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Nüfus sayımı, 22 
Ocak- 15 Şubat 2021 
döneminde yapılacak

Kırcaali’de Çanakkale Şehitleri Anıldı

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği (TÜRKSAD) ve Ömer 
Lütfi Kültür Derneği, Çanak-
kale Zaferi’nin 104. yıldönümü 
dolayısıyla geleneksel 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitle-
ri Anma Etkinliği gerçekleş-
tirdi. Kırcaalilerin tıklım tıklım 
doldurduğu Ömer Lütfi Kültür 
Derneği salonunda yapılan bu 
yılki anma etkinliğinin konukları 
Türkiye’den Trakya Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi 
Sabri Can Sannav ve Trakya 
Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
Erhan Vatansever Çanakkale’yi 
anlattı. Anma töreninde resmi 
konuklar arasında T.C. Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 
Kırcaali Bölge Müftü Vekili Na-
suf Nasuf, Kırcaali bölgesinden 
şehit ve gazi yakınları, siyasi 
parti ve STK temsilcileri de yer 

aldı.
Programın sunuculuğunu ya-

pan TÜRKSAD Başkanı Mü-
zekki Ahmet, Kırcaali’de ge-
leneksel olarak düzenledikleri 
anma etkinliğine gelen herkesi 
selamlayarak, Balkan Savaşları 
ve Çanakkale Şehitleri anısına 
bir dakikalık saygı duruşuna da-
vet etti. Daha sonra Çanakkale 
Savaşları’nda birkaç yakınını 
kaybeden Bölge Müftü Vekili 
Nasuf Nasuf şehitlerin ruhu için 
dua etti.

Selamlama konuşmasında Fili-
be Başkonsolosu Hüseyin Erga-
ni, anma etkinliğini düzenleyen 
iki derneğe teşekkür etti. Baş-
konsolos, konuşmasında şunları 
kaydetti: “Çanakkale Zaferi ha-
kikaten dünya harp tarihine altın 
harflerle yazılmış, eşine benze-
rine rastlanmayacak şekilde bü-
yük bir savaş, bir zaferdir. Tabii 
ki bu kolay olmamıştır. O zaman 
Osmanlı İmparatorluğu döne-

minde zor şartlar içerisinde 
büyük fedakarlıklar yapılmıştır 
ve hemen hemen bütün vilayet-
lerden ki buna Kırcaali de dahil-
dir önemli kayıpların yaşandığı 
bir savaş olmuştur. Bu müca-
delenin bazı önemli sonuçları 
var. Her iki tarafın 250’şer bin 
kayıp verdiği hakikaten büyük 
bir savaş ve o dönemde Tür-
kiye ile Bulgaristan, müttefik 
olarak aynı saflarda savaşıyor. 
Bu önemli bir husus. Balkan 
Savaşları’nda karşı karşıya gel-
miş iki komşu ülke, Birinci Dün-
ya Savaşı’nda aynı saflarda yer 
almışlardır. Dolayısıyla Balkan 
Savaşı’ndan sonra Çanakka-
le Harbi’nde Bulgaristan’dan 
da, Kırcaali bölgesinden de o 
dönemde gidip savaşan, şe-
hit düşen Türk ve Müslüman 
askerler vardır. Öncelikle Rus 
Çarlığı Çanakkale’den destek-
lemeye gelen müttefiklerinin 
donanmaları geçemeyince, 

destek alamayınca yıkılmıştır. 
Dünya tarihinde önemli bir im-
paratorluk yıkılmış yerine daha 
sonraki dönemde, Soğuk Savaş 
koşullarında ortaya çıkacak bir 

komünist Sovyetler Birliği or-
taya çıkmıştır. Bu savaş, bu 
mücadele başarılı bir şekilde 
verilmeseydi neler olurdu? Tür-

Resmiye MÜMÜN

AB Parlamentosu Seçimleri 
26 Mayıs’ta Yapılacak 

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev’in kararı ile Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Birliği 
(AB) Parlamentosu seçimleri tarihi 26 Mayıs 2019 olarak be-
lirlendi. 

26 Mayıs 2019 tarihi, 24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar Kültürü 
Günü dolayısıyla üçüncü tatil gününe denk geliyor. Bütün AB 
ülkelerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayıs 2019 
döneminde yapılacak.

Bulgaristan’dan 17 AP milletvekilisi seçilecek. Seçim propa-

ganda dönemi, resmi olarak seçim gününden bir ay önce başla-
yacak. AP milletvekili adaylarının Merkez Seçim Komisyonu’na 
kayıtları seçimden 40 gün önce yapılacak.

Şimdilik sadece Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) AP mil-
letvekili aday listesinin başında eski gazeteci Elena Yonçeva’nın 
yer alacağı biliniyor. İktidar partisi Bulgaristan’ın Avrupalı Gele-
ceği İçin Vatandaşlar’ın (GERB) AP milletvekili aday listesinin 
başında AB Komiseri Mariya Gabriel’in yer alacağı konuşuluyor. 
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       DİN VE TOPLUM

Peygamber Şehri 
Medine-i  Münevvere                                                                                        
Kıymetli Müslümanlar! 
Hac ve Umre ibadeti-

ni yerine getiren müslü-
man kardeşlerimiz, şe-
hirlerin anası Mekke-i 
Müker reme’den  ( 

Onurlu şehir), Pey-
gamber şehri Medine-i 
Münevvere’ye (Mede-
niyet şehri) ve çevre-
sinde bulunan Sevgili 
Peygamberimizin hatı-
ralarını muhafaza eden 
pek çok güzide yerleri 
ziyaret ederek, Siyer-i 
Nebi’ye ( Peygamberi-
mizin hayatına)  manen 
yolculuk yaparlar, adım 
adım Peygamberimizin 
(s.a.s) izini takip eder-
ler, raihasını alırlar, Üm-
meti olmanın bahtiyarlı-
ğını yaşarlar.
Sevgili Peygamberi-

miz (s.a.s) ve ashabı 
çok sevdikleri Mekke’yi 
ve Kabe-i muazzamayı, 
din-i mübini islamı daha 
huzurlu yaşayabilmek 
ve müşriklerin zulmün-
den korunmak için terk 
etmek zorunda kaldı-
lar. Yaşayan Kur’an Hz. 
Muhammed’in ikinci 
yurdu Medine oldu. 
Harabe olmuş şehir 
manasındaki eski adı 
Yesr ib’ i ,  efendimiz 
Medine-i Münevvere’ye 
( Nurlu şehir – Medeni-
yet şehri) dönüştürdü.  
Ömrünün sonuna kadar 
tebliği’ye Medine’de de-
vam etti (islamı davet).  
Peygamberimiz (s.a.s) 
de bizim gibi bir insan 
olması hasebiyle “ ölü-
mü sen de tatacaksın, 
bütün insanlar da tata-
cak” ayeti kerimesi ge-
reği 632 yılında, 63 ya-
şında iken Hakkın rah-
metine kavuştu.  Kabri 
saadetleri, Mescid-i 
Nebevi’nin (Peygamber 
Camii) Ravza-yı muta-
harra (Temiz bahçe – 

cennet bahçelerinden 
bir bahçe)  bölümün-
dedir.
Peygamber  şehr i 

Medine’de  ibadet, taat  
ve ziyaretlerimize de-

vam ederiz.  Allah’ın 
Rasülü Hz.Muhammed 
(s.a.s) ve vefalı arka-
daşları ilk halifelerimiz 
Hz. Ebu Bekir ve Hz. 
Ömer’in Yeşil Kubbe 
altındaki kabir ler ini 
ziyaret edip, ta’zim, 
hürmet ve muhabbet-
lerimizi arz ederiz  (se-
lamlarız, sevgi ve say-
gılarımızı bildirir, dua 
ederiz). Rabbim sevgili 
Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (s.a.s) 
sünnetine  ( yolu, öğ-
retileri) i’tisam ( sım-
sıkı sarılmayı) etmeyi, 
dünyada rüyalarımız-
da görmeyi, ahirette 
de şefaatiyle cennette 
komşusu olmayı nasip 
etsin. O (s.a.s)  “Beni 
vefatımdan sonra zi-
yaret edenler,  sanki 
beni hayatımda ziyaret 
etmiş gibidirler”  müj-
desini gönlü yanıklara 
verir. 
Umreci, Hacı kar-

deşlerimiz Beş vakit 
namazlarını fazilet ve 
sevabı yüksek olan 
Peygamber Camiinde 
kılar, cennet bahçesi-
ne girmek için uygun 
anları gözler “ kabrim 
ve minberim arasın-
daki mekân, Cennet 
bahçelerinden bir bah-
çedir” buyurur Yaşayan 
Kur’an Hz.Muhammed  
(s.a.s), bu münasebetle 
cennet bahçesi gönlü 
yanıklar ile sürekli do-
ludur.  Sabır ve sebat 
gösteren müslümanlar 
cennet bahçesine girer, 
saadet yaşarlar. Pey-
gamberimizin izinde , 
mübarek hatıralarını 

gönüllerinde hiseden 
ve yaşayan hacılarımız 
Medine yakınlarında, 
Kuba Mescidini  ziya-
ret ederler, mükafatı  
umre sevabı olan iki 
rekat namaz kılarlar, 
mescidi kıbleteyni (iki 
kıbleli camii) ziyaret 
eder  tehıyyetü’l mes-
cid namazı kılarlar, 
sevgili peygamberimi-
zin bir ikindi namazı 
esnasında Mescid-i 
aksaya yönelerek kıl-
maya başladığı nama-
zını, 3. Rekattan itiba-
ren  namazını kâbeye 
yönelerek kılmasını 
hatırlayacağız, Pey-
gamberimizin (s.a.s)  
“ biz uhudu, uhud ta  
bizi sever” buyurdu-
ğu, uhud dağı  ziyaret 
edilir, şehitlerin piri Hz. 
Hamza ve  Peygambe-
rimize simaen benze-
yen Musab b. Umeyr’in 
kabirleri başında kendi-
lerine, Uhut şehitlerine 
ve  Baki mezarlığında 
da orada medfun bu-
lunan  sahabe-i güzin 
efendilerimize dualar 
edilir, dünyanın faniliği 
düşünülür, Peygam-
berimizin tedrisatında 
yetişen ve örnek nesil 
olan ashabın güzel va-
sıfları hatırlanır, Nurlu 
şehir Medine’nin ma-
neviyatından hisseler 
alınır..
Hac ve umre  sonun-

da, Rabbimize misafir 
olmanın ve  Peygam-
berimizi (s.a.s) ziyaret 
etmenin    mutluluk ve 
esenliği ile memleketi-
mize döneriz.. müba-
rek beldeleri özlemeye 
başlarız. 
Siz kıymetli müslü-

man kardeşlerime de 
Rabbim ailesi ve ço-
cuklarıyla birlikte Hac 
ve Umre ibadeti nasip 
etsin, Rıza ve muhab-
betine nail eylesin. İki 
cihan saadeti ihsan 
eylesin.
Kurasız, çekilişsiz bir 

Hac için, güvenilir, tec-
rübeli ve ehil hocalar 
rehberliğinde Başmüf-
tülüğümüzü her daim 
tercih edelim Değerli 
Müslümanlar. 
En kalbi temenni ve 

dualarımla
Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü 

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Bulgaristan’da 1,5 milyon 
otomobil 20 yaş üstü 

Bulgaristan, otomobille-
rin en eski olduğu Avrupa 
ülkesidir. 20 yaş üstü teh-
likeli otomobillerin sayısı 
1,5 milyondur. 

Bulgaristan Oto Tamirci-
leri Meslek Odası Başka-

nı Emil Germanov, NOVA 
TV’ye verdiği demeçte, 
“Şu anda oto tamir ve 
servis faaliyetlerinde her-
hangi bir düzenleme yok. 
Bu nedenle, hangi oto 
servislerinin kayıtlı oldu-
ğunu ve hangilerinin ka-
yıtlı olmadığını belirlemek 
zor. Oto servislerine ciddi 
yatırımlar yapan mes-
lektaşlarımız var. Onlar, 
arıza teşhisi, tamir ve ye-
dek parça değişimi konu-
sunda üreticinin koyduğu 
teknolojik düzene uyuyor. 
Bu oto tamirciler genellik-
le arabanızı geri alırken 
eski parça kullanmadık-

larını kanıtlamak için size 
bir garanti belgesi verir” 
dedi. 

Germanov, Bulgaristan-
da kayıtlı oto servislerinin 
6700 civarında olduğunu 
ve arabaların 4 200 000'e 

yakın olduğunu söyledi. 
Onun ifadesine göre, dü-
zenlenmemiş olan birçok 
oto servisi bulunuyor, an-
cak hangisinin yasa dışı 
faaliyette bulunduğu ve 
hangisinin bulunmadığını 
belirlemek çok zor. 

Bulgaristan Oto Tamirci-
leri Meslek Odası Başka-
nı,” Bir araba yılda bir kez 
servise götürülürse bu 
günde 33 000 otomobilin 
servise götürüldüğü anla-
mına gelir, oysa çoğu 2-3 
kez veya daha fazla servi-
se götürülür. Bu sayıdaki 
tamirin, düzenlenmiş olan 
bu 6700 oto servisinde 

yapılması mümkün değil” 
diye belirtti. 

Germanov, meslek örgü-
tü tarafından hazırlanan 
kanun tasarısı ile ilgili ola-
rak,” Yeni kanunun önem-
li kısımlarından biri, araç 
“mezarlıklarındaki” eski 
otomobillerden alınan her 
yedek parçanın menşeine 
ilişki bilgilerin bulunması 
şartının getir ilmesidir, 
yani hangi otomobilden 
alındığının bilinmesidir” 
dedi. 

Oto servis sahibi olan 
Rumen Dunev,”Ucuz bir 
tamir genelde pahalıya 
mal olur. Üstelik ikinci 
el yedek parçaların kul-
lanılması tehlikeli ola-
bilir. Müşterilerin tamir 
için fatura istemesi çok 
önemlidir. Böyle bir bel-
ge olduğunda araba kaza 
yaparsa kimin tamir ettiği 
bilinir ve hak talebinde bu-
lunabilir” dedi. 

Dunev’in ifadesine göre, 
tamir faturası ve garan-
ti belgesi vermeyen oto 
servislerinin sayısı yük-
sek. Diğer bir sorun, han-
gi niteliklere sahip olduğu 
ve soruna yol açmayaca-
ğı bilinmeyen Türkiye ve 
Çin'den düzenlenmeden 
ithal edilen otomotiv par-
çalarıdır.

              Kırcaali Haber

Otoyollarda hız tespit sisteminin 
kurulum çalışmaları başladı

Trafik Denetleme (KAT) 
Genel Müdürü Komiser 
Rosen Rapçev, NOVA 
TV’ye verdiği demeçte, 
“Belirli bir bölümdeki or-
talama hızı hesaplayarak 
Bulgaristan'da ortalama 
hız tespit sisteminin uy-
gulamaya girmesi bekle-
niyor” diye konuştu.

Rapçev’in çok iyi olarak 
değerlendirdiği bu yön-
tem, Eylül 2017'den beri 
Sırbistan'da uygulanmak-
ta. Orada cihazlar, araç-
ların otoyol ücret toplama 
istasyonlarından geçiş 
saatini gösterir. Otomobi-
lin ortalama hızı, iki nokta 
arasında geçerken izin 
verilen maksimum 120 
km/h hızı aşarsa, trafik 
polisi memurları, yerinde 
50 ile 1200 leva arasın-
da değişen ceza uygular. 
Trafik Denetleme Genel 
Müdürü,ülkede bu tür 
sistemlerin kurulum ça-
lışmalarına başlandığını 
söyledi. 

Rapçev,” Taşımacılık 
şirket sahipleri, ağır yük 
taşıtlarının karayollarında 
hareketinin yasaklandığı 
günlerde iş organizas-
yonunu değiştirmek zo-
runda kalacak: Örneğin 

1 ve 4 Mart tarihlerinde 
gibi bir resmi bayram 
gününden önceki ve son 
bayram günü söz konu-
sudur. Bununla TIR’ların 
otoyolun başlangıcındaki 
karakol yanındaki yerde 

durmaması ve şoförlerin 
ve işverenlerinin, yasak 
kaldırılıncaya kadar on-
ların hangi park alanında 
bekleyeceğini önceden 
düşünmeleri amaçlanıyor. 
Böyle bir yasak olduğun-
da şirketin hangi alterna-
tif bir güzergahı veya oto 
park yerini kullanacağını 
öngörmesi gerekir. Çün-
kü yasak kaldırılınca, 
araçlar yola koyulunca 
uzun kuyruklar oluşuyor 
ve trafik güvenliğini teh-
likeye sokuyor. Araçların, 
sadece polislerin durduğu 
yerlerde değil, birçok yer-
de durması amaçlanıyor” 

diye konuştu. 
Rapçev, şoförler hareket 

yasağı uygulanacağını 
bilirlerse bundan önce bir 
otopark yeri seçmelerini 
tavsiye etti. Bununla bir-
likte trafik denetleme mü-

dür lük-
l e r i n i n 
k e n d i 
m ü l k i -
yetinde 
olmadı-
ğı iç in 
u y g u n 
otopark 
y e r l e -
r i n i n 
nerede 

olduğunu göstermeyece-
ğini kaydeden Rapçev, 
aynı zamanda otopark 
yerlerinin yetersiz oldu-
ğunu itiraf etti. 

Trafik Denetleme Genel 
Müdürü, resmi tatil günle-
rinde TIR’lara yönelik or-
ganizasyonun aynı olaca-
ğını, ancak otoyollarda iki 
noktada iç kontrol uygula-
nacağına kanaat getirdi. 
Yeni yaklaşım, elektronik 
yol ücreti toplama sistemi-
nin (E-TOLL) devreye so-
kulacağı yazdan itibaren 
uygulanacak.

              Kırcaali Haber
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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın desteği ile 
Bakü’de Türk müzik aletlerinin sunum töreni yapıldı 
Uluslararası Türk Kül-

tür ve Miras Vakfı`nın 
desteğiyle Bakü Müze 
Merkezi`nde Azerbay-
can Müzik Kültürü Devlet 
Müzesi’nde Türk müzik 
enstrümanlarının sunum 
töreni düzenlendi.

Azerbaycan Müzik Kül-
türü Devlet Müzesi`nin 
Müdürü Alla Bayramo-
va, törenin açılışını yaptı 
ve Türk vatandaşları-
nın - Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu'nun (DEİK) 
Türkiye-Azerbaycan İş 
Konseyi`nin Başkanı Sel-
çuk Akat ve müzik aletleri 
ustası Feridun Obul’un 
müzeye 12 müzik enstür-
manı – cura, tütek, Kara-
deniz bölgesinin kemen-
çesi, Gabag Kemençesi 
- Kırbız, çift-davul, lavta, 
nefir, zurna, ney, sipsi ve 
cümbüş (2 adet) hediye 
ettiklerini söyledi.

A. Bayramova, müzede 
altı bin eksponat bulundu-
ğunu ve sunulan aletlerin 
müzenin koleksiyonunda 
değerli yer tutacağını bil-
dirdi.

Azerbaycan Cumhuri-
yeti Kültür Bakanı Abul-
faz Karaev, ülkenin kül-
türel yaşamında dikkat 

çekici bir olay yaşandı-
ğını belirtti. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve Birinci Başkan 
Yardımcısı Mehriban Ali-
yeva, Azerbaycan kültür 
ve sanat adamlarıyla bir 
toplantı yaptığını söyledi. 
Bu toplantıda Azerbaycan 
kültürünün önemli konula-
rı konuşuldu ve bazı öne-
riler öne sürüldü. Devlet 
başkanı ülkenin kültürel 
yaşamının çeşitli alanla-
rında derhal ilgili talimat-

lar verdi. 
Bakan, müzik ve müzik 

enstrümanlarının Azer-
baycan halkının kültürün-
de önemli bir yere sahip 
olduğunu vurguladı. O, 
buna örnek olarak, sade-
ce kendinin değil, hem de 
çalınan tüm enstrümanla-
rın UNESCO`nun Somut 
Olmayan Kültürel Miras 
Listesi'ne dahil edilen 
Azerbaycan mugamını 
gösterdi.

A. Karaev, Azerbay-

can Müzik Kültürü Dev-
let Müzesi`nin ülkenin 
kültürel yaşamında özel 
bir yere sahip olduğunu 
sözlerine ekledi. Bu mü-
zede sadece müzik ens-
trümanları sergilenmiyor, 
aynı zamanda eski müzik 
ve müzik enstrümanları 
yaşatılıyor. Bakan, Ulus-
lararası Türk Kültür ve 
Mirası Vakfı̀ nın sahip ol-
duğumuz kültürü ve zen-
gin mirası tanıtma yönlü 
faaliyetini takdir etti.

Uluslararası Türk Kültür 
ve Mirası Vakfı Başkanı 
Günay Efendiyeva, konuş-
masında Türk Dünyası’nın 
ayrılmaz parçaları olan iki 
kardeş ülke, Azerbaycan 
ile Türkiye arasındaki 
daimi dostluk ve mevcut 
işbirliğinden bahsetti. O, 
“Bugün, bu etkinliğin ya-
pılması Türk dünyasının 
büyük oğlu, umum milli 
lider Haydar Aliyev’in de-
diği gibi bir kez daha, “Bir 
millet, iki devlet” ifadesini 
onaylıyor.

Başkanlığını yaptığı 
uluslararası kurumun fa-
aliyeti hakkında konuşan 
G. Efendiyeva, Vakfın 
amaçlarından birinin, mü-
zik dahil Türk dünyasının 
kültürel mirasını korumak 
ve dünyayı tanıtmak oldu-
ğunu belirtti. Konuşma sı-

rasında, Türk dili konuşan 
halklarının kültürel mirası-
nı incelemek ve geniş bir 
izleyici kitlesine sunmak 
için Azerbaycan Müzik 
Kültürü Devlet Müzesi'nde 
Vakfın himayesinde “Türk 
Dünyası Müzik Aletleri 
Merkezi”nin kurulmasını 
önerdi.

Türkiye Cumhur iyet i 
Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral, DEİK / Türkiye-
Azerbaycan İş Konse-
yi Başkanı Selçuk Akat 
yaptıkları konuşmada, 
ülkelerimiz ve halklarımız 
arasındaki ilişkileri güç-
lendirmede kültür ve mü-
ziğin önemini vurguladı.

Programın sonunda, 
Azerbaycan Eski Müzik 
Aletleri Toplusu tarafın-
dan mugamlar çalındı ve 
türküler okundu. KH

Kader Özlem’e Balkanlar Türk 
Kültürü Özel Hizmet Ödülü 

Kosova'nın güneybatı-
sındaki Prizren şehrinde 
bulunan Doğru Yol Türk 
Kültür Sanat Derneği ve 
Kosova Türk Yazarlar 
Derneğinin girişimiyle 
'Balkan Türklerinin Hu-
kuki Durumları ve Türk-
çe' konulu konferans dü-
zenlendi.
Uludağ Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Dr. Ka-
der Özlem'in konuşmacı 
olarak yer aldığı konfe-
ransa, Türkiye'nin Priş-
tine Büyükelçisi Çağrı 
Sakar, Kosova Meclis 
Başkan Vekili ve Kosova 
Demokratik Türk Partisi 
(KDTP) Milletvekili Mü-
ferrah Şinik ile ülkedeki 
Türk kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açılışında ko-

nuşma yapan Büyükelçi 
Sakar, Balkan Türkleri ile 
ilgili konferansların öne-
mine vurgu yaptı.
Sakar, "Kosova'da ziya-

ret ettiğim pek çok yer-
de hem Kosovalı Türk 
kardeşlerimizle hem de 
Türkçe konuşan Arna-

vutlar ile tanışıyorum. 
Bu topraklarda yazılmış 
ve ödül almış Türkçe 
eserlere rastlıyorum. Bu 

gibi alanlarda kültür ha-
zinemizin zenginliğinin 
bilinciyle, bu zenginliğin 
sürdürülmesi için hepi-
mizin payına düşen gay-
reti göstermesi gerektiği-
ni bir kez daha hatırlat-
mak istiyorum. Kosovalı 
Türkler olarak sizler bu 
coğrafyada Türkçemizin 
sadık bekçileri, bu güzel 
dili güzelleştiren gönüllü 
kültür köprülerisiniz." ifa-

delerini kullandı.
Kosova Meclis Başkan 

Vekili Şinik ise "Bugün 
Türkiye Cumhuriyeti, 

başta dışişleri bakan-
lığıyla, tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla yanımız-
dayken Kosova Türk 
toplumu tabii ki dimdik 
ayakta duracaktır." dedi.
Konferansın ardından 

Uludağ Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Özlem, AA 
muhabirine yaptığı açık-
lamada, konferansta böl-
gede yaşayan Türklerin 
yasal düzeydeki durum-

ları ve aynı zamanda 
Türkçenin statüsünü ana 
hatlarıyla resmetmeye 
çalıştıklarını belirtti. 

Doğru Yol Türk 
Kültür  Sanat 
Derneği gibi bir 
okulda bulun-
maktan dolayı 
memnuniyet i -
ni dile getiren 
Özlem, "Balkan 
Türklerinin hu-
kuki durumları-
nı ve Türkçenin 
durumunu ele 
alma imkanı-
mız oldu. Bu 
açıdan özellikle 
soydaşlarımızın 

göstermiş olduğu yoğun 
ilgi bizi çok memnun 
etti." şeklinde konuştu.
Yaklaşık 1 saat süren 

konferansın sonunda 
Özlem'e, Büyükelçi Sa-
kar tarafından "Ulusla-
rarası Süleyman Brina 
Balkanlar Türk Kültürü 
Hizmet Ödülü" takdim 
edildi. 
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İslam İşbirliği Teşkilatı: 
Bulgaristan, Müslümanlara 
ait vakıf mallarını iade etsin!

1-2 Mart 2019 tarihlerinde Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İslam İş-
birliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi top-
lantısı gerçekleşti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 
toplantısı kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 
olmayan ülkelerde Müslüman topluluklar ve Müs-
lüman azınlıklar ile ilgili bazı kararları kabul edildi. 

Konsey tarafından kabul edilen toplam beş ka-
rardan üçüncüsü Bulgaristan ve ülkede yaşayan 
Müslüman topluluğu ile ilgilidir. İslam İşbirliği Teş-
kilatı Dışişleri Bakanları Konseyi kararında Türk ve 

Müslüman toplumunun insan haklarına saygı gös-
terilmesine ve Bulgaristan'da önceki dönemlerde 
el konulan Müslümanlara ait vakıf mallarının iade 
edilmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi ve Bul-
garistan'daki Müslümanları, Müslümanların çıkarla-
rını destekleme adına Başmüftülüğün pozisyonunu 
güçlendirmek için güçlerini birleştirmeye çağırdı. 

Resmi belgede aynı zamanda Angola, Orta Afrika 
Cumhuriyeti ve Sri Lanka hükümetlerine Müslüman 
topluluklara ve azınlıklara yönelik politikasını değiş-
tirme çağrısında bulunuldu. Kararlar, Güney Filipin-
ler, Myanmar, Doğu Trakya ve On iki Ada (Türkiye 
kıyılarına yakın Yunan adaları) topraklarındaki Müs-
lüman azınlıklarla ilgili sorunları ve ayrıca Müslüman 
olan Kırım Tatarlarının sorunlarını yansıtmaktadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı, dünyadaki İslam devletle-
rinin uluslararası bir örgütüdür. Bu örgüte 57 devlet 
üyedir ve bu da onu dünyanın en büyük Müslüman 
örgütü konumuna getiriyor.
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Kırcaali 4x4 OFF-Road Fest 2019 Turnuvası Düzenlendi
Kırcaali 4x4 OFF-Road 

Fest 2019 Turnuvası sona 
erdi. Turnuvaya katılan 90 
yarışmacıdan 68’i finale 
ulaştı. Turnuvaya Bulga-
ristan, Yunanistan, Tür-
kiye ve Kazakistan’dan 
katılan yarışmacılar, Ro-
dop Dağları’ndaki inişli 
yokuşlu arazilerden baş-
ka 5 000’den fazla off-
road severin izlediği Kır-
caali merkezinden geçen 
Arda nehri üzerindeki Su 
Aynası kanalının kıyısın-
daki kapalı parkurda off-
road araçlar ile yaptıkları 
turlarla güç gösterisinde 
bulundu. 

Farklı kategorilerde ya-
rışmacılar, 2000 metre-
lik çok kısa mesafelerde 
yapay engeller bulunan 
pistte ikişer tur attı. Nere-
deyse her iki yarışmacı-
dan biri seyircileri ayağa 
kaldırdı ve takdir topladı. 

Onların elde ettiği sonuç-
lar final sıralamasını oluş-
turdu.

ATV motosiklet yarış-
masında KTM 525 XC 
motosikletle yarışan Re-
neta Hristova birinciliği 
elde ederken Simeon 

Stoyanov ikinciliği, Sto-
yan Stoyanov ise üçün-
cülüğü elde etti. Üçü de 
4×4 Adventure Bulgaria 
Kulübü’nün yarışmacıları. 

TT –Tour ist Trophy 
yarışmasına katılanlar, 
GPS ile yön bulan ve yol 

haritası ile yön bulanlar 
olarak iki kategoriye ay-
rıldı. Birinci kategoride 
birinciliği Petriç’ten Emil 
Dimitrov-Andon Andonov 
ikilisi, ikinci grupta ise 
Krum Trendafilov-Angel 
Hazurov ikilisi elde etti. 

Cross Country Jeep 
yarışmasında 2400 cc 
altında standart ufak ka-
tegorisinde Suzuki Vita-
ra marka jeeple yarışan 
Asenovgrad (Stanimaka) 
kasabasından Mehmet 
Mehmedov-Jivko Belev 
ikilisi, 2400 cc üstün-
de kategorisinde Jeep 
Cherokee marka jeeple 
yarışan Andriyan Noev-
Strahil Stoyanov ikilisi, 
Standart + kategorisinde 
ise Nissan Patrol marka 
jeeple yarışan Nikolay 
Kolev-Hristomir İliev ikilisi 
birinci oldular. 

UTV Buggy yarışması-
nı Vladislav Velkov-İliyan 
Georgiev ikilisi kazandı. 

En yüksek hız yapan ve 
iyi donanıma sahip oto-
mobillerle uzmanlar ara-
sından Royal kategorisin-
de yarışanlar Prototipler 
ve Modifiye olarak iki fark-

lı kategoriye ayrıldı. Bu 
kategorilerde yarışanlar 
kapalı parkurda yaptıkları 
iki turda daha büyük zor-
luklar ve engeller atlatmak 
zorunda kaldı.

Modifiye kategorisinde 
Svoge 4×4 Kulübü’nün 
yarışmacıları Kalin Mit-
rov-Vladimir Velkov iki-
lisi birinci, TermoKing 
Kulübü’nün yarışmacıları 
Dimitır Dimitrov-Hristo 
Dryanovski ikilisi ikinci 
oldu. Türkiye’den katılan 
yarışmacılar 7,8 ve 9.sı-
rada yer aldı. 

En çok sayıda Türkiye 
ve Yunanistan’dan katı-
lan  yarışmacının yarıştığı 
Prototipler kategorisinde 
Rulis Tsikmesoglu-Milen 
Deçev birinciliği, Kirius 
Pamporis -Evtimas Ka-
zanzidis ikilisi ise ikinciliği 
elde etti.
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Kırcaali’de Çanakkale Şehitleri Anıldı
1. sayfadan devam

kiye tarihi açısından çok 
büyük, önemli sonuçlar 
olurdu diye düşünüyo-
rum. Zira Çanakkale Sa-
vaşları aynı zamanda milli 
mücadelenin bir öncülü-
ğüdür, yani onun bir ha-
zırlığıdır. O donanmalar 
Çanakkale Boğazı’ndan 
geçselerdi, belki bugün 
Türkiye Cumhuriyeti var-
lığına bu haliyle sahip 
olamayacaktı. Çünkü ko-
lay bir zaferle Osmanlı’nın 
başkenti alınmış olacaktı 
ve Osmanlı toprakları da 
daha önce yapılmış giz-
li anlaşmalar temelinde 
pay edilecek ve apayrı 
koşullar ortaya çıkacak-
tı. Bu savaşın önemli 
bir sonucu da Britanya 
İmparatorluğu’nun sömür-
geleri açısından olmuştur. 
Bu savaşlarda mücadele 
eden, İngiltere’nin sömür-
gelerinden gelen anzak 
askerleri çok büyük ka-
yıplar vermiş ve buradaki 
tecrübeler ve yaşanan 
hadiseler sonrasında Bri-
tanya İmparatorluğu’nun 
sömürgelerinde bir ulus-
laşma bilinci ortaya çık-
mıştır. Diplomasi tarihi 
açısından da ciddi bir so-
nucu vardır. İfade ettiğim 
gibi Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde farklı ülkeler 
arasında yapılan gizli an-
laşmalar Çarlık Rusya’sı-
nın çökmesiyle birlikte ve 
bir komünist Sovyetler 
Birliği’nin oluşmasıyla bir-
likte ifşa edilmiştir ve gizli 
diplomasinin bütün çirkin 
yüzü ortaya dökülmüştür 
ve bu nedenden dolayıdır 
ki, ondan sonraki dönem-
deki diplomasinin açık bir 

şekilde yapılması, yani 
şeffaf bir şekilde yürütül-
mesi anlayışı tecelli et-
miştir”. Ergani, “Dışişleri 
Bakanlığı’nın yurt dışın-
da görev yaparken şehit 
düşen mensupları vardır. 
Bunların bir kısmı Bakan-
lıkta aktif olarak görev-
de bulunan diplomatlar 
veya yakınları veya söz-
leşmeli kadrolarda yurt 
dışı teşkilatında bulunan 
personelimizdir. Bunlar-
dan birisi de maalesef 
burada Burgaz’da yaşa-
nan merhum şehit Bora 
Süelkan’ın şehadetidir. 
Onları da huzurlarınızda 
saygıyla anmak isterim. 
18 Mart Çanakkale Deniz 
Muharebelerinin bizim le-
himize neticelendiği tarih-
tir. Tabii ki, 18 Mart’ta bu 
mücadele bitmemiştir ve 
kara muharebeleri vardır. 
Onlar da yaklaşık 1 yıl 
sürmüş, ama neticede bu 
milletimizin, insanımızın 
feraseti ve güç birliğiy-
le ve cesaretiyle o anki 
şartlar içerisinde güç bir-
liği yaparak dünyanın dört 
bir yanından gelen güçlü 
donanmalarına, her aske-
ri birliklerine karşı kazan-
dığı büyük ve parlak bir 
zaferdir. Türk tarihine de, 
dünya tarihine de böyle 
yazılmıştır” diye ifade etti. 

Daha sonra Filibe Baş-
konsolosu, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 18 Mart 
Şehitler Günü dolayısıyla 
yayınladığı mesajı oku-
du. Erdoğan mesajında 
şunları belir tmektedir: 
“Tüm olumsuz koşulla-
ra rağmen, iman, azim 
ve vatan sevgisiyle ka-
zanılan bu zafer, İstiklal 

Harbimizi de zafere ulaş-
tıracak mücadeleci ru-
hun güçlenmesine vesile 
olmuştur. Çanakkale’de 
yakılan meşale, istik-
lal mücadelemizde ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda yolumuzu 
aydınlatmıştır. Cumhuri-
yetimiz, Çanakkale gibi, 
Kurtuluş Savaşı gibi bü-
yük mücadelelerin, büyük 
fedakârlıkların üzerine 
inşa edilmiştir. Bizlere dü-

şen en büyük sorumluluk, 
kahraman ecdadımızın 
bizlere mirası bu vatana 
layıkıyla sahip çıkmak 
için, Çanakkale Savaş-
larındaki ruhu, heyecanı, 
azmi, kararlılığı bugün de 
kalbimizde hissetmektir. 
Çanakkale şehitlerinin to-
runları olarak, istiklalimiz-
den, istikbalimizden ve 
özgürlüğümüzden hiçbir 
şekilde taviz vermeyece-
ğiz. Bugün de vatanımız 
üzerinde oynanmak iste-
nen oyunlara, milletimize 
yönelik hain planlara bu 
kararlılıkla karşı çıkıyor, 
kadını erkeği, genci yaş-
lısı tüm vatandaşlarımızla 
omuz omuza aydınlık ya-
rınların inşası için yılma-

dan çalışıyoruz”.
Ardından T.C. Başba-

kanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı tarafından hazır-
lanan kısa bir Çanakkale 
Sinevizyonu izlendi. 
Kirkovo (Kızılağaç) Fo-

tinovo (Çakırlı) Hristo 
Smirnenski Lisesi’nden 
iki öğrenci, Türkçe öğret-
menleri Zekiye Hasan’ın 
yönetmenliğinde hazır-
ladıkları günün anlam ve 

önemini taşıyan birer şi-
iri muhteşem bir şekilde 
seslendirdi. Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nin çatısı 
altındaki amatör sanatçı 
gruplarında yer alan 6 ya-
şındaki Çınar ise Çanak-
kale Türküsünü söyledi. 
Küçük yetenekler, ser-
giledikleri performansla 
büyük beğeni topladı. 
Trakya Üniversi tesi 

Atatürk İlkeleri ve İnkı-
lap Tarihi Bölüm Başka-
nı Dr. Öğr. Üyesi Sabri 
Can Sannav, ”Ben ge-
çen yıl da buraya gelmiş-
tim. Buradaki etkinlikler 
hem daha çok anlamlı 
hem çok da güzel olu-
yor. Bulgaristan’da böyle 
bir etkinlik yapmak ger-

çekten hem gurur verici 
hem de göz yaşartıcı 
diyebilirim” diye ifade 
etti. Çanakkale Savaşları 
slayt gösterisi eşliğinde 
konferans veren Dr.Öğr.
Üyesi Sabri Can Sannav, 
şöyle konuştu ”Başta 
Balkanlar olmak üzere 
pek çok Müslüman coğ-
rafyasından on binlerce 
gönüllü asker İslam’ı ve 
Osmanlı’yı savunmak için 
bu coğrafyaya akın akın 

gelmiştir. Sade-
ce Bosna’dan 
gelen gönüllü 
asker  sayısı 
15.700’dir. Ay-
r ıca Kosova, 
A r n a v u t l u k , 
Makedonya ve 
Bulgaristan'dan 
da çok sayı-
da gönüllü as-
ker Çanakkale 
Cephesine ka-
tılmıştır. Dün-
yanın en küçük 
yarımadaların-

dan biri olan Gelibolu’da 
300 bini Türk askeri ol-
mak üzere toplamda 850 
bin asker savaşmıştır. Bir 
metrekarelik alana orta-
lama 6 bin mermi düş-
müştür. Yapılan bilimsel 
hesaplamalara göre 160 
milyonda bir ihtimal olan 
iki merminin havada çar-
pışma ihtimali burada de-
falarca gerçekleşmiştir. 
Bir eğitimci olarak şunu 
muhakkak ifade etme-
liyim ki Çanakkale’nin 
kanlı sırtlarında ne ya-
zık ki yüz binden fazla 
okumuş ve aydın Türk 
genci şehit düşmüştür. 
Atatürk, bu durumu "Biz, 
Çanakkale’de bir Üniver-

site gömdük" diye ifade 
etmiştir. Bu durum Cum-
huriyetimizin ilk yıllarında 
ciddi anlamda bir kadro 
sıkıntısının meydana gel-
mesine neden olmuştur”.
Trakya Üniversitesi 

Araştırma Görevlisi Er-
han Vatansever, “Hoca-
mın dediği gibi Türkiye 
dışında Çanakkale gibi 
bir destanı anlatma fır-
satı elde etmek bizim 
için gurur verici. Benim 
için ayrıca gurur verici, 
kendim de Kırcaaliliyim. 
Kırcaalili olarak gelip 
Kırcaali’de Çanakkale’yi 
anlatmak benim ayrı-
ca önemli. Ben bilgiler 
veremeyeceğim, çünkü 
tarihi insanlar yapar ve 
Çanakkale’yi anlamamız 
için insanları da anlama-
mız lazım” dedi. Erhan 
Vatansever, savaşa ka-
tılanların yaşadığı bazı 
dramatik olaylara de-
ğindi. Çanakkale’de en 
büyük eksiğin ağrı ke-
sici olduğunu kaydeden 
araştırmacı, bir doktorun 
hastalarından bir inin 
oğlu olmasına rağmen 
öleceğini anladığı için 
ona ağrı kesici vereme-
diği olayını anlattı. Baba-
sı yüzbaşı olan bir çocuk 
olarak ünlü yazar Saba-
hattin Ali’nin Çanakkale 
Savaşı’na yakından ta-
nık olduğu, yazar Rıfat 
Ilgaz’ın Çanakkale’de 
kaybettiği abisini sadece 
yaralıyken evinde bir ay 
kaldığı sırada görebildiği 
olaylarına da değindi. 
Program, yine kısa bir 

sinevizyon sunumu ile 
sona erdi.  
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Bulgaristan Başmüftülüğü, Yeni 
Zelanda'daki terör saldırısını kınadı 

Bulgaristan’daki Müslü-
man toplumu adına Bul-
garistan Başmüftülüğü, 
Yeni Zelanda'nın Christ-
church kentinde 15 Mart 
2019 Cuma günü cuma 
namazı sırasında 50’den 
fazla kişinin hayatını kay-
bettiği iki camiye yönelik 
terör saldırısını şiddetle 
kınadı.

Başmüftülük tarafından 
yayımlanan bildirinin tam 
metini şöyledir: ”Dini, et-
nik ve kültürel farklılıklar 
farketmeksizin masum 
insanlara yönelik şiddet 
eylemleri kabul edilemez 
ve sert bir dille ayıplan-
malıdır. Bu acımasız ey-
lemler insan uygarlığında 
unutulmaz yaralar açar ve 
barış içinde birlikte yaşa-
ma arzusunu baltalar. Bir 
kez daha nefret ve yaban-
cı düşmanlığına dayalı 
ağır bir suça tanık olduk.

Siyasi çıkar elde etmek 

amacıyla politikacıların 
bilmeden konuşmaları, 
son 10-15 yılda aşırı sağ 
ve aşırı sol örgütler tara-
fından nefret dilinin kulla-
nılması ve açıkça toplu-
mun bölünmesi çağrıları 
meyvelerini veriyor. 

Kamuoyunu şekillen-

diren kitle iletişim araç-
larına, toplumun i ler i 
gelenlerine ve aydınlara 
bu konuda büyük görev 
düşüyor. Fakat ne yazık 
ki başarısızlık, hümanizm 
ve insan hakları açısından 
her yöndedir. Çağrımız 
esas olarak medyaya yö-

neliktir: Dini topluluklara, 
azınlıklara ve genel olarak 
herkese yönelik nefreti 
körükleyen söylemlerin 
yayılmasına, yayınlanma-
sına veya izin verilmesine 
imkan sağlamasın!

Christchurch’de iki cami-
ye saldıran teröristin yaz-

dığı manifestodan anlıyo-
ruz ki Balkanlar ve Avrupa 
tarihinde yaşanmış bazı 
olaylardan çok etkilen-
miş durumda, oysa hepi-
miz biliriz ki Balkanlar bir 
barut fıçısıdır. Bunu göz 
önüne alarak bu toprak-
larda yüzyıllarca yaşayan 
bizler, çocuklarımız ve ge-
lecek nesiller için saygıyı, 
bir arada yaşamayı ve 
barışı korumak zorunda-
yız. Nefret, düşmanca tu-
tumlar, nefretin, ırkçılığın, 
yabancı düşmanlığının, 
antisemitizmin, İslamo-
fobinin veya diğer türden 
nefretlerin haklı gösteril-
mesi önyargıları besler 
ve ciddi sonuçlar doğurur. 

Nefret ve ırkçılığa daya-
nan siyasi ve medya pro-
pagandası, belirli insanla-
ra yönelik şiddeti kışkırtır 
ve ne yazık ki, bundan 
etkilenen insanlar her za-
man vardır.

Bulgaristan Başmüftü-
lüğü olarak terör saldırı-
sında hayatını kaybeden-
lerin ailelerine en içten 
başsağlığı, yaralılara acil 
şifa dileklerimizi sunyo-
ruz, Yeni Zelanda’daki 
tüm Müslümanlar ile da-
yanışma içinde olduğu-
muzu, onların acısına du-
yarlı olduğumuzu ve Yüce 
Allah’tan sabrı cemil niyaz 
ettiğimizi ifade etmek iste-
riz”. KH

HÖH Başkanı Karadayı, Bakan 
Vılçev ile Türkçe eğitimini görüştü

20 Mart 2019 Çarşamba 
günü Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı Mustafa Kara-
dayı, Eğitim ve Bilim Ba-
kanı Krasimir Vılçev ile 
görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede ana dili ola-
rak Türkçe öğretiminde 
karşılaşılan sorunlar ele 
alındı. Görüşmede HÖH 
Kırcaali Milletvekili Erol 
Mehmet ve eski Eğitim 
Bakan Yardımcısı Mu-
kaddes Nalbant da hazır 
bulundu. 

Türkçe okuyan öğrenci 
sayısının azalmasının ida-
ri sebepleri, bölge eğitim 
müdürlüklerinde Türkçe 
konusunda uzman eksikli-
ği ve devlet tarafından be-
lirlenen eğitim standartları 
eksikliğinden başka ders 
kitapları ve yardımcı ders 
kitapları konusu da ele 
alındı. 

27 yıldan beri ilk defa 
ana dili Türkçe ders ki-
tapları ve çalışma kitap-
ları basılmasını olumlu 
bir gelişme olarak kabul 
etmekle birlikte Türkçe 
dersinin statüsünden ya 
da daha doğrusu statüsü 
olmamasından kaynakla-
nan sorun masaya yatı-
rıldı. 

13 Nisan 2016 tarihli 79 
sayılı Bakanlar Kurulu 
kararnamesinin 1.mad-
desinde her bir genel 

eğitim dersinde ücretsiz 
kullanmak için ders kitap-
ları sağlanması düzenlen-
miştir. Kanuna göre ana 
dili Türkçe dersi genel 
eğitim dersleri arasında 
yer almadığı için ders ki-

tapları fiyatlarının devlet 
tarafından ödenmesi as-
kıda kalıyor. 

HÖH temsilcileri, Avrupa 
Birliği’nin (AB) yeterlilikler 
ve değerlendirilmesi ko-
nusunda temel bir belge-
si olan 2006 yılında kabul 
edilen Ortak Avrupa Dil 
Referans Çerçevesi’ni 
hatırlattılar. Bu çerçeve 
anlaşmada sekiz temel 
yeterlilikten ilkinin ana 
dilinde iletişim kurmak 
olduğu belirtilmiştir. Tüm 
dillerde bu yeterlilik bu şe-
kilde çevrilmiştir.

2018'de kabul edilen bu 
çerçeve anlaşması ekin-
de bile ilk kilit yeterlilik 
dil okuryazarlığı olarak 
formüle edilmiştir. Bu dil 
okuryazarlığı ana dilinde, 
öğretim dilinde ve / veya 

bir ülkenin veya bölgenin 
resmi dilinde geliştirilebi-
lir. 

Çerçeve anlaşmasına 
göre sekiz kilit yeterlilik, 
genel eğitim derslerini 
belirler. Şu soru yöneltildi: 
Ana dili, temel bir yeterlilik 
olarak resmi dilin yanında 
neden genel eğitim ders-
leri arasında yer almı-
yor? Sorun, genel eğitim 
dersinin mutlaka zorunlu 
olarak okutulan ders an-
lamına gelmediği şartıyla 
gündeme getirildi.

Okul Öncesi ve Okul 

Eğitimi Kanunu’nu ha-
zırlayanlar, genel eğiitm 
derslerini zorunlu olan-
larla özdeşleştirerek, ana 
dilini şimdiki hakir durum-
da bırakılacağına karar 
vermişlerdir.

Görüşmede birinciden 
yedinci sınıfa kadar ders 
kitaplarının ödenmesi so-
rununu çözmek için karşı-
lıklı olarak kabul edilebilir 
bir çözüme ulaşıldı. 

Mustafa Karadayı, ke-
sinlikle herkesin Ana-
yasa tarafından tanınan 
ve güvence altına alınan 
ana dilini okuma hakkını 
savunmayı taahhüt etti. 
Kurumların iyi niyetle ha-
reket etmesi beklendiğini 
dile getirdi.

              Kırcaali Haber

Momçilgradlı gönüllüler 100’ü 
aşkın çuval atık topladı 

Momçilgrad (Mestanlı) kasabası yakınların-
daki eski dağevinin bulunduğu bölgede yapılan 
kapsamlı bahar temizliği sırasında 100’ü aşkın 
çuval atık toplandı. Temizlik, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Momçilgrad İlçe 
Teşkilatı’nın girişimiyle yapıldı. Teşkilatın, Mom-
çilgrad halkının sevdiği bir yeri temizleme çağrısı-
na aralarında çok sayıda öğrenci de olmak üzere 
yaklaşık 50 kasaba sakini katıldı. Temizlik işlerine 
Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan ve 
bir grup belediye çalışanı da iştirak etti. Gönüllü 
olarak temizlik işlerine katılanlar arasında Kırcaali 

Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Kadir Musta-
fov da vardı. Altı gruba ayrılan gönüllüler, 2 sa-
atten fazla kış aylarında biriken plastik şişeleri, 
naylon poşetleri, ambalajları ve kağıtları temizledi. 

HÖH Gençlik Kolları Momçilgrad İlçe Teşkilatı 
Başkanı Ersin Ömer,”Çağrımıza uyarak temizlik 
işlerine katılmanıza sevindim. Eldiven, çuval ve 
toplanılan atıkların taşınmasını sağladıkları için 
Momçilgrad Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür 
etmek isterim” diye konuştu. 

Sunay Hasan, gönüllülere hitaben,” HÖH Genç-
lik Kolları İlçe Teşkilatı’nın atık toplama girişimi-
ne katılan herkese teşekkürler! Sizler, doğaya ve 
Momçilgrad’a karşı kayıtsız olmadığınızı göster-
diniz. Gençlerin bu tür girişimlerini desteklemeye 
ve girişim fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı 
olmaya hazırız” dedi. 

Yapılan temizlikten sonra katılımcılara Mom-
çilgrad Belediyesi tarafından sağlanan pizza ve 
içecek ikram edildi. 
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Bulgaristan Meclisi, Kuzey Makedonya’nın 
NATO üyeliği protokolünü onayladı

Bulgaristan Meclisi, Ku-
zey Makedonya’nın Ku-
zey Atlantik Antlaşması 
Örgütü (NATO) üyeliğine 
ilişkin protokolü oybirli-
ğiyle onayladı. Protokolün 
onaylanmasında Meclis 
Genel Kurul toplantısına 
ana muhalefetteki Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) milletvekilleri katıl-
madı. Meclis toplantısının 
konuğu olarak Kuzey Ma-
kedonya Meclis Başkanı 
Talat Caferi hazır bulun-
du. 

Dışişleri Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı Ekate-
rina Zaharieva, ”Kuzey 
Makedonya’nın NATO’ya 
giriş tarihi, ittifak açısın-
dan tarihi bir andır” dedi. 
Bakan, Bulgar istan'ın 
Makedonya'nın NATO'ya 
katılımının tutarlı destek-
çisi ve NATO'nun geniş-
leme politikasının refaha 
yönelik en başarılı araç-
larından biri olduğunu 
belirtti.

Zaharieva, ”Bu inançla-
rın rehberliğinde birkaç 
Bulgar istan hükümeti 
o zamanki Makedonya 
Cumhuriyeti ile anlaşma 

memorandumları imzala-
ma kararı aldı. NATO'ya 
katılmanın yolu komşu-
larımız için kolay değildi. 
Ordularımızın ortak eğiti-
mi, askeri yeteneklerimi-
zin gelişimine katkıda bu-
lunacaktır” dedi. Bakan, 
”NATO üyeliği iki ülkemiz 
arasındaki ilişkilerde yeni 
bir aşamaya işaret ediyor. 
Özellikle altyapıyı iyileş-
tirmek, ekspres yollar ve 

otoyollar inşa etmeye yö-
nelik önemli çalışmalar 
devam etmektedir. Bu, iki 
ülke ekonomisinin geliş-
mesine yardımcı olacak, 
gelecekteki yatırımcılar 
için tamamen yeni fırsat-
lar yaratacak” diye kay-
detti. 
Bulgaristan’ın Avrupa-

lı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Başkan 
Yardımcısı ve GERB 

Meclis Grubu Başkanı 
Tsvetan Tsvetanov, ”Ku-
zey Makedonya’nın yeri 
AB’nde ve NATO’dadır, 

böylece üçüncü ülkeler-
den gelen tüm tehditleri 
kaldırabiliriz. NATO, ek 
bir güvenlik sağlayacak,  
gelecekteki AB üyeliği 
çabalarının gerçekleştiril-
mesini sağlayacak” dedi. 
GERB Başkan Yardım-
cısı, Caferi’ye dönerek 
şöyle konuştu: “NATO’da 
güvenilir or tak haline 
gelmeniz ve gelecekteki 
Avrupa Birliği (AB) üye-
liğiniz için her çabanız 
desteklenecektir”. 
Meclis Başkanı Tsve-

ta Karayançeva, pro-
toko lü  onay lamak la 
Bulgaristan’ın bölgede 
güvenliğin sağlanmasını 
istediğini gösterdiğini dü-
şünüyor. Karayançeva, 
”Balkanlar uzun yıllar ça-
tışma ile özdeştirildi, an-

cak Bulgaristan ve Kuzey 
Makedonya barış uğruna 
el ele nasıl çalışılması 
gerektiğini gösterdi” dedi 
ve Bulgaristan’ın Kuzey 
Makedonya’nın dostu ol-
duğunun altını çizdi. 
Bulgaristan Meclisi mil-

letvekillerine teşekkür 
eden Talat Caferi, iki ülke 
arasında imzalanan iyi 
komşuluk anlaşmasının 
olumlu sonuçlar verdiğini 
söyledi. Caferi, ”NATO’ya 
katılmak için bunca yıl 
bekledik. Şimdi NATO 
hayali bizim için gerçek 
oldu” dedi. Kuzey Make-
donya Meclis Başkanı, 
Bulgaristan gibi bir kom-
şunun yardımıyla Kuzey 
Makedonya’nın entegras-
yon yolunda ilerleyeceği-
ni ifade etti. 
             Kırcaali Haber

Üniversite mezunlarını öğretmenlik 
mesleğine cezbedecek program başlıyor

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, Gabrovo 
şehri ziyareti sırasında 
genç üniversite mezun-

larının öğretmenlik mes-
leğine cezbedilmesi için 
ulusal bir program baş-
latıldığını açıkladı. Bu, 
öğretmen maaşlarının ar-
tırılmasıyla birlikte eğitim 
sisteminde yaşanan per-
sonel sıkıntısını çözmek 
için başka bir önlemdir.

Bakan Vılçev,” Yeni ulu-
sal program kapsamında 
en büyük öğretmen eksik-
liği yaşanan branşlarda 
öğretmenlik pozisyonuna 
atanabilmeleri için öğ-

retmenlik eğitimi görmek 
isteyen genç mezunlara 
destek verilecek. Program 
kapsamında yetkinlikleri-

ni artırmak isteyen öğret-
menlerin de teşvik edil-
mesi öngörülüyor. Yeni 
program, düşük perfor-
mans gösteren savunma-
sız gruplardan çocukların 
yoğun olduğu okullarda 
ek ücret karşılığında ders 
verme imkanına sahip 
olacak en iyi eğitime sa-
hip öğretmenlere odakla-
nacak” diye izah etti. 

Bakan, Gabrovo şehrin-
de ülke çapından bölge 
eğitim müdürleriyle çalış-

ma toplantısı gerçekleştir-
di. Toplantıda öğrencilerin 
beceri elde etmeleri, öğ-
retmenlerin yaratıcılığı ve 

yeni yaklaşımlara odakla-
nan eğitim politikaları ele 
alındı. 

Vılçev, ”Gelecekte, ders 
kitabı bir bilgi tekeli olma-
yacak” dedi.

Bakan, Makedonya’nın 
yeni adı Kuzey Makedon-
yanın gelecekte basıla-
cak ders kitaplarda yer 
alacağını ve bu isim de-
ğişikliğinden dolayı basılı 
kitapların yeniden basıl-
mayacağını söyledi. 

              Kırcaali Haber

Nüfus sayımı, 22 Ocak- 15 Şubat 
2021 döneminde yapılacak

2021 yılında Bulga-
ristan Cumhuriyeti'nde 
Nüfus ve Konut Sayımı 
Yasa tasarısının, Meclis 
Genel Kurulunda kabul 
edilmesinin ardından 
Mecliste gazetecilere bri-
fing veren Ulusal İstatis-
tik Enstitüsü (NSİ) Baş-

kanı Sergey Tsvetarski, 
“Nüfus ve konut sayımı, 
her 10 yılda bir gerçek-
leştirilen ülkedeki en ge-
niş kapsamlı istatistiksel 
ankettir”, diye kaydetti. 
Tsvetarski, 2021’de tüm 
Avrupa Birliği (AB) ül-
kelerinde nüfus sayımı 
yapılacağını ve verilerin 
tüm vatandaşları etkile-
yen politika oluşturulma-
sında temel teşkil edece-
ğini vurguladı.
Kanun, 2021 yılında 

yapılacak sayıma yöne-
lik hazırlık çalışmalarını, 

sayımın organize edilme-
sini ve gerçekleştirilme-
sini düzenler. Nüfus ve 
konut verilerinin toplan-
ması, işlenmesi ve yayıl-
ması için ortak kurallar 
oluşturulmakta, sayımla 
ilgili yetkili makamların, 
sayımı yapan ve dene-

ten kişilerin görevleri ve 
sorumlulukları belirlen-
mektedir.
Nüfus sayımı sırasın-

da toplanan verilerin 22 
Ocak 2021 tarihine ait 
olduğu kabul edilecek, 
sayım araştırması ise 
22 Ocak- 15 Şubat 2021 
döneminde yapılacak. Ül-
kemizde ikinci kez nüfus 
sayımı iki aşamada ger-
çekleşecek-birinci aşa-
mada (22-31 Ocak 2021) 
elektronik nüfus sayım 
formunun doldurulmasını 
sağlayacak, ikincisinde 

ise (1-15 Şubat 2021) sa-
yım görevlileri hane halk-
larını, binaları ve konutları 
ziyaret edecekler.

Nüfus sayımı bittikten 
sonra NSİ, cinsiyet, yaş, 
eğitim, ekonomik aktivite, 
meslek, ekonomik faaliyet 
ve diğer demografik, sos-

yal, ekonomik, etnik ve 
kültürel özelliklere göre 
nüfusun sayısı ve yapı-
sı hakkında bilgi sahibi 
olacak. Sayım, aynı za-
manda bina ve konutların 
sayısı ve temel özellikleri 
ile konut koşullarına dair 
bilgiler de sağlayacak. 
Sayım sırasında toplanan 
veriler, ülkedeki merkezi 
ve yerel yönetim yetkilile-
ri, işletmeler, bilim cami-
ası ve sivil toplum sektö-
rünün yanı sıra Eurostat 
kurumunun ihtiyaçlarını 
karşılamak için de kulla-
nılacak.
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Anlaşmasız bir Brexit, Bulgaristan’da 
5 bin çalışanın işlerini tehdit edecek

Almanya’daki Leibniz 
Ekonomik Araştırmalar 
Enstitüsü (IWH) tarafın-
dan yapılan bir araştır-
maya göre anlaşmasız bir 
Brexit durumunda Avrupa 
Birliği’nin (AB) Birleşik 
Krallık’a yaptığı ihracatta 
düşüş yaşanması, dün-
yada 600 000’den fazla 
çalışanın işlerini tehdit 
edecek. Bu durumdan 
Bulgaristan'da 1,700 kişi 
doğrudan ve 3,4 bin do-
laylı olmak üzere 5,1 bin 
çalışan etkilenecek.

Bulgaristan’da ayrıca 
tarım sektörünün ağır et-
kileneceği belirtildi. 

IWH’in yaptığı İngiltere-
de AB ürünlere olan ta-
lebin % 25 oranında dü-
şeceği hipotezine daya-
nan hesaplamalara göre 
Almanya'da 103 000 iş 
pozisyonu, Fransa’da ise 
50 000 iş pozisyonu tehdit 
altında olabilir. Ayrıca Po-
lonya (46,5 bin) ve İtalya 
(46,2 bin) da ağır etkile-
nebilir. 

Ekonomistler, iş pozis-
yonlarını kapatma tehdidi 
karşısında şirketlerin işten 
çıkarma seçeneklerinin 
sadece bir tanesi olduğu-
nu ve şirketlerin, işçilerin 
bir kısmını işten çıkararak 
veya yeni pazarlar bula-
rak iş pozisyonlarını ko-

rumaya çalışabileceğini 
kaydetti. 

Birleşik Krallık AB’den 
ayr ı lacak ama ha la 
Brexit’in ne yönde geli-
şeceği belli değil. İngiliz 
milletvekilleri 15 Ocak'ta 
AB ile İngiltere Başbaka-
nı Teresa May arasında 

uzun süredir görüşülen 
anlaşmayı reddettiler.

Araştırmayı gerçekleş-
tiren uzmanlardan Oliver 
Holthemeler, “Her şeyden 
önce gümrük vergisi uy-
gulanması anlamına ge-
len anlaşmasız bir Brexit, 
uluslararası üretim zincir-

lerini altüst edebilir” diye 
konuştu.
Araştırma, yalnızca mal 

ve hizmet ticareti üzerine 
odaklanmaktadır. Yatı-
rım eğiliminde zayıflama 
veya hane halkı gelirle-
ri üzerindeki etkisi gibi 
Brexit’in diğer sonuçlarını 
dikkate almamaktadır. 
AB’de toplam 179 000 

iş pozisyonu doğrudan 
ihracattaki düşüşe bağlı-
dır. Gerek AB’de gerekse 
üçüncü ülkelerde daha 
433 000 iş pozisyonu 
dolaylı olarak tehdit al-
tında bulunuyor. Birleşik 
Krallık’a ürün ihraç eden 

AB’de şirketlere ürün te-
min eden Çin’de tedarikçi 
firmalarda çalışan yakla-
şık 59 000 kişinin pozis-
yonu dolaylı olarak tehdit 
altında bulunuyor. 
Büyük oranda ihracat 

odaklı Alman otomotiv 
endüstrisinde faaliyet 
gösteren şirketler özellik-
le çok etkilenebilir ve 15 
000 iş pozisyonunu ka-
patmak zorunda kalabilir. 
Anlaşmasız bir Brexit du-
rumunda Fransa'da müş-
teri hizmetleri sektörünün 
en büyük ölçüde etkilene-
ceği belirtildi.
           Kırcaali Haber

Bulgaristan'da özel sektör yılda 10 
bin kişilik yeni istihdam yaratıyor

Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Aleksandır Manolev, 
Sofya’da INTERPRED 
Dünya Ticaret Merke-
zinde düzenlenen HR 
Endustry 2019 Fuarının 
açılışında yaptığı ko -
nuşmada, “Son on yılda 
Bulgaristan'da özel sektör 
bir yılda ortalama yaklaşık 
10 000 kişilik yeni istih-
dam yaratmaktadır” diye 
bildirdi. 

Bakan Yardımcısı, “Eko-
nomik büyümeyi sağlama-
nın tek sürdürülebilir yolu, 
personel eğitimine ve ge-
lişimine tutarlı bir şekil-
de yatırım yapmaktır. En 
önemli faktörler arasında 
ikili eğitim modelinin gide-
rek yaygınlaştırılmasıdır" 
diye vurguladı. Manolev, 
Ekonomi Bakanlığı’nın 

bu yönde Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı ve Çalışma ve 
Sosyal Bakanlığı ile ta-
mamen eşgüdüm içinde 
çalıştığını söyledi. 

Bakan Yardımcısı, “İşve-
ren ve öğrenci arasında 
bir iş sözleşmesi modeli 
geliştirdik ve ikili eğitim 
gerçekleştirmek için şart-
lara uyan işletmelerin, 
elektronik ortamda kayıt 
altına alınması için ge-
rekli çalışmalar devam 
etmektedir” diye ifade etti. 
Manolev’in ifadesine göre 
müfredatın yeterli bir şe-
kilde planlanabilmesi için 
Ekonomi Bakanlığı’nda 
görevli uzmanların geliş-
tirdiği ve her bölgedeki iş 
dünyasının ihtiyaçlarını 
gösteren meslek haritası 
da çok önemlidir.

Manolev, ”Eleman yeter-
sizliği konusu, iş dünyası 
ile tartıştığımız kilit konu-
lar arasında yer alıyor, 
ancak çoğu zaman sorun-
lara odaklanıyoruz. İnsan 
kaynaklarını geliştirme 
uzmanlarına yönelik fuar 
sırasında ayrıca fırsatlara 
da odaklanacağınızı umu-
yorum” diye vurguladı. 
Manolev’in ifadesine göre 
günümüzde işverenin ça-
lışanlarını motive etme ve 
elde tutma yeteneği, bazı 

şirketlerin sürdürülebilir 
büyümesinin ve diğerle-
rinin kaydettiği düşüşün 
ana nedenleri arasındadır.

HR Endustry Fuarı, in-
san kaynakları alanında 
hizmet veren şirketlerin 
katıldığı bir fuar. Bu yıl 
50'den fazla katılımcı yer 
aldı, fuarın kayıtlı katılım-
cılar ise 940'ı geçti. Prog-
ram kapsamında gün bo-
yunca süren 30'dan fazla 
seminer düzenlendi.

               Kırcaali Haber

400 bin şirket, gerçek 
sahibini bildirmek zorunda

400 000’in üzerinde şirket ve daha on binlerce sivil 
toplum kuruluşu (STK), mayıs ayının sonuna kadar 
Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurarak, gerçek sahip-
lerini beyan etmek zorunda. İş dünyasına büyük külfet 
getiren sıradaki idari karar, kara para aklamaya karşı 
koyma bahanesiyle uygulanıyor. Sahipleri belli olan tek 
kişi işletmeler ve tek kişilik şahıs şirketleri bile gerçek 
kişi beyannamesi verme zorunluluğundan muaf tutul-
mamaktadır. 

Yeni kurallara göre 1 Şubat-31 Mayıs 2019 döne-
minde STK Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne noter onaylı 
bir beyanname ile şirketlerin ve STK’ların gerçek sa-
hipleri bildirilmelidir. Bu, noter ve beyanname ücretleri 
ve muhtemelen belgeyi kuruma verecek avukat ücre-
ti olmak üzere tüccarlara ve STK’lara yeni masraflar 

çıkaracak. Kara 
Para Aklanma-
sına Karşı Ted-
birler Kanunu, 
bu gerekliliğin 
ihlali için ağır 
yaptırımlar ön-
görmektedir. Bu 
tür beyanname 
vermeyen şir-

ketler ve STK’lar 100-10 000 leva arasında değişen 
bir miktarda ceza alacak. Banka, sigorta şirketleri, fi-
nansal kiralama şirketlerine 2000-20 000 leva arasın-
da değişen ceza uygulanacak. Beyanname vermeme 
durumu devam ettiği halde şirket veya STK’lara be-
yanname verinceye kadar her ay aynı miktarda ceza 
uygulanmaya devam edilecek. 

Ceza, Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafın-
dan uygulanacak. Kanuna göre DANS, ihlalci, ihlalin 
türü ve niteliği ile uygulanan yaptırımın türü ve miktarı 
da dahil olmak üzere yürürlüğe giren yaptırım kararları 
hakkında internet sitesinde zamanına bilgi yayınlama 
hakkına sahiptir. 

Cevabı olmayan temel soru, DANS'ın bildirimleri 
nasıl kontrol edeceğidir. DANS, belli ki rastgele kont-
rollere ve bankalar veya diğer kurumlar tarafından 
sağlanan bilgilere dayanacak. Gerçek sahibinin kim 
olduğu veya devletin üst kademelerinde görev yapan 
veya aranan suçlulara ait şirketlerin sahibi olarak gö-
rünen yardakçı kişilerin gerçek şirket sahibi olmadı-
ğının nasıl ispatlanacağı merak edilmektedir. Ayrıca 
gerçek sahiplerini beyan etmek zorunda olan offshore 
şirketlerinin kaç tanesinin bu şartı yerine getireceği de 
merak konusudur. 

DANS’ın internet sitesinde şirketlerin yeni yükümlü-
lüğü ile ilgili herhangi bir talimat bulunmuyor. Sadece 
yeni kanun ve kanunu uygulama yönetmeliği yayınlan-
mış durumdadır.

Kırcaali Bölge Müftülüğü, 
dini nikahı teşvik ediyor
Resmi nikah kıyan her yeni çift, dini nikah da kıydı-

rabilir. Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, “Bölge 
Müftülüğü, resmi nikahın ardından dini nikah da kıyıl-
masını teşvik ediyor” diye belirtti. Bölge Müftülüğü’nde 
bölgede görevli imamlara dağıtılan dini nikah belge-

si  bulunduğunu 
kaydeden Beyhan 
Mehmet,”Arzu eden 
her çift dini nikah 
kıydırabilir ve dini 
nikah belgesine 
sahip olabilir. Bu 
konuda arşiv oluş-
turmayı da öngörü-
yoruz. Dini nikah sı-

rasında yeni evlenen çiftin evliliğinin hayırlı ve bereketli 
olması için dua ediliyor” diye ifade etti.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

İstanbul'da "Bulgaristan'a Bakış" Sergisi Açıldı 

Bulgaristan'ın İstanbul Baş-
konsolosluğu ve İstanbul Üni-
versitesi (İÜ) iş birliğiyle dü-
zenlenen "Bulgaristan'a Bakış" 
sergisi açıldı.

İÜ Rektörlük Binası'ndaki açı-
lışta konuşan Rektör Prof. Dr. 
Mahmut Ak, her zaman kültür 
ve sanat faaliyetlerine açık ol-
duklarını söyledi.

Bulgaristan'ın tarihi bağlar 
dolayısıyla en önemli dost ül-
kelerden olduğunu belirten Ak, 
"Dostlukların her türlü tehlike 
ve engelden arınmış olarak 
yürüyebileceği en emin, en gü-
venli yol, kültür ve sanat faali-
yetleridir. Bulgar dostlarımızla 
dostluğumuzu pekiştirmek için 
bu sergiyi bir fırsat olarak görü-

yoruz." dedi.
Bulgaristan'ın İstanbul Baş-

konsolosu Angel Angelov ise 
sergiyi açmanın kendisi için bir 
ayrıcalık olduğunu vurgulaya-
rak, "Bu sergi Bulgaristan ile 
Türkiye arasındaki ikili diyalo-
ğun birleşmesine ve gelişmesi-
ne dair başka bir örnektir." diye 
konuştu. 

Serginin iki ülke arasındaki 
etkili iş birliğinin iyi bir örneği 
olduğunun altını çizen Angelov, 
şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki geliş-
meleri şu şekilde tanımlayabili-
riz. Farklı alanlarda ikili açılışlar, 
görüşmeler ve ziyaretler olumlu 
gündem göstergesidir. Bulga-
ristan, Avrupa Birliği ile Türkiye 

arasında iletişim kanallarının 
muhafaza edilmesi için aktif ça-
lışma gerçekleştirdi. Bu amaçla 
Başbakan, Türkiye Cumhurbaş-
kanı, Avrupa Komisyon Başka-
nı ve Avrupa Konsey Başkanı 
arasında bir liderlik zirvesine ev 
sahipliği yaptı. Bu etkinlik Bul-
garistan Başkonsolosluğu ve 
İstanbul Üniversitesinin ortak 
birliği ve Karadeniz Ekonomik İş 
Birliği Teşkilatı'nın Bulgaristan 
Dönem Başkanlığı çerçevesin-
de düzenlenmektedir. Böylece 
sembolik olarak İstanbul'da Bul-
gar kültürü günlerini başlatmış 
bulunuyoruz."

"Etkinliği geleneksel hale ge-
tirmeyi planlıyoruz"

Serginin onur konuğu Prof. Dr. 
Vejdi Raşidov da etkinlikte bu-
lunmaktan duyduğu mutluluğu 
belirterek, "Bu etkinliği gelenek-
sel hale getirmeyi planlıyoruz. 
Umarım bir sonraki etkinliğin ev 
sahipliğini Sofya yapar. Kültür-
ler, ilişkiler geçmişe dayanıyor 
ama bu yeni bir inisiyatif. Sayın 
Rektör ile daha önce de konuş-
tuğumuz gibi iki üniversite ara-
sında yapılacak daha çok şey 
var." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın İslam kültürüne 
dair çok geniş bir arşive sahip 
olduğunu anımsatan Raşidov, 
"Bu arşivi incelemek için uzun 
vadeli çalışmak üzere çalışma 
grupları oluşturmalıyız. Rektör 
Bey ile ortak İslam sergisi dü-
zenlememiz hakkında görüştük. 
Bunu gerçekleştirebiliriz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan kurdele kesimi yapıldı ve 
katılımcılar tarafından sergi ge-
zildi.

K ü r a t ö r l ü ğ ü n ü  P a v l i -
na Kopano'nun üst lendiği 
"Bulgaristan'a Bakış" sergisin-
de, 40 tablo ve 10 heykel ziya-
retçilerin beğenisine sunuluyor. 

Dobriç'te 1916 yılında 
şehit edilen 300 Türk 

asker törenle anıldı 
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 

yıldönümünde, Dobriç şehrinde 1916 yılında Dobruca Muharebesi 
sırasında şehit olan yaklaşık 300 Türk askeri ile Bulgar, Romen, 
Rus, Sırp ve Alman kökenli 3 bin 500 civarında askerin defnedildiği 
Uluslararası Askeri Mezarlık'ta anma töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Burgas 
Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Başmüftülük yetkilileri, Ortodoks 
Hıristiyan dini temsilcileri ve halk katıldı. 

Büyükelçi Ulusoy, vatana hizmet uğruna her alanda hayatlarını 
feda eden bütün şehitleri andı. Büyükelçi Ulusoy, Türk şehitlerin 
Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgenin İtilaf Devletleri'ne karşı 
savunulmasına katkıda bulunduklarını belirterek, bunun bağım-
sızlığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra Bulgaristan ile Os-
manlı İmparatorluğu arasındaki ilk askeri ittifak olarak tarihsel 
öneme sahip olduğunu söyledi. Büyükelçi Ulusoy, bu işbirliğinin 
ileride Türkiye'nin destek verdiği ve bu sene 15'nci yılı kutlanan 

Bulgaristan'ın NATO üyeliği ile perçinleştiğini belirterek, "Bugün 
Türkiye ve Bulgaristan iki komşu, dost ve müttefik olarak Balkanlar 
ve ötesinde dostluk, barış ve istikrar için birlikte hareket ediyor. Bu 
mesajı Hacıoğlu Pazarcık'ta o dönem birbiriyle savaşan ancak 
şimdi kardeşçe bir arada yatan 6 ulustan 3 bin 500 asker huzu-
runda vermeyi anlamlı buluyorum" dedi.

Büyükelçi Ulusoy, Bulgaristan'da şehit düşen sayısız kahraman-
lardan bir tanesinin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi iken 
ASALA tarafından 1982 yılında şehit edilen Bora Süelkan olduğunu 
belirterek, Bütün diplomasi şehitlerimizi de bu vesileyle bir kez 
daha rahmetle yad ediyorum" dedi. 

Tören, duaların ardından mezarlıktaki anıta Balkanlar ve bütün 
dünyada barış dilekleriyle çelenk bırakılması ile sona erdi.


