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Balkan Tarih ve Kültür Akademisi

Balkan Tarih ve Kültür Aka-
demisi, Balkanlarda bulunan 
soydaş ve akraba topluluk 
mensubu gençlerimizin kültür, 
sanat ve tarih birikimlerine kat-
kı sağlamak amacıyla düzen-
lenmektedir. Program Kuzey 
Makedonya’nın Ohri şehrinde 
27 Haziran - 1 Temmuz 2022 
tarihleri arasında ve Türkçe ger-
çekleştirilecektir. Programdan 
30 katılımcı faydalanacak, katı-

lımcıların konaklama ve ulaşım 
giderleri karşılanacak, program 
sonunda katılımcılara sertifika 
verilecektir. Katılımcılar, Baş-
kanlık tarafından yapılacak de-
ğerlendirmenin ardından seçile-
rek programa davet edilecektir.

Başvuru Şartları: 
18-35 yaş arasında olmak
Arnavutluk, Bosna Hersek, 

Bulgaristan, Hırvatistan, Kara-
dağ, Kosova, Kuzey Makedon-

ya, Sırbistan, Yunanistan va-
tandaşı olmak ve bu ülkelerde 
ikamet etmek

Sosyal ve akademik olarak 
başarılı olmak

Tarih ve kültür alanında çalış-
malar yapmış olmak

Türkçe bilmek ve bunu destek-
leyecek belge sunmak

Akademi Ders Başlıkları:
Osmanlı Medeniyeti
Şehir Kültürü ve Şehirleşme

Konuşma Kültürü
Konak Kültürü
Cami Kültürü
Mektep Kültürü
Yemek kültürü
Su kültürü
Ölüm ve Doğum kültürü
Tekke Kültürü
Edebiyat ve Şiir Kültürü
Mimarî Kültürü ve Çiçek Kül-

türü
Mevlid ve Kandil kültürü

Muharrem ve Mersiye kültürü
Âdâb-ı Muâşeret Kültürü
Seyahat kültürü
Kitap ve Kütüphane kültürü
Musiki kültürü
Son başvuru tarihi: 13 Hazi-

ran 2022
Başvuru için başvuru formunu 

(www.ytb.gov.tr/) doldurduktan 
sonra tarihakademisi@ytb.gov.
tradresine gönderebilirsiniz.

                                      YTB

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Başmüftülüğü ziyaret etti

Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu (TİHEK) Baş-
kanı Prof. Dr. Muharrem Kı-
lıç, Bulgaristan Müslümanlar 
Diyaneti Başmüftülüğünü 
ziyaret etti. Prof. Dr. Kılıç, 
Ayrımcılığa Karşı Koruma 
Komisyonu (KZD) Başkanı 
Doç. Dr. Anna Cumalieva’nın 
daveti üzerine Bulgaristan'a 
geldi.
Prof. Dr. Kılıç, Başmüftülük 

yönetimini temsil eden Yük-
sek İslam Şurası Başkanı 
Vedat Ahmet, Başmüftü Yar-
dımcısı Beyhan Mehmet ve 
Başmüftlülük Genel Sekreteri 
Celal Faik ile bir araya geldi.
Başmüftülük yönetimi, İn-

san Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Başkanına Bulgaristan'daki 
Müslümanlarla ilgili bilgiler 

sundu. Toplantıya katılanlar, 
Başmüftülüğün tutarlı bir yol 
izleyerek ülkede kendi etnik 
kimliğini tanımlama ve din 
özgürlüğü hakkını savundu-

ğunu vurguladılar.
İki kurumun temsilcileri or-

tak iş birliği fırsatlarını da gö-
rüştüler.
                    Kırcaali Haber

Sofya’da Geleneksel Dinler 
Bayramı Etkinliği Yapıldı

Sofya’da her yıl geleneksel olarak yapılan Dinler Bayramı 
Etkinliği, başkentteki kültürel ve dini çeşitliliği ve karşılıklı 
anlayışı bir kez daha ortaya çıkardı.

Etkinlik programında yer alan sergiler, Sofya şehir mer-
kezindeki "Hoşgörü Dörtgeni" olarak adlandırılan meydan-
da bulunan dört dinin ibadet yerlerine ziyaretler ve ülkedeki 
temel dini toplulukların temsilcilerinin katıldığı bir konser, 

farklı dini inançlara sahip insanların kültür ve geleneklerini 
sergiledi.

Bulgaristan Dini Cemaatler Şurası (NSROB) tarafından dü-
zenlenen Dinler Bayramı Etkinliği programında özel konuk 
olarak sahne alan Kırcaali Ömer Lütfi Halk Kültür Evi’nin 
çatısı altındaki Kırcaali Folklor Ekibi, Rumeli halk oyunları ve 
türküleri gösterisi sundu.

Largoto olarak bilinen Serdika Antik Kültür Kompleksi’nde 
düzenlenen konser programına katılan resmi konuklar ara-
sında Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Sofya Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı 
Mücadele Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Anna Cumalieva, 
Cumhurbaşkanlığı Eğitim, Kültür ve Maneviyattan Sorumlu 
Sekreter Doç. Dr. Plamen Slavov, ABD'nin Sofya Büyükelçisi 
Hero Mustafa'nın yanı sıra Bulgaristan'daki temel dinlerin 
temsilcileri yer aldılar.
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Kırcaali hastanesinde görevli doktorlar, Edirne 
ve Tekirdağ'daki hastaneleri ziyaret ettiler

Kırcaali Dr. Atanas Da-
fovski  Hastanesinde gö-
revli sağlık uzmanlarından 
oluşan bir heyet, Edirne 
Trakya Üniversitesinin da-
vetlisi olarak Türkiye’nin 
Edirne ve Tekirdağ şehir-
lerine verimli bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaret, 
Kırcaali Belediyesi ve 
bizzat Belediye Başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis'in 
desteğiyle gerçekleştirildi.

Hastaneyi temsilen İcra 
Müdürü Prof. Dr. Todor 
Çerkezov, endokrinoloji 
uzmanı Dr. Semra İze-
tova, kardiyoloji uzmanı 
Dr. Ersin Yangın, hastane 
başhemşiresi Seynur Mü-
mün ve belediyeyi tem-
silen Bayram Hüseyin, 
ev sahibi konumundaki 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Murat Türkyılmaz ve 
Genel Sekreteri Ahmet 
Sezgin tarafından Trakya 
Üniversitesi Rektörlüğün-
de nazik ve sıcak bir şe-
kilde karşılandılar.

Ev sahipleri tarafından 
düzenlenen ziyaret prog-
ramında Trakya Üniversi-
tesi Hastanesi, Tekirdağ 
Devlet Hastanesi ve ilaç 
firması POLİFARMA’ya 
yapılan ziyaretler yer aldı.

Doktorlar, Türkiye’den 
döndükten sonra ziya-
retle ilgili şunları anlattı: 
“Üniversite Hastanesinin 
birkaç bölümünü ziyaret 
ettik ve tıp uzmanlarının 
yoğun iş yüküne ve hasta 
akışına rağmen her yer-
de nazik ve sıcak karşı-

lanmadan çok etkilendik. 
Acil Serviste hastanın aci-
liyet düzeyine göre hızlı ve 
özel bakım sağlamak için 
hasta akışını hatasız bir 
şekilde yönlendiren mü-
kemmel organize edilmiş 
bir triyaj gördük. Üniversi-
te ve hastane arasındaki 
iyi organizasyonu ve iş 
birliğini hissettik. Ortak bir 
hedef ve gelişme yönü ile 
çok doğal ve zahmetsizce 
el ele giden teori ve pratik 
arasında inanılmaz bir si-
nerji elde etmişler”.

Özellikle Tekirdağ'daki 
hastaneden çok etkile-
nen doktorlar, sözlerine 
şunları eklediler: “Devlet 
fonlarıyla inşa edilmiş ve 
donatılmış yeni, yüksek 
teknolojili, modern bir 
hastane – tek kelimeyle 

"Geleceğin Hastanesi" 
olarak tanımlanabilir. As-
lında bu hastaneyi görüp 
atmosferini hissetmek la-
zım. Ev sahipleri son de-
rece naziktiler, bizi uzun 
zamandır beklenen ve 
özel konuklar gibi karşıla-
dılar. Yönetimden başla-
yarak tıbbi bakım, sağlık 
hizmetleri ve kusursuz bir 
hastane ortamına kadar 
her düzeyde mükemmel 
profesyonelliği hissettik. 
Tekirdağ İl Sağlık Müdü-
rü Dr. Ali Cengiz Kalkan 
şu etkileyici veciz sözle 
bizleri bu mükemmelliğin 
sırrını açtı: “Ölçme olma-
dan kontrol olmaz, kontrol 
olmadan yönetim olmaz!” 
Bu hastanede kesinlikle 
şu üç şey de vardı: Her an 
müdür makam odasındaki 

monitörde gerçek zaman-
lı olarak her dakika takip 
edilen ve kontrol edilen 
göstergeleri görüyordu”.

Doktorlar, ilaç firması 
POLİFARMA’ya gerçek-
leştirdikleri ziyaret hak-
kında şunları söylediler: 
“Uluslararası başarı ve 
Bulgaristan dahil 60'tan 
fazla ülke için ilaç ve tıb-
bi malzeme üretiminde 
başarılara sahip bir ilaç 
şirketi.

Bizi şirketin faaliyetle-
ri ve başarıları hakkında 
bilgiler veren profesyo-
nellerden oluşan yönetim 
ekibi tarafından sıcak bir 
şekilde karşılandık. POLİ-
FARMA tarafından gelişti-
rilen dünyadaki ilk ve tek 
ürün olan evde güvenli ve 
kolay bir şekilde diyaliz iş-

lemi yapmak için otomatik 
SAPD cihazından etkilen-
dik. Şirketin Türkiye'de ilk 
ürettiği bir diğer ürün ise 
gerekli tüm elektrolitleri 
ve diğer besin maddeleri-
ni içeren parenteral bes-
lenme için üç bileşenli bir 
sıvı karışımıdır. Profesyo-
nelce geliştirilmiş kaliteli 
üretim, üretim alanlarının 
ölçeği ve yüksek teknoloji 
altyapısı bizi büyüledi.

POLİFARMA Yönetim 
Kurulu Başkanı Vidan 
Kumrulu, Bulgaristan'ı çok 
sevdiğini ve bizleri çok 
yakın hissettiği misafirler 
olarak kabul ettiğini söy-
ledi. Ev sahipleri bizleri 
Türkiye’de oruç tutanlara 
verilen geleneksel iftar 

yemeğine davet ettiler. 
İftar barışın, mağfiretin, 
karşılıklı anlayışın ve 
hoşgörünün simgesi ve 
bu anlamda katıldığımız 
iftar ziyaretimizin harika 
ve doğal bir sonu oldu”.

Sağlık uzmanları, saye-
lerinde bu ziyareti gerçek-
leştirdikleri Edirne Trakya 
Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Murat Türkyılmaz 
ve Genel Sekreteri Ahmet 
Sezgin’in yanı sıra Kırca-
ali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis'e içten 
şükranlarını ifade ettiler. 
İyi bir iş birliğinin başa-
rının formülü olduğuna 
inandıklarını dile getirdi-
ler.

             Kırcaali Haber

Çernooçene Otobüs Terminali inşaatı bitmek üzere
Çernooçene (Yenipa-

zar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Çerno-
oçene ilçe merkezinde 
yoğun bir şekilde devam 
eden yeni bir modern 
otobüs terminali inşaa-
tına yönelik çalışmaları 
yerinde inceledi. Sahada 
asfalt serim çalışmaları 
tamamlanmak üzeredir.
Aydın Osman, tamam-

lama çalışmalarının ya-
pıldığını ve yeni otobüs 
terminalinin bir kaç hafta 
içinde hizmete açılacağı-
nı söyledi.
Belediye Başkanı, “Oto-

büs terminali, ilçe, ulusal 
ve uluslararası ulaşım 
ağının bir parçası olan 
yolları kullanan yolculara 
modern koşullar ve ko-
laylıklar yaratacak. Köy 
merkezi üzerinden ger-
çekleştirilen araç trafik 
akışını kolaylaştıracak" 
diye kaydetti.
Otobüs terminali bina-

sı, iki katlı olup, kalkan 

ve gelen otobüs yolcu-
ları için üstü kapalı yolcu 
bekleme alanı, araç ba-
kım alanları, ayrıca oto-
büsler ve arabalar için bir 
park yeri bulunuyor.   
Binada ayrıca ulaştır-

ma şirketlerinin ofisleri, 
ticaret yerleri, cafeler ve 
başka hizmet tesisleri bu-
lunmakta.  
Aydın Osman, projenin 

uygulanmasının, bele-
diye idaresinin genel 

olarak Çernooçene'nin 
iyileştirilmesine yöne-
lik 10 yıllık çalışmasının 
tamamlanma aşaması 
olduğunu söyledi.
Proje için gerekli finans-

man, Çerooçene Beledi-
yesinin kendi bütçesin-
den ayrılan kaynaklarla 
sağlandı.
Yeni bir otobüs terminali 

inşa etme fikri 2012 yılına 
dayanıyor. İlçe merkezi 
olan Çernooçene köyün-

den geçen derenin bir 
kısmının ıslah çalışmaları 
yapılması ve kapatılma-
sına ilişkin projenin uy-
gulanmasına başlandığı 
sırada Belediye Başkanı 
Aydın Osman, uzun va-
deli bir bakış açısı olarak 
Çernooçene Belediye yö-
netiminin derenin kapalı 
kısmının üzerine yeni bir 
otobüs terminali inşa et-
meyi düşündüğünü ve 
böylece gelecekte ana 
Avrupa ulaştırma kori-
dorlarından biri olacak 
olan ana yoldan geçen 
otobüslerin köyde mola 
vermesini kolaylaştıra-
cağını belirtmişti.
Aydın Osman, ekibinin 

temel amacının yaşam 
kalitesini artırmak ve nü-
fus için konfor yaratmak 
olduğunu vurguladı. Be-
lediyenin üzerinde çalış-
tığı taahhütlerin ve faali-
yetlerin devam edeceği-
ne dair güvence verdi.
              Kırcaali Haber

Ardino Yunak masa tenisi takımı, Gorna 
Oryahovitsa’dan 6 madalya ile döndü
Ardino (Eğridere) Yunak 2015 Masa Tenisi Spor 

Kulübü sporcuları, Gorna Oryahovitsa (Yukarı Raho-
va) şehrinde düzenlenen 19 Yaş Altı Takım ve Ferdi 
Masa Tenisi Bulgaristan Şampiyonası’ndan 4 altın ve 
2 gümüş olmak üzere toplamda 6 madalya ile döndü. 
Yetenekli sporcu Sidelya Mutlu, 15 yaşında olmasına 
rağmen rakipleri karşısında mutlak galibiyetler elde 
ederek Bulgaristan şampiyonu oldu. Final karşılaş-
mada Sidelya, takım arkadaşı Tsvetelina Georgieva 
karşısında 3:2’lik skorla galip geldi.

Takım arkadaşı Tsvetelina Georgieva ile birlikte 
katıldığı ikili mücadelede de Sidelya yine birinciliği 
elde etti. Final karşılaşmada Ardinolu masa tenisçile-
ri Plovdiv'den (Filibe) Stoyanstroy takımında yer alan 
Viktoria Persova ve Edi Filçeva karşısınd galip geldiler.

Karışık ikili mücadelesinde 15 yaşındaki Yoan Veliç-
kov ve Sidelya Mutlu ikinciliği elde ettiler. Onlar final 

karşılaşmada 
Eren Bekir ve 
Hristiyana İva-
nova karşısın-
da dramat ik 
bir şekilde 2:3 
mağlup oldular.

Funda İbra-
mova ön eleme 
grubu maçların-
da galip gelerek 
turu geçmeyi 
başardı. Ülke-
deki en iyi ilk 
16 sporcu ara-
sına girdi. Fun-

da ikili mücadelede Stefan Dimitrov ile birlikte çeyrek 
finale ulaştı. Yunak’ın diğer oyuncuları 15 yaşındaki 
Seçil Feyzulova ve 14 yaşındaki Daniela Surçeva da 
grup eleme maçlarını kazanarak ve 1. eleme turunda 
bir galibiyet alarak harika bir oyun sergilediler. Seçil 
ve Daniela, ikili mücadelede çeyrek finale yükselmeyi 
başardılar.

Küçük erkeklerde Nurkan Halilhoca ve Cengiz Ah-
medov da iyi bir performans sergilediler ve değerli bir 
deneyim kazandılar.

Bilindiği gibi Ardino Yunak 2015 Masa Tenisi Spor 
Kulübü takımı, rakipleri karşısında mutlak galibiyetler 
elde ederek takım halinde de Bulgaristan şampiyonu 
oldu.

Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü antrenörü Beyhan 
Emin, “Bir kez daha tüm oyuncular çok sert oynadı. 
Sidelya ve Tsvetelina'nın iki yıl üst üste genç kızlar ara-
sında gösterdikleri yüksek perfomans gözle görülürdü. 
Onların finalde ikinci kez birbirleriyle karşı karşıya gel-
meleri bunun işaretidir. Yetiştirdiğim tüm sporcularla 
gurur duyuyorum!” diye kaydetti.
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İNSANLIK BORCUM
- Öykü -

Bir şubat ayı akşamı 
kahvede oturuyorduk. 
Saat on birleri bulmuştu. 
Dışarıda hava oldukça 
serin, peş peşe yıldırım-
lar çakıyor, her seferin-
de yüreğimizi hoplatıyor, 
kara bakırdan dökülürce-
sine sağanak yağmur ya-
ğıyordu. Havadan sudan 
konuşmalarla yağmur 
belki biraz hafifler veya 
diner diye eğleniyorduk. 
Bir  ara  başından  dizle-
rine  kadar  beyaz  naylon 
kağıtla  üstü  başından  
şırıl  şırıl  sular  akan  orta  
yaşlı  bir  adam kapının  iç 
tarafına kadar  adım  atar  
atmaz  D-r  Yusuf’a:

“Af edersin doktorcu-
ğum, ineğim  hastalandı, 
acaba  gitme  imkanın  
var mı ? . . .”

“Ah be  Bekir  amca,  bu  
yağmurda,  selde, ta  Kı-
rıklar  köyünden  yapayal-
nız  nasıl  cesaret  edipde 
gelebildin?“

“Doktor  efendi, anlat-
mama gerek yok, aile 
durumumu biliyorsun ya. 
Başka çarem yok ki. . .“

Doktor Yusuf hemen 
yerinden kalktı Bekir am-
canın ona doğru çaresiz, 
yalvarırcasına  masum 
bakışlarını gözlerinden 
okudu ve:  

“Bekir  amca, ver  şu  
elindeki naylon parçasını, 

beş dakika  burada  beni 
bekle…”  dedikten  sonra  
naylonu  başına  tutarak 
dışarı fırladı. Doktorun 
oturduğu ev zaten yakın-
dı. Birkaç  dakika  sonra 
ayağında  lastik çizme-
ler, sır tında muşamba 
yağmurluk geri  döndü. 

Elinde getirdiği diğer mu-
şamba  yağmurluğu  Be-
kir  amcaya  uzatarak :

“Giyiver şunu bakalım, 
düşelim yola… “ deyince 

ben de  Doktora :
 “Doktor  efendi,  bu  

yağmurlu bu havada,  
gök yüzü  yere inerken 
iki saatlik  yola çıkılır mı? 
Üstelik yolunuzda Kese-
bir Çayını geçmek de var. 

Kesebir Çayında köprü 
de yok.  Allah  korusun, 
Kesebir’in  azgın, deli  su-
larına  güven olur mu … 
Bu  işi  sabaha  bıraksa-

nız  olmaz  mi?” 
“Başka çare yok, git-

mem lazım…“  deyip yola 
düştüler 

               *  *  *
Sabah  işe  giderken  

doktora  sokakta rastla-

dım.  Hoş  beşten  sonra:
“Doktorcuğum,  akşam-

ki  cesaretine  hayran  
kaldım, doğrusu,  Senin  
yaptığın  bu  fedakarlığı  

yapacak  bir  başkasını  
asla  görmüyorum,  bra-
vo  sana…“

“Bak  dostum, gerçekten  
ben büyük  bir  delilik yap-
mışım, ama yinede piş-
man değilim. Bu  zavallı 
adamın üç çocuğu var, 
eşi  ve  kendisi, beş  nü-
fus.  Dağ  başında  fakir 
mi fakir bir  aile, onların  
tek  varlığı  bu  inekleri. 
Ya bu ineğe bir şeyler 
olursa, zavallılar ne yer-
ler, ne  içerler ilk aklıma 
gelen o oldu. … Böyle ai-
lelere yardım etmezsem,  
nerde  kaldı benim  insan-
lığım, doktorluğum… Bu 
benim meslek borcum… 
Bu fedakarlığım  hayatım 
pahasına da  olmaması 
lazım. Ne  olursa  olsun  
ona yardım  etmeyi  ka-
fama  koydum…  Adam 
fakir ama,   kafası  da  ça-
lışıyor.  Gelirken  Kesebir  
Çayının en  geniş  akan  
yerine,  Kırıklar köyü ta-
rafında  kıyısına  bir çınar  
ağacına  urganı  bağla-
mış,  urgan  sayesinde 
çayı  geçtikten sonra,    
beriki   yakada başka  bir  
ağaca  urganı  diğer  ucu-
nu bağlamış,  beni  ara-

maya  da öyle  gelmiş. 
O urgana tutunarak yu-
varlana yuvarlana  akan  
Kesebir  Çayının  azgın  
suları  koltuk altımıza  ka-
dar  çıktı. O bağlı urgana 
tutunmadan geçecek ol-
saymışık, bu gün cena-
zemize gelmiş olacakmı-
şınız. Öyle korkunç, öyle 
tehlikeliydi… Ben haya-
tımda böyle ölümle burun 
buruna hiç kalmamıştım. 
Neyse ki,  adam tecrübeli, 
o urgan  ikimizi de  mut-
lak  ölümden  kurtardı. 
İnsan yaşadıkça beklen-
medik  olaylara  maruz 
kalıyor, mecbur  kaldıkça 
hayat insana  çok  şeyler  
öğretiyor…  Bekir  amca  
dönüşte  de,  beni çayı  
geçirmeden  bırakmadı… 
Bu macera dolu  yolculuk-
ta  daha anlatılacak  çok  
şeyler  var. Neyse  canım,  
şimdi  acelem  var, akşa-
ma  kahvede konuşuruz, 
hadi  sana  hayırlı  işler. “  
Deyip  yoluna  devam  etti  
doktor  Yusuf.

Ve t e r i n e r  D o k t o r 
Yusuf’un fakir Bekir am-
caya yaptığı bu fedakarlık 
hareketi bende ve etrafın-
dakilerde öyle derin izler 
bırakmıştı ki, canı paha-
sına yapılan bu insancıl 
jesti bir ömür boyu asla 
unutamayacağız.                       

         Hasan VARADLI

 CANIM TÜRKÇEM

Doğdun sen atalar ocağında,
Melek gibi sıcacık ana kucağında,  
Büyüdün acılarla, tatlılarla,
Benim tatlı dilli güzel Türkçem.

Kıratlarla rüzgar gibi koşarak,
Altay dağlarını aşarak,
Anadolu’ya ayak basarak,
Benim tatlı dilli güzel Türkçem

Kıratlarını durduramadı kimse,
Üç kıtaya yayıldın ne hikmetse,
Seni asla yok edemedi kimse,
Benim tatlı dilli güzel Türkçem.

Fırtınalı savaşlar selinde,
Nice destanlar yazıldı dilinde,
Ağladık, şenlendik hep seninle,      
Benim tatlı dilli güzel Türkçem.

Atatürk yeni alfabeyi getirdi,
Türk ulusu cahilliği bitirdi,  
Nice aydın gençler yetiştirdi
Benim tatlı dilli güzel Türkçem.

Yeni alfabe dünyaya yayıldı,  
Yabanda Türklerde ona sarıldı,
Yeni alfabeyi okumaya bayıldı,
Benim tatlı dilli güzel Türkçem.
                              Hasan   VARADLI

 GÜZEL KENT KIRCAALİ    
                                                 
Arda  boylarına ilk Gazi Umur bey geldi,
Buralara hükmeden Romalıları   yendi,
Binlerce Yörük Türkü buraya yerleştirdi,
Meyvesi bol, balı bol, şirin Arda boyları. 

Kırca Ali kırk bir yıl savaşlarda bulundu,
Yüzlerce  zaferleri kazandı, Gazi  oldu,
Arda  kıyısına  bu  kent temelini tuttu,
Meyvesi  bol, balı bol, şirin Arda boyları. 

Osmanlılara  isyan eden Karamanlılar,
Ardanın  boylarına  sürgün getirildiler,   
Yörük, Karamanlı Türk kardeşçe kentleş-

tiler,
Şarkı, türkü  diyarı, güzel  kent Kırcaali.

Buralara çok köyler, kasabalar kurdular,
Ne sert  taşları  kırıp  suyunu  çıkardılar,
Ardanın  sularını ovaya akıttılar,
 Şarkı, türkü  diyarı, güzel kent Kırcaali.   
 
Dillere destan  “Arda  Boylarında“ türküsü,                 
Feride – Civan Yusuf aşıkların  öyküsü,
Türk edebiyatına mal olmuş güzel türkü,
Şarkı, türkü diyarı, güzel  kent Kırcaali.

Kırcaali  şehrimiz  büyüdü  şirin  oldu,
Kırcaali  bölgesi,  başkent  şehri oldu,
Adı  şanı  etrafta,  dünyalarda  duyuldu,
Şarkı,  türkü  diyarı, güzel kent Kırcaali.
                                    
                                Hasan   VARADLI

    BEKLE   OĞLUM  

Eve gelince atılırdın kucağıma,
Seni hasretle basardım bağrıma.
Sevgi öpücükleri kondururduk,
Masallar, öyküler anlatarak uyurduk.

Mehtaplı gecelerde Harman’a çıkardık,
Yıldızlar alemini  seyre dalardık.
Büyüyünce baba, uzaya uçacağım, 
Şu parlayan yıldızıma konacağım.
                        
Şimdi uzayda senin yıldızını arıyorum,
Bir türlü o parlak yıldızı bulamıyorum,
Besbelli senin gibi, o da kaymış uzayda,
Sen olmayınca  onu bulsam da ne fayda.

Eminim bir sabah tan yerinde,
Parlayan Venus yıldızının yanında,
Senle beraber senin yıldızın doğacak,
 Bizleri görülmemiş sevince boğacak.
                         
Bekle oğlum, mutlaka biz de varacağız, 
İnşallah tekrar buluşup kavuşacağız,
Sanki binlerce yıllık hasret özlemiyle                     
Hep beraber uzaylarda uçuşacağız.
                              Hasan   VARADLI
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Dundee Precious Metals Şirketi ile Krumovgrad 
Belediyesi arasında başarılı iş birliği devam ediyor

26 Nisan’da Dundee 
Precious Metals (DPMK) 
Krumovgrad Şirketi ve 
Krumovgrad Belediyesi 
arasında 2022 yılı için 
kamu yararına yatırım-
lara ilişkin yıllık çerçeve 
sözleşmesi imzalandı.
İmza töreninde Bele-

diye Başkanı Sebihan 
Mehmet, Belediye Mec-
lis Başkanı Metin Bayra-
mali, DPMK Krumovgrad 
Şirketi İcra Müdürü Prof. 
Dr. Müh. İliya Gırkov, İş-
letme Müdürü Müh. Lü-
bomir Haynov, Ruhsat ve 
Hukuki Faaliyetler Müdü-
rü İrena Tsakova ve ku-
rumsal sosyal sorumluluk 
ve halkla ilişkiler uzmanı 
Canan Salif hazır bulun-
du.
Krumovgrad Beledi-

yesi ile yıllık çerçeve 
anlaşması 8 yıl üst üste 
imzalandı. 2022 yılında 
toplam değeri 3 280 000 
leva olan, toplumsal açı-
dan önemli 33 proje des-
teklenecek. Krumovgrad 
Belediyesi tarafından 
teklif edilen projeler, Be-
lediye Meclisi tarafından 
onaylandı.
Selamlama konuşması 

yapan Prof. Dr. Müh. Gır-
kov, son yedi yılda haya-
ta geçirilen projelerden 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Şirket Müdü-
rü, “Kamu yararına olan 
ortak çalışmamız, zor 
zamanlara rağmen iyi 
sonuçlar verdi. Birlikte il-

çenin gelişimine katkıda 
bulunmayı başardığımız 
için mutluyum. Kendimi-

ze başarılı, verimli, ba-
rışçıl ve her şeyden önce 
sağlıklı bir yıl dileyelim” 
dedi.
Krumovgrad kasabasın-

daki Jivot + Hastanesi'ne 
destek için 500 000 leva 
sağlanacak. Hastane 
avlusunun yeniden as-
faltlanması, mutfak bö-
lümünün onarımı, klinik 
laboratuvar tuvaletlerinin 
komple tadilatı, hastane 
yatakları ve yeni ekipman 
alımı ile hastanenin mali 
yapısının güçlendirilmesi 
ve ek ödeme yapılması-
na ilişkin projeler finanse 
edilecek.
2022'de altyapı proje-

lerine verilecek destek 
tutarı 2 150 440 leva ola-
cak. Sağlanan mali kay-
naklar, Çal (Çal Cedit) 

köyüne su temini proje-
si, halka açık bir yüzme 
havuzu inşaatına başla-

nılması, yatırım niyetin-
den doğrudan etkilenen 
Krumovgrad ilçesindeki 
yerleşim yerlerinde 16 
sokak ve yolun asfaltlan-
ması ve Svejest Dağ Evi 
için ekipman sağlanması 
için harcanacak.
335 000 leva, Krumovg-

rad Futbol Kulübünün 
faaliyetleri, amatör sa-
natçı gruplarının çeşitli 
etkinliklere ve festival-
lere katılımı, geleneksel 
Koşukavaklılar Buluş-
ması gibi spor ve kültürel 
faaliyetleri desteklemeye 
yöneliktir
Yıllık bağışla ses ve ay-

dınlatma ekipmanlarıyla 
birlikte modüler kapalı 
bir sahne ile atmosferik 
havanın kalitesini izle-
mek için bir istasyon sa-

tın alınacak. İyileştirme 
amacıyla şehrin or ta 
kesiminde bir mülk edi-

nilmesi planlanmaktadır. 
Kişisel asistanlık hizme-
tinin kapsamının genişle-
tilmesi için de finansman 
ayrıldı.
Belediye Başkanı Sebi-

han Mehmet, “2015 yılın-
da imzalanan Mutabakat 
Zaptı'na göre, onaylanan 
DPMK tarafından sağla-
nan finansmanla gerçek-
leştirilecek yatırım giri-
şimleri Belediye Meclisi 
kararıyla dağıtıldı. Kru-
movgrad Belediyesinin 
önceliği, su temini ve yer-
leşimlerin iyileştirilmesi-
dir. Çal köyüne su temini 
projesi kapsamında ba-
sınçlı su boru hattı, pom-
pa istasyonu inşa edile-
cek. Daha sonra Çal ve 
Doborsko (Bakiler) köy-
lerinin mahallelerine su 

sağlanacak. Halka açık 
bir yüzme havuzu inşa-
atının başlaması ve ge-
lecek yıl tamamlanması, 
genç nesil arasında spo-
run gelişmesine katkıda 
bulunacak. Her yıl oldu-
ğu gibi Krumovgrad'daki 
Life + Hastanesinin ba-
kım onarım faaliyetleri 
için fon sağlanmaktadır.
Sebihan Mehmet, “Sve-

jest Dağ Evi yeniden 
inşa edildi. Ekipmanlarla 
donatılması ve tefrişatı 
yapılacak. DPMK tara-
fından donatımı için 220 
000 levaya kadar malze-
me bağışı sağlandıktan 
sonra Ada Tepe Müze 
Sergisi, Krumovgrad'ın 
misafirleri ve sakinleri 
için bir cazibe merkezi 
olacak” diye bildirdi.
Hatır lanacağı üzere 

2015’te DPMK Krumovg-
rad Şirketi ile Krumovg-
rad Belediyesi arasında 
Mutabakat Zaptı imza-
landı. Mutabakat Zaptı 
çerçevesinde şirket ve 
belediye, karşılıklı anla-
yış, destek, iş birliği için-
de ortak çaba, çalışma 
ve azim ile şehrin, çev-
resindeki yerleşimlerin 
ve toplumun gelişimine 
özen gösteriyor.
Bir gelenek haline gelen 

Yıllık Çerçeve Sözleş-
mesi, ilçenin gelişimini 
ve bayındırılmasını des-
teklemek ve yerel halkın 
yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla her yıl im-
zalanmaktadır. Program 
sağlık, altyapı, eğitim, 
kültür ve spor alanlarında 
önemli projeleri destekle-
mektedir.
           Kırcaali Haber

Hasan Azis: Perperikon’a 
Turizm Bilgi Merkezi inşaatı 

projesi önceliğimiz
Kırcaali Belediye Meclisinin son toplantısında 

Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakından Mec-
lis Üyesi Radoslav Milev’in kendisine yönelttiği 
Perperikon Arkeolojik Merkezinin eteklerine Tu-
rizm Bilgi Merkezi kurulmasına ilişkin projenin 
kaderinin ne olacağını sorması üzerine Kırcaali 
Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis şunları 
söyledi: “Bu yıl Kırcaali İlçesinde Turizmi Geliştir-
me Programı’nda bir öncelik, Perperikon Turizm 
Bilgi Merkezinin tamamlanmasıdır. Ayrıca Bulga-
ristan ile Yunanistan tarafından ortak uygulanan 
bir program kapsamında 9 milyon levalık bir mali 

kaynak sağlandı”.  Milev, şöyle bir soru yöneltti: 
“Turizm Bilgi Merkezi müteahhidinin taahhüdün-
den vazgeçtiği doğru mu, ceza ödeyecek mi ve 
biraz beton ve tuğla dökülen kazı alanı ne kadar 
sürecek?

İnşaattan Sorumlu Belediye Başkan Yardım-
cısı Müh. Katya Mitovska, Perperikon Kalesi’nin 
sosyalleşmesinin 15 yıldır sürdüğünü açıkladı. 
İlki tamamlanarak işletmeye alınan iki lot üzerin-
de çalışıldığını belirten Müh. Mitovska, ikincisinin 
Turizm Bilgi Merkezi inşaatını içerdiğini kaydetti. 
Gecikmenin proje uygulanmasının 4 yıllık uzun 
süreli denetimlerinden kaynaklandığını söyleyen 
Belediye Başkan Yardımcısı, bu durumun Bulga-
ristan ile Yunanistan arasındaki sınır ötesi iş bir-
liği için başka bir fondan sağlanan finansmanla 
tamamlanmasını gerektirdiğini aktardı.

Ardino Belediyesi, “Fatma'ya Destek 
Olalım" yardım kampanyasına katıldı
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Müh. İz-
zet Şaban, Facebook'ta 
birkaç saat içinde yüz-
lerce sosyal medya 
kullanıcısının paylaş-
tığı "Fatma'ya Destek 
Olalım" başlığı altında 
yürütülen yardım kam-
panyasının artan popü-
laritesine bir yanıt ola-
rak hemşehrimiz Fatma 
Ulvi Mustafa'nın tedavi-
sine destek amaçlı bir 
bağış kampanyası daha 
başlattı.
36 yaşındaki Fatme, 2 

yıldır amansız bir kan-
ser hastalığı ile müca-
dele ediyor. Karaciğer 
metastazları yapan 
ekzoserviks malign ne-
oplazmı var, ancak has-
talık ilerliyor ve sağlığı 
önemli ölçüde bozulu-
yor.

Ailesi yurt dışında te-
davi fırsatı buldu, ancak 
gerekli olan 25 000 av-
roluk miktarı karşılaya-
maz durumdadır.
Yardım kampanyasına 

para bağışında buluna-
rak katılmak isteyen 
vatandaşlar, belediye-
nin ikinci katında 9 nolu 
odada görevde bulunan 

Antoniya Topçieva veya 
üçüncü katında 18 nolu 
odada görevde bulunan 
Sevinç Ahmedova’ya 
başvurarak bunu yapa-
bilirler.
Kampanyayı destekle-

mek isteyen vatandaş-
lar, çocuğun ebeveyni-
ne ait şu banka hesabı-
na da bağış yapabilirler:

Banka adı: Post-
bank / Юробанк
IBAN: BG 70 BPBI 

7932 4061 108 501
BIC: BPBIBGSF
Hesap sahibi: Fat-

me Ulvi Mustafa
Belediye Başkanı 

Müh. İzzet Şaban, 
hemşehrilerine yap-
tığı çağrısında şöy-
le diyor: “Fatma'nın 
yeniden dolu dolu 
yaşayan bir insan 
olma şansını yaka-
layabilmesi için kal-

bini açan ve ona destek 
olan herkese çok teşek-
kürler! Tek bir kıvılcımın 
herkesin sahip olduğu 
empati ve iyilik duygu-
larını ateşleyebileceği-
ne inanıyorum! Sağlıklı 
olun ve Allah’ın rahmeti 
üzerinize olsun!”
           Kırcaali Haber
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Şeytan Köprüsü ve Kartal Kayaları Kaya Tapınağı’na 
turnike erişim kontrol sistemleri yerleştirildi

Ardino (Eğridere) Bele-
diyesi, hafta sonu ilçe-
nin en çok ziyaret edi-
len turistik yerleri olan 
Arda Nehri üzerindeki 
Şeytan Köprüsü ve Kar-
tal Kayaları Trak Kaya 
Tapınağı’na turnike eri-
şim kontrol sistemleri 
yerleştirdi. Yenilik, 2022-
2025 dönemi için Ardino 
Belediyesi Turizm Ge-
liştirme Programı’nın bir 
parçasıdır.
Belediye Başkanı Müh. 

İzzet Şaban, “Cihazlara 
elektrik verilecek. Amaç, 
hesap verebilirliği geliş-
tirmek ve kamu çıkarını 
korumaktır. Başlangıçta 
turnikeler, yerinde satıla-
cak bir jeton ile çalışacak 
ve zamanla bir elektronik 
erişim sistemini uygula-
maya koymayı umuyo-
ruz. Böylece izleme ve 
raporlama daha da titiz 
bir şekilde yapılacak” 
diye kaydetti. Belediye 
Başkanı, son yıllarda 
bölgedeki turistik yerle-

re ilginin arttığının tespit 
edildiğini vurguladı. Müh. 
Şaban, “Sadece 2021 yı-
lında Arda Nehri üzerin-
deki Şeytan Köprüsü'nü 
22 940 kişi ziyaret etti. Bu 
bağlamda Ardino Beledi-
yesi, turizm altyapısının 

inşası ve sürdürülmesi 
için sistematik ve tutarlı 
bir şekilde çaba göster-
mektedir” dedi.
A r d i n o  B e l e d i y e 

Meclisi'nin 2017'de aldığı 
bir kararla Şeytan Köprü-
sü ve Kartal Kayaları Trak 

Kaya Tapınağı’nı ziyaret 
etmek için giriş ücreti uy-
gulandığını hatırlatıyoruz. 
2014 - 2020 Yunanistan 
- Bulgaristan İNTERREG 
V-A Sınır Ötesi İş Birliği 
Programı kapsamında 
uygulanan bir projeyle 

Şeytan Köprüsü'ne giden 
yol asfaltlandı. Biri çeşme 
ile birlikte olmak üzere iki 
kameriye yapıldı. 2021 
yılı sonunda meydana 
gelen doğal afetin yol 
açtığı tüm hasarlar bele-
diyeden sağlanan finans-
manla onarıldı, çalılar, 
ağaçlar, bitki örtüsü ve 
atıklar temizlendi. Şey-
tan Köprüsü'ne giden Ar-
navut kaldırımlı bir yaya 
yolunun yeniden inşaatı 
tamamlandı. Eski ker-
van yolu da temizlendi, 
buradan köprüye doğru 
panoramik fotoğraf çek-
me imkanı var. Belediye 
ayrıca bitişik arazilerin 
bakımıyla da ilgilenir ve 
evsel atıkların taşınması-
nı sağlıyor.
Şeytan Köprüsü ile bir-

likte kameriyereler ve eko 
patikalar temiz ve güven-
li bir durumda tutularak 
Kartal Kayaları Trak Kaya 
Tapınağı’nın da bakımı 
konusunda özen gösteri-

liyor. Belite Brezi Turizm 
Kompleksi'nin ip parkuru 
kurulumu tamamlanmak 
üzeredir.
Tesisin turizm komplek-

sine turist akışını can-
landırması bekleniyor. 
Belediye sınırları için-
deki diğer turistik yerler 
üzerinde de çalışılıyor. 
Aladağ Tepesi’ne giden 
yola bilgilendirme pano-
ları yerleştirildi; Doyrantsi 
(Doyranlar) köyünde bir 
arkeolojik taşınmaz kül-
tür varlığının korunma-
sı ve restorasyonu için 
Kültür Bakanlığı'na proje 
sunuldu; Başevo (Hallar) 
köyü yakınlarındaki Orta 
Çağ’da inşa edilmiş Asar 
Kalesi’ne de yatırımlar 
planlanıyor.
Ardino Belediyesi, ye-

rel turizmi teşvik etmeye 
çalışıyor. Gerek ulusal 
gerekse uluslararası dü-
zeyde yapılan tüm turizm 
fuarlarına aktif olarak ka-
tılıyor.
             Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali Belediyesinin "Mutlu Bir Çocukluk 
İçin El Ele" projesi başarıyla uygulandı

27 Nisan Çarşamba 
günü Kırcaali İş Geliştir-
me Merkezi salonunda 
Kırcaali Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen 
"Mutlu Bir Çocukluk İçin 
El Ele" projesinin kapanış 
basın toplantısı gerçek-
leşti. Proje, Stambolovo 
(Eller) -Kırcaali 54 Ye-
rel Girişim Grubu (MİG) 
Derneği Toplumların Ön-
derliğinde Yerel Gelişim 
Stratejisi çerçevesinde-
ki Stambolovo -Kırca-
ali 54 MİG Derneğinin 
BG05M2OP001-3.011 
Prosedürü kapsamındaki 
1. Dezavantajlı Çocukla-
rın Okul Öncesi Eğitim 
Öğretimine Destek Alt 
Tedbiri kapsamında tama-
men 2014-2020 Dönemi 
Akıllı Büyüme İçin Bilim 
ve Eğitim Operasyonel 
Programınca finanse edil-
mektedir. Projenin toplam 
tutarı 286 410,45 levadır.

Proje, beş anaokulun-
dan ortakların temsilcileri, 
Kırcaali ilçesindeki diğer 
anaokullarından yarar-
lanıcılar ve gazetecilerin 
hazır bulunduğu toplan-
tıda Kırcaali Belediyesi 
İnsani Yardım Faaliyetleri 
Müdürü Şirin Süleyman 
tarafından tanıtıldı. Top-
lantıda proje koordinatörü 
Veneta Boşnyaşka, eğitim 
faaliyetleri uzmanı Maya 
Petkova ve muhasebeci 
Yıldız Mustafa da yer al-
dılar.

"Mutlu Bir Çocukluk İçin 
El Ele" projesi, etnik azın-
lık gruplarından çocuklar 
ve ebeveynler de dahil 
olmak üzere sosyal ve 
psikolojik izolasyon nede-

niyle sosyal kabul ve ken-
dilerini gerçekleştirmeleri 
ciddi şekilde sınırlı olan 
belirli bir hedef grubuyla 
çalışmaya odaklanmıştır.

Şirin Süleyman, “Proje-
nin temel amacı, kaliteli 
eğitime erişimlerini ge-
liştirerek, marjinal grup-
lardan çocukların sosyal 
içermeleri için koşullar 
yaratmaktır. Özel hedef-
ler, küçük yerleşim yerle-
rindeki okul öncesi eğiti-
me erişimin iyileştirilmesi 
ve kapsanmayan ve okul 
öncesi eğitim sistemin-
den ayrılan çocuk sayısı-
nın azaltılmasına yönelik 
Stambolovo -Kırcaali 54 
MİG Derneğinin hizmet 
bölgesinde bulunan kü-
çük yerleşim yerlerindeki 

dört anaokulunda eğitim 
kalitesinin iyileştirilmesi 
ile ilgilidir” dedi.

İnsani Yardım Faaliyetle-
ri Müdürü, tam iki yıl önce 
27 Nisan 2020'de Kırca-
ali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis’in proje-
ye hibe desteği verilmesi 
için bir idari sözleşme im-
zaladığını anımsaatı.

Şirin Süleyman, “Proje 
teklifi Kırcaali Belediyesi 
tarafından Stambolovo 
-Kırcaali 54 MİG Derne-
ğinin hizmet bölgesinde 
bulunan dört anaokulu ile 
ortaklaşa uygulandı. Söz 
konusu anaokulları Çif-
lik, Murgovo (Esmerli) ve 
Perperek (Yağışlar) köy-
lerindeki çocuklara okul 
öncesi eğitim hizmeti ve-

ren Meço Puh Anaokulu, 
Şiroko Pole (Sürmenler) 
köyündeki Slaveyçe Ana-
okulu, Stremtsi (Gökle-
mezler) ve Gorna Krepost 
(Karalar) köylerindeki ço-
cuklara okul öncesi eği-
tim hizmeti veren Mickey 
Mouse Anaokulu ve Most 
(Köprülü) ile Miladinovo 
(Dedeler) köylerindeki 
çocuklara okul öncesi eği-
tim hizmeti veren Kokiçe 
Anaokulu’dur” diye belirtti. 
Özel olarak hazırlanan bir 
sunumla proje faaliyetleri 
hakkında da bilgi veren 
İnsani Yardım Faaliyetle-
ri Müdürü, “Onlar, A'dan 
Z'ye Kulübü, Renkli Gök-
kuşağı Kulübü, Benimle 
Şarkı Söyle ve Dans Et 
Kulübü, Memleketim Ku-

lübü olmak üzere kurulan 
5 kulübün faaliyetleri kap-
samında ve ebeveynler ve 
çocuklara yönelik eğitici 
aktiviteler düzenlenerek 
gerçekleştirildi.

Şirin Süleyman, “Proje-
nin ana faaliyetleri, dört 
ortak anaokulunda oku-
yan 130 çocuğun Bulgar 
Dili’ne hakim olmaları, 
sosyal ve iletişim bece-
rilerini geliştirmelerinin 
yanı sıra ebeveynlerin 
sorunlarını, tutumlarını 
araştırmayı ve çocukların 
okula başarılı bir şekilde 
entegre olmaları için ka-
palı topluluktan uzaklaş-
tırılmasını amaçlıyordu. 
Proje, anaokullarındaki 
çocukların ihtiyaçlarına 
göre çeşitli duygusal ve 
eğlenceli etkinliklerin uy-
gulanmasının yanı sıra 
260 ebeveynin çocuk-
larının eğitim sürecine 
katılma motivasyonunu 
artırmaya yönelik etkin-
likleri içeriyordu. Çocuk-
lar, yaratıcı yeteneklerini, 
bilişsel isteklerini gelişti-
ren ve kültürel kimliklerini 
oluşturan ilgi alanlarına 
göre çeşitli kulüp faaliyet-
lerine dahil edildi. Proje, 
çocuklara sergi ve kon-
serlerde performans gös-
terme fırsatı verdi. Proje 
sayesinde bir kısmı ilk kez 
tiyatro, müze, kütüphane 
ziyaretinde bulundu, sah-
neye çıktılar. Etkinliklerin 

bazılarında hem çocuklar 
hem de ebeveynleri yer 
aldı. Aktif iletişim süre-
cinde katılımcılar çeşit-
liliği toplumun temel bir 
özelliği olarak algıladılar. 
Ebeveynler, eğitim öğre-
tim sürecine doğrudan 
katılarak ne kadar ilginç 
ve gerekli olduğuna ikna 
oldu. Projenin uygulanma-
sının bir sonucu olarak, 
hedef gruptaki çocuklar 
Bulgarca bilgilerini önemli 
ölçüde geliştirdiler, edin-
diler ve şimdiden onların 
bir sonraki eğitim seviye-
lerine tam olarak entegre 
olmalarına daha iyi sos-
yal kabul görmelerine ve 
kendilerini gerçekleştir-
melerine yardımcı olacak 
yeni iletişim ve sosyal be-
ceriler uyguluyorlar” diye 
aktardı. İnsani Yardım 
Faaliyetleri Müdürü, pro-
jeye katkı sağlayan tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

Proje koordinatörü Ve-
neta Boşnyaşka da proje 
katılımcılarına teşekkür 
etti. Boşnyaşka, “Proje, 
ebeveynlere bir kurum 
olarak anaokuluna girme 
ve çocukları için ne kadar 
faydalı ve önemli olduğu-
na tanık olma fırsatı verdi. 
İlk kez bir psikologla gö-
rüşmeleri ve kişisel isti-
şareler için de psikologla 
görüşmeleri çok değer-
liydi” dedi ve son iki yılda 
Covid-19’a karşı alınan 
anti-salgın tedbirleri ne-
deniyle dayatılan yeniden 
tasarlanmalara rağmen 
projenin başarıyla uygu-
landığını vurguladı.
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Bakan Lorer: Yabancı yatırımlar 
2022'nin ilk iki ayında ikiye katlandı
Yenilik ve Büyüme Baka-

nı Daniel Lorer, Yatırımları 
Teşvik Kanunu çerçeve-
sinde dört şirketin proje-
lerine A ve B sınıf yatırım 
sertifikaları verdi. Yatırım 
sertifikası verilen proje-
lerin toplam tutarı 30,5 
milyon leva olup, onlarla 
170 kişilik istihdam yara-
tılması öngörülmektedir. 
A Sınıf Yatırım Sertifika-
sı verilen projelerin ikisi 
“Rollplast Group” ve “Ma-
reli Systems” şirketlerine, 
B Sınıf Yatırım Sertifikası 
verilen diğer iki proje ise 
“Smart Organic” ve "Şipka 
99” şirketlerine aittir.

Lorer, ikisi işsizliğin ülke 
ortalamasının üzerinde ol-
duğu ilçelerde olmak üze-
re hepsinin ihracata yöne-
lik şirketler olduğunu açık-
ladı. Bakan, “Toplam tutarı 
101 milyon leva olup, 1200 
kişilik istihdam yaratacak 
daha beş projeye de bir-
kaç haftaya kadar yatırım 
sertifikası verilecek” diye 
sözlerine ekledi.

Lorer’in ifadesine göre, 
yıl başından itibaren yü-
rütülen ülkemize yatırım 
çekmeye yönelik aktif 
çalışmalar, f i rmaların 
ülkemize olan ilgisinin 
artmasına neden oldu. 
Bakan, Bulgaristan'daki 
yabancı yatırımların bu 
yılın ilk iki ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre 
ikiye katlandığını gösteren 
Bulgaristan Merkez Ban-

kasının ilk verilerine atıfta 
bulundu.

Lorer, ülkeye yapılan ya-
tırımların sadece sertifika 
verilen projelerle olmadı-
ğını belirtti. Bakan, “Geçti-
ğimiz aylarda yatırımcılar-
la yürüttüğümüz diyalog 
sayesinde son aylarda 
Bulgaristan'da otomotiv, 
mobilya ve tekstil sektör-
lerinde faaliyet gösteren 
şirketler üretimini geniş-
letme ve yeni tesisler 
kurmaya yönelik yaklaşık 
250 milyon levalık yatırım 
yapma niyetinde olduk-
larını beyan ettiler” diye 
konuştu.

Bulgaristan Yatırım Ajan-
sı İcra Müdürü Bogdan 

Bogdanov, Bulgaristan'ın 
yatırım çekme sürecini 
hızlandırma fırsatına sa-
hip olduğunu söyledi.

Bogdanov, “Önümüzde-
ki 18 ay için katma değeri 
yüksek sektörleri hedefle-
yen bir programımız var. 
Buradaki fikir, potansiyel 
yatırımcılarla proaktif bir 
şekilde bir araya gelerek 
Bulgaristan'da yatırım 
yapmanın avantajlarını 
anlatmaktır. Öte yandan, 
şu anda ekonomide itici 
güç olan yerel şirketlerin 
gelişimini teşvik etmeyi 
hedefliyoruz. Ülkemizde 
faaliyet gösteren firmalar 
ile halen Bulgaristan pa-
zarına girmeyi hedefleyen 

firmalar arasında sinerji 
yaratmayı amaçlıyoruz” 
dedi.

Düzenlenen imza tö-
reninde Rollplast Group 
Şirketinin Kostinbrod şeh-
rinde ve başkent Sofya’da 
hayata geçireceği "Üretim 
Tesislerinin Genişletilmesi 
2021-2022” projesi için A 
Sınıf Yatırım Sertifikası 
verildi. Toplam tutarı 18 
200 000 leva olan yatırım 
projesinin 30 kişilik yeni 
istihdam yaratması öngö-
rülüyor.

Mareli Systems Şirketi-
nin Simitli şehrinde hayata 
geçireceği "Şömine Üre-
tim Hacminin Arttırılması, 
Isıtma ve Soğutma İçin 

Havadan Suya Isı Pompa-
ları ve Isıtma ve Soğutma 
İçin Konvektörlerin Üre-
timine Başlanarak Ürün 
Yelpazesinin Genişletil-
mesi” projesi için de A 
Sınıf Yatırım Sertifikası 
verildi. Toplam tutarı 5 
059 000 leva olan yatırım 
projesinin 115 kişilik yeni 
istihdam yaratması öngö-
rülüyor.

Smart Organic Şirketinin 
Bojurişte ilçesinde hayata 
geçireceği “Organik Gıda-
lar İçin Üretim ve Depola-
ma Tesisleri” projesi için 
ise B Sınıf Yatırım Sertifi-
kası verildi. Toplam tutarı 

5 000 000 leva olan ya-
tırım projesinin 15 kişilik 
yeni istihdam yaratması 
öngörülüyor.

Şipka 99 Şirketinin Pır-
vomay şehrinde hayata 
geçireceği “Üretilen Ürün-
lerin Ambalajlanması ve 
Paketlenmesi İçin Ekip-
man ve Ek Üretim Ekip-
manına Yatırımlar Yoluyla 
İşletmenin Modernizasyo-
nu” projesi için de B Sınıf 
Yatırım Sertifikası verildi. 
Toplam tutarı 2 172 000 
leva olan yatırım projesi-
nin 10 kişilik yeni istihdam 
yaratması öngörülüyor.
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13 atık su arıtma tesisi inşa 
edilecek ve onarılacak
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığından ya-

pılan açıklamaya göre, ülkedeki küçük ve orta ölçekli 
yerleşim yerlerinde on üç atık su arıtma tesisi inşa 
edilecek ve onarılacak. İnşaat ve onarım faaliyetleri 
için Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kap-
samında 471.6 milyon levanın üzerinde kaynak sağ-
lanacak. Bu miktara devlet bütçesinden yapılan katkı 
payı da dahildir.

Ülkedeki diğer 11 atık su arıtma tesisi şu anda 2014-
2020 Dönemi Çevre Operasyonel Programınca sağ-
lanan fonlarla inşa ediliyor veya yeniden inşa ediliyor. 
Bir önceki program dönemi için program kapsamında 
sağlanan finansman tutarı 2 milyarın biraz üzerindedir. 

Burgaz şehrinin 
Meden Rudnik 
semtindeki, Sta-
ra Zagora (Eski 
Zağra), Nova 
Zagora, Sliven 
(İslimye), Per-
nik, Vratsa (İv-
raca), Kozloduy, 

Obzor ve Smolyan (Paşmaklı) şehirlerindeki atık su 
arıtma tesisleri modernize ediliyor. Karnobat şehrinde 
yeni bir atık su arıtma tesisi inşa ediliyor.

2021-2027 Dönemi Çevre Operasyonel Programı 
kapsamında finanse edilecek atık su arıtma tesisi pro-
jelerinin de belirlenmesi bekleniyor.

Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kap-
samında yerleşim yerlerinde su temini, drenaj işleri 
ve atık su arıtımı için sağlanacak fonlardan başka 
bakanlıkta belediyelerin su ve kanalizasyon altyapı-
sını destekleyecek projeleri finanse etmek için bir fon 
kurulması söz konusu. Fon tutarının 250 milyon leva 
olması bekleniyor.

13 atık su arıtma tesisi, Devnya, General Toşevo, 
Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad (Koşuka-
vak), Devin, Gılıbovo, Stralca, Dolni Çiflik, Sıedinenie, 
Kotel ve Skutare-Rogoş köy ve kasabalarında inşa 
edilecek ve onarılacak. 5 ile 10 bin arasında değişen 
nüfus sayısı nedeniyle bu yerleşim yerleri operasyonel 
programları kapsamında atık su arıtma tesisleri için 
hibe desteği başvurusunda bulunma imkanına sahip 
değildir. Aynı zamanda gerekli yatırımlar yerel su ve 
kanalizasyon hizmetleri (VİK) şirketlerinin ve belediye 
yetkililerinin imkanlarını aşmaktadır.

Operasyonel programdan yararlanıcılar, ViK şir-
ketleri olacak. Haskovo (Hasköy), Plevеn, Sofya böl-
gesi, Gabrovo, Veliko Tırnovo (Tırnova) ve Tırgovişte 
(Eskicuma) bölgeleri için BiK şirketleri adına yeni altı 
bölgesel yatırım öncesi prosedür için nihai fizibilite 
raporların kabul edilmesinden sonra ViK şirketleri sa-
yısının netleşmesi bekleniyor. Bu raporlar, Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlatılır 
ve 2014-2020 Dönemi Çevre Operasyonel Programın-
ca finanse edilirler.

Cumhurbaşkanı Radev: Ekonomik savaş 
tırmanıyor ve Bulgaristan için risk artıyor

Rusya'nın Bulgaristan'a 
gaz sevkiyatını durdur-
masıyla ilgili basın men-
suplarına açıklamada 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, “Ekono-
mik savaş tırmanıyor ve 
bu çatışmanın tüm boyut-
larında Bulgaristan için 
risk artıyor” diye kaydetti.
C u m h u r b a ş k a n ı , 

“Bulgaristan'ın buradaki 
vatandaşlar ve Ukray-
na'daki Bulgarların ya-
şam kalitesini ve refah 
düzeyini doğrudan etki-
leyen bu çatışma konu-
sunda uzun süredir dik-
katli ve sorumlu bir tutum 
sergilemesi için çağrıda 
bulunmam tesadüf değil” 
diye belirtti.
Doğal gaz arzının dur-

durulmasına gelince, 
Radev hükümetin birkaç 
soruya cevap vermesi 
gerektiğini söyledi: "Ne-
den sadece Bulgaristan 
ve Polonya’ya doğal gaz 
akışı kesiliyor? Örneğin 

Avusturya ve Almanya’ya 
durduruluyor mu? Onlar 
nasıl ödeme yapıyorlar 
ve enerji güvenliklerini 
nasıl garanti ediyorlar? 
Yunanistan ve diğer ülke-
lerden teslimatlar için ye-
terli ayrılmış kapasite var 
mı? Çünkü rezerve edil-
memişse, bir süre önce 
söylediğimiz gibi aracı-
ların şimdiden buna ha-
zırlık yaptığını göreceğiz. 
Bu da evet, muhtemelen 
alternatif çözümler bula-

cağız anlamına geliyor.
Ancak bu zaman alacak, 
paraya mal olacak ve çok 
daha yüksek fiyatlar ve 
teslimat riskleri anlamına 
geliyor”.
Cumhurbaşkanı, “Bul-

garistan vatandaşları 
tarafından ödenen bu üç 
milyar leva, Bulgaristan'ın 
çıkarına değil, gazımızı 
topraklarımız üzerinden 
ücretsiz olarak taşıyan 
diğer ülkelerin çıkarla-
rına hizmet ediyor ve o 

zaman gerçek kaynak 
çeşitliliğini garanti altına 
alamadık” diye belirtti. 
Radev, “Hükümet, ken-
disine oy veren vatan-
daşlara kimin çıkarlarına, 
onların veya bir başkası-
nın mı çıkarlarına hizmet 
edip etmediği sorusu-
na bir cevap borçludur. 
Hükümet, Bulgaristan'ın 
egemenliğinin farkında 
olduğunu, onu savun-
duğunu ve izlediği poli-
tikasında Bulgaristan’ın 
ulusal çıkarlarını rehber 
edindiğini açıkça kanıtla-
malıdır.”
Cumhurbaşkanının ifa-

desine göre, ortaya çı-
kan durum aynı zaman-
da Avrupa Birliği’nde 
(AB) dayanışmanın ve 
AB’nin enerji konusunda 
en bağımlı ve en yoksul 
ülke olarak Bulgaristan’a 
yardımcı olup olmayaca-
ğının ve nasıl yardımcı 
olacağının gerçek bir sı-
navı olacak.
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Yaklaşık 22 bin işsiz bu yıl işe başlayacak
Yaklaşık 22 bin işsiz, 

Ulusal İstihdam Eylem 
Planı'nda yer alan prog-
ram ve tedbirler kapsa-
mında çalışmaya baş-
layacak, 10 600 kişi ise 
mesleki eğitimlere katı-
lacaklar. Belge, Bakan-
lar Kurulu toplantısında 
onaylandı.

Devlet tarafından süb-
vanse edilen pozisyon 
sayısı 2021'e göre 7728 
olup -%53 artacak. Plan-
da belirlenen faaliyetlerin 
finansmanı 123 milyon 
leva olacak ve 2022'de iş-
sizlik oranının %5 olması 
bekleniyor.

Teşvikli istihdama dahil 
olan kişilerin ücretleri, 
tam zamanlı çalışma ha-
linde asgari ücretle aynı 
miktarda olacak. 2022 
yılında devlet tarafından 
İstihdam Teşvik Kanunu 
kapsamında işe alınan iş-
sizlerin ücretlerinin öden-
mesi için işverenlere sağ-
lanan sübvansiyon, ayda 
550 levadan 650 levaya 

yükseltilecek.
Yüksek öğrenim görmüş 

işsiz bir kişiyi istihdam 
etmek için aylık sübvan-
siyon 700 leva olacak. 
Maaşın geri kalan miktarı 
işveren tarafından sağla-
nacak.

Kariyer Başlangıç Prog-
ramına katılan gençlerin 
ücretleri 800 levadan 860 
levaya yükselecek. Be-
lediyelerde görevlendiri-
len arabuluculuk yapan 
gençlerin maaşları 830 
levadan 890 levaya, psi-

kologların 950 levadan 
1100 levaya ve vaka yö-
neticilerinin maaşları 900 
levadan 960 levaya yük-
seltilecek. Lise mezunu 
olan Roman asıllı arabu-
lucuların maaşları 750 le-
vadan 810 levaya, yüksek 

eğitimli olanların ise 800 
levadan 890 levaya yük-
selecek.

İşsizlerin başka bir yer-
leşim yerindeki bir işve-
renle görüşmek için yap-
tıkları ulaşım masrafları 
için alabilecekleri destek 
tutarı 130 levadan 142 le-
vaya yükselecek.

Devlet kuruluşu Bulgar-
Alman Mesleki Eğitim 
Merkezinin iki yıllık pla-
nına göre, işgücü piyasa-
sında farklı dezavantajlı 
gruplardan 2077 işsiz 

eğitilecek. 28 ilde bölge-
sel istihdam programları 
kapsamında toplam 9150 
işsiz istihdam edilecek.

Güzel Bulgaristan Proje-
si bu yıl 250 kişiye istih-
dam ve 200 kişiye mesleki 
eğitim imkanı sağlayacak. 
Sosyal ortakların projele-
ri kapsamında 6269 işsiz, 
işgücü piyasasında talep 
edilen mesleklerde temel 
yetkinlikler ve mesleki ye-
terlilik kazanmaya yönelik 
eğitimlere katılacak.
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Bulgaristan, doğal gazı hidrojenle değiştirme 
potansiyeline sahip önde gelen ülkelerden biri

Enerj i Bakanı Alek-
sandır Nikolov, Capital 
gazetesi tarafından dü-
zenlenen İş Dünyasının 
Hükümetle Yıllık Buluş-
ma Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, “Bulgaristan, 
bir enerji kaynağı olarak 
doğal gazı hidrojenle de-
ğiştirebilecek önde gelen 
ülkelerden biri olmak için 
tüm ön koşullara sahip-
tir” diye kaydetti. Foruma 
katılanlar, Ukrayna'daki 
savaşın Bulgaristan için 
ekonominin çeşitli sek-
törlerindeki sonuçlarını 
tartıştı.

Bakan Nikolov’un ifade-
sine göre, Bulgaristan'da 
zaten teknolojik olarak 
doğal gazı hidrojenle de-
ğiştirebilecek şirketler var 
ve ülkemiz su kaynakları 
açısından da zengindir. 
Nikolov, “Bunlar, orta va-
dede yeni yakıt türünün 
daha geniş nüfuzunu 
destekleyen faktörlerdir. 
Buradaki sorun, üretim ve 
tüketimden çok ulaşımda-
dır” diye belirtti.

Bakan bu tahmini, Uk-
rayna'daki savaşın ardın-
dan Rusya'ya olan enerji 
bağımlılığını azaltmak 
için pan-Avrupa önlemleri 
bağlamında yaptı.

Nikolov, forumda katı-
lımcılara ülkemizin tek 
bir kaynağa olan ener-
ji bağımlılığını azaltma 
planının ana noktalarını 
vurguladı. Bakan, “Ülke 
olarak farklı alternatif te-
darik yollarını kullanabi-
leceğimiz bir konumda 

bulunuyoruz” diye altını 
çizdi. Nikolov’un ifadesine 
göre, altyapımız, sıvılaş-
tırılmış doğal gaz tedariki 
konusunda da dahil olmak 
üzere tüm komşu ülkelerle 
ciddi bağlantı kurmamızı 
sağlıyor. Böylece Bulga-
ristan, bu yakıtı Yunanis-
tan ve Türkiye dahil olmak 
üzere çeşitli destinasyon-
lardan alma imkanına sa-
hiptir. Sıvılaştırılmış doğal 
gaz tedariki için nakliye 
maliyetleri yüksek olduğu 
için bu yönde belirli eko-
nomik kararların gerekçe-
lendirilmesini zorlaştırır. 
Bu maliyetleri potansiyel 
olarak azaltmak için olası 
ortak tedarik konusunda 
Romanya ve Yunanistan 
ile görüşmeler sürüyor. 

Bakan, “Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaptığım 
bazı toplantılar da sıvı-
laştırılmış doğal gaz satın 
alma olasılığıyla ilgiliydi” 
diye anımsattı.

Nikolov, Gazprom Ex-
port ile doğal gaz tedariki 
konusunda yıl sonuna ka-
dar yürürlükte olan uzun 
vadeli sözleşmemizde 
şu anda herhangi bir ih-
lal bulunmadığını açıkla-
dı. Ayrıca Bulgaristan’ın, 
büyük bir miktardan vaz-
geçmeye ilişkin ek proto-
kol imzalamasına rağmen 
Azerbaycan ile yapılan 
anlaşmadan tam olarak 
yararlanmaya çalıştığını 
kaydeden Bakan, toplam 
1 milyar metreküp doğal 
gazın ülkedeki iç tüke-

timin yaklaşık %30'unu 
karşıladığını söyledi.

Nikolov, “Uzun bir gecik-
menin ardından hükümet, 
Yunanistan-Bulgaristan 
doğal gaz ara bağlantı 
boru hattı inşaatını ta-
mamlamak için olağa-
nüstü çaba gösteriyor” 
diye vurguladı. Bakan, 
bu altyapının önümüzde-
ki ısıtma sezonunda ak-
tif olarak kullanılacağına 
olan güvenini dile getirdi.

Enerji Bakanı, forumun 
katılımcılarının önünde 
ülkenin gaz maliyetlerini 
optimize etmek ve enerji 
bağımsızlığını artırmak 
için tüm olası mekaniz-
maların araştırılmasının 
sürdüğünü vurguladı.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa'da 
gaz ve elektrik temini için Bölge 

Koordinasyon Merkezi kurulacak
Enerji Bakanı Aleksandır Nikolov ile birlikte 

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birin-
ci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avru-
pa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve 
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekip-
leriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Asen Vasilev, “Bugün Bulgaristan, 
Gazprom'un doğal gaz arzına son vermesiyle ilgili 
olarak AB kurumlarından çok güçlü bir destek aldı. 
Avrupa Komisyonu ile Bulgaristan'da Güneydoğu 
Avrupa bölgesindeki gaz ve elektrik iletim altya-
pısını yönetecek bir Bölge Koordinasyon Merkezi 

kurulmasını görüştük” diye kaydetti. Vasilev, “Bun-
dan sonraki adım, bölgedeki diğer ülkelerle ortak 
gaz alımları yapmaktır” dedi.

Bakan Nikolov, “Çeşitli kaynaklardan gaz teda-
rikine ilişkin müzakere sürecindeyiz. Anlaşmaları-
mız başarılı olursa, gaz fiyatının yükselmesinden 
kaçınabiliriz” diye kaydetti.

Tüm görüşmelerin ana odak noktası, Gazprom 
tarafından Bulgaristan'a yapılan doğal gaz arzının 
tek taraflı olarak sonlandırılması ve buna müteaki-
ben AB’nin çıkarlarını korumaya yönelik eylemler-
di. Vasilev, “Tedarikin sonlandırılması, Rus şirketi 
tarafından mevcut bir sözleşmenin ağır ihlalidir. 
AB kurumlarıyla birlikte haklarımızı antlaşmada 
öngörüldüğü şekilde arama olasılığını tartışıyo-
ruz. AB hukuk ekiplerinin müdahil olabilmesi için 
tahkim için adli yardım talebinde bulunduk” diye 
kaydetti.

Nikolov, “Gazprom'un talepleri, sözleşmemizin 
içerdiği hükümlerle ve sözleşmede belirlenen öde-
me şekliyle tamamen çelişiyor. Karşı tarafın iste-
diği şey, ödemenin ve rubleye dönüştürme süreci 
üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan bir meka-
nizma doğrultusunda yapılan teslimatlar için ruble 
cinsinden ödeme yapılmasıdır” dedi.

Bakanlar Vasilev ve Nikolov, Bulgaristan'ın ye-
terli miktarda gaza sahip olduğunu ve önümüzdeki 
aylarda arzda herhangi bir sorun beklenmediğine 
dair güvence verdiler.
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Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis’in Yeni Kitabı Çıktı
Yerel yönetimin adem-i mer-

keziyetleşme, Avrupa Birliği 
(AB) Bölgeler Komitesi'nin 
politikasında bir önceliktir. Bul-

garistan Cumhuriyeti Ulusal 
Belediyeler Birliği (NSORB) 
için son derece önemli olan 
yerel yönetimin adem-i merke-
ziyetleşmesi, ülkede karışık bir 
nüfusa sahip ilçelerde doğru 
bir adım olarak algılanır. Bu, 
konuyu bugün özellikle güncel 
kılıyor. Bu nedenle konunun 
detaylı bir biçimde ele alınması 
gündemdedir. "Yerel Yönetimin 
Gelişiminde Bir Faktör Olarak 
Adem-i Merkeziyetçilik" kitabı-
nın ortaya çıkışı tam zamanın-
da oldu.  Kitabın yazarı, eski 
AB Bölgeler Komitesi Üyesi, 
NSORB Başkan Yardımcısı ve 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkan Yardım-
cısı olan uzun süredir Kırcaali 
Belediye Başkanlığı görevin-
de bulunan Dr. Müh. Hasan 
Azis’tir. Kitap, Kırcaali Belediye 
Başkanının Sofya’daki Ulusal 
ve Dünya Ekonomisi Üniver-
sitesinde (UNSS) savunduğu 
doktora tezinin kitaplaştırılmış 
hali.  
Yazar, yirmi yıllık Belediye 

Başkanlığı deneyiminden yola 
çıkarak sorunun teorik yönle-
rini ustaca sunar. Yerel yöne-
timlerde yürütülen kamu politi-
kaları ve süreçlerinde bölgesel 
kalkınma yönetiminin önemi 

ortaya konulmuştur. Yönetim 
seviyelerinde adem-i merke-
ziyetçilik ve dekonsantrasyon 
süreçlerini incelemek için kul-

lanılan kavram ve yaklaşımlar 
genel bir bakış ile ele alın-
mıştır. Adem-i merkeziyetçilik 
sürecinde merkezi yönetim ile 
yerel yönetim arasındaki bağın 
doğasına ve modeline yönelik 
yaklaşımlar izlenmiştir. “Bölge-
ler Avrupası” kavramının ortaya 
çıkmasından sonra Avrupa'da 
bölgesel ve yerel yönetimin 
değerlendirilmesi ve analizi 
önemlidir. NSORB yönetimin-
de yer alan biri olarak yazar, 
Bulgaristan'da yerel yönetim ve 
adem-i merkeziyetçilik süreci 
hakkında doğrudan bir görüşe 
sahip ve bize bir değerlendir-
me ve analiz sunar. Ülkemizin 
komşuları olan Yunanistan 
Cumhuriyeti ve Türkiye Cum-
huriyeti ile yapılan karşılaştır-
ma son derece faydalıdır.
Dr. Müh. Hasan Azis, kişisel 

izlenimlerine ve deneyimlerine 
dayanarak, Kırcaali, Gümül-
cine ve Edirne ilçelerindeki 
adem-i merkeziyetçilik süreç-
lerine ve vatandaş tutumlarına 
bir bakış açısı sunuyor. Yazar, 
üç belediye arasındaki sınır 
ötesi etkileşimi ve aralarında-
ki entegre yönetim sisteminin 
güçlendirilmesini iziyor. Çalış-
manın konusu, adem-i merke-
ziyetçilik sürecini ve Bulgaris-

tan, Yunanistan ve Türkiye'nin 
sınır ilçelerindeki vatandaşlara 
hizmet sağlayarak bölgesel kal-
kınmanın geliştirilmesi ve yerel 
yönetimin iyileştirilmesidir.
Yazar, mali destekleme, ve-

rimlilik ve orantılılık, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
ve kamu yönetiminin optimi-
zasyonu ilkelerine dayanan bir 
sınır ötesi entegre yönetişim 
modeli önererek çalışmasını 
sonlandırıyor.
Dr. Müh. Hasan Azis, yerel 

yönetimde mali adem-i mer-
keziyetçiliğin yeterli olmadığı 
konusunda kararlıdır. Kamu 
otoriteleri tarafından sağlanan 
hizmetler ile bunlara ilişkin yetki 
ve kaynakların mali destekleme 
ilkesine dayalı olarak etkin bir 
şekilde dağıtımına ihtiyaç var-
dır. Bu, eşit verimlilik göster-
geleri uygulanarak hizmetlerin 
halka yakın bir kurum tarafın-
dan verilmesi gerektiği anlamı-
na gelir. Yazar, “Belediyelerin 
özerk sosyal topluluklar olarak 
kurulmasına rağmen ülkemizin 
merkezi planlamadan tamamen 
uzaklaşmamış olmasından kay-
naklanan bir takım zorluklar bu 
süreci engellemektedir” diye 
not düşüyor.
2014-2019 döneminde AB 

Parlamentosu Bölgesel Kalkın-
ma Komitesi'ne başkanlık eden 
İskra Mihaylova şunu belirtiyor: 
“Avrupa bütünleşmesi prizma-
sından bakarak Bulgaristan, 
Yunanistan ve Türkiye'nin ye-
relleşme sürecini özetleyen 
büyük ölçekli bir çalışma söz 
konusudur”.
Veliko Tırnovo Belediye Baş-

kanı ve NSORB Yönetim Ku-
rulu Başkanı şunları vurgulu-
yor: “Kitap, tasarımı ve pratik 
yönüyle son derece güncel. 
Üç ülkedeki belediyelerin özel 
ihtiyaçları ile temsili olarak iliş-
kili ve yazarın gerçek mesleki 
deneyimini yansıtır”.
Gümülcine Belediye Başka-

nı Ioannis Garanis, şu görüşü 
dile getiriyor: “Yazar, AB geniş-
lemesi için yapıcı koşullar ya-
ratma ve sürdürülebilir iyi kom-
şuluk iş birliği kurma çerçeve-
sinde bölgenin entegrasyonuna 
yol açan, alternatifi olmayan bir 
süreç olan yerel yönetim teme-
linde sınır ötesi iş birliğinin ge-
liştirilmesine değiniyor”.
Edirne Belediye Başkanı Re-

cep Gürkan şöyle diyor: “Va-
tandaşların yerel yönetime 
katılımını düzenleyen mevzu-
atta değişiklik yapılması ve 
idari olanakların araştırılması 
için yapılan öneriler, yerel yö-
netimin gelişimine yeni bir ışık 
tuttu.”
                       Kırcaali Haber

Sidelya Mutlu, 15 yaş grubunda 4 madalya 
ile Bulgaristan şampiyonu oldu

Ardino (Eğridere) Yunak 2005 Masa Tenisi Spor Kulübü sporcu-
ları, Panagürişte şehrinde düzenlenen 15 Yaş Altı Takım ve Ferdi 
Masa Tenisi Bulgaristan Şampiyonası’ndan 4 altın madalya ile 
döndüler. Yetenekli sporcu Sidelya Mutlu, ferdi, ikili, karışık çiftler 
ve takım müsabakalarında birinciliği elde edip altın madalyaları 
kazanarak 15 yaş altı kategorisinde mutlak şampiyon oldu.

Sidelya, ferdi müsabakada hiç bir maçı kaybetmeyerek birincilik 
kupasının ve altın madalyanın sahibi oldu.  Final karşılaşmada 
Popovo Rosa takımının oyuncusuna galip gelen sporcu, karışık 
çiftlerde Dupnitsa Marek Digesta takımının oyuncusu Yoan Veliç-
kov ile birlikte birinciliği elde edip şampiyon oldular. Sidelya, ikili 
müsabakada da mükemmel bir performans sergileyerek, Mom-

çilgrad (Mestanlı) Rodopi Masa Tenisi Spor Kulübünün sporcu-
su Elif İbram ile birlikte birincilik kupasının ve altın madalyaların 
sahibi oldular.   

Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü Teknik Direktörü Beyhan Emin, 
“Kulübümüzün diğer iki masa tenisi oyuncuları Seçil Feyzolova 
ve Daniela Surçeva da ayrıca turnuvada hem profesyonel oyun-
culuk hem de ayrı ayrı disiplinlerde iyi sonuçlar elde ettiler. Ferdi 
müsabakada her iki sporcumuz da ülkedeki en iyi ilk 16 sporcu 
arasına girmeyi başarırken ikinci turda trajik bir şekilde elendi. 
Çiftler halinde iki sporcumuz, madalya mücadelesinde 2. sırada 
yer alan çifte yenilerek çeyrek finale yükseldi. Küçük erkeklerde 
ise ferdi müsabakada yarışmacımız Arda Cebeci grup eleme tur-
larını geçerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı. Diğer 
iki disiplinde ise son 16 turunda elendi, iyi ve umut vaat eden bir 
performans sergiledi. Son iki haftada her iki yaş grubunda da 
şampiyon olmayı başaran Sidelya Mutlu başta olmak üzere elde 
edilen sonuçlardan dolayı sporcularımızı tebrik ediyorum” diye 
kaydetti.

Daha önce Ardinolu masa tenisçileri 15 yaş altı kategorisinde 
takım müsabakada da birincilik kupasını ve altın madalyaların 
sahibi oldular.


