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Sofya'da İslam'a Katkı Ödülleri Töreni

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, İslam dinine katkıları
olan kişileri ödüllendirildi.
Başkent Sofya’nın Merkez
Orduevi’nde düzenlenen “İslam

Dinine Katkı Ödülleri” törenine
ülkedeki dini temsilciler, milletvekilleri ve diplomatlar katıldı.
Bulgaristan’da 8 Aralık 1910
yılında seçilen ilk Başmüftü

Hocazade Mehmed Mühiddin
Efendi anısına verilen ödüller,
Yüksek İslam Şurası tarafından
belirlendi.
Bu yılın onursal ödülü, toplumu

Bulgaristan'da 26 Yıl Sonra Gelen Adalet

Bulgaristan'da 1989'da devrilen eski komünist rejimin uyguladığı asimilasyon kampanyasıyla ilgili 26 yıldır süren davada bir Müslüman,
50 bin avro tazminat
alacak.
Sofya İl Mahkemesi, temyiz süreci nedeniyle açık kimliği
verilmeyen Ş.S.M'ye
50 bin avro tazminat
ödenmesine hükmetti.
Hakim Dayana Topalova, gerekçeli
kararında, eski komünist rejim sırasında ülkedeki
Türk ve Müslümanların isimlerinin Slav isimleriyle zorla değiştirildiğini, dini ibadetlerini yerine
getirmelerinin de yasakladığını
belirtti.
Topalova, "Asimilasyon kampanyasıyla ilgili ana dava, çeşitli pürüzler yüzünden iki kez
zaman aşımına uğramış. Ancak

davayla ilgili işlemlerin neredeyse bir insan ömrü kadar geciktirilmesini haklı gösterecek kabul
edilebilir hukuki bir gerekçe ola-

maz." ifadelerini kullandı.
Rejim karşıtı olarak sürüldüğü Belene Toplama Kampı'nda
psikolojik baskı altına tutulan
ve sağlığı bozulan Ş.S.M'ye ilk
aşamada tazminatının 2 bin 500
avrosu ödenecek.
Bulgaristan'da etnik ve dini
azınlıkların bulunmadığını iddia eden devrik diktatör Todor

Jivkov'un rejimi, ülkedeki Türk
ve Müslümanlara karşı "Yeniden Doğuş Süreci" adlı asimilasyon kampanyasını uygulamıştı. Türkiye, 1989'dan sonra
Bulgaristan'ı terk eden 350 bini
aşkın Bulgaristan Türküne kapılarını açmıştı.
Eski rejimin asimilasyon kampanyasına karşı ana dava, 1991
yılında açılmıştı. Davanın sanıkları eski Devlet Başkanı Todor
Jivkov, İçişleri Bakanı Dimitar
Stoyanov, Dışişleri Bakanı Petar Mladenov ve Politbüro Üyesi Penço Kubadinski'den hiçbiri
artık hayatta değil. 2001-2004
arasında davacı olan 446 kişiden 312'sinin ifadeleri alınmış,
adli işlemlerin sekteye uğramasından dolayı 134 kişinin ifadeleri alınamamıştı. Bu nedenle
ana davada, henüz sonuca ulaşılamadı.
Davanın, ülkenin adalet sisteminde emsal oluşturması bekleniyor. AA

birleştiren ve kurumların İslam’a
saygısını arttıran hoşgörülü çabalarından dolayı eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’e
takdim edildi.
“İslami kimliğini genç nesille-

dinç Süleyman da ödül verilen
diğer kişiler arasında yer aldı.
Bulgaristan’ın ulusal marşı ve
Avrupa Birliği marşı ile başlayan tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte

re aktarmasından” dolayı ödüle
layık görülen Ribnovo köyünün
92 yaşındaki imamı Mehmed
Hamid’e ödülünü Başmüftü Dr.
Mustafa Aliş Hacı verdi.
Mestanlı şehri din görevlisi
Musa Durlu, ülkede helal gıda
üretimine geçen ilk şirketin sahibi Pavel Stoyanov, Krumovo
kasabasında yenilikçi yöntemler
kullanarak din dersi veren Er-

İstanbul’dan konuk edilen hafızlar grubu ise ilahiler okudu.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Hacı, törende yaptığı
konuşmada, geçmişe saygıyla
bakan, terbiyeli ve eğitimli nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını
belirterek, “Zenginlik öbür dünyaya götürülemez ancak yapılan iyilik ebedi olup, her zaman
hatırlanır.” dedi. AA
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Ömür dediğin
Dün – Bugün – Yarın

İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar
geçen sınırlı zaman dilimine ömür denir. Kendisine biçilen ömrü tamamlayan her canlının
yaşamı bir gün mutlak
son bulur. Dünyaya teşrifimiz bize sorulmadığı
gibi, bu geçici yurttan
bîçare ayrılışımızın vakti de kulların arzusuna
göre değil, Hâlik-ı Zü’lCelâl’in takdiriyledir.
Ancak doğumumuzla
ölümümüz arasında
geçirdiğimiz ömrün anlamlı ya da anlamsız
kılınması kendi elimizdedir. Kopan her takvim
yaprağıyla birlikte, ömrümüzden bir gün geri
gelmemek üzere uçup
gitmektedir adeta. Her
senenin başında duvara astığımız takvim
yapraklarını günbegün
eksiltirken, ömrümüzün
hızla azalmasından ve
sonumuzun yaklaştığından ne denli haberdarız! Günlük rutin işlerimizin peşinde; dünbugün-yarındı derken,
“ya ahiret durumumuz
ne halde” endişesiyle
öz eleştiri yapabiliyor
muyuz? Kâr zarar hesabını yapabilenlerin
âhır ve âkıbetleri hayr
ola...
Sağlıklı bir gözlem yaparsak, dün, bugün ve
yarın dediğimiz şu üç
günlük dünyada sanki
bitmeyecek bir ömrü
yaşıyormuşçasına doludizgin koşuşturduğumuzu, akıp giden
zamanla birlikte ömrümüzün de tükendiğinin
farkında olmadığımızı
görürüz. Seküler ortamın süslü yüzü, insan
ömrünün hızlıca geçtiğini unutturacak kadar
çekici ve yanıltıcıdır.
Halbuki Sünnetullah
gereği yeryüzünde bir
halden başka hale geçenler; örneğin yeni
iken eskiyenler, ham
iken olgunlaşanlar,
noksan iken kemal bulanlar, sıcak iken soğuyanlar, bugün varken
yarın aniden yok olanlar
hep şunu nida etmekte: “Bak, ey Âdemoğlu!
Doğdun ama öleceksin,
sakın ha! Vaktini boşa
harcama, imtihandasın,
ömrünü iyi değerlendir”.

Hiç şüphesiz insan
olarak en önemli özelliğimiz ve sermayemiz
akıl/fikir sahibi olmamızdır. Aklımızı yerli

ten elbette hesaba çekileceksiniz” (Tekâsür/8)
uyarısını yapmaktadır.
Bu durumda unutulmamalı ki, bizlere bahşedilen her
yeni gün ve
onun içindeki envâi nimetler öbür
dünyaya dönük sorgusual sebebidir. Hatta
kesintisiz
aldığımız
nefesi bile
geri verdiğimize göre
hi ç b ir ş ey
bizim değil
demektir.
“İk i günü
Ahmed Hasan BAHADIR birbirine eşit
o la n z a r a ryerinde kullandığımızdadır” (Ali el-Kârî, elda dünya ve ahirette
Masnû, 174) hadisini
kârlı çıkar, iki cihan sasıkça duymuşuzdur.
adetine namzet oluruz.
Hayatın inişli çıkışlı yolPeygamber Efendimiz
larını katederken tabir
(s.a.s) bir hadislerincaiz ise vites değişde konuya şöyle açıktirmek elzemdir. Araç
lık getirirler: “Akıllı kişi
kullananlar iyi bilirler,
nefsine hakim olan ve
sürekli düşük vites haölüm sonrası için çararet, yüksek vites ise
lışandır. Âciz kişi de,
selamet ve bir an önce
nefsini duygularına tabi
menzile varıştır. Müskılan ve Allah’tan dileklüman sâhil-i selamete
lerde bulunup durangiden yolu takip etmekdır” (Riyâzu’s-sâlihîn,
le sorumlu olduğuna
Hadis No: 67). Kaldı
göre, adeta dev bir
ki, mukaddes kitabımız
müsabakaya çıkmışKur’ân-ı Kerîm’de Yüce
çasına karşısına hedef
Allah: “Her ümmet için
olarak konulmuş olan
bir ecel vardır. OnlaCennet’e ulaşma gayrerın ecelleri gelince, ne
tinde olmalıdır. Elbet bu
bir saat ertelenebilirler
zorlu yarışta kişi zaman
ne de öne alınabilirzaman bitap düşebilir,
ler” (A’raf/34) ferman-ı
engellere takılabilir, anilâhisiyle ömürlerin sıcak patinaj yapmamaya
nırlı oluşunu açıkça
özen göstermelidir. Ola
beyan etmektedir. Doki yarışmacı yolda kalırlayısıyla her insanın ve
sa, ümidini yitirmeden
topluluğun muayyen
kaldığı yerden devam
bir ömrü vardır. Dünyaetmelidir. Nitekim hz.
da yaşayacağı günleri,
Mevlânâ’nın ifadesiyle
alıp vereceği nefesleri
de “bu yol ümitsizler
sayılıdır. Bunda anlaşılyolu değildir”.
mayacak ne var!
Şimdi 2017 yılının son
Akıllı kimse, bir serap
demlerine gelmişken,
gibi parıldayıp kaybolan
iletişim ve etkileşim
ömür nimetine nankörçağında öğrendiklerini
ce davranması yerine,
pratiğe dökmekte bir
sınırsız nimetlerin sahihayli zorlanan fertler
bi “Rezzâk-ı âlem”e müolarak kendimizle yeteşekkir olmalıdır. Ömür
niden yüzleşelim. İçe
nimetine şükretmek,
ve dışa dönük sorumkişinin içinde bulundululuklarımızın vaziyeti
ğu zamanı ancak ilahî
nedir? Mâlum, iki kapılı
rızaya uygun geçirmebir han denilen dünyasiyle mümkün olur. Zira
da bin bir gâile var, inCenab-ı Hak: “Sonra, o
sanın bitmeyen arzuları
gün size verilen nimetve sıkça yakındığımız

geçim derdi var. Bütün
bunlara karşılık da birgün insanlığı bekleyen
mahkeme-i kübrâ var.
Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla dün bulunduğumuz nokta ile
bugün geldiğimiz nokta,
hayır ve iflâh beklediğimiz yarına dair gönlümüze bir nebze umut
serpiyor mu?
Modern çağın insanı
baskın kültürün tesirinde nereye gittiğini
düşünmeden, öz değerlerine sırt çevirmiş
vaziyette korkunç bir
dönemecin eşiğinde
kıvrandığını gözardı etmektedir. Huzur aradığı
dünya işleri ve ilişkilerinde genelde tatminsiz
ve umutsuz, ahiret noktasında ise nemelâzım
ve vurdum duymaz.
Buna rağmen emeksiz
Cennet hayallerindedir.
Kur’ân’a göre insan ancak çalıştığının karşılığını alacaktır. Dolayısıyla mümin -sınav bilinciyle- dünyada yaşarken
Cehennem’e düşmekten sakınacak, bununla
birlikte Cennet’e girme
umudunu da yitirmeyecektir. Yukarda da ifade
ettiğimiz gibi, mühim
olan akıl sermayesini iyi
kullanmak, iradeyi doğruya ve güzele yönlendirmek, Allah’ın rizasına
uygun ameller yaparak
huzuruna yüz akıyla çıkabilmektir.
Bazen “ömür dediğin”
nedir ki? diye dökülüverir dilimizden... 950
sene yaşayan Hz. Nuh
Peygamber bile ömrü
tek cümleyle “bir kapıdan girip öteki kapıdan
çıkmak” olararak özetlemiş ... Öyle ise süslü
ve gizemli bir güzele
benzetilen dünyaya kaş
göz atmak, bel bağlamak akıl kârı değildir.
Çünkü o vefasız dilber,
-çağlar boyu- kendisine
gönül bağlayan hiç kimseye yar olmamıştır.
Bu manada dervişe
sormuşlar:
- Hayat nicedir?
Demiş ki:
- Evlât! Hayat bilmecedir, attığın her adım bir
hece, çözene gündüz,
çözemeyene gecedir.
Hayatın anlam ve gayesini gündüz kıvamında çözebilmek dileğiyle...
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Bulgaristan’da dünyanın en
kaliteli safranı yetiştiriliyor
Bulgaristan Ulusal Safran ve Organik Safran Ürünü
Üreticileri Derneği Başkanı Hasan Tahirov, Fokus Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Safranın laboratuvar
incelemesinden elde edilen sonuçlara göre bizde üretilen safran dünyada en yüksek kalitelidir” dedi.
Tahirov, “Eşimle safranın Bulgaristan’da üretilip üretilmeyeceğini test etmeye karar verdik. İlk ektiğimiz
soğanları Rusya ve İran’dan getirdik. İlk 4 yılda kendimiz safran yetiştirmeyi denedik, Vratsa, Rusçuk, Filibe, Byal İzvor, Kırcaali’de devlet tarafından sağlanan
arazilere deneme amaçla safran ektik” diye izah etti.
Hasan Tahirov, “Daha sonra Kıracali ilinde 40-50
köye soğan sağladık, çünkü bölgede toprağın organik
madde içeriği her yerde aynı olmadığı için safranın
nasıl yetişeceğini görmek istedik” diye konuştu ve saf-

ranın her yerde çok iyi yetiştiğini ifade etti.
Tahirov, “Dünyaca ünlü tarım uzmanı Profesör Atanas Atanasov ile birlikte Tarım ve Gıda Bakanlığını,
Tarım Enstitüsü gibi tohum testleri yapılan çeşitli kurumları ziyaret ettik. Bu kurumların desteği ve basının
yardımıyla sesimizi insanlara duyurmayı, safranın geleceği olduğunu ve gerçekten de yüksek gelir kaynağı
olduğunu göstermeyi başardık” diye ifade etti.
Dernek Başkanı, “Yatırımların geri dönüşümü en
önemli. Temmuz ayında soğan ekimiyle başlayan iş
Eylül ayında sona eriyor. Ekim ayında yatırımın geri
dönüşümü başlıyor. Bizdeki iklim koşullarında ekilen
her bir adet soğandan 6-8 ile 15 arasında soğan elde
ediliyor” dedi.

Bulgaristan savaş uçaklarının
onarımı için 40 milyon avro ayırdı

AB ve NATO üyesi Bulgaristan, hava kuvvetlerinin
kullandığı Rus yapımı MiG tipi savaş uçaklarının bakım
ve onarımı için 40,5 milyon avroluk bütçe ayırdı.
Hükümetin onayladığı bütçe, Kamu İmtiyaz Ajansının
internet sitesinde yayımlandı.
Onaylanan bütçeye göre Bulgaristan, ülkenin hava

sahasının güvenliğinden sorumlu 15 adet MiG-29 uçağından oluşan filonun bakım, onarım ve lojistik desteği
için Rus üretici ile 4 yıllık anlaşma imzalayacak.
Bulgaristan Parlamentosu daha önce MiG tipi savaş
uçaklarının yerine NATO standartlarına uyumlu uçakların alınması için karar vermiş ve birinci ve ikinci el olmak üzere Saab, General Dynamics ve Eurofighter'dan
teklif alınmıştı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise yeni savaş uçağı filosu edinmeyi "masraflı bir girişim" olarak
gördüğünü belirterek, bunun ertelenebileceğini, ülkenin yeni tren ve demiryolları bakımı gibi daha önemli
altyapı projelere odaklanması gerektiğini savunmuştu.
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Kırcaalili Şair Habibe Ahmedova 43. Uluslararası
KIBATEK Edebiyat Şölenine Katıldı
43. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni,
bu yıl İzmir Ege Üniversitesi Türk Dünyası
Araştırmaları Enstitüsü,
Manisa Yunus Emre Belediyesi ve Makedonya
Göçmenler Derneği ile
ortaklaşa düzenlenen İzmir ve Manisa'da çeşitli
mekânlarda gerçekleştirildi.
13 ülkeden 35 şair, yazar, çevirmen ve bilim
adamlarının katıldığı toplantılara ilgi büyüktü. Çok
hareketli, coşkulu ve verimli paneller, şiir şölenleri, geziler düzenlendi,
konuklar en iyi şekilde
ağırlandı.
43. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Şöleni ilk
günü açılış resepsiyonu
İzmir Fuarında İzmir-Sanat Kültür Merkezinde
kokteyle başladı. Daha
sonra Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek
Eşrefpaşa Kültür Merkezinde tanışma ve görüşmelerle devam etti.
Beş gün boyunca 43.
KIBATEK Uluslararası
Edebiyat Şöleni etkinliğinde, şiir söyleşileri,
çalıştaylar, konferanslar,
müzik gösterileri, kitap
imza günleriyle birlikte
çok güzel ve unutulmaz
anlar yaşandı. Türk Dünyasının 47 ülkesi ile organik bağı bulunan kurum
yine başta Azerbaycan,

Gürcistan, Yunanistan,
Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek olmak üzere daha ilk
günde konuk edebiyatçıları ve akademisyenleri
ile İzmir’e değer katacak

Katılımcıları baştan son
veda dakikasına kadar
birlikte geçiren, onları
ağırlayan, değerli Başkonsolos başta olmak
üzere, Makedonya Göçmenleri Derneğine, Gür-

hinde saat 10.00 -16.00
arasında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türk Dünyası
Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Ekici, Bosna-Hersek Fahri

sanat ve edebiyatı yüceltecekleri belli oldu.
Bosna-Hersek Fahri
Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak açılış konuşmalarında, protokolde ve
onun dışında geleneksel
akşam yemeklerinde, o
kendine özgü esprili konuşmalarıyla ve sadece
Balkanlıların değil, herkesin sevdiği ve sevebileceği asaletli bir şahsiyet olduğunu gösterdi.

cistan Başkonsolosluğu,
destek veren kurum ve
kuruluşlara ve organizasyonla ilgili ev sahiplerine
müteşekkir olduklarını
bildirdiler.
Dolayısıyla Şölen’in son
etkinliği Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE)
Konferans Salonu’nda 1.
Uluslararası Balkanlarda
Türk Edebiyatları Çalıştayı, 4 Aralık 2017 tari-

Başkonsolosu A. Kemal
Baysak ve Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Başkanı
Dr. Mevlüt Kaplan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Edebiyat şöleninin bu
yılki onur konuğu Makedonya Göçmenleri Derneğiydi. İzmir ve Manisa
Makedonya Göçmenleri
derneklerinin katkılarıyla
bu edebiyat şöleni başarı ile gerçekleşmiştir. 13

Vali Çanev: AB Konseyi Dönem Başkanlığı, birlik
içinde olduğumuzu göstermemiz için bir şanstır
Momçilgrad (Mest a n l ı) k a s a b a s ı n d a
Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği (AB) üyeliğinin
10.yılı ve önümüzdeki
yıl AB Konseyi Dönem
Başkanlığı dolayısıyla
forum düzenlendi. Forumda konuşan Kırcaali Valisi Nikola Çanev,”
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı, birlik ve beraberlik
içinde olduğumuzu göstermemiz, muhalefetin
üstesinden gelmemiz
ve çatışmalarla çalkalanan Birleşmiş Avrupa’ya
olumlu bir örnek vermemiz için bir şanstır” dedi.
Nov Jivot Halk Toplum
Merkezi salonunda Bulgaristan Cumhuriyeti’nin
AB’ye İlişkin 2017 İletişim Stratejisi çerçeve-

sinde düzenlenen foruma yerel yönetim, devlet
kurumları, denetleme
makamları, iş dünyası-

Görüşmede yurt dışında çalışan Bulgaristan
vatandaşlarının haklarını
ve yükümlülüklerini dü-

nın ve başka temsilciler
katıldı. Forumun konuğu
Momçilgrad Belediye
Meclis Başkanı Ömer
Hüseyin oldu.

zenleyen İşgücü Göçü
ve İşgücü Hareketliliği
Kanunu’na odaklanıldı.
Kırcaali Valisi, insanların ve sermayenin

serbest dolaşımı ve Bulgaristan vatandaşlarının
AB ülkelerinde emek
piyasasına erişimine
odaklanarak,
AB’ne üyeliğin getirdiği
avantajlar ve
dezavantajlar
hakkında sunum yaptı.
Çanev,”Son
10 yıl içinde
bize verilen
bir şey olarak kabul ettiğimiz birçok
ka z anımla rımız oldu,
ancak Birliğe
katılmamış
olsaydık, onlar mümkün
olmazdı. İşsizlik oranı
ancak yüzde 6,9, son
yılda ekonomik büyüme

değişik ülkeden gelen
katılımcılar ile Balkan
coğrafyasındaki edebiyat ele alınmıştır. Hele
de Ege Üniversitesi Türk
Dünyası Araştırmaları
Kültür Merkezi salonu
tıklım tıklımdı.
Edebiyatseverler yansıra Ege Üniversitesi
öğrencilerinin meraklı
çoğunluğu göze çarpıyordu. Bu yıl Makedonya
Türk Edebiyatına adanan toplantılarda şiirler
okundu, edebiyat tartışmaları yapıldı. 50.sanat
yılını Ankara, Elazığ' da
kutlayan Kosovalı çok
değerli sanatçı ve şair,
Türkçem dergisi sahibi
Zeynel Beksaç' ın Ege
Üniversitesi kültür salonunda oturum esnasında sanatçının yaratıcılığı
üzerine sürpriz ve çok
özel sinevizyon gösterisi
düzenlendi, katılımcılara
heyecanlı dakikalar yaşattı.
Bulgaristan’dan Kırcaali
“Ömer Lütfi Kültür Derneği” üyesi de bu etkinliğe
davetli olup katılanlardandı. Habibe Ahmedova “Çağdaş Bulgaristan
Edebiyatında Şiir” başlığı
altındaki sunumuyla tüm
katılımcıları Rodoplar’la
tanıştırdı, ne kadar yeşil
ve yaşanası bir yer olduğunu anlattı. Rodoplunun
acısını ve neşesini, sevgisini ve umudunu, dilini

ve dinini, gelenek, görenek ve kültürünü nasıl
muhafaza ettiğini, daima
korumaya uğraş verdiğini, canla başla çalıştığını
anlattı katılımcılara. Dağ
insanının dişini tırnağını
bir edip doğduğu yuvalara nasıl tutunduğunu
anlattı. Yüceliğini de anlattı Rodopların, ölümsüzlüğünü de, yüreklerde daima yaşayacağını
da ilelebete dek. Habibe Ahmedova bu arada
eski dostlarla buluşma
fırsatı bulduğunu ve yeni
dostluklar edindiğinin
altını çizerek çok mutlu
olduğunu anlattı. Edebiyatın, şiirin, dostlukların
yaşaması ve yaşanması
için güzel bir vesile olan
ve bütün bu güzellikleri
yaşatanlara sonsuz sevgilerle teşekkür ettiğini
söyledi.
Her yıl değişik ülkelerden edebiyatçı, yazar,
şair, araştırmacı, Türkolog ve Akademisyenlerin katıldığı şölen İzmir
Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek konferans
salonunda ve Manisa
Yunus Emre Belediyesi
katkılarıyla Manisa Celal
Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans
salonunda, son günde
de Ege Üniversitesinde
büyük bir Çalıştayda katılımcıların edebiyata dair
sunumlarıyla sona erdi.

ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Momçilgrad Belediyesi işgücü göçünden doğrudan etkilenmiş
bir ilçedir ve bu yüzden
AB ülkelerinde çalışan
sakinlerinin onların kötüye kullanılmasına izin
vermemeleri için haklarından haberdar olmaları
iyidir” diye belirtti.
Emek Müfettişliği Kırcaali İl Şube Müdürü
Angelina Babunska,
“Kırcaali ili nüfusunun
bir bölümü AB ülkesinde çalışıyor, ancak çoğu
durumlarda onların korunma hakları işverenler
tarafından engelleniyor.
İşgücü Göçü ve İşgücü
Hareketliliği Kanunu’nun
amacı ilgili düzenlemelerin getirilmesi ve
işe alınma kurallarının
uyumlaştırılmasıdır” diye
konuştu.
Emek Müfettişliği Kırcaali İl Şube Müdürlüğünde görevli uzman
Hristo Çirpanliev, çalış-

ma izinleri, AB ülkelerinde ve bizde yabancı
işçi çalıştırma mekanizmaları, ücret seviyeleri,
kontrol mekanizmaları
ve başka ilgili konularda
bilgi verdi.
Forum kapsamında
Nov Jivot Halk Toplum
Merkezi fuayesinde buradaki uygarlıkların Avrupa uygarlığına katkısı
olan Doğu Rodoplarda
mevcut tarihi ve kültürel
yerleri yansıtan fotoğraf
sergisi düzenlendi. Tarihi ve kültürel yerlerin bir
kısmında AB fonlarınca
sağlanan hibe desteği
sayesinde ıslah çalışmaları yapıldı.
Etkinlik Emek Müfettişliği Kırcaali İl Şube
Müdürlüğü ile ortaklaşa
olarak gerçekleştirildi.
Bulgaristan Emek Müfettişliği Genel Müdürlüğü,
kuruluşun 110.yılı dolayısıyla Açık Kapı Haftası
gerçekleştiriyor.
Kırcaali Haber
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Son Parlamento seçimlerinden 8 ay sonra
seçmenlerin siyasi parti tercihleri değişti mi?
Trend Araştırma Merkezi tarafından 3-12 Kasım
2017 döneminde 1005
kişinin katılımıyla yapılan
bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Mart
ayında yapılan erken Parlamento seçimlerinden 8
ay sonra ilk iki parti arasındaki mesafe son seçim
sonuçları ile tamamen
karşılaştırılabilir.
A n ke t e k a t ı l a n va t andaşların oylarının
yüzde 21, 2 ’s ini alan
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisi birinciliğini korurken oyların yüzde
17,8’ini alan Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) de
ikinciliğini korudu.
Analistler, “Son 8 ay
içinde yaşanan skandallar seçmenlerin siyasal
tercihlerini önemli ölçüde
etkilemedi. İki ana parti
arasındaki keskin muhalefet seçmenlerinin konsolidasyonuna ve seferberliğine yol açıyor” diye
düşünüyor.
Parlamento çoğunluğunda ve hükümette yer
almasına rağmen Birleşik
Vatanseverler Koalisyonunun kamuoyu desteğinde önemli bir düşüş yok.
Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ve HÖH partisini
tercih eden seçmenlerin
oranı arasında az fark
var ve olası bir seçimde
Birleşik Vatanseverler Koalisyonu mu, yoksa HÖH
partisi mi üçüncü parti
olacağını kesin bir değerlendirmesini yapmak

zordur.
Anket sonuçlarına göre
oyların yüzde 1,8’ini alan
Veselin Mareşki’nin kurduğu Volya (İrade) Partisi, seçimlerden önceki döneme göre düşüş
kaydediyor. Analistler,

büyüme dinamiği, yaşansa da seçmen desteğinde
düşüş yok
Trend Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada anket araştırmasının
Avrupa İçin Bulgar Manifestosu İnisiyatifi’ni baş-

ve ancak onların üçte biri
iyimserdir.
Geleneksel olarak Meclisin yaptığı çalışmaları
daha çok olumsuz olarak
değerlendiriliyor. Olumlu
değerlendirenler yüzde
23, olumsuz değerlendi-

renler ise yüzde 68 orandadır.
Hükümetin işine verilen
olumlu puanlarda artış
kaydedildi. Bunun temel
nedeni GERB ve Birleşik
Vatanseverler Koalisyonu
taraftarlarının hükümetin
işini daha çok olumlu değerlendirmesinden kaynaklanıyor.
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev’in yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinde
Cumhurbaşkanı yüzde
64 oranında olumlu ve
yüzde 22 oranında olumsuz puan aldı. Analistler,
“Cumhurbaşkanı’nın yük-

sek oranda olumlu puan
alması büyük ölçüde onun
şahsiyetine yönelik olumlu tutumdan ileri gelmektedir” diye yorum yaptı.
Mahkeme ve savcılığın
yaptığı çalışmaların değerlendirmesinde yüzde
20’den biraz fazla olarak
düşük oranda olumlu
puan almasının temel nedeni, genel olarak yargıya
güvenin düşük olmasından kaynaklanıyor. Geleneksel olarak ordu ve
polise güven daha yüksek
seviyededir.
Bulgaristan Kamu
Denetçisi’nin yaptığı çalışmalara yüksek oranda olumlu puan verildiği dikkat çekiyor. Maya
Manolova’nın son iki yıl
içinde yaptığı çalışmalar
kamuoyu tarafından yapılan performans değerlendirmelerinde olumlu puan
almasına neden olduğu
aşikardır.
Ankete katılanların yüzde 46’sı hükümetin dönemini tamamlayacağını,
yüzde 32’si ise tamamlamayacağını düşünüyor.
Hükümetin dört yıllık dönemini tamamlayacağını
düşünenler GERB taraftarlarıdır. BSP taraftarlarının büyük bir bölümü
ise hükümetin dönemini
tamamlamayacağını düşünüyor.
Bu son 8 ay içinde çeşitli
siyasi parti liderlerine karşı tutumda önemli ölçüde
değişiklik gözlenmiyor.
Rumen Radev ve Boyko
Borisov, performans de-

ğerlendirmelerinde sırasıyla yüzde 67 ve yüzde
42 olarak olumlu puan
almaya devam ediyorlar.
BSP lideri Korneliya Ninova, yüzde 28 oranda
olumlu puan almaya devam ediyor. Onun destekleyenlerin büyük bir bölümü BSP taraftarlarıdır,
ancak Ninova taşradaki
seçmenlerin önemli bir
kısmını harekete geçirmekte zorlanıyor.
Birleşik Vatanseverler
Koalisyonu Eşbaşkanı
Krasimir Karakaçanov,
Birleşik Vatanseverler Koalisyonunda yer alan ırkçı
ve aşırı milliyetçi partilerin liderleri arasında yüzde 34 olarak en yüksek
oranda olumlu puan aldı.
Onun ardından gelen Valeri Simeonov yüzde 20,
Volen Siderov ise yüzde
13 oranında olumlu puan
aldı.
Kamuoyu tarafından yapılan performans değerlendirilmesinde Veselin
Mareşki, yüzde 30 oranında olumlu puan almaya devam ediyor. Ancak
Mareşki’ye olumlu puan
verenlerin yaş gruplarında değişiklik kaydedildi.
Varnalı işadamı, önceleri daha genç yaşlardaki
seçmenler tarafından beğeniliyordu, şimdiki araştırma sonuçlarına göre ise
aldığı olumlu puan oranının yaş gruplarına göre
dağılımında benzerlik söz
konusudur.
Kırcaali Haber

“Böyle olması mantıklı,
çünkü seçimlerden önce
Mareşki’nin partisinin seçimlere katılacak yeni bir
parti olması beraberinde
avantajlar getirdi” diye düşünüyorlar.
Anket sonuçları yüzd e 1, 8 o r a nın d a oy
alan Refo r m c u B l o k
Koalisyonu’nun oy oranını hala koruduğunu gösteriyor.
Da Bılgaria (Evet, Bulgaristan Hareketi) (%1,4)
ve Demokrati za Silna Bılgaria (Güçlü Bulgaristan
İçin Demokratlar) (%1,1)
partilerinde önemli bir

latmadan önce yapıldığı
belirtildi.
Ankete katılan vatandaşların yüzde 37’si olası bir
seçimde oy kullanmayacaklarını söylüyor.
Yüzde
52 ’s i
Bulgaristan'ın gelişimi
konusunda iyimser, yüzde
39’u ise kötümser olduğunu söyledi. İyimser tutum
ve yaş arasında açıkça
bir bağlantı gözleniyor.
Gençlerde iyimserlik oldukça hakim, yaş ilerledikçe iyimser olanların
oranı yavaş yavaş düşüyor ve 70 yaş üzerindekilerin çoğu kötümserdir

yer alıyor” dedi.
Dr. Voynova, nüfusun
yaşlanması dünya çapında görülen bir olgu

olduğunu, ancak nüfusun en hızlı yaşlandığı
kıtanın Avrupa olduğunu söyledi. 2050 yılına
kadar Avrupa nüfusunun yüzde 35’inin 60
yaş üzerinde olması
bekleniyor.
Aynı eğilim Avrupa
Birliği (AB) ülkelerinde
de görünüyor ki, AB’de
2015 yılında ilk defa son
yıllarda mülteci baskısına rağmen doğal nüfus
artışında azalma kaydedildi.
Bulgaristan nüfusu
2004-2014 dönemini
kapsayan 10 yıl zarfında 558 000’den fazla kişi azaldı. Uzman,
istatistik verilere göre
her yıl ülke nüfusunun
40-50 bin kişinin azaldığını veya bu sayıdaki
nüfusun Vratsa gibi orta
büyüklükte bir şehir nüfusunun sayısına eşit

olduğunu anımsattı.
Ülke nüfusunun ortalama yaşı 43,5, bu ortalama yaş dağılımının
bölgeler arasında eşit
yapılmaması ek bir sorundur.
Voynova’nın ifadelerine göre nüfus azalmasının, üstesinden
gelmek zorunda olduğumuz en ağır sorunlardan biridir.
Voynova, işgücü piyasasında nesiller arasında bir çatışma olmadığını düşünüyor. Asrın
başında işgücü piyasasından 100 kişi çıkarken 124 kişi giriyordu,
şimdi ise 100 kişi emekli olduğunda ancak 64
kişi çalışmaya başlıyor.
Voynova, “Demografik
krizin üstesinden gelmek için acil, derhal ve
hızlı bir şekilde önlemler alınmalıdır”. çağrısında bulundu.

Bulgaristan, yaşlı kişilerin
sayısına göre dünya dördüncüsü
Vratsa’da düzenlenen
“Demografik Sorunlar”
konulu yuvarlak masa
toplantısında konuşan
Dr. Emiliya Voynova,
“ Bir leşmiş M illetler
Örgütü’nün (BM) verilerine göre her dördüncü
Bulgaristan vatandaşı
60 yaş üzerindedir, ülkemiz ise yaşlı kişilerin
sayısına göre dünyada
dördüncü sırada yer
aldı” diye bildirdi.
Başbakan Yardımcısı
Valeri Simeonov’un himayesi altında düzenlenen yuvarlak masa toplantısının amacı ülkede
demografik sorunlara

çözüm aranmasıdır.
Dr. Voynova, “Ülkemiz
nüfusunun yüzde 26,1
oranının 60 yaş üze-

rinde olması bakımından dünyada Japonya,
İtalya ve Almanya’dan
sonra dördüncü sırada
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Bulgaristan vatandaşları, AB’nde
sağlık için en fazla harcama yapıyor
Av r upa B i r l i ğ i (A B)
Komisyonu’nun
Bulgar istan’da sağlık
sektörüne ilişkin son raporuna göre AB ülkeleri
arasında Bulgaristan vatandaşları sağlık için en
fazla harcama yapmasına
rağmen ülkemizdeki sağlık sistemi etkisiz olmaya
devam ediyor.
Rapor başlıca Eurostat
ve Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü tarafından sağlanan ulusal istatistik verilere dayanıyor.
Sağlık Sistemindeki
Problemler
Raporda örneğin, kalpdamar hastalıkları gibi
hastalıkların sebebiyet
verdiği ölüm vakalarının
azaltılması konusunda ve
giderek artan kanser, diyabet ve bulaşıcı olmayan
hastalıklardan kaynaklanan ölüm vakalarına karşı Bulgaristan’da sağlık
sisteminin etkili olmadığı
belirtiliyor.
Bundan başka Bulgaristan, inme gibi serebrovasküler hastalıklardan
kaynaklanan ölüm oranı
en yüksek seviyede olan
ülkedir.
Sağlık sisteminin önünde duran birkaç sorun var.
Bulgaristan, ortalama yaşam süresi en kısa olan

ülkeler arasında ikinci
sırada yer alıyor. Ülkede
sigara, alkol kullanımı ve
obezite gibi yüksek seviyede sağlığı tehdit eden
davranışlar sergileniyor.
Hekim yetersizliği var ve
tıp eğitiminin maliyeti düşüktür.
Rapora göre 2008 yılından bu yana önleyici tedavi ve kronik hastalıkların
erken teşhisi konusunda
biraz ilerleme kaydedildi.
Raporda şöyle deniliyor:
“Sağlık hizmetleri için ayrılan kaynakların miktarı

düşük toplam giderler ve
hastalar tarafından yapılan çok yüksek miktarda
doğrudan ödemelere göre
belirlenir”.
Kaynakların büyük bir
kısmı ilaç ve hastane sağlık hizmetleri için harcanıyor. İlk yardım hizmetlerinin ise iyileştirilebileceği
belirtiliyor.
Nüfusun bir kısmı sağlık hizmetlerine erişimde
zorluk çekmeye devam
ederken Bulgaristan vatandaşların yüzde 12’sinin
sağlık sigortası yok, geliri

düşük olan aileler ve yaşlılar ise sağlık hizmetleri
için yapılan ek ödemelerde zorlanıyor.
Başka sorunlar olarak
hastanelerin ve sağlık
kurumlarının ancak büyük
şehirlerde ve il merkezlerinde bulunması ve küçük
yerleşim yerlerinde hemşire ve doktor eksikliği olduğu belirtiliyor.
Zorluklara rağmen
Bulgaristan’da hane halkları diğer AB ülkelerine
göre sağlık için en fazla
harcama yapıyor. Çün-

ediyor. Onların sayısında
hafif bir düşüş olduğunu
söyleyebiliriz. Yurt dışında
ikamet eden vatandaşların bir kısmı geri döndü.
Şu anda başlıca 30’un

yorlar” diye yorum yaptı.
Haralampiev, “En olumsuz eğilim şu ki, genelde
genç Bulgaristan vatandaşları yurt dışına gidiyor ve orada yaşamayı

üzerinde ve 40’ın altında
erkekler geri dönüyor. Bu
erkeklerin Batı Avrupa ülkelerinde birlikte bulunduğu eşleri yok ve evlenmek
için geri dönüyor. Onların
bir kısmı Bulgaristan’a
dönüyor, ancak burada
kendilerini gerçekleştiremedikleri takdirde birkaç
ay içinde tekrar geldikleri
Avrupa ülkelerine dönü-

tercih ederek, çocuklarını
da orada doğuruyor. Bu
eğilim devam ediyor. Şu
anda yurt dışında bulunan
Bulgaristan vatandaşları
kurumlara ait resmi olmayan verilere göre pek
çok sayıdadır. Tam sayısı belli olmasa da, onlar 2,7 ile 3,5 milyon kişi
arasındadır. Onların bir
kısmı Bulgar vatandaşı

bile değil- yabancı uyruklu vatandaşlarla evlenen
vatandaşlarımızın çocuklarıdır” diye izah etti.
Resmi olmayan verilere
göre yurt dışında ikamet
eden Bulgaristan vatandaşlarının sayısı, yurt
içinde ikamet eden Bulgaristan vatandaşların sayısından daha yüksektir.
Uzman, “Yurt dışında
ikamet eden Bulgaristan
vatandaşı olan Bulgarlardan başka Bulgaristan
vatandaşı olmayan Bulgarlar da var. Makedonya,
Eski Yugoslavya, Sırbistan, Moldova, Ukrayna’da
bulunan Bulgarlar ve eskiden Bulgaristan topraklarından göç eden Bulgarlar
da var. Onların sayısı da
az değildir. Şunu söyleyebiliriz ki, ne yazık ki, ülkemizin sınırları dışında
yaşayan Bulgarlar, Bulgaristan'daki Bulgarların
sayısından daha yüksektir” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Yurt dışında doğan Bulgaristan
vatandaşı çocuklarının sayısı artıyor
Darik Radyosu’na konuşan Yurtdışı Bulgarlar
Kurumu Başkanı Petır Haralampiev, “Yurt dışında
doğum yapan Bulgaristan
vatandaşlarının sayısı giderek artıyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarla evlenenlerin çocuklarının sayısı da artıyor. Bu çocuklar hala ebeveynlerinden
biri Bulgaristan vatandaşı
olmasına rağmen Bulgar
vatandaşlığına sahip değildirler” diye kaydetti.
Haralampiev, pek çok
gencin ülkeyi terk etme
eğiliminin korunduğunu
söyledi.
Başka bir eğilim de görülüyor-başlıca 30-40 yaş
arasındaki erkekler yurt
dışından Bulgaristan’a
dönüyor. Ancak aile kuramayan veya uygun bir
iş bulamayanlar birkaç ay
sonra tekrar yurt dışına
gidiyor.
Haralampiev, ”Bulgaristan vatandaşlarının ülkeyi
terk etme eğilimi devam

kü doğrudan ödemeler
Avrupa’da ortalama miktardan üç kat fazla olarak
en yüksek miktardadır.
AB Komisyonu bundan
başka raporda çok sayıda hastanın gereksiz yere
hastaneye kabul edildiğinin gözlendiğini ve bunun
da ayakta tedavi hizmetlerinin zayıf olduğunun
işareti olduğunu belirtiyor.
Rapora göre hastaneye
kabul edilen hastaların
en az yüzde 20’si ayakta
tedavi edilebilir.
Bulgaristan Halkının
Sağlığı
Raporda ülkede tespit
edilen hastalıkların en
az yüzde 40’ının sigara,
alkol kullanımı, sağlıksız
beslenme ve zayıf fiziksel
aktivite gibi yüksek seviyede sağlığı tehdit eden
davranışlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Rapora göre bazı bulaşıcı hastalıklar ülkemizde
toplum için tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Örneğin, 2004 yılından
beri HIV/AIDS vakaları
bildirimlerinin en az beş
kat arttığı, tüberküloz bildirimlerinin AB’de ortalama tüberküloz bildirimlerine göre iki kat arttığı,
kan bağışçıları arasında
hepatit B taşıyıcılarının
sayısının Avrupa’da en
yüksek seviyelerde olup,
yüzde 3,2 oranında olduğu belirtiliyor.
Kalp-damar hastalıkları
ve kanser hastalıkları Bulgaristan'daki ölüm vakalarının beşte dördünden
fazlasının nedeni olduğu,
çocuk ölüm oranının ise
Avrupa ortalamasından
yüzde 80’den fazla daha
yüksek olduğu kaydedildi.
Kırcaali Haber

Türk Akımı Boru Hattı
Bulgaristan’dan Geçecek
Son yılların en önemli enerji projeleri arasında gösterilen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde
güzergah değişikliği yapıldı.
Rusya’dan Türkiye’ye gelecek, Türkiye’den de
Avrupa’ya ulaşacak olan hat için Avrupa’ya giriş noktası olarak düşünülen aşamada önemli bir değişiklik
yapıldı. Planlar, Yunanistan üzerinden geçiş yapılmasına dayan dırılırken, bu
noktada yapılan değişiklik
ile Avrupa’ya
doğalgaz arzına Bulgaristan üzerinden
sağlanacak bir
plan şekillendi.
Türkiye ile
Rusya arasında son dönemlerin en büyük enerji projesi olarak yürütülen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi için,
hattın Avrupa’ya giriş noktasında önemli bir değişiklik
yapıldı. Trakya’dan hemen sonra Yunanistan’a giriş
yapılması, ardından da Avrupa’ya uzanması yönünde
yapılan planlar, hattın Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya
açılması şeklinde revizeye tabii tutuldu. Hattın devam
eden kısmında ise sırası ile Romanya, Macaristan ve
Avusturya yer alacak.
Hazır Hat Kullanılarak Maliyet Düşürülecek!
Bahsi geçen proje değişikliğinin Bulgaristan’a da
bildirildiği de gündemdeki yerini koruyor iken, Bulgaristan cephesinden de hazırlıklar için başlangıç sinyallerinin geldiği belirtildi. Konu hakkında açıklamalarda
bulunan kaynaklar, özellikle kış mevsimleri içerisinde
Ukrayna’nın gaz aşırması sebebi ile Türk Akımı projesini hayata geçirdiğini ifade ederken, Türk Akımı Boru
Hattı Projesi’nin Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılması aşamasında, mevcut Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan hattının tersine işleyeceği, mevcut olan Bulgaristan – Romanya hattının devamına Avusturya’nın
ekleneceğini ifade ettiler.
Türk Akımı Boru Hattı Projesi’nin Yunanistan yerine
Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılması aşamasında
da mevcut boru hattı kullanılacağı için milyonlarca dolar büyüklüğündeki yatırım maliyeti de ortadan kalkmış
olacak.
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Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacıoğlu: Türkiye
ile Bulgaristan arasında bir köprü vazifesi görmeye hazırız
Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu,
Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki sosyal ve kültürel projelerinin hazırlanmasında bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra
da konfederasyon olarak
köprü vazifesi görmek
üzere hazır olduklarını
bildirdi.
Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski ile iki ülke vatandaşlarının sorunları hakkında
görüş alışverişi yapmak
üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Neynski'n, 2018 yılının
ilk 6 ayında AB Dönem
Başkanlığı yapacak olan
Bulgaristan'ın Türkiye'nin
Avrupa Birliği müzakerelerine nasıl katkı sağlayabilecekleri konusunda
çalışma yapacaklarını

çim Kurulu'nun aldığı karar ile Türkiye'de yaşayan
yüzbinlerce Bulgaristan
vatandaşının oy hakkı
gasp edildi. Bulgaristan'a
gidip oy kullanmak isteyen
vatandaşlarımız orada yapılan kötü muameleden
şikayetçi. Büyükelçimizin
daha aktif olması gerektiğini ve kamuoyu önünde

Çiftçilere eğitim verildi

ifade ettiğini aktaran Hacıoğlu, bu çerçevede en
üst düzeyde görüşmeler
yapılacağını ve kültürel
faaliyetler gerçekleştireceklerini anlattı.
Kültürel faaliyetlerin

icrası hususunda ortak
projeler üretilmesi için büyükelçi ile bir ön görüşme
gerçekleştirdiklerini dile
getiren Hacıoğlu, şöyle
konuştu:
"Büyükelçi ile yapılan

görüşmede genel manada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
vatandaşların yaşadıkları sorunları aktardı. En
büyük şikayetlerden biri
Bulgaristan Yüksek Se-

Bulgaristan’ın AB üyeliğinin 10. yılı dolayısıyla
düzenlenen forumlar devam ediyor
Çernooçene (Yenipazar)
İlçesi, Pçelarovo köyünde Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği (AB) üyeliğinin 10.
yılı ve önümüzdeki yıl AB
Konseyi Dönem Başkanlığı dolayısıyla Bulgaristan
Cumhuriyeti’nin AB’ye
İlişkin 2017 İletişim Stratejisi çerçevesinde forum
düzenlendi. Forumda konuşan Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Bulgaristan’ın
10 yıllık AB üyeliğin getirdiği avantajları şöyle özetledi: “Bulgaristan, barış
ve huzur içinde birlikte
yaşamanın simgesidir.
Bizim temel insan haklarımız korunmuştur ve bu
herhangi bir siyasi gücün
veya herhangi bir etnik
modelin sayesinde olan
bir şey değil, bu AB’ye katılmamız ve AB’nin uyguladığı kurallar sonucunda
olan bir şeydir”.
Çanev, “Diğer AB ülkelerine serbestçe seyahat
edip çalışabiliriz. Sizlerin
çoğunun AB ülkelerinde
bulunan çocukları ve torunları olduğunu biliyorum. Siyasetçilerin insanlara kendi memleketlerinde iyi bir yaşam standardı
sağlamadıklarından dolayı bu konuda nüfusa borçlu olduklarını da biliyorum.
Göçmenlerin tekrar yurda
dönmelerini sağlamamız
gerekir. Fakat şunu unutmayalım ki, çocuklarımız
yurt dışında eğitim gör-

daha gür bir ses ile açıklama yapmalarını beklediğimizi belirttik. Ayrıca,
Türkiye ve Bulgaristan
arasındaki sosyal ve kültürel projelerin hazırlanmasında bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra
da konfederasyon olarak
bir köprü vazifesi görmek
üzere hazırız." AA

me ve çalışma, eğitim
programlarına katılma ve
sağlık hizmeti görme hakkına sahiptirler ve bu da
az bir şey değildir” diye
vurguladı.
Forumda yaptığı sunum
sırasında Vali, Kırcaali’deki büyük sanayi işletmelerinin başlıca AB pazarına
ürün ihraç ettiğini, tarım
üreticilerine verilen yardımların AB tarafından
hibe edildiğini, AB tarafından sağlanan hibelerle
altyapı inşa edildiğini ve
istihdamın arttırıldığını,
alınan kaynak miktarının
ise Bulgaristan’ın AB bütçesine bulunduğu katkıdan üç misli daha yüksek
olduğunun altını çizdi.

Bölgede en eski ve şirin yerleşim yerlerinden
biri olan Pçelarovo köyü
sakinleri, köydeki Halk
Toplum Merkezinde yürüttükleri faaliyetlerle otantik
folkloru canlandırıp türküleri, dansları ve adetleri genç nesle aktararak,
gelenekleri canlı tutuyor.
Forum kapsamında Pçelarovo sakinleri, nesillerin
sürekliliğinin simgesi olarak Avrupa konulu şiirler
söyleyen yakın mesafedeki Minzuhar (Kalfalar) köyünde anaokuluna giden
çocuklarla birlikte milli
kıyafetlerle sahneye çıktı.
Bulgaristan’ın AB üyeliğinin 10.yılı ve önümüzdeki yıl AB Konseyi Dönem

Başkanlığı dolayısıyla
Kirkovo’nun (Kızılağaç)
Benkovski (Killi) köyünde de forum düzenlendi.
Burada Vali’nin yaptığı
sunumdan sonra köydeki Halk Toplum Merkezinin çatısı altında faaliyet gösteren amatör
sanatçı grupları, Doğu
Rodoplar ’da yaşayan
çeşitli etnik toplulukların
türküleri ve danslarından
seçkin örnekler içeren
renkli bir konser sundular.
Amatör sanatçılar, Avrupa
halklarının masallarından
bazı kahramanları canlandıran bir çocuk oyunu da
sergilediler.
Kırcaali Haber

Mineralni Bani (Meriçler)-Çernooçene (Yenipazar)
Yerel Girişim Grubu ekibi, Çernooçene Probuda Halk
Toplum Merkezi salonunda tarım üreticilerine yönelik
bir eğitim gerçekleştirdi.
Bilgilendirme toplantısının amacı, tarım üreticilerine 2014-2020 Kırsal Kalkınma Programı altında uygulanan “Tarımsal İşletmelere Yatırımlar” ve “Küçük
İşletmelerin Geliştirilmesi İçin Tematik Alt Programlarla
Tarımsal İşletmelere Yatırımlar” tedbirler çerçevesinde
hibe için başvuru hazırlıkları ve başvuruyla ile ilgili yenilikler hakkında bilgi verilmesiydi. Bu tedbirlerle ilgili
çiftçilere bilgi verilmesi Mineralni Bani -Çernooçene
Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim Grubu Gelişim
Stratejisi’nde öngörülüyor.
Toplantıda tarım üreticileri ve Çernooçene İlçesi’ne
bağlı köylerin muhtarları yer aldı.
Katılımcılara stratejiyi geliştirmek ve uygulamak için

mekanizmalar, araçlar ve fırsatlar hakkında bilgi verildi.
Mineralni Bani-Çernooçene Yerel Girişim Grubu ekibi, yerel toplulukların yararına öngörülen girişimlerin
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için elinden geleni esirgemeyeceğine dair katılımcılara güvence verdi.
Katılımcılar kendi fikirlerini paylaştı. Projelerinin hangi programa uygun olup olmadığını, çiftliklerinin küçük
veya büyük olup olmadığını belirleme, iş planlarını nasıl hazırlayacakları ve bunun için gerekli olan bilgiyi
nasıl edinecekleri konusunda tavsiyeler aldılar.
Tarım üreticileri, ele alınan konularla gerçekten ilgilendiğini gösterdiler. Katılımcılar, sonuçların analiz
edileceği ve özetleneceği anket doldurdu.

2018 yılında yoksulluk
sınırı 321 leva olacak

Hükümet, haftalık oturumunda 2018 yılında yoksulluk
sınırını belirledi. Yoksulluk sınırı geçen yıla göre 7 leva
daha yüksek olup 321 leva olarak belirlendi
Bu gösterge Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) “Aile
Bütçelerinin Gözlemlenmesi” başlığı altında yaptığı incelemeden elde edilen
veriler doğrultusunda özel
bir yöntemle belirleniyor.
Yoksulluk sınırı gelirlerle
ilgili politikaların oluşturulmasında dikkate alınıyor.
Bu yıl Noel ve Yılbaşı ikramiyesi önümüzdeki yıl yoksulluk sınırı olarak belirlenecek 321 leva altında maaş
alan emeklilere verilecek.

20 Aralık 2017

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Cumhurbaşkanı Radev, Fransız
mevkidaşı Makron ile görüştü
Fransa’yı üç günlük
resmi ziyarette bulunan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Elysee Sarayı’nda
Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Makron tarafından resmi törenle
karşılandı. Görüşmeden
sonra basına açıklamalarda bulunan Bulgaristan ve
Fransa devlet başkanları,
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığının birleşik
bir Avrupa’nın inşasına
yönelik cesur iddialarını gerçekleştirmek için
Fransa’nın yardımcı olabileceğini söylediler.
Gün boyunca Elysee
Sarayı’ndan yapılan açıklamalarda Makron’un
basına açıklamalarda
bulunmayacağına kanaat getirilse de Makron, saraydan çıkarak
Bulgaristan’ın önemli bir
ortak olduğunu söyledi.
Bu kesinlikle Bulgaristan
Cumhurbaşkanı’na yapılan bir jestti ve protokol
dışına çıkılacağı işareti
verilen ziyaretin iyi bir
başlangıcıydı.
Görüşmeye ev sahipliği yapan Emmanuel
Makron tarafından böyle
bir jest karşısında Radev, Makron’un jestine
karşılık vermek ama-

cıyla Fransa’nın birleşik
Avrupa’da reform yapılmasına yönelik iddialarını
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığını ile
ilişkilendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı bu iddialarını
hiçbir zaman gizlemedi
ve şimdi Bulgaristan’ın bu
konuda önemli bir ortak
olduğu ortaya çıktı.
Radev, “Daha da yakın
işbirliği için Bulgaristan’ın
AB Konseyi Dönem Başkanlığının iyi bir ön koşul
olduğunu düşünüyorum.
Çünkü Bulgaristan, bu
başkanlık sırasında ara-

bulucu ve koordinatör
olmaktan başka en kritik
sorunları masaya yatırma
azmine sahiptir. Bu sorunlar, net bir vizyon ve
cesur bir yaklaşım gerektirir ve bu yüzden bizim
başkanlığımız Fransa’nın
lehine olabilir, Fransa’nın
Avrupa’nın geleceğine
dair görüşlerini ve önerilerini gündeme getirebiliriz
ve hep birlikte bu yönde
çalışabiliriz” dedi.
Cumhurbaşkanı Radev,
“Schengen Bölgesine dahil edilmemiz Avrupa’da
güvenliğin artırılması için

önemli bir faktördür. Her
bir AB vatandaşının güvenliği AB’nin dış sınırlarında güvenliğe bağlıdır,
Bulgaristan ise böyle bir
sınırı oluşturur” diye kaydetti.
Radev, Makron’a dönerek , “Çok önemli bir önceliğe dikkat çektiniz-bu
öncelik göç politikasının
güvenlik odaklı geliştirilmesidir. AB Konseyi
Dönem Başkanlığımız
sırasında görevlerimizden biri dış sınırlarımızın
korunmasına yönelik etkili tedbirler alınmasından

üretim yapılacak.
Şimdiye kadar yeni
fabrikada çalışanların

bilgiye göre şirket,
üretim, kalite kontrol,
mühendislik, program

yeterlilik ve önceden
deneyim gerektirmez,
çünkü tüm çalışanlara

sayısı 800 kişiye ulaştı.
Eleman sayısının 2018
yılının sonuna kadar
1500’e ulaşması, daha
sonra ise verilen siparişlere göre 3 000’ün
üzerine çıkması bekleniyor.
Yazaki Bulgaristan
Şir ketinden ver ilen

yönetimi, lojistik, finans, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri
bölümlerinde çalışacak
eleman alımı yapmaya
devam ediyor. En çok
sayıda eleman alımı
üretim operatörü pozisyonu için yapılacaktır.
Bu pozisyon mesleki

teorik ve pratik eğitim
veriliyor. Üretim operatörlerinin işe giriş maaşı 750 leva. İkramiyeler,
gıda kuponları, ücretsiz
ulaşım kartları ve başka
sosyal yardımlar içeren
sosyal yardım paketi de
bu miktara dahildir.
Kırcaali Haber

YAZAKI, Bulgaristan’da üçüncü fabrikasını açtı
Mersedes-Benz, Renault ve Ford gibi markalar için araba parça
üretimi yapan Japon
şirketi Yazaki, düzenlenen bir törenle Dimitrovgrad (Kayacaık) kasabası yakınında inşa
ettiği Bulgaristan’da
üçüncü fabrikasını hizmete açtı. Yeni fabrikada görevli eleman sayısının yıl sonuna kadar
1000’in üzerine çıkması bekleniyor. Yeni
fabrika, Sliven (İslimye)
ve Yanbol şehirlerinde
de fabrikaları bulunan
otomotiv ana sanayilerin kablo sistemleri
tedarikçisi Yazaki’nin
ülkemizdeki üçüncü
en büyük üretim tesisidir. Şirketin 100 milyon
leva yatırım yaptığı yeni
fabrikasında başlıca
Alman otomotiv devi
Mercedes-Benz için

başka bu sığınmacı krizinin üstesinden gelinmesine ilişkin mekanizmalara
yönelik etkili tedbirler alınmasıdır” diye sözlerine
ekledi.
Radev, Fransa’nın güvenlik ve savunmanın
birleşik Avrupa’nın geleceği açısından çok büyük
önem arz ettiğine dair önceliğini Bulgaristan’ın da
önceliği olduğunu belirtti.
Rumen Radev, “Bulgaristan gibi ülkelerin
Avrupa savunmasının
entegrasyon süreçlerine
doludizgin iştirak etmesi
çok önemli. Bu yüzden
gerek Pesco olarak adlandırılan Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma
Anlaşması’na, gerekse
Avrupa Savunma Fonu’na
üyelik gerçekleştireceğimiz ve gelişme elde edeceğimiz tüm bu kriterler
ve mekanizmaları hep birlikte ele alacağız. Bununla
birlikte savunmanın güçlü
bir birleşik Avrupa savunma sanayisi gerektirdiği
yönündeki görüşlerinize
katılıyoruz. Bu konuda
Bulgaristan üretim ve bilim alanında büyük potansiyele sahiptir. İkimizin de
ifade ettiği gibi Avrupa’ya
yayılacak şekilde bu potansiyelin geliştirilebilmesi
için ikimiz de ikili işbirliğimizin derinleşmesini bekliyoruz. Bunu yapmak için
gereken tüm ön koşullara
sahibiz ve özel sektöre
yönelik cumhurbaşkanı
olarak savunduğumuz
pozisyon çok önemli. Ben
en kısa sürede somut tedbirler alınmasına hazır olmanızdan dolayı teşekkür
ederim” dedi.
Ekonomik gelişme konusunda Cumhurbaşkanı, Fransa’nın ülkemize
daha fazla yatırım yapmasını istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı, “Tüm
ön koşullara sahibiz, bunun en iyi şekilde olabileceği alanları da konuştuk tabii ki, yarın Fransa
iş dünyası ile görüşmem
olacak ve buna ilaveten
Bulgaristan’a yatırım yapma şartlarını ele alacağız”
dedi.
R a d e v, F r a n s a ’ n ı n
AB’nin uyum politikası
konusunda desteği için
teşekkür etti ve konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu politika sadece kaynak aktarımından ibaret
değil. O, Avrupa’nın birleşmesi için büyük önem
arz eden bir şey. Uyum

politikası göçün azalmasına, daha zengin ülkelere
yönelik ekonomik nedenli
işçi göçünün azalmasına
ve daha yoksul ülkelerde
demografik krizin hafifletilmesine neden olabilir.
Fakat uyum politikasının etkili olabilmesi için
yolsuzlukla mücadeleye
yönelik etkili tedbirler
uygulanması gerekir, bu
yüzden biz Bulgaristan’da
bu konuda sıkı çalışmalar
yürütüyoruz”.
Cumhurbaşkanı, ”Önemli bir şey daha söyleyeceğim. Biz sizin reformlar
hakkındaki ve AB’de eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik görüşlerinizi
ve birleştirilmiş, güçlü bir
Avrupa’nın biliminin gerçekleştirilmesini gerçekten destekliyoruz. Bu
yüzden AB üniversiteleri
kurulması önerilerinizle
ilgili de yaklaşımınıza değer veriyoruz. Bu konuda
birkaç önemli yönde aldığımız destek için teşekkürler! Bunlardan birincisi,
Bulgaristan’da Güneydoğu Avrupa Bölgesi Ulusal
İdare Okulu kurmamızdır.
Böyle bir okul yeni liderler
yetiştirilmesine yardımcı
olacaktır. Bundan başka
diğer Balkan ülkelerinin
katılımıyla bünyesinde
Nükleer Parçacıklar Hızlandırıcı Merkezi de barındıracak Uluslararası
Sürdürülebilir Kalkınma
Enstitüsü kurulmasıdır.
Avrupa Nükleer Araştırma
Organizasyonu’ndan tam
destek aldığımız buna
ilişkin projelere sahibiz
ve AB fonlarından da finansman sağlanacağını
umuyorum” diye ifade etti.
Radev, “Benim için Batı
Balkanların engrasyonu
kapsamlı bir yaklaşım gerektirir; sadece sosyal politika, yargı reformu, ulaşım, enerji ve dijital bağlantılar kurulması değil,
eğitimin ve bilimin genel
olarak gelişimini gerektirir.
Çünkü uyumlu bir şekilde
gelişen bir Avrupa'ya sahip olmak istiyorsak, bilim
ve ileri teknolojileri sadece Batı’da geliştiremeyiz,
onların Doğu Avrupa’da
da geliştirilmesi gerekir,
bu yönde desteğiniz için
teşekkür ederim” diye konuştu.
Elysee Sarayı’nda temasların ardından Radev,
Paris Avrupa Uzay Ajansı
Müdürü ile de görüştü.
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Sofya’da Balkan Liderleri Buluşması
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde
başkent Sofya’da düzenlenen
forumda bir araya gelen Balkan
ülkeleri devlet ve hükümet başkanları, bölgenin Avrupa Birliği
(AB) ile entegrasyonu ve ortak
altyapı projelerini görüştü.
Başbakan Borisov, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bölge
ülkelerinin her biri çok değerli.
Biz artık bir barut fıçısı değiliz.”
ifadelerini kullandı.
Bulgaristan’ın 2018’de AB dönem başkanlığını üstleneceğini
hatırlatan Borisov, dönem başkanlığı sırasında Batı Balkanlar
ülkelerinin AB’ye entegrasyonuna büyük önem verileceğini
vurguladı.
Borisov şöyle konuştu:
“Bölgemiz güçlü altyapısı ve
dijital projelerle AB’nin huzuruna gitmeli. Ünlü yıldız Sylvester Stallone, Bulgaristan’da kurt
avına çıktığında ormanlarda
dahi internet olduğunu söylemişti. Biz siyasi dersimizin
sınavını başarıyla vermiş bulunuyoruz.”
Batı Balkanlar kavramına
karşı olduğunu söyleyen Borisov, “Balkanlar, Yunanistan,
Romanya, Slovenya, Hırvatistan olmadan düşünülemez.
Aramıza Arnavutluk, Sırbistan,
Bosna-Hersek’i de almadan
ileriye gidemeyiz. Haritada boş
alanlar bırakamayız. Brüksel’e

giderken, problem taşıyarak gitmemeliyiz.” diye konuştu.
Toplantıya katılan Karadağ
Cumhurbaşkanı Filip Vukanoviç de “AB genişlemesinde bir
yorgunluk söz konusu değil.
Sadece Batı Balkanlar’ın süreci
yavaşlamış bulunuyor. Ülkelerin
tek tek ilerleme yolu tehdit altında değil.” dedi.
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, “Priştine, komşuları
ile iletişim-ulaşım bağlantılarını

güçlendirecek. Tüm Balkan ülkelerin bütçeleri AB entegrasyonu odaklı olmalı. Temel stratejimiz Batı Balkanlar’ın AB’ye
katılımı olmalı.” diye konuştu.
Sırbistan Başbakanı Ana Bırnabiç, Sırp hükümetinin Batı
Balkanlar’ın AB entegrasyonuna destek vereceğini belirterek “Sırbistan hükümeti Batı
Balkanlar’daki diyaloğun güçlendirilmesi için çalışacak. Sel
sonrası hepimiz Arnavutluk’a

yardım elimizi uzattık. Bölgemiz, geçmişte görülmemiş bir
şekilde artık birleşip beraber
hareket edebiliyor.” ifadelerini
kullandı.
Sırbistan’ın Arnavutluk ve
Makedonya’nın AB yolundaki
çalışmalarına destek verdiğine işaret eden Bırnabiç, NişPriştine-Tiran-Teres otoban
projesinin öncelikli olduğunu
kaydetti.
Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama da “Bundan, 300 değil,
30 değil, 3 yıl öncesine kadar
böyle bir forumun imkansız ola-

cağını düşünüyorduk. Avrupa,
vatandaşlarımıza umut veriyor.
Bulgar Başbakanı Borisov’u
desteklerken, kendisinden olan
beklentilerimizin de çok büyük
olduğunu söylemek istiyoruz.
Çünkü biz aynı kaderi paylaşan
ülkeleriz.” dedi.
Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev de Bulgaristan’ın dönem
başkanlığının bölge ülkeleri için
“şans olduğunu” vurguladı.
Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva, bölgede ulaşım
koridorları ve bilişim sektörünün
gelişiminin altını çizerek “Dünya
Bankası bölgenin ortak altyapı
projelerine 200 milyon dolara
kadar yatırım yapabilir. Bulgaristan ile Türkiye arasında Kapitan
Andreevo Gümrük Kapısı tek
gişede kontrol alanında örnek
teşkil ediyor. Tek gişede kontrol
ve karayolları ücretlendirilmesindeki Toll sistemi geçiş için
bekleyenlerin oluşturduğu fiziksel kuyrukları sanal kuyruklara
dönüştürecek.” dedi.
Avrupa Komşuluk Politikası ve
Genişleme Müzakerelerinden
sorumlu AB Komisyonu Üyesi
Johannes Hahn da 2018’de AB
dönem başkanlığını yapacak
Bulgaristan’ın girişimlerini takdirle karşıladığını belirtti.
Hahn, forumda temsil edilen
ülkelerin son 5 yılda AB ile ticaret hacmini iki kat artırırken
kendi aralarındaki ticarette bu
tempoyu yakalayamadıklarına
dikkati çekti. AA

Kırcaalili kardiyolog, 11 bin metre yükseklikteki
Kapalı havuz Aralık ayı sonuna
uçakta bir Fransızın hayatını kurtardı

Şimdiye kadar binlerce kişinin
hayatını kurtaran Kırcaali’nin
ünlü kardiyoloğu Dr. Kamuran
Mestan, yaklaşık 11 000 metre
yükseklikteki bir uçakta Fransız
asıllı yaşlı bir adamın hayatını
kurtarmayı başardı. 3 Aralık
2017 tarihinde Dr. Mestan, Johannesburg - İstanbul arasında
sefer yapan Türk Hava Yolları'na
ait bir uçaktaydı. Yaklaşık 10
saat süren uçuş sırasında gece
saat 3 sularında Afrika’nın Ekvator bölgesi üzerinde 11 000
metre yükseklikte ve saatte 880
km hız yapan Airbus’un pilot kabininden yapılan anons ile kritik
durumda olan bir yolcuya yardım etmek için acil olarak yolcular arasından bir hekim arandığı
duyuruldu. Bir an bile tereddüt
etmeyen Dr. Mestan, kariyeri
boyunca acil hasta ihbarı alınca
yüzlerce kez yaptığı gibi derhal
yardım çağrısına icabet etti.
Acil hastanın, egzotik Afrika
gezisine çıkan 79 yaşında bir

Fransa vatandaşı olduğu anlaşıldı. Yolcunun genel durumu
kötüydü. Doktor hastayı sadece

uçaktaki ilk yardım çantasında
bulunan bir stetoskop ve bir tansiyon ölçüm cihazı kullanarak
muayene etti. Zor şartları göz
önüne alarak, ne tür bir akut
hastalığın söz konusu olduğu,
uçuşa devam edilip edilmemesi veya acil iniş yapmak için en
yakın havalimanına gitmesi konusunda zor bir karar vermesi
gerekti. Bilgi birikimine, büyük

deneyimine, fizik muayene sonuçları ve hastanın eşinden alınan bilgilere güvenerek hemşerimiz Dr. Kamuran
Mestan, uç ak ta
da hastaya yardım
edilebileceğine ve
acil inişe gerek
kalmadığına karar
verdi.
Hayat kur taran
önlemlerin uygulanması sonucunda kısa bir süre
sonra hastanın durumu giderek iyileşmeye başladı ve
birkaç saat sonra hasta ayağa
kalktı. Sabahleyin hasta ve eşi,
hekimin oturduğu koltuğun yanına gelerek, kendisine teşekkür
etmeleri Dr. Mestan için güzel
bir sürpriz oldu.
Türk yolcu uçağının mürettebatı da doktora şükranlarını arz
etti.
Nilgün AHMET

kadar hizmete açılıyor

Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis ve Belediye Başkan Yardımcısı Müh.
Kat ya M itovska, A r pezos
Kompleksi’nde bulunan kapalı

su havuzunun tamirat çalışmalarını yerinde denetledi. İkisi,
onarım projesi kapsamında yapılan inşaat ve montaj işlerinin
tamamlandığını saptadı. Yapının kabul komisyonu tarafından
muayene ve kabul işlemi yapılmasına hazır olduğu anlaşıldı.
Belediye Başkanı, şu anda
müteahhit firma tarafından te-

mizlik yapılan yardımcı ve servis odalarını ve su ısıtma kazanı
bulunan bölümü inceledi.
Önümüzdeki günlerde Kabul
Komisyonu’nun yapının muayene ve kabul işlemini
yapması için gereken belgelerin hazırlanması ve
komisyonun 15-20 Aralık
tarihleri arasında oturum
gerçekleştirmesi bekleniyor. Daha sonra yeni yıldan
önce kapalı havuzun resmi
açılışı yapılacak.
Binada yetişkinler ve
çocuklar için iki havuz bulunuyor. Sauna, buhar banyosu ve
jakuzi yapma imkanı sunuyor.
Proje kapsamında fitness salonu, basketbol, voleybol ve
başka oyunlar için de salonları onarıldı. Binaya giden yolun
asfaltlanması ve bölgede sokak
aydınlatma sistemi kurulması
öngörülüyor.
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