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Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Romanya’da Ayakta Alkışlandı
kan Türk Folklor Festivali’ne
de her defasında Romanya’danTürk ve Tatar folklor
ekipleri katılmaktadır. Bu yıl
da ekibimize festivalin organizatörü Romanya Demokrat

Tatar Türkleri Birliği tarafından plaket ve takdir belgesi
sunuldu. Gelecek yıl düzenlenecek olan 23. Uluslararası
Türk Tatar Folklor Festivali’ne
de yine davet edildik”.

Kırcaali “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği ve Türk
Kültür ve Sanat Derneği
Tüm vatandaşları

BAYRAM KONSERİNE

Yaklaşık 25 yıldır Bulgaristan Türklerinin kültürünü
yaşatan Kırcaali Ömer Lütfi
Türk Kültür Derneği çatısı altında faaliyet yürüten
Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
Romanya’da düzenlenen
22. Uluslararası Türk Tatar

ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Litvanya, Ukrayna’dan
da folklor ekipleri festivalde
yer aldı. Kırcaali Türk Folklor
Ekibi 30 folklorcusu ile festivalde Bulgaristan Türklerini
ve Bulgaristan’ı başarı ile
temsil etti.
Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet

Folklor Festivali’nde başarılı
temsilinden sonra Kırcaali’ye
döndü.
01- 04 Eylül 2016 tarihleri
arasında Romanya’nın Karadeniz sahilinde bulunan
Köstence şehrinde düzenlenen Uluslararası Türk Tatar
Folklor Festivali’ne yaklaşık
20 folklor ekibi katıldı. Balkan

festivale katılımla ilgili şunları paylaştı: “Folklor ekibimizin
gösterileri genellikle Rodop
ve Rumeli halk oyunlarından
oluşuyor. Sunulan gösteriler
Köstence şehri merkezindeki amfi tiyatroyu tıklım tıklım
dolduran seyirciler tarafından
ayakta alkışlandı. Festivale
Kırcaali Türk Folklor Ekibi

Sebahat NECİB

artık onuncu kez katılıyor.
Katılmamızın amacı da bu
festivalde Bulgaristan Türklerinin folklorunu Romanya’da
tanıtmanın yanı sıra iki ülkenin gençleri arasında kardeşlik ve dostluk bağlarını sağlamlaştırmak ve yaşatmaktır.
Tabii ki, bu amacımız artık
gerçekleştirilmiş ve iki ülke
gençleri arasında çok sıkı
kardeşlik ve dostluk bağları
kurulmuştur. Kırcaali’de iki
yılda bir düzenlediğimiz Bal-

davet ediyor.
Türk halk oyunları ve Türkülerinden oluşan konser,
15.09.2016 (Perşembe)
günü saat 18,30’da
Kırcaali Belediyesi Kültür
Evi’nde gerçekleşecek.
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Komünist rejimin kurbanları törenle anıldı
Başkent Sofya’da, komünist rejimin binlerce
kurbanı törenle anıldı.
Tören, 7 bin kişinin isimlerinin yazılı olduğu Rejim
Kurbanları Anıtı önünde
yapıldı. Bu sene 7. kez
düzenlenen ve duaların
okunduğu anma töreninin
ardından kurbanların yakınları anıta çiçek bıraktı.
Koalisyon ortaklarından
Bulgaristan'ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) Partisinden
Avrupa Parlamentosu
(AP) Milletvekili Andrey
Kovaçev törene bir mesaj yollarken, üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Partisini de AP milletvekili
İlhan Küçük temsil etti.
On binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan
Bulgaristan Komünist
Partisi'nin (BKP) yerine
kurulan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist
Partisi'nin ise törene tem-

göçe zorlanmıştı. Komünist rejim, kansız bir darbe ile 1989 yılında sona
ermişti.
Bulgaristan Parlamentosu, 2000 yılında totaliter
rejimini kınayan bir yasayı kabul etmiş ancak
geçen süre zar fından
rejim suçlarının cezalandırılmasına ilişkin hiçbir
girişim yapılmamıştı.

23 Ağustos 1939'da
Stalin ile Hitler arasında "Molotov-Ribbentrop
Paktı" olarak bilinen Alman-Sovyet Saldırmazlık
Paktı imzalanmıştı. 2008
yılında 23 Ağustos, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde
Totaliter Rejim Kurbanlarını Anma Günü olarak
belirlenmişti.
Anadolu Ajansı

Bakan Angelkova: “Yılın ilk
yarısında yabancı turist sayısı
3 milyondan fazla arttı”
silci göndermemesi dikkat
çekti.
Komünist rejim
Sovyetler Birliği'nin Kızıl
Ordusu’nun desteği ile 9
Eylül 1944'te darbe ile iktidara gelen Bulgaristan
Komünist Partisi (BKP)
yönetiminin ilk günlerinde,

20 bin muhalif idam edilmişti. Ülkede 45 yıl iktidar
süren rejimin Loveç, Skravena, Belene gibi toplama kamplarına sürdüğü
binlerce insandan ise bir
daha bilgi alınamamıştı.
BKP rejim, ülkedeki Türk
ve Müslümanlara karşı

asimilasyon kampanyası
başlatmıştı. Kampanya
kapsamında komünistler, Türklerin ibadetlerini
yasaklamış, Türk-Arap
isimlerini Bulgar isimlerle
değiştirmişti. Asimilasyon
kampanyasıyla yaklaşık
400 bin kişi de Türkiye'ye

Bulgaria ON AIR televizyonunun sabah programına konuk olan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova,
“Yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre Bulgaristan’a gelen turistlerin sayısında toplam yüzde 15 oranında artış gözleniyor ve bu da
yaklaşık 3,1 milyon kişi daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu artış temposu korunursa, bu yıl Bulgar

Ahmatlar köyü medresesinde 20.
kez sağlık ve bereket mevlidi
A r d i n o ( E ğ r i d e r e)
Belediyesi’ne bağlı Dolno Prahovo (Ahmatlar)
köyü ve civar Gorno Prahovo (Yukarı Tosçalı),
Başevo (Hallar), Mleçino
(Sütkesiği) köylerinden
ve Türkiye’den gelen
yüzlerce vatandaş bu yıl
20.kez düzenlenen geleneksel sağlık ve bereket
mevlidine katıldı. Dini
merasim köye yakın bir
mevkide bulunan medresede yapıldı.
Mevlit, Kazim Mümün’ün
başkanlığındaki Cami
Encümenliği, Dolno Prahovo, Dedino (Dedeler),
Çernigovo (Karamusollar) ve Tırna köylerinin
muhtarlıkları tarafından
organize edildi.
Mevlit programı Kırcaali
Bölge Müftü Vekili Erhan
Recep ve medrese imamı
Nuriddin İbram başta olmak üzere yerli imamlar
tarafından Kur’an-Kerim
tilaveti sunulması ve
Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı.
Mevlide katılan herkese yerli usta aşçılar Şaban Hüseyin ile Kasim
Feyzullah’ın hazırladığı
14 kazan etli pilav ikram
edildi. Kurbanlık et ve ayran için yapılan masraflar
dört köyün sakinleri, kullanılan pirinç ve ekmeklerin masrafları ise Çervena Skala (Alkaya) ve

Gorno Prahovo (Tosçalı)
köylerinden Ayşe Mehmet ve Kadir Hüseyin
(Konti) tarafından karşılandı.
Mevlitte Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat,

deki köy muhtarları hazır
bulundu.
Bursa’dan 68 yaşındaki Mehmet Ersoy, “Bu
güzel geleneği devam
ettirmek istiyoruz. İslam
dinine göre müminlerin

Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban ve ilçe-

hayır yapmaları Allah’u
Teala’nın rızasını ka-

zanmalarına vesile olur”
dedi.
1977 yılında Gorno
Prahovo’dan Bursa’ya
göç eden Nuriddin Semerci, artık ikinci yıl bu
mevlide geldiğini ifade
etti. Semerci, “Mevlitler,
insanların yakınları, akrabaları ve dostlarıyla bir
araya gelmelerine bir vesiledir. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça yakınlaşıyor”
diye ifade etti.
Köy muhtarları adına
Gorno Prahovo Medresesi Müslüman Encümenliği
yönetimi, mevlidin düzenlenmesine destekte bulundukları için sponsorlara en içten teşekkürlerini
sundu.
Güner ŞÜKRÜ

turizmi açısından en başarılı olacak” diye belirtti.
İlk defa haziranda turistlerin sayısında artış olduğu raporlandı. Bunu yıllık baza göre yüzde 20
daha fazla olan otellerin haziranda 163 milyon leva
gelir elde etmesi de ispatlıyor. Temmuz ve ağustos
aylarında turist sayısına ilişkin veriler hazır değil.
Nikolina Angelkova, “ Yılın ilk yarısında
Bulgaristan’a en çok sayıda turist, yüzde 40 oranında artış göstererek, yaklaşık 400 bin kişi olmak
üzere Almanya’dan gelmiştir. Sadece haziran ayında Almanya’dan gelen ziyaretçilerin sayısında yüzde 65 artış var” dedi.
Fakat en büyük oranda artışın, geçtiğimiz yılın
ilk yarısına göre iki misli ve sadece haziran ayında
hemen hemen üç misli olmak üzere Polonyalı turistlerde görüldüğü anlaşıldı.
Angelkova, “Bulgar turizmi için en sürdürülebilir
pazar Romanya ve Rusya’dır. Başbakan ve tüm
hükümetin çabaları sayesinde Rus turistlerini geri
kazanmayı başardık. Rusyalı turistlerden kaynaklanan turizmde artış yüzde 20-30 arasında” diye
kaydetti.
Bakan, “Birleşik Krallık da ilk 10 sırada bulunuyor.
Yılın ilk yarısında Birleşik Krallık’tan gelen turistlerin
sayısında yüzde 15 artış gözleniyor. Ülkeyi ziyaret
etmeyi planlayan yabancıların sayısına bakarsak,
Birleşik Krallık ilk beşinci sıraya yerleşiyor” dedi.
Turizm Bakanı’nın ifadesine göre Bulgaristan
daha ziyade yaz deniz tatili destinasyonu olarak
biliniyor. Angelkova, “Bu yüzden de Bakanlığımız
tarihi ve kültür turizmin, termal ve kaplıca turizminin, eko turizmin, şarap ve gurme turizminin sunduğu imkanların popülarize edilmesi üzerinde odaklanıyor. Bununla Bulgaristan’ın yıl boyunca turizm
destinasyonu haline gelmesi amaçlanıyor. Çünkü
şu anda gelirlerin yüzde 70’i yaz turizminden kaynaklanıyor” diye kaydetti.
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Bulgaristan’da Yeni İstihdam Ekonominin
Büyümesini Desteklemektedir
Bulgaristan’da 2016 yılının ikinci çeyreğinde meydana gelen büyüme oranı
AB’de en yükseklerindendir. Bu büyüme oranını
Bulgaristan ekonomisi art
arda beş çeyrek boyunca
sürdürmektedir. İhracatın
ve kamu harcamalarının
ekonominin motoru olduğu önceki yıldan farklı
olarak 2016’da büyüme
tüketim kaynaklıdır. Ulaşılan GSYİH seviyesi, %
2 civarında büyüme oranı
öngören çeşitli uluslararası kuruluşların beklentilerini oldukça aşmaktadır.
Maliye Bakanlığı’nın öngörüleri de bu civardadır.
Ancak Maliye Bakanı Vladislav Goranov, planlanan
büyüme oranından büyük
bir oranın yakalanması
için bir çok ön koşulun
mevcut olduğunu bir kaç
kez dile getirmiştir.
Dolaylı vergilerden sağlanan girdilerle desteklenen nihai tüketim 2016
yılında büyümenin ana
motoru olmuştur. Yakıt
fiyatlarının göreceli olarak düşük olması tüketici davranışını olumlu
etkilemektedir. Ancak
en önemli olumlu etken

emek piyasasında meydana gelen iyileşmedir.
Şöyle ki, 2016 yılının ilk
yarısında 45 bin kişilik
yeni istihdam meydana
gelmiştir. Uzmanlara göre
yeni istihdam, bilgi işlem,
outsourcing, oto yedek
parça gibi ekonominin
bazı kilit sektörlerine yapılan yatırımlar sonucunda
meydana gelmiştir. Tüketimin, tek başına bir itici
güç olmadığını vurgula-

yan uzmanlar, ekonominin
bazı alanlarında meydana
gelen olumlu gelişmelerin
bir sonucu olduğunu ifade
etmektedirler.
Haziran sonu itibariyle
şirketlerin sanayi üretimi
yıllık bazda % 3,9 oranında artış göstermiştir.
Gıda, tekstil ve ilaç ürün
gruplarında meydana
gelen artışlar nedeniyle
perakende satışlarda da
önemli artış kaydedilmiş-

tir.
Birinci yarıyılda ihracat
değerinde, yakıt, hammadde ve metal fiyatlarında meydana gelen düşüş
nedeniyle % 3,2 oranında
bir düşüş olmuştur. Ancak
miktar olarak incelendiğinde ihracatta yıllık bazda % 5 oranında bir artış
göze çarpmaktadır. İthalatta ise ikinci çeyrekte %
2,2 oranında bir artış görülmektedir. Bu veriler, %

Karapınar Mevlidi, yaklaşık
1000 kişiyi bir araya getirdi
A r d i n o ( E ğ r i d e r e)
İlçesi’nin Pravdolüb (Hatipler) köyüne yakın bir
mevkide bulunan Karapınar adlı yerde yaklaşık 1000 Müslüman ve
Hıristiyan’ı bir araya getiren geleneksel sağlık ve
bereket mevlidi yapıldı.
Kırcaali Bölge Müftü Vekili Erhan Recep başta
olmak üzere yerli imamlar Kur’an-ı Kerim tilaveti
sundular, mevlit okudular.
Ardından topluca yağmur
duası yapıldı.
Dualardan sonra mevlitte bulunanlara 20 kazan
etli pilav dağıtıldı. Pilav,
Byal İzvor (Akpınar) köyünden usta aşçı Mümün
Cila’nın yönetiminde bir
ekip tarafından hazırlandı. Organizatörler, yiyeceğin bir kısmını aynı
gün Ardino’da masa tenisi sporunda ün yapmış
tenisçi ve antrenör Durgut
Ademov-Cofi’nin anısına
düzenlenen 13.Uluslararası 15 Yaş Altı Masa
Tenisi Turnuvası’nın katı-

2’lik ihracat artışı ile karşılaştırıldığında ithalatın
ikinci çeyrekte büyümeyi
yüzde olarak 0,2 puan ile
yavaşlattığı göstermektedir.
İkinci çeyrekte yatırımlarda % 4,5 oranında bir
düşüş gözlenmektedir.
2007-2013 program dönemi AB fonlarından yararlanmak için süre geçen
yıl sona erdiği için yıl içerisinde yapılan harcamaların büyüklüğü ışığında
2016’da AB fonlarından
para kullanımı düşük görünmektedir. Bu, yatırımlar konusundaki olumsuz
gelişmeleri açıklamaktadır. 2016 yılının ilk yarısında devletin katkısı olmadan yatırımların artışa
geçmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Uzmanlara göre sorun, yatırımcıların Bulgaristan’a
olan ilgisizliği değil, yatırımları gerçekleştirme
konusunda Bulgaristan’da

olan kapasite yetersizliğidir. Örneğin, son iki yılda
100 bini aşan istihdam
yaratılmıştır. Ancak nitelikli işgücü tükenmek
üzeredir. Dolayısıyla,
bundan sonra işverenler
bu konuda ciddi sıkıntılar
yaşayacak, düşük nitelikli işgücüyle yetinmek zorunda kalacaktır.
Bu ver iler ışığında,
2016 yılında Bulgaristan
ekonomisinin % 2,7-2,8
oranında büyümesi uzmanlarca beklenmektedir. Ekonomi için en büyük risklerin dış kaynaklı
olduğu vurgulanmaktadır.
Suriye ve Ukrayna’daki
askeri çatışmalar ile Çin
ve Türkiye gibi ana ticaret partnerlerinin, petrol
ülkelerinin ve hızlı gelişen pazarların ekonomik
sıkıntılarının Bulgaristan’ı
olumsuz etkileyebileceği
değerlendirilmektedir.
BNR

Köyün su sorununu çözmek
için atılan son adım

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Oreşnitsa (Hasımlar) köyü sakinlerine güzel bir müjde verdi.
EVN Elektrik Dağıtım Şirketi ve Kırcaali Belediyesi,
köyün pompa istasyonuna elektrik nakledecek Su ve
Kanalizasyon Şirketi’ne ait trafonun güçlendirilmesine

ilişkin sözleşme imzaladı. Bu Oreşnitsa köyünde içme
suyu şebekesi kurulmasına ilişkin projenin gerçekleştirilmesi üzeri atılan son adım oldu. Proje, Kırcaali
Belediyesi ve Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı
arasında imzalanan projenin bir parçası. Projede Tsarevets (Durbalıköy) ve Çilik (Çelikler) köyleri arasında

lımcılarına gönderdi
Mevlit, Ardino Cami Encümenliği tarafından belediyenin desteğiyle organize edildi.
Kurbanlık hayvan için
yapılan masraflar Bursa
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından karşılandı. Pirinç ise
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat tarafından
sağlandı. Artık üçüncü yıl
Ardino’dan Müh. Kemal
Aliev’in ailesi 1000 adet

ayran, “Narkoop” Şirketi
ise ekmekleri bağışladı.
Şahin Bayramov, Sevgi Aptikadir ve Borislav
Ognyanov’un birer adak
kurban kestikleri bildirildi.
Mevlidi Bursa merkezli Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yüksek
Yurtsever, TBMM Eski
Milletvekili ve Derneğin
Yönetim Kurulu Üyesi
Hayati Korkmaz ve başta
Belediye Başkanı Resmi

Murat olmak üzere tüm
belediye yönetimi şereflendirdi.
Mevlidin organizatörleri
Müh. Kemal Aliev ve Zeki
Aptikadir, her yıl mevlide
mali destek veren yerli
iş adamlarına teşekkür
ettiler. Onlar, hayırsever
iş adamlarının sayesinde
ellerinde gelecek yıl için
1120 leva rezerv para bulunduğunu dile getirdi.
Güner ŞÜKRÜ

itici cihaz yerleştirilmesi de öngörülüyor. Oreşnitsa ,
Jinzifovo (Yelciler) köyü su temini grubu arasında su
sorununun birkaç ay içinde çözüleceği son köydür.
Köy sakinleri muhtarlıkta görüştükleri Hasan Azis’e
sorunun çözümü için teşekkürlerini ifade ettiler. Köyün
diğer sorunlarını da paylaşan köy sakinleri ilgilendikleri
konularda yönelttikleri soruların cevaplarını Belediye
Başkanından aldılar.
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Kırcaali’de kurbanlık satışları düşük
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de kurbanlık
satışları şimdilik düşük.
Kurban Bayramı’na sayılı
günler kalmasına rağmen
eski sanayiciler pazarı
yakınında kurulan hayvan pazarında pek fazla
yoğunluk yaşanmıyor.
Bölgeden besiciler kurbanlık hayvanlarını burada satışa sunuyor. Genelde Kırcaali’nin pazarı
olan cuma ve cumartesi
günleri daha çok sayıda
besici hayvanlarını pazara çıkarıyor.
Hayatı hayvancılık ve
tarımla geçen Kırcaali’nin
Bolyartsi (Alembey) köyünden 67 yaşındaki
Hüseyin Hüseyin şunları
ifade etti: “Bu sene kurbanlık hayvan satışları
düşük gidiyor. Geçen
seneye göre daha ucuz
satılıyor. Sabahtan beri
buradayım, en az 100 kişi
koyunların fiyatını sordu,
ama hiçbir satış olmadı.
Burada gördüğünüz sekiz
koyunu üç gündür satamıyorum. Koyunları ağırlığına göre 200-220 levaya,
koçları ise 290-310 leva
arasında satıyorum. Geçen sene koyunların fiyatı
230-250 leva, koçların ise
350-280 leva arasında
değişiyordu. Bu yıl şimdi-

ye kadar üç koyun sattım.
Evde daha 20 koyunum
var. Onları da satacağım,
bakmakta zorlanıyorum.
Her Kurban Bayramı’nda
buraya gelip hayvanlarımı satışa çıkarıyorum.
Genelde 10-15 hayvana kadar satabiliyorum.
Köye de gelip kurbanlık
alanlar oluyor. Ancak bu
yıl köye daha gelen olmadı. Kendimiz de her bayramda kurbanlık hayvan
kesiyoruz. Bulgarlaştırma
süreci döneminde korkudan bayram gününde
kurbanlık kesemiyorduk.
Bayramdan 3-4 gün sonra gizli kesiyorduk. Müşteriler hayvan almaya karanlık basınca geliyordu.

Şimdi kurbanlarımızı rahatça kesiyoruz. Kurban
etinin büyük bir kısmını
ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Kısmetse Kurban
Bayramı’nı hanımla, üç
oğlum, gelinlerim ve beş
torunumla birlikte kutlayacağız. Ben kendim
engelliyim, hayvancılık
işlerinde oğullarım bana
çok yardımda bulunuyor.
Bütün Müslüman kardeşlerime hayırlı bayramlar
dilerim. Allah tekrar bayrama kavuşmayı nasip
etsin!”
Kırcaali Monek Yug
Firması’nda çalışan 63
yaşındaki Beysim Hasan, “Bu bayramda rahmetli ninem ve dedem

için bir kabir kurbanı kesmek istiyorum. Onun için
pazardayım. Ama besici
ile fiyat konusunda daha
anlaşamadık. Bayramda
oğlumla birlikte kurbanlık
bir düve keseceğiz. Düveyi bir hafta önce hayvan
pazarından 850 levaya
aldık. 18 yaşında evlendiğimden beri her Kurban
Bayramı’nda alacağımız
hayvan konusunda hanımla birlikte karar verip,
mutlaka kurbanlık kesiyoruz. Bayramı oğlum ve iki
kızımın aileleriyle birlikte
kutlayacağız” dedi.
Kırcaali’nin Zelenikovo
(Hıdırköy) köyünden 66
yaşındaki Neziye Şerif,
“Maalesef, emekli maa-

natları Profesörü Mehtap
Cömer t yaptığı duvar
resimleri ünlü Selimiye
Camii’nin bir duvar kısmını süslüyor.
Dimitrovgrad (Kayacık)
doğumlu Radi Radev 15
yıldır Yunanistan’ın Kavala şehrinde yaşıyor. Oradaki atölyesinde öğrenci
ve üniversite öğrencilerini yetiştiriyor. Atölye için
Mineralni Bani’ye geldi.
Atölye programına Veliko
Tırnovo Sveti Sveti Kiril ve
Metodiy Üniversitesi Resim Fakültesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Penyo
Penev, Dimitrovgrad’dan

Nadejda Stoyneva,
Haskovo’dan Nedelço
Kuçkov ve heykeltıraş
İvan Paraskov, ünlü karikatürcü Borislav Danev-Borku, grafik ustası Andrey Kamenov,
Sofya’dan Dinko Nenov
ve Burgaz’dan Dobrin Vıtev de katıldılar.
Programa katılanlar
arasında sürpriz bir isim
de var. Mineralni Banili
Ekaterina Rohana yıllardır Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşıyor. Şu
anda vatanında bulunduğu için atölyeye katılma
fırsatı buldu.
Ressamlar, çocuklara
yönelik Asfalt Üzerine Resim Yarışması’nda da jüri
olarak yer aldı. Uluslararası Sıcak Su Sanat Atölyesi katılımcıları için Perperikon Kalesi’ne, turistik
yerlerin ziyaret edilmesi
için Aleksandrovo köyüne ve Haskovo’ya geziler
düzenlendi. Ayrıca “Aykaas” çevre yolu güzergahı
boyunca yürüyüş yapıldı.
Kırcaali Haber

Mineralni Bani’de Uluslararası
Sıcak Su Sanat Atölyesi
Haskovo'ya (Hasköy)
bağlı kaplıcalarıyla ünlü
ilçe merkezi Mineralni
Bani’de (Meriçler) başlayan Uluslararası Sıcak
Su Sanat Atölyesi programına 14 yaratıcı katılıyor.
Birkaç gün sonra, İvan
Paraskov’un mermerden
yaptığı İkarus heykeli ilçe
merkezini süsleyecek.
Haskovolu olan heykeltıraş daha 13 yaratıcı ile
birlikte Mineralni Bani
Belediye Başkanı Mümün İskender tarafından
açılışı yapılan Sıcak Su
Sanat Atölyesi programına katılıyor. Sanat atölyesini başlatan ve organize
eden Haskovo Güzel Sanatlar Galerileri Eski Müdürü Vlado Zapryanov.
Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den Sanat Atölyesi’ne katılan
ressam ve heykeltıraşlar, burada yarattıkları
eserlerini Mineralni Bani
Belediyesi’ne bağışlayacaklar. 22 Ağustos’ta
başlayan atölye programı 27 Ağustos’a kadar

sürdü. Sıcak Su Sanat
Atölyesi, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde zirve noktasına ulaşarak Maden
Suyu, Sağlık ve Güzellik
Günleri programı kapsamında düzenlenen temel
etkinliklerden biri. Yerel
yönetim daha sonra tatil
beldesinde sergi salonu
açmayı düşünüyor.
Vef at e d e n At anas
Şarenkov’un eşi Bulgaristan Ressamlar Birliği
Anıtsal Sanat Bölümü
Başkanı Venera Konstantinova da atölyede yer
alıyor. Edirne’den katılan
Süsleme ve Dekoratif Sa-

şım 227 leva olduğu için
kurbanlık kesmeye imkanım yok. Astım hastasıyım, yüksek tansiyonum
var, böbreklerim, ciğerlerim ağrıyor. Sürekli
ilaç kullanıyorum, çoğu
zaman hastanede yatıyorum. O yüzden param
yetmiyor. Eşim rahmetli
olalı 18 yıldır kurban kesemiyorum. Eşimle hayvancılıkla uğraşıyorduk ve
19 yaşında evlendiğimden beri her bayramda
kurban kesiyorduk. Eşim
rahmetli olalı hiç kimseden yardım görmedim.
Bayramlarda da kurban
eti veren olmuyor” dedi.
İnşaat ustası olan
Kırcaali’nin Ayrovo (Rammişköy) köyünden 50
yaşındaki Fikri Hasan,
“Ben evlendiğimden beri

her sene eşimle kurban
kesiyoruz. Bu Kurban
Bayramı’nda da yedi kişi
ortak 1200-1300 levaya
yaklaşık 200 kiloluk bir
büyük baş hayvan keseceğiz. Adetlerimize göre
kurban etinden komşuya,
yoksula, akrabaya yedi
pay dağıtılıyor. Köyümüzde insanların çoğu kurban
kesiyor” diye ifade etti.
İsmini vermek istemeyen bir vatandaş kurbanlık hayvan fiyatlarıyla ilgili
şöyle bilgi verdi: “Bu sene
bölgede yetiştirilen 50-60
kiloluk kuzular kilosu 5
levaya, 40 kiloluk kuzular
ise kilosu 6 levaya satılıyor. Koyunların fiyatları
150-230 leva arasında
değişiyor. Bir kilo dana
eti ise 8 leva civarında
satılıyor.”

DOST Partisi cumhurbaşkanı
adayı göstermeye hazır

27.08.2016 tarihinde Kırcaali’de düzenlenen basın
toplantısında Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin
Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Türkiye’de üst düzey devlet adamları ve siyasi elitlerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bulgaristan’daki tüm siyasi partilerin Türkiye ile aktif
diyalog içinde olmalarını tavsiye eden Mestan, bunun
Bulgaristan ve vatandaşları için yararlı olacağını belirtti.
Ekim ayında ülkemizde yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimleri hakkında yöneltilen soruya Mestan,
“Ülkemizde 6 Kasım’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için DOST Partisi olarak Yüksek Seçim Kuruluna kayıt olacağız. Biz cumhurbaşkanı profilinin NATO’cu ve Avrupalı olmasını istiyoruz. Böyle
bir adayın olmaması durumunda kendi adaylarımızı

çıkarmaya hazırız. İkinci turda artık adayların en iyisini
destekleyeceğiz” dedi.
Basın toplantısına katılan totaliter rejim mağdurları
yapmış oldukları konuşmalarında DOST Partisini desteklediklerini belirttiler.
Basın toplantısından önce totaliter rejim döneminde
Belene ve Stara Zagora hapislerinde yatan mağdurlar, BAL- GÖÇ Federasyonu temsilcileri, DOST Partisi
mensupları, Bulgaristan’daki totaliter rejim döneminde
şehit edilenleri ve aynı rejime karşı mücadele eden
kahramanları, mezarları başında andılar.
Mestanlı meydanındaki totaliter rejim kurbanları
anıtı önünde saygı duruşu ve dualar ettikten sonra
Bulgaristan’ın Nelson Mandela’sı olarak bilinen Nuri
Turgut Adalı’nın mezarını ziyaret eden mağdurlar, daha
sonra Bulgarlaştırma sürecinin en minik şehidi Türkan
Bebeğin mezarını ziyaret ederek dualar okudu.
DOST Partisi Başkanı Lütfi Mestan değerli misafirlerine Kırcaali Oriental Restoranında bir akşam yemeği
verdi.
Yemeğe katılanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy, Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, göçmen dernekleri temsilcileri ve komünist dönemin siyasî mahkûmları yer aldı.
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Lütfi Mestan: "Bulgaristan'da bizler 15 Temmuz
gecesini Türk halkı ile beraber yaşadık"
Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve
Müslümanların oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi
Lideri Lütfi Mestan, 15
Temmuz darbe girişimi
gecesini Türk halkı ile
beraber yaşadıklarını ve
Bulgaristanlı Türkler olarak bütün gece hiç uyumadıklarını belirtti.
Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin amacının 15
Temmuz darbe girişimi
sonrası Türk hükümeti ve
Türk halkına desteklerini göstermek ve kuruluş
çalışmaları devam eden
parti hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi.
Ziyaret kapsamında
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan
Binali Yıldırım ve MHP
Genel Başkanı Devlet
Bahçeli ile görüştüklerini
belirten Mestan, darbe girişimini kınadıklarını liderlere tekrar ifade ettiklerini
anlattı.
"Bulgaristan'da 15 Temmuz gecesini Türk halkı
ile beraber yaşadık ve
Bulgaristanlı Türkler olarak bütün gece hiç uyumadık" diyen Mestan,
ülkedeki Türk azınlığın
darbe girişiminin başarılı
olmamasından dolayı çok
sevindiğini de dile getirdi.
DOST Partisi'nin böyle
kritik zamanlarda Türk
halkının daima yanında olduğunu ifade eden
Mestan, darbe girişimi
gecesi seçilmiş hükümetin yanında oldukları
mesajını da ilk partisinin
verdiğini hatırlattı.
Mestan, Bulgaristan
medyasına darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'deki seçilmiş hükümeti desteklerini açık bir
şekilde anlattıklarını ifade
ederek, "Bulgaristan’ın
milli çıkarları açısından
baktığımızda da bu askeri darbe girişiminin başarısız olması Bulgaristan
için en iyi haber." ifadesini
kullandı.
"Ülkeler FETÖ konusunda Türkiye'ye yardımcı olmalı"
F e t u l l a h ç ı Te r ö r
Örgütü'ne ilişkin (FETÖ)
Bulgar istan da dahil
diğer bütün ülkelerin
Türkiye'ye bilgi alışverişi
gibi birçok konuda yardımcı olması gerektiğinin altını çizen Mestan,
FETÖ'nün "para kasası"

oluşturalım dedim fakat
kimse beni anlamadı. Yapılacak bir şey yok. Dava
süreci devam ediyor ve
ben kazanacağıma da
eminim" dedi.
Ana dil konusunun Bulgaristan'daki Türk azınlık
için büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Mestan,
öncelikle ana dilini öğrenmeyen bir kişinin ülkenin
resmi dilini öğrenmesinin
pek mümkün olmadığını
ve anadilin milli kimliğin
temelinde olduğunu be-

nusunda çağrıda bulunduğunu aktaran Mestan,
"Haftada 3 saat olsa bile
mutlaka bu Türkçe dersi
alın, anadilinizde yazın ve
okuyun diyorum. Dil kimlik demektir." değerlendirmesinde bulundu. Ülkede
her gün 7-8 dakika verilen
Türkçe yayının kesinlikle
yeterli olmadığını da ifade
eden Mestan, Türk azınlığın adetlerini, kültürünü
ve halk edebiyatını anlatan programlara ihtiyacı
olduğunu ve bütün bu
sorunları göz önünde bulundurarak yeni bir parti
kurduklarını belirtti.
Mestan Bulgaristan’da
yaklaşık 1 milyon Türk
yaşadığına fakat Türkçe
yayın yapan bir televizyon
ya da radyo kanalı bulunmadığına işaret ederek,
partisinin hedefleri arasında bu sorunun çözülmesi olduğunu söyledi.
Lütfi Mestan, "Bize bu
konuda yardımcı olacak
yatırımcılara ihtiyacımız
var. Bulgaristan’daki iş
adamları ve yurt dışından, Türkiye'den gelecek
yatırımcılarla bu hedefi
gerçekleştirebiliriz" diye
konuştu.
Etnik, dini ve kültürel
farklılıkların ülkedeki bazı
siyasetçiler tarafından
tehdit olarak görüldüğünü
belirten Mestan, "Oysa
söz konusu bu farklılıklar

larının gittikçe azaldığını ve gençlerin Batı'ya
yöneldiğini söyleyerek,
"İş olanaklarını artırarak
bu sorunun çözülmesi
konusunda Türkiye'den
beklentilerimizin çok fazla olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri
Ülkede kasım ayında
yapılacak olan cumhurb a ş k a nı s e ç i m l e r i n e
ilişkin, "Bizler önümüzdeki cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde partimizi
kanıtlamak niyetindeyiz.
Biz cumhurbaşkanı profilinin NATO’cu ve Avrupalı
olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mestan, tüm Bulgaristan
vatandaşlarını eşit kabul
edecek ve ayrımcılık politikasına başvurmayacak
bir cumhurbaşkanına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Diğer siyasi güçlerden
istedikleri profilde bir
aday olması durumunda
bu kişiyi de memnuniyetle
destekleyeceklerini vurgulayan Mestan, böyle bir
aday olmaması halinde
ise artık kendilerinin de
sorumluluk alarak bir parti
ya da iki Türk Müslüman
azınlıktan cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı
yardımcısı adayı gösterebileceklerini dile getirdi.
Mestan, kesin bir şey

lirtti.
56 yaşında olduğunu ve
bugüne kadar sadece 3
yıl Türkçe eğitim alabildiğini söyleyen Mestan, her
şeye rağmen bulunduğu
bütün platformlarda ana
dilinde konuşmak için çabaladığını dile getirdi.
Bulgaristan'da yaşayan Türklere daima ana
dillerini öğrenmeleri ko-

Bulgaristan’ın zenginliğidir. Bizlerin bunu böyle
kabul etmesi lazım" dedi.
Avrupa Birliği'ne (AB)
üye ülkeler arasında en
düşük asgari ücrete sahip
Bulgaristan'da, işsizliğin
en çok hissedildiği bölgelerin genellikle Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeler olmasına
ilişkin Mestan, iş olanak-

söylemek istemediğini
fakat kendilerine uygun
aday profilini göremedikleri takdirde kendi
adaylarını göstereceklerini belirterek, istedikleri
şekilde bir adayın olması
durumunda ise söz konusu kişiyi birinci turda destekleyeceklerini sözlerine
ekledi.
Anadolu Ajansı

olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Abdullah Büyük'ün
kaçtığı Bulgaristan'dan
Türkiye'ye iadesinin çok

rum. 'Gelin, Türkiye’deki
siyasi parti liderleriyle siz
de diyalog kurun'."
Türkiye'nin yalnız komşu
değil aynı zamanda dost

ğim dedim. Bulgaristan’ın
siyasi gelişiminin olgunluğundan dolayı biz bu işi
çözdüğümüzü dünyaya
duyurarak böyle bir imaj

doğru bir karar olduğunu
ve sonuna kadar desteklediğini söyledi.
"DOST Par tisinden
beklentiler çok yüksek"
Türk makamlarına partinin kuruluş sürecinde
yaşadıkları sıkıntılardan
da bahsettiklerini söyleyen Mestan, Sofya Şehir
Mahkemesi'nin Türkçe
ismi nedeniyle reddettiği
partinin resmi kayıt başvurusunun Yargıtay'ın
onayının ardından yapıldığını belirtti.
Mestan, Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmede, partisinin yerel
teşkilatlarının kurulma
sürecinin çok hızlı bir
şekilde başladığını kendisine aktardığını ve bunun sebebinin de yeni
parti ile ilgili beklentilerin
çok büyük olmasından
kaynaklandığını anlattı.
DOST Partisi'nin toplum
adına kurulduğunu ve
milli kimliklerini daima
savunacaklarını vurgulayan Mestan, şu ifadeleri
kullandı:
"Ben hiçbir zaman içinde siyasi kompleksler
barındıran bir siyasetçi
olmadım. Biliyorum ki
bugün Türkiye’de olmam
bile bazı insanları rahatsız edecek. Döndüğümde bana 'Niçin ziyaretini
Türkiye’ye yapıyorsun?'
şeklinde sorular da sorulacak. Çünkü ben Türküm ve bunu asla inkar
etmem. Türk hükümeti ve
siyasetçileri ile kurduğumuz diyalog çok doğal bir
durumdur ve bence şarttır. Ben diğer siyasi partilere de çağrıda bulunuyo-

ülke olduğuna işaret eden
Mestan, iki ülke arasında
ilişkilerin iyi gelişmesinden Bulgaristan’ın çok
kazancı olabileceğine
dikkat çekti. Bugüne kadar ikili ilişkilerin "tarihi
kompleksler yüzünden"
yeterince gelişemediğini
söyleyen Mestan, "Biz
siyasetçilerin görevi, yeni
nesilleri bu tarihi kompleks zehrinden kurtarmak." dedi.
Bulgaristan'daki Türk
azınlığın karşılaştığı sorunlar
DOST Partisi Başkanı
Mestan, Bulgaristan'da
yaşayan Türklerin karşılaştığı sorunların öncelikle milli kimlik ve dil sorunu
olduğunu vurguladı.
Okullarda seçmeli ders
olarak verilen Türkçe
eğitimin kesinlikle yeterli olmadığını, 19 yıldan
bu yana yapmış olduğu
milletvekilliği süresince
"Türkçenin seçmeli ders
olarak değil müfredatın
normal programı olan A
bölümünde yer alması
için" 5 defa yasa tasarısı
hazırladığını anlattı.
Ülkede seçim kampanyası sırasında bile Türkçe konuşulmasının yasak
olduğunu hatırlatan Mestan, bugüne kadar aldığı
cezaların sayısının 15’i
aştığını ve Bulgaristan'a
Strazburg’da dava açtığını söyledi. Mestan,
söz konusu dava ile ilgili, "Bulgaristan'a çağrıda bulundum. Gelin,
biz bu ayrımcı maddeyi
kanundan çekelim buna
karşılık ben de davayı
Strazburg’dan çekece-
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Çocuklar, Macera ve Eğitim
Akademisinde liderliği öğrendi
Krumovgrad (Koşukavak) İlçesi’nden 6 ile 14
yaş arası çocuklar, kişisel
gelişim, diğerleriyle ilişkiler, hoşgörü, sorumluluk,
anlaşma ve çevre koruma
becerilerini geliştirdiler.
Bunlar yeni yetişenlerin,
eğlenceli oyunlar, fiziksel
aktiviteler, takım çalışmalarının zorlukları ve tiyatro
oyunları ile geliştirdikleri
becerilerin bir kısmıdır.
Macera ve Eğitim Akademisi, Bcause Vakfı’nın
Bıdeşte Sega Halk Toplum Merkezi ile ortaklaşa
başlattığı “Eğlenceli Yaz,
Şefkatli Sonbahar” Programının birinci kısmıdır.
Program, Philip Morris
Bulgaristan Şirketi’nin
mali desteğiyle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar
Philip Morris International
Holdingi’nin çeşitli tütün
üretim bölgeleri ve ilçelerinde yaşayan toplulukları
desteklemek amacıyla kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin girişimlerinin bir
kısmıdır.
Programın ikinci kısmı
yaşlılara yönelik. Onlar
yerinde yapılacak uzman
hekim muayenelerinden
yararlanma imkanı bula-

cak.
Kırcaali ilinde Macera
ve Eğitim Akademisi çalışmaları ilk defa gerçekleştiriliyor. Küçük maceracılar ve onların antrenörleri hissederek öğrenme
ilkelerini takip ediyorlar.
Öğretim süreci sevinç,
oyun ve yaratıcılık aracılığıyla gerçekleşiyor. Her
hafta sonunda çocuklar
seyirci karşısında gösteri
sunuyor. Krumovgrad’ın
S t r a n c evo köy ün d e n

çocuklar, siyez ekmeği
hazırlanmasında olağanüstü beceri sergilediler.
Final gösteriden sonra ekmekten seyircilere ikram
edildi. Gösteriyi izlemeye
gelen tüm ebeveynler,
çocuklarının müzik yeteneklerinden etkilendi. Seyirciler, çocukların yöresel
folklor gösterilerinin yanı
sıra düz horun oyunu ve
rıçenitsa oyunu gösterilerini de bol bol alkışladı.
Bıdeşte Sega Halk Top-

lum Merkezi’nden antrenör Steliyan Slavov, “İlden
tüm çocuklar, doğal, içten,
güler yüzlü, iyi niyetli ve
okumayı seviyor. Bütün
gün meşgul olmalarına
rağmen çok istekli bir
şekilde oyunlara ve maceralara katılıyor. Sanat,
eğlence ve oyun aracılığıyla öğrenme felsefesine uygun olarak programı müziğin üzerine vurgu
yapılacak şekilde adapte
ettik. Bu yaklaşım çocuk-

Öğrenciler ile firmalar arasında bağlantı
bir online sistem oluşacak
Eğitim ve Bilim Bakanlığı, işgücü piyasası ile öğrenciler arasında bağlantı
kurulması üzere online bir
sistem kuracak. Bu amaçla 2015 yılından beri var
olan Öğrencilere Kariyer
Rehberliği Por talı’nda
“Okul-İşgücü Piyasası”
modülü oluşturulacak.
Ağustos ayında yapılan
ihale duyurusuna göre
online sistemin kurulması
katma değer vergisi olmaksızın, 432 480 levaya
mal olacak. İhaleye başvuru dilekçeleri 27 Eylül
2016 tarihine kadar verilebilir.
Sistemin 31 Aralık 2017
tarihinde “Okul Eğitiminde
Kariyer Rehberliği Sistemi” projesi tamamlandığı
zaman kullanıma hazır
olması gerekiyor. Proje,
Akıllı Büyüme İçin Bilim
ve Eğitim Operasyonel
Programı’nca f inanse
ediliyor.
Sistemin amacı okulunu
bitiren gençlerin, eğitim
gördükleri veya ikamet

ettikleri bölgede aldıkları
mesleki veya genel eğitime uygun daha kolay
iş bulmalarına yardımcı
olmaktır. Bunun olabilmesi için her bir bölge-

ve pozisyon gereklilikleri
ile birlikte iş ilanlarına
ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
Öte yandan liseliler de
portalda öz geçmişleri ve

de firmaların detaylı bir
biçimde araştırılması ve
online sisteme onlar hakkında bilgiler yüklenmesi
gerekir. Stratejik öncelikli
alanlar, yapısal işletmeler,
ayrı ayrı sektörlerde faaliyet yürüten işletmeler, işçi
maaşları, istihdam verileri

ilgi alanlarına ilişkin bilgiler yükleyebilecekleri kendi profillerini oluşturabilecekler. Gerek firmaların
gerekse öğrencilerin aralarında bağlantı kuracak
danışmanlara erişimleri
olacak. Bu kişiler firmalara en uygun kadroları

bulmasına, iş arayanlara
ise en uygun firmaları bulmalarına yardımcı olacak.
Danışmanlar, öğrencilere
iş görüşmelerinde nasıl
başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunacak.
15 yaşından büyük olan
öğrenciler, birinci kademe
liseyi (10.sınıfı) veya
ikinci kademe liseyi
(12.sınıfı ) bitirmişseler, mevsimlik işte
çalışabilecekleri gibi
sürekli bir işte de
çalışabilecek.
Online sistem
çalışma mevzuatı
kapsamındaki çalışanların yasal hak
ve sorumluluklarına
ilişkin bilgiler de içerecek.
Sistem sürekli iş
ilanlarına ili şk in
güncel bilgiler sunacak.
Bundan başka sistem,
işverenler ve öğrenciler
arasında online iletişim
imkanının yanı sıra öz
eğitim platformları ve
elektronik öz değerlendirme testleri de sunacak.
Kırcaali Haber

lar tarafından çok iyi karşılandı” diye ifade etti.
1,2,3 ve 4.sınıf öğrencileri bir dakikanın ne
zaman geçtiğini bilmeleri
gereken odaklanma ve
konsantrasyon oyunlarını en eğlenceli buldular.
Yarışmayı, saniyeleri en
doğru şekilde ölçen yarışmacı kazanıyor. Çocukların çevreyi tanımaları ve
dünya ile iletişimde bulunmaları, ebeveynlerin ilgiyle seyrettikleri fotoğraflara
yansıdı. Akademi daha
yeni bitmesine rağmen
çocuklar gelecek akademinin ne zaman başlayacağını merak ediyor ve
2017 yılı yaz aylarında
yeni oyun ve eğlenceler
bekliyor.
Çocuklarda stres yaratan başarı notu, cezalar
veya derse girmeme işleminin uygulanmaması,
onların serbest bir şekil-

de şimdiye kadar meşguliyetlik veya utangaçlıktan
dolayı beklemede olan
yeteneklerini keşfetmelerine imkan veriyor.
“Eğlenceli Yaz, Şefkatli
Sonbahar” Programı’nın
ikinci kısmında Bcause
Vakfı, Aleksandrovska
Hastanesi’ne bağlı İyilik Yap-Aleksandrovska
Vakfı ile ortaklaşa olarak ülkede üç bölgedeki yaşlı kişilere yönelik
yerinde yapılacak uzman hekim muayeneleri
düzenliyor. Ekim ayında
başlayacak muayenelere
kasımın başında son verilecek. Aleksandrovska
Hastanesi’nde çalışan uzman hekimler Krumovgrad, Tutrakan ve Satovça
ilçelerinde seçilen merkezlerde ücretsiz olarak
danışmanlık hizmeti sunacak.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın Edirne
Başkonsolosluğu
online oldu!
Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosluğu
bundan böyle online olarak vize başvuru durumu ve
vatandaşlık işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir
sistemi devreye soktu.Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından pilot bölge olarak seçilen Edirne’de
başlayan uygulamayla çifte vatandaşlar ve Bulgaristan vatandaşları bundan böyle internet üzerinden
nüfus cüzdanı (liçna kart)başta olmak üzere diğer
vatandaşlık evraklarını http://ebds.perfectbg.com/
adresinden yaparken ,Bulgaristan vizesi başvurusu
yapan vatandaşlarda vize durumunu www.bgvisa.
eu/visa.nsf/home.xsp adresindeki belirtilen yere
pasaport numarasını yazarak sorgu yapabilecekler.
Her türlü resmi evrak müracaatının yapılacağı
Bulgaristan Dışişleri Bankalığı http://ebds.perfectbg.
com adresinin konsolosluk önlerinde yaşanan yığılmaların önleyeceğini belirten yetkililer,yürürlüğe
giren uygulama sayesinde konsolosluk iş yükünün
azalacağını ve işlem süresinin kısalacağını kaydettiler.
İlgili siteye girilerek doldurulacak evraklar sonrasında güvenlik için Karekod uygulaması yapılacağını
ve alınacak çıktı evraklarıyla yine alınan randevu
sayesinde Konsolosluklara gelinerek işlemlerin yapılabileceğini belirten yetkililer özellikle D vize ve
diğer vize başvuru işlemlerinde sistem üzerinden
online kontrolün mümkün olacağını belirtiyorlar.
5 ayrı dilde yayın yapan internet sitesinin devreye
girdiği ve vatandaşların başvuru ve kontrollerini bu
siteler üzerinden yapmalarının zaman kazanımı için
lehte bir uygulama olduğu kaydedildi.
Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının
kimlik ve pasaport işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak sistem şimdilik Edirne-Kırklareli
ve Tekirdağ illerinin sorumluluğunda bulunan Edirne
Başkonsolosluğunda yürürlükte ve sadece bu bölgede yaşayan vatandaşlar için geçerli.
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
olmadığı için derslerde
başarı oranı düşükmüş,
fakat zamanın geçmesiyle, öğrenci, öğretmen

çeşitli hapishanelerinde
tutuklu kaldı. Belki de, o
köyün en ileri gelenlerinden biriydi. Bu yüzden

ve Dr.Turhan Güler’in
isimleri yer almaktadır.
Ayrıca, sağlık meslek
yüksek okulu bitirenle-

Okumayı seven Çandırlılar, Türkiye’ye
başbakan yardımcısı
yetiştirdiler
Eskiden bu köyde eğitim ve öğretim beşinci
sınıfa kadardı. Okul binası olmadığı için, köy
mescidi derslik olarak
kullanılıyordu. Buraya
okumaya gelen öğrenciler, yere serilmiş olan
döşek ve pösteki üstüne
oturarak ders yapıyordu. İlk olarak, köyden
Türkiye’ye göç eden
Mısırlı Ahmet adında
birinin evi okul olarak
kullanılmış. Daha sonra,
1952-1955 yılları arasında bu binaya ek olarak,
yeni bir ilave yapılmış.
Böylece, köyde okul
problemi çözülmüş. İlk
zamanlarda beşinci sınıfa kadar olan eğitim
süreci, daha sonra yedinci sınıfa çıkarılmış.
Birkaç yıl sonra mecburi eğitim sekiz yıl oldu.
Lise çağına gelen öğrenciler ise tahsillerini,
Ardino lisesinde devam
etmekteydi.
Köyün tamamı Türk
olduğu için, ilk zamanlar eğitimde bir aksaklık
yaşanmış. Zira okula
gelen öğretmenlerin
çoğunluğu iç ve Kuzey
Bulgaristan’dan olduğundan ve köy çocuklarının da Bulgar dilini
iyi bilmedikleri için, öğrenciler ile öğretmenler arasında çok büyük
bir kopukluk yaşanmış.

ve veli arsında yakın
bir diyalog kurulmuş
ve bu zorluklar giderilmiş. Hatta, bazı Bulgar
öğretmenler, burada
Türkçeyi bile öğrenmişler ve öğrencilerin
dil eğitiminde yardımcı
olmuşlar. Haliyle Bulgar
dilini iyi anlayamayan
öğrencilere jest olsun
diye Türkçe çalışma
takviyeleri yaptırmışlar.
Köyün ilk öğretmenleri
sıralamasında; Tevfik
Öğretmen, Hamit Efendi, Hüseyin Şükrü, Aziz
Şevket, Rasim Efendi,
Seyfi Hüseyin, Halit
Durmuş, Huriye Kemal,
Rafet Tahir, Meliha
Durmuş, Ahmet Duduoğlu, Salih Mehmet ve
Mümin Mehmet’in adı
geçmektedir.
Ancak bu köy öğretmenlerinden Ahmet

görevinden uzaklaştırıldı. Daha sonra, Anavatana sürgün edilenlerin
en başında gelenlerden
biriydi. Köyde eğitimin
tamamen Bulgarca yapılmasına rağmen, genç
nesiller arasında okuma
ve yazma oranı yüzde
yüzlere ulaşmıştır.
Bu yüzden, bu köydeki başarı oranı, diğer
köy okullarından biraz
daha üstün gelmektedir. Bunun neticesi olarak, Çandır köyünde
orta okulu bitirmeyen
genç kalmamıştır. Bununla beraber sanat
okulu mezunlarının sayısı 30’un üzerindedir.
Yüksek tıp okulu bitirenlerin sayısı da bir
hayli çoktur. Bunların
arasında Dr. Raif Yaşar, diş hekimi Dr.Rafet
Altındiş, Dr.Ömer Kadı-

İkinci bir husus da, bu
illerden gelen öğretmenlerin çoğunluğu
lise mezunu ve yeterli
pedagojik hazırlıkları

Du doğlu, çok iyimser
biri olmasına rağmen,
kendisine milliyetçilik
damgası vuruldu ve on
yılın üzerinde yurdun

oğlu, Dr.Gülbeyaz Güler, Dr.Tuncel Özdilek,
Dr.Nevin Özdilek, diş
hekimi Dr.Sezgin Altındiş, Deniz Köroğlu

Geçenki sayıdan
devamı -->
Mümin ALTINDİŞ

rin sayısı da yirmiye aşkındır. Bu hususta, uzun
yıllar hayatını insanların

baba mesleğini devam
ettirmektedirler.
Bu köyün insanları,
hayatının akışını sürdürmek için taşın toprağın
üzerinden geçimini sağlamakta iken, gençleri
de beyinlerini kullanarak
ömrünü okumaya adamışlardır. Bunun örneği
de, bu dağların sırtında
yetişen ünlü isimlerdir.
Çandır’ın önemli şahsiyetlerinden biri de eski
Başbakan Yardımcılarından Ertuğrul Yalçınbayır ‘dır. Çok değerli
ağabeyimiz olan Yalçınbayır, halen doğup
büyüdüğü köyü ile olan
komşuluk bağlarını kesmemiştir. Her zaman
için, oradaki Türklerin
hak ve hukuklarını savunmada ön yerde gelmektedir. Eski DSP milletvekili ve aynı zamanda Bulgaristan’ın eski

mektedir. Bunun nedeni, gurbette çalışan
gençlerimiz yaz tatillerini ailelerinin yanında
geçirmek istemesidir,
bir de buna Türkiye’den
ziyarete gelen göçmen
kardeşlerimizi dahil etmek gerekiyor.
Gerçeğin bilinmesi gerekirse, düne kadar bu
köyün yamaçları çırılçıplaktı. Şimdi yüzümüzü
hangi tarafa çevirsek,
gözümüzün gördüğü
her taraf yemyeşil bir
çam ormanı olmuş.
Hatta, az bir zaman
için gözlerini kapatsan,
çevreden gelen çam
ve reçine kokusu, eşsiz
ve yeşil bir çam ormanı içinde olduğunun bir
habercisi olacaktır. Bu
çamlar, belki de bizim
öğrencilik yıllarımızda
diktiğimiz çam fidanları
olmalıdırlar. Zira çoğu-

sağlığına adayan köy
doktoru Naci Nazif’in
ismini zikretmeden geçemeyeceğim, kendisi
kırk yıldan fazla bir zamandır, gece gündüz,
kar ve kış demeden mütemadiyen hastalarının
yanında olmuştur. Bu
nedenle, kendisi köylüleri tarafından çok sevip
sayılmaktadır.
Aynı köyden, Filibe
şehri Yüksek Ziraat
Akademisi’inden mezun olan, Kazım Altındiş
ve Vedat Murat, bölgede yaşayan çiftçilerin
yardımı için uzun yıllar
hizmet verenlerdendir.
Yine o köyün çocuğu ve
Filibe Müzik Konservatuarı mezunu olan Meltun Kadıoğlu, halen Bursa Nilüfer Belediyesi’ne
bağlı Sevgi Korosu’nu
yönetmekte. Bu değerli müzik adamının oğlu
Seval ve kızı Sibel de

Bursa fahri konsolosu
olan Hayati Korkmaz ve
Kırcaali İli’nin eski Baş
Hakimesi Elmas Bahri de köyümüzün hatırı
sayılan evlatlarından.
Yemyeşil çam ormanlarının romantizmi ve toprak altındaki
elmaslar
İki yıl öncesi Çandır’da
elmas madeni keşfedildi. Bu elmas taşlarının
mercimek tanesi kadar
ve karanlık grafit olduğu tespit edilmiştir. Bu
haber köyde büyük bir
yankı uyandırdı. Araştırmacı Profesör Rangel
Gürov, bu zengin yer altı
madeni için şunları paylaşmış;” Bu taşlar Çandır köyü ve Bulgaristan
için büyük bir umut ışığı
olacak ve bu bölgenin
kaderini de değiştirecektir.”
Yazları köyün nüfusu
epey bir artış göster-

nun yaşı 30-40 yıllık gibi
görünüyor. Ayrıca çam
ormanlarının yanında,
ara ara huş ağaçları da
boy göstermektedir.
Gövdeleri biraz soyulmuş ve çoğunluğu beyaz olan huş ağaçları,
inanın ki, köyün güzelliğine bir başka güzellik
katmaktadır. Belki de,
burası benim köyüm
olduğu için mi bilmem,
buranın çevre manzarası, bana bu kadar güzel
ve ihtişamlı görülmekte.
Belki de, köyüme uzun
yıllar hasret kaldığım
için olacak ki, sanki kendimi bir başka dünyada
bulmaktayım. Ben köyüme gittiğimde, mutlaka
Pırna tepesine çıkarım
ve işte oradan ihtişamlı Çandır manzaralarını
seyrederim.

Devamı gelecek
sayıda -->
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Filibe’de Türkiye’deki açık öğretim
yurt dışı programları tanıtıldı
Sebahat NECİB

Filibe Başkonsolosluğu rezidansında Türkiye’deki açık
öğretim yurt dışı programları
tanıtıldı.
Kırcaali ve Filibe’den sivil
toplum kuruluşları başkanları,
öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı tanıtım
toplantısında, Filibe Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy, T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Ali Rıza Altunel, Açıköğretim
Daire Başkanı Mehmet Zeki
Başyemenici, Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol
Genç ve Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim fakültesi Balkanlar
ve Avrupa sorumlusu Doç. Dr.
Köksal yer aldılar.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel,
açıköğretim programlarının
Türkiye’deki ve yurt dışındaki
faaliyetleri hakkında bilgi sundu. Batı Avrupa, Ortadoğu ve
Azerbaycan programlarından
sonra Balkanlardaki soydaşların da açıköğretim programlarına katılma imkanlarının sağlanacağını belirten Altunel, en
geç ekim ayında açıköğretim
lisesi Balkan programlarının

da başlayacağını söyledi ve
tüm soydaşların bu programlara katılmalardan yararlanması
çağrısında bulundu. Türkiye’de
açıköğretim lisesi programları
ile 3 milyon 750 bin öğrencinin
eğitimine devam etmekte olduğunu söyledi. Altunel konuşmasının devamında: “Açıköğretim
programlarında okuyan öğren-

cilerimizin Türkiye’deki normal
liselerdeki okuyan öğrenciler ile
aynı haklara sahiptir. Rahatlıkla yükseköğretim okullarına da
devam edebilirler. Türkiye’deki
açıköğretim liseleri ve üniversitelerinden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları dünyanın
tamamında geçerlidir. Bu okullarda eğitim almak isteyen ki-

15 Ağustos 2016 tarihinde
Sofya’da bir kütüphanede “Farklılıklarla Bir Arada Yaşamak”
başlığı altında fotoğraf sergisi
açıldı. Sergide, Bulgaristan’da
farklı etnik ve dini toplulukları
tanıtan fotoğraflar yer alıyor.
Sergi, Emine Bayraktarova’nın
başkanlığındaki Sofya Kültürel
Etkileşim Derneği tarafından
organize edildi.
Açılışa katılanlara hitaben konuşmasında Emine Bayraktarova, sergiye gösterilen ilgiden
memnuniyet duyduğunu ifade
ederek, farklı olan insana ilgi
uyandırmasını umduğunu dile
getirdi.
Ognyan Panov’a ait yaklaşık
50 fotoğraf Bulgaristan’ın renkli
ve zengin etnik yapısını gözler
önüne seriyor.
Açılışta hazır bulunan Başmüftü Yardımcısı Birali Birali selamlama konuşması yaparak, fotoğ-

raf sanatçısını ve organizatörleri
tebrik etti. Birali, “Günümüzde
insanlar arasında köprüler kurmak zor bir iş” dedi. Başmüftü
Yardımcısı, bu küresel gerçek
ve sanal dünyada kimliğini korumanın her bir birey için başarılması zor bir ödev olduğunun

altını çizdi.
Sergi, olumsuz ön yargıları
ve yaklaşımları aşarak, tekrar
düşünüp ve ötekine farklı gözle
bakmak için bir vesiledir.
Sergi, 25 Ağustos 2016 tarihine kadar ziyarete açık kaldı.
Kırcaali Haber

şiler için yaş sınırı yoktur” diye
ifade etti.
Açıköğretim Daire Başkanı
Mehmet Zeki Başyemenici,
yapılan bu toplantıların ama-

cının açıköğretim okullarının
Balkanlarda da yaygınlaşması
olduğunu belirtti. Bu nedenle
tüm Balkan ülkelerini ve son
olarak da Bulgaristan’ı ziyaret ettiklerini söyledi. Mehmet
Zeki Başyemenici konuşmasında, “Açıköğretim okullarımız Türkiye’de önemli bir yere
sahip. Açıköğretim ortaokulu,
açıköğretim lisesi, mesleki ve
teknik açıköğretim lisesi ve
açıköğretim imam hatip lisesi
olmak üzere dört ayrı okulumuz
var. Bu okullarımızdaki toplam
öğrenci sayısı 3 milyon 750 bindir. Senede üç defa sınav yapıyoruz ve bu sınav sonucunda
da kredili sistem, mevcut kredisini tamamlayan zorunlu dersleri tamamlayan mevcut kredisini oluşturan öğrencilerimizi
mezun ediyoruz” dedi.
Açıköğretim okullarının yurt
dışı programları hakkındaki
soruları cevaplayan konuklar,
bu programların başlamasıyla
Bulgaristan’da çok sayıda soydaşın bu okullara kayıt olmalarını beklediklerini dile getirdiler.

“Farklılıklarla Bir Arada Yaşamak” fotoğraf sergisi
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