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Futbolcu Ahmet Osman, Kırcaali Fahri 
Vatandaşı unvanı ile onurlandırıldı
Kırcaali Arda 1924 Profes-

yonel Futbol Kulübü takımının 
gol ustası ve takımın, 95 yıllık 
tarihinde ilk kez Birinci Lig’e 
katılma hakkı kazandıran gole 
imza atan Ahmet Osman, Kır-
caali Fahri Vatandaşı unvanı ile 
onurlandırıldı. Buna ilişkin teklif, 
Meclis oturumuna katılan tüm 
35 Meclis üyesi tarafından oy 
birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, teklifin gerekçelerini şöyle 
açıkladı: “29 Mayıs 2019 tarihin-
de Sofya Septemvri takımına 
karşı oynadığı baraj maçında 
Ahmet Osman’ın attığı gol saye-
sinde Arda takımı, 95 yıllık tari-
hinde ilk kez Birinci Lig’e katıl-
ma hakkı kazandı. 111.dakikada 
skoru belirleyen gole imza atan 
yedek oyuncu Ahmet Osman, 
şehrimizin ve Stamen Belçev’in 
antrenörlüğünü yaptığı futbol ta-
kımının kahramanı oldu. Şimdi-
ye kadar oynanan bütün maçlar-
da iyi bir performans gösteren 
futbolcu, sahada rakibine karşı 
mücadele veriyor ve sık sık is-
mini söyleyerek nara atan hay-
ranlarını sevindiriyor. Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unvanına aday 
gösterdiğimiz futbolcu, Kırcaali 
ilçesi ve bölgede spora büyük 
hizmetler veren ve sporun geliş-
mesine katkıda bulunan kendini 
kanıtlamış bir şahsiyettir”. 

Ahmet Osman’ın Kırcaali Fahri 
Vatandaşı ilan edilmesi, salon-
dakiler tarafından bol alkışlarla 
karşılandı. Yeni Kırcaali Fahri 
Vatandaşını Belediye Meclisi 
kürsüsünden ilk tebrik eden Kır-
caali Valisi Nikola Çanev oldu. 

Çanev,”Ahmet Osman’ın Kır-
caali Fahri Vatandaşı unvanını 
tebrik eden ilk kişilerden biri 
olarak büyük bir şeref duymak-
tayım. Büyük bir şeref duymak-
tayım, çünkü şehirde Üreticiler 
Pazarı’nın bulunduğu bölgede 
doğup büyüyen bir kişi olarak bu 
semtte oturan ilk Fahri Vatanda-
şı tebrik etmekten memnunum. 
Ahmet Osman’ın futbolcu olarak 
özellikleri ve kişisel nitelikleri 
biliniyor, fakat onun için en bü-
yük şeref, en büyük başarı, 111.
dakikada skoru belirleyen golü 

atması değil, Kırcaalilileri sevin-
dirmesi, takımın Filibe kentinde 
Lokomotiv Stadı’ndaki yüzlerce 
taraftarı ve ekran karşısındaki 
binlerce taraftarını sevindirme-
si oldu. Bu, birkaç dakikalığına 
tüm problemlerimizi ve dertle-

rimizi unutturan ve hepimizin 
sevdiği Arda takımının Birinci 
Lig’e yükselmesinden dolayı 
gurur duymamızı sağlayan bir 
sevinçti” dedi. 

Kırcaali Fahri Vatandaşı un-
vanı verilen 38.kişi olan Ahmet 

Osman teşekkür konuşması 
yaptı. 

Futbolcu, şunları ifade etti: 
“Kırcaali Fahri Vatandaşı un-
vanını almaktan dolayı şeref 
duymaktayım. Cani gönülden 
teşekkür ederim. Beni ve Arda 

takımını desteklemeniz saye-
sinde Kırcaali’nin hayali gerçek 
oldu. Arda takımının daha bü-
yük başarılara imza atması için 
elimden geleni esirgemeyeceği-
me dair söz veriyorum”.

Eğer bir hatırlatma yapacak 
olursak, Ahmet Osman’a Kırca-
ali Fahri Vatandaşı unvanı ve-
rilmesine dair teklif, oturumda 
hazır bulunan Arda 1924 Pro-
fesyonel Futbol Kulübü Başkanı 
Petır Peşev tarafından sunuldu. 
Teklif, Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, Vali Nikola Çanev 
ve Kırcaali Belediye Meclisi ta-
rafından desteklendi. 

Ahmet Osman’a Kırcaali Fahri 
Vatandaşı unvanı verilmesi tek-
lifi, Belediye Meclis Eğitim, Kül-
tür, Din ve Uluslararası İşbirliği 
Daimi Komisyonu toplantısında 
ele alındı. Komisyon teklifi Be-
lediye Meclis Başkanlığı Kon-
seyine sundu. Belediye Meclis 
Başkanlığı Konseyi, oybirliği ile 
teklifin Belediye Meclisi otıru-
munda oylamaya sunulmasına 
karar verdi. Böylece Ahmet Os-
man, 38. Kırcaali Fahri Vatan-
daşı unvanı sahibi oldu. Ahmet 
Osman, bu unvanla onurlandırı-
lan ilk futbolcudur. 

Türkiye-Bulgaristan arasında 
ilk deniz otobüsü seferi başladı
Burgaz limanından Sinan 

Paşa adlı yolcu gemisi ile 
yola çıkan Bulgar yetkililer 
ve basın mensupları, 5 buçuk 
saatlik yolcuğun ardından İğ-
neada Deniz Hudut Kapısı'nı 
kullanarak Karadeniz kıyısın-
daki beldeye ayak bastı.
Bulgar heyeti burada, De-

mirköy Kaymakamı Cafer 
Ekinci, Demirköy Belediye 
Başkanı Recep Gün, İğne-
ada Belediye Başkanı Tahir 
Işık, İl Kültür ve Turizm Mü-

dürü Necmi Asan, Liman 
Başkanı Resul Ulaş ile diğer 
ilgililer tarafından karşılandı.

Bulgaristan'a 
ilk dostluk se-
ferleri gerçek-
leştirildi
D e m i r k ö y 

K a y m a k a m ı 
Ekinci, ilk defa 
Bulgaristan ile 
Türk iye ara -
sında den iz 
otobüsü seferi 
gerçekleştirildi-

ğini belirterek, seferlerin sa-
yısının artırılması için gerekli 

çalışmaları başlatacaklarını 
söyledi.
İDO Genel Müdürü Hasan 

Üstündağ da Bulgaristan'dan 
ilk dostluk seferini gerçekleş-
tirdiklerini vurguladı.
Üstündağ, öngörülen yolcu 

potansiyeline ulaşmaları ha-
linde, deniz otobüsü seferleri-
nin artacağını vurguladı.
Bulgar heyetine, işlemlerinin 

ardından İğneada hakkında 
bilgi verilerek longoz orman-
ları gezdirildi.
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Geleneksel Emiroğullar köyü mevlidi yapıldı
Çernooçene (Yenipa-

zar) ilçesine bağlı Voj-
dovo (Emiroğullar) kö-
yüne yakın bir mevkide-
ki “Emiroğullar” denilen 
yerde yapılan sağlık ve 
bereket mevlidi bölge-
den onlarca Müslümanı 
bir araya topladı.
Mevlit, bölgede yaz 

ve sonbahar aylarında 
geleneksel olarak sağ-
lık, bereket ve refah 
için yapılan mevlitlerin 
ramazan ayından son-
ra ilkidir. Bu yıl mevlitler, 
ramazan ayından dola-
yı bir ay geç başladı. 
B ö l g e  i m a m l a r ı , 

Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundu, Mevlid-i Şerif 
okudular, sağlık ve be-
reket için dua ettiler. 
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
mevlit merasimine ko-
nuk olan katıldı. Katı-
lımcıları selamlayan 
Belediye Başkanı, gele-
nekleri korumayı başar-
dıkları için teşekkür etti.
Mevlit, Vojdovo Köyü 

Cami Encümenliği ta-
rafından Vojdovo, Dra-
ganovo (Şabanköy), 

Pryaporets (Bayraklar), 
Srednevo (Ortamahal-
le) ve Bostantsi (Bos-
tancılar) köyleri muh-
tarlıklarının desteğiyle 
organize edildi. 
Vojdovo Köyü Cami 

Encümenliği, mevlidin 
organize edilmesinde 
desteklerini esirgeme-
yen köy muhtarlarına 
şükranlığını ifade ede-
rek, katkıda bulunan 
yerlilere ve diğer hayır-
severlere en içten te-

şekkürlerini sundu. 
Mevlitler, bölgede in-

sanlara bir araya gelip 
sohbet etme imkanı 
veriyor. Kuraklık oldu-
ğu zamanlarda yağmur 
duası yapılıyor. 
Mevlide katılan herke-

se Vojdovo köyünden 
usta aşçı Halil ağabe-
yin hazırladığı etli pilav 
ikram edildi.
Vızel (Cıngazköy), 

Vodaç (Çubuklu), Dya-
dovsko (Dedeköy), Beli 

Vir (Mındırağaç), Paniç-
kovo (Çanakçı), Gabro-
vo (Gabra), Jenda (Yaş-
lıköy), Sokolite (Şahin-
ler), Bezvodno (Susuz), 
Rusalina (Hocalar) ve 
başka yerleşim yerle-
rinde de mevlitler yapı-
lacak. Bölgede yapılan 
mevlitler, gelenek icabı 
sonbaharın başında 
Kableşkovo (Şabanlar) 
köyünde yapılacak sağ-
lık ve bereket mevlidi ile 
sona erecek.

Velişane köyünde sağlık 
ve bereket mevlidi okundu

Kırcaali’nin Velişane 
(Kabaağaç) köyünde 
geleneksel olarak ya-
pılan sağlık ve bereket 
mevlidi, etraf köylerden, 
Türkiye ve Batı Avrupa 
ülkelerinde yaşayan köy 
sakinleri olmak üzere 
yüzlerce kişiyi bir ara-
ya getirdi. Mevlit mera-
simi köydeki “Çalaplar” 
adıyla bilinen camide 
gerçekleştirildi. Mevlide 
katılan konuklar arasın-
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırca-
ali İlçe Başkanı Latif 
Rasim, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İlçe Baş-
kanı Ahmet Mollaha-
san, bölgeden Kırcaali 
Belediye Meclis üyeleri 
Mürsel Halil ve Emin 
Halil ve köy muhtarları 
yer aldı. 
M ev l i t  p ro g ramı , 

Türkiye’de ikamet edip 
çalışan göçmenler ta-
rafından organize edil-
di. Bu yıl organizatörler, 
cami bahçesinde bulu-

nan medrese binasını 
tamir ettiriyor. 
Başta Kırcaali Mer-

kez Cami imam-hatibi 
Erdinç Hayrulla olmak 
üzere bölge imamları, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundular, Mevlid-i Şerif, 
sağlık ve bereket duası 
okudu.
Mevlide katılan her-

kese İstanbul’dan tanı-
nan usta aşçı Fahrettin 

Akın ve eşi Sevginar 
Akın’ın hazırladığı fark-
lı bir tarife göre 10 ka-
zan pilav ikram edildi. 
Lezzetli yemeğin ya-
pımında malzeme ola-
rak Türkiye’den getiri-
len 175 kg “Osmancık 
Baldo” pirinç ve 175 kg 
dana eti kullanıldı. Tüm 
katılımcılara ayrıca or-
ganizatörler tarafından 
sağlanan ayran, maden 

suyu, dondurma ve hel-
va dağıtıldı.
HÖH Kırcaali İlçe Baş-

kanı Latif Rasim, sağlık 
ve bereket için okunan 
mevlidin organizatör-
lerini tebrik ederek, 
Velişane halkının bu 
güzel geleneği devam 
ettirmesi temennisinde 
bulundu.
            Güner ŞÜKRÜ

Karaömer Yeri Mevlidi’ne 
yüzlerce kişi katıldı

Ardino’nun (Eğridere) Tırnoslivka (Türkerecek) ve 
Ahryansko (Erecek) köylerinin sakinleri, Türkiye ve 
Batı Avrupa’dan gelen göçmenler olmak üzere yüzler-
ce kişi, “Karaömer Yeri” denilen yerde yapılan gele-
neksel sağlık ve bereket mevlidine katıldı. 

Başlarında Kırcaali Bölge Müftülüğü İrşat Bölümü 
Başkanı Sezer Sadulov olmak üzere bölge imamları, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, Mevlid-i Şerif, sağlık ve 
bereket duası okudular. Mevlit, yerlilerin ve Türkiye’den 
gelen göçmenlerin katkılarıyla organize edildi. 

Mevlide katılan herkese “Karaömer Yeri”ne yakın 
Byal İzvor (Akpınar) köyünden usta aşçı Fikret Cila 
tarafından hazırlanan etli pilav ikram edildi. Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve Bele-
diye Meclis Başkanı Sezgin Bayram mevlit programını 
teşrifleriyle onurlandırdı.

Resmi Murat, katılımcılara hitaben selamlama ko-
nuşmasında mevlidin organizatörlerini tebrik etti. 
Resmi Murat, ”Mevlitler, birlik ve beraberliği pekiştiren 
kültür geleneğimizdir. Mevlitler, ülkenin değişik yerle-
rinden ve yurt dışından gelen eş dost ve akrabaların 
bir araya gelmesine vesile oluyor” diye konuştu. 

Tırnoslivka ve Ahryansko köyleri muhtarları, mevlit 
merasiminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm 
komşulara ve göçmenlere içten teşekkürlerini ifade 
etti. 

Krumovgrad’ın sokakları 
yenilenecek

Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet,” Krumovgrad Belediyesi, Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında iki 
yeni proje daha gerçekleştirecek. Devlet Tarım 
Fonu ile proje sözleşmeleri imzalandı” diye bildirdi. 
“Krumovgrad’da Kaldırımların, Parke Yolların ve So-
kakların Onarımı ve Yeniden İnşası” başlıklı proje 

çalışmaları, “Emil Kolev”, “Aleksandır Stamboliyski”, 
“Treti Mart”, “Hristo Botev”, “Slavyanska” ve “Pırvi 
May” olmak üzere altı sokağı kapsayacak. Projenin 
maliyeti yaklaşık 1,16 milyon leva tutarında. 

Belediye Başkanı, proje çalışmalarının Devlet Ta-
rım Fonu ile koordine edilmesine ilişkin prosedürün 
başladığını ve onaylanması halinde ihale yapılarak 
inşaat çalışmalarına başlanacağını kaydetti.
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Karadayı: HÖH, ekmek ve tüm gıda sektöründe 
KDV oranının düşürülmesinde ısrar edecek

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı Mustafa Ka-
radayı, Mecliste bası-
na yaptığı açıklamada, 
“HÖH, sadece ekmek-
te değil, tüm gıda sek-
töründe katma değer 
vergisi (KDV) oranının 
düşürülmesinde ısrar 
edecek” diye açıkladı. 
Karadayı, HÖH Meclis 

Grubu üyeleriyle birlikte 
Bulgaristan Fırıncılar ve 
Tatlıcılar Birliği Başka-
nı Mariana Kukuşeva, 
Tahıl Üreticileri Der-
neği Başkanı Kostadin 
Kostadinov, Bulgaristan 
Değirmenciler Birliği 
Başkanı Savina Vlaho-
va ile görüştü. Bu, HÖH 
Meclis Grubu’nun mes-
lek örgütleriyle yaptığı 
ikinci görüşmedir. HÖH 

Meclis Grubu, ilaçlarda 
KDV oranını düşürme 
fikrini tartışmak için 
ilaç sektörü temsilcileri 
ile bir araya geldi.

HÖH Meclis Grubu, 
meslek örgütlerinin ni-
hai kullanıcı için fiyatla-
rın gerçekten düşece-
ğine dair güvence veril-

diği halde buna yönelik 
kanun tasarısı sunmaya 
hazır olduğunu açıkladı. 
Görüşmeden memnuni-
yetini ifade eden HÖH 

Genel Başkanı,” Gıda 
sektöründe KDV oranı-
nın, komşu ülkelere ve 
Avrupa Birliği (AB) ülke-
lerine kıyasla en yüksek 
seviyede Bulgaristan’da 
olduğunu tespit ettik. 
Yüksek KDV oranı, sek-
törde kayıt dışı ekonomi 
için ön koşullar yaratıl-
masına ve üreticileri-
mizin rekabet gücünün 
azalmasına neden ol-
maktadır” diye belirtti.
Karadayı’nın ifadesine 

göre tüm gıda sektö-
rü için KDV indiriminin 
derinlemesine analiz 
edilmesi ve komşu ül-
kelerde uygulanan KDV 
oranları ile karşılaştırıl-
ması gerekiyor. HÖH 
Genel Başkanı,” Üreti-
cilerimizin daha fazla 
rekabet edebilmesine 

neden olacak sadece 
ekmek için değil, tüm 
gıda sektörü için KDV 
indirimi yapılması öne-
rimizden vazgeçmiyo-
ruz. Etkisi çok daha bü-
yük olacak” diye yorum 
yaptı. 
Onun ifadesine göre 

HÖH partisi, teklif in 
kamuoyunda kapsamlı 
bir şekilde tartışılması 
ve bu tür yasal değişik-
lik konusunda uzlaşma 
sağlanması yönünde 
çalışmaya devam ede-
cek. Karadayı,” Aceleci 
davranmayız ve şimdi 
de böyle yapmayaca-
ğız. Dün, seçim öncesi 
popülizm olarak kabul 
edilmemesi için teklif-
lerimizi seçimden önce 
kasten açıklamadığımı-
zı söyledim” dedi.

Türk Ressamları, Filibe’de 3. Bulgaristan 
Evrensel Dostluk Sergisi Açtı

11 Haziran 2019 ta-
rihinde Filibe kentinde 
Türkiye’nin önde gelen 
güzel sanatlar üniver-
sitelerinde görevli öğ-
retim üyeleri ve onların 
yetiştirdiği ressamların 
eserlerinin sergilendiği 
3.Bulgaristan Evrensel 
Dostluk Sergisi’nin açı-
lışı yapıldı. Hristo Botev 
Kültür Evi fuayesinde 
açılan sergide İstanbul 
Işık Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve İs-
tanbul Beykent Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü’nde 
görevli profesörlerin, 
öğretim üyelerinin ve bu 
üniversitelerden mezun 
olan ressamların eser-
leri sergilendi. 3.Bulga-
ristan Evrensel Dostluk 
Sergisi’nin de küratörlü-
ğünü yapan ressam Ra-
fiye Karaca ayrıca kendi 
eserleriyle sergide yer 
aldı. Filibe Büyükşehir 
Belediye Meclis Başka-
nı Savina Petkova’nın 
onursal himayesinde 
düzenlenen sergi yoğun 
ilgi gördü. 
Serginin açılış törenin-

de çok sayıdaki konuklar 
arasında Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkon-
solosu Hüseyin Ergani, 
Muavin Konsolos Volkan 

Bozkurt Tanyıldız, Filibe 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkan Yardım-
cısı Doç. Dr. Angel İva-
nov, Filibe Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Kül-
tür Mirası Şube Müdürü 
Nina Dimovska, Filibe 

Ressamlar Derneği Baş-
kanı Snejana Furnadjie-
va, heykeltraş Tsvyatko 
Siromaşki, sanatçı ve 
Balkan Köprüleri Mozaik 
Projesinin organizatörü 
Krum Şarankov, Savov 
Galerisi sahibi Bojidar 
Savov, Filibe Büyükşehir 
Belediyesi Halk Toplum 
Merkezleri Birliği Baş-
kanı Saşka Gıdeleva, 

Filibe Evmolpeya Kız 
Korosu Müdürü Gan-
ka Yankova ve Kırcaali, 
Haskovo (Hasköy) ve Fi-
libe şehirlerinden katılan 
başka sanat dostları yer 
aldı. 
Görevi icabı Filibe dı-

şında bulunduğu için 
serginin açılışına katıla-
mayan Filibe Büyükşehir 
Belediye Meclis Başka-
nı Savina Petkova adına 
Prof. Dr.Ahmet Özol’a, 
Prof.Dr Basri Erdem’e, 
Zülal Karlıova’ya ve Ra-
fiye Karaca’ya birer onur 
plaketi verildi. 
Plaketleri takdim eden 

Belediye Meclis Başkan 

Yardımcısı Doç. Dr. An-
gel İvanov, “Sanat sınır 
tanımaz, sınırlama tanı-
maz, sanat farklı etnik 
kökene ve dine sahip 
milletlere mensup insan-
ları birleştiren otantik bir 
duygu dünyasıdır. Bu-

günkü sergi, sanatın bizi 
birbirimize daha da ya-
kınlaştıran evrensel bir 
dil olduğu yadsınamaz 
gerçeğine bir örnektir” 
dedi. 
Filibe Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Müh. İvan 
Totev adına selamlama 
konuşması yapan Be-
lediye Kültür ve Kültür 
Mirası Şube Müdürü 

Nina Dimovska katılım-
cılara 2019 Avrupa Kül-
tür Başkenti programı 
kapsamında düzenle-
nen etkinliklerin kentte 
yarattığı atmosferden 
bahset t i.  Dimovska, 
Bulgaristan Evrensel 
Dostluk Sergisi’nde yer 
verilen muhteşem eser-
lerinden dolayı Türk res-
samlarını tebrik ederek, 
kentteki ve bölgedeki 
turistik yerlerin ziyareti-
ni de içeren Filibe ziya-
reti sırasında unutulmaz 
anlar yaşamalarını ve 
yeni projeleri ve yeni 
bir Bulgaristan Evrensel 
Dostluk Sergisi’nde yer 
alacak eserleri için ilham 
almalarını diledi. 
Filibe Başkonsolosu 

Hüseyin Ergani, eser-
leriyle Filibe’ye konuk 
olan soydaşlarını sıcak 
ve içten selamladı. Göz-
le görülür biçimde heye-
canlanan Türk ressam-
ları, serginin açılışından 
sonra bir saat boyunca 
Başkonsolos ile sohbet 
ettiler ve onunla hatıra 
fotoğrafi çektirdiler. Fili-
be Ressamlar Derneği 
ile Türk ressamları ara-
sında mükemmel işbirli-
ğinin ve ortak projelerin 
temelini oluşturan önce-
ki iki sergide olduğu gibi 
Filibe’den sonra 3. Ev-

rensel Dostluk Sergisi 
başka Avrupa ülkelerin-
de de sergilenecek. 
Küratörlüğünü Rafi-

ye Karaca, koordina-
törlüğünü Serdar Ka-
raca, asistantanlığını 
ise Cansu Karaca’nın 
yaptığı 3. Bulgaristan 
Evrensel Dostluk Re-
sim Sergisi’ne eserleri 
ile katılan sanatçıların 
isimleri şöyledir: Prof. 
Dr.Ahmet Özol, Prof. 
Dr.Basri Erdem, Prof . 
Dr.Gülsün Parlar, Prof. 
Dr. Erol Özden, Dr. Et-
hem Baymak, Doç.Dali-
la Özbay, Gülseren Sön-
mez, Aynur Akgül, Aynur 
Ocak Gündoğan, Aysel 
Kul, Ayşe Delier, Ayşe-
gül Akman, Bensen Ün-
lüoğlu, Bersen Özkan, 
Cahide Topaloğlu, Esen 
Elderoğlu Tüneri, Feyza 
Zeybek, Gülçin Alpay, 
Güler Özcan, Günseli 
Yetkin, Hatice Erbaş, 
Hürriyet Gökbayır, Hü-
seyin Sartaş, Meryem 
Balcı, Mukadder Oyanık, 
Münü Durukan, Nergiz 
Dirlik, Nesrin Ertaş, Nilü-
fer Batmanoğlu, Nurten 
Füsun Altınsoy, Pervin 
Bülbül, Sabiha Uzunoğ-
lu, Şükran Çizmecioğlu, 
Yurdanur Gözcü, Zekiye 
Tellioğlu, Zülal Karlıova 
ve Rafiye Karaca.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
Bulgaristan'da hutbe verdi

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş, Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'daki Ban-
yabaşı Camisi'nde hutbe 
verdi.

Diyanet İşleri Başkan-
lığından yapılan açıkla-
maya göre, Erbaş, Ban-
yabaşı Camisi'nde cuma 
namazı kıldırdı.

Erbaş, irat ettiği hutbe-
de, "Bugün komşumuz ve 
dostumuz, Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'daki Ban-
yabaşı Camimizin kubbe-
si altında siz soydaş ve 
dindaş kardeşlerimizle bir 
arada bulunmaktan dolayı 
Allah'a hamdediyor, siz-
lere Türkiye'deki kardeş-
lerinizin kalbi selam ve 
muhabbetlerini ileterek 
sözlerime başlamak isti-
yorum." dedi.

"Ey insanlar! Şüphe yok 
ki biz sizi bir erkek ve 
bir kadından yarattık ve 
birbirinizi tanımanız için 
sizi boylara ve kabilele-
re ayırdık. Allah katında 
en değerli olanınız, ona 
karşı gelmekten en çok 
sakınanınızdır. Şüphesiz 
Allah hakkıyla bilendir, 
hakkıyla haberdar olan-
dır." ayeti ile "Ey insanlar! 
Dikkat ediniz, Rabbiniz 
birdir, atanız da birdir. 
Takva dışında Arap'ın 
Arap olmayana, Arap ol-
mayanın Arap'a, beyazın 
siyaha, siyahın beyaza bir 
üstünlüğü yoktur." hadisini 
hatırlatan Erbaş, Allah'ın 
insanları Hazreti Adem 
ve Hazreti Havva'dan 
yarattığını, sonra tanışıp 
kaynaşmaları için farklı 
toplum ve milletlere ayır-
dığını anlattı.

Allah'ın insanlara ken-
disine hakkıyla kulluk 
etmeyi, huzur ve güven 
içinde bir arada yaşamayı 
emrettiğini belirten Erbaş, 
"Tarihin belli dönemlerin-
de unutulmuş olsa bile in-
sanın yaratılış gayesi işte 
budur. İnsanoğlu ancak 
ve ancak birlik, beraberlik 
içinde kardeşçe bir hayat 
sürer, sevgi ve saygıyı, 
yardımlaşma ve daya-
nışmayı çevresine hakim 
kılarsa yaratılışındaki bu 
hikmete uygun davran-
mış olacaktır. Bu manada 
birlikte yaşama ahlakı-
nın güzel bir tezahürünü 
Bulgaristan'da görmekten 
mutlu olduğumu özellikle 
ifade etmek istiyorum." 
diye konuştu.

İslam'ın farklılıkların ba-
rış ve huzur içerisinde bir 
arada yaşamalarına dair 
hukuki ve ahlaki ilkeler 
getirmiş yegane din oldu-

ğunu ifade eden Erbaş, 
birlikte yaşamanın en gü-
zel örneklerinin İslam me-

deniyetinde bulunduğunu 
söyledi.

"Barış medeniyeti"
Erbaş, İslam medeniyeti-

nin, dünyanın her yerinde 
aynı evrensel değerleri 
savunan ve yaşatmaya 
çalışan, dini, dili, ırkı, ren-
gi, mezhep ve meşrebi 
ne olursa olsun bütün in-
sanların güven içerisinde 
yaşamalarını hedefleyen, 
adaleti, merhameti, hak 
ve hukuka saygıyı bütün 
dünyaya öğreten bir barış 
medeniyeti olduğunu dile 
getirdi.

Bu bakımdan tüm inanç-
lara ait değerlere saygı 
duymanın İslam'ın ve 
İslam medeniyetinin en 
önemli öğretilerinden ol-
duğunun altını çizen Er-
baş, şöyle devam etti: 

"Kardeşler im, bizler, 
hayatımızı devam ettir-
diğimiz her coğrafyada 
ve her şartta Kuran-ı 
Kerim'in hayat veren ilke-
lerine uymakla mükellefiz. 
Son Peygamber Hazreti 
Muhammed'in çağlar üstü 
örnekliğini esas almakla 
yükümlüyüz. Zira insan-
lığın içinde bulunduğu 
güvensizlik girdabından 
kurtuluşu, Kuran ve sün-
netin rahmet ve hikmet 
yüklü mesajlarına uymak-
la mümkündür. Dünyanın 
yeniden selam yurdu ol-
ması, İslam'ın medeniyet-
ler kuran eşsiz ilkelerine 
sımsıkı sarılmaktan, fark-
lılıkları çatışma ve yıkım 
sebebi değil, ilahi hikme-
tin gereği olarak görebil-
mekten geçmektedir."

Erbaş, Allah'ın Kur’an-ı 
Kerim'de "Hep birlikte 
Allah'ın ipine sımsıkı sarı-
lın, bölünüp parçalanma-
yın" sözleriyle insanları 

birlik ve beraberliğe davet 
ettiğini söyledi.

"Bugün bütün dünyanın 

muhtaç olduğu iyiliği yer-
yüzüne hakim kılmak is-
tiyorsak öncelikle Müslü-
manlar olarak bizler, birlik, 
beraberlik ve dayanışma 
içinde hareket etmeliyiz." 
diyen Erbaş, beşeri iliş-
kilerin canlı tutulması, 
manevi değerlerin korun-
ması, Müslüman adına 
yaraşır şekilde, karşılıklı 
güven esasına dayanan 
bir kardeşlik bağıyla ke-
netlenilmesi gerektiğini 
kaydetti.

E r b a ş ,  H a z r e t i 
Muhammed'in İslam top-
lumunu oluşturan üyelerin 
bir binanın tuğlaları, taş-
ları gibi sıkı sıkıya bağlı 
olması gerektiğini ifade 
ettiğini ve "Müminler bir-
birlerini sevmede, birbir-
lerine merhamet ve şef-
kat göstermede, tıpkı bir 
organı rahatsızlandığında 
diğer organları da uyku-
suzluk ve yüksek ateşle 
bu acıyı paylaşan bir vü-
cuda, bir bedene benzer." 
buyurduğunu dile getirdi.

"Her dinin olmazsa ol-
maz değerlerinden birisi 
de ibadet mekanlarıdır"

Her dinin olmazsa olmaz 
değerlerinden birisinin de 
ibadet mekanları olduğu-
na işaret eden Erbaş, bu 
mekanların korunmasının, 
insanların huzur ve güven 
içerisinde bir arada yaşa-
dıklarının en önemli gös-
tergelerinden olduğunu 
belirtti.

Müslümanların da birlik 
ve beraberliğinin, kardeş-
liğinin en büyük sembolle-
rinden birisinin camiler ol-
duğunu ifade eden Erbaş, 
şunları kaydetti: 

"Camiler, Rahman'ın 
huzurunda kalplerimizi 
birleştiren, bizlere birlik 

ve beraberlik ruhu aşı-
layan, kubbeleri altında 
bizleri aynı safta bir ara-

ya getiren, bedenlerimizle 
beraber gönüllerimizi bir-
leştiren mübarek yerlerdir. 

Camiler, okunan ezanlarla 
bütün insanlığı tevhide ve 
kulluğa çağıran, mihra-
bıyla yüzleri ve gönülleri 
Cenabıhak'a döndüren 
mukaddes mekanlardır. 
Minberi ve kürsüsüyle 
ilmin, irfanın, ahlakın ve 
hikmetin öğretildiği fazilet 
okullarıdır.

Bu mukaddes mekan-
ları inşa edenlerin güzel 
hallerini Yüce Rabbimiz 
şöyle haber vermektedir: 
'Allah'ın mescitlerini an-
cak Allah'a ve ahiret gü-
nüne iman eden, namazı 
dosdoğru kılan, zekatı ve-
ren ve Allah'tan başkasın-
dan korkmayan kimseler 
imar ederler. İşte doğru 
yola ermişlerden olma-
ları umulanlar bunlardır.' 
Sevgili Peygamberimiz 
ise bir hadislerinde cami 
ve mescit inşa edenlere 
şu müjdeyi vermektedir: 
'Her kim Allah için bir 

mescit bina ederse Allah 
ona cennette bu mesci-
din benzeri bir köşk bina 
eder.'

Müslümanlar olarak biz-
ler, Kur’an-ı Kerim'i ve 
Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed'in sünnetini 
hayatımıza tatbik etmeli-
yiz. Bir taraftan çağı doğ-
ru okumalı, çağın gerek-
liliklerini yerine getirmeli, 
diğer taraftan da sahih din 
bilgisiyle kendimizi donat-
malıyız. Barış ve huzuru, 
merhamet ve şefkati, ada-
let ve fazileti hayatımızın 
her alanına aktarmalıyız."

Erbaş, hutbeyi Hazreti 
Muhammed'in "Mümin, 
insanlara canları ve mal-
ları hususunda emniyet 
telkin eden kişidir", "Müs-
lüman, elinden ve dilinden 
insanların güvende oldu-
ğu kimsedir" hadisleriyle 
tamamladı.

             Kırcaali Haber

Çernooçene ilçesinde 
tütün hasadı başladı

Bölgede yoğun yağış-
lardan sonra Çernooçe-
ne ilçesinde ilk el tütün-
ler toplanmaya başlandı. 

Krumovgrad cins oryan-
tal tütün dizileri kurutma 
seralarına asıldı. 
Tütün eken ailelerden 

biri de Dyadovsko (De-
deköy) köyü muhtarı 
Gülbahar Murat’ın aile-
sidir. Tütünü toplamak 
için yıllık izin günlerini 
kullanan muhtarın eşi 
Hasan Murat, eşinin 
yanından ayrılmıyor. 30 
yıldır tütün yetiştirdikle-
rini ifade eden Gülbahar 
Murat, tüm bu zamanda 
sadece iki yıl 1 ton al-
tında kaldıklarını, kalan 
diğer yıllarda 1,5 ton 
üzerinde tütün elde et-

tiklerini anlattı. Muhtar, 
”Çocukluk yıllarımdan 
beri tütün tarlasındayım” 
dedi. Ailenin bu yıl ektiği 

5 dekar tütünün bir haf-
ta önce komşu köylerde 
ekili alanlara zarar veren 
doludan etkilenmediği 
anlaşıldı. 
Muhtar, “Tütün üretici-

lerinin sayısı her geçen 
yıl azalıyor. Bu yıl Dya-
dovsko köyünde 11 aile 
tütün ekiminden ek gelir 
elde edecek” diye ifade 
etti. 
Gülbahar Murat, ”Biz 

işimizi yapıyoruz. Tütün 
alan şirketlerin, tütünün 
gerçek değerini ödeme-
si gerekir, çünkü bölge-
de başka geçim kayna-
ğı yok. Devletin de el 

uzatması lazım. 10 yıl 
öncesine kadar bizim 
köylerimiz her zaman 
kaliteli tütün yetiştirmek-

te bölgede lider-
di” dedi. Tütüncü 
ai le, “Bölgede 
yüzlerce aile için 
tütün temel ge-
çim kaynağıydı. 
İkramiye ödeme-
sine dair kuralla-
rın değiştirilmesi, 
çoğu ailenin tütün 
üretiminden vaz-
geçmesine neden 
oldu. Eskiden ai-
lelerdeki herkes 
çoluk çocukla 
birlikte tarladay-

dı. Tütün yetiştiriciliğin-
de büyük emek veriliyor, 
hem de el emeği söz ko-
nusudur. İşgücünün yanı 
sıra ustalık gerektiriyor” 
diye ifade etti.
Çernooçene Beledi-

yesinden verilen bilgiye 
göre, 10 yıl öncesine 
kadar ilçede binlerce 
dekar tütün ekiliyordu ve 
1 200 tondan fazla tütün 
üretilip satılıyordu. Şim-
di üretim yaklaşık 6 kat 
azaldı. Geçen yıl ilçede 
250 ton civarında tütün 
elde edildi.
              İsmet İSMAİL
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Nurhan Çobanov, Şeytan Köprüsü 
Balık Avı Festivali Yarışmasını Kazandı

Arda nehri üzerindeki 
Şeytan Köprüsü yanında 
bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen Balık Avı Festivali’ne 
Ardino (Eğridere), Kırca-
ali, Momçilgrad (Mestan-
lı), Kirkovo (Kızılağaç), 
Smolyan (Paşmaklı) ve 
Madan’dan 70’in üzerin-
de yarışmacı katıldı. 
Yarışmacıların kayıt iş-

lemleri ve balık tutulacak 
alanlara göre dağılımın-
dan sonra yarışmanın 
açılışını yapan Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, tüm yarışmacılara 
bol bereketli avlar ve kıs-
met diledi. Çocuk, kadın 
ve erkek olmak üzere üç 
yaş grubuna ayrılan ya-
rışmacılar, saat 9.00’da 
balık avına başladı. Özel-
likle yarışma için nehre 
salınan balıkların henüz 
taşıma stresini yeneme-
diği ve yeni yaşam orta-
mına alışamadığı ortaya 
çıktı. Balıkçılar, balık tut-
mak için nehirdeki diğer 
balıklarla yetinmek zo-
runda kaldı. Yarışmanın 
başhakemi Stefan Dimov 
tam üç saat sonra yarış-
manın bittiğini açıkladı 
ve her bir katılımcı tara-
fından yakalanan balığı 
tartmaya başladı.

Erkeklerde birinci yeri 
Ardino’dan 34 yaşın-
daki Nurhan Çobanov 
kazandı. Nurhan’ın tut-
tuğu balık ancak 0,995 
kg ağırlığındaydı. Yarış-
madan sonra Nurhan 
Çobanov,”Yar ışmaya 
üçüncü kez katılıyorum. 
Bu yıl nehrin düşük sevi-
yesi ve sıcak hava nede-
niyle balık oltaya gelme-
di. Geçen yıl 5 kg balık 
tuttum, yarışmanın dör-
düncüsü oldum, bu yıl ise 
bir kilogram balıkla birinci 

oldum” diye ifade etti. 
İ k i n c i  y e r i  y i n e 

A r d i n o ’ d a n  Ü m i t 
A l i ,  üçüncülüğü ise 
Momçilgrad’dan Deniz 
Erdinç aldı.
Bayanlarda birinci yeri 

Yordanka Koleva, ikinciyi 
Nerhan Ali, üçüncü yeri 
ise Jenya Palazova aldı. 
Hepsi Ardinoludur.
Çocuklarda birinci olan 

10 yaşındaki İvan Karal-
çev, en büyük balık ödü-
lünü de aldı. İkinci yeri 
Semir Osman, üçüncülü-

ğü ise Eren Mehmet aldı. 
Hepsi Kırcaalilidir. 
En küçük balık ödülü 

Ardino’dan Efe Bayram’a 
verildi. En küçük yarış-
macı, babasıyla birlikte 
gelen Ardino’dan 6 ya-
şındaki Emre Mehmet, 
en yaşlısı ise Ardino’dan 
60 yaşındaki Ayhan Ha-
şimov idi. 
İlk üç sırayı alanlara 

belgeleri ve maddi hedi-
yeler, Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 

Bayram ve Beli Brezi Av-
cılık ve Balıkçılık Derneği 
Başkanı Şahin Bayramov 
tarafından sunuldu.
Tüm katılımcıları tebrik 

eden Belediye Başka-
nı Resmi Murat, Balık 
Avı Festivali’nin gelene-
ğe dönüştüğünü, hem 
de çok iyi bir geleneğe 
dönüştüğünü kaydetti. 
Resmi Murat,”Şeytan 
Köprüsü’nün popülarite-
sini daha da artırmamız 
için gelecek yıllarda da 
girişimi devam ettirece-
ğimize inanıyorum” diye 
ifade etti. 
Z latograd (Dar ıde -

re) Prosveta 1948 Halk 
Toplum Merkezi’nin çatı 
altındaki Gençler Folk-
lor Ekibi, Nadejda Kadın 
Koro Topluluğu ve Ardi-
no Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi’nin çatı-
sı altındaki Rodopçanka 
Folklor Grubu tarafından 
sunulan gösteriler katı-
lımcılara neşeli anlar ya-
şattı. Laserwar Balkans 
Askeri Spor Kulübü Baş-
kanı Evgeniy Smirnov’un 
girişimiyle tüm yarışmacı-
lara ve festivalin katılım-
cılarına fasulye çorbası 
ikram edildi.
Festival, Ardino Beledi-

yesi tarafından yerli spor 
kulüpleri, Belediye Müze-
si, Beli Brezi Turizm Der-
neği, Ardino Rodopska 
İskra 1921 Halk Toplum 
Merkezi, Kişisel Gelişim 
Desteği Merkezi, Küçük-
lerin Antisosyal Davra-
nışlarına Karşı Mücadele 
Komisyonu ve Ardino Beli 
Brezi Avcılık ve Balıkçılık 
Derneğinin desteği ile dü-
zenlendi.
Yarışma Sonuçları:
Çocuklar
1.İvan Karalçev-Kırcaali 
2. Semir Osman-Kırca-

ali 
3. Eren Mehmet-Kırcaali 
Bayanlar
1.Yordanka Koleva- Ar-

dino
2.Nerhan Ali-Ardino
3. Jenya Palazova-Ar-

dino
Erkekler
1. Nurhan Günerov-Ar-

dino
2. Ümit Ali-Ardino
3. Deniz Erdinç- Mom-

çilgrad
En Küçük Balık Ödülü: 

Efe Bayram
En Büyük Balık Ödülü: 

İvan Karalçev
               Güner ŞÜKRÜ

Orfeyus Gecesi Müzik Festivali'nin yüzlerce 
katılımcısı, B.T.R Rock Grubu’na eşlik etti
Tatul köyü yakınında 

bulunan Traklar dö-
nemine ait tapınağın 
yanında yapılan Or-
feyus Gecesi Müzik 
Festivali'nin yüzlerce 
katılımcısı, B.T.R Rock 
Grubu’na eşlik etti. 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 13’üncüsü dü-
zenlenen festival prog-
ramında yer alan rock 
grubu, izleyicilerin ruh 
halini yükseltmeyi ba-
şardı. 
Konser için en sabır-

sız olanlar, festival baş-
lamadan saatler önce 
buraya geldi. Onların 
çoğu, fırsatı kullanarak 
Orfeyus Tapınağı’nı da 
ziyaret etti. 
Festivalin açılışında 

katılımcılara hitap eden 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Sunay Hasan 
herkese “Hoş geldiniz” 
dedi. Sunay Hasan, 
”Momçilgrad Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

festival, ulusal düzeyde 
bir kültürel etkinlik ola-
rak kendini kanıtladı. 

Orfeyus Gecesi Müzik 
Festivali'nin, hiç bir yıl 
festival programını ka-
çırmayan izleyici kitlesi 
var. Bu gerçek bizi şa-
şırtmamalı, çünkü festi-
valin yapıldığı yer büyü-
leyicidir” dedi. Belediye 
Başkanı, izleyiciler ara-

sında bulunan Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Erol 

Mehmet’e Orfeyus Ge-
cesi Müzik Festivali'nin 
fikir babası olmasından 
dolayı özel teşekkürleri-
ni sundu. 
Festivalin açılışından 

sonra geleneksel olarak 
Momçilgrad-Tatul yolu 
üzerinde gerçekleşti-

rilen bisiklet yarışın-
da dereceye girenlere 
ödüller sundu. Birinci 

yeri alan Ferdi Hüseyin 
bisiklet kazandı. İkinci, 
üçüncü ve dördüncü 
olan Hüseyin Günay, 
Berkay Arif ve Berk 
Basri de ödüllendirildi. 
Momçilgrad kasaba-

sından genç yetenek 
Viktor Karaçolov’un 

seslendirdiği “Bulgaris-
tan Buradan Başlıyor” 
şarkısıyla başlayan 
programda Kırcaali Ti-
yatrosu bale grubunun 
göster isi izleyiciler i 
büyüledi. Kırcaali’den 
genç yetenekler Mert 
ve Selin Asenova söy-
ledikleri şarkılarla izle-
yicileri coşturdu. 
Programın  do r uk 

noktası B.T. R. Rock 
Grubu’nun sunduğu 
konserdi. Rock Grubu, 
izleyicilere Belediye 
Başkanı Sunay Hasan 
tarafından takdim edildi. 
Sunay Hasan, ”Say-

gıdeğer hanımefen-
di ler,  beyefendi ler, 
bugün hepimiz, Doğu 
Rodoplar’da 2019 yılı-
nın en önemli rock mü-
ziği olayına tanık olaca-
ğız. Şimdi burada, bu 
sahnede efsanevi Bul-
gar rock grubu B.T.R’yi 
selamlamak benim için 
büyük bir mutluluk” 
dedi. 

Grubun solisti Nas-
ko Penev, “Buraya 
ilk defa geldik. Eşsiz 
bir yer. Momçilgrad 
Belediyesi’ne ve Sunay 
Hasan’a bu muhteşem 
festival programında 
yer alma imkanı verdi-
ği için teşekkür ederiz” 
dedi. 
Bir buçuk saatten faz-

la süren konserde ef-
sanevi rockçılar kendi 
şarkılarını seslendirdi. 
Onların arasında son 
albümünde yer alan 
parçalar da vardı. İz-
leyiciler, B.T.R Rock 
Grubu’na eşlik etti.
Konserde sonra sah-

ne alan BarbaroniTe 
İkilisi’nin yaptığı inanıl-
maz ateş gösterisi ne-
fesleri kesti. 
Orfeyus Gecesi Müzik 

Festivali, havai fişek 
gösterisi ve katılımcı-
ların çoğunun katıldığı 
hora oyunu ile sona 
erdi.
          Kırcaali Haber
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Mastilo takımı, Kırcaali Ligi Mini 
Futbol Şampiyonası’nı kazandı

Mastilo mini futbol ta-
kımı, Bulgaristan Mini 
Futbol Derneği (BAMF) 
Kırcaali Şubesi tara-
fından organize edilen 
Kırcaali Ligi Mini Futbol 
Şampiyonası’nın birincisi 
olup Kırcaali Ligi şampi-
yonu oldu. Dimitır Petkov-
Manoil Dimitrov ikilisinin 
antrenörlüğünü yaptığı 
takım, son karşılaşmada 
Doktorlar takımına 5:3’lük 
skorla mağlup oldu, ancak 
maçın sonuçları final sıra-
laması için önemli değildi 
ve şampiyonların neşesini 
azaltmadı. Mastilo takımı, 
18 galibiyet elde etti, be-
rabere biten 4 maç oynadı 
ve 24 karşılaşmadan an-
cak 2’sinde mağlubiye-
te uğradı. Kırmızı beyaz 
formalı takım, Kırcaali 
Ligi’nde 58 puan topladı 
ve böylece 56 puan top-
layan Arda 1924 takımını 
geride bıraktı. Mastilo ta-
kımı, son karşılaşmada 
İmpuls takımına 6:4 skorla 
galip geldi, fakat bu maçın 
sonuçları da final sırala-
ması için önemli değildi. 
50 puanla üçüncü olan 
Priyateli United takımı, 
bronz madalyanın sahibi 

oldu. 
Mastilo takımı, Kırcaali 

Ligi şampiyonluğundan 
başka ülkede en prestij-
li ulusal futbol turnuvası 
olan Şampiyonlar Ligi’nde 
Kırcaali’yi temsil etme 
hakkını kazandı. İkinci ve 
üçüncü olan Arda 1924 
ve Priyateli United takım-
larının yanı sıra Fair Play 
Ödülü’nün sahibi olan İm-
puls takımı da Şampiyon-
lar Ligi’ne katılma hakkı 

elde etti. Beyaz formalı 
takım, final sıralamada 
yedinci sırayı elde etti, 
ancak Fair Play kupasını 
kazandığı için ulusal tur-
nuvaya kota aldı. İmpuls 
takımı, şampiyona bo-
yunca son derece dürüst 
tutumundan dolayı kazan-
dı. Takım, tüm maçlarda 
ancak iki sarı kart cezası 
aldı. Belirlenecek süre 
içinde takımların Şampi-
yonlar Ligi’ne katılıp ka-

tılmayacağını bildirmeleri 
gerekir. 

Takımlara verilen ödül-
lerden başka BAMF Kır-
caali Şubesi Başkanı 
Alyoşa Sinabov’un ve 
bölge menajeri Blago-
vest Sarıev’in şahsında 
organizatörler, birçok 
bireysel ödüller verilme-
sini de öngörmüşlerdi. 
Bölgede mini futbol geli-
şimine katkılarından do-
layı görevli kimselere ve 

takımların yöneticilerine 
teşekkür plaketleri veril-
di. Teşekkür plaketi veri-
lenler: Stoyço Kolev, İvan 
Barakov, Valentin Çauşev, 
Vladimir Godumanov, Çe-
tin Kocaahmet, Marem 
Osman, Güner Şükri, La-
zar Popov, Bekir Şaban, 
Mihail Mladenov, Yüksel 
Mehmet, İvan Başev, 
Bekir Ergün, Dimitır Pet-
kov ve Turgay Mustafa. 
En İyi Kaleci Ödülü Eray 
Durmuş’a, En İyi Savun-
ma Oyuncusu Ödülü Ce-
mil Salibram’a, En iyi Yarı 
Savunma Oyuncusu Ödü-
lü Emil Kaziev’e, 37 gole 
imza atan Fahri Tasim’e 
ise Gol Ustası Ödülü ve-
rildi. 21 maçta birinci yar-
dımcı hakemliği yapan 
İvan Başev’e sıra dışı bir 
ödül, Miroslav Avramov’a 
ise En Güzel Gol Ödülü 
verildi. 

Nikolay Terziev’e en tek-
nik oyuncu ödülü, Evgeni 
Georgiev’e en iyi takım 
lideri ödülü, Taner Aliev’e 
en dürüst oyuncu ödülü, 
Mehmet Raim’e en çe-
kici oyuncu ödülü, Mario 
Niçev’e en iyi golcü ödülü 
ve Dimitrios Nikolov’a en 

faydalı oyuncu ödülü ol-
mak üzere bireysel ödül-
ler verildi. 

BAMF Kırcaali Şubesi 
adına Blagovest Sarıev, 
tutumlarından, sportmen-
lik davranışları ve birbir-
lerine karşı saygı gös-
termelerinden dolayı tüm 
takımlara ve yarışmacıla-
ra teşekkür etti. Temmuz 
ayında yapılacak Kırcaali 
Ligi Kupası 2.tur maçla-
rına katılacak takımlara 
başarılar dileyerek Mas-
tilo takımının Kırcaali Ligi 
Kupası’nı kazanmasından 
dolayı bir kez daha tebrik 
etti. 

BAMF Kırcaali Şubesi, 
yaklaşık bir ay tatilde ola-
cak. Ardından İçişleri Ba-
kanlığı (MVR) turnuvası 
ve BAMF Kırcaali Şubesi 
Süper Kupa finalleri ya-
pılacak. O zaman Kırca-
ali Ligi’nin ilk şampiyonu 
Mastilo ve Kırcaali Ligi 
Kupası’nın ilk sahibi Arda 
1924 takımları karşıla-
şacak. Hemen ardından 
Kırcaali Ligi Kupası 2.tur 
maçları başlayacak. Maç-
lara yaklaşık 15 takımın 
katılması bekleniyor.

             Kırcaali Haber

Akronis Bulgaria Şirketi’ne A 
Sınıf Yatırım Sertifikası verildi
Ekonomi Bakanı Emil 

Karanikolov, bakanlıkta 
düzenlenen törenle Ya-
tırımları Teşvik Kanunu 
çerçevesinde Akronis 
Bulgaria Şirketi’ne A Sınıf 
Yatırım Sertifikası verdi. 
Yatırımın toplam tutarı 1 
204 000 leva olup proje 
şirketin kendi kaynaklarıy-
la finanse edilecek. Yatı-
rım projesini uygulama 
döneminde 130 kalifiye 
mühendis alımı yapılacak. 
Sertifika töreninde Bul-
garistan Yatırımlar Ajansı 
İcra Müdürü Stamen Ya-
nev de hazır bulundu.

A k r o n i s  B u l g a r i a 
Şirketi’nin yatırm projesi-
nin amacı, AI ve Block-
chain projeleri kapsa-
mında Siber Savunma ve 
Geliştirme Merkezi oluş-
turarak şirketin faaliyetle-
rini genişletmektir. Şirke-
tin Sofya’daki Araştırma 
Merkezi’ni genişletmesi 
“Acronis Total Protection” 
(ATP) adı verilen yeni bir 
ürünün geliştirilmesi ile il-
gili. Bu, hizmet sağlayıcı-
nın işini daha kapsamlı ve 
karlı hale getirmeyi, virüs 
saldırıları ile baş etmeyi 
ve işletme maliyetlerini 
düşürmeyi amaçlayan 
yeni bir çözümdür.

Yeni ürün, yapay zeka 
ile yönetilen, yedek bir 
motorla tamamen enteg-
re olan proaktif güvenlik 
teknolojilerine dayanacak 
ve çekirdek düzeyinde 

entegrasyon, derhal veri 
kurtarma sayesinde müş-
teri veritabanı ve pazar 
deneyimi ile birlikte pa-
zarda lider bir ürün olması 
bekleniyor.

Bakan Karanikolov, yılın 
başından beri Yatırımları 
Teşvik Kanunu çerçeve-
sinde A Sınıf Yatırım Ser-
tifikası verilen projelerin 
sayısının 14’e çıktığını 
söyledi. Toplam tutarı 210 
milyon leva olan yatırım 
projeleriyle 1637 istihdam 
yaratılması öngörülüyor. 
Yatırımlar, esas olarak 
üretim, bilişim teknolojile-

ri, lojistik vb. sektörlerine 
yapılacak.

A k r o n i s  B u l g a r i a 
Şirketi’nin sahibi olan Ak-
ronis Şirketi, 2003 yılın-
da Singapur’da kuruldu. 

Şirketin 5 milyonu aşkın 
müşterisi var. En değerli 
100 markanın 79’una sa-
hip olan 50 000 şirket de 
şirketin müşterileri ara-
sında bulunuyor. Yenilikçi 
arşivi, anti-ransomware 
yazılımları, olağanüstü 
durum sonrasında veri 
kurtarma, depolama ve 
kurumsal dosyaları senk-
ronize etme ve paylaşma 
için çözümleri sayesinde 
şirket faaliyetiyle siber 
savunma ve hibrit bulut 
depolama standartlarını 
belirlemektedir.

                Kırcaali Haber

En çok ihtiyaç duyulan meslekler 
İstihdam Ajansı tarafın-

dan il istihdam komisyon-
larının desteği ile şubat-
mart aylarında gerçekleş-
tirilen art arda üçüncü ve 
2019 yılı için birinci olan 
işgücü piyasa araştırması 
sonuçları, Bulgaristan'da-
ki işverenlerin kısa vade-
de önümüzdeki 12 ayda 
ve orta vadede 3-5 yıl 
sonra yüksek vasıflı pro-
fesyonel personele ihtiya-
cı olacağını gösteriyor. 
Anket, ülkedeki 396 000 

aktif işletme bazında ulu-
sal düzeyde temsilidir. 
İşverenler, önümüzdeki 
12 ay içinde yaklaşık 327 
000 işçi ve uzmana ihti-
yaç duyulacağını, onların 
179 000'den biraz fazlası-
nın uzman ve kalifiye ele-
man olacağını söylüyor.
Anket sonuçlarına göre 

en çok aranan meslek 
sahipleri gıda endüstrisi 
çalışanları, makine ope-
ratörleri, inşaat işçileri, 
terziler, güvenlik görev-
lileri, marangoz işçileri, 
inşaat montaj elemanla-
rı, mutfak şefleri ve başka 
işçilerdir. 
Bulgaristan’da işveren-

ler ayrıca nitelikli veya 
yüksek eğitimli 70 144 
uzmana ihtiyaç duyuyor. 
En çok aranan beş mes-

lek sahibi-öğretmenler, 
sürücüler, hemşireler, 
doktorlar ve makine mü-
hendisleridir. Ayrıca 12 
ay boyunca ekonominin 
farklı sektörlerinde çalı-
şacak 77 710 vasıfsız işçi 

de gerekli olacak.
On işverenden sekizi, 

gelecek yıl sağlayacakla-
rı istihdam biçiminin esa-
sen süresiz iş sözleşmesi 
ve tam zamanlı çalışma 
olacağını belirtiyor.
2018 yılında İstihdam 

Ajansı tarafından dü-
zenlenen işgücü piyasa 
araştırması sonuçlarına 
benzer bir şekilde işve-
renlerin çoğu, çalışanla-
rının kendini kontrol etme 
ve öz disiplin becerileri 
ve yoğun stres altında 
çalışma becerilere sahip 
olmalarını bekliyor. İşve-
renlerin yüzde 55,9’u ça-
lışanlarının yeni teknolo-
jileri kullanma becerisine, 
yüzde 55,6’sı ise müşteri-

lerle çalışmak için bilgi ve 
becerilere sahip olmasını 
istiyor. 
Ankete katılan 396 066 

işletmeden yüzde 18,51’i 
veya 73 313’ü yeni perso-
nel alımı yapmayı düşü-

nüyor, yüz-
de 78,4’ü 
veya 310 
912’si iş -
letme faa-
liyetini ge-
nişletmeyi 
düşünmü-
yor, ancak 
yüzde 3’ü 

veya 11 882’si personel 
sayısını azaltmayı düşü-
nüyor. 
Orta vadede 3-5 yıl son-

ra işverenlerin 22 500 en-
formatik alanında uzma-
na ve o kadar da ekonomi 
uzmanına ihtiyacı olacak. 
Yüksek eğitimli uzman-

lara en çok ihtiyaç duya-
cak sektörler önümüzdeki 
3-5 yılda devlet yönetimi, 
eğitim, beşeri tıp olacak. 
Bu sektörlerde çalışacak 
toplam 48 391 uzmana 
ihtiyaç duyulacak. 
İşverenlerin endüstri ile 

yakından ilişkili meslek-
lere sahip en fazla işgü-
cü talep ettiği iller Sofya 
Kenti, Varna, Filibe, Rus-
çuk ve Plevne’dir. 
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Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, 8 Nolu Ulaşım 
Koridoru projesinin hızlandırılmasını istiyor

Bulgaristan ve Kuzey 
Makedonya, iki ülke ara-
sında ulaşım ve enerji alt-
yapısının hızlı bir şekilde 
inşası için ortak çağrıda 
bulundu. Bulgaristan ve 
Kuzey Makedonya Dışiş-
leri Bakanları Ekaterina 
Zaharieva ve Nikola Di-
mitrov, katıldıkları Bulga-
ristan-Kuzey Makedonya 
Ortak Hükümetlerarası 
Komisyonu toplantısın-
dan sonra yaptıkları açık-
lamada bölgede daha iyi 
bağlantı sağlayacak olan 
8 Nolu Ulaşım Koridoru 
inşaatının hızlandırılması-
na duyulan ihtiyacın altını 
çizdiler.

Zahar ieva, ”8 Nolu 
Ulaşım Koridoru inşaatı 
projesini hızlandırmamız 
lazım” dedi. Bakan, iki 
ülkenin 8 Nolu Ulaşım 
Koridoru inşaatı projesi 
üzerinde çalışacak ortak 
bir çalışma grubu oluştu-
rulduğunu, Bulgaristan ve 
Kuzey Makedonya arasın-
da hala demiryolu bağlan-

tısı olmadığını anımsattı. 
Projeler için gerekli kay-
nakların sağlandığına dik-
kat çeken Bakan, “Bunlar 
basit altyapı projeleri de-
ğil” dedi. 

Ayrıca enerji projeleri-
ne de vurgu yapan Ku-
zey Makedonya Dışişleri 
Bakanı,”İki ülkenin ortak 

enerji projelerine yönelik 
çalışmaları da devam edi-
yor” diye ekledi. 

İki ülke arasında dost-
luk, anlayış ve karşılıklı 
saygı atmosferi olduğunu 
belirten Dimitrov, iki ülke 
arasındaki işbirliğinin bazı 
alanlarda büyük ilerleme 
kaydettiği ve bunlardan 

birinin turizm olduğunu 
söyledi.

İki taraf, temel ama-
cı 1 Ağustos 2017'de 
i m z a l a n a n  D o s t l u k 
Sözleşmesi’nin uygulan-
masını gözden geçirmek 
olan toplantının resmi 
tutanağını imzaladı. Ko-
misyon üyeleri arasındaki 

görüşmelerden başka iki 
ülkenin dışişleri bakanları 
baş başa görüşme yaptı. 

Görüşmede Ekonomi, 
Kültür, Eğitim Ve Ortak 
Tarih Komisyonu çalışma-
ları da olmak üzere pek 
çok konunun ele alındığı-
nı vurgulayan Zaharieva, 
iki ülke arasındaki siyasi 
ilişkilerin büyük ilerleme 
kaydettiğini ve bir örnek 
olarak son iki yıl içinde 
başbakanlar arasında se-
kiz karşılıklı ziyaretin yanı 
sıra birçok heyetler arası 
ve farklı forumlar kapsa-
mında görüşmeler yapıl-
dığını belirtti.

Bakan, “İki ülke arasın-

da yapıcı, iyi komşuluk 
ve dostluk atmosferi var” 
dedi.

2017 ve 2018 yılların-
da Bulgaristan ve Kuzey 
Makedonya arasındaki ti-
caret hacmi büyüme gös-
teriyor. Ancak bu yılın ilk 
çeyreğinde hafif bir düşüş 
gözleniyor. Fakat iki ülke-
nin ekonomik bakanlıkları 
bu eğilimin üstesinden 
gelmeye yönelik çalışma-
lara başlıyor. 

Bakan Dimitrov, Kuzey 
Makedonya’nın AB’ye gir-
mesinin hem devlet hem 
de bölge için önemli oldu-
ğunu söyledi.
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Bakan Petkov: 2018’de 1000'den fazla 
çocuk ebeveynleri tarafından terk edildi

Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Biser 
Petkov, NOVA TV’ye 
verdiği demeçte, “Geçen 
yıl 1000'den fazla çocuk 
ebeveynleri tarafından 
terk edildi” diye bildirdi. 
Bakan, 2019-2030 dö-
nemini kapsayan Ulusal 
Çocuk Stratejisi taslağı-
na karşı protestolara da 
değindi. Protestocular, 
strateji taslağının ço-
cukları ebeveynlerinden 
ayırmayı amaçladığını 
ileri sürüyor.
Bakan,” 2019-2030 dö-

nemini kapsayan Ulusal 
Çocuk Stratejisi tasla-
ğının geri çekildiğini bir 
kez daha belirtmek iste-
rim. Taslak üzerinde ça-
lışılmıyor. Hiçbir şekilde 
kanunlarda veya ilgili 
mevzuatta değişiklikler 
yapılması yoluyla tas-
lak stratejinin ilkeleri ve 
hükümleri uygulanmaya 
konulmamıştır” diye ko-
nuştu.
Petkov, Çocuk Koruma 

Kanunu’nun 25.madde-
sinde belirtilen çocukları 
ailelerinden uzakalştır-
ma gerekçelerinin 2003 
yılından beri değişti-
rilmediğini vurguladı. 
Bakan, “Çocuğun ba-
kımının ihmal edilmesi, 
çocuğun risk altında ol-
ması veya çocuğun cin-

sel istismara uğraması 
durumunda ailesinden 
uzaklaştırılabilir. Bir ço-
cuğun, son çare olarak 
ailesinden alınmasının 
sebepleri bunlardır” diye 
anımsattı.
Bakan, kulak çekme 

veya şamarlamanın, ço-
cuğun ailesinden alın-
masına sebep olup ol-
mayacağına ilişkin soru-
ya olumsuz cevap verdi 
ve bunun asılsız bir iddia 
olduğunu söyledi. Onun 
ifadesine göre aile içinde 
yaşanan bu tür olayların 
bu şekilde yorumlan-
ması, stratejinin yanlış 
anlaşılmasına ve geri 

çekilmesine yol açmıştır.
Bakan,” Herkes bir 

çocuğun korunmaya 
ihtiyacı olduğuna karar 
verebilir ve buna dair ih-
barda bulunabilir. Fakat 
burada çocuk koruma 
otoritelerinin rolü ve du-
rumu değerlendirmeleri 
çok önemli. Onlar, bu 
çocuğun gerçekten risk 
altında olup olmadığını 
ve aile ile çalışmanın 
gerekli olup olmadığını 
değerlendirmek zorun-
dalar” diye belirtti.
Esk i den  A nayasa 

Mahkemesi’nde yar-
gıçlık yapmış Adalet 
Bakanlığı’nda görevli 

uzman Rumen Nenkov 
da taslak stratejiye karşı 
protestolarla ilgili yorum 
yaptı. Nenkov, BTV’ye 
verdiği demeçte Bulga-
ristan halkının, Avrupa 
değerlerine güvensizlik 
oluşturma yönünde us-
taca manipüle edildiği-
ni söyledi. Hukukçunun 
ifadesine göre devletin 
kontrolü olmadan çocuk-
lar aile ortamından farklı 
koşullarda yetiştirilemez. 
Nenkov,” En büyük so-
run, çocukların bizden 
alınması değil, çocuk 
sahibi olmamamız” söz-
lerine ekledi.
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Hanife nine, torununu 
görmek için 8 000 km'den 

fazla mesafe katetti
Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyün-

den Türkiye’ye göç etmiş 83 yaşındaki Hanife Çelebi, 
yeni doğan torun çocuğu Kerem Yavuz'u görmek için 
İstanbul'dan ABD’nin başkenti Washington’a direkt 
uçuşla 8 000 km'den fazla mesafe katetti. 

İlerlemiş yaşına rağmen kızı Gülbiye ile birlikte 10 
saatten fazla uçakta geçirdi. Kendisine Mleçino köyü-
nün merkezinde rastladık. Kızı Gülbiye ile memleketi-
ne gelen yaşlı nine, Mleçino, Ardino, Bulgaristan’dan 
bahsederken tebessüm ediyor, fakat gözleri özlem 
dolu. İstanbul Gaziosmanpaşa’da iki kızıyla birlikte 
ikamet eden Hanife ninenin sağlık durumu iyi ve ça-
lışma kapasitesine sahip olup, kendine bakabiliyor. 

Hanife nine, ”Torunum Nezife uzun yıllardır 
Amerika'nın Baltimore şehrinde yaşıyor. Geçen yılın 
sonunda torun çocuğum Kerem Yavuz doğdu. Kerem 
Yavuz’u görmek için 8 000 km'den fazla mesafe ka-
tettim. Onun gördüğüm için mutluyum” diye ifade etti. 

Yaşlı kadın,” Hayat bir film şeridi gibidir. Bulgaris-
tan, her zaman aklımda bir cennet köşesi olarak ka-
lacak. Ne zaman buradan ayrılsam ruhumda bir sızı 
hissediyorum” dedi. 

Hanife Çelebi, 1936 yılında Ardino’da dünyaya 
geldi. Tütüncü bir ailede yetişen kadının çocukluğu 
tütün tarlasında geçti. 21 yaşındayken Mleçino kö-
yünde evlendi. 12 yıl önce vefat eden eşi Mümün ile 
birlikte aile bireylerinin birbirine çok bağlı olduğu bir 
aile kurdular ve sahip oldukları üç çocuğunu büyük 
özveriyle büyüttüler. 

Hanife nine, “Evlendiğimden beri Mleçino’da yaşa-
dım, kendimi en iyi hissettiğim yer burası. Onlarca 
yıldır gün doğumundan gün batımına kadar tütün tar-
lalarında çalıştım. Kazandığımız parayla şimdi boş 
duran evimizi kurdurduk” diye anlattı.

İşsizlikten dolayı üç evladı da Türkiye’ye göç eden 
Hanife ninenin en büyük zenginliği çocuklarıdır. Ka-
dın 5 torun ve 1 torun çocuğuna sahip.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Bulgaristan'dan Türkiye'ye tarihi eser iadesi

Türkiye ile Bulgaristan arasın-
da süregelen kültür varlığı ka-
çakçılığı ile mücadele alanında-
ki iş birliği kapsamında, Bulgar 
makamlarınca 2016 yılında ya-
kalanan bir grup eser Türkiye’ye 
iade edildi.

Eserler, Kültür ve Turizm Ba-
kan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz tarafından Sofya Arkeo-
loji Müzesi’nde gerçekleştirilen 
törende teslim alındı.

B u l g a r i s t a n  t a r a f ı n c a 
Türkiye’ye iadesi sağlanan 
eserlerin arasında çeşitli dö-
nemlere ait 56 adet sikke, 6 
adet bronz aplik, 1 adet bronz 
fibula bulunuyor.

Bakan Yardımcısı Yavuz tö-
rende yaptığı konuşmada, kül-
tür varlıklarının korunmasının 
herkesin öncelikli sorumluluk-

ları arasında olduğunu ve bu 
eserlerin bilim dünyamız ile in-
sanlığın gelişimine büyük katkı 
sağladığına işaret etti. Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz 
şöyle devam etti:

“Bugüne kadar Bulgaristan’da 
yakalanan Türkiye kökenli di-
ğer eserlerin de sağlam işbirliği 
temellerinde, en kısa sürede 
iade edileceğinin sözünü Sayın 
Bakan Banov’dan almış olmak, 
gelecek ile de ilgili umutlarımı-
zı kuvvetlendirmektedir. Gerek 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy gerekse de Bulgaris-
tan Kültür Bakanı Sayın Boil 
Banov’un kültür varlığı kaçakçı-
lığı ile mücadelede kararlı bir tu-
tum göstermektedir. Türkiye ile 
irtibata geçilmesinde, eserlerin 

iadesine yönelik kararda eme-
ği geçen tüm Bulgar yetkilileri-
ne, bu eserlerin en iyi şekilde 
korunmasını temin etmiş olan 
Sofya Ulusal Müzesi Uzmanla-
rına ve tabi ki değerli dostumuz 
Bakan Banov’a tüm ülkem adına 
teşekkürlerimi sunarım.”

Eserlerin iadesi UNESCO 
1970 Kültür Varlıklarının Ya-
sadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Yasaklanması ve 
Önlenmesi İçin Alınacak Ted-
birlere İlişkin Sözleşmesinin 
13. Maddesi ile kültür varlığı ka-
çakçılığının önlenmesi alanında 
Bulgaristan ve Türkiye arasında 
2012 yılında imzalanmış ikili an-
laşma kapsamında sağlandı.

Karşılıklı bilgi alış verişi, titiz 
kontrol ve çalışmalar yoluyla 
yapılan operasyonlarda ele ge-

çen diğer eserlerin de Bulgaris-
tan tarafından hukuki süreçleri 
bittikçe Türkiye’ye iade edilmesi 
bekleniyor.

Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki iş birliği, 2017 yılında Gü-
neydoğu Avrupa Kanun Uygula-
ma Merkezi SELEC tarafından 
Uluslararası En İyi Operasyon 
Ödülü’ne layık görülen, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele 
Dairesi Başkanlığı ve Bulgar 
emniyet güçlerinin ortaklaşa 
gerçekleştirdikleri PEKOM Ope-
rasyonu ile de pekişmişti.

Sofya Arkeoloji Müzesi’nde 
bulunan ve Türkiye’ye iadesi 
sağlanan 63 adet tarihi eser 

şöyle: 23 adet gümüş antik 
sikkeler, 2 adet bronz antik sik-
keler, 1 adet İoan II Komnin’in 
altın sikkesi (1118-1143), 1 adet 
Heraclius’un sikkesi (610-641), 
5 adet Alexandrous tipi gümüş 
drahma, 1 adet Filip III’ün gü-
müş drahması, 1 adet Ariarath 
VI veya VIII’nin gümüş drah-
ması, 1 adet Kyos şehrinin gü-
müş hemidrahması (Milethos), 
2 adet Çar Ariobarzan Philoro 
Mayos’un gümüş drahması, 19 
adet gümüş Roma sikkeleri-de-
narlar ve antonyalılar (1 otan-
tik ve 1 tanesi dökümlüdür), 6 
adet bronz antik aplikasyon ve 
1 adet bronz antik fibula.

Gazi Baba mezarının yakınında 
mevlit merasimi yapıldı
Bölgeden onlarca Müslüman 

Çernooçene’nin (Yenipazar) 
Vızel (Cıngazköy) köyünün üst 
tarafında bulunan Gaziler Te-
pesi’ndeki Gazi Baba mezarına 
yakın bir mevkide yapılan sağlık 
ve bereket mevlidinde bir araya 
geldi.

Yerlilerin anlattığı rivayetlere 
göre Gazi Baba bir komutan-
mış. O, savaş sırasında gözet-
leme kulesini savunan ve hayat-
ta kalan son komutanmış.

Mevlit programı, yerli imamlar 
tarafından icra edildi. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ve Hz. Muham-
med' in (SAV) hayatının an-
latıldığı ve Peygamberimizin 
övüldüğü Mevlidi Şerif’in okun-
masıyla başlayan program, ila-

hilerle devam etti.
Dini merasim Vızel Camii En-

cümenliği tarafından organize 
edildi.

Daha sonra hayır amaçla yapı-
lan açık artırma yerlilerin gele-
cek yılki mevlidin düzenlenmesi 
için bağışta bulunmalarına im-
kan sundu.

Merasimin katılımcıları, orga-
nizasyona verdikleri destek için 
gençlere minnettarlığını ifade 
ederek, katkıda bulunan yerli 
halka ve bağışçılara kalbi te-
şekkürlerini sundu.

Mevlitten sonra yerli aşçıların 
hazırladığı geleneksel etli pilav 
ikram edildi.


