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Kırcaali’de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
lar da Türk adaletinin nefesini
artık enselerinde hissediyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
Türk halkı bu örgütle gerek yurt

içinde gerek kaçıp saklandıkları yabancı ülkelerde mücadeleyi
sonuna kadar sürdürmekte kaDevamı 5’te

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinde
15 Temmuz Şehitleri Anıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki gerçekleştirdiği menfur
terörist darbe girişiminin üçüncü yıldönümü vesilesiyle Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni tertiplendi.
Törene Büyükelçi Ulusoy’un yanı sıra, Bulgaristan Başmüftüsü
Mustafa Hacı, Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı
Ana Cumalieva gibi Bulgaristan makamlarıyla Azerbaycan ve
Pakistan Büyükelçilikleri temsilcileri, Türk iş insanları ile vatan-

Resmiye MÜMÜN
Türkiye’de gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin 3.yılı
münasebetiyle 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla Kırcaali’de anma
etkinliği düzenlendi. Etkinlik,
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu tarafından Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ve
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin desteği
ile organize edildi. Ömer Lütfi
Kültür Derneği salonunu hınca
hınç dolduran katılımcılar arasında T.C. Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet ve
Müftü Vekilleri Nasuf Nasuf ve
Erhan Recep, Ardino (Eğridere)
ve Krumovgrad (Koşukavak) belediye başkanları Resmi Murat
ve Sebihan Mehmet, Kırcaali
Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, Momçilgrad
(Mestanlı) Belediye Genel Sekreteri Bahattin Ahmedov ve başka belediye temsilcileri, Trakya
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yıldırım,
sivil toplum kuruluşları, siyasi
parti temsilcileri ve çok sayıda
soydaş yer aldı.
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Dr.
Harun Bekir’in sunuculuğunu
yaptığı programın başında şe-

hitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal
Marşı ve Bulgaristan Milli Marşı
çalındı.
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, programda
yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçen iki derneğe ve tüm katılımcılara teşekkür
etti. Geçen yılki anma töreninin
Filibe kentinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkonsolos,
şunları belirtti: “Üç yıl önce
bugün Türkiye Cumhuriyeti
devleti ve Türk halkı tarihinde
görülmemiş bir terör saldırısına
maruz kaldı. Karanlık mahfillerin
Türkiye’yi karışıklığa düşürme
emelleri doğrultusunda kullandığı hainler, anayasal düzeni ve
Türk demokrasisini hedef alarak
bir darbe girişiminde bulundu”.
Kamu kurumlarına sinsice
nüfuz eden akıl ve vicdanlarını satmış FETÖ terör örgütü
mensuplarının düştükleri gaflet, dalalet ve hıyanetle kendi
silah arkadaşlarına ve halkına
silah doğrultmuş, milli iradenin
teeccüs ettiği Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni ve devlet kurumlarını bombalamış ve devlet
büyüklerimizin yaşamlarına kast
ettiğini vurgulayan Ergani, “Geriye dönüp baktığımızda bugün
daha iyi anlıyoruz ki, bu saldırılar Türkiye’yi bazı komşularında
yaşananlara benzer bir şekilde
bir kargaşanın içine düşürmeyi

hedeflemiştir. Şükürler olsun
ki, bu tehdit ve tehlike bertaraf
edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti
devletiyle Türk halkının huzur ve
istikbali güvence altına alınmıştır. Bu ihanet girişimi Türk halkının feraset, basiret ve özverisiyle püskürtülmüştür. Milletimiz
kayıtsız şartsız egemenliğinin
kendilerine ait olduğunu unutanlara bir kez daha hatırlatmıştır.
Elbette bu demokrasi mücadelesi destanı kolay yazılmamıştır.
Türkiye’mize ve halkımıza büyük bedeli olmuştur. Türk halkı
bu destanın başkahramanıdır.
251 şehidimiz, 2000’i aşkın
yaralı gazimiz bu destana adlarını kazımışlardır. Bu ihanetin
Türkiye’nin uluslararası saygınlığına ve ekonomisine verdiği
zarar da büyüktür” diye kaydetti.
Başkonsolos, ihaneti gerçekleştiren çetenin FETÖ terör
örgütü olduğu konusunda Türk
halkının hemfikir olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz üç yıllık
dönemde yürütülen soruşturmalar ve adli takibatlar bu gerçeği
açık şekilde ortaya koymuştur.
Bu ihanete ortaklık eden hainler
çoğu derdest edilmiş halde adalet önünde hesap vermektedir.
FETÖ terör örgütü Türkiye’de
çökertilmiş, büyük ölçüde etkisiz hale getirilmiştir. Kamu kurumlarımız bu ihanet şebekesinin kalıntılarından büyük ölçüde
temizlenmiştir. Kaçıp saklanan-

daş ve soydaşlar katıldı.
Törende konuşma yapan Büyükelçi Dr. UIusoy, “15 Temmuz
terörist darbe girişiminin Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör
saldırısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkımızın
kahramanca direnişi ve devletine sadık güvenlik güçlerimizin
kararlı karşı harekâtı sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Türk demokrasisine kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz
Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize minnet duygularımızı
sunuyoruz” dedi.
Türkiye’nin FETÖ ile diğer terör örgütleriyle olduğu gibi, Anayasası, ilgili kanunları ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde
ve demokratik meşruiyet temelinde mücadele ettiğini belirten
Büyükelçi Dr. Ulusoy, bu mücadelenin süreceğini, FETÖ’nün sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz
ettiğini, bu çerçevede, genç dimağları zehirleyen FETÖ iltisaklı
okulların en büyük tehlikelerden birisini teşkil ettiğini vurguladı;
dost, komşu ve NATO müttefiki Bulgaristan’ın FETÖ ile mücadelede verdiği destek için teşekkür etti.
Başmüftü Mustafa Hacı’nın, 15 Temmuz şehitleri başta olmak
üzere bütün şehitler için dua ettiği törende, ayrıca, Büyükelçiliğin
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri
kapsamında tertiplediği “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik
şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere de aralarında THY
bileti de olan çeşitli ödüller takdim edildi.
Törenin sonunda Büyükelçi Ulusoy, konuklarıyla birlikte, 15
Temmuz şehitleri anısına Büyükelçilik Resmi Konutu bahçesine
dikilen gülfidanına can suyu verdi.
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Şair Osman Akın’ın “Özlem” adlı ilk şiir kitabı tanıtıldı
Resmiye MÜMÜN

teşekkür etti. Ardından
Bulgarlaştırma sürecine
karşı isyanını dile getirdiği 25 Aralık 1985 yılında yazdığı ve Türkiye’de
onlarca şehirde okuduğu
“İki Damla Gözyaşı” şiirini okudu. Kendini fakir
bir köylü çocuğu olarak
tanıtan şair, doğum günü
vesilesiyle eşine yazdığı
“Mesaj” adlı şiirinin yanı
sıra “Dert Yarası” şiirini de
seslendirdi. Şair, şiirlere

bı bizim gibi onu tanıyanlar için başka bir anlam
taşıyor, çünkü onun söz
ettiği evini biliyoruz, anasını babasını iyi tanıyoruz.
Köyün etrafındaki ve şiirlerde adları geçen yerleri
de iyi bildiğimiz için tabii
ki kitap bizim için ayrı bir
anlam taşıyor, daha büyük bir heyecan veriyor.
Bulgaristan’da Türkçe bir
kitap çıkması çok önemli, Bulgaristan’da Türkçe
bir kitabın daha çıkması
insanı sevindiriyor. Bundan mutluluk duyuyoruz.
İnşallah, Osman’ın yakın
zamanda ikinci kitabı da
gelir”. Semerci, sonunda
şairi kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
Karamantsi (Karamanlar) 10 Mayıs Türk Kültür
ve Sanat Derneği Başkanı
şair Bayram Kuşku, 40 yıl
önce Osman Akın ile Haskovo Tıp Enstitüsü’nde
aynı sınıfta okuduklarını
belirtti. Dostu için “O bizim gururumuzdu” diyen
Kuşku, Osman Akın’ın
okulu tam puanla bitirdiğini anlattı. Akın’a kitabı olan şairler kulübüne
“Hoş geldin” diyen Kuşku,
Ömer Lütfi Kültür Derneği Kütüphanesi’nde Doğu
Rodoplar bölgesi şairlerinin kitaplarına yer verilen
bir bölüm olmasını önerdi. Şair, eskiden sahip
oldukları bir tekir kedisi
için mizahi bir dille yazdığı şiirinden başka “Avcı”

hakkında yaptığı konuşması:
“Aşk güzeldir karşılığı
varsa
Ama karşılıksız da sevilir
karşındaki eğer vatansa...” deyimiyle söze başlamak istiyorum, çünkü
Osman Akın “Özlem”
başlığını taşıyan güldestesinde dönmüş-dolaşmış
hep ona değinmiş. Vatan,
memleket, doğduğu toprak, ana baba, hasretlik,
göç ve gözyaşı, sevgi ve
sadakat .vs. vs.
Kitabın sayfalarını karıştırana kesinlikle bunlar
yabancı gelmeyecek
İşte “biz buyuz” dedirtecek okuyana örneğin.
Sıla
Dağ eteklerinde evler
Gençler tutmuş gurbetin yolunu
Çocuklarım rahat etsin, okuyabilsin diye
Tuttun gurbetin yolunu.
Otobüs durağını gözler olmuşuz
Sabah akşam gelebilirsiniz belki
hayatın yarısı gurbette
geçiyor
yazık oldu yazık gençliğe.
Bizim oralarda geçim zor
Toprak yavan, hasat az
Mekan tutmuşuz ne çare
Mutluluk neyimize bizim.
İlk defa önsözünü yazmış olduğum bir kitabın,
tanıtımını da yapabilece-

yaşadıklarını yansıttığını
söyledi.
Recep Küpçü Edebiyat
Kulübü Başkanı Durhan
Ali, Osman Akın’ın ilk
şiir kitabının editörü olmasına sevindiğini ifade
ederek, ilk imza gününü
Momçilgrad kasabasında gerçekleştirdiklerini
kaydetti. Durhan Ali, şairi
tebrik ederek, nice eserler
diledi.
Kitabın basımına yardımcı olan şair Haşim
Semerci, Osman Akın ile
aynı köyden olduklarını
belirtti. Semerci, şunları
ifade etti: “Osman’ın kita-

şiiri ile de katılımcıları bir
hayli güldürdü.
Şair Hilmi Feyzullah da
şairin ilk şiir kitabını tebrik ederek başarılarının
devamını diledi ve çok
beğendiğini söyleyen
Akın’ın kitabından “Sıla”
şiirini okudu.
Osman Akın, okuyucularına imzalı kitabını hediye ettikten sonra gecenin
sonunda küçük ikramlarda bulundu.
Kitap tanıtım ve imza etkinliği, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
Şair
Habibe
Ahmedova’nın kitap

ğim aklımın ucundan bile
geçmemişti. Suç Haşim
öğretmende dedim ve
kolları sıvadım. Allah’tan
yabancı değiliz, birbirimizi tanıyan ve bilen kişileriz. Dolayısıyla hoca
bildiğini okurmuş diyerek
elimizden ve dilimizden
geldiği kadar işin içinden
çıkmaktan başka çaremiz yok dercesine. En
azından şairin ve şiirin
hatırları var. "Hepiniz demiş o kocaman yürekli
Ulu Önder Atatürk, milletvekili, bakan, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ,
ama sanatkâr olamazsı-

Kırcaali’de şair Osman
Akın’ın “Özlem” adlı ilk
şiir kitabı tanıtıldı. Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin çatısı altındaki Recep Küpçü Edebiyat

den ve herkesten öne
koyuyor ana babasını.
Onlardır onu buralara bu
kadar bağlayan, ezgiler
yazdıran, sedasına yankı veren hep onların hatıraları. Kitabı eline alıp
da okuyanlar kesinlikle

“Sıla”, “Babam”, “Memleketim” şiirlerini okudu.
Katılımcılara şükranlarımı sunmak için susarak
saygı göstermek istediğini ifade eden şair Osman
Akın, tanıtım için özellikle Habibe Ahmedova’ya

Kulübü tarafından Kültür
Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen kitap tanıtım ve imza
etkinliğinde şairi ailesi,
kalemdaşları, Türkçe öğretmenleri, kültür kurumu
yöneticileri ve şiirsever
dostları yalnız bırakmadı.
Osman Akın, ilk kitabı için
bol bol alkış ve tebrik aldı.
Tanıtımın sunuculuğunu
yapan Ömer Lütfi Kültür
Derneği Müdürü ve aynı
zamanda Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı
Müzekki Ahmet, dernekler adına Osman Akın’ın
kitabını tebrik ederek, tüm
katılımcılara teşekkür etti.
Kitabın tanıtımını yapan
şair Habibe Ahmedova,
konuşmasının başında
kendi deyişiyle “Bu etkinliği düzenleyen, Türkleri, Türkçeyi ve Türklüğü bir arada tutan” ve
Bulgaristan’da tek Türkçe
çıkan Kırcaali Haber gazetesinin imtiyaz sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni
Müzekki Ahmet için alkış
istedi. Kitabın önsözünü de yazan Ahmedova,
kitap hakkında yazdığı
değerlendirme yazısından başka, otobiyografik
bilgiler eşliğinde kitaptan
birkaç şiiri de seslendirdi. Ahmedova, yazısında
şunları belirtti: “Vatan,
memleket, doğduğu toprak, ana baba, hasretlik,
göç ve gözyaşı, sevgi ve
sadakat vs. vs. Kitabın
sayfalarını karıştırana
kesinlikle bunlar yabancı
gelmeyecek. İşte “biz buyuz” dedirtecek okuyana.
Bu akşam kocaman bir
yüreğin sevgisini ve özlemini hissedeceğiz hep
beraber. “Babamın Anısına” diyor şair ,”Anama
Mektup” diyor, her şey-

fark edecekler bu feryat
eden aksisedaları. Daha
henüz öğrenciyken şiire
tutkun olduğu hissediliyor. Osman hissettiklerini,
yaşadıklarını, sevgilerini,
duygularını halka özgü bir
dille, doğduğu topraklara
adanan şiirsel nağmelerle
hitap etmektedir. Özlem”
ozanın ilk kitabıdır. İnce
ince dokunan, derinden
duyguları ilmek ilmek çözerek ön planda tutmanın
ustası olan “Özlem”in müellifi, atalar diyarına sadık
kalmış, sözel ifadelerine
tutkun biri oldugunu kanıtlamış 56 sayfadan oluşan, 41 adet şiir içeren
bir güldesteyi andıran kitabıyla. Redaktör Durhan
Ali, kapak resmi Kamber
Kamber, basımönü hazırlıkları İbrahim İbrahim’e
ait olan bu eserin basım
yeri Kırcaali.
Osman Akın 1950 yılında Kırcaali ili, Mestanlı Belediyesine bağlı
Sedefçe (Sahranlı) köyünde doğmuştur. İlk ve
orta okulu doğduğu köyde, liseyi ise Mestanlı
kasabasında bitirmiştir.
1967 yılında yaptığı ilk
şiir denemeleri değişik
gazetelerde basılmıştır.
Köyünde 4 yıl öğretmenlik yapan genç adam,
1978 yılında Haskovo Tıp
Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Mestanlı ilçesinin
değişik köylerinde sağlık hizmetleriyle gereken
yerini almıştır. Nitekim
o da 1989 göç faciasını
yaşayanların sürüsüne
katılanlardandır. Osman
Akın hayatının yarısını
memleketi Bulgaristan’da
geçiriyor, diğer yarısını da
göç ettiği Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sürdürüyor Ahmedova, kitaptan

nız , bol bol kitap okuyun,
tiyatro izleyin , aşık olun
ve yaşayın."Halkımızın dilinde de söylenen o tarihî
sözleri de eklemezsek yakışıksız olacak, yani “Kültür bir insanın en kıymetli
hazinesidir”. “Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan,
ülkesinin yabancısıdır”.
“İnsan için kültür, vücut
için ekmek kadar lâzımdır
“ Böylece doğrusuyla, eğrisiyle, artısıyla, eksisiyle
yaşamaktayız. Yaşamalıyız! Birbirimizin dilinden
anlamalıyız!. Baksanıza
ne güzel şu bizim Türkçemiz, ne güzel sözler
var: sevmek, sevebilmek,
her şeyi ve herkesi - şiirlerde, türkülerde, aşkta…
Bu akşam kocaman bir
yüreğin sevgisini ve özlemini hissedeceğiz hep
beraber. Osman Akın ve
onun “Özlem”ini incelemek gibi bir şey… Kültür,
şiir, resim, bir sözle Sanat
insan ruhunda yoğunlaşan duyguların estetik
kalıplar içerisinde dışa vurumudur. Kırılgan sözcüklerin el ele verip uyumlu
bir şekilde akışmasıdır.
Kimsenin diyemediğini
diyebilme, kimsenin göremediğini görebilmesi
gibi bir şeydir sanat. Yürek dağlarında patlayan
volkanların lâvıdır. Hayal
gücünün imgelerle süslenip sergilendiği ruhanî
bir danstır. Dür tülerin
gücüyle duyguların dışa
uzanan elidir. Bu nedenle
karmaşık bir yumak gibi
tezatlarla doludur. Hani
iki karşıt düşüncenin bir
arada söylenmesi gibi...
"Sanatçı çok garip ve tezatlarla dolu bir yaratıktır."
demiş Halide Edip Adıvar.
Onda aşk, sevgi, tutku,
hasret, boyun eğme, nefret, hüzün, mutluluk, isyan
hepsi iç içedir. Bilinmezliğe uzanan köprü, Tanrı'ya
yükselen basamak tır.
İmgenin kanatlarıyla özgürlüğe uçan ruh kelebeğidir. Bir insan, bir şair*
Osman Akın. Bu akşam
bizleri bir araya getirendir. Osman Akın ve onun
ilk göz ağrısı “Özlem“le
baş başayız. Onun düşünce ve sevgisiyle, gam
ve kederiyle, özlem ve
hasretiyle. Osman Akın
1950 yılında Kırcaali ili,
Mestanlı belediyesine
bağlı Sedefçe(Sahranlı)
köyünde doğmuştur. İlk
ve ortaokulu doğduğu
köyde, liseyi ise Mestanlı kasabasında bitirmiştir.
1967 yılında ilk şiir denemeleri değişik gazetelerde basılmıştır. Köyünde
4 yıl öğretmenlik yapan
genç adam, 1978 yılında Haskovo Tıp Enstitüsünden mezun olmuştur.
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Şair Osman Akın’ın “Özlem” adlı ilk şiir kitabı tanıtıldı
2. sayfadan devam

Mestanlı ilçesinin değişik
köylerinde sağlık hizmetleriyle gereken yerini almıştır. Nitekim o da 1989
göç faciasını yaşıyanların
sürüsüne katılanlardandır. Osman Akın hayatının yarısını memleketi
Bulgaristan’da geçiriyor,
diğer yarısını da göç ettiği Türkiye Cumhuriyeti
topraklarında sürdürüyor.
İnsan nerede olursa olsun
arkasında bıraktığı diyarı,
ata toprağını, sevdiklerini, gözünü açıp nefes
aldığı yerleri unutmuyor,
unutamıyor. “Babamın
anısına“ diyor şair ,“Anama mektup“ diyor. Her
şeyden ve herkesten öne
koyuyor ana babasını.
Onlardır onu buralara bu
kadar bağlayan, ezgiler
yazdıran, sedasına yankı
veren hep onların hatıraları. Kitabı eline alıp da
okuyanlar kesinlikle fark
edecekler bu feryat eden
aksisedaları. Dolayısıyla
bu birki dörtlüğü söylemeden de geçemeyeceğim;

Babam

Köylüydü benim babam
Aba poturlu fesliydi
bir başkadır benim babam
babaların babasıydı.
Sözünün eri,cesur bir
adamdı
Zorluklara boyun gererdi hep
yılmazdı, çalışkandı
Taşın suyunu çıkarırdı.
Akşamları matematik
çözerdik
çarpı terazisini ondan
öğrendim
oku oğlum oku diyordu
cehalet insanın karanlığıdır.
Gözlerimin önünde o
sevecen bakışların
bir başkaydı senin sevgin
hiç unutmuş değilim
çeyrek asır geçmiş
olsa da
babaların babası kaldın sen.
Daha henüz öğrenciyken şiire tutkun olduğu
hissediliyor .
Osman hissettiklerini,
yaşadıklarını, sevgilerini,
duygularını halka özgü bir
dille, doğduğu topraklara
adanan şiirsel nağmelerle
hitap etmekdedir.“Özlem
” ozanın ilk kitabıdır. İnce
ince dokunan, derinden
duyguları ilmek ilmek çözerek ön planda tutmanın
ustası olan “Özlem”in müellifi, atalar diyarına sadık
kalmış, sözel ifadelerine
tutkun biri olduğunu kanıtlamış, 56 sayfadan
oluşan, 41 adet şiir içeren
bir güldesteyi andıran kitabıyla. Redaktör Durhan
Ali, kapak resmi Kamber

Kamber , basım önü hazırlıkları İbrahim İbrahim’e
ait olan bu eserin basım
yeri Kırcaali. 2014 yılında

uzatırsın, kalbini verirsin
dağlara taşlara, birden
severken hüzünlenirsin.
Hüzünsüz de bir şey olur

getirmiş, Sahranlı’nın o
tozlu sokaklarında çocukluğunu, gençliğini aramış.
Taşlı yollarında yürüdüğü-

Bornova Devlet Hastanesinden Fizik Tedavi Bölümünden emekli olduktan
sonra özlemini içinde hiç
bir zaman söndürmemiş
ve yitirmemiş olduğu
memleketine daha sık ,
daha huzurlu ziyaret olasılığına kavuşuyor. Çok
sevdiği köyüne, onun
doğasına, tarihine, bugününe ve yarınına bel
bağlıyor, heyecanlanıyor
ve şiirlerine de yansıtıyor.
Ona olan aşkını ve sevgisini gözler önüne seriyor,
doğal, tertemiz ve bir o
kadar da içli nağmeleriyle. Zaten bir yol ayırımı değil midir ki aşk. Ya
varoluş, ya yok oluş. Var
olmanın hazzı şüphesiz
vazgeçilmezdir, güzel ve
mutlu anları yakalayabilmek, zamanı durdurmak,
işte bu paha biçilemez bir
varoluştur.Çünkü anlarsın
ki her şeyin anlamı büyük
ve içinde taşıyabildiğin o
eşsiz sevgi hiçbir şekilde,
hiçbir şeyle değişilmez,
değişilemez. Yüreğinin en
ince telinden vurulan bir
nota gibi tüm hücrelerine
dokunur. Güzel bir şarkıdır aşk ve dahası güzel bir
şiire sığabilir o kocaman
akışıyla. Her melodi yeni
bir keşiftir, yeni bir masal.
Hep sonunu düşünmekten midir bilmem şarkı bitince bambaşka gözlerle
bakmaktır hayata.
Sevdiğin her şeye yeniden bakmaktır şefkatle.
İnanmaktır bir süreliğine
de olsa her şeyin çok
güzel olduğuna. Ve merhaba der insan her şeye;
merhaba heyecan, merhaba coşku, merhaba şiir,
merhaba yeni yaşam,hoş
geldim ben sılama, memlekete, çocukluk ruhu
yüreğimle sendeyim vatanım diye diye. Hayatta
bildiğimiz de ya gündüzdür ya gece.
Ve mevsimlerini ardı sıra
yaşamak istercesine elini

mu dersiniz? Katiyetle olmaz, hüzün baharı getirir,
şiiri getirir, öyküyü getirir,
yeni bir sabah getirir, aydınlık getirir, özgürlüğün
var olduğuna inandırır.
Yüreklerinde ayışığı taşıyan atalarımızın ölümsüz
olduklarının bir nevi kanıtıdır. Osman Akın’ın şu
mısraları bunları yansıtıyor, kesinlikle:

nü anımsamış, geçmişini
hatırlayarak, bugününü
yaşarken , yarınlara, geleceğe umutlar aşılamış

Memleketim

Buram buram kokan
Rodoplarım
inişli çıkışlı yolların var
çam ağaçlı,meşeli dağların
berrak akışlı çılgın nehirlerin
Yaylaları çorak taşlıdır
tarlaları
bülbüllerle doludur yeşil ormanları
dünya bir yana,sen bir
yana
bir başkasın sen memleketim.
Canımın bir parçasısın
sen
her zaman bana neşe
veriyorsun
sen
hayatımın
güvenci,ilacısın
güzel memleketim benim.
Acıyı, tatlıyı sende tattım
ümitle yaşamayı sende
öğrendim
senin ufuklarında günün doğuşu
çayır çimenlerinde sabah jelesinin
göz kamaştıran renkleri bir başka
seninle güzellik boyu
kimse ölçemez
canciğer memleketim!
Rodoplar hep hoşgörülü ve mert insanlar diyarı
olarak bilinir.
Tutku, aşk, sevgi, merhamet, ıstırap, ağlayan ve
gülen gözler, konuşan ve
susan dudaklar ve bütün
bunları bize asaletle akıtan kocaman bir yürek.
Osman Akın “Özlem “inde
doğduğu diyarı böyle dile

ve bütün yaşamını uzun
metrajlı bir film gibi canlandırmış her mısrasında. Bu müthiş dokunaklı
mısralarda kalbinde ebediyete kadar taşıyacağı
ıstırabı yüklenmiş şair.
Yürüyor geçmişine bel
dayamış, eşsiz sevgisini
dağıtıyor, o hiç geri gelmeyeceğini bildiği anılarla süslenmiş mehtaplı
gecelerde.
Eğer toprakları sadece
kullanıp geçersek, onun
hiç bir kutsiyeti yoktur.
Ama onun binlerce yılda
ürettiği kültürü kayıt altına alırsak, yeniden işler,
gelecek kuşaklara sunarsak, onun yetiştirdiği
büyük insanları, şairleri,
yazarları, bilim insanlarını
çocukların, ana babaların
günlük hayatına katarsak
ve bu ülkeyi bize bahşedenlerin önünde saygıyla eğilirsek, bu topraklar
kutsal olur.
İşte o kutsiyeti yaratan

en önemli şahsiyetlerdir
yazanlar, gelecek bin
yıla kalacak olan da yine
onlardır.
Türk Dünyasının bir
parçası olarak bilinen
Balkanlar ,aynı zamanda Türkçenin yayıldığı
kadim coğrafyalardan da
biri olduğuna göre, biz de
Balkanlarda ,Rodoplar’da
Türkçenin bir kültür ve
edebiyat dili olarak geçmişteki azametli günlerinin çok gerisinde olduğu
günümüzde Bulgaristan
Türklerinin Türk Dili ve
Edebiyatı alanında ortaya koydukları faaliyetleri daha da değerli hale
gelebilmesi için birlik ve
beraberliği muhafaza
ederek korumalıyız düşüncesinde olduğumu
vurgulayarak, Osman
kardeşimize aydın yarınlar ona bitmez tükenmez
sonsuz esinler vermesini
hepinizin adına yürekten
dilerim.

Mehmet İsmail, 4 Rodop Rotary
Kulübünün Sorumlusu Oldu

Mehmet İsmail, resmen
Zone 9’dan Sorumlu Rotary Bulgaristan 2482 Bölge Guvernörü Yardımcısı
görevine başladı. 1 Temmuz 2019’da başlayan
yeni Rotary dönemi 30
Haziran 2020 tarihinde
sona erecek. Momçilgrad

başka Zone 9’da yer alan
dört Rotaru kulübün dönem başkanlığı devir teslim töreni de gerçekleşti.
Momçilgrad Rotar y
Kulübü’nün yeni başkanı
Krasimir Büyükliev görevi
Fikret Habip’ten devraldı.
Kırcaali
Rotary

(Mestanlı) kasabasından
olan Mehmet İsmail, görevi üç yıllık dönemde Zone
9’dan Sorumlu Rotary
Bulgaristan 2482 Bölge
Guvernörü Yardımcılığı
görevinde bulunan Smolyan (Paşmaklı) şehrinden
Nedyalka Rosenova’dan
devraldı. Mehmet İsmail, Kırcaali, Momçilgrad,
Zlatograd (Darıdere) ve
Smolyan’daki Rotary kulüpleri olmak üzere dört
kulübün faaliyetlerini koordine edecek.
Devir teslim töre ni, Momçilgrad Rotary
Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti.
Zone 9’dan Sorumlu Rotary Bulgaristan 2482 Bölge Guvernörü Yardımcılığı devir teslim töreninden

Kulübü’nün yeni başkanı
Hristina Todorova görevi
Valentin Gogev’den devraldı.
Zlatograd Rotary
Kulübü’nün yeni başkanı
Emil Paşov görevi Ruja
Bodurova’dan devraldı.
Smolyan Rotary
Kulübü’nün yeni başkanı
Aleksandır Kalenciev görevi Saşka İvanova’dan
devraldı.
Ev sahibi kulübün Başkanı Fikret Habip, dört
kulübün de başarılı bir
dönemi geride bıraktığını
belirtti.
Nedyalka Rosenova,
geçen dönemde kulüp
başkanlığı görevinde bulunan Rotaryenlerin beklendiği gibi görevlerini
başkalarına devretmenin

zamanı geldiğini söyledi.
Rosenova,”Yeni projeler
üzerinde istekle çalışacak
yeni başkanlar geliyor.
Başkanlık döneminin sonunda biraz hüzünlüyüm”
diye konuştu. Üç yıllık dönemde Rotary dostluğunun mahiyetinin farkına
vardığını vurgulayan
Rosenova, Mehmet
İsmail’in Rotary Zone
9’ya güç katacağına
dair umudunu ifade
etti.
Geçen dönemde kulüp başkanlığı yapan
Rotrayenler, birlikte
çalıştıkları ekiplere
teşekkür etti. Yeni
dönem başkanları
kendilerine güvenoyu
verilmesinden dolayı
şeref duyduklarını ifade ettiler.
Kırcaali Rotary Kulübü
üyeleri tarafından oybirliğiyle başkan seçilmesini
gerçekten beklemediğini
itiraf eden Hristina Todorova, “İyilik meşalesini
başkalarına devretmemi
umuyorum” diye vurguladı.
Yeni Zone 9’dan Sorumlu Rotary Bulgaristan
2482 Bölge Guvernörü
Yardımcısı Mehmet İsmail, kendisine güvenoyu verilmesinden dolayı
teşekkür ederek topluma
hizmet edeceğine ve toplum yararına projeler gerçekleştirilmesine yardımcı
olacağına dair söz verdi.
Mehmet İsmail, ”Daima
yeni fikirlere açığım” dedi.
Kırcaali Haber
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Ardino ilçesinde yeni sosyal içerme olanakları sunuluyor
Ardino (Eğridere) Belediye Meclis salonunda Evde
Bakım Hizmeti İle Ardino
İlçesinde Dezavantajlı
Grupların Sosyal İçermesi
projesinin açılış konferansı gerçekleşti. Toplantıda
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
başta olmak üzere belediye yönetimi, Ardino
Sosyal Yardımlar Müdürü
Zülfiye İbryamova, köy
muhtarları, vatandaşlar
ve dezavantajlı gruplara
ait kişiler hazır bulundu.
Proje yöneticisi Antoniya Topçieva, projenin
hedefleri ve yapılacak
temel faaliyetler hakkında bilgi verdi. Projenin
maliyeti 147 564,20 leva.
Proje, 2014-2020 dönemi
için İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Programı
BG05M9OP0 01-2.0 40

uzmanı, 1 psikolog, 1 laboratuvarcı, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 4 hasta
bakıcı tarafından hizmet
verecek 55 kişiden olacak. Evde sağlık ve bakım hizmetleri sunulacak
proje, 12 ay sürecek.
Belediye Başkanı Resmi Murat, bunun entegre
mobil sağlık ve sosyal
hizmetler sunmak için
sıradaki yeni ve yenilikçi

Tasmasız ve burunluksuz
köpek gezdirenlere ceza
Yaşlı ve Engellilere Evde
Bakım Hizmeti-Bileşen 2
Prosedürü kapsamında
Avrupa Birliği’nin (AB)
Avrupa Sosyal Fonu tarafından sağlanan hibe des-

teği ile gerçekleştiriliyor.
Projenin amacı, Ardino
ilçesinde bir mobil ekip
tarafından birkaç saatliğine evde sağlık ve bakım
hizmeti sunularak engel-

lilerin ve yaşlıların yaşam
kalitesini artırmak ve sosyal içermesi için koşullar
oluşturmaktır. Proje yararlanıcıları, 8 sağlık uzmanı,
1 hekim, 1 rehabilitasyon

rağmen soruna çözüm
bulmayı başardık. Amacımız Momçilgrad ilçesini dengeli bir şekilde
geliştirmek ve en küçük
yerleşim yerlerini bile küçümsememektir. Belediye Başkanı, buna örnek
olarak Tatul (Acıoluk) köyünde gerçekleştirilen ve

Bagryanka (Boyacılar)
köyünün bir kısmında
devam eden ek içme
suyu temini projesini
gösterdi.
Sunay Hasan,” Ülkenin iç kesimlerinde
yaşanmayan insanların yaşam koşullarıyla ilgili sorunları
çözüyoruz. Rastegele
siyasete giren bazı insanlara garip gelebilir,
ancak tatil mevsimine
rağmen Momcilgrad
ilçesinde sorunlara çözüm bulunuyor. Ekibimiz
insanların sorunlarına
karşı ciddi bir yaklaşım
gösteriyor ve bir seferde
bunu yapmamış olması
işlerin kontrolsüz bırakıldığı anlamına gelmiyor"
dedi.
Kırcaali Haber

Vryalo köyü içme suyuna kavuştu
Son yıllarda su sorunu yaşayan Momçilgrad
(Mestanlı) ilçesine bağlı
Vryalo (Taşkınlar) köyünde bulunan üç mahalle
sakinleri yeni bir sondaj
su kuyusunun açılmasıyla içme suyuna kavuştu.
Nüfusu 360 kişi olan yerleşim yerinde su yetersizliğinden dolayı rejim
uygulanıyordu. Bunun
nedeni, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle
eski kuyunun tamamen
kurumuş olmasıdır. Momçilgrad Belediyesi, susuzluk problemini çözmek
için yeni bir sondaj kuyusu açtı. Eskisinden 30
metre mesafede bulunan
sondaj kuyusunun derinliği 102 metredir. Su bir
sondaj pompası ile temin
edilmekte, debisi saatte 3

metreküp olup bir tankta
toplanıyor.
M o mç i lgr ad B ele di ye Başkanı Sunay Hasan,”21. yüzyılda bir köyün içme suyunun olmamasına izin veremezdik.
Çaba gösterdik ve Vryalo bölgesinde büyük bir
su kaynağı olmamasına

Pryaporets köyü atıksu kanalizasyon
şebekesine bağlanıyor
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman, ilçeye
bağlı Pryaporets (Bayraklar) köyünde yapımı
devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarını
yerinde inceledi.
Binaların kanalizasyon
bağlantıları yapılmakta.
Böylece evler atıksu kanalizasyon şebekesine
bağlanacak.
Beledi ye Başkanı,
“Köydeki tüm evler atıksu şebeke hattına dahil
edilecek” dedi.

proje olduğunu söyledi.
Evde sağlık ve bakım
hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar,
8-31 Temmuz 2019 döneminde Belediye Yazı
İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirler. Proje
kapsamında evde sağlık
ve bakım hizmetleri 13
Eylül’den itibaren sunulmaya başlayacak.
Güner ŞÜKRÜ

Aydın Osman, kanalizasyon sisteminin inşaatı ile köydeki yaşam
koşullarının önemli öl-

çüde iyileştirileceğini de
sözlerine ekledi.
Köy sakinleri tarafından yıllarca beklenen

bu tesisin tamamlanmasıyla fosseptik çukurların kullanımı ortadan
kalkacak.
Belediye Başkanı,
”Temel hedefimiz,
yerleşim yerlerinde
yaşam ortamını iyileştirmek ve onları
yaşanacak daha iyi
bir yer haline getirmektir” diye vurguladı.
Yerliler, gerçekleştirdiği projeler ve
üstlendiği taahhütleri yerine getirdiği için
Çernooçene belediye
yönetimine teşekkür ettiler.
İsmet İSMAİL

Meclis Genel Kurulunda yapılan tartışmaların ardından birinci tur oylamada 5 kg’ın üzerinde köpeklerin tasmasız ve burunluksuz dolaştırılmasını yasaklayan Veteriner Hekimliği Kanunu’nda değişikliklere
ilişkin kanun tasarısı onaylandı.
Kanun tasarısı, Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği
İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi Milletvekili Desislava
Atanasova tarafından sunuldu.
Oylamada 5 çekimser oya karşı 145 kabul oyu kullanıldı. Değişiklikler, ev köpeklerinin insanlara saldırdığı olayların artmasından dolayı yapılmaktadır.
Değişikliklerle 5 kg’ın üzerinde köpeklerin tasmasız
ve burunluksuz gezdirilmesi yasaklandı.
Köpeklerin hiç sebepsiz ve saldırganlıklarına bağlı
olarak tasmasız ve burunluksuz dışarı çıkarılmalarına ilişkin hükümlere ince ayar yapılması önerilmektedir. Köpeklerin sebepsiz ve tasmasız ve burunluksuz
gezdirilmesi yasağının istisnaları da düzenlenmektedir.
Yasak, kentsel alanlarda belirlenmiş ve belirtilmiş
yerlerde serbest bırakılan köpeklere, avda kullanılan
köpeklere, kurallar ve şartlar doğrultusunda eğitilen
köpeklere ve yarışmaya katılan köpeklere uygulanmayacak. Kanun tasarısı, 5 kg’ın üzerindeki köpeklerin tasmasız ve burunluksuz ve hiçbir neden yokken dolaştırılmasının 300 leva ile cezalandırılmasını
öngörüyor.
Tasmasız ve burunluksuz saldırgan köpek dolaştıranlara ise 1000 leva ceza uygulanacak. Çocuk oyun
alanlarında ve yasak işaretleri bulunan belediye tarafından belirlenen yerlerde köpek gezdirmenin cezası
500 leva olacak.

Bulgaristan’da kanser vakaları,
1980 yılına kıyasla üç kat arttı

Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi verilerine göre,
2017’de Bulgaristan’da kanser hasta sayısı, 1980’e kıyasla üç kat arttı.
39 yıl önce ülkemizde kanser vaka sayısı 113 336
iken 2017’de bu sayı 292 721’e ulaştı.
Bulgaristan'da en sık görülen kanser türü kadınlarda görülen
meme kanseridir.
2016 yılında 100
000 kadından 1
420’sinde, 2017'de
ise 100 000 kadından 1457’sinde
meme kanseri tespit edildi. En yaygın ikinci kanser
türü ise kadın üreme organlarında görülen kötü huylu
tümörlerdir. Bu tür vakalar, 100 000 kadından yaklaşık
1181’inde teşhis edildi. Yeni vakalar ise 100 000 kadından 96’sında teşhis edildi. 100 000 erkekten yaklaşık
600’ünde teşhis edilen erkek genital organlarında görülen kanser türlerine ilişkin istatistikler dikkat çekiyor.
İstatistikler, ayrıca en az görülen kanser türlerinin
kemik, eklem kıkırdağı, yumuşak doku, göz, beyin ve
merkezi sinir sistemi tümörleri olduğunu gösteriyor.
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Teofana Tekelieva’nın “Kırcaali-(1912-2018)
Yüzyıl. Eğitim ve Kültür” Kitabına Yoğun İlgi
Kırcaali’nin önde gelen
aydınlarından Teofana
Tekelieva’nın “Kırcaali - (1912-2018) Yüzyıl.
Eğitim ve Kültür2.Kitap ”
isimli kitabına yoğun katılımlı etkili bir tanıtım gerçekleştirildi. Kırcaali Devlet Tiyatrosu’nun fuayesinde düzenlenen etkinlik
yoğun ilgi gördü. Etkinliğe
bölgeden ve ülke çapından çok sayıda kültür ve
sanat alanında çalışan,
devlet kurumu temsilcisi,
gazeteci, vatandaş, yazarın dostları ve hayranları
katıldı. Resmi konuklar
arasında Kırcaali Valisi
Nikola Çanev ve Kırcaali
Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova
yer aldı.
Etkinliğin başında yazarın oğlu ve kitabın
editörü Nikolay Tekeliev,
katılan herkese teşekkür
etti. Gazeteci olan Tekeliev, “Uzun yıllardan beri
Kırcaali’de yaşamıyorum,
ama bu kitabı okuyunca
burada çok sayıda aydının var olduğuna ikna oldum” dedi.
Kitabı yayınlayan Kırcaali Rodopi Yayınevi

Müdürü İvan Bunkov,
“Böyle bir kitap, iyi anlamda biraz deli-kendini
bu işe adamış olmayan
birisinden başkası tarafından yazılamazdı” dedi.
Yazarın ve editör ekibinin
kitabın hazırlanmasında
yaşadıkları zorluklardan
bahseden Kırcaali’de çıkan Nov Jivot Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Bunkov, Tekelieva’nın kelimelerle ifade edilemeyen
büyük bir emek verdiğinin

altını çizerek, bu kitabında da başka birinin üstlenemeyeceği bir asırda
olup bitenle ilgili o kadar
çok şey anlatmayı başardığını belirtti. Yüzlerce
sayfalık metinlerde muhtemel hatalara rağmen en
önemli şeyin yazarın bir
nevi Kırcaali ilinin kültür
anatolojisi olan kitabında
yer verdiği tüm yaratıcılar
hakkında sevgiyle yazmış olduğunu ifade eden
yayıncı, kitabın Doğu Ro-

dopların maneviyatına
sahip olan herkese rehber
olması gerektiğini söyledi.
Katılımcıların kendisine
gösterdikleri ilgiden dolayı
teşekkür eden Tekelieva,
“Bu benim için büyük bir
şeref ve bana saygıdır,
fakat kendinize karşı da
saygı olduğunu düşünüyorum, çünkü bu kitapta
çoğunuz hakkında yazı
yazdım. Aynı zamanda
kültüre, şehrimizin ve
Doğu Rodopların kültürel

gelişimine karşı da saygıdır” dedi. Kırcaali’nin
tarihini anlatma fikrinin
nasıl doğduğunu anlatan
Tekelieva, 2000’li yıllardan önce şehrin aydınlarını ve yaptığı işleri anlatacağı bir kitap yazması
gerektiğini düşündüğünü
ve “Alternatif Havadis”
isimli ilk kitabının “Kırcaali-(1912-2015) Yüzyıl.
Eğitim ve Kültür.1.Kitap”
ve ““Kırcaali-(1912-2018)
Yüzyıl. Eğitim ve
Kültür.2.Kitap” isimli kitaplarının temellerini oluşturduğunu kaydetti.
Belediye Başkan Yardımcısı Tihomirova, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan A zis’in yazara
gönderdiği tebrik mesajını
okudu. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Siz, kendi çağının maneviyatına sahip
Kırcaali’nin yaratıcılarından birisiniz. Günümüze
yaptığınız kayda değer
kişisel katkınız çoktan
koşulsuz takdir edilmiştir.
Zamanın getirdiği zorluklara rağmen yazar olarak sarfettiğiniz çabaları
takdir etmekteyiz. Sağlık
sıhhat, gelecek yıllarda
mutluluk ve sevinç anları

yaşamanızı, size ve ailenize faydalı ömür dileriz.”
Vali Çanev, “Kırcaali - (1912-2018) Yüzyıl.
Eğitim ve Kültür.2.Kitap”
temel bir yaratıcı çalışma. Bu kitap sayesinde
Kırcaali’nin yaratıcıları ve
kültür ve sanat emekçileri
ve bölge unutulmayacak”
dedi.
Kırcaali Belediyesi’nin
desteği ile basılan kitap, Kırcaalili yaratcıların
veya bölge ile bağları
olan 60 yıllık dönemin
yaratıcılarının eserlerini
inceleme çalışmalarına
ciddi bir katkı vermektedir. 1912-2018 dönemini
kapsayan kitap, Bölge
Tarih Müzesi’ni, Sanat
Galerisi’ni, Kırcaali Devlet
Tiyatrosu’nu, Kültür Evi’ni,
Nikola Yonkov Vaptsarov
Bölge Kütüphanesi’ni,
halk toplum merkezlerini,
Doğu Rodoplar hakkında yazıp çizenleri, bilim
insanlarını ve şairler, yazarlar, ressamlar, müzisyenler, tiyatro sanatçıları, ses sanatçıları, sanat
yönetmenleri, gazeteciler
olmak üzere Kırcaalili yaratıcıları tanıtmaktadır.
Resmiye MÜMÜN

Doç. Dr. İbrahim Yalımov’u kaybettik Kırcaali’de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Toplumun saygıdeğer ileri gelenlerinden,
Bulgaristan Türklerinin
önemli aydınlarından
biri olan eski Sofya

gördüğü uzmanlaşma
eğitimini tamamladı.
Doç. Dr. Yalımov, 20
yıldan fazla Bulgar Bilimler Akademisi (BAN)

Yüksek İslam Enstitüsü
Rektörü Doç. Dr. İbrahim Yalımov, 19 Temmuz 2019 tarihinde,
yani bugün 85 yaşında
hayatını kaybetti.
İbrahim Yalımov, 1934
yılında Şumnu’nun Gradişte (Korudışta) köyünde dünyaya geldi.
1953’de Şumnu Türk
Lisesi’ni bitirdi. Daha
sonra 1957’de Sofya
Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi Felsefe
Tarih Fakültesi’ni bitirdi. Ayrıca iki yıl boyunca Moskova’daki Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde

Çağdaş Sosyal Teoriler
Enstitüsü’nde bilimsel
danışman olarak çalıştı.
Uzun yıllar Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde
öğretim üyeliği yaptıktan sonra aynı yüksek
okulda rektörlük görevinde de bulundu. 7.
Büyük Millet Meclisi’nde
milletvekilliği yaptı. BAN
Çağdaş Sosyal Teoriler
Enstitüsü’nde doktora
tezini başarıyla savunması sonucunda 2.derece felsefe doçenti
unvanını alarak kıdemli
bilimsel danışmanı olarak göreve atandı.

Doç. Dr. Yalımov, 20
yıldan fazla Türk sosyal
felsefe düşüncesinin tarihi ile ilgili konuları inceledi. Ayrıca Bulgaristan’daki Türk azınlığın
tarihi ve İslam felsefesi
tarihi ile ilgilendi. Bu
konularda kitaplar, düzinelerce monografi,
araştırma yazısı ve bilimsel makaleler yazdı.
Doç. Dr. Yalımov, hayatının son yıllarında
Yüksek İslam Enstitüsü
ve Sofya Yeni Bulgar
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Bulgaristan Başmüftülüğü yönetimi, Doç. Dr.
Yalımov‘un ailesi ve akrabalarına en içten başsağlığı dileklerini sunarak, Allah’tan sabırlar
ihsan eylemesini niyaz
ediyor. Allahü Teâlâ ona
rahmetiyle ve mağfiretiyle muamele eylesin
ve cennet-i alada ağırlasın!
Yalımov’un cenaze namazı, Sofya Banyabaşı
Camii’nde kılındi, naaşı
doğduğu köyüne defnedildi.
Kırcaali Haber

rarlı” dedi. Ergani, “FETÖ
sadece Türkiye'de değil,
tüm dünyada faaliyet
gösteren bir ihanet şebekesidir. Yöntemleri her

güçlenerek sürdürmesi
arzusundayız. Türk halkı
zor günlerinde yanında
duranları her zaman hatırlayacaktır. Bu badirelerin anlatılmasında şüphesiz halkımızın feraseti
ve basiretinin yanı sıra

yerde aynıdır. Dolayısıyla Türk halkına yaşattıklarını başka toplumlara
da zamanı geldiğinde
yaşatması kaçınılmaz
görünmektedir. Bulgaristan hükümeti ve Bulgar
halkının darbe girişimin
yaşandığı ilk günden itibaren Türk halkının ve
demokrasinin yanında
yer aldı. Bulgaristan'ın
Avrupa’da Türkiye'yi en
iyi anlayan ülkeler arasında yer alması memnuniyet vericidir. Bu anlayışı

Türkiye ile gönül bağı
olan tüm soydaşlarımızın
manevi desteği ve dualarının da payı büyüktür.
Zor zamanlarımızda hep
yanımızda duran Bulgaristanlı kardeşlerimize
ve soydaşlarımıza da bu
vesileyle teşekkürlerimi
sunmayı bir borç bilirim”
diye ekledi. FETÖ'nün
yurt dışı yapılanmasına
karşı her zaman dikkatli
olunması gerektiğinin altını çizen Başkonsolos,
“15 Temmuz Demokrasi

1. sayfadan devam

ve Milli Birlik Günü'nün
üçüncü yılında bütün şehitlerimizi bir kez daha
rahmetle ve minnetle,
kahraman gazilerimizi de
şükranla anıyorum” diye
ifade etti.
Ardindan Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, 15 Temmuz
şehitleri için dua
etti.
Kırcaali İli Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi Fotinovo (Çakırlı) Köyü Hristo
Smirnenski İlköğretim Okulu’nda
Türkçe Öğretmeni
Zekiye Hasan’ın
öğrencileri Canan
Nihat, Cansel
Nihat Nazlıcan
Ahmet ve Neşe
Ahmet, 15 Temmuz Destanı şiir dinletisi
sundular ve izleyicilere
duygulu anlar yaşattılar.
Program kapsamında
15 Temmuz hain darbe
girişimini anlatan bir sinevizyon gösterimi izlendi.
Programın sonunda
T.C. Filibe Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü dolayısıyla
katılımcılara şerbet ve
simit ikramı yapıldı.
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Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam
üretim tesisinde yenilenen fırın ateşlendi
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman,
"Topluluğumuzun bugüne
kadar Bulgaristan'da gerçekleştirdiği yatırımların
toplamı 600 milyon avro
seviyesine ulaştı" dedi.
Şişecam Topluluğu'nun
Bulgaristan'daki düzcam
üretim tesisinde yenilenen
fırın törenle ateşlendi.
Şişecam Topluluğu'ndan
yapılan açıklamaya göre,
Bulgaristan'ın Tırgovişte
kentindeki düzcam üretim tesisinde yenilenen
fırın düzenlenen törenle
ateşlendi.
Tören, Şişecam Topluluğunun yöneticileri ve
çalışanlarının yanı sıra
Şişecam Düzcam’ın Avrupa’daki müşterileri, mimarlar ve sektör profesyonellerinden oluşan 300’ü
aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Kırman’ın ev
sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Bulgaristan
Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Milletvekili Venka Stoyanova, Tırgovişte
Valisi Mitko Staikov ve Tırgovişte Belediye Başkanı
Dr. Darin Dimitrov katıldı.
- "Uluslararası ölçekte
bir topluluğuz"

Açıklamada görüşlerine
yer verilen Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın
bugün düzcam, cam ev
eşyası, cam ambalaj ve
cam elyafı gibi camın tüm
temel alanları ile soda ve
krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global
bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyada cam ev eşyasında en büyük üçüncü,
cam ambalaj ve düzcamda en büyük beşinci üretici konumundayız. Sentetik
soda üretiminde dünyada
yedinci sırada yer alırken,
krom kimyasallarında ise
dünya lideriyiz. 22 bin çalışanımız, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faali-

yetlerimiz ve 150’den fazla ülkeye ulaşan satışlarımızla uluslararası ölçekte
bir topluluğuz. ABD'de
gerçekleştireceğimiz yeni
doğal soda yatırımımız ile
de üretim faaliyeti gösterdiğimiz ülke sayısını 14’e
çıkarmış olacağız."
- Bulgaristan'daki yatırımlar
To p l u l u k
olarak
Bulgaristan'da ilk yatırımlarını 1997 yılında Şişecam Kimyasallar bünyesinde hayata geçirdiklerini
hatırlatan Kırman, "Özelleştirme sürecinde Bulgar soda üreticisi Sodi’ye
Belçikalı Solvay ile birlikte
ortak olan topluluğumuz,
sonraki yıllarda ortaklık

Siyasi partilerin bağışlarla finanse
edilmesine dair teklif kabul edildi
Meclis Genel Kurulunda siyasi partilerin tüzel
kişiler ve gerçek kişiler
tarafından yapılan bağış
ve yardımlarda finanse
edilmesini öngören 2019
Yılı Bulgaristan Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu’ndaki değişiklikler
yapılmasına ilişkin teklif,
ikinci tur oylamada kabul
edilerek yasalaştı. Tasarının kabul edilmesi, Siyasi
Partiler Kanunu’nda değişiklik getirdi.
Böylece 1 Temmuz’dan
itibaren siyasi parti ve
koalisyonların finanse
edilmesine yönelik devlet
tarafından sağlanan yıllık
hazine yardımının son
seçimlerde aldıkları 1 geçerli oy başına 11 levadan
1 levaya düşürülmesini
öngören tasarının kabul
edilmesinden sonra onların faaliyetinin finanse
edilmesi için ek olanaklar
sağlanmış oldu.
Siyasi partiler, devlete vadesi geçmiş borcu

olan ve/veya tercihli vergi
rejimi uygulanan tüzel kişiler ve gerçek kişiler ta-

rafından yapılan bağış ve
yardımları kabul edemeyecek. Buna ilişkin öneri, Birleşik Vatanseverler
İttifakı Eş Başkanı Valeri
Simeonov tarafından yapıldı.
Bir takvim yılı içerisinde
gerçek kişi tarafından yapılan bağış miktarının 10
000 leva ile sınırlandırılması kaldırıldı.
Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi İttifakı (BSP), partilerin tüzel
kişiler ve gerçek kişiler tarafından finanse edilmesine karşı çıktı. BSP Meclis

Grubu Başkan Yardımcısı
Krum Zarkov, yıllarca siyasi partilerin finansmanının şef faf
olduğunu ve
şimdi bu değişiklikler le
geriye adım
atıldığını
belirtti. Zarkov, Avrupa
Birliği’nin
(AB) ülkemizin yargı sistemini izleme mekanizmasınınım kaldırılması yerine
yeni bir izleme mekanizması uygulamasına yol
açacağını ifade etti.
Meclis Bütçe Komisyonu
Başkanı Menda Stoyanova, sosyalistleri sorumluluk almamak için hiçbir
teklif vermeyip sadece
başkalarının girişimlerini
eleştirmelerinden dolayı tenkit etti. Stoyanova,
sosyalistlere dönerek,
“Teklif sunulduğundan
beri siz sadece karşı görüşteyidiniz” dedi.

payını yüzde 25’e çıkararak Bulgaristan’daki
yatırımlarına devam etti.
Bulgaristan'daki greenfield, yani doğrudan yeni
yatırımlar için ise ilk adımımızı 2004 yılında attık."
ifadelerini kullandı.
Şişecam Topluluğu tarafından 2004 yılında düzcam, otomotiv camları ve
cam ev eşyası fabrikalarının temellerinin atıldığını belirten Kırman, şu
değerlendirmelerde bu-

lundu:
"Bu
yatırımla
Bulgaristan’da ‘En Büyük
Greenfield Yatırımcı’ unvanını aldık. 2005 yılında
cam ev eşyası fabrikası
üretime başladıktan sonra 2006 yılında düzcamda ilk float hattını, ardından ayna, lamine cam
ve temperli cam hatlarını
devreye alan topluluğumuz, 2010 yılında da otomotiv camları fabrikasını
faaliyete geçirdi. 2013 yılında ise enerji tasarrufu
sağlayan kaplamalı cam
üretimine başlandı. Şişecam Topluluğu olarak
Bulgaristan’da ortak olduğumuz Solvay Sodi’nin
yanı sıra Trakya Glass
Bulgaria EAD, Şişecam
Automotive Bulgaria EAD
ve Paşabahçe Bulgaria
EAD şirketleriyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz."
Şişecam Topluluğu’nun,
Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi olmasının
yanı sıra en büyük iki cam
ev eşyası üreticisinden
birisi olmasında Bulgaristan’daki operasyon ve kapasitelerinin önemli payı
bulunduğunu vurgulayan

Kırman, "Bugün topluluğumuz Bulgaristan’da
düzcam fabrikasında iki
fırınla yıllık 470 bin ton
düzcam, 7,5 milyon metrekare kaplamalı cam,
3,5 milyon metrekare
ayna, 1 milyon metrekare
lamine cam, beyaz eşya
camları fabrikasında 2,8
milyon metrekare, otomotiv camları fabrikasında
yıllık 2,2 milyon metrekare ve cam ev eşyası
fabrikasında ise iki fırınla
yıllık 100 bin ton üretim
kapasitesine sahiptir.
Düzcam, cam ev eşyası
ve otomotiv camlarındaki
üretimimizin büyük bölümünü Avrupa pazarına
ihraç etmekteyiz. Topluluğumuzun bugüne kadar
Bulgaristan’da gerçekleştirdiği yatırımların toplamı
600 milyon avro seviyesine ulaştı. 42 milyon
avroluk yatırımla soğuk
onarımını yaparak ateşlediğimiz düzcam fırını
gibi üretim tesislerimizde
modernizasyon ve kapasite artışlarına yönelik yatırımları gerçekleştirmeye
devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA

Bulgaristan vatandaşları, 168
ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor
İsviçre merkezli küresel
vatandaşlık ve danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından derlenen
pasaport endeksine göre
Bulgaristan vatandaşları
dünyada 168 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.
Bulgaristan, prestijli 19.
sırada bulunuyor. Geçtiğimiz 2018 yılına göre bir
sıra geriledik, ancak bu
mükemmel olarak kabul
edilebilir sonucunu değiştirmiyor. Bu göstergeye
göre Balkan komşularımızın çoğunun önündeyiz.
41. s ı r a d a
olan
Sırbistan'ın neredeyse
iki kat önündeyiz. Sırp
pasapor tu, dünyadaki
131 ülkeye vizesiz erişim
sağlıyor.
Bir gün Avrupa Birliği’ne
(AB) katılmayı umut eden
Karadağ ve Arnavutluk
sırasıyla 47 ve 52. sırayı alarak yaklaşık olarak
aynı sonuçlara sahip. Bu
ülkelerin vatandaşları,
122 ve 113 ülkeyi vizesiz
ziyaret edebilirler.
Arnavutluk'tan hemen
sonra Türkiye geliyor.
Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 53.
sırada bulunan Türk pa-

saportu 110 ülkeye vizesiz giriş hakkı veriyor.
Balkan ülkeleri arasında
100.sırada bulunan Kosova pasaportu, vizesiz

yor. Almanya, Finlandiya
ve Güney Kore 187 ülke
ile ikinci sırada yer aldı.
Üçüncü sırada, 186 ülke
ile Danimarka, İtalya ve

sadece 41 ülkeyi ziyaret
etme sağlıyor.
Ülkemiz yalnızca 6. sırada olan Yunanistan’ın gerisinde bulunuyor. Yunan
pasaportu sahiplerine 183
ülkeye vizesiz seyahat
hakkı tanıyor. 18. sırada
bulunan Romanya pasaportunun sahipleri ise 169
ülkeyi vizesiz ziyaret edebilirler.
Sıralamada birinciliği
Japonya ve Singapur paylaşıyor ve bu ülkelerin vatandaşları vize olmadan
189 ülkeyi ziyaret edebili-

Lüksemburg ülkeleri bulunuyor. Sonuncu sırada
bulunan Afganistan pasaportu sadece 25 ülkeye vizesiz seyahat etme
hakkı veriyor.
V a t a n d a ş l a r ı
Bulgaristan'ı turist olarak
ziyaret eden eski Sovyet
Birliği ülkeleri arasında
birinci sırada bulunan
Ukrayna, 126 ülke ile 44.
sırada yer aldı. Bir sonraki
ülke 116 ülke ile 51.sıradaki Rusya, Belarus ise 75
ülke ile 69. sırada yer aldı.
Kırcaali Haber
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ÇTSO, Bulgaristan ile ticaret köprüsü kuracak
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
(ÇTSO) Yönetim Kurulu,
Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) şehrine Dış Ticaret
Heyeti düzenleyerek resmi temaslarda bulundu.
Çanakkale'nin öne çıkan
sektörleri hakkında bilgilendirme sunumu yapılan
ziyaretlerde ticari işbirlikleri için görüşmeler yapıldı.
Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk
Semizoğlu, Başkan Yardımcıları Fahrettin Ersoy,
Murat Aydoğdu, Sayman
Üye Özgür Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri Berkin
Karaca, Deniz Tennioğlu,
Ersin Kahraman, Volkan
Temiz, Genel Sekreter
Sema Sandal ile Proje Uzmanı Gökhan Doğru'nun
hazır bulunduğu ÇTSO
Dış Ticaret heyeti, Filibe
Ticaret ve Sanayi Odası,
Filibe Türkiye Başkonsolosluğu ve Filibe'de ticaret
yapan Türk firmalarına ziyaretler gerçekleştirdi.
Filibe Dış Ticaret faaliyeti hakkında bilgi veren
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu,
"Bulgaristan'ın zengin

tarihinin önemli bir tanığı
olan Filibe aynı zamanda
2019 yılı Avrupa Kültür
Başkenti. 7 asırlık geçmişe sahip olan şehir,
Osmanlı döneminde de
Doğu Rumeli'nin merkeziydi. Bizler, geçmişten
günümüze kadar gelen
tarihi ve kültürel birliğimizden aldığımız güç ile
Filibe'de ticari işbirlikleri
için köprüler kurmak, bölgemizin öne çıkan sektörlerini tanıtmak üzere
Yönetim Kurulumuz ile

Dış Ticaret Heyeti faaliyeti düzenledik" ifadelerini kullandı.
ÇTSO heyeti ilk olarak,
Filibe Ticaret Ataşesi
Mehmet Ali Erdem ve
Uzman Deniz Yumer'in
katılımlarıyla, Filibe Ticaret ve Sanayi Odasında
Yönetim Kurulu Başkanı
Dobrina Prodanova ile
bir araya geldi. Başkan
Prodanova, Filibe ve
Bulgaristan'ın genel ticaret yapısı, işleyişi, yatırım
olanakları ve yapılabile-

cek işbirlikleri hakkında
bilgi verdi.
"Üyelerimizin dış ticaretini geliştirmek için
yurt içinde ve dışında
iş forumları ve ikili iş
görüşmeleri düzenleyeceğiz"
Başkan Semizoğlu, Filibe Ticaret ve Sanayi
Odası ziyaretinden sonra
sırasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu ve Filibe'de faaliyet
gösteren Nukon Bulgaria
LTD ve i-Techno Aktaş

Bakan Avramova: Yeni program döneminde
temel amaç, dengeli bölgesel kalkınma olacak
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Petya Avramova, Ulusal
Bulgaristan Belediyeler
Birliği’nin 2015 -2019
görev dönemine ilişkin
kapanış konferansında
yaptığı konuşmada,” Bölgesel politikada değişiklik üzerinde çalışıyoruz.
Bir sonraki programlama
dönemi için temel amaç,
dengeli bölgesel kalkınma olacaktır. Her bir ilin,
her bir bölgenin gereksinimlerini ve özelliklerini karşılayan projelere
odaklanmayı öngörüyoruz. Böylece finansman
tüm yerleşim yerlerine
ulaşacak” diye kaydetti.
Bakan, şu anda belediyeler ile imzalanan yaklaşık 1,5 milyar leva tutarındaki 455 proje sözleşmesinin Büyümedeki
Bölgeler Operasyonel
Programınca sağlanan
finansman desteği ile
yürütülmekte olduğunu
bildirdi. Avramova, bu
projelerden elde edilen
gözle görülür sonuçlara
rağmen merkez ile çevre
arasında ulusal, bölgesel
ve yerel düzeylerde hala
bir orantısızlık olduğunu
belirtti.

Avramova, Büyümedeki Bölgeler Operasyonel
Programınca sağlanan
proje finansmanı tutarının, kentsel ve bölgesel olmak üzere iki
ana unsura ayrılacağını izah etti. Tahminler,
gelecekteki programın
bütçesinin mevcut olandan daha büyük olacağı
yönündedir. Ulusal eş finansman da eklenecek
olan harcama tutarının
1,5 milyar Avro civarında olması bekleniyor.
Bakan, tutarın gösterge
niteliğinde olduğunu ve
müzakerelerin başladığı
çerçevenin bu olduğunu
söyledi.
Avramova,”Yeni yönetmelik uyarınca sürdürülebilir kentsel kalkınmayı desteklemek için, bir
sonraki programlama
dönemi için belirli bir
kaynak tahsis edilmelidir.
Bu, ulusal bütçeden de
fon eklenecek olan yaklaşık 339 milyon Avroyu
göstermektedir. Kentsel
unsurun 10 büyük il belediyesini kapsayacağı
öngörülmektedir” diye
bildirdi.
Bakan, ”Bölgesel projeler, farklı paydaşların yer

aldığı ortaklıkların katılımıyla gerçekleştirilecek.
Mevcut ortak bir soruna
bir çözüm sunabilecek
veya ilgili bölgenin gelişmesi için potansiyelin değerlendirilmesini
hedefleyebileceklerdir.
Her bir entegre proje,
gerekli yatırımlara bağlı olarak birkaç bileşen
içerecektir. Örneğin yol,
hastane, birkaç ilçelere
genel sağlık hizmetleri
sağlamak için yumuşak
önlemler vb. gibi ve bu
bileşenler belirli bir operasyonel programa yönelik olacak. Bu tür projeler
bütün bölge için önemli
olacaktır” diye belirtti.
Avramova, buna örnek
olarak Sliven (İslimye) ve
Yanbol şehirleri arasında
dört şeritli yol inşa edilmesi ve bu yol etrafında
her iki ilde ikamet eden
vatandaşların iş sahibi
olabileceği ekonomik
bölge oluşturulması fikrini gösterdi.
Avramova, bu tür projeleri uygulamak için güçlü
bölgesel yapılanmalara
ihtiyaç duyulacağını ve
bu nedenle Bölgesel
Kalkınma Yasası'nda
değişiklik yapılması ön-

görüldüğünü vurguladı.
2021 sonrası dönemde
Bölgesel Kalkınma Konseylerinin yapısında ve
teşekkülünde bir değişiklik söz konusudur. Bu
konseylerin ilgili bölge
için proje seçiminde gerçekten karar vermelerine
fırsat verilecek. Onlar
ayrıca Avrupa Birliği’nin
yapısal ve yatırım fonları
tarafından hibe desteği
verilen programların uygulanmasında işlevlere
sahip olacak.
Bakan,” Asıl zorluk, süreçteki tüm katılımcıların
ne derecede ortak çalışabilecekleri ve bölgesel
politikayı yeni yönetim
şeklini uygulayabileceklerine bağlı olacak. Proje başarısı ve insanlara
faydaları buna bağlı olacaktır” diye vurguladı.
Avramova,”Multifund
Financing yaklaşımının
uygulanmasının, en acil
yerel ve bölgesel sorunlara yönelik kapsamlı önlemlerin uygulanmasını
destekleyeceğine inanıyoruz. Bu, ülkenin tüm
bölgelerinin sürdürülebilir ve dengeli kalkınması
için bir sonraki adım olacaktır” diye yorum yaptı.

AD firmalarının ziyaret
edildiğini belirterek, "Filibe Başkonsolosluğunda Başkonsolosumuz
Hüseyin Ergani, Ticaret
Ataşemiz Mehmet Ali
Erdem ve Uzman Deniz
Yumer'in katılımlarıyla
gerçekleştirilen görüşmede Filibe ve Bulgaristan ile Çanakkale ve
Türkiye ticareti hakkında
bilgi alışverişinde bulunduk. Çanakkale'nin
öncelikli sektörleriyle ve
yapmak istediğimiz işbirliklerini masaya yatırdık. Filibe ve Bulgaristan
özelinde ilimizde gerçekleştirilebilecek dış ticaret
faaliyetleri hakkında bilgi
aldık. Kendilerine verdikleri değerli bilgiler ve Filibe ziyaretimiz boyunca
gösterdikleri desteklerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Konsolosluk
ziyaretimiz sonrasında,

Filibe'de faaliyet gösteren Nukon Bulgaria
LTD ve i Techno Aktaş
AD firmalarını ziyaret
ettik. İki firmamızın da
başarı hikayeleri göğsümüzü kabarttı, gururlandık. Firmalarımızla
Bulgaristan'da ticaret
yapmanın kolaylıklarını
ve zorluklarını görüştük.
Bundan sonraki süreçte
yakın bölgemizde yer
alan ülkelere ziyaretlerimiz devam edecek.
Hedef imiz ziyaretler
sonucunda belirlenen
sektörlerde işbirliklerini geliştirmek üzere
"İşbirliği Forumları" ve
ardından firmalarımızla "İkili İş Görüşmeleri"
düzenlemektir" diyerek
Bulgaristan'da yatırım
veya ticaret yapmak isteyen üyelerin oda ile irtibata geçerek detaylı bilgi
alabileceklerini ifade etti.

İhracatta, elektrikelektronik sektörü birinci

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) ve Bulgaristan
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Birliği’nin verilerine göre, Bulgaristan'ın yaptığı ihracat içindeki en
büyük payı elektrik-elektronik ürünleri oluşturuyor.
2018 yılı itibariyle ihraç edilen elektrik-elektronik
ürünlerinin değeri 7 milyar levaya yakın veya ülkenin gerçekleştirdiği toplam ihracat içindeki payı
yüzde 12’nin üzerine çıkıyor.
Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği’nden yapılan açıklamaya göre 2007'den geçen yılın sonuna
kadar dört kat artış göstererek ihracat performansına en önemli katkı sağlayan sektör budur. Baş-

langıçta toplam değeri 1,5 milyar levadan fazla
olan ihraç edilen elektrik-elektronik ürünlerinin
değeri geçen yılın sonunda 6,963 milyar levaya
ulaştı. Böylece 11 yıl içinde giderek mineral yakıtlar, bakır ve bakır ürünleri, giyim ürünlerini geride
bırakarak 5. sıradan 1. sıraya yükseldi.
Sektörün en büyük pazarı, toplam ihracatın
% 20’sının yapıldığı Almanya’dır. Bulgaristan,
2016'dan itibaren AB'nin en büyük ekonomik gücü
olan Almanya’ya ithal ettiğinden daha fazla elektrik-elektronik ürün ihraç ediyor. Ülkemiz geçen
yıl Almanya’ya 1,1 milyar levadan fazla değerde
sektöre ait ürünler ihraç etti. Bunların arasında
buzdolapları, elektrikli ev aletleri, araba kabloları,
elektrik panoları, panolar, paneller, konsollar ve
daha fazlası bulunmaktadır.
Uzmanların ifadesine göre sektör, elektriklielektronik ürünlerin ihracatında daha fazla ilerleme kaydetme potansiyeline sahip, ancak kalifiye
eleman bulma konusunda sorunlarla karşılaşmaktadır.
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Gurbetçiler Kapıkule'den sınırı
"sıra matik" ile rahat geçecek
Vali Konağı'nda gazetecilerle buluşan Edirne Valisi Ekrem Canalp yaklaşan
"gurbetçi" sezonuna ilişkin
yürütülen çalışmalar ile ilgili
bilgi verdi.
Canalp, Kapıkule Sınır
Kapısı'nda gurbetçilerin çilesini ve kuyrukları azaltacak
çalışmalar yapıldığını söyledi.
Bu çalışmaların devam ettiğini aktaran Canalp, "Bin 700

aracı alabilecek şekilde bir
park yaptık oraya. Gurbetçi
vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu
sıcakta dur kalk yapa yapa
saatlerdir bekliyoruz' Şikayet buydu. Bulgar tarafının
da bizim gümrüğün de belli
bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç
geçemiyor. Bu bir vakıa" diye

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
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konuştu.
"Sıra matik yöntemi"
Kuyrukta bekleyenlerin temel ihtiyaçlarını gidermekte
zorlandığının bilindiğini ifade
eden Canalp, şunları kaydet-

ti:
"Bu şekildeki sıkıntıları da
bertaraf edebilmek noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu bu alan.
Bin 700 aracı alabileceği için

kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tolere edebileceği
şekilde onun da çok olacağını hesaplamış durumdayız.
İnsanları alacağız ve uygun
koşullar altında park alanında
bekleyebilecekler. Oradaki
tesislerden faydalanıyor olabilecekler. Park alanına girdikleri zaman herkese aracın
plakasıyla bir sıra numarası
verilecek. Sıra numarasından, panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne
kadar zaman içerisinde geldiğini buradaki panolardan
görebilecekler. Dolayısıyla
da kendi sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip
işlemlerini yaptırarak yoluna
devam edecekler. Yolda çile
şeklinde geçen zamanı dinlenerek geçirecekler. Tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar."
Bir gazetecinin, "Gurbetçilerin dönüş kısmında kuyruklar
oluyordu, bu çalışma dönüş
kısmındaki kuyruğu mu azaltacak?" sorusuna Canalp,
"Evet dönüş kısmı için" yanıtını verdi.
Öte yandan Vali Canalp
dört yıl önce geçirdiği kısmi
felç nedeniyle yürüme güçlüğü çeken gazeteci Doğan
Yörükler'in toplantıya katılabilmesi için evine araç gönderdi. AA
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