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Kırcaali Haber’in 10.Yılı Kutlandı
yınlıyoruz. Ancak Bulgaristan’da
ve dünyada bizi takip eden, bizi
okuyan soydaşlarımızın bizden
aldığı haberin yüzde 100 doğru ve gerçek olması gerekiyor.
Şu anda okuyucularımızın ilgi-

si, devamlı bizi takip etmeleri
bunu başardığımızı gösteriyor.
Ben ilk başta 10 yıldır bu gazetede çalışanlara, emek verenlere, daha sonra bizlere destek
Devamı 3’de

Gaziantep Üniversitesi’nden
Muhteşem Konser
Gaziantep Üniversitesi Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu,
Kırcaali’de muhteşem bir müzik
şöleni sundu. Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ile Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin katkıları ile organize edilen konser büyük ilgi
gördü.
Resmi konuklar arasında T.C.
Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Ahmet Keloğlu, Ba-

T.C. Kalkınma Bakanlığı,
İpekyolu Kalkınma Ajansı ve
Gaziantep Üniversitesi’nin desteği ile Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği ve Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği’nin işbirliği ile organize
edilen ücretsiz konser Gaziantep kültürünü ve Gaziantep Üniversitesini Balkanlar’da tanıtımı
amacıyla gerçekleştirildi. Konserden önce Gaziantep şehrini
tanıtan kısa bir film gösterildi.
Konser, Gaziantep Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Sanatçı Öğr. Elm.

ğımsız Milletvekili ve Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin
Demokratlar (DOST) Başkan
Yardımcısı Şabanali Ahmet,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh.
İzzet Şaban, Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis, Çernooçene (Yenipazar) Belediye
Başkanı Aydın Osman, Kirkovo
(Kızılağaç) Belediye Başkanı
Şinasi Süleyman, HÖH Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet
Mollahasan, HÖH İlçe Başkanları, belediye meclis başkanları,
meclis üyeleri, dernek başkanları ve başka davetliler hazır
bulundu.

Dr. Hakan Tatyüz’ün yönetiminde gerçekleşti.
Türkiye’nin her bölgesinin halk
oyunlarının yanı sıra semah ve
sema, aşık ile maşuk gösterileri, zeybek ve halay oyunları eşliğinde eserlerin seslendirildiği
konser salonu dolduran Kırcaaliler tarafından ayakta alkışlandı.
Üsküdar’a Gider İken (Katibim),
Çanakkale İçinde Vurdular Beni,
Türkiye’m, Bir Başkadır Benim
Memleketim gibi onlarca eser
arasında yer verilen Rumeli bölgesinden Arda Boyları, Aman
Bre Deryalar, Kerimem gibi türkülere izleyiciler de eşlik etti.
Devamı 6’da

Resmiye MÜMÜN

Resmiye MÜMÜN
30 Mayıs 2016 tarihinde Kırcaali Haber gazetesinin yayın
hayatına başlamasının 10. yıldönümü sebebiyle kutlama düzenlendi. Bu münasebetle gazetenin ofisinde özel yaptırılan
bir yaş pasta kesildi. Kutlamaya
katılan Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Bölge Müf-

tülüğü İrşat Bölümü Başkanı
Sezer Sadulov, Rumeli Dergisi
Genel Koordinatörü Yazar Mehmet Türker, Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanı Seyhan Mehmet, Ömer Lütfi Kültür Derneği
Recep Küpçü Edebiyat Kulübü
Başkanı şair ve yazar Durhan
Ali, Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği yöneticilerinden Habibe Halilibrahim
gazetenin ekibini onurlandırdı.

Seni Medya Ltd. şirketinin yayınladığı Kırcaali Haber gazetesinin sahibi Müzekki Ahmet
yaptığı konuşmasında şunları
söyledi: ”Hepiniz hoş geldiniz!
2006 yılının 1 Mayıs günüydü.
Kırcaali Haber gazetesini yayınlamaya başladık. Tabii ki,
o zaman aradan 10 yıl geçer,
gazetemiz artık 332. sayısına ulaşır, devamlı yayınlanır
gibi bir düşüncemiz yoktu.
Yine biz elimizden geldiğince
Bulgaristan’da maalesef eksik
olan Türkçe basını az da olsa
canlandırmaya başladık. Bugün
artık Kırcaali Haber gazetesi
tam 10 yaşında. İlk başta aylık,
daha sonra 6 yıldan beri de haftalık olarak kesintisiz gazetemiz
her hafta, her Çarşamba okuyucularıyla buluşmaktadır. İnternet
üzerinden günlük haberlerimiz
yayınlanmakta. Gazetemizin üç
yıl önce oluşturulan facebook
sayfasının şu anda 13 binden
fazla takipçisi var, Allah’a şükürler oslun! Bulgaristan Türkleri ile ilgili haber yapan sitelere
bakarsak, takipçileri en fazla
2 bini geçmez. Çünkü biz her
zaman gazete olarak doğruları yazmaya çalışıyoruz. Hiçbir
dedikodu yayınlamıyoruz. Biz
böyle olmuş değil, böyle oldu
diyoruz. Belki anında haberi
yayınlayamıyoruz, çünkü biz
bunun tam olarak gerçek olduğunu araştırıp ondan sonra ya-
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Tarihte Bu Hafta: 23- 30 Mayıs
23 Mayıs 1919:
İzmir'in İtilaf Devletleri
tarafından işgalini protesto için İstanbul’da Sultanahmet Mitingi yapıldı.
Mitinge 200 bin kişi katıl-

savunan Uhuvet adlı gazete yayın hayatına başladı.
24 Mayıs 1992:
Kosova Arnavutları kendi aralarında seçimler dü-

lararası Ceza Mahkemesi,
Yugoslavya Devlet Başkanı Slobadan Miloseviç'i
Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla ve Arnavutlara karşı soykırım

Sultan Mehmet İstanbul'u
fethederek Bizans
İmparatorluğu'nu sona
erdirdi. Birçok tarihçi için
İstanbul'un fethi, Orta Çağın sonunu simgelemektedir.
30 Mayıs 1913:

Londra Anlaşması ile
Osmanlı Devleti KıyıköyEnez çizgisinin batısını
Balkan devletlerine bıraktı. Edirne ve Kırklareli
Bulgaristan’a verildi.

‘’ olarak adlandırdığımız
programımızı gerçekleştirmek için daha aylar
öncesinden canla başla
çalışmaya başlıyorduk.
19 Mayıs 1919 tarihi,
belki de tarihin dönüm noktası. Ulusal
bayram günümüz.
Atatürk Samsun’a
ayak bastıktan sonra
Cumhuriyetimizi Türk
gençliğine armağan
etmiştir. Bu yüzden
her sene gerçekleştirmekte olduğumuz programımızda
coşkuyla, neşeyle
ve büyük bir itinayla
kutluyoruz bu günü.
Günler hızlıca akıp
Beril EFENDİOĞLU
geçerken hepimiz arı
sonradan öğrendiği bir te- gibi çalışıyorduk. Yapılan
rim mi yoksa daha doğar provalarda zaman zaman
doğmaz kendini bulduğu yaşadığımız hüsranlar,
bir dünya mı? Dünya da zaman zaman ise kahkaşiir gibi değil mi zaten?
halarla dolu geçen dakiBazen aşk dolu,
kalarımız oldu. Hazırlamış
Bazen hüsran,
olduğumuz programda
Bazen sevinç,
birinci sınıftan son sınıfa
Bazense bir kaç damla kadar pek çok arkadaşıgözyaşı...
mız yer aldı. Yeri geldi biBence şiir gibidir hayat. rer şair oldular, yeri geldi
Bazen okuduğun bir mıs- birer şarkıcı.
rada kendini bulursun,
Heyecanları hat safhasenden herhangi
bir iz taşır. Hayat, herkesten
ve her şeyden
birer iz taşır.
Belki zor ama
aynı zaman da
sürükleyici bir
masal misali.
Kim galip gelir
bu zorlu savaşta, işte orası bir
muamma. Aslında savaş gibi de
görmeyeceksin
hayatı. Oluruna
bırakacaksın.
Öylece oturada olan arkadaşlarımız,
caksın bir köşede.
Olup biteni izleyeceksin memnuniyetleri yüzlesuskunluk yemini ederek. rinden okunan konuklaHem her zaman galip ge- rımız… En güçlü kalemlemezsin. Elbet yolunu lerden çıkan, herkesin
kaybettiğin zamanlar ola- kendinden birer iz bulabicak hayatta, işte o zaman leceği bir solukta okunakendi doğruların sana bilecek şiirler…
Programımız T.C Filidoğru yolu gösterecek.
be
Başkonsolosluğunun
Benim doğrularım kalbisaygıdeğer
muavin konmin sesi.
solosları
İmren
Kaygısız
Benim doğrularım şiirve
Ahmet
Keloğlu
tarafınlerim.
dan
yapılan
selamlama
İşte tam da bu yüzden
her sene Atatürk’ün Türk konuşmaları ile başladı.
gençliğine armağan et- Hemen ardından dekan
tiği 19 Mayıs Atatürk’ü yardımcımız Doç. Dr. Eli
Anma Gençlik ve Spor Getova’nın yaptığı duygu
Bayramı gibi önemli bir yüklü selamlama konuşgünde ‘’ Sevgiye Çağrı ması ile devam etti. Bizim

amacımız şiiri beraber
anlamak, beraber anlatmak, beraber hissetmek
ve paylaşmaktı. Tek kelimeyle her şey kusursuzdu. Ben ise o akşam kah
yeni yetme bir amatör şair
oldum, kah çiçeği burnunda bir sunucu. Seslendirdiğim şiirim beni benden
almaya yetmişti. Sevdiğimin gözlerinin içine bakarak, sevdiğime ithafen
seslendirdiğim usta bir
şairin elinden çıkan bir
şiir. Paha biçilemez bir
duyguydu.
Canlı performanslarında
yer aldığı programımızda
özellikle arkadaşlarımız
tarafından seslendirilen
şarkılar tabiri caizse tüm
seyircileri coşturdu.
Gençleri edebiyata yakınlaştıran bu gecede şiir
tercümesi yarışmasında düzenlenmişti. Ataol
Behramoğlu’nun ‘’Aşk İki
Kişiliktir‘’ şiirinin tercümesinde ödüle layık görülen
arkadaşlarımız saygıdeğer Türk dili hocamız Harun Bekir tarafından tek
tek sahneye davet edilip
ödüllendirildiler. Ardından

kadar sürdü.
28 Mayıs 1954:
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü en çok konuşulan diller
arasına Türkçe'yi de aldı.
29 Mayıs 1453:
Osmanlı Padişahı Fatih

Metin EDİRNELİ

“Sevgiye Çağrı” Şiir Dinletisinin Ardından

Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? “ Sevgiye
Çağrı “… İçinde herkesin anlam çıkarabileceği
duyguları barındırıyor. Şiir
neydi sahiden? İnsanın

dı.
23 Mayıs 1919:
Bulgaristan Müslümanları Dini Teşkilatı Yönetmeliği Çar tarafından
onaylandı.
24 Mayıs 1881:
İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya ve İtalya'nın
İstanbul elçilerinin 19 Nisan 1881 tarihinde verdikleri ortak notaya istinaden
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasındaki sınırı
yeniden belirleyen anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Teselya Yunanistan'a,
bırakıldı. Kısaca Yunanistan bir kez daha, emperyalist devletlerin desteğiyle savaşmadan toprak
sahibi oldu.
24 Mayıs 1904:
Bulgaristan’ın Rusçuk
ilinde Türklerin milli kimlik, haklarını ve çıkarlarını

zenledi. Devlet içinde devlet ilan edilen Kosova’nın
ilk Cumhurbaşkanı İbrahim Rugova oldu.
25 Mayıs 1920:
Batı Trakya’da başlayan Yunan işgali üzerine Gümülcine’ye bağlı
bir köy olan Hemetli’de
Bulgarların da desteğiyle Balkanlarda ilk Türk
komitacısı Yüzbaşı Fuad
Balkan’ın öncülüğünde
“Garbi Trakya Müstakil
Hükümeti” kuruldu.
27 Mayıs 1920:
Batı Trak ya’yı işgal
eden Yunan kuvvetleri
Gümülcine’ye de girdi.
Atina’nın bundan sonraki
asıl hedefi Doğu Trakya
özellikle de İstanbul olacaktır.
27 Mayıs 1999:
Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulu olan Eski
Yugoslavya Üzerine Ulus-

yapmakla suçladı.
28 Mayıs 1812:
İmzalanan
Bükreş Antlaşması’yla
Sır bistan’da Osmanlı
Devleti’ne karşı gerçekleştirilen isyana karışanlara genel af ilan edildi.
Ancak afla, beklenen fayda sağlanamadı ve isyan
devam etti.
28 Mayıs 1918:
Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti,
27 Nisan 1920'de Kızıl
Ordu’nun ülkede kontrolü
ele geçirmesiyle Sovyetler Birliği’nin bir parçası
oldu.
28 Mayıs 1919:
İstanbul'da tutuklanan
İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne
gönderildi. Bu ilk kafilede
66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye

Başarılı öğretmenlere ödül
Çernooçene (Yenipazar)
Belediyesi, bu yıl da geleneğe uyarak 24 Mayıs
Slav Alfabesi ve Bulgar
Kültürü Günü münasebetiyle başarılı öğretmenleri
ödüllendirdi.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, 24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar Kültürü
Günü arifesinde düzenlenen törenle ilçedeki okul
ve anaokullarında görevli
2015/2016 öğretim eğitim
yılında çalışmalarında iyi
başarı elde eden 11 öğretmeni para ödülleri ile
ödüllendirdi.
Ödüllendirilen öğretmenlerin seçimi çalıştıkları okul yönetimleri tarafından yapıldı. Onlar eğitim
öğretim faaliyetlerinde
başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilmesi için aktif
olarak çalışmışlardır. Bu

öğretmenler, yüksek kişisel yeterlilik, otorite sahibi olup, eğitimde yenilikler
uygulamış, proje hazırlama ve gerçekleştirmede

yer almış, öğrenci ve ebeveynlerle aktif çalışmalar
yürütmüşlerdir.
Ödüllendirilen öğretmenler, düzenlenen törenle ödülleri sunan Belediye
Başkanı Aydın Osman
tarafından tebrik edildi.
Belediye Başkanı, uzun
yıllar öğretmeni olan Nuriye Yusufova’ya ödülünü

verdiği sırada son derece
duygulandı.
Aydın Osman, bu kez
de belediye yönetiminin
temel önceliklerinden birinin eğitim ve
öğretim sürecinin gerçekleştirildiği koşulların
iyileştirilmesi
olduğunu ifade
etti.
Belediye Başk a n ı, “ İ ş i n d e
özveri ile çalışanlara karşı her zaman
saygımızı göstermişizdir
”diye vurguladı. Osman,
Çernooçene Belediyesi yönetiminin, ilçedeki
okulların büyük bir kısmının bütçelerine belediye
bütçesinden pay ayırarak,
onların faaliyetine devam
etmesi için çabaladığını
kaydetti.

programımız, arkadaşlarımız tarafından seslendirilen “Söz Konusu Aşk Bu”
şarkısı ile sona erdi.
Bizi günlerce çalıştıran
ve bize daima destek veren saygıdeğer Türk dili
hocamız Harun Bekir’e
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. T.C Filibe
Başkonsolosluk himayesinde gerçekleşen etkinliğimiz uzun süre unutulamayacak bir şekilde
hafızalarımıza kazındı.
Beril EFENDİOĞLU
Plovdiv Üniversitesi
Türk Dili Bölümü
3. Sınıf öğrencisi
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Kırcaali Haber’in 10.Yılı Kutlandı
1. sayfadan devam

veren tüm kurum, kuruluş, sponsorumuz, reklam verenimiz, hepsine
teşekkür ediyorum ve onlara söz veriyorum ki bu
gazete hiç durmadan biz
sağ oldukça yayınlanmaya devam edecek. İyi ki
varsınız diyorum, onların
sayesinde okuyucularımızın sayesinde gazetenin
daha uzun ömürlü olmasını diliyorum. 10 yıl içerisinde gazetemiz birkaç
ödüle laik görüldü. Birkaç
yıl önce Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura
Başkanlığı tarafından Bulgaristan Müslümanlarının
problemlerini yansıttığı
için o zamanki Şura Başkanı Şabanali Ahmet bize
güzel bir ödül sundu. Kırcaali Belediyesi’nin yanı
sıra bir hafta önce de KIBATEK kurumu tarafından
Türk Diline Hizmet Ödülü
ile onurlandırıldık. Burası
bizim ofisimiz küçük ama
yeterli. Tabii ki, biz ofiste
7-8 saat çalışanlar değiliz,
evimizde de 24 saat çalışanlarız”.
Kutlama töreni devamında facebook üzerinden
canlı yayınlandı.
Ekibi bir demet çiçekle tebrik eden Kırcaali
Haber Gazetesi Hukuk
Danışmanı olan avukat
ve yazar Mustafa Bayramali, “Önce gazetenin
10.yıldönümünü kutlar,
Seni Medya Ltd. Şirket
sahibi ve Kırcaali Haber
Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Sayın Müzekki Ahmet’e ve tüm ekibine
uzun ömür ve başarılar
dilerim. Gazete çıkarma

niyetini Müzekki Bey belki
de ilk önce benimle paylaştı. Hatırlıyorum Ömer
Lütfi Derneği’ne İbrahim
Baltalı (ben de onunla o
zaman tanıştım) ve İlhan
Bey gelmişlerdi.Müzekki
Bey ile görüşmelerinden
sonra ona “Ne yapacaksınız?” diye sordum.

Müzekki Bey, “Site yapıyoruz, daha sonra gazete yapacağız” dedi. Ona
“Gazete yapmak kolay

sini yaşatmalıyız, sahip
çıkmalı, yardım etmeli ve
arka dayak olmalıyız” diye
ifade etti.

diyete kadar yaşar düşüncesiyle hepinize sağlık,
huzur, mutluluklar dilerim”
dedi.

bir ricamız olsun, size
getirilen haberleri araştırınız. Sağlıklı bilgi için
Kırcaali Habere müracaat
ediniz diyelim. Esen kalın, Allah’a emanet olun!”
Beyhan Mehmet, Bölge
Müftlüğü adına gazeteye
Bulgarca Kuranı Kerim
Meali, Kur’an Yolu Meali kitabı, bir de anmalık

eşya hediye etti.
Tebriklerden sonra Bölge Müftülüğü İrşat Bölümü Başkanı Sezer Sadulov, gazetenin geleceği
için dua etti.
Daha sonra Müzekki
Ahmet tüm ekibi pastayı
kesmeye davet etti. Kutlamada pastadan başka
ikramlar da vardı.

Çubuklu Camii’nde
geleneksel yağmur
ve bereket duası

değil” dedim. “Ben bu işe
meraklıyım, yapacağım”
dedi. Bir gün toplandık ve
gazete çıkarma konusunu
görüştük. Burada olanlardan Durhan Ali ile ikimiz
oradaydık. Yardım istedi
bizden, biz de yardımımızı esirgemeyeceğimizi
söyledik. Aramızdan bazıları “Sizin işiniz değil bu,
bir, iki, beş kişiyle gazete
çıkmaz” dediler. O gün
bugün Kırcaali Haber gazetesi hem de doludizgin
ve başarıyla 10 yaşını
doldurdu. Şimdi Kırcaali
Haber gazetesi gerçekten de Bulgaristan’da
ve B alkanlar da i s i m
yapmış bir gazete oldu.
Bulgaristan Türk basın
tarihine bir göz atarsak
Bulgaristan’da çok sayıda
özel gazetelerin çıktığını
görüyoruz, fakat bu kadar uzun ömürlü gazete,

Yazar Mehmet Türker,
“Türkiye’de Türk olmak
çok kolay ama Türkiye’nin
dışında Türk olmak bayağı meşakkatli bir şey ki
benim kültürel hayatımda
Kırcaali Haber’in emin
olun ki, çok büyük yeri
var. Çünkü biz memleketimizi, baba ocağını bırakıp terk etmişiz ve buranın hasretiyle, özlemiyle
yanıp tutuşan insanlarız.
Ben her gün Kırcaali Haber gazetesinin sitesine
tıklayıp günde 3-4 defa
açıp bakmazsam, sanki
o gün bir eksiklik hissediyorum. Onun için tabii ki,
elimizden geldiği kadar
yardım etmeye çalışıyoruz. Ben Müzekki Bey’i
tebrik ediyorum. Daha
nice 10 yıllara! Gerçekten bu işler hiç de kolay
değil. Çünkü bu işin biraz
da maddi yönü vardır ki,

dergi Bulgaristan’da hiç
çıkmamıştır. Ben Kırcaali Haber gazetesi ekibine
sağlık, gazeteye daha
nice 10-100 yıllar dilerim.
Hiç olmazsa 20. yılında
burada olanlarla hep birlikte olalım. Bulgaristan’da
tek Türkçe gazete olan
Kırcaali Haber gazete-

asla destek olmadan da
olmaz. Ama en çok da
sevindiğim işte Bulgaristan Türkünün Türkçesini,
Bulgaristan Türklüğünü
yaşatma davasında ben
şu anda Bulgaristan’da
Müzekki’nin üstüne bir
başkasını tanımıyorum.
İnşallah, bu gazete ebe-

Ardından söz alan Kırcaali Bölge Müf tüsü
ekibi şu sözlerle tebrik
etti: “Müzekki Ahmet’in
şahsında güzide ekibini
10 yıllık başarılı süreçten
dolayı öncelikle tebrik
ediyorum. Nicesi 10 yıllara diyorum. Gerçekten
Kırcaali Haber sadece
Kırcaali’mizin gazetesi
değil, artık Bulgaristan
Türklerinin sesi oldu.
Milli ve manevi değerlerimiz noktasında hep beraber çalışıyoruz zaten.
Bir taraftan tarih, kültür,
Türkçemiz diyoruz, bir
taraftan da şüphesiz ki
evrensel dinimiz diyoruz.
Dolayısıyla bütün bunları yansıtan ve bu doğrultuda erdem ile çalışan
Kırcaali Haber gazetesi
ekibini cani gönülden
kutluyoruz. Bir ara internet ortamında yayınlarımız vardı. Ramazan
dolayısıyla zaten yoğun
çalışmalarımız olacak
bunları ifade etmeye çalışacağız. Bütün bunlarla
beraber erdemli çalışmalar devam ediyor. Az
önce Müzekki Bey ifade
etti, “Bazen haberleri geç
yayınlıyoruz, ama sebebi
araştırmak” dedi. Şüphesiz ki, Kur’an-ı Kerim’de
”Biri bize haber getirdiği
zaman onu araştırınız”
buyuruyor Cenab-ı Hak.
Günümüzde maalesef
insanlar yanlış haber getiren insanları dinleyerek,
itibar ederek, kardeş kardeşe düşman olabildiğini, böylelikle aile huzursuzluğunun da yaşandığını görüyoruz. Kıracali
Haber sosyal medyada
13 bin takipçiyi geçtiğini
memnuniyetle öğreniyoruz ve bizi izleyen kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz.
Günün anısına da öyle

Çernooçene’nin (Yenipazar) Vodaç (Çubuklu)
köyü yakınında bulunan ve ilçede en eski Çubuklu
camii’nde düzenlenen yağmur ve bereket duası bölgeden çok sayıda Müslümanı bir araya topladı.
Dua, yerli imam Arif Bayramali başta olmak üzere
yakından ve uzaktan gelen imamlar tarafından yapıldı.
Hz. Muhammed' in (SAV) hayatının anlatıldığı ve
Peygamberimizin övüldüğü Mevlidi Şerif’in okunmasıyla başlayan dini merasim ilahiler ve Kur’an-ı Kerim
tilaveti ile devam etti.
Yağmur duası tüm hazır bulunanların hep birlikte
dua etmeleriyle son buldu.
Aslen Jitnitsa (Hambarcılar) köyünden olan Çer-

nooçene Belediye Başkanı Aydın Osman da duada
hazır bulundu.
Dini merasim Çubuklu Camii Encümenliği, Vodaç
ve Jitnitsa muhtarlıkları tarafından organize edildi.
Camii Encümenliği Üyeleri, Vodaç ve Jitnitsa muhtarları Musa Musa ve Şengül Alieva’ya yağmur duasının organizasyonuna verdikleri destek için minnettarlığını ifade ederek, katkıda bulunan yerli halka ve

hayırseverlere de kalbi teşekkürlerini sundu.
Rivayetlere göre Çubuklu Camii asırlar öncesi yerel
bir zengin tarafından dere taşkınlarında boğulan kızlarının anısına inşa edilmiştir. O zamanlarda Çubuklu
köyü caminin bulunduğu yerdeymiş Veba salgını ortaya çıktığında şimdiki yerine değişmiştir. Kaybolan
köyden hatıra olarak sadece cami ile mezarlık kalmışlardır.
Duadan sonra tüm katılanlara yerli aşçıların hazırladığı geleneksel etli pilav ikram edildi.
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DOST Partisi Ulusal Konseyi ilk oturumunu gerçekleştirdi
Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Par tisi
Ulusal Konseyi ilk oturumunu gerçekleştirdi. 20
Mayıs’ta yapılan toplantıda alınan en önemli kararlardan biri yeni partinin
başkan yardımcıları ve
Ulusal Konsey üyelerinin
sorumluluk alanlarının
belirlenmesiydi. Şabanali Ahmet-organizasyon
çalışmaları ve gençlik
kolları teşkilatları kuruluncaya kadar gençlerle
çalışmalar, Hüseyin Hafızov- medya politikası,
stratejiler ve analizler,
Prof. Dr. Mariyana Georgieva-yaşama faaliyeti, eğitim ve kadın kolları
teşkilatlarıyla çalışmalar,
Aydoğan Ali-ekonomi ve
maliye, Mehmet Hoca-insan hakları, kimlik ve entegrasyon sorunları, sosyo-kültürel sorunlar, Bahri
Ömer-yerel yönetimlerin sorunları, Ventsislav
K ay m a k a n o v - Av r u p a
programları, girişimcilik
ve iş dünyasıyla diyalog,
Zürfeddin Hacıoğlu-yurt
dışındaki seçmenlerle iletişim, Mehmet Hacı- sosyo-kültürel sorunlar, Raşit
Apti Kuru-hukuk sorunlarından sorumlu olacak.
Toplantıda ayrı ayrı bölgelerde DOST partisine
üyelik süreçlerinin devam
ettiği ve şu anda partinin
14 binden fazla üyesi olduğu anlaşıldı.
Genel Başkan Lüt f i
Mestan, “Bu süreç devam edecek ve bir kez
daha şunu söyleyeceğim
ki, muhtemelen yeni siyasi güce karşı hissettiğimiz
güçlü saldırganlık da bununla izah edilebilir. Şu
ana kadar alternatif bir
parti kurulmasına yönelik
hiçbir başka girişim bu
denli şiddetli direnişle,
böyle saldırganlıkla karşılaşmadı. Sanırım önceki
alternatif bir parti kurma
teşebbüsleri siyasi statüko için gerçek bir risk
olarak değerlendirilmemiştir. Fakat DOST partisinin ortaya çıkması çok
farklı bir şey, ne yazık ki
bu korku çok çirkin tavırlar doğuruyor. Böyle çirkin bir sahneye Cebel’de
şahit olduk” diye kaydetti.
DOST Genel Başkanı,
Cebel Günü kutlamasında yaşanan olaylarla ilgili şöyle bir yorum yaptı:
“Orada olanlar Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
ve DOST arasında olan
bir çatışma değildi, çünkü
anma etkinliğinin organizatörü Cebel (Şeyhcuma)
Belediyesi, DOST partisi
değil. Bizler, DOST partisine mensup milletvekilleri olarak belediyenin

Türkiye’deki sandıkların
azaltılması hedeflendiği tahminini doğrulamış
olacaklar, çünkü bu karar en çok Türkiye’deki
seçmenleri etkileyecek.
Bu insanlar komünizm
rejimi tarafından en çok
zarar gören Bulgaristan
vatandaşları ve böyle
bir davranışı en son hak
ediyorlar. Şimdiye kadar
sadece Türkiye’de açılan
sandıkların sayısı 35’den
fazlaydı. Artık ülkede ve
yurt dışında yaşayan vatandaşlar olma özelliğine göre değil de etnik ve
dini mensubiyeti çoğunluktan farklı olma özelliğine göre seçim sandığı
açılması düşünülüyor. Bu
faşizmin en ilkel tezahürü, bu ilkel milliyetçilikten
öte vahşi bir faşizmdir.
Bu yaklaşımı kabul etmiyoruz ve Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’in
görevini yerine getirerek,
Seçim Yasası’nda ya-

pılan ayrımcılığa dayalı
değişiklikleri Anayasa
Mahkemesi’ne taşımasını bekliyoruz” diye belirtti.
Lütfi Mestan, Rosen
Plevneliev’in özel sebeplerden dolayı ikinci
dönem Cumhurbaşkanı
adayı olmaması kararıyla
ilgili şunları söyledi: “Samimi bir şekilde Sayın
Plevneliev’in Cumhurbaşkanı adayı olmamasına çok yazık diyorum.
Görünüşe göre kararı
kesin. Açıkça Avrupa-Atlantik değerlerini izleyen
bir Cumhurbaşkanı’nın
ikinci dönem için aday olmayacağı için üzgünüm”.
DOST Başkanı, belirttiği özel sebeplerden başka Plevneliev’in açıkça
Putin’e karşı aldığı pozisyonları için büyük bedel
ödemek zorunda kalmış
olabileceği tahmininde
bulundu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Daniel Mitov, “Avrupa ancak Batı Balkanlar da Avrupa Birliği'nin
(AB) bir parçası olduğunda bütün olacak” dedi.

Arnavutluk'un AB üyeliğini desteklediğini belirterek, "Avrupa ancak Batı
Balkanlar da AB'nin bir
parçası olduğunda bütün
olacak" diye konuştu.

Başkent Sofya'ya, Avrupa Konseyi 126. Dışişleri Bakanları Dönem
Toplantısı'na katılmak
üzere gelen Arnavutluk
Dışişleri Bakanı Ditimir
Buşati, Bulgar mevkidaşı
Mitov ile görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Batı Balkanlar ile Arnavutluk'un AB
ile işbirliği konularının ele
alındığı ifade edildi.
Görüşmenin ardından
Bulgaristan ile Arnavutluk hükümetleri arasında
Arnavutluk'un AB'ye entegrasyonuna ilişkin bir
mutabakat belgesi imzalandı.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Mitov, ülkesinin

İmzalanan mutabakatın
ikili ilişkilere de ivme kazandıracağını dile getiren
Mitov, "AB üyeliğine doğru giden, kolay olmayan
reformlar yolunda başarılı olabilmeleri için sahip olduğumuz her türlü
deneyimimizi de Arnavut
meslektaşlarımızla paylaşmaya hazırız" dedi.
Arnavutluk Dışişleri
Bakanı Buşati de şunları kaydetti:
"Güneydoğu Avrupa
ülkelerinin geleceklerinin NATO'ya bağlı olması konusunda garanti
istiyoruz. Bu bağlamda
Karadağ'ın katılımı, bölgemize daha çok istikrar
sağlayacak iyi ve akılcı

bir ilerleme sayılır. Diğer
yandan böylece bölgede
üçüncü taraf olarak adlandırdığımız diğer oyuncuların etkisi de azalacaktır. Güneydoğu Avrupa'daki krizler, bölgede
daha çok NATO, daha
çok AB olduğu zaman
aşılacaktır. Bulgaristan
ile Arnavutluk arasındaki
diyalog zaten çok iyidir."
Bulgaristan ile Makedonya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Buşati,
"Makedonya'da istikrar
olmasını istiyoruz'' diye
konuştu.
Makedonya'daki krize
çözüm bulunması için
siyasi diyaloğun yeniden
kurulmasını arzu ettiğini
de dile getiren Buşati, bu
ülkenin NATO'ya üye olması konusunu desteklediklerinin altını çizdi.
Buşati, Bükreş'te 2008
yılında yapılan toplantıda belirlenen net bir
takım üyelik kriterlerinin
olduğunu anımsatarak,
"Bu kriterler, hem Makedonya hem de NATO'ya
katılımını istediğimiz diğer üye adayları için de
geçerlidir. Onları (kriterleri) Varşova'da yapılacak NATO toplantısında
da savunmaya devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kırcaali Haber

kasaba gününü kutlama
etkinliğine katıldık. Bu kasabada sadece HÖH’lüler

ları çağrısında bulunduk,
çünkü DOST partisi olarak Cebel Günü’nün sa-

Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasından önce yap-

yaşamıyor, yerel belediye
meclisinde bile beş tane
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Üyesi
bulunuyor. Cebel Günü
tüm kasabanın, tüm Cebellilerin günüyse, daha
fazla siyasileştirilmemeli,
özellikle Todor Jivkov’un
totaliter rejiminin so nunun başlangıcı olan
barışçıl vatandaşların
kahramanca direnişi söz
konusuysa bu yapılamaz. Çağrımı tekrar edeceğim-Mayıs Olayları’nı
anma etkinlikleri ve anma
mitingleri Bulgaristan
Cumhuriyeti’nin resmi etkinlikler takvimine dahil
edilip, üst düzey devlet
temsilcilerinin hazır bulunmasıyla gerektiği gibi
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Cebel’deki Mayıs
Olayları’nı anma etkinliğinde HÖH taraftarları
aslında kendilerini yuhaladı. Gerçek siyasi mesajları olmayan kişiler nefret
çığlıkları atmaya, yuhalamaya, histerik tavırlar
sergilemeye başlıyor. Bu
çaresizliğin dili, davanı
kaybettiğinde ancak saldırganlığa, çığlıklara bel
bağlaman doğaldır. 17
Aralık 2015 tarihinde Ahmet Doğan’ın konuşmasından sonra Cebel’de
HÖH partisi en kaba siyasi hatasını yaptı. Resmi
konukları ve Türkiye’nin
temsilcilerini yuhalayarak, çok düşük bir siyasal
kültüre sahip olduklarını
gösterdiler. Cebel Günü,
HÖH partisi için utanç ve
rezalet günüydü. O meydanda bulunan DOST taraftarları iki misli fazlaydı, fakat daha geçen Salı
günü özel bir basın toplantısı düzenleyerek, ben
ve meslektaşlarım onların
sakin olmaları, saldırganlığa karşılık vermemeleri,
siyasi sloganlar atmama-

dece HÖH taraftarlarının
değil, tüm Cebellilerin
günü olarak kutlanması
fikrindeyiz. Bu HÖH için
siyasi bir rezaletti-siyasi
çaresizliğin gözle görülür,
kaba ve çirkin tezahürü”.
DOST Par tisi Ulusal
Konsey i otur umunda
C u m h u r b a ş k a nı R o sen Plevneliev’in Seçim
Yasası’nda yapılan değişiklikleri veto kararının
reddedilmesine yol açan
tüm koşullar analiz edildi.
Mestan, “DOST Partisi
Ulusal Konseyi üyelerinin
kesin olan değerlendirmelerine göre bu şekilde bir iktidar formülüyle
Bulgaristan siyaseti aşırı
ırkçı ve faşist faktörlerin esiri haline geliyor.
GERB ve Reformcu Blok
koalisyonunun bir kısmı
da buna dahildir” dedi.
Mestan’ın ifadesine göre
Boyko Borisov, Seçim
Yasası’nda ayrımcılığa ve
faşizme dayalı değişikliklerin dayatılmasına GERB
partisinin skandal yaratan
katılımıyla demokratik iktidarın taşıyıcısı olarak
gayri meşrulaştırıldı.
Mestan, “Aşırı ırkçı ve
milliyetçilerin esiri olmaktan öte faşist özellikler
taşıyan Seçim Yasası’nda
değişiklikler yapılmasına
ilişkin ayrımcı fikirlerinin
ilerleticisi oldu. Vatansever Cephesi’nin ülke iktidarında oynadığı bu rolle
ve Güçlü Bulgaristan İçin
Demokratlar (DSB) partisinin muhalefete geçmesiyle Borisov’un ikinci
hükümeti bir iktidar formülü olarak Oreşarski
hükümeti modelini benimsedi, fakat Ataka partisi
yerine şimdiki iktidarda
Vatansever Cephesi yer
alıyor. Daha haftanın başında Seçim Yasası’nda
düzeltme yapılmasına
ilişkin teklif sunarak,

mak istedikleri şey yurt
dışında açılacak seçim
sandıklarının sayısının
35’e kadar sınırlandırılmasıdır. Bu fikirle kimseyi kandıramazlar, sadece

Bulgaristan’dan Arnavutluk’un
AB üyeliğine destek
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Byal İzvor’da Kazim İbrahim Paşa Anıldı
Ardino’nun (Eğridere)
Byal İzvor (Akpınar) köyü
meydanında 20 Mayıs’ta
geleneksel olarak Kazim
İbrahim Paşa’nın anısına düzenlenen anma
mitingine yaklaşık 3 bin
kişi katıldı. Kazim Paşa,
1972 yılında diktatör rejimin Kırcaali bölgesinde
Bulgarlaştırma sürecinin
sıradaki aşamasını uyguladığı sırada acımasızca
öldürülmüştür.
Törende hazır bulunan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Mustafa Karadayı yaptığı
konuşmasında, “ Bugünkü
hükümet, iktidar koalisyonunda yer alan Avrupa
Konseyi tarafından faşist
partiler olarak tanımlanan
partilerin esiri oldu. Onların sevdikleri tek şey nefret etmek, oysa nefretle
yapıcı olunamaz. Onların
nefreti bizim sevgimizi yenemez” dedi. Karadayı,
Bulgaristan’ın istikrara,
güvenliğe ve gelişmeye
ihtiyacı olduğunu kaydederek, bunun ancak HÖH
partisi sayesinde mümkün
olacağını belirtti. “HÖH
bizim içimizde, güç bizim
elimizde, bizim birliğimiz
ve beraberliğimizde” dedi.
HÖH Başkanı, “Bundan
27 yıl önce bazı kişiler
bize nasıl yaşamamız,
nasıl isimler taşımamız
gerektiğini dayatmaya
çalıştı. Dinimiz, geleneklerimiz, kültürümüz yasaklamaya çalışıldı. Başaramadılar. Bundan başka
Cebel’de (Şeyhcuma),
Kırcaali’de, Byal İzvor’da
bulunmamızı yasaklayabileceklerini düşünen yolunu şaşırmış insanlar gördük. Bu olmayacak. Bizim
birliğimiz, beraberliğimiz
var oluncaya dek bu ol-

parçası olup artık 10.yıl
bu unutulmaz tarihi anmalarından dolayı son
derece gurur ve sevinç
duyduğunu belirtti.
Tüm Ardinolular adına,
anma mitingine teşriflerinden dolayı HÖH yönetimine kalbi teşekkürlerini sundu.
Anma mitinginden önce
köy imamı Arslan Hayrulla, Kazim Paşa ve tüm
Bulgarlaştırma süreci
kurbanlarının ruhları için
dua okudu.
Byal İzvor Hristo Smir-

mayacak” diye vurguladı.
Anma mitinginde HÖH
Başkan Yardımcıları Filiz
Hüsmenova ve Ahmet
Ahmedov, HÖH Gençlik
Kolları Başkanı ve AB
Parlamentosu Milletvekili
İlhan Küçük, HÖH Milletvekilleri Yordan Tsonev,
Müh. Erdinç Hayrulla,
Mustafa Ahmet, Saliha
Emin, Stanislav Anastasov, Ayhan Etem ve
Ceyhan İbryamov hazır
bulundu. Ardino’nun kardeş Bursa Nülüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı
Naci Kale, HÖH Kırcaali
İl Başkanı Müh. İzzet Şaban, HÖH’lü belediye ve
belediye meclis başkanları, ayrıca Kazim Paşa’nın
Bursa’da yaşayan oğlu
İbrahim Kazimoğlu da
konuklar arasındaydı.
HÖH Başkan Yardımcısı
ve AB Parlamentosu Milletvekili Filiz Hüsmenova,
artık 27 yıldır HÖH partisinin Mayıs Olayları’nı
anma mitingleri düzenlediğini kaydederek, “Bugün Byal İzvor köyünde
bulunuyoruz, çünkü sizler

hepiniz bizim özgürlüklerimizi, onurumuzun bedelini hayatıyla ödeyen
gururlu bir insanın, Kazim Paşa’nın tanıkları ve
soyundan geliyorsunuz.
Bu gururlu kişinin anısı
karşısında saygıyla eğiliyorum” dedi.
HÖH Başkan Yardımcısı
Ahmet Ahmedov, Deliorman bölgesinden HÖH
taraftarları ve üyelerinin
selamlarını ve en iyi dileklerini iletti. Ahmedov,
“Kazim Paşa’nın direnişinin ve kahramanlığının
Deliorman’da da bilindiğini söylemek için bugün
burada bulunuyorum.
Bizler de sizler gibi demokrasi uğruna kurbanlar verdik. Bugün bizler
serbestçe ana dilimizi
konuşabilirsek, öz adlarımızı taşıyıp dinlerimizi yaşatabilirsek, bunu onların
canlarını feda etmelerine
borçluyuz” diye ifade etti.
HÖH Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
Yordan Tsonev, “Tarihin
bilinmesi gerekir, çünkü
hak ve özgürlük savaşçı-

larının etnik ve dini mensubiyeti yoktur. Hak ve
özgürlük savaşçıları tüm
etnik grup, ırk ve dinlere
mensupturlar. Bu savaşçıları ve şehit düşenleri anmamız lazım, çünkü hak
ve özgürlükler ebediyen
verilmiş değildir ve onlar
uğruna her gün ve her
saat mücadele edilmesi
gerekir” dedi.
HÖH Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet Şaban,
demokrasinin sürekli korunması için çaba gerektiren bir sistem olduğunu
vurguladı. Müh. Şaban,
“Hep birlikte, hep beraber
özgür olalım. Bütün bunlar
şu üç harfte gizlenmiştirHÖH. Bu üç harfin verdiği mesaja çözümü tam
da HÖH partisi bulacak”
dedi.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, eski Belediye Başkanı Aydın Serkan
ve uzun yıllardır HÖH İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Byal İzvor muhtarı Zehni
Emin, HÖH İlçe Teşkilatı
yönetimi ile birlikte oluşturdukları bir geleneğin

oyuncuları imrenilecek
futbol becerileri göstererek, iyi bir performans

lerini kaydetti. Belediye
Başkanı, ”Stadı yenileyeli artık iki yıl oldu ve

ve ayrıca engellilerin de
erişilebileceği açık alana
fitness ekipmanları monte edildi. Seyirciler için
tribünlere yeni 650 koltuk monte edildi” dedi.
B e l e d i ye B a ş k a nı,
daha 11 yerleşim yerinde futbol, basketbol
ve voleybol oynanması için çok amaçlı spor
sahalarının yapıldığını
ve hizmete açıldığını da
hatırlattı.
Bu Rodop bölgesinde
kitle sporunun temelleri
gerçekte 1965 yılında
yerel “İskra” Futbol Spor
Kulübü’nün kurulmasıyla
atılıyor. Kulüp birkaç ay
önce 50.kuruluş yıldönümünü kutladı.
Kırcaali Haber

Çernooçene Belediye çalışanları Spor Bayramını kutladı
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi bu yıl da
17 Mayıs Sporu Bayramına karşı kayıtsız kalmadı. Belediye İdaresi
gelenek haline getirilen
belediye çalışanları ve
köy muhtarları arasında
futbol karşılaşması düzenledi. Girişimin amacı, muhtarlar ile belediye
memurları arasında kitle sporunun popülarize
edilmesidir. Futbol maçı,
ilçe merkezindeki komple yenilenen stadyumda
oynandı.
Belediye Başkanı
Aydın Osman da köy
muhtarlarının oluşturduğu takıma katılarak
futbol karşılaşmasında
yer aldı. Her iki takımın

sergilediler.
Futbol maçına gelenlere hitaben konuşmasında Aydın Osman, ilçede
sporun gelişmesine her
zaman destek verdik-

futbolcular bölgede en
iyi spor tesisine sahipler.
Proje kapsamında stad
binası ve sahası tamamen yenilendi. Renkli
kauçuk granül koşu pisti

nenski Lisesi öğrencileri, öğretmen Sevilcan
Alinder’in yönetiminde
Kazim Paşa’nın anısına
hazırlanan Türkçe şiirlerden oluşan şiir dinletisi
sundu.
HÖH yönetimi ve konuklar, Kazim Paşa’nın
anıt taşına çelenk ve
çiçekler koydu. Törene katılan herkese yerli
aşçı Mümün Cila’nın yönetiminde hazırlanan 30
kazan geleneksel pilav
ikram edildi.
Kırcaali Haber

Drangovo’da geleneksel
köy şenliği

Kirkovo (Kızılağaç) İlçesi Drangovo (Büyükipdere)
köyünde düzenlenen geleneksel köy şenliği yüzlerce
Rodop insanının bir araya getirdi. Drangovo sakinleri
ve misafirler köy merkezinde kıvrak horalar tepti. Şenlikte konuklar arasında Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kirkovo İlçe Başkanı Dr. Ercan Fırıncı hazır bulundu.

Drangovo muhtarı Vanya Dimitrova kalabalığa hitaben yaptığı selamlama konuşmasında şunları ifade
etti: “Geleneksel köy şenliğine hoşgeldiniz demek benim için şeref ve memnuniyettir. Hepimiz için en anlamlı olaylardan biri Drangovo köyü şenliğidir. Bu şenlik
gelenek, minnettarlık ve umudu bir araya topluyor. Bugünkü şenlik en iyi yanımızı, içimizdeki aydınlığı göstermemiz, bizi birleştiren ve daha güçlü yapan pozitif
olana kalplerimizi açmamız için bir vesiledir.
Gelenek üzerine her yıl bu zamanda burada bir araya geliyoruz. Burada köy bayramıyla birlikte Islav Alfabesi ve Bulgar Kültürü Günü’nü de kutluyoruz”.

Kanser hastaların tedavisi
için 12 milyon leva

Başbakanlıkta yapılan görüşmede Başbakan Boyko
Borisov, Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Sağlık
Bakanı Petır Moskov yüksek teknoloji kullanılarak, kanser hastalarının tedavisi için ilave kaynak sağlanmasına ilişkin mekanizmayı ele aldı.
2016 yılında kanser hastalığının tedavisi yüzde 100
oranında Ulusal Sağlık Sigortası Kasası (NZOK) tarafından karşılanmasının garanti edilmesi için kasanın
bu yılki bütçesine 12 milyon leva tutarında ek ödenek
tahsis edilecek. Bu geçen yıl ve bu yılın başında satın alınan yeni cihazların dolu dolu kullanılması imkanını garanti edecek. Her yıl 34 bin civarında yeni
kanser vakaları kayıt edildiği göz önüne alındığında
Bulgaristan’da mevcut kanser hastalarının tedavisine
yardımcı olunacak.
Şu ana kadar kanser hastaları tedavi masraflarını
kendileri karşılıyordu ve çoğu durumlarda tedavi için
yurt dışına gidiliyordu.
Ek kaynaklar, vergi dairelerinin başarılı çalışmaları
sayesinde ve NZOK’un 2016 yılında bütçe gelir beklentisi de dikkate alınarak tahsis ediliyor.
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Burhaneddin Ardagil ve Doç. Dr. Todor
Çerkezov’a 2016 Yılı Çok Kültürlü Kişi Ödülü
Kırcaali KRIG Sanat
Galerisi’nde düzenlenen
törenle dünyaca ünlü karikatürcü Burhaneddin
Ardagil ve öğrencisi Doç.
Dr. Todor Çerkezov’a
2016 Yılı Çok Kültürlü
Kişi Ödülü sunuldu. Eşsiz benzersiz olan bu
ödül Kırcaali KRIG Sanat
Hareketi’nin düzenlediği
Çok Kültürlü Şehir girişimi kapsamında 2013 yılından beri her yıl veriliyor.
Daha önce ödül Kırcaali
Tiyatrosu duayeni Nurettin Mehmet’e, Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı
Peder Petır Garena’ya ve
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis’e verildi.
Bu yılki ödülün taşıyıcıları şehir pazarının bulunduğu bölgede yaşamışlardır. Burayı farklı etnik ve
dinlere mensup vatandaşlar mesken edinmişlerdir.
Burhaneddin Ardagil,
Todor Çerkezov’a çocuk
yaştayken resim dersleri
vermiştir. Fakat öğrencisi
resim alanında kendini
geliştirmeyip, hekim olmuştur. Buna rağmen aralarında sıcak bir dostluk
oluşmuş ve ikisinin pek
çok ortak hatıraları var.
1943 yılında Kırcaali’de
dünyaya gözlerini açan

Burhaneddin Ardagil, Sofya Ulusal Güzel Sanatlar
Akademisi’ni bitirdi.
Türkiye’ye zorunlu göçe
tutulana kadar (1989y.)
Kırcaali’de yaşayıp çalıştı. O zamandan bu yana
İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Türkiye’de TRT
Kurumu, çocuk edebiyatı
neşreden çeşitli ajanslar
ve yayınevleri için çalıştı.
Çok sayıda çocuk kitaplarının resimlerini çizdi,
onlarca kişisel sergiler
açtı ve karma sergilerde
yer aldı. Ülkesinin dünyanın çeşitli noktasında
düzenlenen bir sürü ulus-

lararası bienallerde temsil etti. Amerika Birleşik
Devletleri, Birleşik Krallık,
Fransa, İtalya, Hollanda,
Yunanistan, Romanya,
Japonya, Kore, Rusya ve
Türkiye’de verilen 50’nin
üzerinde ödülün sahibidir. İsmi dünyaca tanınan
en iyi Türk karikatürcüleri
arasında yer alıyor.
Doç. Dr. Todor Çerkezov, Kırcaali’deki Dr. Atanas Dafovski Çok Yönlü
Aktif Tedavi Hastanesi’nin
İcra Müdürüdür. 12 Mayıs
1956 yılında Kırcaali’de
dünyaya geldi. Plovdiv (Filibe) şehrinde Tıp

Üniversitesi’ni bitirdi.
Tıp alanındaki başarılarından dolayı çok sayıda ulusal ödüllerin yanı
sıra Kırcaali Belediyesi
Onursal Nişanı, Sağlık
Bakanlığı’nın ikinci derece Onursal Nişanı ve
2014 yılında Bulgar Kızılhaç Örgütü tarafından hizmetlerinden dolayı altın
madalya ile ödüllendirildi.
Doç. Dr. Çerkezov, ayrıca Makedonya’nın Ohri
şehrinde 2014 yılında
düzenlenen Güneydoğu
Avrupa Tıp Forumu’nda
Güneydoğu Avrupa Tıp
Forumu’nun gelişimine

Başbakan Borisov, "Türkiye ile imzalanan geri
kabul anlaşması Bulgaristan’a huzur verecek.”
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, “Türkiye
ile imzalanan geri kabul
anlaşması Bulgaristan’a
huzur verecek. İki ay sonra Türkiye sınırında 136
kilometrelik tel örgümüz
olacak” dedi.
Bulgaristan-Türkiye kara
sınırında yasa dışı göçe
karşı inşaatı tamamlanmak üzere olan tel örgü
engelini havadan ve karadan teftiş eden Borisov,
ülkenin güneydoğusundaki Malko Tırnovo bölgesini
de ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, Savunma
Bakanı Nikolay Nençev
ve iktidar koalisyonuna
kilit destek veren ırkçı ve
aşırı milliyetçi Vatansever
Cephe’nin (PF) Eş Başkanı Valeri Simeonov ile birlikte tel örgü çekme çalışmalarını izleyen Borisov,
alınan sonuçtan memnun
olduğunu ifade etti.
Borisov, inşaatı parla-

mento kararı ile başlatılan
136 kilometrelik tel örgü
engelinin tamamlanacak
sadece 11 kilometrelik
bir bölümünün kaldığını, hükümetin bunun için
ayırdığı 3 milyon avroluk
maddi destek ile iki ay
sonra ortak kara sınırının
tamamen tel örgü ile ka-

patılacağını bildirdi.
"Erdoğan ve Türkiyeye
teşekkür etmek isterim"
İstanbul’a gideceğine
işaret eden Borisov, “Yarın Türkiye gitmeden önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Türk devletine de teşekkür etmek isterim.
Sınırımıza (göç) baskı

olmaması için elinde geleni yapıyorlar. Sadece
bizimle (geri kabul için)
anlaşma imzaladılar. Hoşumuza gitmeyen bir şey
varsa, onu da söyleriz,
ancak adil olmak gerekiyorsa işbirliği başarılarımızı da dile getiririz” dedi.
Kırcaali Haber

büyük katkılarından dolayı
özel bir ödül aldı.
Ödül takdimi sırasında KRIG Sanat Hareketi
Başkanı Radost Nikolaeva, çok kültürlülüğün siyasetçilerin, dünya liderlerinin ve hükümetlerin
çözmesi gereken büyük
ve karmaşık bir sorun
olduğunu kaydetti. Fakat
entelektüellerin çok kültürlü dünyayı kucakladıklarını ifade etti.
Peder Petır bu yılki Çok
Kültürlü Kişi Ödülü’nün
sahiplerini kaval icrası ile
selamladı. Nureddin Mehmet, Yordan Yovkov’un
“Milyoner”isimli piyesinden bir bölüm okudu.
Burhaneddin Ardagil ise
Nazım Hikmet’in bir şiirini seslendirerek, barış
ve kardeşlik çağrısında
bulundu. Doç. Dr. Todor
Çerkezov’un ifadelerine

göre Çok Kültürlü Kişi
Ödülü’nün verilmesi için
Kırcaali’den daha layık bir
yer yok. “İnsanların farklı
olmalarına saygı göstermek prangaları kırıp özgürlüğe ulaşmak gibi bir
şey” diye vurguladı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
ödül töreninin sonunda
yaptığı tebrik ve selamlama konuşmasında bu
ödülün kendilerini Kırcaali sınırları dışında, çok
uzak yerlerde kanıtlamış
kişilere verildiğini belirtti. Hasan Aziz, “Şu ana
kadar verilen hiçbir Çok
Kültürlü Kişi Ödülü’ne
itiraz edilmedi. Çok kültürlülüğü benimsemeliyiz
ve fırtınalar estiğinde birbirimize arka dayak olmalıyız” dedi.
Kırcaali Haber

Gaziantep Üniversitesi’nden
Muhteşem Konser

1. sayfadan devam

Konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan
koro ve orkestraya T. C. Filibe Başkonsolosluğu, Kırcaali, Kirkovo, Çernooçene Belediye Başkanları, HÖH
İl Teşkilatı, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği, Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği, Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat Derneği ve Kırcaali Haber Gazetesi tarafından birer sepet çiçek sunuldu.
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu’na teşekkür etmek üzere Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği Başkanı Harun Bekir, Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet ve Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet
sahneye çıktı. Harun Bekir yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bu muhteşem ekibe bütün katılımcılar adına
teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Bu akşam burada kah bizi coşturdunuz, kah duygulandırdınız. Geniş
bir coğrafyaya yayılmış Türk kültürünü bu çatı altında
bize göstermiş oldunuz. Biz çok mutlu olduk. Bizim
için bir ayrıcalıktı. Türk kültürünü Kırcaali’de Ege’den
Karadeniz’e, Anadolu’dan Balkanlara kadar tanıttınız.
Kırcaali’yi de unutmamışsınız. Çok teşekkür ediyoruz, bize onur verdiniz! Ayrıca sizleri Bulgaristan’da,
Kırcaali’de ağırlamaktan ve bu imkanı bize sağlayan
Gaziantep Üniversitesi’ne de ayrıca teşekkürlerimizi
arz etmek istiyoruz” dedi.
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Sanatçı Öğr. Elm. Dr. Hakan Tatyüz,
“Bu akşam bizim için çok özeldi. Çünkü Gaziantep
ve Türkiye’den sizlere selam getirdik, Bulgaristan’da,
Kırcaali’de yaşayan kardeşlerimize kucak dolusu selamlar getirdik. Bu gece bizleri yalnız bırakmadınız,
katılımınızla şeref verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah, Türkiye’mizi, Gaziantep’imizi tanıtan etkinliklerle davet ettiğiniz sürece
sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi burada
ağırlayan derneklerimize, evsahiplerine çok, çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir gün geçirdik. İnşallah,
yarın Yunanistan’a hareket ediyoruz. Katılımınızdan
dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un sizlere
göndermiş olduğu çam sakızı, çoban armağanı küçük
hediyelerimiz var” diye ifade etti.
Dernek başkanlarına hediye takdiminden sonra
program son buldu.
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Lütfi Mestan Pristoe’de: “Şehitleri anma
törenleri daha fazla siyasileştirilmesin”
Şumnu İli Kaolinovo
(Bohçalar) ilçesine bağlı
Pristoe (Yusufhanlar) köyünde Bulgaristan Türklerinin 80’li yıllarda zorla
asimilasyon hareketine
karşı 1989 yılının Mayıs
ayında başlatmış olduğu
yürüyüş ve protesto olaylarının 27. yıldönümü ve
şehitleri anma töreni düzenlendi. Törene katılan
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Genel Başkanı Lütfi Mestan yaptığı
konuşmasında 22 Mayıs
1989 tarihinde gerçekleşen olayların anma
etkinliklerinin devlet protokolüne dahil edilmesini
ve siyasileştirilmemesini
istedi. Mestan, anma törenlerinin partilere uygun
tarihlerde değil de, Mayıs
Olayları’nın yaşandığı tarihlerde şehitlerin anılması gerektiğinin altını çizdi.
Mestan, “Bu trajik olaylar daha fazla siyasileştirilmesin ve de bir siyasi güç tarafından politik
açıdan tekelleştirilmesin.
Bu kişiler canlarını sadece Türk ve Müslüman
azınlıklarının Türkçe isim
ve din özgürlüğü gibi doğal hakları uğruna değil,
Bulgaristan’da özgürlük
ve demokrasi uğruna da
feda ettiler” dedi.
Pristoe’de Lütfi Mestan
22 Mayıs tarihinin Bulgaristan Demokrasi Günü
olarak kutlanmasını, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin
resmi etkinlikler takvimine

dahil edilmesini ve üst düzey devlet temsilcilerinin
hazır bulunmasıyla gerektiği gibi şehitlerin anılması çağrısında bulundu.
Bundan iki yıl önce aynı
yerde, fakat HÖH başkanı
olarak aynı çağrıda bulunduğunu hatırlatan Mestan, “Bu da o zamanki
şartlardan dolayı değil de
doğru olduğu kanaatinde
olduğum için bu tezi savunduğumun ispatıdır ve
çağrıma kulak verilmesini
umuyorum. Şehitler, gerekli kültürle, partileştirme ve siyasileştirmeden
anılması gerekir. Bu yüzden bugün bir anma mitinginde konuşmuyorum”
diye ifade etti ve devamla,
“Cebel’de 19 Mayıs kutlamalarında HÖH tarafından çok çirkin bir tavır
sergilendiğini gördünüz.

Bu tavır 17 Aralık 2015 tarihinde partinin sergilediği tarihi stratejik hatadan
sonra ikincisidir. Siyasi bir
güç, seçmenlerine söyleyecek bir şeyi kalmadığı,
davasını kaybettiği, yapıcı
siyasi mesajları olmadığı
zaman nefret çığlıkları
atmaya, zaman zaman
histerik tavırlar bile sergilemeye başlıyor” diye
öfkesini gizlemedi.
Mestan, DOST partisi
yöneticileri parti taraftarları daha önce Demir
Baba Tekke ve Pristoe’de
düzenlenen anma mitinglerine davet edildiklerini,
fakat siyasal kültürlerinin
başka bir parti tarafından
organize edilen bir etkinliğe katılmalarına izin
vermediğini belirtti. Lütfi Mestan, 3 Haziran’da
başka bir kahramanların

köyünde, Varna’nın Medovets (Sarıkovanlık) köyündeki anıta çelenk koyarak,
şehitleri anacaklarını duyurdu
Mestan, “Buraya gelirken Tsvetan Tsvetanov tarafından yapılan
bir açıklamayı dinledim.
Tsvetanov, Reformcu Blok
milletvekillerinin bir kısmı
ve (Avrupa Konseyi onları
öyle adlandırdığı için onlara faşist diyorum ) Vatansever Cephesi Meclis
Grubunda yer alan faşistlerle Seçim Yasası’nda
düzeltme yapılması konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi. Bulgaristan dışındaki ülkelerde
en fazla 35 seçim sandığı
açılmasına razı olarak,
Vatanseverler de sözde
çok büyük bir taviz vermişler. Tsvetanov’un bu

levadan fazla) emekli maaşı alıyor. ”Mleçino köyünde Gençlik Evi ve Devlet
Tasarruf Kasası (DSK)
binalarının ve muhtarlık
binasının ön kısmında
bulunan meydanın yapımında inşaat ustası olarak çalıştım. Bu bizim ilk
evimiz. Onu çok büyük
bir hevesle ve emekle
inşa ettik. Birinci katı inşa
ettiğimizde zorunlu olarak

Türkiye’ye göç ettik. Evden hevesimizi alamadık”
diye anlattı.
Remzi Özgür, eşiyle birlikte her yıl yaz aylarında
kendi köyünde yaşamak
istiyor. En büyük istekleri
bahçeye domates, salatalık ekip, onları kendilerinin yetiştirmesidir. “Yaz
tatilinde torunlarım Nilay,
Okan, Deniz ve Melis de
gelecekler. Burada herşey
güzel ve doğal, büyük şehirde ise hayat çok monoton. Nereye baksan beton
yapılar görüyorsun” diye
ifade etti.
Son yıllarda aslen Ardino bölgesinden çok sayıda göçmen Türkiye’de
emekli oldu ve şimdi yüzlercesi evlerini onarmak
için memleketine geri dönüyor.
Güner ŞÜKRÜ

Göçmenler, Mleçino’daki evlerini onarıyor
Bahar ve yaz aylarında Ardino’nun (Eğridere)
Mleçino (Sütkesiği) köyünün nüfusu iki kat artıyor,
çünkü Türkiye’de yaşayan
çok sayıda göçmen buradaki evlerine dönüyor.
Onların çoğu eski evlerini
onarmaya, bahçelerini düzenlemeye geliyor.
Bursa’dan gelen 63 yaşındaki Remzi Özgür,
Türkiye’deki göçmenlerin
çoğunun olduğu gibi çift
vatandaşlığa sahip. Göçmenlerin mesken ettiği
Bağlarbaşı Mahallesi’nde
iki katlı evi var. Birincı katta kendisi, diğerinde ise
oğlu yaşıyor.
“Buradaki evimin onarımını tamamlamak için bir
ay önce geldim. İnşaat
ustaları tuttum ve yeni bir
çatı yaptık. Burada dünyaya gözlerimizi açmışız ve

nereye gidersek gidelim,
sıla özleminden kurtulamıyoruz. Mleçino köyü
güzel ve huzur veren bir
yer, etraftaki doğa anlatılmaz güzel. Yeşillik, sessizlik, huzur, temiz hava
hoşuma gidiyor” diye ifade etti.
Birkaç yıl önce emekli
olan Remzi Özgür, inşaat
alanında çalışmıştır. Şimdi 1 000 liradan fazla (600

tezinin ağır, pis bir demagoji olduğunu belirtmek
istiyorum. Çünkü son seçimlerde Türkiye’de 139
seçim sandığı açıldı, yani
3-4 misli daha az sandık
açılacak ve Tsvetanov da
bunu demokratik bir karar
olarak tanıtmaya çalışıyor. Bu ağır bir demagoji
ve sıradan bir faşizm”
dedi.
DOST partisinin yaptığı incelemeye göre
şimdiye kadar Türkiye
istisna olarak Bulgaristan dışındaki ülkelerde
açılan seçim sandıklarının sayısı 35’miş. DOST
partisi Başkanı, “Şimdi
onlar yurt dışındaki Bulgarlara şöyle diyor: Rahat
olun, siz hiçbir şey kaybetmiyorsunuz, sizin için
şimdiye kadar olduğu
gibi maksimum sayıda
sandık açılacak, sadece
Türkiye’de bulunan Bulgaristan vatandaşlarının
seçim sandıklarını azal-

tacağız. Ancak bu numara işe yaramayacak. Bu
yaklaşım ayrımcılıktan
öte mümkün olan en çirkin ayrımcılık. Bulgaristan vatandaşlarına karşı
etnik ve dini mensubiyetlerine göre ayrımcılık
yapılıyor. 27 yıl önce aynı
kişiler komünizm rejimi
tarafından baskılara maruz kaldılar ve vatanından
sınır dışı edildiler, şimdi
demokratik Bulgaristan,
Seçim Yasası’nda ayrımcılığa dayanan metinler
kabul ederek yine onlara
baskı uyguluyor” diye altını çizdi.
DOST Başkanı, “Tsvet a n o v, V a t a n s e v e r
Cephesi’nden faşistlerle
ittifak kurduysa, gerek
Bulgaristan vatandaşları,
gerekse dış faktörler ve
Avrupa-Atlantik kurumlarına karşı bunun siyasi
sorumluluğunu taşıyacak” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

Ardino’da antik asma
kilit sergisi açıldı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
eşi benzersiz bir antik asma kilit sergisinin açılışını yaptı. Belediye Müzesi salonunda sergilenen
eserler arasında 18.yüzyıldan 20.yüzyılın başlarına
kadarki döneme ait Avrupa, Rusya, Hindistan, Fars,
Çin ve Tibet’ten 250’nin üzerinde antik asma kilit,
kapamaç ve kilitler bulunuyor. Bu tür bir sergi dünyada sadece birkaç müzede görülebilir. Evgeniy
Smirnov’a ait bu koleksiyon belediyenin düzenlediği
24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar Kültürü Günü kutlama programı
kapsamında
sergilendi.
Açılışta konuşan Resmi Murat, “Sergi son
derece ilginç,
onunla müze
sergisini zenginleştiriyoruz.
Şimdi ödevimiz bu sergiyi popülarize edip kasaba
ve ilçeye çok sayıda ziyaretçi çekmemizdir. Belediye yönetimi yeni fikirleri hayata geçirerek, müzeyi
yenilemeye ve modernize etmeye devam edecektir. İkinci katta Tütün Müzesi açmayı düşünüyoruz”
dedi.
Açılışta resmi konuklar arasında kardeş Kırklareli
Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, Kırklareli Belediye Meclis Üyesi Koray Çelikkanat, Ardino
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, belediye yönetimi hazır bulundu. Açılışa toplumun önde
gelen isimler, eski ve halihazırda okul müdürleri,
öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Böyle bir koleksiyonu ilk kez gören Kırcaali’den
68 yaşındaki Petır Kaçulev, şunları ifade etti: “Dünyanın değişik yerlerinden toplanan eşsiz benzersiz
antik asma kilitler, kapamaçlar ve kilitler. Koleksiyonun sahibini oluşturduğu koleksiyonun görülebilmesi için kamuoyunun ziyaretine açık olmasını
sağlamasından dolayı tebrik ederim”.
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TÜRKDER Filibe’de Kermes Düzenledi
ANADOLUYÖS ile
Türkiye’de yükseköğretim
hayallerinizi gerçekleştirin

Tü r k ve B u l g a r Kü l t ü r
Derneği‘nin (TÜRKDER) ”Filibe 2019 - Avrupa Kültür Başkenti” vakfı ve Filibe Belediyesinin katkılarıyla 21 Mayıs 2016
tarihinde düzenlemiş olduğu
Kermes Filibeliler tarafından

büyük ilgi gördü.
Davetliler ve misafirler nazar
boncukları ve kolonyayla karşılandı.
Kapana semtinde gerçekleşen faaliyetin amacı Filibelileri
zengin Türk mutfağıyla tanış-

tırmak ve düzenlenen yarışmalarla gelen misafirlere eğlenceli
dakikalar sunmaktı. Yoğun ilgi
gören Türk kahvesi yapma ve
yufka açma yarışmalarının en
iyi derece alan katılımcılarına
Türk yemekleri kitapları ve ma-

dalyalar verildi. Yöresel şarkıların söylendiği etkinlikte misafirlere Türk mutfağının dünyaca
ünlü baklavası yanı sıra Şekerpare, Kemalpaşa, Kadayıf gibi
diğer şerbetli tatlıların lezzetine
bakma fırsatı sunuldu. Su bö-

reğinden yaprak sarmasına,
Tekirdağı köftesinden Edirne
ciğerine, Türk çayından şerbete kadar geleneksel Türk
yemeklerini ve içeceklerini
tatmakla kalmayıp, ney müziği
eşliğinde Ebru sanatını görme
fırsatına da nail oldular.
Davetliler arasında Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğundan Sayın Birey
Yılmaz ve Muavin Konsolos
Ahmet Keloğlu yanı sıra Filibe
Belediyesi temsilcileri de yer
aldı.
Filibe’nin kültür takviminde ilk
kez yer alan Türk mutfağı ve
Türk kültür günü düzenleyen
TÜRKDER Derneği Başkanı
Fahrie Murad “Türk kültürünü
tanıtan etkinliklerin farklı etnik
grupların yüzyıllardır birlikte
barış ve huzur içinde yaşadıkları Filibe şehri için çok önemli
olduğuna” vurgu yaptı. Bu tür
projelerin gelenek haline gelmesi ve düzenli olarak yapılması gerektiğini ve TÜRKDER
derneğinin bu yönde çalışmaya
devam edeceğini paylaştı.
Kırcaali Haber

Türkiye’nin Eskişehir şehrinde yer alan ve eğitim teknolojilerini günümüze uygun şekilde
kullanan Anadolu Üniversitesi pek çok ilke imza atmış bir
devlet üniversitesidir.
Anadolu Üniversitesi
Bulgaristan’da eğitim hizmetlerini sunmaya devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme
Sınavı ANADOLUYÖS Yurtdışında 14 ülke 20 merkez

ile Türkiye’de 15 şehirdeki 16
merkezde gerçekleştirilecektir.
Bulgaristan’ın Filibe ve Kırcaali şehirlerinde düzenlenecek olan bu sınav ile öğrenci
adayları hayallerindeki öğretim imkanlarına kavuşmak ve
Türkiye’de yeni bir hayat, yeni
bir kariyer için ilk adımlarını
atacaktır.
Sınavı başarı ile geçen öğrenci adaylarımız 2016-2017
Eğitim yılında Anadolu Üniversitesi – Eskişehir’de Örgün
eğitim veya Açık öğretim için
kayıt yaptırabilecekler.
Lise eğitimini Bulgaristan’da
veya Türkiye dışında başka
bir ülkede tamamlamış olan
adaylar ANADOLUYÖS sınavına katılabilirler.

Adaylar en fazla 3 bölüm/
program tercihi yapabilir.
Tercih edilebilecek bölümler
arasında Adalet, Bankacılık ve
Sigortacılık, Maliye, Eczacılık,
Basın ve Yayın, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Pazarlama,
Sinema ve Televizyon, Bilgisayar Programcılığı, Grafik,
Dil ve Konuşma Terapisi gibi
daha birçok bölüm bulunmaktadır.
Bu sınava katılmak isteyenler Anadolu Üniversitesi’nin
Web sayfasındaki Duyurular
başlığına tıklayarak başvuru
formunu doldurmaları gerekmektedir.
Bulgaristan’ın iki ayrı şehrinde düzenlenecek olan ANADOLUYÖS sınavının tarihi 26
Haziran 2016 ve sınav ücreti
25 EURO’dur.
ANADOLUYÖS sınavı için
son başvuru tarihi - 1 Haziran
2016
Daha fazla bilgi için:
www.anadolu.edu.tr adresinden (Duyurular başlığına
tıklayarak)ht tps: //anadolu.edu.tr/
duyur ular/anadolu - uni ve r s i te s i -ya b a n c i - uy r ukl u l a r- i c i n - y u k s e k o g r e t i me-gecis-ve-1460465345
Adres: Hristo Dyukmedzhiev
Sok. No:25 Filibe /Plovdiv/
Tel: 032/ 262 232 Anadolu
Üniversitesi AÖF Bulgaristan
irtibat bürosu
E-mail: bulgaristan@anadolu.edu.tr
Facebook: Anadolu Üniversitesi Bulgaristan
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