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Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis: Aşure 
Günü Etkinliği, Birlik ve Hoşgörümüzün Simgesidir

4 Eylül 2021 Cumartesi günü 
Kırcaali Merkez Camii yanında 
bulunan üreticiler pazarında 
gerekli olan anti-epidemiyolojik 
önlemlere uyularak aşure dağı-
tıldı. Kırcaali Belediye Başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis’in himaye-
sinde geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen Aşure Günü Etkinli-
ğinin bu yıl 15'incisi yapıldı.

Etkinliğe geleneksel olarak ka-
tılan konuklar arasında Kırcaali 
Belediye Başkanı Dr. Müh. Ha-
san Azis, Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Kırcaali Hristiyan-
lar Cemaati Başkanı Peder Petır 

Garena, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Tuncay Şükrü ve Meclis 
Başkan Yardımcısı Latif Rasim 
yer aldı.

Dr. Müh. Hasan Azis, yaptığı 
selamlama konuşmasında, ”Bu 
yıl 15'incisini gerçekleştirdiği-
miz Aşure Günü Etkinliği, birlik 
ve hoşgörümüzün simgesidir” 
diye kaydetti.

Belediye Başkanı, Covid- 19 
salgını nedeniyle birçok insa-
nın bir yerde toplanmasının ön-
lenmesi için her yıl olduğu gibi 
pazarda binlerce kişiye lezzetli 
tatlı dağıtımı yapılmayıp Kırcaali 

şehri ve ilçenin diğer yerleşim 
yerlerinde 3000’den fazla kişiye 
hazır aşure paketi dağıtılacağını 
duyurdu. Dr. Müh. Azis, ayrıca 
Kırcaali’deki Sveti Georgi Kilise-
si ve Merkez Camiinde de aşure 
dağıtılacağını belirtti.

Belediye Başkanı, “Aşure 
Günü bizim için her zaman Kır-
caali ilçesi sakinlerinin dini ve 
etnik kökeni ne olursa olsun, kim 
hangi tanrıya dua ederse etsin, 
birlik olmamız, birbirimize des-
tek olmamız, bir arada olmamız 
gerektiğinin bir işareti olmuştur. 
Kırcaali'nin Bulgaristan'da ve 

tüm dünyada hoşgörünün baş-
kenti olarak bilinmesinin nedeni 
budur. 15 yıldır Aşure Günü’nü 
otellerde veya restoranlarda 
değil, burada çarşıda, halk ara-
sında kutluyoruz. Bu sadece 
Kırcaali'de yapılan bir şeydir” 
diye ifade etti.

Dr. Müh. Azis, Aşure Günü’nün 
sadece birliğin değil, özellikle 
içinde yaşadığımız pandemi dö-
neminde karşılıklı yardımlaşma 
ve desteklemenin de bir sembo-
lü olduğunu vurguladı. Belediye 

Başkanı, insanları korkmamaya, 
kendilerine ve başkalarına karşı 
sorumlu olmaya ve Covid-19 en-
feksiyonunu önlemek için tek et-
kili şeyi, yani aşı olmaya çağırdı.

Basri Eminefendi ve Peder Pe-
tır Garena da birer kısa konuş-
ma yaparak bu yıl da bir araya 
gelen Kırcaalili Müslümanla-
rın ve Hıristiyanların Aşure 
Günü'nü tebrik ederek sağlık, 
sıhhat, birlik ve beraberlik içeri-
sinde olmalarını temenni ettiler. 

                       Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Kasım’da yapılacak
Bu yıl düzenlenecek Cumhur-

başkanlığı seçimi 14 Kasım’da 
yapılacak. Buna ilişkin önerinin 
oylanmasında 152 milletvekili 
kabul oyu kullanırken ret oyu 
kullanan olmadı. Bulgaristan 
İçin Bulgar Sosyalist Partisi 
(BSP) İttifakı Meclis Grubu çe-
kimser oy kullandı.

Şu ana kadar Meclis’te yer 
alan siyasi güçlerin çoğu, Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin er-
ken genel seçimleriyle birlikte 
yapılıp yapılmaması konusunda 
nihai bir görüş ortaya koymuş 
değil. Ancak bunun gerçekleş-
mesi için iyi niyet, aslında parla-
mentoda temsil edilen partilerin 

liderlerinin çoğu tarafından dile 
getirildi. Bunun argümanı, eko-

nomik verimlilik ve milyonlarca 
leva tasarruf sağlanmasıdır.

Ancak nihayetinde erken genel 
seçimlerin ne zaman yapılaca-
ğına Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev karar verecek. Bu aynı 

zamanda Meclisi feshetme ta-
rihine ve halihazırda BSP İt-

tifakının sahip olduğu 
üçüncü hükümet kurma 
yetkisinin ne zaman 
iade edileceğine bağlı. 
İttifak, Böyle Bir Halk 
Var partisinin resmen 
hükümeti desteklemeyi 
reddetmesinin ardından 
hükümet kurma yetkisini 
Cumhurbaşkanına iade 
etmeye karar verdi.

Rumen Radev, Cumhurbaş-
kanlığı ve erken genel seçimle-
rin bir arada yapılması kararının 
14 kasım olarak açıkladı.

                        Kırcaali Haber

Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 9 Eylül 1982’de hain bir 
saldırı sonıcında şehit düşen Türk diplomat Bora Süelkan, vefatının 
39. yılında Sofya Büyükelçiliği mensuplarının katılımıyla Burgaz 
Başkonsolosluğunda düzenlenen anma töreni ile anıldı.

İdari Ateşe olarak konsoloslukta görev yapmış olan Süelkan’ın 
anısına saygı duruşu ile başlayan tören, Türkiye ve Bulgaristan’ın 
ulusal marşları ile devam etti.

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel törende yaptığı 
konuşmada, “Terörün herhangi bir gerekçesi olamaz ve koşulsuz 
kınanmalıdır. Terörü herhangi bir din veya etnik grupla bağdaş-

tırmaya yönelik 
her türlü girişim 
tamamen yan-
lıştır ve terörist-
lerin amaçlarına 
hizmet etmekte-
dir”, dedi.

Türk milletinin 
terörle mücade-
lesinin, başta 
PKK ile olmak 
üzere ülkeyi he-
def alan terör 

örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Başkonsolos 
Senem Güzel, “Çoklu terör tehditleriyle mücadele eden ülkemizin 
bu mücadelesi başta komşu ve müttefiklerimiz olmak üzere ulus-
lararası toplumun güvenlik ve istikrarına da katkı sağlamaktadır. 
Müttefikimiz Bulgaristan’la terörle mücadele alanında iyi işbirli-
ğinden ve dayanışmadan da  memnuniyet duymaktayız”, ifadesini 
kullandı.

Burgas (Burgaz) Belediye Başkan Yardımcısı Diana Savateva, 
Burgas Vali Yardımcısı Bojan Bojanov, diplomat ve vatandaşların 
katıldığı törende Türkiye’nin Sofya Büyükleçiliği Sosyal İşler Mü-
şaviri Mehmet Genç ve Aytos (Aydos) Müftüsü Selahattin Ahmed 
dua okudu.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, başkonsolosluk 
bahçesindeki anıta çelenk koydu.

Burgaz Belediyesi ve Burgaz Valiliği temsiclcileri, Ruen Belediye 
Başkanlığı vs. konuklar, anıta çiçekler koydu.

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, 
kentteki evinin önünde pusu kuran ASALA teröristlerince 9 Eylül 
1982’de öldürülmüştü. Katil, Süelkan’ın sırtından vurduktan sonra, 
olay yerine cinayette kullanılan tabancanın yanı sıra bir eldiven ve 
üzerinde terör örgütünün isminin yazılı olduğu bir not bırakmıştı.

Şehit Türk Diplomat Bora Süelkan Anıldı
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Dundee Precious Metals Şirketi, Krumovgrad 
Belediyesine 3 milyon leva bağışlıyor

Dundee Precious 
Metals Krumovgrad 
(Koşukavak) Şirketi ile 
Krumovgrad Beledi-
yesi arasında şirketin, 
toplum yararına 3 mil-
yon leva tutarında ya-
tırım yapmasına ilişkin 
Yıllık Çerçeve Anlaş-
ması imzalandı. Şir-
ketin yapacağı bağış 
miktarı yerel düzeyde 
gelişme için yeni fırsat-
lar sağlayacak. Ortak-
lık, sorumluluk sahibi 
maden ocağı işleten 
şirketin faaliyet gös-
terdiği yerleşim yerle-
rinin sürdürülebilir kal-
kınması için önemli bir 
faktördür. Temmuz ayı 
sonunda üst üste altın-
cı yıl imzalanan çerçe-
ve anlaşması kapsa-
mında yerel sakinler 
için çeşitli önemli pro-
jeler finanse ediliyor. 
Bu yıl finanse edilecek 
projeler esasen kalite-
li sağlık hizmetleri ve 

daha iyi altyapı erişi-
mine yöneliktir.
Krumovgrad kasaba-

sındaki Jivot + Hasta-
nesine mali durumun 
iyileştirilmesi, ve dok-
torların ve personelin 
maaşlarının artırılma-
sı, çeşitli bölümlerde 
onarım çalışmaları ya-
pılması, mobil kuvöz 

ve özel donanımlı am-
bulans satın alınması 
için 450 bin leva tuta-
rında ciddi bir yatırım 
planlanıyor.
İlçeye yönelik yatırım 

faaliyetleri (2 550 000 
leva) arasında Drujba 
semtinde dere kıyısın-
da bir sokağın inşası 
ve iyileştirilmesi, ilçe-

deki çocuk oyun alan-
larının onarımı, Mitko 
Palauzov Anaokulu 
binasının onarımı ve 
Vransko (Hacılar) kö-
yünde bir spor sahası 
ve çocuk oyun alanı 
kurulması bulunuyor.
Anlaşma kapsamın-

da finanse edilecek 
kilit önem arz eden 

diğer projeler, beledi-
yenin sınırları içindeki 
tüm sokak ve yollarda 
onarım çalışmaları ya-
pılması, Guliyka (Ispa-
lar) köyü Hristo Botev 
İlköğretim Okulu bina-
sının enerji verimliliği-
nin artırılması ve ye-
nilenmesi ve Çal köyü 
içme suyu projesidir. 
Dundee Precious 

Metals Krumovgrad 
Şirketi, 2015 yılında 
Krumovgrad Beledi-
yesi ile bir Mutabakat 
Zaptı imzaladı ve bu-
güne kadar ilçenin ge-
lişimini teşvik etmek 
için her yıl sözleşmeler 
imzalıyor. Anlaşmanın 
bir parçası, şimdiye 

kadar 52 kişilik yeni iş 
imkanı yaratılan mikro, 
küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri destekle-
mek için bir fon oluş-
turulmasıdır.
Yeni çerçeve sözleş-

mesinin imza törenin-
de Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet ve 
belediye temsilcileri, 
Dundee Precious Me-
tals Krumovgrad Şirke-
ti Genel Müdürü Prof. 
Dr. Müh. İliya Gırkov, 
Ruhsat ve Hukuk İş-
leri Müdürü İrena Tsa-
kova, kurumsal sosyal 
sorumluluk ve halkla 
ilişkiler uzmanı Canan 
Salif hazır bulundu.
        Kırcaali Haber

Komşuları evi yanan aileye ev yaptılar
Cebel (Şeyhcuma) 

ilçesine bağlı Ridino 
(Yardere) köyünde 9 
ay önce çıkan yangın-
da yanan ev, tamamen 
restore edildi. Onarım 
çalışmalarını f inanse 
eden hayırseverler ev 
sahiplerine anahtarlarını 
teslim ettiler.
Hatır lanacağı üze-

re olay, geçen yıl 8 
Kasım'da yaşandı. O 
zaman çıkan yangında 
62 yaşındaki ev sahibi 
hayatını kaybetti. Konut 
sigortası olmayan ev ise 
kül oldu.

Cebel Belediyesi, İl-
han Emin ve Batı Avru-
pa ülkelerinde gurbette 
çalışan Sebo Kılıç, Din-

çer Kabadayı ve Fartin 
Durmuş’un şahsında 
Ridino köyü halkı evsiz 
kalan komşularına yeni 

bir ev yapılması için yar-
dım kapamyası organize 
ettiler.
Kendilerini yeni eve 

kavuşturan hayırsever-
lere minettar olduklarını 
ifade eden ev sahipleri-
ni evlerinde ziyaret eden 
Cebel Belediye Başka-
nı Necmi Ali, Belediye 
Meclis Başkanı Seyfi 
Mehmedali, Ridino Köyü 
Muhtarı İlhan Emin ve 
bağışçılardan Sebo Kı-
lıç, kendilerine yeni evle-
rinin anahtarlarını teslim 
ettiler.
             Kırcaali Haber

Yeni kayıtlı işsiz sayısı işe başlayanlardan yine daha fazla
Ulusal İstatistik Enstitü-

sü (NSİ) ve İstihdam Ajan-
sı tarafından Covid-19 
salgını nedeniyle işgücü 
piyasasının gözlenmesiy-
le elde edilen sonuçlar, 
ülke genelinde yeni kayıtlı 
işsiz sayısının işe başla-
yanlarınkinden yine daha 
fazla olduğunu gösteriyor.

2 -8 Ağustos 2021 dö-
neminde ülke genelinde 
yeni kayıtlı işsiz sayısı 5 
500 olup aynı dönemde 
istihdam büroları aracılı-
ğıyla istihdam edilenlerin 
sayısı 3 600’dür.

Ülke genelinde yeni ka-

yıtlı işsizlerin çalışmaya 
başlayanlardan daha faz-
la olması eğilimi haziran 
ayı sonundan itibaren 
görülmektedir. Son hafta 

içinde en çok sayıda iş-
sizin istihdam bürolarına 
kayıt yaptırdığı iller Plov-
div (Filibe), Blagoevgrad 
(Yukarı Cuma) ve Has-

kovo (Hasköy) oldu. Bu 
illerde yeni kayıtlı işsizle-
rin sayısı, işe başlayanla-
rınkinden iki üç kat daha 
fazladır.

Son gözlemlenen haf-
tada işsiz sayısında, 25 
Temmuz - 1 Ağustos dö-
nemine göre ciddi bir artış 
oldu. O zaman yeni kayıtlı 
işsiz sayısı yaklaşık 2900 
iken işe başlayanların sa-
yısı 3600 idi.

2020'nin sonundan beri 
kayıtlı işsiz sayısı 173 
000'in biraz üzerinde, işe 
girenlerin sayısı ise 152 
000’dir. KH

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde 
Eurostat’ın yöntemi kullanılacak

Başbakanl ık tan yapı lan açık lamada, 
“Bulgaristan'da yoksulluk sınırını belirlemek için 
kullanılan yöntem, Avrupa İstatistik Ofisi’nin 
(Eurostat) "Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistik-
leri (SILC)" araştırmasında kullandığı yöntemle 
uyumlu hale getirilecek. Geçici hükümet tarafın-

dan onaylanan ülkedeki yoksulluk sınırını belir-
leme metodolojisinde yapılan değişiklikler bunu 
öngörüyor” diye bildirildi.

Böylece yoksulluk ve sosyal koruma alanındaki 
tüm Avrupa Komisyonu (AK) belgeleri SILC araş-
tırmasından elde edilen verilere dayandığından 
dolayı yoksulluk sınırını belirlemek ve verilerin 
uluslararası düzeyde karşılaştırılabilirliğini sağla-
mak için kullanılan veriler birleştirilecek. Araştır-
madan elde edilen verilere dayanılarak belirlenen 
yoksulluk sınırı, tüm ulusal stratejik ve normatif 
belgelerde de kullanılmaktadır.

Değişiklik, hem ülke için yoksulluk sınırının be-
lirlenmesinde hem de sosyal alandaki tüm ulusal 
politikalarda, yoksulluk ve sosyal içerme ile ilgili 
AK’nin belgelerinde tek bir göstergenin kullanıl-
masına yol açacak. Bu şekilde engelli hakları, 
sosyal yardım, asgari ücret, sosyal içerme vb. 
alanlarda yürütülen politikalar arasında daha iyi 
bir uyum sağlanacak.

Yöntemin değiştirilmesi, istatistiksel veya tahmin 
verilerinin ekonomik olmayan yapısal dönüşümler-
den etkilendiği olağanüstü hal durumunda karar 
verilirken yoksulluk sınırının belirli yıllık süreçlere 
ve bütçe imkanlarına göre belirlenmesini mümkün 
kılacak.  
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Vatan ve Anavatan Algısı Üzerine
S o n  g ü n l e r d e 

Bulgaristan’da Vatan 
ve Anavatan terimleri 
üzerine, toplumun si-
yasetinden, sosyoloji 
ve tarih alanına kadar 
birçok siyasetçinin, 
akademisyenin ve ta-
rihçinin katılımı ile gün-
dem oluştu. Şüphesiz 
bunun sebebi Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev’in bir 
Devlet Başkanına ya-
kışmayacak üslupla, 
seçmenlerinin çoğunu 
Türk-Müslümanların 
oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(DPS) Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı’ya, 
“sizin Vatanınız nere-
si?” sorusunu yönelt-
mesi oldu. Bu sorunun 
kabul edilemezliğinin 
yanında, yönelten ma-
kamın bizzat Cumhur-
başkanı olması daha da 
vahim sorular doğurdu.
 İlk olarak, herkesçe 

kabul edilen bir olgu, 
Cumhurbaşkanı’nın 
ayrıştırıcı değil birleşti-
rici, ötekileştiren değil 
kucaklayan bir misyo-
nu ve duruşu olması 
gerektiği üzerinedir. Bu 
durum Cumhurbaşkanı 
makamının, bu konu-
yu bu şekilde günde-
me getirilemeyeceğini 
kanıtlamaktadır. İkinci 
soru, hükümet kurmak 
için istişareye davet et-
tiğin Bulgaristan’da 30 
yılı aşkındır siyasi alan-
da faaliyet gösteren bir 
siyasi oluşumun Genel 
Başkanına bu soru hiç 
yöneltilemez. Bu siyasi 
parti, Bulgaristan ka-
nunlarınca resmi statü 
kazanmış, kurulduğu 
günden itibaren Parla-
mentoda kesintisiz ola-
rak seçmenlerini temsil 
etmiş, Bulgaristan’ın 
NATO ve Avrupa Birli-
ğine dahil olması süre-
cinde önemli rol oyna-
mış ve Bulgaristan’ın 
değişik kademelerine 
kadrolar yetiştirmiştir. 
Üçüncü akla gelen ise, 
Mustafa Karadayı’ya bu 
soruyu sormakla birlik-
te partinin bütün seç-
menlerine ve sempati 
duyan herkese mi bu 
soru yöneltilmiş olma-
sıdır. Öyle ise, durum 
daha vahim hal alacak 
ve bizi tarihi sürece 
geri döndürecek, Türk-
Müslümanların bu top-
raklarda birer göçmen, 
muhacir veya mülteci 

durumunda olmadıkla-
rını tekrar herkese ha-
tırlatmak gerekecektir. 
Aslında bu sorunun 
gündeme gelme sebe-
bi de budur, DPS Ge-

nel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın, Türkiye’de 
verdiği bir mülakatta 
manen: biz o toprak-
larda geçici değiliz 
kalıcıyız asli unsuruz, 
dolayısıyla orası (yani 
Bulgaristan) bizim için 
Vatandır, Türkiye ise 
Anavatandır, demesinin 
üzerine yapılan yanlış 
tercüme ile başlamıştır 
ilk tepkisel yaklaşım.
Peki,  öyle midir? 

Tü r k- M ü s l ü m a n l a r 
Bulgar is tan’ın  as l i 
unsurları mıdır? Ta-
rihi gerçeklere baka-
cak olursak, şüphe 
içermeyecek şekilde 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk-Müslümanlar bu 
toprakların birer parçası 
olmuştur ve asli unsur-
larıdır. Bulgaristan coğ-
rafyasında Sarı Saltuk 
gibi dervişler daha 1270 
yıllarında görüldükleri 
ve yerleştikleri tarihçi-
lerce konu edinilmek-
tedir. Devamında yer-
leşen Türk-Müslüman 
toplumu yoğunlaşmış 
ve asırlardır burada var 
olan diğer etnik grup-
lar ile hoşgörü ve barış 
içerisinde yaşamışlar-
dır. Komşuluk ilişkileri 
incelendiğinde, genel 
olarak siyasetten uzak 
birbirini anlayan bir ya-
şam modeli ortaya çı-
kacaktır. Bulgaristan’ın 
tarihi dokusuna ve me-
deniyet zenginliğine ba-
kıldığında, çarşısından, 
pazarına ve kültürü ile 

bütünleşen tarihi yapı-
larında bunu görmek 
mümkün olacaktır. İşte, 
Mustafa Karadayı’nın 
dediği budur, dolayısıy-
la Bulgaristan bizim için 

Vatan’dır. Tarihi olgu-
larla beraber, bu konu-
yu destekleyen başka 
konular da vardır. Biz 
Bulgaristan’da doğup 
büyümekte, ülkenin 
kanunlarına ve eğitim 
sistemine göre yetiş-
mekte, askerlik vazife-
sini burada ifa etmekte, 
vergimizi burada öde-
mekte ve yakınlarımızı 
burada defnetmekteyiz. 
Bunlar, bir toplumun bir 
yerde göçebe değil de, 
kalıcı bir hayat sürmesi 
için yeterince inandırıcı 
ve bağlayıcı ciddi se-
beplerdir.
 Konunun diğer boyu-

tuna yani Türkiye’nin 
Anavatan olmasına ge-
lince bu da çok açıktır. 
Bir etnik grubun Anadili 
ile kendini tanımladığı 
bir ülke varsa yeryüzün-
de orasını etnik aidiyet 
olarak kendisine Ana-
vatan görmesi gayet 
doğaldır. Bu konu sa-
dece Türkler açısından 
böyle değildir, mesela 
Bulgaristan dışında 
yaşayan bir Bulgar’a 
sorsanız Anavatanınız 
neresi diye Bulgaristan 
diyecektir, buna Ukray-
na veya herhangi başka 
bir ülke tepki gösterme-
yecektir. Bunun dışında 
Bulgaristan’da yaşayan 
başka bir etnik gruba 
sorsanız, Anavatan ola-
rak etnik grubunu temsil 
eden bir ülkeyi göstere-
cektir ama Vatan’ı Bul-
garistan olacaktır. Bu 

manevi bir his olarak 
insanın kendini tanımla-
masıdır. Bunun dışında, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk-Müslümanlar son 
yüzyılı aşkın bir süredir 

ne zaman zorda kalsa-
lar çıkış noktası olarak 
devamlı Türkiye’ye sı-
ğınmak olmuştur netice. 
Ya da diğer bir ifade ile 
Bulgaristan 1878 yılın-
dan itibaren devamlı 

Türk ve Müslüman nü-
fusunu esnetmek için 
kendilerini Türkiye’ye 
göçe zorlamıştır. Bu 
2000 yılına kadar yani 
bir asrı aşkın bir dö-
nem periyodik olarak 
devam etmiştir. Türkiye 
bu gibi süreçlerde, sizin 
bu ülke ile herhangi bir 
bağınız yok, bu sebep-
le ülke olarak sizi kabul 
etmiyoruz dememiş, 
bilakis bütün zorluk-
lara rağmen bir göç-
mene, muhacire sahip 
çıkılması için ne gere-
kiyorsa onu yapmıştır. 
Bulgaristan ve diğer 
Balkan ülkelerinden 
yüzbinlerce göçmeni 
kabul etmiştir. Haliyle 
Bulgaristan’da yaşa-
yan Türk-Müslümanlar, 
Türkiye’yi gidebilecek-
leri bir ülke, sığınak ve 
Anavatan olarak gör-
mekte ve algılamak-
tadır. Cumhurbaşkanı 
Radev, bunu gayet 
iyi bilmektedir, ancak 
kendisine siyaset mal-
zemesi yapmak için, 
Türk-Müslümanların 
büyük çoğunluğunun 
oylarını alan siyasi bir 
hareketin Genel Başka-

nına bu soruyu yönelt-
miştir. Bu Partiye gö-
nül verenlerle beraber, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk-Müslümanları cid-
di manada üzmüştür. 
Çünkü bahsettiğimiz 
grup bugüne kadar 
bunu hak edecek hiçbir 
tasarrufta bulunmamış-
tır. Sayın Karadayı’nın 
cevabı ise, özellikle 
Parti seçmenlerini ve 
Türk-Müslümanları zi-
yadesiyle memnun et-
miştir. Çünkü geçmişte 
farklı bir ülkenin sınırla-
rı içerisinde hep birlikte 
huzur içerisinde yaşadı-
ğımız tarihi bir olgudur 
ve bunu Genel Başkan 
çekinmeden söyle-
miştir. Sonuç olarak, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk-Müslümanlar için 
bu topraklar doğup, ge-
liştiği anılar biriktirdiği 
ve memleket olarak ad-
landırdığı bir Vatan’dır. 
Türkiye ise kendilerini 
her zorlukta ve ihtiyaç 
durumunda savundu-
ğu ve sahip çıktığı için 
Anavatan’dır.
Dr. Şabanali AHMED 

Dr. Şabanali AHMED

Yaşar dede: Eskiden insanlar 
daha uyumlu ve birlikti

96 yaşındaki Yaşar 
Osman, Ardino’nun 
(Eğr idere) Mleçino 
(Sütkesiği) köyünün en 
yaşlı sakini. Kendisiyle 
Ardino'nun merkezin-
de buluşuyoruz. Her 
pazartesi günü Yaşar 
dede otobüsle Beyaz 
Huşağacı Korusu’nun 
eteklerinde kurulu ka-
sabada kurulan gele-
neksel pazara gidiyor.
Yaşar Osman, 16 Ara-

lık 1925'te Mleçino kö-
yünde dünyaya gelmiş-
ti. Tütüncü bir ailede 
yetiştiği için çocukluğu 
tarlada geçti. 1953 yı-
lında yakın mesafede-
ki Yabılkovets (Elmalı) 
köyünden Fatme Sali-
mova ile evlendi. 27 yıl 
önce vefat eden eşi ile 
birlikte aile bireylerinin 
birbirine çok bağlı ol-
duğu bir aile kurdular. 
Sahip oldukları dokuz 
çocuğunu büyük özve-
riyle büyüttüler. O za-
mandan bugüne kadar 
Yaşar dedeyi önem-

seyen çocukları onun-
la ilgilenmeye devam 
ediyor. Yaşar dede, 15 
torun ve 5 torun çocu-

ğu sahibidir.
Yaşar dede, Brya-

nevo Mahallesi’ndeki 
komşuları tarafından 
alçak gönüllü, kibar ve 
çalışkan bir adam ola-
rak bilinir. İlerlemiş ya-
şına rağmen her hafta 
cuma namazına yaya 
Mleçino köyündeki ca-
miye gider.
Yaşar dede, “Tüm 

çalışma hayatım yurt 
içindeki şantiyelerde 
ve tütün tarlalarında 

geçti. Eskiden insanlar 
daha uyumlu ve birlik 
içindeydi. Çok çalış-
mak bu hayattaki en 

değerli nitelikti. 10 Ka-
sım 1989'da demokra-
tik değişimlerden sonra 
herkes dünyanın çeşitli 
yerlerine dağıldı. Artık 
gençler çalışmayı sev-
miyor ama daha rahat 
bir hayat yaşamak isti-
yorlar” dedi.
Yaşar dede, hayatın-

da hiç sigara içmemiş, 
alkol kullanmamıştır. 
Önemli bir sağlık soru-
nu da yoktur.
         Kırcaali Haber
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İlhan Küçük Srebrenitsa Katliamı kurbanlarını andı
Hak ve Özgürlük Hare-

keti (HÖH) partisinden 
Avrupa Birliği (AB) Millet-
vekili İlhan Küçük, Tem-
muz 1995'te İkinci Dünya 
Savaşı'nın sona ermesin-
den bu yana Avrupa'daki 
en büyük savaş suçunun 
işlendiği Bosna- Hersek'in 
Srebrenitsa kasabasın-
da soykırım kurbanları 
anıtına çiçek bırakarak 
kurbanlarının anısına bir 
dakikalık saygı duruşun-
da bulundu.  Erkekler 
ve çocuklardan oluşan 
8 000'den fazla Bosnalı 
Müslüman'ın öldürülmesi, 
Birleşmiş Milletler Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi 
tarafından soykırım olarak 
sınıflandırıldı.

İ l han  Küçük ,  “ Bu, 
Avrupa'nın yakın tarihi-
nin konuşulması zor, çok 
üzücü ve acı bir sayfası-
dır. Bugün önemli olan bu 
suç olayından alınması 
gereken derslerin alınmış 
olmasıdır. Dünyanın Sreb-
renitsa Katliamı’nı bilme-
si gerekiyor ki bir daha 
böyle bir şeyin olmasına 
izin vermeyelim. Şimdi 
Bosna-Hersek geçmişle 
yüzleşmeli ve geleceğe 

bakmalıdır. Ülke uzun bir 
yol katetti ve AB, Batı Bal-
kan ülkelerine olan ilgisini 
sürdürüyor, çünkü reform 
yönündeki aynı cesur 
adımlarla devam ettikleri 
sürece AB'ye her zaman-
kinden daha yakındırlar” 
dedi.

Adını “Renew Europe” 
olarak değiştiren Avru-
pa İçin Liberaller ve De-
mokratlar İttifakı (ALDE) 
Partisi Eş Başkanı İlhan 

Küçük, ayrıca bazı po-
litikacıların Srebrenitsa 
Katliamı ile ilgili gerçeği 
inkar etmeye devam et-
tiğini, ancak Srebrenitsa 
Katliamı’nın iki uluslara-
rası mahkeme tarafından 
tanınan Avrupa'da İkinci 
Dünya Savaşı sonrası tek 
soykırım vakası olmaya 
devam ettiğini vurguladı. 
AP Milletvekili, gittikçe 
daha fazla ülkenin Sreb-
renitsa Katliamı’nı kına-

yan ve 8 binden fazla 
erkek ve oğlan çocuğuna 
karşı soykırım olarak tanı-
yan kararları oylamasının 
memnuniyet verici oldu-
ğunu ifade etti.

3 Eylül 2021 Cuma günü 
ALDE Eş Başkanı İlhan 
Küçük, Avrupa'nın gelece-
ği üzerine Saraybosna'da 
düzenlenen bir dizi top-
lantının ilkinde yer aldı. 
Tar tışmalar, maalesef 
birkaç ay önce vefat eden 

ALDE Başkanı Hans Van 
Balen'in anısına düzenle-
niyor.

İlhan Küçük, toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Pan-
demi, AB'nin etkili olması 
için hepimizin birlik olma-
sı ve iyi bir koordinasyon 
içinde çalışması gerek-
tiğini gösterdi. Gelecek 
nesillerin geleceği için ça-
lışmalıyız. Bu konferans, 
AB’yi bizler, vatandaşları 

için çalışan ve etkili olan 
bir birliğe dönüştürmek 
için bize büyük bir fırsat 
sunuyor. Ve halktan ge-
len tüm bu güzel fikirler 
kurumlara ulaşmayı ba-
şarıp AB’nin politikaları 
kapsamında uygulanırsa, 
o zaman hepimiz en çok 
kazananlardan olacağız” 
diye kesin bir tonla ko-
nuştu.

              Kırcaali Haber

Cebel Belediye Başkanı ve Bölge 
Müftüsü 800 kişiye aşure dağıttı

3 Eylül 2021 Cuma 
günü Cebel (Şeyhcu-
ma) kasabasındaki 
cami bahçesinde 800 
kişilik aşure dağıtıldı.
Muharrem ayında 

Cebel Belediyesi tara-
fından Kırcaali Bölge 
Müftülüğü ve Cebel 
Müslüman Encümenli-
ği ile ortaklaşa düzen-
lenen Aşure Günü Et-
kinliği gelenek haline 
gelmeye başladı.
Cebel Belediye Baş-

kanı Necmi Ali, yaptığı 
selamlama konuşma-
sında, “Aşure Günü 
kardeşlik duygularını, 
barışı ve hoşgörüyü 
sembolize eder. Birlik-
te birçok engeli aştık ve 
bugün birlikte yaşamak 
için daha da iyi bir yer 
haline getirdiğimiz bu 
güzel memleketimizde 
birliğin meyvelerinin 
tadını çıkarıyoruz” diye 
ifade etti.
Geçen yıl kasabanın 

konuğu olan Türki-
ye Cumhuriyeti Sof-
ya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök’ün Cebel 
halkına selamlarını ile-

ten Belediye Başkanı, 
o zaman Büyükelçi ile 
birlikte aşure dağıttıkla-
rını anımsattı.  
Cebel ’dek i  Aşure 

Günü Etkinliği’ne teş-
rif eden resmi konuk-
lar arasında Başmüftü 
Yardımcısı Ahmet Ha-
san Bahadır, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Haskovo 
(Hasköy) ve Stara Za-
gora (Eski Zağra) bölge 
müftüleri Erhan Recep 
ve Seyhan Mehmet yer 

aldı.
Necmi Ali ve Basri 

Eminefendi, iki yerli 
imamın yardımıyla et-
kinliğe katılan herkese 
aşure dağıttılar.
Cebell i ler in Aşure 

Günü’nü kutlayan Bas-
ri Eminefendi, Aşure 
Günü'nde insanın ya-
ratılış tarihinde önemli 
bir olay olan Muharrem 
ayında Hazreti Nuh'un 
Gemisi ile insanlığın 
helak olmaktan kurtu-
luşunun kutlandığını 

kaydetti.
Aşure, hangi dine 

mensup olurlarsa ol-
sunlar, akraba, dost ve 
komşulara ikram edilir. 
Rivayete göre, gemi-
sine binen müminleri 
doyurmanın bir yolunu 
arayan Nuh Peygam-
ber herkesi yemek ha-
zırlamak için ellerinde 
bulunan yiyecek mad-
delerini büyük bir kaba 
dökmeye çağırdı.
          Kırcaali Haber

Eylül başından itibaren tatil 
yerlerinde fiyatlar yarıya indi

Telegraf gazetesinin haberine göre, sonbahar 
yaklaştıkça Karadeniz kıyısında sunulan turistik 
hizmetlerin fiyatları düşüyor. Deniz boyundaki 
otelciler, 6 Eylül Bulgaristan Krallığı ve Doğu Ru-
meli Birleşme Günü kutlamaları nedeniyle uzun 
hafta sonu için %50'ye varan indirim fırsatları su-
nuyor.

Böylece, Slınçev Bryag tatil beldesinde dört yıl-
dızlı bir otelde her şey dahil olarak kişi başı ge-
celik 48 leva fiyata geçirebilirsiniz. Yakın zamana 
kadar turistler aynı hizmetler için 100 leva ödü-
yordu. Konaklamanız 14 gün içinse otel size dört 
ücretsiz gece bonusu verir.

Turistleri sezonun zirve noktasından sonra bile 
tutmak için Slınçev Byag’da fiyatlar önemli ölçüde 
düşürüldü. Tatiller şimdi yarı fiyatına geliyor. Bu 
yılki kriz nedeniyle fiyat indirimleri normalden bir 
hafta önce başlıyor.

En cazip tekliflerden biri, kahvaltı ve akşam ye-

meği dahil gecelik kişi başı 35 levaya mal olduğu 
tatil beldesindeki 3 yıldızlı bir otel içindir. Akşam 
yemeği istemiyorsanız fiyat 28 leva olabilir. Otel-
deki ekstralar da ücretsiz olarak kullanılabilir. Res-
toranlarda da fiyatlar neredeyse yüzde 50 düşü-
yor. Slınçev Bryag’da köfteler yaklaşık yüzde 20 
daha ucuz satılıyor ve şimdi bazı yerlerde sadece 
bir levaya satılıyor. Sozopol'da Birleşme Günü tatil 
günlerinde sahilde 13 yaşına kadar çocuğu olan 
bir aile için her şey dahil tatil fiyatı 400 levaya mal 
oluyor. Her şey dahil fiyatına 2 geceleme, plajda 
şemsiye ve şezlong kullanımı ile oteldeki yüzme 
havuzlarının kullanımı da dahildir.

İndirimler sadece deniz tatil yerlerinde değil. 
Bunlar diğer tatil yerlerimizde de görülmektedir. 
Velingrad'daki spa otelleri, misafirleri için özel bir 
müzik programı hazırladı. Teklif, çift kişilik oda için 
günlük 177 leva fiyatınadır. Fiyata kahvaltı ve ak-
şam yemeğinin yanı sıra Eurovision Çocuk Şarkı 
Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Krisia ve daha 
nice ünlü sanatçılarla her gece eğlence de dahil-
dir. Otelde maden suyu bulunan yüzme havuzları, 
jakuzi, saunalar ve dinlenmek için tüm ekstralar 
bulunmaktadır.

Dağ tatil beldelerindeki turizm işletmecilerin-
den de iyi teklifler var. Bansko'da geceleme ve 
kahvaltı ücreti 50 leva yerine 25 levadır. Turistler 
balık tutma, avcılık, bisiklete binme, kano, spor 
gezintisi ve dağ tırmanma gibi aktivitelerin tadını 
çıkarabilirler. KH
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HÖH partisi, Cumhurbaşkanı Radev'i Brüksel'e şikâyet etti
Hak ve Özgür lükler 

Hareketinden (HÖH) Av-
rupa Parlamentosu mil-
letvekilleri İlhan Küçük, 
İskra Mihaylova ve Atice 
Alieva-Veli, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev'i halka açık bir şe-
kilde HÖH lideri Mustafa 
Karadayı'ya vatanının ne-
resi olduğunu sormasın-
dan dolayı şikayet ettik-
leri bir mektubu, AP mil-
letvekillerinin e-postasına 
gönderdiler. Mektubun 
başlığı “Bulgaristan'daki 
azınlıklara karşı kışkırtıcı 
bir eylem".

Mektupta şu ifadeler 
yer aldı: “Bu eylemin 
Bulgaristan'ın 31 yıllık 
demokrasi tarihinde eşi 
görülmemiştir. Bu eylem, 
Türk etnik kökenine sahip 
Bulgaristan vatandaşları, 
Müslümanları ve başka 
azınlıklar arasında bir 
hoşnutsuzluk dalgasını 
kışkırttı. Bulgaristan etnik 
topluluklar birliği modeline 
gölge düşürdü”.

AP milletvekilleri, mek-
tupla birlikte video ve 
Cumhurbaşkanı Radev'in 
18 Ağustos'ta HÖH tem-
silcileriyle yaptığı istişare 
toplantısının stenografi 
ile yazılmış raporunun 

Karadayı’ya 5 Haziran'da 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile gö-
rüşmesinde anavatanının 
Türkiye olduğunu söyle-
mesinden dolayı vatanının 
neresi olduğunu sorduğu 
halka açık kısmının bir çe-
virisini de göndermişler-
dir. Mektupta, “Radev'in 
sorusu aslında nüfusun 
yüzde 14'ünü oluşturan 
Bulgaristan Müslümanla-
rının sadakatini sorgulu-
yor. Bulgaristan'ın demok-
rasiye geçiş döneminin 

kırmızı çizgisi olan etnik 
hoşgörünün sınırlarını 
aşıyor” denildi.

AP üyelerinin ifadesine 
göre, Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev'in hedefi, 
aday olduğu Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri için gay-
riresmi bir şekilde yürüttü-
ğü seçim kampanyasında 
nefret söylemi kullanarak 
Bulgar toplumundaki mil-
liyetçi, aşırı sağcı ve ra-
dikal gruplardan destek 
almaktır. Çeşitli Bulga-
ristan vatandaşlarından 

yüzlerce şikayet aldığını 
söyleyen HÖH partisi, 
mektubunda Cumhurbaş-
kanını, Bulgaristan Cum-
huriyeti Anayasası'nın 92. 
maddesini (Madde 92. (1) 
Cumhurbaşkanı ulusun 
birliğini temsil eder.) ihlal 
etmekle suçluyor.

A P  m i l l e t ve k i l l e r i , 
Bulgar istan'ın AB ve 
NATO'daki ortaklarına 
Bulgaristan'da demokra-
si ve etnik barış için ciddi 
bir tehdit oluşturabilecek 
Cumhurbaşkanı Radev'in 

bu eylemlerine kayıtsız 
kalmama çağrısında bu-
lunuyor.

Bu, aynı AP üyelerinin 
geçen ay içinde Avrupa 
Parlamentosu'na gönder-
dikleri üçüncü mektuptur. 
Daha önce onlar, Cum-
hurbaşkanı Radev'in ata-
dığı geçici hükümetten iki 
kez şikayette bulundular. 
Şikayetlerin biri, Bakanlar 
Kurulu'nun 4 Haziran'da 
ABD tarafından Küresel 
Magnitsky Yasası kapsa-
mında yaptırım uygulanan 
üç şahısla bağlantılı kişi-
lerin kara listesine alın-
ması kararının, insanlık 
dışı muamele yasağı da 
dahil olmak üzere temel 
insan haklarının ihlalini 
oluşturduğu yönündedir.  

HÖH’ten üç AP millet-
vekili mektuplarında dra-
matik bir tarzda kararın 

hedeflenen kişileri su, 
gıda, elektrik, sağlık hiz-
metleri, maaş ve emek-
li maaşı alma, vergi ve 
harçları ödeme vb. temel 
ihtiyaçlarını karşılama im-
kanından mahrum bırak-
tığını yazdılar. Bu durum, 
onların banka hesaplarına 
erişimi kaybettikten sonra 
olmuştur.  Geçici hüküme-
te yönelik bir diğer şikayet 
ise seçim kampanyası sı-
rasında HÖH üyelerine 
baskı yapıldığı yönünde-
dir. Söz konusu şikayet 
mektubunda geçici hükü-
metin, HÖH aktivistlerini 
İçişleri Bakanlığının bölge 
emniyet müdürlükleri ara-
cılığıyla uyarı protokolleri 
imzalamaya mecbur bı-
raktığı ve böylece seçim 
sürecine katılmalarını en-
gellediği belirtildi. 

               Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftülüğünden 
Bursa Çıkarması

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Müf-
tü vekili Suray Mustafa, Sekreteri Mümün Mustafa 
Bursa’ya gelerek, Kırcaali’de inşa edilen yeni cami-
nin yapımında emeği geçenlere teşekkür ziyaretinde 
bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iş in-
sanı Abdullah Burkay’ı ziyaret eden Kırcaali heyeti, 
Bursa Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışına 
da katılarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile gö-
rüştü.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, iki günlük 
Bursa ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türki-
ye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bulgaristan'da Türk ve Müslüman nüfusunun en 
yoğun olduğu Kırcaali’de ülkenin en büyük camileri 
arasında yer alacak Yeni Camii’nin inşaatının tamam-
landığını söyleyen Eminmefendi, aynı zamanda kültür 
merkezi olarak da hizmet verecek caminin, İslam Kül-
tür Merkezi haline getirileceğini kaydetti.

‘Bursa’dan Hep Destek Gördük’
Eminefendi; “Bu güzel caminin yapımı için 

Türkiye’den büyük destek gördük. Ziyaretimizde de 
bizlere her zaman destek olan belediye başkanları-
mıza ve iş insanlarımıza soydaşlarımızın selamlarını 
ilettik ve teşekkür ettik. Kırcaali Yeni Cami’nde Kur'an 
kursu odaları, kütüphane, gençlerin bir araya gelebi-
leceği mekânlar ve bahçesinde çocukların oynayabi-
leceği alanlar da olacak. Bin 200 kişilik ibadet alanına 
sahip olacak yeni cami, kapsadığı alan bakımından 
ülkenin en büyük camileri arasında yer alacak. Ziya-
retimizde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş 
ile de görüşme fırsatımız oldu. Hem kendisini hem 
de belediye başkanlarımızı Bulgaristan’a davet ettik.

Aynı zamanda Mestanlı’daki inşaatını başlattığımız 
Şehitler Cami içinde görüşmelerimiz oldu. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan yakın zamanda 
Kırcaali’yi ziyaret etme sözü aldık. Bursalı dostları-
mıza bizlere destekleri için şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.

Bulgaristan’da üniversiteler 
ortak diploma verebilecek

Geçici Bakanlar Ku-
rulunun toplantısında 
onayladığı Yükseköğ-
retim Kanunu’nda de-
ğişiklik önerisi, iki veya 
daha fazla üniversitenin 
öğrencileri birlikte eğit-
mesini ve ortak diplo-
malar vermesini öngö-
rüyor.
Eğitim ve Bilim Ba-

kanlığı (MON), değişik-
liklerle ortak multidisip-
liner uzmanlık bölümleri 
oluşturarak yükseköğ-
retim kurumları arasın-
daki işbirliğini teşvik 
ediyor. Bu bölümlere 
kayıtlı öğrenciler, fark-
lı üniversitelerde ayrı 
alanlarda eğitim göre-
cekler. Yükseköğretim 
kurumları, ekonominin 
ve toplumun gelişimi 
için önemli olan çeşitli 
alanlarda bilgi ve bece-
ri gerektiren meslekler-
de personel yetiştirmek 
için ortak kaynakları 
ve akademik kapasite-
yi kullanacaklardır. Bu, 
eğitim sürecinin kalite-
sini ve verimliliğini artı-
racak.
Kanun teklifi, üniver-

sitelerin ortak çalışma 
anlaşmaları yapacak-
ları usul ve esasları 
düzenler. Söz konusu 
uzmanlık alanları, her 
bir yükseköğretim ku-
rumunun ortak eğitimin 
kendisinin gerçekleşti-
receği kısmına karşılık 
gelen akreditasyonuna 
sahip olduğu profesyo-
nel alanlardaki düzen-
lemeye tabi olmayan 
mesleklerdendir.
Öğrenci kabul koşul-

ları, öğrenim süreleri, 
öğrenci maliyetlerinin 
dağılımı ve diploma ve-
rilmesi, içeriği kanun 

teklifinde belirtilen bir 
anlaşma ile belirlene-
cek.
Öğrenci kabulü, koor-

dine eden yükseköğre-
tim kurumunun mesleki 
alanlarda alacağı öğ-
renci kontenjanı dahi-
linde gerçekleşecek. 
Üniversiteler, belirli bir 
eğitim derecesini ta-
mamlayan öğrencilere 
ortak yükseköğretim 
diplomaları verebilecek.
Başka bir değişiklik, 

eğitim ve bilim derece-
si olan doktoranın bir 
araştırma projesi üze-
rinde çalışarak edinil-

mesini sağlar. 
Doktora öğren-
cileri, yükseköğ-
retim kurumu 
veya araştırma 
kuruluşu ile pro-
je lideri arasın-
da bir sözleşme 
ile örgün eğitim 
şeklinde en az 
üç yıl öğrenim 
görmek zorun-
da olacaklardır. 
Aynı zamanda 
yaptıkları işe 
ve sözleşme 
şartlarına göre 

ücret alacaklardır. Bu 
ücret şimdi 500 leva 
olan doktora bursundan 
birçok kat daha yüksek 
olabilir.
Araştırma projesi üze-

rinde çalışarak doktora 
eğitimi görecek öğren-
ciler, yılın herhangi bir 
zamanında sınav sonu-
cunda doktora progra-
mına kabul edilecekler.
Y ü k s e k ö ğ r e t i m 

Kanunu’nda değişiklik 
önerisi ile multidisipli-
ner alanlarda da dahil 
olmak üzere uzman ye-
tiştirme hızlandırılacak.
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Tarım üreticileri, Başbakan Yanev ile sektörde acil 
önlem alınması gereken temel sorunları görüştüler

Başbakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, geçici 
Başbakan Stefan Yanev, 
Başbakanlık konutunda 
tarım üreticileriyle bir ara-
ya geldi. Yanev, “Sürdürü-
lebilir tarımı geliştirmek ve 
ülkenin gıda güvenliğini 
sağlamak için çalışmalı-
yız” diye kaydetti.

 Avrupa Birliği Fon Kay-
naklarının Yönetiminden 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Atanas Pekanov 
ve Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanı Hristo Bozukov’un 
da hazır bulunduğu top-
lantıda sektör temsilcileri 
Başbakan ile sektörde 
sulama, tarımın moderni-
zasyonu ve katma değeri 
yüksek ürünlerin üretimi 
de dahil olmak üzere acil 
önlem alınması gereken 
temel sorunları görüştü-
ler.

Başbakan, devletin son 
üç ayda çeşitli sektörler-

de iş dünyası ile diyalog 
için aktif olarak çalıştığını 
ve sorunlara etkili çözüm-
ler bulmak için çalıştığını 
vurguladı. Yanev, ”Gerekli 

her şeyi yapıyoruz ve Ulu-
sal Ekonomik Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Pla-
nı konusunda Başbakan 
Yardımcısı Pekanov ve 

Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanlığı yönetimiyle 
sürekli koordinasyon ha-
lindeyiz. Faaliyetlerimizin 
mümkün olduğunca şeffaf 

ve verimli olması için ça-
lışıyoruz” diye vurguladı.

Başbakan, sektörde bir 
denge bulmak için çiftçi 
temsilcileriyle diyaloğun 
devam etmesi konusun-
da kararlıydı. Yanev, tarı-
mın modernizasyonu için 
sektöre finansal destek 
sağlanması için çeşitli 
mekanizmaların aranma-
sı gerektiğine dikkat çekti.

Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanı Hristo Bozukov, 
“Sektörün taleplerini ta-

mamen kabul ediyorum 
ve bakanlık ekibiyle sek-
tör temsilcilerini tahrik et-
meyi ve tarım sektörünü 
eski haline getirmek için 
birlikte çalışmayı başar-
dığımız için mutluyum” 
dedi. Bozukov, söz konu-
su çalışmaların moderni-
zasyonunu sağlamak ve 
iklim değişikliğine yanıt 
vermek için tarım sektö-
rüne destek sağlamaya 
odaklanacağını söyledi.

             Kırcaali Haber

Yunanistan’ın Dimetoka Belediye Başkanı 
Romilos Hatzianoğlu, Ardino’yu ziyaret ettildı

Yunanistan’ın Evros 
(Meriç) iline bağlı Dime-
toka Belediye Başkanı 
Romilos Hatzianoğlu, 
Ardino’yu (Eğridere) zi-
yarette bulundu. Hatzia-
noğlu, 2014-2020 Döne-
mi Yunanistan - Bulgaris-
tan INTERREG V-A Sınır 
Ötesi İşbirliği Programın-
ca gerçekleştirilen “Geç-
mişi ve Geleceği Birbiri-
ne Bağlı Ardino ve Dime-
toka” (ARDICO) projesi 
kapsamında bu yıl bi-
rincisi düzenlenen 2021 
Ardino Rodoplar’dan Te-
miz Gıdalar Festivali’nin 
özel konuğu oldu. Ardi-
no ziyaretinde kendisi-
ne Yardımcısı Villakakis 
Paraskevas ve Dimeto-
ka Belediyesi Başmimar 
Nikolaos Zarkadis eşlik 
etti.
Yunanistan’dan gelen 

konuklar, Ardino Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban ile görüştü. Ya-
pılan toplantıda iki bele-
diye arasında gelecekte 
verimli işbirliği olanakları 
ele alındı.
Ardino’ya dair son de-

rece hoş izlenimlerini 
paylaşan Dimetoka Be-
lediye Başkanı Romilos 
Hatzianoğlu, ”Ardino’yu 

ilk kez ziyaret ediyoruz. 
Çok temiz, güzel ve yeşil 
bir kasaba. Ardino Bele-
diyesi ile projeler hayata 
geçirmekten mutluluk 
duyuyoruz” diye kaydetti. 
Hatzgianoğlu, Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban ve ekibini Dimetoka 
şehrini ziyaret etmeye 
davet etti.
Halihazırda Yunanistan 

- Bulgaristan INTERREG 
V-A Sınır Ötesi İşbirliği 
Programınca gerçekleş-
tirilen ARDICO projesi 
kapsamında tarihi Şey-
tan Köprüsü’ne giden 
yolun bir bölümünde 
onarım çalışmaları sü-
rüyor. Proje yöneticisi 
Ardino Belediyesi olup 
Yunanistan’ın Evros 
(Meriç) iline bağlı Di-
metoka Belediyesi ise 
proje ortağıdır. Proje 
kapsamında ayrıca Şey-
tan Köprüsü’ne giden 
Arnavut kaldırımlı bir 
yaya yolu yeniden inşa 
edilecek ve Dyadovtsi 
(Dedeler) köyünün top-
raklarında iki kameriye 
inşa edilecek. Onların 
birisi Dyadovtsi köyünde 
olup bir çeşme ile birlikte 
inşa edilecek.
            Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan, Afgan sivillere 
yönelik insani yardım 

çabalarına katılacak
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bakan-

lığın, Afganistan'da olup bitenleri endişeyle izlediği ve 
uluslararası toplumun Afganistan'daki durumla ilgili 
endişelerini paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Antonio Guterres'in çatışmanın tüm taraflarına yö-
nelik evlerini terk etmek zorunda kalan sivilleri ko-
rumak için gerekli önlemleri alma konusunda yasal 
ve ahlaki yükümlülüğe uyma çağrısına katılıyoruz. 
Ülkedeki insani yardım kanalları aracılığıyla yardıma 
muhtaç Afganistan vatandaşlarına serbestçe erişim 
de garanti edilmelidir” denildi.

Bakanlık, “Afganistan'da Taliban'ın özellikle kadın 
ve gazetecilere uyguladığı insan hakları kısıtlama-
larına ilişkin endişeleri paylaşıyoruz. Bulgaristan, 
sivil nüfusa hayat kurtaran insani yardım sağlamak 
için uluslararası toplumun çabalarına katılacak” diye 
açıkladı.

Açıklamada, “Ülkeyi terk etmek isteyen yabancı ve 
Afganistan vatandaşlarına bunu yapma fırsatı veril-
mesi gerektiğini de vurgulayan ABD'nin başlattığı çok 
uluslu deklarasyonu destekliyoruz. Kamu düzeni ve 

vatandaşların huzuru korunarak yollar, havaalanları 
ve sınır geçiş noktaları açık kalmalıdır” diye belirtildi.

Bakanlık ayrıca şu ana kadar Bulgaristan vatan-
daşları tarafından Afganistan'dan yardım veya sınır 
dışı edilme talebi almadığını da belirtiyor. Kabil'de 
uluslararası kuruluşlar için çalışan 11 Bulgaristan 
vatandaşı hakkında bilgi aldığını aktaran bakanlık, 
tahliye işlemlerini takip ettiğini ve gerekli yardımı sağ-
lamaya hazır olduğunu bildirdi.

Bulgar tarafının, ortakların NATO, AB ve Afga-
nistan'daki yabancı diplomatik misyonlar ve kuru-
luşlar için çalışmış yerli Afganistan vatandaşlarının 
Bulgaristan'a geçici olarak kabul edilmelerine yönelik 
taleplerini gerekli dikkatle değerlendirdiği bildirildi.

Afganistan'daki durum, Bulgaristan'ın Dışişleri Ba-
kanı Svetlan Stoev tarafından temsil edileceği AB Dış 
İlişkiler Konseyi'nin video konferans yöntemiyle ger-
çekleştireceği olağanüstü toplantısında tartışılacak. 
NATO Kuzey Atlantik Konseyi de konuyu ele alacak.

Onlarca şirkete daha işletme sermayesi desteği verildi
Milli Gelirler Ajan-

sından (NAP) yapılan 
açıklamada, “NAP ta-
rafından pandemiden 
etkilenen işletmelere 
mali yardım ödemesi 
devam ediyor. İşletme 
sermayesi destek prog-
ramının üçüncü aşama-
sı kapsamında 500 000 
leva daha ödeme yapıl-
dı” diye bildirildi.
13 Ağustos 2021 ta-

rihli NAP İcra Müdürü 

emriyle 78 işletmenin 
başvurusu onaylandı.
Programın 3. aşama-

sında işletme sermaye-
si desteği için yaklaşık 
2 800 şirket başvuruda 
bulundu. Talep edilen 
hibenin toplam tutarı 
30 milyon levayı bulu-
yor. Proje tekliflerinin 
değerlendirilmesi de-
vam ediyor ve ileride 
de ödemeler yapılacak.
Başvuru sahipleri, ve-

rilen hibe desteği hak-
kında daha fazla bilgiyi 
NAP’ın internet sitesin-
deki  “İşletme Sermaye-
si Desteği” bölümünde 
bulabilirler.
İşletme sermayesi yo-

luyla finansman desteği 
sağlanmasına ve faali-
yetin raporlanmasına 
ilişkin ek açıklamalar, 
NAP’ın internet sitesin-
deki güncellenmiş "Sık-
ça Sorulan Sorular ve 

Cevapları" bölümünde 
bulunabilir.
Müşteriler ayrıca info-

center@nra.bg elektro-
nik posta adresinden 
veya NAP’ın 0700 18 
700 numaralı telefo-
nundan ulaşarak bilgi 
ve yardım alabilirler. 
Görüşme, ilgili opera-
törün tarifesine göre 
ücretlendirilir.
            Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da resmi nüfus sayımı başladı
7 Eylül gece yarısından 

itibaren Bulgaristan’da 
resmi nufüs sayımı baş-
ladı ve 3 Ekim’e kadar 
devam edecek. Nüfus 
sayımının ilk 10 gününde 
isteyen herkes elektronik 
portal üzerinden sayıma 
katılabilecek. On gün son-
ra, 17 Eylül’den itibaren 
klasik sayım usulüne göre 
Bulgaristan genelinde 27 
bin sayım görevlisi hane-
leri gezerek nufus sayımı 
yapacak.

Sayımın ikinci etabı 18 
Eylül’den 3 Ekim’e kadar 
devam edecek. Bu amaç-
la sayım görevlilerinin 
haneleri gezeceği saat 
08:00 - 20:00 arası için 
özel sağlık protokolü dü-
zenlenecek.

Vatandaşların cevap-
laması gereken 70 soru 
var. Fakat Ulusal İstatistik 
Kurumu (NSİ) görevlileri, 
soruların hızlı ve kolay 
cevaplanabildiğini belir-
terek elektronik sayıma 
aktif katılım bekledikleri 
umudunu dile getirdi.

10 yıl önce Bulgaristan-
da düzenlenen son nüfus 
sayımında halkın yüzde 

42’sinin sayıma elektronik 
olarak katıldığı görülüyor.

Ulusal İstatistik Kurumu 
Başkan Yardımcısı Dia-
na Yançeva, Bulgaristan 
vatandaşı olsun veya ol-
masın, ülke toprakların-
da ikamet eden herkesin 
sayıma tabi tutulduğunu 
belirtti. Aynı şekilde Sı-
ğınmacılar ve Mülteciler 
Yasası gereğince sığın-
ma talebinde bulunanlar 

ve bu yasa gereğince 
sığınmacı veya mülteci 
statüsüne sahip kişiler de 
sayıma tabi tutuluyor.

7 Eylül tarihinden itiba-
ren yurt dışında bulunan 
Bulgaristan vatandaşları-
nın sayımı ile ilgili olarak 
sadece geçici olaraki, 
yani bir yıldan az bir süre 
yurtdışında bulunanla-
rın sayıma tabi olacağı 
açıklandı. Devamlı olarak 

yurtdışında ikamet eden-
ler yaşadıkları ülkelerde 
sayılacak.

Nüfus dışında, sayım is-
tatistiğinde bütün evler ve 
daireler de yer alacağak.

Bulgaristan’da nüfus 
sayımı tarihçesi

1880 yılında Prens I. 
Aleksandır Batenberg’in 
çıkarttığı Kararname ile 
ilk görevinin nufus sa-
yımı organize edip dü-

zenlemek olduğu Maliye 
Bakanlığı’na bağlı İstatis-
tik Bölümü kuruldu.

Böylece 1 Ocak 1881 
y ı l ı nda  Bu l ga r i s t an 
Prensliği’nde ilk nüfus 
sayımı gerçekleşti. Genç 
devlette o zaman toplam 
nüfus sadece 2 007 917 
kişi. Her hanede ise orta-
lama 6 kişi yaşıyor.

Bulgar isran Prensli -
ği ve Doğu Rumeli’nin 
Birleşmesi’nden sonra, 
1887 yılında ülke nüfusu 
artık 3 154 375 kişi. Top-
lam hane sayısı ise 556 
400. Bu dönemde nüfu-
sun sadece yüzde 10’nun-
da okuryazarlık var.

2 0 1 1  y ı l ı n d a 
Bulgaristan’da AB üyesi 

olarak ilk nufus sayımı 
gerçekleşti. İlk defa elekt-
ronik sayım da 10 yıl önce 
2011’de yapıldı.

2011 yılı sayımına göre, 
ülke nufusu 7 364 570 
kişi. Nufusun yüzde 42’si 
elektronik portal üzerinde 
sayıma katıldı. Hanelerde 
ortalama kişi sayısı sade-
ce 2.4. 2011 sayımında 
Bulgaristan’da en fazla 
bir kişilik hanelerin olduğu 
(toplam nufusun üçte biri) 
görüldü.

Ülke nüfusun kaç kişi ol-
duğu, kimler olduğu, na-
sıl yaşadığına dair detayli 
bilgiler bugün başlayan 
ve 3 Ekim’e kadar devam 
edecek nüfus sayımın ar-
dından belli olacak.

Yeni eğitim öğretim yılının yüze 
yüze başlaması için hazırlıklar yapıldı

Geçici Başbakan Stefan 
Yanev, eğitim sisteminin 
zorunlu okul öncesi ve 
okul çağındaki çocukları 
ve öğrencileri kapsama-
sı, onların sisteme dahil 
edilmesi ve erken ayrıl-
malarının önlenmesi için 
kurumların ortak çalışma-
sı için Mekanizma Koor-
dinasyon Birimi toplantı-
sında yaptığı konuşmada 
yeni 2021-2022 eğitim 
öğretim yılının yüz yüze 
eğitim şeklinde başlama-
sına yönelik hazırlıkların 
yapıldığını açıkladı.
Yanev’in ifadesine göre, 

öğretmenlerin ve ebe-
veynlerin taahhüdü, ço-
cukların yüz yüze eğitime 
katılımının sağlanması ve 
dolu dolu bir eğitim öğre-
tim süreci uygulanması 
yönündedir.
Başbakan, Eğitim Ba-

kanlığı tarafından yapı-

lan bir analize göre, okul 
öncesi ve okul çağındaki 
çocukların yaklaşık yüzde 
25'inin öğrenme sürecine 

aktif olarak katılmadığını 
bildirdi.
Yanev’in ifadesine göre, 

çocuklar gerek sosyal ile-
tişime gerekse öğretim 
materyallerinin kullanı-
mına yeterince angaje 
olmuyorlar.  Başbakan, 
“Bütün bu konular derin-

lemesine ele alınacak, 
devlet kurumlarının bu 
sürece çeşitli alanlarda 
mümkün olan en iyi şekil-

de katılımı için çözümler 
aranacak” diye belirtti.
Başbakan Yardımcısı 

Gılıb Donev, Covid-19 
salgınında dördüncü dal-
ganın getirdiği koşullar-
da, eğitim öğretim yılının 
başlamasına sayılı günler 
kala, eğitim öğretim yılı-

nın başlamasıyla ilgili bir 
çok belirsizlik ve endişe 
olduğunu söyledi. Donev, 
geçici hükümetin, eğitim 
öğretim yılının yüz yüze 
başlaması konusunda 
açıkça belirttiği taahhüt-
ten sapmadığını hatırlattı.
Başbakan Yardımcısı-

nın ifadesine göre, tar-
tışmanın katılımcılarına 
okulun öğrenmek ve 
sosyal beceri edinmek 
için en iyi ortam olduğu-
na dair kesin inanç reh-
berlik etmelidir. Birçok 
çocuğun okul hayatından 
"çevrimdışı" kaldığına ve 
toplantının nedeninin bu 
olduğuna dikkat çeken 
Donev, söz konusu me-
kanizmanın, risk grup-
larından ve bölgelerden 
çocukların okulda tutul-
masını hedeflediğini ha-
tırlattı.
               Kırcaali Haber

Sığınmacı Kabul Merkezleri’nin 
doluluk oranı yüzde 32

Devlet Mülteciler Ajansi Başkanı Petya Pırvano-
va, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği 
demeçte, “Göçmen akışında son aylarda bir artış 
var, ancak göçmen kabul etmek için bize sağlanan 
kapasite dahilindedir. Şu anda normal modda çalı-
şıyoruz” diye kaydetti.

Devlet Mülteciler Ajansi, Sofya, Banya, Pıstrogor 
ve Harmanli’de olmak üzere ülkemizdeki dört Sığın-
macı Kabul Merkezinden sorumludur.

Pırvanova, “Ajansın sığınmacı kabul kapasitesi 
toplam 5 160 kişidir. Şu anda Sığınmacı Kabul 
Merkezleri toplam %32 oranında dolu veya 1628 
sığınmacı yerleştirilmiş durumda, kapasitenin üçte 
biri kullanıldığında normal modda çalışıyoruz” diye 
belirtti.

Pırvanova’nın ifadesine göre, merkezlerin eşit 
oranda dolu olması arzu edilir. İhtiyaç halinde ka-
pasitenin 6000 kişiye kadar artırılabileceğini ifade 
eden Devlet Mülteciler Ajansı Başkanı, hâlihazırda 
Sofya’daki merkezin yüzde 38, Harmanli’dekinin 
yüzde 28, Banya köyündekinin yüzde 50 ve Pıstro-
gor köyündekinin yüzde 23 oranında dolu olduğunu 
aktardı.  

Pırvanova, “2020’de kabul edilen sığınmacıların 
yalnız 0.7’sinde veya kabul edilen 3525 kişiden 
25’inde Covid-19 tespit edildi. Bu yıl şimdiye ka-
dar sadece 7 kişide Covid-19 vakası tespit edildi” 
diye belirtti.

Devlet Mülteciler Ajansı Başkanı, “Merkezleri-
mizde barındırılan sığınmacıların yaklaşık üçte biri 
Afgandır. Ağustos ayında uluslararası koruma için 
yapılan toplam 1 237 başvurunun yarısı Afganistan 
uyruklu kişiler tarafından yapılmıştır. Başta Suriye 
ve Afganistan’dan gelenler olmak üzere refakatsiz 
küçüklerin ve çocukların sayısında artış oldu” diye 
bildirdi.

Pırvanova, “Genel olarak ülkemiz, diğer ülkelere 
yolculuklarına devam etmek isteyen göçmenler için 
geçici bir duraktır” diye konuşmasını özetledi.

Momçilgrad Belediyesi birinci sınıf öğrencileri için öğrenci seti hazırladı
Okulun ilk gününde 

Momçilgrad (Mestanlı) il-
çesinde bulunan okullara 
gidecek olan birinci sınıf 
öğrencilerine en gerekli 
okul araç ve gereçlerin-
den oluşan öğrenci seti 
hediye edilecek.
Belediye yönetimi tara-

fından sağlanan öğrenci 
setleri, Bulgarca ve Ma-
tematik çalışma defter-

leri, resim defteri, yapış-
kanlı resim kağıdı, renkli 

kalem, keçeli kalem, 
oyun hamuru setleri, öğ-

renci makasları ve başka 
araç ve gereçler içeriyor.
Her biri ayrıca Mom-

çilgrad Belediye Başka-
nı İlknur Kazim'in okula 
başlama tebrik mesajını 
ve çocukların sağlıklı, ne-
şeli, öğrenmeye meraklı 
olmaları ve okulda çok 
yeni arkadaş edinmeleri 
dileğini içeriyor.
              Kırcaali Haber
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Elmalı Baba Mayesi bölgeden 
vatandaşları bir araya topladı

Alevi büyüklerinden Elmalı 
Baba'nın anısına Momçilgrad 
(Mestanlı) Bivolyane (Mandacı) 
köyünde bulunan Elmalı Baba 
Tekkesi'nde her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen büyük maye 
onlarca vatandaşı ve konuğu bir 
araya getirdi. Koronavirüs salgı-
nı nedeniyle mayeye gelenlerin 

sayısı normalden azdı. Ancak 
ülkenin dört bir yanına dağılmış 
birçok insan, eş dost ve akra-
basıyla bir araya gelmek için 
memleketlerine geldiler.

Bivolyane bölgesinde yaşayan 
halkı selamlamak için mayeye 
teşrif eden konuklar arasında 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) partisi Kırcaali İl Başka-
nı Resmi Murat, HÖH Kırcaali 
milletvekilleri Mukaddes Nal-
bant, Bayram Bayram, Adlen 
Şefket ve Müh. Pavel Krıstev, 
Momçilgrad Belediye Başkanı 
İlknur Kazim ve tüm belediye 
yönetimi, Momçilgrad ve Kırca-
ali Belediye Meclis Başkanları 

Ersin Ömer ve Hüseyin Ahmet 
yer aldı.

İlknur Kazim, yerlilerle soh-
betinde şunları ifade etti: “Ge-
lenekler hayatımızın önemli bir 
parçasıdır, bizi köklerimize bağ-
larlar. Bivolyane'de düzenlenen 
maye bu örneklerden biridir”.

Mayenin sonunda Alevilerin 
tekkeye bağışladıkları kurban-

lıklar hayvanlarının hayır amaç-
la satışa sunulduğu açık arttır-
ma yapıldı. Açık artırmaya resmi 
konuklar da katıldı. Açık artır-
madan elde edilen gelirlerin bir 
kısmı, Elmalı Baba Tekkesinin 
bakım ve onarımı için kullanı-
lırken bir kısmı da gelecek yılki 
maye hazırlıklarının maliyetini 
karşılamak içindir.

Başkonsolos Güzel, STK temsilcileri ile bir araya geldi
Türkiye’nin Burgaz Baş-

konsolosu Senem Güzel, 
Aşure Ayı vesilesiyle baş-
konsolosluk görev bölge-
sinde faaliyet yürüten sivil 
toplum kuruluşları temsil-
cileri ile bir araya geldi.

Şumen’de (Şumnu) ger-
çekleşen toplantıda da-
vetlilere hitaben konuş-
ma yapan Başkonsolos 
Senem Güzel, davetini 
kabul etmelerinden dolayı 
14 sivil toplum kuruluşun 
temsilcilerine teşekkür 
etti.

STK aralarındaki dayanışma-
nın önemini vurgulayan Başkon-
solos Güzel, STK’ları yaptıkları 
çalışmalarından dolayı tebrik 
etti.

Toplantıya; Burgas (Burgaz) 
Recep Küpçü Türk Kültür Mer-
kezi, Razgrad (Hezargrad) Cem 
Derneği, Razgrad Deliorman 
Halk Kültürevi, Ruse (Rusçuk) 
Güneş Derneği ve Güneş Halk 
Kültürevi, Varna Sabahattin Ali 

Halk Kültürevi, Dobriç Mevla-
na Halk Kültürevi, Dolni Çiftlik 
(Aşağı Çiftlik) Barış Halk Kültü-
revi, Yablanovo (Alvanlar) Koç 
Derneği, Dulovo (Akkadınlar) 
Tunahan Derneği ve Şumen 
merkezli Nazım Hikmet Halk 
Kültürevi, Kuzey ve Doğu Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği ve BİZ Derneği temcil-
cileri teşrif etti.

Toplantı sonrasında Başkon-
solos Senem Güzel, berabe-
rinde Recep Küpçü Türk Kültür 

Merkezi Başka-
nı Mücella Bilal, 
Kuzey ve Doğu 
Bulgaristan Türk-
çe Öğretmenleri 
Derneği Başkanı 
Emine Halil ve BİZ 
Derneği Başkanı 
Dr. Menent Şuk-
rieva ile BİZ Der-
neği Yönetim Ku-
rulu üyesi Behçet 
Danacı’nın resim 
atölyesini ziyaret 
etti.

Dr. Menent Şukrieva ve ünlü 
heykeltıraş ve ressam Behçet 
Danacı, derneğin iki ay önce 
başlattığı 1989 göçü adlı projesi 
hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında 1989 göçü 
30 tablo ile anlatılacak ve hem 
Bulgaristan’da hem Türkiye’de 
sergilenecek.

Görüşmede Behçet Danacı, 
Başkonsolos Senem Güzel’e 
“Kışa Veda” konulu bir tablo 
hediye etti. KH

Bulgaristan Haber Ajansı Genel 
Müdürü Vılçev, AA'yı Ziyaret Etti

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valçev, haber 
ajansları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Ajans 
doğruyu bilir. Yalan her yerde, hiçbir ücreti ve şifresi yok. Aramızda 
haber alışverişi yapmamız birbirimizi her gün daha iyi tanımamızı 

sağlayacaktır.
Bulgaristan Ha-

ber Ajansı Genel 
Müdürü Kiril Vıl-
çev, haber ajans-
ları arasındaki iş 
birliğinin önemi-
ne dikkati çeke-
rek, "Ajans doğ-
ruyu bilir. Yalan 
her yerde, hiçbir 
ücreti ve şifresi 
yok. Aramızda 

haber alışverişi yapmamız birbirimizi her gün daha iyi tanımamızı 
sağlayacaktır." dedi.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Vılçev, ajanslar arası iş 
birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Sayın Karagöz'le daha güçlü 
bir şekilde çalışmanın yollarını ve gelecek iş birliği anlaşmalarını 
görüştük. Daha fazla haber, fotoğraf ve video paylaşacağız. Ajans 
doğruyu bilir. Yalan her yerde, hiçbir ücreti ve şifresi yok. Aramızda 
haber alışverişi yapmamız birbirimizi her gün daha iyi tanımamızı 
sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Vılçev, Karagöz'le yaptıkları görüşmede eğitim için gazeteci de-
ğişiminin de ele alındığını aktararak, bu konudaki iş birliğinin ise 
gelecek yıl başlamasını beklediğini kaydetti.

Türkiye ve Bulgaristan'ın iki iyi komşu olduğunu dile getiren Vıl-
çev, ilk kez Ankara'ya geldiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye birçok 
kere geldim, Bu ülkeyi çok seviyorum, İstanbul'da çok zaman ge-
çirdim. Ancak AA'nın misafirperverliği harikaydı. İstanbul'u daha 
farklı gözle gördüm." değerlendirmesinde bulundu.


