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İstanbul’da Restorasyonu Yapılan 
Bulgar Kilisesinin Açılışı Yapıldı

İstanbul Balat'ta bulunan ve 
"Demir Kilise" olarak bilinen 
Stevi Stefan Kilisesi'nin açılışı, 
7 yıllık restorasyonun ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Bulgaristan Başbaka-
nı Boyko Borisov ve Başbakan 
Binali Yıldırım'ın katılımıyla ya-
pıldı. 

Yanan ahşap kilise yerine 
demirden inşa edilen ve açılı-
şı 1898 yılında yapılan Demir 
Kilise, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 7 yıl süren 
çalışmayla baştan aşağı restore 
edildi.

Demir Kilise'nin açılışına, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov, Başbakan 
Binali Yıldırım, Başbakan Yar-
dımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer 
Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Kültür 
ve Turizm Bakanı Numan Kur-
tulmuş, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mevlit Uysal, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Hayati Yazıcı ile Ravza Kavakçı 
Kan, Cumhurbaşkanlığı Sözcü-
sü ve Başdanışmanı İbrahim 

Kalın, Bulgar Eksarhlığı Orto-
doks Kilisesi Vakfı Başkanı Va-
sil Liaze katıldı.

Törende, İstanbul Müftüsü 
Hasan Kamil Yılmaz, Bulgaris-
tan Müslümanları Başmüftüsü 
Mustafa Aliş, Fener Rum Patriği 
Bartholomeos, Bulgar Ortodoks 
Kilisesi Patriği Neofit, Türkiye 
Hahambaşı İsak Haleva, Tür-
kiye Ermeni Katolik Toplumu 
Ruhani Lideri Başepiskopos 
Levon Zekiyan, Türkiye Erme-
nileri Patrikliği Kaymakamı Ba-
şepiskopos Karekin Bekçiyan, 
İstanbul, Ankara, İzmir Süryani 
Kadim Cemaati Metropoliti ve 

Ruhani Lideri Patrik Vekili Mor 
Filüksinos Yusuf Çetin de hazır 
bulundu.

Kilisede, resmi açılış törenin-
den önce sabah saatlerinde 

Fener Rum Patriği Bartholome-
os ile Bulgar Ortodoks Kilisesi 
Patriği Neofit'in katılımıyla ayin 
gerçekleştirildi.

Borisov, Türk Mevkidaşı 
Yıldırım İle Görüştü

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov görüşmesinde, Bulgaristan ile ortaklık ilişkisi 
ve iş birliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliş-
tirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Baş-
bakan Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin 

açılışı vesilesiyle 
Türkiye'yi ziyaret 
eden Bulgaristan 
Başbakanı Bori-
sov ile bir araya 
geldi.

Gör üşmede, 
Türkiye'nin, kom-
şu ve müttefik 
ülke Bulgaristan 
ile ortaklık ilişkisi 
ve iş birliğini, iyi 

komşuluk ve kar-
şılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verdiğinin bir kez 
daha teyit edildiği, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların, iki 
ülke arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Bulgaristan'ın devralmış olduğu Avrupa Birliği Dö-
nem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliş-
tirilmesi ve Avrupa Birliği sürecinin tekrar canlandırılması 
konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.

Devamı 7’de
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Gençoğlu'ndan BAL-GÖÇ Genel Kurulu’nda tarihi 
çağrı, “Zaman fedakârlık ve birleşme zamanıdır”

Balkanların efsane ismi 
babası gibi hayatını soy-
daşların mücadelesine 
adayan Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 
Onursal Başkanı Turhan 
Gençoğlu,Birleşmiş Mil-
letler nezdinde dahi ka-
bul gören BAL-GÖÇ’ün 
17. Genel Kurulunda tarihi 
mesajlar verdi. 

Türkçe eğitim gören 
öğrenci sayısı, ekonomik 
zorluklar ve göç, temsil-
de yaşanan sorunlar ile 
yaşanan siyasi çekişme-
lerin derinleştiğine dikkat 
çeken Gençoğlu, “Geç-
mişi geçmişte bırakalım. 
Zaman fedakârlık zamanı, 
zaman birleşme zamanı-
dır. Birleşelim ve tek vü-
cut haline gelip, ortak ha-
reket ederek önümüzdeki 
dönemde Bulgaristan’da 
iktidar ortağı olarak soy-
daşlarımıza hak ettikleri 
hizmetleri daha iyi vere-
bilelim.” çağrısında bu-
lundu.

BAL-GÖÇ’ün 17. Genel 
Kurulu yoğun katılımla 
Bursa Yıldırım Beledi-
yesi Yunus Emre Spor 
Kompleksi’nde gerçekleş-
tirildi. Kongrede alkışlar 

eşliğinde söz alan Balkan 
Rumeli Türkleri Konfede-
rasyonu Onursal Başkanı 
Turhan Gençoğlu, BAL-
GÖÇ’ün 1980’li yıllarda 
soydaşlara uygulanan 
insanlık dışı mezalimi ka-
muoyuna duyurmak ama-
cıyla kurularak tüm dünya-
nın dikkatinin Bulgaristan 
üzerine çekilmesinin yanı 
sıra göç, intibak, emekli 
maaşları, isimlerini geri 
alınması, ikametgah, va-
tandaşlığın geri alınması, 

sosyal haklar, Türkiye’de 
oy kullanılması, denklik, 
BM süreci ve konfederas-
yon kurulması gibi önemli 
çalışmalara imza attığına 
dikkat çekti.

Sorunların çözümü nok-
tasında başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere 
Başbakan Binali Yıldırım, 
Başbakan Yardımcısı Ha-
kan Çavuşoğlu, Eski Sos-
yal Güvenlik Bakanı Sayın 
Mehmet Müezzinoğlu, 

emeği geçen ve destek-
lerini esirgemeyen devlet 
büyüklerine, bursa millet-
vekillerine ve siyasi parti 
temsilcilerine teşekkür 
eden Turhan Gençoğlu, 
bugün gelinen noktada da 
yaşanan olumsuz tabloyu 
çarpıcı rakamlarla gözler 
önüne serdi.

Gençoğlu, ‘Bizler 33 
yıldır çok büyük müca-
deleler verdik, vermeye 
devam ediyoruz. Bul-
garistan’daki okullarda 

1990’lı yıllarda 115.000 
civarında olan Türkçe 
ders gören öğrenci sayı-
sının 10.000’lere düştü. 
Bulgaristan’da yaşayan 
soydaşlarımız; ekono-
mik zorluklarından dolayı 
genç olanları büyük kısmı 
Avrupa’ya, anne babaları 
ise ülkemize göç etmek 
mecburiyetinde kalıyor-
lar. Onların yaşadıkları 
yörelere daha iyi hizmet 
götürüp, ekonomik olarak 
kalkınmalarını sağlamak 
gerekiyor. Soydaşlarımı-
zı temsil eden milletvekili 
sayımız 38’den 26’lara 
düştü.’
Gençoğlu, bu çarpıcı 

tespitlerinin ardından 
Bulgaristan’da soydaşla-
rımızı temsil eden siyasi 
parti başkanlarınıza çağ-
rıda bulundu. ‘Geçmişte 
yapılanları unutarak ar-

tık birleşme ve tek vücut 
haline gelme zamanı 
gelmiştir. Geçmişte ki-
min hatalı olduğu önemli 
değil. Hepimiz fedakârlık 
yaparak, dünü bırakıp, 
yarına bakalım, küskün-
lükleri bırakıp birleşelim 
ve tek vücut haline ge-
lip, ortak hareket ederek 
önümüzdeki dönemde 
Bulgaristan’da iktidar or-
tağı olarak soydaşlarımı-
za hak ettikleri hizmetleri 
daha iyi verebilelim. Siya-
si bölünmüşlüğü bitirerek 
tek vücut haline gelip or-
tak hareket etmek, gerek 
Türkiye’de ve gerekse 
Bulgaristan’da yaşayan 
tüm soydaşlar ımızın 
ortak dileğidir. Zaman 
fedakârlık zamanı, za-
man birleşme zamanıdır.
             Kırcaali Haber

AB Konseyi Dönem Başkanlığı Etkinlik 
Takvimi, 300’e yakın etkinlik içeriyor

B a k a n l a r  K u r u l u , 
Bulgaristan’da 2018 yı-
lında gerçekleştirilecek 
Bulgaristan'ın AB Konse-
yi Dönem Başkanlığı Et-
kinlik Takvimi’ni onayla-
dı. Dönem Başkanlığının 
öncelikleriyle ilgili olan 
üst düzey etkinlikler dahi 
hem ek etkinliklere ilişkin 
bir sürü öneride bulunul-
masının yanı sıra tarihi 
belli olmayan etkinlikler-
den dolayı da takvimin 
güncellenmesi icap etti. 
Güncellenen etkinlik 

takvimi Sofya’dan baş-
ka Varna, Burgaz, Filibe, 
Veliko Tırnovo, Gabrovo, 
Rusçuk ve başka şehir-
lerde de yapılması plan-
lanan 300’e yakın etkinlik 
içeriyor. Bulgaristan, AB 
ve Batı Balkan ülkeleri-
nin devlet ve hükümet 
başkanlarının katılımıyla 
gerçekleştirilecek bir zir-
ve toplantısına ev sahip-
liği yapacak. 12 AB Kon-
seyi toplantısı, 20’den 
fazla üst düzey görüşme 
ve Parlamento düzeyinde 
5 görüşme gerçekleştiri-
lecek. Uzman düzeyinde 

170’den fazla görüşme 
ve toplantı yapılmasın-
dan başka Dönem Baş-
kanlığının himayesinde 

daha 85 civarında etkin-
lik düzenlenmesi planla-
nıyor. 
AB Konseyi Dönem 

Başkanlığının resmi açı-
lış töreni için 11 Ocak 
2018 tarihinde yabancı 
gazetelerin, AB Konseyi 
Başkanı, AB Parlamen-
tosu Başkanı ve Komi-
serler Koleji Başkanı’nın 
ülkemizi ziyaret etme-

si organize edildi. 1 
Ocak 2018 tar ihinde 
Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 

dolayısıyla, AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı'ndan 
Sorumlu Bakan Lilyana 
Pavlova ve Kültür Bakanı 
Boil Banov’un himayesin-
de Milli Kültür Sarayı’nda 
(NDK) ”Avrupa’nın Ruhu” 
başlığı altında Yılbaşı 
kutlama konseri sunuldu. 
6 Ocak 2018 tarihinde 

çocukların katılımıyla 
Bulgaristan’ın AB Konse-

yi Dönem Başkanlığının 
dijital açılış töreni yapıldı. 
Bu etkinlik ülke çapından 
yaklaşık 300 çocuğu bu-

luşturdu. Ço-
cuklar, bilim 
ve  y ü ks e k 
teknolojilerin 
y a r d ı m ı y l a 
Av r upa  i l e 
tanışacak ve 
çeşitli dijital 
platformlarla 
kendi projele-
rini geliştire-
cekler. 

Etkinlik tak-
viminin nihai 
versiyonunun 
onaylanması 
gerek etkinlik 

programlarının 
doğru planlanmasını ve 
etkinliklerin gerçekleşti-
rilmesi için gerekli kay-
nakların sağlanmasına, 
gerekse Bulgaristan'ın AB 
Konseyi Dönem Başkanlı-
ğı Etkinlik Takvimi’nin ka-
muoyuna duyurulmasına 
ve popülarize edilmesine 
imkan verecektir. 
           Kırcaali Haber

Ergene'ye Türkan 
Bebek Anıtı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan'da Türklere 
karşı uygulanan asimilasyon sırasında Bulgar askerleri 
tarafından annesinin kucağında 17 aylıkken öldürülen 
Türkan Feyzullah'ın anıtı dikildi.

Bulgaristan'da totaliter yönetim döneminde isimleri 
değiştirilerek asimilasyon uygulanan Türklerin direnişi 
sırasında, Kırcaali'nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane 
köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş so-
nucu 17 aylık Türkan Feyzullah, annesinin kucağında 
yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe 

Mahallesi'nde belediye tarafından Türkan bebeğin 
anıtı ile park yapıldı. Anıtın yapılan açılışına Ergene 
Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye 
Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ünal 
Baysan ile vatandaşlar katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 
Bulgaristan'da 1984 yılında Türkan bebeğin annesinin 
kucağında şehit edildiğini belirterek, "Onların anısına 
bu parkın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil bun-
lardan ders çıkaracak ve ona göre hareket edecektir. 
O dönemde şehit olanları rahmetle anıyorum. Aynı 
zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da ölüm 
yıl dönümü onu da şükranla anıyorum. Bizler çok kısa 
zamanda güzel işler yaptık ve yapmaya devam edi-
yoruz" dedi.

Ergene Kaymakamlığı olarak projede yer almaktan 
ve altına imza atmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade 
eden Kaymakam Fatih Kızıltoprak, "Kaymakam olarak 
onayladığım en güzel kararlardan biri. Belediye mec-
lis üyeleri ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye 
hep mazlumların anavatanı. Biz her zaman mazlum ve 
masumların yanındayız. Bütün şehitlerimizi rahmetle 
anıyor, yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.



  Kırcaali Haber 317 Aralık 2018 HABERLER

Bulgaristan'da Türkçe Derslerine İlgi Azalıyor
Bulgaristan’da yaşayan 

Türklerin çocuklarının 
Türkçe derslerine ilgisi 
giderek azalıyor.

Bulgaristan Eğitim Ba-
kanlığı verilerine göre, 
2017-2018 ders yılında 
“zorunlu-seçmeli ders” 
olarak Türkçe alan öğ-
rencilerin sayısı 5 bin 385 
oldu ve son 5 yılın en dü-
şük seviyesine indi.

Geçen yıl okullarda 
Türkçe dersi alan öğren-
cilerin sayısının 2016 yılı-
na oranla bin 701 azaldığı 
belirtildi.

Bulgaristan’da 2013-
2014 öğretim yılında 6 bin 
572, 2014-2015 öğretim 
yılında 6 bin 328, 2015-
2016 öğretim yılında 7 bin 
484 ve 2016-2017 öğretim 
yılında da 7 bin 86 öğren-
ci Türkçe dersi almıştı.

Filibe’deki Paisii Hi-
lendarski Üniversitesi 
Bulgar Dili ve Türk Dili 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Harun Bekir, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
genç nüfustaki azalma ve 
bazı öğrencinin Türkçe 
dersi vermeyen okullara 
geçmesinin söz konusu 
düşüşte etkili olduğunu 
belirtti.

Öğrenci sayısındaki 
azalmanın ana nedenle-
rinden birinin de veli ve 
öğrencilerin ana dil eği-
timi konusunda yeterince 
bilinçlendirilmemesi oldu-
ğuna işaret eden Bekir, 
okullarda verilen Türkçe 
dersinin yararlarının veli 
ve öğrencilere anlatılması 
gerektiğini kaydetti.

Bekir, “Veli toplantıların-
da bu konuda uzmanların 
görüşlerini de açıklamak 
gerekiyor. Burada öğren-
cilerin çıkarlarının söz 
konusu olması gerekiyor. 
Okulun ve öğretmenlerin 
değil, öğrencilerin istek ve 
ilgilerini ön planda tutmak 

gerekiyor.” dedi.
Yeni Türkçe eğitim müf-

redatı için Eğitim Bakanlı-
ğından onay beklediklerini 

dile getiren Bekir, artık sa-
dece Türk dili değil, aynı 
zamanda Türk edebiya-
tından konuların da işle-
neceğini söyledi.

Bekir, yeni müfredata 
uygun ders kitaplarının da 
yaklaşık 2 yıl içinde hazır-
lanacağını bildirdi.

- Ana dilde öğrenim 
kanunla tanımlanıyor

Bulgaristan’da gerek 
anayasada gerekse Halk 
Eğitim Kanununda azın-
lıkların ana dilde öğrenim 
görebilme hakları açıkça 
tanımlanıyor.

Söz konusu kanunda 
“Ana dili Bulgarca olma-
yan vatandaşların, zorun-
lu Bulgarca öğreniminin 
yanı sıra kendi dillerini 
öğrenme ve kullanma 
hakkı vardır. Belediye 
okullarında devletin de-
netim ve gözetiminde ana 
dil eğitimi yapılır.” ifadeleri 
bulunuyor.

Eğitim programında ana 
dil öğrenimi “zorunlu-seç-

meli” ders statüsünde yer 
alıyor. Buna göre öğrenci-
ler, haftalık ders program-
daki ders sayısını tamam-

lamak üzere ana dili veya 
başka bir seçmeli dersi 
alabiliyor. Türkçe seçmeli 
ders sınıfının oluşturulma-
sı için en az 8 öğrencinin 
olması gerekiyor. Çocuk-
larının Türkçe dersi al-
masını isteyen veliler, bir 
sonraki yıl için eğitim yılı-
nın sonuna kadar dilekçe 
ile okul yönetimine talepte 
bulunuyor.

Ana dil olarak Türkçe 
eğitimine başlandığı yıl-
larda Türkçe dersi alan 
öğrencilerin sayısı 70 bini 
aşarken günümüzde bu 
sayı 5 bine indi.

- Veli ve öğrencileri bi-
linçlendirme çalışmaları 
sonuç getiriyor

Kırcaali’de faaliyet gös-
teren Türk Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı Müzek-
ki Ahmet, AA muhabirine 
Kırcaali’nin Bulgaristan’da 
Türklerin en yoğun yaşa-
dığı bölge olmasına kar-
şın ana dil öğreniminin 
burada da tatmin edici dü-

zeyde olmadığını söyledi.
Çocuk sayısının azal-

dığına, köy okullarının 
kapatıldığına ve köyler-

deki çocukların Kırcaali 
ve ilçelerinde okumaya 
devam ettiklerine işaret 
eden Ahmet, “Öğrenciler, 
merkezi okullara taşıma-
lı olarak getiriliyor ancak 
okul ve ebeveynler ara-
sında sağlıklı bağlantı 
olmadığı için veliler, okul 
idaresine çocuklarının 
Türkçe okuması için za-
manında dilekçe veremi-

yor.” dedi.
Ahmet, zaman zaman 

okul idaresi ve eğitmen-
lerin velilerle öğrencileri 
Türkçe yerine farklı bir 
Batı dili ya da farklı bir 
dersi seçmeleri konu-
sunda yönlendirdiklerine 
şahit olduklarını belirte-
rek, bunun da öğrenci 
sayısındaki düşüşte payı 
olduğunu kaydetti.

Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği olarak 
Güney Bulgaristan Türk-
çe Öğretmenleri Derneği 
ile 2014-2015 öğretim 
yılında veli ve öğrencile-
re yönelik düzenledikleri 
bilgilendirme kampanya-
sı sonucunda 2015-2016 
öğretim yılında Türkçe 
okumak isteyen öğren-
cilerin sayısının önemli 
oranda arttığını hatırlatan 
Ahmet, kampanyayı mad-
di yetersizliklerden yüzün-
den tekrarlayamadıklarını 
bildirdi.

- Kültür evleri
Türklerin yoğun yaşadığı 

bölgelerdeki kültür evleri, 
hem okullardaki eğitim 
ve kültürel faaliyetlere 
takviye sağlıyor hem de 
Türkçe eğitimine ilginin 
korunmasında büyük rol 
oynuyor.

Kırcaali’ye 30 kilometre 

uzaklıkta bulunan Gökle-
mezler (Stremtsi) köyün-
deki Ognişte (Ateş Oca-
ğı) Kültür Evi’nin çabaları 
sayesinde nüfusu tama-
men Türklerden oluşan 
köy ve çevre köylerdeki 
tüm çocuklar, Türkçe ana 
dili derslerine katılıyor.
Ognişte Müdiresi Gülser 

Halil, 70 yılı aşkın eğitim 
geleneğine sahip kuru-
mun tüm çocukları ana 
dil eğitimine teşvik ettiğini 
söyledi.
Halil, “Köyde 160 ço-

cuğun tamamı Türkçe 
konuşur, yazar ve okur. 
Kütüphanemizde 9 bini 
aşkın Bulgarca, Rusça 
ve Türkçe kitabımız var. 
Gazete çıkar tıyoruz. 
Hepimiz, ana dilin iyi bi-
linmesi gerektiğinin bilin-
cindeyiz.” dedi.
Türk iye’den çeş i t l i 

kurum, kuruluş ve si-
vil toplum örgütleri de 
Bulgaristan’da Türk dili 
ve edebiyatı çalışmala-
rının gelişmesi ve ülkede 
yaşayan Türklerin ana 
dillerini yaşatmaları için 
destek veriyor.
Bulgaristan’da yaşayan 

yaklaşık 800 bin Türk, 7 
milyonluk ülke nüfusunun 
yüzde 10’unu oluşturuyor.

Şirketlerin yüzde 60’ı işçilerinin 
maaşlarına zam yapacak

Bulgaristan'daki şirket-
lerin yarısı, bu yıl çalı-
şanlarının maaşlarını 
artırmayı planlıyor. Bul-
garistan Sanayi Odası 
(BSK) tarafından yapı-

lan 2017 yılında ekono-
mik kalkınmaya ilişkin 
analiz çalışmasının so-
nuçları, iş dünyası ve 
işverenlerin 2018 yılına 
dair beklentilerine göre 
şirketlerin yüzde 58’i 
çalışanların maaşlarına 
zam yapmayı düşündü-
ğünü, yüzde 30’unun ise 
böyle bir niyeti olmadığı-
nı gösteriyor. 
Anket araştırmasına 

790 şirket katıldı. Onla-
rın yüzde 76’sı mikro ve 
küçük işletmeler, 20’si 
orta işletmeler, yüzde 

4’ü ise büyük işletme-
lerdir. Ankete katılan 
şirketler arasında bu yıl 
çalışanlarının maaşları-
nı azaltmayı düşünenler 
yok. Karşılaştırma yapa-

cak olur-
sak, son 
12 ay için-
de şirket-
lerin yüzde 
6’sı maaş-
ları azaltır-
ken yüzde 
52 ’s i  de 
y ü k s e l t -
miştir. 
A r a ş t ı r -

maya katılan şirketlerin 
yüzde 33’u yeni iş po-
zisyonları açmayı düşü-
nüyor, yüzde 8’i ise tam 
aksine eleman sayısını 
azaltmayı düşünüyor. 
Bu oran 2017 yılında 
işten çıkarılan işçilerin 
yüzde 20’lik oranından 
çok daha düşüktür. 2017 
yılında eleman sayısı 
artıran şirketlerin sayısı 
yüzde 24 oranındaydı. 
BSK verileri, şirketlerin 

yüzde 40’ından fazlasının 
üretim hacmini artırmayı, 
yeni ürünler veya hizmet-

ler piyasaya sürmeyi ve 
yeni pazarlara girmeye 
planladığını gösteriyor. 
Onların yüzde 20’si Av-
rupa Birliği (AB) projeleri 
kapsamında hibe deste-
ğine başvurmayı, yüzde 
10’u ise kredi çekmeyi 
planlıyor. 
BSK’dan yapılan yazı-

lı açıklamada, “Ankete 
katılanlar, 2018 yılında 
üretim hacmini artırma-
yı, yeni ürünler piyasaya 
sürmeyi ve yeni pazarla-
ra girmeye planlıyor. Tüm 
bunlar, işverenlerin yeni 
işçi alımı ve işçi maaş-
larını artırma planlarına 
da kaçınılmaz bir şekilde 
yansıyor” denildi. 
Aynı açıklamada, “Fakat 

önceki yıla göre iyimser-
lik daha ılımlı. Geçen yıl 
proaktif yöneticilerin or-
talama oranı yüzde 58 
iken bu yıl bu oran yüzde 
42’ye düştü. Yeni kapasi-
telere, marka ve patent-
lerin yanı sıra personel 
eğitimine yatırım yapmak 
için niyet beyan eden yö-
neticilerin sayısı geçen 
yılın çok daha altındadır” 
diye belirtildi. 

Aysun, Kırcaali Hastanesinde 2018 
yılında dünyaya gelen ilk bebek 

Kırcaali Dr. Atanas Da-
fovski Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
Bölümü’nde 2018 yılında 

dünyaya gelen ilk bebeğe 
Aysun adı verilen bir kız 
bebek olduğu bildirildi. 
1 Ocak’ta saat 00.01’de 

normal doğumla dünya-
ya gelen bebek 2.730 kg 
ağırlığında, boyu 48 san-
timetredir. Aysun bebeğin 

annesi, onu 
Dr.  Georg i 
Georgiev ve 
ebe Atanaska 
Andreeva’nın 
y a r d ı m ı y l a 
doğurdu. 
K ı r c a a -

li Hastanesi 
Müdürü Doç. 
D r.  To d o r 

Çerkezov, hastane yö-
netimi adına tebrik me-
sajı ve hediye vererek, 
anneyi tebrik etti. Minik 

Aysun’a sağlık ve mutlu 
bir çocukluk temennisin-
de bulunan hastanenin 
başhekimi, ebeveynlere 
doğum yapmak için Kır-
caali hastanesini tercihe 
etmelerinden dolayı te-
şekkür etti. 
2017 yılında Kırcaali 

Hastanesinde 725 bebek 
ve 6 ikiz bebek dünyaya 
geldi. 
2017 yılının son gü-

nünde hastanede 3 be-
bek doğdu. En son 31 
Aralık’ta saat 12.40’ta 
doğan bebek de kızdır. 
             Kırcaali Haber
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Boyko Borisov: İngiltere’deki Bulgaristan 
vatandaşlarının hakları garanti altına alındı

Başbakan Boyko Bori-
sov makamında Avrupa 
Birliği (AB) Komisyonu 
Brexit Başmüzakerecisi 
Michel Barnier ile gö-
rüştü. “Bulgaristan’ın AB 
Konseyi Dönem Başkan-
lığı son derece büyük 
önem taşıyacak” diyen 
Barnier, AB’den ayrılma 
şartları konusunda Bir-
leşik Krallık’la artık bir 
anlaşma yapıldığını ve 
konulardan bir tanesinin 
Bulgaristan vatandaşla-
rının durumu olduğunu 
anımsattı. 
Barnier, “Bulgaristan 

vatandaşlarının Birleşik 
Krallık’ta kalma ve sos-
yal hizmet alma haklarını 
garanti altına almak için 
İngilizlerle bir anlaşma-
ya vardık” diye sözlerine 
ekleyerek, bunun tam bir 
uzlaşma ile elde edilen 
önemli bir sonuç olduğu-
nu kaydetti. 
Barnier’in ifadelerine 

göre Mart ayında ekono-
mi ve ticaret konusuna 
da değinileceği AB ve 

Birleşik Krallık’ın gele-
cek ilişkileri konusunda 
görüşmelere başlanacak. 
Barnier, Bulgaristan’ın 

AB Konseyi Dönem Baş-

kanlığına iyi bir hazırlık 
yaptığını ve Brexit’in gün-
demin ana konusu olaca-
ğını söyledi. 
Başbakan Borisov, şun-

ları kaydetti: “Umarım 
önümüzdeki 6 ay içinde 
iyi bir takım olacağız ve 
önümüzdeki Brexit için 
müzakereleri öngörece-
ğiz”.

B o r i s ov,  “ B i r l e ş i k 
Krallık’ta bulunan vatan-
daşlarımızın haklarının 
garanti edilmesi üzerine 
konuştuk. Ayrılmadan 

sonra yeni şartlar konu-
sunda anlaşılacak, çünkü 
şu anda Brexit’in boyutla-
rı henüz bilinmiyor” dedi. 
Başbakan, “Şu anda 

İngiltere’deki Bulgaristan 
vatandaşları, haklarının 
tamamen korunduğunu 
bilmelidir” diye doğruladı. 
Borisov’un ifadeleri-

ne göre Brexit doğru bir 

şekilde yürütülmezse, 
sosyal ve ekonomik açı-
dan büyük zararlara mal 
olacak. 
Borisov, “Ortak pazar 

kurallarına uyulması, ta-
viz verilmemesi gereken 
sınır olmalıdır. 
Bundan sonra güvenlik 

ve askeri işbirliği alanın-
da gibi çeşitli alanlarda 
da bir denge bulmayı 
umuyorum. İstihbarat 
servislerimiz, terör, göç 
ve kara para aklamayla 
ilgili İngiliz istihbarat ser-
visleriyle tam koordinas-
yon içinde çalışmalıdır” 
diye ifade etti. 
Borisov, “Brexit zor ola-

cak, çünkü bir planımız, 
bir çerçevemiz var, an-
cak Ekim ayında kabul 
edilmesi gereken siyasi 
deklarasyon altı ay içinde 
hazırlanmalıdır. Her deta-
yın, İngiltere’nin AB’den 
ayrılma sürecinin başla-
masından sonra değil, bu 
dönemde çözülmesi ge-
rekir. Yalnızca ben değil, 
aynı zamanda başkanlı-

ğını yapacağımız bakan-
lar konseyleri ile de tek 
ve ortak bir görüşe sahip 
olabilmemiz için büyük 
çaba harcamaya devam 
edeceğiz” diye belirtti.
Borisov, “Yeni program 

dönemine yönelik sıkı 
çalışmalar yürütülmek-
tedir. Brexit’ten sonra 
gelecek yılki AB bütçesi-
ne gelir kaybı net olarak 
10 milyar avro olacak ve 

AB fonlarının dağılımına 
ilişkin AB bütçesi titiz bir 
şekilde hazırlanmalıdır” 
dedi.
Her zaman olduğu 

gibi iyimserlikle sözü-
mü bitiriyorum. Birleşik 
Krallık’ın AB’ye geri dön-
mesini umuyorum, ancak 
bu sadece iyimserlikten 
kaynaklanan bir şeydir” 
diye sözlerine ekledi.
            Kırcaali Haber

Öğrencilere burs programının 
kapsamı genişliyor

Hükümet, Okul Öncesi 
ve Okul Eğitimi Kanunu-
na göre 7. sınıftan sonra 
ilköğretimi tamamlayan 
öğrencilere burs veril-
mesine ilişkin usul ve 
esasları onayladı. Amaç, 
devlet bütçesinden sağ-
lanan kaynaklarla verilen 
bursların kapsamının ge-
nişletilmesiyle daha çok 
sayıda öğrenciye burs 
verilmesidir. Böylece okul 
topluluğuna öğrencilerin 
eğitim sonuçlarını yükselt-
mesine yönelik okul politi-
kalarını şekillendirmek ve 
sağlamlaştırmanın yanı 
sıra eğitime erişimi des-
teklemek ve okuldan ay-
rılmayı önlemek için daha 
fazla imkan sağlanacak-
tır. Kararname ile örgün 
eğitim ve bireysel eğitim 
gören öğrencilerden baş-
ka kombine eğitim ve ikili 
eğitim gören öğrencilere 
de burs verilmesi öngörül-
mektedir. 

Ayrıca özel okullarda 
eğitim gören öğrenciler 
de devlet ve belediye 
okullarındaki öğrenciler-
le birlikte burs kazanmak 

için eşit fırsatlara sahip 
olacaklar. Özel okullarda 
okuyan öğrencilere burs 
verilmesi için gereken 

kaynaklar belediye büt-
çelerinden sağlanacak. 
7.sınıfı bitirme belgesine 
sahip ve lise eğitimine 
devam eden özel eğitim 
ihtiyaçları olan öğrencile-
re de burs kazanmak için 
eşit fırsatlar verilecek. 

Yabancı uyruklu öğren-
cilerin burs alma imkanı 
sürüyor ve ülkede ulusla-
rarası korumaya başvu-

ran, uluslararası koruma 
statüsü sahibi, uzun sü-
reli veya sürekli oturma 
iznine sahip çocuklara da 

böyle bir hak tanınıyor. 
Burs verilen kalıcı engelli 
ve yetim veya öksüz olan 
çocukların da okul başa-
rısı yüksek olması halinde 
teşvik desteği alma hakkı 
olacak. Bu tür çocuklar, 
böyle bir burs kazandıkla-
rı takdirde tutarının yüzde 
50’sini alabilecekler. 

Yatılı okullara yerleşti-
rilen öğrencilere tatil dö-

nemleri dahi eğitim öğre-
tim yılı boyunca orada ka-
lacakları ve aile ortamın-
dan ayrı olacakları göz 
önüne alınarak, kişisel 
ihtiyaçlar için öğrenci ba-
şına ayda 33 leva öden-
mesi planlanıyor. Bu para 
sosyal kurumlara yerleş-

tir ilen çocuklara 
kişisel ihtiyaçları 
için her ay öde-
nen miktardadır. 

Devlet tarafın-
dan sağ lanan 
kaynakların yerin-
den yönetim ilkesi 
korunuyor. İlkeye 
göre okullar, kendi 
kalkınma strateji-
lerini uygulamak 
iç in kaynakları 
yönlendirme fır-
satı buluyor. Bu 
yapılırken eğitim 
erişimini destek-
lemek için okul 
p o l i t i ka l a r ına , 

okuldan erken ayrılmayı 
önlemeye ve yüksek okul 
başarısına sahip öğren-
cilere destek ve teşvik 
sağlanmasına vurgu ya-
pılacak. 

Bu bağlamda aylık burs-
ların üst sınırı 50 levadan 
60 leva olarak güncellen-
di. Böylece okullar aylık 
burs miktarını 21- 60 leva 
arasında belirleyecek. 

Belediye Başkanı Hasan Azis’in, 
Kırcaali’de Doğan 2018 Yılının İlk 

Bebeğine Hediyeleri
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve yardımcısı 

Veselina Tihomirova’nın önderliğindeki heyet Dr. Ata-
nas Dafovski Hastanesi doğumhanesini ziyaret etti. 
Ziyaretlerinin sebebi, Kırcaali hastanesinde doğan ve 
Bulgaristan’ın 2018 yılı için ilk bebeği oldu. Bebek 1 
Ocak tarihinde saat tam 00.01’de doğmuştur. Bebeğin 
adı Aysun olup boyu 48 sm, ağırlığı 2.750 kg’dır. Yılın 
ilk gününden bu yana Kırcaali hastanesinde üç bebek 
daha doğmuştur. Burada doğan 2017 yılının son be-
beği de kızdır. 

Belediye Başkanı ve ekibi, hastane müdürü Dr. To-
dor Çerkezov, yeni yıl gecesi bebeklerin doğmasına 
yardımcı olan Dr. Georgi Georgiev ve doğumhanenin 
baş hemşiresi tarafından karşılandı. Belediye Başkanı 
Sayın Hasan Azis bebek ve annelerine çiçek, bebek 

aksesuarları ve oyuncak ayı hediye etti. Doğumhane 
ekibi ise, Para Ağacı, Kısmet Ağacı ve Dostluk Ağacı 
olarak da bilinen ve yeni yaşamı sembolize eden Ya-
şam Ağacını hediye etti. 

Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis bebek, anne ve 
ekibi tebrik etti ve Bulgaristan’daki yılın ilk bebeği Kır-
caali hastanesinde doğmuş olmasında bir işaret bu-
lunduğunu açıkladı.

‘Bulgaristan’da doğan her bebek, elbette ki, iyi bir 
işarettir. Kırcaali belediye başkanı olarak benim için 
ise, yılın ilk bebeğinin burada doğmuş olması, ülke-
mize yeni bir umut, sevgi ve yaşama sevinci getirece-
ğimizin işaretidir. Böylelikle bizler bir varoluş modeli 
olarak gelişimi ortaya koyuyoruz. Burada özellikle şu 
da belirtilmeli, 2018 yılı için Bulgaristan’ın ilk bebeği-
nin Plovdiv’de doğma imkanları varken anne ve babası 
Kırcaali’yi tercih etmiştir. Bu da bizler için iyi bir işaret-
tir, çünkü bir anne çocuğunu emniyette olduğu yerde 
doğurur. Bu ise insanların Kırcaali’yi, gelecek nesillerin 
bağlı kalacağı emniyetli bir yer, kendi şehirleri, kendi 
yuvaları olarak kabul ettikleri anlamına geliyor.’

Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 2017’nin son 
bebeği ve 2018 yılının ilk bebeği kız olduğunu da be-
lirtti: “Bu da bizlere, 2018 yılının güzel ve verimli bir yıl 
olacağını işeret etmekte.’

2017 yılında Dr. Atanas Dafovski Hastanesinde 725 
bebek (2016 yılından 8 bebek daha az) doğmuştur, 
bunlardan 6 çifti ikizdir. 
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BALKANTÜRKSİAD'ın Bulgaristan Ziyareti
Balkan Rumeli Sana-

yicileri ve İş Adamları 
Derneği'nin (BALKAN-
TÜRKSİAD) iş gezileri 
kapsamında sürdürdü-
ğü yurt dışı ziyaretlerinin 
son durağı Bulgaristan 
oldu.
BALKANTÜRKSİAD, 

misyonu gereği Bursa ve 
Balkanlar arasında yap-
tığı başarılı çalışmalara 
bir yenisini daha ekledi. 
Kurulduğu günden bu 
yana Balkanlarla tema-
sını artırarak sürdüren 
BALK ANTÜRKSİAD, 
son dönemlerde Bal-
kanlarla kurulan ekono-
mik iş birliklerinde büyük 
pay sahibi oldu.
1 Ocak'tan itibaren Av-

rupa Birliği (AB) dönem 
başkanlığını üstlendi 
Bulgaristan'a iş gezisi 
düzenleyen BALKAN-
TÜRKSİAD heyeti, eko-
nomik ilişkilerle birlikte 
Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasındaki ilişkileri geliş-
tirmek anlamında önemli 
kurum ve kişilerle bir 
araya geldi. BALKAN-
TÜRKSİAD heyetinde, 
Başkan Berat Tunakan, 
Başkan Yardımcısı Fatih 
Şakir, BALKANTÜRK-
SİAD üyesi ve Nilüfer 

Belediye Başkan Vekili 
Fırat Emiroğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Olcay 
Özgön ile Hakan Kızı-
lırmak, Denetim Kurulu 
Üyesi Mahir Korkmaz 

ve üye Müşfik Çırpanlı 
yer aldı.
Bulgaristan Ticaret 

Sanayi Odası ve Eko-
nomi Bakanlığı ziyaret 
edildi
Heyet, Bulgaristan iş 

gezisi kapsamında ilk 
olarak Bulgaristan Tica-
ret ve Sanayi Odası'nı 

ziyaret ederek Baş-
kan Tsvetan Simeonov 
ile görüştü. Bulgaris-
tan Ticaret ve Sana-
yi Odası'nın ardından 
Bulgaristan Ekonomi 

Bakanlığı'nı ziyaret eden 
heyet, Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Aleksandır 
Manolev ile bir araya 
geldi. Görüşmede Ma-
nolev ile iki ülke arasın-
daki ekonomik ilişkileri 
masaya yatıran heyet, 
dernek hakkında da 
yetkililere bilgilendirme 

yaptı. İş gezisi kapsa-
mında ayrıca T.C. Sofya 
Ticaret Müşavirliği de zi-
yaret edildi. Bu ziyarette 
Ticaret Baş müşaviri M. 
Emrah Sazak tarafından 

BALK ANTÜRKSİAD 
heyetine Bulgaristan ile 
ilgili detaylı bir sunum 
yapıldı.
Büyükelçi Ulusoy'a 

hayırlı olsun ziyareti
Heyet son olarak gö-

revine yeni atanan Tür-
kiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Dr. Hasan 

Ulusoy'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Heyete özel Büyükelçilik 
konutunda verilen yeme-
ğin ardından iki ülke ara-
sındaki ticari ilişkilerle 
ilgili görüşmeler yapıldı. 
Ziyaretin sonunda Büyü-
kelçi Ulusoy tarafından 
BALKANTÜRKEVİ'nin 
çevresinde yapılacak 
olan ve 12 Balkan ülkesi-
nin kendi bitki örtülerinin 
yer alacağı Balkan Parkı 
için gül fidesi hediye edi-
lirken, BALKANTÜRKSİ-
AD üyesi Müşfik Çırpanlı 
da Büyükelçi Ulusoy'a 
Büyükelçilik bahçesine 
dikilmek üzere Bursa'nın 
simgesi olan şeftali fida-
nı hediye etti.
Tunakan: İlişkilerimi-

zi geliştirerek artırıyo-
ruz
Bulgaristan iş gezisini 

değerlendiren BALKAN-
TÜRKSİAD Başkanı Be-
rat Tunakan, "Yaptığımız 
bu ziyaretlere Bursa'mı-
za ve Balkanlara her 
anlamda değer katmaya 
çalışırken derneğimizin 
de Balkanlar da ne ka-
dar çok bilindiği görmek 
bizleri mutlu ediyor. Biz-
ler Balkanlara çok sık 

gidip geliyor, yaptığımız 
ekonomi zirveler inin 
yanı sıra bu tip özel iş 
ziyaretlerimizle de ilişki-
lerimizi geliştirmek için 
çalışıyoruz. 1 Ocak'tan 
itibaren Avrupa Birliği 
(AB) dönem başkanlığını 
üstlenecen Bulgaristan'a 
yaptığımız bu iş gezisi 
ayrıca önem taşıyor. Bu 
ziyaretin ekonomik iliş-
kilerle birlikte Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasındaki 
ilişkileri geliştirmek anla-
mında faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Oldukça 
verimli bir ziyareti ge-
ride bıraktık. Böylece 
2017'nin son etkinliğini 
de yapmış olduk. Yeni 
yılda yine başarılı işlerle 
çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz. 2018 yılının tüm 
ülkemiz adına güzel geç-
mesini diliyorum" dedi.
Tunakan ayrıca 2018 

yılının i lk aylarında 
Bursa'da BALK AN -
TÜRKSİAD olarak Bul-
garistan Ticaret Mü-
şavirliği iş birliğinde 
Bulgaristan'daki yatırım 
imkânları konusunda bir 
seminer düzenleyecek-
lerini de sözlerine ekledi.
           Kırcaali Haber

Başbakan Borisov'dan 'Demir Kilise' 
teşekkürü: Erdoğan'a minnettarım!
 Bulgaristan Başba-

kanı Boyko Borisov, bu 
yıl Türkiye ile Avrupa 
Birliği (AB) ilişkilerinin 
normalleştirilmesi, iyi-
leştirilmesi için çaba 
harcanması gerektiğini 
belir terek, "Birkaç yıl 
önce Strazburg'ta bulun-
duğumda zaten iyi ilişki-
ler olduğunu görmüştük. 
İş ilişkileri, ticaret ve gü-
venlik ilişkileri yeni bir 
iyileşme sürecine girmek 
durumundadır. Ülkele-
rin büyük küçük olması 
önemli değil, hepimizin 
bir katkısı olabilecektir. 
Biz, olabildiğince katkı 
sağlayacağız. İnanıyo-
rum ki bu, en doğru yol-
dur." dedi.
Borisov, Balat'ta "De-

mir Kilise" olarak bilinen 
Stevi Stefan Kilisesi'nin 
açılış törenindeki konuş-
masında katılımcılara, 
"Karşınızda dünyada 
emsali görülmemiş bir 
muhteşem kilise bu-
lunuyor. Hemen Haliç 
Körfezi'nin yanı başında 
dinimiz temsil ediliyor, 

dinimize saygı gösterili-
yor." diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'dan kili-

senin yeniden canlandı-
rılması için destek iste-
diklerini ve Erdoğan'ın 
bu konuda verdiği sözü 
yerine getirdiğini anla-
tan Borisov, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'ne teşekkür 

etti.
B o y k o  B o r i s o v , 

Bulgaristan'ın 1 Ocak'tan 
itibaren AB dönem baş-

kanlığı yaptığına deği-
nerek, Bulgaristan'ın 
her zaman hem İslam 
hem Hristiyan alemiyle 
mükemmel ilişkiler tesis 
etmek istediğini söyledi.
Terörizmin her yerde 

olduğunu belirten Bori-
sov, "Ancak müştereken 

bu kötülükle mücadele 
edebiliriz, bilgi mübade-
lesiyle bunu yapabiliriz." 
diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı 
Borisov, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
"Sonuçlardan bahsedi-

yoruz, sebeplere baka-
cak olursak, kader bizi 
coğrafi ve siyasi olarak 
olarak birlikte yaşamaya 
mahkum etti. Biz diğer-

lerini fark etmek zorun-
dayız. Öyle bir günde 
yaşıyoruz ki bütün dünya 
için değil ama en azın-
dan bütün Avrupa, bütün 
Balkanlar'da bir Hristi-
yan, bir Müslüman ülke-
nin nasıl olduğunu, nasıl 
davrandığını göstere-
cektir. Sofya ve İstanbul 
gerçekten etnik hoşgörü 
açısından kıskanılacak 
örnektir. Sofya'da 1 ki-
lometrekare alanda Ka-
tolik kilise, sinagog ve 
cami var. Hepimiz barış 
ve huzur içinde bir arada 
yaşıyoruz."
Erdoğan'ın "Karma top-

luluklar ve göçmenler 
ihtilafların halli için kulla-
nılması gerekir." sözlerini 
aktaran Borisov, "Müs-
tesna bir şansa sahibiz. 
Bulgaristan göçmenleri, 
Bulgaristan'daki Müs-
lümanlar birer dostluk 
köprüsüdür, bir güvenlik 
teminatıdır, etnik hoşgö-
rü için birer güvencedir." 
ifadelerini kullandı. 
- "Olabildiğince katkı 

sağlayacağız"
Bulgaristan Başbakanı 

Boyko Borisov, bugünü, 
"sembolik anlamı büyük" 
ve "Avrupa'ya yönelik bir 
sinyal" şeklinde tanım-
layarak, "Bulgaristan'ın 
Avrupa Birliğindeki baş-
kanlığı Türkiye'den mi 

başlıyor?" diye soruldu-
ğunu dile getirdi. Bori-
sov, şunları söyledi:
"Türkiye, büyük bir dev-

lettir ve Avrupa'nın en 
büyük komşusudur. Biz-
ler elimizden gelen her 
şeyi yapmalıyız. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın 
Macron'la yaptığı gö-
rüşmeyi büyük bir il-
giyle izledik, Dışişleri 
Bakanı'nın temaslarını 
izliyoruz. 2018 yılında 
Türkiye ile AB ilişkilerinin 
normalleştirilmesi, iyileş-
tirilmesi için çaba harca-
mamız lazım. Birkaç yıl 
önce Strazburg'ta bulun-
duğumda zaten iyi ilişki-
ler olduğunu görmüştük. 
İş ilişkileri, ticaret ve gü-
venlik ilişkileri yeni bir 
iyileşme sürecine girmek 
durumundadır. Ülkele-
rin büyük küçük olması 
önemli değil, hepimizin 
bir katkısı olabilecektir. 
Biz, olabildiğince katkı 
sağlayacağız. İnanıyo-
rum ki bu, en doğru yol-
dur."
Açılışta bulunmaktan 

onur duyduğunu ifade 
eden Borisov, "2017 zor 
bir yıldı, 2018'de barış, 
huzur, refah olsun. Canı 
gönülden Türk halkına 
en iyi temennilerimi ile-
tiyorum." dedi. AA
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Bulgaristan’da İmam Yetiştirme Merkezleri 
Meyve Vermeye Devam Ediyor

Bulgaristan Başmüftü-
lüğü, Şumnu ve Ustina 
imam yetiştirme merkez-
leri bünyesinde eğitim 
görerek din görevlisi olma 
hakkı kazanan 36 öğren-
ci için 18 Aralık 2017’de 
Haskovo Çarşı Camii’nde 
mezuniyet töreni düzen-
lendi.

H a s k o v o  B ö l g e 
Müftülüğü’nün ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen 
törene; Bulgaristan Baş-
müftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
Başmüftü Vekili Ahmed 
H. Bahadır, T.C Sofya Bü-
yükelçiliği Sosyal Hizmet-
ler Müşaviri Dr. Ulvi Ata, 
Filibe Başkonsolosluğu 
Sosyal Hizmetler Ataşe-
si Metin Akbaş, Edirne İl 
Müftüsü Emrullah Üzüm, 
Gümülcine Seçilmiş Müf-
tüsü İbrahim Şerif ve ülke 
genelinden pekçok bölge 
müftüsü ve vatandaş ka-
tıldı.

Haskovo Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi açılış 
konuşmasında; 2017 yı-

lında eğitim gören din gö-
revlilerini Haskovo’da me-
zun etmenin kendileri için 
bir bayram günü ve şeref 
olduğunu belirterek böl-
geye bu güzelliği yaşatan 
Başmüftülük çalışanlarına 
ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Gümülcine Müftüsü İb-

rahim Şerif; imamlığın 
bir vazifeye atanmaktan 
ziyade, bir ulvî davaya 
adanmışlık olarak telakki 
edilmesi gerektiğini vur-
guladı.

Dr. Ulvi Ata ise yaptığı 
veciz konuşmasında me-
zunlara hitaben; “Kim bilir, 
belki sizden her birinize 

bu kurslara katılmanız 
tavsiye edildiğinde, git-
sem mi… gitmesem mi? 
şeklinde defalarca dü-
şünmüşsünüzdür. Ancak 
zamanın ne kadar çabuk 
geçtiğini bile fark edeme-
diniz değil mi? Evet, güzel 
bir başarıya imza attınız 
ve önemli bir göreve talip-

siniz! Buna bugün hep bir-
likte şahit oluyoruz” dedi.

Bulgaristan Başmüftüsü 
Dr. Mustafa Hacı kapanış 
konuşmasında adeta bir 
bayram ve sevinç günü 
yaşandığını ve her bir me-
zun kardeşimizin başları-
na giydikleri sarıkları âhır 
ömürlerine dek onurla 
taşımalarını temenni etti. 
Ayrıca bu kursların kesin-
tisiz olarak devam etmesi-

nin hayatî önem taşıdığını 
kaydetti.

Renkli bir program su-
nan öğrencilere diploma-
ları bizzat Başmüftü’nün 
eliyle takdim edildi. Baş-
müftülük İrşad Dairesi’nin 
yanında Haskovo ve Kır-
caali bölge müftülükleri-
nin ayriyeten hazırladık-
ları muhtelif hediyeler de 
takdire şâyandı.

Tören, İstanbul’dan teşrif 
eden iki güzel sesli hoca 
tarafından okunan çift 
ezan ve akabinde topluca 
kılınan öğlen namazıyla 
birlikte son buldu.

                Kırcaali Haber

Bulgaristan, Türkiye’deki 
kaçak sigaraları soruşturuyor

Bulgaristan Başsavcı-
lığı, özellikle Türkiye’nin 
Güneydoğu bölgesinde 
satılan kaçak sigaraları 
soruşturmaya aldı.

Türkiye’yi milyarlarca 
lira vergi kaybına uğratan 
ve aynı zamanda terör ör-
gütü PKK’ya mali kaynak 
sağlayan kaçak sigarala-
rın, Bulgaristan’dan çık-
tıktan sonra bazı Körfez 
ülkeleri güzergahı takip 
edilerek Kuzey Irak üze-
rinden Türkiye’ye sokul-
duğu belirtiliyor.

Bulgaristan Başsavcı-
sı Sotir Tsatsarov, Türk 
makamları tarafından 
hazırlanan kaçak sigara 
raporunun Bulgar Dışiş-
leri Bakanlığı aracılığıy-
la kendilerine ulaştığını 
kaydederek, rapor doğ-
rultusunda soruşturma 
başlatılacağını söyledi. 
Başsavcı Tsatsarov, Türk 
makamlarının İnterpol’e 
sunduğu söz konusu ra-
porda belir tilen kaçak 
Bulgar sigaraları konu-
sunda araştırma yapıla-
cağını vurguladı. Ülkede 
üretilen sigara miktarı ile 
ülke dışına çıkarılan si-
garaların sayısının kont-
rol edileceğini ifade eden 

Tsatsarov, aynı zamanda 
İnterpol’den raporu hazır-
layan Türk kurumu hak-
kında bilgi isteyeceklerini 
duyurdu.

Bulgartabac Holding: 
“Türkiye’deki kaçak si-

garalarla bağlantımız 
yok”

“Evet Bulgaristan Hare-
keti” Partisi Genel Baş-
kanı Hristo İvanov’un 
“Bulgartabac Holding” şir-
ketinin kaçak sigaralarla 
bağlantısı olduğu iddiala-
rı üzerine iki hafta önce 
Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev’e, 
meclis başkanına, Avrupa 

Birliği Komisyonu’na, Av-
rupa Yolsuzlukla Müca-
dele Ofisi’ne ve Başsav-
cılığa resmi bir açıklama 
gönderen “Bulgartabac 
Holding”, Türkiye’deki ka-
çak sigaralarla herhangi 

bir bağlantıları olmadı-
ğını savunmuştu. Şirket 
mektubunda, “ürettikleri 
sigaraların üçüncü şa-
hıslar tarafından herhan-
gi bir ülkede satılmasın-
dan kendilerinin sorumlu 
tutulamayacağını” ifade 
etmişti.

1947 yılında devlet şir-
keti olarak kurulan “Bul-
gartabac”, Bulgaristan’da 

45 yıl iktidarda kalan 
totaliter komünist döne-
minde ürettiği sigaraları 
genellikle Sovyetler Bir-
liği ülkelerine sattı. 2011 
yılında özelleştirilen şirke-
tin Bulgaristan’da Sofya, 

B lagoevg -
rad ve Ban-
ya Luka’da 
olmak üze-
re üç tane 
sigara üre-
tim tesisi ve 
P levne’de 
de bir tütün 
işleme fabri-
kası bulunu-
yor. Bulgar 
basını, “Bul-
g a r t a b a c 
H o l d i n g ” 
ş i r ke t i n i n 
sahibi ola-
rak üyeleri-

nin çoğunlu-
ğunu ülkedeki Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Partisi 
(HÖH) milletvekili Delian 
Peevski’yi gösteriyor. 
Aynı zamanda medya 
patronu da olan Peevski, 
çok sayıda gazete, dergi, 
TV kanalları ve haber si-
tesine sahip.

                             IHA

Gırbişte -Temenuga 
karayolu asfaltlandı 
Ardino’ya (Eğridere) bağlı Temenuga (Menekşe) 

köyü muhtarı Ercan Muradov, “Ardino’nun Gırbişte 
(Sırtköy) ve Temenuga arasındaki 6 km’lik yolun en 
bozuk kesimleri yeniden asfaltlandı” diye bildirdi. Asfalt 
çalışmaları için gereken kaynaklar Ardino Belediye büt-

çesinden sağlandı. 
Ercan Muradov, 

“Bu köyümüz için 
çok büyük bir olay. 
Küçük yer leş im 
yerlerine gösterdiği 
özel ilgiden dolayı 
belediye yönetimi-
ne minnettarız. On-

larca yıldan beri karayolunun asfaltlanmasını bekledik. 
Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yol kullanıl-
maz hale gelirdi. Yoldan geçebilmek için yıllarca buz-
ları kırmak zorunda kalırdık” diye kaydetti. 

Temenuga’nın tüm sakinleri adına köy muhtarı, bele-
diye Başkanı Resmi Murat’ın şahsında Belediye yöne-
timini ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı İzzet Şaban’ı seçmenlere küçük yerleşim 
yerlerinin bayındırılmasına dair verdikleri sözleri tut-
malarından dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanının 
Öksüzlere Bağışı

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, ilk ça-
lışma döneminden bu yana devam eden geleneği ko-
ruyarak himayesinde bulunan yetimlerle görüştü. Noel 
ve Yeni Yıl öncesi görüşmesinde, en küçüğü 8 yaşında 
olan anne ve babasını yitirmiş 12 yetimle belediye bi-
nasında buluştu. Bizzat Belediye Başkanı her çocuğa 
gıda paketi ve 500 lev içeren birer zarf sundu. Yetim-
lerin yetiştirildiği 
ailelere ise birer 
Noel ağacı hedi-
ye edildi. Başkan 
Azis her çocukla 
bizzat i lg i lene -
rek öğrenimleri, 
gereksinimmler i 
ve karşılaştıkları 
zorluklar hakkın-
da bilgi aldı. Belediye Başkanı çocuklara daha güzel, 
daha mutlu ve daha başarılı bir yıl diledi. Hasan Azis, 
belediyenin kapılarının her zaman çocuklar için açık 
olduğunu ve sorunları olduğunda her zaman ona baş-
vurabileceklerini söyledi. 

Hasan Azis şunları da paylaştı: ‘Hepinize okulda 
başarılı olmanızı, yüksek notlar almanızı, birçok arka-
daşınızın olmasını ve yakınlarınızla birlikte mutlu bir 
yaşam temenni ederim. En çok da sağlık diliyorum. 
Sizleri seviyorum!’

Görüşme sonunda toplu fotoğraf çekildi. Arkasından, 
Belediye Başkanı ile görüşmeye gelen ve artık reşit 
olan iki yetimle fotoğraf çektirildi.
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Türk Vatandaşlarının yılbaşı 
tercihi, Kıbrıs ve Bulgaristan

Türkiye Seyahat Acente-
leri Birliği (TÜRSAB) ve-
rilerine göre yılbaşı için 
yurt dışı rezervasyonu 
yapan Türk vatandaşların 
ilk tercihi Kuzey Kıbrıs, 
ikincisi ise Bulgaristan 
oldu. Bulgaristan Turizm 
Bakanlığı ise 11 ayda 
Bulgaristan'a giden Türk 
turist sayısı 584 bini geç-
tiğini açıkladı.

Bulgaristan, vize uygu-
lamasına rağmen Türk 
turistlerin en çok tercih 
ettiği ülkeler arasında 
ikinci sıraya girdi. Türkiye 
Seyahat Acenteleri Bir-
liği (TÜRSAB) verilerine 
göre Türk vatandaşları-
nın yılbaşında yurtdışı 
tatil rezervasyonlarında 
Kuzey Kıbrıs ilk sırayı 
alırken, Bulgaristan ikinci 
en çok tercih edilen ülke 
oldu. Bulgaristan Turizm 
Bakanlığı verilerine göre 
yılın Ocak ile Kasım ayla-
rı arasındaki döneminde 
Türkiye’den Bulgaristan’a 
gelen turistlerin sayısı 
önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 12.4 
oranında ar tarak 584 
bini geçti. Sadece Kasım 
ayında ülkeye gelen Türk 
turistlerinin sayısı 46 binin 
üzerinde.

Türkiye’de son yıllarda 

büyük rağbet gören Bal-
kan turları çerçevesinde, 
ana durak haline gelen 
Bulgaristan, özellikle Sof-
ya ve Filibe şehirleriyle 
en çok ziyaret edilen yer 
oldu.

Türk turistleri Sofya, 
Plovdiv (Filibe), Varna 
gibi şehirleri tercih eder-
ken, Karadeniz kıyısında 
Sunny Beach, Nessebır 
tatil köyleri ve Bansko, 
Pamporovo, Borovets gibi 
kayak merkezleri de Türk 
kış sporu severlerin göz-
desi haline geldi. Balkan 
gezilerinde kültür ve tarih 

turları, şehirlerin günü-
müzdeki yaşantısı, yöre-
sel yemekler, Bulgar folk-
lor gösterili geceler Türk-
lerin ilgisini çekiyor. 500 
yıllık Osmanlı hakimiyeti-
nin ardından bu topraklar-
da kalan tarihi ve mimari 
eserler de Balkanlarla 
Türkiye arasındaki ma-
nevi bağları pekiştiriyor. 
Özellikle yerel rehberler 
eşliğinde Bulgaristan’ın 
tarihi ve günümüzdeki 
konumu anlatılıyor.

Bulgarlar 2017- 2018 
kış turizm sezonunda en 
parlak yılını bekliyor. Tu-

rizm Bakanlığı’nın verdi-
ği bilgiye göre geçen kış 
sezonu ülkenin 2007 AB 
üyeliğinden bu yana en 
başarılı sezonu oldu. Ka-
yak merkezlerine 1.467 
milyon kişi geldi. Bundan 
önceki yıla kıyasla yüzde 
19.6 artış kaydedildi. Kış 
tatili için en çok yabancı 
turist komşu Yunanistan, 
Türk iye, Makedonya, 
Sırbistan’dan geliyor. Bu 
yıl da artışın devam ede-
ceği tahmin ediliyor.

2019 Avrupa Kültür 
Başkenti olacak Plovdiv’i 
(Filibe) 2017 yılında en 

çok ziyaret eden yabancı 
turist Türkler oldu. Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani, 2017’de 20 bin 
Türk turistin Filibe kenti-
ni ziyaret ettiğini söyledi. 
Ergani, Türk turistlerinin 
Bulgaristan’a büyük ilgi 
göstermesine rağmen, 
vize sorunun engel teş-
kil ifade etti. 2007 yılında 
AB üyesi olan Bulgaris-
tan hala Schengen ağına 
üye değil ve Türk vatan-
daşlarına vize uygula-
ması devam ediyor. Ülke 
Euro ortak para birimine 
de geçilmediğinden, ge-
çerli para birimi Bulgar 
levası kullanılıyor. Yeni 
yılda Türklerin yurtdışı 
tatilinde Kuzey Kıbrıs’tan 
sonra en çok tercih edi-
len ülke olan Bulgaristan 
2018 yılı için de cazip bir 
güzergah olacak. 26-27 
Ocak’ta Sofya’ya 20 ki-
lometre uzaklıkta Pernik 
de düzenlenecek olan 
Surva-Maskeli Oyun -
lar Festivali için turlar 
şimdiden doldu. 'Surva' 
Festivali Bulgaristan’ın 
UNESCO’nun Somut Ol-
mayan Miras Listesine 
giren bir etkinliği olarak 
büyük ilgi görüyor. Mayıs 
sonunda Güller Vadisi 

Kızanlık da yapılan 'Gül 
Festivali' de 2018’de Türk 
turizm acentelerinin Bul-
garistan odaklı program-
larında yer alacak.

İs tanbu l 'dan kayak 
merkez ine hem yı l -
başı için hem de tatil 
yapmak iç in geldiği -
ni anlatan Oya Çağlar, 
Türkiye'ye çok yakın ol-
duğu için Bulgaristan'ı 
tercih ettiklerini belirte-
rek, "İstanbul’dan geliyo-
ruz. Burayı çok beğendik. 
İstanbul’a çok yakın. Hem 
yılbaşı tatilimizi burada 
geçireceğiz, herkese tav-
siye ederiz. Çok harika 
çok güzel. Türkiye’ye çok 
yakın kolay ulaşım var. 
Ekonomik ve kaliteli bir 
hizmet alıyorsunuz her 
anlamda" dedi.

Mustafa Bayram ise 
"Balkanları çok merak et-
tiğimiz için. Burası bizim 
geçmişe de bir Osmanlı-
ya bağlı vilayetler olduğu 
için, gezip görmek için, 
tercih ettik. Komşular-
dan Yunanistan’a birkaç 
defa gittikten sonra 'Niye 
Bulgaristan’a gitmiyoruz' 
diye düşündük. Onun için 
dört aile 8 kişi arkadaş-
larla da toplanıp burayı 
tercih ettik" diye konuştu.

İstanbul’da Restorasyonu Yapılan 
Bulgar Kilisesinin Açılışı Yapıldı
1. sayfadan devam

Kilisenin bahçesinde 
yapılan törende Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 
Bulgaristan Başbakanı 

Borisov, Başbakan Binali 
Yıldırım, açılış konuşma-
sı yaptı.
Konuşmaların ardından 

Erdoğan, Borisov, Yıldı-

rım ve beraberindekiler, 
kurdele keserek açılışını 
gerçekleştirdikleri kiliseyi 
gezdi. 
Kilisenin açılışına, Tür-

kiye ve Bulgaristan'dan 
basın mensupları yoğun 

ilgi gösterdi. 
- Kilisenin restorasyonu 

16 milyon liraya mal oldu
Kilisenin restorasyonu 

kapsamında, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ilk 
olarak kilise zemininde 
görülen kayma sebebiyle 
zemin ıslahı yaptı. Yapı-
nın üç cephesi, 5 bin 500 
metre jet grout (zemine 
çimento enjeksiyonu) ile 

güçlendirildi.
Paslı kolon-

lar statik pro-
jesine uygun 
olarak çelik 
ko l o n l a r l a 
d e ğ i ş t i r i l -
di. Sökülen 
dış  cephe 
kaplama ve 
süsleme ele-
manlar ının 
restorasyon-
ları, astar ve 
boyaları ya-
pıldı.
İç  mekan 

restorasyon ve çevre dü-
zenleme inşaatı kapsa-
mında, zemin mermerleri 
söküldü, projesine uygun 

olarak yeniden kaplandı. 
Kilise duvarlarında ko-
rozyondan arındırılmak 
için mekanik temizlik 
yapıldı. İç duvardaki dö-
küm süsleme eleman-
ları numaralandırılarak 
söküldü, restore edilip 
montajları yapıldı.
Bodrum katta güçlen-

dirme ve su yalıtım iş-
lemleri gerçekleştirilirdi. 
Bahçe duvarları betonar-
me olarak yeniden yapı-
lıp taş ile kaplandı. Kor-
kuluk demirleri restore 
edilerek yerlerine monte 
edildi.
Tüm çalışmalar Fen 

İş ler i  Da i res i  Baş -
kan l ığ ı  Yapı  İ ş le r i 
Müdürlüğü'nce yürütül-
dü. Demir Kilise'nin yok 
olmaktan kurtarılması 
için harcanan 16 milyon 
liranın 13 milyon lirasını 
Büyükşehir Belediyesi 
karşıladı. AA

Bulgaristan’da yılda 670 bin 
ton yiyecek çöpe atılıyor
Bulgaristan’da her yıl 670 bin ton gıda çöpe atılıyor. 

Dünya genelinde ise her yıl çöpe atılan yiyeceklerin 
miktarı 1 milyar tona ulaşıyor. 

Bir kişi yılda 173 kg gıdayı çöpe atıyor. Bu gıdanın 
yarısı tamamen kullanılabilir halde ve çöpe gitmekten 
kurtarılabilir.

Fakat bağışlanan gıdalar üzerinden katma değer 
vergisinin alınmasının kaldırılmasına rağmen gıda 

ürünü bağışında bulunanların sayısı hala azdır. İstatis-
tik verilere göre yılda çöpe atılmaktan kurtarılan gıda 
ürünleri ancak 270 ton. Bu gıdalar sayesinde yaklaşık 
30 bin muhtaca yardımcı olmayı başarıyoruz. 

Her yıl Bulgaristan Gıda Bankası, toplam yaklaşık 
300 ton gıdayı çöpe atılmaktan kurtarmayı başarıyor. 
Fakat çöpe atılan gıda ürünleri bağışlananlardan yüz-
lerce kat daha fazladır. 

İstatistik veriler, Bulgaristan’da her bir üçüncü ço-
cuk ve ikinci yaşlı için ekmeğin olmadığını gösteri-
yor. Oysa çöpe atılan toplam gıda ürünleri 2 milyarın 
üzerinde kişi için sıcak akşam yemeği hazırlamaya 
yetecek miktardadır. 
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Edirne ve Razgrad Arasında İş Birliği Protokolü

Türkiye’nin Edirne Valiliği ile 
Bulgaristan’ın Razgrad Valiliği 
arasında iş birliği ve ortak ça-
lışmalara yönelik protokol im-
zalandı.

Eğitim takas programları, kül-
tür kurumları arasında iş birliği 
ile turizm ve ekonomik faaliyet-
lerin gelişimini kapsayan 5 yıl 
süreli protokol, Edirne Valisi 
Günay Özdemir ile Razgrad 
Valisi Günay Hüsmen arasında 
imzalandı.

Razgrad Valiliği’ndeki imza 
töreninde konuşan Vali Özde-
mir, protokolün Türkiye ve Bul-
garistan arasındaki anlaşmalar 
çerçevesinde hazırlandığını 
söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan ara-
sında son yıllarda iyi ilişkiler ol-

duğunun altını çizen Özdemir, 
şunları kaydetti: 

“Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, üçüncü köprü açılışın-
da Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakanı-
mız Binali Yıldırım ile görüşmüş-
tü. 7 Ocak’ta Türkiye tarafından 
restoresi tamamlanan Demir 
Kilise açılacak, Borisov ile ka-
bine üyeleri ve Bulgaristan’dan 
yetkililerin katılımıyla önemli bir 
açılış olacak. İnsanlığın kültürel 
miraslarına iki ülkenin de değer 
verdiğini görüyoruz. Bu tür iliş-
kilerimizin gelecekte daha da 
artacağına inanıyorum. Valiler 
olarak biz de bu olumlu geliş-
meye ne kadar katkı sağlaya-
bilirsek o kadar mutlu olacağız. 
Edirne Valiliği bu anlamda ilk 

kez yabancı bir valilikle böyle 
bir anlaşma imzalıyor. Bundan 
sonra Edirne Valiliği olarak Bul-
garistan’daki diğer valilikler ve 
Yunanistan’daki valiliklerle bu 
tür anlaşmalar imzalayacağız.”

Razgrad Valisi Günay Hüs-
men de Edirne heyetini ağır-
lamaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Kendileri için de önemli bir 
protokol olduğunu vurgulayan 
Hüsmen, “İsmimiz dışında 
mevkidaşımla pek çok ortak 
yönümüz var bunun dışında iş 
birliklerimizi iki ülke başbakan-
ları da destekliyor. Başbakan 
Boyko Borisov bu işbirliğine 
önem veriyor. Her iki ülke için 
pilot projeler gerçekleştirmeye 
karar verdik. Bu iki halk için de 

çok iyi bir başlangıç olacak. 
Sizleri burada ağırlamak da ayrı 
bir gurur.” dedi.

Bulgaristan’ın Edirne Başkon-
solosu Vasil Vılçev de toplantı-
ya katılmaktan onur duyduğunu 
ifade ederek, “Bulgaristan’da 
iller arasında yapılan ilk anlaş-

ma. Bu adım, iki il arasındaki 
ilişkileri sıcaklaştıracağı gibi 
diğer illere de örnek olacaktır.” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Edirne 
Valisi Özdemir ve Razgrad Vali-
si Hüsmen, protokolü imzaladı.
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Filibe Üniversitesi Türk Dili Bölümü 
Öğrencileri Gazeteci Yazarlarla Buluştu

Gazeteci yazar ve şair An-
ton Baev ile Anadolu Ajansı 
muhabiri İvo Radoykov Plov-
div (Filibe) Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi'nde düzenlenen bir 
panele katılıp Türk Dili ve Bul-
gar Dili Bölümü öğrencileriyle 

görüştü. T.C. Filibe Başkonso-
losluğunun desteğiyle düzenle-
nen etkinlikte Başkonsolos Hü-
seyin Ergani de hazır bulundu, 
katılımcılara selamlama konuş-
ması yaptı.

Edebiyat alanındaki çalışma-

larını tanıtan Anton Baev, genç 
kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve 
edebi çeviriyi sevdirmenin, öğ-
rencilere dilin işlevini kavrama-
nın ve dil bilincine ulaşmanın 
önemini vurguladı. 

Anadolu Ajansı muhabiri İvo 
Radoykov bilgi ve tecrübelerini 
paylaştı, gazetecilik mesleğinin 
püf noktaların anlattı. 

Paneli yöneten Filoloji Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Elena Getova, en yakın zaman-
da öğrencilere yönelik Türkçe-
den Bulgarcaya şiir tercümesi 
yarışması düzenleyerek yapı-
lacak tercümeleri yayımlamak 
istediklerini paylaştı.
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Bulgaristan’daki Osmanlı 
Eserleri İhya Bekliyor

Küstendil Fatih Sultan Mehmet Camii

Bulgaristan topraklarında Osmanlı mimari eser mi-
rasının en nadide örnekleri, ülkenin Güneybatısında 
Makedonya sınırına yakın bulunan Küstendil kentinde 
görmek mümkün. Farklı medeniyetlerin iz bıraktığı şe-
hirde, Roma dönemleri termalleri, erken Hristiyanlık 
dönemi kiliseleri, Osmanlı yıllarından yadigar İslami 
yapılar, renkli mozaiği bugün de muhafaza ediyor. AB 
fon kaynaklarıyla tarihi eserler restore edilip, nesillere 
korunurken, şehrin tam merkezinde, ihtişamı ve farklı 
mimari süslere sahip minaresiyle Osmanlı döneminin 
en seçkin örneklerinden olan 1530-31 yıllarında yapılmış 
Fatih Sultan Mehmet Camii yıkılıyor. Kimsesiz, çaresiz, 
bunca vaat ve söz karşısında öksüz kalmış bir değerli 
yapıt! Yıllar boyu Kültür Bakanlığı ile belediye, müftülük 
arasında anlaşmazlıkların kurbanı olmuş tarihi bir abide!


