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Bulgaristan’da Türkçe Okuyan Öğrenci 
Sayısındaki Erime Devam Ediyor!

Ülkemizde okullarda ana dili 
olarak Türkçe okuyan öğren-
ci sayısındaki erime devam 
ediyor. Türkçe gören öğrenci 
sayısında son 6 yılda yaklaşık 
yüzde 40 azalma yaşandı. Bu 
yıl okullarda Türkçe okuyan 
öğrenci sayısı yine 4 binin al-
tında kaldı.
Bilim ve Eğitim Bakanlığı-

nın açıkladığı verilere göre 
bu öğretim yılında toplam 3 
981 öğrenci ana dili olarak 
Türkçe eğitimi alıyor. Toplam 
Türkçe okuyan öğrenci sayısı 
2019/2020 öğretim yılında 3 
991; 2018/2019 öğretim yılın-
da 4 587; 2017/2018 öğretim 
yılında 4 697; 2016/2017 öğre-
tim yılında 5 730 ve 2015/2016 
öğretim yılında 6 646 oldu.
1990’dan bu yana kesintisiz 

Türkçe eğitimi veren Cebel 
‘Hristo Botev’ Lisesinde 10 
yıldan beri, her yıl yaklaşık 
200 öğrenciye Türkçe eğiti-
mi veriliyor. Müdüre Neziha 
Hasan, okul yönetimi, Türkçe 
öğretmenleriyle velilerin ortak 
çabası ve belediyenin deste-
ğiyle, öğrenci sayılarını aynı 
düzeyde tutmayı başarabildi-

ğini bildirdi.
Türkçe dersi okumak isteyen 

öğrencilerin dilekçelerini Türk-
çe öğretmenlerinin topladığını 
hatırlatan Hasan, branş öğ-
retmeninin olmadığı okullarda 
ana dili eğitimin verilmediğine 
dikkat çekti. Neziha Hasan, 
“Bazı veliler evde öğrendikleri 
Türkçenin çocukları için ye-
terli olduğunu düşünüyorlar. 
Bu nedenle de Türkçenin ye-
rine daha prestijli bir Batı dilini 
öğrenmesini tercih ediyorlar. 
Yine bazı veliler çocuğun zayıf 
olduğu bir başka dersi okuma-
sını istiyor. Çok okullarda mü-
dürler de engel oluyor, başka 
derslere önem veriyorlar. Yıl-
lar boyu yeni kitaplar basılma-
mıştı, uzun süreler boyunca 
kitapsız çalışıldı. Sanırım o 
dönem birçok öğrenci Türkçe 
okumaktan da vazgeçti.” diye 
konuştu.
Halen ülkemizde 79 yerleşim 

yerindeki 80 okulda, toplam 
107 Türkçe öğretmeniyle ana 
dili eğitimi veriliyor. Bölgelere 
göre en çok Kırcaali’de 35, 
Burgas’da 17 ve Şumen’de 12 
yerleşim yerinde Türkçe oku-

tulurken Blagoevgrad, Dobriç, 
Pazarcik, Ruse, Silistra, Smol-
yan, Sofya ve Haskovo bölge-
lerinde birer okulda Türkçe ve-
riliyor. Burgas, Ruse, Şumen 
ve Sofya şehirlerinde birer 
okulda Türkçe görülürken Kır-
caali merkezde ana dili eğitimi 
verilmiyor.
İleri düzeyde Türkçe bil-

mek, gençlere yeni iş kapı-
ları açıyor
Türkçe, Dünya Ekonomik Fo-

rumunun yayınladığı ‘dünya-
nın en güçlü dilleri’ listesinde 
18’inci, Büyük Britanya’da ‘en 
stratejik diller’ sıralamasında 
8’inci yerde bulunuyor. Ülke-
mizde genç nesle büyük iş 
imkânları sunan çağrı merkez-
lerinde, ileri düzeyde Türkçe 
bilmek büyük avantajlar sağlı-
yor. Türkçe eğitmenleriyse ileri 
seviyedeki Türkçeye ancak ör-
gün eğitimle ulaşılabileceğine 
dikkat çekiyor.
Plovdiv ‘Paisiy Hilendarski’ 

Üniversitesi, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü Öğretim Görev-
lisi Dr. Harun Bekir, Türkçeyi 
okullarda öğrenen çocukların 
ana dilini yaşatma ve geliştir-

me şanslarının daha yüksek 
olduğunu vurguladı. Harun 
Bekir, “Bulgaristan’da yaşa-
yan Türk gençlerinin en büyük 
avantajlarından biri de çok dil-
li yetişme potansiyellerinin 
olmasıdır. Eğer bu potansiyel 
iyi kullanılabilirse büyük ilerle-
meler elde edilmiş olabilir. Bu-

nun için de ana dilimize sahip 
çıkmalıyız. Velilerden çocuk-
larının ana dillerini öğrenme 
konusunda daha hassas ve 
duyarlı olmalarını, ana dillerine 
sahip çıkmalarını ve bilinçlen-
dirmenin gerektiğini söylemek 
gerekiyor.” dedi. BNT Türkçe:       
            Mine A. Radoykova

Kırcaali’nin Yeni Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi Oldu

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed’in Başmüftü Yar-
dımcılığına atanmasından sonra yerine Haskovo Bölge Müf-
tüsü Basri Eminefendi getirtildi.

Beyhan Mehmed sosyal medya hesabından şu ifadeye 
yer verdi: “On bir yıldan bu yana, emanet bildiğim, özveri 
ile yürüttüğüm ve onur duyduğum Kırcaali Bölge Müftüsü 

vazifesini, değerli kardeşim, meslektaşım Haskova Bölge 
Müftüsü Sn. Basri Eminefendi'ye teslim ediyorum, üstün ba-
şarılar diliyorum.

Bugün Kendileriyle birlikte imamlarımız ile istişare toplantısı 
gerçekleştirdik.

Ben helalleştim, vedalaştım, Başmüftümüzün selamlarını 
ilettim.

Yeni müftümüz hitapta bulundular.
Olması gerekli şekilde devri teslim töreni gerçekleştirdik, 

dualaştık.
Rabbim utandırmasın, hayırlı kılsın.”
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Odelo, Filibe Yakınlarındaki İkinci 
Fabrikasına Personel Alımı Yapacak

Filibe kentinin yakın-
larında bulunan Trakya 
Ekonomi Bölgesi’nin bir 
parçası olan Kuklen Sa-
nayi Bölgesi’nde Merce-
des marka araçlar için 
far fabrikasını kuran Fili-
be merkezli Odelo Farba 
Bulgaria Şirketi, pandemi-
ye rağmen çalışanlarının 
maaşlarını artırdı. Şirkette 
İnsan Kaynakları Müdü-
rü Dimo Nikolov, basına 
yaptığı açıklamada şirke-
tin makine operatörleri, 
forklift sürücüleri, meka-
nik bakım operatörleri, 
bakım onarım teknisyen-
leri ve elektrik teknisyen-
leri işe alacağını bildirdi. 
Mercedes-Benz ve diğer 
küresel markalar için far 
üreten uluslararası şirket, 
ilk üretim tesisini faaliye-
te geçirdikten sadece 1 
yıl sonra ikinci bir fabrika 
kurmaya başladı. Fab-
rikanın kasım ayına ka-
dar üretime hazır olması 
bekleniyor. Şirket, iki ay 
içinde Dacia markası için 
araba farlarının seri üreti-
mine başlayacak.

Şu anda Odelo’nun fab-
rikasında 215 kişi çalış-
tığını kaydeden Nikolov, 
yıl sonuna kadar çalışan 

sayısının 330’a çıkarıl-
ması, yani 100'den fazla 
kişinin daha işe alınması 
planlandığını, yüksek tek-
nolojili üretim yapıldığını 
belirtti. Bölgede benzer 
bir faaliyet gerçekleştiren 
başka fabrikalar olmadığı 
için işe alınanların eğitile-
ceği anlaşıldı.

İnsan Kaynakları Müdü-
rü, “Otomotiv sektöründe 
kendini geliştirmek iste-
yen, çalışma arzusu olan 
pozitif ve motive olmuş 
insanlar arıyoruz. İşimiz 

fiziksel olarak ağır değil 
ve her iki cinsiyet eşit 
derecede başarılı. Hatta 
parçaların birleştirildiği 
üretim hatlarında çalı-
şan kadınların çok daha 
sabırlı ve titiz olduğu iz-
lenimini edindim, bunlar 
bizim çok değer verdiği-
miz nitelikler” dedi. Şu 
anda personelin % 30'u 
kadın,% 50'ye ulaşması 
bekleniyor.

İş başvurusunda bu-
lunanların lise mezunu 
olması şart, teknik okur-

yazarlık becerilerine sa-
hip olmaları lehine bir artı 
olarak değerlendirilecek. 
Şirket çalışanlarına üc-
retsiz ulaşım ve yiyecek 
sağlıyor ve işçilere yılda 
iki kez hediye kuponu ve-
riyor.

2021’in başında işçi ma-
aşlarının tekrar zamlan-
dığını, örneğin bir makine 
operatörünün, mühendis-
lik eğitimi gördüğü halde 
yönetici pozisyonuna ka-
dar görevde yükselebi-
leceğini belirten Nikolov, 

“Şirketimizde bir kural var, 
boş pozisyonlar için önce 
ekibimizde yer alanlar 
arasından uygun biri olup 
olmadığına bakarız ve on-
lara kendilerini geliştirme 
fırsatı veririz” dedi.

İş başvurusunda bulun-
mak isteyenler, şirketin 
www.jobs.bg adresinde 
yer alan iş ilanları, kiril-
ka.stancheva@odelo.bg 
e-posta adresi aracılığıyla 
ve 0882 550 164 numaralı 
telefondan Odelo Bulga-
ristan ile iletişime geçe-
bilirler.

Şirket Hakkında
Odelo Farba Bulgaria 

Şirketi, dünya çapında 
10 fabrikası ile otomotiv 
endüstrisi için araba far-
larının geliştirilmesi ve 
üretiminde lider bir ulus-
lararası şirket olan Odelo 
Group'un bir parçası. Şir-
ketin müşterileri arasında 

en büyük otomobil marka-
ları olan Mercedes-Benz, 
BMW, Audi, Volkswagen, 
Renault, Opel, Ford, Sko-
da, Seat, Dacia, Toyota, 
Fiat, Rolls Royce, Bentley, 
Maybach, Porsche ve di-
ğerleri bulunuyor.

2019’da Bulgaristan’a 
faaliyete başlayan Odelo, 
Filibe yakınlarında bu-
lunan Trakya Ekonomik 
Bölgesi’nde bir fabrika ve 
Sofya’da Ürün Geliştirme 
Merkezi açtı. Ülkemize 
yaptığı yatırım için şir-
kete Ekonomi Bakanlığı 
tarafından A Sınıf Yatırım 
Sertifikası verildi. Odelo, 
Mart 2019'da Bulgaristan 
Yatırım Ajansı tarafından 
düzenlenen "Yılın Yatırım-
cısı" yarışmasında "Yeşil 
Yatırım" kategorisinde 
ödül kazandı.
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Çernooçene ve Kirkovo belediye 
başkanlarının Bursa ziyareti

Çernooçene (Yenipazar) 
ve Kirkovo (Kızılağaç) be-
lediye başkanları Aydın 
Osman ve Şinasi Süley-
man, üç günlük Türkiye 
ziyaretleri kapsamında 
Bursa Kestel ve Yıldırım 
belediye başkanlarıyla bir 
araya geldi.

İlk görüşme Kestel Be-
lediyesinin yönetimiyle 
yapıldı. Heyet, Kestel Be-
lediye Başkanı Önder Ta-
nır tarafından kabul edildi. 
Görüşmede ailelerinin kö-
kenleri Kırcaali bölgesine 
dayanan belediye meclis 
üyeleri de hazır bulundu.

Görüşme olumlu bir at-
mosferde geçti. Yerel yö-
netimler arasındaki etki-
leşimle ilgili bir dizi konu, 
sosyal ve kültürel alanlar-
daki konular tartışıldı.

B u l g a r i s t a n  v e 
Türkiye'den yerel yöne-
timler arasındaki ikili iliş-
kilerle ilgili bir dizi konu 
görüşüldü.

Heyetin yoğun programı, 
Bursa Yıldırım Belediye-
sine ziyaret ve Belediye 

Başkanı Oktay Yılmaz ile 
görüşme ile devam etti.

Yıldırım Belediye Baş-
kanı  Ok tay  Yı lmaz, 
Bulgaristan’dan mevki-
daşları Çernooçene ve 
Kirkovo belediye başkan-
larına yeni açılan Mümi-
ne Şeremet Uyumayan 
Kütüphanesini gezdirdi. 
Kütüphane Yıldırım Bele-

diyesi tarafından yapıldı.
1250 metrekarelik alana 

sahip 20 bin eserin yer 
aldığı kütüphanenin bün-
yesinde 300 kişilik kütüp-
hane alanı, özel okuma 
alanları, 100 kişilik se-
miner salonu, bilgisayar 
eğitim laboratuvarı, grup 
ders çalışma alanları, ka-
feterya ve dinlenme alan-

ları bulunuyor.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
“Gerçekleştirdiğimiz te-
maslar bize, iş ve yatırım 
alanında işbirliği fırsatları-
nın ana hatlarını çizebile-
ceğimiz yerel yönetimlerin 
temsilcileriyle tanışma fır-
satı verdi” dedi.
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Tur operatörleri çöküş 
dönemine girdi

Tur operatörlerine göre, Bulgaristan'daki tur opera-
törleri ve seyahat acenteleri, son on ayda seyahat ya-
sağı ve kısıtlaması nedeniyle bir çöküş dönemine girdi. 
Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilmeyen se-
yahatler için ücretlerin müşterilere geri ödenmelerine 
başlanması gereken 13 Mart tarihi yaklaşıyor.

Turizmin Geleceği İçin Birleşme Tur Operatörleri ve 
Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Pavlina İvanova, 
Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, 
“İşletmelere verilen finansman desteği kesildi ve des-

tek ödemeleri büyük bir gecikmeyle ödendi. Seyahatin 
mümkün olduğu son aylarda ciro neredeyse sıfır” diye 
durumu aktardı.

Bir tur operatörü şirketinin müdürü Svidna Dineva, 
“Finansman olarak 2019 yılında şirketlerin cirosunun % 
1'i oranında 10 milyon leva yardım sağlandı. Gerçekte 
bu yardımı sadece başvurusu onaylanan şirketler aldı” 
diye belirtti.

İvanova, Milli Gelirler Ajansı’na(NAP) yapılan destek 
başvurularının da sorunsuz olmadığını belirtti.

Tur operatörleri ve seyahat acenteleri için destek 
programı kapsamında başvurular 8 Şubat'ta başladı 
ve maksimum yardım miktarı şirketlerin 2019 yılı ciro-
sunun % 4’ü oranında.

İvanova, “Maliyetleri gerekçelendirmek için üç se-
çenek var. İlk olarak müşterilerin ödediği seyahat üc-
retlerini iade etmek zorunlu. Bu programın ana amacı 
bu” diye belirtti.

Öngörülen kaynakların yetersiz olduğunu söyleyen 
Dineva, ”Desteğin ikinci dilimi esas olarak seyahat üc-
retlerinin müşterilere iadesi için veriliyor, ancak her şir-
ketin alacağı miktar bunun için yetersiz kalacak” dedi.

İvanova, tur operatörleri tarafından kredi kullanımının 
da işe yaramadığını vurguladı.
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ABD Sofya Büyükelçiliği ve Momçilgrad 
Belediyesi ortak girişim fikirlerini tartıştı
Kırcaali ilinde temaslar-

da bulunan ABD Bulga-
ristan Büyükelçisi Hero 
Mustafa’nın Momçilgrad 
(Mestanlı) Belediye Baş-
kanı İlknur Kazim ile ger-
çekleştirdiği görüşmede 
ABD Sofya Büyükelçiliği 
ve Momçilgrad Belediye-
sinin ortak girişimlerde 
bulunmasına yönelik fi-
kirler tartışıldı.

Büyükelçi, “Bir kadın be-
lediye başkanı ile tanıştı-
ğım için mutlu ve gururlu-
yum. Momçilgrad olağa-
nüstü bir şehir, ziyareti-
mizin yeni dostluk ilişkileri 
ve ortaklıklar yaratacağını 
umuyoruz” dedi.

Başkan İlknur Kazim, 
Momçilgrad'da bayramla-
rını birlikte kutlayan farklı 
etnik ve dini toplulukların 
temsilcilerinin uyum için-
de yaşadığını söyledi.

Görüşme sırasında 
Mestanlı Daima Kalbimde 
Dünya Mestanlılar Buluş-
ması programında Ameri-
kalı müzisyenlerin de yer 

alması fikri ortaya çıktı.
Salgın durumu imkan 

verirse buluşma ABD’nin 
ulusal bayramının kutlan-
dığı temmuz ayında yapıl-

dığı için bunun mümkün 
olduğunu söyleyen Mus-
tafa, bu vesileyle gelenek-
sel olarak Amerikalı mü-
zisyenlerin Bulgaristan’ı 

ziyaret ettiğini anımsattı.
Ekibi ile birlikte Mom-

çilgrad'daki eski yaz si-
nemasının restore edil-
mesini arzu ettiklerini be-
lirten Belediye Başkanı, 
bu proje gerçekleştikten 
sonra her yıl Amerikan 

Sineması Haftası düzen-
lenmesini önerdi. Görüş-
mede Momçilgrad'ın bir 
Amerikan belediyesi ile 
kardeş şehir ilişkisi kurma 
fikrinin gerçekleştirilmesi 
de ele alındı.
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2022 yılına kadar her evin teknik pasaportu olmalı
2022 yılına kadar her 

evin sahip olması gereken 
teknik pasaport 100-500 
leva arası bir fiyata mal 
olacak. Teknik pasaport 
için yapılan masrafları 
ödemeyi reddeden ev sa-
hipleri icra memuruna şi-
kayet edilebilir. Bu gerekli, 
çünkü binaların incelen-
mesi zorunlu ve ödemeyi 
reddetme durumunda be-
lediye masrafları karşıla-
yacak, ancak daha sonra 
dava yoluyla parayı geri 
talep edecek.

Ev sahipleri, evlerinin 
incelenmesinden başka 
hazırlamakla yükümlü 
oldukları belgelerini ince-
lemek için de belediyeye 
metrekare başına 0,80 
leva ücret ödeyecek. 
Onlar oturdukları konut 

binalarının toplam inşaat 
alanının incelenmesi için 
ödeme yapacaklar.

Teknik pasaport çıkar-
mak için ödenecek tutar 
inceleme ve belge çıkar-
mak için olacak ve tutar 
konutun büyüklüğüne 
göre belirlenecek. Çeşit-
li nedenlerle çok sayıda 
boş ev bulunduğu için 

teknik pasaport tutarla-
rının tahsilinde zorluklar 
yaşanacak.

Konut binaları için tek-
nik pasaport çıkarılması 
yıllarca ertelendi, ancak 
son tarih çoktan geldi. 
2015 yılından sonra inşa 
edilen binalar teknik pa-
saport sahibi, ancak bun-
dan önce yapılan binala-

rın bu tür bir belgesi yok.
Teknik pasaport, mülkün 

ayrıntılı açıklamasını içer 
iyor ve bir bütün olarak 
binanın teknik özelliklerini 
tanımlıyor. Prensip olarak 
panel konut binalarının raf 
ömrü 60 yıl ve 60'lı yıllar-
da yapılan en eski panel 
konut binalarının kullanım 
süresi dolmak üzere. An-
cak uzmanlar bu sürenin 
kesin olmadığına inanıyor. 
Ne panel konut binaları 
yıkılacak ne de birileri in-
sanların mallarını elinden 
alacak, ancak ayrıntılı bir 
inceleme muhtemelen var 
olan düzensizlikleri ve ku-
surları ortaya çıkaracak. 
Bu, binaların olabildiğince 
güvenli olmasını sağlaya-
cak.
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On yıl içinde 4 yeni baraj inşa edilecek
Başbakan Boyko Bori-

sov, Panagürişte şehrinin 
yakınlarında Luda Yana 
Barajı’ndaki inşaat çalış-
malarını yerinde incele-
mede bulundu. Başba-
kana eşlik eden Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakan Yardımcısı Nikolay 
Nankov, “Önümüzdeki 10 
yıl içinde ülkemizde dört 
yeni baraj inşa edilecek. 
Yeni barajların inşaatı 
Tryavna yakınlarındaki 
"Neykovtsi”, Sevliyevo 
yakınlarındaki “Mokra 
Byala”, Köstendil vb. yer-
leşim yerleri gibi mevcut 
su kaynaklarının akışında 
azalma olan bölgelerde 
kaliteli içme suyunun ye-
terli miktarda olmasını ga-

ranti edecek” diye bildirdi.
Luda Yana Barajı’nın 

inşaatına yaklaşık 60 mil-
yon leva yatırım yapıldığı-
nı belirten Borisov, ayrıca 
nüfusun su tüketimi konu-
sunda rahat olması için 
devasa bir atıksu arıtma 
tesisi inşa edildiğini kay-
detti.

Su kaynağı Panagyu-

rişte ve çevresindeki yer-
leşimler için son derece 
önemli. Barajın toplam 
hacmi 20 milyon metre-
küp, duvarı ise yaklaşık 
50 metre yükseklikte ola-
cak. İçme suyu arıtımı 
için modern bir arıtma 
tesisi, su boru hattı ve di-
ğer yardımcı tesisler inşa 
ediliyor. Proje kapsamın-

da arkeolojik kazılar da 
yapılmaktadır.

Panagürişte Belediye 
Başkanı Nikola Beliş-
ki, “Barajın yapımı çok 
önemli, çünkü şimdiye 
kadar ilçeye su temini 
sondaj kuyularından sağ-
lanıyordu. Bu baraj, Pa-
nagyurişte ve Lesiçovo 
ilçesinin yaklaşık 50 000 
sakinine içme suyu sağ-
layacak” diye bildirdi.

Başbakan Boyko Bori-
sov, Rodopi Belediyesine 
bağlı Brestovitsa köyünde 
üç yeni su sondaj kuyusu 
inşaatının başlayacağını 
ve bunlar aracılığıyla böl-
ge halkının su sorununun 
çözüleceğini duyurdu.

              Kırcaali Haber

ABD Büyükelçisi Mustafa, 
Kırcaali Belediyesine 

Konuk Oldu
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh.Hasan Azis, 

Kırcaali’yi ziyarette bulunan ABD Sofya Büyükel-
çisi Hero Mustafa ile makamında görüştü. Görüş-
mede Belediye Başkan Yardımcıları Müh. Tuncay 
Şükrü ve Müh. Katya Mitovska'nın yanı sıra Be-
lediye Genel Sekreteri Sebahattin Riza da hazır 
bulundu.

Kırcaali’nin en çok Amerikan sembollerinin bu-
lunduğu bir Bulgaristan şehri olduğunu vurgula-
yan Belediye Başkanı, bunun Kırcaali’nin ABD’nin 
Indiana Eyaleti’ne bağlı Elkhart Belediyesi ile 

uzun yıllardır iyi ilişkilerinin devam etmesinden 
kaynaklandığını dile getirdi. Dr. Müh. Azis, yeni 
inşa edilen “Washington” sokağı, özel bir proje 
kapsamında inşa edilen, ofis ve daireler bulunan 
Pentagon Kompleksi, ABD Dostları Derneği ta-

rafından Kırcaali'de her yıl Şubat ayını “Amerika 
Ayı" olarak çeşitli etkinliklerle kutlama geleneği ve 
başka sembolleri örnek verdi.

Belediye Başkanı, Kırcaali'nin gelişmesi ile böl-
genin ekonomik yapısının değiştiğini belirterek, 
15-20 yıl önce burada temel geçim kaynağı tü-
tün üreticiliği iken, şimdi şehirde 40'ın üzerinde 
otomobil modeli için yedek parça üretildiğine dair 
Büyükelçi Mustafa’yı bilgilendirdi.

Belediye ile çeşitli alanlarda gelecekte ortak gi-
rişimler için çalışmaya hazır olduklarını ifade eden 
Büyükelçi, ayrıca Kırcaali'ye yatırım çekmek için 
Amerikan ve yerel işletmeler arasındaki ilişkileri 
yoğunlaştırmak için çalışacağını belirtti.

ABD Büyükelçisinin ziyareti ABD Dostları Der-
neği, ABD Büyükelçiliği ve Kırcaali Belediyesinin 
ortaklaşa düzenlediği "Şubat-Amerika Ayı" etkin-
likleri çerçevesinde gerçekleşti.
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Ardino Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 13 342 573 leva
Kırcaali ilinde ilk olarak 

Ardino (Eğridere) Beledi-
yesinin 2021 Yılı Bütçesi 
kabul edildi. Ardino Bele-
diyesinin 2021 Yılı Bütçe-
si Mali Plan Çerçevesi 13 
342 573 leva olup devlet 
tarafından delege edilen 
faaliyetler için 7 706 953 
leva, yerel faaliyetler için 
5 635 620 leva öngörülü-
yor. Bütçe taslağı, yerel 
Meclis toplantısına katı-
lan 27 meclis üyesinden 
22’sinin oyu ile onayladı.

Bu yıl da Ardino Bele-
diyesi iddialı bir yatırım 
programı uygulayacak. 
Sermaye harcamaları 
programının maliyeti 8 
047 552 leva. Bu miktarın 
2 233 470 levasının bele-
diye bütçesinden, 5 814 
082 levasının da Avrupa 
Birliği (AB) fonlarından 
sağlanması öngörülüyor. 
Sermaye giderleri için 
hedefli destek 1 586 300 
leva.

Bütçe taslağını Beledi-
ye Meclis Başkanlığına 
sunan Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, “2021 
Yılı Bütçe Taslağı, Co-
vid-19 salgınına rağmen 
ilçenin tüm yerleşim yer-

lerinin sakinleriyle iletişim 
ve görüşmelerin ardından 
hazırlandı. Belediyenin 
mali imkanlarına göre 
hazırlandı. Öyle ki sos-
yal hizmetler, sağlık, kreş 
ve anaokulları, okullar ve 
başka sistemlerin normal 
şekilde işleyişi sağlandı. 
Tabii ki, her belediye büt-
çesi, acil sorunları çöz-
mek ve kalkınmaya yöne-
lik sermaye harcamaları 
da içeriyor. Acil sorunla-

rın çözümünü insanlar is-
tiyor ve bu yüzden böyle 
bir harcama kalemi var. 
Onlar su, altyapı, yol so-
runları yaşıyorlar ve biz 
buna göz yumamayız. 
21. yüzyılda yaşıyoruz ve 
insanları temel hizmetler-
den mahrum edemeyiz” 
diye vurguladı. 2021 yılı 
bütçesinin, belediye yö-
netimin ilçenin kalkınması 
için uzun vadeli vizyonunu 
sunduğunu belirten Müh. 

Şaban, “Bu yıl önemli 
projeleri başlatacağız. 
Ardino'nun merkez kısmı 
yenilenecek. Fikir projesi, 
maksimum sayıda insanla 
tartışılıyor ve eylül ayına 
kadar gerçekleştirilme-
si planlanıyor. O zaman 
"Rodoplar ’dan Temiz 
Gıda" sloganı altında Or-
ganik Ürünler Festivali'nin 
ilki gerçekleştirilecek. Ay-
rıca Belite Brezi Turizm 
Kompleksi’nin geliştiril-

mesi için yatırım faaliye-
ti öngörüyoruz. Şeytan 
Köprüsü yolunun yeniden 
inşası tamamlanacak ve 
bir ara sokak, otopark, 
çardaklar ve ticari faali-
yetler için özel mekanlar 
inşa edilecek. Tüm bun-
lar, Ardino'nun turistik 
destinasyon olarak ge-
liştirilmesine yönelik be-
lediye yönetiminin tutarlı 
politikasının bir parçası. 
Yatırım sahipleri için cazip 
bir alana dönüştürmemiz 
için kasabanın merkez 
kısmında yer alan eski 
kışla binası konusunda 
olumlu bir karar alınması-
nı umuyoruz. Yol yüründü 
ve biz taahhüdümüzü ye-
rine getirdik. Bunlar uy-
gulamak ve ondan sonra 
da geliştirmek istediğimiz 
fikirlerden sadece birka-
çı. Tüm Ardino halkının 
belediyenin kalkınma 
programına aktif olarak 

katılmasını istiyoruz. İyi 
olan ve ilçenin gelişimine 
katkı sağlayacak her tür-
lü öneriye açığız ve kabul 
ediyoruz” dedi.

Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, 2021 yılı 
bütçesinin dengeli, makul, 
uygulanabilir ve gerçekçi 
olduğunu kaydetti. Bütçe 
taslağının ilçenin 44 yer-
leşim yerinde yapılan top-
lantıların yanı sıra Cami 
Encümenliği, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileriyle 
yapılan görüşmelerden 
sonra oluşturulduğunu 
belirten Bayram, “Bu yıl-
ki bütçe onların öneri ve 
beklentilerine dayanıyor” 
dedi.

Belediye Meclisi toplan-
tısının gündeminde 19 
madde yer aldı. 2021 Yılı 
Beden Eğitimi ve Spor 
Geliştirme Programı ve 
Takvimi kabul edildi.

            Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad Belediyesi, 2021’de 
yaklaşık 5 milyon leva yatırım yapacak

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi binasında 
gerçekleştir i len 2021 
Yılı Bütçesi Mali Plan 
Çerçevesi’nin kamuya 
açık tartışma toplantısın-
da bütçe taslağının ser-
maye harcamaları için 
hemen hemen 5 milyon 
leva kaynak öngördüğü 
anlaşıldı.

Altyapı yatırımları için 
toplam 4 640 877 leva 
öngörülüyor. Bu miktarın 
2 220 636 levası Avrupa 
Birliği (AB) fonlarından 
sağlanacak. Sokakların 
ve spor tesislerinin bakım 
onarımı için daha fazla 
kaynak ayrılacak.

Bu yıl Zornitsa Kreşi’nde 
katı yakıtlı kalorifer ka-
zanının sıkıştırılmış gaz 
yakıtlı kalorifer kazanı 
ile değiştirilmesi planla-
nıyor. Bu bir pilot proje 
ve belediye yönetiminin 
amacı, bu modeli diğer 
tüm anaokullarında da 
kademeli olarak uygula-
mak. Kaldırım ve bordür-
lerin tamamen yenileceği 
Gümürcine Caddesi’nin 
iyileştirilmesi için kaynak 
ayrılacak. Momçilgrad 
Belediyesi, korkulukların 
ve sokak direklerinin ye-
nileriyle değiştirilmesi için 
ek kaynak sağlayacak, 
böylece onların daha faz-
la onarımına gerek kal-
mayacak. Momçilgrad'da 
yeni otoparkların yapımı 

planlanıyor.
2021'de önceliklerden 

biri su temini olacak. Pi-
yavets (Söylüm), Neofit 
Bozvelievo (Alfatlı) kö-
yünün Hamasçe Mahal-
lesi, Sentce, Kremenets 
(Çakmaklar) ve Nanovitsa 
(Alibeykonağı) köylerin-
de, Konçe (Atalan) köyü-
nün Oves mahallesinde 

ve Gurgulitsa (Arabacı) 
köyünün Borovo mahal-
lesinde su şebekesinin 
onarımı ve pompa istas-
yonlarının yapımı planla-
nıyor. “Prolet” ve “Osvo-
bojdenie” sokaklarında su 
boru hattının yenilenmesi 
planlanıyor.

Bütçe kaynaklarından 
ekoloji ve temizliğe yatı-
rım yapılacak. Katı atık-
ların ayrı toplanması için 
24 adet yer altı çöp kon-
teynerinin inşası için ek 
finansman sağlanacak. 

Finansman, belediyenin 
devlet bütçesine katkı 
payı olarak ödediği ücret-
lerden iade edilen parayla 
sağlandı. Ayrıca yeni bir 
çöp toplama makinesi 
ve sokak aydınlatma sis-
temlerinin onarımı için 
bir hava platformu satın 
almak için de kaynak ön-
görülüyor.

Bütçe taslağı,  yeni 
“Dvadeset i Pırvi” sem-
tinin iyileştirilmesini ve 
ilk aşamada bordür taşı 
ve kırma taş ile kaldırım 
döşenmesini sağlayacak. 
Bu yıl iki yeni “Sedlari" ve 
"Vırhari” üretim saha-
sının oluşturulması için 
bir proje hazırlanacak. 
2020 yılında başlayan 
yeni oyun parklarının ya-
pımına devam edilecek. 
“Orpheus” semtindeki 
pazar bölgesinde, 26 
Aralık Caddesi’nde (tren 

istasyonunun yanında) ve 
Nanovitsa köyünde olmak 
üzere 4 yeni çocuk oyun 
alanı inşa edilecek. Ka-
sabanın en büyük semti 
“Edinadeseti” de yeni bir 
spor sahası (fitness istas-
yonu) da inşa edilecek.

Bütçe taslağı, Mom-
çilgrad Belediye Başkanı 
İlknur Kazim'ın Belediye 
Meclisine sunduğu tek-
lif üzerine yeşil alan ve 
park ortamı olarak ko-
runan eski yaz sinema-
sının arazi ve binasının 
yeniden tasarlanmasını 
öngörüyor.

Momçilgrad, Dambalı 
bölgesi, Raven (Yenicu-
ma) ve Tatul (Acıoluk) kö-
yünde yeni kameriyeler 
kurulacak.

B u  y ı l  N a i m 
Süleymanoğlu'nun Mom-
çilgrad'daki evinin barın-
dıracağı bir müze tasarı-
mı için bütçeden kaynak 
ayrılacak.

Momçilgrad Belediye 
Başkanı İlknur Kazim, tar-
tışma toplantısında, “Her 
bir Momçilgrad ilçesi sa-
kininin ruhuna dokunmak 
için en ücra mahalle ve 
eve kadar ulaşma anla-
yışını rehber edindik. Va-
tandaşlarımızın yaşam 
kalitesini yükseltmek ve 
ilçemizin tüm yerleşim 
yerlerinin hızlı gelişimini 
sağlamak temel önceliği-
miz” dedi.

Mineralni Bani Belediyesi’nin 2021 
yılı bütçesi 9 522 396 leva

Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclisi, 
22 Şubat 2021 günü gerçekleştirdiği 12 ola-
ğan toplantısında yapılan oylamada 2021 Yılı 
Belediye Bütçe Taslağını onayladı. Mali Plan 
Çerçevesi 9 522 396 leva miktarında olup 
devletin delege ettiği faaliyetler için 4 395 575 
leva, belediyenin faaliyetleri için ise 5 126 821 
gider yapılması planlanıyor.

Bütçede eğitim için 2 551 860 leva, belediye 
için 863 786 leva, halk kültürevleri için 103 381 
leva, sokak ve meydanların aydınlatılması için 

100 000 leva, sokakların onarımı ve bakımı 
için 120 797 leva, spor tesisleri ve herkes için 
spor için 50 000 leva öngörülüyor.

Yerel yönetim faaliyetlerinden elde edilen 
gelirler içindeki en yüksek payı yerel vergi ve 
harçlardan elde edilecek 835 099 levalık mik-
tarın oluşturması bekleniyor. Emlak vergisin-
den 578 000 leva, finansal olmayan varlıkların 
satışından 1 820 000 leva gelir elde edilmesi 
öngörülüyor.

Belediye Meclisi, Belediye’nin yıllık hedef-
lerini gerçekleştirmek ve Belediye Kalkınma 
Planı’nın uygulanması üzere Belediye Başka-
nı Mümün İskender’e belediye programları ve 
projeler hazırlama, Avrupa Birliği'nin yapısal 
ve diğer fonlarının yanı sıra ulusal programlar 
kapsamında başka kaynaklı diğer hibe veren 
kurumlara hibe desteği başvurusu yapma yet-
kisi verdi.
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Aydın Osman: 2021’de güçlü bir sosyal 
ve yatırım odaklı politika yürüteceğiz

Çernooçene (Yenipazar) 
Belediye Meclisinin ola-
ğan toplantısında 2021 
Yılı Belediye Bütçesi ka-
bul edildi. Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman, yaptığı konuş-
mada, “Uzun yıllar de-
vam eden uygulamamıza 
ve rutin çalışmamıza da-
yanarak dengeli, uygu-
lanabilir, yerel ve ulusal 
düzeyde ekonomik sü-
reçlerle uyumlu bir bütçe 
öneriyoruz” diye kaydetti.

Çernooçene Belediye-
si 2020 Yılı Bütçesi Mali 
Plan Çerçevesi, devlet 
tarafından delege edilen 
faaliyetler için sağlanan 
kaynakların toplam mikta-
rı, yeni yıl itibariyle banka 
hesaplarında mevcut para 
ve vergiler, harçlar ve di-
ğer vergi dışı gelirlerden 
sağlanması öngörülen 
kaynaklara dayalı oluştu-
ruldu.

Aydın Osman, “Bu yıl 

Çernooçene Belediye-
sinin çabaları, güçlü bir 
sosyal ve yatırım odaklı 
politika yürütmeye odak-
lanacak” dedi.

Belediye Başkanı, bu-
nun yerel vergi ve harçla-

rın tahsilatını iyileştirerek, 
belediyenin mali istikrarı-
nı koruyarak, maliyetleri 
optimize ederek, kamu 
kaynaklarının verimliliğini 
sağlayarak vb. faaliyetler-
le başarılacağını öngör-

düklerini vurguladı.
Başkan Osman, “Tabii 

ki, kriterlere göre ayrım 
yapmadan uzun yıllar 
yaptığımız gibi köylerin 
sorunlarına anlayış gös-
tereceğiz” diye vurguladı.

Belediye Başkanı, 2021 
yılında yapılacak inşaat 
ve onarım çalışmalarının 
dahil edildiği sermaye 
harcamaları listesinin bu 
felsefe anlayışına göre 
hazırlandığını ekledi.

Okullar, anaokulları, 
kültür kurumları, sığınma 
evleri, spor kulüpleri ve 
başka faaliyetler için eş 
finansman sağlanmaya 
devam edilecek.

Belediye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, geçen 

yıllarda her zaman Çerno-
oçene Belediyesinde va-
tandaşlara yararlı çalış-
malar yapılmasını sağla-
yan yeterli ve zamanında 
kararlar verildiğini belirtti.

2021 Yılı Belediye Bütçe 
taslağından başka Meclis 
toplantısında Çernooçene 
Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliği ve 2021 Yılı 
Belediye Mülkiyeti Yöne-
tim Programı’nda değişik-
likler kabul edildi ve başka 
kararlar alındı.

Dr. Müh. Azis, devletten Covid-19 aşıları 
hakkında daha fazla bilgi talep etti

Bulgaristan Ulusal Be-
lediyeler Birliği Derneği 
(NSORB) Başkan Yardım-
cısı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, devleti yeni koro-
navirüse (Covid-19) karşı 
aşılar hakkında daha fazla 
bilgi vermeye çağırdı.

Dr. Müh. Azis, Ulusal Ko-
ronavirüs Kriz Masası ve 
Sağlık Bakanlığı'na devle-
tin koronavirüs enfeksiyo-
nuna karşı geliştirilen tüm 
aşılar hakkında bilgi ver-
mesi çağrısında bulundu.

NSORB Başkan Yardım-
cısı, “Her türlü medya ara-
cı ve açıklayıcı broşürler 
de dahil olmak üzere her 
düzeyde bilgilendirici bir 
kampanya yapmak gere-
kir ve tüm devlet ve yerel 
kurumlar bu kampanya-
ya angaje edilmeli. Yerel 
yetkililer, toplu aşılama 
planını uygulayabilmemiz 

için insanlara ulaşmanın 
en doğrudan yolu” dedi.

Kırcaali Belediye Başka-
nı, ayrıca Bulgaristan va-
tandaşlarının yüzde 52'si-
nin aşı olmayı düşünmedi-
ği, yüzde 37'sinin tereddüt 
ettiği ve hızlı bir şekilde 
aşılanmak isteyenlerin 
oranının aralık ayından bu 
yana yüzde 14'ten yüzde 
10'a düştüğünü gösteren 
bir anket sonuçlarına atıf-
ta bulundu.

Belediye Başkanı, “Bu 
ankete göre her iki Bulga-
ristan vatandaşından biri 
aşı olmak istemiyor ve bu 
da insanların aşılar hak-
kında yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarını açıkça gös-
teriyor. Bu nedenle, Sağlık 
Bakanlığının koronavirüs 
aşısının tüm türlerinin 
olumlu yönleri, aynı za-
manda yan etkileri ve ön-
celikli olarak aşılanması 
gereken insan grupları 

hakkında ayrıntılı olarak 
açıklama yapmasında ıs-
rar ediyorum. Bu bilginin 
her vatandaşa erişilebilir 
olması gerekir, çünkü şu 
anda sadece internette ve 
aile hekimliklerinde mev-
cut, ancak aile hekimle-
rinin aşılamanın artılarını 
ve eksilerini herkese izah 
etmek için her zaman ye-
terli zamanları yok. Bu 
yüzden yaşlı nüfusa eriş-
mesi için bu bilgilerin yer 
aldığı broşürler basılması 
konusunda ısrar ediyo-
rum. Kırcaali, Sofya'dan 
sonra ülkede nüfus artış 
hızı sürekli artmakta olan 
ikinci şehir, oysa şu ana 
kadar 1600'den az kişi 
aşı olma isteğini dile ge-
tirdi. Bu nedenle, böyle bir 
kampanya özellikle vatan-
daşlar için faydalı olacak” 
dedi.

               Kırcaali Haber

Yabancılar, 1 milyon leva yatırım 
karşılığında vatandaşlık alabilecek

Bulgaristan Vatandaş-
lığı Kanunu’nda değişik-
lik yapan kanun teklifi, 
Meclis Genel Kurulunda 
kabul edilerek yasalaş-
tı. Değişikliklere göre, 
Bulgaristan’a kısa vadeli 
yatırımlar yapan yaban-
cı uyruklu vatandaşlar, 
Bulgaristan vatandaşlığı-
na geçme hakkına sahip 
olacak. Bunun için şart 

olarak onların bir Bulgar 
şirketinin sermayesine 
Yatırım Teşvik Kanunu 
kapsamında A Sınıf Ya-
tırım Sertifikası verilen 
öncelikli bir yatırım proje-
sini uygulamak için 1 mil-
yon levadan az olmamak 
üzere katkıda bulunmuş 
veya bu yatırımı 2 milyon 
levaya çıkarmış olmaları 
gerekiyor. Bulgar pasa-

portu almayı başaran ya-
bancıların aile üyeleri de 
vatandaşlığa başvurma 
hakkına sahip olacak. Di-
ğer bir şart, yabancıların 
en az bir yıl önce almış 
olmaları gereken ülkede 
daimi ikamet izni sahibi 
olmaları.

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Milletvekili 
Yordan Tsonev tarafından 

sunulan teklif, oylamada 
GERB partisi tarafından 
desteklenirken hükümet 
ortağı Birleşik Vatanse-
verler İttifakı tarafından 
desteklenmedi.

Hukuk Komisyonu yetki-
lileri, teklifin ilgili kurum ve 
birimlerle koordine edildi-
ğini açıkladı.

               Kırcaali Haber

AİHM, Siderov’un ırkçı 
i fadeler inden dolayı 
Bulgaristan’ı mahkum etti

Bulgaristan, Bulgar mahkemeleri tarafından ay-
rımcı ifadeler kullandığı kabul edilmeyen Ataka 
partisi lideri Volen Siderov'un vatandaşlara hitap 
ettiği konuşmaları nedeniyle Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesinde suçlu bulundu. Siderov'un 15 
yıl önce milletvekili seçilmesinden önce ve sonra 
yaptığı konuşmalar söz konusu.

AİHM’in mahkumiyet kararları Yahudi asıllı Gab-
riela Behar ve Katrin Gutman ve Roman asıllı 
Kremena Budinova ve Vasil Çaprazov tarafından 
Siderov’un Yahudi ve Roman karşıtı nefret dili 
içeren konuşmalarıyla ilgili Bulgaristan aleyhinde 
açılan davalara ilişkin verildi.

Davalar, Yargıtay'ın Ağustos 2012'de Sofya 
Bölge Mahkemesi ve Sofya Kent Mahkemesinin 
Siderov'u azınlık karşıtı yayınları ve çeşitli medya 
kuruluşlarının yayınları, mitingler ve parlamentoda 
azınlık karşıtı konuşmalarından dolayı mahkum 

etmeyi reddetmesine ilişkin kararlarını onamasının 
ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ta-
şındı. Hem birinci hem de ikinci derece mahkeme, 
Siderov'un kullandığı ifadelerle azınlıklara karşı 
düşmanca, saldırgan veya tehdit edici bir ortam 
yaratmayı amaçlamadığına ve seyircileri etkileme 
gücüne sahip olmadığına karar verdi. Yargıtay'ın 
kararlara yapılan itirazları reddettiği ve bu nedenle 
davalara ulusal düzeyde son verildiği belirtildi.

AİHM’in kararına göre ulusal mahkemeler, 
Siderov'un konuşmalarının etkileme kapasitesini 
küçümsedi ve bunun yerine bunları toplumsal açı-
dan önem arz eden konularda meşru bir tartışma 
olarak tanımladı. Siderov'un ifadelerinin Bulgaris-
tan'daki etnik Romanlar üzerindeki etkisini küçüm-
semek pahasına ifade özgürlüğüne büyük ağırlık 
verildi.

AİHM’in her iki dava sonucunda verdiği karara 
göre Bulgaristan tazminat ödemeyecek, ancak 
yaklaşık 5 700 avro tutarındaki dava masraflarını 
ödeyecek.
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Bulgaristan’da yaklaşık 
3000 kişiye istihdam sağ-
layan Teklas Global İnsan 
Kaynakları Direktörü ve 
Yürütme Kurulu Üyesi 
Gülsünay Uysal Kaba 
ile Teklas’ı konuştuk. “İyi 
bir yetenekte olmazsa 
olmazlarımız kişinin ça-
lışkan, dürüst, özverili, iyi 
niyetli, geçimli ve iletişi-
mi kuvvetli olması” dedi. 
Otomotivde kadın olarak 
çalışmanın zorluğuna de-
ğinen Uysal Kaba, “Kırca-
ali Fabrikamızın %46’sı 
kadın ve bu oranla gurur 
duyuyoruz. Tüm tesisleri-
mize Kırcaali Fabrikamı-
zı rol model alarak aynı 
eşitliği sağlamak istiyo-
ruz” dedi. Önümüzdeki 
dönemde sürdürülebilir 
üretim konusuna odak-
landıklarını belirten Uysal 
Kaba, Kırcaali tesisinde 
çalışan başına 58 metre-
kare yeşil alan düştüğünü 
vurguladı.

Teklas’ın global ya-
pısından bahsedebilir 
misiniz

Akışkan sistemlerde 
ısıtma soğutma hatların-
da ana sanayi için yan 
parça üretiyoruz. 6 farklı 
ülkedeki 11 üretim tesi-
si ile en önemli otomobil 
üreticilerinin global teda-
rikçisiyiz. Bu yıl TEKLAS 
ailesi olarak 50. yılımızı 
kutluyoruz. 1971 yılında 
Gebze, 2004 yılında Bar-
tın, 2006 Bulgaristan Kır-
caali, 2012’de Çin, 2015 
yılında Sırbistan, 2016’da 
Meksika, 2017’de Bul-
garistan Krumovgrad ve 
son olarak 2020 yılında 
ise Bulgaristan Vratsa ve 
USA fabrikalarımızı açtık. 
Bunların dışında Alman-
ya ve Fransa’da ise satış 
ofislerimiz var. TEKLAS, 
35 farklı ülke için katma 
değeri yüksek, yenilikçi 
bir yaklaşım ile sistem-
ler geliştirerek teknoloji 
aktarmaktadır. 12 farklı 
milliyetten çalışan çeşit-
liliğine sahip TEKLAS’ın 
global olarak 6500’e yakın 
çalışanı mevcut ve bu ça-
lışanların neredeyse ya-
rısı Kırcaali fabrikamızda 
çalışıyor.

Pandemide Teklas et-
kilenmedi mi, bu krizi 
nasıl yönettiniz ve yö-
netiyorsunuz?

Biz TEKLAS olarak 
kendini krize her an ha-
zır tutan bir firmayız. Bu 
kriz hazırlanılacak gibi 
bir kriz değildi belki, uzun 
sürdü ve devam ediyor. 
Halen ne zaman bitece-
ğini kestiremiyoruz ve 
aslında belki de bitmeye-
cek, yeni normal bu ve şu 
an tanımlanıyor diyoruz. 
Her neydiyse biz hazır-
lıklıydık. Pandemi döne-

minde Bulgaristan Vrat-
sa ve Amerika Georgia 
Calhoun olmak üzere iki 
yeni fabrika açtık. Mesela 
pandemi başında Kırcaa-
li tesisimizde 2500’lerde 
olan çalışan sayımız, yıl 

sonunda 2700’leri buldu. 
Sadece geçtiğimiz hafta 
Kırcaali fabrikamıza yak-
laşık 50 personel alımı 
yaptık. Keza, pandemi ba-
şında Vratsa fabrikamızda 
2 çalışan vardı, şimdi ise 
150'ye yaklaştık. Alımları-
mız devam ediyor.

Diğer yandan elbette 
zorluydu. Pandemi sü-
recinde daha önceleri 
üretim odaklı firmalarda 
imkansız görünen uzak-
tan çalışma sistemini de-
neyimledik. Hatta finans, 
IT gibi departmanlarda 
uzaktan çalışma biçiminin 
faydalarını olumlu yönde 
tespit ettik. Çalışanlarımı-
zın yolda kaybettiği enerji 
bu sistem sayesinde iş 
motivasyonuna dönüştü. 
Önümüzdeki dönemde 
bazı tesislerimizde uzak-
tan çalışma sistemini bazı 
departman ve pozisyonlar 
için kalıcı olarak devreye 
alabiliriz.

Bu dönemde eğitim sis-
temlerimizi gözden geçir-
meye başladık. En önemli 
değişikliklerden bir diğeri 
de eğitim programlarımız-
da oldu. Yüz yüze yapılan 
eğitimler yerini önce hib-
rid, uzun vadede ise ta-
mamen online eğitimlere 
bırakacak. Biz de TEK-
LAS olarak çalışanlarımı-
zın ihtiyaçlarına yönelik 
psikoloji, beslenme, koç-
luk, sağlık gibi konularda 
iç yayınlar organize ettik, 
uzmanları şirket çalışan-
larımızla buluşturduk bun-
ların yanında tüm çalışan-
larımıza alması gerekli 
olan İSG, İATF denetimi 
gibi teknik eğitimlerini de 
online düzenledik ve de-
vam ediyoruz. Bunların 
bazılarını globalde uygu-
luyoruz bazılarını ise tesis 

bazında.
Çalışanlarla aramızdaki 

iletişim daha da kuvvetli 
olsun diye bir iç iletişim 
aplikasyonunu devreye 
aldık. Şu an ofis çalışan-
larımızla denemesini ger-

çekleştiriyoruz. Pandemi-
de, İK’cıların global are-
nada en çok konuştuğu 
konulardan biri de stajyer 
konusuydu. İnsan yetiştir-
meye ve bu yönde verilen 
emeğe, yapılan zaman 
yatırımına içtenlikle ina-
nan bir şirket olarak staj-
yer yetiştirme sürecimize 
pandemi engel olamadı, 
stajlarımızı da online’a ta-
şıdık. Gelecek vaad eden, 
istekli yetenekleri sektörü-
müze ve şirketimize ka-
zanmak için kapılarımız 
her zaman açık.

Teklas için iyi bir ye-
tenek ne demek, birini 
işe alırken en çok neye 
dikkat ediyorsunuz?

İyi bir yetenekte olmazsa 
olmazlarımız kişinin çalış-
kan, dürüst, adil, samimi, 
özverili, iyi niyetli, saygılı, 
geçimli, güler yüzlü, dışa-
dönük, lider, yaratıcı, ana-
litik, zeki, duygusal zeka 
sahibi, takım oyuncusu, 
iletişimi kuvvetli olması.

Kişinin karakter yapı-
sı bizim için çok önemli. 

Bizler böyle bir adayı bul-
duğumuzda gerekli tüm 
teknik yetkinlikleri edin-
direrek kişiyi kazanmaya 
hazır oluyoruz. Ancak 
biliyoruz ki uyumda so-
run olduysa ki bunu en 

iyi şöyle söyleyebilirim: 
“mülakatlarda içimize 
sinmeyen bir şey varsa” 
aday en kapsamlı teknik 
donanıma sahip olsa bile, 
TEKLAS’ta uzun süreli 
bir karşılığı olmuyor.

Teklas’da yeni yete-
nekler için yükselme 
fırsatları var mı?

Eğer çalışan; dürüst, 
akıllı ve çalışkan ise zaten 
TEKLAS’ta yükselecektir 
diyebilirim. Teklas’ta yük-
selmek için belli bir yaş 
ya da kıdem gerekmiyor. 
Tüm yükselme fırsatları-
mız ve kriterlerimiz çalı-
şanın yaptığı iş ve liderlik 
yetenekleriyle ilgili.

Gelecek teknolojilerde 

nelere önem veriyorsu-
nuz?

Teklas olarak üretimde 
robotik otomasyon uygu-
lamalarımızı tüm tesis-
lerimize yayma yolunda 
hızla ilerliyoruz. Uzun dö-
nemde hedefimiz mevcut 
350 civarında olan robot 
yoğunluğumuzu 1000’li 
rakamlara ulaştırmak. 

2021 Ocak ayı itibariyle 
siparişi verilmiş birçok 
robot uygulamaya konu-
lacak. Otomasyon ve ro-
bot kullanımının getirdiği 
verimliliklerin de ötesin-
de, hem kalite anlamında 
hem de prestij anlamında 
birçok avantajı bulunuyor. 
Rakiplerimizden en büyük 
farkımız, üretim yapan bir 
firma olmanın ötesinde 
kendi içimizde proses ge-
liştirebiliyor olmamız. Bu 
işin basamak taşlarından 
ilki ise otomasyon. Kendi 
bünyemizde yaptığımız bu 
çalışmalar bize hem hız 
kazandırıyor hem de dev-
reye alma süreçlerinde 
prosesleri geliştirmemize 
yardımcı oluyor.

Gelecekte kişiye özel 
tasarlanmış araçlar yay-
gınlaşacak ve en önem-
lisi sürdürülebilir üretim 
öne çıkacak çünkü hem 
kaynaklar hem doğa yok 
oluyor. Ve artık bunun 
farkında olan bir nesil 
var. Biz de sürdürülebilir 
üretim üzerine kafa yo-
ruyoruz ve bu yıl Kırcaali 
fabrikamızda yenilenebilir 
enerjiler kapsamında cid-
di bir yatırımımız olacak. 
Bu hem TEKLAS ailesi 
için hem de dünyamız için 
heyecan verici.

Yeni yetenekler neden 
sizi tercih etmeli özellik-
le Kırcaali tesisiniz için 
soruyorum?

Önce genel bilgi vermek 
isterim. TEKLAS bildiğiniz 
gibi B2B çalışıyor. Glo-
bal pazarda yeteneklere 
ulaşmamız ve kendimizi 
anlatmamız her marka 
kadar kolay değil. Ama 

inanın akışkan sistem-
lerde kendini geliştirmek 
isteyen mühendisler zaten 
bizi buluyor.

Bizi neden tercih edi-
yorlar diye ele alacak 
olursam soruyu: Global 
fırsatlar ve kısa sürede 
yükselme olanakları. Yö-
netici kadromuz çok genç. 
Ancak tabi ki deneyimli 

çalışanlarımız da bizim 
en güçlü kaslarımızdan. 
Çünkü yaptığımız iş için 
gereken teknik uzmanlık 
birebir bulabileceğiniz 
nitelikte yetkinlikler de-
ğil, içeride yetişiyor ye-
tenekler.
Kırcaali tesisimiz en 

büyük istihdamı sağla-
yan kapsamlı bir tesis. 
Özellikle buradan bah-
setmek isterim. Ar-Ge 
yapılanmamız, labora-
tuvarımız, robotik oto-
masyon yatırımlarımız, 
sosyal  tes is ler imiz, 
Avrupa Birliği ülkesi ol-
ması ve lokasyonunun 
sağladığı kolaylıklar iti-
bari ile sektörde kariyer 
yapmak mühendisler 
için elmas niteliğinde. 
Çünkü TEKLAS’ın en 
güçlü özelliklerinden biri 
de esnek yapısı itibariyle 
çalışana sunduğu rotas-
yon fırsatları. Bu gibi ku-
rumsal firmalarda birçok 
kriter ve şart vardır. Ça-
lıştığı bölümde mutlu ol-
mayan kişiyi, “Rotasyon 
kuralı 2 yıldır.” diyerek, 
zorla orada çalıştırma 
niyetimiz hiç olmadı, bu 
sürede yeteneği tama-
men kaybedebilirsiniz. 
Biz çalışanı dinliyoruz. 
Anlayabiliyorsak da yar-
dım ediyoruz.
2021 yılında TEKLAS 

olarak nelere odaklanı-
yorsunuz?
Öncelikle sürekli bü-

yüyen bir firma olarak 
odak noktamız yetenek-
ler. Kırcaali’de de şimdi 
Vratsa’da da işe alım 
süreçlerimiz aktif. Diğer 
yandan sürdürülebilirlik 
konusu gündemimizde. 
Her adımda sorgulu-
yoruz. Zorundayız da. 
Gelecek nesle ne bıra-
kacağız. Gelecekteki 
TEKLAS’lılara ne bıra-
kacağız? Kurumsal so-
rumlu vatandaşın temel 
bilinci bu yönde olmalı.
Şu anda globalde ça-

lışanlarımızın %37’si 
kadın. Bu oranı daha 
da arttırmak istiyoruz. 
Çünkü işe alımda ve iş 
hayatında eşitliğe inanı-
yoruz. Hizmet verdiğimiz 
sektör erkek egemen. 
Kuşkusuz. Ancak ka-
dınların burada katkıları 
büyük. Özellikle Kırca-
ali fabrikamızda kadın 
oranımız %46 ve tam 
1314 kadın çalışanımız 
bulunuyor. Eril bir sektör 
olan otomotivde inanıl-
maz bir oran. Gerçek-
ten zor. Ama Teklas’ta 
bu olağan. Çünkü bizim 

Devamı sayfa 7’de
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için herkes eşit. Çalışan 
herkes için iş fırsatı ve 
yükselme fırsatı var. Kır-
caali tesisimizdeki bu 
yüksek kadın çalışan 
oranını tüm tesislerimi-
ze yaymayı hedefliyoruz.
Çalışanlarımızın mo-

tivasyonu için yıl içinde 
yılbaşı hediyesi, bayram 
çikolataları ve erzak 
yardımı; ay bazında uy-
guladığımız işe devam 
primi, kıdem yıllarını kut-
ladığımız Çınar Ödülleri, 
çalışan önerilerini takdir 
ettiğimiz Fikr-i Şahane 
ödülleri gibi birçok de-
ğerlendirme, ödüllendir-
me sistemimiz bulunu-
yor.
Üretimde ve tüketim-

de olduğu gibi yetenek-
te de sürdürülebilirliği 
önemsiyoruz, yeteneği 
elde tutmaya, çalışan 

bağlılığına çok önem 
veriyoruz. Teklas’ta hep 
bir aile ortamı hakim 
yukarıda saydığımız 
karakter özelliklerine 
sahip yetenekleri buldu-
ğumuzda gerekli teknik 

yetkinlik eğitimlerini biz 
veriyoruz. Çünkü teknik 
yetkinlik kazandırmanın 
kolay ama şirkete katma 
değer yaratacak doğru 
insanı bulmanın zor ol-
duğunu düşünüyoruz.

Bir diğer odak konu-
muz Sürdürülebilirlik. 
Sürdürülebilirlik çevre 
ile sınırlı değil, fakat çev-
re gerçekten en önemli 
parçalarından bu kav-
ramın. Mesela Kırcaali 

Fabrikamızda çalışan 
başına düşen yeşil alan 
oran 58 metrekaredir. Bu 
iş ortamında insan için 
sunulan çok önemli bir 
yaşam alanı demek.
Biz çevre standartları-

na uymayı, çevre üzerin-
deki olumsuz etkimizi en 
aza indirgemeyi amaçlı-
yoruz. Sürdürülebilirlik 
anlayışımızı “Kendi ih-
tiyaçlarımızı, gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarından 
ödün vermeden karşıla-
yabilmek, ekonomik bek-
lentilerimize çevresel ve 
sosyal duyarlılıkla denge 
içinde bakmak.” olarak 
özetleyebiliriz. Kullandı-
ğımız suyun, havanın, 
teknolojinin izini sürme-
ye başladık. Ölçtükçe 
hedefler koyarak azalt-
mayı hedefliyoruz.
Aslında her şeye etik 

ile başladık. Etik kural-
larımızı belirledik, Etik 
Kurulu oluşturduk ve 
ethics@teklas.com.tr 
adresiyle bir etik hattı 
oluşturduk. Sonrasında 
ise Sürdürülebilirlik Po-
litikamızı oluşturduk. İş 
etiği bizim için, Dürüst-
lük, Bilgilerin Gizliliği, 
Yasalara Uygunluk ve 
Uyum, Finansal Kayıt-
larda Doğruluk, Görevi 
Kötüye Kullanma ve Çı-
kar Çatışması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele, 
Adil Rekabet Kurallarına 
Uyum, Hediye Politikası, 
Taciz, Ayrımcılık, İş ve 
İnsan Hakları, Kimliğin 
Korunması ve Misille-
me Yapılmaması, Çev-
re, Paydaşlar, Bilgilerin 
Açıklanması konularına 
odaklanıyor.
            Kırcaali Haber

6. sayfadan devam

Karamantsi Burya Güreş Kulübü 
sporcuları iki altın madalya kazandı

Haskovo’nun (Hasköy) 
Karamantsi (Karamanlar) 
köyündeki Burya (Fırtı-
na) Güreş Kulübünün 15 
yaş altı sporcuları Sli-
ven (İslimye) şehrinde 
düzenlenen 15 Yaş Altı 
Ferdi Bulgaristan Güreş 
Şampiyonasında iki altın 
madalya kazandı. Berkay 
Tefik, 57 kg altı kategori-
sinde, Murat İlyaz ise 58 
kg kategorisinde şampi-
yon oldu. Turnuvanın en 
teknik yarışmacısı ilan 
edilen Murat İlyaz, başka 
bir kupa ile de ödüllen-
dirildi. Karamantisi’den 
iki güreşçi, elde ettikleri 
şampiyonluklarla Avrupa 
ve dünya şampiyonasın-
da mücadele etme hakkı 
kazandı.

Burya Güreş Kulübü’nde 
antrenörlük yapan Cey-

han Tef ik , “Takımın 
üçüncü oyuncusu Kaan 
Seyhan, önemli farkla 

önde giderken ve derece 
elde etme şansına sahip-
ken sakatlandı. Takımın 

dördüncü yarışmacısı 
İlker Fahredin de iyi bir 
performans sergilemesi-

ne rağmen derece elde 
edemedi” dedi. Antre-
nör, “Başarı çok büyük, 
çünkü bu şampiyonada 
toplam 10 şampiyonluk 
elde edildi. Burya takımı 
bunlardan ikisini kazandı. 

Stara Zagora (Eski Zağra) 
takımı da iki, Sandanski 
takımı ise üç şampiyonluk 
kazandı. Diğer üç şampi-
yonluk için ülke çapından 
toplam 75 takım yarışmak 
zorunda kaldı” diye ekledi.

Başmüftü Dr. Hacı, genç bir sporcuyu ödüllendirdi
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü 
Dr. Mustafa Hacı ve 
Başmüftü Yardımcı-
sı Ahmet Hasanov, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
İlahiyat Lisesi Müdürü 
Ahmet Bozov ve Müdür 
Yardımcısı Nurettin Ça-
kır ile birlikte spor ala-
nında başarılarından 
dolayı Enes Mihaylov’u 

ödüllendirdiler.
Momçilgrad İlahiyat Li-

sesi öğrencisi, Yıldızlar 
Bulgaristan Ferdi Güreş 

Şampiyonasında 51 kg 
kategorisinde şampi-
yonluğu elde etmesin-
den dolayı ödüllendiril-
di. Enes’e 150 leva para 
ödülü verildi ve büyük 
zaferlere giden yolda 
ona ilham verip motive 
etmesi için resimli Hz. 
Mevlana sözleri hediye 
edildi.
          Kırcaali Haber

Başbakan Boyko Borisov: Türkler 
sayesinde rahat uyuyoruz! 

Başbakan Boyko Borisov, yasa dışı göç konu-
sunda Türkiye ile olan anlaşmaların çalıştığını, bu 
sayede Bulgarların rahat uyuduklarını söyledi.

Başbakanı Boyko Borisov, video konferans yön-
temi ile düzenlenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 
Liderler Zirvesinin ikinci günün ardından yaptığı 
açıklamada yasadışı göç konusunda Türkiye ile 
var olan anlaşmaların aktif olduğunu söyledi.

Mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile 
olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını kaydeden 
Borisov, yasa dışı göçün önünü kesmek için Bul-
gar ve Türk sınır koruma birlikleri görevini yerine 
getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde 
rahat uyuduğunu ifade etti.
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Bulgaristan Türklerine Okullarda 
Türkçeyi Seçmeleri Çağrısı

Bulgaristan'da ana dili olarak 
Türkçe eğimine ilgi azalırken, 
öğretmenler velilerin bilinç-
li hareket ederek çocuklarını 
okullarda Türkçeyi seçmeye 
teşvik etmeleri gerektiğini ifa-
de ediyor.
Kırcaali'ye bağlı Mestan-

lı (Momçilgrad) i lçesinde 
1991'den bugüne 776 öğren-
ci mezun eden ilahiyat lisesi, 
öğrencilerin Türkçe sevgisini 
artırmak için yoğun çaba sarf 
ediyor.
Lise Müdürü Ahmet Bozov, 

AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, bu yıl lisedeki 136 
öğrencinin tamamının Türkçe 
derslerine katıldığını belirterek, 
Bulgaristan'ın 2007'de Avrupa 
Birliği'ne (AB) girmesinin ardın-
dan velilerin çocuklarını seç-
meli ders olarak verilen Türkçe 
yerine İngilizce, Almanca veya 
diğer Batı ülkelerinin dillerine 
yönlendirdiğini söyledi.
Öğrenci ve velilerin Türkçe 

derslerine ilgisini artırmak için 
ortaya koydukları çabalara işa-
ret eden Bozov, "Bu konuda si-

vil toplum örgütleri, köy muh-
tarları, din görevlileri ve imam-
lara da büyük görev düşüyor. 
Dünyada 400 milyona yakın 

insanın konuştuğu Türkçenin 
nasıl bir zenginlik olduğunu, ne 
kadar geniş ufuklar açtırdığını 
herkesin bilmesi gerekiyor." 

diye konuştu.
Ana dili eğitimine ilgi veli-

lerin desteğine muhtaç
Bulgaristan'da 30 yıl önce 

sona eren komünizm döne-
minde Türkçe konuşulmasının 
adeta yasak olduğunu hatır-
latan öğretmen Nurcan Okat, 
2008'den beri ilahiyat lisesinde 
Türkçe dersi verdiğini ve öğ-
rencilerin Türkçeye sevgisini 
körüklemeye çalıştığını söy-
ledi.
Okat, Türkçenin muazzam 

değerini sadece öğrencilerin 
değil, velilerin de anlaması 
gerektiğinin altını çizerek, "Her 
şeyden önce veliler, bilinçli ola-
rak çocuklarını Türkçe öğren-
meye teşvik edebilir." dedi.
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğü bünyesindeki 
Yüksek İslam Enstitüsü Rektör 
Yardımcısı Abdullah Trabzon 
ise Mestanlı, Rusçuk ve Şum-
nu'daki üç lisesinin ülkede ana 

dil olarak Türkçe eğitimi konu-
sunda önemli rol üstlendiğine 
işaret etti.
Her dilin zenginlik olduğunun 

altını çizen Trabzon, "İki kom-
şu ülkede iki dilli insanların 
ana dil öğrenimi karşılıklı okul 
ziyaretleri, öğretmen mübade-
lesi yoluyla da teşvik edilebi-
lir." dedi.
Eğitim ve sosyal konulardan 

sorumlu Mestanlı Belediye 
Başkan Yardımcısı Gülizar 
İsmail de bölgedeki yerleşim 
merkezlerinde toplam 139 öğ-
rencinin ana dil olarak Türkçe 
dersi seçtiğini belirterek, "Ana 
dilleri ne olursa olsun, öğren-
ciler onu öğrendiklerinde diğer 
dillere doğru giden yollara da 
köprü atmış olacaklar." ifade-
lerini kullandı.
Türkçe seçenlerin sayısı 

hızla düşüyor
Bulgaristan'da devletin resmi 

eğitim müfredatı kapsamında 
ana dil öğrenimine başlandığı 
1992'de 117 bin öğrenci okul-
larda verilen Türkçe dersleri-
ne katılırken, özellikle ülkenin 
2007'de AB'ye girmesinden 
sonra bu derslere karşı hem 
velilerin hem öğrencilerin ilgi-
sinde belirgin bir düşüş göz-
lendi.
Bulgaristan Eğitim Bakanlı-

ğının verilerine göre, ülkede 
bugün sadece 79 yerleşim 
yerindeki 80 okulda Türkçe 
dersleri veriliyor.
Bakanlık, mevcut eğitim-öğ-

retim yılında ilkokul ve ortao-
kul düzeyinde 107 öğretmenin 
toplam 3 bin 981 öğrenciye 
Türkçe öğrettiğini, geçen eği-
tim yılında ise bu sayının 3 bin 
991 olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 7 milyon nüfusa sa-

hip Bulgaristan'da, 850 binden 
fazla Türk yaşıyor. AA

Hükümet, Köstendil’deki Fatih Sultan 
Mehmet Camii’nin tamiri için kaynak sağladı

Yapılan kabine toplantısında 
Bulgaristan’da kilise ve manas-
tırların onarımı ve inşaatının 
tamamlanması için ek olarak 
3 513 552 leva ve Köstendil 
şehrindeki Fatih Sultan Meh-
met Camii’nin acil olarak tamir 
edilmesi için 140 088 leva tah-
sis edilmesi kararı alındı. Baş-
bakan Boyko Borisov, “Etnik 
hoşgörü her zaman bizim karar-
larımızı yönlendiren bir şey ol-
muştur ve Rablerini ve dinlerini 
seven insanlar başkalarının da 
dini inançlarına saygı duyarlar. 
Çünkü inançlı olmanın nasıl bir 
şey olduğunu anlar ve bilirler” 
diye kaydetti.

Kabine toplantısında hazır bu-
lunan Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
hem tarihi öneme sahip cami-
lere hem de geleceğin cami 
görevlilerinin yetiştirildiği okul-
lara sağlanan yardımlardan 
dolayı hükümete şükranlarını 
sundu. Başmüftü, “Bu kadrola-
rın Bulgaristan'da yetiştirilmesi, 
vatan sevgisiyle yetiştirilmesi, 
gelecekte bu ülkede çalışacak-
larını ve ona hizmet edecek-

lerini bilmeleri bizim için son 
derece önemli” diye belirtti ve 
şunları ekledi: “İnsanların dini, 
siyasi ve bencil amaçlarla kul-
lanmaya çalıştığı bir zamanda 
bu tür girişimlere engel olmamız 
çok önemli”.

Toplantıda geçen yılın sonun-
da hükümetin tahsis ettiği 712 
450 leva kaynakla Razgrad 
şehrindeki tarihi Makbul İbrahim 
Paşa Camii'nin restorasyonuna 
başlandığı kaydedildi.

Dr. Hacı, “Camilerin restoras-
yonu ve korunması Bulgaristan 
halkının hoşgörülü tavrına katkı-
da bulunuyor. Biz Bulgaristan'da 

hep bir arada yaşadık. Başba-
kanlık konutunda bugün hepimi-
zin bir arada olması, birbirimize 
karşı iyi tavrımız olduğunu daha 
da iyi gösteriyor. Babalarımız ve 
büyükbabalarımızın başlattığı 
bu hoşgörüyü devam ettirmek 
bizim görevimiz” dedi.

Başbakan Borisov, “Tapınak, 
cami, okul, halk kültürevlerine 
mali kaynak aktarımının sade-
ce halkın iyiliği için olduğuna 
inanıyorum. Bunu yapmayanlar 
hem kiliselerin hem de camile-
rin harap olmasına seyirci kal-
mışlardır” dedi.

                    Kırcaali Haber


