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Filibe’deki Mevlevihane’de Muhteşem Sema Gösterisi
fillaha ulaşırlar ve tekrar Allah’a
itaate geri dönerler.
Bu nedenle semazenler kendilerinden geçerler, ancak bu
duruma ulaştıklarında derhal
ondan çıkarlar. Mistik dansın
anlamı kalıcı bir coşku ve tamamen bilincin kaybedilmesi
değildir.
Dördüncü selamlama, ruhsal
yolunu tamamlayan, yani dünyevi hizmetlerine, Allah’a itaate
geri dönen dervişin yükselişidir.

Bu derviş, Allah ve Peygamberine itaat eden, kitaplarına iman
eden ve yarattığı tüm canlılara
hizmet eden akıl, düşünce, aşk
ve duygu sahibi bir kuldur.
Son selamlamadan sonra
sema ayini, Kur’an-ı Kerim
okunması ile son bulur.
Bu yedi yüzyıllık geleneğin bir
diğer özelliği, insan yaratılışının
üç temel ilkesini birleştirmesidir:
akıl, aşk ve ruh.
Kırcaali Haber

TBMM heyeti, Bulgaristan
Başmüftülüğü’nü ziyaret etti

19 Kasım 2019 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisinden
(TBMM) bir heyet, Bulgaristan Başmüftülüğü’nü ziyaret etti.
Türkiye’den gelen üst düzey konuklara Başmüftlük ziyaretinde
T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy eşlik etti.
Dervişler, geçen cuma akşamı
Filibe kentinde aşkın ilahi dansı
sema gösterisi sundu.
İstanbul Tarihi Türk Müziği
Topluluğu, Filibe’de sema gösterisi sergiledi. Gösteri, 22 Kasım
2019 Cuma akşamı 18. yüzyılda inşa edilen Bulgaristan'da
Mevlana'nın izinden giden Mev-

levilerin zikir ve devran âyinleri
yaptıkları tek otantik tekke olan
Mevlevihane’de düzenlendi.
Etkinliğe ev sahipliği yapan T.
C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, ”Filibe’nin Avrupa Kültür
Başkenti olan 2019 yılını, Filibe
halkını Mevlana Rumi'nin hoşgörüsü ve ilahi aşkı ile tanıştırmadan veya buluşturmadan
uğurlayamazdık” diye kaydetti.
Dönen dervişlerin dansına
sema denir. Sema, Türk dille-

rinde üç anlamı olan bir kelime:
dönme, gökyüzü ve duygu. Üçü
de Mevlevi ayininde birleşiyor.
Dervişler, müzik eşliğinde dönerler, sembolik olarak gökyüzüne yükselirler ve kendileri
ruhsal olarak mükemmelliğe
ulaşırlar.
Başına Külâh-ı Mevlevi ve Fa-

hir de denen sikke ve üzerinde
tennure giymiş meydancı dede
hırkasını çıkarır ve ruhsal olarak
gerçeğe yönelir ve yol bulur. Ellerini açar - sağ eli sanki Allah’ı
çağırıyormuş gibi gökyüzüne
dönüktür ve onun baktığı sol eli
ise yeryüzüne dönüktür.
Sağdan sola dönmek dünyada sevgi ile yaratılan 72 milliyeti
sevgi ile kucaklamak demektir.
İnsan sevmek ve sevilmek için
doğmuştur. Mevlana, her türlü

aşkın ilahi aşka bir köprü olduğunu söyler.
Sema ritüeli beş aşamadan
oluşmaktadır. İlki, aşkı sembolize eden Peygambere övgüyle
başlar. Onun övgüsü aslında yaratıcısı Allah’ın ve kendisinden
önce gelen peygamberlerin övgüsüdür.
İkinci aşama, flüt benzeri bir
enstrüman olan ney eşliğinde
övgüdür. Sonra manevi kardeşler birbirlerini selamlar. Dördüncü aşama dört selamdan oluşur:
insan, mahlukatı yaratmasında
Allah’ın gücünü görerek Rabbini
bilir ve cehaletini anlar.
İnsan, Allah'ın gücü ve kuvveti karşısında coşkuya kapılır.
Coşkulu duygular aşka dönüşür
– bu aklı aşka kurban etmektir;
mutlak itaat, Allah’ın birliği içinde erimektir.
İnsanla Allah arasındaki sevginin bu boyutu şair Mevlana Celaleddin Rumi tarafından şöyle
ifade edilir: “Ya al götür geri kalanımı, ya da gel tamamla eksik
yanımı”.
İslam mistisizminde bu olguya
fenafillah, Budizm'de ise Nirvana denir. İlk önce Allah’a itaat
var, sonra Peygamber onun elçisi olarak yerini alıyor.
Muhammed SAV Miraca yükseldi ve sonra tekrar dünyevi
hizmetlerine ve Allah’a itaate
geri döndü ve Mevlana'nın takipçileri de sema yaparak fena-

Heyet, Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ve Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik tarafından karşılandı.
TBMM heyeti, Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva’nın daveti

üzerine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54. Genel Kuruluna katılmak için ülkemize ziyarette bulundu.
Uluslararası forumun açılışı başkentteki Sofiya Hotel Balkan Royal
Salonunda gerçekleşti.
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Eskişehir Valisi Çakacak, Bulgar Türk İşadamları Derneği’ni Kabul Etti
Vali Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen
Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ)
Başkanı Donka Koleva ve yönetim kurulu
üyeleri ile Eskişehir
Rumeli Sanayici ve
İş Adamları Derneği
(ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut’u makamında kabul etti.
Eskişehir ve Bulgaristan arasındaki karşılıklı
ticareti geliştirmek ve
işbirliğini güçlendirmek adına yapılan bu
tür ziyaretlerin önemli
olduğunu vurgulayan
Vali Çakacak, nazik
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti iletti.
Ziyaret esnasında
duygularını dile getiren Vali Çakacak,

arttıracağına dikkat
çeken Vali Çakacak,
Eskişehirli iş adamları
ile yapılacak görüşmelerin yeni iş alanlarının
gelişmesine zemin hazırlayacağını söyledi.
Daha önce de
Eskişehir’e geldiklerini
hatırlatan Bulgar-Türk
İş Adamları Derneği
Başkanı Koleva ise 1417 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası Tüyap Fuar

Eskişehir’in Türkiye’nin
en büyük Organize
Sanayi Bölgesine sahip olduğunu bildirdi.
Köklü geçmişe sahip
iki dost ülkenin günümüzde de birçok
alanda yakın işbirliği

içerisinde çalışıyor
olmasından duyduğu memnuniyeti ifade
eden Vali Çakacak,
ulusal ve uluslararası
alanda faaliyet gösteren ve sektöründe
kaliteli üretim düzeyini

yakalayan Eskişehirli
firmaların tüm dünyaya ilimizi en iyi şekilde tanıttığını kaydetti.
Karşılıklı görüşmeler
sayesinde iki ülke iş
adamları arasındaki
işbirliğinin daha da

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç
Bulgar - Türk İşadamları Derneği’ni Ağırladı
Tepebaşı Belediye
Başkanı Ahmet Ataç,
Eskişehir Rumelili İş
İnsanları Derneği’nin
(ERİAD) misafiri olarak
kentimize gelen BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı
Donka Koleva ve Yönetim Kurulu üyelerini
ağırladı.
Te p e b a ş ı B e l e d i ye Başkanı A hmet
Ataç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen
Bulgar-Türk İşadamları
Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ve
Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehir Rumeli
Sanayici ve İş Adamları
Derneği (ERİAD) Başkanı İbrahim Durgut'u
makamında ağırladı.
İki ülke arasındaki
bağlar üzerine sohbet
edilen ziyarette Başkan
Ataç, konuklarına Tepebaşı bölgesi hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan ERİAD
Başkanı İbrahim Durgut, “Misafirimiz olan
Bulgar-Türk İşadamları
Derneği Eskişehir’de
temaslarda bulunuyor.
Belediyemiz ile olan

ilişkilerin geliştirilmesi
adına da Başkanımız
Ahmet Ataç ile bir araya geldik. İleriye dönük
ne gibi projeler geliştirilebileceğini görüştük,
misafirperverliği için
kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
B U LT İ Ş B a ş k a nı Donka Koleva ise
“Eskişehir’de olduğumuz için çok heyecanlıyız. Burada çok güzel
karşılandık, kendimizi
evimizde gibi hissediyoruz. Tepebaşı çok
güzel bir kent, biz de

Başkanımızı ve çalışmalarını görmek istedik.
Çok güzel bir kentiniz
var. Umarım birlikteliklerimiz devam eder ve
birlikte iyi işler yaparız”
diye konuştu.
Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç ise
“İbrahim Durgut Başkanımızın Bulgaristan’dan
misafirleri ile birlikteyiz. Sınır komşumuz
Bulgaristan’dan dostlarımızı ağırlamak bizleri de memnun ediyor.
Eskişehir’de de çok sa-

yıda Bulgaristan göçmeni vatandaşımız var.
O açıdan iki toplumun
birbirinden ayrılması
söz konusu değil. Birlikte, kardeşçe güzel işler
yapılması amacı ile bu
temaslar gerçekleşiyor”
ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç daha
sonra konuklarına Tepebaşı Belediye Binasını gezdirerek, burada
sergilenen Uluslararası
Eskişehir Pişmiş Toprak
Sempozyumu eserlerini
tanıttı.
Kırcaali Haber

Merkezi’nde düzenlenen Eskişehir İnşaat
Fuarı’nı ziyaret etmek
için ilimize geldiklerini
bildirdi.
Ziyareti kabulden
dolayı Vali Çakacak’a
yönetim kurulu adına
teşekkür eden Başkan
Koleva, ziyaret programı kapsamında ilgili
sivil toplum kuruluşları
ve iş adamları ile bir
araya geldiklerini söyledi.

İzzet Şaban, Yunak Masa Tenisi
Kulübü’nün başarılı sporcuları
Tsvetelina ve Sidelya’ı tebrik etti

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban ve Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Varna kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı ve
18 Yaş Bulgaristan Kupası Masa Tenisi Gençlik
Olimpiyat İkinci Eleme Turnuvası’nda gösterdikleri mükemmel performans için Ardino Yunak
2005 Masa Tenisi Kulübü’nün yetenekli sporcuları Tsvetelina Georgieva, Sidelya Mutlu’yu ve

antrenörleri Beyhan Emin’i makamında kabul
ederek onların başarılarını kutladı.
Tsvetelina Georgieva, her iki yaş grubunda da
altın madalya kazandı, Sidelya Mutlu ise 15 yaş
altı kategorisinde üçüncülüğü elde ederek bronz
madalya sahibi oldu. Ardinolu genç masa tenisçileri, sıradaki harika performanslarıyla gelecek
yıl bahar aylarında gerçekleştirilecek turnuvanın
son final aşamasına katılma hakkı elde ettiler.
Müh. Şaban,” Sizinle büyük gurur duyuyoruz.
Başarınızla yalnızca Ardino ilçesinin değil, aynı
zamanda ilin de ülke çapında ününü artırdınız.
İleriye devam edin ve daima kazanan siz olun!”
diye kaydetti. Başkan Şaban, şahsı ve Belediye
Meclis Başkanı Sezgin Bayram adına Tsvetelina ve Sidelya’ya Ardino ilçesi ve Bulgaristan’da
masa tenisinin gelişimine katkıları için birer takdirname ile ödüllendirdi.
Ayrıca Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü antrenörü Beyhan Emin de takdirname ile ödüllendirildi. Antrenör, Tsvetelina ve Sidelya’nın
kulübü Bulgaristan Kupası Masa Tenisi Gençlik
Olimpiyat finallerinde onurlu bir şekilde temsil
etmeleriyle kulübün ülkede geleneksel ve lider
konumda olduğunu bir kez daha gösterdiklerini
kaydetti.

HABERLER

04 Aralık 2019

Kırcaali Haber 3

Nöbettepe dergisi edebiyatımızın
nabzını tutmaya devam ediyor
Nöbettepe, yayın sürecinin kademeli bir yolculuk
olacağının farkındalığıyla
yola koyulan ve okuyanı
da bu yolda zengin kılmayı amaçlayan bir dergi.
Ve en son 4. yaz sayısıyla okuyucuya merhaba
diyen derginin, son iki
sayıda Balkan coğrafyası
edebiyatının nabzını tutmaya devam ediyor.
Dergi, Bulgaristan Türklerinin edebiyatına odaklı
olup, bugünün Bulgaristan coğrafi sınırları içinde
yaratılan Türkçe edebiyat
ve sanat alanlarını hedefliyor. Aynı zamanda, geçmişimizi ve sanatsal varlığımızı hatırlatma mahiyeti
taşıyor. Bulgarca sayfalarda ise Bulgar edebiyatı ve
sanatında bugünün güncelini yakalayan, sanatçı,
araştırmacı ve şiir ustaları
söz sahibi olup, eserlerini
okurlarla paylaşmaktadır.
Derginin okuru, şair ve
yazar Ahmet Çiçek, dergi hakkında “Türk ve tüm
Balkan edebiyatlarını kardeşleyen, paydaşlayan”
değerinden bahsediyor.
Derginin üçüncü sayısı Ruse ve Silistre’ye
uzanıyor. Silistreli şair
Naim Bakoğlu iki şiirle
yer alıyor. Değerli Vedat
Ahmed’in Rusçuklu Dede
Galib’i tanıtan yazısının

ğinde Evdokiya Borisova
ile Balkanlar’in edebiyat
bahçelerinde yolculuğa
çıkarıyorlar. İbrahim Karahasan-Çınar ile Balkanlı olmanın ne demek
olduğuna dair bir Hemşerimiz tiyatro sanatçısı
Mesure Tahir’i ve sanatını, sevgili Aziz Nazmi
Şakir-Taş’ın kaleminden
tanıyıp, kaçınılmaz olarak
gururlanacağız.
Son günlerde derginin
etrafında tartışılan bir
konu da bazı yazıların,
eserlerin her iki dilde de

geçmişimize bir saygı duruşu olduğunu fark etmemek mümkün değil. Saşo
Serafimov ve Valentina
Dobrinçeva da kuzeyli yazarlardan. Nöbettepe’ye
ulaşan esintiler sadece
kuzeyden değil, İtalya’da
yaşayan Bulgar şair Rumen İvançev’in dizeleri bu
sayıda yerini almış bulunuyor. Her sayıda olduğu
gibi, bizden sesler olan ve
ülkemiz dışında Türkçe
yazan bir şairin, Kosovalı
İskender Muzbeg’in dizelerine yer veriyor. Ressam
ve şair Aynur Mahmudova
– Kaplan, bizler için ayrı

bir değer, bu sayıda ayrı
ve özel bir renk katıyor.
Ve gelelim sarı sıcak
ve yazın hakim olduğu,
kırlangıçların bu güzel
mevsimin sayfasını kapatmadan okuyucuya
merhaba dediği 4. ve
son sayıya. Kırlangıçlar
Turhan Rasiev’in dizelerinden uçup geliyor. Hakkındaki yazıyı ise Rüstem
Aziz- Karakurt hazırladı.
Rasiev bu dizeleri ilkyaz
için yazmış olsa da, sonbahar olarak okumak da
mümkün.
Yaz sayısının kapak resimleri ressam ve heykel-

tıraş Behçet Danacı’nın
fırçasından. Kendisiyle
söyleşiyi gerçekleştiren
ise Necla Selimova. Bu
sayıda, bir edebiyat türü
olarak söyleşinin doğallığına olan inançla yeni bir
köşeye yer verilmiştir.
Gazeteci Nahide
Deniz’le yapılan söyleşide, meslek hayatı ve
önceledikleri hakkında
bilgi edinebilirsiniz. “Bir
Usta - Bir Çırak” köşesinde Ahmet Şerif Şerefli’nin
genç şair İva Popova’ya el
verdiğini okuyacaksınız.
Hem Türkçe, hem Bulgarca öykü ve şiirler eşli-

Momçilgrad Belediyesi heyeti, "Cep Herkülü:
Naim Süleymanoğlu" filminin galasına katıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
İlknur Kazim başkanlığında bir heyet, İstanbul UNIQ Hall'de gerçekleştirilen Türk spor
tarihine damga vuran
Naim Süleymanoğlu'nun
hayatını anlatan "Cep
Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galasına katıldı. Bundan önce
Naim Süleymanoğlu’nun
hemşehrileri, dünya halterinin efsane isminin
mezarını ziyaret ederek
dua okudular.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
Belediye Meclis Başkanı Ersin Metin, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erdinç
Hayrulla, Milletvekili Erol Mehmet, HÖH
Momçilgrad İlçe Başkanı Akif Akif, Bursa merkezli Mestanlı Yöresi
Kültür ve Dayanışma

yayımlanmasının gerekli
olduğudur. Böylece, bu
düşünceyi hayata geçirmek adına Türkçe sayfalardan sonra Bulgarca
olan bölüme geçiş yazar
Mümün Tahir’in Anamın
Mevsimleri başlıklı öyküsüyle sağlanmıştır.
Nöbettepe dergisi içerik olarak, her anlamda
iki dilliliğin ayrıcalığını,
önemini ve öznel bir hal
oluşunu vurguluyor. Derginin, tamamen okurların
katkı paylarıyla hayat bulduğunu unutmayalım.

Cebel’de öğrencilere
açık ders
Cebel (Şeyhcuma) Ruska Peeva Meslek Lisesi Bulgar Kızılhaç Gençlik Kolları (BMÇK) Büyük Bir Kalbe
Sahip Olmak Zor Değil Kulübü üyesi Gamze İsmail,
öğrencilere "Antibiyotikleri Sorumlu Bir Şekilde Kullan"
konulu bir ders verdi.
Gamze İsmail, Dünya Antibiyotik Farkındalık

Haftası'nda düzenlenen derste antimikrobiyal direnç,
antibiyogram, tohumlama ve prebiyotikler ile probiyotikler arasındaki anlamlı fark hakkında bilgi verdi.
Açık ders esnasında öğrenciler, yoğurt, kefir, turşu,
elma sirkesi, fermente peynirler, mayalı ekmekler gibi
doğal probiyotiklerin suni olanlara göre daha yaygın
olduğu ve tercih edildiği sonucuna vardılar.
Derste 1928'de dünyanın en yaygın kullanılan antibiyotik olan penisilini keşfeden İskoçlu doktor ve biyolog Alexander Fleming'in buluşuna da değinildi. Dersin
sonunda renkli bir poster kullanılarak kendi kendine
antibiyotik tedavisi konusuna odaklanıldı.

Ardino ilçesinde 1 252 kişiye
yakacak yardımı verildi

Derneği Başkanı Hasan Öztürk ve derneğin
başka temsilcileri, Naim
Süleymanoğlu’nun mezarına çelenk koyup dua
ettiler.
Belediye Başkanı İlknur
Kazim, ”Filmin galası,
son derece heyecan vericiydi. Filmde seyircile-

rin çoğunu ağlatan duygusal anlar var” diye anlattı. Belediye Başkanı,
Naim Süleymanoğlu’nun
hemşehrilerinin filmin
oyuncuları ve çekim ekibi tarafından çok sıcak
şekilde karşılandıklarını
ifade etti.
İlknur Kazim, ”Mom-

çilgrad ve bölgede yapılan filmin çekimlerine
yardımcı olmamızdan
dolayı çok teşekkür aldık. Filmin sonunda da
Momçilgrad ve Kırcaali
belediyelerine özel olarak teşekkür ediliyor”
dedi.
Kırcaali Haber

Ardino (Eğridere) İlçe Sosyal Yardımlar Müdürü
Zülfiye İbramova,”2019-2020 kış sezonu için yakacak yardımı için Müdürlüğe 1 541 başvuru yapıldı.
1 252 kişi ve ailenin yaptığı başvurular onaylandı,
289 başvuru ise reddedildi” diye bildirdi. İbramova, başvuruların tamamının katı yakıt satın almak
için destek verilmesine ilişkin olduğunu belirtti.
İbramova,”Başvurusu onaylanan kişilere 465,90
leva yakacak desteği verildi. Geçen kış sezonunda
Ardino İlçe Sosyal Yardımlar Müdürlüğü’ne başvuruda bulunanların 1 117’sinin başvurusu onaylandı,
315’inin ise reddedildi” dedi. İlçe Sosyal Yardımlar
Müdürü, başvurusu onaylanan kişi sayısının yüzde
12 oranda yüksek olmasının, ilgili yönetmelikte belirtilen gelir sınırı şartının bu yıl daha elverişli olmasından kaynaklandığını kaydetti.

HABERLER

04 Aralık 2019

Kırcaali Haber 4

Kırcaali Valisi, belediye başkanlarını kahveye davet etti
Kırcaali Valisi Nikola Çanev ve ildeki yedi belediye
başkanı, yerel seçimlerden sonra bir araya gelerek, kahve içtiler. Belediye
başkanlarını kahveye davet eden Çanev’in bununla devlet ile yerel yönetim
arasındak i or t ak lığın
güçlendirilmesini ve yeni
4 yıllık görev döneminin
başında temel önceliklerin ele alınmasını istediği
anlaşıldı. Vali,”Yapıcı olan
ve bölge halkının yararına
olan her bir mantıklı hareketi, projeyi ve girişimi
desteklemeye hazırım”
diye vurguladı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
“Programlarımızı devlet
ve hükümetin desteği
olmadan yürütemeyiz,
vatandaşların beklentileri de kurumlar arasında

kanları, hızlandırılması
için ortak hareket edilmesi
ve en üst düzeyde destek
almak istedikleri Kırcaali
Çevre Yolu projesine dikkat çektiler.Ulusal önem
arz eden proje kapsamında 3 000'den fazla kişiye
ait yaklaşık 300 arazi kamulaştırılacak. Sedlovina
(Ercilli) köyü yakınlarında

Bulgaristan Hollanda’dan
mayın tarama gemisi alıyor
gerçek ve etkili diyaloglar
yönündedir. Popülizme
girmeyelim, bundan kimse yararlanamaz” diye
kaydetti. Başkan Azis,

belediye başkanları adına müzakere masasında ele alınması gereken
bölge için önem taşıyan
tüm konularda merkezi ve

yerel makamlar arasında
daha fazla pragmatizm
ve eşgüdüm sağlanması
çağrısında bulundu.
İlk olarak belediye baş-

gruptakilerin maaşları
840 leva olacak.
Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakı’ndan
Belediye Meclis Üyesi

notunu da verdiklerini
söyledi. Sezgin Bekir,
”Maaşlara gelince yasa
koyucuların, belediye
başkanlarının sorumlu-

lediye Başkanı, Milev’e
dönerek ” Seçim sona
erdi, Sayın Milev! İnsanlar notunu verdi ve
bu not sizin lehinize

Kırcaali Belediye Meclisi, Belediye Başkanı
ve köy muhtarlarının maaşlarını belirledi
2019 -2023 dönemi
Kırcaali Belediye Meclisi ikinci oturumunda
belediye başkanı ve köy
muhtarlarının alacağı
maaş tutarları belirlendi. Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis’in sunduğu öneriye
göre, yasal hükümlere
göre Kırcaali Belediye
Başkanı’nın taban aylık
maaşının tutarı bir bakanın aylık maaşından
yüksek olmaması gerekiyor. Köy muhtarlarının
maaşları ise seçildikleri
yerleşim yerlerinde daimi ikamet adresi bulunan vatandaşların sayısına göre düzenleniyor.
B öy l e c e B e l e d i ye
Başkanı’nın aylık maaşı
3000 leva olacak. Belediye başkan yardımcılarının maaş tutarları
bu miktarın yüzde 80’i
kadar, muhtar vekilleri
ise köy muhtarlarının
ortalama aylık maaş
tutarının yüzde 80’i miktarında olacak.
Köy muhtarlarının maaşları, köy nüfusunun
sayısına göre ayrılan 4
gruba göre farklılık gösterecek. Birinci grupta
muhtarların maaşları
920 leva, 1000’den fazla nüfuslu ikinci gruptakilerin- 880 leva, nüfusu 701-1000 arasında
değişen üçüncü gruptakilerin maaşları 860
leva ve nüfusu 700 kişi
altında olan dördüncü

sokak hayvanları barınağı kurulması, Bölge Katı
Atık Depolama Tesisi inşaatının tamamlanması
gibi başka konulara da
değinildi.
Vali, belediye başkanlarıyla üç ayda bir kere olmak üzere düzenli görüşmeler yapılmasını önerdi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, Hollanda Kraliyet Donanması'ndan
yaklaşık 2,4 milyon Avro tutarında iki üçlü sınıf mayın tarama gemisi alınması için masaya oturdu. MCM
devralınmasına yeşil ışık yaktı. Kaynak: Bulgaristan
Hollanda’dan mayın tarama gemisi alacak.
Bulgaristan Hükümeti konuyla ilgili olarak Bulgaristan
Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'a Hollanda ile
hükümetler arası bir anlaşma imzalama yetkisi verdi.
Kaynaklara göre gemilerin toplam fiyatı 3.5 milyon
Avro, ancak gemilerin iyileştirilmesi için 1.5 milyon
Avro daha harcama yapılması gerekiyor.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Belçika filosundan
2004 yılında aldığı üçlü sınıf bir mayın tarama gemisi işletiyor. 2009 yılında elden geçirme aşamasından
sonra eski M922 Myosotis Bulgar filosunda faaliyete
geçti ve “Tsibar” olarak yeniden adlandırıldı.
Üçlü sınıf MCM gemileri 1980'lerde Belçika, Hollanda ve Fransız donanmaları için inşa edildi. Toplam
40 gemi üretildi, bazıları kademeli olarak Pakistan'a,
Endonezya'ya, Letonya'ya ve Bulgaristan'a satıldı veya
devredildi.
Bir kısmı, Kraliyet Hollanda Donanması, 2023’teki
yaşlanan MCM gemileri filosunun yerini almaya başlayacak .
Belçika Donanması ile başlatılan MCM programına
göre , iki donanma yaklaşık on dron sistemi oluşturan
yaklaşık 100 dronla donatılacak. . Hollanda Donanması için altı gemi, diğer altı tanesi Belçika Donanması'na
teslim edilecek.

Radoslav Milev, bu öneriyi desteklemeyeceğini
söyledi. Onun ifadesine
göre, Kırcaali Belediye
Başkanı önceki 4 yıllık
dönemde görevlerini
başarıyla yerine getirmemiştir. Milev, yüksek olarak tanımladığı
meclis üyelerinin alacağı maaş tutarlarına
da karşı çıktı.
HÖH Meclis Grubu
Üyesi Sezgin Bekir,
kimin ilçeyi iyi yönetip
yönetmediğine Kırcaali
ilçesi sakinlerinin karar verdiğini belirterek,
onlar güvenoyunu yeniden Müh. Azis’e vererek aynı zamanda ona

luklarını, iş yüklerini ve
bu büyük belediye kaynağının yönetimini göz
önünde bulundurarak
bir bakanın maaşı kadar maaş alabilmesine
imkan vermesi rastgele
bir şey değil. Belediye
başkanının gerçekleri
dikkate alarak, bir bakanın maaşı kadar maaş
almayı önermemesi
onurlu bir davranıştır”
dedi.
B e l e d i ye B a ş k a nı
Müh. Hasan Azis de
Milev’in eleştirilerine
cevap verdi. Azis’in ifadesine göre, Milev hala
seçim hırsının etkisinden kurtulmamıştır. Be-

değil” dedi. Müh. Azis,
önceki dönem Belediye
Meclisinde yer alan sağ
partilerin temsilcilerinin
iki kişi olduğuna, şimdikinde ise sadece 1 kişi
olduğuna dikkat çekti. Belediye Başkanı,
”Eğer bu tür söylemlerinizden dolayı yüzde 50
azalmışsanız, gelecek
mecliste hiçbir temsilciniz olmayabilir” diye
ifade etti.
Sonuç t a öner i 27
meclis üyesinin oyuyla
kabul edildi. Oylamada
2 meclis üyesi ret oyu
kullanırken 11’i çekimser kaldı.
Kırcaali Haber

Mariya Gabriel, AHP 1. Genel
Başkan Yardımcılığına seçildi
Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi (AHP) genel kurulunda Avrupa Birliği
(AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk AHP Genel Başkanı seçildi. Yapılan oylamada İnovasyon ve Gençlikten Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel, 442 oyla 10
AHP Genel Başkanının 10 yardımcısından biri seçildi.
Başbakan Boyko Borisov, Facebook hesabı üzerinden Mariya Gabriel’i tebrik etti. Borisov şu ifadeleri
kullandı: “Mariya Gabriel’i European People’s Party‘nin
Birinci Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinden
dolayı tebrik ediyorum. Bu onun sahip olduğu deneyiminin ve imkanlarının bir başka takdiridir. Mariya son
derece sorumlu ve çalışkandır ve Avrupa'nın önemli
öncelikleri için iyi çalışacağına eminim”.
Mariya Gabriel, 2019-2024 Dönemi için İnovasyon
ve Gençlikten Sorumlu AB Komisyonu Üyesi seçildi.
Gabriel, Horizont Avrupa Programı, inovasyon, araştırma, Erasmus + Programı, eğitim ve kültür ile ilgili
AB’nin politikalarını yönlendirecek.
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Kırcaali’yi Ege Denizi’ne bağlayacak
yeni Tuna - Ege otoyolu projesi tanıtıldı
Ulaşım ve su yönetimi
alanında çalışan “Large
Infrastracker Projects”
isimli tasarım şirketinin
bir ekibi, Kırcaali Valisi Nikola Çanev’e Tuna Nehri
Köprüsü’nü Makaza Sınır Kapısı’na bağlayacak
ve aralarındaki mesafeyi
otomobille 2 saat 50 dakikaya, yük kamyonuyla
3 saat 55 dakikaya kadar
düşürecek Tuna - Ege
otoyolu projesini tanıttı.
Şirket Müdürü Müh.
Rumen Markov, “Amaç
Kuzey, Orta, Doğu Avrupa ve Bulgaristan’dan
kuzey - güney yönündeki transit trafiğini Yunanistan, Türkiye ve Orta
Doğu’ya yönlendirmek.
Doğu Akdeniz'e yeni bir
ticari kapı ve Süveyş
Kanalı'ndan Yunanistan'a
mal taşımak için yol açmaktır” diye izah etti. Otoyolun Rusçuk yakınlarındaki Tuna Köprüsü'nden
başlayıp gelecekte yapılacak Maronya limanında
bitmesi planlanıyor. Otoyolu üzerinde 38 kavşak,

ücreti sisteminin devreye sokulmasından sonra
otoyol ücretlerinden elde
edilen gelirlerle karşılanacak” diye vurguladı. Projeyi karlı ve çekici olarak
tanımlayan şirket müdürü,
ilk adım, Bulgaristan ve
Yunanistan olmak üzere
iki hükümetin de Tuna Ege otoyolunun inşaatına
ilişkin karar almasıdır. Ta-

33 tünel, 56,6 köprü ve
viyadük ve başka tesisler
bulunacak. Tuna Nehri
Sınır Kapısı’nın yeniden
yapılandırılması ve Makaza Geçidi yakınlarında
Bulgaristan ve Yunanistan tarafında iki yeni sınır
kapısı inşa edilmesi öngörülmektedir. Large Infrastracker Projects Şirketi

Müdürü, Vali’yi karayolunun Kırcaali bölgesinden
geçmesinin sağladığı
avantajlar hakkında bilgilendirdi. Çanev, projeyi,
ulaşım bağlantısı, ilin ekonomik gelişimi, karayolu
güvenliği ve çevresel etkiler açısından son derece hedefe uygun olarak
değerlendirdi.

Tuna - Ege otoyolunun
inşaatında kamu özel
ortaklığı modeli uygulanacak. Model, bütçeden
harcama yapmadan otoyolun inşaatı karşılığında
işletme hakkı verilmesinden ibarettir. Müh. Markov, ”İmtiyaz sahibinin
yapacağı yatırımların
maliyeti, E-TOLL otoyol

sı” başlığını vermeye ve
Bulgaristan'dan son zorunlu göçün 30. yıldönümüne ithaf etmeye karar
verdiğini paylaştı.
Özel olarak serginin açılışı için Filibe’ye gelen ko-

deleri kullandı: “Plovdiv'in
kültürel takvimine bakarsanız, modern Türk
kültürünün önemli isimlerinin ve aynı zamanda
sema ritüeli veya ebru
gibi geleneksel sanatla-

etmektedir”.
“Gül'den Fazlası” temalı
kişisel sergi, belirli bir aile
hikayesinden başlayarak,
Balkanlar'daki diğer pek
çok kişinin hikayesini kastetmektedir ve zaman zaman sadece
bireysel temas noktalarında durm a k t a d ı r.
“Gül'den
Fa z l a s ı ”,
göç eden
B a l k a n
Türklerinin
duygusal
bağlantılarının gülüdür.
N i ne ler i n
anlattığı
h i k a y e l e r,
babaların
önceki hayatlarına
özlemleriyle yoğrulmuş
çocukluk masallarına
odaklanan sergi, göç meseleleriyle ilgili masal sahnelerini ve Balkanlarda
kimliğe ilişkin soruları da
sergilemektedir. Dünyada Bulgar gülü ile bilinen
Bulgaristan, Arzu Parten
için “güllerden çok daha
fazlası” anlamına geliyor.
Sergi, 22 Kasım-4 Aralık
2019 tarihleri arasında ziyarete açıktır.
Kırcaali Haber

Dr. Arzu Parten, kişisel heykel sergisini Bulgaristan'dan
son zorunlu göçün 30. yıldönümüne ithaf ediyor
Dünyaca tanınmış Türk
f lüt sanatçısı Şef ika
Kutluer’in 2019 Avrupa
Kültür Başkenti Filibe'deki tarihi Çifte Hamam'da
Edirne Trakya Üniversitesi
Topluluğu eşliğinde sunduğu muhteşem konserin
ardından 22 Kasım’da
Küçük Bazilika’da Türk
heykeltıraş ve üniversite
hocası Dr. Arzu Parten’in
“Gül'den Fazlası” temalı
kişisel sergisinin açılışı
yapıldı.
Serginin açılışına özel
konuk olarak katılan T. C.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, kısa bir konuşma yaparak ressamı
ve katılımcıları selamladı.
Arzu Parten, Haskovo
(Hasköy) şehrinden göçmen bir ailenin çocuğu
olduğunu ve ninesinin ve
başka yakınlarının anlattıkları hikayeler ve anılarla büyüdüğünü paylaştı.
Ressam, Isparta gülünün
kız kardeşi olarak kabul
ettiği Kazanlık gülünün
şöhretini küçük yaşlardan
beri bildiğini vurgulayarak
böylece bazı eserlerin
hem Balkanlarda hem de
bütünüyle gurbet temasıyla açıkça örtüşen sergisinin başlığını ve temasını
özetledi. Dr. Parten, aile
hikayesinden yola çıkarak
sergisine “Gül'den Fazla-

nuklar arasında çevirmen
ve Türkçe ve Bulgarca
yayınlanan Nöbettepe
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Filibe merkezli
Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü Başkanı Kadriye Cesur ve Prof. Dr. Evdokiya
Borisova yer aldılar.
Kadriye Cesur, geçen yıl
Filibe’deki Bulgar ve Türk
sanatçılar arasında yürütülen başarılı diyalogdan
duyduğu memnuniyetini
dile getirdi. Cesur, şu ifa-

rın da yer aldığını kolayca
fark edeceksiniz. Hikmet
Çetinkaya, Şefika Kutluer, Ahmed Hamdi Zafer,
Gökhan Aybulus ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun Filibe’de
sahne alması doğrudan
Filibe Başkonsolosluğu
Kültür Bölümü’nün ciddi
çalışmalarının sonucudur.
Hepimiz biliriz ki, Başkonsolos Hüseyin Ergani
bir sanatseverdir ve tüm
kültürel etkinlikleri teşvik

sarım şirketi, bunun 2020
ilkbaharında gerçekleşmesini ve 2021 yılının sonuna kadar inşaat ruhsatı
verilmesini bekliyor. Projeye göre otoyolu inşaatı
3 yıl içinde tamamlanacak
ve 2025 yılının başında
hizmete açılacak, imtiyaz
süresi 2067 yılında sona
erecek.
Kırcaali Haber

Tavşanlı Belediyesi’nden
bir heyet Kirkovo ilçesinde
çalışma ziyaretinde bulundu

Türkiye’nin Kütahya iline bağlı Tavşanlı ilçesinin
kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında bir heyet,
Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinde çalışma ziyaretinde
bulundu. Ziyaret, AB tarafından desteklenen “Yeni
Fırsatlar Sağlama” isimli proje kapsamında gerçekleştirildi. Kirkovo ilçe merkezindeki Nikola Y. Vaptsarov Halk Kültür Evi ve Tavşanlı Kaymakamlığı
projenin ortaklarıdır.
Türkiye’den gelen heyette AK Partiden Tavşanlı
Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Tavşanlı Ticaret

ve Sanayi Odası Başkanı Davos Efe yer aldı.
Konuklar, çalışma ziyareti kapsamında Kirkovo
ilçesinde mimari eserleri ziyaret etti. Türk heyeti,
“Kirkovo”, “Viking-T”, Teklas Bulgaristan” isimli şirketlere ait ticari işletmeleri ziyaret ederek, yerinde
iş akış süreci hakkında bilgi aldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, iki belediyenin farklı alanlarda işbirliğini sürdürme niyetinde
olduklarını söyledi.
“Yeni Fırsatlar Sağlama” projesi, yerel makamlar
ile sivil toplum kuruluşları arasındaki sosyal politika
konularında diyalog ve etkileşimi güçlendirmeyi ve
Türk ve Bulgar yerel makamlar arasındaki ilişkileri
güçlendirmeyi, işbirliğini arttırmayı ve sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ulaşmayı hedefliyor.
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Devletten yurt dışındaki vatandaşlara Bulgaristan’da
çalışmaları için ayda 1 200 leva destek
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zornitsa Rusinova,
Borovets’de düzenlenen
bir seminerde yaptığı konuşmada, bakanlığın EURES Programı için toplam
10 milyon leva kaynak ayıracağını bildirdi. Bununla
yurt dışında yaşayan ve
çalışan Bulgaristan vatandaşlarının ülkeye geri
dönmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Hizmet paketleri, kira
bedelinin, çocukların kreş
ve anaokuluna gönderinceye kadar çocuk bakıcısı
hizmetinin karşılanmasının yanı sıra düşük ücretli
alanlarda çalışmak için
mali teşvikler içermektedir. Devlet bu ailelere bir
yıl boyunca sosyal hizmet
paketinin maliyetinin karşılanması üzere ayda 1
200 leva destek verecek.
Vatandaşların burada
çalışacağı işi, kendilerinin veya bakanlığın bir
programı aracılığıyla bulması fark etmeyecektir.
Sadece gösterecekleri iş

bir aile üyesinin tam olarak kendini gerçekleştirmesini engellemektedir.
İş yerindeki anaokulları
için işverenler, 50 ile 150
000 leva arasında değişen miktarda proje finansmanı için başvuruda
bulunacaklar. Çocuk bakıcılarının istihdam büroları
aracılığıyla işe alınması
zorunluluğu var. Bir işverenin bir fon oluşturmasına, bir oda oluşturmasına
ve çalışanlarının çocuklarına bakılacak bir köşe
oluşturmasına yardımcı

sözleşmesinin yanı sıra
yurt dışından döndüklerini kanıtlamaları ve 54 yaşından büyük olmamaları
gerekiyor.
G e nç a i l e l e r, O c ak
2020’den itibaren bu hizmet paketinden faydalanabilecek ve konuyla ilgili
ilk toplantı 27 Şubat’ta Viyana kentinde yapılacak.

Program toplam yaklaşık
350 aileyi kapsayacak.
Rusinova,”İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Programı için sağlanan
bütçenin 15 milyon levalık miktarı, 2020 yılının
başından beri çocuk köşeleri oluşturmaya yönelik harcanacak. Bu, devlet
tarafından sağlanan kay-

naklarla çalışan ailelere
ek bir sosyal kazanımdır”
dedi. Hizmet tüm gün değil, 4 saate kadar saatlik
olacaktır.
Bakan Yardımcısı,” Küçük çocuklu ailelere yönelik yeni program, kreş
ve anaokulların yeterli
olmadığı büyük şehirler
için öngörülmüştür. Bu,

Bakan Vılçev: Ülkemizdeki
öğretmenlerin % 45'i emekli oluyor
Eğitim ve Bilim Bakanı
Krasimir Vılçev, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na
(BNR) verdiği röportajda,
”Bir ülkede yeterli öğretmen olmalı. Normal yaş
yapısına göre öğretmenlerin % 25'i emekli olması
gerekiyor, bizde ise bu
oran % 45'tir. Eğitim sistemine iyi öğretmenler
sağlamamız gerekiyor”
diye kaydetti.
Bakan, 2020'den itibaren pedagoji eğitimine
katılan en iyi performans
gösteren ö ğrenc ilere
üçüncü bursların verileceğini bildirdi.
Vılçev’in açıkladığı verilere göre, önceki yıllarda bilgi teknolojileri ve
İngilizce branşlarında
öğretmen açığı olmuştur.
Önümüzdeki yıllarda ise
matematik, fizik ve kimya
branşlarında öğretmen
açığı olması bekleniyor.
Bakan, okul eğitimi ve
yükseköğretimde ücret
dengesizliğinin nedeninin her iki sistemin de düzenleme modelinden ve
sorumluluk düzeyinden
kaynaklandığını açıkladı.
Okul eğitim sisteminde,
ücretlendirme merkezi
olarak düzenlenirken,
yükseköğretimde tamamen özerk olarak düzen-

lenir” diye izah etti. Onun
ifadesine göre, üniversitelerde görevli öğretmenlerin maaşları 1900 levadan
fazladır, ancak en düşük
ve en yüksek maaşlar

arasındaki fark oranı ortalama yüzde 150’dir. Okul
eğitiminde ise bu oran
yüzde 40 oranındadır.
Vılçev, tüm bütçe programlarından en yüksek
toplumsal getirisi olanının
okul öncesi eğitime yönelik olanının olduğunu belirtti. Onun ifadesine göre,
4 yaşındaki çocuklar için
anaokulu eğitimin zorunlu
olması çok pahalıya mal
olmayacak.
Bakan, ”Bu eğitimin büyük bir kısmını finanse

ediyoruz – bunun için 14
milyon leva ayırdık, ancak
çocukların kapsamının %
78'den % 90'a genişletilmesi yıllık 25-30 milyon
levaya mal olacak” dedi.

Anaokulu katkı paylarından muaf tutulacak
çocuklarla ilgili olarak
Bakan, fonların ne kadar
olacağına dair henüz bir
karar alınmadığını, ancak
kaynakların devlet bütçesinden ve Avrupa Sosyal
Fonu tarafından verilecek hibe destekleriyle tamamlanacağını söyledi.
Bakan, Roman çocuklarının eğitime entegrasyonuna yönelik bir program
kapsamında son üç yılda
yaklaşık 40 bin çocuğun

okula kayıt olduğunu belirtti. Onun ifadesine göre,
asıl sorun kültüreldir - bu
sorun, eğitime yönelik tutumdan kaynaklanıyor.
Bakan, ”Mekanizmanın
uygulanmasına yönelik ak tif
çalışmalara
devam etmeliyiz. Onların her gün
okula gitmelerini sağ lamak daha
ö n e m l i d i r,
çünkü kayıt
bir kereye
mahsus ve
kolay bir işlemdir. Ayrıca öğrenme
motivasyonuyla ilgili bir
sorunumuz var, ancak bu
tüm çocuklar için geçerli”
diye ifade etti.
Onun ifadesine göre,
eğitim sistemine dahil
olanlar arasında ilk defa
ebeveynlerinin eğitimi düşük olan ailelerin çocukları daha fazladır.
Bakan, ”Her bir öğretmenin daha fazla çaba
göstermesiyle çocukları
eğitim sistemine dahil
etmek zorundayız” diye
sözlerini tamamladı.

olacağız” diye sözlerine
ekledi.
Fonların ister özel işletme ister kamu işletmesi
olsun fark etmeksizin yaklaşık 200 şirkete ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık
2000 kişi çocuk bakıcısı
olarak iş bulacak. Devlet, çocuk bakıcılarının
ücretlerini ödeyecek, yaş
sınırı olmayacak. İş yerleri birbirine yakın mesafedeyse, birkaç işletme bir
araya gelip birlikte kullanmak için bir oda kiralayabilecek.

Büyükçekmece Belediyesi, Gorna
Oryahovitsa Belediyesi ile işbirliği
protokolü imzaladılar

Büyükçekmece Belediyesi, Bulgaristan’daki kardeş
şehri Gorna Oryahovitsa Belediyesi ile kültür, sanat,
eğitimin yanı sıra sanayii ve ticari alanlarda da ilişkilerini geliştiriyor.
Gorna Oryahovitsa Belediye Başkanı Dobromir
Dobrev’in davetlisi olarak gittiği Bulgaristan’da işbirliği
protokolü imzalayan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, yeni dönemde kardeş şehir ilişkisinin her alanda geliştirileceğini açıkladı.
“Ticari ve sanayi alanlarda daha sıkı bir işbirliği
olacak”
Gorna Oryahovitsa Belediyesi’nde gerçekleştirilen

toplantının her iki belediye adına son derece verimli
geçtiğini kaydeden Başkan Akgün,“Kardeş şehrimiz
Gorna Oryahovitsa’nın yeniden seçilen belediye başkanı Dobromir Dobrev’in daveti üzerine Bulgaristan’a
geldik. Öncelikle seçimden yeni çıkan belediye başkanı arkadaşımızı kutladık. Başkan Dobrev ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla güzel bir
toplantı gerçekleştirdik ve işbirliği protokolü imzaladık.
Bu protokol ile ticari ve sanayi alanda işbirliği yapılacak. Bölgemizdeki iş adamları, Gorna Oryahovitsa’da
boş duran fabrikalardan istifade edebilecekler veya
yeni yapılacak olan sanayi alanlarıyla ilgili iş adamlarımızla görüşeceğiz. Bu yolla ticari ve sanayi alanlarda
daha sıkı bir işbirliğimiz olacak” ifadesini kullandı.
STK’lar ve okullar da kardeş olacak!
Yeni dönemde sivil toplum kuruluşları ve okullarında
kardeşlik ilişkisi kuracaklarını kaydeden Başkan Akgün
açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Başta Lions ve Rotary kulüpleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın
da karşılıklı kardeşlik ilişkilerini dile getirdik. Özellikle
bu hususun altını çizen Başkan Dobromir Dobrev, sivil
toplum kuruluşlarının kuracağı karşılıklı işbirliğini de
çok önemsediğini belirtti ve kardeş kulüp olabileceklerini ifade etti. Bizde aynı düşüncedeyiz. İlave olarak
okullarında kardeş okul olabilmesi konusunda hem
fikir olduk. Kardeşlik ilişkileri içerisinde sosyal, kültürel, ticari ve sanayi alanlarındaki faaliyetlerin birlikte
yürütülmesini kararlaştırdık. Bu doğrultuda kardeşlik
ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.”
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Ulusal Kanserle Mücadele Enstitüsü
açılması için imza kampanyası
Sofya’da düzenlenen
basın toplantısında konuşan Çevresel Değişimler Sonucu Edinilmiş
Bağışıklık Eksikliklerinin
Kontrolü Vakfı Kanser
İmmünoprofilaksisi ve
İmmünoterapisi Programı Danışma Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Vladi
Manev, “Ulusal veya Balkan İmmunoterapi, Kanser İmmünoprofilaksisi
ve Kemoterapi Sonrası
Kanser Hastalarının İyileştirilmesi Enstitüsü'nün
açılması için bir imza
kampanyası başlatıldı”
diye bildirdi.
Dr. Manev, girişimin 5
Kasım'da başlatıldığını
ve o günden bu yana
günde 50-60 imza toplanarak çok iyi devam
ettiğini söyledi.
Onun ifadesine göre
basın toplantısının amacı, imza kampanyasının
kamuoyunda duyurul-

ması ve yeterli destek
toplanarak, gerekli bütçe
kaynaklarının sağlanması için meclise sunmaktır.
Dr. Manev, proje hayata
geçirilirse, Bulgaristan'ın
onkoloji alanında sağlık

turizminin gelişmesi için
Balkanlar ve Avrupa'da
öncü bir destinasyon haline gelebileceğini vurguladı. Dr. Manev, şimdiye
kadar girişimin ülkenin
önde gelen kanser dok-

torları ve Ulusal Sosyal
Sorumluluk Derneği tarafından desteklendiğine dikkat çekti. ”Küçük
bir Bulgaristan için böyle
bir enstitünün hizmete
açılması bir mucize olur,

Mustafa, ”Enerji bağımsızlığı sağlama çabaları
desteklenmeli ve ülke artık tek bir enerji sağlayıcısına bağlı kalmamalıdır.
Amaç, sıvılaştırılmış doğal gazın Bulgaristan'da
bir gerçeklik haline gelmesini sağlamak olacak,

ret edeceği anlaşıldı.
İkinci hedef - 3 yıl sonra Bulgaristan’ın yeni bir
entegrasyon sürecine
başlaması - Euro Bölgesi
ile entegrasyon söz konusudur. Mustafa’nın ifadesine göre, ülkenin hem
bölgesel hem de küresel

haline gelebilir” diye sözlerine ekledi.
Mustafa, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün
( Transparency
Internatıonal-TI) yolsuzluk araştırmasına göre,
şu anda Bulgaristan'ın 77.
sırada olduğunu ve bu tür

rekabetin artması fiyatları
düşürecek” dedi.
A BD Büyükelç isi,
ABD'nin nükleer enerji
sektörünü geliştirmek için
Bulgaristan'a bir uzman
teknik ekip göndereceğini açıkladı. Ekibin Belene
ve Kozloduy’daki nükleer
elektrik santrallerini ziya-

kurumların hayati önem
taşıyan bir üyesi olması
için önemli bir potansiyel
var.
Üçüncü hedef- yolsuzlukla mücadelede ciddi
adımlar atılması. ABD
Büyükelçisi, ”3 yıl sonra
ülke ABD yatırımcıları
için en cazip iş merkezi

sıralamalarda konumunu
ciddi şekilde iyileştirmek
için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.
ABD Büyükelçiliği’nin
çalışmaları üç öncelik
üzerinden düzenlenecek: bağlantı, işbirliği ve
yolsuzluk.
Mustafa,”Birinci hedefe

ama imkansız değildir.
Bilimde büyük milletler
yok” diye vurguladı.
Onun ifadesine göre
son yıllarda ülkemizde
kanser hastalığı oranı
2,5-3 kat arttı; her yıl
yaklaşık 19 000 insan
kanser nedeniyle hayatını kaybetmekte ve
kanser hastası sayısı
38 000 artmaktadır. Bu
nedenle Dr. Manev, devletin neden kanseri en
ciddi sosyal hastalık olarak tanımayı reddettiğini
ve neden bu hastalığın
immünoterapisini ve immünoprofilaksisini ulusal
öncelikli bir stratejik alan
olarak kabul etmek istemediğini soruyor.
Dr. Manev, özel girişimlerle kansere karşı
başarılı bir mücadele
yürütülemeyeceğini ve
devlet düzeyinde mücadele edilmesi gerektiğini

düşünüyor. Onun ifadesine göre, sorun şimdi
bilimsel olmaktan çok
politik ve normatiftir.
Dr. Manev, ”Kansere
karşı mücadele ancak
bir hükümet politikası
olduğunda başarılı olabilir. Onkoloji alanında
tıp biliminin gelişmesi
için gerekli yasal koşullar ancak bu şekilde yaratılacaktır” dedi.
Kemoterapi Sonrası Kanser Hastalarının
İyileştirilmesi Enstitüsü
açılırsa, bu kuruluş her
yıl yaklaşık 50 000 Bulgaristan vatandaşına yaşama şansı verecek. Dr.
Manev, projenin başarılı
bir şekilde uygulanması,
onkoloji gibi bu yenilikçi
tıp alanında ekonomik
niş oluşturma fırsatı olduğunu vurguladı.
Kırcaali Haber

yönelik ekonomik, kişilerarası, kültürel ve askeri
bağları güvence altına
almak için tüm alanlarda Bulgaristan ile Batı
arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok çalışacağım. Büyükelçilik görevine başladığımdan beri
geçen bir ay içerisinde
iki liderimiz arasında bir
görüşme ayarlayabildim.
Kadınlara, gençlere ve
azınlık topluluklarına dikkat etmeliyiz. Bu öncelik
aynı zamanda saygı kavramı için de geçerlidir kültürlerimize ve halklarımıza saygı göstermeliyiz”
diye konuştu.
NATO konusuna da değinen ABD Büyükelçisi,
”Bulgaristan, ciddi bir
NATO üyesi - F16 uçak
seçimi iki ülkemizi daha
da yaklaştıracak, ancak
bu sadece başlangıç.
Bulgaristan entegrasyona
devam ediyor, hükümetin
savunma hedefleri için
ülkenin GSYİH'nın en az
% 2'si kadar kaynak sağlamaya devam etmesi gerekiyor” dedi.
İkinci öncelik işbirliği
konusunda Mustafa, Batı
Balkan ülkelerinin AB'ye
entegrasyonu, sınır kontrolü ve göçün önemli olduğu için bölgedeki ve

diğer ülkelerdeki bütün
ABD büyükelçilerle bir
araya geldiğini belirtti.
Büyükelçi, ülkemizin
şiddet içeren aşırılıkçılarla mücadele konusunda bölgesel bir foruma
ev sahipliği yapacağını
söyledi.
Mustafa, “Enerji güvenliği önemlidir, çünkü Bulgaristan kaynaklarının
daha fazlasını Rusya'dan
ithal etmektedir. ABD Büyükelçiliği ve ben, Yunanistan ile doğal gaz ara
bağlantı hattının inşaatı
ve Yunanistan’ın Dedeağaç şehri yakınlarında
LNG terminali kurma projesine katılarak enerji arz
kaynaklarını çeşitlendirmesine yardımcı olacağız” dedi.
Büyükelçi Mustafa’nın
üçüncü önceliği yolsuzlukla mücadele olacak.
Büyükelçi, ”Güçlü bir
demokrasinin anahtarı
olan, hukukun üstünlüğünün ve basın özgürlüğünün korunmasını gerektiren hukukun üstünlüğünü oluşturmak için
sivil toplum ve hükümet
ile birlikte çalışacağım.
Ancak o zaman ekonomi
tam potansiyeline ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni Bulgaristan Büyükelçisi
Hero Mustafa, önceliklerini tanıttı
ABD’nin yeni Bulgaristan Büyükelçisi Hero
Mustafa, Bulgaristan’da
görev süresi boyunca
gerçekleştireceği önceliklerini açıkladığı ilk basın
toplantısını yaptı.
İlk önce sıcak karşılama
için teşekkür eden Mustafa, ardından, Başbakan
Boyko Borisov ile ABD
Başkanı Donald Trump
arasındaki görüşmeye
işaret ederek, giderek
daha da yoğunlaştığını
söylediği ikili ilişkilere
değindi.
ABD Büyükelçisi, ”Bunun, F-16 savaş uçaklarının alımıyla pek ilgili
olmayacak olumlu ve
verimli bir görüşme olacağına inanıyorum. İki
liderin bir araya gelmesi,
birbirlerini tanımayı ve
bir sonraki ilişki seviyesine geçmeyi amaçlıyor.
Güvenlik alanında yakın
işbirliği hakkında konuşacaklar, hukukun üstünlüğünü destekleyecekler ve
enerji arzı güvenliğini ele
alacaklar” diye izah etti.
Yeni Büyükelçi önümüzdeki 3 yıl için hedeflerini ana hatlarıyla şöyle
özetledi: İlk önce gerçek
bir enerji merkezi olacak
şekilde Bulgaristan'ı inşa
etmek.
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Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Komitesi Heyetinin Sofya Ziyareti
“Bulgaristan’da Türk İş Dünyası Başarı Örnekleri” adlı
panelde ise; uzun yıllardır
Bulgaristan’a yatırım yapıp
istihdam sağlayan değerli iş
insanları Sn. Fikret İnce, Sn.
Şahap Aktaş ve Sn. Osman
Ak değerli deneyim ve başarılı şirket tarihçelerini salonda
bulunan katılımcılar ile paylaştılar.
Etkinliğe ayrıca, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54.
Genel Kurulu için Sofya’da
bulunan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk
İş Konseyi (DTİK) Balkanlar
Komitesi, 18-19 Kasım 2019
tarihlerinde Sofya’da bir grup
ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi.
Bu büyük Sofya Buluşması
kapsamında; DTİK ve DEİK
heyetlerinin Bulgaristan
Ekonomi Bakanı Sn. Emil
Karanikolov’u ziyareti ile
başlayan program; sırasıyla, Bulgaristan KOBİ Ajansı,
Bulgaristan Ticaret ve Sanayi
Odası ve Bulgar-Türk Ticaret
ve Sanayi Odası (BULTİŞAD)
ziyaretleri ile devam etti.
Bu işbirliği temaslarının yanısıra, 19 Kasım’da Ramada
City Centre – Sofya Oteli’nde
DEİK tarafından bir de “Bul-

garistan Yatırım Ortamı Toplantısı” düzenlendi. 150’nin
üzerinde seçkin yatırımcı ve
iş insanın katıldığı bu toplantıda Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov,
T.C. Sofya Büyükelçisi Sn.
Dr. Hasan Ulusoy ile DEİK
Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Sn. Osman Ak
da konuşma yapan toplantı
katılımcıları arasında yer aldı.
DEİK Toplantısı’nın ardından, açılış konuşmasını DTİK
Balkanlar Bölge Başkanı Sn.
Ömer Süsli ve Sn. Dr. Hasan
Ulusoy’un yaptığı DTİK Sofya
Buluşması etkinliğine ise yine
Balkanlardan, Türkiye’den ve
Avrupa’dan 150’nin üzerinde iş insanı katılım sağladı.
Bulgaristan’da yerleşik ABD,

Fransa, Belçika gibi diğer
ülke iş adamlarının oluşturduğu Ticaret Odaları’nın da
katılım sağladığı etkinlik bu
anlamda bir ilk teşkil etti.
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Sn. Ömer
Süsli’nin moderatörlüğünü
yaptığı “Bulgaristanda İş
Yapma” temalı ilk oturumda,
Ticaret Müşaviri Sn. Okan
Pakbeşe, BULTİŞAD Başkan
Yardımcısı Sn. Ömer Eren ve
Bulgaristan Yatırım Ajansı
Başkanı Sn. Stamen Yanev
bilgilendirici sunumlarıyla
toplantıya renk kattı.
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı ve
BULTİŞAD Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Edis Emre’nin
moderatörlüğünü yaptığı

Giresun Milletvekili Sayın
Cemal Öztürk, beraberinde
Delegasyon üyesi Sağlık eski
Bakanlarımızdan Milletvekili
Sayın Ahmet Demircan’ın da
katılarak, konukları selamlaması büyük ilgi gördü.
Bulgaristan’da ilk kez düzenlenen ve iki günlük yoğun
temaslarla geçen bu DTİK etkinliği ve DEİK Toplantısı’nda,
iki ülkenin yatırım, ekonomi
ve ticaret ilişkilerinin ele alınarak, ileriye dönük işbirliği
imkanlarının böyle bir ortamda görüşülmesi büyük bir takdir ve ilgiyle karşılandı.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

Naim Süleymanoğlu ölümünün 2.yıldönümünde anıldı
Dünya halterinin efsane ismi
Naim Süleymanoğlu, ölümünün ikinci yıldönümünde memleketi Momçilgrad’da (Mestanlı)
düzenlenen programla anıldı.
Anma töreni, Momçilgrad Belediyesi tarafından Naim Süleymanoğlu Anıtı önünde organize
edildi.
Momçilgrad Belediye Başkanı
İlknur Kazim, Belediye Meclis
Başkanı Ersin Metin, Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev, yerel spor
kulüplerinin temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş, en ünlü hemşehrileri Naim Süleymanoğlu
Anıtı’na çelenk ve çiçek koyarak, bir dakika saygı duruşunda
bulundu.

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Naim Süleymanoğlu'nun
kendisini gezegendeki en güçlü
adam olarak kanıtlama yolunda
ilk adımlarını Momçilgrad'da at-

tığını asla unutmamalıyız. Bizler
Momçilgrad halkı olarak Naim
Süleymanoğlu’nun bizden biri
olmasından dolayı daima gurur
duyacağız” diye konuştu.
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