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Yenilenen Haskovo Eski Camii’nin Açılışı Yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş, 1394 yılında 
Bulgaristan Hasköy’de inşa 
edilen ve restorasyonu Tür-

kiye tarafından tamamlanan 
tarihi Eski Camii’nin açılışını 
yaptı.
Bulgaristan’ın Hasköy ken-

tinde bulunan, restorasyo-
nu tamamlanan tarihi Eski 
Camii’nin açılışı, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın katılımıyla gerçek-
leştirildi.
1394 yılında Osmanlı tara-

fından yapılan caminin res-
torasyonu Türkiye tarafından 
yapıldı.
Caminin açılışında konuşan 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
sözlerine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın se-
lamını ileterek başladı.
Bulgaristan Müslümanla-

rı Diyaneti Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı Aliş’e davetin-
den dolayı teşekkür ederek, 
Türkiye ve Balkanlar’ın or-
tak kültürel mirasının nadide 
eserlerinden biri olan Eski 
Camii’nin açılışında olmak-
tan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.
B a ş kan  Er ba ş ,  Esk i 

Camii’nin 1394 yılına uza-
nan tarihi ile Balkanlar’daki 

en eski Türk camisi olarak 
bilindiğini ifade ederek, “Bu 
güzide eser, Bulgaristan Müs-
lümanları Diyaneti Başmüftü-

lüğünün yaptığı restorasyon 
çalışması ile geçmişine layık 
bir şekilde muhafaza altına 
alınmış oldu. Çalışmada eme-
ği geçen herkese ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum.” dedi.
Bulgaristan Hükümeti’ne ve 

Hasköy Valisi ve Belediye 
Başkanına bu çalışmada gös-
terdikleri işbirliği için ayrıca 
teşekkür eden Başkan Erbaş, 
bu tip restorasyon çalışmala-
rının tarihi eserlerin geçen yıl-
lara direnmelerini sağlayaca-
ğı gibi ülkeler arasında güzel 
birer işbirliği imkanı olduğunu 
bu güzel işbirliği örneklerinin 
çoğaltılması ve gelecek nesil-
lere birlikte yaşama kültürünü 
daha iyi aktarılması gerektiği-
ni dile getirdi.
“FETÖ gibi eli kanlı terör 

örgütleri İslam’ın en temel 
kavramlarını dahi istismara 
cüret etti”
Başkan Erbaş, nefret dili, 

aşırıcılık, ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı, her türlü dinsel 
nefret ve İslamofobinin gide-
rek yayıldığına dikkat çeke-
rek, şöyle konuştu:
“DEAŞ, Boko Haram ve 

FETÖ gibi eli kanlı terör örgüt-
leri ve kukla yapılar İslam’ın 
en temel kavramlarını dahi 
istismara cüret ederken; Yeni 

Zelanda’nın Christchurch 
şehrindeki camilere ve Sri 
Lanka’daki kiliselere yapılan 
korkunç saldırılarda oldu-
ğu gibi teröristlerin tarihsel 
ve dini unsurları nefret dolu 
ideolojilerini yayma amacıyla 
nasıl kullandıklarını da görü-
yoruz. Bu esef verici gelişme-
lerle dolu günümüz dünyasın-
da biz yine de hoşgörünün, 
barışın, dostluğun ve kardeş-
liğin sesi olmaya hep birlikte 
devam edelim.”
Başkan Erbaş, açılışın ar-

dından Eski Camii’nde öğlen 
namazını kıldırdı.
Törene, Türkiye Cumhu-

riyeti Sofya Büyükelçisi Dr. 
Hasan Ulusoy, Filibe Türki-
ye Başkonsolonsu Hüseyin 
Ergani, Bulgaristan Baş-
müftüsü Mustafa Hacı Aliş, 
Bulgaristan Başmüftülüğü 
Yüksek Şura Başkanı Vedat 
Sabri Ahmet, Hasköy Beledi-
ye Başkanı Dobri Belivanov, 
Hasköy Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Batı Trakya Gü-
mülcine Seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif ve çok sayıda 
davetli katıldı.

1989 Zorunlu Göç Sempozyumu 
Düzenlendi

1989 yılında yaşanan zorunlu 
göçün 30. yıldönümü dolayısıyla 
Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde 
Tekirdağ Namık Kemal Üniver-
sitesi ile Ankara Üniversitesi 
katkıları ile 'Göçün 30. Yıldönü-
mü' adlı sempozyum düzenlen-
di. Programa katılanlara bir de 
göç belgeseli sunumu yapıldı.

Çorlu'da yer alan Hilton Gar-
den Inn'de düzenlenen sempoz-
yumun açılışına Tekirdağ Valisi 
Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymaka-
mı Cafer Sarılı, Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ 
Milletvekili Özcan Aygun, CHP 
Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, 
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel Başkan 
Yardımcısı ve Razgrad Milletve-
kili Ahmed Ahmedov, Çorlu Be-
lediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 
Lüleburgaz Belediye Başkanı 
Murat Gerenli ile protokol üye-
leri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, mahalle muhtarları, 
göçmen derneklerinin temsilci-
leri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı'nın okunması 
ile başlayan programda göç 
konulu belgeselin izlenilmesinin 
ardından kürsüye gelen Çorlu 
Belediye Başkanı Ahmet Sarı-
kurt, "Günümüzde 1989 yılında 
gelen göçmenlerin ikinci nesil 
çocukları, anneleri ve babaları 
ile birlikte Çorlu'da yaşamaya 

devam etmektedir. İlk gelen ne-
sil, Bulgaristan'da daha çok ta-
rım ağırlıklı bir hayattan sanayi-
nin ihtiyaç duyduğu işçi tarzı bir 
yaşama geçmişlerdir. Çocukları 
ise, Çorlu'da aldıkları ilk, orta 
ve lise tahsillerinin ardından 
Türkiye'nin pek çok seçkin üni-
versitesinde okuma imkanları 
bulmuştur. Türkiye'nin iş haya-
tında olduğu kadar spor, sanat, 
kültür ve siyaset dünyasında da 
etkin rol oynamaya başlamış-
lardır. Buna örnek vermek ge-
rekirse Çorlu Belediye Başkanı 
olarak ben 1951 yılında, beledi-

ye başkan yardımcılarım birisi 
1978 ve diğeri 1989 sempozyu-
mumuzun bilimsel organizasyo-
nunu yapan profesör hocamız 
da 1989 yılında Bulgaristan'dan 
göç edip Çorlu'ya yerleşen bir 
ailenin mensubudur. Bu yö-
nüyle Balkanlar ve özellikle 
Bulgaristan, Çorlu için kültürel 
ve ekonomik ilişkiler açısından 
vazgeçilmez bir coğrafyadır. 
Hem Bulgaristan hem Türkiye 
vatandaşlığı taşıyan ciddi sayı-
da Çorlulu mevcuttur. Çorlu'dan 
Bulgaristan'a yılın her dönemin-
de özellikle bayramlarda dolmuş 
gibi saat başı otobüslerin kalk-
tığı görülmektedir. Çorlu'dan 
sabah Hasköy için hareket 
edip öğlen yemeğini orada ye-
dikten sonra akşam Çorlu'ya 
dönmek bazı insanlar için sı-
radan bir olay haline gelmiştir. 
Çorlu'da bu kadar yoğun Bul-
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Savunmasız gruplara ait çocukların 
anaokulu ücretleri karşılanacak 

Eğitim ve Bilim Bakan 
Yardımcısı Denitsa Sa-
çeva, katıldığı Çocukları-
mız İçin Vakfı tarafından 
organize edilen “Erken 
Çocukluk Döneminde 
Şefkat” konulu konfe-
ranstan sonra basına 
yaptığı açıklamada, “Şu 
anda Avrupa Komisyonu 
ile görüşülen bir proje sa-
vunmasız gruplara ait ço-
cuklar için anaokulu üc-
retlerinin karşılanmasını 
öngörüyor” diye bildirdi. 
82 milyon leva tutarın-

daki projenin anaokullara 
yönelik olduğu anlaşıldı. 
Proje kapsamında, dar 
gelirli ailelerin çocukları-
nın anaokulu ücretlerinin 
ödenmesine muhteme-
len gelecek eğitim ve 
öğretim yılından itibaren 
başlanacak. 
Saçeva, ”Erken çocuk-

luk eğitimi, bakanlığımı-
zın temel önceliklerin-
den biridir” diye kaydetti.  
Bakanlığın, çocukların 

eğitim sistemine geri 
dönme mekanizması ko-
nusundaki çalışmalarda 
her zaman erken çocuk-
luk çağındaki çocukların 
anaokuluna devam etme-
leri gerektiğini söyledi. 
Araştırmalar, anaokuluna 
giden çocukların daha 
iyi sosyalleşmelerinden 

başka okulu bırakma 
olasılığının daha düşük 
olduğunu göstermiştir.
S a ç ev a ,” Ş u  a n d a 

Bulgaristan'da anaoku-
lu çağındaki çocukla-
rın yaklaşık yüzde 80'i 
anaokuluna gidiyor ve 
amacımız bu oranı 2021 
yılına kadar yüzde 90'a 

çıkarmaktır” dedi.
Bakan Yardımcısı, ba-

kanlığın şu anda diğer 
kurumlarla, sivil toplum 
ve akademik çevrelerin 
temsilcileriyle birlikte yıl 
sonuna kadar tanıtılacak 
olan erken çocukluk ge-
lişimi stratejisi geliştirdi-
ğini bildirdi. Stratejinin 

sağlık, sosyal ve eğitim 
sistemi olmak üzere fark-
lı sistemlerin entegras-
yonunda multidisipliner 
yaklaşım uygulanmasının 
yanı sıra erken çocukluk 
gelişimine yatırımın öne-
mini anlamak için ebe-
veynler ve tüm toplum ile 
çok sayıda çalışmalara 
dayalı olduğu anlaşıldı. 
Forumda açıklanan ve-

rilere göre Bulgaristan'da 
0-17 yaş arası çocukların 

yüzde 29,2'si yoksulluk 
riski altında. Eurostat’ın 
verilerine göre 2017 yı-
lında yoksulluk ve sosyal 
dışlanma riski altında 
yaşayan çocukların payı 
yüzde 41,6 ya da 550 
000’den fazladır. 2017'de 
ebeveynleri ilkokul me-
zunu olan veya eğitimli 
olmayan 10 çocuktan 8’i 
veya yüzde 80,1’i yoksul-
luk içinde yaşadı.
               Kırcaali Haber

Engell i lere yardım 
edecek robot icat edildi 

Bulgar ekibi, engelli insanlar için yardım aracı 
olarak kullanılan bir robot icat etti. Robotu yapan 
ekibin ifadelerine göre, robot küresel pazarda tek-
nolojik yeniliktir. Omnibot adındaki  robot, türünün 
ilkidir. 

Robot girişiminde bulunan Lübomir Vasilev’in 
eşi geçirdiği trafik kazası sonucunda engelli oldu. 
Vasilev’in eşi, Omnibot’un icat edilmesine  bir se-
beptir. 

Vasilev’in organize ettiği robotu icat eden ekipte 
yer alan makine uzmanı Müh. Dimitır Ortakov ve 
elektronik ve yazılım uzmanı Danail İvanov, Bul-

garia ON AIR televizyonunda yayınlanan “Sabah 
Bulgaristan” programına konuk oldu. 

Ekibe katılmak için onları motive eden şey insan-
lara yardım etmek ve onların göstereceği tepkiler 
olduğunu söylediler. 

Cihazın adı, yapımında kullanılan omni lastiklerin 
isimlerinden ve robot kelimesinin kısaltmasından 
gelmektedir-Omnibot.

İvanov,” Yazılım sayesinde arka lastikler açıldı, bu 
daha önce hiç görülmemiş birşey“ diye konuştu ve 
bu lastik kontrolünün yenilikçi bir yöntem olduğunu 
sözlerine ekledi.

Ortakov, 10'dan fazla kişinin cihazı denediğini ve 
yüzlerinden gülücüklerin eksik olmadığını söyledi. 
Ortakov, patent başvurusunda bulunduklarını, an-
cak patent sorgulama yapılmasının üç ay sürece-
ğini söyledi. 

Programın konukları, rekabetçi fiyatın 15 bin avro 
civarında olduğunu, ancak Bulgaristan'da icat edi-
len robotun fiyatının düşük olacağını belirttiler. On-
lar ayrıca 2 yıla kadar robotun üretime girerek fiz-
yoterapi odalarında ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak 
yardımcı olabileceği umudunu dile getirdi.

Geçen hafta Filibe kentinde düzenlenen Avrupa 
Sosyal Girişimcilik Forumu kapsamında yapılan 
sergide yenilikçi ürünün ilk defa resmi tanıtımı ya-
pıldı.  

İş dünyası, mühendislik okuyan üniversitelilere 
verilen bursların artırılmasını önerdi 

Bulgar istan İşveren 
Örgütleri Birliği (AOBR), 
Maliye Bakanı Vladislav 
Goranıv ve Eğitim ve 
Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev’e gönderdiği mek-
tupta burs alan öğrenci-
lerin yaşına ve başarısı-
na bağlı olarak artırılacak 
olan 300 leva miktarında 
taban miktar uygulana-
rak mühendislik alanında 
eğitim gören üniversiteli-
lere devlet tarafından ve-
rilen bursların artırılması 
konusunda ısrar etti. 
Amaç, ilgili bölümde 

eğitimini tamamlayınca-
ya kadar üniversitelilerin 
okulda eğitimi ve kalma-
ları konusunda daha faz-
la çaba gösterilmesini 
teşvik etmektir.
İşverenler, bu tedbirle 

birlikte üniversitelilerin 
mezun olduktan sonra 5 
yıl içinde ülkede çalışma-
ya başlamaması halinde 
burs miktarını iade etme 
koşulunun getirilmesini 
öneriyor.
En çok sayıda nitelikli 

eleman yetersizliği yaşa-
nan mühendislik alanla-
rında okuyan üniversite 
mezunlarının eğitimini 
tamamladıktan sonra 
Bulgaristan’da beş yıldan 

az çalışmaları halinde 
devletin eğitim ücretlerini 
geri ödemesi öneriliyor.

İş dünyası ayrıca Av-
rupa Birliği'nin düşük 
karbonlu ekonomi ve 
değişen çalışma koşul-
larına yönelik politikala-
rı doğrultusunda daha 
fazla yeni mühendislik 
anabilim dalı oluşturmayı 
öneriyor. İşveren örgütle-
rinin temsilcilerine göre, 
devlet teknik meslekler 
alanında okuyan üniver-
site öğrencilerinin eğitim 

maliyeti artırılmalı ve bu-
nun için taban katsayısı 
2,4'ten 5,0'a artırılmalıdır. 

İşverenler mektubun-
da, ”İş dünyasının arzu-
su, gerçek bir çalışma 
ortamına hızlı bir şekil-
de adapte olabilmeyi ve 
başarılı bir profesyonel 
hayata sahip olmayı sağ-
lamak için mesleki bilgi 
ve becerilere odaklana-
rak mühendislik eğitimi 
kalitesini sağlamaktır” 
deniliyor. Mühendislik 
eğitiminin verimliliğinin, 

yenilikçi eğitim yöntem-
lerinin uygulanmasını, 
ders içeriğinde yeterli 

seviyede değişiklikler 
yapılmasını, pahalı labo-
ratuvarlar, modern ekip-
manlarla pratik uygulama 
eğitimleri yapılmasını, 
ilgili alanda literatüre ve 
kütüphane fonlarına eri-
şim sağlanmasını, mo-
dern teknolojik seviyede 
araştırma çalışmaları 
yürütülmesini gerektirdiği 
hatırlatıldı. 
               Kırcaali Haber
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Bulgarlaştırma süreci araştırma yazısı, 
ulusal yarışmada birincilik ödülünü aldı 
Çernooçene (Yenipa-

zar) Hristo Smirnenski 
Lisesi 8.sınıf öğrencileri 
Tuğçe Musa ve Sevilay 
Salim, 8’den 12.sınıflara 
yönelik “Tarihte Çocuk-
luk” başlığı altında bu 
yıl 11’incisi düzenlenen 
2018/2019 Ulusal Tarih 
Yarışmasında okulunu 
onurlu bir şekilde temsil 
ettiler.
Okulda tarih öğretmen-

leri Yuliya Çortleneva’nın 
yönetiminde hazırlanan 
“İnsanın Adı Onuru ve 
Şerefidir (Çernooçene 
İlçesinde Çocuklar ve 
Sözüm Ona “Soya Dö-
nüş Süreci”) başlığını ta-
şıyan bilimsel araştırma 
yazısı, Değerler Vakfı 
tarafından organize edi-
len yarışmada birincilik 
ödülünü kazandı. 
Ödül töreni, 22 Haziran 

2019'da Sofya'da yapıl-
dı.
1999 yılında başlatılan 

Ulusal Tarih Yarışması 
Projesi, her tür okullar-
da 8’den 12.sınıflarda 
okuyan öğrencilere ba-

ğımsız tarihsel araş-
tırma yapabilmelerini 
sağlayan bir girişimdir. 
Girişim, halihazırda ku-
rulmuş olan ve 24 ülkeyi 
bir araya getiren Avrupa 
Ulusal Tarih Yarışmaları 
Ağı’nın (EUSTORY) bir 
parçasıdır. Yarışmanın 
amacı, gençlerin doğup 
büyüdükleri yurdun ta-
rihine olan ilgisini artır-

mak, araştırma çalışma-
larına ilgilerini arttırmak-
tır. Yarışmaya şimdiye 
kadar 1600’ün üzerinde 
öğrenci katılmıştır. 
EUSTORY, demokratik 

toplum düzeninin önem-
li bir unsuru olan tarihe 
yeni bir hoşgörülü ba-
kış açısı oluşturmayı ve 
yeni, açık ve şeffaf bir 
tarih kültürünün gelişi-

mini amaçlamaktadır.
Yarışmanın organi-

zatörü Değerler Vakfı 
tarafından hazırlanan 
broşürde çocukluk ve 
ergenlik yıllarının, her-
kesin özlem duyduğu 
bir yaşam dönemi oldu-
ğuna işaret edilmektedir. 
Broşürde, ”Oyunları-

mız, eğitimimiz, arka-
daşlıklarımız, heyecan-

larımız, hayal kırıklık-
larımızla yoğrulan bu 
zaman dilimi, karak-
terimize ve dünya gö-
rüşümüze damgasını 
vurmaktadır. 
Çocukluk yıllarımız, 

sadece ebeveynlerimiz-
den, akrabalarımızdan, 
öğretmenlerimizden ve 
arkadaşlarımızdan de-
ğil, aynı zamanda yaşa-
dığımız çağdan da etki-
lendiğimiz olgunlaşma 
ve akıllanma dönemidir. 
İlk yıllar, sadece oyun-
lar ve eğlence ile değil, 
aynı zamanda öğrenme 
ve sosyal becerilerle de 
ilgilidir. Eğitim, profes-
yonel kimliğimizin ve ai-

lemizle birlikte kişilikle-
rimizi şekillendirmemizi 
belirleyen bir aktivitedir. 
Bu, ülkedeki sosyal ve 
siyasi hayattan ve belir-
li ideolojik değerlerden 
önemli ölçüde etkilen-
mektedir” denildi. 
Değerler Vakfı, Şubat 

1998’de kurulan bağım-
sız bir kuruluştur. Kuru-
luşun misyonu, Avrupa 
kültürünün bir parçası 
olarak Bulgaristan’da 
eğitim, bilim ve sana-
tın gelişimini destek-
lemek ve bu alanda 
Bulgar istan’da elde 
edilen üstün başarıları 
dünyaya tanıtmaktır.
            İsmet İSMAİL

Momçilgrad Belediyesi , 
sosyal hizmetleri geliştirecek

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, ev ortamında 
sunulan sosyal hizmetleri daha da geliştirecek. Bu, 
Momçilgrad ve Krumovgrad İlçeleri Yerel Girişim 
Grubu Derneği Yerel Gelişim Stratejisi doğrul-
tusunda hibe desteği almaya hak kazanan 300 
bin leva tutarında bir proje kapsamında olacak. 
“Bağımsız Hayat İçin Bütünleşik Bakım Hizmetle-
ri” başlıklı proje kapsamında 13 ay süreliğine bir 
sosyal hizmet uzmanı ve sağlık uzmanının yanı 
sıra 12 ay süreliğine 20 kişisel asistan, 5 sosyal 

asistan ve 8 ev asistanı atanacak. Onlar, kendi 
kendine hizmet edemeyen engelli ve 65 yaş üstü 
yaşlılara yardımcı olacak. 

Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, 
”Ekibimizin, görev dönemimizin başında koydu-
ğu hedeflerden biri, engelli ve yaşlı kişilerin ya-
şam kalitesini arttırmaktı. Momçilgrad kasabası 
ve daha küçük yerleşim yerlerinde ikamet eden, 
yardıma muhtaç ilçe sakinlerini kapsayan ev orta-
mında sağlık ve bakım hizmetlerine erişim sağla-
mayı başardık. Bu, Momçilgrad Belediyesi Avrupa 
Birliği Projeler Şube Müdürlüğü çalışanları saye-
sinde mümkün oldu. Çünkü memurlarımız, sahip 
oldukları iyi fikirleri hayata geçirmeyi başarıyor. En 
önemlisi, hizmet geliştirme ve iyileştirme konusun-
da tutarlı bir politikamız var” diye kaydetti. 

Belediye Başkanı, dezavantajlı konumda olanla-
ra bakım hizmetinden başka projeler kapsamında 
belediye idaresinin çalışma çağındaki işsizlere iş 
imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

Fas’ın Bulgaristan Büyükelçisi, 
Kırcaali Belediyesinin misafiri oldu

Fas’ın Bulgaristan Bü-
yükelçisi Zakia El Mi-
dawi, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis’in misafiri oldu. 
Görüşmede Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Tuncay Şükrü, Veseli-
na Tihomirova ve Kat-
ya Mitovska da hazır 
bulundu.
Müh. Azis, konuğu-

na bölgenin ekonomik 
gelişimi, son yıllarda 
yapılan büyük yatırım-
lar; Atıksu Arıtma Te-
sisi, Su Aynası Kanalı, 
Üreticiler Pazarı, şehrin 
merkezindeki yeni Ar-
pezos Parkı ve başka 
gerçekleştirilen proje-
ler hakkında bilgi verdi. 
Görüşmede Kırcaali 
Belediyesi ve Brüksel 
Saint-Joss-ten-Noode 
Belediyesi arasında 
imzalanan elektronik 
olarak idari hizmetler 
sunmaya ilişkin söz-
leşmeye de değinildi. 
Elektronik hizmetler, 
Avrupa ülkelerinde ika-
met eden Kırcaalililerin 

işini kolaylaştıracak. 
Kırcaali Belediyesi, 
farklı ülkelerdeki kar-
deş şehirleriyle de bu 
tür sözleşmeler imzala-
mak istiyor.
Fas Büyükelçisi, üs-

tün başarı gösteren lise 
mezunlarına ülkede tek 
Kırcaali Belediyesi tara-
fından verilen Kırcaali 
Bursu’ndan son derece 
etkilendi. Şimdiye kadar 

32 lise mezunu Kırcaali 
Bursu’nu kazandı. On-
lara 1 yıl boyunca asga-
ri ücret miktarında aylık 
burs verildi. Zakia El 
Midawi, “Siz bu tür gi-
rişimlerle Bulgaristan’ın 
diğer belediyelerine 
okul olarak hizmet ve-
rebilirsiniz. Bunu ancak 
ülkesini, ilçesini ve sa-
kinlerini seven insanlar 
yapabilir” diye vurgula-

dı.
Müh. Azis ve Fas Bü-

yükelçisi, gelecek ay-
larda Kırcaali'de ger-
çekleştirilecek ortak 
girişimleri konuştu.
Görüşmenin sonunda 

Belediye Başkanı ve 
Fas Büyükelçisi, karşı-
lıklı olarak hediyeleşti.
Daha sonra Müh. 

Azis, konuğuna Üreti-
ciler Pazarı’nı gezdirdi.
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Lisitsite köyü yakındaki asma köprü onarıldı
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis, Kır-
caali bölgesinde, Doğu 
Rodoplar’da ve ülkede en 
güzel asma köprülerinden 
biri olan Lisitsite (Tilkiler) 
köyüne uzanan köprüde 
yapılan onarım çalışma-
larını yerinde inceledi. 
Belediye Başkanı, kırık 
tahtaların yenilenmesine 
yönelik çalışmaların, 15-
20 gün önce yapılan gö-
rüşmede sorunu belediye 
yönetimine arz eden Şi-
roko Pole (Sürmenler) ve 
Lisitsite köyü sakinlerinin 
ısrarı üzerine başlatıldığı-
nı kaydetti. 

Bu talep üzerine bele-
diye yetkilileri köprüyü 
inceleyerek, yaklaşık 150 
tahtanın yenilenmesi ve 
korkulukların yeniden 
boyanması gerektiğini 
tespit etti. Bizzat Beledi-
ye Başkanı’nın sürdüğü 
otobüsle köprüyü ziyaret 
eden basın mensupları, 
onarım çalışmalarını ye-
rinde gördü. 

Belediye Başkanı, oto-
büste basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, 
“Bu arada köprüye iktidar 
partisi başkanı ve Başba-
kan Boyko Borisov tara-
fından da değer verildiğini 
öğrendim. Ayrıca partinin 
kendi öz kaynakların-
dan tesisin onarımı için 
fon sağlayarak Kırcaali 
Belediyesi’ne yardım etme 

isteğini de memnuniyet-
le karşılıyorum. Kırcaali 
Belediyesi’nin parti kay-
naklarından sağlanacak 
paraya ihtiyacı olmadığını 
söyleyemem, çünkü köprü 
sadece birkaç kutu boya-
ya ihtiyaç duymuyor, 20 
yıl önce inşa edildiğinden 
beri tadilat yapılmadığın-
dan dolayı daha ciddi bir 
onarıma ihtiyaç var” diye 
izah etti. 

Onarım çalışmaların-
da kırık ve çürük tahtalar 
değiştirildi. Müh. Azis, 
köprünün demir yapısını 
yenileme işlerine bizzat 
katılarak, korkulukların 
boyanmasını üstlenen 
GERB parti üyesi genç-

lere bırakacağını söyledi. 
Belediye Başkanı, ”Birkaç 
güne kadar köprü onarımı 
sona erecek, ama ben 
yine de Başbakan Boyko 
Borisov’u, Başbakan Yar-
dımcısı Tomislav Donçev’i 
ve Maliye Bakanı Vladis-
lav Goranov’u ve GERB’li 
gençleri 15 Haziran’da bu-
rada bekleyeceğim” dedi. 
Boyama işini Borisov’a ve 
GERB’li gençlere bıraktı-
ğı sütüne Bulgarca olarak 
boya ile “H. A’ten B.B’a 
15.06” yazdı. 

Hasan Azis,”Kırcaali Be-
lediyesi, 7-8 asma köprü-
nün bakım ve onarımlarını 
yapıyor. Bu işler, partilerin 
kaynaklarıyla yapılamaz. 

Devlet in i lçe sınır ları 
içindeki 13 köprü tesisi-
nin onarımı için kaynak 
sağlamasını bekliyoruz” 
diye belirtti. Bu bağlamda 
Belediye Başkanı, bele-
diyenin Kırcaali’deki Su 
Aynası Kanalı üzerindeki 
asma köprüyü onarmaya 
hazır olduğunu anımsattı. 
Müh. Azis,”Önceki hükü-
met tarafından onarım 
için gereken finansmanın 
yarısı sağlandı, ancak 
GERB partisinin iktidara 
gelmesinden sonra kalan 
miktar sağlanmadı. Bu 
yüzden devletin bu kay-
nakları sağlaması ve Kır-
caali’deki asma köprünün, 
devlet tarafından yapılan 

inşaatlara devam edil-
diğinin bir işareti olarak 
yeniden hizmete açılması 
için çağrıda bulunuyorum. 
Parti kaynaklarından para 
sağlama değil, devlet yak-
laşımı sergileme çağrısı 
yapıyorum” dedi. 

Şiroko Pole Köyü Muh-
tarı Şükrü İsmail, Lisitsi-
te köyüne uzanan asma 
köprünün, geçen asrın 
70’li yıllarında inşa edilen 
tahta köprünün bozulma-
sından sonra 1999 yılın-
da inşa edildiğini söyledi. 
Muhtar, şu anda köyde 
yaklaşık 20 kişinin ikamet 
ettiğini, ancak köprünün 
bölgeyi ziyaret eden tu-
ristler için bir atraksiyon 
olduğunu anımsattı. Şük-
rü İsmail, ”Hafta sonu ve 
bayram günlerinde köprü-

yü kullanan kişilerin sayısı 
80-100 arasında değişi-
yor” diye ifade etti. 

Studen Kladenets (So-
ğukpınar) Barajı üzerin-
deki Lisitsite köyü asma 
köprüsünün uzunluğu 
260 metre olup Bulga-
ristan’daki en uzunudur. 
Köprü, kuzeyden Şiroko 
Pole ve güneyden Lisit-
site köyü toprakları ara-
sında bulunan barajın en 
dar kesimlerinin biri üze-
rine inşa edilmiştir. Köprü 
Bölge halkı için Kırcaali 
ve diğer yerleşim yerle-
riyle tek yaya bağlantısı 
olup, Monyak Ortaçağ 
Kalesi’nden bakıldığında 
çok güzel bir manzara 
oluşturuyor.

               Kırcaali Haber

Tadilatı yapılan köprü törenle hizmete açıldı
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Resmi Mu-
rat, ilçe merkezi ile Lübi-
no (Ömerler) ve Latinka 
köyleri arasında bağlantı 
kuran Arda nehrinin sol 
kolu olan Küçük Arda 
çayı üzerindeki tadilatı 
yapılan köprünün açılı-
şını yaptı. Resmi Murat, 
köprünün açılış kurdele-
sini Belediye Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram, Be-
lediye Başkan Yardımcı-
ları İzzet Şaban, Necmi 
Mümünhocov ve Lübino 
Köyü Muhtarı Sıtkı Ah-
met ile birlikte kesti. 
Köprü iç in yapılan 

harcamalar,  A rd ino 
Belediyesi’nin 2018 ve 
2019 yılı bütçesinde 
sermaye giderleri için 
öngörülen ödeneklerle 
karşılandı.
Belediye Başkanı, yap-

tığı konuşmada, ”İlçe 
sınırları içindeki tüm yer-
leşim yerlerinin sorunla-
rını her zaman büyük bir 
anlayış ve sorumlulukla 
ele aldık. Bizim için kü-
çük yerleşim yerine ya-
pılan yatırım ile büyük 
yerleşim yerine yapılan 
yatırım aynı önemde-

dir. Doğal buzdolabı 
mağara olan Hladilnika 

Mağarası’na yakın bir 
mevkide bulunan köp-
rü, Banite ilçesine bağlı 
Gılıbovo köyüne uza-
nan yeni yapılan orman 
yolunun yanı sıra Arda 
nehri üzerindeki Şeytan 
Köprüsü ile bağlantı sağ-
lıyor. Gelecekte de önce-
likli olarak vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için çabalayacağız” diye 
kaydetti. 

Gerçekleştirilen pro-
jenin geçmişine deği-

nen Belediye Başkanı, 
“Köprü yenileme proje-
sini finanse edilmesi için 
Başbakanlık Bakanlıklar 
Arası Afet ve Acil Durum-
lar Komisyonu’na birçok 
kez başvurduk, ne yazık 
ki olumlu bir cevap ala-
madık. Sonunda soruna 
sorumluluk bilinci ile yak-
laşarak bütçeden kaynak 
ayırmak zorunda kaldık” 
dedi. Resmi Murat, yatı-

rım yapılmasında emeği 
geçen ve duyarlılık gös-

teren tüm mesai arka-
daşlarına içten teşekkür-
lerini sundu. 
Geçen asrın 60’lı yıl-

larında inşa edilen köp-
rünün hiç onarımı yapıl-
mamıştır. Tüm kirişler 
değişt ir i ldi. Temeller 
güçlendirildi. Ulusal bay-
rağın renklerinde boya-
nan korkulukların yanı 
sıra yeni yol kaplama işi 
yapıldı. Güner ŞÜKRÜ

Krumovgrad’ın ana semtleri 
yeni bir görünüme kavuşacak

Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesi, Avrupa Birli-
ği (AB) kaynaklarıyla kasabanın daha altı ana sokağı 
komple yenileyecek. Belediye Başkanı Sebihan Meh-
met, “2014-2020 dönemine ilişkin Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı kapsamında iki proje sözleşmesi 
imzaladı. Altyapı projesinin tutarı yaklaşık 1,160 mil-

yon leva. Proje çalışmalarının, Devlet Tarım Fonu ile 
koordine edilmesine ilişkin prosedür başladı. Belediye 
yönetimi, inşaat çalışmalarına sokakların bir kısmında 
sonbahara kadar başlanmasını bekliyor. 

Aynı bölgede bulunan dört sokağın onarımı için be-
lediye bütçesinden 1 milyon leva sağlandı. Şu anda 
çalışmalar durduruldu, çünkü Belediye Meclisi eski bo-
ruların yenilenmesine karar aldı. Diğer proje kapsamın-
da spor tesisleri sağlanacak. Yeni bir sentetik çim mini 
futbol sahası inşa edilecek ve Vasil Levski Lisesi’nin 
eski spor sahaları yeniden düzenlenecek.

Küçük güreşçi Deniz 
İbram, şampiyon oldu
Deniz Hikmet İbram, 7 Haziran’da Petriç kasaba-

sında düzenlenen Takım ve Ferdi Bulgaristan Güreş 

Şampiyonası’nda kendi kategorisinde birinciliği elde 
ederek, altın madalya kazandı. Bulgaristan şampiyonu, 
bu ay Polonya’da düzenlenecek 15 Yaş Avrupa Güreş 
Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
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1989 Zorunlu Göç Sempozyumu Düzenlendi
1. sayfadan devam

garistan kökenli insanın 
yaşaması, Türk-Bulgar 
ilişkilerinin geliştirilme-
si açısından büyük bir 
potansiyel içermektedir. 
Ekonomik olduğu kadar 
kültürel açıdan da Çorlu-
Bulgaristan gidiş-gelişler 
sayesinde iletişim halin-
dedir. Her gidiş-gelişte 
Türkiye'den Bulgaristan'a 
ve  Bu lga r i s t an 'dan 
Türkiye'ye bir bitki, bir çi-
çek, bir içecek, bir haber 
gidip gelmekte, insanlar 
geçmişleri ile yüzleşmek-
te, geleceklerini daha na-
sıl güzel kurabilirim diye 
yeni arayışlara girebil-
mektedirler" dedi.
Çorlu'nun bütün göç-

menlere kucak açtığını, 
merhametli insanların ya-
şadığı bir belde olduğunu 
gördüğünü belirten Sarı-
kurt, "Bulgaristan'dan 
gelen Türkler, çok hızlı 
bir şekilde Çorlu'da iş ve 
sosyal hayata adapte ol-
muşlardır. Kimseye el aç-
mamışlar ve kısa sürede 
belediyeye ve devletimi-
ze vergi ödeyen yurttaş-
lara dönüşebilmişlerdir. 
Tarih boyunca Çorlu'da 
yaşanan bu kardeşliğin 
ve dayanışmanın en bü-
yük tanıklarından bir ta-
nesi Çorlu kabristanıdır. 
Burayı dikkatli bir gözle 
gezip mezar taşlarını 
okuduğunuz zaman pek 
çok metfunun doğum 
yerinin Bulgaristan'ın 
Razgrad, Silistre, Dobriç, 
Tırgovişte, Sliven, Şum-
nu, Varna, Kırcaali gibi 
şehirler ve onlara bağlı 
köyler olarak yazıldığını 
ve ölüm yerinin ise Çorlu 

olarak belirtildiğini görür-
sünüz. Bu durum özellikle 
1989 göçmenleri için doğ-
duğu vatanın Bulgaristan, 
öldüğü vatanın ise Türki-

ye olduğunu gösterir. Aşık 
Veysel'in 'İki kapılı bir 
handa gidiyorum gündüz 
gece' dizelerinde oldu-
ğu gibi 1989 Bulgaristan 
Türkleri için hanın baş-
langıç kapısı Bulgaristan, 
bitiş kapısı ise Türkiye ol-
muştur. İki kapı arasındaki 
'ince uzun yol' ise Bulga-
ristan Türkleri için acılarla 
dolu olmuştur. Bu acıların 
aşamalarını özellikle 1984 
yılında ad değişimi ile 
başlayan dini ibadetlerin 
ve sünnetin yasaklanma-
sı, evlilik ve ölüm mera-
simlerin Hristiyan inanç-
larına göre yapılmaya 
zorlanması ve Türkiye'ye 
göç olarak sıralayabiliriz. 
Bu süreçte Bulgaristan 
Türkleri temel iş güçle-
rinden biri olarak Bulgar 
Anayasasına, kanunlarına 
sadık kalmalarına rağmen 
bu muamelelere maruz 

kaldılar. Başlangıçta ne-
den Bulgarların bunları 
yaptıklarının mantıklı bir 
açıklamasını bulamadılar. 
Yaşanan bütün bu olayla-

rın altında onların sahip 
oldukları Müslüman ve 
Türk kimliğinin olduğunu 
anladılar. Bulgarlar onlar-
dan bu değerlerini bırak-
malarını istediler, onlar ise 
bu değerleri bırakmaktan-
sa doğdukları vatanlarını 
terk etmek zorunda kal-
dılar. Bulgarlar ise onla-
rın zorunlu göçünü adeta 
dalga geçer gibi büyük 
gezi olarak adlandırdılar. 
Onları göçe zorlama-
dıklarını, Türklerin kendi 
istekleriyle geziye çıktık-
larını iddia ettiler ve iddia 
etmeye devam ediyorlar" 
diye konuştu.

Çorlu Belediye Başkanı 
Ahmet Sarıkurt ayrıca, 
"Buradaki amacımız nef-
ret söylemlerini ön plana 
çıkaran bir sempozyum 
düzenlemek değildir. Ta-
rihte yaşananları meşhur 
tarihçi Ranke'nin dediği 

gibi gerçek neyse öyle 
tespit etmek çabasına 
destek vermektir. Eğer 
gerçeği tespit edemezsek 
bize gerçek diye sunula-

nı kabul etmekten başka 
yapabileceğimiz bir şey 
yoktur. Biz de nüfusu-
nun önemli bir bölümünü 
1989 göçmenlerinin oluş-
turduğu bir ilçenin Bele-
diye Başkanı olarak bu 
gerçeğin bilimsel yollarla 
tespitine destek verme-
ye karar verdik. Yaşanan 
olayları ve anıları kayıt al-
tına almaya çalışan 1989 
göçünün 30. yıl dönümü 
uluslararası sempozyu-
mu 1989 yılında Türklerin 
Bulgaristan'dan zorun-
lu göçü başlıklı etkinliği 
düzenlemeyi bir görev 
olarak kabul ettik. Bu 
sempozyumun sadece 
ilçemize değil, insanlığa 
da bir hizmet olacağına 
inancımı belirtir, sempoz-
yuma destek vermekten 
mutluluk duyduğumu ifa-
de etmek isterim. Doğru 
bilgilerle hem tarihimizin 

hem de Bulgaristan ile 
olan münasebetlerimizin 
daha sağlıklı inşa edile-
ceğine inanıyorum. Bir 
Balkan lideri olan Aliya İz-
zet begoviç, 'Bize yapılan 
soykırımı unutursak bunu 
bir daha yaşamaya mec-
buruz, size asla intikam 
peşinden koşun demiyo-
rum ama yapılanları asla 
unutmayın' cümleleriyle 
Bosna'da yaşananları 
anmanın önemini vurgu-
luyor. Yani Bulgaristan'da 
yaşananlarla benzerlik 
kuracak olursak geçmişi-
mizi intikam için değil, bir 
daha bu gibi acıları yaşa-

mamak için anmalıyız. 
Gerçek tarihin peşinden 
koşulmalı ve gelecek ne-
siller için kayıt altına alın-
malıdır. Unutmamalıyız 
ki tarih geleceğe yazılır. 
Sempozyumda emeği 
geçen, katkı sağlayan 
tüm paydaşlara ve sem-
pozyuma ilgi göstererek 
salonu dolduran siz de-
ğerli dinleyenlere teşek-
kür ediyorum" şeklinde 
konuştu.
Diğer protokol üyelerinin 

de konuşmalar gerçek-
leştirdiği göç sempozyu-
mu kapsamında bir de 
fotoğraf sergisi açıldı.

Kırcaali’de 3. Orfeyus’un Vadisi Caz Festivali yapıldı
Kırcaali’de gerçekleş-

tirilen Orfeyus’un Vadisi 
Caz Festivali, caz sanat-
çıları,  uzmanları ve caz 
severleri yeniden bir ara-
ya getirdi. Bu yıl üçüncü-
sü düzenlenen festivalin 
açılış konuşmasını yapan 
Kırcaali Belediye Başkan 
Yardımcısı Veselina Tiho-
mirova, festivalin Kırcaa-
lili müzik severlerin uzun 
zamandır beklediği bir 
etkinlik olup kalıcı olarak 
etkinlik takviminde yer al-
dığını söyledi. Tihomiro-
va, efsanevi caz piyanisti 
Herbie Hancock'un cazın 
düşünce özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü, olduğuna dair 
sözlerini hatırlattı. Bele-
diye Başkan Yardımcısı,” 
Herkesin onu gerçekten 
mutlu edecek müzik tit-
reşimini bulacağı unu-
tulmaz ve ilham verici 
bir gece yaşayacağımıza 
inanıyorum” dedi.

8 Haziran 2019 yılında 
gerçekleşen caz festivali 
Orfeyus’un Vadisi Derne-
ği ve Kırcaali Belediyesi 

tarafından organize edil-
di.
Festival programının 

başında Kırcaali Kia-
ra Yaylı Dörtlüsü sahne 
aldı. Kültür Evi önünde 
kurulan sahnede Blues 

Efsanesi Jimmy's Band 
ve son yıllarda ün ka-
zanan X Key ve grubun 
üyesi olan Mayki laka-

bıyla bilinen saksofon 
ustası Milen Staykov yer 
aldı. Programın doruk 
noktası Nadya Tonçeva 
ve grubuydu. Tonçeva 
halihazırda Stara Zagora 
(Eski Zağra) şehrindeki 

Hristina Morfova Ulusal 
Müzik ve Sahne Sanatla-
rı Okulu’nda pop ve caz 
müziği hocalığı yapıyor. 

Ü lkenin en 
iyi caz trom-
petçilerin biri 
olan Bulga-
r is tan Ulu -
sal Radyosu 
(B N R)  B i g 
Band’in so -
listliğini yapan 
Mihail Yosi-
fov, festivalin 
öze l  konu -
ğuydu. BNR 
Big Bandi, Ela 
Fitzgerald'ın 
zeng in  re -
per tuarında 

yer alan caz 
standartlarından örnek-
ler sundu. Caz virtüöz-
lerinin performansları bir 
saatten fazla sürdü ve 
Kırcaalili caz severleri 
sevindirdi.

Resmi Murat, Bursa’dan 
bir grup bisikletçiyi 
makamında kabul etti
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, 

Güney Bulgaristan'da bir haftalık bisiklet turunda 
bulunan, kökenleri Kırcaali bölgesine dayanan 
Bursa'dan bir grup bisikletçiyi makamında kabul 
etti. Ardino’ya gelen bisikletçiler, kasabanın merke-
zini gezdi, ilçenin sembolü olan Şeytan Köprüsü’nü 
ziyaret ettiler. Bisikletçiler, Edirne’den başlayarak 
Svilengrad, Kırcaali, Ardino, tekrar Kırcaali, Filibe, 

Pavel Banya, Kazanlık, Şipka Tepesi, Stara Zagora 
(Eski Zağra), Mineralni Bani (Meriçler) güzerga-
hında bulunan 25 yerleşim yerini ziyaret etmeyi 
hedefliyor.

Grubun yöneticisi Şükrü Mutlu,”Bisiklete binmek 
ortak hedefimiz. Grubumuzda diş hekimi, mühen-
dis ve iş adamı bulunuyor. Beşinci kez Bulgaristan’ı 
ziyaret ediyoruz. İki yıl önce Velingrad, Dospat, 
Devin, Smolyan (Paşmaklı), Zlatograd (Darıdere), 
Pamporovo, Dyavolskoto GırloYeraltı Mağarası’nı 
ziyaret ettik. 

Rodop Dağları çok güzel ve ilgi çekici yerler var. 

Sürekli çektiğimiz fotoğrafları bloglarımıza yüklüyor 
ve Türkiye’de sosyal paylaşım siteleri üzerinden 
paylaşıyoruz” diye kaydetti. 

Şükrü Mutlu, Ardino’nun çok temiz, yeşil ve şirin 
bir kasaba olduğunu, tarihi yerlere ulaşım altyapı-
sının da iyi durumda olduğunu söyledi.
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Bulgaristan'ın nüfusu 7 milyona düştü
Av r u p a  B i r l i ğ i ' n i n 

(AB) en yoksul üyesi 
Bulgaristan'ın nüfusu, 
komünist rejimin sona 
erdiği 1989'da 9 milyon 

civarındayken, düşük do-
ğum oranları ve ekonomik 
sıkıntılardan diğer ülkele-
re göç nedeniyle 28 yılda 
7 milyona geriledi. 

Bulgaristan Ulusal İsta-
tistik Enstitüsünün (NSİ) 
veriler inden derlenen 
bilgiye göre, AB üyeliği-
ne 2007'de kabul edilen 
ülkede doğum oranının 
düşüklüğü ve ekonomik 
sıkıntıların yurt dışına 
göçe yol açması sonucu 
komünist rejimin sona er-
diği 1989'dan 2017 sonu-
na kadarki dönemde ülke 
nüfusu 2 milyon civarında 
azaldı.

Devlet Sağlık Sigor-
ta Kurumunun verile-
rine göre 2018 yılında 
Bulgaristan'da 60 bin be-
bek dünya gelirken, 110 
bin kişi hayatını kaybetti. 
Son 20 yıldır kalıcı ola-
rak ölüm oranın doğum 
oranını aşması, ülkedeki 
nüfusun azalmasında ek 

bir faktör olarak öne çıktı.
Gençlerin daha iyi bir 

eğitim almak amacıyla 
diğer AB üyesi ülkelere 
gitmesi de nüfusun düş-

mesinde önemli bir unsur 
oldu. Devlet Yurtdışı Bul-
garlar Ajansının raporuna 
göre, 2018 yılında farklı 
ülkelerdeki akademik ku-
rumlarda öğrenim gören 
Bulgar öğrenci sayısı yak-
laşık 36 bini buldu.

Nüfus daha da azala-
cak

Ekonomik sıkıntıların 
neden olduğu ülke dışına 
göç akınının sürmesi ve 
düşük doğum oranının 
devam etmesi halinde 
Bulgaristan nüfusunun 
2050 yılına kadar 5,2 mil-
yona gerileyeceği öngö-
rülüyor.

Bulgaristan Cumhur-
başkanı Yardımcısı İliya-
na Yotova, konuya ilişkin 
yaptığı bir açıklamada, 
AB'de ölüm oranı en yük-
sek olan ülkede nüfusun 
azalmasının her ay bir 
köyün haritadan silinmesi 
anlamı taşıdığına dikkati 
çekmişti.

Batı'ya göç
Bulgaristan'da komü-

nist rejimin etnik temelde 
"homojen" bir toplum ya-
ratma çabasıyla 1985'te 

başlattığı ve çöküşü olan 
1989'a kadar devam et-
tirdiği Türk ve Müslüman-
lara yönelik asimilasyon 
politikası, ülke nüfusunun 
azalmasının başlangıcı 
olarak değerlendiriliyor.

Son yıllarda ise Bulga-
ristan halkı, ülkedeki eko-
nomik sıkıntılardan dolayı 
daha iyi yaşam koşulları 
elde etmek için gelişmiş 
ülkelere göç ediyor.

Özellikle AB ülkeleri, 
Bulgarların ilk tercihleri 
arasında yer alıyor.

Halihazırda, Almanya'da 
416 bin, Türkiye'de 350 
bin, Yunanistan'da 300 
bin, İspanya'da 250 bin 
ve Fransa'da 80 bin ve 
ABD'de 300 Bulgaristan 
vatandaşının yaşadığı 
tahmin ediliyor.

Türklerin yaşadığı böl-
geler de göçten etkile-
niyor

Bulgaristan Türklerinin 
yoğun yaşadığı Kırcaali 

kentine bağlı Kirçevsko 
(Sarıköy), Beli Plast ve 
Samodiva (Gocamısır) 
köyleri ile Yunanistan 
sınırına yakın Mandritza 
köyünde göçün etkisi yo-
ğun hissediliyor.
İşsizlik oranının yüksek 

seviyelerde seyrettiği 
Türkiye ve Yunanistan 
sınırlarına yakın köyler 
giderek "hayalet" bölge-
lere dönüşüyor.
Diğer yandan, Bulga-

ristan'daki köylerin yüz-
de 5'inde halihazırda hiç 
kimse ikamet etmezken, 
yüzde 13'ünde ise köy 
sakinlerinin sayısı 20 ki-
şiyi geçmiyor.
'İş yok, para da yok'
Ülkedeki göç sorununa 

ilişkin değerlendirme-
de bulunan Karıköy'ün 
son sakinlerinden Fah-
rettin Salih Ali, "Herkes 
Avrupa'ya gitti. Burada 
iş yok, para da yok. Mil-
let ne yapsın?" diye ko-
nuştu.
Gocamısır'daki Zülfiye 

Hasan da "Köydeki gözü 
gören kimse burada dur-
muyor. Burada yaşamak 
artık çok zor oldu. Genç-
lere iş yok, geçim yok. 
Sadece ihtiyarlar kaldı. 
Köyümüzde 5 genç ya 
var ya yok. Bizim çocuk-
larımız da Türkiye'ye, 
Hollanda'ya gittiler." ifa-
delerini kullandı.
Beli Plast Köy sakini 

Rüştü Galip, geçmiş dö-
nemlerde bin hanenin ya-
şadığı köyde bugün 350 
evin kaldığını belirterek, 
Türk köylerinde yaşanı-
lan göçü özellikle eko-
nomik nedenlere bağla-
dı. Galip, ekonomik göç 
yüzünden parçalanan 
ailelerin yeniden birleş-
tirilmesinin zor olduğunu 
da kaydetti. AA

Okulu terkeden öğrenci sayısını 
azaltma projesi başladı

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 130 milyon leva tutarında 
“Başarı İçin Destek “ isimli yeni bir proje başlattı. Proje, 
okulu terk eden öğrencilerin sayısının azaltılması için 
ülke genelinde bu tür problem yaşayan 1500 okulu kap-
sayacak.

Proje, savunmasız gruplara ait olan veya öğrenme 
güçlüğü yaşayan 1’den 7. sınıfa kadar 120 000 öğrenciyi 

kapsayacak. Projenin süresi 30 ay olup, temel amacı 
objektif olmayan sebeplerden dolayı okulu bırakan öğ-
renci sayısını azaltmaktır. 

Bu tür öğrencilere yönelik yardım ek bir eğitim şek-
linde olacak. Sınıfların nasıl organize edileceğine ve 
öğrencilerin gruplara nasıl dağılacağına okul müdürleri 
karar verecek.

Bu amaçla çocukların eğitim sorunlarını erken tespit 
edebilmek için 10 500 öğretmen eğitilecek. Çocukları 
okulda tutmak için ebeveynler ve sosyal çalışma görev-
lileriyle de çalışma planlanmaktadır.

Proje tutarının % 15'i, dijital becerilere ve sivil toplum 
eğitimine vurgu yapılarak çocukların ilgi alanlarına göre 
ilave aktiviteler için ayrılacak.

Proje kapsamında 5’ten 7.sınıfa kadar öğrencilere yö-
nelik kariyer rehberliği çalışmaları da yapılacak. Bunun-
la öğrencileri eğitimlerine devam etmeleri için motive 
etmek amaçlanıyor.

Resmi olmayan verilere göre bu eğitim öğretim yılında 
yurt dışından dönen 450 çocuk okula başladı. Proje, 
Bulgarca ve Tarih dersleri ile bu çocukların eğitim sis-
temine entegre edilmesini öngörüyor.

Filibe’de bir genç, terör saldırısı 
planladığı için tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan 
açıklamada, 16 yaşında-
ki gencin İŞİD üyesi ol-
duğu ve terörist bir sal-
dırı planladığı söylendi.
Başsavcı Yardımcısı 

İvan Geshev, olayı bir 
trajedi olarak adlandırdı 
ve İŞİD’in genci sosyal 
medya üzerinden yaptığı 
propagandayla bünyesi-
ne kattığını ekledi: ‘’Bu 
olay, IŞİD’in reşit olma-
yan bireyleri nasıl kandı-
rıp radikalize ettiğine dair 
klasik bir örnek.’’
Yerel basında çıkan 

haberler, ismi açıklanma-
yan gencin Bulgaristan’ın 

en büyük ikinci kenti olan 
Filibe’ye saldırmayı plan-
ladığını yazı ancak tam 
lokasyon konusunda bilgi 
vermedi. Şüpheli terörle 
suçlanmasına rağmen 
psikolojik danışmanlık 
alması koşuluyla ailesine 
teslim edildi.
Roma döneminden ta-

rihi kalıntılar ve sıcak 
Akdeniz iklimi ile bilinen 
Plovdiv, hem Bulgarlar 
hem de yabancılar için 
popüler bir turizm merke-
zi ve bu yıl Avrupa Kültür 
Başkenti olduğu için nor-
malden biraz daha kala-
balık zamanlar geçiriyor. 

Avrupa Birliği’nin en fakir 
üyelerinden olan Bulga-
ristan, kıtanın son birkaç 
yıldır maruz kaldığı terör 
saldırılarından en az et-
kilenen ülkelerden.
Radikalleşme sosyal 

medyada başlıyor
Gencin İŞİD’e katılarak 

radikalleşme hikayesi, 
örgütün dünya üzerin-
deki diğer şehirlerden 
insanları arasına katma 
örnekleriyle epey ben-
zeşiyor. İlk olarak sosyal 
medyada başlayan karşı-
lıklı mesajlaşmalar daha 
sonra şifreli bir mesaj-
laşma uygulaması olan 

Telegram’a taşınıyor.
Gencin akrabaları tara-

fından verilen bir ipucu 
sayesinde polis gencin 
patlayıcı madde ve bom-
ba malzemeler inden 
oluşan zulasının yerini 
tespit etmiş. Ele geçirilen 
deliller arasında bir İŞİD 
bayrağı ve çeşitli kitaplar 
da yer alıyor.
Başsavcı Yardımcı-

sı İvan Geshev, genci 
kimyayla ilgilenen, iyi bir 
aileden gelen ve şehrin 
seçkin liselerinden birin-
de okuyan “son derece 
akıllı biri” olarak nitelen-
dirdi.

Radev: Macaristan’daki 
soydaşlarımız, küçük bir 
Bulgaristan inşa etmişler

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Ja-
nos Ader’in daveti üzerine Macaristan’a resmi ziyarette 
bulundu.

Rumen Radev, Budapeşte’de Macaristan’daki Bulgar 
topluluğu temsilcileriyle yaptığı görüşmede, “100 yılı 
aşkın bir süredir Macaristan'daki her nesilden Bulgar-
ların bu dost ülkede küçük bir Bulgaristan inşa etmek-
tedirler” diye kaydetti. 

Radev’in ifadesine göre Macaristan’daki Bulgarlar, 
sadece kimliklerini korumakla kalmayıp aynı zamanda 
ülkenin sosyal ve politik yaşamına aktif olarak katılıyor 
ve onlar, Bulgaristan ile Macaristan halkları arasındaki 
canlı bir bağlantıdır.

Devlet Başkanı ayrıca Bulgar topluluğunun Bulgar ve 
Macar makamlarından koşulsuz destek alan ve iki ülke 
arasındaki dostça ilişkilerin sembolü haline gelen 19 
Ekim’in Bulgaristan-Macaristan Dostluk Günü olarak 
ilan edilmesi inisiyatifini memnuniyetle karşıladı.

Radev, ayrıca Macaristan'ın aktif politikası  ülkedeki 
Bulgar toplumun dilini, ulusal kimliğini ve tarihi hafızası-
nı korumaya verdiği desteğinden dolayı minnettarlığını 
ifade etti. 

Radev,”Bulgar ruhunu ve kültürünü koruyan ve 
Bulgaristan'ın itibarını artıran Bulgar özyönetimi ve 
Macaristan'daki Bulgarlar Derneği’ne şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
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Bulgaristan yurtdışındaki 205 Bulgar Pazar 
Okulu için yaklaşık 11 milyon leva sağladı 

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, “Bulgar 
Pazar Okulları’nın Geliş-
tirilmesi” konulu konfe-
ransta yaptığı konuşma-
da, ”Aralarında İspanya 
da 3 500 çocuğun ziyaret 
ettiği 50 okulun bulundu-
ğu yurtdışındaki 205 pa-
zar okulu için hükümet 
tarafından toplam 11 105 
438 leva tahsis edildi. 
Bu yıl Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı bütçesinden 
yaklaşık 2 milyon leva, 
İspanya'daki okullarda 
folklor ve vatanseverlik 
eğitimi ve faaliyetlerine 
ayrılmıştır. E-öğrenme 
uygulamalarının, daha 
fazla öğrencinin Pazar 
okullarında Bulgar Dili ve 
Edebiyatı okumasını sağ-
layacaktır” diye kaydetti.
Bakan, e-öğrenmenin 

öğrencilerin kapsamını 
genişletmenin bir yolu ol-

duğunu belirtti.
Vılçev, ”Başka bir yer-

leşim yerinde öğrenci 
sayısını artıran, ikinci ve 
üçüncü adreste eğitim 
gerçekleştiren, Bulgarca 
eğitimi sertif ikası ver-

mek için testler yapan 
ve okula hazırlık gru-
bundaki çocuk sayısını 
artıran okullara Bulga-
ristan devleti tarafından 
ek kaynak sağlanır” diye 
vurguladı. Bakan ayrıca 

Bulgar Üniversitelerinin 
Bulgar Dili ve Edebiyatı, 
Tarihi ve Coğrafyası bö-
lümlerine kabul için üni-
versite adaylarına yönelik 
hazırlama eğitimi görme 
olanağı yaratıldığını da 

sözlerine ekledi.
Konferansta yurt dışın-

da e-öğrenme fırsatları 
sunan Bulgaristan'dan 
bilişim teknolojileri şir-
ketlerinin temsilcileri yer 
aldı. Sofya Sveti Kliment 
Ohridski Üniversitesi ve 
Filibe Üniversitesi’nde 
öğretim görevlileri de ha-
zır bulundu. 
Vılçev, Bulgaristan'a 

olan sevginin dil, gelenek 

ve kültürle korunmasının 
önemini vurguladı. Onun 
ifadesine göre, bu özellik-
le başka bir ülkede doğan 
çocuklar için geçerlidir. 
Bu nedenle Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı, ulusal 
kimliğin korunması ile 
ilgili vatanseverlik ders-
lerinin yanı sıra hem ana 
dili hem tarih ve coğrafya 
eğitimini desteklemekte-
dir.

Eurostat: Bulgaristan’da çalışan 
nüfusun üçte biri oturarak çalışıyor

AB'nin resmi istatistik 
kurumu Eurostat’ın ger-
çekleştirdiği 2017’de AB 
ülkelerinde işgücü piyasa-
sına ilişkin analiz sonuçla-
rına göre, Bulgaristan’da 
çalışan nüfusun üçte biri 
(%34,8’i) oturarak çalışı-
yor. 

AB ortalaması ise % 
39’dur. Eurostat tarafın-
dan yapılan açıklamada 
çağrı merkezlerinde ve 
ofislerde çalışan prog-
ramcıların, şoförlerin ve 
başka elemanların söz 
konusu olduğu belirtildi. 

Oturarak çalışanların 
oranı en yüksek AB ülke-
si yüzde 55,1 ile Hollanda. 
Almanya ve Lüksemburg, 
işçilerin yarısından fazla-
sının oturarak çalıştıkları 

diğer iki ülkedir. Oturarak 
çalışanların oranı en dü-
şük AB ülkeleri yüzde 21 

ile Yunanistan ve yüzde 
25,3 ile Romanya'dır. 

Bulgaristan, ayakta ça-
lışanların sayısı bakımın-
dan AB’de beşinci sırada 
bulunuyor. AB ortalama-

sı % 20 iken ülkemizde 
ayakta çalışanların ora-
nı 28,4'tür. Öğretmen-

ler, mağaza satıcıları ve 
başka elemanlar bu şe-
kilde çalışıyor. Ülkemizin 
önünde sadece İspanya, 
Romanya, Malta ve İtal-
ya bulunuyor. Litvanya’da 

ayakta çalışanların oranı 
ancak yüzde 7’dir. Sıra-
lamada son iki sırada yer 
alan ülkeler Estonya ve 
Finlandiya. 

Bulgaristan’da çalışan-
ların yüzde 28,2'si hafif 
işlerde çalışıyor. Araba 
tamircileri, hemşireler, 
garsonlar, barmenler ve 
başka elemanlar böyle 
çalışıyor. Ülkemizde bu 
oran, AB ortalamasının 
sadece % 2 altında bulu-
nuyor. 

Ağır işlerde çalışan va-
tandaşlarımızın sayısı ise 
yüzde 9’a yakın. Onlar, 
esas olarak inşaat ve ma-
dencilik sektöründe çalış-
maktadır. AB vatandaşla-
rının yüzde 12'si benzer 
işlerde çalışıyor.

Yabancı yatırımcılar, Bulgaristan’dan kaçmaya başladı
Pil üretimi yapan Ame-

rika Birleşik Devletleri 
(ABD) merkezli şirket 
EnerSys, Tırgovişte (Es-
kicuma) şehrinde bulunan 
fabrikasını kapatacağını 
duyurdu.

Kararın, şirketin yönetim 
kurulu tarafından alındığı 
kaydedildi. 

Fabrikada dizel motorlu 
denizaltılar için akü piller 
üretiliyor. 

Şirketten yapılan açık-
lamada, ”Şirket yönetimi, 
rekabet piyasasındaki fir-
maların sayısı göz önüne 
alınarak gelecekte dizel 
motorlu denizaltılar için 

akü piller talebinin yeterli 
olmayacağına karar verdi” 
denildi. 

EnerSys, fabrikayı ve 

mümkün olursa muhte-
melen fabrikanın dona-
nımında başka bir şirkete 
satmayı planlıyor. 

Şirket, fabrikanın kapa-
tılmasının yaklaşık 32 mil-
yon dolara mal olmasını 

bekliyor. 
EnerSys, son aylarda 

ülkeyi terk eden yatırımcı-
lardan biridir. Birkaç gün 

önce İsviçre Fir-
ması Nestle, Bul-
garistan'daki en 
büyük dondurma 
fabrikasını kapattı.

BMW de dahil ol-
mak üzere araba 
döşemeleri üreten 

Güney Afrika merkezli Au-
tomotive Leather Şirketi 
de kendisine bağlı olan 
ALS Bulgaristan Şirketi’ni 
kapatacağını açıkladı.

A L S  B u l g a r i s t a n 
Şirketi’ni satın alan Ka-

nadalı Exco Teknolojileri 
Limited Şirketi’nden yapı-
lan açıklamada, ”Yerel iş-
letme giderlerindeki artış 
ve son birkaç yıldaki ça-
lışma koşullarındaki de-
ğişiklik göz önüne alındı-
ğında ALS Bulgaristan'ın 
faaliyeti fiyat yükseltmek-
sizin sürdürülemez oldu” 
diye kaydedildi. 
Kısa bir süre önce eski 

ulusal tütün tekeli Bul-
gar tabac Holding de 
Blagoevgrad'da (Yukarı-
cuma) kalan tek fabrika-
sını kapatmıştı. 
              Kırcaali Haber

Beş kablo TV operatörünün, 
korsan yayıncılık yaptığı 

tespit edildi
Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Rumyana Arnau-

dova, gazetecilere verdiği brifingde Organize Suçlarla 
Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) tarafından yü-
rütülen operasyonda tespit edilen telekomünikasyon 
operatörlerinin ihlal ettiği telif hakları ve vergi kaçakçılı-
ğı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Arnaudova, “700 000 
telekomünikasyon operatörü kullanıcısı, kaçak olarak 
hizmet veren telekomünikasyon operatörü abonesi-
dir. Beş kablo televizyon, Telif Hakları ve İlgili Haklar 
Kanunu’nu ihlal ederek toplam 60 Bulgar ve yabancı 
televizyon programları yayınlamıştır” diye bildirdi. 

İhlaller, savcılar ve GDBOP ve İletişim Düzenleme 
Komisyonu görev-
lilerinden oluşan 8 
ekip tarafından Bur-
gaz, Kırcaali, Kös-
tendil, Blagoevgrad 
(Yukarıcuma), Pet-
riç, Sandanski ve 
Dupnitsa şehirlerin-
de yürütülen operas-

yonlarda tespit edildi. 
Teknik bilirkişi raporu hazır olmadığından ve kaçırı-

lan vergi tutarının tam olarak bilinmemesinden dolayı 
şu ana kadar kimse hakkında suç duyurusunda bulu-
nulmadı. 

Kaçırılan vergi tutarı yüksek miktarlara ulaşırsa 8 
yıla kadar hapis ve yüksek miktarda para cezası ön-
görülmektedir. 

Dupnitsa kasabasında düzenlenen operasyonda bil-
gisayar becerilerini araştırma yapanları engellemek 
için kullanan bir bilişim teknoloji uzmanı gözaltına 
alındı.

Blagoevgrad’da nerdeyse tüm Güneybatı 
Bulgaristan'da programlar yayınlayan iki kablolu tele-
vizyon araştırılıyor.

Arnaudova,”Ülkede büyük televizyonların bu ihlal-
lerden dolayı uğradıkları zararlar sadece 2 ay için 10 
milyon levayı aşıyor. Bu miktar telif hakkı sahiplerine 
ödenmesi gereken tutarın toplamıdır. Hala korsan ya-
yıncılık yapan kablo TV operatörleri var” diye izah etti. 

GDBOP Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 
Yavor Kolev, suçluların gözetiminin devam edeceğini 
vurguladı. Kolev,”Operatörler son 20 yılda denetlendi 
ve uyarıldı” dedi. İnternetin gelişmesiyle birlikte bu tür 
ihlalleri araştıranların zorluk çektiği anlaşıldı. 

İhlallerden dolayı Milli Gelir Ajansı (NAP) yetkilile-
rinin vergi denetimlerine başlayacağı açıklandı. Bu 
alanda yüksek oranda kayıt dışı ekonomi söz konusu-
dur. İletişim Düzenleme Komisyonu, ihlalcilerin tespit 
edilmesi ve gelecekte ihlallerin önlenmesine yönelik 
çalışmalara devam edecek.

Korsan yayıncılık ve vergi kaçakçılığı suçları araş-
tırmasından dolayı Europol temsilcisi Bogdan Chinaru 
ülkemizde bulunuyor. 

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Mecliste basına 
yaptığı açıklamada Bulgaristan’da korsan yayıncılığın 
ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti. Gotse Delçev 
ve Köstendil sakinleri kablo TV ve internet erişiminden 
mahrum kalmalarından yakındı. 
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Sofya Ziyareti

Türkiye Diyanet İşleri Baş-
kanı Ali Erbaş, Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'da, Bulgaristan 
Başmüftülüğü, Sofya Yüksek 
İslam Enstitüsü ve Bulgaristan 
Din Hizmetleri Müşavirliği'ni zi-
yaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, temaslarda bulunmak 
için geldiği Sofya'da, Bulgaris-
tan Başmüftüsü Mustafa Hacı 
Aliş ile görüştü. Kadı Seyfullah 
Efendi Banya Başı Camii'nde 
cuma namazına katılarak, hut-
be ve dua okuyan Erbaş, daha 
sonra Bulgar Ortodoks Kilisesi 
Patriği Neofit'e nezaket ziyare-
tinde bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Bulgaristan Başmüftülüğü ara-
sındaki ilişkilerin daha da geli-
şerek devam edeceğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türkiye halkının se-
lamlarını ileten Erbaş, Sofya'da 
bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Başmüftü 
Mustafa Hacı Aliş ise Erbaş'a 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
kendilerine vermiş olduğu des-
tekten dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Er-
baş, Başmüftülük ziyaretinin 
ardından Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü'ne geçti.

Burada Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü Rektör Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Canlı, enstitü 
ve yapılan çalışmalar hakkında 

Erbaş'a bilgi verdi. Erbaş, Sof-
ya Yüksek İslam Enstitüsü'nde 
din-i Mübin-i İslam'a hizmet 
edecek nice insanların yetiş-
mesi temennisinde bulunarak, 
ülkelerin, şehirlerin dışa açılan 
penceresinin ilim, irfan merkez-
leri, eğitim yuvaları olduğunu 
söyledi.

Başkan Erbaş, Sofya Yüksek 
İslam Enstitüsü'nün 20 yıldır, 
din-i Mübin-i İslam'a hizmet 
edecek insanları yetiştirdiğine 
işaret etti. 19 yıldır beri dini eği-
tim veren ve ülkede tek yüksek 
İslam eğitim kurumu olan Sof-
ya Yüksek İslam Enstitüsü, hala 
Bulgaristan Eğitim Bakanlığı 
tarafından akreditasyon almış 
değil.

Sofya'da ibadete açık tek 
cami olan Osmanlı'dan kalan 
Banya Başı adıyla bilinen Kadı 
Seyfullah Efendi Camisi'nde 
cuma namazı kılan ve daha 
sonra hutbe okuyan Erbaş, 
hutbesinde de farklılıkları bü-
tünleştirici ve zenginleştirici 
yapısına dikkat çekti. Erbaş, 
insanların farklı etnik yapılara, 
farklı renklere sahip olmaları-
nın, farklı dilleri konuşmaları-
nın Allah'ın bir ayeti olduğunu 
dile getirdi.
Namazın ardından gazete-

cilere açıklamada bulunan 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Ali Erbaş, "Bu tarihi camide 
cuma namazı kılmak, Sofyalı 

kardeşle birlikte olmaktan duy-
duğum memnuniyeti özellikle 
ifade etmek istiyorum. Burada 
yaşayan insanlara din hizmetini 
nasıl daha nitelikli hale getirebi-
liriz, din eğitimi noktasında, bu-
nun müzakerelerini yapıyoruz. 
Yüksek İslam Enstitüsü'nde na-
sıl daha nitelikli öğrenci yetişiriz 
bunun müzakeresini yapıyoruz. 
Bir de yarın inşallah Hasköy'de 
Balkanlarda en eski olan bir Os-
manlı caminin açılışını gerçek-
leştireceğiz" dedi.

Erbaş'a ziyaretlerinde Sofya 
Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, 
Bulgaristan Başmüftüsü Mus-
tafa Hacı Aliş, Bulgaristan Baş-
müftülüğü Yüksek Şura Başkanı 
Vedat Sabri Ahmet eşlik etti.

Türkiye Burslarına Rekor Katılım
Dünyanın dört bir yanında öğ-

renciler, Türkiye'de nitelikli yük-
seköğrenim görmek için sıraya 
girdi. YTB'nin "2019 Türkiye 
Bursları" programına rekor dü-
zeyde başvuru yapıldı ve 167 
ülkeden 147 bin başvuru alındı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığından 
(YTB) yapılan yazılı açıklama-
ya göre, YTB'nin uluslararası 
öğrencilere Türkiye'de yüksek 
öğrenim fırsatı sunan "2019 
Türkiye Bursları" programı için 
86 ülkede mülakatlar yapılıyor.
Söz konusu ülkelerde yakla-

şık 10 bin öğrenci Türkiye'nin 
çeşitli şehirlerindeki üniversi-
telerde öğrenim görmek üzere 
yarışıyor.
Akademisyenler ve YTB uz-

man personelince yapılan mü-
lakatlarda başarılı olan adayla-
ra Türkiye’deki üniversitelerin 
kapıları açılacak.
Bu yıl rekor kırıldı

Faaliyete geçtiği birinci yılda 
90 ülkeden 35 bin başvuru alan 
Türkiye Bursları programına 
başvurular geçen yıl 135 bini 
buldu. Bu yıl ise burslara rekor 
düzeyde başvuru yapıldı ve 167 
ülkeden 147 bin başvuru alındı.
Başvurular internetten
Yalnızca yabancı ülke va-

tandaşlarının yararlanabildiği 
burslara her yıl belirli dönem-
de internet üzerinden başvuru 
yapılabiliyor.
Sisteme gerekli belgeleri giren 

ve ilk değerlendirme aşaması-
nı geçen öğrenciler, dünyada 
100’den fazla noktada müla-
katlara davet ediliyor. Mülakat-
larda başarılı olan adaylar, burs 
almaya hak kazanıyor.
Türkiye'ye gelen adaylar, ilk 

yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe 
öğrendikten sonra yaptıkları 
tercihler doğrultusunda üniver-
sitelere yerleştiriliyor.
Sağlık sigortası primleri de 

ödeniyor
Halihazırda burslardan ya-

rarlanan 160 ülkeden 17 bin 
500 genç, Türkiye'nin çeşitli 
şehirlerindeki üniversitelerde 
öğrenim görüyor.
Lisans, yüksek lisans, dokto-

ra ve bilimsel araştırma yapan-
lara verilen burslara, öğrenci-
lerin barınma ve beslenme ih-
tiyaçları ile aylık cep harçlıkları 
da dahil ediliyor.
Burs alanların Türkiye'de 

kaldıkları süre boyunca sağlık 
sigortası primleri de ödeniyor.
Öğrencilerin Türkiye'ye ilk ge-

liş biletleri ile mezun olduktan 
sonra ülkelerine dönüş biletleri 
de YTB tarafından karşılanıyor.
Açıklamada, 25 ülkede 30’un 

üzerinde kurulan mezun der-
nekleri aracılığıyla Türkiye me-
zunları ile ilişkilerin sürdürüldü-
ğü kaydedildi.
                        Kırcaali Haber


