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Kırcaali’de Düzenlenen “Türkçenin
Uluslararası 13. Şiir Şöleni”ne Büyük İlgi
Bulgaristan'ın Kırcaali şehirlerinde düzenlenen programlara katıldı. Şölene Bulgaristan’ı
temsilen şair Habibe Hasan
katıldı.
Kırcaali’de TYB Genel Sekreteri Dr. Muhammed Enes
Kala'nın muhteşem sunumuyla
gerçekleştirilen program, Ömer
Lütfi Derneği Kültür ve Eğitim

Merkezi Konferans salonunda
düzenlendi. Programın başında etkinliğe ev sahipliği yapan
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı ve Ömer Lütfi
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, konukları 'Hoş geldiniz'
diyerek selamladı.
Programa katılan konuklar araDevamı 5’de

Ünlü Türk Flüt Sanatçısı Şefika Kutluer’in
Filibe’deki Konseri Büyük İlgi Gördü

15 Kasım 2019 Cuma günü
Kırcaali’de Türk dünyasının en
büyük edebiyat organizasyonu
olan ve 1992'den beri Türkiye
Yazarlar Birliği (TYB) tarafından gerçekleştirilen “Türkçenin
Uluslararası 13. Şiir Şöleni”nin
Mehmet Akif ve Hasan Sezai

Gülşeni şiir fasılları gerçekleşti. Duygusal anların yaşandığı
program, Kırcaalili şiirseverler
tarafından büyük ilgi gördü.
“Türkçenin Uluslararası 13.
Şiir Şöleni”, 13-16 Kasım 2019
tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar

Birliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca
Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Mimar Sinan'ın hatırasına
ithaf edilen şölen kapsamında 24 ülkeden 56 şair, Edirne,
Yunanistan'ın Gümülcine ve

Dünyaca tanınmış Türk flüt sanatçısı Şefika Kutluer 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe'deki
tarihi Çifte Hamam'da Edirne
Trakya Üniversitesi Topluluğu
eşliğinde muhteşem bir konser
verdi.
Yerel idareciler, kültür ve sanat çevreleriyle vatandaş ve

sitesi Devlet konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi ZaferKeman, Musa Eren İşkodralıViyolonsel, Sela Can DökmeciKontrbas, Mustafa Kurt-Viyola
ve Batuhan Kaymaz-Keman yer
aldı.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani konuşmasında “Başkon-

soydaşların ilgi ve beğeniyle izlediği konser vesilesiyle ayrıca
tanınmış Türk ressam ve seramik sanatçılarının eserlerinden
oluşan "Anadolu Uygarlıklarından İzler - Göbeklitepe" temalı
karma sergi de Filibeli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Sanatçısı Şefika Kutluer ve
Edirne Trakya Üniversitesi Topluluğu tarafından sunulan klasik
müzik konseri büyük ilgi gördü.
Tarihi Çifte Hamam’ı dolduran
sanatseverler sanatçıları ayakta
alkışladı.
Konserde, Sihirli flüt Şefika
Kutluer- Solist, Trakya Üniver-

solosluğumuzun himayesinde
gerçekleştirilen bu etkinliğe
desteğini esirgemeyen Trakya
Üniversitesi, Filibe Belediyesi,
Türk Hava Yolları, City Hotel,
Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü
ve Filibe Müzik, Dans ve Resim
Akademisi'ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Göbeklitepe
sergisine eser gönderen tüm
sanatçılarımıza ayrıca teşekkür
ediyoruz.” dedi
23 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergide ise resim,
heykel ve seramik çalışmalara yer almaktadır. Sergiye
Bulgaristan’ın önemli sanatçı-

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk Sofya’da Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete intikalinin
81. yıldönümü münasebetiyle
Atamızın ataşe mililer olarak
görev yaptığı Sofya Büyükelçiliği ikametgâhında 10 Kasım
günü anma töreni düzenlendi.
Törene, vatandaşlar ve soydaşlar çocuklarıyla birlikte,
Bulgaristan Başmüftüsü ve
Başmüftülük yetkilileri ve sivil
toplum temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Hasan Ulusoy törende yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizmiş
olduğu yolda Cumhuriyetimizi
her daim başarıyla ileriye götürme doğrultusunda Türkiye kararlılıkla yürümektedir. Atamızı
ebediyete intikalinin 81. yılında
şükranla, minnetle ve rahmetle

anıyoruz.” dedi
Program kapsamında Başmüftü Mustafa Hacı Aliş, Atatürk’ün
ve şehitlerin ruhuna dua okudu.
Törende misafirlere Atamızın
ruhu için lokma ikram edildi.
Çocukların şiirleriyle

Atatürk’ün anıldığı program
k a p s a m ı n d a B ü y ü ke l ç i l i k
ikametgâhında yer alan Ata’nın
çalışma odasındaki anı defterine konuklar minnet duygularını
aktardılar.
Kırcaali Haber
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HABERLER

27 Kasım 2019

Kırcaali Haber 2

Fahri Tuna, Balkanlar İçin
Yeni Nesil Fetih Hareketidir
Fahri Tuna ile 2012 yılı
Kasım ayında Edirne
Valisinin yemeğinde tanıştık. Dönemin Edirne
Valisi Hasan Duruer’e
Kırcaali adına bir birkaç
küçük öneri götürdüm.
Vali Bey de masada karşıda oturan hafif kırarmış
saçlı birini göstererek
‘ Balkan Danış manım
Fahri Beyle tanıştırayım,
o halleder sizin isteklerinizi’ dedi. Ve tanıştırdı. O
akşam yemekten benim
istediğimin beş katı kadar projeyle kalktık. Ben
Kırcaali’ye Türkiye’den iki
üç şair istemiştim. Fahri
Bey ‘8 Balkan ülkesinden
16 Türk şairi buluşturalım’
dedi. İnanamadım.
O yemekten 16 gün
sonra Vali Duruer – Danışmanı Tuna ikilisi aracılığıyla Kırcaali tarihinin
en büyük edebiyat etkinliği düzenlendi. Bulgaristan, Gagauz Yeri, Kırım,
Kosova, M akedonya,
Romanya, Türkiye ve
Yunanistan’dan, 8 Balkan
ülkesinden getirilen 16
Türk şairin katıldığı geceyi salondaki 400 Kırcaalili
Türk, adeta nefes alma-

dan izledi. Çok büyük
bir organizasyon yapıldı.
Hem de Fahri Tuna 16
gün içinde 16 şairin şiirleri ve özgeçmişlerinden
oluşan kitabı da hazırlamış, o gece izleyenlere
dağıtıldı. Ben o olayla
Vali Hasan Duruer - Fahri
Tuna ikilisi için zaman ve
mekân problemi olmadığını fark ettim.
Daha sonra yayını iki

sene sürecek olan ve
sadece Balkanlarda yaşayan Türk şair ve yazarların yazdığı Balkan Türküsü Dergisini çıkartarak
tüm Balkanlarda Türkçeyi
ayağa kaldırmaya çalıştılar. 22 ay görev yapan ve
bir daha eşi benzeri gelmeyen Edirne Valisi Hasan Duruer ile danışmanı
Fahri Tuna bu kısa sürede
Balkanlarda çok önemli

ve büyük projelere imza
attılar. Kırcaali’den sonra
Gagauz Yeri ve Kosova’da
da Balan Türk şairleri buluşturuldu. Balkanlarda
Türkçe yazan şair ve yazarlar onlar sayesinde birbirlerini tanıdılar sevdiler.
Bu dostluk ve sevgi giderek büyüyor. Her üç ayda
bir Balkan şehirlerine
şairler yazarlar Karagöz
Hacivat getirdiler. Başta

Yüksek İslam Şurası’nın 10 Kasım 1989 demokrasiye
geçişinin 30. yıldönümü bildirisi
10 Kasım 1989 demokrasiye geçişin 30.yıldönümü münasebetiyle Başmüftülük Yüksek İslam
Şurası tarafından 7 Kasım
2019 tarihinde 1286 sayılı
kararla kabul edilen bildiri.
Tarih, insanlığın gelişimine katkıda bulunan çok
sayıda dönüm noktasını
hatırlar. Bunlardan biri 10
Kasım 1989'da gerçekleşti. Bunun sonucunda
Bulgar toplumu 45 yıllık
bir durgunluktan ve temel
insan haklarından yoksun
bırakıldıktan sonra yeni
bir yol aldı.
10 K a s ı m 19 8 9 ’d a
Bulgar i st an’da ate i st
ideolojiyle güçlendirilen
“ebedi" ve "güçlü" komünist rejim çöktü. Bu ateist
ideoloji, Bulgar toplumunun en değerli olan dini
özgürlük dahi özgürlükten mahrum bıraktı, oysa
bunlar Yaratıcının insana
doğuştan verdiği temel ve
vazgeçilmez haklardır.
Bu 45 yıllık dönemde
Müslümanların dini ve
ana dili yasaklanmış, ca-

mileri yıkılmış veya kapatılmış, Müslüman isimleri,
gayrimüslim isimlere değiştirilmiş, hatta ölülerin

isimleri bile değiştirilmiştir. Bulgar halkının komünist rejimin dinsizliğinden
kurtulmasına kuşkusuz
katkıda bulunan ulusal
ve uluslararası toplumsal vicdanı uyandırmada
önemli bir rol oynayan bu
olaylardır.
10 Kasım 1989, sadece
birkaç ay sonra Müslüman isimleri iade edildiğinden dolayı Bulgaristan
halkı ve özellikle Bulgaristan'daki Müslüman topluluğu için unutulmaz bir
tarihtir. Sadece bu değil

– din okulları ve camiler
yeniden açıldı, hem Bulgarca hem de topluluğun
büyük bir kısmının ana dili
olan Türkçe İslam
ile ilgili
gazete
ve kitaplar yayınlanmaya
başlandı,
serbest
dolaşıma
izin verildi.
E l d e
edilen
olumlu kazanımlar hiç de
az olmasa da, 10 Kasım
1989'da başlayan reformalar sonuçlandırılmadı
ya da yaşamın her kesiminde ilk aşamadaki tempoda devam etmedi. 30
yıldır büyük ihtiyaca rağmen, Avrupa Birliği (AB)
üyesi olan Bulgaristan’ın
başkenti Sofya'da hala
ikinci bir caminin inşa
edilmesine ve Yüksek
İslam Enstitüsü’nün ihtiyaçları için bir binanın
yapımına ve ülke genelindeki Müslümanlara ait

vakıf mallarının tamamen
iade edilmesine izin verilmemesi bunu göstermektedir. Müslümanların
gizli asimilasyonu devam
etmektedir. Bunun sonucunda kimliklerinin tam
olarak farkında olmayan
bazı Müslümanlar isimlerini başka isimlerle değiştiriyor ve böylece dini
aidiyeterinden, kültürlerinden ve dillerinden uzaklaşıyorlar.
Değerli demokratik kazanımların gelişiminin
durduğu, hatta bazı zamanlarda el konulduğu
tartışılmaz bir gerçektir,
bu nedenle demokrasiye
tam bir geçişten bahsetmek zor, ancak demokrasi oyunu devam ediyor.
İşte bu nedenle 30 yıl
sonra 10 Kasım 1989 Demokrasiye geçiş 30.yıldönümü gününde 10 Kasım
1989'da başlayan olumlu
kazanımlar elde etmeye
devam etmek için değerlerimizi, özgürlüğümüzü
ve demokrasimizi yeniden gözden geçirmeli ve
savunmalıyız.

derneğimizin halk oyunları ekibine Zeybek elbise
olmak üzere her isteğimizi yerine getirdiler. Dernek
kütüphanemize yüzlerce
kitap hediye ettiler. Balkanlarda yaşayan genç
zeki yetenekli eli kalem tutan yüzlerce Türk gencini
on gün süreyle Edirne’de
toplayıp Akademi-Rumeli
gerçekleştirdiler.
Va l i H a s a n D u r u e r
Edirne’den 2014 Haziranında görevden ayrıldıktan sonra da Fahri
Tuna’nın bizlerle alakası
kesilmedi. En az on defa
daha gelip gitti Kırcaali’ye.
Başta Türkiye Yazarlar
Birliği ekibi olmak üzere
birçok grubu bizlere getirerek anavatanla bağları
güçlendirmeye çalıştı.
Sağ olsun Fahri Tuna
benim de portemi yazdı,
kitabına da aldı. Balkanlarda çok sayıda önemli
kişinin de portresini yazdı,
kitabında yer verdi.

Fahri Tuna bizim gibi
Balkanlarda yaş ayan
Tür k l e re, A navat an
Türkiye’nin var olduğunu,
yanımızda olduğunu yeniden gösterdi. Sapsağlam
bir anavatan olduğunu
gösterdi her zaman. İyi
zamanda da kötü zamanda da yanımızda olduğunu gösterdi. Ve Balkanlarda yaşayan bizleri
gerçekten kardeş olarak
aynı kandan olarak, bizlere sahip çıkılacağını gösterdi. Keşke diğer devlet
adamları da onun gibi,
eski Vali Hasan Duruer
gibi gösterseler.
Özetle; benim için, Balkanlar için Fahri Tuna yeni
nesil fetih hareketidir. Değil lafla. Edebiyatla kültürle bir fetih hareketidir.
Müzekki AHMED
Kırcaali Haber Gazetesi sahibi, Kırcaali Türk
Kültür Ve Sanat Derneği
Başkanı

Zorunlu kış lastiği
uygulaması başladı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Trafik
Denetleme Dairesi (KAT) sürücülere araçlarının lastiklerinin durumuna özellikle dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor” diye bildirildi.
Bulgaristan’da yürürlükte olan Karayolu Trafiği
Yasası’na göre 15 Kasım-1 Mart döneminde araçlara kış koşullarına uygun lastikler veya taban yüzeyi derinliği 4 mm'ye eşit veya daha az olmayan
lastikler takılması zorunludur. Lastikler, gereklilikleri
karşılamazsa, sürücülere 50 leva para cezası uygu-

lanmaktadır.
Taşıt araçlarının denetlendiği kış operasyonu devam ediyor. Operasyon, ülke genelinde üç aşamada
gerçekleştirilmektedir.
İkinci aşamada operasyon, yaya geçidini kullanan
yayalara karşı sürücülerin tutumuna ve yayaların
güvenli bir şekilde karşıya geçmek için yaya geçidini kullanıp kullanmamasına yönelik yürütüldü. 20
Kasım’da başlayan üçüncü aşamada motorlu taşıt
sürücülerine odaklanıyor. Onlar, araçlarını kış şartlarına göre için hazırlamalıdır. Bu, lastiklerden başka araçların aydınlatma ve ön cam yıkama, silme
sistemlerine de dikkat edilmesi gerektiği anlamına
geliyor.
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Şair Habibe Ahmedova’nın Üsküp İzlenimleri
Ara sıra değil de sık sık
üstüne durup da düşündüğüm çok şeyler var.
Durup dururken olsun,
yürürken olsun, bir şeylerle uğraşırken olsun hep
büyüklerimin (ana-baba,
nine-dede) çocukluk yıllarımda söyledikleri, aralarında sohbet ederken
kulak misafiri olduğum
birçok şeyleri düşünürüm
anlayacağınız. Ben kendi
kendime düşünmeyi ve
hatta kendimle konuşmayı
severim. Neler düşünüyorum neler neler düşünmüyorum ki... Meselâ geçen
hafta Üsküp’te düzenlenecek olan 5.Uluslararası
Yahya Kemal Beyatlı Şiir
Şöleni’ne davet edildiğimde yine (her biri artık
dünyadan göçmüş) o büyüklerimin sözleri kulaklarımı çınlattılar: ”Eh dünya
ne kadar küçük ve dar,
ayni zamanda ne kadar
büyük ve geniş” derlerdi
ve devam ederlerdi ” Ey
koca dünya ey, neydik ve
ne olacağız”. Ve işte, bu
kocaman küçücük dünyada ben Üsküp’e giderim diye aklımın ucundan
bile geçmezken ,kendimi
bir sonbahar akşamında
Üsküp’te buluverdim. Otogara beni karşılamaya iki
genç geldi, (MATÜSİTEB
gönüllü elemanları olduklarını sonradan öğrendim)
Cüneyt Davut ve Halime
Arif. Heyecan ve sevgi
içimde doldu taştı. Kendimi hiç yabancı bir yerde
olduğumu hissetmedim.
Halime’nin o tebessümü
ve yüzündeki incelik saçan o gülümseyişi beni
uğurlarken de hiç kaybol-

madığını fark ettim. Gülümsemek karşısındaki
insanı bu kadar mı etkiler
diye düşünmeden edemedim yolculuğum boyunca.
Sözün kısası Üsküp’e
gittim, gördüm, döndüm.
Bu güzel uluslararası şiir
etkinliğini Türkologlar,
Edebiyatçılar, Analiz uzmanları, Katılımcılar, Şiirseverler dahi değerlendireceklerini biliyorum Dolayısıyla ben kolay tarafı
seçiyorum. Sözle ifade etmekte güçlük çekiyorum.
Gereken sözleri bulmakta zorluk. Bu yüzden, bu
denli sıcak bir atmosferde geçen, dostluk, huzur
ve sevgi yellerinin esintisini Vardar ovasından
Rodoplara, Vardar nehri
boylarından Arda’nın tatlı
akışına dolu dolu serpivermekle yetindim sadece. Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti (KMC) Kül-

tür Bakanlığı katkılarıyla,
MATÜSİTEB tarafından
(01.11. -03.11.2019) Eski
Türk Çarşısındaki tarihi
Davut Paşa Hamamında
gerçekleşti “5.Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı
Türkçe Şiir Şöleni. KMC
Kültür Bakanı Dr. Hysni Ismaili, Türkiye Cumhuriyeti
Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şef Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk,
kurum ve kuruluş temsilcileri, MATÜSİTEB Yönetim Kurulu Üyeleri, STK
temsilcileri, öğretmenler
ve çok sayıda şiir severin
katıldığı etkinlikte ayrıca
Kosova’dan gelen müzisyenler eserleriyle etkinliğe
renk kattı. Şölen, Yahya
Kemal Beyatlı’nın “Kaybolan Şehir” şiiri Türkçe,
Arnavutça ve Boşnakça
dillerinde okunarak açıldı. Farklı ülkeden gelen
şairler de şiirlerini sundu.

Türkiye’den Doç. Dr. Mehmet Samsakçı ve Bahtiyar
Aslan; Azerbaycan’dan
Ganire Paşayeva,
Romanya’dan Ruchie
Amet, Moldova’nın Gagavuz Yerinden Güllü Karanfil, Bosna Hersek’ten
Amina Şilyak Yesenkoviç,
Bulgaristan’dan Habibe
Ahmetova, Kosova’dan
Zeynel Beksaç, Taner
Güçlütürk, Aziz Serbest
ve İskender Muzbeg; Kuzey Makedonya’dan İlhami Emin, İlker Yusuf, Leyla
Şerif Emin, Emel Hamza
Şerif, Rifat Emin, Seyhan
Yakup, Mehmed Arif ve
Mumin Ali . Ayrıca 4 gün
boyunca misafir şairlerle
birlikte bir dizi kurum, mekan, ve tarîhi yerler ziyaretleri gerçekleştirildi. MATÜSİTEB Genel Merkezi
ve Türkiye Cumhuriyeti
Üsküp Büyükelçiliği ziyaretleri yanı sıra, Eski Türk

Çarşısındaki Bedesten’de
bulunan KÖPRÜ ile ENSAR dernekleri ve Timebalkan haber sitesi çalışma ofisleri ziyaret edildi.
Bunun yanında Eski Türk
Çarşısındaki Kapan Han,
Murat Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii, Sulu
Han, Kurşunlu Han, Üsküp Fatihi Yiğit Paşa Türbesi, Üsküplü şair Yahya
Kemal Beyatlı’nın annesi
Nakiye Hanım’ın mezarının bulunduğu İsa Bey
Camii, Saat Kulesi, Rifai
Tekkesi, Taş Köprüsü ve
Üsküp Meydanı ziyaret
edildi. Kalkandelen kentini de ziyaret etme fırsatını
değerlendirip orada bulunan Harabati Baba tekkesi ve Alaca Camii ziyaret
edildi. Görkemli şölen
ertesi günde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Türk
Kültür Merkezi’nde, şairlerden Bahtiyar Aslan’ın
kaleme aldığı ‘’Türkçenin

Nöbetini Tutmak Zeynel
Beksaç ve Şiiri’’ kitabın
tanıtımı yapıldı.
Dedim ya, şu Koca Dünya!, Atalarımız ne kadar
haklıymışlar- dünya dar
ve küçük, bir o kadar da
geniş ve büyük... Teşekkürler Üsküp, Teşekkürler
MATÜSİTEB Makedonya
Genel Başkanı değerli
Hüsrev Emin. Ve bizleri
bir an yalnız bırakmayan
güzel yürekli gençleri.
Teşekkürler teker teker
herkesle ilgilenen Üsküp
kadını şair Leyla Şerif
Emin...
Ben yine başımı avuçlarım içine almış oturuyorum. Yine düşünüyorum
ve kendimin önünde kendime söz veriyorum- Türkçenin nöbetini ilelebete
kadar tutmak var”:
Nice Türkçe şiirlere, Balkanlarda var olmamız için.
Habibe AHMEDOVA

Kırcaali’de sosyal girişimciliği
geliştirme olanakları tartışıldı
Kırcaali’de sosyal kurum ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımıyla “Sosyal Girişimcilik - Gelişme Olanakları” konulu yuvarlak masa toplantısı
düzenlendi. “Kamu Çamaşırhanesi ve Ev Hizmetleri”
isimli proje kapsamında gerçekleştirilen toplantının
açılış konuşmasını proje yöneticisi Nermin Mehmet
yaptı.
Nermin Mehmet, ”Sosyal girişimcilik, engelliler için
işgücü piyasasında yer edinme konusunda yeni bir
fırsattır, ancak aynı zamanda ilçelerde sosyal ekonominin gelişmesi için daha geniş ufuklar açar” diye
vurguladı. Proje yöneticisi, “Kamu Çamaşırhanesi ve

Kocaelili İş adamlarından Haskova
Ticaret ve Sanayi Odasıyla görüşme
Edirne’nin Bulgaristan’a
sınır yakınlığını fırsat bilen Kocaeli Ticaret Odası, Müşterek Meslek
Komitesi Toplantısı’na
katılan üyeleri için Bulgaristanlı iş insanlarıyla ikili
iş görüşmeleri etkinliği
düzenledi.
İlginin yoğun olduğu
görüşmelerde, tarımdan sanayiye kadar toplam 27 farklı sektörde,
200’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi.
Kocaeli’nin şehirlerarası
ticari ve ekonomik iş birliği düzeyini artırmak amacıyla Müşterek Meslek
Komite Toplantılarını her
yıl farklı bir ilde gerçekleştiren Kocaeli Ticaret
Odası, Edirne’de düzenlediği organizasyonla bu
amacını uluslararası bir
boyuta taşıdı.

2019 Yılı 2. Müşterek
Meslek Komite Toplantısı
kapsamında gerçekleştirdiği programa, Bulgaris-

tan iş insanlarıyla ikili iş
görüşmeleri organizasyonunu da dahil eden
KOTO, 200’den fazla iş
görüşmesine aracılık
etti. İkili iş görüşmeleri
için özel bir hazırlık yapan KOTO, bu kapsamda Haskovo Ticaret ve
Sanayi Odası ile iş bir-

liği yaparak, Kocaelili iş
insanları için potansiyel
vadeden sektörleri ve iş
insanlarını tespit ederek
ikili iş görüşmelerine davet
etti.
T ü m
sektörler
ve firmalar için
kapsamlı
tanıtım
dosyaları
hazırlayan KOTO’nun Edirne’de
gerçekleştirilen ikili iş
görüşmeleri, oldukça verimli geçti.
KOTO Başkanı Necmi
Bulut ve Meclis Başkanı
Akın Doğan’ın, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üye-

si Mikail Kayacı, Meclis
Başkan Yardımcısı Alp
Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış,
Mehmet Akif Şen, Ömer
Efe, Yusuf Ziya Uludüz,
Yusuf Erenkaya ve İbrahim Atalay ile birlikte ev
sahipliği yaptığı programa; Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vasil Valçev, Haskovo
Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Yanço Yanev, Bulgaristan Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Petır
Kanev, Bulgaristan Meclisi Üyesi Prof. İvo Hristov
da katıldı.
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması amacıyla
iyi niyet protokolü de imzalandı.
Kırcaali Haber

Ev Hizmetleri” adındaki sosyal hizmet kuruluşunun
kurulmasına imkan veren Kırcaali Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeyi örnek olarak gösterdi.
Sosyal hizmet kuruluşu, sadece uygun fiyatlı sosyal
hizmetler nedeniyle değil, aynı zamanda kaliteleri
nedeniyle de çok hızlı bir şekilde müşteriler buldu.
Forumda katılımcılara Bulgaristan'da sosyal girişimcilikle ilgili çeşitli normatif belgeler hakkında bilgi
verildi. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığının yanı
sıra yerel yönetim makamlarının da sosyal hizmet
kuruluşlarına yönelik teşvik tedbirleri ayrıntılı olarak
tartışıldı.
Kırcaali’deki kuruluş da dahil olmak üzere ülkede
kurulan sosyal hizmet işletmeleri bu yönde iyi uygulamalar olarak tanıtıldı.
Yuvarlak masa toplantısı, katılımcıların Kırcaali'de
sosyal girişimciliğin gelişiminin yanı sıra “Kamu Çamaşırhanesi ve Ev Hizmetleri” adındaki sosyal hizmet kuruluşunun faaliyetini genişletmek için fikirlerini verme fırsatını buldukları tartışmalarla sona erdi.
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Çernooçene öğrenciler bölgedeki
Trak tapınaklarını ziyaret etti
Sonbaharın güzel havasını fırsat bilen Çernooçene (Yenipazar) Hristo
Smirnenski Lisesi’nin
bünyesinde bulunan Ayşe
Osman ve İsmigül Naim’in
yönettiği öğrencilerin ilgi
alanlarına göre kurulan
Teknoloji Her Yerde Kulübü ve Doğa Araştırmacıları Kulübü, Çernooçene
ilçesinin Noçevo (Taşlık)
köyü yakınlarındaki Trak
Tapnağı’na ilgi gösterdi.
İki kulübün üyeleri, ilk
önce Noçevo köyünün
Eminçauşlar Mahallesi
yakınında bulunan Parmak Kaya’yı ziyaret etti.
Öğrencilerin, ziyaret ettiği Noçevo köyü yakınındaki ikinci Trak Tapınağı,
bir sürü trapez biçiminde
nişlerin oyulduğu, kaya
havuzları, mağaralar, insan yüzleri, hayvanları
andıran ilginç kaya oluşumları bulunan büyük
bir taş kütlesidir. Bu yer
Yaratılış Vadisi olarak bilinir. Eski Trakların gizemini seven herkes, onlar gibi
günümüzde de onların gizemini yaşayabilir.
İyi korunmuş olan trapez
biçiminde oyulmuş nişler
ve birkaç kemer biçiminde mağara öğrencilerin

dikkatini çekti. Girişinde
iyi korunmuş birkaç oyuk
bulunuyor. Buradan yerlilerin Uludere adını verdikleri dere vadisine açılan manzara inanılmaz
güzelliktedir.
Köyün doğusunda bir
çayırda iki kayaya oyulmuş şarapanalar (şaraphaneler) bulunuyor.
Bunlar, aralarında oluklar
olan sağlam bir kayaya
oyulmuş sıvı tanklarından
ibaret iki tesistir.

Bu şarapanaların eski
zamanlarda şarap imalatı ve çeşitli dini ayinlerin
gerçekleştirilmesinde kullanıldığı sanılıyor.
Birbirine yaklaşık 200
metre mesafede bulunan
bu tesislerin birisi, iki havuzu ve oluklarıyla birlikte oldukça iyi korunmuş
haldedir. İkinci şarapana
da korunmuş ve etkileyici
boyuttadır. Çapı yaklaşık
180 santimetre olan daire
şeklindedir. Dibine doğru

konik biçimde oyulmuş bu
şarapananın derinliği 30
santimetredir.
Kulüplerin yöneticileri
Ayşe Osman ve İsmigül
Naim, ”Günümüz teknolojileri sayesinde sadece
bir tıklamayla mevcut tüm
bilgiler kullanıma hazır
hale getiriliyor. Doğup büyüdüğün yeri tanımak söz
konusu olduğunda bu her
zaman yeterli değildir. O
yeri yakından görmek, o
yere dokunmak ve doğup

lerinin mikrodalga elektromanyetik radyasyon
yayan ve yaşam ortam-

100 kişinin imza dilekçesini imzaladığını söylediler.
Belediye Başkanı Müh.

züm aranmalıdır” dedi.
A1 Bulgaristan Şirketi
Kurumsal Müşteriler ve
Devlet Yapıları - Güney
Bulgaristan
Daire Başkanı, endişelenen İzgrev
Mahallesi sakinlerini, A1
Bulgaristan
Ş i r ket i b a ş
mimarı ve
ekibinin, Ardino Belediyesi
yönetimi ile
ortak bir çalışma toplantısı yapmasına
en yakın zamanda şahsen yardımcı
olacağını kaydetti. Müh.
Kruşev,” Bu toplantıda
vatandaşların istek ve
taleplerini yerine getiren
ve cep telefonu operatörünün kasabada erişimini
iyileştirmek için yararlı
olacak bir karar alınmasını arzu ederim” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino sakinleri, Mobil Haberleşme Baz
İstasyonu inşaat projesine karşı çıkıyor
Ardino’nın (Eğridere)
İzgrev Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, Mobil
Haberleşme Baz İstasyonu inşaat projesinden
dolayı endişeli. Planlanan
tesisin oyun alanına ve
konut binalarına yakın bir
yerde olması, mahalle sakinlerinin hayatı ve sağlıkları için risk teşkil edecek.
Bu bağlamda mahallenin
sakinleri optimal çözümü
bulmak için belediye toplantı salonunda A1 mobil
operatörü temsilcileriyle
yapılan görüşmeye katıldı.
Görüşmede Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban ve Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
başta olmak üzere tüm
belediye yönetimi, A1 Bulgaristan Şirketi Kurumsal
Müşteriler ve Devlet Yapıları - Güney Bulgaristan
Daire Başkanı Müh. Stoya Kruşev, Ardino Belediyesi Baş Mimarı Stanislav
Lukov da hazır bulundu.
Vatandaşlar, mahalle-

larını bozacak antenler
tarafından etkileneceğini
söyledi. Telsiz istasyonunun inşasının derhal durdurulmasının yanı sıra,
baz istasyonlarının yerleşim yerlerine kurulmasını
yasaklayacak mevzuatta
acil değişiklikler yapılması için çağrıda bulunuyor.
Baz istasyonu yapımını
durdurmak için yaklaşık

İzzet Şaban, insan sağlığına zarar veren ve nüfus
tarafından istenmeyen tesislerin inşa edilmemesi
gerektiğini söyledi. Müh.
Şaban,” Vatandaşların ve
onların taleplerini destekliyorum. Baz istasyonunun inşaatı derhal durdurulmalı ve cep telefonu
operatörü A1 temsilcileri
ile birlikte soruna bir çö-

büyüdüğün yer olduğunu
hissetmek daha değerlidir. Ve tüm bunları bir
grup halinde yapmak çok
daha ilginç ve eğlencelidir” diye konuştular.
İki öğrenci kulübünün
asıl amacı, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret
ederek, sayısallaştırarak
ve değerli bilgiler biriktirerek doğup büyülen yeri
tanımaktır.
Kulüp yöneticileri,
”Çernooçene’yi çevreleyen tarihi yerleri ne kadar
az bildiğimizi düşündük
ve bir grup öğrenci ile
birlikte bu yönde ortak bir
şeye başlamanın kötü bir
fikir olmadığına karar verdik” diye anlattılar.
11 ve 12.sınıfların katıldığı kulüp faaliyetlerini
birleştiren, yaşadıkları

bölge hakkında yeni bir
şeyler öğrenme isteğidir.
Öğretmenleri Ayşe Osman ise onları dersliklerden dışarı çıkarmaya ve
hep birlikte çeşitli tarihi
mekanları ziyaret etmelerini, onlar hakkında bilgi
ve ilginç gerçekler öğrenmelerini istiyor. Jenda
(Yaşlıköy) köyü yakınındaki Asarkaya’yı, Bezvodno
(Susuz) köyü yakınındaki
şelaleyi, Borovitsa (Çamdere) Barajı’nı ve başka yerleri ziyaret etmeyi
planladıklarını dile getirdiler. Ziyaret edilen tarihi
yerlere ilişkin bir multimedya sunumu hazırlanacak.
Öğrenciler, kulüp çalışmalarına katılımlarının ilginç ve faydalı bir aktivite
olduğunu vurguladı.

Safran hasadı başladı

Safran bitkisi hasadı başladı. Safrandan dünyada
en pahalı baharat elde edilmektedir. Bitki şimdi çiçek
açıyor ve yüzlerce dönümlük arazi maviye boyandı.
Hava şartları iyi gittiğinde hasat, kasım ayının sonuna kadar devam edecek.
Yıllar önce ülkede ilk defa safran çiğdeminin ekildiği Kırcaali bölgesinde üretim miktarının iki katına
çıkması bekleniyor. Ekili alanlar arttı. Geleneksel
olarak tütün yetiştirilen bölgelerde bile safran üretimine ilgi var.
Başlangıçta bölgedeki safran üreticilerinin sayısı
15 idi. Şimdi bu sayı 45’e çıktı.
Safran üreticisi ve Bulgaristan Ulusal Safran ve
Organik Safran Ürünleri Üreticileri Birliği Başka-

nı Hasan Tahirov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na
(BNR) verdiği röportajda, ”Önceleri 4-5 dekar tütün
eken bir aile 8 000 – 10 000 leva gelir elde ediyordu.
Aynı aile, 1 dekar safran ekerse aynı gelire sahip
olacak. Safran yetiştirme işi bir ay sürüyor- tütün işi
ise marttan aralık ayı sonuna kadar sürüyor” diye
izah etti. Tahirov’un ifadesine göre, dünya çapında
safran talebi çok yüksek.
Hasan Tahirov “Bu yıl Çin ile safran soğanı, safran
çayı gibi safran ürünleri ihraç etmeye ilişkin sözleşme imzaladık” diye bildirdi.
Hedef, yıl sonuna kadar Bulgaristan’ın 100’den
fazla safran ürününe sahip olmasıdır. Ülkemizde
artık safran çayı, bisküvi ve içecekleri üretilmektedir.
Uluslararası laboratuvarlarda yapılan test sonuçlara göre, Bulgaristan’da üretilen safran en yüksek
kalitelidir.

HABERLER

27 Kasım 2019

Kırcaali Haber 5

Ençets Köyünde 4. Gulaç Şenliği
Kırcaali ilçesinin Ençets
(Salman) köyünde Snejanka Anaokulu tarafından düzenlenen 4. Gulaç
(çörek) Şenliği yapıldı.
Şenliğe bölgeden çok
sayıda vatandaş katıldı.
Şenlik programıyla çocuk
eğitim kurumunun kuruluşunun 34. yıldönümü
kutlandı.
Şenliğin katılan resmi
konuklar arasında Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova,
Kırcaali Belediyesi İnsani
Yardım Faaliyetleri Şube
Müdürü Şirin Süleyman
ve aynı şube müdürlüğünde görevli uzman Veneta
Boşnyaşka, Bulgaristan
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Kırcaali İl Koordinatörü İvanka Karakoleva, Kırcaali
Belediye Meclis üyeleri,
Ençets bölgesinde bulunan köylerin muhtarları,
anaokulu çocuklarının velileri ve Boyno (İsmailler)
köyündeki anaokulu giden

Müh. Azis,” Görünüşe
göre bu şenlik devam
edecek. Çünkü şenlik çocuklarımız için yapılıyor.
Onların nine ve annelerinin, öğretmenlerinin,
köy muhtarlarının burada
olması iyi bir şey. Yapılan
bu şenlik sadece çocukları değil bizi de zenginleştiriyor. Çocuklarımıza
empatimizi göstermemizi,
birbirimizi zenginleştirmemizi sağlıyor. Bize birlikte
olma fırsatı veriyor. Bize
ilerlemeye devam edebilmemiz için geleneklerimize geri dönme fırsatı

çocukları yer aldı.
Snejanka Anaokulu
Müdürü Polya Stankova,
konukları üzerinde gulaç,
börek, haşlama simit, ballı kekler, ayılar, tavşanlar
ve tavuklar şeklinde tuzlu
kekler ve süslü hamur işleri ile donatılmış anaokulu bahçesine yaklaşık 10
metre uzunluğunda ku-

rulan masaların yanında
karşıladı. Lezzetli hamur
işleri Ençets bölgesindeki Krayno Selo (Alkaya),
Broş (Tekke), Zelenikovo
(Kadirmesçit), Boyno ve
Solişte (Tuzluk) köylerinde oturan becerikli hanımlar tarafından hazırlandı.
Programın başında Snejanka Anaokulu Müdürü

Polya Stankova, selamlama konuşması yaptı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, sıcak
misafirperverlikten dolayı
teşekkür ederek, Ençet
köy ünde düzenl enen
Gulaç Şenliği’ne giderek daha fazla kişinin ilgi
göstermesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

mada, ”Resmi istatistiklere göre, Bulgaristan’da
yaklaşık 1,9 milyon kişi
çalışıyor ve ülkede ortalama ücretten düşük gelir
elde ediliyor (1 260 leva).
Vergilendirilemez asgari gelir, bu miktarlardaki

cak şekilde aşamalı olabileceğini söylüyor. Açıklamada, “Aynı zamanda
vergilendirilmez asgari
tutarın, yıl sonunda çalışanlara vergi iadesi / geri
ödeme şeklinde uygulanabileceği bir uzlaşma

KNSB, ayrıca aile gelir
vergisi unsurları getirilmesinde ısrar ediyor.
Sendikaya göre, gelirlerin miktarı ve ailede yetiştirilen çocuk sayısına
göre farklılaştırılmış vergi
kredileri ve / veya genç
ailelerin evlenmesiyle ilgili
vergi teşvikleri vb. bu tür
unsurlar olabilir.
Ayrıca, bu iki yeni önlemin aynı anda uygulanması, Bulgaristan'da
riskler ve bütçe şokları
olmadan daha gelişmiş ve
daha adil bir vergi politikası modeline yol açacaktır.
Böyle bir yaklaşım, çalışan ebeveynlerin mevcut
gelirlerini arttırarak, aileleri maddi olarak teşvik
edecek, doğurganlığı arttırabilecek ve çocuk yetiştirmeyi destekleyebilecek.
Açıklamada, ” Maliye
Bakanlığı teklifimizi kabul
ederse, daha düşük gelirli
insanların ceplerinde yılda 730 leva ek tutar kalarak. Kamu fonlarının daha
adil bir şekilde yeniden
dağıtılması sağlanacaktır”
diye belirtildi.
KNSB, açıklamasında
2020 yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi Kanun Tasarısı’na
yönelik şöyle mesaj verdi:
Düşük gelirli insanlar için
daha fazla para, daha
fazla tüketim, daha yüksek ekonomik büyüme ve
buna bağlı olarak eşitsizliğin azalması.
Kırcaali Haber

KNSB, asgari ücretin vergilendirilmemesinde ısrar etti
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar
Ko n f e d e r a s y o n u ’n u n
(KNSB) vergi politikası
konusunda basın açıklamasında, “2020 yılında
vergi tutarlarına ilişkin
kanun tasarılarında öngörülen değişiklikler toplumun adil vergilendirme
beklentisini karşılamıyor”
diye belirtildi.
Açıklamada son yıllarda gelirlerdeki artışa
rağmen, Bulgaristan vatandaşlarının refahında
hala somut bir iyileşme
olmadığına dikkat çekiliyor. KNSB, sendika tarafından on yıldan uzun bir
süredir talep edilen vergi
felsefesinde bir değişikliğin gerekli olduğuna inanıyor.
KNSB’ye göre, ülke için
belirlenen asgari ücrete
eşit miktarda bir vergilendirilemez asgari gelir
uygulanması gerekmektedir, çünkü böylece çoğunlukla düşük geliri olan
kişiler vergiden muaf tutulacak. Bu, harcanabilir
aylık gelirlerini artıracak.
KNSB’nin analizlerine
göre, bu gelir tamamen
tüketim için harcanacak.
Ekonomik büyüme ve
devlet bütçesi gelirlerinin
artması yönünde teşvik
edici bir etkiye sahip olacak. KNSB’ye göre, gelirlerin azalmayacağı gibi
aynı zamanda arttırılacağı anlamına gelir. Açıkla-

gelirlere uygulanmalıdır,
çünkü son yıllarda eşitsizlikler istikrarlı bir şekilde
sürekli derinleşmektedir”
diye kaydedildi.
KNSB, 2020 yılında asgari ücret 610 leva olduğunda, gelir vergisi matrahı 1000 leva olan maaş
alan çalışanların 390 leva
üzerinden (610 ile 1000
leva arasındaki fark) aylık 100 leva değil 39 leva
vergi ödeyeceğini örnek
veriyor. Bu önlemin bütçeye 800 milyon levaya
mal olacağı, ancak bu paranın düşük ve orta gelirli
vatandaşların ceplerinde
kalacağı belirtiliyor.
Sendika, reformun bütçeyi çok fazla zorlamaya-

seçeneğini desteklemeye
hazırız, bu aynı zamanda
doğru yönde bir adım olacaktır” denildi.
Sendika, orantılı bir
vergilendirme sisteminin
uygulandığı tüm ülkelerde çalışan yoksullar
için vergilendirilemez bir
asgari gelir miktarı veya
benzeri bir vergi iadesi
biçimi olduğuna dikkat
çekmektedir. Açıklamada, ”Bulgaristan tek istisnadır. Bununla birlikte,
ilerici vergilendirmeye sahip tüm ülkelerde, benzer
uygulamalar getirilmiştir.
Örneğin, Yunanistan'da
10 bin avroya kadar olan
yıllık gelir vergiden muaftır” deniliyor.

veriyor” diye konuştu.
Ençets ve Boyno köylerindeki anaokulu çocukları, popüler Bulgar şarkıları
da yer alan zengin içerikli
dans ve müzik programı
sundu. Belediye Başkanı
çocukları oyun setleri ve
onları gerçekten sevindiren çocuk masallarından
sahneleri tasvir eden sos
kaplı büyük bir pasta ile
sevindirdi. Pasta, Ençets
Snejanka Anaokulunun
kuruluşunun 34. yıldönümü için özel hazırlanmıştı.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de Düzenlenen
“Türkçenin Uluslararası 13.
Şiir Şöleni”ne Büyük İlgi
sında TYB Şeref Başkanı
ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı Dr. Mehmet
Doğan, T. C. Filibe Başkonsolosluğu Ataşe Yardımcısı Hüseyin Dönmez,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve Yardımcısı Nurettin
Çakır yer aldı.
Programın açılış konuşmasını yapan TYB Ge-

mis Aymatov, KKTC’den
eski milletvekili Dr. Arif Albayrak ve Bulgaristan’dan
Habibe Hasan, Resmiye
Mümün, Nefize Habib ve
Haşim Semerci şiirlerini
okudu.
Hasan Sezai Gülşeni
Şiir Faslı’nda Türkiye’den
Hicabi Kırlangıç, İdris
Ekinci, Ahmet Uludağ,
Başkurdistan’dan Halisya
Yangirova, Ukrayna’dan
Seyyare Useinova Kökçe, Tataristan’dan Bulat
İbragimov, Avusturya’dan
Ahmet Demirci ve

nel Başkan Yardımcısı
Tarkan Zengin, TYB’nin
çalışmalarından ve Türkçenin Uluslararası Şiir
Şöleninin tarihinden bahsetti. Zengin, “Bu topraklar bize yabancı topraklar
değil. Her geldiğimizde
bizim topraklarımızda hissediyoruz kendimizi” diye
ifade etti.
Mehmet Akif Şiir
Faslı’nda Türkiye’den İhsan Deniz, Adem Turan,
Mustafa Uçurum, TYB
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, TYB
Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, TYB
Ankara Şube Başkanı
Mehmet Sait Uluçay,
Bosna-Hersek’ten Amila
Neslanovic, Belçika’dam
Hakiki
Kabakçı,
Almanya’dan Mustafa
Can, Tataristan’dan Ra-

Bulgaristan’dan Durhan
Ali ve Osman Akın şiirlerini okudu. Programda ayrıca Momçilgrad İlahiyat
Lisesi Müdür Yardımcısı
Nurettin Çakır, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı
Ahmet Hasan’ın “Kırcaali”
şiiriyle konukları selamladı.
Etkinliğe ev sahipliği
nedeniyle Müzekki Ahmet ve ekibine teşekkür eden organizatörler
Bulgaristan’dan katılan
şairlere sanat eseri olan
birer katılım beratı takdim
ettiler. Program, toplu
hatıra fotoğrafı çekimi ile
son buldu.
Kırcaali’deki etkinlikten
önce konuk sanatçılar,
Kırcaali şehrinin kurucusu
Gazi Kırca Ali Türbesi’ni
ziyaret ederek dua ettiler.
Resmiye MÜMÜN

1. sayfadan devam
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Hastalık izninin ilk günü için ücret ödenmemesi
kararına sendikalardan sert tepki
Hastalık izninin ilk günü
için işveren veya devlet
tarafından ücret ödenmemesi kararına sendikalardan çok sert tepki geldi.
Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu (KNSB)
ve Podkrepa Emek Konfederasyonu, ortak eylemlerde bulunacaklarını açıkladılar. KNSB
Başkanı Plamen Dimitrov, Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na (BNR) verdiği röportajda, buna izin
vermeyeceklerini belirtti.
Onun ifadesine göre, bu
adil birşey değil ve sahte
hastalık raporu sorununu
hiçbir şekilde çözmüyor.
Dimitrov,”Hastalık izninin
ilk günü için işverenlerin
şimdi ödediği yaklaşık
60 milyon leva, işçinin
veya memurun cebinden
çıkacak. 2-3 yaşına kadar küçük çocukları olan
anneler, genellikle hastalanmaları nedeniyle yılda
on kez hastalık izni kullanıyor. Annenin maaşının
yarısı elinden alınması

röportajda, hastalık izninin ilk günü için işverenin
ücret ödenmemesi kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şimdi işverenler, hastalık izninin ilk üç günü
için ücret ödemektedir.
Velev,”Bu karar uygulandığından beri hastalık izni
için ödenen ücretlere yönelik harcamalar üç kat,
hastalık raporlarının sayısı ise iki kat artmıştır” diye
konuştu. Onun ifadesine
göre, bu kendi deyişiyle
"en büyük sahtekarlık ve
hırsızlıktır".

anlamına geliyor. Paranın işçinin veya annenin
cebinde olması yerine
neden ve hangi sebeple
işverene verilmesi gerekiyor. Bunun için bir sebep
görmüyorum. Bu, sahte
hastalık raporu sorununu
hiçbir şekilde çözmeyecek” diye yorum yaptı.

KNSB Başkanı, 1 Temmuz 2020 itibariyle asgari emekli maaşının 250
levaya yükseltilmesi kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İş dünyası memnun
İş dünyası, hastalık izninin ilk günü için işveren
veya devlet tarafından üc-

ret ödenmemesi kararını
memnuniyetle karşıladı.
1 Temmuz 2020 itibariyle
asgari emekli maaşının
250 levaya yükseltilmesi
kararınının ise iyi bir karar olmadığını düşünüyor.
Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği Başkanı Vasil Velev, BNR’ye verdiği

Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği, kayıt dışı
ekonominin azaltılması için proje başlatıyor
B ul g ar i st an S anay i
Sermayesi Birliği (AİKB)
Başkanı Vasil Velev, ”Kayıt Dışı İstihdamı Sınırlandırarak ve Önleyerek
İstihdama Erişimin ve İşyerlerinin Kalitesinin Arttırılması” projesinin tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada, “Çalışanların algısı, kaçak çalışma
biçimlerinin işgücü piyasasında daha yaygın bir
biçimde uygulandığı yönündedir” diye kaydetti.
Velev, ”İstatistiki bilgilere göre, kayıt dışı istihdam oranı iki kat daha
fazladır. Çalışanlar ve
memurlara göre, kayıt
dışı istihdam oranı % 6263, işverenlere göre ise
bu oran daha azdır -%
41” dedi.
Velev, çeşitli önlemler
ve araçlarla zarf içinde
maaş ödenmesinin sınırlandırılacağına dair güvence verdi.
AİKB Başkanı, ”Kayıt
dışı ekonomide en büyük
gelişme süt endüstrisinde gerçekleşirken, 10 yıl
önce işler çok olumsuz
görünüyordu. Özel tüketim vergisi ödenen mallar
ve yakıtlarda bir iyileşme
var. Kayıt dışı ekonominin
en büyük sorunu otomotiv sektörü, inşaat, turizm,

otel endüstrisi, tarım ve
giyim endüstrisi ile ilgilidir. AİKB, 2002 yılından
beri kayıt dışı ekonomiye
karşı mücadeleyi öncelikli
olarak belirlemiştir. Çünkü
kayıt dışı ekonomi bütçe

teklemektedir, ancak bu
tür davranışlardan dolayı
işverenlerin mahkum edildiğine dair bilgisi yoktur.
Velev, başka çözümlerin
aranması gerektiğine inanıyor. Kayıt dışı ekonomiyi

gelirlerinde düşüşe, haksız rekabete, çarpıtma ve
istihdam kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır”
diye belirtti.
Velev, ”AİKB, bu yüzden
kaçak çalışma biçimlerini
işgücü piyasasını çarpıtan
ve haksız rekabete, mali
sistemin zarar görmesine
ve işgücü piyasasının bozulmasına neden olan en
yaygın ve en zararlı uygulamalar olarak değerlendiriyor. Kayıt dışı ekonomiyi
kriminalleştirmek sorunu
çözmez, çünkü yaygın bir
uygulamadır” dedi.
AİKB Başkanı, sigorta
dolandırıcılığının kriminalleştirilmesi fikrini des-

sınırlandırmanın bu şekilde devam etmesi halinde
çok yakında Avrupa’da
ortalama kayıtlı ekonomi
seviyelerine ulaşabileceğimizi düşünüyor.
Velev, “Bulgaristan’da
kayıt dışı istihdamın tam
olarak tanımı yoktur” diye
ifade etti. O, projeyle kayıt
dışı istihdam sorununun
tanımlanması, ölçmek için
bir araç bulunması ve kayıt dışı istihdamı sınırlayacak önlemler geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
Zornitsa Rusinova, devletin ve sosyal ortakların
kayıt dışı ekonominin sı-

nırlandırılmasındaki kilit
rolünün Bulgaristan'daki
insanların daha yüksek
gelir elde etmelerine yönelik tek bir amacı olduğunu söyledi.
Rusinova, ”Son 10 yılda
devlet tarafından alınan
önlemlerin birleştirilmesi
rolünü ve etkisini gösteriyor” diye vurguladı ve
ülkede kayıt dışı ekonomi
oranının yüzde 16’nın altında olmakla övündü.
Rusinova, Genel İş Müfettişliği Yürütme Ajansı tarafından yapılan 30
000’i aşkın denetim sırasında 32 000’i aşkın ihlal
tespit edildiğini kaydetti.
Bakan Yardımcısı, ”Bunların % 50'sinden fazlası ücret ödemeye ilişkin
mevzuatının ihlaliyle ilgilidir. Yasama girişimlerinin
birleşimi, sendikaların ve
işveren örgütlerinin kontrolü ve rolü, bildirilmemiş
her türlü istihdamla mücadele etmektir” dedi.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal
ortakların kayıt dışı ekonominin sınırlandırılması ve daha fazla çabayla Bulgaristan'da daha
onurlu çalışma ve daha
yüksek gelir elde etmeye
yönelik sosyal diyalog çabalarını desteklemektedir.
Kırcaali Haber

Velev,”Yaptığımız incelemelere göre hastalık
raporu olan kişilerin üçte
birisi sağlıklı kişilerdir.
Bulgaristan’da çalışanların bir yılda kullandığı
or talama hastalık izin
günleri 11-12’dir. AB ortalaması ise 8 günden
azdır. Bu önlem yeterince
kararlı olmasa da doğru
bir önlemdir” dedi.
Onun ifadesine göre,
sahte hasta raporları nedeniyle bir yılda yapılan
üretimin Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH) değeri 2
milyar leva daha azdır.

Uyum politikasını destekleyen
ülkelerin liderleri bir bildiri
kabul etti

Avrupa Birliği’nin (AB) uyum politikasını destekleyen
ülkelerin liderleri, Prag’da zirve toplantısı gerçekleştirdi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve daha 16
ülke lideri, zirvede bildiri kabul etti. Bildiride şu ifadelere yer: “Uyum politikası, AB yatırımları için kilit bir
araçtır. Uyum politikası, bölgelerin ve üye devletlerin
topluluk içindeki gerçek yakınsamasını ve ayrıca iç pazarın işleyişini, büyümeyi, rekabet gücünü arttırmayı,
istihdam yaratmayı, düşük karbonlu ekonomiye geçişi
kolaylaştırmaya yardımcı olur”.
Belge uyum politikasının, AB'nin İşleyişine İlişkin
Antlaşma'da belirtilen hedeflere dayanmaya devam
etmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda iklim
değişikliği, endüstriyel dönüşüm ve demografi konuları
dahil olmak üzere yeni zorlukların üstesinden gelinmesi için önemli bir araç olduğunu vurgulamaktadır.
Bildiride, ”Bu nedenle uyum politikasının, 2014-2020
dönemi Çok Yıllı Mali Çerçevede (MFF) öngörülen miktarda finansman kaynağını koruması gerçek anlamda
önemlidir” diye vurgulandı. Bildiriyi imzalayan 17 AB
ülkesinin
liderlerine
göre, 20212027 dönemi Çok Yıllı
Mali Çerçeve (M FF)
taslağında
önerilen
bütçe ke sintileri,
A B ' n i n
önemli hedeflerine ulaşmasını engelleme riski taşıyor.
Bu bağlamda programlama ve uygulama aşamalarındaki esnekliğin, sorunsuz, etkili ve verimli bir uyum
politikası izlenmesi için bir ön koşul olduğu vurgulanmaktadır. Belge, bölgelerin ve üye devletlerin önceliklerini yerine getirebilmeleri için yararlanıcılara uygun
bir ortamın sağlanmasının yanı sıra, yeterli derecede
esneklik sağlanması gerektiğini belirtiyor. Onların, bu
şekilde farklı ekonomik koşulları dikkate alarak yatırım
ihtiyaçlarını da karşılayabileceği kaydedilmektedir. Bildiride şu ifadeler yer aldı: ”Bu yaklaşım, uyum politikası
kapsamında Avrupa Sömestri hedeflerinin uygulanmasında yansıtılmalıdır. Tüm AB liderlerini ve kurumlarını
müzakerelerin sonuçlandırılması için çaba göstermeye
ve 2021-2027 dönemi Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF)
konusunda adil ve dengeli bir uzlaşmaya çağırıyoruz”.
AB'nin uzun vadeli bütçesine ilişkin bir kararın, yıl
sonuna kadar alınması beklenmiyor. Ülkelerin, yalnızca
yedi yıllık bütçenin toplam miktarı ile ilgili değil, aynı
zamanda uyum ve tarım gibi temel politikalara ayrılan
kaynaklar ve aynı zamanda özellikle de hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi gibi kaynaklar sağlanmasına
yönelik yeni koşulların getirilmesi konusunda da görüş
ayrılığı devam etmektedir.
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Borisov: AB’nin Batı Balkanların
entegrasyonunda stratejik bir çıkarı var
Başbakan Boyko Borisov, Cenevre'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)
liderlerinin katıldığı “Batı
Balkanlar İçin Stratejik
Diyalog” konulu çalışma
yemeğinde yaptığı konuşmada, ”Batı Balkan ülkeleri için Avrupa perspektifi
reform ve işbirliği için bir
motordur. AB'nin bölgenin
entegrasyonunda stratejik
bir çıkarı var. Avrupa'da
ortak amaç istikrar, güvenlik ve refahın sağlanmasıdır” diye konuştu.
Borisov, konuşmasında
bölgedeki enerji, altyapı
ve dijitalleşme gibi alanlarda proje ve gelişmelere
odaklandı.
B a ş b a k a n B o r i s o v,
Bulgaristan'ın AB Konseyi
Başkanlığı'nın başarılarına özel olarak odaklanarak, Bulgaristan'ın konuyla ilgili tutarlı çabalarına
vurgu yaptı. Borisov, Kuzey Makedonya ile birlikte
yapacağımız Berlin Süreci Dönem Başkanlığı konusuna da değindi.
Başbakan, ”Modern alt-

jital Programı’na verdiği
desteği vurguladı.
Başbakan, 2019 yıl için
ülkemizin resmi kalkınma yardımı kapsamında
bölgeye 3.41 milyon leva
ayırdığını ve Bulgar operatörlerin Dijital Programda Batı Balkan ülkeleri
için belirlenen fiyattan
beş kat daha düşük bir
fiyatla dolaşım paketleri
sağladıklarını ifade etti.

Başbakan, enerji güvenliği, bağlanabilirlik ve
enerji arz kaynaklarının
çeşitlendirilmesinin bölge
için bir başka önemli konu
olduğunu belirtti. Borisov,
Bulgaristan hükümetinin,
Bulgaristan ve Yunanistan
arasındaki doğal gaz boru
hattı bağlantısının inşasına ve TürkAkım’ın Balkan
kolunun yapımına yönelik
çalışmalarına vurgu yaptı.

Lastik yakanlara 5000 levaya
kadar ceza gelebilir
yapı, dijital bağlantı ve insanlar arasındaki etkileşimi geliştirmeliyiz. İnsan
sermayesine ve gençlere
yapılan yatırımlar da gelecek için çok önemli” dedi.
B a ş b a k a n , Tr a n s Avrupa ulaştırma ağının
bölgeye yayılmasının
ve Karadeniz’i Adriya-

tik Denizi’ne bağlayan 8
Nolu Pan-Avrupa Ulaştırma Koridoru’nun tamamlanmasıyla Batı Balkanlardaki 18 milyon tüketici
pazarı potansiyelinin gerçekleştirileceğinin altını
çizdi.
Borisov, “Demiryolları,
otoyollar ve limanlardan

söz ettiğimizde ekonomik
büyümeyi hızlandıracak
ve insanların hayatını
iyileştirecek dijital altyapıdan da söz etmeliyiz”
diye kaydetti. Başbakan,
Bulgaristan'ın, bölgede
geniş bant altyapısının
inşası için 30 milyon Euro
ayrılan Batı Balkanlar Di-

Çevre ve Su Bakanlığından yapılan açıklamada
eski ve kullanılmayan otomobil lastiklerinin izin verilmeyen yerlere atılmamasını hatırlatıldı.
Bakanlığın açıklamasında bu tür bir ürünü piyasaya süren şirketlerin, satış noktalarında kullanım
ömrü sona eren lastiklerin ücretsiz olarak kabul
edilmesini ve değiştirilmesini sağlamaları gerektiği
belirtilmektedir. Bu, yeni lastikler satın aldıklarında
veya mevsime uygun olanlarla değiştirdiklerinde vatandaşların eski lastikleri ücretsiz olarak ilgili satıcının yanına veya servis merkezine bırakabilecekleri

Ünlü Türk Flüt Sanatçısı Şefika Kutluer’in
Filibe’deki Konseri Büyük İlgi Gördü
1. sayfadan devam

la rından Peter Miçev de

konuk sanatçı olarak katıldı.
Anadolu’nun zengin kültürel mirasından ilham
alınarak hazır lanan ve
Türkiye’nin yetiştirdiği değerli sanatçılarının hazırladığı eserlerden oluşan
seçki 23 eserden oluşuyor. Anadolu Uygarlıkları
ve Göbeklitepe‘den İzler
Sergisi Ankara, İstanbul ve
Sofya‘dan sonra dördüncü
kez izleyiciyle buluştu. Sanatın ve sanatçının dönemlerin izlerini çağlar ötesine
taşıyabilme etkisi vardır. Sanat eserleri bir medeniyetin
sonraki nesillere anlatan
şahitlerdir.
Flüt Solisti Şefika Kutluer
Üstün başarı ile mezun
o l du ğ u A nkar a D ev l et
Konservatuarı’ndan sonra kariyer çalışmalarına
V iyana’da ve Roma’da
S.Cecilia Akademisi’nde
devam etti. Ankara Devlet
Konservatuarı’nda flüt öğretmenliği yaptı.
Birçok uluslararası ö d ü l a l a n s a n a t ç ı,
V iyana’da Uluslararası
Flüt Yarışması’nda dünya
birincisi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük
Ödülü’nü ilk alan sanatçı
olan Kutluer’e, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı
verildi.

“Hungarian Foundation for
Performing Arts” tarafından
verilen 2000 “Inter-Lyra”
ödülünü kazandı.
İtalya Cumhurbaşkanından (“Cavaliere dell’Ordine
della Stella della Solidarieta’ Italiana”) “İtalyan
Devlet Nişanı”nı, Avusturya Cumhurbaşkanı’ndan
“Avusturya Altın Devlet Liyakat Nişanı”nı, “Kazakistan Devlet Kültür Nişanı”nı
ve Slovak Devlet Altın Madalya’sını aldı.
2012 yılında Unicef’in “İyi
Niyet Elçisi” seçildi.
Sony Classical tarafından
çıkarılan “Carmen Fantasy”
adlı albümü “Altın CD” ödülüne layık görüldü. Kutluer’in
“Bach Sonatas” CD’si “American Record Guide” kritikleri tarafından yılın en iyi
CD’leri arasında gösterildi.
Ayrıca Gallo International
firmasından “Gallo Altın
CD Koleksiyonu” ödülü
aldı, Gallo Kutluer’in bütün
CD’lerini “Altın CD Koleksiyonu” etiketi ile yayınlamaktadır.
Uluslar arası Turizm Yöneticileri Derneği “Skal International”, Ankara’ya kattığı
değer dolayısı ile, Kutluer’i
“SKALİTE” madalyası ile
ödüllendirdi. Türk Asya
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından verilen “Stratejik Vizyon Sahibi
Sanatçı Ödülü”nü aldı.
Kutluer 5 Kıtada sayısız

ülkede çeşitli konser turnelerine çıktı, uluslararası
müzik festivallerine katıldı,
radyo-televizyon programları yaptı, çok başarılı eleştiriler aldı. Uzmanlık sınıfı ve
atölye çalışmaları yaptı.
Birleşmiş Milletlerin 60.
Yılı dolayısı ile Cenevre’de
Birleşmiş Milletler Sarayında, İspanya sarayında
Kral ve Kraliçe’nin huzurunda ve Japonya’da Prens
Mikasa’nın himayesinde
konserler verdi.
New York Times eleştirmenlerinin “Sihirli Flüt” adını yakıştırdığı Kutluer, Zubin
Mehta, Sir Charles Mackerras, Peter Breiner, İngiliz
Royal Filarmoni Orkestrası,
Berlin Filarmoni, İskoç Oda
Orkestrası, Northern Sinfonia, Tokyo Senfoni Orkestrası, Litvanya Filarmoni,
European Union Oda Orkestrası, Virtuosi Di Praga,
Slovak Filarmoni Orkestrası, City of London Sinfonia,
St.Petersburg Akademik Filarmoni Orkestrası, Zagrep
Solistleri, Festival Strings
Lucerne gibi ünlü şef ve orkestralarla konserler verdi,
CD kayıtları yaptı.
Ian Anderson Kutluer
için “Şefika’s Tango” adlı
bir eser besteledi. Kutluer
Jethro Tull ile “Şefika’s Tango” eserini de seslendirdiği
konserler yaptı.
Jose Elizondo, Ilyas Mirzayev ve Rene Giessen Kutlu-

er için özel besteler yaptılar.
Claude Bolling ile Jean
Pierre Rampal’in anısına
konserler verdi.
Dünyada sağladığı popülarite ile müzik organizasyonları ve festivallerin
aranılan sanatçısı haline
gelen Şefika Kutluer’in dünya piyasasında bulunan 17
CD’si Pan Classical, Gallo International, Naxos ve
Sony Classical firmaları tarafından yayınlanmaktadır.
Kutluer Berlin Filarmoni Orkestrası ile 2, İngiliz Royal
Filarmoni Orkestrası ile bir
CD kaydı gerçekleştirmiştir.
Kutluer’in Portekiz’in Halk
müziği Fado’ları dünyada
ilk kez flütle kaydettiği CD
geçtiğimiz günlerde dünya
çapında yayınlanmıştır.
Sanatçının kompakt diskleri dünya çapında aranan
CD’ler arasındadır ve çok
parlak eleştiriler almaktadır.
Kutluer 2010 yılından itibaren her yıl, doğduğu kent
Ankara’da, “Doğu Batı ile
Buluşuyor” temalı “Uluslararası Şef ika Kutluer
Festivali”ni (www.sefikakutluerfest.com ) düzenlemektedir. 10. Festival 2019 Aralık ayında gerçekleşecektir.
Şefika Kutluer T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı İzmir
Devlet Senfoni Orkestrası
Solist sanatçısıdır. Avrupa Birliği Oda Orkestrası
Kutluer’i sürekli solisti olarak ilan etmiştir.

anlamına gelir.
Kullanım Ömrü Dolmuş Otomobil Lastiklerinin İşlenmesine İlişkin Gereklilikler Hakkında
Yönetmelik’e göre, belediye başkanları, vatandaşların kullanılmış lastiklerini bırakabilecekleri belirli
belediye alanlarını belirleyebilir. Belediye başkanlarının, belediyeye ait alanlarda atık lastiklerin atılabileceği yerleri kendileri belirledikleri halde atık lastik
toplama, saklama, taşıma, kullanma veya imha etme
faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlerle sözleşme imzalamalıdır. Lastik toplama noktalarının işletilmesi,
lastik geri dönüşüm tesisi sahiplerinin yükümlülüğü olarak düzenlenmemiştir. Onların işletilmesi için
gerek lastik geri dönüşüm tesisi sahipleri gerekse
yetkili olan herhangi bir kuruluş ile sözleşme imzalanabilir.
Eski otomobil lastikleri, onları toplayan kişilerin
yaptığı sözleşmeler doğrultusunda ülke genelinde
herhangi bir yetkili kuruluşa verilebilir.
Bakanlık ayrıca bütün ve kesilmiş lastiklerin depolanmasının yanı sıra atılmasının ve düzensiz olarak
imha edilmesinin veya başka bir şekilde kontrolsüz
imha edilmesinin tamamen yasak olduğunu hatırlattı. Oluşan düzensiz lastik depolama alanları için
yerel makamlar 300 ile10 000 leva arasında değişen
para cezasına çarptırılmaktadır.
Otomobil lastiklerini izin verilmeyen yerlere atan
vatandaşlara da ceza uygulanacak. Böyle durumlarda 300-1000 leva arasında değişen para cezası öngörülmektedir. Düzensiz lastik yakmak veya
başka bir şekilde lastik imha etmek için öngörülen
ceza miktarı ise 2000-5000 leva arasında değişiyor. İhlalin tekrarlanması halinde ceza miktarı ikiye
katlanacak.
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Başmüftü Dr. Hacı, Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi’ne katıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü,
14-15 Kasım 2019 tarihlerinde
düzenlenen Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.
Etkinlik, dünyadaki yaklaşık
70 farklı ülkeden 25'e yakın
dini toplulukların temsilcilerinin yanı sıra siyaset ve bilim
dünyasının ve çeşitli bağımsız
uluslararası kuruluşların yaklaşık 500 temsilcisini bir araya
getirdi.
Dünya D ini Lider ler i 2.
Bakü Zirvesi’ne Bulgaristan
Başmüftülüğü’nü temsilen Baş-

müftü Dr. Mustafa Hacı katıldı.
Dr. Hacı’ya Bakü ziyaretinde
Başmüftülük Genel Sekreteri
Celal Faik eşlik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Etnik İlişkiler, Çokkültürlülük
ve Din Dairesi Başkanı Prof.
Dr. Etibar Najafarov, zirvede
yaptığı konuşmada,” Dünya
Dini Liderleri Bakü Zirvesi gibi
bu tür uluslararası platformların
gerçekleştirilmesine duyulan
ihtiyaç hayati öneme sahiptir”
diye kaydetti. Prof. Dr. Etibar
Najafarov’un ifadesine göre
daha 2010 yılında yapılan Dün-

ya Dini Liderler 1. Bakü Zirvesi,
dünya çapında barış ve huzur
adına bu tür etkinliklere acil ihtiyaç duyulduğunu açıkça göstermiştir. Uluslararası zirvenin
amacı, farklı dinler arasındaki
diyaloga, aralarındaki işbirliğine katkıda bulunmak ve farklı
mezhepler arasında karşılıklı
güven ve anlayış için koşullar
yaratmaktır.
A zer bayc an’da düzenle nen Dünya Dini Lider le ri 2. Bakü Zirvesi’nin Bakü
Deklarasyonu'nun kabul edilmesi ile sona erdi.

Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Romanya’da Düzenlenen
Uluslararası Folklor Festivalinden Ödülle Döndü
Kırcaali Ömer Lütfi Türk
Kültür Derneği çatısı altında
faaliyet yürüten Kırcaali Türk
Folklor Ekibi, Romanya’nın
Karadeniz sahilinde bulunan Köstence şehrinde 1214 Kasım 2019 tarihlerinde
düzenlenen 1. Uluslararası
Dobruca-Balkanların Kapısı
Festivali’nden ödülle döndü.
Köstence Belediyesi ve Teodor T. Burada İl Kültür Merkezi tarafından düzenlenen
festivale Kuzey Makedonya,
Bulgaristan, Yunanistan ve
Romanya’dan folklor ekipleri
katıldı.
Kırcaali Türk Folklor Ekibi, üç halk dansı ve İlayda
Şevket’in söylediği bir şarkı
içeren 20 dakikalık bir program sundu. Folklor ekibinin

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

gösterileri, Köstence’deki en
büyük sinema salonunu hınca hınç dolduran izleyiciler
tarafından büyük alkış aldı.
Teodor T. Burada İl Kültür
Merkezi Müdürü Doina Voivozeanu, bizzat Kırcaali’den

katılımcıları muhteşem gösterilerden dolayı tebrik ederek, gelecek yıllarda düzenlenen festivallerde de onları
aralarında görmek istediklerini ifade etti.
Kırcaali Haber
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