Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik Korosu Şefi Meltun
Kadıoğlu’na da dernek
adına bir onur plaketi sunuldu. Kadıoğlu’na plaketi, derneğin başkan yardımcısı Yüksel Yurtseven
takdim etti.
Bursa Nilüfer Kent Kon-

seyi Sevgi ve Kardeşlik Korosu, kuruluşunun
15.yıldönümü dolayısıyla
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Ardino Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, birçok devlet kurumu ve kültür kuruluşları
tarafından tebrik mektubu
aldı.
Milletvekili Doç. Dr. Yüksel Özkan, programa Türkiye ve Bulgaristan’dan
katılan müzik gruplarını
tebrik etti. Doç. Dr. Özkan, Türk halk müziğinin
tadını çıkarmaya gelen
renkli bir izleyici kitlesini
(küçük çocuklardan yaş-

lı insanlara kadar) görmekten gurur duyduğunu
söyledi. Milletvekili, ”Bu,
göçmenlerin yaşadıkları
yer neresi olursa olsun
geleneklerini ve ruhunu
koruyabildiklerinin kanıtıdır. Bu bir dostluk ve kardeşlik örneğidir” dedi.
Müziğin ülkeler arasında
kültürel köprü oluşturan
bir şey olduğunu söyleyen
Bursa Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik
Korosu Şefi Meltun Kadıoğlu, “Kültürel müziğin
sınırları ve inancı yoktur”
diye kaydetti.
Ardino Rodopska İskra
Halk Toplum Merkezi’nin
çatısı altındaki Türk Folklor Orkestrası, başlıca
Türk folkloruna ait eser-

ler icra eden ülkede az
sayıdaki orkestralardan
biridir. Orkestranın solistliğini ve yönetmenliğini
yapan Yüksel İsmail, aynı
zamanda Rodopska İskra
Halk Toplum Merkezi’nin
uzun yıllardır başkanlığını
yapmaktadır.
Onun yönetiminde yerel
orkestra iyi bir müzik grubu haline geldi ve başarılı sahne performansıyla
bölgede ve ülkede büyük
bir popülerlik kazandı.
Buket Kadın Koro Grubu, gerek ülke çapında
gerekse Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Makedonya gibi ülkelerde
düzenlenen etkinliklere
birçok başarılı katılımlar
yaptı.

Edirne'de "Türkiye - Bulgaristan
Güncel İlişkileri" Konferansı
lar, Bulgaristan'da bana
hep şunu söylüyorlar;
'Sayın Büyükelçimiz
buraya yatırım yapıyoruz. Fakat Bulgaristan
vatandaşı çalıştırmamız
bekleniyor haklı olarak.

ların bir gün aşılacağına
inanıyorum."
Büyükelçi Ulusoy, Avrupa Birliği'nin Türk
Akımı Projesi'ne bakışını ve Bulgaristan'ın tutumunu değerlendirerek,
"Bulgaristan'ın kendi
enerji kaynaklarını çeşit-

Biz Türkçe de bilen Bulgaristan vatandaşı arıyoruz. Burada da soydaşlar var ama Bulgaristan'daki vatandaşlar
Türkçeyi konuşuyorlar
da yazma ve okumalarında zorluklar var.' İşte
burada belki bu ortak
projelere ihtiyacımız
var. Bulgaristan'ın güzide vatandaşları soydaşlarımıza nasıl daha
fazla Türkçeyi okutup
yazdırabiliriz? Bunu düşünmekte fayda olabilir.
Bu, Bulgaristan ekonomisine de faydalı olabilecek bir şey. Ben iki
ülke arasında diyalog
olduğu sürece bu konu-

lendirme bağlamından
bu akımı çok istediğini
biliyoruz. Şahsi fikrim
Bulgaristan'ın her türlü
enerji kaynağından yararlanabilmesi, iki ülke
arasındaki ilişkiler için
iyi olacaktır. Ama bu
Bulgaristan ve Rusya
arasında bir konudur."
şeklinde konuştu.
İki ülke arasındaki
ilişkilerin gelişmesinde turizm ve birlikte
ya ş a m a k ü lt ür ünün
de çok önemli olduğunu vurgulayan Ulusoy,
son yıllarda Edirne'ye
Bulgaristan'dan gelen
turist sayısına dikkati
çekti. AA

1. sayfadan devam

Harun Veysel Gümüş, Kırcaali’de
cam üfleme sanatı gösterisi yaptı
1. sayfadan devam

den yayılan cam üfleme
sanatını elimden geldiğince anlatıyorum. Göreceğiniz bu çalışmaların tamamını, Türkiye’de
okullarda uygulamalı olarak, ders olarak anlatan
kesinlikle, ama kesinlikle
ilk ve tek kişiyim. Eksik
olmasınlar Sayın Başkonsolosumuz, Muavin
Konsolosumuz ve Konsoloslukta görevli olan
Şenar Bahar hanım, beni
bir şekilde bulmuşlar, ısrarla davet ettiler, ben de
büyük bir keyif içerisinde buradayım”. Sanatçı,
tekrar davet edildiğinde
seve seve bütün programını iptal edip buraya geleceğini söyledi.

Harun Veysel Gümüş,
Pazarcık şehrinde gittiği
bir okulda bir öğrencinin
kendi fırçasıyla hazırlayıp kendisine takdim
ettiği tablodan dolayı
uzun zamandır bu kadar
yoğun duygular içinde

olmadığını ifade etti.
Çoğu Momçilgrad İlahiyat Lisesi öğrencileri
olan katılımcılara cam
üfleme sanatının inceliklerini uygulamalı bir
şekilde anlatan Harun
Gümüş, camın oluşu-

mu, şekil verme
sıcaklığı, ısı iletkenliği ve tarihçesi hakkında
b i l g i l e r ve r d i.
Cam üfleme ustası, uygulama
sırasında tek
parça cam bor u dan yaptı ğı
semazen ile tüm
izleyenleri büyüledi. Öte yandan
Harun Gümüş,
öğrencilerin büyük bir heyecan
ve şaşkınlıkla izledikleri
bu sanatı uygulamalarına da yardımcı oldu.
Sanatçı camdan yaptığı
bir semazeni Ömer Lütfi
Kültür Derneğine hediye
etti.
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YTB’nin Ankara’da Muhteşem Rumeli Buluşması
Yur t Dişi Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğinde
Ankara'da ilk defa gerçekleşen ve Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma
Derneği organizasyonunda yapılan Ankara Rumeli Buluşmasına Rumeli
Göçmenleri yoğun katılım
sağladı.
YTB’den anlamlı organizasyon
Yurt Dişi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğindeki Ankara
Rumeliler Buluşmasına
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ruhi ERSOY,
YTB Başkanı Abdullah
EREN, Balkan ülkeleri
misyon şefleri, İstanbul,
Ankara, Bursa, Denizli
başta olmak üzere 800’e
yakın Rumeli Türkü katıldı.
Rumeli Türklerinden
Erdoğan’a Teşekkür
Yaklaşık 2 ay önce Ankara da kurulan ve çoğunluğunu Makedonya’nın
Urvic ve Yelovyane köylerinden Türkiye’ye göç
eden Avar Türk Kökenli
Evladı Fatihinin kurduğu
ve buluşmanın ev sahipliğini yapan, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Seyfettin Saralar, yaptığı açılış
konuşmasında, Rumeli’de
ve Balkanlar’da yalnız

için, öyle sanıyorum ki,
Türkiye’nin Balkan barışına yönelik politikalarının
da en büyük destekçisidirler. Bölgenin barış ve
istikrarının yegâne teminatının, yine bölge ülkeleri olduğunu düşünen
Türkiye, Balkanlar’da ortaya çıkacak bunalımların
kendisini ve tüm dünyayı
etkileyebileceğinin bilincinde olarak, bölgeye
yönelik elinden gelen tüm
yardımı yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy yaptığı
konuşmasında ayrıca:
"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

kalmadıklarını belirterek,
"Türkiye Cumhuriyeti’ne,
başta kurucumuz Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere, bütün devlet yetkililerine ve özellikle Rumeli’de
yaşayan Türklerin bugüne gelmesine vesile
olan, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
beyefendiye en derin muhabbet ve hürmetlerimizi
sunuyoruz" dedi. Rumelili
olan ve kendilerine bu anlamlı desteği sağlayarak
Evladı Fatiha’nı bir araya getiren, YTB Başkanı
Abdullah EREN'e özellikle teşekkür ettiğini ifade eden Saralar, Rumeli
Türkleri olarak her zaman

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında olduklarını
belirtti.
YTB’den Balkanlar’a
250’den Fazla Proje
Yurt Dişi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Abdullah Eren ise yaptığı konuşmada: "2010
yılındaki kuruluşundan
günümüze kadar Başkanlığımız, Balkanlar’a
yönelik 250’den fazla
proje ve faaliyet yürütüp,
toplumsal ve demokratik
bir iletken işlevi gören sivil
toplum kuruluşlarına malî
destekler sağlamıştır. "Arnavutluk, Bosna Hersek,
Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan’da

kurulan Türkiye Mezunu
Dernekleri aracılığıyla iletişimlerini koparmayan bu
mezunlarımız, potansiyel
Balkan medeniyetinin gelecekteki her türlü ihtiyacı
için de yararlanılabilecek
eşsiz bir kaynaktır" dedi.
Balkan
İnsanı
Türkiye’nin Balkan Politikasının En Büyük
Destekçisidir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ruhi Ersoy
ise yaptığı konuşmasında: "Rumeli kökenli vatandaşlarımız, halklar
arasındaki çatışmaların
ne tür acı olaylara sebebiyet verdiğini gören bir
kuşağın devamı oldukları

Başbakan, ”Bulgaristan, gelişmiş bir gaz
kompresör ve iletim şebekesine sahip olma
avantajından vazgeçme-

tebriklerini sunan Medvedev, ”Ülkelerimiz için
Bulgaristan’ın Osmanlı
egemenliğinden kurtuluşunun 141. yıldönümünü

yecek” diye konuştu.
Borisov, ”Belene Nükleer Santrali projesiyle
ilgili durum değişti” dedi.
Projenin tarihçesine değinen Başbakan, “Şimdi
Bulgaristan'ın naylonlara
sarılı iki nükleer reaktörü
var” ifadesini kullandı.
3 Mart Bulgaristan’ın
Milli Bayramı dolayısıyla

kutlamamız önemlidir”
diye vurguladı.
M e d ve d ev, ” B üy ük
ekonomik projeleri konuşacağız. Bu konuda
yapacak işimiz var, çünkü bazı rakamlar iyi, ama
bazıları o kadar da iyi
değil” dedi.
İki ülke arasında turizm
alanındaki iş birliğini de-

ğerlendiren Rusya Başbakanı, ”Konuşmamız
gereken büyük projeler
var” dedi.
Bulgaristan ile Rusya
arasında konuşulacak
çok konunun biriktiğini
söyleyen Borisov, iki ülke
arasındaki ticaret hacminin azaldığını kaydetti.
Borisov, Burgaz - Novorossiysk arasında feribot
hattı açılmasını istiyor.
Heyetler arası görüşmede Borisov ile birlikte
Başbakan Yardımcıları
Ekaterina Zaharieva ve
Tomislav Donçev, Bakanlardan Vladislav Goranov, Biser Petkov, Emil
Karanikolov, Temenujka
Petkova ve Nikolina Angelkova yer aldı.
Heyetler arası görüşme
kapsamında ve BorisovMedvedev arasındaki
görüşmede de enerji, ticaret, turizm, ulaştırma,
bilim, eğitim, kültür ve
sosyal politika ele alındı.

Rusya Başbakanı Dimitriy
Medvedev’in Bulgaristan Ziyareti
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Başbakan Boyko Borisov’un
daveti üzerine iki günlük
Bulgaristan ziyareti için
beraberindeki heyetle
Sofya’ya geldi. Askeri
törenle karşılanan Medvedev, Meçhul Asker
Anıtı’na çelenk koydu.
Daha sonra Borisov
ve Medvedev arasında
Başbakanlık Konutunda
gerçekleştirilen ikili görüşmede Bulgaristan’ın
Rus doğal gazının topraklarından geçmesini
istediği anlaşıldı.
Borisov, Balkan Doğal
Gaz Dağıtım Merkezi konusu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, “Doğal
gaz transferinin topraklarımızdan yapılmasını hak
ettik. Farklı ülkelerden
kaynaklar arıyoruz. Kararımız açık ve Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu
ile koordineli olarak alındı” diye izah etti.

ve ilgili diğer kurumlarımız
tarafından yürütülen @
TürkiyeBursları, sivil toplum projeleri gibi kamu
diplomasisi ağırlıklı eylemlerle, halklarımız arasındaki yakınlık da son
yıllarda giderek artırdığına da işaret etti.
YTB’nin Ankara da ilk
defa destek ve organizasyonunda muhteşem
bir şekilde gerçekleşen
Rumeli Buluşmasında
Rumeli kültürünü yansıtan
halk oyunları ve gösteriler
izleyicilerin keyifli dakikalar geçirmesine vesile
oldu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, AB’nin
en hoşgörüsüz ülkesi
Nevada Üniversitesi tarafından yapılan 100 ülkeden toplam 450 000 kişiyi kapsayan anketlerden elde
edilen verilere göre, Bulgaristan, en hoşgörüsüz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden biri. Bir ülke ne kadar
yoksulsa vatandaşları da farklı etnik köken veya dine
sahip insanlara karşı o kadar hoşgörüsüzdür.
En hoşgörüsüz AB ülkeleri sıralamasında
Bulgaristan’dan sonra gelen ülkeler Litvanya, Estonya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’dir. AB ülkeleri
arasında en hoşgörülü olanları İsveç, İspanya, Fransa ve Danimarka'dır. Arjantin, esasen farklı ırklara
ve dinlere (İslam hariç) karşı büyük hoşgörüsünden
dolayı 100 ülke arasında birinci sırada yer aldı.
Sonuçlara göre, bir ülkenin GSYİH (gayrisafi yurt içi
hasıla) miktarı ne kadar yüksek olursa, vatandaşları
da o kadar hoşgörülüdür. Zengin ülkeler arasındaki
Japonya istisna yapmaktadır. En yoksul, ama aynı
zamanda en hoşgörüsüz olanlar Ermenistan, Yemen, Hindistan ve Bangladeş’tir, AB ülkeleri arasında
ise Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan’dır.
Göstergeler bakımından onlara benzerlik gösteren
ülkeler Polonya, Hırvatistan ve Macaristan’dır.

Aile hekimleri, hastalarının ziyareti
için randevu alınmasını istiyor
Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu
Eurostat’ın verilerine göre Bulgaristan halkının %
50'si zorunlu olan yıllık profilaktik muayene yaptırmıyor.
Bulgaristan Ulusal Aile Hekimleri Derneği Başkanı
Dr. Lübomir Kirov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na
(BNT) verdiği demeçte, bu verilerin elde edildiği
araştırmanın iyi yapılmadığını düşünüyor.
Dr. Kirov, 18 yaşından büyük Bulgaristan vatandaşlarının yarısı profilaktik muayene yaptırdığını ve
bu sayının hiç de az olmadığını belirtti. Onun ifadesine göre, bu verilerden dolayı eleştirilieceğimize
övünmemiz gerekir.
Dr. Kirov, AB üye ülkelerinin çoğunda olduğu gibi
ülkemizde de aile hekimlerini ziyaret için önceden
randevu alma sisteminin uygulanması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Ulusal Aile Hekimleri Derneği Başkanı, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak bu amaç
için aile hekimlerinin özel olarak hastalarını aramaları gerekmediğinin altını çizdi. Dr. Kirov’un ifadesine
göre bunun yapılması özellikle son günlerde ülkede
kızamık vaka sayısındaki artış nedeniyle önemlidir.
Dr. Kirov, yine Eurostat’ın verilerine göre Bulgaristan vatandaşlarının sadece beşte birinin 2017'de diş
hekimine gittiğini ve sadece % 2'sinin diş hekimlerini yılda beş kereden fazla ziyaret ettiğini anımsattı.
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Çernooçene’nin miniklerinden
annelerine bir demet sevgi
Çernooçene (Yenipazar) ilçesindeki anaokullarından minikler bu yıl
da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle
annelerine sürpriz yaptı.
Çernooçene bölge sinde en büyük Zname
na Mira Anaokulundaki
derslikler ve ona bağlı
olan Jitnitsa (Hambarcılar) köyünde bulunan
şubesindeki Slaveyçe
Grubu sınıfının dersliği
coşkulu bir şekilde süslendi. Çiçek ve balonlarla süslenmiş şenlikli
odalar ekstradan neşeli
bir ortam yarattı.
Ebeveynler, Slaveyçe
Grubu sınıfının dersliğini tıklım tıklım doldurdu.
Programa katılan konuklar arasında Çernooçene Belediye Başkan
Yardımcısı Selami Mustafa, belediyede görevli
uzmanlar, ebeveynler ve
başka konuklar yer aldı.
Öğretmenlerinin yönetiminde her bir gruptan
çocuklar anneye adanmış şarkı söyleyip, çeşitli

etti. Müdür, çocuklarının
emin ellerde olduğuna
dair güvence verdi.
Annelerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan
anaokulu müdürü, bu vesileyle yıllarca okul öncesi eğitim kurumlarından
desteğini esirgemeyen
Çernooçene belediye
yönetimine teşekkür etti.
Zname na Mira Anaokulu ve ona bağlı olan
Slaveyçe Grubu’nun eği-

skeçler oynadı ve yorulmadan ezberden eserler
okudular.
Etkinliğin ilan edildiği
saatte anaokuluna gelen
anneler, yavrularının yanında yer aldı. Salondan
çocukların tatlı sesleri
yükseldi.
Miniklerin yeteneğine
hayran kalan anneleri, onları takdir ederek,
gururlu bir şekilde uzun

uzun alkışladılar.
Annesinin yanında duran çocukların her biri
onların 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutladı. Fakat minikler sadece şiir seslendirmediler,
onların yüzleri sevinçten
pırıl pırıl parlıyordu ve
bizzat annelerine dönerek söyledikleri sözler
samimi ve içtendi. Söylenen her kelime sevgi

doluydu, söylenen her
söz annelerin kalbini ısıtmıştı. Onlar gerçekten
duygulandılar ve gözlerinde neşe ve şükran
dolu gözyaşları vardı.
Tüm anaokulu ekibi
adına Zname na Mira
Anaokulu Müdürü Elmaz Apti, ebeveynlere
kendilerine güvenerek,
çocuklarını ellerine teslim ettikleri için teşekkür

tim gördüğü Jitnitsa’daki
şubesi, profesyonel öğretmen kadrosu, nitelikli hemşire ve yardımcı
öğretmenlerden oluşan
bir ekip 130’un üzerinde
çocuk yetiştiriyor. Belirli
geleneklere sahip olan
bu prestijli anaokulu,
Çernooçene ilçesinde
okul öncesi eğitim sisteminde onurlu bir yer
almaktadır.
İsmet İsmail

Ardino’da emekli bayanlar,
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü‘nü kutladı
Ardino (Eğridere) Emekliler Kulübü üyesi bayanlar,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü geleneksel olarak
müzik eşliğinde neşe içerisinde kutladı. Kutlamaya
konuk olarak katılan Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram,
bayanlara birer karanfil hediye etti.
Belediye Başkanı Resmi Murat, kulübün yönetimini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü kutlama girişiminden dolayı tebrik etti.

Ardino Belediyesi, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü Şiirle Kutladı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Meclis salonunda düzenlenen 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü
Resepsiyonuna belediye, okullar ve anaokullarında görevl, bayanları
davet ettiler.
Bu yılki program kapsamında 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü Şiir Saati
başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Programa
Güney Bulgaristan’dan
kadın şairler katıldı.
Haskovolu (Hasköy) şair
Eli Videva, programa
katılan diğer şairler Margarita Pavlova, Şefika
Refik, Diyana Teneva,
Nevin Sadıkova, Ayşe
Hacıhurşid, Habibe Ahmedova en genç olan
Sofia Mileva’yı kısaca
tanıttı. Şairler, kendi şiirlerinden örnekler okudu.
Resmi Murat, şahsı

Resmi Murat, bayanlara şöyle hitap etti: “Saygıdeğer bayanlar, bayramınız kutlu olsun! Dünya Kadınlar Günü sizler için çok özel bir gün, çünkü sizler
bu günü hak etmişsiniz. Birşeyler feda etmişsiniz ki,
erkekler olarak bizlerin saygısını hak ediyorsunuz.
Sizlere sağlık ve baş hoşluğu dilerim, sevilin ve daima sevdiklerinizle birlikte olun!”.
Ardino Emekliler Kulübü Başkanı Güner Mümün

ve tüm belediye yönetimi adına bayanların
gününü kutlayarak, sağlık, baş hoşluğu, daima
güler yüzlü, sevilen ve
azimli olmalarını diledi.
Belediye Başkanı kutlama konuşmasında,
“Hep birlikte güzel bir
gelenek yarattık. Davetimize icabet ettiğiniz

için teşekkür ederiz. Bu
yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün farklı bir
şekilde kutlamaya karar
verdik. Umarım, okunan
şiirleri beğenmişsinizdir.
Şiirler bizim maneviyatımızı zenginleştirdi, bizi
düşündürdü, bazıları bizi
hayal kurmaya yöneltti”
diye ifade etti. Resepsi-

yona katılan her bayana
güzel bahar çiçekleri hediye eden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı,
onlara beyaz ve kırmızı
şarap ısmarladı.
Bu etkinlik, belediye
çalışanları için hoş bir
sürpriz oldu. Onlar, bu
jestinden dolayı belediye
yönetimine teşekkür etti.

de bayanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü tebrik
etti ve onlara hep böyle hevesli, güzel ve ilham verici
olmalarını temenni etti.
Güner Mümün,”Dünya Kadınlar Günü size baharın renklerini ve uyumunu getirsin. Kadınlığınızı ve
ışıltınızı koruyun!” diye ifade etti.
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Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru
hattının inşaatına mayıs ayında başlanacak
Enerji Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre
Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Avrupa
Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “YunanistanBulgaristan doğalgaz
boru hattı inşaat işleri
mayıs ayında başlayacak. Boru alımı, mühendislik danışmanlığı ve yüklenici inşaat
firması için üç kamu
hizmet ihalesinin o zamana kadar tamamlanması bekleniyor”
diye açıkladı.
B akan, d o ğ al g a z
boru hattında ilk gaz
akışının 2020 yılında
başlayacağını inanıyor.
AB ülkeleri büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı,
AB Konseyi Dönem
Başkanlığı’nı yürüten
Romanya’nın girişimi

inşaat şirketleri GP
Group, Trace Group
Hold, Glavbolgarstroy
ve Yunan şirketleri Terna, Aktor, JP- Avax’in
katılımıyla devam ediyor. Hepsi proje uygulaması için yüksek gereklilikleri karşılamak
için yabancı şirketlerle
resmen ortaktır, ancak inşaat ve montaj
işlerinin başlıca onlar
tarafından gerçekleş-

üzerine düzenlendi.
Yunanistan-Bulgaristan doğalgaz boru hattının inşaatına yönelik
ihalelere başvuran
şirketler arasında sadece Bulgar ve Yunan
şirketleri teklif vermeye davet edildi. Katma
değer vergisi (KDV)
hariç 145 milyon avro
başlangıç tutarıyla ya-

pılan açık artırmaya
toplam 11 şirket katıldı. Ancak bu alanda
tecrübeli olan dünya
çapındaki şirketler,
Stara Zagora (Eski
Z a ğ r a) - G ü m ü l c i n e
güzergahı üzerinden
geçecek olan 183 kilometrelik doğalgaz
boru hattı projesini tasarlayan Bulgaristan

Enerji Holdingi BEH ve
Yunanistan ve İtalyan
sermayeli şirket olan
IGI Poseidon’un eşit
paylara sahip olduğu
ICGB Şirketler Birliği
tarafından oluşturulan
ihale komisyonu tarafından ihaleye davet
edilmedi.
İhale
süreci
Bulgaristan’ın büyük

Bakan Ananiev: Sahte ilaçlarla
mücadeleye yönelik önlem alınıyor
Sağlık Bakanı Kiril
Ananiev, bakanlıkta
gazetecilere verdiği
brifingde, ”Bulgaristan’daki her bir eczanenin 6 aya kadar hastaya
sattığı ilacı doğrulamak
için bir okuyucuya ve
özel bir yazılıma ihtiyacı olacak. Yeni şart,
Avrupa Birliği (AB) Tıbbi
Ürünleri Doğrulama Direktifimin yürürlüğe girmesinden dolayı sahte
ilaçlarla mücadeleye
yönelik bir önlem olarak
getirildi” diye açıkladı.
Bakan Ananiev, ”Sahte ilaçlarla mücadeleye
yönelik direktifin yürürlüğe girmesine sayılı
gün kaldı” dedi. Değişim esasen eczaneleri
etkileyecek, fakat onlara yeni sistemi uygulamaya sokması için 6
aylık bir süre verilecek.
Bu sistemle eczaneler
ile İlaçlar İcra Ajansı
arasında bağlantı kurulacak.
Ananiev,” Doğrulama
sisteminin uygulanma-

sına aşamalı bir geçiş
yapacağız ve eczanelere en az 6 aylık bir süre
vereceğiz. Bu dönemde
sistemi hala uygulamaya sokmadıkları için eczanelere ceza kesilmeyecek. Yani eczaneler
endişe etmemeli, hiçbir
eczane kapatılmayacak, hiçbir hasta tedaviden mahrum kalmayacak. Tam tersine bizim
amacımız, AB'de tanı-

nan ilaçların doğrulanmasıyla vatandaşların
tedavisini sağlamaktır”
diye kanaat getirdi.
Bakan’ın ifadesine
göre eczaneler zorunlu
olduğu için yeni sisteme dahil edilmek için
bir ücret ödemeyecek.
Onlar bilgisayar ve
internet bağlantısına
sahip oldukları halde
yaklaşık 150 levaya
mal olacak bir okuyucu

almak zorunda kalacak.
Yeni sistem kuruluncaya kadar geçici olarak
kapatılan eczane olup
olmayacağı belli değil.
Sistemi uygulamaya
soktuktan sonra eczacılar herhangi bir ilacı
satmadan önce taramakla yükümlü olacak.
Sağlık yetkilileri böylece sahte ilaçların satılması riskinin atlatılmış
olacağına inanıyor.

tirileceği açıktır.
Birinci eleme turundan sonra ikincisine
katılan şirketlerin verdiği tekliflerin gözden
geçirilmesi, değerlendirilmesi ve sıralanması bekleniyor.
Gaz borularının imalatı ve temini ihalesi de
ikinci eleme turu aşamasında bulunuyor.
Kırcaali Haber

Bakan Vılçev: Ana dili
Bulgarca olmayan çocuklar,
ek derslere katılacak

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, Panagürişte ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, “Ana dili Bulgarca olmayan çocuklar
ve öğrenciler, ek Bulgarca derslerine katılacak.
Ülke genelindeki anaokulları daha 200 saate kadar ek Bulgarca dersleri düzenleme, okullar ise
başka derslerden de ek ders yapma imkanına
sahip olacak. Fonlar, Akıllı Büyüme İçin Bilim ve
Eğitim Operasyonel Programı kapsamında iki yeni
proje kapsamında sağlanacak” açıklamasında bulundu.
Bakan’ın ifadelerine göre eğitim sistemi bütün
çocukları kapsamalıdır, ek dersler okutulması sağlanmalıdır. Vılçev,”İki yeni proje sayesinde Bulgar-

ca ders saatlerini artırma ve daha fazla çocuğu
kapsamına alma imkanımız olacak. Öğretmenler
ek ders ihtiyacını belirlemek için bireysel değerlendirmeler yapmak zorunda. Amaç, öğrenme güçlüğü yaşanmaması ve öğrencilerin okula erken veda
etmemesidir” diye belirtti.
Panagürişte kasabasında Akıllı Büyüme İçin Bilim ve Eğitim Operasyonel Programı kapsamında
finanse edilen projelerle bakım ve onarımı yapılan
iki anaokulu ziyaret eden Vılçev, anaokullarının en
önemli kurumlar arasında olduğunu belirterek öğretmenleri, her çocuğun Bulgar Dilini öğrenmesi
için her türlü çabayı göstermeye davet etti. Bakan,
ek derslerin de projeler kapsamında finanse edileceğini söyledi.
Vılçev, Panagürişte’de düzenlenen okullarda ikili
eğitim modelinin uygulanması ile ilgili toplantıya
katıldı. Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada daha
fazla öğrenciyi mesleki eğitime motive etme taahhüdünü doğruladı. Vılçev,”Bu eğitim modeli, daha
fazla gencin bölgelerde ve ülkede kalmasını sağlıyor. İş dünyasının nitelikli işgücüne ihtiyacı var ve
bu eğilim gittikçe artıyor” diye konuştu.
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Askerlik mesleğini yaygınlaştırmak
için ulusal bilgilendirme kampanyası
Savunma Bakanlığı,
askerlik mesleğini yaygınlaştırmak için ulusal
bilgilendirme kampanyası
başlattı. “Asker Ol” başlığı altında yürütülen ulusal kampanyanın temel
amacı, başvuru koşulları,
askeri görevlilerin sosyal
statüleri ve Bulgaristan
Silahlı Kuvvetleri'nde kişisel ve mesleki gelişim
olanakları hakkında bilgi edinerek askerlik için
adayları cezbetmektir.
Bu yılki kampanya şubat ayında yapılacak
etkinliklerle başlayadı
ve ekim ayının sonunda
eski başkent Veliko Tırnovo şehrinde yapılacak
etkinliklerle sona erecek.
Etkinliklerde Savunma
Bakanlığı’na bağlı birimler ve Bulgaristan Ordusu
içindeki askeri oluşumlar
yer alacak.
Askerlik mesleğine ilgi
duyanların yalnızca as-

kerleri seçme kriterleri,
askerlik mesleğinin avantajları ve askerlik görevi
sırasında kariyer gelişim
fırsatları hakkında yerinde bilgi edinecek.
Bilgilendirme günleri
kapsamında 29 şehirde
silah, askeri ekipman ve
donanım gösterimi yapı-

Momçilgrad Belediye Başkanı,
bayanları 600 karanfille sevindirdi
keri pozisyonlara başvuru şartları hakkında değil,
aynı zamanda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri,
Deniz Kuvvetleri, Özel
Harekat Kuvvetleri, Ulusal Muhafız Alayı ve Askeri Polis Kuvvetleri’nin

bünyesindeki mesleki pozisyonlar hakkında da detaylı bilgi alabilmeleri için
ülkenin 29 şehrinde bilgi
günleri düzenlenecek.
Kırcaali’de bilgilendirme
günü 12 Haziran 2019
tarihinde düzenlenecek.

Kampanya şehrimizde
Tiyatro ve Müzik Merkezi
salonunda Özel Harekat
Kuvvetleri 68. Tugayı’nın
ve Hava Kuvvetleri’nin
desteğiyle gerçekleşecek.
Arzu eden herkes as-

Akıllı telefona sahip Bulgaristan vatandaşlarının
yarısı, kişisel verilerine erişim izni verdi
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın
2018 yılına ilişkin verilerine göre akıllı telefona
sahip olan Bulgaristan
vatandaşlarının neredeyse yarısı, bir mobil uygulamayı indirirken kişisel
verilerine erişimi hiçbir
zaman sınırlandırmadı
veya erişim iznini reddetmedi. Veriler, 16-74 yaş
arasındaki vatandaşları
kapsıyor.
Kişilerin veri koruma
düzeyi en düşük olan AB
ülkesi Çekya’dır. Bu ülkede vatandaşların % 67'si
kişisel verilere erişimi kısıtlamamıştır. Bulgaristan,
yüzde 49 oran ile AB’de
ikinci sırayı aldı. Sıralamada Bulgaristan’ı yüzde
43’lük oran ile Kıbris ve

lacak. Ayrıca Ulusal Muhafız Alayı Bandosu ve
Silahlı Kuvvetler Müzik
Topluluğu gösteri sunacak.
2019 yılı kampanyası
Stara Zagora (Eski Zağra) şehrinde yapılan etkinliklerle başladı.
Kırcaali Haber

Birleşik Krallık izliyor.
Akıllı telefona sahip
Fransa vatandaşlarının
ancak yüzde 10’u bir mobil uygulamayı indirirken
kişisel verilerine erişimi
hiçbir zaman sınırlandırmadı veya erişim iznini
reddetmedi. Almanya

vatandaşlarının yüzde
16, kişisel verilerine erişim izni verdi. Hollanda
ve Lüksemburg’da ise bu
oran yüzde 17’dir.
A raştır maya katılan
AB’deki akıllı telefon kullanıcılarının ortalama %
28’i, bir mobil uygulamayı

indirirken kişisel verilerine erişimi hiçbir zaman
sınırlandırmadığını veya
erişim iznini reddetmediğini söyledi. Yüzde 7’si ise
kişisel verilerine erişimi
kısıtlamanın veya reddetmenin mümkün olduğunu
bilmediğini söyledi.
Eurostat 'ın analizine
göre, akıllı telefon kullanıcılarının yarısından biraz
daha azının (% 43) mobil
cihazlarına otomatik olarak kurulmuş veya işletim
sistemi ile sağlanan bir
güvenlik sistemi kullandığı
belirtildi. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 15'i bir
güvenlik sistemine abone
oldu veya mobil cihazına
bir başkası tarafından kurulmuş olanı kullandı.
Kırcaali Haber

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Sunay
Hasan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
bayanlara 600 karanfil sundu. Belediye Başkanı, belediyede, sosyal kurumlarda ve hastanede
görevli her bir bayanın Dünya Kadınlar Günü’nü

kutladı.
Belediye Başkanı ayrıca tüm okullarda, anaokullarında ve kreşlerde görevli öğretmenlere çiçek hediye ederek, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik
etti. Sunay Hasan, ilçeye bağlı yerleşim yerlerinin
kadın muhtarlarının da Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlamayı unutmadı.

Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis’ten belediyede çalışan
bayanlara lale hediye edildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kırcaali Belediyesi’nde çalışan tüm bayanlara 120
lale hediye edildi. Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcıları Tuncay
Şükrü ve Veselina Tihomirova, Belediye Genel
Sekreteri Sezgin Bekir, 8 Mart işbaşı sabahı be-

Aile içi şiddet uygulayana 10 yıl hapis
Aile içi şiddet olaylarını kapsayan Ceza Kanunu’ndaki değişiklikler,
Meclis Genel Kurulunda
oybirliğiyle kabul edilerek
yasalaştı.
Değişikliklere göre fiziksel ve psikolojik tacizde bulunan kişiler, 10
yıla kadar hapis cezasına
çarptırılabilir. Aile içi cinayet vakalarında, azami
ceza 15 yıldan ömür boyu
hapis cezasına kadardır.

Evde birini birşey yapmaya zorlamak için 3 ile
10 yıl arasında değişen
hapis cezası ve sistema-

tik bir şekilde
izleme için 1
ile 5 yıl arasında değişen
hapis cezası
öngör ülmektedir.
Ceza Kanununda yapılan
değişikliklerin
amacı, her türlü aile içi şiddete karşı
daha iyi tepki verilmesidir.

Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Danail Kirilov,
yasal çerçevede sistematik şiddet olaylarının
mağdurun kanıtlaması
gereken en az üç yönlü
bir eylemi temsil ettiğini
belirtti.
Son 3 yılda eşleri veya
diğer akrabaları tarafından işlenen kadın cinayetleri % 50 arttı.
Kırcaali Haber

lediye girişinde bayan iş arkadaşlarını çiçekle karşılayıp, sağlık, neşe, bol bol tebessüm ve mutluluk
dilediler. Bayanlar, hoş bir sürpriz olan bu jest için
belediye yönetimine teşekkür etti.
Kırcaali Belediyesi’nin çalışma saatlerinin ilk
dakikalarında kurumu ziyaret eden bayan vatandaşlar da lale ve dileklerle karşılandı.
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Filibe Başkonsolosluğu’nda Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy Filibe’de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı kabulünün 98. yıldönümünü
ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü nedeniyle Filibe’de bir etkinlik
düzenlendi. Paisiy Hilendarski Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanıp sunulan “Milletin Sesi Mehmet Akif
Ersoy” adlı program, Plovdiv (Filibe) Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Kütüphanesinde düzenlendi. Çok sayıda üniversiteli öğrencinin
katıldığı etkinlikte T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos
Volkan Tanyıldız, Başkonsolosluk görevlileri, Filoloji Fakültesi hocaları ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Boryan Yanev, Filibe Müftüsü
Taner Veli, Filibe Müslümanları Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan
da hazır bulundu.
Program T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Volkan
Tanyıldız’ınn günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı döneme, bu

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu tarafından 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama etkinliği
yapıldı.
Başkonsolosluktaki programda, Başkonsolos Hüseyin Ergani'nin daveti üzerine
Türkiye'den kente gelen cam
üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş'ün cam üfleme
performansı yer aldı.
Geleneksel olarak her yıl
Filibe Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğine bu yıl
da çok sayıda misafir katıldı.
Katılanlar arasında Filibe

Belediye Meclis Başkanı Savina Petkova, Vali Yardımcısı Evelina Apostolova, Filibe Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Dobrina Prodanova,
Almanya'nın Fahri Konsolosu Marina Çolakova, Fransa Fahri Konsolosu Teofana
Bradinska, Okul Müdürleri, İş
Kadınları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yer aldı.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani Başkonsolosluk olarak
her yıl düzenlenen ve Filibe’de
bir gelenek hale gelen Dünya
Kadınlar Günü münasebetiyle tüm katılımcıları kutladı ve
davetlerini kabul edip etkinliğe
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katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.
Başkonsolos Ergani selamlama konuşmasında, “Filibe’de
iki yılı aşkın bir süredir görev
yapıyorum ve üçüncü kez bu
etkinliğe sizlerle birlikte katılıyorum. Şahsen bu güzel
şehirde bu güzel geleneği
sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek
isterim. Biliyorsunuz her yıl
bu etkinlikte özel bir konuk
ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ressam Hikmet Çetinkaya
ve Ebru sanatçısı Prof. Şemsettin Ziya Dağlı canlı performans düzenlemişti. Bu yıl da
cam üfleme sanatıyla tanınan
Harun Veysel Gümüş bizlerle
olacak.
Kadınlar Günü’nü kutlamamız önemli bir sebebi şüphesiz kadınlarımızın değerini
anlamak ve teslim etmek olduğu kadar, halen yaşamaya
devam ettikleri sorunlara da
eğilmektir.
Kadın ve erkek rakip değildir. Fiziksel farklılıklar bazı
konularda güç veya zafiyet
getirebilir ama kadınlar ve
erkekler birbirlerine eşit birer
insan olarak davrandıklarında
ve aralarında iletişimi sürdürdüklerinde tüm meselelerin
aşılacağına inanıyorum” dedi.
Etkinlik, kemancı Ezgi Çelik
ve bariton Alper Ünlütürk’ün
güzel müzikleri eşliğinde devam etti.
Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara cam üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş'ün
hazırladığı cam figürleri hediye edildi.

dönemin edebi dünyasına ve bu dünyada Akif’in durduğu yere
dikkat çeken Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız, ayrıca “Yeni bir
devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken, bağımsızlık destanının anlatılması gerekiyordu. Bunun için ülke çapında bir yarışma
düzenlendi. Yarışmaya yüzlerce şair katıldı. Hisseden, hissetmeye
çalışan, elinden geldiğince şiir yazan birçok insan katıldı. Hayatı
güçlü duygularla yaşayan insan, Mehmet Akif Ersoy, uzak duruyordu bu yarışmadan. Çünkü öğrenmişti ki, sonunda ödül vardı.
Zorlukla ikna ettiler kendisini. Yazdığı şiir, muhteşem duygularla
Meclis kürsüsünde okunduğunda, artık başka 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. Muavin Konsolos Tanyıldız, “Etkinliğe ev sahipliği yapan Plovdiv Üniversitesi 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 belirtti.
Plovdiv Üniversitesi adına Filoloji Fakültesi dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Boryan Yanev de katılımcıları selamladı, Türk Dili Bölümü
öğrencilerini ve hocalarını düzenledikleri etkinlikten dolayı tebrik
etti.
Programda, öğrenciler tarafından da günün anlam ve önemini
belirten konuşmalar yapıldı, Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesi
anlatıldı, İstiklal Marşı şiiri okundu. Bölümün Türk Dili hocası Dr.
Öğretim Üyesi Harun Bekir’ın desteğiyle hazırlanan programa katılan öğrenciler, “Milletin sesi olmak, savunulan dava uğruna geri
kalan her şeyden vazgeçmek demektir. Dava insanı, amacı uğrunda hiç bir şekilde kendi çıkarını düşünmeyen, kendisini hizmete
adamış, bütün emekleri karşılığında maddi ve manevi hiç bir çıkar
beklemeyen kişi olmaktır. Bu yüzden zordur dava adamı olmak.
Cesaret, kabiliyet, emek ister.” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy Bilgi Yarışması düzenlendi, şairin hayatı ve eserleri hakkında öğrencilere sorular
soruldu. Soruları cevaplayan öğrencilere Filoloji Fakültesi tarafından sağlanan hediyeler verildi.
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