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Filibe’de Geleneksel Aşure Günü Etkinliği
olarak kabul edilir.
Aşure dağıtım töreninin resmi konukları arasında yer alan
Başmüftü Yardımcısı Beyhan
Mehmet, Filibe Başkonsolosu
Korhan Küngerü, Filibe Valisi
Angel Stoev ve Filibe Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Todor Çonov, sıraya dizilen vatandaşlara aşure dağıttılar. Tüm
halklar tarafından barışı sembol
eden bir yiyecek olarak bilinen
aşure yiyeceğinden Bulgaristan
Kızılhaç Örgütü (BÇK) aracılığıyla Ukraynalı mültecilere de

gönderildi.
Aşure, Arapça'da "10" anlamına gelir ve Hicri takvimin ilk
ayı olan Muharrem ayının 10.
gününde idrak edilir. Aşure geleneği, Hz. Nuh tufanı ile başlar. Onuncu gün tufan durdu,
gemideki yiyecekler tükendi ve
Hz. Nuh Peygamber, geriye kalan tüm yiyecekleri bir kazanda
toplayarak pişirdi. Böylece aşure yiyeceği ortaya çıktı. Bu nedenle aşure "dünyanın en eski
tatlısı" olarak da bilinir.
Kırcaali Haber

Türk Kızılay Bulgaristan-Sırbistan
sınırında gurbetçilere destek veriyor
Filibe şehrinde 8 Ağustos günü
düzenlenen geleneksel Aşure
Günü etkinliğinde şehrin sakinleri ve misafirlerine 1000’den
fazla kase aşure dağıtıldı. Cuma
Camii olarak da bilinen Muradiye Camii yanında yapılan etkinliğe Müslümanların yanı sıra
Hristiyanlar da katıldı.
Filibe Bölgesi Cami Encümen
Başkanı Ahmet Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bir yıl
daha Filibe Cami Encümenliği
ve Bölge Müftülüğü Aşure Günü
etkinliği düzenledi. Geleneğe
göre Bulgaristan'daki Müslümanlar, Aşure günü buğday

kaynatıp Hıristiyan veya Müslüman fark etmeksizin komşularına dağıtır. Bununla tüm etnik
gruplar arasında barış, neşe ve
refah mesajı verilir” diye kaydetti.
Filibe Başkonsolosu Korhan
Küngerü, yaptığı selamlama
konuşmasında, “Filibe, Aşure
Günü etkinliği yapmak için en
uygun şehir, çünkü tüm etnik
gruplar ve dini toplulukların
uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını sembolize eder” diye
belirtti.
Filibe Valisi Angel Stoev, Halk
Meclisi binasının ana giriş ka-

pısının üst tarafında yazan
"Birlikten kuvvet doğar" sloganının tesadüfen olmadığını vurguladı. Özgürlük Havarisi Vasil
Levski'nin Bulgaristan'ın dini ve
etnik aidiyeti ne olursa olsun
herkesin barış içinde bir arada
yaşaması gereken bir yer olduğuna dair inancını da hatırlatan
Vali, “Bu yönde ben de çalışacağım” diye söz verdi.
Te k B ul g a r d e r v i ş o l a n
Filibe’den Vasil Tosev, dervişlerin kıyafetlerini anlattı ve mistik
bir ritüel olan sema gösterisi
yaptı. Dans, dünya ile sema
arasında bağlantı kuran bir araç

Şumnu’da Dijital Medya Eğitim Programı Düzenlendi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, YTB ve TRT'nin katkılarıyla 4 gün süren, "Dijital
Medya Eğitim Programı" Şumnu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenendi.
Bulgaristan genelinden 32 katılımcı ile gerçekleşen Eğitim, gayet faydalı ve istifadeli oldu.

Türk Kızılay, Avrupa’ya yolculuk yapan Türk gurbetçilerine destek olmak amacıyla Bulgaristan’ın Sırbistan’a açılan Kalotina Gümrük Kapısı’nda hizmet veriyor.
Türk Kızılay Avrupa ve Amerika Bölge Yöneticisi Nadir Tülek,
AA muhabirine, 17 ülkede faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Gurbetçilerimize su, sıcak içecek ve gıda ürünleri ile yardım etmeye
çalışıyoruz. Onlara hem moral, destek, hem de yollarda ihtiyacı
olan şeyleri vermeye çalışıyoruz." dedi.
En çok yardımı Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgar Kızılhaç
Teşkilatı’ndan (BÇK)
gördüklerini anlatan
Tülek, söz konusu
iki kurumun kendileri
için çok kıymetli olduğunu söyledi.
Trafiğin çok yoğun olduğu bir dönemde gurbetçilerin
Avrupa’ya gidişlerini
kolaylaştırmak istediklerini anlatan Tülek, "Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelere doğru trafik
akışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yolcular aldıkları hizmetten
son derece memnunlar. Burada bulunduğumuz için Türkiye’ye,
devletimize teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Tülek, Türk Kızılay’ın bu noktadaki desteğinin 15 Eylül’e kadar
devam edeceğini aktardı.
Bu arada, durumu yerinde incelemek üzere Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği heyeti ile birlikte Kalotina Gümrük Kapısı’nı ziyaret
eden Konsolosluk Birimi Şefi Özge Zeyrek, Kalotina Komiseri Petar Ciçov’dan bilgi aldı.
Ciçov, bölgedeki trafiğin her yıl bu zamanlarda olduğu gibi yoğun
olduğunu dile getirdi.
Türkiye’den Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ulaşmak üzere yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Ciçov, "Hız sınırları ve birçok noktada onarım çalışmalarının sürdüğü
yol durumuna dikkat edin. Kortej içinde hızlı yolculuk yapmayın,
hayatınız bizim için de değerlidir." diye konuştu.
Türk Kızılay’ın yorucu bir yolculuğun bu noktasında verdiği hizmetten memnun olduklarını anlatan gurbetçiler ise Bulgaristan’a
giriş yaparken gümrük işlemlerinin uzun sürmesi ve Kalotina’ya
yakın kara yollarının durumundan dolayı memnuniyetsizliğini ifade
etti.
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Hristo Botev Yabancı Diller Lisesine
Kırcaali Belediyesi Altın Arması Ödülü
Kırcaali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi, kuruluşunun 100. yıl dönümünü
görkemli bir konserle kutladı. Programın konukları
arasında ABD'nin Sofya
Büyükelçisi Hero Mustafa, Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis,
Belediye Meclis Başkanı
Hüseyin Ahmet, Eğitim ve
Bilim Bakanlığını temsilen
Natalia Mihalevska, Kırcaali Vali Yardımcısı Julia
Çortleneva, bölgedeki en
eski lisenin eski müdürleri
ve eski öğretmenler, Kırcaali'deki diğer okulların
müdürleri ve okulun eski
mezunları yer aldı.
ABD'nin Sofya Büyükelçisi Hero Mustafa, lise
yönetimi, öğretmen ve
öğrencilere yönelik selamlama konuşmasında
kurumsal olarak saygı kazanan okula bir asır daha
başarılar diledi.
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan

tiğini, Bulgaristan'ın değerli vatandaşlarının yetiştirildiğini vurguladı. Dr.
Müh. Azis, öğretmenleri
yıllarca yorulmak bilmeyen çalışmalarından dolayı tebrik ederek, onlara
doyumsuz bir coşkuyla
en zor ve asil mesleklerden birini icra etmelerini
diledi. Belediye Başkanı,
“Öğrencilerin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme
konusundaki tutkunuzun
en büyük başarılarınız
arasında kalacağından
eminim. Öğrencilerinizin
başarılarıyla gurur duyunuz!” dedi. Öğrencilere
ise en iyi olmaları değil,
elinden gelenin en iyisini yapmalarının önemli

Azis, Hristo Botev Dil
Lisesi Müdürü Daniela
Pavlova’ya okulun kuruluşunun 100. yıl dönümü
vesilesiyle eğitim alanında yüksek başarıları ve
Kırcaali ilçesinin presti-

jini yükseltmesinden dolayı belediye tarafından
bir onur nişanesi olarak
Kırcaali Belediyesi Altın
Arması Ödülü’nü takdim
etti.
Belediye Başkanı, ken-

disi de Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi mezunu olduğunu, eski ve
şimdiki öğretmenlerin
çabaları sayesinde burada gençlere yönelik
kaliteli bir eğitimin geliş-

Bulgaristan'da yabancı aday öğrencilerin
üniversitelere kabulü kolaylaştırılıyor
Yabancı uyruklu aday
öğrencilerin Bulgaristan
üniversitelerine kabulü
kolaylaştırılıyor. Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanan Devletin Üniversite
Adaylarının Yükseköğretim Kurumlarına Kabulü
İçin Şartlarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklerle mümkün oldu.
Bir Bulgar üniversitesine başvururken artık bir
sağlık raporu ibraz etmeniz gerekmeyecek. Bu
belge, başvuru tarihinden önceki bir ay içinde
düzenlenmesi ve yabancı
ülkedeki ilgili makamlarca
tasdik edilmesi gerektiği
için öğrenciler için engel

teşkil etmekteydi.
Şimdiye kadar aday öğrenciler Bulgar yüksek
okullarında bitirdikleri lise
diplomasının birer nüsha-

sını ve diplomanın verildiği ülkedeki bir kurumdan
alınan bir belgeyi sundular. Bundan böyle üniversite yetkilileri, yabancı

ülke tarafından sunulan
belgelere dayanarak bölge eğitim müdürlükleri
(RUO) tarafından verilen
yabancı bir okulda alınan
lise denklik belgesini kullanabilecekler.
Ayrıca yükseköğretim
kurumları kayıt kabul
puanını oluşturan ders
puanları ve ilgili bölüme
giriş sınavları hakkında
önceden bilgi vermelidir.
Bu değişiklik, aday öğrencileri daha kolaylaştıracak
ve onlara gelecekteki eğitim alanını seçmeleri için
daha fazla zaman tanıyacak.
Kırcaali Haber

üstün yetenekli öğrenciye ve özel okullarda
okuyan 13 üstün yetenekli öğrenciye burs verilecek.

Devlet okullarında okuyan 94 öğrenci de burs
alacak. Bunun için Eğitim ve Bilim Bakanlığı
bütçesinden 92340 leva
kaynak aktarıldı.
Toplam üç bursiyer
için başkent Sofya’daki Elektronik Sistemler
Teknoloji Okulu ile Pravets’teki Ulusal Bilgisayar Teknolojisi ve Sistemleri Meslek Lisesini
bünyesinde barındıran
Sofya Teknik Üniversitesine 1620 leva tutarında kaynak aktarılması
onaylandı.

Devlet, üstün yetenekli öğrencilere burs desteği veriyor
Bakanlar Kurulu toplantısında belediye, devlet
ve özel okullarda okuyan üstün yetenekli öğrencilerin korunmasına
ilişkin önlemler programı
kapsamında burs ödenmesi için 278 235 leva
ödenek ayrılması kararı
alındı.
Program, ulusal ve
uluslararası düzeydeki
bilim, sanat ve spor alanındaki olimpiyat, müsabaka ve yarışmalarda
derece elde eden öğrencilere finansal teşvikler
sağlamaktadır.

Bu amaç için ülkedeki 42 belediyeye 184
275 leva sağlanıyor. Bu
finansmanla belediye
okullarında okuyan 241

olduğunu hatırlatan Dr.
Müh. Azis, “İlham ve bilgi açlığıyla dolu bir hayat
yaşayın. Bu şekilde okulumuzun onurlu ve gururlu temsilcileri olacağınıza
inanıyorum” diye ifade
etti.
MON adına tiyatro salonunda bulunan herkesi
selamlayan Natalia Mihalevska da Eğitim Bakanı
adına Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi Müdürü Daniela Pavlova'ya bir
plaket takdim etti.
Vali Yardımcısı Yulia
Çortleneva da Kırcaali
Valisi Daniel Delçev adına okulun kuruluşunun
100. yıl dönümünü kutladı.

Devlet, okullara yeni spor
sahaları için 15 milyon
leva sağlıyor

58 belediye ve devlet okulu, özel kaplamalı yeni
spor sahalarına sahip olacak, başka 50 okulun spor
sahası ise Eğitim ve Bilim Bakanlığının (MON) ulusal
bir programı kapsamında yenilenecek. Program, bugünkü kabine toplantısında kabul edildi.
Bu amaçla, 10 milyon levası yeni sahalar için ve 5
milyon levası onarımlar için olmak üzere bütçeden 15
milyon leva ayrılması öngörülmektedir.
Özel kaplamalı yeni bir spor sahasının inşası için
maksimum 170 000 leva, mevcut olanın onarımı için

ise 100 000 leva sağlanıyor. Bu miktarlar, 1000 m2'ye
kadar büyüklükte olan sahalar için hesaplanmıştır.
Eğer proje daha pahalıysa eş finansman sağlanacaktır.
Belediyeler için nüfusa göre sayı sınırı vardır. Bu
sayı, bir projeden (50 bin nüfusa sahip yerleşim yerleri) altı projeye (400 binden fazla nüfusa sahip yerleşim
yerleri) kadar değişmektedir. MON’a bağlı devlet okulları, il başına en fazla toplam iki proje teklifi sunabilir.
Uygun faaliyetler arasında sahalar için ekipmanın
teslimi ve kurulumu yer almaktadır.
Spor sahası olan, ancak yerine özel kaplamalı yenisini yapmak isteyen okullar için de projelere izin
veriliyor.
İki modül kapsamında çit yapımı, aydınlatma vb.
onarım veya inşaatla ilgili başka faaliyetler de olabilir.
Finansman için son tarih 1 Aralık 2022'dir.
Halihazırda ülkedeki birçok okul beden eğitimi derslerini uygun bir ortamda yapamamakta ve spor etkinlikleri düzenlemekte zorlanmaktadır.
Okullar, eğitim kurumları ve belediyeler tarafından
alınacak projelerle başvuru yapıldıktan sonra belirlenecek. MON, Kültür Bakanlığı ve Spor Bakanlığına
bağlı devlet okulları başvuru yapabilir.
Proje değerlendirmesi, örgün eğitimdeki öğrenci
sayısı kriterine göre yapılacak.
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Okullarda Türkçe dersi gören öğrenci
sayısı azalmaya devam ediyor
Okullarda anadili Türkçe dersi alan öğrenci sayısındaki azalma eğilimi,
bu yıl da devam etti. Resmi verilere göre 2021-22
öğretim yılında 3 667 öğrenci Türkçe dersi okudu.
Okullarda serbest seçmeli, zorunlu seçmeli ya
da ders dışı (fakultatif)
statüde okutulan Türkçenin, İngilizce, Almanca gibi Batı dilleri ya da
matematik, Bulgarca gibi
ağırlığı olan derslere karşı
mücadelesi sürüyor. Maalesef her yıl daha fazla
sayıda veli, çocuğunun
anadilini okulda değil
evde öğrenmesini tercih
ediyor.
Bilim ve Eğitim
Bakanlığı’nın açıkladığı
resmi verilere göre bu yıl
1815’i ilkokullar, 1593’ü
ortaokullar olmak üzere
toplam 3 bin 408 öğrenci serbest seçmeli/ya da/
fakultetif statüde anadili
dersi gördü.
Ortaöğretimde sadece
imam hatip liselerinde
(İHL) verilen Türkçe eğitiminde bu yıl toplam 259
öğrenci Türkçe okudu.
Mumçilgrad İHL’nde 125,
Şumnu İHL’nde 100 ve
Rusçuk İHL’de 34 öğrenci
serbest seçmeli ve zorunlu seçmeli olarak anadili
eğitimi aldı.

Bu yıl eğitim kurumlarında 84’ü brans, 19’u brans
dışı eğitmen olmak üzere
toplam 103 Türkçe öğretmeni görev yaptı. Toplam
66 yerleşim yerindeki 66
okulda Türkçe eğitimi verildi.
En çok Türkçe okutulan
ilk üç bölge, 32 okulla Kırcaali, 15 okulla Burgas ve
9 okulla Şumen oldu. Türk
etnisitesinin yoğun olarak
yaşadığı Kırcaali, Mumçilgrad, Razgrad, Şumen,
Burgas, Ruse, Turgovişte,
Haskovo gibi şehirindeki
ilköğretim okullarında
Türkçe dersi bu yıl da ve-

rilmedi.
Bu yıl en çok Türkçe
dersiyse Çernooçene,
Yablanovo ve Cebel’de
okutuldu. Çernooçene
“Hristo Smirnenski” ilk
ve ortaöğretim okulunda
270; Yablanovo “Nikola
Yonkov Vaptsarov” ilköğretim okulunda 204 ve
Cebel “Hristo Botev” ilk ve
ortaöğretim okulunda 198
öğrenci, başarıyla anadillerini öğrendi.
Şehirlerdeki ilköğretim
okullarında Türkçe eğitimi verilmiyor
Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri

Derneği Başkanı Emine
Halil, Türkçe okuyan öğrenci sayısındaki azalmanın ana nedenlerinden
birinin, şehir okullarında
Türkçe'nin seçmeli ders
olarak öğrenci ve veliye
sunmaması olduğunu
söylüyor.
Okul müdürlerinin seçmeli dersler i velilere
anons ederken Türkçeyi
hiç anmadıklarını söyleyen Halil, sorunu şöyle
açıkladı;
“Her ders yılı sonunda
öğretmen toplantılarında
gelecek ders yılı için hangi dersler seçmeli, hangi

seviyesinin hızlıca ilerlediğini aktardı ve çocukların Türkiye’den gelen
akrabalarıyla, akranlarıyla temiz bir Türkçeyle,
Bulgarcayı karşıtırmadan
konuşabildiklerini belirtti.
Türkçeyi okulda öğrenmenin faydalarının
öğrenci ve velilere titizlikle anlatılmasının çok
önemli olduğunu vurgulayan Mehmed, verilecek
doğru açıklamalar ve

argumanlarla
onlar ın i k na
edilebileceğini
söyledi.
Veliler Türkçe
eğitiminin en
önemli destekçisi
Okullarının
1992 yılından
beri kesintisiz
anadili eğitimi
verdiğini aktaran Mehmed,
Türkçe derslerine Bulgar
öğrencilerin de
severek katıldığı bilgisini verdi.
Mehmed, “29 yıllık
Türkçe öğretmeniyim.
Şu ana kadar tek bir velinin Türkçe derslerine
itiraz ettiğini görmedim.
Biz, Türklüğümüzü korumak istiyoruz. Türklüğümüzü yaşatmak istiyoruz. Türkçemizi yaşattırmak istiyoruz. Örf ve
adetlerimizi yaşatalım
istiyoruz” dedi.

dersler zorunlu seçmeli
olacak, kimin ne kadar
ders saati olacak diye görüşülüyor ve öğretmenler
kendi aralarında bütün
dersleri paylaşıyor. Eğer
o anda o okulda Türkçe
öğretmeni yoksa, Türkçe
dersleri ilan edilmiyor.
Velilerin de seçmeli ders
olarak Türkçe eğitiminden
haberleri yok. Böylelikle anne babalar Bulgarca, İngilizce, matematik
derslerine yöneliyorlar ve
çocukların bu derslerden
bilgi eksikliği var deyip tamamlamaya çalışıyorlar.
Bu yüzden çoğu okullarda
Türkçe yok.”
Avrupa’ya göç ve anne- babaların Türkçe
bilincinin zayıflaması
diğer olumsuz faktörler
Özellikle Türk etnisitesinin yoğun yaşadığı köy ve
kasabalarda Türkçe eğitimin etkin şekilde yapıldığı

bilgisini veren Halil, son
yıllarda kırsaldaki Türk
ailelerin çocuklarıyla Avrupa ülkelerine göç etmesinin de anadili eğitiminin
zayıflamasındaki diğer bir
etken olduğunu söyledi.
Okulda verilen Türkçe
derslerine veliler tarafından ilginin de yıllarla
azaldığına dikkat çeken
Emine Halil, “ Velilerin
Türkçeye pek o kadar
da önem verdiklerini düşünmüyorum. Onlar, çocukları televizyon izliyor,
Türkçe öğreniyorlar diyor.
Oysa okulda Türkçe öğrenmek başka bir önem
taşır.” dedi.
Türkçeye sahip çıkmanın Türk kültürüne de sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Halil, çocukların
anadillerini iyi öğrenerek
ufuklarını daha da genişleteceklerini vurguladı.

Cebel’de otobüs duraklarını
turistik yerlerin görüntüleri
süslüyor
Cebel (Şeyhcuma) ilçesinde bulunan Ustra Кalesi,
Marf Şelalesi, Kırıkdağ, Harmankaya gibi turistik yerlerin görüntüleri, bölgenin önemli noktalarında, yeni
otobüs duraklarında yer alıyor.

Bu yıl en çok Türkçe Çernooçene okulunda okutuldu
Çernooçene "Hristo
Smirnenski" İlk ve Orta
Öğretim Okulu bu eğitim
yılında yurt genelinde en
çok öğrenciye Türkçe
dersi veren okul oldu.
492 mevcutlu okulda bu
yıl toplam 270 öğrenci
anadili eğitimi aldı. Öğrenciler, seçmeli ve zorunlu seçmeli ders olarak
haftada 3 kez, Türkçe
öğrendi. Türkçe öğretmenleri başarılarını, öğrenci, veli, okul idari ve
yerel yönetimin uyumlu
çalışması ve karşılıklı anlayışına borçlu olduğunu
söylüyor.
Çernooçene okulu
Türkçe Öğretmeni Şaban
Mehmed, okullarında
yıllardır kesintisiz olarak
verilen Türkçe derslerini
BNT Türkçe Masasına
değerlendirdi.
“Öğleye kadar çocuklar
yorgun değilken biz Türkçemizi okutmayı başarabiliyoruz.”
Genel olarak öğle sonrası verilen seçmeli Türk-

çe dersleri Çernooçene
okulunda, ders saatleri
içerisinde okutuluyor.
Türkçe Öğretmeni Şaban
Mehmed, kararın veliler
ve okul idaresinin ortak
görüşüyle alındığını,
böylece derslerin öğleye
kadar, çocuklar çok yorulmadan, verimli bir şekilde işlendiğini söyledi.
Şaban Mehmed, okulda
verilen anadili eğitimi sayesinde öğrencilerin dil

Cebel bölgesindeki kültürel ve tarihi yerlerin reklam
panoları ilk önce durakların dış tarafına yerleştirildi,
ama şimdi iç tarafı da tüm ilçe sakinlerini ve misafirlerini bölgenin en güzel yerlerini ziyaret etmeye davet
ediyor.
Hem yayaların hem de trafikte yol kullanıcılarının
görebileceği 14 dikkat çekici fotoğraf içeren reklam
panoları, kaliteli işçilik ve kontrast renklerle hazırlandı.
Geçen hafta cuma günü Cebelliler Günleri Festivali

düzenlendi. Etkinlik programı, bir kez daha değişen
kasabada binlerce insanı bir araya getirdi. Yapılan
iyileştirmeler sadece devam etmekle kalmayıp artık
iyileştirilen şeylerin sayısı katlanarak artıyor.
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Karadayı: Bulgaristan’ın, HÖH’e ihtiyacı var
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı,
HÖH Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK)
çevrimiçi toplantısının ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
“Bulgaristan, güvenlik ve
istikrar sağlanması için ister iktidarda ister muhalefette olsun HÖH’e ihtiyaç
duyuyor” diye kaydetti.
Basın toplantısında HÖH
genel başkan yardımcıları
Dr. Müh. Hasan Azis, Ahmet Ahmedov ve Stanislav Anastasov da yer aldı.
Karadayı, “HÖH’ün tüm
teşkilatlarını bu seçimler konusunda çok ciddi
ve sorumlu davranmaya çağırıyorum, çünkü
Bulgaristan'ın HÖH’e ihtiyacı var. Bulgaristan'ın
güvenlik ve istikrara sahip
olması, Bulgaristan'daki
krizleri aşması için iktidarda dahi olsa Hak ve
Özgürlükler Hareketi'ne
ihtiyacı var” dedi.
MKYK, milletvekili aday
adayı gösterilmesine ilişkin kriterleri ve aday seçilmesine ilişkin usul kurallarını belirledi. Onlar, milletvekili adayının HÖH’ün
ve liberalizm fikirlerini
paylaşan, kamu otoritesine sahip seçilme şansı
olan bir kişi olmasıdır.
MKYK, partinin tek başına seçimlere katılmasına karar verdi. Toplantıda
parti Başkanı Karadayı
başkanlığında HÖH’ün
Merkez Seçim Kurulu
üyeleri de seçildi. HÖH
Merkez Yürütme Bürosu
ile HÖH Gençlik Kolları
Merkez Yürütme Kurulu
üyelerinin çoğu Merkez
Seçim Kurulu’nda yer alıyor. 2 Ekim 2022 seçimlerine ilişkin tüm kararlar
HÖH Merkez Yürütme
Bürosu tarafından verilecek.
HÖH lideri, Ankara ziyareti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile yaptığı görüşme hakkında da açıklamalarda
bulundu. Bir gazetecinin
Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmesinin ne kadar
önemli olduğuna ilişkin
sorusunu şöyle yanıtladı:
“Görüşme, enerji güvenliği ve bağımsızlık konusu
Bulgaristan için çok önem
arz ediyor. Bu küresel
enerji krizinde, bu gaz krizinde arz kaynakları çok
fazla değil, tedarik yolları
çok fazla değil. Türkiye
bu konularda gerçekten
önemli rol oynayan ülkelerden biri ve bu nedenle Bulgaristan için bu tür
toplantıların yapılması ve
temaslarda bulunulması
önemlidir”.
Karadayı, “İyi haber şu

ki, Türkiye Cumhuriyeti
siyasi liderliği bu süreçte komşularına, özellikle
Bulgaristan'a çok olumlu ve sıcak bakıyor” diye
vurguladı.
HÖH lideri, Erdoğan ile

görüşmesinin daha önce
Avrupa'da yaptığı diğer
görüşmeler bağlamında olduğunu açıkladı.
Karadayı, “Bir ay önce
Brüksel'deydim, Avrupa
Konseyi toplantısından
önce yapılan Liberaller
Konseyi'ne katıldım. Avrupa Konseyi Başkanı
Charles Michel, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda
Başbakanı Mark Rutte ile
görüştüm. Avrupa-Atlantik
ailesinin bir parçası olarak
ortaklarımız ve müttefiklerimiz, komşularımız var ve
ister iktidarda ister muhalefette olalım uluslararası
jeopolitik faaliyetler yürütüyoruz. Görüştüğümüz
ortaklarımız var” dedi.
Siyasi lider, gaz tedariği
konusunda büyük bir sorunumuz olduğunu vurgulayarak, devletin durumunun yeterince net bir
tablosunu elde etmek için
bir kriz masası oluşturduğu için geçici kabineyi
tebrik etti. Karadayı, “Böylece kış gelmeden çözüm
aramak mümkün olacak”
dedi.
HÖH Başkanı, “İktidar
ve muhalefetin olmadığı,
ancak devletin güvenliğini ve geleceğini garanti
altına alan konular vardır”
diye vurguladı.
Karadayı, “İktidarda ya
da muhalefette olalım
fark etmez, biz siyasetçiler olarak komşularımız
ve müttefiklerimiz olan
ülkelerin politikacılarını,
tutumlarını değerlendirirken, yorum ve analizler yaparken çok dikkatli
olmalıyız. Çünkü bazen
devletimize zarar verebiliyoruz. Şimdiye kadar ülkeyi yönetenlerin sosyal
medyadaki varlığına ba-

kın, bazı ufak, özel, kişisel
çıkarlar yüzünden devleti
zor bir duruma sokuyorlar” diye kaydetti.
HÖH lideri, “Her parti
genellikle parlamentoda
bağımsız bir çoğunluk

elde etmeyi amaçlar, çünkü en azından farklı siyasi
partiler, eğer temel değerlere sahipseler, eğer birilerinin çıkarlarına hizmet
eden siyasi projeler olmayıp gerçekten birer partilerse, farklı bir temel değerlere sahiptir” dedi ve
hemen ardından şu anda
pratikte Bulgaristan'da tek
parti hükümeti ihtimalinin
olası olmadığını da sözlerine ekledi.
Karadayı, “ 2009 'dan
beri HÖH’ün farklı zaman
dilimlerinde Bulgaristan'ın
içinde bulunduğu durumu
ve siyasi tablonun ne olduğunu çok kesin ve net
bir şekilde tanımladığını
düşünüyorum. 2016'dan
bu yana HÖH, yüksek
sesle siyasette normallik
çağrısı yapıyor ve normallik terimiyle ne demek istediğimizi çok kesin ve net
bir şekilde tanımlamışızdır. 2016’da gerçekleştirdiğimiz Ulusal Konferansta kabul ettiğimiz bildiride
normale dönülmesi çağrısı yaptık. Daha sonra birkaç seçim kampanyasında sloganımız “Demokrasiyi ve Devleti Yeniden
Tesis edelim” şeklindeydi”
diye anımsattı.
HÖH lideri, “Daha önce
GERB partisinin yönetim
modelini değerlendirmiştik. Bir noktada, kendilerini "Değişim" olarak
adlandıran bazı rastgele
insanlar ortaya çıktı ve
şöyle dediler: “Biz GERB
modelini değiştiriyoruz”
ve bir değer temeli, ülkenin kalkınması için bir
vizyona sahip olmadıkları için iktidar zayıflığını
da gördük” diye sözlerine
ekledi. Karadayı, “Birinin,
GERB - DPS yönetim
modeli kavramının tam

olarak ne anlama geldiğini nasıl tanımlayacağını
çok merak ediyorum” diye
yorum yaptı.
Karadayı, “GERB ile
koalisyon or taklığımız
olmadı, birlikte ülke yö-

netiminde yer almadık.
Tam aksine "Kalk da Biz
Oturalım" modeline göre
iktidara gelenler, HÖH de
dahil olmak üzere aynı
GERB’in demokrasiyi
yıkma ve yalan modelini
sürdürüyorlar” dedi.
Bir partinin teşkilat yapısının gücü için bir kriterin,
tam bir iktidar döngüsünü ve tam bir muhalefet
döngüsünü tamamlamak
olduğunu açıklayan politikacı, “Bu gerçekleştiğinde
GERB teşkilatlarının gerçek durumu görülecek.
Şimdiye kadar insanların
ve iş dünyasının sorunlarıyla ilgilenmeyen bir hükümet vardı. Bu nedenle,
muhalefette olsak da, çocuklarımız ve torunlarımız
için istikrar ve güvenliği
sağlamak amacıyla işletmelerin sorunlarını dinlemek ve çözüme ulaştırmak için toplantılar yaptık”
diye kaydetti.
Karadayı, “Nefret, bölünme, muhalefet ve intikam
siyaset yapmanın aracı
olamaz ve olmamalı, politikacılar birleştirmeli, bölmemelidir” dedi.
Bir gazetecinin sorusu
üzerine Karadayı, HÖH
Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan hakkında şunları söyledi: “Ahmed Doğan, Bulgaristan'a ve Bulgaristan'daki barışçıl geçiş sürecine büyük katkısı
olan büyük bir lider, ne
yazık ki kendisi 10 yıldır
siyasette olmayan Bulgar
etnik modelinin filozofu ve
stratejistidir. Güçlü liderlere olan ihtiyacı anlıyorum,
o kendi katkısını yaptı. Şu
anda HÖH, kolektif organları tarafından yönetiliyor,
GERB'nin baskılarına
dayandık, ayrıca iktidara
gelen bazı gelip geçici

insanların intikam amaçlı
baskılarına da dayandık”.
Siyasi lider, Hareketin
iktidarda olduğu dönemde, o dönem için ekonomik göstergelerin 32 yıllık
demokrasiye geçiş döneminin tamamında en iyisi
olduğunu hatırlattı. Karadayı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle, muhalefetteyken bile bütçeyi
hazırlarken olduğu gibi
alınan kararları etkilemeye çalışıyoruz. Bütçenin
insanları ve işletmeleri
desteklemesi yönünde
kararlar verdik. Toplumun
kolektif enerjisine ve kolektif gücüne ihtiyacımız
var. Bölünmüş bir toplumda ilerleme olmaz. Konsolide bir toplumda ilerleme
var. Bu zor günlerde birlik
olmalıyız”.

Karadayı, partileri siyasi kabineleri oluştururken
intikam peşinde koşmamaya çağırdı. HÖH’ün
2001 yılında NDSV ile
birlikte yönetime girdiğinde kamu kurum ve kuruluşlarında kadro değişikliği yapmadığını bir kez
daha hatırlattı. HÖH lideri, “İdari kurumlarda daha
önceki makamların devamı sağlanmıştı. 2005'te
BSP'nin koalisyona dahil
edilmesiyle de buna devam edildi. Böylece idari
kurumlarda 10-12 yıllık bir
istikrar dönemi sağlandı.
İdarede istikrar sağlandığında etkili bir ürün üretilir. 2009'da Boyko Borisov
ile birlikte gelen “temizlik
dalgasını” hepimiz hatırlıyoruz” dedi.
Kırcaali Haber

HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi
Murat: Hedefimiz gelecek
Bulgaristan hükümetinde
ortak olmaktır

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı
Resmi Murat, partinin seçim hazırlıklarıyla ilgili Kırcaali
Haber gazetesine verdiği demeçte, “HÖH, 2 Ekim erken genel seçimlerine hazırlıkları başlattı. 5 Ağustos’ta
HÖH Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Seçimler için milletvekili adayları belirleme prosedürleri belirlendi, kurallar kabul edildi. Ondan sonra
8 Ağustos’ta il teşkilatının Seçim Bürosu kuruldu. İlçe
teşkilatlarının seçim büroları da kuruldu. 18 Ağustos’a
kadar bütün ilçelerde geniş çaplı toplantılar düzenlenecek ve bu toplantılarda milletvekili aday adayları gösterilecek.
Üyelerimizin teklifleri üzerine HÖH
partisinin
milletvekili adayları
belirlenecek. Burada şunu
belirtmek
isterim ki,
h e r üye,
HÖH partisinin bir mensubu kendini aday da gösterebilir. Ondan sonra ilçe teşkilatlarından alınan bu teklifler üzerine il teşkilatı toplantısında alfabetik olarak
sıralanmış milletvekili aday adayı listesi oluşturulacak
ve partinin merkez yönetimine sunulacak. Orada istişareler sonucunda liste sıralaması belirlenecek ve
kesinleşecek. Bu sürenin son günü 29 Ağustos’tur”
diye bildirdi.
Seçim Yasası’na göre ağustos ayının son günleri
veya en geç 1-2 Eylül’de milletvekili adaylarının il seçim
komisyonlarında kayıt edilmesi ve seçim kampanyasının eylül ayı sonunda sona ermesi gerektiğini belirten
Murat, “HÖH olarak hedefimiz yüksek. Kırcaali teşkilatı
olarak da bizim amacımız, bölgeden 5 milletvekilliden
4’ünün aday listemizden seçilmesi için gereken çalışmaları yapacağız. Önümüzdeki hedef bu yöndedir. Bütün parti teşkilatları, üye ve seçmenlerimizden destek
beklemekteyiz. Ben inanıyorum ki, seçmenlerimiz yine
HÖH partisinin milletvekili adaylarını tercih ederek,
onlara oy verecekler. Böylece 48. Dönem Bulgaristan
Meclisinde iyi bir temsiliyete sahip olacağız. Hedefimiz
gelecek Bulgaristan hükümetinde ortak olmak, Bulgaristan devletini yönetmeye adayız” diye ifade etti.
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Asırlık Yayla mevlidine yüzlerce kişi katıldı
Sıcak havaya rağmen
Ardino'nun (Eğridere)
Rusalsko (Hotaşlı) köyü,
civar köylerin sakinleri,
Asenovgrad (İstanimaka), Aytos şehirleri ve
Türkiye’den gelen hemşehriler olmak üzere yüzlerce kişi “Yayla” isimli
yere tırmanarak geleneksel sağlık ve bereket mevlidine katıldı.
Gorno Prahovo (Tosçalı)
köyü imamı Mehmet Mümün başta olmak üzere
yerli imamlar, Kur’an-ı
Ker im tilaveti sundu,
Mevlidi-i Şerif okudular,
sağlık ve bereket için
dua ettiler. Duadan sonra tüm katılımcılara aslen
Rusalsko köyünden olan
Asenovgrad’da ikamet
eden Aynur Hasan’ın
(Çondur) hazırladığı 10
kazan lezzetli ve yağsız
bir Rodop yemeği olan etli
pilav ikram edildi.
Mevlide katılan konuklar
arasında Ardino Belediye
Meclis Başkanı Sezgin

nik tereyağı ve organik
bal için teklif edilen fiyat
250 levaya ulaştı. Onlar,
Asenovgrad’dan Ahmet
Mahmut tarafından satın
alınıp organizatörlere bağışlandı.
88 yaşındaki Latif Ramadan, 1964'te Aytos
ilçesine bağlı Mıglen (Çımalı) köyüne taşındığından bu yana geleneksel
mevlide 38'inci kez geldi.
Latif dede, “Çocukluğum

Kırcaali bölgesinde öğretmenlik
pozisyonlarına büyük ilgi
Bayram, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İl Başkanı Resmi
Murat, HÖH Ardino İlçe
Başkanı Şahin Bayramov,
HÖH Gençlik Kolları Ardino İlçe Başkanı Recep
Şakirov, HÖH Ardino İlçe

Teşkilatı Organizasyon
Sekreteri Müh. Mehmet
Aliev, Bursa Nilüfer merkezli Filibe Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
(FİLDER) Başkanı Mümün Tenekeci yer aldı.
Dini merasimin sonunda

gelecek yılki mevlit için
yardım toplamak amacıyla açık arttırmayla satışa
sunulan maddi bağışlardan ve para bağışlarıyla
birlikte 7463 leva para
toplandı. Açık arttırma
ile yapılan bir kilo orga-

esirgemiyor.
Havalimanı Geliştirme
Fonu yönetimi, sonbahar sonuna kadar daha
fazla belediyenin fona
katılmasını bekliyor.
Pazarcık (Tatar Pazar-

Bursa'nın en büyük iş insanları ve sanayici kuruluşlarından olan Rumelili Yönetici İş Adamları
ve Sanayicileri Derneği
(RUMELİSİAD), Balkan
Rumeli Sanayicileri ve

Yıl sonuna kadar havalimanının turist akışını ve
çekiciliğini geliştirmek
için entegre bir bilgi sisteminin uygulanmasına
başlanacak. Buradaki
fikir, bölgenin kaynakla-

Bursa - Filibe arası uçak seferleri başlayacak
Plovdiv (Filibe) Havalimanı, yıl sonuna kadar
Bursa - Filibe düzenli
yolcu taşıma hattı hizmeti başlatacak. Bu,
Yönetim Kurulu Başkanı Doyçin Angelov'un
şirketin faaliyetleri hakkında bir rapor sunduğu Plovdiv Havalimanı
Geliştirme Fonu Yönetim Kurulu toplantısında
netlik kazandı. Plovdiv
Büyükşehir Belediye
Başkanı Zdravko Dimitrov, düzenli hatların Türk
tarafının temsilcileriyle
halihazırda tartışıldığını hatırlattı. Belediye
Başkanı, ayrıca İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanı ile yaptığı kişisel görüşmede bölgenin
tüm avantajlarını ve ulaşım bağlantılarını sunduğunu da doğruladı.
Dimitrov, “Havalimanının önceliğim olduğunu
defalarca dile getirdim.
Dernekteki tüm belediye başkanlarımızın ortak
çabalarıyla tüm GüneyOrta Bölgesine bir ivme
kazandıracağımızdan
eminim” dedi. Havalimanı temsilcileri, müzakereleri sonuçlandırmak
için ünlü Türk havayolu
şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı,
Sivil Havacılık Müdürü
ve güney komşumuzun
Ulaştırma Bakanı ile görüşmek üzere Ankara'ya
gittiler. Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Angel
Çolakov da konuyla ilgili
destek ve yardımlarını

ve gençlik yıllarım burada
geçti. Çocukluğumdan
beri mevlide gelirim ve
yaşadığım sürece memleketime gelmeye çalışacağım” dedi.
Rusalsko köyü yaşlılarının anlattıklarına göre,
mevlidin yapıldığı yere
16 asırda İslam dininin
bölgede önderlerinden
biri defnedilmiştir, ancak
yerlilerden bu zatın ismini
bilen yok.

cık), Velingrad, Kırcaalı, Smolyan (Paşmaklı),
Asenovgrad (İstanimaka), Karlovo (Karlıova)
belediye başkanlarıyla
şimdiden görüşmeler
yapıldı. Doyçin Angelov,
“Bu belediyelere derneğin ana hedeflerini sunduk. Tüm dünyada bu
tür birleşmeler bölgelerin rekabet avantajlarını
ortaya çıkarmakta ve turizm hizmetlerinin katma
değerini önemli ölçüde
artırmaktadır” dedi ve
kuruluşla ortaklık yapmak için iş dünyası tarafından ilgi gösterildiğini
de sözlerine ekledi. Bulgar otelcilerin yanı sıra

İş Adamları Derneği’nin
(BALK ANTÜRKSİAD)
yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin
de katılmak istediği ortaya çıktı.
Toplantıda hazır bulunan fonun yönetiminde
yer alan Plovdiv, Rodopi,
Çepelare (Çepelli) belediye başkanlarının yanı
sıra Ulaşımdan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Todor Çonov ve
Plovdiv Havalimanı İcra
Müdürü Krasimir Peşev,
Güney-Orta Bölgesinin
geliştirilmesinde önemli
bir adım etrafında birleştiler.

rını ve potansiyelini bir
araya getirecek. Böylece turistlere satın alınabilecek kadar çekici bir
tur paket sunacak bir
platform oluşturmaktır.
Platform, optimizasyon
ve hizmet yönetiminin
yanı sıra iş çözümleri,
çeşitli çevrimiçi satışlar
ve diğer portallarla entegrasyon da sunacak.
Plovdiv Büyükşehir Belediyesi, yolculara daha
iyi hizmet verebilmek
amacıyla kentten havalimanına düzenli bir
otobüs hattı hizmetini
üstlenecek taşıyıcı seçimi için bir kamu ihalesi
açacak.

Eğitimcilerin verdiği bilgiye göre, son bir yıl içinde Kırcaali şehri ve ilde öğretmenlik pozisyonlarına benzeri görülmemiş bir akın gözlemleniyor.
Kırcaalililer, güvenli bir maaş ve uzun bir tatil için
kendi iş yerlerini kapatıyorlar. Şu anda öğretmenlik pozisyonları ilde en çok rağbet gören pozisyonlardır.
Kırcaali İl Eğitim (RUO) Müdürü Demitra Miryanova, Kardjali BG Vesti haber sitesine verdiği
demeçte, “Maaşlar arttıkça öğretmenlik mesleğine
ilgi son bir yılda keskin bir şekilde arttı. İlde ortalama maaş 1800-1900 levaya ulaştı. Bu meslek, sadece genç profesyoneller için değil, aynı zamanda
olgun yaştaki profesyoneller için de çekici hale
geldi. Birçoğu kendi işlerini bırakır ve öğretmenlik
yapmaya başlar. Yaşları ilerlemesine rağmen öğretmen olarak çalışmak için pedagoji bölümlerini

bitirenlerin sayısı da az değildir” diye kaydetti.
Miryanova, onların birçoğunun pedagoji bölümlerden mezun olduklarını, ancak kendi uzmanlık
alanlarında çalışmadıklarına dikkat çekti. RUO
Müdürü, “Onlar şimdi daha iyi ücret almak ve uzun
bir tatil yapmak için mesleğine geri dönüyor. Şu
anda öğretmen adayları yeni bir kariyer arayışı
içinde okul müdürlerini ziyaret ediyorlar” dedi.
RUO Örgütsel ve Metodolojik Faaliyetler ve
Kontrol Şube Müdürü Angelina Kostova, atamaların okul müdürlerinin yetkileri dahilinde olduğunu
paylaştı. Okul müdürlerinin, birçok uzman pedagogun mesleğine geri döndüğünü bildirdiklerini
aktardı. Müdürlerin, yeni atamaların eylül ayı başında netleşeceğini söyledikleri anlaşıldı. Doğu
Rodoplar bölgesinde en büyük lise okulunun
müdürü Milko Bagdasarov, “Öğretmenlik mesleği
haklı bir ilgi görür. Bizimki gibi küçük bir şehirde
öğretmen maaşı tutarları iyi ve ilgi çekici seviyelerdedir. Sektördeki ortalama maaş tutarı Kırcaali
için iyi bir gelir düzeyidir” dedi. Lise müdürü, birçoğunun öğretmenlik mesleğine geri döndüğünü
doğruladı. Bagdasarov, “Ayrıca Plovdiv (Filibe)
Üniversitesinin Kırcaali Şubesi, kendilerini gerçekleştirme arayışında olan birçok eğitim-öğretim personeli yetiştirmektedir. Daha önce hiçbiri
öğretmenlik yapmak istemiyordu, ama şimdi tam
tersi oldu” diye vurguladı.
RUO’nun verilerine göre, bölgede 2400 öğretmen kendi mesleğini yapmaktadır.
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İlhan Küçük: Liberal demokrasiler, ancak
değerlerimiz için birlikte savaşırsak galip gelecek
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili İlhan Küçük,
Liberal Enternasyonal
Kongresi’nin konuklarına
ve delegelerine yönelik
selamlama konuşmasında
şunları kaydetti: “Liberal
dünya düzenini yeniden
kurmak için Ukrayna'daki
savaş, enflasyon ve serbest ticaretin korunması
gibi birkaç önemli konuyu
ele almamız gerekiyor”.
ALDE Partisi Eş Başkanı da olan Küçük, bugün
dünyanın karşı karşıya olduğu üç ana sorunu şöyle
özetledi: Ukrayna'daki savaş, enflasyon ve serbest
ticaretin korunması.
Küçük, “Biz liberaller,
Ukrayna halkının yaşadığı acılara karşı duyarlıyız.
Ukraynalılar, dünyaya tarihi bir ders verdiler. Onlar
sadece bağımsızlıkları
için savaşmakla kalmayıp aynı zamanda hepimiz
için, liberal değerlerimiz
için de savaşıyor” dedi.
Küçük, dar gelirli aileler
için bir sorun olan artan
enflasyon ve stagflasyonun altını çizdi ve serbest
ticareti korumanın devam etmesi gerektiğinde kararlıydı. Zorlukların
başarıyla üstesinden

sahipliği yapan ve Liberal Enternasyonal'in uzun
süredir üyesi olan Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH), Bulgaristan'da insan hak ve özgürlüklerinin
korunmasına büyük katkı
sağlamıştır. HÖH Başkanı
Mustafa Karadayı, açılışta
yaptığı selamlama konuşmasında liberal olmayan
ülkeler de dahil olmak
üzere liberal dünyanın insan haklarını korumak için
daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.
Karadayı, “Demokrasi
sistemlerimiz, gelecekteki zorluklara dayanacak

gelinmesini sağlayacak
liberallerin birlik olması
çağrısında bulundu.
Forum, önümüzdeki yıllar için liberal vizyonun
ana hatlarını çizen dünya
liberallerini Sofya'da bir
araya getirdi.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Liberal Enternasyonal Başkanı Hakima el-Haite, konukları
selamladı ve dünyanın şu
anda pandemi, iklim değişikliği ve Ukrayna'daki
savaş olmak üzere müca-

dele ettiği sorunları özetledi. Hakima el-Haite’nin
ifadesine göre, bu savaş
odağı önceliklerden ve
gerçek sorunlardan uzaklaştırıyor.
Liberal Enternasyonal
Başkanı, “Savaşın kurbanı sadece Ukrayna halkı
değil, beraberinde birçok
başka kurban da olacaktır. Bu savaş Avrupa'nın
enerji güvenliğini, Latin
Amerika ve Afrika'nın gıda
güvenliğini tehdit ediyor.
260 milyondan fazla insan

savaş nedeniyle açlık krizi tehlikesiyle karşı karşıya. Herkes savaş tehdidi
altında bulunuyor” diye
kaydetti.
Hakima el-Haite, konuşmasını tüm liberallerin birleşmesi çağrısı yaparak
şu sözlerle sona erdirdi:
“Krizden krize gidiyoruz,
ama şimdi birbirimize sahip çıkma zamanıdır. Tüm
sorunlara rağmen birlikte
barış için çalışacağımıza
inanıyorum”.
Sofya'daki etkinliğe ev

ve insan haklarının korunmasını daha sürdürülebilir ve sınırsız hale
getirecek şekilde güçlendirilmelidir. Açık ve özgür
bir toplum fikri, özgür ve
aktif vatandaşların siyasi
süreçlere ve kararların uygulanmasının kontrolüne
dahil edilmesi son derece
güncel ve çok önemli bir
konudur” dedi.
Geniş çaplı forumun
açılışına Sofya'daki tüm
diplomatik temsilcilikler
ve dünyanın her yerinden
250'den fazla konuk katıldı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, Tuna Programı
kapsamında 266 milyon avro
finansmana erişecek

Hükümet tarafından onaylanan 2021-2027 Dönemi Tuna Bölgesi Ulusötesi İş Birliği Programı
taslağı, Bulgaristan’ın 14 ülke ile birlikte dahil olduğu ortak projeler için 266 milyon avrodan fazla
finansman kaynaklarına erişime sahip olmasını
öngörüyor. Bu fonların %80'i Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu tarafından sağlanmaktadır.
Programın bölgesel kapsamı, Avusturya, Bul-

Çernooçene bölgesinde yaz
Kur’an kursları gerçekleştiriliyor
Çernooçene (Yenipazar) ilçesindeki cami
encümenlikleri bu yıl da
Kırcaali Bölge Müftülüğünün himayesinde ve
denetiminde temel İslami bilgilerin öğretildiği
yaz Kur'an kursları düzenliyor.
Kurslara katılan çocuklar, temel İslami bilgiler,
namaz surelerini, dua
etmeyi, Kur'an-ı Kerim
ve ezan okumayı, başkalarına saygı göstermeyi, hoşgörülü davranmayı, yardıma muhtaçlara
yardım etmeyi ve başka
ahlaki değerleri öğreniyorlar.
Çernooçene'deki Merkez Camii’nin yanı sıra
S v o b o d i n o v o ( M ü rsemler), Jeleznik (Kar a d e m i r) , Ly a s k o v o
(Pındıcak), Komuniga
(Kuşallar) köylerinde ve
bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde de kurslar
düzenleniyor.
Kurban Bayramı arifesinde çocuklar, kendilerinden yaşça büyük olan

akrabalarını, yakınlarını,
arkadaşlarını ve komşularını ziyaret ettiklerinde
nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiler. Kendilerine olan saygılarını
göstermek için büyüklerinin ellerini öpme geleneğini öğrenmek onlara
çok ilginç geldi.
Öğrencilere ders kitap-

ları, yardımcı ders kitapları, defter ve kalemler
verildi, derslerden sonra
ise cami encümenlikleri tarafından çocukların
oyunlarla eğlenmesi, yiyecek ve içecek ikram
edilmesi sağlandı.
Kurs öğreticileri, yaz
mevsiminde çocuklarının
İslam dini hakkında temel

bilgileri öğrenmelerini
tercih etmelerinden dolayı velileri tebrik ediyorlar.
Kursu bitiren çocuklar,
Bölge Kur'an Okuma
Yarışması'na katılacaklar, dereceye girenler ise
Ulusal Milli Kur'an Okuma Yarışması'na katılma
hakkı kazanacaklar.
Kırcaali Haber

garistan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Almanya (Bavyera ve Baden-Württemberg
federal devletleri), Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak üzere 9 AB üye devletinin 2. seviye
bölgeleri dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB)
Tuna Bölgesi Stratejisi’nin kapsamı ile aynıdır.
Program ayrıca Bosna-Hersek, Sırbistan ve
Karadağ ile Moldova Cumhuriyeti olmak üzere
AB’ye aday 3 ülke ve Ukrayna'nın dört bölgesini
(Zakarpattia, İvano-Frankovsk, Odessa ve Çernovits bölgeleri) kapsamaktadır.
Program, şu dört öncelik çerçevesindeki ortak projeleri finanse edecek: Daha rekabetçi ve
yenilikçi bir Tuna bölgesi, daha yeşil ve düşük
karbonlu bir Tuna bölgesi, daha sosyal bir Tuna
bölgesi ve Tuna bölgesinde iş birliğinin daha iyi
yönetimi.
Programın yararlanıcıları ulusal, bölgesel ve
yerel otoriteler ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlar olabilir.
Yatırımlar, göç, bölgeler arasındaki ekonomik
eşitsizlikler, iklim değişikliği gibi Tuna bölgesinde karşılaşılan ortak zorluklarla mücadele için
bilimsel araştırma ve yenilikçilik, çevre koruma,
yönetimin iyileştirilmesi ve sosyal konular alanlarında olabilir.
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Türk pop müziği yıldızı Hande Yener, Fatih
Osman’ın tasarladığı bir kostümle video klip çekti
Faith In Fatih moda
m a r k a sını o l u ş t u r a n
genç tasarımcı Fatih Osman, moda markasıyla
Türk şov dünyasına girmeyi başaran muhtemelen Bulgaristan’dan tek
modacıdır. Kırcaali iline
bağlı Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Aydın Osman’ın oğlu
olan Fatih, tasarladığı
sahne kostümleri ve aksesuarlarının Türkiye'nin
en büyük yıldızlarından
bazılarının kullandığı
birkaç modacıdan biridir. Türk pop müziğinin
süper starı Ajda Pekkan,
bir yıl önce son müzik
projesinin ekibine Fatih’i
dahil etmesinin ardından
şimdi başka bir müzik yıldızı onun tasarladığı bir
sahne kostümünü giydi.
Balkanlar'ın moda ikonlarından biri olan Türk
diva Hande Yener, son
single'ı "Aklımda"nın klip
çekimleri sırasında bir
görüntüsü için yerli tasarımcıya güvendi. Fatih’i
Hande’nin video klipini
çeken ekibine katılmaya
davet eden yine güney
komşumuzdan bir grup

lik sahne çıkışı için harcanmayıp, tam tersine
ona layık bir yer şekilde
kullanılması gereken bir
şey olarak değerlendirilen bir sahne kostümünden bahsediyorum. İşte o
zaman ekibi, yeni single
şarkının video klibinde
vizyonun kullanılmasına
karar verdi. Benim gözlemlerime göre, Türk şov
dünyasının biraz kapalı
olduğu iddiasında gerçeklik payı var ve ben

popüler şarkıcı, oyuncu
ve modelin kıyafetlerinin
seçiminden sorumlu olan
Türk stilist Berker Üskü
oldu.
Elektro ve modern müzik şarkısı olan “Aklımda”
şimdiden müzikseverlerin
dikkatini çekmeyi başardı
ve 2022 yazının müzikal
hitlerinden biri olmayı
vaat ediyor. Video klipte
Hande, terk edilmiş bir

gece kulübünde görünüyor, prodüksiyonun yönetmeni ise rapçı Tepki’dir.
Rapçı, Hande'yi anti-ütopik bir dünyadan gelen
bir siber uzay oyununun
siberpunk kahramanına
dönüştüren kişidir.
Fatih Osman, Türk yıldızlarla yaptığı çalışmalardan edindiği izlenimlerini şöyle dile getirdi:
“Dört ay önce Hande

Yener’in ekibinden bir
sahne kostümü önermek
için bir çağrı aldığımda
bu defa güvenli oynamayıp yaratıcılık açısından
yine yaratıcılığın ve cesaretin sınırlarını aşmam
gerektiğini biliyordum.
Tüm yaratıcı ekibi tarafından anında onaylanan
ve arzu edilen bir vizyon
sundum. Provalardan
sonra şarkıcının bir kere-

tiyacımız var. Bölgeler
Komitesi'nin ocak ayı
genel oturumunda komiteden halihazırda onaylanmış AB projelerinin,
uygulamalarını tehlikeye
atan enflasyon nedeniyle mali destek tutarlarını
güncelleme ihtiyacına
yanıt vermek için gerekli
önlemleri önermesini istedik. Bu yönde henüz somut önlemler alınmış ve
önerilmiş değildir. Belediye Başkanlığı yaptığım
ilçede belediye bütçesinden eş finansman sağlamak zorunda kaldığımız
bu nitelikte projeler var”
diye belirtti.
"55'e Uyum-Fit for 55"
paketiyle ilgili olarak

Necmi Ali, tüm ülkeler
için evrensel bir yaklaşımın doğru olmayacağını,
çünkü tüm üyelerin farklı
başlangıç noktaları olduğunu bilmenin çok önemli
olduğunu vurguladı.
Belediye Başkanı, “Krizin sosyal ve ekonomik
etkisini aşmak, ekolojik
ve dijital dönüşümü sağlamak ve şimdi de enerji
krizinin etkileriyle mücadele etmek için çalışmamız gerektiğini unutmayın. Küçük ve orta ölçekli
işletmeler de dahil olmak
üzere işletmelerimizin
rekabet gücünden ödün
vermeden sürdürülebilir,
geleceğe yönelik çözümler bulmak, ana politika
hedeflerimizden biri olmaya devam etmelidir”
dedi.
Sonuç olarak, ortak hedeflere ulaşmak için siyasi ailenin Avrupa, ulusal,
bölgesel ve yerel olmak
üzere her düzeyde aktif
olması gerektiğine dikkat
çekti ve bu toplantının iki
ülke arasında uzun vadeli
ve verimli iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni
etti.
Kırcaali Haber

atipik bir örneğim. Ancak
işin içine girerseniz kapınız birçok yeni projeye
açılır”.
25 yaşındaki tasarımcının yıl sonuna kadar
uluslararası iş birlikleri
yapılmasına dair başka
planları da var. Sonbaharda ise moda markasının hayranlarını memnun
edecek yeni bir kapsül
koleksiyonu sunacak.
Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde 10. sınıf
öğrencileri, matematik
sınavında ülkede birinci

Kırcaali İl Eğitim Müdürlüğü Örgütsel ve Metodolojik Faaliyetler ve Kontrol Şube Müdürü
Angelina Kostova, kardjali.bgvesti.net haber
sitesine verdiği demeçte, “10. sınıfların dış değerlendirme olarak gerçekleştirilen Matematik
sınavlarında elde ettikleri sonuçlara göre ülkede
il olarak ilk sıradayız. Onlar, ulusal ortalama 34.
72 puan olmasına karşın ortalama 46.17 puan
aldılar ve ortalama başarı notları 11.45 puan
daha yüksek seviyededir. 10. sınıfta okuyan 60

Necmi Ali Brüksel’de yerel yönetimlerin
sesine kulak verilmesini istedi
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı ve Avrupa Birliği (AB) Bölgeler
Komitesi Üyesi Necmi
Ali, Brüksel'de gerçekleştirilen Renew Europe
(Avrupa’yı Yenile) Partisi
üyesi partilere mensup
komite üyeleri ile Avrupa Parlamentosu Renew
Europe Grubu arasındaki
toplantıya katıldı. Bu, iki
grubun ilk resmi toplantısıydı.
Necmi Ali, toplantıda yaptığı konuşmada,
“Ortak siyasi hedeflerin
gerçekleştirilmesi, her
zamankinden daha fazla
kurumlar arası iş birliğini
hızlandırmayı gerektirmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcileri, AB vatandaşlarının
günlük yaşamlarını doğrudan ilgilendiren konuları paylaşarak ve Birliğin
yerel düzeyde işleyişine
bir göz atarak bu sürece
önemli katkı sağlayacaklardır” diye kaydetti.
Eski AP Milletvekili, Avrupa Parlamentosu ve
Bölgeler Komitesi olmak
üzere iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirmek
için verimli ve etkili bir iletişim kanalının kurulma-

sını teşvik etti. AB Yerel
ve Bölgesel Yönetimler
Temsilciler Meclisi'nde
Bulgaristan'ı temsil eden
Necmi Ali, daha etkili bir
yasama süreci sağlamak
amacıyla ortak siyasi öncelikleri uygulamak için
çabaları birleştirme ve
birlikte çalışma gereğini
vurguladı.
Belediye Başkanı, “Son
zamanlarda enerji krizinin
işletmeler, küçük ve orta
ölçekli işletmeler (KOBİ)
ve vatandaşlarımız için
yıkıcı sonuçlarıyla karşı
karşıyayız. Bu yükselen
enflasyon bağlamında,
enerji krizinin etkilerini
azaltmak için acil düzenleyici önlemlere ih-

öğrenci, 90 ve 90'ın üzerinde puan alarak mükemmel bir sonuç elde etti, 19'u ise en yüksek
puan olan 100 puan elde etti” diye bildirdi. 10.
sınıf öğrencilerinin ortalama başarı notunun
geçen yıla göre 15,32 puan arttığına da dikkat
çeken Kostova, kız öğrencilerin notunun erkek
öğrencilere göre ortalama 5 puan daha yüksek
olduğunu belirtti.
Şube Müdürü, “Ne yazık ki, 10. sınıfların dış
değerlendirme olarak gerçekleştirilen Bulgar Dili
ve Edebiyatı sınavlarında elde ettikleri sonuçlar aynı düzeyde değil ve ilimizi 22.sıraya yerleştirdi. İl için ortalama puan, 43,16 puan olan
ülke ortalamasına kıyasla 36,80 puandır. Geçen
yıl il için ortalama puan 37,73 iken ülke ortalaması 45,1 puandı” dedi. Sadece iki öğrenci 90
ve 90'ın üzerinde puanla mükemmel bir sonuç
çıkardı. İl için 16 puanın altındaki zayıf notlar
187'dir. Kızlarda ortalama başarı notu 41,36
puan olup, erkeklerde 32,5 puandır.
Kostova, ayrıca, 10. sınıflar için yapılan dış
değerlendirme sınavlarına ildeki toplam 26 okuldan 4 okulun katıldığını ve ortalama puanlarının
ülke ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.
Bu okulların ortalama başarı notlarının geçen
yıla göre 0,93 puan daha düşük olduğu anlaşıldı.
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Peştera’daki Osmanlı eseri Saat Kulesi restore edilecek
Kırcaali’de düzenlenen Kur’an
kurslarına büyük ilgi var

Pazarcik (Tatar Pazarcık) iline
bağlı Peştera kasabasındaki
Bulgarlar arasında “Sahata”
olarak da bilinen 17. yüzyıldan
kalma Osmanlı eseri olan Saat
Kulesi yerel belediyenin Kültür
Bakanlığı nezdinde onaylanan
bir projesi kapsamında restore
edilecek.
116 892 tutarında finansman
sağlanacak projenin amacı, mimari anıtın tarihi otantik görünümünü korumaktır.
Proje, kulenin cephesinin tamamen güçlendirilmesini öngörmekte. Bu amaçla kaplama
üzerindeki bazı taşlar değişti-

rilecek, yeniden derz dolgusu
yapılacak ve eskileri mekanik
olarak kaldırılacak. Proje, konservasyon ve restorasyon işlerinin yanı sıra anıtın etrafındaki
alanların iyileştirilmesini ve çekici bir aydınlatma yapılmasını
da öngörmektedir.
Tarihi Saat Kulesi, yerel topluluk ve bölgesel turizmin gelişimi
için önem arz etmektedir. Projenin uygulanması, hem misafirler hem de sakinler için şehrin
daha iyi görünmesine katkıda
bulunacak.
Şehrin hemen yukarısındaki
bir tepenin üzerine inşa edil-

miş olan Saat Kulesi’nin kaidesi kesme taştan yapılmış olup
dikdörtgen bir şekle sahiptir.
Kulenin üst kısmı kerpiç dolgulu ahşap kirişlerden yapılmıştır. Başlangıçta kadransız olan
bu saat, zamanı ezani saate
göre göstermiştir. 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra kaderine terk edilen ve saat
mekanizması çalınan Saat Kulesi, 1970'lerde restore edilmiş
ve yeni saat mekanizması Sofya
İnce Mekanik Teknik Lisesinde
yapılmıştır.
Kırcaali Haber

İbrahim Baltalı’nın şiir kitabı yayımlandı
Batı Trakya’da yayınlanan
Rodop Rüzgârı dergisi sahibi İbrahim Baltalı’nın “Günler
Buğday Kokuyordu” adlı şiir
kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
Yazar- Öğretmen Rahmi
Ali’nin önsözünün de yer aldığı kitap 14,5x19,5 cm boyutlarında olup, toplam 60
sayfadan oluşmaktadır. Kitabın ISBN numarası ise 978618-00-3808-8.
Kitapta Baltalı’nın 1990
-2000 yılları arasında yazdığı
şiirler yer almaktadır.
Kitap ayrıca T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığının Soydaş Edebiyatlar Programı (SEDEP)
kapsamında desteklenmiştir.
Hatırlanacağı gibi Baltalı’nın
daha önceleri de; emek-

li öğretmenlerin anılarının
anlatıldığı “Bir Efsane Sona
Ererken”, “29 Ocaklar ve
Perde Arkası”, “Çeyrek Yüz-

yıllık Dava İskeçe Türk Birliği”
ve “Çanakkale
Şehitlerine” adlı
kitap çalışmaları
bulunmaktadır.
Yine “Batı Trakya Köyler Ansiklopedisi” nin de
1. ve 2. cildini
yayınlamış, 3.
Cilt çalışmaları
da son aşamadadır.
Baltalı ayrıca
yaptığı ç alış malardan dolayı 2018 yılında
Ankara’da yer
alan Türk Halk
Kültürü Kurumu
tarafından “Türk Kültürüne
Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştü.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kardjali BG Vesti haber
sitesine verdiği demeçte, “Kırcaali Bölge Müftülüğü bünyesinde
68 Kur'an-ı Kerim Kursu düzenlenmekte ve onlara ağırlıklı olarak
öğrenciler katılmaktadır. Kırcaali'deki iki camide yapılan kurslara
büyük ilgi var. Onların öğreticileri Türkiye'den gelen konuk imamlardır” diye bildirdi.
Basri Eminefendi,
“Okullar tatile girdiğinde bizde öğrenciler için iki aylık yaz
Kur'an-ı Kerim eğitimi dönemi başlar.
Bu nedenle çocuklarımızı bu zaman
dilimlerini doğru değerlendirmeleri için
Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından camilerde düzenlenen Yaz Kur’an kurslarına
göndermemiz faydalı olacak. Bu sayede onların Kur’an'ı ve camiyi
tanımalarına yardımcı olacağız. Ebeveynlerin görevlerinden biri de
çocuklarının iyi bir eğitim almalarını sağlamak olduğu için çocukları
din kültürü eğitimi almaya ve pekiştirmeye hazırlamaya çalışıyoruz”
diye kaydetti.
Bu konuda İslami kaynaklara atıfta bulunan Müftü, sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’in bir hadisi şerifinde çocuğun anne baba üzerindeki üç hakkını şöyle bildirdiğini aktardı:
1- Çocuğuna İslam’a yaraşır bir isim vermek. 2- İslam terbiyesi
üzere yetiştirmek. 3- Evlilik çağına geldiği vakit Müslüman bir hanım veya Müslüman bir erkekle evlendirmek”.

İŞ İLANI

Almanya’nın kuzeyinde kurulu plastik boru fabrikasında çalıştırılmak üzere Üretim, Bakım, Kalite,
Sevkiyat, Depo, bölümlerine elemanlar alınacaktır.
Müracaatlar aşağıdaki cep telefonu veya e-posta
adresine yapılacaktır.
Cep Tel: 0549 3011768: e-posta: yavuzgul@dizayngrup.com
Aranan Nitelikler:
1. Müracaat edecek kişilerin minimum 2 yıl tecrübesi olması ve mesleki eğitim almış (kurs, meslek
lisesi,) olmaları,
2. AB ülkelerinde çalışma izni olması (AB Pasaportlu)
3. Almanca (A1-A2 seviyesi), İngilizce, Türkçe dillerden en az birisini biliyor (iki dil tercih sebebidir)
olmaları gerekmektedir.
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