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Bulgaristan'daki Soydaşlar 'Ana Dili Günü'nü kutladı
üzerindeki bazı sorunlar da
gündeme getirildi.
Kırcaali'den gelen ve bütün
çocukların Türkçe derslere girdiği Fotinovo köyü ortaokulunun Türkçe öğretmeni Zekiye
Hasan, "Maalesef bu sayı çok
yetersiz. Hatta Kırcaali'de bile
yetersiz ve istediğimiz noktada
değil. Eskilerden 25 bin civarında Türkçe okuyan öğrenci sayısı vardı. Şu an 5 bine ulaşmak
üzereyiz, hatta o kadar da yok.
Velilerde de sorun var. Böyle suni bir algılama var. Bizim
çocuklarımız Türkçeyi nasılsa
biliyor, Bulgarca memleketimizin diliyle, daha güzel entegre
oluruz diyorlar. Bu da art niyetlere dayanıyor. Hala devlet yönetiminden anlayış bulmuyoruz"
dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Türkler, başkent Sofya'da 'Uluslararası Anadili Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.
Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü'nün
(UNESCO) himayesinde düzenlenen 'Uluslararası Anadili
Günü' Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'nin yanı sıra soydaşların
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali,
Filibe, Ruscuk, Eğridere, Akkadınlar, Varna'da da kutlandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği
ile Sofya Kültürel Etkileşim Derneği ve Türk- Müslüman camiası temsilcilerinin düzenlediği
program yaklaşık 4 saat sürdü.
Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan
Tabakoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, Trakya Üniversitesi
'Geleceğim Sensiz' korosunun
konseri büyük beğeni topladı.
Sofya İşitme Engelli Çocuklar

Okulu, Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Merkezi Türk Folklor Grubu,
klarnetçi Sali Okka, Türk asıllı
ünlü pop yıldız Fiki Storaro (Fikret Tuncer) konserleri ve şiirleri
ilgi gördü.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, ana dilinin insan
üzerinde kişilik geliştirmede ve
öz kimliğin belirlemesindeki
rolüne değinerek, katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte
Bulgaristan'da ana dil eğitimi

21 Şubat Uluslararası Ana Dili
Günü dolayısıyla 21 Şubat 2020
Cuma akşamı Kırcaali Belediye
Kültür Merkezi salonunda düzenlenen kutlama konserinde
konuşan Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü
nedeniyle yapılan bu kutlama
programına katılmak benim için
şereftir. Ne yazık ki, bu gece
aramızda devlet makamlarının
hiçbir temsilcisini görmüyorum.
Onların da aramızda olması
için ne yapmalıyız? Cevap çok
basit: Ülkenin iktidarında yer almamız!" dedi. Karadayı, HÖH
temsilcilerinin 21 yıldan beri
Uluslararası Ana Dili Gününü
kutladıklarını ve şimdiye kadar
devlet kurumlarının hiçbir tem-

silcisinin bu önemli kutlamaya
katılmadığını vurguladı. HÖH
Genel Başkanı,”Demek ki onların burada olabilmeleri için
yürütme içinde yer almalıyız,
böylece sorunlarımızı çözebilir

ve vatanımızda çocuklarımız
için daha iyi bir gelecek inşa
edebiliriz. Peki bu nasıl olacak?
Gücümüzle, ülkenin sosyal ve
politik yaşamında onurlu bir
Devamı 2’de

Kırcaali’de Ana Dili Günü Kutlandı

Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik ise ana dilin çok
önemli olduğunu ifade ederek,
"Ana dili çok önemli bizim için
Bulgaristan'da. Çünkü kimliğimizi koruma açısından, benliğimizi koruma açısından dil önemli.
Eğer dil yoksa bir ırk yok olmaya
mahkumdur. Kızımız Zeynep 1,5
yaşında ikinci defa anadil programına katılıyor" diye konuştu.
Türkçe derslere katılan ve Büyükelçi Aylin Sekizkök'ün elinden takdir ödülü alan Sevil Yüksek Hasan (12) da, "Kızılağaç
belediyesinde ortaokul 6. sınıf
öğrencisiyim. Türkçemizi çok
seviyoruz ve biz Türkçemizin
okulda gramerini, edebiyatını
okuyoruz" dedi. AA

Kültür Bakanı Banov ve Büyükelçi
Sekizkök, gelecekte yapılacak
kültür projeleri ele aldı
Kültür Bakanı Boil Banov ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök, Kültür Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmede gelecekte
yapılması planlanan ortak projeleri ele aldı. Görüşmede Türkiye’nin
Sofya Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Esin Topçu da hazır bulundu.
Toplantıda Bakan Banov, Sofya ve Ankara'nın kültürel mirasın
korunması alanında geleneksel olarak iyi ortaklık ilişkileri kurduğunu vurgulayarak iyi komşuluk ilişkilerini
övdü.
Sekizkök, iki
ülkenin aktif
faaliyetlerinin
sonuçlarını
gördüğünü
ve geçen yıl
yasadışı yollardan elde
edilen eserlerin Türkiye’ye
iade edilmesi için teşekkür etti. Görüşmede İstanbul, Edirne, Köstendil ve Razgrad'da (Hazargrat) bulunan kültürel anıtların mevcut
durumu değerlendirildi. Bakan ve Büyükelçi, ortak kültürel mirasın
korunması ve restorasyonunun her iki taraf için de önemli bir görev
olduğu görüşü etrafında birleşti.
Büyükelçi Sekizkök, Bulgar sanatının tüm yönlerinden etkilendiğini ve bu alanda gelecekte ortak projelerin gerçekleştirilmesini
umduğunu belirtti. Bakan Banov, Bulgaristan'da tanıtılmak üzere
Türk sanatçılarının sergi açmasını desteklemeye hazır olduklarını
dile getirdi.
Kültür Bakanı, “Ortak sanat, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmenin
anahtarıdır” diye konuştu. Büyükelçi Sekizkök'ün talebine yanıt
olarak, Kültür Bakanlığı uzmanlarının gerekirse sergi mekanları
bulmaya yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi. KH
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Kırcaali’de Ana Dili Günü Kutlandı
1. sayfadan devam

yere sahip olalım, bizim
gücümüz birliğimiz ve
beraberliğimizdir” dedi.
Kırcaali iline bağlı Ardino (Eğridere), Kırcaali,
Kirkovo (Kızılağaç), Krumovgrad (Koşukavak),
Momçilgrad (Mestanlı),
Cebel (Şeyhcuma) ve
Çernooçene (Yenipazar) belediyeleri, 21 Şubat Uluslararası Ana Dili
Günü dolayısıyla Kırcaali
Belediye Kültür Evi salonunda kutlama programı
düzenlediler. Etkinlik,
çok dillilik ve kültürel
çeşitliliğin bir kutlaması
haline geldi.
Etkinlikte resmi konuklar arasında HÖH
Genel Başkanı Mustafa Karadayı’dan başka
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı ve Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, T. C. Filibe
Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Gülcan Ökçün,
HÖH Merkez Yürütme
Kurulu Üyesi Erdinç
Hayrulla, HÖH Kırcaali
İl Başkanı İzzet Şaban,
HÖH Kırcaali Milletvekilleri Adlen Şefket ve Erol
Mehmet ve HÖH Gençlik
Kolları Kırcaali İl Başkanı
Bayram Bayram yer aldı.

konuştu.
Şiir dinletileri, skeç,
dans ve müzik gösterilerinden oluşan programda Kırcaali iline bağlı tüm
yedi ilçeden amatör sa-

natçı ve gruplar yer aldı.
21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü Kutlama
Etkinliği, HÖH Kırcaali İl
Yönetim Kurulu tarafından düzenlendi.

Rusçuk’ta Uluslararası Ana
Dili Günü Kutlaması

Etkinliğe ayrıca Kırcaali
iline bağlı ilçe belediye
başkanları, HÖH’ün Kırcaali ilindeki tüm teşkilatlarının temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı ve Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis yaptığı selamlama konuşmasında
ana dilinin insanlığın somut ve somut olmayan
mirasını korumak için en
güçlü araçlardan biri olduğunu vurguladı.
Müh. Hasan Azis,” Bu
gece 21.kez 21 Şubat

Uluslararası Ana Dili Gününü birlikte kutluyoruz.
Her yıl 21 Şubat'ta burada olacağız ve bizim için
bu önemli günü kutlayacağız. Ana Dili Günü, anlayış, hoşgörü ve diyaloğa dayalı dayanışma için
bize ilham veriyor” diye
ifade etti.
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, hoşgörünün
başkenti Kırcaali'de bulunmaktan son derece
memnuniyet duyduğunu
belirtti. Ökçün, “Ana dili
insanın en büyük değe-

ridir ve kimliğinin korunmasına katkıda bulunur.
Bu kimliği korumak ve
nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” diye
kaydetti.
Milletvekili Erol Mehmet, kişinin köklerine
her zaman geri döndüğünü, onları unutmadığını belirtti. Milletvekili,”
Ana dilimizi korumamız
gerekiyor, çünkü kimliğimizi ana dilimizde en iyi
ifade ediyoruz. Ana dili
atalarımızdan bize yadigar kalmıştır ve onu korumak zorundayız” diye

Rusçuk şehrinde geçen hafta cumartesi günü,
21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla “Ana Dilinde Konuşma” başlığıyla düzenlenen
kutlama konserine konuk olarak katılan Rusçuk
Vali Yardımcısı Valentin Kolev, yaptığı konuşmada şunları söyledi: ”Burada sizinle beraber olmak
benim için büyük bir zevktir. Hep böyle barış, hoşgörü ve saygı içerisinde yaşamaya devam edelim.
Bugünkü Ana Dili Günü kutlaması, her gün her
şeyde nasıl birlikte olabileceğimize bir örnektir. Bu
salonda devlet ve yerel yönetimin, milletvekillerin
ve siyasi partilerin temsilcilerinin hazır bulunması,
hepimizin aynı şeyi istediğini, ortak kültürümüzü,
değerlerimizi, şarkılarımızı, danslarımızı ve dilimizi
koruyup gelecek nesillere aktarmak ve böylece
hep birlikte herkesin iyiliği için ileriye devam etmek
isteğimizin bir işareti ve teminatıdır. Hepinize sağlık ve neşe dolu Ana Dili Günü kutlaması dilerim!”.
Kutlama programı son derece renkli ve zengindi.

Necmi Ali, çocuklara: Dünyanın neresine giderseniz
gidin, ana dilinizle her zaman Cebel'e döneceksiniz
Cebel (Şeyhcuma)
Belediye Başkanı Necmi Ali, 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü
dolayısıyla yayınladığı
tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cebel
çocukları, güçlü ve anlamlı olmak için ana dilinizi okuyun. Ve hayat
yıllar sonra sizi nereye
götürürse götürsün,
her zaman ana dilinizle
memleketinizi kalbinizde taşıyacaksınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ana dilinizle
her zaman Cebel'e döneceksiniz.
Bugün dünyada 6
000'den fazla dil konuşuluyor, bunların %
96'sı küçük bir grup insan tarafından kullanılıyor. Dünyanın toplam
nüfusunun yaklaşık %
4'ü, 2 500'ü kaybolma
tehlikesi altında bulunuyor, 33'ü Avrupa’da
konuşulan dillerdir”.
Cebel Hristo Smirnenski Halk Kültür Evi
salonunda düzenlenen

21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü Kutlama
Etkinliği programında
yer alan onlarca çocuğun gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.
Belediye yönet imi
programda hazır bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ergin
Hüseyin, yaptığı selamlama konuşmasında programda sahne
alan öğrencileri Bele-

diye Başkanı Necmi Ali
adına tebrik etti. Necmi
Ali’nin sağlık sorunları nedeniyle programa
katılamadığı anlaşıldı.
Ergin Hüseyin,” Ana
dili, eğer olmazsa değerlerimizi artıramayacağımız bir değerdir.
Ana dili konusuna dikkat çekmeden hoşgörü,
kimlik ve çeşitlilik hakkında konuşmanın bir
anlamı yoktur.

21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü’nün
kutlanması sadec e
bir kutlama değil, aynı
zamanda etnik toplulukların ana dillerini
geliştirebilmeleri ve
zenginleştirebilmeleri
için gereken koşulları
sağlamak zorunda olan
yönetim organlarına ve
kurumlarından bunu talep etmemiz için bir vesilesidir” diye kaydetti.

Programın başında Bulgaristan Milli Marşı çalındı
ve Bulgarca “Ana Dilim” şiiri seslendirildi. Birçok
müzik yarışmalarında birinci olan Petya Georgieva, “Bir Bulgar Gülü “ şarkısını söyledi. Programda
Türk, Ermeni, Yahudi, Tatar ve Rus kültürlerine ait
birçok şarkı ve dans gösterileri yapıldı.
Etkinlik, Rusçık merkezli Güneş Türkiye ile Kültürel İlişkiler Derneği, Rusya Kulübü, Kırmızı Gül
Kulübü, Bulgaristan Yahudileri Örgütü Şalom,
Asabay Kırım Tatar Derneği, Rusçuk Güneş 2012
Halk Kültür Evi ve il merkezine bağlı İvanovo ilçesinin Meçka köyünde bulunan Otets Paisiy 1927
Halk Kültür Evi tarafından organize edildi.
Etkinliğe katılan resmi konuklar arasında milletvekili Dr. Andrian Raykov, Rusçuk Belediye Başkan Yardımcısı Magdalina İlieva, Belediye Meclis
üyeleri Rositsa Georgieva ve Bedros Pehlivanyan,
T.C. Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Rusya
Federasyonu Rusçuk Başkonsolosluğu Üçüncü
Sekreteri Lübov Ageeva ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH ) Rusçuk İl Başkanı Daud İbram
yer aldı.
Uluslararası Ana Dili Günü, 17 Kasım 1999'da
UNESCO Genel Konferansı tarafından ilan edildi
ve 2000'den beri çok dilliliği ve kültürel çeşitliliği teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanmaktadır.
UNESCO'ya göre, ana dilini tanıtmak ve yaymak
için yapılan her girişim sadece dilsel çeşitliliğin
bir parçası değil, aynı zamanda dünyadaki dil ve
kültür gelenekleri hakkında farkındalığı arttırmak
ve anlayış, hoşgörü ve diyaloğa dayalı dayanışma
ilhamı vermek için bir araçtır.
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Müh. Şaban Bursa’da: Hep birlikte
olalım, çünkü doğru yol budur!
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram’ın başkanlığında
bir heyet, Bursa’da düzenlenen 21.Eğridereliler Buluşma Gecesi’ne
katıldı. Ziyaret, Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti
üzere gerçekleştirildi.
Podyum
Davet
Salonu’nda yapılan geleneksel buluşma gecesinde 700’ü aşkın Eğridereliler bir araya toplandı. Gecede Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
milletvekilleri Prof. Dr.
Yüksel Özkan ve Atilla
Ödünç, Ardino’nun kardeş Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Türkiye
Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır,
Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojinov,
Bulgaristan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’nun
Bursa Şubesine bağlı
görev yapan Ticaret Müşaviri Aleksandır Aleksandrov, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk,

uzun ömürlü olması için
Bursa'daki genç kuşağın memleketlerini ve
ebeveynlerinin vatanını
daha sık ziyaret etmesini
sağlayalım. Hep birlikte
ve birlik içinde olalım,
çünkü doğru yol budur!”
diye kaydetti.
Belediye Başkanı, Ardino Belediyesi’nin bu yıl
Ardino’nun kasaba olarak ilan edilmesinin 60.
yıldönümünü zengin bir
kültür programı ile kutlayacağını duyurdu ve
tüm katılımcıları Ardino
Günü’nü birlikte kutlamak
için memleketlerine davet
etti.
Bursa merkezli Mestanlı
Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Hasan Öztürk hazır bulundu.
21. Eğridereliler Buluşma Gecesi programı, Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Aydın Yılmaz’ın yaptığı
açılış konuşması ile başladı. Yılmaz, 1998 yılında Şubat ayında Ardino
bölgesinden Bursa’ya
göç eden bir grup kişinin
hemşeriler buluşması
düzenlemeye karar ver-

diklerini ve bu girişimin
bugüne kadar süren bir
geleneğe dönüştüğünü
hatırlattı. Dernek Başkanı,” İlk kez Bursa'daki
Eğridereliler arasındaki
gençlerin buluşma gecesine son derece ilgi gösterdiklerini görüyorum.
Bu beni çok mutlu ediyor.
Gençler geleceğimizin
teminatıdır” diye kaydetti. Yılmaz, geleneği korumak ve bu ilişkileri daha
da geliştirmek için her yıl
şubat ayında bir araya
geleceklerini söyledi.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban da
selamlama konuşması
yaptı. Bursa’daki Eğriderelilere en içten selamlarını sunan Müh. Şaban,
belediye meclis üyeleri,
köy muhtarları, işadamlarından oluşan 45 kişilik
bir heyetle birlikte geceye
katıldıklarını belirtti. Belediye Başkanı,” Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Aydın
Yılmaz’ın da dediği gibi
gençler bizim geleceğimizdir. İlişkilerimizin

şarkı ve ataların miras
bıraktığı folklor zenginliği ile ilçede farklı kültürler arasında hoşgörü ve
karşılıklı saygının teşvik
edilmesini temenni etti.
Krumovgrad Vasil Levski Lisesi, ODK Kişisel
Gelişim Destek Merkezi
öğrencileri, ilçeye bağlı
Luliçka (Kazıköy), Podrumçe (Değirmenviran),
Gorna Kula (Madanlı),

Strancevo
( M a h m u t l u)
köyler indeki
okulların öğrenc iler i ve
Zvınarka (Yunusköy) Köyü
Kozino (Hocaköy) Mahallesindeki ilkokul
öğrencileri,
ana dilleri ve
okullarda eğitim gördükleri
dillerde şiir ve
şarkılar söyledi. Çocuklar
kendi kültürlerini yansıtan geleneksel renkli
kıyafetleri ve hızlı ritimli
danslarla atalarının folklorunu canlandırdı.
Etkinlik, Krumovgrad
Türk Kültür ve Sanat
Derneği Demet Kadın
Korosunun seslendirdiği
ilçede farklı kültürlere ait
türkülerle sona erdi.
Kırcaali Haber

Kutlama, bir zamanlar Ardino'da yaşamış
yüzlerce insanın ve çocuklarının Rodop kasabasına geri dönmesinin
beklendiği ağustos ayında gerçekleşecek. Müh.
Şaban, konuşmasının sonunda Bursa'daki Eğridereli başarılı iş insanlarını
yardım elini uzatmaya ve
memleketlerine turizm,
tarım, sanayi ve eğitim
alanlarında yatırım yapmaya çağırdı.
21. Eğridereliler Buluşma Gecesi dolayısıyla
Ardino ilçesini simgeleyen Şeytan Köprüsü
şeklinde dev bir pasta
kesildi.

Emil Kirkov HÖH Gençlik Kolları
Kirkovo İlçe Başkanı seçildi

Kirkovo’da (Kızılağaç) gerçekleştirilen Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Kirkovo İlçe
Teşkilatı 8.Olağan Konferansı’nda Gorno Kirkovo
köyünden Emil Kirkov ilçe başkanı seçildi.
Emil Kirkov, 8 Mart 1988 tarihinde Kırcaali’de
dünyaya geldi. İkinci dönem HÖH’ten Belediye
Meclis Üyesidir. Plovdiv (Filibe) Tarımsal İşletme
ve Bölgelerin Gelişimi Yüksek Okulu’nda Finans
Lisans Programı’nı ve Muhasebe ve Denetim Yük-

Krumovgrad’da Uluslararası
Ana Dili Günü Kutlandı
21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü, dünyada
dilsel ve kültürel çeşitliliği korumaya adanmış bir
gündür. 2000 yılından bu
yana Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü’nün (UNESCO)
aldığı karar üzerine kutlanan 20 yıllık bir geçmişe sahip olan bu gün,
Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesinin kültür
sanat takviminde geleneksel olarak kutlanan
bir gün olarak yerini aldı.
20 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü arifesinde Krumovgrad Belediye
Çocuk Kompleksi (ODK)
Kişisel Gelişim Destek
Merkezinde düzenlenen kutlama konseri,
farklı yaş gruplarından
insanları, farklı kültürlerin temsilcilerini renkli
bir buket gibi bir araya
topladı. Bu çeşitlilik bir
kez daha Ana Dili Günü

Etkinliğinin hiçbir şekilde
insanları karşı karşıya
getirmeyip, tam tersine
Krumovgrad ilçesi sakinlerini birleştirdiğini gösterdi. Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, etkinliğe katılan konukları ve
katılımcıları selamlama
konuşmasında canigönülden sağlık, neşe ve
ana dili öğreniminde başarılar ve hep birlikte şiir,

sek Lisans Programı’nı bitirdi. Evli ve bir çocuk
babasıdır.
Kirkov, HÖH Gençlik Kolları Kirkovo İlçe Başkanı
seçildikten sonra şunları söyledi:” HÖH Gençlik
Kolları Kirkovo İlçe Başkanı olarak güveninizi boşa
çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz. Desteğiniz
için teşekkürler!”.
Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları
Kirkovo İlçe Teşkilatı 8.Olağan Konferansı’na katılması gereken 65 delegeden 64’ü katıldı ve parti
tüzüğüne göre konferans meşru idi. Konferansta dört mikrobölgeyi temsilen 13 kişiden oluşan
Gençlik Kolları Kirkovo İlçe Yönetim Kurulu ve
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilatı 8.Olağan
Konferansı’na katılacak 19 delege seçildi.
Konferansa katılan konuklar arasında HÖH Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet Şaban, HÖH Gençlik
Kolları Kırcaali İl Başkanı Bayram Bayram, HÖH
Kirkovo İlçe Başkanı Dr. Ercan Fırıncı, Kirkovo
Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Belediye
Başkan Yardımcıları Valentina Dimitrova ve Tasim Hacıveysal yer aldı. Ayrıca Kirkovo Belediye
Meclis Başkanı Müh. Sali Ramadan, HÖH Kirkovo
Kadın Kolları Başkanı ve Kirkovo Belediye Meclis
Üyesi Zekiye Hasan ve Belediye Genel Sekreteri
Riza Mestan da hazır bulundu. KH
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Yerel Meclis, Kırcaali Belediyesi Kültür
Sanat Etkinlikleri Takvimi kabul etti
Kırcaali Belediye Meclis
oturumunda 11 çekimser
oya karşı 29 oyla 2019 Yılı
Kırcaali Belediyesi Kültür
Sanat Etkinlikleri Takvimi
etkinliklerini gerçekleştirme raporunun onaylanmasının ardından, 2020
Yılı Kırcaali Belediyesi
Kültür Sanat Etkinlikleri
Takvimi kabul edildi. Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve yerel mecliste
yer alan muhalefet parti
temsilcileri arasında Kültür Evi olarak bilinen Belediye Kültür ve Gençlik
Merkezi’nin kadrolarının
46,5’tan 31,5’e azaltılmasına ilişkin öneri konusunda sert bir tartışma
yaşandı. Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis
Grubu Başkanı Grozdan
Kolev, Belediye Kültür ve
Gençlik Merkezi’nin çatısı altında faaliyet gösteren üflemeli çalgılar
orkestrasında yer alan
müzisyen kadrosunda
azaltma yapılmaması için
imza toplandığını bildirdi.
Belediye Başkanı, imza
kampanyasını destekleyen İnisyatif Komitesinin
Kırcaali Valisi’nden başka Belediye Başkanı ile
de görüşmesi konusunda

lerini reddetti. Belediye
Başkanı,” Üflemeli çalgılar orkestrası olmadan da
Kırcaali’de Bulgaristan
Milli Marşı çalacak” dedi.
Kültür Evinin yürüttüğü
tüm faaliyetlerin korunacağını belirten Müh. Azis,
ancak kamu yararı adına
kültür kurumunun tüm faaliyetlerinin daha etkili bir
şekilde organize edilmesi
gerektiğinin altını çizdi.

ısrarcı olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı, Vali’nin
yerel vergi ve harçların
yükseltilmesine ilişkin
Meclis kararına itiraz etmesinden dolayı Kırcaali Belediyesi’nin 2020
yılı bütçesinde dengeyi
bozacak şekilde vergi
kaleminde 5 milyon leva
gelirin eksik olacağını ifade etti. Müh. Azis,”Bu tür
komiteler, insanları birbirine düşürmek için değil
de vatandaşların yararına
kurulmuyor mu?” diye retorik bir soru sordu.

Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Meclis Grubu Başkanı Milko Bagdasarov, merkezin çatısı
altında faaliyet gösteren
çocuklara yönelik çeşitli
sanat okullarının hiç bir
şekilde kapatılmayacağını belediyenin taahhüt etmesini istedi. Demokratik
Bulgaristan Birliği Meclis
Üyesi Radoslav Milev,
Belediye yönetimi kadrolarının da azaltılması gerektiğini söyledi.
Belediye Başkanı, üflemeli çalgılar orkestrasının

yıl içerisinde yapılan resmi kutlama programlarına
5 kez katılım sağladığını
ve belediyeye 84 000 levaya mal olduğunu anımsattı. Müh. Azis,”Üflemeli
çalgılar orkestrası üyelerinin uzun yıllar birlikte çalışmamızdan dolayı bana
teşekkür etmelerini bekliyorum” diye ifade etti.
Bulgaristan Milli Marşının Kırcaali’de çalmayacağı yönündeki bir ifade
üzerine Müh. Azis, bazılarının diğerlerinden daha
vatansever olduğu telkin-

Belediye Başkanı, üflemeli çalgılar orkestrasında yer alan 12 müzisyen
kadrosundan başka 2 idari ve 1 yardımcı personel
(şoför) kadrosunda azaltma yapılacağını açıkladı.
Kültür Sanat Etkinlikleri
Takvimi’nden sonra Meclis toplantısında 2020 Yılı
Belediye Spor Geliştirme
Programı ve Spor Etkinlikleri Takvimi kabul edildi.

Tüketici Koruma Komisyonu
araştırmasına göre, gıda
ürünlerinde çifte standart yok

"Bulgaristan'da Haksız Ticari Uygulamaların Tespiti
İçin Kompleks Önlemler” isimli projenin sonuçlarına
ilişkin basın toplantısında konuşan Meclis Tüketici
Koruma Komisyonu (KZP) Başkanı Dimitır Margaritov,” İlk en önemli sonuç, yiyecek ve içecek güvenliği
açısından, Bulgaristan pazarında ve Avrupa Birliği'nin
geri kalanında satılan yiyecek ve içeceklerin uygulanan
standartlara göre güvenli olduğundan şüphe duyulmaması gerektiğidir. Aynı derecede önemli ikinci sonuç,
"çifte standart" kavramının, eğer böyle bir şeyden bahsedebilirsek, aniden biraz farklı bir anlam kazandığını
görürüz. En azından Doğu-Batı ekseninde böyle bir
şeyin olmadığı ortaya çıkıyor” diye kaydetti.
Yunanistan, Portekiz, Macaristan, İspanya, Almanya ülkelerinden satın alınan ve Bulgaristan’da ticaret

Filibe’de 21 Şubat Dünya
Ana Dili Günü Kutlandı
Filibe kenti üçüncü yıl
21 Şubat Dünya Ana Dili
Günü kutlamalarına katıldı. Filibe Büyükşehir
Belediyesi Kültür Sanat
Etkinlikleri Takvimi’nde
yer alan etkinlik, TürkBulgar Edebiyat Kulübü
tarafından Filibe Konsoloslar Kulübü’nün desteğiyle organize edildi.
Kentte yaşayan değişik etnik grupların kendi
dillerinde ninniler söylemesi, geleneksel danslar sergilemesi ve ilk
Bulgar ve Slav alfabesi
Glagolitsa hakkında film
gösterimi, onlarca konuğun katıldığı programda yapılan sürprizlerin
sadece bir parçasıydı.
Dobrin Petkov Müzik
ve Dans Sanatları Okulu konser salonunda
düzenlenen etkinliğin
katılımcıları için 2019
yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti ilan edilen
Filibe’deki dil çeşitliliğini
yakından görmek etkileyiciydi.

Programda yer alan
katılımcılar, Bulgarca,
Türkçe, İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, Rusça, Ermenice, İtalyanca vb. dillerde
konuştu.
Salonda Moğolca
ve Azerice sözler bile
işitildi. Birçok Filibe
okulu, lise ve üniversiteden çocukların ve
gençlerin dil becerileri

bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüride Filibe
Üniversitesi’nde öğretim
görevlisi Prof. Dr. Hristina Tonçeva, Filibe’deki
Müzik ve Dans Sanatları Akademisi’nin yeni
rektörü Prof. Dr. Toni
Şekercieva-Novak ve Filibe Konsoloslar Kulübü
Başkan Yardımcısı Dr.
Maria Çolakova yer aldı.
Pr o g r a m d a s a h n e

alan çocuk ve gençlere
teşekkür belgesi ve 21
Şubat Dünya Ana Dili
Günü için özel olarak
hazırlanan plaketler sunuldu.
Filibe Konsoloslar Birliği Başkanı ve
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, tüm katılımcılara
teşekkür etti.
Kırcaali Haber

mekanlarında satılan benzeri yiyecek ve içeceklerin
testleri ve içeriklerini inceleme sonuçlarnın karşılaştırmalı analiz raporu tanıtıldı.
Çalışma kapsamında 11 ürün test edilmiştir. Bunlardan ikisinin (konserve bezelye ve mısır) göstergeleri
önemli bir farklılık gösterir. Diğer 4 ürün (tereyağı, çikolata, çikolatalı şeker, ton balığı) kalite açısından asgari
ve önemsiz farklılıklara sahiptir. 5 üründe (zeytinyağı,
spagetti ve üç çeşit alkol) istatistiksel olarak kanıtlanabilir bir farklılık yoktur.
Testler, KZP, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı
(BABH), Ekonomi Bakanlığı ve bilimsel kuruluşlarda
görevli uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu tarafından gerçekleştirildi.
KZP Başkanı Margaritov, mevzuatta “önemli fark”
kavramının tanımının yer alması, ne olduğunun açıklaması ve gerekirse ürün grubu bakımından sınırların
belirlenmesi gerektiği görüşünü ifade etti.
Margaritov,”Böyle bir şeyin olması kesinlikle haksız
ticari uygulama olarak kabul edilmeli ve bunu yapan
birine ceza uygulanmalıdır. O, farklı pazarlarda sattığı
ürünlerde bu kadar önemli farklılıklar olduğunu bildiği
halde arzu ederse onları koruyabilir, çünkü başka argümanlar var. Örneğin, aynı zamanda oldukça öznel
bir kategori olan tat tercihi, o bunu ambalaj üzerinde
işaretlemeli, ürünün başka bir markasını kaydettirmeli
veya bir çeşidi olarak pazara sunmalı, ancak tüketici
açısından ürünün tam olarak ne olduğunu netleştirmelidir” diye izah etti. KH
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Çernooçene İlçesinde Öğrenciler 21 Şubat
Uluslararası Ana Dili Günü’nü Kutladı
Çernooçene (Yenipazar) ilçesinde çocuklar,
21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü’nü kutladı. Komuniga (Kuşallar)
köyünde düzenlenen
kutlama programında
Vasil Levski İlköğretim
Okulu’nda farklı sınıflarda okuyan öğrenciler yer
aldı.
Öğrenci ve velileri, etkinliğin yapıldığı köydeki
Nikola Vaptsarov Halk
Kültür Evi salonunu hınca
hınç doldurdu. Etkinliğe
katılan konuklar arasında Çernooçene Belediye
Başkan Yardımcısı Selami Mustafa, yerel kurumların temsilcileri, veliler ve
başka davetliler yer aldı.
Nikola Vaptsarov Halk
Kültür Evi Derneği Başkanı Fatmegül İsmail, ço-

Türkçe şiir sunumuyla
izleyicilere keyifli anlar
yaşattı.
Nikola Vaptsarov Halk
Kültür Evi Derneği Başkanı Fatmegül İsmail, ”Böylece çocukları dayanışma
yolunu kendileri bulmaya,
anlayış ve hoşgörüye dayalı bir diyalog yürütmeye
teşvik etmekteyiz” diyor.

21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü, dünyadaki dilsel ve kültürel çeşitliliğin korunmasına adanmıştır. 2000 yılından bu
yana yapılan Uluslararası
Ana Dili Günü kutlamalarında her yıl bir başka
önemli konuya vurgu yapılmaktadır.
İsmet İSMAİL

Kırcaali’de çiftçilere
bilgilendirme toplantısı
cukların 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü
Kutlama Etkinliğine büyük ilgi gösterdiklerini
kaydetti. Bu ilköğretim
okulunda tüm çocukların

Ana Dili Türkçe dersini
okudukları anlaşıldı.
21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü, Çernooçene ilçesindeki diğer
okullarda ve anaokulla-

rında da kutlandı.
Programda sahne alan
yetenekli öğrenciler, seslendirdikleri yerli Rodop
türküleri, oynadıkları çeşitli skeçler ve yaptıkları

Ardino’da (Eğridere) bu
yıl da 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla kutlama programı
düzenlendi. Belediye
Meclis salonunda düzenlenen müzik ve şiir dinletisinden oluşan program,
Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban’ın himayesinde gerçekleşti.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban, yaptığı selamlama konuşmasında, “
Ana dili, insan kimliğinin
en önemli dayanaklarından biridir. Kimliğin din,
dil ve kültür olmak üzere
üç tane dayanağı vardır.
Ana dili herkesin öğrenmesi ve bilmesi gereken
en önemli şeydir” diye
kaydetti. Belediye Başkanı, tüm ebeveynleri ve
çocukları Bulgaristan’ın
yasal çerçevesinin okullarda ana dili öğrenimi konusunda sağladığı küçük
imkandan yararlanmaya

riyle ana dilleri hakkındaki bilgilerini sadece bir
telaffuz olarak değil, aynı

tür Evi’nin çatısı altındaki
Damla Yordanova’nın yönetmenliğindeki Slavey-

memnuniyet duyduğunu ifade etti. Müh. Şaban, programda yer alan

çağırdı.
Ardinolu çocuklar, seslendirdikleri birçok şiir,
şarkı ve dans gösterile-

duygusal “Gesi Bağları”
türküsü ile başladı. Ardino
Rodopska İskra (Rodop
Kıvılcımı) 1921 Halk Kül-

Ardino’da Uluslararası Ana Dili Günü Kutlandı

zamanda dilin gramer
özellikleri açısından da
sergilediler.
Program, Nesrin
Hasan’ın seslendirdiği

çe Çocuk Vokal Grubu,
zengin repertuarında yer
alan popüler Türkçe şarkılar olan "Nayino", "Arkadaşım Eşek" ve "Hayat
Bayram Olsa" şarkılarını
seslendirdi ve katılımcılardan büyük alkış aldı.
Ardino Vasil Levski Lisesi ve Belediye Çocuk
Kompleksi’nin (ODK)
Kişisel Gelişim Destek
Merkezi öğrencileri, Mesut Hayrulov ve Aybeniz
Salieva’nın yönetiminde
hazırladıkları ana dili ile
ilgili şiirler seslendirdiler.
Programın sonunda Belediye Başkanı Müh. Şaban, programda yer alan
çocukları ve öğretmelerini tebrik ederek güzel
ve ilgi çekici bir program
hazırlamalarından dolayı

çocuklara şair Rasim
İsmailov-Bilazeroğlu’nun
şiirlerini içeren “Öğretmen Rasim” başlığını taşıyan şiir kitabını hediye
etti.
Uluslararası Ana Dili
Günü 21 Şubat'ta çok sayıda ülkede kutlanmaktadır. 1999 yılında Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO)
tarafından alınan karar
üzerine 21 Şubat tarihi
2002 yılında Birleşmiş
Milletler tarafından Uluslararası Anadil Günü ilan
edilmiştir. Girişimin amacı, ana dilini öğrenmenin
ve kullanmanın önemini
göstermenin yanı sıra
çokdilliliği ve kültürel çeşitliliği teşvik etmektir.
Güner ŞÜKRÜ

Tarım, Gıda ve Orman Bakan Yardımcısı Doç. Dr.
Yanko İvanov, Kırcaali’de çiftçilere yönelik doğrudan
gelir desteği ödemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Arpezos Otel Kompleksi konferans salonunda düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Doç. Dr. İvanov,”
2014-2018 döneminde Kırcaali bölgesinde yetiştirilen
tavuk sayısı % 50 arttı” diye kaydetti. Yetiştirilen keçi
ve arı ailelerinin de sırasıyla yaklaşık % 12 ve % 6
oranında arttığını belirten Bakan Yardımcısı, “Bölgede yumurta üretimi iki kat, bal üretimi % 5 oranında
arttı” dedi. Onun ifadesine göre, Kırcaali ilinde ülkede

yetiştirilen toplam koyun sayısının % 6'sı yetiştirilmektedir ve onların sayısı 2018'de yıllık bazda % 2, üretilen
koyun sütü ise % 5 artış gösterdi.
2018 yılında ülkede yetiştirilen tüm iribaş hayvanların yaklaşık %10'u, Filibe bölgesinden sonra ikinci
sırada yer alan Kırcaali bölgesinde yetiştirilmektedir.
Bakan Yardımcısı, 2018'de doğrudan destek programları kapsamında 2014'e kıyasla % 43 daha fazla sığırın
yetiştirildiğinin bildirildiğini vurguladı.
Onun ifadesine göre, tarım il ekonomisinin ana sektörlerinden biridir. Doç. Dr. İvanov,” Burada yaratılan
brüt katma değer, 2014 yılına göre % 3,1 artarak bölgedeki tüm endüstriler için toplamın yaklaşık % 13'ünü
oluşturuyor. Şimdiye kadar bölgedeki çiftçiler mevcut
programlama döneminde 362,8 milyon levalık mali
destek almıştır ve bu da tarım sektörüne tahsis edilen
toplam kamu kaynağının yaklaşık % 2,4'ünü oluşturuyor” diye kaydetti.
Bakan Yardımcısı, sebzelerin ve çok yıllık bitkilerin
ilçede işlenen arazilerin, 2019 yılı itibariyle sırasıyla
yaklaşık% 47 ve % 28 oranı ile en büyük payını oluşturduğunu belirtti. Doç. Dr. İvanov,” 2014-2019 döneminde ilçede sebze alanları üç kattan fazla artmıştır,
çok yıllık bitki ekili alanlar ise yaklaşık iki buçuk kat artmıştır. Yağlı tohumlu bitki ekili alanlar da önemli ölçüde
artmıştır. Dönüm başına tarım desteği programı kapsamında erik ekili alanlar dört kat, ceviz ekili alanlar iki
kattan fazla, kiraz ekili alanlar yüzde 33 oranında ve
ayciçeği ekili alanlar yüzde 36 oranında fazla bildirildi.
Bildirilen biber ekili alanlar yüzde 3 oranında fazladır
ve bu da ülkede yetiştirilen toplam biberlerin yüzde
7’sinden fazlasını oluşturuyor” diye sözlerine ekledi.
Toplam 180’den fazla çiftçinin katıldığı toplantıda bakanlık uzmanları, Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı ile ilgili yenilikleri açıkladılar. Mevcut dönemde bu
programın yatırım tedbirleri kapsamında Kırcaali iline
yönelik yaklaşık 61 milyon leva ve telafi edici tedbirler
kapsamında yaklaşık 34 milyon leva kaynak sağlanmıştır. KH
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Bakan Goranov iş dünyası ile yeni yazarkasa
yazılımı uygulamasına geçişi konuştu
Maliye Bakanı Vladislav
Goranov, Bakanlar Kurulu binasında iş dünyasının temsilcileriyle toplantı
gerçekleştirdi. Bakanın
girişimiyle düzenlenen
toplantının nedeni, iş dünyasının temsilcileri arasında tartışmaya neden olan
yeni yazarkasa yazılımı
uygulamasına geçiş zorunluluğu getiren yönetmeliğin ertelenmesidir.
Bakan, söz konusu
yönetmeliğin amacının
kayıt dışı ekonominin ortaya çıkması ve gelir gizlenmesini önlemek için bir
hesap verebilirlik modeli
oluşturulması olduğunu
kaydetti.
Goranov, toplantının
başında amacın 6 aylık
erteleme süresinde tüm
belirsizlikleri gidermek
olduğunu açıkladı. Ancak
tüm katılımcıların hükümetin kayıt dışı ekonomiyi
ortaya çıkarma çabalarını
destekleyip desteklemediklerini sordu.
Goranov,” Bugün ilkeleri
özetlemek istiyorum. Eğer
bu konuda destek almazsak, gelir idaresinin işlevinin ne olduğu ve kayıt dışı

ekonomi sorununun kökeninin nerede olduğu konusunda ortak bir anlayış
oluşturmalıyız. Hepimizin
amaçladığı şeyin - daha
adial bir ekonomik ortam
ve ekonomik operatörlere
eşit muamele etmek. İlkeleri etrafında birleşirsek
devam etmemiz daha kolay olacak. Kamuoyunda
duyulan soruların büyük
bir kısmının yanlış anla-

şılmadan kaynaklandığını
düşünüyorum. Yönetmeliğe karşı özel bir direniş
de var. Bazıları endişe
duyuyor ve bu yönetmeliği
yanlış iş yapma modelini
gizlemek için kullanıyorlar, bu yüzden protesto
ediyorlar” dedi.
M illi Gelirler Ajansı
(NAP) Başkanı Galya Dimitrova, binlerce işletmenin halihazırda 18 sayılı

yönetmeliğin yeni gerekliliklerine göre çalıştığını
söyledi. Dimitrova, “Şu
anda yaklaşık 900 satış yönetimi yazılımının
NAP’a kayıtlı olduğunu
ve 130’unun da kayıt aşamasında olduğunu belirtti.
Bulgaristan Restoranlar
Birliği Başkanı Richard
Alibegov, yönetmeliğin
ilkelerini desteklediklerini
söyledi. Ancak yiyecek

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde elektronik
oy kullanma makinesi ile oy kullanılacak
Başbakan Boyko Borisov, elektronik oy kullanma makinesi alımı için
kaynak sağlanacağını ve
önümüzdeki yıl yapılacak
seçimlerde sadece elektronik oy kullanma makinesi ile veya oy pusulası ile
de oy kullanılıp kullanmayacağına Meclisin karar
vereceğini bildirdi.
Hükümetin olağan oturumunun başında konuşan
Başbakan,”Elektronik oy
kullanma makinesi ile oy
kullanmanın uygulanması için kaynak sağlıyoruz,
ancak bunun bir şeyi çözeceğinden emin değilim.
Bu uzun zamandır konuşulan bir şey ve hükümetin bunu istemediğine
dair şüphe oluşmasını
istemiyorum. Çok para
harcayacağız, bununla
bir şeyin çözüleceğine
ikna olmadım. Bu işle Tomislav Donçev’i ve Merkez Seçim Komisyonu’nu
(MSK) görevlendiriyorum”
diye açıkladı.
Borisov,” On milyonlarca
leva harcayalım ve sonuçların nasıl olacağını görelim. Meclis, hem elektronik oy kullanma makinesi
hem pusula ile oy kullanılıp kullanılmayacağına

karar vermelidir. 13 000
elektronik oy kullanma
makinesinden söz ediyoruz” dedi.
Başbakan Yardımcısı
Tomislav Donçev,” İki paralel oy kullanma siste-

mini uygulamamız bence
saçmalık, bu seçimleri
son derece pahalılaştıracak” diye yorum yaptı.
Donçev,”Bu yönde çalışmalara başlandı. Her bir
seçim sandığında elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanılacak.
Makinelerin arızalanması
durumunda yedek olarak
kullanıma hazır halde bulunacak olanlar dahi en

az 15 000 makine olması
lazım. Mevzuatın yeniden
gözden geçirilmesi gerekir” dedi.
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, birçok kez elektronik oy kullanma makinesi

ile oy kullanmanın uygulanmasında ısrar etti. Hükümeti elektronik oy kullanma makinesi alımı için
kaynak sağlamadığından
dolayı eleştirdi.
Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) Parlamento su seçimlerinde ilk kez
Bulgaristan’da 3000 seçmen sandığında elektronik oy kullanma makinesi
ile oy kullanma sistemi

uygulandı. MSK , se çimlerden sonra yaptığı
açıklamada elektronik oy
kullanma makinesi ile oy
kullanmanın makul olmayan bir şekilde pahalı ve
verimsiz olduğunu belirtti. Bu sandıklarda
oy kullanan seçmenlerin sadece
yüzde 27.7’sinin
elektronik oy kullanma makinesi
ile oy kullanmayı
tercih ettikleri ve
yüzde 72,3’ünün
klasik şekilde oy
pusulası ile oy
kullanmayı tercih ettikleri anlaşıldı. G eç en
yazın iktidardaki
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği
İçin Vatandaşlar
(GERB) Partisinin önerisi
üzerine geçen yıl yapılan
yerel seçimlerde elektronik oy kullanma makinesi
ile oy kullanma sisteminin
uygulanmaması kararı
alındı. GERB milletvekilleri önerisini savunurken,
“Makineler pahalı bir deneme, pahalı oyuncaklar
olduğunu kanıtladı” dediler.
Kırcaali Haber

ve içecek mekanlarını
mühürlemekle ilgili yasal
değişiklikler yapılmasını
istedi. Şu anda bu gerekliliğin çok fazla kötüye
kullanıldığı konusunda
ısrar etti. Bakan Goranov,
söz konusu yönetmeliğin
bu konuyla ilgili olmadığını, bu meselenin Katma Değer Vergisi (KDV)
Kanunu’nda düzenlendiğini söyledi.
Büyük bir ticaret zincirinin mali ve idari işler
müdürü Mihail Petrov,
yazarkasa ve NAP sunucuları arasındaki bağlantıda olası teknik sorunlara
karşı uyardı. Bu nedenle,
teknik sorunların daha
hızlı çözümü için NAP
sistemlerinin 24 saat aralıksız olarak bakımı yapılmasını önerdi.
Bulgaristan İktisat Odası
Mali İşler Genel Müdürü
Stanislav Popdonçev,
tüccarların mobil opera-

törler aracılığıyla NAP’a
gönderdiği verilerin siber
güvenliğinin sağlanması
gerektiğini vurguladı.
Bulgar Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları
Birliği (ABTTA) temsilcileri, yeni yönetmeliğin
uygulanmasının turizm
sektöründe yaşanan sorunları açıklığa kavuşturacağından şüphe duyduklarını ifade etti. Onlar,
mal değil hizmet satışı
yaptıklarını ve satışın rezervasyon yapıldığı sırada mı, yoksa kullanımı sırasında mı yapıldığı, tam
olarak belli olmadığına
dikkat çektiler.
ABTTA yönetiminde yer
alan Dimitrina Goranova,
“Altı ay sonra kullanacağınız tatilin ne zaman satıldığını düşünüyorsunuz?”
diye Bakan’a sordu. Goranov, böyle uzun planlar
yapmadığını söyledi.
Kırcaali Haber

Sofya’da ilahi dinlerde vahiy
kavramı üzerine dinler arası
tartışma yapıldı

10 Şubat 2020 Pazartesi günü Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Medya ve Kültür Merkezi’nde
“İlahi Dinlerde Vahiy Kavram” konusunda dinler arası tartışma toplantısı yapıldı. Etkinlik, Başmüftlük ve
Bulgaristan Dini Topluluklar Ulusal Konseyi (NSROB)
tarafından ortaklaşa organize edildi.
Beş farklı dinde “Tanrı'nın Vahyi” kavramına ilişkin
görüşler, toplantı katılımcıları Yahudi cemaatinden

Stela Behar, Hıristiyan Ortodoks cemaatinden Peder
Angel Angelov, Hıristiyan Katolik cemaatinden Prof.
Dr. Vladimir Gradev, Protestan cemaatinden Tanya
Petrova ve Müslüman cemaatinden Dr. Arif Abdullah
tarafından sunuldu.
Toplantının moderatörü Birali Birali, açılış konuşmasında farklı dini toplulukların temsilcilerinin katılımıyla
sıradaki tartışma toplantısının gerçekleştirilmesinden
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dinler
arası ortak girişimlerin gelecekte devam edeceği ve
daha da artacağı umudunu ifade etti.
Tartışmada yer alan beş katılımcı, çeşitli yaklaşımlar kullanarak, inançlarında vahiy kavramını, bu
kavramın ne anlama geldiğini, neleri kapsadığını ve
vahiylerin kutsal metinlerle olan ilişkisini açıkladılar.
Tartışma sırasında farklı dinlerde vahiy anlayışlarının
ortak noktası ve farklılıkların yanı sıra ilahi dinlerin
hiç birinde eşi benzeri olmayan hususlar öne çıktı.
Toplantının katılımcıları, farklı dini toplulukların
temsilcilerine soru sorma imkanı buldular. Böylece
toplantıda daha bir dizi ilginç konu ve soru gündeme
getirildi ve tartışıldı. KH
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Uzlaşmalı çözüm önerisi
Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Ombudsmanı, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
(SSCB) 366. Motorize alayı tarafından desteklenen
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 25 – 26 Şubat
1992’de Azerbaycan’ın
Hocalı şehrini işgali ve sivil halk kıyımıyla gerçekleşen Hocalı Soykırımının
28. Yıldönümü dolayısıyla, olayın Ermenistan’ın
Azerbaycan’a karşı süregelen politik saldırı ve
etnik temizlik hareketinin
devamı olduğunu duyurur.
Hocalı trajedisinden
bu yana 28 yıl geçti. Bu
soykırım işlenirken, Azerbaycan soyundan oldukları gerekçe gösterilerek,
106’sı kadın, 63’ü çocuk
ve 70 yaşlı olmak üzere
toplam 613 kişi katledildi.
487 kişi de ağır yaralandı. 8 aile ocağı söndürülürken, 130 çocuk eve
beyinlerinden birisini, 25
çocuk da her ikisini kaybetti. Esir edilen veya
tutuklanan 1275 kişi ağır
işkence gördü. Onlardan
68 bayan ve 26 çocuk
bugüne kadar kayıptır.
150’sinden de iz yoktur.
Hocalı şehrinin işgal edilmesiyle Azerbaycan devletine ve vatandaşlarına
170 milyon Amerikan Doları tutarında zarar verilmiştir. 1994 yılının Şubat
ayında milli lider Haydar
Aliev’in girişimi üzerine
Azerbaycan Cumhuriyeti
Meclisi olaylara politik ve
hukuksal değerlendirme
getirdi. Ve 26 Şubat tarihi Hocalı Soykırım Günü
ilan etti.
Birleşmiş Milletler
Teşkilatı (BMT) Genel
Kurulu’nun 11 Aralık 1946
tarihli ve 96 (1) no’lu soykırımı uluslararası suç ilan
eden ve 9 Aralık 1948
tarihli ve 260 (III) no’lu
“Soykırımı Engelleme ve
Soykırım Suçunu Cezalandırma” kararı doğrultusunda kabul edilen önerilerde belirtildiğine göre,
Ermeni işgal güçlerinin
Hocalı’da gerçekleştirdiği
kitle kıyımı bir soykırımdır.
Hocalı’da gerçekleştirilen
soykırım, barışçı Azerbaycan nüfusa karşı daha
önce gerçekleştirilen soykırım suçları arasından
en gaddar ve şiddetli olmasıyla birlikte, vahşi ve
zalim olması da dikkat çekicidir. Önceden planlanmış olan işgal ile birlikte
sivil halkla da acımasız
bir biçimde hesaplaşma
Ermenistan’la sınırımızdaki Azerbaycan’ın Kafkas
bölgesindeki Baganis Ayrım köyünde, Kara Bağ’ın
Azerbaycan nüfuslu İmaret Garvent, Tug, Sala-

ketin, Ahullu, Hocavend,
Camilli, Nabiler, Meşeli,
Gasanabad, Karkicahan,
Gaybalı, Malıbeyli, Yukarı ve Aşağı Guşçular
köylerinde sınır tanımaz
şiddetle infazlar işlenmiş,
toplu infaz yapılmıştır.
Tüm bunlar yetmezmiş
gibi, aralarında çocuk,
kadın ve yaşlılar da olan
Garadağlı köyünde 80
kişi ve Agdaban köyün-

yılından ve 1416 no’lu
Kararına ve 1690 no’lı
Çözüm Önerisine; Avrupa Parlamentosunun 23
Ekim 2013 tarihli Yukarı
Karabağ sorunlarına Çözüm Önerisi bir yandan
insan hakları ile devletler arası hüman hukukun
çok kaba bir şekilde ihlal edilmişliğine kanıtlar
sunarken, işgal altında
bulunan Yukarı Karabağ

len çok ağır bir suç olarak
sert kınadılar. İslam İşbirliği Örgütü “Ermenistan’a
saldırgan, Hocalı trajedisine de soykırım” dedi.
Devletler Hukuku ve ülkelerin iç hukuku esas,
Hocalı trajedisi sivil insanları milli mensubiyetlerine göre tamamen
veya kısmen imha etme
niyet ve amaçlı cinayet
niteliğine ve eylemlere

de de 67 köylü işkence
altında can verirken, esir
alınan büyük sayıda yerli
kayıplara karışmış, evler
ve köyler ateşe verilip
külü savrulmuştur. Ermeniler tarafından başlatılan
ve Azerbaycan’a karşı işgal ve askeri saldırı şeklinde günümüzde de devam eden savaş, insanlığa karşı suçlar ve Hocalı
soykırımı özellikle 1949
tarihli Soykırım Suçlarını
Önleme ve Cezalandırma
Cenevre Anlaşmasına;
Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesine,
Uluslararası Ekonomik
Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşmasına, İşkence Yaparak ya da İnsanı
Cezalandırmak amacıyla
Başka Şiddet Biçiminde
Zorbalık ve Zülüm Uygulayarak İnsan Şerefini ve
Haysiyetini İncitmeyi ve
Hiçe Saymayı Yasaklayan ve Canilerin Cezalandırılmasını Öngören
Sözleşmeye; Irk Ayrımının her Türünü Yasaklayan Uluslararası Sözleşmeye; Çocuk Hakları
Anlaşması ile İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler
Sözleşmesine; BMT Güvenlik Konseyi’nin 1993
Tarihli ve 822, 853, 874
ve 884 no’lu Kararları da
bu arada Devletler Hukukunun çözüm önerilerine;
14 Mart 2008 tarihli BMT
Genel Kurulu’nun “İşgal
Altındaki A zerbaycan
Topraklarında Durum”
Uzlaşmalı Çözüm Önerisine; PASE’nin 2005

ile etraf bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından koparılamaz
parçalar olduğunu yeniden doğrulamaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliev otorite sahibi uluslararası örgütlerin yüksek kürsüsünden, Yukarı
Karabağ uzlaşmazlığının
barışçı yoldan, ülkemizin
toprak bütünlüğüne saygı
gösterilerek ve halkımıza
karşı işlenen suçlara adil
politik ve hukuksal değerlendirme getirilerek kesin
çözüm bulması zorunluğuna her yerde ve fırsatta
vurgu yapıyor.
Haydar Aliev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Alieva girişimiyle gerçekleştirilen “Hocalı’ya Adalet”
uluslararası kampanyası
aslında Hocalı soykırımının dünya çapında tanımayı amaçlayan düzenli
ve sistemli çalışmalara
çok önemli bir katkıdır.
Meksika, Pakistan, Çek
Cumhuriyeti, Peru, Kolombiya, Panama, Guatemala, Sudan, Guatemala
ve Cibuti parlamentoları
ilgili belgeleri tanzim ederek Hocalı’da işlenen kitlesel imhanın bir soykırım
olduğunu kesin ispatladı.
Romanya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Ürdün,
Slovenya, İskoç ve Paraguay meclisleri ile Birleşik Amerika’da 22 eyalet
yasama organları Hocalı trajedisini bir kitlesel
imha olarak niteleyerek,
büyük sayıda sivil öldürü-

dayanan kesin deliller, bir
soykırım işlendiğini inkârı
olanaksız kanıttır.
Birleşmiş Milletlerin
“Soykırımı Engelleme ve
Soykırım Suçunu Ceza-

landırma” önleyici kararına uygun olarak soykırım
işleyenler ilgili yasalara
uygun olarak cezalandırılmalıdırlar. Bundan 75
yıl önce Dünyanın Güvenli Gelişmesi amacıyla
kabul edilen ve Birleşmiş
Milletler Teşkilatı Tüzüğünün onaylanması esnasında ilan edilen ilklerin 2030 yılına doğru başarılı gelişime yönünde,
en saygın dünya örgütünde onaylanan esaslar
ve ayrına BMT Güvenlik
Konseyi Karar Önerilerinin kayıtsız koşulsuz uygulanması doğrultusunda
olmak üzere, Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin toprak
bütünlüğü kayıtsız şartsız sağlanmalı, bir milyondan fazla göçmen ve
topraklarından kovulanlar
yurtlarına dönebilmeli,
esir düşenler ve tutuklular serbest bırakılmalı,
Hocalı’da adalet kurulması davası hedefine ulaşmalıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Yetkili
Ombudsmanı
Sabiha Alieva
Tarih: 19 Şubat 2020
Aşağıdaki makamlara
gönderilmiştir:
BMT Genel Sekreterine;

BMT Güvenlik Konseyine;
BMT İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine;
BMT İnsan Hakları Konseyinde, BMT Sığınmacı
Yüksek Komiserliğine;
ÜNİSEF, ÜNESKO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, OBCE yönetimlerine;
Uluslararası ve Avrupa
Kurumları Ombudsmanlarına;
Asya Ombudsmanlar
Konseyine;
İslam İşbirliği Konseyine ve bu teşkilata üye
ülkeler Ombudsmanlar
Birliğine;
İslam İşbirliği İnsan
Hakları Birliği Bağımsız
Daimi Komisyonu Başkanlığına;
Ç o c uk H ak lar ı Avrupa Ombudsmanları
Kurulu’na;
Uluslararası Barış Bürosu Ombudsmanlarına;
Değişik ülkelerin İnsan
Hakları Milli Kurumlarına;
Azerbaycan Cumhuriyetinin dış ülkelerdeki
Büyükelçiliklerine ve diğer ülkelerin Azerbaycan
Cumhuriyetindeki Büyükelçilik ve temsilciliklerine iletilmiştir.
Rusçadan çeviri:
Hikmet EFENDİEV

Hocalı Katliamı Şehitleri Sofya’da Anıldı
A zerbaycan’ın Sofya
Büyükelçiliği, 26 Şubat
1992’de, 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı

menilerden oluşan eski
Sovyetler Birliği Silahlı
Kuvvetleri 366. Motorlu
Piyade Alayı tarafından
desteklenen Ermenistan

Soykırımı’nın 28’nci yıldönümünde Sofya Balkan
otelde düzenlediği anma
etkinliğine çok sayıda
Azerbaycan dostu katıldı.
A zerbaycan’ın Sofya
Büyükelçisi Nergiz Gurbanova, yaptığı konuşmada, “28 yıl önce, 25
Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan soğuk kış gecesinde Azerbaycan'ın Dağlık
Karabağ bölgesindeki
Hocalı şehri, sadece Er-

Silahlı Kuvvetleri tarafından haince saldırıya
uğradı ve işgal edildi.
Hocalı'da bulunan Dağlık Karabağ bölgesindeki
tek havaalanı yok edildi
ve 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yetişkin olmak
üzere 613 kişi acımasızca öldürüldü, 487 kişi ise
yaralandı. 1275 kişi rehin
alındı ve 150 kişi hala kayıp. 8 aile tamamen yok
oldu, 130 çocuk bir ebe-

veynini, 25 çocuk ise her
iki ebeveynini kaybetti.”
diye kaydetti.
Büyükelçi, o zaman şehrin çaresiz sakinlerinin
kaçmaya çalıştıklarını, ancak Hocalı'yı
dünyanın geri
kalanına bağlayan yolların
abluka altına
alındığını hatırlattı.
Gurbanova,
”Hocalı'nın diğer bölgelerle
olan havayolu ulaşımı, 28
Ocak'ta Şuşa
Ağdam seferini yapan Mİ-8
tipi helikopterin vurulmasıyla kesildi ve bu saldırıda üç mürettebat üyesi
ve 41 yolcu hayatını kaybetti. Hocalı su, elektrik,
gıda kıtlığı çekilen, sağlık
bakım hizmetlerinin yetersiz olduğu izole bir şehir
haline geldi” diye kaydetti.
Anma etkinliğinde Azerbaycan ressamları tarafından çizilen Hoclı katliamına adanmış tablolar
sergilendi.
Kırcaali Haber
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SETA'da Bulgaristan Türklerinin Sorunları Tartışıldı
Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfında (SETA)
"Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Meseleleri ve Çözüm Önerileri" paneli
düzenlendi.
Burada konuşan YTB Başkanı
Eren, başkanlığın kamu diplomasisi ve düşünce kuruluşlarına
katkı sağlamayı sürdürdüğünü
ifade ederek, panel ile aynı ismi
taşıyan ve YTB iş birliğiyle hazırlanan raporun da tanıtımının
yapıldığını belirtti.
YTB'nin diaspora kuruluşu olduğunu vurgulayan Eren, "hard
power" denilen sert gücün yanı
sıra "soft power" denilen yumuşak güce yapılan yatırımların
gelecekte etkisini göstereceğini
dile getirdi.
"Yarım hilal"
Eren, "Los Angeles'ta bindiğiniz taksinin Pakistanlı şoförünün sizden ücretin yarısını
almadığını gördüğünüzde 'gönül coğrafyasını' anlayabiliriz.
Uzağa gitmeyelim, Akdeniz ve
Ege haritaları göz önüne getirildiğinde Kıbrıs, Rodos-İstanköy
ve Batı Trakya dahil edilince bir
'yarım hilal' oluşur ve bu yarım
hilal Türk insanı için önemli."
diye konuştu.
Balkanlar'da yaşayan Türklerin, Türkiye'ye aidiyetlerini devam ettirmeleri için en önemli
aşamanın Türk dili ile irtibatlarını sürdürmeleri olduğunu anla-

tan Eren, başkanlığın bu ülkede
sürdürdüğü faaliyetlere değindi.
"Ekonomik kıskaç"
Bulgaristan'da burslandırılma,
Türkçenin yaygınlaştırılması
ve müftülük ile iş birliği halinde
teknik eğitim etkinliklerinin hayata geçirildiğini anlatan Eren,
YTB'nin Bulgaristan'daki soydaş sivil toplum kuruluşlarını
(STK) Türkiye'deki bazı STK'ler
ile bir araya getirdiğini kaydetti.
Eren, şöyle konuştu:

"Avrupa'da 'Avrupa İslamı' ya
da ülke ülke 'Fransa İslamı',
'Almanya İslamı' gibi temaların kapsamının, Avrupa'daki
STK'lere yurt dışından destek
verilmemesine ilişkin bir gündem oluşturduğu hissediliyor.
Bulgaristan en fazla Türk'ün
yaşadığı ülkelerden biri ve
sınır komşumuz ancak hakkında yeterince bilmiyoruz.
Bulgaristan'da ekonomik olarak ciddi dar boğaz var, soy-

daşımız durmuyor. YTB olarak
Bulgaristan'dan daha fazla burs
başvurusu almak istiyoruz, 3-4
yıldır alamıyoruz. Burslandırılma anlamında daha fazla sayıda hem Bulgar öğrenciyi hem
de soydaşı Türkiye'ye getirmek

istiyoruz. Gençlerin Avrupa'ya
gidip ekonomik birikime daha
erken zamanda ulaşabilme arzusu var. Bu ekonomik kıskacın
makro strateji ile aşılması gerekiyor. Kültür ve kimlik bilincine
ihtiyacı yok zaten farkında ancak yeni nesil sadece bulunduğu dönemi görebiliyor."
SETA Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Burhanettin Duran da
Türkiye'nin "imparatorluk bakiyesi" bir ülke olduğunu belirterek, Avrupa'daki soydaş topluluklarla ilişkisine değindi.
Duran, Balkan coğrafyalarındaki soydaş grupların hem
ülkeleri hem de Türkiye ile entegrasyonunun sürdürülmesinin
önemini vurguladı.
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Dış İlişkiler ve Protokol Dairesi Uzmanı
Hayri Emin de eski Bulgar rejim
politikalarının toplumu olumsuz
etkilediğini söyledi.
Tarih ve edebiyat müfredatlarında Osmanlı ve Türklerden
halen olumsuz bahsedildiğini
dile getiren Emin, "Bunların kırılması gerek ve büyük çabalar
ve adımlar gerekiyor." dedi. AA

Kirkovo İlçesinde Ana Dili Günü Etkinliği
20 Şubat günü Kirkovo belediyesine bağlı Fotinovo (Çakırlı) köyünde Uluslararası Ana Dili Günü
kutlandı. Şiir dinletisi,
halk oyunları ve skeç
gösterilerinden oluşan kutlama konseri
büyük ilgi gördü.
Düzenlenen kutlama etkinliğinde Fotinovo Hristo Smirnenski İlköğretim
Okulu’nda Türkçe
öğretmeni Zekiye
Hasan’ın öğrencileri,
okulda zengin içerikli
bir program sundu.
Etkinlikte resmi konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Gülcan Ökçün, Kirkovo Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği eski Başkanı Sami

Ali Toraman, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Der-

Süleyman, gönderdiği tebrik mesajında, çocukların ve

neği Başkanı Harun Bekir,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kirkovo İlçe Başkanı
Ercan Fırıncı ve başka davetliler hazır bulundu.
Belediye Başkanı Şinasi

velilerin Uluslararası Anadili
Günü’nü tebrik ederek başarılar diledi. Tüm katılımcı
öğrencilere ülke çapında bir
gezi armağan etti.
Kırcaali Haber
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