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Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5. Şubesini Burgaz'da Açtı
rilmesiyle beraber bu ticaretten
pay almak ve iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek
amacıyla 1998 yılından bu yana

burada faaliyet gösteriyoruz."
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 milyar
Devamı 2’de

Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün
Türkan Bebeğin Katledilmesinin
37. Yıldönümü Vesilesiyle
Yayınladığı Mesaj
“37 yıl önce, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın, totaliter rejimin
insanlık dışı asimilasyon kampanyasına karşı haysiyetlerini ve
kimliklerini muhafaza edebilmek uğruna düzenlediği barışçıl bir
gösteri sırasında vurularak katledilen Türkan bebeği ve bu masum yavrunun şahsında bütün demokrasi şehitlerimizi rahmetle
anıyorum.
Türkan Bebek, gözlerini acımasızlığa yumduğunda henüz 17
aylıktı. Küçücük yüreği ve bedeniyle haksızlığa ve baskılara karşı
devleşti; Bulgaristan’daki bütün soydaşlarımızın özgürlük mücaZiraat Bankası, Bulgaristan'da
S o f y a , F i l i b e , Va r n a ve
Kırcaali'den sonra Burgaz kentinde ülkedeki 5. şubesini törenle hizmete açtı.
Açılışa katılan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar,
"Bulgaristan'da ticari ilişkileri-

mizde banka olarak çok memnunuz. Zaten 5 milyar avro
civarında bir ticaret hacmi hedefleniyor. Bu iki ülke arasındaki
ticaret hacminin artan oranının
devam edeceği anlamına geliyor." dedi.
"Türkiye’nin en büyük bankası
olarak global bir bankayız." diyen Çakar, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 17 ülkede 115
noktada varız. Bulgaristan'da
da 1998 yılında Sofya şubemizi
açmıştık. 2010 yılında Kırcaali, Plovdiv (Filibe) ve Varna'da
toplamda açtığımız 4 şubenin
yanında bugün Burgaz'da 5'incisini açıyoruz. Aslıda Türkiye
ile Bulgaristan arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkilerinin gelişti-

Bulgaristan Türklerinin En Küçük Şehidi
Türkan Bebek Mezarı Başında Anıldı
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 26 Aralık 1984'te
Kirkovo'nun (Kızılağaç) Mogilyane (Kayaloba) köyünde isim
değiştirme kampanyasına karşı düzenlenen barışçıl protesto sırasında şehit düşen 20
aylık Türkan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Karadayı
ile birlikte Türkan bebeğin annesi Fatma Mollahasan, şehit
yakınları, Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosu Korhan
Küngerü, HÖH Başkan yardımcıları, Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu milletvekili ve
ALDE Partisi Eş Başkanı İlhan Küçük ve AP Milletvekili
Atice Velieva-Ali, HÖH Kır-

caali İl Başkanı Resmi Murat,
bölgeden ve ülkenin başka
bölgelerinden HÖH milletvekilleri, Türkiye’den göçmen

derneklerinin temsilcileri, Kırcaali ili ilçe belediye başkanları da Türkan'ı mezarı başında
Devamı 3’te

delesinin parolası oldu.
Bu acı günlerin artık geride kaldığına inanıyoruz.
Soydaşlarımız, asimilasyon kampanyalarına karşı duruşlarıyla,
Bulgaristan’da demokratik düzenin tesis edilmesine büyük katkı
sunmuştur. Bu fedakar katkının, Bulgaristan’da demokrasinin teminatı olduğu da unutulmamalıdır.
Bu vesileyle, Türkan Bebeğimizin ve bütün demokrasi şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla yadediyor; şehitlerimizin ailelerine
ve soydaşlarımıza sabr-ı cemil diliyorum.”
Aylin Sekizkök
T.C. Sofya Büyükelçisi
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Ziraat Bankası, Bulgaristan'daki 5. Şubesini Burgaz'da Açtı
1. sayfadan devam

avroya ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden
Çakar, "Bu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin
artan oranını davam edeceği anlamına geliyor.
İnşallah biz de buradaki
hayatı kolaylaştırıyor olacağız." diye konuştu.
Burgaz Bölge Valisi
Mariya Neykova, Türkiye
Cumhuriyeti'nin en önde
gelen finansal kuruluşlarından biri olan Ziraat
Bankası'nın, Burgaz'da
şube açıyor olmasının, iki
ülke arasında geleneksel
olarak iyi olan ilişkilere
ek yoğunluk vereceğine
inandığını söyledi.
Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov da
Burgaz kenti ile Türkiye
arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da
iyiye gitmesinin ve geliştirilmesinin bir işaret
olarak gördüğü şube açılışından Burgaz sakinleri
ve iş çevrelerinin verimli
olarak yararlanacaklarına
inandığını söyledi.

pıyor. 12 bin kişiden fazla
bir gruba istihdam olanağı
sağlıyorlar." diye konuştu.
Kovid-19 koşullarının yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen yatırımların
gelecek dönemde daha
da artacağını öngördüklerini kaydeden Sekizkök,
Ziraat Bankası’nın da şubelerinin sayısını artırmak
suretiyle hem Türk yatırımcılara, hem de Türkiye

ile iş yapan Bulgar iş sektörüne kolaylaştırıcı rolü
üstlenmesinin çok önemli
bir hizmet olacağını dile
getirdi.
Törene ayrıca, BulgarTürk Ticaret ve Sanayi
Odası (BULTİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
İnce ve Bulgaristan'da
faaliyet gösteren başlıca
Türk şirketlerin yöneticileri de katıldı. AA

Gorno Prahovo ve Başevo
köylerindeki totaliter rejim
kurbanları anıldı
Nikolov, şehrin geliştirilmesinde kullanılan malzeme ve malların önemli bir
bölümünün Türkiye'den
edindiğini de sözlerine
ekledi.
- " Tü r k ü r e t i c i l e r i
Bulgaristan'da 12 bin
kişiden fazla istihdam
sağlıyor"
Açılışa
katılan

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök,
A A muhabirine yaptığı
açıklamada, Türk yatırımcılarının Bulgaristan'da
yaklaşık 2 milyar avroluk
yatırımı olduğunu ancak
bu hacmin esas hedefinin
5 milyar avro olduğunu
söyledi.
Büyükelç i Sekizkök,

" Türk yatırımcılarının
Bulgaristan'da yaklaşık
2 milyar avroluk yatırımı var. Aralarında büyük
şirketler ve üreticiler var,
örneğin Şişecam, Teklas, Alkomet, Sarkyusan
gibi Türkiye'nin belki de
küresel planda en tanınmış en önemli üreticileri
Bulgaristan'a yatırım ya-

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Ardino (Eğridere) İlçe Teşkilatı temsilcileri, 37 yıl önce o zamanki komünist totaliter rejimin Türklere karşı başlattığı
Bulgarlaştırma sürecine karşı ilk büyük direnişin
başlatıldığı Gorno Prahovo (Tosçalı) ve Başevo (Hallar) köylerindeki totaliter rejim kurbanlarının anısına

"Türkan bebek" ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı
Bulgaristan'da, 1984
yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında
çıkan olaylarda annesinin
kucağında öldürülen 1,5
yaşındaki Türkan Feyzullah, Edirne'de törenle
anıldı.
Şükrüpaşa Mahalle sinde "Türkan bebek"
anısına yaptırılan parkta
düzenlenen tören, anıta
çelenk sunumuyla başladı
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın ardından törende bir konuşma yapan
Edirne Vali Yardımcısı Ali
Uysal, Türkan bebeği ve
hayatını kaybeden soydaşları saygı ve rahmetle
andıklarını söyledi.
Bulgaristan'da o dönemlerde Türklere yapılan
baskı ve zulmün kara bir
leke olarak tarihte yerini
aldığını belirten Uysal,
"300 binin üzerinde soydaşımız topraklarını terk
etmek zorunda bırakılmış
ve ana vatan Türkiye'ye
sığınmıştır. Türkan bebek bu baskıların ve o
dönemde çekilen bütün
acıların sembolü olmuştur." dedi.
Uysal, geçmişte yaşanan acıları unutmadan,
kin ve nefret duygularına
kapılmadan Bulgaristan
ile Türkiye arasındaki iyi
komşuluk ilişkilerinin artarak devam ettiğini dile
getirdi.
Türkiye'nin bölgesinde
güçlü bir ülke haline geldiğini ifade eden Uysal,

dikilen anıt taşlarına çelenk koydular. 24 Aralık 1984
tarihinde Türk isimlerinin Bulgar isimleriyle değiştirilmesini protesto etmek için Gorno Prahovo ve civar
köylerden 3 bini aşkın kişi Mleçino köyünde bir araya
toplanmışlardır.

şunları kaydetti:
"O dönemde Türkiye
şimdiki gibi güçlü olsaydı, burnumuzun dibindeki
soydaşlarımıza bu zulüm
baskılar yapılabilir miydi? Bırakın yapılmasını
bence düşünülemezdi
bile. Artık Türkiye, eski
Türkiye değildir. Türkiye
başta askeri, ekonomik,
sosyo-kültürel, sağlık ve
her alanda bölgesel büyük bir güçtür."
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise
Türkan Feyzullah'ın ölümünün acısının yüreklerde hissedilmeye devam
ettiğini dile getirdi.
Balkanlar'da yaşayan
Türklerin dini, dili ve birlikteliği için mücadele ettiğini vurgulayan Gürkan,
"Balkanlar bizim hem

gönül coğrafyamız hem
köklerimizin olduğu topraklardır." dedi.
Balkan Rumeli Türkler i Konfederasyon
Başkanı Sabr i Mutlu
da Bulgaristan'da yaşanan mezalimi ve Türkan
Feyzullah'ı unutmadıklarını söyledi.
Hukuk mücadelelerinin sürdüğünü hatırlatan
Mutlu, Bulgaristan mahkemelerinden beklenen
sonuç çıkmaması durumunda Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine
başvurulacağını belirtti.
Törende Bulgaristan'dan
gelen öğrenciler Türkan
bebek için yazılan şiirleri
okudu.
Bu sırada, törende bulunan Bulgaristan'dan
gelen soydaşların ve ka-

tılımcıların gözyaşlarını
tutamadığı görüldü.
Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinden
sonra protokol üyeleri
ve vatandaşlar, Türkan
Feyzullah'ın anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.
Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.
Ahmet Hamdi Zafer, Hak
ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram
Bayram, Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Cevat Güneş, Balkan
Türkleri Federasyonu
Başkan Yardımcısı Macit
Mutlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma törenine katılan konuklar arasında
Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, HÖH Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Nilgün İsmail, HÖH Ardino İlçe
Başkanı Şahin Bayramov, Belediye Meclis Başkanı

Sezgin Bayram, eski totaliter rejim tarafından mağdur edilen Adem Ahmet ve Recep Taşçı yer aldılar.
Yerel din görevlileri, Bulgarlaştırma süreci kurbanlarının ruhu için dua okudular. Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan Türklerinin En Küçük Şehidi
Türkan Bebek Mezarı Başında Anıldı
1. sayfadan devam

andılar.
Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet ve
Kırcaali Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi, Türkan ve tüm Bulgarlaştırma süreci kurbanlarının
ruhu için dua okudular.
Daha sonra Türkan
Çeşme Anıtına çelenkler konuldu. HÖH Genel
Başkanı Mustafa Karadayı, yaptığı konuşmasında, “Türkan, komünist rejimin kurbanları,
ayaklar altına alınan
insan hakları, şerefi,
onuru, adı, dini uğruna
verilen mücadelenin
simgesi haline geldi. Bu
yüzden HÖH olarak bizler her yıl Mogilyane köyündeyiz” diye kaydetti.
Karadayı, “Birleşmemizin üzerinden 31 yıl
geçti ve birliğimizin adı
HÖH’tür. Bulgaristan'a
demokrasiyi biz böyle
getirdik. Şimdi, 31 yıl
sonra, polisin siyasi li-

derleri, 37 yıl önceki o
komünist milislerin yaptıklarını bugünün polisine de yaptırmaya çalışıyor. Bugün yaptıklarıyla
37 yıl önceki anılarımızı
geri getirdiler” diye kaydetti.
Seçim kampanyası sırasında Bulgaristan'ın
tüm bölgelerini ziyaret
ettiğini söyleyen Kara-

dayı, “Engelli yaşlılar
ise yaşlı gözlerle, “İsim
değiştirme kampanyası döneminden bugüne
kadar evimize milisler
girmemişti” dediler” diye
anlattı.
HÖH'ün tam olarak
hak ve özgürlükleri korumak için kurulduğunu hatırlatan Karadayı,
"Onur ve haysiyetimizi,

adlarımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, kimliğimizi
geri kazanmamız için
kuruldu. Bugün hala
hak ve özgürlükler için
mücadeleye ihtiyaç vardır. Haklarımız bugün
yine derdimiz oldu” diye
ekledi.
Karadayı, “Bu milislere
karşı hak ve özgürlükle-

Genç moda tasarımcısı Fatih Osman, süperstar
Ajda Pekkan’ın yeni klibinin ekibinde yer aldı
Süperstar Ajda Pekkan,
son müzik projesinin ekibine birkaç yıldır Faith IN
Fatich moda markasını
Bulgaristan ve uluslararası pazara başarılı bir
şekilde sokmayı başaran genç tasarımcı Fatih
Osman'ı dahil etti. Fatih,
Türkiye gezilerinden birinde Ajda'nın ve bir grup
Türk yıldızının kişisel stilisti ve yaratıcı ruhundan
ve özgün fikirlerinden
etkilenen Berker Usku ile
tanıştı. Hemen ardından
Pekkan'ın yeni video klipinin çekimleri sırasında
ekibe stilist asistanı olarak katılması için moda
tasarımcısı Fatih Osman
resmi davetiye aldı.
Şarkıcı, uzun bir aradan
sonra müzik dünyasına
geri döndü ve kendi adını
taşıyan "AJDA" albümünü
yayınladı. Video klip, kısa
bir süre içinde pop müzik
listelerinin başına oturan
"Bi`Tik" şarkısına çekildi.
Klip, farklı paralel evrenlerde bulunan ve birbirlerine asla ulaşamayan iki
aşığın hikayesini anlatıyor. Ajda, klip çekimi konusunda iki gün boyunca
50'den fazla kişiden oluşan bir ekibi yöneten ünlü
Türk video klip yönetmeni

Nihat Odabaşı’na güvendi. Video klibin bütçesi
muazzam bir rakamda
olup 600 bin Türk lirasının üzerindedir. Bu aynı

zamanda Türkiye’nin ilk
virtual production klibidir.
Ajda Pekkan, klibte iki
saatten fazla bir süre çelik halatlarla havada asılı
kalması gerektiğinden
dolayı herkes dayanıklılığından etkilendi.
Yakında Türkiye’den
bir grup şarkıcı, oyuncu
ve modelin kıyafetlerinin seçiminden sorumlu
olan Türk stilist Berker

Usku ile yeni bir proje
üzerinde çalışacak olan
yerli tasarımcı Fatih, klip
çekimi süreciyle ilgili izlenimlerini şöyle dile ge-

tirdi: “Ajda'nın çekimler
sırasındaki profesyonelliği ve disiplininden çok
etkilendim. İki gün boyunca ayakta 20 saatten
fazla çekim yaptı, sadece
bacakları ve kollarındaki
halatlarla tavana asılı kalarak havada uçuyordu.
Bir an şikayet etmedi, ara
verilmesini istemedi, tam
tersine yönetmenin tüm
emirlerini yerine getirdi.

Ve vizyonu gerçekten
baş döndürücü, sanki zaman makinesini keşfetmiş
gibi”.
Noel ve Yılbaşı kutla-

maları için yeni bir kapsül koleksiyonuyla moda
tutkunlarını yine şaşırtan
Fatih Osman, “Kendime
her zaman söylediğim
gerçek şudur: Araştırmaktan vazgeçme! Bence gelecekte olacakları
anlamanın tek yolu bu.
Benim sloganım, “Asla
yaratıcılıktan vazgeçme”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

rimizi savunmalıyız. Bu
nedenle güçlü bir HÖH’e
her zamankinden daha
fazla ihtiyacımız var.
D e m o k r a t i k yo l d a n
sapmamak için, devletimizi inşa edebilmek
için, devletçiliği garanti
altına almak için. Bunu
yapacak olan biziz” diye
kaydetti.
HÖH lideri, “Bu olayı, ülkedeki tüm yasal
prosedürü takip etmek
ve S t r a s b o u r g 'd a k i
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine ulaşmak
zorundayız. Sessiz kalırsak, bu Türkan'a ve
Bulgaristan'da demokrasi için canını veren komünist rejimin tüm kurbanlarına ihanet olur. Bu

demokrasiye, devlete
ihanet olur” diye ekledi.
Covid-19 salgını nedeniyle herkesin sağlığına
dikkat etmesi, aynı zamanda çevresindekilerin de sağlığını koruması için çağrıda bulunan
Karadayı, “Kırcaali ilinde aşılama oranı ülke
ortalamasından daha
yüksek seviyede ve Kırcaali, Covid-19 risk haritasında yeşil renkteki
Bulgaristan'daki tek ildir”
diye anımsattı.
Konuşmaların ardından Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, tüm
Bulgarlaştırma süreci
kurbanlarının ruhu için
dua okudu.
Kırcaali Haber

Veliko Tırnovo Bölge Müftülüğü,
yetim çocuklar yararına 17 bin
leva yardım topladı

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yetimler
Haftası Kampanyası kapsamında Veliko Tırnovo
Bölge Müftülüğünün bulunduğu girişimler sonucunda toplanan yardım miktarı geçen yıla göre 8
kattan fazla arttı.
Bölge Müftülüğü ekibinin yaptığı gayretli ve titiz
çalışmaları sonucunda 17 bin leva miktarında yar-

dım toplamayı başardı.
Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Nutfi Nutfiev, “Bizim
için toplanan miktar, kampanyanın çok daha fazla
kişiye ulaşması kadar önemli değil. Toplanan miktarın geçen yıla göre 8 kat fazla olması 8 kat daha
fazla çalıştığımız anlamına geliyor. Müslüman kardeşlerimizin empatisi bizi gerçekten mutlu ediyor.
Onlar her geçen yıl ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın
önemini daha iyi anlıyor” diye kaydetti.
Ulusal Yetimler Haftası Kampanyası kapsamında Veliko Tırnovo ve Gabrovo illerinde yer alan 47
yerleşim yerinde yetim çocuklar yararına etkinlikler
yapıldı.
Camilerde görevli imamlar, cemaate yetim çocukların hayatımızdaki yeri hakkında hutbe irad ettiler.
Bölge Müftülüğü, yetim çocukların desteklenmesine adanan konferanslar ve sohbetler düzenledi.
Bölgedeki iş dünyası temsilcileriyle de görüşmeler
yapıldı.
30 yerleşim yerine bağış kutuları yerleştirildi, tüm
ilçe merkezlerinin sokaklarında ise vatandaşlara
broşürler dağıtıldı. Kampanya video ve mesajlar
yayınlanarak sosyal medyaya da taşındı.
Bölge Müftülüğü, hayır işine katkıda bulunan herkese şükranlarını sunar! KH
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Mestanlı’daki Asimilasyon Şehitleri Anıldı
27 yıl önce Bulgarlaştırma sürecini protesto etme
esnasında şehit düşen
Türklerin anısına Momçilgrad (Mestanlı) şehrinde düzenlenen anma
etkinliğinde konuşan Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, “Biz
buradayız, varız, biriz,
güçlüyüz ve hiçbir baskı bizi durduramaz” diye
vurguladı. Karadayı ile
birlikte törende hazır bulunan Bulgaristan Meclisi
ve Avrupa Parlamentosu
(AP) HÖH milletvekilleri, Kırcaali ili, yurdun
başka bölgelerinden ve
Türkiye’den gelen belediye ve meclis başkanları, Türkiye’deki göçmen
derneklerinin temsilcileri,
Momçilgrad sakinleri ve
misafirleri şehrin mey-

Bu olaylar bugün hatıraları önünde saygıyla eğildiğimiz kahramanları doğurdu. Kahramanlarımız,
Bulgaristan’da değişimin
ilk rüzgarını hissetmemizin ilk sebebi oldular”
diye kaydetti. Belediye
Başkanı, Momçilgrad ilçesinde kültürel farklılıklara hoşgörü ve saygının
tüm sakinlerinin ayırt edici
özelliği olduğunu ve adları
ve dini inançları farklı olmasına rağmen dip komşuları bölebilecek hiçbir
gücün olmadığını da sözlerine ekledi.

Mustafa Karadayı, meydana toplanan kalabalığa
hitaben konuşmasında
HÖH'nin bu yıl her üç

danına dikilen ülkenin ilk
Totaliter Rejim Kurbanları
Anıtı’na çelenk ve çiçek
sunup bir dakikalık saygı
duruşunda bulundular.

milletvekili seçiminde de
elde ettiği güzel sonuçlar
için seçmenlere teşekkür
etti.
HÖH lideri, “12 yıl bo-

yunca GERB’in yönetim
modelini, demokrasiden
ve devletçilikten taviz veren modelini eleştirdik. Nisan 2021'de devlet aygıtı
iktidardakilere hizmet etti
ve siyasi muhaliflere baskı uyguladı. Nisan ayında
sözde değişim rüzgarları
esmişti. Değişim kötüden kötüye devam ediyor.
Haziran ayında da polis
baskısı uygulandığını gördük. Ayrıca kasım ayında
polis şeflerinin siyasi talimatlarına dayanarak günümüzün demokratik ve
AB üyesi B ulgaristan’ın
polis gücünü komünist
rejimin milislerine dönüştürdüler” diye kaydetti.
Yaşanan olayları devlet
ve demokrasinin yıkılması, hak ve özgürlüklerden

yoksun bırakılması olarak
nitelendiren HÖH lideri,
“Seçimlerde de gösterdiğimiz güçlü bir HÖH'e
ihtiyacımız var” dedi ve
partinin üç seçimde de
oyların yüzde 10’unu aldığına dikkat çekti.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
yaptığı konuşmada şunları söyledi: “37 yıl önce
Momçilgrad'daki bu meydan öfkeli insanlarla doluydu. Onlar, isimlerinin
ve ana dillerinin ellerinden
alınması kararına karşı
olduklarını göstermek
için burada toplandılar.
Tanklar, askeri birlikler ve
mermiler ile memnuniyetsizliğin sesi susturuldu.
Bu kaba şiddet eylemi
başka bir şeye yol açtı.

Kazim, “Kimsenin aramıza girmesine izin vermemeliyiz, çünkü ancak
bu şekilde Bulgaristan'ı,
çocuklarımızı ve ebeveynlerimizi koruyabileceğiz.
Çok fazla sağduyuya ihtiyacımız var, birliğe ihtiyacımız var, birbirimize
hoşgörü ve saygıyı sürdürmek için fikir birliğine
ve güce ihtiyacımız var”
dedi.
Konuşmaların ardından
Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, tüm Bulgarlaştırma süreci kurbanlarının ruhu için dua okudu.

Prof. Dr. Hikmet Mehmedov,
en yüksek devlet nişanı ile
onurlandırıldı

Bulgaristan’da modern bale tarihinin köklü isimleri
arasında yer alan, koreograf, yönetmen ve bale ustası olarak dikkate değer başarılara sahip Prof. Dr.
Hikmet Mehmedov, en yüksek devlet nişanı olan
Birinci Derece Stara Planina Nişanı ile onurlandırıldı. Onun girişimiyle Burgaz ve Ruse'deki (Rusçuk)
müzik okullarında bale sınıfları açıldı.
Cumhurbaşkanlığı Konutunda düzenlenen nişan
takdim töreninde Prof. Dr. Mehmedov, “İnsan yaratmak, sevmek ve sevilmek için doğar. Bu yüksek
devlet nişanı sahipleri adına size cani gönülden
teşekkür etmek isterim” dedi.
30 yılı aşkın bir süredir Sofya’daki Ulusal Müzik
Akademisi'nde koro şefliği yapan Prof. Dr. Adriana
Blagoeva, kültür ve sanata hizmetlerinden dolayı

Kırcaalili Öğretmen Nigar Naim,
Bulgaristan’da Yılın Öğretmeni Seçildi
Kırcaali Hristo Botev
Yabancı Diller Lisesinde
20 yıldan fazla mesleki
deneyime sahip olan Almanca ve Fransızca başöğretmeni Nigar Naim,
Bulgaristan’da Yılın Öğretmeni seçildi.
Ödül, Bulgaristan'daki Cambridge Okulları
Birliği'nin Starosel'de
düzenlenen 2021 Eğitim
Ödülleri töreninde verildi.
Kategoride ikincilik ödülü, Sofya 19. Elin Pelin
Lisesinde coğrafya ve
ekonomi disiplinlerinde
kıdemli öğretmen Mirela
Petkova'ya, üçüncülük
ödülü ise Sofya 2. Akademisyen Emiliyan Stanev
Lisesinde tarih ve medeniyetler başöğretmeni Nikolay Danev’e verildi.
Ruse (Rusçuk) bölgesinin en çok tercih edilen
okullardan biri olan ağırlıklı olarak Almanca öğretimi yapan Friedrich Schiller Lisesi Müdürü İskra
İvanova Yılın Okul Müdürü seçildi. İvanova’nın

yönetimindeki okul, öğretmenlerin niteliklerini artıran ve öğretim yöntemlerini modernize eden bir
dizi proje destek almaya
hak kazanmaya ve uygulamaya devam etmektedir. İkincilik ve üçüncülük
ödülleri sırasıyla Sofya 81.
Victor Hugo Lisesi Müdürü Elena Nalbantova’ya
ve Blagoevgrad (Yukarıcuma) 7. Kuzman Şapkarev Lisesi Müdürü Lilia
Stoyanova'ya gitti.
Yılın Okulu ödülü, Gotse
Delçev’deki 100 yılı aşkın geçmişe sahip Yane

Sandanski Doğa Bilimleri ve Matematik Lisesine verildi. İkincilik ödülü,
Sofya’daki 138. Prof. Vasil Zlatarski Batı ve Doğu
Dilleri Lisesine, üçüncülük
ödülü ise Sofya’daki 105.
Atanas Dalçev Lisesine
gitti.
Dünyanın prestijli İngilizce yarışması olan Kangaroo Global Linguistics'te
en iyi performansı gösteren okul olarak özel ödül,
Tırgovişte (Eskicuma)
şehrindeki 2. Prof. Nikola
Marinov Lisesine verilirken, eğitimde üstün başa-

rı ödülü ise Sofya Paisiy
Hilendarski Matematik
Lisesine verildi.
Başvurular, eğitim, iletişim ve sosyal etki alanında dört seçkin kişiden
oluşan bağımsız bir jüri
tarafından değerlendirildi. Seçkin jüri üyeleri, yetenekli gazeteci ve
yapımcı Georgi Toşev,
Sofya'daki 51. Elisaveta
Bagryana Lisesi Müdürü
Asen Aleksandrov, Telelink Business Services
Şirketi Eğitim ve Sosyal
Etki Müdürlüğü görevinde bulunan uzman Natalia Miteva, 20 yıldan
fazla mesleki deneyime
sahip olan Sofya'daki 1.
Penço P. Slaveykov Lisesinde bilişim teknolojileri
öğretmenliği yapan İskra
Georgieva’dır.
Üç kategoride ödül alan
tüm adaylara ödül belgeleri verildi.
Ödül töreni, kutlama
programı kapsamında
yapıldı.
Kırcaali Haber

Aziz Kiril ve Metodiy Nişanı'na layık görüldü.
İki aktör de devlet nişanıyla ödüllendirildi. Onlardan biri televizyon yapımları olan düzinelerce
film ve dizilerde rol alan ve Bulgaristan Ulusal
Radyosu’nda (BNR) iki binin üzerinde ses kaydı
bulunan Mihail Petrov, diğeri ise tiyatro ve sinemada 150'den fazla rol oynayan, aralarında "Adaptasyon", "Çığ" ve "Tehlikeli Cazibe" filmleri de dahil olmak üzere düzinelerce filmde rol alan Lüben
Çatalov’dur. Devlet nişanları sanatçılara Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından takdim edildi.
Radev, törende yaptığı konuşmada devlet nişanıyla onurlandırılan sanatçılar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Onlar, onlarca yıldır parlak yetenekleri
ve saygınlık uyandıran profesyonellikleri ile koro ve
bale, tiyatro ve film sanatlarını zenginleştirdiler ve
zenginleştirmeye devam ediyorlar ve her zaman
yüksek profesyonel standardı koruyorlar”.
Radev, daha sonra 9 kişinin hayatını kaybettiği
Varna ili Dılgopol (Yeniköy) ilçesi Royak köyünde
bir huzurevi ve hasta bakım evinde çıkan yangında
yaşlıların binadan tahliye edilmesine yardımcı olan
dört genci de gösterdikleri cesaret ve duyarlı davranışlarından dolayı Cumhurbaşkanı Onur Nişanı ile
onurlandırdı. Devlet nişanıyla ödüllendirilen gençler Dılgopol’daki Sveti Kliment Ohridski Lisesinde
okuyan Oktay Osmanov, Mert Ahmedov, Furkan
Tansel ve Selim Selimov’dur.
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Bulgaristan’da İslam Dininin Geliştirilmesine
Katkı Ödülleri Dağıtıldı
Başmüftü Mustafa Aliş
Haci, “İyilik dünyayı
kurtarır. İyilik yaptığımız
takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan
memnun olur.” dedi.
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed
Hayreddin Efendi’nin adına kurduğu yıllık İslam Dininin Geliştirilmesini Katkı
Ödülleri'ni törenle sahiplerine dağıttı.
Başkent Sofya’nın Lumiere Salonu'ndaki törende konuşan Bulgaristan
Müslümanları Diyaneti
Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik
yapanlardan memnun
olur.” dedi.
Bulgaristan Milli Marşı
ve Avrupa Birliği marşların okunmasıyla başlayan
etkinlikte konuşan Başmüftü Haci, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
ortamında, bazıları bir an
önce daha zengin olmaya,
bir an önce daha yüksek
bir mevkiye ulaşmaya çabalarken bazıları özveri ile
içinde yaşadıkları topluma
yarar sağlamaya çabalar.”
diye konuştu.
“İyilik dünyayı kurtarır”

diyen Hacı, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik
yapanlardan memnun
olur. Ondan sonra iyilik
yapan kendisi memnun
olur çünkü kendisi gerçekten toplum içerisinde
yerini bulmuş ve Allah’ın
emirlerini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda
biz de iyilik yapanlara,

edenlere teşekkür etmek
istiyoruz. Peygamber diyor ki, ‘insanlara teşekkür
etmeyen, Allah’a teşekkür
etmiyor.”
Bulgaristan’da Osmanlı tarihi ve kültürel
mirası
Etkinliğe katılan
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de
Bulgaristan’da Osmanlı
döneminde miras kalan

önemli eserlerin korunmasının önemine işaret
ederek “Bu eserlerin bir
kısmı yüzyıllara direnmiş
ve ihtişamlı bir şekilde
ayakta dururken bir kısmı
maalesef bugünlere erişememiş.” dedi.
Bulgaristan’da eski komünizm rejiminde üzerine
el konulmuş vakıf mallarının iadesi için başmüftülüğün yürüttüğü hukuki

Kırcaali ilçesinde sıcak öğle
yemeği hizmetinin süresi uzatıldı
Kırcaali ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik
sıcak öğle yemeği hizmetinin süresi 28 Şubat 2022 tarihine kadar
uzatıldı. 10 Aralık 2021
Cuma günü Kırcaali
Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun
koronavirüs (Covid-19)
küresel krizinin etkileriyle REACT-EU mekanizması yoluyla mücadele etme girişiminin bir
sonucu olarak Yoksullar
İçin Avrupa Destek Fonu
tarafından finanse edilen
"Covid-19 Salgını Koşullarında Kırcaali İlçesinde
Sıcak Öğle Yemeği" projesi süresinin uzatılması
için sözleşmeye ek protokol imzaladı.
Değeri 1 739 650.77
leva olan proje, 18 Ocak
2021'de başladı.
Sıcak öğle yemeği menüsü çorba, ana yemek,
ekmek ve haftada en az
bir kez tatlı içerir.
An itibariyle sıcak öğle
yemeği hizmetinden
2100 ilçe sakini yararlanıyor. Söz konusu ihtiyaç

sahibi kişiler şu hedef
gruplarına aittir: 1. grupgeliri olmayan veya yoksulluk sınırının altında
düşük gelirli kişiler, ülkedeki ekonomik durumun
kötüleşmesi nedeniyle
zor durumda olan insanlar, yaşları veya mevcut
engelleri nedeniyle enfeksiyonun bulaşma ve
ağır seyretme riski daha
yüksek olan kişiler; 2.
grup-geliri olmayan veya
yoksulluk sınırının altında düşük geliri olan ve
kendilerini destekleyecek akrabaları olmayan,
karantina altına alınan
kişiler; 3. Sosyal yardım

alan ve ek desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen
ve olağan salgın durumu
koşullarında temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler.
Başvuru süresi proje
uygulama süresi boyunca devam etmektedir.
Başvurular her iş günü
saat 08.30 - 12.00 ve
13.00 - 17.00 arasında
Kırcaali, Minyorska sokağı No: 1, adresinde
bulunan Evde Sosyal
Hizmetler Merkezi kat 3,
314 nolu odada, Bulgaria Bulvarı, No: 41 adresinde bulunan Kırcaali
Belediyesi 113 ve 107

nolu odalarda ve yerleşim yerlerindeki muhtarlıklarda kabul edilecek.
Sıcak öğle yemeği hizmeti almak için başvuru
yapan kişilerin hedeflenen gruplara ait olduğu
Sosyal Yardımlar Kırcaali İlçe Müdürlüğü tarafından teyit edilir. Başvurusu onaylanan, ancak
bu hizmetten yararlanan
kişilerin listesine dahil
edilmemiş kişiler, "bekleme listesine" dahil edilir.
Halihazırda sıcak öğle
yemeği hizmetinden yararlanan kişilerle hizmetin süresinin uzatılmasına ilişkin sözleşmeye ek
protokoller imzalanacak.
Konuyla ilgili bilgi almak için Evde Sosyal
Hizmetler Merkezini
0361/ 6 45 42 telefon numarasından ve Kırcaali
Belediyesi İnsani Yardım
Faaliyetleri Şube Müdürlüğünü 0361/6 73 87 ve
0361/6 73 86 telefon
numaralarından arayabilirsiniz.
Kırcaali Haber

sürecin en kısa sürede
sonuçlanmasını beklediklerini aktaran Sekizkök, “İstanbul’daki Demir
Kilise ortak kültürel mirasımızın el birliğiyle nasıl
muhafaza edebileceğimizin güzel örneklerinden
biridir.” diye konuştu.
Büyükelçi Sekizkök,
vakıf malların muhafaza
edilmesi ve geliştirilmesi
ile Müslüman cemaatinin
taşınmaz kültürel mirasının korunması alanında
emeği geçen Hüseyin
Mehmed’in ödülünü takdim etti.
İslam dinine kadro yetiştirmedeki katkısından
dolayı Prof. Lübomir
Panayotov’a ödülünü,
Filistin Devletinin Sofya
Büyükelçisi ve duayeni
Ahmed Al Abduh verdi.
Par lamento Başkan
Yardımcısı Mukaddes
Nalbant, İslami değerlerinin muhafaza edilmesi
ve gençlere dini eğitimine katkısından dolayı Kur’an hocası Fatme
Köybaşieva’ya ödülünü
sundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa
Aliş Haci, ülkedeki Müslümanların yüzyıllara
dayanan geleneklerini
koruyan hafız Mehmed
Beyti’ye ödülünü verdi.
Bulgaristan Müslümanları Yüksek Dini Şura
Başkanı Vedat Ahmed
ise törende son ödülünü,
cömert bağış katkıları ile
ülkedeki Müslüman kültürüne destek veren, kültürel ve dini yerlerin korunması ve sosyal yardımları içeren faaliyetlerde
bulunan iş adamı Ahmed
Besoğlu’ya takdim etti.
Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov
ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi milletvekillerinin de katıldığı törende Sefa müzik grubu,
Yunus Emre’nin şiirlerinden esinlenen eserlerle
sahne aldı.
Yüksek Dini Şura'nın
2017 yılında aldığı kararıyla oluşturulan Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi ödülleri her yıl,
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğünün kuruluş
tarihi olan 8 Aralık’ta sahiplerini buluyor. AA

Yaşlıların ücretsiz grip aşısı
yaptırabileceği süre uzatılıyor
Bulgaristan’da Kamboca gribi olarak bilinen influenza A (H3N2) tipi virüsün neden olduğu yılık ilk mevsimlik grip vakasının tespit edildiği açıklandıktan sonra
grip dalgasının hala ciddi bir şekilde ortaya çıkması
beklenmiyor. Bu, geleneksel olarak yeni yılın ocak şubat aylarında gerçekleşiyor.
BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan aile hekimi ve Bulgaristan Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı
Dr. Nikolay Brınzalov, “Doktorlar hala rahat çalışıyor,
ancak koronavirüsten farklı olarak grip virüsü çocuklarda daha
yaygın bir
şekilde
görülüyor”
diye açıklık getirdi.
Yorgunluk
ve ateş
yükselmesi gibi belirtiler çok
çabuk ortaya çıkar.
İki hastalığın - grip ve koronavirüsün belirtilerini ayırt
etmek zordur. Dr. Brınzalov’un tavsiyesi, test yaptırmadan önce bile her zaman bir doktora danışmaktır.
65 yaş üstü kişiler, ücretsiz grip aşısı yaptırmak için
aile hekimlerine başvurabilir. Grip aşısı yaptırmak
isteyen yaşlılar için son başvuru tarihi 31 Aralık’tır.
Bu sürenin 15 gün uzatılması için Sağlık Bakanlığı
Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev ile görüşmeler
sürüyor.
Bunun nedeni, birçok yaşlı kişinin şu anda Covid-19
aşısının takviye dozunu alması ve koronavirüs ile grip
aşılarının uygulandığı tarihler arasında en az 14 gün
olması gerektiğidir. Başvuru süresinin uzatılmasının
amacı, daha fazla yaşlı insanların Ulusal Grip Aşısı
Programı’ndan faydalanarak bu aşıyı da almasıdır.
Bulgaristan’da hala Covid-19 ve gribe karşı kombine
aşı bulunmamaktadır.
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Küçük: Bulgaristan 15 yıllık AB üyeliğinden sonra
bölgesel bir lider ve Batı Balkanlar için örnek olabilir
Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) partisinden
Avrupa Parlamentosu
(AP) Avrupa’yı Yenile
Grubu Üyesi İlhan Küçük,
Batı Balkanlar İçin Sofya
Forumu’na ev sahipliği
yaptı. Etkinlik, anti-salgın
önlemlerine sıkı sıkıya
uyularak Sofya'da küçük
bir formatta gerçekleşti. "Güveni Yeniden İnşa
Etme Zamanı" mottosu altında düzenlenen forumda Batı Balkanlar'daki kilit
meselelerin tartışılması
ve bölgenin AB’ye üyelik
müzakere sürecine odaklanması amaçlandı. Etkinlik, Liberal Entegrasyon
Vakfı ve Avrupa Liberal
Forumu ile ortaklaşa düzenlendi.
B atı B a lkan la r İç i n
Sofya Forumu’nun açılış konuşmasını yapan
Küçük, şunları kaydetti:
“Bulgaristan'ın 2018'deki
AB Konseyi Dönem Başkanlığı, Batı Balkanlar'ın
entegrasyonunu önemli
bir öncelik haline getirdi
ve güvenin nasıl yeniden
sağlanacağı konusunda

karar alma sürecinde, eşit
bir temelde tartışmada
aktif rol almalıdır” diyen
Küçük, kesin olarak forumun sonuçlarının tüm
paydaşlar için olumlu yönde olmasını ve forumun
düzenli hale gelmesini
beklediğini belirtti.
Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhei
de video konferans yoluyla etkinliğe katılarak yaptığı konuşmada, “Hepimiz
ortak bir geleceği olan bir
kıtanın parçasıyız!" diye
belirtti. AB Komiserinin
ifadesine göre, bölgede
Avrupa entegrasyonu
için gerçek bir taahhüt
var. Batı Balkanlar için bir

daha ciddi düşünmenin
zamanının geldiğini düşünüyorum. Bulgaristan ile
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki diyalog
dostane olmalıdır. Ülkemizin 15 yıllık AB üyeliğinden sonra Bulgaristan'ın
bölgesel bir lider olarak
kendini kanıtlayabileceğine ve benzersiz etnik mo-

ekonomik ve yatırım planı
hazırlandı - önümüzdeki
yıllarda 30 milyar avroya
kadar yatırım yapılacak.
Varhei’nin ifadesine göre,
AK’nin arzusu müzakereleri hızlandırmak, reformları ve ülkelerin ilerlemesini dikkate alarak
müzakerelerin resmen
başlayabilmesidir.
Forumda Avrupa Liberal Forumu İcra Müdürü
Daniel Kadık, Bulgaristan
Atlantik Kulübü Başkanı
Solomon Pasi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin
Bulgaristan Özel Temsilcisi Vlado Buçkovski
ve dış politikanın çeşitli
alanlarında uzmanlar da
yer aldılar.

deli ve tecrübesiyle Batı
Balkanlar ülkelerine örnek
teşkil edeceğine inanıyorum, çünkü Bulgaristan'ın
stratejik çıkarı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin
AB’nin medeniyet ailesinin bir parçası olmasıdır.
Batı Balkan ülkelerini
AB’nin bir parçası yapmak biz liberaller için bir

önceliktir”.
AP Milletvekili, tarihi konuşmanın önemli olduğunu, ancak geleceğe dair
konuşmanın bir öncelik
olması gerektiğini vurguladı. Küçük’ün ifadesine
göre, AB jeopolitik bir
oyuncu olmadan önce
politik bir oyuncu olmalıdır. “Batı Balkan ülkeleri,

Radev, devlet, iş dünyası, bilim ve
eğitimin birleştirilmesini istiyor

Bulgaristan Merkez Bankası (BMB) Başkanı Dimitır Radev bTV'ye verdiği demeçte, “Bulgaristan’ın
Avro Bölgesi’ne katılması durumunda hane halkı gelirlerinin artmasına yol açacak” diye kaydetti. Radev,
artan enflasyona rağmen bankacılık sistemimizin istikrarlı olduğu konusunda kararlıydı.
BMB Başkanı, “Sendikaların bu sürecin en büyük
destekçilerinden biri olması tesadüf değildir. Önümüzdeki 2 yıl içinde bizi bekleyen büyük hacimli
işi yapmaya hazırız, siyasi açıdan nasıl gelişmeler
yaşanacağını göreceğiz. Avro’nun 1 Ocak 2024'te

ler belirleme ve eylem
planlama zamanı geldi.
Cumhurbaşkanı, ülkemizin bu yılki Küresel
İnovasyon Endeksi sıralamasında iki basamak
yükselerek 132 ülke arasında 35. sıraya yerleştiğini ve bunun ülkemizin
2013'ten bu yana sergilediği en iyi performansı
olduğuna dikkat çekti.
Radev, “Son iki yılda
zor koşullara rağmen
Bulgaristan'da iş yerindeki yeniliklerin sayısı artıyor ve Bulgaristan'dan
bilim insanlarının katılımıyla bilimsel yayınların
artışı devam ediyor” diye
vurguladı. Radev’in ifadesine göre, piyasa ortamı ve işletmelerin dış
mali kaynaklara erişimi

için göstergelerin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı, devlet
ve belediye yetkililerini
proaktif davranışlarda
bulunmaya ve eğitim,
bilim ve yenilik politikalarında net taahhütlerde bulunmaya çağırdı.
Radev’in ifadesine göre,
bu tür bir politika, ülkemizdeki en küçük ekonomik varlıkların bile yeni
yenilikçi ürün ve hizmetlerin oluşturulması ve
uygulanması sürecine
dahil olabileceği uygun
bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunacak.
Cumhurbaşkanı, “Bulgaristan hiçbir şekilde
geri kalmış bir ülke değildir ve yenilikçi, yaratıcı ve özverili çalışanları
sayesinde birçok önemli
alanda lider olabilir” diye
vurguladı ve zor koşullara rağmen kurumların
Bulgaristan'ın ilerleme
ve modernleşmesinin
lokomotifi olmak için
yenilikçi fikirleri ve çabaları desteklemek için
mümkün olan her şeyi
yapmaları gerektiğini de
sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

tedavüle gireceği yönünde açıklamalar yapıldı, bunun böyle olup olmadığını göreceğiz” diye kaydetti.
Radev, ayrıca Avrupa Birliği’nin ortak para birimine geçişin bir avronun 1.9553 leva değerinden sabit
işlem görmesi durumunda olacağını söyledi. Avro
Bölgesi’ne girdiğimizde insanların leva cinsinden
mevduatlarının otomatik olarak avroya çevrileceğini
de sözlerine ekleyen Radev, “Her iki para birimi de
nispeten kısa bir süre, yaklaşık bir ay kullanılabilecek ve başlangıçta fiyatlar hem avro hem de leva
olarak açıklanacak” dedi.
İnsanları bu eğilime alıştırmak için bu uygulama,
Avro Bölgesi’ne girişten 6 ay önce başlayacak ve
ondan sonra bir yıl devam edecek.
Radev, bütçe açığının Avro Bölgesi’ne katılmayı
durdurabilecek kriterlerden biri olduğunu, ancak
Bulgaristan'ın bu göstergede çok iyi bir başlangıç
konumunda olduğunu açıkladı.
BMB Başkanının ifadesine göre, Covid-19 salgını
sırasında bankalardaki mevduatlar arttı, konut alımında da bir sıçrama oldu.
Enflasyonla ilgili BMB Başkanı, gelecek yıl fiyat
istikrarı sağlanacağını tahmin ediyor.

Cumhurbaşkanı Rum e n R a d ev, b u yıl
çevrimiçi olarak düzenlenen 17. Ulusal
İnovasyon Forumu'nda
yaptığı konuşmada, ”
Bulgaristan'ın, devletin,
iş dünyasının, bilimin ve
eğitimin çabalarını birleştirerek tam inovasyon
potansiyelini göstermesinin zamanı geldi” diye
kaydetti.
Radev ’ i n i f ade s i ne
göre, AB'nin bir sonraki programlama dönemi iç in yenliklere
ayırdığı rekor bütçesi,
Bulgaristan'ın tam potansiyelini gösterebileceği
temel olabilir.
Devlet Başkanı,
Bulgaristan’ın inovasyon
ekosisteminin güçlendirilmesinin, geleceği zihinlerinde gören ve onu
yüreği ve yetenekleriyle
inşa eden insanların elinde olduğunu vurguladı.
Radev ’ i n i f ade s i ne
göre, inovasyon, hem
sürdürülebilir ekonomik
büyüme hem de dengeli bölgesel kalkınmanın sağlanması için kilit
araçlardan biridir. Ancak Bulgaristan devleti
ülkemizde inovasyonun

gelişmesi için çalışan insanlara hala gönül borcu
var.
Cumhurbaşkanı,
Bulgaristan'da bilimsel
araştırma ve geliştirme maliyetlerinin hala
AB’de ortalama seviyeden uzak olduğunu ve
yönetim kararlarının şeffaflığı, basın özgürlüğü
ve hukukun üstünlüğü ile
ilgili birikmiş sorunların,
yenilikçilik faaliyetlerinin
geliştirilmesi için koşulları doğrudan etkilediğine
dikkat çekti.
Radev ’ i n i f ade s i ne
göre, ülkemizde değişim süreçleri halihazırda başladı ve artık
Bulgaristan’ın inovasyon
potansiyelini ortaya çıkarmak için kesin hedef-

Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne
girmesiyle birlikte gelir artışı
bekleniyor
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AK, Ekonomik İyileştirme ve Sürdürülebilirlik
Planı'nı Bulgaristan’a geri gönderdi
Avrupa Komisyonu (AK),
Bulgaristan'dan, ülkenin
12 milyar levanın üzerinde
bir yardım almayı beklediği Ekonomik İyileştirme ve
Sürdürülebilirlik Planı'nın
revize edilmesini bekliyor.
Eleştirilerin çoğu, enerji ve hukukun üstünlüğü
sektörlerindeki reformlar
ve projelerle ilgilidir.
Bulgaristan, planın bu
kısımlarını revize etmek
zorunda kalacak ve plan,
2021 yılı sonuna kadar
onaylanamayacak. Bu,
Sofya'ya ilk avans ödemelerinin yıl sonuna kadar yapılmayacağı anlamına geliyor. Bulgaristan
2021'de avans olarak 1,6
milyar leva yardım alabilirdi.
Ekonomik İyileştirme ve
Sürdürülebilirlik Planı'nın
revize edilmesi üzere
geri gönderildiği haberi, Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na (BNR) verdiği
demeçte İma Takıv Narod
(İTN) Partisi Milletvekili
Mika Zaykova tarafından
duyuruldu. Milletvekilinin
ifadesine göre, plana ilişkin 43 eleştiri yapıldı.
Mecliste milletvekilleri-

sözlerine ekledi.
Avrupa Komisyonu’nun
mektubunda yer alan diğer tavsiyeler arasında
ulaşım sektörünün karbondan arındırılmasına
yönelik daha iddialı taahhütler ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak
ve hastaların sağlık çalışanlarına rüşvet niteliğinde yaptıkları ödemeleri
azaltılmak için daha net
taahhütler üstlenilmesi
yer alıyor.
Plan, Bulgaristan hükümeti tarafından 15

nin sorularını yanıtlayan
Başbakan Yardımcısı
Atanas Pekanov, haberi doğrulayarak, Avrupa
Komisyonu'nun sorunlarının çoğunun enerji ve
hukukun üstünlüğü sektörlerine yönelik olduğunu
belirtti.
Avrupa’nın
Sesi
Radyosu’nun haberine
göre, bir mektupla kömürle çalışan elektrik
santrallerini kapatmak
için daha net taahhütler

üstlenilmesini istedi. Bulgaristan, Ekonomik İyileştirme ve Sürdürülebilirlik
Planı'nda kömürlü termik
santrallerin kapatılması
için iki olası tarih belirledi
- 2038 ve 2040. Brüksel'e
göre, verilen taahhüt açık
ve koşulsuz olmalı.
Buna ek olarak planda
belirtilen hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin
sübvanse edilmemesini
sağlamak için Bulgaristan
Enerji Holdingin (BEH) bir

reform yapması gerekmektedir.
Pekanov, “Avrupa Komisyonu, hukukun üstünlüğü alanında Başsavcının soruşturulması ve
cezai sorumluluğu konusunu gündeme getirmektedir” dedi. Başbakan
Yardımcısı, Başsavcının
hesap verebilirliğine yönelik eleştirilerle bağlantılı olarak Adalet Bakanlığının halihazırda bir
mekanizma önerdiğini de

Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası
25. kuruluş yılını kutluyor
Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO)
kuruluş ve tescilinin
üzerinden yirmi beş
yıl geçti. Bu, 12 Aralık
1996'da merkezi Kırcaali ilinde bulunan 129
şirketin temsilcilerinin
Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası olarak adlandırılan, bölgedeki iş
dünyasının çıkarlarını
koruyan ve işletmeleri
destekleyen bir kuruluş
oluşturmak ve anlamlı
bir hayat verme yönündeki tek bir dilekle kurucu toplantısına katılmasıyla mümkün oldu.
Yeni kurulan Ticaret
ve Sanayi Odası, Bulgaristan Sanayi Odaları
sistemine dahil edildi. İki
kuruluş arasında faaliyetleri hangi koşullar altında gerçekleştireceğini belirleyen bir anlaşma
imzalandı. Kırcaali’deki
TSO, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın
kapsamlı politikasının
ülke genelinde uygulanmasının bir parçası

olarak gerçek oldu.
Kırcaali örgütünün tamamlamış olduğu birçok faaliyet ve görev
bulunmaktadır, birçok
proje gerçekleştirdi ve
büyük bir deneyim kazandı. Geçen yıllarda
TSO açık bir rekabet
ortamında iniş çıkışlar
yaşadı, ancak iç siyasi
ve uluslararası durumun
izin verdiği kadarıyla her
zaman piyasa ekonomisinin başarılarına doğru
bir köprü oldu. Bu süre
boyunca 125 yıllık geçmişe ve geleneklere sa-

hip, ülkede ve dünyada
büyük bir otorite sahibi
olan Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın
tecrübesi ona yardımcı
oldu.
Yirmi beş yıl, bölgedeki işletmeleri desteklemek için faaliyetlerin tamamının ve elde edilen
sonuçların gerçek ve
nesnel bir muhasebesini yapmak için ciddi bir
dönemdir.
TSO, bugüne kadar,
hem mikro şirketler hem
de büyük şirketler olmak
üzere tüm sektörlerden

ş i r ket l e r i n ev rensel üyeliğine
sahip bir kuruluş
olmaya devam etmektedir. TSO’ye
güven bağlayan
birçok şirket var.
Ku r u l u ş, y i r m i
beş yıldır gönüllü üyelik, özerklik
ve kendi kendini
finanse etme ilkelerini başarıyla
uygulamaktadır.
TSO’nın firmalara
sunduğu hizmetler
bunu mümkün kılmaktadır.
Kırcaali TSO Yönetim Kurulu bu vesileyle
kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik olumlu
tutumları ve bağlılıkları
için Kırcaali ilinden tüm
iş dünyası temsilcilerine
ve yalnızca iş dünyasının yararına yönelik ortak faaliyetlerin başarılı
bir şekilde uygulanması
için bu süre zarfında
verdikleri taahhütlerden
dolayı teşekkür eder.
Kırcaali Haber

Ekim'de sunuldu. Bundan
bir gün önce Bakanlar
Kurulu, son altı ayda birkaç kez ertelenip revize
edildikten sonra planı
onayladı. Planların sunulması için önerilen son tarih nisan ayının sonuydu,
Bulgaristan ise planlarını
hala sunmayan son ülkelerden biridir.
Ekonomik İyileştirme
ve Sürdürülebilirlik Planı,
Bulgaristan'ın 12,9 milyar
leva tutarında hibe desteği alacağı projeler öngörmektedir. Kırcaali Haber

Kış tatil merkezleri yerli ve
yabancı turistleri bekliyor

Kış turizm sezonu, iş dünyası için umut ve ılımlı bir
iyimserlikle başladı. Bu iyimserlik, talebin sıfıra inmesinden sonra turistlerden artan ilgi ve talebe dayanıyor.
Büyük dağ tatil köyleri kayak sezonunu açtı. Beklentiler ağırlıklı olarak yerli turistlerin yanı sıra Sırbistan,
Makedonya, Türkiye, Romanya gibi komşu ülkelerden
kayakçıların gelmesi ve geleneksel olarak İngiltere'den
gelen misafirlerin geri dönüş yapması yönünde.
Vitoşa Kayak Merkezi’nde daha iyi hava koşulları
bekleniyor ve sadece bu değil. İmtiyaz sahibi şirketin
genel müdürü Yan Kalçev, teleferiklerin henüz değiştirilmediğini hatırlattı.
Kalçev, “Çocuklar için birçok ilginç etkinlik ve onlar
için temalı parkurlar yapacağız - küçükler için snowboard, eğlenceli yarışmalar ve kutlamalar olacak. Buna
ilişkin açıklamalar sitede mevcut. Sezonluk biletin fiyatı
yetişkinler için 700 leva ve en küçükler için 400 leva,
ancak bu iki tarifeden 100 leva
indirimli akşam
sürüşü ile Pazartesi - Cuma
olmak üzere beş
günlük bir bilet
de var. Günlük
kart 45 leva, küçükler için 30 leva, öğrenciler için 35 leva” dedi.
Borovets beldesinde, özellikle Noel tatili günlerinde
ve Büyük Britanya'dan gelen öğrenciler için tatil günleri
olan şubat ayında güçlü bir sezon bekleniyor. Büyük
otellerden birinde her gün PCR ve hızlı antijen testleri için bir laboratuvar olacak. İmtiyaz sahibi şirketten
Maria Şeynova, tüm salgın önleyici önlemlerin uygulandığına dikkat çekti, ayrıca bir çocuk kayak okulu ve
bireysel dersler de sağlandığını söyledi.
En küçüklerin eğlendiği Borovets'e daha çok gençler
ve çocuklu aileler gidiyor.
İmtiyaz sahibi şirketten Martin İtsov, “Malyovitsa'da
kayakçıların %5 ile %10'u yurt dışından olacak” diye
dikkat çekti.
İmtiyaz sahibi şirket ten Mar ian Belyakov,
“Pamporovo'da kayak koşulları mükemmel, PCR ve
antijen testleri için iki laboratuvar sağlanıyor. Yeterince
kar olduğu için çok iyi bir sezon bekliyoruz, pistler çok
iyi işleniyor” dedi.
Turizm işletmelerinde her yerde olduğu gibi Pamporovo Kayak Merkezinde de eleman bulmakta zorluk
yaşanıyor. Belyakov, “Gençleri turizm sektörünün tüm
dallarında yetiştirilmek üzere cezbetmek için programlar yapılsın, ayrıca tatil köylerinde onlara gerçek pratik
uygulamalar sunulsun” diye önerdi.
Kayak bölgesini işleten şirket yetkilisi İvan Obreykov,
“Fransa'nın Büyük Britanya'dan gelen turistlere kapılarını kapatması, Bulgar kayak merkezlerine katkıda
bulunuyor” diye belirtti.
Turizm İşletmecileri Birliği Bansko Şubesi Başkanı
Malin Bistrin de bunu doğruladı.
Bansko'daki laboratuvarların yanı sıra pistlerde de
koronavirüs testleri yapılabiliyor.
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Bulgaristan’da Müslümanlar bir vakıf mülküne yeniden kavuştu
lunacaklarını anlatan Nutfi, "Bu
cami ülkede 1989 yılında sona
eren totaliter rejim sırasında bile
ibadete açık kalmış. 1997 yılında yüzeysel bir restorasyonu
yapılmış ve 1999 yılına kadar
bölgesel bir imam burada görev
yapmıştır." dedi.

Nutfi, caminin iç dekorasyonunda bulunan bazı hitabelerin
ve başka unsurların korunduğunu ancak bakıma gerektiğini,
bölge cemaatinin yapıyı eski ihtişamlı haline getirmek için girişimlerde bulunacağını kaydetti.
AA

Çernooçene Belediye Başkanı
ve HÖH milletvekilleri, Gaziemir
Belediye Başkanı ile görüştü

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Aydın Osman, HÖH
milletvekilleri Müh. Pavlin Krıstev ve Mümün Mümün ile birlikte
İzmir ziyaretleri sırasında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda
ile bir araya geldiler. Yetkililer, her iki taraftaki yerel yönetimler
arasında gelecekteki iş birliğini görüştüler.
İdari yönetim, kültür, turizm, spor ve bölgesel kalkınma alanlarında projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için ortak hedefler
belirlendi.
Ailesinin kökenleri Smolyan’ın (Paşmaklı) Mogilitsa (Tozburun)

Bulgaristan’daki Müslüman
topluluğu, ülkenin kuzeydoğusunda Veliko Tırnovo il merkezi
bölgesinde bulunan 1870 yılında inşa edilmiş eski camisine
yeniden kavuştu.

Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Nutfi Nutfi, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Zlataritsa
ilçesine bağlı Sredno köyü merasındaki caminin kayıp sanılan
tapusunun nihayet bulunduğunu

ve Müslüman cemaatine iade
edildiğini söyledi.
Zlataritsa Belediye Başkanlığının yardımı sayesinde caminin
restorasyonu ve yeniden ibadete açılması için girişimlerde bu-

Başmüftlük, yetim çocukları
desteklemeye devam ediyor
Bulgaristan Müslümanları
Diyaneti Başmüftülüğünden
yapılan açıklamaya göre,
Sofya Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, önümüzdeki yıl da
Başmüftülük tarafından desteklenecek yetim çocuklarla
bir araya geldi.
Halihazırda Sofya Bölge
Müftülüğü, yardım başvurularının Yüksek İslam Şurası
Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından onaylanması
sonucunda 10 yetim çocuğu
destekliyor.
Ulusal Yetimler Haftası
Kampanyası’nda toplanan
fonlar sayesinde çocuklara
aylık 70 leva veya yıllık 840
leva destek verilecek.
Bölge Müftülüğü bu yıl hayır
kermesleri, hutbe okumaları
ve diğer girişimler düzenleyerek yetim çocuklar için 49
284 leva yardım toplamayı
başardı.
18 Aralık’ta yapılan buluşma toplantısına 7 çocuk ve
arkadaşları katıldı. Onlar,
Sofya'daki merkez camii olan

Kadı Seyfullah Efendi Camiini (Banyabaşı Camii) ziyaret
ederek tarihine dokunma fırsatı buldular.

kişi ve kuruluşlara, imam hatiplere, Müslüman encümen
başkanlarına ve üyelerine
şükranlarını sunar.

Programda eğlence aktiviteleri de yer aldı. Buluşma,
Lülin semtindeki mescidin ve
önümüzdeki üç ay için maddi
yardım tutarını aldıkları imam
Şenol İsmail'in ziyaret edilmesiyle sona erdi.
Sofya Bölge Müftülüğü, bu
hayırsever girişimini destekledikleri için tüm hayırsever

Müftülükten yapılan açıklamada, “Yardımlarınız ve
cömertliğinizle korumamız
altındaki daha fazla çocuğa
ulaşacağımıza inanıyoruz”
denildi.
Yetim çocuklarla bir sonraki
buluşma Şubat 2022’de yapılacak.
Kırcaali Haber

köyüne dayanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kendisine
emanet edilen ilçede 30 000'den fazla Rodoplar’dan gelen göçmenin yaşadığını kaydetti.
Gazimir Belediyesi yetkilileri, “Bu, ekonomi, sosyal ve kültürel
yaşam, eğitim ve spor alanlarında kalkınma için büyük önem taşımaktadır” diye vurguladılar.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, HÖH milletvekilleri
Müh. Pavlin Krıstev ve Mümün Mümün ayrıca sıcak karşılama için
ev sahiplerine teşekkür ettiler.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy dahil dernek yönetimi
temsilcileri de görüşmede hazır bulundular.
1926 yılında belde belediyesi olarak kurulan Gaziemir Belediyesi, şimdi İzmir'in 32 belediyesinden biridir. Gaziemir ilçesinin
yakınlarında Efes Antik Kenti, Hz. Meryem Ana Evi, Kuşadası gibi
binlerce yabancı turist tarafından ilgiyle ziyaret edilen destinasyonlar bulunuyor.
İsmet İSMAİL
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