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Bulgaristan’da İslam Dininin Geliştirilmesine 
Katkı Ödülleri Dağıtıldı
Başmüftü Mustafa Aliş Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. İyilik yaptığımız 
takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur.” dedi.

Bulgaristan Müslümanları Di-
yaneti Başmüftülüğü, ülkenin 
ilk Başmüftüsü Hocazade Meh-
med Hayreddin Efendi’nin adı-
na kurduğu yıllık İslam Dininin 
Geliştirilmesini Katkı Ödülleri'ni 
törenle sahiplerine dağıttı.

Başkent Sofya’nın Lumiere 
Salonu'ndaki törende konuşan 
Bulgaristan Müslümanları Di-
yaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. 
İyilik yaptığımız takdirde önce 
Cenabıhak iyilik yapanlardan 
memnun olur.” dedi.

Bulgaristan Milli Marşı ve Av-
rupa Birliği marşların okunma-
sıyla başlayan etkinlikte konu-
şan Başmüftü Haci, “Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını 
ortamında, bazıları bir an önce 
daha zengin olmaya, bir an 
önce daha yüksek bir mevkiye 
ulaşmaya çabalarken bazıları 
özveri ile içinde yaşadıkları top-
luma yarar sağlamaya çabalar.” 
diye konuştu.

“İyilik dünyayı kurtarır” diyen 

Hacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İyilik yaptığımız takdirde önce 

Cenabıhak iyilik yapanlardan 
memnun olur. Ondan sonra 
iyilik yapan kendisi memnun 
olur çünkü kendisi gerçekten 
toplum içerisinde yerini bulmuş 
ve Allah’ın emirlerini yerine ge-
tirmiş olur. Aynı zamanda biz de 
iyilik yapanlara, edenlere teşek-
kür etmek istiyoruz. Peygamber 
diyor ki, ‘insanlara teşekkür et-
meyen, Allah’a teşekkür etmi-
yor.”

Bulgaristan’da Osmanlı tari-
hi ve kültürel mirası

Etkinliğe katılan Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçisi Aylin Sekiz-
kök de Bulgaristan’da Osmanlı 
döneminde miras kalan önemli 
eserlerin korunmasının önemi-
ne işaret ederek “Bu eserlerin 
bir kısmı yüzyıllara direnmiş ve 
ihtişamlı bir şekilde ayakta du-
rurken bir kısmı maalesef bu-
günlere erişememiş.” dedi.

Bulgaristan’da eski komünizm 
rejiminde üzerine el konulmuş 

vakıf mallarının iadesi için baş-
müftülüğün yürüttüğü hukuki 
sürecin en kısa sürede sonuç-
lanmasını beklediklerini aktaran 
Sekizkök, “İstanbul’daki Demir 
Kilise ortak kültürel mirasımızın 
el birliğiyle nasıl muhafaza ede-
bileceğimizin güzel örneklerin-
den biridir.” diye konuştu.

Büyükelçi Sekizkök, vakıf 
malların muhafaza edilmesi ve 
geliştirilmesi ile Müslüman ce-
maatinin taşınmaz kültürel mira-
sının korunması alanında emeği 
geçen Hüseyin Mehmed’in ödü-
lünü takdim etti.

İslam dinine kadro yetiştirme-
deki katkısından dolayı Prof. 
Lübomir Panayotov’a ödülünü, 
Filistin Devletinin Sofya Büyü-
kelçisi ve duayeni Ahmed Al 
Abduh verdi.

Parlamento Başkan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant, İslami de-
ğerlerinin muhafaza edilmesi ve 
gençlere dini eğitimine katkısın-
dan dolayı Kur’an hocası Fatme 

Şeyh Edebali’nin dediği gibi “Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bile-
mez. Geçmişini iyi bil ki, Geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini 
unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.”

Geçmişini bilmeyen bugününü anlayamaz ve yarınını kuramaz. Biz geç-
mişimizi iyi biliyoruz, ancak bugünümüzü anlıyor ve yarınımıza iyi adım 
atmayı biliyor muyuz? Demokrasinin getirdiği özgürlüklerden birçoğumuz, 
ortak refah ve mutluluk için yararlanırken, bir kesim ne yazık ki bu tür 
özgürlükleri kötüye kullanmayı hedefler.

Demokrasinin gelmesiyle maalesef son bulmayan, Avrupa’nın en eski 
hastalığı olan ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük dönem dönem hala 
nüksetmekte. Hoşgörüsüzlüğün ve ayrımcılığın yaşandığı yakın döneme 

gitmek gerekirse, 
Bu l ga r i s t an ’da 
yapılan son se-
çimlerin öncesin-
de neler yaşan-
mıştı hatır laya-
lım. Türkiye’den 
B u l g a r i s t a n ’ a 
düzenli sefer ya-
pan 30’dan fazla 
otobüs ve onlarca 
otomobil, Kapitan 
Andreevo Güm-
rük Kapısında de-
netlenmek üzere 

yaklaşık 18 saat 
tutuldu. Hedef neydi 

peki, denetim mi? Bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum, çünkü herkes 
bu sorunun cevabını çok iyi biliyor. Yine aynı dönem yaşanan bir diğer 
haksızlık ise, seçimlere saatler kala Kırcaali’nin girişinde, Türkiye’den 
gelen otobüsler durdurulup Bulgaristan vatandaşlarının pasaport ve 
kimliklerini polis tarafından alınarak saatlerce bekletilip seçimlerde oy 
kullanamamaları amaçlandı.

Bu tür olaylar, Bulgaristan’da yaşayan Türk ve Müslümanlar olarak 
bizim demokrasiye ve onun güçlü kurumlarına karşı güvensizliğimize 
sebep olmamalıdır. Bu nedenle, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük hareketlerinin 
hedefindeki bizler öncelikle kendi aramızdaki dayanışmayı güçlü tutma-
mız gerekmektedir. Doğru yollardan mücadele etmeliyiz ki, haklıyken 
haksız duruma düşmeyelim. Demokratik kurumları kullanarak bizlere 
yapılan tüm hoşgörüsüzlüğü yaşadığımız toplumun fertleri ile paylaşabi-
liriz. Eğer böyle hareket edersek ırkçı ve ayrımcı hareketleri durdurmak 
bizim elimizde olur. Haklı iken haksızlığa düşmememiz için demokratik 
ilkelerden asla taviz vermemeliyiz.

 Yaşadığımız bu dönemde en güçlü silahımız medyadır. Bulgaris-
tan’daki Türk ve Müslümanların sesini duyurmak, derdini anlatmak ve 
en önemlisi doğruyu yansıtmak çok önemlidir. Bu bağlamda Kırcaali 
Haber Gazetesi’nin yazı işleri sorumlusu olarak sadece Bulgaristan’da 
yaşayan Türk ve Müslümanların değil, tüm dünyadaki Türklerin özgür sesi 
olmaya devam ettiğimizi belirtmek isterim. Nerede olursanız olun, bizlere 
her zaman ulaşabilir, yaşadığınız sorunları, başarılarınızı ve sevincinizi 
tüm dünyaya yansıtmaya ve yayınlamaya hazırız. Türk ve Müslüman-
ların sorunlarından ana dili sorununu, ırkçılık ve ayrımcılığın yarattığı 
huzursuzluğu, başarılı Türk sporcuları, kültürel faaliyetleri, Türk yazar-
ların eserlerini gazete sayfalarında her zaman yer verdik ve vermeye de 
devam edeceğiz. Bizim geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız birdir. Bu 
bağlamda bizim bu topraklarda tek istediğimiz huzur içinde dışlanmadan, 
herhangi bir ayrımcılığa hedef olmadan, ailelerimizle güven içinde ya-
şayan onurlu vatandaşlar olmak.  Bu da demokratik ilkelerden taviz ver-
meyip dayanışma içinde olup, ele ele verirsek, güç ve söz sahibi oluruz. 
Bizler nereden geldiğimizi unutmadık, nereye gideceğimizi iyi biliyoruz.

Azınlığın en büyük gücü dayanışmadır. Birliğin ve beraberliğin olduğu 
yerde zalim diz çöker. Dünümüzden ders çıkaralım, bugünümüzü iyi an-
layalım ve yarınımızı iyi kuralım!

Birliğin ve beraberliğin olduğu 
yerde zalim diz çöker

Sebahat NECİB

Devamı 4’te
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Bulgaristan 2050 yılına kadar 
nüfusunun dörtte birini kaybedecek

Başkent Sofya'da dü-
zenlenecek konferansa 
katılacak olan 44 ül-
keden delegasyonlar, 
demografik sorunlara 
çözüm arayacaklar. 
Konferansta düşük do-
ğum oranları, nüfusun 
yaşlanması ve göç dü-
zenlemesi ile ilgili konu-
lar tartışılacak.  Konfe-
rans, Dışişleri Bakanlı-
ğı, Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve 
Birleşmiş Milletler Nü-
fus Fonu (UNFPA) ta-
rafından düzenleniyor.
UNFPA Doğu Avrupa 

ve Asya Bölge Ofisi 
Müdürü Allana Armita-
ge, Bulgaristan Ulusal 
Televizyonu’na (BNT) 
özel bir röportaj verdi.
Armitage, “Bölgede-

ki ülkeler demografik 
değişim, nüfusun yaş-
lanması, düşük doğum 
oranları, nüfus azalma-
sı gibi konularda olduk-
ça endişeli, ancak kon-
feransa katılacak olan 
bu 30 ülkeden başka 
konuyla da ilgilenen 
Japonya, Kore, Mek-
sika gibi bölge dışında 
kalan birçok ülke daha 
var” dedi.
Armitage, “Konfe -

ransın amacı, demog-
rafinin görüntülenme 
şeklini değiştirmektir” 

diye belirtti ve amacın 
bir kriz olarak demog-
rafik değişimlere dair 
anlayıştan doğru poli-
tikalar yoluyla nüfusun 
refahına yol açabilecek 
yeni fırsatlara geçmek 
olduğunu da sözlerine 
ekledi.
Konferansta bölgede 

sürdürülebilir kalkın-
mayı sağlayacak çeşitli 
politikalar tartışılacak. 
Bulgaristan hüküme-
ti, diğer hükümetlerle 
birlikte işe yarayan çö-
zümlerin neler olduğu-
nu ve hangi iyi uygula-
maların uygulanabile-
ceğini tartışacak.

Bulgaristan'ın Kuzey 
Makedonya ile ilişkileri 
hakkında da yorum-
da bulunan Armitage, 
Bulgaristan'ın Kuzey 
Makedonya’nın AB’ye 
üyelik müzakerelerini 
başlatmasına ışık tut-
ması gerekip gerek-
mediği sorulduğunda 
şöyle dedi: “Konferans 
için buradayım, bu ko-
nuların ülkeler arasın-
da çözüleceğini biliyo-
rum. Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu temsilcisi 
olarak amacımız, ülke-
lerin insan haklarına ve 
bilimsel kanıtlara dayalı 
en iyi politikaları uygu-

lamalarına destek ol-
mak ve eminim ki onlar 
en doğru yolu bulacak-
lardır”.
2019 tarihli bir BM ra-

poruna göre, Bulgaris-
tan 2050 yılına kadar 
nüfusunun dörtte birini 
kaybedecek.
Armitage, “Sadece 

Bulgaristan için geçerli 
olmayan ortak sorunlar 
var. Onlar bölge için de 
geçerlidir. Pek çok ülke-
de nüfus %20 oranında 
azalıyor. Bunun önü-
müzdeki 15-20 yıl için-
de olacağı tahmin edi-
liyor. Bu herkesin ortak 
sorunu ve bu yüzden 

demografik değişiklikler 
hakkında neler yapabi-
leceğimizi görmek için 
konferans düzenliyoruz. 
Tabii ki, kolay ve hızlı bir 
çözüm yok. Ülkelerinde 
başarılı olabilmeleri için 
gençlerin özlemlerine 
odaklanan kapsamlı 
politikalar olmalı. Ka-
dınların, ailelerin neden 
daha fazla çocuk sahi-
bi olmadığı sorusuna 
cevap verebilmemiz 
gerekiyor. Çünkü çoğu 
daha fazla çocuk sahibi 
olmak istiyor ama çeşitli 
nedenlerle olamıyor. Bu 
konferansta, değişimin 
gerçekleşmesi için bu 
tür politikaları formüle 
edebilmek istiyoruz” 
diye açıklık getirdi.
Armitage, ayrıca şu 

olumlu eğilimin altını 
çizdi: “İlginç bir şekilde 
Covid-19 pandemisine 
rağmen yeni fırsatlar 
var. Örneğin, tersine 
göç gözlemliyoruz. Pek 
çok insan kendi ülke-
lerine geri dönüyor ve 
bu hem Bulgaristan'da 
hem de Sırbistan'da 
gözlemleniyor. Bu ne-
denle insanların evden 
çalışmasına, daha iyi 
bağlantıya sahip olma-
sına izin veren politika-
lar geliştirmenin zama-
nı geldi. Genel olarak 
demografik sorunları 
çözmek için yenilikçi 
yollar bulmamız gere-
kiyor. Ve buradaki ana 
mesaj, kaç kişinin oldu-
ğunun önemli olmadığı-
dır. Önemli olan insan 
beyninin kapasitesidir. 
İnsan sermayesi, bu 
yüzden sağlık ve eğiti-
me yatırım yapmamız 
gerekiyor. Ve bir sunu-
cunun dediği gibi, refah 
için beyin sayısı önemli 
değil, o beyinlerde ne 
olduğu önemli” diye 
sözlerine ekledi.
Onun ifadesine göre, 

demografik dönüşüm 
kısmen olumlu bir şey 
çünkü insanlar daha 
uzun yaşıyor.
Armitage, şu ifadeleri 

kullandı: “İnsanlar daha 
sağlıklılar ve bölgedeki 
nüfusun yaşlandığını 
görüyoruz, ancak bu-
nun nedeni daha uzun 
yaşam beklentileri ol-
ması ve sağlık durumla-
rının daha iyi olmasıdır. 
Bunun için minnettar ol-
malıyız. Bununla birlik-

te hükümetler aynı za-
manda yaşlılara yönelik 
hizmetler sağlamalıdır. 
Düşen doğum oranları 
açısından son yıllarda 
gördüğümüz bir eğilim. 
Bu yeni bir şey değildir. 
Farkına vardığımız şey, 
cinsiyet eşitliğinin daha 
yüksek seviyede olduğu 
ülkelerde doğum oranı-
nın daha yüksek olma-
sıdır. Çünkü kadınlar 
hem iş yerinde hem de 
evde gerekli desteği alı-
yor ve daha fazla veya 
en azından istedikle-
ri kadar çocuk sahibi 
olabiliyorlar. Amacımız 
demografiyi değiştir-
mek değil, hükümetle-
rin insanları bu konuda 
desteklemek için gerek-
li politikaları geliştirme-
sini sağlamaktır”.
Doğum oranının eko-

nomiyle, aile tutumuyla 
ilgili olduğunu belirten 
UNFPA Doğu Avrupa 
ve Asya Bölge Ofisi 
Müdürünün ifadesine 
göre, bunlar uzun va-
deli sorunlar olup hızlı 
bir çözümü yoktur – ai-
lelerin bir eve ve çocuk 
sahibi olma imkanına 
sahip olup olmamasıyla 
ilgili sorunlardır.
Bulgaristan vatandaş-

larının yaşamak için ne-
den Bulgaristan'da kal-
maları gerektiği sorul-
duğunda Armitage şu 
yanıtı verdi: “Bulgaris-
tan çok güzel bir ülke. 
Bulgaristan iyi gelişiyor. 
Benim mesajım, insan-
ların her zaman olduk-
ları yerde kalmamaları 
gerektiğidir. İnsanlar 
seyahat etmekte özgür 
olmalı, ancak bizim ba-
şarmamız gereken şey, 
diğer ülkelerde olduğu 
gibi Bulgaristan'da da 
insanların kendi ülkele-
rinde gelişme ve refah 
içinde olup olmayaca-
ğına karar vermeleri-
ne imkan veren doğru 
politikaların olmasını 
sağlamak ve nihai he-
def de bu-onlara kendi 
topluluğunda yaşama-
ları için bu fırsatları 
sunabilmektir. Gençler 
için bu, istihdama ve 
eğitime erişim anlamı-
na geliyor. Bulgaristan 
çok güzel bir ülke, ben 
kendim de burada seve 
seve yaşarım”.

Bursa’da yaşayan 90 yaşındaki 
Selime nine: Taş yerinde ağırdır

Ardino'nun (Eğridere) 
Bogatino (Çorbacılar) 
köyünden Türkiye'ye 
göç eden 90 yaşındaki 
Selime Şentürk, “Baba 
ocağı, memleket sevgi-
si asla unutulmaz. Bu-
rası her zaman güzel 
ve sakin ve memleket 
havasını içine çekersin. 
Taş yerinde ağırdır” di-
yor. Yaşlı Rodoplu ka-
dın, dost, akraba ve ta-
nıdıklarını görmek için 
Bursa'dan Bogatino'ya 
kadar yüzlerce kilomet-
re yol kat etti.
Selime Şentürk, 1931 

yılında Ardino'nun Mle-
çino köyünde çok ço-
cuklu bir ailede dünya-
ya geldi. 18 yaşında ev-
lenerek Bogatino köyü-
ne yerleşti. Beş yıl önce 
vefat eden eşi Ahmet 

ile birlikte aile bireyle-
rinin birbirine çok bağlı 
olduğu bir aile kurdular 
ve çocuklarını büyük 

özveriyle büyüttüler. Üç 
oğul, bir kız ve 20 torun 
ve torun çocuğu sahi-
bidir. Kendi ifadesine 
göre, 1989 yılında vata-
nından kovularak zorla 

Türkiye'ye göç ettirildi. 
Ailesiyle birlikte 1978 
yılında Bursa'ya göç 
eden oğlu Nermin'in 

yanına yerleştiler.
Selime nine, "Memle-

ketimi terk edip evim-
den uzakta yeni bir ha-
yata başlamak çok zor-
du. Ama şimdi pişman 

değilim. Çok çalıştık ve 
göçmenlerin oturduğu 
Bursa'nın Kestel sem-
tinde bir daire satın al-

dık" diye anlattı.
Selime Şentürk, 

Türkiye'ye göç 
etmeden önce 
uzun yıllar Bo-
gatino köyündeki 
eski dokuma atöl-
yesinde çalıştı ve 
orada askerler 
için battaniyeler 
dokudu. Bundan 
başka tütüncülük 
ve hayvancılıkla 
da uğraştı.
Sel ime nine, 

gençlere çalışma-
larını, memleketlerini 
sevmelerini ve yaşlıla-
ra saygı göstermelerini 
tavsiye ediyor.
          Güner ŞÜKRÜ
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Tuna Boylarından Orfey Dağlarına
Bu başlık 10. jübile ki-

tabımın başlığı olmakla 
birlikte, aynı zaman-
da hayatımın yoludur. 
Bundan dolayı, benim 
için çok özel olan bu ki-
tabı, yoğun duygularla 
yazmış bulunuyorum. 
Ömrümün geçtiği şe-
hirlere adamış oldu-
ğum, üç yüz sayfadan 
fazla, üç bölümden iba-
ret olan bu kitap, biyog-
rafi havasında olsa da, 
hiçbir edebiyat türüne 
sığdırılamayacak kadar 
renklidir. 
Hayatımın şehirleri
Kuruluşunun 1850. 

yılını arkada bırakan 
doğduğum NİKOPOL 
şehrine hasrettiğim İLK 
bölümde şehrin şan-
lı tarihinden sayfalar, 
memleketimden yük-
selen yaratıcı sesleri, 
hatıraları kucaklayan 
fotoğraflar yer almak-
tadır.    
     Bir cennet köşesi 

Ardino ise benim genç-
lik ve olgunluk yılarım 
sayılır. Onun kasaba 
olarak ilanının 60. yıl-
dönümüne adadığım 
ikinci bölümde, tarihi-
ne bir kuş bakışından 
sonra, oradaki mesleki 
hayatımın basamakla-
rı, anne-babam ve kız 
kardeşimin mesleki uğ-
raşları yer almaktadır. 
Devamında şair ve ya-
zarların beşiği sayılan 
bu yerin, birçokları ile 
aynı havayı soluduğu-
muz, aynı sokaklarda 
yürüdüğümüz, kültür ve 
çok yönlü hayatına hep 
beraber katkıda bulun-
duğumuz 24 yerli yara-
tıcıyı, orijinal ve çeviri 
şeklinde, şahane bir 
buket halinde toplayıp, 
bu anlamlı yıldönümü 
münasebetiyle Ardino-
lulara küçük bir hediye 
etmek istedim. Ve yine 
hatıralar peşindeki sıra 
sıra fotoğraflar.  Üçün-
cü bölümde de, şu an 
hayatımı sürdürdüğüm 
Doğu Rodoplar’ın incisi 
Kırcaali’nin kısa tarih-
çesi, buradaki mesleki 
yıllarım, çeviri uğraş-
larımla ilgili fikirler, kız 
kardeşim Remziye ile 
şiirli dünyamızdan ses-
ler, dünü ve bugünü ile 
yaşadığım şehirden 
manzaralar yer alır.
Bizler yıllardır çok 

sevdiğimiz ve hiç unu-

tamadığımız doğduğu-
muz Nikopol şehrinin 
hasretini çekiyoruz. 
Ama Rodopları ve Ro-

dopluları da çok mu 
çok sevdik. Yoksa ya-
rım asırdan fazla bura-
larda kalmak imkansız 
olurdu. 
 “Bir avuç içi kadar!” 

demişti vatanımız için 
şair. Ama insan vata-
nını büyük olduğu için 
değil, onun olduğu için 
sever. Sever ve ondan 
asla vazgeçmez. Çün-
kü o ana gibidir. Ana 
ise tektir ve hiçbir şey-
le değiştirilemez. Onun 
değerini en çok ilk sınır 
dışı çıktığımda hisset-
tim. Ve döndüğümde, 
toprağına basınca, 
inanamayacaksınızdır 
ama sevinçten ağla-
mıştım. Bu his sonraki 
çıkışlarımda da beni 
hep takip etti. İşte ha-
yatımın şehirleri de bu 
vatanın birer parçaları-
dır.   
Şehirler! Şehirler de 

insanlar gibidir derler 

– doğarlar, büyürler, 
olgunlaşırlar ve sakin-
leriyle birbirlerinin üze-
rinde etkisini bırakırlar. 

Yaşadığım şehirlerin 
her biri bana çok şey-
ler kazandırdı. Ben de 
kendimce onlara bir 
şeyler vermeye gayret 
gösterdim ve yaptık-
larımdan son derece 
memnunum.
Onun içindir ki, ya-

şadığım şehirleri ve 
içlerindeki hayatımı 
kaleme almayı kendi-
me gönül borcu bildim. 
Ve Bulgaristan’ı bir uç-
tan bir uca defalarca 
dolaşmış bir insan gibi 
bana “Bu memleketin 
neresi daha güzel?” 
diye sorsalar, hiç te-
reddütsüz “Her yeri!” 
derdim. Ne var ki insa-
nın doğduğu, yaşadığı 
yerler bir başka güzel, 
bir başka değeri vardır. 
Bu kitabı okumak 

zahmetinde bulunan 
değerli okurlarımda, 
kitabın son sayfasını 
kapattıktan sonra, eğer 

kendi hayatları ile ilgili 
hatıralar, duygular ve 
hele de hayatın anlamı 
için düşünceler uyandı-

rırsa, emeklerim boşa 
gitmemiş diye memnun 
olurum.
Ayrıca bu yıl çeviri 

uğraşlarımın 20. jübi-
le yılıdır. Bu nedenle 
aldığım tebrik mesaj-
ları arasında Sn. Prof. 
Dr. Todor Çerkezov 
ve eşi filolog Veselina 
Çerkezova özetle şöy-
le demektedirler: “Siz 
çevirmen Aygül Ga-
vazova var gücünüzle 
okuyucuların önüne 
bizde yetersiz tanınan 
yaratıcı ve değerler-
le dolu yeni bir dünya 
sermektesiniz. Zarif 
ve kolorit, nezaket-
li ve bilgili, kültürlü ve 
aralıksız araştırmacı, 
yapıtlarınızla bir bütün 
teşkil etmektesiniz. No-
belli İvo Andriç gibi çe-
şitli kültür, edebiyat ve 
halklar arasında köprü-
ler kurmakta, başkalık-
ta farksızlığı, Balkanlar 

kültür tabakalarında 
umumiyeti aramakta-
sınız. Sizlere sıhhat, 
yaratıcılık alanında 
azim ve enerji, komşu 
edebiyatların sınırsız 
dünyasında yeni yeni 

keşifler dileriz.” 
Ben de tüm okurları-

ma şükranlarımı sunar, 
ileride de beraberliği-
mizi candan temenni 
ederim.   
  Aygül GAVAZOVA  

Canım Ablam 
Sen hep vardın, abla benim yanımda
Ne zaman düşsem de ben dara
Nasıl kötülükler çıktıysa da karşıma
Hep beraber göğüs gerdik onlara

İyi ki seni ablam yaratmış Allah
Sensiz bilmem ne olurdu benim halim
Bu fani dünyada yapayalnız kalınca
Senden başka kalmadı dayanağım

Anne, baba, oğlum gitti sonsuzluğa
Yaralarıma merhem oldun, avuttun
Sen olmasaydın her dakika arkamda
Ben de yoktum, dayanamazdım bu acılara

İyi günde, kötü günde yanımda
Sen hep vardın benim hayat yolumda
Bütün kayıplarımın yerine seni koydum
Beni sakın yokluğunla sınama

Abla deyip her zaman sana taptım
Sen benim dayanağımdın hayatta
Ödeyemem asla senin hakkını, ablam
Ne burada, ne öteki dünyada

Sen benim AY yüzlüm
Sen benim GÜL kokulum
Sen o büyük kalbinle
Yeryüzü meleğimsin
                   Sen benim canımsın,
                                   biricik ablam!

Minnettarlık
                  Anneme ve Babama

Yaşam, sevgi verdiniz siz iki kardeşe
Şefkatle büyüttünüz, okuttunuz bizi
Hayatta her güçlükleri yendiniz
Elimize mesleğimizi verdiniz

Ne dürüst, ne fedakar insanlardınız
Yaşamınızda bize hep örnek oldunuz
İyilik yapmayı, doğru yolu gösterdiniz
İnsan olmayı, insan kalmayı öğrettiniz

Siz öğrettiniz bize sevgiyi, saygıyı
Mutluluk, gurur kaynağı oldunuz bize
Biz de asla utandırmadık sizleri
Her zaman layık olmaya çalıştık size

Hasretiniz yıllardır yüreğimizde
Öğütleriniz her daim dimağımızda 
Hatıralar gece gündüz kalplerimizde
Her şey için candan minnettarız size. 

                                 Aygül GAVAZOVA
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İlhan Küçük: Bulgaristan 15 yıllık AB üyeliğinden sonra 
bölgesel bir lider ve Batı Balkanlar için örnek olabilir

Hak ve Özgürlük Hare-
keti (HÖH) partisinden 
Avrupa Parlamentosu 
(AP) Avrupa’yı Yenile 
Grubu Üyesi İlhan Küçük, 
Batı Balkanlar İçin Sofya 
Forumu’na ev sahipliği 
yaptı. Etkinlik, anti-salgın 
önlemlerine sıkı sıkıya 
uyularak Sofya'da hibrit 
bir formatta gerçekleş-
ti. "Güveni Yeniden İnşa 
Etme Zamanı" mottosu al-
tında düzenlenen forum-
da Batı Balkanlar'daki kilit 
meselelerin tartışılması 
ve bölgenin AB’ye üyelik 
müzakere sürecine odak-
lanması amaçlandı. Etkin-
lik, Liberal Entegrasyon 
Vakfı ve Avrupa Liberal 
Forumu ile ortaklaşa dü-
zenlendi.

Batı  Balkanlar İç in 
Sofya Forumu’nun açı-
lış konuşmasını yapan 
Küçük, şunları kaydetti: 
“Bulgaristan'ın 2018'deki 
AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı, Batı Balkanlar'ın 
entegrasyonunu önemli 
bir öncelik haline getirdi. 
Güvenin nasıl yeniden 
sağlanacağı konusunda 
daha ciddi düşünmenin 
zamanının geldiğini düşü-
nüyorum. Bulgaristan ile 
Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti arasındaki diyalog 
dostane olmalıdır. Ülkemi-

zin 15 yıllık AB üyeliğin-
den sonra Bulgaristan'ın 
bölgesel bir lider olarak 
kendini kanıtlayabileceği-
ne, benzersiz etnik modeli 
ve tecrübesiyle Batı Bal-
kanlar ülkelerine örnek 
teşkil edeceğine inanıyo-
rum, çünkü Bulgaristan'ın 
stratejik çıkarı Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti’nin 
AB’nin medeniyet ailesi-
nin bir parçası olmasıdır. 
Batı Balkan ülkelerini 
AB’nin bir parçası yap-
mak biz liberaller için bir 
önceliktir”.

AP Milletvekili, tarihi ko-

nuşmanın önemli olduğu-
nu, ancak geleceğe dair 
konuşmanın bir öncelik 
olması gerektiğini vurgu-
ladı. Küçük’ün ifadesine 
göre, AB jeopolitik bir 
oyuncu olmadan önce 
politik bir oyuncu olmalı-
dır. “Batı Balkan ülkeleri, 
karar alma sürecinde, eşit 
bir temelde tartışmada 
aktif rol almalıdır” diyen 
Küçük, kategorik olarak 
forumun sonuçlarının tüm 
paydaşlar için olumlu yön-
de olmasını ve forumun 
düzenli hale gelmesini 
beklediğini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyo-
nu Komşuluk ve Genişle-
me Komiseri Oliver Varhei 
de video konferans yoluy-
la etkinliğe katılarak yap-
tığı konuşmada, “Hepimiz 
ortak bir geleceği olan bir 
kıtanın parçasıyız!" diye 
belirtti. AB Komiserinin 
ifadesine göre, bölgede 
Avrupa entegrasyonu 
için gerçek bir taahhüt 
var. Batı Balkanlar için bir 
ekonomik ve yatırım planı 
hazırlandı - önümüzdeki 
yıllarda 30 milyar avroya 
kadar yatırım yapılacak. 
Varhei’nin ifadesine göre, 

AK’nin arzusu müzake-
releri hızlandırmak, re-
formları ve ülkelerin iler-
lemesini dikkate alarak 
müzakerelerin resmen 
başlayabilmesidir.

Forumda Avrupa Libe-
ral Forumu İcra Müdürü 
Daniel Kadık, Bulgaristan 

Atlantik Kulübü Başkanı 
Solomon Pasi, Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti'nin 
Bulgaristan Özel Tem-
silcisi Vlado Buçkovski 
ve dış politikanın çeşitli 
alanlarında uzmanlar da 
yer aldı.

            Kırcaali Haber

Sırbistan Büyükelçisi Joviç, 
Kırcaali Belediyesini Ziyaret Etti
Sırbistan Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Zeljko Joviç, 

26 Kasım 2021 Cuma günü Kırcaali'yi ziyaret ederek 
Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis ile görüştü.

Belediye Başkanı, coğrafi özellikleri, insanların geçim 
kaynağı, ekonomisi, eğitimi, kültürü, maneviyatı üzerin-
de durarak günümüzdeki Kırcaali şehrinin vizyonuna 
ilişkin bilgi sundu.  Konuğunu yatırım imkanları ve be-
lediyenin yeni sanayi bölgesi projesi hakkında bilgilen-
diren Dr. Müh. Azis, “Kırcaali son yıllarda ana geçim 
kaynağı olan tütün üretiminden otomotiv endüstrisinin 
bir merkezi haline gelmesiyle teknolojik gelişiminde bir 
sıçrama yaptı. Bu sektöre yeni yatırımcıları çekmek 
için çalışıyoruz” diye belirtti. Konuğuna Avrupa Birliği 
(AB) programları kapsamında hayata geçirilen projeler 
ve şehrin çehresini değiştiren özel yatırımlar hakkında 
bilgi verdi. Dr. Müh. Azis, hoşgörünün başkenti olarak 

bilinen Kırcaali'de farklı etnik kökenlere ve farklı dinlere 
mensup insanların barış ve uyum içinde bir arada ya-
şadığını sözlerine ekledi.

Kırcaali'de gördüklerinden, çeşitli alanlarda hayata ge-
çirilen projelerden ve belediyenin halkın yaşam şartlarını 
iyileştirme çabalarından etkilendiğini söyleyen diplomat, 
“İyi yaşam ve çalışma koşulları gençleri memleketle-
rinde kalmalarını sağlayabilir” dedi. Joviç, Kırcaali ile 
Sırbistan'dan bir belediye arasında dostane ilişkiler ku-
rulması ve kardeşlik protokolü imzalanması için arabu-
luculuk yapmayı üstlendi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü 
ve Belediye Genel Sekreteri Sebahtin Riza da katıldı.

Sidelya Mutlu, "Genç Olimpik" ulusal 
masa tenisi turnuvası şampiyonu oldu
Ardino (Eğridere) Yunak 2005 Masa Tenisi 

Kulübü'nün genç yarışmacısı Sidelya Mutlu, hafta 
sonu Momçilgrad (Mestanlı) şehrinde düzenlenen 15 
Yaş Altı "Genç Olimpik" ulusal masa tenisi turnuva-

sının birinci ön 
eleme turunda 
hiçbir maçı kay-
betmeyerek, bir 
zafer kazandı.

Kulübün diğer 
iki sporcusu da 
f i na l  tu runa 
katılma hakkı 
kazandı. Seçil 

Feyzulova, 15 Yaş Altı "Genç Olimpik" ulusal masa 
tenisi turnuvasının birinci ön eleme turunu 9. Sırada 
tamamlarken Daniela Surçeva ise 11. sırada tamam-
ladı.

Takımın en küçük oyuncusu Arda Cebeci de kulübü 
yıldız erkeklerde onurlu bir şekilde temsil etti.

Köybaşieva’ya ödülünü 
sundu.

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci, ülkedeki Müslü-
manların yüzyıllara daya-
nan geleneklerini koruyan 
hafız Mehmed Beyti’ye 
ödülünü verdi.

Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek Dini Şura 
Başkanı Vedat Ahmed 
ise törende son ödülünü, 
cömert bağış katkıları ile 
ülkedeki Müslüman kültü-
rüne destek veren, kültü-

Bulgaristan’da İslam Dininin 
Geliştirilmesine Katkı Ödülleri Dağıtıldı

1. sayfadan devam

rel ve dini yerlerin korun-
ması ve sosyal yardımları 
içeren faaliyetlerde bu-
lunan iş adamı Ahmed 

Besoğlu’ya takdim etti.
Bulgaristan Kültür Baka-

nı Prof. Velislav Minekov 
ve üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisi mil-
letvekillerinin de katıldığı 
törende Sefa müzik gru-
bu, Yunus Emre’nin şiirle-
rinden esinlenen eserlerle 
sahne aldı.

Yüksek Dini Şura'nın 
2017 yılında aldığı kara-
rıyla oluşturulan Hoca-
zade Mehmed Hayreddin 
Efendi ödülleri her yıl, 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğünün kuruluş 
tarihi olan 8 Aralık’ta sa-
hiplerini buluyor.

Ardino Belediyesi, Temenuga köyü yolunu onarıyor
Ardino (Eğridere) ilçe-

sinin Gırbişte (Sırtköy) 
köyünden Temenuga 
(Menekşeköy) köyüne 
giden yolda yapılan 
bakım onarım çalışma-
ları hızla devam ediyor. 
Bakım onarım giderleri, 
Ardino Belediyesinin bu 
yılki bütçesinde serma-
ye giderleri kapsamın-
da yer alır.

Şahsı ve Temenuga 
köyü sakinleri adına 
muhtar vekili Ercan Mu-
radov, bölgede yapılan 
altyapı iyileştirmelerin-
den dolayı Ardino Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban'a ve Belediye 
yönetimine teşekkür 
etti.
          Güner ŞÜKRÜ
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Çernooçene’de yeni çocuk oyun alanı oluşturuldu
Çernooçene (Yeni-

pazar) Belediyesinin 
bölgedeki yer leş im 
yerlerinde çocuk oyun 
alanları oluşturulmasına 
yönelik girişimi devam 
ediyor.
2021 Temiz Çevre İçin 

Ulusal Kampanya kap-
samında Çevre Koruma 
Faaliyetlerini Yönetim 
Kuruluşunun (PUDO-
OS) hibe almaya hak 
kazandığı “Rekreasyon 
ve Eğlence Alanında 
Issız Bir Arazinin Çev-
re Düzenlemesi” isimli 
bir projesi kapsamında 
Çernooçene ilçesinin 
idari merkezinin yakı-
nındaki yeni oluşan 4 
nolu mahallede bir oyun 
alanı inşa edildi.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman,  
Belediye Meclis Başka-
nı Bedriye Gaziömer ve 
Belediye Meclis üyeleri, 
çocuk oyun alanı inşa-
sına yönelik tamamlan-
mak üzere olan çalış-

maları yerinde incele-
diler.
Mahal lede ikamet 

eden ebeveynlerle ya-
pılan görüşmelerde 
miniklerin eğlenebile-
ceği çocuk oyun alanı 
inşa etme fikri doğdu. 
Oyun alanı inşa edilen 
yer temizlendi ve yeşil-

lendirildi. Çocuk oyun 
alanında salıncak, kay-
dırak, kumluk ve çardak 
bulunuyor.
Aydın Osman, "Uma-

rım ki çocukların eğlen-
mesi ve oynaması için 
uygun ve güvenli koşul-
lar ve ebeveynlerinin ra-
hatı için uygun bir ortam 

yaratıyoruz” dedi.
4 nolu mahalle sakin-

leri, belediye yönetimi-
ne çocuk oyun alanının 
inşası için teşekkür etti.
Bölgede önemli bir 

kısmı belediyeye ait 
arazilerin üzerinde olan 
50'den fazla yeni ev 
inşa edildi.

Aydın Osman, “Ma-
hallede iyileştirme ça-
lışmaları tamamen bitti. 
Elektrik iletim tesisleri, 
sıhhi tesisat ve kanali-
zasyon şebekesi yapıl-

dı. Sokaklar asfaltlandı 
ve çevre düzenlemesi 
yapıldı. Park alanları 
oluşturuldu ve aydınlat-
ması yapıldı” diye anım-
sattı.

Çernooçene ilçesindeki halk 
kültürevlerine yeni kitaplar sağlandı

Çernooçene (Yeni-
pazar) ilçesindeki dört 
halk kültürevinin kitap 
fonları yeni kitaplarla 
zenginleştirildi. Yeni ki-
taplar, "Bulgaristan’daki 
Kütüphaneler - Modern 
Okuma ve Farkındalık 
Merkezleri 2021" pro-
jesi kapsamında sağ-
landı.
Çernooçene köyü Pro-

buda 1952 Halk Kültü-
revi yöneticileri, “Kü-
tüphanelerdeki raflarda 
tarih, sağlık ve edebiyat 
olmak üzere farklı alan-
lardan yeni kitaplar var. 
Okuyucunun ilgi alanla-
rını tatmin etmeye çalış-
tık” diye ifade ettiler.
Proje kapsamında 

kitap satın alma proje-
lerini kazanan Çernoo-
çene ilçesindeki diğer 
halk kültürevleri Gab-
rovo (Gabra) köyün-
deki “Drujhba-1956”, 
Pçelarovo (Kovanlık) 
köyündeki “İvan Büyük-
liev-1926” ve Komuniga 
(Kuşallar) köyündeki 
Nikola Vaptsarov-1957 
Halk Kültürevidir.
“Bulgaristan’daki Kü-

tüphaneler - Modern 
Okuma ve Farkındalık 

Merkezleri 2021" proje-
sinin amacı, kütüphane 
koleksiyonlarının ye-
nilenmesi için finansal 
destek sağlamak, oku-
maya ilgiyi teşvik et-
mek ve kütüphanelerin 

maneviyat ocakları, ilim 
öğrenmek ve bilgi edin-
mek için ana merkezler 
olarak gelişmesini teş-
vik etmektir.
Hatırlanacağı üzere 

Çernooçene Belediye-
sinin "Halk Kültürevleri 
İçin Teçhizat, Donatım, 
Tefrişat, Ses Teçhizatı 
ve Bilgisayar Konfigü-
rasyonları Satın Alın-

ması" isimli bir proje 
teklifinin hibe desteği 
almaya hak kazanması 
sonucunda Çernooçe-
ne ilçesinde bulunan 
halk kültürevlerine yeni 
donanım ve multimed-

ya konfigürasyonları da 
sağlanacak.
Belediye Başkanı 

Aydın Osman, Devlet 
Tarım Fonu, Mineralni 
Bani (Meriçler) - Çer-
nooçene Yerel Girişim 
Grubu (MİG) Derneği 
ve Çernooçene Bele-
diyesi arasında olmak 
üzere üç taraf arasında 
yapılan bir idari sözleş-

meyi imzaladı.
İdari sözleşme, Kırsal 

Kalkınma İçin Avrupa 
Tarımsal Fonu tara-
fından finanse edilen 
2014-2020 Dönemi Kır-
sal Kalkınma Programı 

kapsamındaki Kamu 
İhale Kanunu’na göre 
yüklenici olan yararlanı-
cılara yönelik 19.2 “Top-
lumların Önderliğinde 
Yerel Gelişim Stratejisi 
Çerçevesinde İşlem-
lerin Uygulanması” alt 
tedbir i  kapsamında 
hibe desteği verilmesi-
ne ilişkin imzalandı.
             İsmet İSMAİL

Mişevsko-Tsırkvitsa yolu onarıldı
Cebel (Şeyhcuma) ilçesinin Mişevsko (Kuyucukviran/

Küçükviran) ve Tsırkvitsa (Kırsalih/Kırseli) köyleri ara-
sındaki yol bölümünde yapılan onarım çalışmaları 2 
Aralık günü tamamlandı.

Cebel’in iki köyü arasındaki yol bölümü, son yıllarda 
Doğu Rodoplar'ın en bozuk yolu olarak belirlenmişti.

Asfalt yama çalışmalarının tamamlanmasıyla gerek 
iki köy ile ilçe merkezi arasındaki yolda gerekse Cebel 
ile Ardino arasındaki doğrudan bağlantı sağlayan yolda 
motorlu taşıt trafiği rahatlayacak.

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin ekibinde yer 
alan yetkililer, kış mevsiminden önce kötü durumda 
olan yol bölümünde onarım çalışmaları yapılmasının, 

Karayolları Kırcaali İl Müdürü İvana Kalçeva’nın şah-
sında Karayolları Kırcaali İl Müdürlüğünün yeni yö-
netimi ile belediye arasındaki aktif diyalog sayesinde 
mümkün olduğunu belirttiler.

Byal İzvor’da çok amaçlı 
spor sahası onarıldı

Ardino (Eğridere) Belediyesinin bu yılki bütçesinde 
sermaye giderleri kapsamında sağlanan mali kay-
naklarla Byal İzvor (Akpınar) köyünün Diamandovo 
(Hüsemler) Mahallesi’ndeki futbol, basketbol ve vo-
leybol oynanabilen çok amaçlı spor sahası onarıldı.

Futbol, voleybol ve basketbol saha zeminleri ta-
mamen yenilendi. Projektör direkleri, futbol kapıları 
ve basketbol potaları boyandı. Spor tesisinde ayrıca 

günün karanlık saatlerinde kullanımına olanak sağ-
layacak aydınlatma da bulunmaktadır.

Byal İzvor Köyü Muhtarı Zehni Emin, çok amaçlı 
spor sahası tadilatının seçim kampanyası sırasın-
da Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban tarafından 
üstlenildiğini kaydetti. Yatırım için teşekkür eden 
muhtar, Müh. Şaban’ın görev süresi sırasında önü-
müzdeki yıllarda Byal İzvor köyünde de bu tür spor 
tesislerinin yapılmasını umuyor.

Belediye Başkanı Müh. Şaban, “Bu, ilçede yapılan 
bir başka spor altyapısı yatırımıdır. Amacımız kitle 
sporlarının gelişimi için koşullar yaratmaktır” diye 
kaydetti.
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Başbakan Yanev, 2022'de OAG Bulgaristan 
Dönem Başkanlığının önceliklerini açıkladı
Geçici Başbakan Ste-

fan Yanev,  03.12.2021 
tarihinde çevrimiçi ola-
rak gerçekleştirilen Orta 
Avrupa Girişimi (OAG) 
Hükümet Başkanları Zir-
ve Toplantısı’na katıldı. 
Yanev, toplantıda yaptı-
ğı konuşmada, “2022'de 
OAG Bulgaristan Dönem 
Başkanlığının öncelikle-
ri, sürdürülebilir kalkınma 
ve ekonominin istikrara 
kavuşturulması yoluyla 
pandemi sonrasında eko-
nomik ve sosyal iyileşme 
bağlantıların artırılması 
ve gençlere yönelik pers-
pektifin iyileştirilmesi ola-
cak” diye kaydetti.
Forumda Bulgaristan’ın 

g i r i ş i m i n  b a ş k a n -
l ığ ını  resmi  o larak 
Karadağ'dan devraldığı 
için ülkemiz, Başbakan 
Yanev tarafından en üst 
düzeyde temsil edildi.
Başbakan, “Hem zor-

lukların hem de fırsatla-
rın olduğu bir zamanda 
yaşıyoruz. Zorlukları kar-
şılamak ve fırsatları ya-
kalamak için güçlerimizi 
birleştirmeli ve Birleşmiş 
Milletler 2030 Gündemi 
ve ilgili Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri bağla-
mında da insan haklarını 
savunup demokrasileri-
mizi ve temel değerleri-
mizi koruyarak bölgesel 

iş birliği, sinerji ve en-
tegrasyon geliştirmeye 
devam etmeliyiz” diye 
belirtti. Yanev, OAG'nin 
Bulgaristan Dönem Baş-
kanlığı sırasında pande-
mi sonrasında bölgeyi 
iyileştirme çabalarında 
girişimin çoğu üye ülke-
si için önemli bir sektör 
olarak turizme vurgu ya-
pılacağına dikkat çekti. 
Başbakan, “Sorunlu sek-
törlerin krizden çıkması-
na ve daha sürdürülebilir 
hale gelmesine yardımcı 
olmak için bölgesel iş bir-
liği ve OAG’nin sunduğu 
kaynakların sağladığı fır-

satları kullanacağız” diye 
vurguladı. Yanev’in ifade-
sine göre, OAG Bulgaris-
tan Dönem Başkanlığı, 
iş dünyasının önündeki 
zorlukları daha iyi he-
saba katan düzenleyici 
çerçeveyi destekleme 
fırsatlarına odaklanacak. 
Bu bağlamda, kurtarma 
sürecinin bir parçası ola-
rak deneyim ve en iyi uy-
gulamaların uygulanma-
sına yönelik OAG Prog-
ramı tarafından sağlanan 
fırsatlar araştırılacak.
OAG Bulgaristan Dö-

nem Başkanlığının bir 
diğer önceliği, bölgenin 

genel ekonomik kal-
kınması için yolcu ve 
mal hareketini kolaylaş-
tırmak amacıyla OAG 
çerçevesinde önemli bir 
alan olarak bağlantıların 
artırılması olacak. Alt-
yapı geliştirme, karayo-
lu güvenliği, çok modlu 
ulaştırma, sınır kontrol 
noktaları ve bağlanabilir-
liği geliştirmeye yönelik 
mekanizmalar konusun-
da iş birliğini güçlendir-
menin yolları üzerine bir 
tartışma başlatılacak” 
diye kaydetti.
Yanev, “Bulgar istan 

Başkanlığı, bölgesel en-

tegrasyonda ve toplum-
larımızın geleceğinde 
gençliğin rolünü net bir 
şekilde anlayarak, iş birli-
ğini güçlendirerek, eğitim 
fırsatlarını genişleterek 
OAG Gençlik Programı-
nı ve gençlere sunduğu-
muz perspektifleri iyileş-
tirmeye çalışacak” diye 
vurguladı. Başbakan, 
bölgedeki gençleri etki-
leyen konuların ve daha 
iyi bölgesel entegrasyon 
için hareketliliklerinin 
de açıkça belirtileceğini 
sözlerine ekledi.
Yanev, Bulgar istan 

Başkanlığı sırasında 
2019'da Trieste’de kabul 
edilen deklarasyonla be-
lirlenen önceliklerin takip 
edileceğini ve Karadağ 
Başkanlığı tarafından 
bu yıl 12 Kasım'da dü-
zenlenen ilk toplantının 
ardından OAG'nin yerel 
boyutunu derinleştirmek 
için önemli müteakip ey-
lemlerinin sağlanacağını 
sözlerine ekledi.
Başbakan, konuşması 

sırasında Bulgaristan'ın 
Batı Balkanlar'ın Avru-
pa perspektifini AB ve 
bölgedeki ortaklarının 

ortak bir stratejik çıkarı 
ve seçimi olarak sürekli 
desteklediğini vurguladı. 
Yanev, “Ülkemiz, Doğu 
Ortaklığı ülkeleriyle ortak 
değerler ve standartlara 
dayalı olarak iş birliğinin 
genişletilmesini tam ola-
rak desteklemekte. OAG 
çerçevesinde ortak fa-
aliyetler için bir itici güç 
olarak önümüzdeki Doğu 
Ortaklığı Zirvesi'nin so-
nuçlarını dört gözle bek-
lemektedir” dedi.
Başbakan, yaklaşmakta 

olan Bulgaristan Dönem 
Başkanlığının Karadağ'ın 
OAG Dönem Başkanlı-
ğının başarılarını geliş-
tireceğine ve OAG’nin 
misyonunda belirlenen 
stratejik hedefleri izle-
yeceğini de sözlerine 
ekledi. Yanev, “Başkan-
lığımız, siyasi öncelikleri 
etkin bir şekilde ölçüle-
bilir sonuçlara dönüştür-
mek için sağlam bir çok 
taraflı diyaloğa, sağlam 
bir karar alma sürecine 
ve girişimin kanıtlanmış 
iş birliği mekanizmaları-
na bel bağlayacak” diye 
katı bir tavırla konuştu.
           Kırcaali Haber

Arıcılara telef olan her arı kolonisi 
için 60 leva yardım ödenecek

Devlet Tarım Fonundan 
(DFZ) yapılan açıklamaya 
göre, arıcılar 3 - 10 Ara-
lık 2021 tarihleri arasında 
çiftlik hayvanlarının ve 
arıların telef olması sonu-
cu uğranılan maddi zararı 
tazmin etmek için destek 
programı kapsamında 
destek almak için baş-
vuru yapabilirlerdi. DFZ 
tarafından yardım için ay-
rılan kaynak 3 milyon leva 
tutarındadır.

Program kapsamındaki 
mali destek, 2020 yılının 
yaz aylarında yaşanan 
aşırı sıcaklık ve kuraklık 
nedeniyle arıları ölen çift-
çilere doğrudan yardım 
ödemeleri şeklinde ya-
pılacak. Talimatlara göre 
ölen bir arı ailesi için des-
tek tutarı 60 leva.

Geçen yıl yaşanan şid-
detli kuraklık sonucu arı 
kolonileri telef olan arıcılar 
destek almaya hak kaza-
nıyor. Arıcıların, veteriner-
lik makamlarının tespitleri 

temelinde oluşturulan Ta-
rım, Gıda ve Orman Ba-
kanlığının zararlara uğra-
yan çiftçi kayıt sistemine 

dahil edilmiş olmaları ge-
rekir.

Çiftçi sicilinin oluşturul-
ması ve sürdürülmesine 
ilişkin 1999 tarihli 3 No'lu 
Yönetmelik uyarınca çift-

çi olarak kayıtlı bireyler, 
serbest tüccarlar ve tüzel 
kişiler, program kapsa-
mında tazminat için baş-

vurabilirler. Onların Devlet 
Tarım Fonuna ve devlete 
vergi borcu olmamalıdır.

Destek programı, 31 
Aralık 2022 tarihine kadar 
uygulanacak.

Başvurular Devlet Ta-
rım Fonu İl Müdürlükleri 
tarafından kabul edilecek 
ve destek ödemeleri 23 

Aralık 2021’e kadar ya-
pılacak. Devlet yardımı 
hakkında kararın uygu-
lanmasına ilişkin talimat-
lar DFZ’nin web sitesinde 
yayınlanmıştır.

Tırnoslivka köyündeki 
mescit yenilendi

Ardino (Eğridere) Belediyesinin Tırnoslivka (Tür-
kerecek) köyündeki mescidin onarımı için finans-
man sağlandı. Mescit 19. yüzyılın sonlarında inşa 
edilmiştir. Yerli halkın başlattığı mescidi yenileme 
girişimi Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şa-

ban tarafından destek gördü. Ardino Belediyesinin 
bu yılki bütçesinde sermaye giderleri kapsamında 
sağlanan mali kaynaklarla binanın çatısı onarıldı, 
yeni doğramalar takıldı, binanın cephesinde iyi-
leştirme çalışmaları yapıldı.

Tırnoslivka Köyü Muhtar Vekili Birsen Rüstem, 
71 yaşındaki Mehmet Saliev'in gönüllü çalışarak 
mescidin dış cephesinin yanı sıra iç mekanını da 
yenilediğini açıkladı. Muhtar Vekili, “Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) Kadın Kolları Ardino 
İlçe Teşkilatı üyesi yerli bayanlar da onarım ve 
yenileme çalışmaları sonrası mescidi temizlemeyi 
üstlendiler” dedi. Birsen Rüstem, şahsı ve yerli 
halk adına Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban'a onarım çalışmaları için verdiği destekten 
dolayı en içten teşekkürlerini sunmaktadır.
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40-50 yaş çalışanları Bulgaristan 
ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor

Bulgaristan İktisat Der-
neğinin (BSK) düzenle-
diği Bulgaristan’daki iş 
gücü piyasasının zorluk-
larına adanmış çevrimiçi 
bir konferans sırasında 
verilen bilgiye göre, ül-
kemizde her on gençten 
sadece biri iş sahibidir. 
Veriler, Bulgaristan’da iş 
gücünün sadece %11'inin 
sözümona Z kuşağından 
oluştuğu veya bunların 
18-26 yaş arası gençler-
den oluştuğunu göster-
mektedir.

Beklendiği gibi, iş gücü 
piyasasındaki en büyük 
payı yaklaşık yüzde 90 
oranla yaşı ilerlemiş in-
sanlar oluşturuyor. Bunla-
rın %40'ı X kuşağına aittir. 
Bu, 40 ile 54 yaş arasın-
daki insanları içeren sö-
zümona analog iletişim 
teknolojileri kuşağıdır. Bu 
insanlar, en sorumlu dav-
ranışlara sahip olmaları 
ve vergisini düzenli olarak 
ödeyen mükellefler olma-

ları nedeniyle genellikle 
Bulgaristan ekonomisinin 
bel kemiği olarak kabul 
edilirler. İkincisi, yüzde 
26'lık payla 27-39 yaş 
arası Y kuşağıdır. Son 
sıradakiler, ancak yine 
de göze çarpan bir varlığı 
olan T kuşağıdır. Bunlar 

sözümona kağıt kuşağı 
olarak bilinen 55 ile 65 
yaş arasındaki insanlar 
olup iş gücü piyasasında 
%23'lük bir paya sahiptir-
ler.

İstatistikler, ülkemizde-
ki iş gücü piyasasından 
bu dör t belir li işgücü 

kuşağının benzerliklere 
sahip olduğunu, ancak 
motivasyon, ihtiyaçlar, 
değerler ve beklentiler 
açısından da aralarında 
önemli farklılıklar oldu-
ğunu göstermektedir. 
Örneğin Z kuşağı geliş-
mek ve eğlenmek için 

çalışıyor. Onlar yüksek 
maaş, çeşitlilik, eğitim ve 
zorluklar arıyor. Y kuşağı 
ayrıca gelişme ve başarı-
nın yanı sıra acil teşvikler 
istiyor. Onlar bağımsızlığı 
severler. Bununla birlikte 
X ve T kuşakları için tab-
lo çok farklıdır. X kuşağı 
geçimini sağlamak için 
çalışıyor ve orta düzeyde 
iş yüküyle öngörülebilirlik 
ve istikrar istiyor. Kağıt 
kuşağı ise açık ve katı 
kurallarla çalışmak ve de-
neyim aktarma imkanına 
önem veriyor. 55-65 yaş 
arası insanlar için ücret 
miktarının yerini motivas-
yon olarak güvenlik alıyor.

Durumu iyileştirmek için 

BSK, çalışma ortamını 
farklı nesillerin yaş ge-
reksinimlerine uyarlamak 
için bir proje geliştiriyor. 
Amaç, daha uzun bir ça-
lışma yaşamını teşvik et-
mektir.

BSK Ulusal Mesleki 
Yeterlilik Değerlendirme 
Merkezi Müdürü Tomço 
Tomov, “Bulgaristan'da 
her yıl 40-60 000 kişi iş 
gücü piyasasından çıkı-
yor ve bunların önemli bir 
kısmı da kronik hastalık-
lara sahiptir” dedi. Tomov, 
emeklilik öncesi ve emek-
lilik yaşındaki kişilerin 
ekonomik aktivitelerinde 
artış olduğunu açıkladı.

                Kırcali Haber

Huzurevinde çıkan yangından can 
kurtaran gençler ödüllendirildi

Varna ili Dılgopol (Ye-
niköy) ilçesi Royak kö-
yünde bir huzurevi ve 
hasta bakım evinde 
çıkan yangından can 
kurtaran dört genç, Var-
na Bölge Valisi Mario 
Smırkov ve Varna Böl-
ge Eğitim Müdürü İrena 
Radeva tarafından ödül-
lendirildi.  Ödüllendirilen 
gençler, Dılgopol’daki 
Sveti Kliment Ohridski 
Lisesi 9.sınıf öğrencileri 
Mert Ahmedov ve Selim 
Hasanov, 10.sınıf öğ-
rencileri Furkan Tansel 
ve Oktay Osmanov’dur.
Dört genç, yanan bina-

dan alevleri ve duman 
görünce tepki göster-
diklerini ve alevlerden 
korkmuş olmalarına 
rağmen birlikte içeri gir-
diklerini anlattılar.
 Furkan Tansel, “Garip 

bir duyguydu. Böyle bir 
şey gördüğünüzde ya-
pacak bir şey olmadığı-
nı anlıyor ve korkunuzu 
unutuyorsunuz” diye ifa-
de etti.
Oktay Osmanov, “Hu-

zurevi ve hasta bakım 
evinde bulunan kişilerin 
yarısı uyuyordu, yatalak 
bir kadın vardı, onu bir 

battaniyeyle kucağımız-
da dışarıya taşıdık” diye 
anlattı.
Dördü de insanların 

birbirine yardım etmesi 

gerektiği ve bunun kah-
ramanca bir şey değil, 
insanca ve normal bir 
şey olduğu konusunda 
hemfikirdi. Ayrıca ge-
rekirse tekrar aynı şeyi 
yapmaya hazır oldukla-
rını ifade ettiler.
Vali Smırkov, gençlere 

dönerek, “Yaptıklarınız-
la tüm halkımızın iyiliğin 
var olduğuna dair umu-
dunu yeniden canlandı-
rıyorsunuz” dedi. Valinin 

ifadesine göre, onlar bir 
gecede büyüp adam ol-
muşlardır. Smırkov, gös-
terdikleri cesaret, vatan-
daşlık cesareti, fedakar-

lık ve hızlı tepkilerinden 
dolayı her birine birer 
teşekkür belgesi sundu.
Bölge Eğitim Müdü-

rü İrena Radeva, “Bu 
gençlerin yaptıkları, ve-
liler, öğretmenler, okul 
olarak hepimizin kendi-
mize düşen işi yaptığı-
mızı ve iyi insanlar ye-
tiştirdiğimizi kanıtlıyor” 
diye sözlerine ekledi. 
Aileleri, yakınları ve 
öğretmenlerinin onları 

gerçek iyi insanlar ola-
rak yetiştirmelerinden 
dolayı gurur duyduğu-
nu ifade eden Radeva, 
“İyilik güç ve ışıktır” dedi 

ve gençlere sağlık ve 
hayatlarında başarılar 
diledi.
22 Kasım 2021’de 

Royak köyünde bir hu-
zurevi ve hasta bakım 
evinde çıkan yangında 
9 kişi hayatını kaybetti. 
Yangından kurtarılan 
yaşlı ve hastalar, Aspa-
ruhovo köyünde bulu-
nan bir belediye oteline 
yerleştirildi.
            Kırcaali Haber

AGİT Dışişleri Bakanları 
Av r u p a ' d a k i  m evc u t 
güvenlik sorunlarını görüştü

Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirli-
ği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda 
Avrupa’nın güvenliği ve AGİT’in çalışmaları önündeki 
mevcut zorluklar tartışıldı. Toplantıya katılan Bulgaris-
tan heyetine Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev başkanlık 
etti.

Bakan, yaptığı konuşmasında AGİT çerçevesinde 
güvenliğin tüm boyutlarında mevcut ilke ve taahhütlere 

sıkı sıkıya bağlı ka-
lınması gerektiğini 
vurguladı. Ülkemiz, 
Avrupa'da ve daha 
geniş Karadeniz 
bölgesinde güven-
liği doğrudan etki-
leyen Ukrayna'daki 
krize sürdürülebilir 
s iyasi çözümler 

bulmanın önemini vurguladı. Bulgaristan, AGİT'in Uk-
rayna Özel Gözlem Misyonunun çalışmalarına övgüde 
bulunarak, Bulgaristan tarafından desteklenmeye de-
vam ettiğini söyledi.

Bulgaristan’ın, İsveç Dönem Başkanlığı'nın, kadın-
ların ekonomik olarak güçlendirilmesi, iklim değişikliği 
ve çevrenin korunması gibi önemli konularda AGİT'i 
sürece dahil etme yönündeki tutarlı çabalarını mem-
nuniyetle karşıladığı anlaşıldı. İnsan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygı, kapsamlı güvenliğin sağlanması 
için kilit bir koşul olarak vurgulandı. İnsan boyutu, artan 
göç akışları, ayrımcılık, nefret suçları ve güvensizlikle 
karakterize edilen günümüzün dijital dünyasının orta-
ya çıkan zorluklarını yeterince ele almak için uygun 
bir çerçevedir. Bu bağlamda, Belarus'ta muhalefete 
yönelik devam eden baskı, ciddi insan hakları ihlalleri 
ve göçmen krizinin siyasi amaçlarla araçsallaştırılması 
konusunda endişeler dile getirildi.

Bulgaristan, Belarus'taki insan hakları durumu ve 
Ukrayna için Kırım Platformu olmak üzere iki yan et-
kinliğe ortak sponsor oldu. Bulgaristan'ın Ukrayna'nın 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin 
yanı sıra Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımama politikası-
na sıkı sıkıya bağlılığı doğrulandı. Rusya'nın Karadeniz 
bölgesindeki kışkırtıcı eylemlerine ilişkin ciddi endişe 
dile getirildi. Avrupa-Atlantik topluluğunun Ukrayna'da 
istikrarı koruma çabalarına aktif katılımı vurgulandı. 
Bulgaristan'ın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra Kırım'ın yasa 
dışı ilhakını tanımama politikasına sıkı sıkıya bağlılığı 
teyit edildi. Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki kışkırtıcı 
eylemlerine ilişkin ciddi endişe dile getirildi ve Avru-
pa-Atlantik topluluğunun Ukrayna'da istikrarı koruma 
çabalarına aktif katılımımı vurgulandı.
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Türk şirketi Akgün Seramik, Bulgaristan'daki 
fabrikasını genişletiyorSeramik üretimi yapan Türk 

şirketi Akgün Seramik, beş yıl 
önce faaliyete geçirdiği Bul-
garistan'daki seramik üretim 
tesisini genişletiyor. Yaklaşık 
8,5 milyon levalık bir yatırım-
la şirketin Bulgaristan’da fa-
aliyet gösteren yan kuruluşu 
Dura Tiles BG, Şumnu şehri 
yakınlarındaki fabrikasında 
yaklaşık 70 kişilik yeni istih-
dam sağlayacak.
Dura Tiles BG Şirketi yetki-

lilerinin Eсоnоmіс.bg’ye ver-
diği bilgiye göre, genişletme 
projesi, yeni üretim, depo ve 
idari binaların inşasını içeri-
yor. Şirket yönetimi, şirketin 
portföyünü farklı boyut ve 
tasarımlarda yeni ürünlerle 
zenginleştirmek için modern 
makineler ve ekipman almayı 
planlıyor. Şirket, söz konusu 
projesi için Ekonomi Bakan-
lığından A Sınıf Yatırım Ser-
tifikası aldı.
Seramik üretim tesisini ge-

nişletme amacıyla şirket on 
yıldan fazla bir süre önce 
inşa edilen, ancak sekiz yıl 
alanı boş duran fabrikaya 
yakın bir yerde yaklaşık 100 
bin metrekarelik bir arazi sa-
tın aldı. Yeni arsanın yarısı 
üzerine kapalı üretim bina-
ları inşa edilmesi ve mevcut 
olanlarla birlikte üretilen se-
ramik granit hacmini yılda 5 
milyon metrekareden 15 mil-
yon metrekareye çıkarılması 

planlanıyor.
Pandemi ve şirketin tesli-

mat ve lojistik süreçte yaşa-
nan sorunları nedeniyle proje 
ertelendi. Bu nedenle şirket, 
yeni üretim tesislerinin dev-

reye alınması için bir tarih 
belirlemedi.
İşçi İthal Etme
Şu anda yeni pozisyonları 

doldurulamayan şirket yetki-

lileri, personel sıkıntısı ve ka-
lifiye işçi sıkıntısı ile ilgili so-
runun derinleştiğini belirttiler.
Seramik üretiminin bir bütün 

olarak kendine özgü doğası 
gereği, kendi personelini 

eğitmek için Dura Tiles BG 
Şirketi, üçüncü ülkelerden 
deneyimli uzmanlar getiriyor.
A nc ak  ş i r ke te  gö re , 

Bulgaristan'da yabancıları işe 

alma prosedürü çok uzun ve 
zor olup normal çalışma sü-
recini yavaşlatıyor.
Hatırlanacağı üzere koalis-

yon hükümeti kurulması için 
yapılan müzakereler sıra-

sında partiler, AB vatandaşı 
olmayanların AB ülkelerin-
de serbestçe çalışmalarını 
sağlayan startup vizesi ve 
mavi kart vizesi uygulaması 
yoluyla iş dünyası önündeki 
benzer bir engelle mücadele 
etme görüşü etrafında birleş-
tiler.
Tedarik Zinciri
 Büyük ölçüde ana yapı mal-

zemelerine dayanan benzer 
bir sektörde şu anda tedarik 
zincirlerinde yaşanan gecik-
meler en büyük. Şirket yet-
kilileri, zorlukların sadece 
teslimatlarında değil, aynı 
zamanda bitmiş ürünlerin 
ihracatında da yaşandığını 

belirtiyorlar. Nakliye maliyet-
lerinin artması nedeniyle ula-
şımın büyük bir rol oynadığı 
malzemelerin teslim fiyatını 
hesaplamak giderek zorla-
şıyor. Nakliye maliyetlerinin 
artması, ürünlerin maliyetinin 
de artmasına yol açıyor ve 
buna bağlı olarak siparişlerin 
ve özellikle de üçüncü ülke-
lere ürün ihracatından elde 
edilen gelirler de azalıyor.  
G ene l  o la rak  A kgün 

Seramik’in Bulgaristan'daki 
fabrikası, üretiminin yarısın-
dan fazlasını Avrupa'da ve 
dünya çapında 14'ten faz-
la ülkeye ihraç etmektedir. 
Şirketin ürünleri Romanya, 
Sırbistan, Bosna-Hersek, 
Kuzey Makedonya, Hırva-
tistan, Yunanistan, Moldova, 
Macaristan, İsrail, Amerika 
Birleşik Devletleri, Lübnan ve 
Almanya'da iyi bilinmektedir.
Dura Tiles BG Şirketi-

nin Akgün Şirketler Gru-
bu’ndaki Yeri
Akgün Seramik San. ve 

Tic. A.Ş, 1925 yılında kuru-
lan ve seramik karo, banyo 
duşakabin, vitrifiye, kiremit, 
tuğla vb. ürün imalatı yapan 
Akgün Şirketler Grubu'na 
bağlı şirketleri temsil eden 
ana şirkettir. Akgün Şirketler 
Grubu'na ait Türkiye’de beş 
ve Bulgaristan’da bir fabrika 
bulunuyor. Tüm üretim tesis-
lerinin toplam kapasitesi yılda 
40 milyon metrekare sera-
mik karonun üzerinde, yani 
Bulgaristan'da Şumnu yakın-
larındaki üretim tesisinin ge-
nişletilmesi ile Bulgaristan’da 
konumlanma grup için önemli 
ölçüde daha değerli hale ge-
lecektir. Akgün Şirketler Gru-
bunun ayrıca vitrifiye ürünleri 
üretimi yapan üç fabrikası, bir 
mobilya fabrikası, iki tuğla 
fabrikası ve bir kiremit fabri-
kası daha bulunmaktadır.
              www.eсоnоmіс.bg

Haskovo’da yetim çocuklar yararına kermes yapıldı
Bulgaristan Müslümanlar 

Diyaneti Başmüftülüğü’nden 
yapılan açıklamaya göre, Baş-
müftülüğün 22-28 Kasım ta-
rihleri arasında yetim çocuklar 
yararına düzenlediği Ulusal 
Yetimler Haftası Kampanyası 
kapsamında Haskovo (Hasköy) 
şehrinde hayır kermesi gerçek-
leştirildi.
Haskovo'nun Hisarya sem-

tinde düzenlenen geleneksel 
kermes, Haskovo Bölge Müf-
tülüğüne bağlı Yıllık Kur’an 
Kurslarında görev yapan hoca-
lar tarafından düzenlendi. Ker-
mes hazırlıklarına çok sayıda 
gönüllü de iştirak etti.
Kermes vatandaşlardan bü-

yük ilgi gördü. Tatlıların, ev ye-
meklerinin, el işi ve el emeği 
ürünlerin hazırlanmasında ve 
alışverişinde genç yaşlı herkes 
yer aldı.
Kermesten elde edilen 1900 

leva miktarında gelir, ebeveyn 
bakımından yoksun çocukların 
yararına bağışlanacak.

Haskovo Bölge Müftüsü Er-
han Recep de kermesi ziyaret 
etti. Müftü, müminlere bağış 
yapmanın bolluğa, berekete 
sebep olduğunu hatırlattı.
Erhan Recep, “Bu tür giri-

şimlerin desteklenmesiyle 
toplumumuzda kaynaşma ve 
yardıma muhtaç insanlarla da-

yanışma gösterilmektedir” diye 
kaydetti.
Haskovo Bölge Müftülüğü, 

kermese katılan herkese te-
şekkürlerini sunuyor.
                     Kırcaali Haber


