“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

обекти

Tel.: 032 262232

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİ HABER
18 Ekim 2017 (Çarşamba)

Yıl: XI

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 396

Fiyatı 0,80 Lv.

Sofya’da Sema Töreni Düzenlendi
Sofya’da 2 bin 500 kişi İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca icra edilen sema törenini izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Tarihi Türk Müziği
Topluluğunca, Sofya’da sema

töreni icra edildi.
Halk Kültür Sarayı’nda (NDK)
yer alan Bulgaristan’ın en bü-

yük konser salonunu dolduran
2 bin 500 kişi töreni ilgiyle izledi.

Filibe’de Türkçe dil kursunun açılışı yapıldı

Filibe Atatürk Kültür
Merkezi’nde yapılan bir tören
ile Türkçe dil kursları başladı.
Törende T.C Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Muavin
Konsolos Volkan Tanyıldız,
Sosyal İşler Ataşesi Metin Akbaş, Atatürk Kültür Merkezi Yöneticileri ve kursiyerler yer aldı.
Selamlama konuşması yapan
Başkonsolos Ergani kurslara
katılacak olan tüm vatandaşlara başarılar diledi.
Türklerin yanı sıra Bulgarların
da ilgisini çeken kursların programları “Temel Düzey” ve “İleri
Düzey” olmak üzere iki grup
halinde gerçekleştirilecektir.
Üç ay boyunca iki düzeyde
haftada birer gün olarak planlanan kurslar Filibe Atatürk Kültür
Merkezi tarafından yürütülecek
ve kursu başarıyla tamamlayan
kursiyerlere sertifika verilecektir.
Kırcaali Haber

Büyükelçiliği Kültür Tanıtma Müşavirliğinin iş birliği ile düzenlenen tören öncesinde semanın
tarihçesi ve anlamına ilişkin Bulgarca ve Türkçe sunum yapıldı.
Hüseyin Fahrettin Dede’nin
bestelediği Acemaşiran makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif'in
icra edildiği tören, Kur'an-ı Ke-

Türk Havayolları ve Türkiye

dikleri Sofya’da tasavvuf müziğine ve kültürüne duyulan ilgiden memnu kaldıklarını söyledi.
Sofya'da sunulan 2 bin 500
davetiyenin tükendiğini belirten
Güngördü, daha önce Filibe
kentindeki Mevlevihane’de icra
ettikleri törenin de takdirle karşılandığını dile getirdi.
"Gittiğimiz her yerde son dere-

rim okunmasıyla son buldu.
"Gittiğimiz her yerde ilgiyle
karşılaşıyoruz"
Topluluğun Sanat Yönetmen
Yardımcısı Bahri Güngördü,
konser sonrası AA muhabirine
yaptığı açıklamada, ilk kez gel-

ce büyük ilgi ile karşılaşıyoruz."
diyen Güngördü, kullandıkları
kıyafetleri, aksesuarları ve sahnedeki hareketlerin anlamını
merak eden izleyicilerin ilgisinin, İslam kültürünün zenginliğine yöneldiğini söyledi. AA
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Yeşilliklerin İçinde Ve Tarihin Derinliklerinde Bir Seyahat
Geçen sayıdan
devamı -->
Mustafa Kemal gerçekten çok akıllı ve eşsiz bir
önderdi. O, Anadolu topraklarında ezilenlerin etnik gruplar olmayıp, Türkler olduğunu hatırlatıyordu. Ajanlar tam bir hafta
boyunca O’nun peşindeydiler. Atatürk, bu yüzden
Samsun’da sadece bir
hafta kalabilmişti. Kendisi
geçici bir süre Kavak ilçesinde sığınarak, 17.ci günün sonunda Amasya’ya
g e ç m i ş t i r. K u r t u l u ş
Savaşı’nın ilk kıvılcımını
Amasya’da yakıyor ve ilk
toplantısını da burada yapıyor. Mustafa Kemal acilen Erzurum ve Sivas’ta
birer kongre daha yapılması gereğini hisseti ve
her ilden üç temsilcinin
seçilmesi için talimat verdi. Söylenmesi gerekirse;
Samsun, “Karadeniz’in
Başkenti” ve “ Atatürk’ün
Şehri’dir.” Samsunlular,
bunu böyle bilmektedir.
Şehrin gezip görülecek,
tarihi ve turistik yerleri
çoktur. Burası, Kurtuluş
Savaşı’nın ilk meşalesinin
yakıldığı ve “Özgürlük Güneşinin” ufuktan ilk doğduğu bir kenttir. Doğal
manzarası muhteşemdir.
Burada, Tunçtan yapılmış
olan “Samsun Onur Anıtı”
Atatürk Parkında yer alır.
Bu anıt Mustafa Kemal’in
Samsun’a ilk ayak bastığı
bir noktaya dikilmiştir. Bu
anıt Kurtuluş Savaşı’nı
simgeler. Anıtı yüksekliği
sekiz metre seksen beş
santimetredir. Bir gün yolunuz bu istikamete düşerse, buraya uğrayın ve
Onur Anıtını muhakkak
görünüz. Anıtın hemen
karşısında, denizin kıyısında dalgalı ve köpüklü
suların içinde Bandırma
Vapuru Ata’sını beklemektedir. Samsun doğası
ve deniziyle görüp gezilecek bir şehirdir. Hele akşamüstü güneşin ufukta
gizlendiğ i b ir saat te
Samsun’u izlemek, insana
başka bir huzur veriyor ve
gönlünü okşuyor. Samsun, şiirlere konu olan,
ayrıca geleceğe umut ve
güven veren eşsiz bir
“Deniz Yıldızı’dır. Ne mutlu bu duygu ve düşünceleri yaşayabilene! Gezimizin ilk günü olduğundan
epey yorgun düştük ve
gün batımı kalacağımız
Konaks oteline toplandık.
Akşam yemeğinden sonra
serbest gruplar halinde,
şehrin geniş caddelerini
dolaşmaya çıktık ve halkın dilinden Samsun’u
dinledik. Gece deliksiz bir
uykuya gömüldük. Sabah
erkenden, dinlenmiş olarak uyandık. Apar topar

toparlanıp kahvaltımızı
yaptık. Çünkü 300 km’ye
yakın bir yol bizi bekliyordu. Hedefimiz Trabzon’du.
Bu ilin sınırları içinde bulunan Akçaabat ilçesine
varınca, öğlen yemeğini
burada yedik. Menüde,
buranın çok meşhur sayılan köftesi, ezme tatlısı ve
bulgur pilavı vardı. Yemekten sonra Trabzon
turumuza ve gezimize devam ettik. Trabzon denince akla ilk gelen hamsi,
fıkra ve kemençedir. Çünkü Karadeniz fıkralarının
çoğu Trabzon’da düzülür.

bine yakın Rum buradan
sürülmüş. Buradan sürül e n Rum lar ın ye r i n e
Amasya, Çorum, Merzifon, Tokat ve Samsun gibi
şehirlerden gelen Müslümanlar buraya yerleştirilmiş. Trabzon’un yüksek
kesimlerinde yer alan
dağların, tepelerin ve
yaylaların seyrine doyum
olmuyor. Burası ayrıca
dağ turizmi için çok elverişlidir. Trabzon’un batısında bulunan Ayasofya
Müzesi gezip görüldü ve
geçmişiyle ilgili bilgi alındı. Müze denizden 100

genişliği 14 m. Ve yüksekliği de 17 metredir. Sümela manastırı beş katlı, 72
odalı ve yapımı 1360 yılında tamamlanmıştır. Manastırın yapımında yontma ve uygun taşlar kullanılmıştır. Bu taşlar 17
km’lik bir mesafeden Santa yaylarından sökülerek
buraya getirilmiştir. Manastırın en üst katı çekme
balkonludur ve süslü sütunlarla desteklenmiştir.
Manastıra 64 dar merdivenle çıkılır. Bazı rivayetlere göre burada su değirmenin varlığı da konuşul-

Kenti dolaşırken kemençe
çalan bir gence rastladık
ve doyasıya kemençe hatırası çekindik. Bunlar
oranın kültüründe, olmazsa olmazlarıdır. Buraya ilk
yerleşim tarihi M. Ö. 2000
yıllarına uzanmaktadır.
Şehrin ilk adı Trapezus’tur.
Daha sonra da Trabzon
olarak tarihe geçmiş.
Trabzon adının en az 270
yıllık geçmişi var. Bu kent,
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan tarihi İpek
yolu üzerindedir. Kafkasların ve İran’ın transit yolunun başlangıcında yer
almaktadır. Trabzon kurulduktan bir süre sonra
Perslerin ve Romalıların
egemenliğine girmiş. Zamanla bu topraklar üzerinde Pers ve Yunanlıların
kültüründe ilginç bir kaynaşma yaşanmış. Hatta o
dönemlerde burası Pontus toprakları olarak anılmaya başlamış. Trabzon,
önceleri
Bizans
İmparatorluğu’nun toprakları altında görünmesine
rağmen, Rum hükümdarı
Aleksios Komnenos 1204
yılında, Gürcü kraliçesi
Tamara’nın yardımıyla bu
bölgede Trabzon Rum İmparatorlu’ğunu kurmuştur.
Roma ve Bizans devirlerini yaşayan Trabzon 1204
yılında Pontus Devleti’nin
başkenti olmuştur. Daha
sonra Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında buranın
topraklarını Osmanlı topraklarına katmış ve 19

metre içerdedir. Ayasofya,
imparatorların taç giydiği
gösterişli bir kilisedir.
Müze, Osmanlılar tarafında 1584 yılından sonra
cami olarak kullanılmaya
başlamıştır. Ayasofya’nın
kubbe ve kasnağı on iki
köşelidir. Yapıt kuzey, güney ve batı olmak üzere
üç tarafa açmalı olup; kuzey- güney tarafa altışar
ve batı yöne de bir pencere bırakılmıştır. Binanın en
görkemli cephesi güneyid i r. B ur ada Âdem’l e
Havva’nın yaratılışı kabartma olarak bir friz halinde anlatılmıştır. Yine
güney cephedeki kemer
taşı üzerinde, Trabzon’da
257 yıl hüküm süren
Komnenoslar’ın sembolü
olan tek başlı kartal motifi
bulunmaktadır. Trabzon’a
bağlı Meryem Ana( Sümela) Manastırı da gezilmesi gereken tarihi yapıtlardan biridir. Yerli halk
buna Meryem Ana Manastırı olarak ithaf etmektedir veya sadece “Meryemana” demektedir. ” Sümela” kelimesi yerel dilde
kara, siyah ve ya karanlık
anlamına gelmektedir.
Bunun orijinal adı
“Karadağ’ın Bakiresi” anlamına da gelmektedir.
1204-1461 yıllarında Sümela en parlak dönemini
yaşamıştır. Bu dönemde
buraya bir dini merkez
olarak bakılmış. Manastırın ön cephesini oluşturan
boyutları: uzunluğu 40 m,

maktadır. Yerli halkın dilinde Meryemana olarak
anılan yapıtın muhteşemliği ve heybeti daha karşıdan görülmektedir. Lakin
yenileme nedeniyle, manastıra çıkamadık. Bu da
gezimizin bir eksiği sayıldı. Mevsimin yaz olmasına rağmen Sümela vadilerinde bir sonbahar havası yaşanıyordu. Alçaklarda serin bir hava hissediliyordu. Yükseklere doğru
ise sis bulutları hâkimdi
ve zaman içinde bu bulutlar dağılmaktaydı. Bu
manzara karşısında birçoğumuz hatıra fotoğrafı çekindi ve hatta selfie alanlar bile oldu. Eğridereliler
Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin dikkatini çeken, Zonguldak’ın Soğuksu Sırtlarında kanatlarını
yaymış beyaz bir martı
gibi Atatürk’ün Köşkü olur.
Köşk, 19. Yüzyılın başlarında Konstantin Kabayanidis tarafından yazlık
olarak yaptırılmıştır. Köşkün dış cephesinde taş
işçiliği kullanılmış ve bahçesi çam ağaçlarıyla çevrilmiş. Katlarda karo kullanılmış ve tavanlar alçı ile
süslenmiştir. Köşkün giriş
katında oturma, dinlenme,
yemek ve misafir odası
bulunmaktadır. Birinci katta çalışma, yatak, bekleme odası ve toplantı odası yer alır. İkinci katta ise
iki küçük oda var. Atatürk,
Trabzon’a ilk ziyaretini
1924’de, ikinci ziyaretini

de 1930’da gerçekleştirir
Bu arada bu köşkte kalır
ve çok iyi dinlendiğini söyler. Atatürk, 1937 yılında
köşkü yeniden ziyaret
eder ve kendine tahsis
edilen köşkte kalır. Ne tesadüf ki, Atatürk bütün
mal varlığının paylaşımını
burada yapar. Halen burası bir müze olarak kullanılmaktadır. Gezimiz sırasında Trabzon’un Sürmene ilçesinin Kastel köyüne
uğradık. Hacı Yakupoğlu
Memiş Ağa ( 1856) tarafından yaptırılmış olan
Kastel Konağı’nı ziyaret
ettik. Bu konağın esas adı
Memiş Ağa Konağıdır.
Konak Sürmene’nin 4 km
kadar doğusunda, sağda
yol üstünde bulunmaktadır. Konağın saçakları oldukça geniş tutulmuş ve
kartal gibi sanki uçmaya
hazır durumdadır. Konak
çok eskilere dayanan ve
dedeleri hatırlatan bir
yadigârdır. Konağın taş
duvar ları her yerden
epeyce bir yükseltilmiş.
İki katlı kargir evin birinci
katı muntazam ve yontma
taştan işlenmiş. Konağın
kapıları ve pencere parmaklıkları görülmeye değer. Özellikle sofanın tavanı, oda kapıları, selamlığı, döner tavanı bu yörede en gelişmiş ve ince
oyulmuş ağaç işçiliğinin
bir kanıtıdır. Konak devletin koruması altında olup,
iş
adamı
Engin
Kalafatoğlu’na satılmış.
Konağı satın alan iş adamı Kalafatoğlu, daha sonra burasını ilk sahibi olan
Memiş Ağa’nın ailesine
kiralık vermiş. Şu an burada Memiş Ağa Sülalesinin
en küçük torunları olan
Murat Yakupoğlu tarafından işletilmektedir.Bu yeşil kentin görülmeye değer bir başka turistik yeri
de Uzungöl’dür. Gölün
bulunduğu yer biraz düşükte bulunur ve çevresi
yeşil ormanlarla kaplıdır.
Göl, yüksek dağ yamaçlarından düşen kayaların
Haldizen Deresinin önünü
kapatmasıyla oluşmuştur.
Alüvyon set gölü olan
Uzungöl, Doğal Sit Alanı
içinde yer almaktadır. Soğanlı ve Kaçkar
Dağları’nın kesiştiği noktada bulunan Uzungöl
bölgesi bol yağış alır ve
sürekli yemyeşildir. Ormanlarında bozayı, karaca, keçi gibi çeşitli yaban
hayvanlarına rastlanmaktadır. Bu yörenin arazisi
üzerinde 60’a yakın bitki
çeşidi yer almaktadır.
Uzungöl’ün sabah ve akşam gönül doyurucu ve
göz okşayıcıdır. Burada
Şeflerin Yeri Restoranında manzaraları harikulade
alabalık yenildi. Uzungöl,
tam fotoğraf çekimi için

yaratılmış. Çünkü suyun
üzerinde dağdan yansıyan çam ağaçları, gökteki
bulutlar ve güneş ışınları
hep bir arada vals etmektedir. Hatta gölün mavi
sularında yüzen evlerin ve
minarelerin siluetleri göle
başka bir güzellik katmaktadır. Bu nedenden dolayı
insan buradan ayrılmak
istemiyor asla! Sanki dünyanın tüm güzellikleri buraya toplanmış! Geceyi
Trabzon’da Zarha otelinde
geçirdik ve sabahsın erken saatlerde, Rize yönünce yolumuza devam
ettik. Rize en çok yağış
alan illerimizden biridir.
Çayı ve pirinciyle ünlüdür.
Bunun yanında kivi de yetişir. Rize, Anadolu’nun
diğer coğrafi bölgelerinden farklıdır. Dik yamaçlı
vadileri, zirvelere ulaşılabilir dağları, buzul gölleri,
zümrüt yeşili yaylaları,
tarihi kemer köprüleri ve
kaleleri, ayrıca coşkun
akan dereleri vardır. Bu
kent, Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1924 yılında il
olmuştur. Rize’nin toprağı
tarım için oldukça verimlidir. Zira Türkiye’nin çay
üretiminin üçte ikisini bu
ilimiz karşılar. İlde çay
üretimi yaygınlaştıkça, mısır üretimi ve hayvancılık
gerilemiştir. Rize’de arıcılık hızla yayılmaktadır.
İkizdere’nin anzer balı çok
meşhurdur ve kıymetlidir.
Balıkçılık oldukça gelişmiştir. Rize’nin toprağı
tütün üretimi için de çok
elverişlidir. Meyve türlerinden elma, armut, fındık,
mandalina ve kivi yetişir.
İlin 40,000 hektarlık bir
alanı çay üretimine ayrılmaktadır. Yılda ortalama
400,000 ton çay üretilir.
Bu ilimiz, balık üretiminde
O r d u , Tr a b z o n v e
İstanbul’dan sonra dördüncü sırada yer almakta.
Deniz kıyılarında hamsi,
kefal, istavrit, palamut,
kalkan, zargana, mezgit,
lüfer ve levrek gibi kıymetli balıklar bulunmaktadır.
İlde 150,000 hektar orman alanı vardır. Ormanlarda kayın, kızılçam, kestane, kızılağaç, kavak,
aksöğüt, gürgen, meşe,
dişbudak ve çeşitli yabani
meyve ağaçları boy göstermektedir. Rize’de oldukça bakır ve manganez
yatakları vardır. İl çapında
çay işleyen 20 kadar fabrika ve 15’e yakın atölye
faaliyet göstermektedir.

Mümün ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa
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Yasadışı olarak yeraltı zenginlik
kaynaklarının çıkarılması suç sayılacak
Meclis Genel Kurulu
tasarının görüşmelerinin ardından birinci okumada Ceza Kanununda
değişiklikler kabul etti.
Değişikliklere göre ülke
topraklarında yasadışı
olarak yeraltı zenginlik
kaynaklarının çıkarılması kriminalize edilecek.
Buna ilişkin yapılan oylamada 102 milletvekili kabul oyu, 2 milletvekili ret
oyu kullanırken 39 milletvekili ise çekimser kaldı.
Yasa tasarısında imtiyaz
verilmemesi veya imtiyaz
süresi dolması halinde
ülke topraklarında yeraltı
zenginlik kaynakları çıkarma faaliyeti gerçekleştiren kişilere 6 yıla kadar
hapis cezası ve 1000-20
000 leva arası para cezası verilmesi öngörülüyor.
Yasadışı olarak çıkarılan
yeraltı zenginlikleri bulunduran, saklayan, taşıyan,

işleyen veya kamulaştıran
kişilere de ceza uygulanacak. Böyle bir suçun
büyük bir boyutta veya
çok büyük boyutta ve
çok ağır bir olay olması
halinde öngörülen ceza
artacak.
Ceza Kanununda değişiklikler yapılmasıyla

birkaç Avrupa Birliği direktifinin gerekliliklerine
de uyulmuş oluyor. Suçların belirlenmesi ve bilgi
sistemlerine karşı saldırı
suçlarına verilen cezalara
ilişkin asgari kurallar konulması öngörülüyor.
Avro ve diğer kağıt paraların taklit edilmesinin

idari yoldan
kor unmasını
düzenleyen kanunun uygulanmasına yönelik
talimatnameler
hazırlanacak.
Bu yasa tasarısıyla terörizme karşı daha
etkili mücadele
edilmesi iç in
yeni düzenlemeler getiriliyor. Terörizmi
tetikleme ve terörizm tehdidinde bulunmadan
başka terörizmle ilgili faaliyetlerin kapsamı da genişletiliyor.
Hırsızlık suçu, terörizm
amaçlı işlendiği halde nitelikli hırsızlık suçu kapsamına sokulacak.
Yürürlükte olan yasal
düzenlemelere göre korsan saldırısı uçaklara

Libya’dan, Bulgar inşaatçılarına davet
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu 72. Dönem
Oturumlarına katılmak
üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD) New
York şehrinde bulunan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev’in başkanlığındaki Bulgaristan heyetinde
yer alan Dışişleri Bakanı
Ekaterina Zaharieva, Libya ve Kazakistan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerden sonra, “Libya,
Arap Baharı sonrasında
ülkenin yeniden imarı ve
kalkınması için Bulgar
firmalarını davet ediyor,
Kazakistan ise Bulgar
iş dünyası için Merkez
Asya’ya açılan kapı olmak istiyor” dedi.
Dışişleri Bakanlığından
verilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Ekaterina
Zaharieva’nın BM Genel
Kurulu 72. Dönem Oturumları kapsamında New
York’ta Tunus Dışişleri
Bakanı ile de görüşme
gerçekleştirdi.
Zaharieva ile görüşmesi sırasında Kazakistan
Dışişleri Bakanı Kayrat
Abrahmanov, “Bulgar
firmaları, Kazakistan’ı
500 milyon kişilik bölgeyi
kapsayan Merkez Asya
pazarına girmek için giriş
kapısı olarak kullanabilir”
dedi. Abrahmanov, ilk
defa ziyaret ettiği yabancı
ülkenin Bulgaristan olduğunu söyledi. Kazakistan
Dışişleri Bakanı’nın 1984

yılında bir üniversite değişim programı kapsamında Vılçedrım kasabasını
ziyaret ettiği anlaşıldı.
A b r a h m a n o v,
Bulgaristan’ın Sovyetler
Birliği döneminde sahip
olduğu kaliteli sebze ihracatçısı ve makine üreticisi bir ülke imajını kullanabileceğini ileri sürdü.

Zaharieva, “Hala kaliteli
sebze üretiyoruz, her bir
dördüncü araba parçası
ise bizde üretiliyor” dedi.
Kazakistan’ın Astana'da
kurulan EXPO 2017 Fuarı kompleksini yüksek
teknolojilerin ve start-up
şirketlerin geliştirilmesi
için kullanılması planlarından dolayı Bakan Zaharieva, Bulgaristan’ın
bilişim sektörünün teşviki konusunda sahip olduğu deneyimi Kazakistan
ile paylaşmasını önerdi.
Aynı anda Başbakan
Yardımcısı olan Zaharieva, “Kişi başına en çok

sayıda BT uzmanı düşen
Avrupa’da birinci ülkeyiz”
diye kaydetti.
Tunus Dışişleri Bakanı Khmayes Jhinwai ile
yaptığı görüşmede Zaharieva, “Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,
Arap Baharı sonrasında
Tunus’u ziyaret eden ilk
Avrupa lideridir. Avrupa

Birliği’nin (AB) komşuları
ile ilişkileri, Bulgaristan’ın
AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında da bizim önceliğimiz olmaya
devam edecek” dedi.
Zaharieva, Bulgar turistlerinin Tunus’u tatil destinasyonu olarak
çok beğendiklerini ve
ülkenin yeniden imarının ve kalkınmasının
Bulgaristan’dan ziyaretleri arttıracağını kaydetti.
“AB, Tunus’un önceliği
ve ticaretimizin yüzde
80’lik payını bu birliğe
üye ülkelerle yapılan ticaret oluşturuyor” diyen

Bakan Jhinwai, hükümetinin reformlar konusunda
kaydettiği ilerlemeyi tanıtmak amacıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı
üstlenmeden önce ülkemizi ziyaret etmeyi arzu
ettiğini ifade etti.
Libya Dışişleri Bakanı
Muhammed Taha Ciela
ile görüşmesinde Zaharieva, “BM Genel Sekreteri
Libya Özel Elçisi Gassan
Salame’nin çabalarını
ve onun siyasi istikrar
ve reformlara ilişkin yol
haritasını destekliyoruz”
diye kaydetti. Zaharieva,
“Birçok vatandaşımız sizin ülkenizde çalıştı. İlişkilerimizi ve ekonomik temaslarımızı canlandırma
zamanı geldi” dedi.
Muhammed Taha Ciela, fırsatı kullanarak,
Bulgar inşaat firmalarını
devrimden sonra ülkenin
yeniden imar edilmesi ve
kalkınmasına iştirak etmeye davet etti. Bulgar
inşaatçılarının ülkesinde
inşaat ve montaj işlerini
kaliteli bir şekilde rekabetçi fiyata yerine getiren
inşaatçılar olarak bilindiklerini söyledi.
Zaharieva, Libya’nın
Bulgaristan üniversitelerinde genç uzmanlarının
eğitim görmesi fırsatından faydalanabileceğini ve ülkemizin tekrar
Tripoli’de büyükelçilik açmak istediğini dile getirdi.
Kırcaali Haber

yönelik yapıldığı halde
suç olarak kabul ediliyor,
fakat gemiye yönelik düzenleme mevcut değil.
Bu bağlamda gemiye
yönelik yapılan korsan
saldırıların da suç kabul
edilmesi öneriliyor. Böylece açık denizde veya
uluslararası sularda özel

bir gemi mürettebatı tarafından kişisel amaçla
başka bir gemiye, mürettebatına veya mülkiyetine karşı yapılan her
bir şiddet, alıkoyma veya
hırsızlık eyleminin deniz
korsanlığı olarak cezalandırılması öngörülüyor.
Kırcaali Haber

Belediye Şirketi ile Üniversite
arasında işbirliği sözleşmesi

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in huzurunda belediyeye bağlı, Temizlik ve Yeşillendirme
Şirketi (OÇB) ve Gabrovo Teknik Üniversitesi arasında
işbirliği sözleşmesi imzalandı. Belgeyi OÇB Belediye
Şirketi Müdürü Müh. Raid İdriz ve Gabrovo Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rayço İlariyonov imzaladılar.
Prof. Dr. İlariyonov, “Üniversitenin tarihinde bir belediyenin desteğiyle somut bir ortak olarak bir belediye
şirketiyle bu tür sözleşme ilk defa imzalanıyor” diye
vurguladı. Üniversite Rektörü, “ Şimdiye kadar yüksek
okul bir sürü partnerlik sözleşmesi imzaladı, ancak onların hepsi reel sektörde faaliyet gösteren firmalarla
yapılan sözleşmelerdir. Ortak çalışmalarımız her iki
tarafın olumlu sonuçlar almasını sağlayacağına inanıyorum” dedi.
İşbirliği sözleşmesinin süresi üç yıl ve Kırcaali OÇB
Şirketi ve Gabrovo Teknik Üniversitesi arasında bilimsel araştırma faaliyetleriyle ilgili ilişkileri düzenliyor.
Ortak faaliyetler, bilimsel araştırmalar yapılmasına ve
bilimsel olarak uygulanan ürünler üretilmesine, ortak
bilimsel araştırma projelerine yönelik çalışmalara, ya-

pılan araştırmalardan alınan sonuçlara ilişkin eğitimlere ve bilimsel araştırmalara ilişkin sözleşmelere iştirak
edilmesine yönelik olacaktır.
Ortaklar tarafından ortak faaliyetler gerçekleştirilmesine yönelik ilk adım artık atıldı.
Gabrovo Teknik Üniversitesi, Kırcaali Belediye Şirketi OÇB ile ortaklaşa olarak Yenilikler ve Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Programı BG16RFOP002-1:
İşletmelere Yenilikler Getirilmesine Destek Prosedürü Öncelikli Ekseni 1: Teknolojik Gelişme ve Yenilikler
Yatırım Önceliği 1.1: Teknolojik Gelişme ve Yenilikler
kapsamında bir projeye hibe desteği verilmesi üzere
başvuru yaptı. Böylece ilk defa bir belediye şirketi ile
üniversite tarafından ortak bir proje gerçekleştirilecek.
Projenin temel amacı, LED ampullerinin uyarlanabilir kontrolüne sahip akıllı sokak aydınlatmasına ilişkin
yenilikçi sistem geliştirilmesi ve il merkezi Kırcaali’de
Trakya Bulvarı ve San Stefano sokağının bir kesimi
olan iki sokakta pilot uygulama olarak gerçek bir kullanma ortamında sistem prototipi oluşturulması ve test
edilmesidir.
Bu projeden elde edilen sonuçlar teknik bilimler alanında kaydedilen en yeni ve çağdaş teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesiyle Bulgar belediyelerinin sokak
aydınlatmalarının sahibi olarak yenilikçi kapasitesinin
ve rekabet edebilirliğinin arttırılmasının temelini oluşturacaktır.
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Üst düzey devlet adamlarının ölçüsüz sözleri
ülkedeki Müslümanlar’da öfke uyandırıyor
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası, 2 Ekim
2017 tarihinde Smolyan
(Paşmaklı) şehrinde oturum gerçekleştirdi. Böyle
bir oturum ilk defa yapıldı. Smolyan, Filibe, Blagoevgrad (Yukarıcuma),
Pazarcık ve Stara Zagora
(Eski Zağra) bölge müftülüklerine bağlı bölge İslam
şuraları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak bir oturumdu.
Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat S. Ahmet, oturumu ülkede Müslüman
cemaatinin yararına etkin
bir faaliyet yürütülmesi
için Başmüftülük birimlerinin faaliyetinin ve ekip
çalışmasının senkronize
edilmesine yönelik ileriye doğru atılmış yeni bir
adım olarak niteledi.
Oturum açılışında selamlama konuşması yapan Başmüftü Mustafa
Hacı ve Smolyan Bölge
Müftüsü Necmi Dıbov da
bu ortak oturumun önemini ve Başmüftülük sistemini oluşturan birimlerin
kaynaşması için oynadığı
rolü belirttiler.
Oturumda ele alınan temel konular bölge İslam

şuralarının faaliyeti ve üç
ay önce gerçekleştirilen
İslami Eğitime Destek
Kampanyası’ndan alınan
sonuçların analiziydi. Katılımcılar, bölge İslam şuralarının bölgelere yönelik
dini faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesinde
daha büyük sorumluluk
alması ve müftülüklerle
Müslüman nüfus arasında
köprü kurması gerektiği
görüşünde birleştiler.
Başmüftülük Eğitim Bölümü kampanyaya ilişkin

rapor tanıttı. Rapora göre
bu yıl daha yüksek gelirler elde edildi. 2016 yılında yapılan kampanyada
120 bin leva, bu yılkinde
ise 280 bini aşkın leva
toplandı. Bu para belirli
çevrelerde hoşnutsuzluk yaratmak istenilen ve
Başmüftülüğün mali durumunun kötü olduğu bir
zamanda İslami eğitimi
yararına Müslüman cemaati tarafından verilen
güçlü bir destektir. Oturumun katılımcıları tüm

Sofya’da Amerikan Ticaret Odası Bulgaristan
Temsilciliği tarafından
organize edilen “Dijital
Dönüşümün Başında
Avrupa: Bulgaristan’ın
2018 Yılı Avrupa Birli-

hakkında yeterince bilgi
sahibi değiliz” diye kaydetti.
Donçev, “Sanayi 4.0,
Yönetim 3.0 ve Eğitim
2.0 ile yeni sorunları çözme hedefi gerçekçi değil.

hızlı internet sunan ülkelerden biri olduğumuzu
hatırlatarak, “Bu internet
bağlantısı Batı Balkan ülkelerine de açık olmalıdır.
Bölgede roaming ücretlerinin kaldırılması için
çalışacağız” dedi. İkinci
önceliğin ortak bir dijital
pazar ve siber güvenlik
stratejisi oluşturulması
olduğunu söyledi. Veri
akışına dayalı ekonominin üçüncü öncelik olduğunu kaydeden Pavlova,
daha geniş anlamda öncelik olarak Ortak Avrupa
E-yönetim Eylem Planı’nı
belirtti.
Görüntülü görüşme ile
konferansa katılan Dijital Ekonomi ve Dijital
Toplumdan Sorumlu AB
Komiseri Mariya Gabriel,
AB ülkeleri arasında dijital bağlantı olması gerektiğini kaydetti.
Gabriel’in ifadelerine
göre dijital ekonominin
büyümesi Avrupa’nın
dünyadaki süper bilgisayardan birine sahip
olmasını gerektiriyor. AB
Komiseri, siber saldırılara karşı önlem alınması
ihtiyacına vurgu yaptı.

Dijital dönüşüm konferansı yapıldı

ği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığı” konulu konferans yapıldı. Konferansın açılışında konuşan
Başbakan Yardımcısı
Tomislav Donçev, “Yeni
bir toplum söz konusudur. Hala karşılaşacağımız tüm zorluklardan
haberdar değiliz. Ancak
bazı süreçler ve eğilimler
hakkında bilgi sahibiyiz.
Yeni dijital çağın getirdiği toplumsal tehlikeler ve
iş dünyası için tehlikeler

Dijital ortam açısından
marjinalize olmuş kişileri ne yapacağız. Analog
çağda yetişen politikacılarla dijital ekonomi programı geliştirilemez” dedi.
Bulgar istan’ın 2018
Yılı AB Konseyi Dönem
Başkanlığından Sorumlu Bakan Lilyana Pavlova, başkanlık sırasında
sayısal dönüşümler alanında üç öncelik belirledi. Onlardan biri internet
bağlantısıdır. Pavlova,

bağışçılara şükranlarını
ifade ettiler ve kampanyadan elde edilen tüm gelirlerin stotinkasına varıncaya kadar Başmüftülüğün
gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi

için harcanacağını ve şeffaf olarak raporlanacağını
kaydettiler.
İslami eğitim için bu iyi
haberle birlikte oturumda toplumun güvenliği ve
huzuru konusunda sorumluluk taşıyan, fakat iyi
düşünülmemiş sözleriyle
tam aksini yapan üst düzey devlet kademelerinde
görevlilerin sözleri de ele
alındı. Katılımcılar, henüz
gün yüzüne çıkmamış
Dinler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili
üst düzey siyasetçilerin
ölçüsüz sözlerine karşı
kızgınlığını ifade ettiler.
Bulgaristan’da Müslüman
cemaatinin temsilcileri
Yüksek İslam Enstitüsünün geliştirilmesi, Başmüftülüğün mali durumunun güçlendirilmesi
ve bazı siyasetçilerin ve
analistlerin zor anlayabildiği veya hiç anlamadığı

dindarlık ile radikalleşme
arasında ayrım yaparak radikalleşmeye karşı
tedbir alınmasına yönelik
tüm fikirleri destekliyor.
Bu konular Başmüftülük
yönetimi tarafından çok
kez ortaya konuldu. Fakat “o zamanın” bazı uygulamalarını anımsatan
eğitim özgürlüğünün sınırlandırılması ve sadakat
testleriyle demokrasi ve
insan haklarının çiğnenmesini andıran sözler ve
hareketler, Avrupa Birliği
(AB) üyesi bir ülke gerçeklerinden uzak ve Müslümanlarda öfke yaratıyor.
Bu yüzden sadece lafta
değil, hareketleriyle vatana sadakatini ispatlamış
Başmüftülük yönetimi, ülkede Müslümanların haklarını demokratik yollarla
savunmak için elinden
geleni esirgemeyecektir.
Kırcaali Haber

Eğitim yapılarının yenilenmesi için
14 milyon levalık proje imzalandı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, düzenlenen brifingde yeni
projeler hakkında bilgi
verdi. Belediye Başkanı,
maliyeti 14 milyon levaya
yakın olan “Kırcaali Şeh-

bu öncelik kamuoyunda
bir dizi tartışmalar sonucunda belirlendi” diye
vurguladı.
Proje faaliyetleri olarak
beş okul ve bir anaokulu
binalarının onarımı ya-

rinde Eğitim Yapılarının
Yenilenmesi ve Yeniden
İnşa Edilmesi " adlı proje
sözleşmesi imzaladığını
bildirdi.
Belediye Başkanı’nın
verdiği bilgiye göre 20142020 Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programı çerçevesinde finanse
edilen projenin süresi 24
ay. Müh. Azis’in ifadelerine göre bu proje son 50
yıl içinde eğitim alanında
ilçede gerçekleştirilen en
kapsamlı projedir. Belediye Başkanı, “Belediye yönetiminin eğitimi öncelik
olarak belirlemesi tek taraflı alınan bir karar değil,

pılması ve ekipmanlarla
donatılması öngörülüyor.
Söz konusu okullar 3 318
343 leva ayrılan Petko R.
Slaveykov Lisesi, 2 442
853 leva ayrılan Otets
Paisiy Lisesi, genel tamirat ve enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik faaliyetler için 4 126 097
leva ayrılan aynı binanın
bünyesindeki Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi
ve Sveti Kiril ve Metodius
Lisesi ve 1 663 495 leva
ayrılan Peyo K. Yavorov
Lisesidir. Mir Anaokulu
binasının restorasyonu
için 1 425 000 leva öngö-

rülüyor.
Müh. Hasan Azis, belediyenin Avrupa Birliği
(AB) tarafından finanse
edilen operasyonel programlara hibe desteği için
başvuruda bulunduğu
projelerin bir kısmının 10 yıl öncesinde hazırlandığını
vurguladı. Mir Anaokulu binasının restorasyonuna ilişkin
projeyi buna dair
örnek verdi. “Geçen zaman zarfında proje sözleşmesi imzalanıncaya
kadar finans kaynağı aradık. Demek
ki, Kırcaali’de iyi bir
şey olursa, bu belediye yönetiminin çabaları sayesinde olan bir
şeydir” diye altını çizdi.
Proje 2014-2020 Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi Entegre Planı'nı
geliştirmeye yönelik Kırcaali Belediyesi Yatırım
Programı’nın bir parçasıdır. Belediye Başkanı, “Projeyi gerçekleştirmekle çocuklarımızın
eğitim gördüğü ortam
iyileştirilecek ve bir kez
daha eğitimin Kırcaali
Belediyesinin faaliyetinde temel önceliklerden
biri olduğunu göstermiş
olacağız” diye vurguladı.
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Bulgaristan’da dörtlü Balkan zirvesi
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev
sahipliğinde Varna Evksinograd Rezidansı’nda
Yunanistan ve Romanya Başbakanları Alexis
Tsipras ve Mihai Tudose
ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç’in
katılımları ile dörtlü zirve
gerçekleşti. Dörtlü Balkan
Zirvesi’nden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Borisov,
“Balkanlarda hiç birimizin
büyük olmayıp, hepimizin
eşit olması konusunda
anlaştık. Bu bölgede barış ve refah olması lazım”
dedi.
Dörtlü
Balkan
Zirvesi’nden önce Bulgaristan ve Romanya
hükümetleri Evksinograd
Rezidansı’nda ortak oturum gerçekleştirdi.
Bulgaristan Başbakanı,
1 Ocak 2018 tarihinde
başlayacak Bulgaristan’ın
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının önemini belir tti. Borisov,
“Bizim pozisyonumuz şu
ki, bizim bölgeyi düşünmemesi için, sorun oluşturmamamız için AB’ye
yardımcı olmak istiyoruz.
Yaşadığımız kayıplardan
uzlaşma yolunu aramayı öğrendik. Böylece bu

bölgede barış isteyen ve
bunun önündeki engelleri geride bırakarak refah
kuran sorumluluk sahibi
siyasetçilerin var olduğu
sinyalini veriyoruz” dedi.
Borisov, Sırbistan’ın AB
üyesi olmasının doğal birşey olduğunu düşünüyor.
Borisov’un ifadelerine
göre aramızda AB üyesi
olmayan bir ülke olamaz.
Borisov, “Bu yüzden
Sırbistan’ın AB’ye katılma
sürecinin hızlandırılması
için çalışıyoruz. Bunun
olması Balkanlarda ve
dünyada güvenliğin yararına olacaktır” diye kesin

bir tonla konuştu.
Vuçiç, İspanya’nın özerk
bölgesi Katalonya’nın bağımsızlığı için yapılan referandumla ilgili konuştu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı
İspanya’nın özerk bölgesi
ve Kosovo konusunda çifte standart uygulamasından dolayı AB’yi eleştirdi.
Vuçiç, “Sırplar, neden bu
çifte standartlara kurban
olduklarını soruyorlar”
dedi.
Daha önce Borisov ile
birlikte Bulgaristan ile
Ro m anya a r asın dak i
Kaynarca –Lipnitsa Sınır
Kapısı’nın resmi açılı-

şını gerçekleştiren Romanya Başbakanı Mihai
Tudose, “Bulgaristan ve
Romanya’nın Sırbistan
ile Yunanistan’la olan işbirliğini genişlettik” diye
kaydetti.
Tudose, “Bizler Yunanistan ile komşu değiliz,
ancak bu ülkeyle ortağız
ve onu kendimize yakın
hissediyoruz. HepimiziBalkanların bir parçasıyız,
ekonomik ve stratejik çıkarımız aynı. Sırbistan’ın
AB’ye katılması bizim çıkarımıza olacak” dedi.
Romanya Başbakanı da
Sırbistan ve Bulgaristan

yorum” diye kaydetti.
Kaynarca –Lipnitsa Sınır
Kapısı açılış töreninde iki
ülke Dışişleri Bakanları
Carmen Dan ve Valentin

layı uzun zaman hizmete
açılamadı.
Sınır kapısının açılması
daha 2003 yılında Simeon Koburgotski hükümeti

şında olduğu teknokratlar
hükümeti sırasında sınır
kapısının saat 8.00-20.00
arasında hizmete açık olması ve ağır taşıt trafiğinin yasaklanarak, 3,5
ton altı otomobillerin
geçişine izin verilmesi
konusunda anlaşıldı.
2007 yılından itibaren Bulgaristan ve
Romanya arasında
hükümetler düzeyinde
sınır geçişlerinin ortak
kontrolü için imzalanan
sözleşme geçerlidir.
Sözleşme ve Schengen Sınır Kodeksi
gereğince karayolu
sınır kapısı Romanya
tarafında inşa edildi. Sınır kontrol noktası tesislerinin ise
hem Romanya’nın, hem
Bulgaristan’ın sınır polis
merkezlerinde kurulması
öngörülüyor.
Açılış töreninden sonra
Borisov ve Romen mevkidaşı Tudose, Varna Evksinograd Rezidansı’nda iki
hükümetin ortak oturumunu gerçekleştirdiler.
Kırcaali Haber

Kaynarca-Lipnitsa Sınır
Kapısı hizmete açıldı
Başbakan Boyko Borisov ve Romen mevkidaşı
Mihai Tudose, Bulgaristan
ile Romanya sınırına kurulan Kaynarca –Lipnitsa
Sınır Kapısı’nın resmi açılışını yaptılar.
Sınır kapısı, Romanya
tarafından yönetilen Romanya - Bulgaristan Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında 6 milyon avroluk finansman sağlanan
bir projeyle kuruldu.
Mihai Tudose, “Bu sembolik bir açılış-bugünkü
gün karşılıklı bağlanmanın ve iki ülke hükümetlerinin ortak çabalarını
işaret eder” dedi.
Romanya Başbakanı’nın
ifadelerine göre yeni sınır
kapısının açılışı iki ülkenin
ortak güvenliği için yerel,
bölgesel, enerji bağlantısı
anlamına gelen her şeyi
tetikleme çabalarının sonucunda mümkün oldu.
Romanya Başbakanı,
“Bulgaristan Başbakanı
ile birlikte iki ülkenin ortak
geleceği açısından değeri
olacak bir güne başlamamızdan dolayı gurur duyu-

Radev de yer aldı.
Bulgaristan tarafından
ülkemizin Romanya’da
ilçe merkezi Lipnitsa
ile bağlantı kurduğu 17
km’lik bir karayolu inşa
edildi. Bulgaristan’ın inşa
ettiği yol iki şeritliyken
Romanya’nın inşa ettiği
yol dört şeritli ve yolların
genişliğindeki farktan do-

tarafından öngörülüyordu. O zamanki hükümet
Romanya ile ilçe merkezi Kaynarca ve Dobriç’in
(Hacıoğlupazarcık) Kruşari İlçesi’nin Severnyak
köyü yakınlarında iki yeni
sınır kapısı açılması konusunda anlaştı.
2017 yılının Mart ayında
Ognyan Gerdjikov’un ba-

ve Bulgaristan ve Romanya arasındaki gaz bağlantılarının önemini belirtti.
Tudose,”Başka ülkelerle
ilişkilerimizde hepimiz
aynı politikayı uygulamalıyız ve tek bir enerji kaynak tedarikçisine bağımlı
olmayı önlemeliyiz” diye
uyardı. Tudose’un ifadelerine göre zaman kaybetmeyip, başka ülkelere
karşı olmayan ortak ulaştırma ve enerji projelerini
gerçekleştirmeliyiz.
Yunanistan Başbakanı
Alexis Tsipras, “Bu dört
ülke olarak bölgenin gelişiminde önemli rol oynayabiliriz” diye konuştu.
Tsipras, Bulgaristan’ın
AB Dönem Başkanlığı
sırasında Batı Balkanlar
Zirvesi düzenlemesi gi-

rişimini tebrik etti. Yunanistan Başbakanı, dört
ülkenin enerji, ulaştırma
alanlarında ve güvenlik
alanında kriz yönetimi konusunda yapacağı işbirliğine odaklandı. Tsipras,
“Konuştuğumuz bu dev
projeleri gerçekleştirebilirsek, bu perspektifimizi
değiştirecek ve bölgemizin gelişmesine yeni bir
ivme kazandıracak” diye
sözlerine ekledi.
Ortak basın toplantısının
sonunda Boyko Borisov,
Varna’daki Dörtlü Balkan
Zirvesi’nin yeni bir Vişegrad Dörtlüsü’nün başlangıcı olmadığının altını çizdi. Gelecek Dörtlü Balkan
Zirvesi Belgrad şehrinde
yapılacak.
Kırcaali Haber

On yaşındaki Sidelya
Mutlu’nun büyük başarısı
Ardino (Eğridere) Yunak 2005 Masa Tenisi
Kulübü’nün genç yarışmacıları, Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasında düzenlenen 12 Yaş Altı Güney Bulgaristan Genç Olimpiyat Yarışmacısı Ulusal Turnuvası’nın
birinci ön eleme turunda mükemmel performans sergilediler.
Minik kızlar kategorisinde 10 yaşındaki yetenekli
Sidelya Mutlu, kesin olarak turnuvanın birincisi oldu.
Final karşılaşmasında Sidelya, Pernik Metalik Kulübü
yarışmacısı Veronika Kehayova’yı 3:0 skorla yendi.
Sofya’dan katılan Kalina Tepaviçarova ise üçüncü oldu.
Minik erkekler kategorisinde Steven Adev, üçüncülüğü elde etti. Üçüncülük için oynanan maçta Adev, 3:0
skorla Burgaz’ı temsil eden yarışmacıyı yendi. Dup-

nitsa kasabasından Stefan Dimitrov, minik erkeklerde
birinci oldu.
Rumen Surçev de iyi bir performans sergiledi ve 12
Yaş Altı Güney Bulgaristan Genç Olimpiyat Yarışmacısı Ulusal Turnuvası’nın ikinci ön eleme turuna katılma
hakkı kazandı.
Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü antrenörü Beyhan
Emin, “Bu defa Ardino takımı adına altını Sidelya Mutlu
kazandı. Oldukça iyi bir turnuva oldu. İki yıl üst üste
bizim bir yarışmacımızın Güney Bulgaristan’da şampiyon olmasına seviniyorum. Berrin Hayrula, Daniela
Surçeva, Seçil Feyzulova ve Arda Cebeci’nin, yani tüm
yarışmacıların sergilediği performanstan memnunum.
Birkaç yıl sonra onların da elde edeceği başarılarına
sevineceğimizden eminim” diye ifade etti.
Turnuvada ülke çapından 12 kulüpten 100’ün üzerinde yarışmacı mücadele etti. Momçilgrad Belediye
Başkanı Sunay Hasan, Bulgaristan Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mihail Froloşki ve Momçilgrad Fahri
Vatandaşı ve ünlü antrenör Hasan Hoca dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalya ödülleri sundular.
Güney Bulgaristan’da masa tenisinde en iyi 14 yarışmacı, Varna şehrinde düzenlenen 12 Yaş Altı Güney Bulgaristan Genç Olimpiyat Yarışmacısı Ulusal
Turnuvası’nın finaline katılacak.
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Başbakan Yardımcısı Donçev:
Memurların bir kısmı işten çıkartılacak
Sofya’da “Merkezi İdarenin Örgütlenmesi ve
Faaliyetinde Hizmetlerin
Paylaşımı İlkesi Getirilmesi” adlı projenin tanıtım
konferansı düzenlendi.
Proje tanıtım konferansında Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ve
Dünya Bankası Bulgaristan Daimi Temsilcisi
Tony Thompson yer aldı.
Proje, Avrupa Birliği (AB)
tarafından finanse edilen
İyi Yönetim Operasyonel
Programı çerçevesinde
gerçekleştiriliyor.
Tanıtım konferansında
konuşan Başbakan Yardımcısı Donçev, “Memurların bir kısmı gereksiz
hale gelecekler. Bakanlıklarda aynı görevlerde
bulunan devlet memurları
görevden alınacak” diye
açıkladı.
Donçev, “Bu memurlar,
yeniden eğitilecek, başka pozisyonlara atanacak
veya görevden alınacaklar. Bakanlıklardaki ortak

Yardımcısı, vatandaşın
kurumlar arasında kurye
haline gelmemesi gerektiğini belirtti.
Donçev’in ifadelerine
göre Bulgaristan, gelişmiş
ülkelerin sahip olduğu deneyimden faydalanmaya
çalışacak.
Örneğin, daha önümüzdeki yıldan itibaren muhasebe alanında merkezi
hizmet birimi olacak. Şu
anda kamu siparişleri
merkezi birim tarafından
veriliyor. Hizmetlerin paylaşımına yönelik modeller
de birkaç tanedir.

birimler ve diğer devlet
kurumları tarafından gerçekleştirilebilen faaliyetler
muhasebe, kamu ihale
yönetimi, denetim, insan
kaynakları yönetimi, bilgi
teknolojileri, arşivler ve
başka faaliyetlerdir” diye
izah etti.

Hükümet, değişiklikler konusunda Dünya
Bankası ile birlikte çalışıyor. Dünya Bankası,
Bulgaristan’ın Avrupa ülkelerinden başka Amerika
Birleşik Devletleri (ABD),
Kanada ve Yeni Zelanda
gibi ülkelerin deneyimin-

den faydalanmasını öneriyor.
Nihai amaç, vatandaşlara verilen hizmetler için
daha düşük giderler yapılmasıdır.
“En üstün amaç vatandaşa hizmet edilmesidir”
diye kaydeden Başbakan

Slavi Trifonov, dürüst siyasetçiler arıyor
Şovmen Slavi Trifonov,
basına gönderdiği bir açık
mektupla Bulgaristan’ın
geleceğini değiştirmek
isteyen eğitimli uzmanların kendilerini kamuoyuna
tanıtmaları çağrısında bulundu.
Slavi’nin mek tubun da şu ifadeler yer aldı:
“Bulgaristan’da ve dünyanın değişik yerlerinde
bulunan siz Saygıdeğer
Vatandaşlar, Bulgaristan’ı
yaşamak için harika ve
tercih edilen bir yer haline
getirecek benzeri görülmemiş bir değişim sürecine iştirak etmek için tarihi
bir fırsata sahipsiniz”.
Kendi alanınızda iyi bir
profesyonelseniz, eğitim
sahibi iseniz ve kimseye
bağımlı olmadan gerçekten ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, kendinizi gösterin! ”diye çağrıda bulundu.
Şovmenin çağrısı, ülkeyi
27 yıllık bataklıktan kurtaracak kişiler aramaya
başladığını beyan ettiği
partileşmek için siyasi girişim başlattığı açık mektubu doğrultusundadır.
Bilindiği gibi, geçen yıl
Slavi Trifonov’un ekibinin
girişimiyle ülkede siyasal
sistemin değişimine ilişkin
referandum düzenlenmesi
için imza kampanyası gerçekleştirildi. Referandumda hazırlanan soruların bir
kısmının yöneltilmesine

Donçev, “Gereksiz hale
gelecek memurların bir
kısmı yeniden eğitim görecek ve muhtemelen
başka birimlere yönlendirilecekler” dedi. Fakat
Başbakan Yardımcısı,
hala devlet memurlarının
kaç oranda azaltılacağını
bilmiyor.
Dünya Bankası Bulgaristan Daimi Temsilcisi Tony
Thompson, Bulgaristan’ın
Avrupa ülkelerinden başka ABD, Kanada ve Yeni
Zelanda gibi ülkelerin deneyiminden faydalanmasını önerdi.
Kırcaali Haber

Haskovo-Dimitrovgrad yolunun
onarımı yaklaşık 3 ay sürecek
Haskovo (Hasköy)-Dimitrovgrad (Kayacık) şehirleri
arasındaki I-5 karayolunda onarım çalışmaları başladı.
İnşaat çalışmaları sırasında yol iki yönde tek şerit halinde trafiğe açık kalacak. Onarım, Haskovo’nun Kuzey
Sanayi Bölgesi’nden Dimitrovgrad’a uzanan kesimde
yapılacak.
Birinci derece yolun 10 km’lik kesiminde asfaltın
yenilenmesinin yanı sıra yatay işaretleme yöntemi ile
yeni bir işaretleme sistemi uygulanması ve hız kesiciler tesis edilmesi öngörülüyor. Bundan başka drenaj
sistemi iyileştirilecek ve dikey sinyalizasyon sisteminin
bir bölümü yenilecek.
Her iki şeritte de onarım yapılacağı için ilk önce
Dimitrovgrad’a gidiş yönündeki şeritte çalışmalar yapılacak. Onarımı tamamlanınca trafik akımı bu şeride
yönlendirilecek ve Haskovo’ya gidiş yönündeki şeritte
çalışmalara başlanılacak.
Hava koşulları elverişli olduğu takdirde onarım çalışmalarının 18 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor.
Yol Altyapısı Ajansı tarafından tüm sürücülerin araçları dikkatli sürmeleri, trafik kurallarına ve işaretlerine
uymaları ve hız sınırını aşmamaları çağrısı yapıldı.

Isı yalıtım programına
bir yıl ara verilecek

rağmen Rumen Radev’in
Cumhurbaşkanlığı seçildiği Cumhurbaşkan seçimleriyle birlikte ulusal
referandum da yapıldı.
Radev’in seçimleri kazanmasından dolayı Başbakan Boyko Borisov’un
ikinci hükümeti görevden
istifa etti ve böylece referandum sorularının Mecliste görüşülmesi uzun
zaman aldı.
Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) kararına göre
Meclisin referandum sorularını onaylama zorunluluğu yok, ancak referandum
katılım oranı soruların
Mecliste görüşülmesi için
yeterli seviyede yüksektir.
Ancak ne önceki Meclis,
bu konuda aktiflik göster-

di, ne de şimdiki gösteriyor.
Slavi Trifonov, referandum sonuçlarına itiraz
etse de, Yüksek Temyiz
Mahkemesi itirazı ret etti.
Şovmen, bu karara öfke
dolu bir mektupla karşılık
verdi.
Slavi Trifonov, Meclis
binası önünde günlerce
protesto gösterisi yaptı ve
milletvekillerin görevlerini yerini getirmesini ısrar
etti. İkinci hükümeti istifa
ettiği gün GERB Genel
Başkanı Boyko Borisov,
genel olarak partisinin
ülkede siyasal sistemin
değişimine yönelik fikirleri desteklememesine
rağmen girişimi üstleneceğini ve halkın iradesini

yerine getireceğini söylemişti.
Slavi Trifonov, siyasi
girişimine iştirak etmek
isteyen şahısların kendileri hakkında detaylı
bilgi verdikleri yazıyı ve
iletişim bilgilerini slavi@
referendumbg.com elektronik posta adresine göndermelerini rica ediyor.
Slavi mektubunu şu
ifadelerle sonlandırıyor:
“Cumhuriyet kelimesi
Latince'de “res publica”
sözcüğünden gelmektedir ve “ortak çalışmalar”
demek. Çünkü siyaset
pis iş değil, siyasetle
uğraşan pis insanlardan
dolayı pis iş haline geldi”.
Kırcaali Haber

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay
Nankov, “Toplu Konutlarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Ulusal Program çerçevesinde apartman binalarında ısı yalıtımı yapılmasına 2018 yılında
olmak üzere bir yıl ara verilecek” diye bildirdi. Bakan,
önümüzdeki yıl program çerçevesinde başlatılan projelere devam edileceğini ve muhtemelen programın
devlet bütçesinden yeniden finanse edilmesinin 2019
yılında talep edileceğini söyledi.
Nankov, “Maliye Bakanlığının mali yıl sonuçlarına bakacağız, fakat ısı yalıtımı uygulamaları yapılmasına
ilişkin başvurular onaylanan ve finansman sağlanması için Bulgaristan Kalkınma Bankası ile sözleşme
imzalanan apartmanlarda enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin inşaat ve montaj işlerini 2018 ve 2019
yıllarında zor tamamlayacağız. Sadece mensubu
olduğum Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisi tarafından değil koalisyon
hükümetinde yer alan diğer siyasi partiler tarafından
da siyasi bir karar alınmadan 2018 yılı devlet bütçesinden ne kadar kaynak ayrılacağını söylemem zor.
En az daha 700 apartmanda ısı yalıtımı uygulamaları
yapmamız gerektiğini daha önce söylemiştim” diye
ifade etti.

18 Ekim 2017

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Kırcaali Belediyesi’nin borcu 15 milyon leva
Kırcaali Belediyesi 2016
Yılı Bütçe Gerçekleşme
Raporu’nun tanıtımı yapıldı. Kırcaali Belediye
Meclis Başkanı Raif Mustafa, “Kırcaali Belediyesinin vadesi uzatılmış 15
milyon leva borcu var, bu
miktarın 14 781 000 levalık kısmı yerel faaliyetler,
kalan kısmı ise devlet
faaliyetleri için harcandı.
Belediyenin ödenme miş borç miktarı 9 238
000 leva, projelere katkı
payı ödenmesi için Flag
Fonu’ndan çekilen krediler de bu miktara dahildir”
diye bildirdi.
Belediye Meclis Başkanı, 2016 yılı Kırcaali Belediyesi Tahmini Bütçesi
47 470 000 leva olmasına
rağmen bütçe güncellemeleri sonucunda 55 400
000 levaya ulaştığını belirtti.
Biznesinkubator salonunu dolduran katılımcılar
arasında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, Belediye Başkan
Yardımcıları Müh. Katya
Mitovska ve Veselina Tihomirova, Belediye Mec-

lis Başkan Yardımcıları
Hüseyin Ahmet ve Kadir
Mustafov, Kırcaali Kamu
Denetçisi Rasim Musa,
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB) ve
Reformcu Blok Meclis
gruplarından Meclis üyeleri hazır bulundu.
Kırcaali Belediyesinin
Baş Hesap Uzmanı Valentin İvanov,”En büyük

ilgi geleneksel olarak
sermaye giderleri harcama kalemine gösteriliyor.
Raporlama döneminde 9
546 000 leva harcanması
öngörülmüştü. Fakat genel tamir için planlanan
harcama miktarı iki kat
artırıldı ve 5 079 000 levaya ulaştı. Bu kaynaklar
yaşanan acil durumlarda
meydana gelen hasarların
giderilmesi, istinat duvarları inşa edilmesi, heyelan

bölgelerinin güçlendirilmesi için harcandı” dedi.
Tahmini raporunda öngörülen tahmini bütçenin
yüzde 92 oranında gerçekleştiğini belirten Belediye Başkanı, raporun
Sayıştay tarafından herhangi bir eksiklikler tespit
edilmeksizin onaylandığının altını çizdi. Sayıştayın
rapor hakkında görüş beyan ettiği açıklamasında
raporun 31 Aralık 2016

Cumhurbaşkanı Rumen Radev: Sadece para
harcamakla Avrupa’da güvenlik sağlanamayacak
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu 72. Dönem
Oturumlarına katılmak
üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD) New
York şehrinde bulunan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, BM Genel Kurulu
Başkanı Miroslav Lajcak
ile görüştü. Görüşmenin ana konusu Avrupa
Birliği (AB) politika çalışmalarının göçmenlere
yönlendirilmesi ve AB’nin
ekonomik ve sosyal problemlerin çözümü için verdiği desteğin her şeyden
önce göç akımlarının kaynağı olan ülkelere odaklanılması oldu.
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev,”Ne kadar para
harcarsak harcayalım,
hiçbir zaman Avrupa’da
güvenliğimizi yüzde 100
oranında garanti edemeyeceğiz” diye vurguladı.
Görüşmelerden sonra
basına açıklamalarda bulunan Radev, açık kapı
politikasına devam edilmesinin AB ülkelerinin
bütçelerinden entegrasyon programları ve ülke
güvenliğinin garanti edilmesine yönelik ayırdığı
kaynakların artırılmasına
neden olacağını söyledi.
Bununla birlikte göçün
kaynaklandığı ülkelerde
de sorunun çözülemeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı, ABD

Başkanı Donald Trump ve
ABD Başkan Yardımcısı
Mike Pence’i Bulgaristan’ı
ziyaret etmeye davet etti-

Bulgaristan’da yargı reformu yapılması ve ülkemizin
Schengen Alanı’na katılmasına yönelik çabaların

kısa bir süre sonra Hollanda Dışişleri Bakanı’nın
Bulgaristan’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

tarihine kadar belediye
kurumunun mali durumu
hakkında doğru dürüst
bilgi verdiği belirtiliyor.
Raporun, eksiklikler tespit
edilmeksizin onaylandığı
kaydediliyor.
Belediye Başkanı, yıllardır Belediyenin vadesi
uzatılmış borç miktarının
aynı seviyede kaldığını
belirtti. Belediyenin faaliyetini ve yatırım programını sınırladığını ifade
eden Müh. Azis, borçlanmanın nedenlerinden
birinin devletin merkezi
yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi gereken
faaliyetlerin yerel yönetim
tarafından üstlenilmesi olduğunun altını çizdi. Acil
durum ve felaketlerin verdiği zararların kapatılması
için büyük miktarda kaynak harcandığına dikkat
çeken Belediye Başkanı,
son yıllarda Başbakanlık
Bakanlıklar Arası Afet ve
Acil Durumlar Komisyonu kararıyla belediyeye
finansman sağlanmadığını söyledi. Hasan Azis,

Kırcaali’nin Sipey (Duranlar) köyünde meydana gelen heyelanlar sonrasında
yapılan çalışmaları buna
dair örnek verdi. Müh.
Azis, bu köy için 8 milyon
levalık finansman gerekli
olduğu takdirde devlet tarafından ancak 1 milyon
leva tahsis edildiğini kaydetti. Belediyenin kendi
kaynaklarıyla hasar gören
yolu onardığını ve drenaj
çalışmaları yaptığını vurguladı. Belediyenin eğitim
için 200 000 leva harcamak zorunda kaldığını
belirten Belediye Başkanı, kreş ve anaokullarının bütçelerinin yetersiz
olduğunu söyledi. Kreş
ve anaokulu ücretlerinin
çocuklara verilen yemekler için yapılan masrafları
karşılamaya yetmediğini
dile getirdi.
Hasan Azis, belediyenin
yerleşim yerlerine içme
suyu temin etmek ve ilçe
yollarının onarımı için büyük miktarda kaynak ayırdığının altını çizdi.
Kırcaali Haber

rek, kendini geri çekip iklim değişikliği konusunda
angaje olmadan olmayacağını kabul ediyor” diye
belirtti.
Cumhurbaşkanı, Dünya
Bankası Başkanı Jimmy
Jon Kim ile yaptığı görüşmede ikisinin ülkemizin
finans kurumu ile gerçekleştirdiği 25 yıllık işbirliğini gözden geçirdiklerini
ve bu işbirliğini geliştirme
perspektiflerini ele aldıklarını açıkladı. Radev’in
ifadelerine göre Bulgaristan, kredi verilmesi ve
mali yardım yapılmasını
değil, bankanın ülkemizin daha hızlı bir şekilde
ekonomik ve sosyal kalkınmaya ulaşması için

seçeceği yol konusunda
uzmanlık görüş bildirmesini ve analiz hazırlamasını bekliyor.
ABD’ye çalışma ziyareti
çerçevesinde Cumhurbaşkanı Rumen Radev,
Michael Bloomberg'in
düzenlediği Küresel İş
Forumu’na katıldı ve Bloomberg ile siyasi ve mali
konularda görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Radev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron ve Birleşik Krallık
Başbakanı Teresa May
tarafından düzenlenen
“İnternetin Terör Amaçlı
Kullanılmasının Önlenmesi " konulu uluslararası
konferansa katıldı.

Naim Süleymanoğlu'na
karaciğer nakli yapıldı
ğini doğruladı. Radev,
“Yoğun programlarına
rağmen böyle bir ziyaret
için zaman ayırmalarını
bekliyorum” dedi. ABD
Başkanı Donald Trump’ın
BM Genel Kurulu 72. Dönem Oturumlarına katılan
heyet başkanları için verdiği resepsiyon sırasında
ABD ile Bulgaristan’ın
stratejik bir ortaklık içerisinde olduğunun teyit
edildiğini sözlerine ekledi.
Radev’in Hollanda
Başbakanı Mark Rutte i le g ö r ü ş me s i nde

vurgulanan konular arasında olduğu ifade edildi.
Hollanda Başbakanı’nın
seçim sürecine ve ülkenin iç siyasetine dış müdahaleye izin verilmemesi
konusunda Bulgaristan’ın
deneyi hakkında bilgi almayı arzu ettiği anlaşıldı.
Rumen Radev, “Teknokratlar hükümeti dönemi sırasında bu yönde
bir sürü başarılı adımlar
atıldı” diye kaydetti. Cumhurbaşkanı, ülkemizin
deneyimi konusunda yerinde bilgi edinmek üzere

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un
inisyatifiyle kurulan Küresel Ç evre Kor uma
Paktı’na uluslararası destekle ilgili soru üzerine
Radev, bu inisiyatifin tüm
ülkeler tarafından başlatıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı, “Bu
inisiyatif genişletilecek,
bizim bu konuda daha
fazla taviz verme imkanımız yok. Görüyorsunuz ki,
ABD de yaşadığı bir sürü
kasırga felaketinden sonra sorumsuz hareket ede-

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim
Süleymanoğlu'na gönüllü verici arkadaşından karaciğer nakli yapıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Memorial Ataşehir Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın
Polat, Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında
basın mensuplarına açıklama yaptı.
Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
kardeşinin karaciğer yetmezliği çekmeye başlamasının ardından 5-6 arkadaşının organ bağışında bulunmak üzere gönüllü olduğunu söyledi.
Doktorların, arkadaşlarının arasından birisinin
karaciğerinin Naim Süleymanoğlu'na daha uygun olduğunu belirlediğini ifade eden Muharrem
Süleymanoğlu, gerekli tetkiklerin ardından hem
kardeşinin hem de verici arkadaşının ameliyata
alındığını kaydetti.
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"Türkiye Yeniden: Büyük Mezun
Buluşması" 25 Kasım 2017, İstanbul
Türkiye Mezunlarının
Tarihçesi ve Geleneği

Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik eğitim politikası, mazisi sadece cumhuriyet dönemine değil yüzyıllar
öncesine dayanan bir derinliğe sahiptir. Osmanlı Devleti
döneminde Enderun Mektebi ile başlayan Türkiye’de
Eğitim projesi, yabancı milletlerden getirilerek sarayda
eğitim verilen öğrencilerin
ülkelerine döndüklerinde hükümdar veya yönetici olmaları ile başarılı sonuçlar vermiştir. Enderun Mektebi ile
başlayan bu süreç Sultan II.
Abdülhamid Han döneminde
Aşiret Mekteb-i Hümâyunu,
Mekteb-i Sultânî, Tıbbiye ve
Harbiye gibi üst düzey okullarda eğitim gören milletlerarası öğrencilerle küresel bir
boyut kazanmıştır. Cumhu-

Türkiye’deki eğitim kurumlarından mezun olup kendi
ülkelerinde Türkiye’nin kültürünün, dilinin, insanlarının
temsilcileri ve bir nevi kültür
elçileri olan Türkiye Mezunları ile Türkiye’yi tekrardan
buluşturarak kopmayan
bağların güçlendirilmesi ve
daha sağlam hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu buluşma vesilesi ile Türkiye ile
Türkiye’nin geçmiş yıllarda
mezun olan uluslararası öğrencilerinin hasret gidermesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Büyük Mezun Buluşmasının Katılımcı Kitlesi
Kimlerdir?
riyet döneminde de devam
eden tek taraflı öğrenci hareketliliği 1990’lı yıllara ge-

lindiğinde dönemin bölgesel
gelişmelerinin ışığında yeni
bir boyuta bürünerek Büyük

Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet: Dindarlık ile
sözde “Radikal İslam” aynı anlama gelmez
Radyo Kırcaali’ye demeç
veren Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, “Dindarlık
ile sözde “Radikal İslam” aynı
anlama gelmez. Müminlerin
dini ibadetlerini yerine getirmelerinin terör örgütü İŞİD ile
her hangi bir alakası yoktur.
Bulgaristan’da Müslüman cemaati aşırılıklardan kaçınıyor.
Fakat sevindirici olan şu ki,
gittikçe camiye giden gençlerin
sayısı artmaktadır” dedi.
Dini önder tüm resmi bayramlarda müftü, belediye başkanı
ve papazın bir araya geldiğini
hatırlattı. Gençlerin eğitimi için
Hıristiyanlık ve İslam dinlerinin
okulda okunmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Beyhan Mehmet, bu konuda Bulgar Ortodoks Kilisesi yönetimi
ile Başmüftülük arasında geçişme olmadığını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Krasimir Karakaçanov’un imam-hatip liselerinden mezun olanların faaliyette bulunabilmesi için
lisans belgesi almalarını istemesi ile ilgili Beyhan Mehmet,

ülkede imam-hatip liselerini
bitiren imam-hatip adaylarının
Başmüftülüğün girişimi ile sınavdan geçirildiklerini belirtti.
Beyhan Mehmet, ülkede

layı ülkemizi terk edip, geçim
kaynağı aramak için gurbete
gidiyor. Hatırlatmak gerekirse,
Ramazan ayından beri Başmüftlük kurumunun Türkiye

Öğrenci Projesi adını almış
ve geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Son olarak
2012 yılında Türkiye Bursları
Projesi ile sistemli ve uluslararası bir boyut kazanan
Türkiye’nin öğrenci hareketliliği politikası, gelinen noktada en önemli kamu diplomasisi faaliyetlerinden biri haline
gelmiş durumdadır. Türkiye
Burslarının en önemli sonucu
ise yetiştirdiği ve mezun ettiği
öğrencilerinin kendi ülkeleri
ile Türkiye ve Türk halkı arasında kültürel köprü vazifesi
görecek aktörler olmalarıdır.

Büyük Mezun Buluşmasının Amacı Nedir?

Büyük Mezun Buluşması,
Türkiye’de eğitim görmüş
olan bütün mezunlarımızı
kapsamaktadır.
İlgili linkler:
Türkiye Mezunları İnternet
Sitesi: https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/
Türkiye Mezunları Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TurkeyAlumni/
Türkiye Mezunları Twitter
Sayfası: https://twitter.com/
TurkeyAlumni
Türkiye Mezunları Youtube
Sayfası: https://www.youtube.com/channel/UC5M5dmyyo4GX61lRKCm4XNw
Türkiye Mezunları Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/TurkeyAlumni/

“ЕМС-БГ” ЕООД

Müslümanların geleceğin
imamlarının yetiştirileceği Yüksek İslam Enstitüsü’nün akredite edilmesini beklediklerini
ifade etti. Bölge Müftüsü, “Şu
anda birçok genç imam, maaşları ödenmemesinden do-

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından finanse edilmesi durduruldu. Hala Başbakan Boyko
Borisov’un vaadini yerine getirerek, dini cemaatlerle ilgilenmesini beklemekteyiz” dedi.
Kırcaali Haber
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