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Sofya'da Türk Moda Defilesi
Başkent Sofya'da Türk ve
Bulgar geleneksel giyim
kültüründen esinlenilerek
hazırlanan kıyafetlerin tanıtıldığı defile yapıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin organizasyonu
ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen defile, "Paylaşılan
Geçmiş, Ortak Gelecek"
başlığıyla Merkez Orduevi
Salonu'nda sunuldu.
Türkiye ve Bulgaristan'ın
halk kıyafetlerinin kültürel yakınlığının tanıtılması
amaçlanan defilede, modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarımları sergilendi.
Büyükelçi Hasan Ulusoy,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'da iki halk
arasındaki birlikte yaşama
kültürünü her alanda geliştirme yönünde çalışmalarda
bulunduklarını söyledi.
Bu defilede, iki ülke kıyafetlerindeki desenlerin birlikteliğini ön plana çıkardıklarını belirten Ulusoy, "Kıyafetlerdeki desenler sadece
desen değil, kültürel kodları
da yansıtan sosyolojik de-

ğerlerdir. Bu birliktelikte, desenlerdeki benzerlikler geldiğimiz günden beri dikkatimizi çekmekteydi, ataları bu
topraklardan olan özellikle
eşimin dikkatini de çekmişti. Bunları bir araya getirip,
bunların yaşama kültürünü
bir de moda alanında nasıl
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gösterebiliriz diye bir çalışmamız oldu." diye konuştu.
Büyükelçi Ulusoy'un eşi
Didem Ulusoy ise bu defile

ile iki halkın ortak kültürüne
ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.
Bulgaristan'a geldikten

sonra sokakta gezerken,
aile yaşamlarına bakarken
ortak pek çok doku gördüğünü dile getiren Ulusoy,
"Renkler, motifler, müzikler,
yemekler... İki ülke arasında
var olan bu kültürel bağların
gittikçe artarak güçlenmesini, iki komşu ve dost ülkenin
el ele vererek birlikte güçlenmesini hayal ettim." dedi.
Modacı Ahmet Özceyhan
da Türkiye'yi, Türk kültürünü, geçmişi ve bugünü anlatmaya büyük önem verdiğini vurguladı.
Bulgaristan'ın eski kralı Simeon Sakskoburgotski ve
eşi Margarita'nın yanı sıra
ülkenin önde gelen iş, kültür,
sanat ve moda çevrelerinden temsilcilerin de izlediği
defilenin sonunda katılımcılar Özceyhan'ı ayakta alkışladı. AA

Amerika
Birleşik
Devletleri’nin (ABD) New
York kentinde düzenlenen
73. Birleşmiş Milletler oturumu kapsamında bir araya
gelen Başbakan Boyko Borisov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ikili işbirliğinin derinleştirilmesini ve Türkiye'nin Bulgaristan sınırındaki göçmen
akışını engellemeye katkısını ele aldılar.
Borisov ve Erdoğan, son
yıllarda turizm, enerji ve
ulaştırma alanında iki ülke
arasındaki ilişkilerde olumlu
ekonomik artışı takdir etti.
Görüşme sırasında Bulgar istan Başbakanı,
Türkiye'nin yakın komşuluğun yanı sıra göç ve terörle
mücadelede önemli bir ortak olarak kaldığını vurgula-

dı. Türkiye Cumhurbaşkanı,
Başbakan Boyko Borisov'a
26 Mart'ta Varna'da düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi
için teşekkür etti. Türkiye
Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Varna'daki toplantı,
Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilerin gelişmesine

olumlu yön verdi.
Bulgaristan Başbakanı,
tüm Avrupa ülkeleri için
AB-Türkiye mülteci anlaşmasının önemini vurguladı
ve barış ve diyaloğun en iyi
diplomasi aracı olduğuna
dikkat çekti.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov: AB-Türkiye mülteci
anlaşması, tüm Avrupa ülkeleri için önemli
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İzmir BAL-GÖÇ 8. Geleneksel Balkan
Şenliği Büyük Coşku İle Gerçekleştirildi
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (İZMİR BALGÖÇ) 8. Geleneksel Balkan Şenliği 09.09.2018
Pazar günü Sarnıç Piknik Alanında gerçekleştirildi.
Derneğin
kendi
imkânlarıyla ve yaklaşık
15.000 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlikte
göçmenler birlik ve beraberlik örneği sergiledi.
Şenliğe bir önceki BGF
Genel Başkanı CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr.
Yüksel Özkan, Menderes
Belediye Başkanı Bülent
Soylu, Gaziemir Belediye
Başkan Vekili Elif Becek,
CHP İzmir Büyükşehir
Belediye Meclis Üyeleri
Bengü Sayköse, Bülent
Çetinkaya, Mustafa Öztürk, Cem Koç, Gaziemir
Belediyesi CHP meclis
üyeleri, İZBETON Genel
Müdürü Hüseyin Sezer,
Gaziemir AK Parti İlçe
Başkanı Nazmi Yılmaz
ve Yönetimi, Gaziemir
CHP İlçe Yönetimi, İlçe
Kadın Kolları Başkanı,

İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetimi, Gaziemir CHP eski İlçe Başkanları Umut Tekin ve
Yüksel Demirsoy, Gazie-

Başkanı Veli Mollaoğlu,
Bir önceki İzmir Baro
Başkanı Av. Aydın Özcan
ve İzmir’de faaliyet gösteren Balkan dernekleri

nel Başkanı Abdurrahim
Nursoy herkese katılımları için teşekkür ederek
başladığı konuşmasını
9 Eylül İzmir’in Kurtuluş

mir İYİ Parti İlçe Başkanı
Av. Leman Emin Bayındır
ve Yönetimi, Gaziemir
MHP İlçe Yönetim Kurulu, BGF Genel Sekreteri
Doç. Dr. Kader Özlem,
Bursa BAL-GÖÇ Genel

başkan ve yöneticileri,
kardeş dernek yönetimleri ile onur konuğu ülke
Türkmenistan temsilcileri
katıldı.
Açılış konuşmasını yapan İzmir BAL-GÖÇ Ge-

Günü’nü kutlayarak devam ettirdi.
“Bugün güzel İzmir’imizin düşman işgalinden
kurtulduğu gündür. Bu
etkinliğin 9 Eylül’e denk
getirmemizin bir yönü de

Şiddetsiz Çocukluk Derneği: Çocuklar sık sık dayakla eğitiliyor
Şiddetsiz Çocukluk
Derneği, ülkemizde çocukların sık sık dayakla
eğitildiğine dair uyardı.
2017'de çocuklara yönelik şiddet raporları
700'ün üzerinde.
Yakın bir süre önce
yapılan anket sonuçlarına göre Bulgaristan’da
ebeveynlerin yüzde 70'i
bir tür fiziksel ceza uygulamışlardır. Çoğu zaman
çocuklara şamar atılır.
Okullarda ve anaokullarında da bu tür uygulamalar yaygın.
Bulgaristan'daki çocukların yaklaşık yarısı sözlü tacize, yüzde 20'den
fazlası tokat atmak veya
acı vermek gibi fiziksel
tacize uğradı, yüzde 14'ü
ise görmezden gelinerek
cezalandırıldı.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık
11 bin çocuk ulusal yardım hattına başvurarak
yardım istedi. Çocukların yalnızlığı, çocuklar
için en büyük problemdir.
Günümüzün çocukları
en büyük problemlerinin
yalnızlık olduğunu söylüyor.
Psikologlar, ebeveynlerin sık sık iyi niyetli dav-

ranmak ile otoriter davranmak arasındaki çizgiyi
aştıklarını söylüyor. Ebeveynler, hemen hemen
her zaman çocuklarına
şiddet uygulamışlardır.

yeteneği bozulmuştur”
diye izah etti.
Uzmanlara göre bu tür
çocukların gelecek te
uyuşturucu kullanması,
kanunlara aykırı davran-

gerek sevgililer gerek
eşler arasında yaşanan
bir şiddet olayına şahit
oldukları sonucuna vardım” dedi.
Şi ddet s iz Ç o c uk luk

NOVA TV’ye konuşan
psikoloji uzmanı Anet
Marinova, “Şiddetin, sadece akranlarla değil,
uzun vadede de ilişkiler
için sonuçları var. Çocuğun olgun bir birey olarak ilişkileri – yakınlarıyla
ilişkileri, karşı cinsle ilişkiler, genel olarak sosyal
olarak bağlantı kurabilme

ması, intihar etmesi ve
depresyona girmesi daha
olasıdır. Pasif şiddet kurbanları da aynı şeylere
meyillidir.
Marinova,”Akranlarıyla
ilişkilerinde, tutumlarında, hatta eğitimle ilgili
sorunları olan çocuklarla
yaptığım görüşmelerde
onların anlattıklarından

Derneği, bu konuda bir
kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Öneriler arasında
Aile Bakanlığı kurulması
da bulunuyor. 2017 yılında ülke çapındaki Çocuk
Koruma Daire Başkanlıklarına yapılan şiddetle
ilgili ihbarların sayısı yaklaşık 1 300'dür.
Kırcaali Haber

budur. Bu vesileyle en
değerli hemşerimiz Ulu
Önderimiz Gazi Mutafa
Kemal Atatürk’ü ve kahraman Mehmetçiği saygıyla anmak isterim. Bir
tarih ve medeniyet şehri olan İzmir’in bugüne
dair anlamı ilk kurşunu
atan Hasan Tahsin’den
“Ordular İlk Hedefiniz
Akdeniz’dir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’e
geçen zaman dilimidir.
Kurtuluş Savaşımızın ilk
kurşununu burada attık,
denize buradan döktük.”
dedi.
İzmir’in 9 Eylül 1922
den itibaren yeniden inşa
edildiğini, şehre Balkanlardan gelen soydaşların,
mübadillerin, göçmenlerin İzmir’e renk kattıklarını ve onu bir Balkan
şehri yaptığını belirtti.
Güzel İzmir’in ayrılmaz
bir parçası olan Balkan
göçmenleri olarak ülkemize, şehrimize, üyelerimize ve Balkanlar’daki
soydaşlarımıza bu ruhla
hizmet etmek arzusunda olduklarını ve şenliğe
katılan tüm hemşerilerinin de aynı ruha sahip
olduğunu vurguladı. Sanayide emek veren, kamuda çalışan, tarlada ter
akıtan, eğitim ordusunda
yer alan hemşerilerinin
siyasette de aktif olma
zamanının geldiğini belirtti.
İzmir BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Abdurrahim
Nursoy “Şüphesiz bu
şenliklerin zihnimizde
çok anlamlı yerleri vardır. Biz bunlara genel
olarak “panayır” diyoruz.
Panayırlar, şenlikler ve
benzeri etkinlikler insanlarımızın bir araya geldiği, kardeşçe eğlendikleri
ve dayanışma ruhunu
zirveye taşıyan sosyal
bayramlardır. İşte bugün
de böylesi bir sosyal bayramı icra etmiş oluyoruz.
BAL-GÖÇ markasının
kentimize ve göçmenlerimize kattığı zenginlik kadar Balkanlar’daki
soydaşlara manevi açıdan güvence sağladığını
vurgulamak isterim. Bugün ülkemizin en köklü
ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olan derneğimiz projeleri ve etkinlikleriyle adından söz
ettirmeye devam ediyor.
Artı değerleri bünyesine
katan, kurumsallaşan,

gençleşen ve vizyon
anlamında güçlenen
kadromuzla bir ekip işi
olarak ortaya çıkan bu
şenliğimizde yönetimimiz başta olmak üzere
emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum.”
diyerek herkese iyi eğlenceler diledi. Birlik ve
beraberlik ruhunun daim
olmasını diledi.
Protokol konuşmalarında en çok vurgulanan
konu şenliğin teması
olan birlik ve beraberlik
oldu. Tek yürek, tek bilek
olmanın önemine dikkat
çekildi.
Şenliğin gerçekleş mesine destek veren
firmalar EMSA İNŞAATSabahattin Vatansever,
İYA TEKSTİL- Ahmet
Özgür, FATEKS TEKSTİL, BORAN EMLAK,
CUMER İNŞAAT, MEGA
SU ARITMA, NURSOY
AVM, ÖZGÜR YAPI-Özgür Ayır, RM KARTON
ve AMBALAJ-Recep Öztürk, TOMBUL DÖNER,
ARAZ PROMOSYON’a
teşekkür plaketi sunuldu.
Balkanlardan göç ederek İzmir’e ve çevre illere yerleşen vatandaşlar,
birbirinden değerli yerel
ve ulusal sanatçıyla coştu. Katılımcılar birbirinden renkli ve eğlenceli
aktiviteyle zaman geçirirken, 200’ün üzerinde
yeni üye kaydı ve bilgi
güncellemesi yapıldı.
Saat 12’de BALK AN
TEAM ile başlayan eğlence Gaziemir Belediyesi Halk Dansları
Topluluğu’nun zeybek
gösterisiyle devam etti.
Bulgaristan'dan gelen
Klarnetçi Musi Hakkı katılımcıları coşturdu.
Saat 18:00 'da ise gerek sahne performansı
gerekse sesi ile Balkanların sevilen sanatçısı
Suzan KARDEŞ sahne
aldı ve eğlenceyi doruğa
çıkardı.
İzmir BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Abdurrahim
Nursoy, “Katılımlarıyla
bizleri onurlandıran çok
değerli misafirlerimize,
üyelerimize destek veren
herkese, çelenk ve tebrik
mesajları gönderenlere,
katkı ve katılımlarıyla
sponsorluk yapan firmalara, Gaziemir Belediyesi
çalışanları ve Halk Dansları Topluluğuna teşekkür
ederiz” dedi. KH
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Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe
Şiir Şöleni’nde Bulgaristan da temsil edildi
Kırcaalili gazeteci şair
Resmiye Mümün ve
Burgaz ilinin Ruen (Uluhanlı) ilçesinden genç
şair Recep Selahattin,
18 Eylül 2018 Salı günü
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen Uluslararası
Yahya Kemal Beyatlı
Türkçe Şiir Şöleni’nde
Bulgaristan’ı temsil etti.

Şiir şöleni, Makedonya Kültür Bakanlığı’nın
destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından
düzenlendi.
Eski Türk Çarşısı’ndaki tarihi Sulu Han’da
düzenlenen programda Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Kerkük, Gagavuzya, Bulgaristan ve
Yunanistan’dan şairler
yer aldı.
Programı katılımlarıyla onurlandıran konuklar arasında Makedonya Kültür Bakanı Asaf
Ademi, TİK A Üsküp
Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Türk
Milli Birlik Hareketi
(TMBH) Genel Başkanı
Erdoğan Saraç, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev
Emin, Türk Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Halkbank AŞ Üsküp İcra
Kurulu Başkanı Dr. Bilal
Sucubaşı’nın yanı sıra
Türk Demokratik Partisi
ve çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.
Program, MATÜSİTEB
Başkanı Hüsrev Emin’in
yaptığı açılış konuşma-

sıyla başladı. Emin, Üsküp doğumlu ünlü şair
ve yazar Yahya Kemal
Beyatlı’nın 60.ölüm yıldönümü vesilesiyle düzenledikleri şiir şölenine verdikleri destek için
Kültür Bakanı Ademi’ye
ve katılımcı şairlere şükranlarını ifade etti.
Bakan Ademi, burada
yaptığı konuşmasında

Yahya Kemal Beyatlı’nın
20. yüzyıla iz bırakmış
bir isim olduğunu ifade
ederek, “İçinde bulunduğumuz çarşının sokaklarında Yahya Kemal
Beyatlı’nın izlerini günümüzde de görebileceğinizi söyleyebilirim” dedi.
Ardından Türkiye Ya-

ri de düşünce yüklü şiir
oluyor. Yahya Kemal
vefatının üzerinden 60
yıl geçmesine rağmen
“kayıp şair” değil bence,
kayıp şehrin şairi…O
büyük kaybın meydana
getirdiği kırılma bütün
hayatını şekillendiriyor.
Bunun ma’şeri bir his
olduğunu düşünmeden
edemiyorum. Kosko-

ca bir coğrafyanın insanları en az yüz yıldır
çeşitli şekillerde ve derinlikte bu hissi duydular. Bunu dile getirenler
oldu, muhtelif tarzlarda
ifade edenler oldu. Hiçbiri Yahya Kemal kadar
güçlü ifade edemedi”
diye belirtti.

şiirini seslendiren tiyatro sanatçısı Yunus Şimşek, Azerbaycan’dan
Ekber
Koşalı,
Kerkük’ten Şemsettin
Küzeci, Gagavuzya’dan
Viktor Kopuşçu,
Bulgaristan’dan Resmiye Mümün ve Recep
Selahattin, Yunanistan
Batı Trakya’dan Edanur
İnce ve Ramadan Hacı
Ahmet sahne aldı. Gerçekleştirilen şiir dinletisinde Resmiye Mümün
“Kara Zindan”, Recep
Selahattin “Ana Dilim”
şiirlerini seslendirdi.
Program kapsamında
Üsküplü sanatçı Cengiz
İbrahim müzik dinletisi
sundu.
Etkinliğin sonunda Bakan Ademi ve MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev
Emin katılımcı şairlere
birer özgün plaket takdim etti.
Programdan sonra
TRT Üsküp Temsilcisi
Bünyamin Şahin, bu yıl
“Gönül Sayfam” isimli
ilk şiir kitabını çıkaran
Şumnu NÜVVAB İmam
Hatip Lisesi mezunu
Recep Selahattin ile
kısa bir röportaj yaptı.
Programdan önce şairler, Üsküp’te Türkçe
eğitim veren Tefeyyüz
İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, öğrenci-

Çarşısı, Üsküp Fatihi
Yiğit Paşa Türbesi, Kurşunlu Han, Kapan Han,
camiler ve başka tarihi
ve kültürel yerler ziyaret
edildi.
MATÜSEB hizmet bi-

nasında Kerkük Kültür
Derneği Kurucu ve Başkanı Gazeteci Yazar Dr.
Şemsettin Küzeci tarafından tüm şairlere birer
teşekkür belgesi takdim
edildi. KH

Filibe bölgesinde kuş
gribi salgını saptandı

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’ndan yapılan
açıklamada Filibe’nin Trilistnik köyünde ilk kez
kuş gribi salgını saptandığı bildirildi. Bulgaristan
Gıda Güvenliği Ajansı Filibe Bölge Müdürü Kamen
Yankov,”Kuş gribi salgını yumurtlayan 43 000 tavuğu etkilemiştir” diye bildirdi.
Kurum, bu aşamada etkilenen kişi veya tüketici
için tehlike olmadığını fade etti. İnfluenza virüsü
ayakta geçirilen hafif bir solunum yolu hastalığına
neden olabilir. Çiftliklerdeki kontamine tozun solunması veya enfekte kuşlar ile doğrudan temas
halinde olabilecek enfeksiyonlar meydana gelebilir.
Hastalık bir laboratuvar test raporu ile doğrulandı. Hastalığın kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla, yürürlükteki mevzuata uygun
olarak tüm önlemler uygulandı. Etkilenen çiftlikte
tutulan tüm kuşların insancıl bir şekilde öldürme
ve yok etme işlemleri gerçekleştirildi, ardından temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. 3 km’lik güvenlik
bölgesi belirlendi ve kuş gribi ocağının 10 km’lik
çevresi de gözetleniyor.
Bu güvenlik bölgesi ve gözetim altındaki bölgeden kuşların ve onlardan elde edilen ürünlerin
başka yere taşınması yasaklandı. Her iki alanda
da evcil, vahşi ve diğer kümes hayvanlarının ve
üreme yumurtalarının pazarlanması ve hareketinin yanı sıra yedek av hayvanlarının yenilenmesi
için kuşların yer değiştirmesi de yasaktır. Koruma
bölgesinde bulunan diğer köylerde kuşların günlük
klinik muayeneleri yapılıyor. Kuş çiftliklerinde ve
ayrıca yabani kuş popülasyonunun yoğunlaştığı
su havzalarında denetim ve biyogüvenlik önlemleri artırıldı.

Bulgaristan, kirli hava nedeniyle
ömrün kısalmasında AB’de birinci

zarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan
“ Balkan Türklerinde
Yahya Kemal’in Kimliği Nasıl Olmalı” konulu
konferans sundu. Doğan, “Yahya Kemal sırf
şair değil; onun nesirleri şiirleri kadar değerli.
Şiirinin tefekkür yükü
zaman zaman düzyazılarına düşüyor. Nesirle-

P r o g r a m d a
Türkiye’den Ali Ayçil ve Mahmut Bıyıklı,
Makedonya’dan İlhami
Emin, Seyhan Yakupi,
Leyla Şerif Emin, Mehmet Arif, Rıfat Emin, İlker Yusuf, Emel Hamza
Şerif, Kosova’dan Zeynel Beksaç, Aziz Serbest, İskender Muzbeğ
ve Taner Güçlütürk’ün

lerle buluştu. Burada
Resmiye Mümün öğrencilere “Çocuk”, Recep Selahattin “Günel
Öğretmenim” isimli şiirlerini okudu.
Daha sonra TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, MATÜSEB
hizmet binası, Yahya
Kemal Beyatlı’nın doğumevi, yaşadığı ev, Türk

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı tarafından hazırlanan
Sofya da dahil olmak üzere altı Avrupa kentinden elde
edilen verilere dayanan özel bir rapora göre Bulgaristan, solunan havanın kalitesizliği nedeniyle yaşam
süresinin azalması bakımından AB ülkeleri arasında
birinci sırada yer alyor.
AB’de her gün 1000'den fazla insan kirli hava nedeniyle ölüyor ki bu da trafik kazalarının kurbanlarından
10 kat daha fazladır. Buna ilişkin sıralamada Bulgaristan birinci sırada yer alırken ardından Çek Cumhuriyeti,
Letonya ve Macaristan geliyor.
Avrupa Sayıştayı raporuna göre ülkemizde durum,
geleneksel olarak kötü hava kalitesi ile bilinen Çin ve
Hindistan gibi ülkelerden daha da kötüdür.
AB denetçilerinin raporu Sofya, Brüksel, Stuttgart,
Ostrava, Cracow ve Milano olmak üzere altı Avrupa
kentinde yapılan gözlemlere dayanıyor. Başlıca hava
kirleticileri toz parçacıkları, azot ve kükürt dioksittir.
Rapora göre Sofya'da 2009'dan beri ince parçacıkların havada kirlilik düzeyinde bir iyileşme olmamıştır.
Raporda nisan ayında Avrupa Komisyonu'nun, hava
kirliliği sınır değerlerinin aşılmasıyla ilgili olarak Bulgaristan aleyhinde bir dava kazandığı hatırlatılıyor.
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Yılın son sağlık ve bereket mevlidi yapıldı
Çernooçene (Yenipazar) ilçesi Kableşkovo
(Şabanlar) köyüne yakın Türbeyanı mevkiinde düzenlenen sağlık
ve bereket duasında
350’den fazla mümin
bir araya geldi.
Gelenek üzerine bu
yerde, Çernooçene
İlçesi’nde bulunan yerleşim yerlerinde ilkbahar ve yaz aylarında
düzenlenen sağlık ve
bereket mevlitlerinin sonuncusu yapılmaktadır.
Bu bir gelenek haline
gelmiştir. Yapılan mevlidin finans kaynakları
yerel halk tarafından
toplanmaktadır.
Mevlide katılanlar arasında Çernooçene Belediye Başkanı Aydın

Osman, HÖH Kırcaali
İl Başkanı İzzet Şaban,
Kırcaali Bölge Müftü
Yardımcısı Nasuf Nasuf,
Eski Başmüftü Fikri Sali,

köy imamları ve muhtarları yer aldı.
Çernooçene köyü imamı Şaban Müslüm başta
olmak üzere yerli hoca-

lar ve Tri Mogili (Üçtepe) köyü imamı Selaydin Behçet tarafından
Kur’an-ı Kerim tilaveti
sunuldu, Mevlit okundu,

Yeni Görevine Başlayan Bulgaristan’ın Bursa
Konsolosundan Başkan Bozbey'e Ziyaret
Bulgaristan’ın Bursa
Konsolosu Veselin Bojilov, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i
makamında ziyaret etti.
Başkan Bozbey, iki ülke
arasındaki ilişkilerin artması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Göreve yeni başlayan
Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Ticari Müşavir Aleksandır
Aleksandrov ile birlikte
Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Halk
Evi’nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye
Meclisi Üyesi Naci Kale
de yer aldı. Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardır hükumet ve yerel
yönetimler nezdinde iyi
ilişkiler kurduklarını belirten Başkan Bozbey, bu

ilişkileri her geçen gün
geliştirmeye çalıştıklarını
ifade etti. Başkan Bozbey, “Nilüfer’in ilk kardeş
şehri 1995 yılında Ardino
oldu. Daha sonra Pernik,
Asenovgrad ile iyi ilişkiler
kurduk.
Konsoloslarımız ve Başkonsoloslarımızla zaman
z aman g ö r ü ş üyo r uz,
desteklerini alıyoruz. İliş-

kiler konusunda aramızda
sağlam bir bağ var. Bunu
da her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Veselin Bojilov’a görevinde başarılar dileyen
Başkan Mustafa Bozbey,
desteğe her zaman hazır
olduklarını ifade etti.
20 Ağustos tarihinde
göreve başladığını söyleyen Bulgaristan Bursa

Konsolosu Veselin Bojilov
ise, Bursa’da görev yapmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Bojilov, “İyi
ilişkilerin devam etmesi
adına çalışacağız. Eminim sık sık bir araya gelecek, iyi bir ortamda birlikte çalışacağız. Nilüfer
Belediyesi’nin iyi ilişkiler
kurma noktasında gösterdiği çabayı ve bugüne
kadar verdiği büyük katkıyı biliyoruz. 8. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı’na
katılacağız" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey, Bursa Konsolosu Veselin
Bojilov’a, “Duruyoruz”
etkinliğinde 5 bin 990 kişiyle oluşturulan Atatürk
portresini armağan etti.
Kırcaali Haber

Köyün muhtarı Müzeyyen Süleyman, ”Çocukları düşünen iyi niyetli
insanlar olduğu için mut-

luyum. Küçüklere bakmak
zorundayız, çünkü onlar
bizim geleceğimizdir” diye
ifade etti. Muhtar, çocuk
oyun alanının ebeveynler
ve köydeki yaşlıların da
dinlenebileceği hoş bir
yer olduğunu söyledi.
Şahsı ve köy sakinleri
adına Yabılkovets köyü
muhtarı, komşusu Aşıkgarip Alipaşa’ya ve Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın
şahsında belediye yönetimine çocukların sağlığını
ve geleceğini düşündükleri için en içten şükranlarını sundu. KH

Elmalı köyünde yeni bir çocuk parkı kuruldu
Ardino’nun (Eğride re) Yabılkovets (Elmalı)
köyü muhtarı Müzeyyen
Süleyman, ”Köyümüzde
çocukları sevindiren yeni
bir oyun parkı kuruldu”
diye bildirdi. Çocuk salıncakları köy merkezinde
bulunuyor ve birkaç aydır
yerli ve misafir çocuklar
tarafından kullanılıyor.
Çocuk oyun alanına büyük, küçük herkesin kullandığı bir peyke de konuldu. Çocuk oyun alanı, İzmir’de ikamet eden
59 yaşındaki Aşıkgarip
Alipaşa’nın girişimiyle

kuruldu. Proje için gerekli
inşaat malzemeleri Ardino Belediyesi tarafından
sağlandı.

ilahiler söylendi.
Mevlit, Kableşkovo
Camisi Müslüman Encümenliği tarafından
Kableşkovo, Jeleznik
(Karademir), Bojurtsi
(Keneler) ve Novi Pazar
(Yenipazar) köyleri muhtarlıklarının desteğiyle
düzenlendi.
Müslüman Encümenliği üyeleri, yağmur duasına hazırlık konusunda
desteklerinden dolayı
köy muhtarları Güner
Mehmet’e müteşekkirlerini ifade ederek, yerli
halka ve bağışçılara da
kalbi şükranlarını arz
etti.
Mevlide konuk olan
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,

tüm katılımcıları selamlayarak, bu zor zamanlarda geleneklerini korumayı başardıkları için
teşekkür etti. Belediye
Başkanı, “Bu tür merasimler, dünyanın değişik yerlerine dağılmış
insanların birbirleriyle
görüşüp kaynaşmalarına vesile oluyor” diye
vurguladı.
Kuran kursuna katılan
çocukların söyledikleri
ilahiler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Mevlitten sonra tüm
katılımcılara yerli usta
aşçı Halil ağabey ve
Güngör Aliosman tarafından kurban eti ve
pirinçle hazırlanan pilav
ikram edildi. KH

Bulgaristan Hükümetinde
Üç Bakan Değişti

Bulgaristan hükümetinde istifa eden üç bakanın yerine önerilen isimler parlamentodan güvenoyu aldı.
Buna göre, Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandar Manolev, Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri
ve Haberleşme Bakanı olurken İçişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Mladen Marinov İçişleri Bakanı,
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi
milletvekili Petya Avramova ise Bölgesel Kalkinma ve Bayindirlik Bakanı görevine getirildi.
Başkent Sofya’ya yakın Svoge'de 24 Ağustos'ta
meydana gelen ve 17 kişinin ölümüne neden

olan trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı
İvaylo Moskovski, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı
Valentin Radev 31 Ağustos'ta istifa etmişti.
Başbakan Boyko Borisov’a istifaları ileten Radev, bu kararın “siyasi bir sorumluluk taşıma ifadesi olduğunu” kaydetmişti.
Üç eski bakanın GERB partisinden milletvekillikleri devam edecek.
Bu arada bakan değişiklikleri ile ilgili parlamentodaki oturumda söz alan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri,
sadece 3 bakanın değil, tüm hükümetin istifa
etmesini ve erken seçime gidilmesi gerektiğini
savundu.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı da
“Bulgaristan’da devletçilik bugüne dek görülmemiş bir kriz içindedir. Göz boyaması bu üç istifa,
hükümetin kaçınılmaz çöküşünü sadece bir süre
erteleyecektir.” açıklamasında bulundu. KH
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Odelo Farba, Bulgaristan’daki fabrikasında
çalışacak personel alımı yapacak
Merkezi Filibe kentinde
bulunan Trakya Ekonomik
Bölgesi’nde Mercedes
marka araçlar için far fabrikası kuran Türk şirketi
Odelo Farba Bulgaristan,
fabrikada çalışacak personel alımı yapacak.
Şirketin, başlıca elektrik
teknisyenleri, mekanik bakım uzmanları, bilgisayar
mühendisleri, forklift operatörleri, iş makine operatörleri ve başka işçiler
olmak üzere toplam 400
personele ihtiyacı var.
Trakya Ekonomik Bölgesi yönetiminden yapılan
açıklamada şirket tarafından 2019'a kadar 140 kişinin işe alınacağı, 2023'ten
sonra ise bu sayının 400’e
çıkacağı belirtildi.
Türk şirketi bu günlerde
işe alacağı kişilere ödeyeceği maaşları ele alıyor
ve maaş miktarlarını Ekim
ayında açıklayacak.
Resmi olmayan kaynaklara göre Odelo Farba
Bulgaristan Şirketi’nde
çalışacak kişilerin maaşları, Bulgaristan’da ortalama işçi maaşından daha
yüksek olup 1500-1600

leva arasında değişecek.
Şirketin fabrikasında çalışacak sıradan işçilerin
bile Filibe bölgesinde başka üretim işletmelerinde
çalışan işçilerden oldukça
daha yüksek maaş almaları bekleniyor.
Şirket çalışanlarının net
maaş tutarı muhtemelen
1000 leva civarında olacak. Bir kıyaslama yapacak olursak, Filibe dolayında bulunan fabrikalar-

da çalışanların maaşları
yaklaşık 700 levadır.
Odelo Farba Bulgaristan Şirketi’nde İnsan
Kaynakları Müdürü Desislava Nikolova,”İlk planlamalara göre 2019 yılının
Ocak ayında makineleri
ve üretimde kullanılacak
teknik araçları fabrikaya
getirmeliyiz. Bu yüzden ilk
önce Türkiye’ye eğitime
göndereceğimiz elektrik
teknisyenler ve mekanik

bakım uzmanları arıyoruz” diye açıklamada bulundu.
Eğitim, teknik araçların
fabrikaya kurulması için
gerekiyor. Gereklilikleri
yerine getirmek işe başvuran adayların lise eğitimli olup, çok zengin bir
bilgi birikime ve güçlü bir
mantıksal düşünme yeteneğine sahip olmalıdır.
Bilgisayar mühendislerin
aynı sıra üretimde çalışa-

HÖH Heyeti, Nilüfer Görükle
Balkan Panayırına Konuk Oldu
Geçen hafta sonu Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali Milletvekili Erol Mehmet’in
başkanlığındaki HÖH
heyeti, bu yıl Bursa’da
sekizincisi gerçekleştirilen geleneksel Nilüfer
Görükle Balkan Panayırına konuk olarak katıldı.
Panayır, Bursa'nın en
büyük göçmen beldesi
olan Görükle’nin merkezinde yaklaşık 20 000
kişiyi bir araya getirdi.
Heyet, Ardino’nun (Eğridere) kardeş Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey’in davetlisi olarak panayıra katıldı.
Parti heyetinde HÖH
merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Erdinç Hayrulla,
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Cebel
(Şeyhcuma) Belediye
Meclis Başkanı Seyfi
Mehmetali de yer aldı.
Balkan Panayırı, Nilüfer
Belediyesi tarafından organize edildi.
Balkan Panayırının
katılımcılarına hitaben
selamlama konuşması

yapan Kırcaali Milletvekili Erol Mehmet, “Bulgaristan Türklerinin bölünmesi akıllı, iyi ve doğru
bir politika olamaz. Biz

Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerine dayanan
onların yakınları ve tanıdıklarını bir araya getirdiğini vurguladı. Erol Meh-

hep birlikten yana olduk.
Sorunların üstesinden
beraber geleceğiz, birlik
ve beraberlik içinde çok
daha güçlü olacağız ve
hakları özgürlükleri ve
evrensel değerleri savunacağız” dedi.
Milletvekili, bu tür şenliklerin Nilüfer, Görükle
halkının yanı sıra kökleri

met, katılımcılara HÖH
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı’nın özel selamlarını iletti.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Hoşgörü
Belediyeler Birliğine üye
olan Bulgaristan’daki belediye başkanları adına
panayırın katılımcılarını
selamladı. Resmi Murat,

burada yaptığı konuşmada Nilüfer Belediyesi'nin
sadece Ardino Belediyesi ile değil, aynı zamanda Nilüfer'de göçmenler
bulunan bütün
Bulgaristan
belediyeleriyle de kardeş
olduğunu vurguladı. Resmi
M ur at , ” B u,
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in
göçmenlere
olan tutumunu
gösteriyor ve
kanıtlıyor. Ardino ve Nilüfer arasındaki
dostluk, farklı
alanlarda yeni
projelerle meyve vermeye devam ediyor” dedi.
Ziyaret kapsamında
HÖH heyeti, Ardino ve
Momçilgrad (Mestanlı)
kasabalarından Bursa’ya
göç eden soydaşların
üye olduğu derneklerin
yönetimleriyle görüşmeler yaptı.
Güner ŞÜKRÜ

cak lise mezunu teknik
becerilere sahip nitelikli
elemanlar da aranıyor.
Titizlik gerektiren pozisyonlar kadınlar için de
uygundur.
Çeşitli ürünler için üretim hatları oluşturulacak.
Depolama ve lojistik faaliyetler için elektrik teknisyenler ve mekanik
bakım uzmanları ve başka lojistik uzmanları aranacak. Onların da büyük
rolü olacak, çünkü şirket
Bulgaristan’da Lojistik
Merkezi kurmayı planlıyor.
Nikolova,”Çin’de bulunan fabrikamızda üretilen
mallar buraya getirilecek
ve biz onları buradan Avrupa ülkelerindeki müşterilerimize dağıtacağız.
Kalite Kontrol Daire Başkanlığında çalışacak lise
mezunu uzmanlara da
ihtiyacımız olacak” diye
belirtti.

Şirkette çalışmak isteyenler, jobs.bg internet sitesi üzerinden, elektronik
posta adresi aracılığıyla
veya 0882 550 164 hatlı
telefondan şirketle irtibata
geçebilir.
Far üretimindeki hızlı gelişmelere ayak uydurmak
için Türk şirketi, Sofya’da
Ürün Geliştirme Merkezi
de açacak. 2018 yılının
sonuna kadar açık mimarlık ve tasarım stüdyolarında yetişmiş tasarım
elemanları, makine mühendislerine de ihtiyaç
duyulacak. 2022-2023
yıllarına kadar onların
sayısı 40’a çıkmalıdır. Bu
merkez şirkete ait Almanya ve Türkiye’den sonra
üçüncü Ürün Geliştirme
Merkezi olacak.
Şirket, sadece personel
değil, ulaşım, gıda, tıp ve
başka hizmetler sunan
firmalar da arıyor. Bu
politikanın amacı, işçiye
yönelik bir politika uygulanması ve maksimum
uyumlu ve yaratıcı bir ortam yaratmaktır.
Kırcaali Haber

BGF Başkanlığına Doktor Öğretim
Üyesi Kader Özlem Seçildi
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(BURSA), İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İZMİR), Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (KOCAELİ), Balkanlılar kültür ve
Dayanışma Derneği (İSTANBUL),
Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür
ve Dayanışma Derneği (YALOVA)
derneklerinin bir araya gelerek
oluşturmuş oldukları ve merkezi Bursa'da olan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu'nun (BGF) genel
başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi Kader Özlem seçildi.
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Kader Özlem,
yönetim kurulunca yapılan seçimden sonra sosyal
medyadan aşağıdaki mesajı paylaştı:
"Değerli Dostlar, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı seçilmiş olmam
dolayısıyla iletmiş olduğunuz samimi tebrik ve temennileriniz için çok teşekkür ederim.
Federasyon yönetimimizin almış olduğu kararın göçmen camiasına, bölgedeki soydaş ve akraba topluluklarımız ile ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Gençleşme trendi içinde olan camiamızın yeni çehresiyle birlikte, ihtisaslaşan, projeler üreten ve küresele hitap eden vizyonu içerisinde elimden gelen gayeti
göstereceğim. Üst kuşaklarımızın gençleri teşvik edip
destekledikleri ölçüde bilgi ve tecrübe paylaşımının
nesilden nesile aktarılması bizleri daha güçlü kılacaktır
diye düşünüyorum.
Köklü bir hafızaya ve mirasa sahip olan BGF, Bursa
BAL-GÖÇ, İzmir BAL-GÖÇ, Kocaeli BAL-TÜRK, Yalova BAL-GÖÇ ve Kartal Balkanlılar gibi güçlü derneklerimizden oluşmaktadır.
Bu vesileyle BGF'nin kurucu başkanı rahmetli Sayın
Mümin Gençoğlu ile kendisinin ardından görev yapan
diğer tüm federasyon başkan ve yöneticilerimizi saygıyla selamlıyorum. Güzel faaliyetlerde buluşmak dileğiyle... Saygılarımla."
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Kader Özlem aynı zamanda
Bursa Bal-Göç Genel Başkan Yardımcılığı görevini de
yürütüyor.
Bursa Bal-Göç olarak Sayın Kader Özlem'i tebrik
ediyor, görevinde başarılar diliyoruz.
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Öğrenciler, basılı ders kitaplarının
elektronik kopyalarını da kullanabilecek
Bu eğitim öğretim yılından itibaren 1’den 7. sınıfa kadar öğrenciler, basılı
kitaplarının elektronik sürümlerini ücretsiz kullanabilecek. Elektronik olarak
okunabilir ders kitapları
pdf formatında olacak
ve yayıncıların internet
sitelerinden ya da Eğitim
ve Bilim Bakanlığı (EBB)
sitesi üzerinden bilgisayarlar, cep telefonu veya
tabletler aracılığıyla okunabilecek.
Eğitim Bakan Yardımcısı
Tanya Mihaylova, elektronik ders kitaplarının
sınıflarda kullanılacağını
ve böylece öğrencilerin
basılı kitapları sırt çantalarında taşımaları gerekmeyeceğini umuyor.
Elektronik kitaplar, sınıflardaki projeksiyonlarda
ve öğrencilerin kişisel cihazlarında okunabilir.
Bu yıl nisan ayında okul
sırt çantalarının ağırlığını
azaltmak için bir önlem
olarak hükümet elektronik ders kitaplarına erişim
sağlamak için fon tahsis
etti. Bunlar aynı zamanda ücretsiz olan 1’den
7.sınıfa kadar basılı ders
kitaplarının elektronik
kopyalarıdır. Öğretmenler, kullanmak istedikleri

belirli bir yayınevinin ders
kitabını seçme imkânına
sahiptirler.
Yayıncıların basılı kitaplarından farklı olup etkileşimli oyunlar, alıştırmalar
ve daha fazlasına sahip
elektronik kitaplar ücretli
olmaya devam ediyor.
Bazı ders kitapları artık çevrimiçi
Çoğu yayınevleri, ders
kitaplarının elektronik
versiyonlarını artık sitelerine yükledi. 1’den 7.sınıfa
kadar tüm ders kitaplarını basan Prosveta Yayınevi, internet tarayıcıları

aracılığıyla kullanılabilen
elektronik olarak okunabilir seçenekleri yayınladı.
Yayınevi, basılı versiyonlarından farklı olup interaktif alıştırmalar içeren
elektronik ders kitapları
satışa sunmaya devam
ediyor.
Anubis ve Bulvest yayınevleri tarafından basılan
kitapların dağıtımını yapan şirketin web sitesinde
elektronik olarak okunabilir ders kitapları bölümünde, yeni eğitim öğretim
yılına geçişle bağlantılı
olarak hizmetin geçici ola-

rak kullanılmadığına dair
bir mesaj yayınlanmıştır.
Matematik ve Bilgi Teknolojileri ders kitaplarını
çıkaran Arhimed Yayınevi, kendi web sitesinde
pdf formatında elektronik
olarak okunabilir ders kitaplarını yayınladı. İzkustva Yayınevi de piyasaya
sunduğu ders kitapların
elektronik versiyonlarını yayınladı. Pitagor
Yayınevi’nin sitesinde ise
ders kitaplarının elektronik versiyonlar bölümü
var, ancak bu bölüm hala
aktif durumda değil.

arası etkileşim çok
önem taşıyor. Ekipler,
çocukları bulmak için
ebeveynlerinin olası iş
sözleşmelerine ilişkin

timde yeni bir aşamaya başlamak zorunda
olan öğrencilerdir ilköğretim veya lise öğrencileri. Öğrencilerin

bilgi edinme konusunda Milli Gelir Ajansı’na
bel bağlayacak. Bazı
çocukların yurt dışında olduklarının ortaya
çıkması bekleniyor.
Ekiplerin çalışmalarının odak noktası, eği-

başka bir sınıfa geçmek zorunda oldukları
için 8. sınıfa gitmeyi
reddettiği durumlar
var.
Vılçev,”Cehaletin nesilden nesile yayılmasını önlemek ve eğiti-

me karşı olumsuz tutumu aşmak zorundayız”
dedi.
17 Eylül 2018 tarihinde yeni eğitim öğretim
yılı ülke genlinde 2367 okul
ve 1844 anaokulunda düzenlenen resmi törenlerle başladı. Bu yıl içinde
13 okul kapatıldı, bazı yerlerde bu karar iki
okulun birleşmesinden kaynaklandı. Yeni
eğitim öğretim
yılında 680
000’den fazla
öğrenci okula gidecek. Onların yaklaşık 60 000’i birinci sınıf
öğrencisi olacak. Yeni
eğitim öğretim yılında
89 000 öğretmen ve
pedagoji uzmanı görevde olacak. KH

60 bin öğrencinin okulu terk etme riski var
Yeni eğitim öğretim
yılında eğitim sisteminden diplomasız
ayrılma riski taşıyan
öğrencilerin sayısı 60
bin civarında. Nadiren
okula gitmeyen, bir yıldır okulu terk eden öğrencilerin tekrar okula
döndürülmesi için çalışan ekipler sayesinde okula gidenler ve
bu ekipler tarafından
yapılan ziyaretlerde
evlerinde bulunamayan öğrenciler söz konusudur.
Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’nın verilerine göre 7000 öğretmenin yer aldığı bu tür
1100 ekip halihazırda
çalışmalar yürütüyor.
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev’in
ifadelerine göre okulu
terk eden öğrencilerin
tekrar okula döndürülmesi için kurumlar

Daha hafif sırt çantaları için daha fazla önlem
EBB, öğretmenlere öğrencilerden sırt çantalarını ağırlaştıran materyalleri sınıfta kullanmak için
yanlarında getirmelerini
istememelerini tavsiye
etti. Derleme ve yardımcı ders kitaplarının okula
getirilmesinin istenmemesi ve onların da sadece
evde kullanılması tavsiye
edildi. Bakan Yardımcısı
Mihaylova,”Örneğin, bir
alfabe kitabı 257 veya 302
gram ağırlığındadır. Diğer
araçlar daha ağırdır” diye
yorum yaptı.
Resim çizme defterlerinin de sırt çantalarında
taşınmaması tavsiye edil-

di. Bakanlık tarafından
bu önlemin sadece bazı
dersler için mümkün olduğu ve örneğin matematik
defterleri için uygulanamayacağına dikkat çekildi.
Okullar için derslik dolapları satın alınması bekleniyor.
Bu eğitim öğretim yılından itibaren okul müdürleri basılı öğrenci not
defterleriyle birlikte yerine sadece elektronik öğrenci not defterleri kullanmayı tercih edebilecekler.
Elektronik not defterlerinin öğrenci karnesi kullanma ihtiyacını ortadan
kaldırması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Cebelli Gençlerden
Örnek Davranış
Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) Gençlik Kolları gönüllüleri olan Cebel (Şeyhcuma) Ruska
Peeva Lisesi bünyesindeki Geniş Yüreğe Sahip
Olmak Kulübü üyeleri, yeni eğitim öğretim yılına
sayılı günler kala yine sosyal açıdan savunmasız
gruplara ait çocuklara yardım etme konusunda
duyarlı ve istekli olduklarını gösterdiler.
Onlar, Cebel’in General Geşevo (Bölcek) köyünde ikamet eden iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi. Aysun Ali ve kız kardeşi Gülsever Ali, güzel
yataklar, konforlu döşekler, sandık, masa, halı ve
yatak takımları bulunan kendi çocuk odasına sahip oldu.
Okulun ilk gününde kendilerini özel hissetmeleri için birinci sınıf öğrencisi Gülsever ve beşinci
sınıf öğrencisi
Aysun’a yeni
elbiseler, sırt
çantaları, dizüstü bilgisayarlar, ansiklopediler, defterler, kurşun
k a l e m l e r ve
okuldaki başarıları için gerekli olan her şey
sağlandı. BÇK
gönüllülerinin
candan yürekten yaptıkları
bağışlar arasında spor takım
elbiseleri ve ayakkabıları, kıyafetler ve oyuncaklar
da bulunuyor. Bu inisiyatif için gerekli finansman,
kulüp üyelerinin evlerinde yetiştirdikleri çiçeklerin
ve bitkilerin satıldığı bağış kampanyasından elde
edilen gelirlerle sağlandı.
Geniş Yüreğe Sahip Olmak Kulübü ve kulüp
Başkanı olan BÇK Cebel İlçe Teşkilatı Başkan
Yardımcısı Vanya Ençeva, bitkileri satın alan herkese ve yaptıkları bağışlarla kampanyayı destekleyen Leyla Mehmet, Galina Stefanova, Galina Nikolova ve Şaziye Ahmet’e en içten teşekkürlerini
sunuyor.
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Türk Sarkuysan Şirketi, Şumnu’da
bakır kablo fabrikası kuracak
Şumnu’da iki yıl önce bir
şirket kuran bakır kablo
üretiminde Türkiye’nin
öncü kuruluşu Sarkuysan,
bir fabrika kurmak için 17
milyon leva yatırım yapacak.
11 Eylül 2018 Salı günü
Ekonomi Bakanlığı tarafından Sark Bulgaristan
Şirketi’ne A Sınıf Yatırım
Sertifikası verildi. Bakanlıktan verilen bilgiye göre
projede şirketin beş yıl
içinde faaliyete geçip 40
kişiye istihdam sağlaması
planlanıyor. Son zamanlarda Şumnu’da birçok
yeni fabrika kuruldu. Fabrika projelerinin çoğu Türk
yatırımcılarına aittir.
Yeni Fabrika
Proje Şumnu şehrinin
Sanayi Bölgesi’nde 69
dekar alan üzerine başlıca otomotiv endüstrisi için
olmak üzere elektrik kabloların yanı sıra havacılık
ve savunma endüstrisinde kullanılan özel iletken
kablo üretimi yapacak bir
fabrika kurulmasını öngörüyor. Üretim tesisleri
ve idari binaların yaklaşık
7400 metrekarelik ala-

ti, elektrolitik bakır kablo
üretimi faaliyeti gerçekleştirmek için 500 bin
Levalık bir başlangıç sermayesi ile tescil edilmiştir.
Sonuncusu bu yılın haziran ayında olan şirketin
sermayesinde iki kere
artış oldu ve şu andaki
sermaye miktarı 8 milyon
levadır. Sarkuysan, Sark
Bulgaristan Şirketi hisse-

lerinin yüzde 90’lık, Türk
firmasının bir yan kuruluşu olan Sar Makine ise
diğer yüzde 10'luk payına
sahiptir.
Sark Bulgaristan, üç ay
önce Şumnu Sanayi Bölgesinde 396 bin levaya
daha 8,1 dekarlık bir arazi
satın aldı. Şimdiye kadar
şirket, bu arazi ile ilgili
planlarını açıklamadı.

Otobüslerde emniyet kemeri
takma zorunluluğu getirildi
nı kaplaması, fabrikanın
ise beş yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
Bakanlık tarafından Sark
Bulgaristan Şirketi’nin
Yatırım Teşvik Kanunu
kapsamında sağlanan ne
tür kolaylıklardan faydalanmayı seçtiği hakkında
bilgi verilmedi. A Sınır
Yatırım Sertifikası verilen
şirketler genelde projelere
yönelik kamu hizmetleri-

nin süresinin kısaltılması,
prosedürlerin kolaylaştırılması, sigorta prim tutarlarının devlet tarafından
karşılanması ve başka kolaylıklardan faydalanabilir.
Türk Yatırımcı
Sarkuysan, daha 2016
yılında Bulgaristan’da bir
şirket kurdu ve bir kablo
fabrikası açmak niyetiyle
yine bir Türk Şirketi’ne
ait olan Alcomet Fabrika-

sında bulunan bazı tesisleri kiraladı. Bir yıl sonra
Sark Bulgaristan Şirketi,
Şumnu’nun İkinci Sanayi
Bölgesi’nde bulunan 69
dekarlık araziyi ve binaları doğrudan satın aldı,
ancak üretime başlamakta gecikti. Şirketin A Sınıf
yatırım Sertifikası alması
şimdi muhtemelen süreci
kolaylaştıracak.
Sark Bulgaristan Şirke-

Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer,
belediye yönetimi temsilcileri, komşu köylerin
muhtarları ve başka da-

bir değerlendirmeden
sonra asfalt yama çalışmaları yerine sokak
şebekesinin yeniden
inşa edilmesinin daha

vetliler yer aldı.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
yılın başında Vodaç
köyü halkıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye
Başkanı, “O zaman köy
sakinleri köyün temel
sorununun sokakların
asfaltlı olmaması olduğunu belirti. Teknik

etkili bir çözüm olacağı
kanaatine varıldı. Proje
belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildi ve böylece 2018 yılı
için sermaye giderleri
listesinde yer alan bir
proje uygulandı. Köy
halkının çabalarımıza
gereken değeri verdiğini
biliyorum” diye vurguladı
ve yıllardır halkın verdiği

destek için şükranlarını
ifade etti.
Belediye Başkanı,” Belirlediğimiz hedefler ve
yıllar içinde büyük
ölçüde ulaştığımız
hedefler, var olan
altyapının iyileştirilmesi ve yenisinin inşa edilmesi,
Çernooçene İlçesi’ndeki yerleşim
yerlerinin yaşamak için daha iyi
bir yer haline getirilmesidir” diye
vurguladı.
Aydın Osman,
geçtiğimiz yıllarda Çernoçene ve
Kanyak (Karaköy
İbikler) köyleri arasındaki en yoğun ilçe yollarından birinin Vodaç
köyüne ayrılan kolunun
da dahil olmak üzere
yeniden inşa edildiğini
hatırlattı.
2016 yılında köye ek
bir içme suyu hattı yapıldı ve su sorunu giderildi.
Kırcaali Haber

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tekliflerle Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Değişikliklere göre otobüslerde yolcuların emniyet kemeri
takması zorunlu olacak. Yolcuların kemer takmasından başka otobüslerde olup bitenin kayıt edilmesi için
video kayıt cihazları takılacak. Kanun tasarısı Meclis
Başkanlığına Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB) milletvekilleri Aleksandır Nenkov
ve Stanislav İvanov tarafından sunuldu. 17 kişinin ölümüne neden olan Svoge yakınlarındaki trafik kazası
bu kanun değişikliğine vesile oldu.
Oturumdan sonra basın açıklaması yapan Meclis
Ulaştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Stanislav

Çubuklu köyü sakinleri, Aşure
Günü’nde şükür kurbanı kesti
Çernooçene’nin (Yenipazar) Vodaç (Çubuklu)
köyü sakinleri, Aşure
Günü’nde sağlık, bereket ve köydeki sokakların yenilenmesinden dolayı şükür kurbanı kesti.
Köy muhtarı Musa
Musa, Çernooçene Belediye yönetimine üstlendiği taahhütleri yerine getirdiği için teşekkür etti. Muhtar, ”Bugün
yaklaşık 70 haneden
oluşan Vodaç köyünün
400’ü aşkın sakini için
özeldir” diye konuştu.
Vodaç Cami Encümenliği üyeleri, ”Asırlardır
süregelen bir geleneğimiz var ki, yeni bir eve
taşınıldığı zaman sağlık
için kurban kesilir. Vodaç köyü bizim ortak
evimizdir ve bu yüzden
köyümüz için kurban
kesmeye karar verdik.
Bugün idrak edilen Aşure Günü yeni bir başlangıcı simgeler” dedi.
Konuk lar arasında
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,

İvanov, “Otobüsteki yolcuların emniyet kemerleri takılı olsaydı bu kadar kişinin o trafik kazasına kurban
gitmemiş olacağına inanılıyor. Yeni kanun hükümleri,
otobüs firmalarının otobüsleri kemerle donatması için
6 aylık süre verilmesini öngörüyor. Bu süre dolduktan
sonra emniyet kemeri takmayan otobüs şoförlerine
500 leva, otobüs firmalarına ise 3000 leva ceza kesilecek. Otobüslerine video kayıt cihazı kurmayan
firmalara da 1500 leva ceza uygulanacak. Yolculuk
sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara ise 50
leva ceza kesilecek” dedi. Sadece 30 km'ye kadar
olan kısa mesafe yolculuk yapan ve yolcuların ayakta
kalmasına izin verilen otobüsler için bir istisna yapılacak.
Meclisteki tartışmalar sırasında milletvekili, ”Ceza
miktarı 3000 leva. Bu ceza, kemer takmamasının
meydana getirebileceği etkilerle karşılaştırıldığında
çok az bir miktar” diye konuştu. İvanov’un ifadelerine
göre otobüslere kamera sistemi takılmasıyla trafik kazaları meydana geldiğinde suç failleri hemen tespit
edilecek.
Meclis Ulaştırma Komisyonu Başkanı Halil Latifov,
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin kanun
teklifini hayat kurtarılması için destekleyeceğini açıkladı. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri,
kanun tekliflerinin bu şekilde kabul edilmemesi gerektiğini ve uygulanmasında sorunlar yaşanacağını
tahmin ettiklerini söyledi. Sosyalist milletvekili Georgi
Svilenski,” Karayolları Trafik Kanunu’na göre tüm otobüsler emniyet kemeri ile donatılmalıdır ve emniyet
kemeri bulunmayan otobüslerin kaydı yapılmayacak
ve bu hükmün ne tür taşıma araçları için geçerli olmayacağını belirleyeceğiz” dedi. KH
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Bulgaristan, Türkiye ile Karadeniz
ticaretini canlandırmak istiyor
Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı İliana Yotova, Türkiye ile Karadeniz'deki ticareti
canlandırabilecek projeleri görüşebileceklerini söyledi.
İliana Yotova ve beraberindeki
heyet, Edirne'deki iki Ortodoks
kilisesinde düzenlenen törenlere katılmak üzere Edirne'ye
geldi.
Konuk heyet, Edirne Valiliği'ne
gelişinde Vali Günay Özdemir
tarafından karşıladı.
Vali Özdemir, makamındaki
kabulünde yaptığı konuşmada,
kentteki iki önemli faaliyetin, iki
ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.
Tarih boyunca Balkanlar'da
farklı inançta insanların huzur
içinde yaşadığının altını çizen
Vali Özdemir, birlikte yaşama
arzusunun, bu coğrafyadan
fazlasıyla ihtiyacın bulunduğu
dünyaya yayılmasını istedi.
Her iki ülke yöneticilerinin
bölge barışını sağlamak için
sürekli çalıştıklarını ifade eden
Vali Özdemir, "Her iki ülke diplomatik misyonları ve Edirne
Valisi olarak biz bölge ilişkilerine elimizden gelen katkıyı
sağlamaya çalışıyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın emirleriyle İstanbul Demir Kilise'nin
tekrar faaliyete geçmesiyle, insanlığın ortak değeri eseri tüm
insanlığa kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Özdemir, Çin ve Türk Cumhuriyetlerinin ithalat ve ihracat
mallarının taşınmasında İpek
Yolu güzergahındaki Türkiye ve

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gelecek yıldan itibaren
saat değişikliği uygulamasına
son verilmesini, AB üyesi ülkelerin yaz veya kış saatini mi
sabit olarak uygulayacaklarına
kendilerinin karar vermelerini
önermektedir. Öneri, Avrupa
Parlamentosu’nda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker tarafından tanıtıldı.
Gelecek yıl nisan ayına kadar AB ülkeleri hangi saat uygulamasını sürdüreceklerini
bildirmelidir. Gün ışığından
yararlanma saatine son zorunlu geçişin 31 Mart 2019 Pazar
günü yapılması planlanmaktadır.
Sadece kış saati uygulamasını
kullanmayı tercih eden ülkeler,
27 Ekim'de son kez saatlerini bir
saat geri çekecekler.
Avrupa Komisyonu’nun öneri-

Bulgaristan'ı kullanmasının, kazançlar sağlayacağını kaydetti.
Sığınmacılara kucak açan
Türkiye'ye teşekkür
Komşu ülke Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova da

biliriz. Özellikle doğal gazla ilgili
atılan pek çok adım var daha
fazla adımlar atacağız" dedi.
Yotova, dünyanın en büyük
sınır kapılarından birine sahip
Türkiye'nin bu gümrük kapısın-

ğına maruz kalan bir bölgeyiz.
İki ülke olarak çaba gösterdik,
kaçakçılığın önlenmesi için ve
AB'nin güvenliğini de buradan başlatıyoruz. Macaristan
ve Makedonya'daki gibi olay-

Edirne'deki kiliselerin onarılmasında yardımcı olunmasından
dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Balkanlar'ın savaş yeri değil
barış alanı olmasını istediklerini
vurgulayan Yotova, "Aramızdaki
iletişimi artırarak birlikte yaşamayı öğrenebiliriz. Bizim birlikte yapacak pek çok projelerimiz
var. Karadeniz'deki ticareti canlandırabilecek projeleri görüşe-

daki hacmin hafiflemesi, AB ülkesi olarak güzergahtaki Avrupa ülkelerinin daha fazla gümrük peronunda işlem yapmasını
sağlamak için adım atacaklarını
vurguladı.
Türkiye'nin 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev
sahipliği yapmasını takdir eden
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Yotova, "Biz insan kaçakçılı-

lar yaşanmadığı için size çok
teşekkür ederim. Biliyoruz ki
3,5 milyonun üzerinde sığınmacınız var. Biz AB ülkesi olarak Türkiye'ye gelecek finansa
destek veriyoruz. Bu yükü siz
taşıyorsunuz, bu konuda size
tekrar teşekkür ediyoruz" diye
konuştu.
Kilisedeki tören
Daha sonra Sveti Georgi Ki-

2019’da saat değişikliği uygulamasına son verilecek
si, iç pazarın düzgün işleyişini
korumak ve bazı ülkelerin saat
değişikliği uygulamasına son
vermesi halinde diğerlerin uygulamaya devam etmesinden
dolayı ortaya çıkabilecek sorunlardan kaçınmak için komşu
ülkeler arasında herhangi bir
değişikliğin koordine edilmesini
sağlamayı amaçlamaktadır.
Avrupa Parlamentosu’nda
yaptığı konuşmada Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker, “Hepimiz en önemli konularda geniş kapsamlı ve küçük meselelerde mütevazi davranmak istediğimizi söylüyoruz.
Ancak AB mevzuatı vatandaşların saatlerini yılda iki kez değiştirmesini gerektiriyorsa, kimse

lisesi'ndeki kütüphanenin açılışının 10'uncu yılı nedeniyle
düzenlenen törene geçildi.
Yotova burada yaptığı konuşmada, bugün Edirne'de
iki bayram yaşadıklarını ifade
ederek, "Kültürel faaliyetler iki
ülke insanı için de güzel oluyor.
Ülkeler arasında sorunlar olabilir, Bulgaristan'dan Türkiye'ye
göçenlerin de sorunları olabilir
ancak bunlar düzeltilecektir.
İnsanlar birbiriyle çeşitli etkinliklerle bir arada olduklarında
daha iyi anlaşırlar ve ibadet
hangi dilde yapılırsa yapılsın
aynı yere gider" ifadelerini kullandı.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf
Güler de İstanbul'daki Demir
Kilise'nin insanlığın ortak mirası olduğuna vurgu yaparak,
buranın yeniden ibadete açılarak Türkiye'nin birlikte yaşama
sevincini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.
Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan da devletlerin
egemenlikleri için sınırların var
olduğunu ancak dostluk, sanat
ve kültürün sınır tanımadığını
vurguladı.
Bulgaristan Meclisi Kültür ve
Medya Komisyonu Başkanı
Vecdi Raşidov, Bulgaristan'ın
Ankara Büyükelçisi Nadejda
Nikolova Neynski, Sofya Üniversitesi Rektörü Stoyan Dançev'inde konuşmaları sonrası
kilise bahçesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ve Gürkan tarafından manolya ağacı
dikildi. AA

bunu alkışlamayacaktır. Bugün
Komisyon bunu değiştirmeyi
teklif ediyor. Saat değişikliği
uygulaması kaldırılmalıdır. Üye
devletler, sürekli olarak yaz mı,
yoksa kış saati uygulamasını mı
kullanacakları konusunda karar
almalıdır. Bu bir sübvansiyon sorunudur. Parlamentonun ve Konseyin bu görüşe katılmasını ve iç
pazarımız için çalışan çözümler
bulmasını bekliyorum. Zamanımız geçiyor” diye kaydetti.
Enerji tasarrufu için geçen yüzyılda Avrupa ülkeleri tarafından
yaz saati uygulanmasına yönelik
düzenlemeler getirilmiştir. Fakat
yapılan araştırmalar, enerji tasarruflarının önemsiz miktarda
olduğunu ve vatandaşların bu
değişikliğin sağlıklarını olumsuz
etkilediğine dair şikayetlerinin
gittikçe arttığını gösteriyor.
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