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Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Seçildi
lararası Türk Kültürü TeşkilatıTÜRKSOY, Özbekistan’ın Hiva
Şehri’nde gerçekleştirilen 38.
Dönem Toplantısı’nda Bursa’yı
‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan etti. Eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisiyle Türk
Dünyası’nın kadim kültür kentlerinden biri olan Bursa; Eskişehir ve Kastamonu’nun ardından
Türkiye’den Türk Dünyası Kültür

Başkenti seçilen üçüncü şehir
oldu.
Türk dünyasının UNESCO’su
olarak da bilinen TÜRKSOY’un
en büyük hedefi, Türk halklarının
gönül birlikteliğini ve kardeşliğini
güçlendirmek. Bununla birlikte
Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyaya
tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY, Türk

Devamı 2’de

Bakan Sıbev, Büyükelçi
Sekizkök İle Görüştü

Türk dünyasının UNESCO’su
olarak da tanımlanan ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY’un ‘2022 Türk
Dünyası Kültür Başkenti’ seçtiği Bursa, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, doğal
zenginlikleri ile dünya çapında
markalaşma yolunda ilerliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye

Başkanı Alinur Aktaş, ‘Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların
meyvesini toplamak bizleri çok
mutlu ediyor. Şehrimizi başta
Türk Dünyası olmak üzere tüm
dünyaya tanıtırken, TÜRKSOY
çatısı altındaki faaliyetlerimizle
de Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya anlata-

cağız’ dedi.
Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla 1993 yılında,
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve
Türkmenistan’ın Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma
ile kurulan, halihazırda 14 üye
ülkeyle faaliyet gösteren ‘Ulus-

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sıbev, Türkiye’yi bakanlar düzeyinde toplantı yapmaya ve Kapitan Andreevo-Kapakule
Sınır Kapısını ziyaret etmeye davet etti. Bu yılın ocak ayı sonunda
yapılması planlanan toplantıya iki ülkenin sorumlu kurumlarının
temsilcileri katılacak. Bakanın Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan
Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile yaptığı görüşmede bu durum netlik
kazandı.
Sıbev, Türk mevkidaşı ile yapacağı görüşmede iki ülke arasında
her yıl değiş tokuş edilen izin sayısının nakliyecilerin ihtiyaçlarını
yeterince karşılayacak şekilde güncelleme konusunu gündeme getirecek. Bakan, Bulgar ve Türk nakliyeciler için eşit çalışma şartları
konusunda ısrar ediyor.
Sıbev, “Taşımacılık endüstrisi için birçok fırsat yaratarak
Bulgaristan'ın ekonomik büyümesini hızlandırmaya kararlıyız.

Başbakan Petkov, Türkiye’nin Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök İle Görüştü
Başbakan Kiril Petkov, Başbakanlık konutunda Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin merkezinde
ikili ilişkiler ve ortaklar ve
müttefikler olarak onları gelecekte aktif bir şekilde geliştirme arzusu yer aldı. İki heyet,
ekonomik ve yatırım iş birliği
fırsatlarını görüştü.
Başbakan, Bulgaristan için
Türkiye'nin her zaman önemli
bir komşu ve stratejik olarak
önemli bir ortak olduğunu
vurguladı. Hükümetin özellikle ikili iş birliğinin daha

fazla ivmeye ihtiyaç duyduğu
ulaşım, ticaret ve yenilik gibi

alanlara odaklanmayı planladığı anlaşıldı. KH

Komşumuz Türkiye ile ortak eylemler, sınır kapılarından hızlı ve
kolay geçişi sağlamanın yanı sıra Bulgar ve Türk nakliyeciler için
eşit fırsatlar sağlamalıdır” diye kaydetti.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki sınır kapılarından tırların geçiş süresinin kısaltılmasına
yönelik parametreler ele alındı. “Kapitan Andreevo-Kapakule” ile
“Lesovo-Hamzabeyli” sınır kapılarının araç geçiş kapasitesinin
genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bakan Sıbev, Büyükelçi Aylin Sekizkök'e Bulgar tarafının Türk mevkidaşı ile yapacağı
görüşmede hazır çözümler sunacağına dair güvence verdi.
Büyükelçi Sekizkök'e Bulgaristan'ın Burgaz Limanı ile Karasu
Limanı arasında Ro-Ro terminal hattının yapımını desteklediğini
bildiren Bakan, “Bu, bölgenin kalkınması için büyük önem taşıyan
iki ülke arasındaki ulaşım bağlantısını geliştirecek” diye belirtti. Sıbev, “Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için her türlü fırsat kullanılmalıdır” dedi.
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Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Seçildi
1. sayfadan devam

halklarının ortak geçmişini; dil, edebiyat, kültür ve
sanatını bir bütün halinde
ele alan pek çok bilimsel
çalışmaya da imza atıyor.
T Ü R KS OY ’u n 2 010
yılında başlattığı ‘Türk
Dünyası Kültür Başkenti’
Organizasyonu’nda bugüne kadar Kazakistan'ın
başkenti Nur Sultan,
Eskişehir, Tataristan’ın
tarihi şehri Kazan,
Türkmenistan’ın kadim
şehri Merv, Azerbaycan’ın
doğa harikası şehri Şeki,
Kazakistan’ın Türkistan şehri, Kastamonu,
Kırgızistan'ın Oş şehri,
Özbekistan'ın Hiva şehri
Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmişti.
Kültür Başkenti seçilen
şehirler, yıl boyunca düzenlenen etkinlikler aracılığıyla, pek çok tanıtım
imkanına erişerek dünya
çapında markalaşma fırsatını elde ediyor.
8500 yıllık köklü tarih
Tarihî Baharat Yolu ile
Tarihî İpek Yolu’nun kesiştiği, 8500 yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin
izlerini taşıyan, zengin bir
kültüre ev sahipliği yapan
Bursa; ekonomik, sosyal,
doğa güzellikleri, şifalı
suları, yaz ve kış turizmi
imkânları gibi zenginliklerle harmanlanmış bir şehir.
Aynı zamanda Bursa, Cumalıkızık, Tarihî Çarşı ve
Hanlar Bölgesi, Sultan
Külliyeleri ile ‘UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde
yer alıyor. Tüm bu ayrıcalıklarının yanı sıra, çini ve
Bursa ipeğinin ön planda
olduğu ‘zanaat ve halk
sanatları’ dalında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil
olan Şehir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dönem
Başkanlığı’na da seçildi.
Bu sonuçlarla Bursa İpeği ve İznik Çinisi başta olmak üzere Bursa zanaat
ve halk sanatları da evrensel değerler konumuna ulaştı.
Bursa’nın ‘2022 Türk
Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi sebebiyle,
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş
ve Bursa Valisi Yakup
Canbolat’ın katılımıyla
gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda
planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
“2022 yılında, Bursa’da
ilimden spor ve sanata
çok farklı kapılar açılacak’
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un
dünyada benzeri bulunmayan özgünlük ve zen-

ginlikte bir kültürün varisleri olan Türk halklarının
bütün yönleriyle dünyaya
anlatılması, sahip oldukları değer ve birikimlerin
gösterilmesi ve paylaşılması, uluslararası bilinirliğiyle dünya kültürleri
içerisinde hak ettiği seçkin yere gelmesi için dur
durak bilmeksizin mesai
harcadığına dikkat çeken
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Türk
Dünyası Kültür Başkenti
uygulamasının, Türkün
kültürünü, sanatını, edebiyatını, ilmini ve irfanını
yaşatarak eksiksiz bir şekilde geleceğe aktarmak
açısından ciddi bir fırsat
olduğunu söyledi.
Konuşmasında
‘Bursa’nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu
zenginliklerin değerlendirilmesi Bakanlığımız için
süreklilik arz eden bir mesaidir’ diyerek Bursa’nın
önemine de değinen Ersoy, ‘Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür
ve turizmdeki yükselişini
sürdürecektir. Türkiye’nin
her bir bölgesi ve şehri
için olduğu gibi Bursa için
de bütün paydaşlarımızla
birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha
iyisi için yolumuza hız
kesmeden devam edeceğiz. Başaracağımıza şüphem yoktur. Zira pandemi
koşullarına rağmen 2021
yılında Türkiye yurtdışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, turizm gelirlerinde
ise 24 milyar doları aşmayı başarmışsa bu inanç ve
bakış açısı sayesindedir.
Dikkatinizi çekmek isterim, bu rakamlar 2020’ye
göre ziyaretçi sayısında
%83’lük, gelir noktasında
ise %100’lük bir artışa tekabül ediyor. Ulaşılan bu
seviye ülke olarak hepimizin başarısıdır’ dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş: ‘Amacımız dünya
çapında markalaşmak ve
Türk dünyası gelenek ve
göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak’
TÜ R KSOY 'un kültür
hayatına kattığı en kıymetli yeniliklerden bir
tanesinin, Türk Dünyası
Kültür Başkenti uygulaması olduğunu söyleyen
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kadim tarihi ile farklı
medeniyetlerin buluşma
noktası olan, Türk şehri,
Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4.
büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın,
turizmin, sanayinin önde
gelen şehri Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür

Başkenti seçilmesini çok
kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası
gelenek ve göreneklerini
tüm dünyaya tanıtmak”
dedi. Tarihî Baharat Yolu
ile Tarihî İpek Yolu’nun
kesiştiği, ticaretin kalbinin
attığı, kültürlerin buluştuğu, aynı zamanda önemli
bir ticaret ve ihracat şehri
de olan Bursa’nın ‘2022
Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesini hem
Bursa hem de Türkiye
için çok büyük bir kazanım olarak gördüklerini
belirten Aktaş, tüm değerleri ve zenginlikleri ile
Bursa’nın turizmden aldığı
payı daha da artırmak için
yoğun çaba harcadıklarını
kaydetti.
Tarihi yapılarıyla Bursa dünyanın en önemli
şehirlerinden biri
Bursa’nın tarihi yapılarıyla açık hava müzesini
andırdığını söyleyen Aktaş, Bursa’yı başta Türk
Dünyası olmak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini dile getirerek, “Şehrimizin bilinirliğini artırmak
için Bursa’ya gönül vermiş tüm paydaşlarımızla devamlı çalışıyor ve
yeni projeler üretiyoruz.
Ulusal ve uluslararası
birçok etkinlik düzenliyoruz. Türkiye’nin en
köklü festivallerinden biri
olan Uluslararası Bursa
Festivali’nin 59’uncusunu bu yıl Ağustos ayında
gerçekleştirdik. TÜRKSOY ile yaptığımız iş
birliği çerçevesinde de;
Ata Sporları, Sergiler,
TÜRKSOY Kültür Sanat
Faaliyetleri, Sempozyum
ve Yayınlar, Türk Dünyası
Müzeler Buluşması gibi
birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. Bizim arzumuz,
TÜRKSOY ile bu iş birliğini arttırmak ve şehrimizin
tanınırlığını tüm dünyada
sağlamak” dedi.
‘2022 yılı Bursa yılı
olacak’
2022 yılı, Bursa için
önem arz eden, yıl dönümleri ve etkinliklerin
Bursa’da bir araya geldiği bir yıl olarak öne
çıkacak. 2022, Mevlid
yazarı Süleyman Çelebi
Hazretleri’nin vefatının
600. anma yılı, aynı zamanda Bursa’nın düşman
işgalinden kurtuluşunun
100. yıl dönümü. 4. Dünya Göçebe Oyunları da
bu yıl İznik ilçesinde gerçekleştirilecek. Tüm bunların yansıra Bursa’nın,
‘UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ listesine de dâhil
edilmesiyle 2022, ‘Türk
Dünyası Kültür Başkenti’
Bursa için şehrin tanıtımı,
değerlerinin dünyaya anlatılması, turizm ve hizmet

sektörünün canlanması
ve yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin kent ekonomisine ciddi katkı sunmasının
beklendiği bir yıl olacak.
Böylesi anlamlı bir yılda
“2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak gerçekleştirecek projelerle
Türk Dünyası’yla gönül
bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasi ve iktisadi
birliğin geliştirilmesi hususunda önemli kazanımlar elde edileceğine
değinen Alinur Aktaş,
edebiyattan güzel sanatlara, halk danslarından
klasik müziğe kadar sanat
ve kültürün her alanında,
geleneksel zanaatlardan
modern sanayiye, yatırım
ve üretimden ihracata
kadar ticaret ve iktisadi
hayatın her alanında Türk
Dünyası’na ve Bursa’ya
katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
Türk Dünyası’na yeni
kalıcı eserler kazandırma hedefi
Bu hedef paralelinde,
‘Türk Dünyası Kültür
Başkenti’ organizasyonu
kapsamında Bursa, 2022
yılında pek çok dev organizasyona, muhteşem
görsel şölenlere ev sahipliği yapacak. Türk dünyası temalı mimari eserler,
park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası’ndan
getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk
Dünyası Kültür Merkezi,
Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda
Türk mimarisi temalı çalışmaları bu projelerden
sadece bazıları. İlim, fikir,
sanat ve yayın hayatına
değer katacak pek çok
projeyi de gündemlerine
aldıklarını söyleyen Aktaş,
hedeflerinin aynı zamanda Türk Dünyası’na yeni
kalıcı eserler kazandırmak, Bursa’yı dünya çapında markalaştırmak ve
Avrupa Kültür Başkentleri
arasında yerini almasını
sağlamak olduğunu belirtti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat: ‘Ülkemizin önemli
sanayi ve ticaret merkezi
üslerinden biri olan Bursa aynı zamanda tarım
kentidir, turizm kentidir,
kaplıca kentidir, üniversite kentidir, balıkçılık, dağ
ve deniz sporları kentidir’
Bursa Valisi Yakup Canbolat toplantıda yaptığı
konuşmada,, ‘Kısa adı
TÜRKSOY olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem
Toplantısı'nda Bursa’mız
"2022 Türk Dünyası Kül-

tür Başkenti" seçilmiştir.
Bursa ipeğin ve zanaatın
ilk merkezlerinden biri ve
sadece Osmanlı’nın değil,
yüz yıllarca Roma'nın görkemli hikâyesinin düğüm
noktasını oluşturmuştur. Bursa, ana karakteristik özelliğini Osmanlı
İmparatorluğu’ndan almıştır. Bu yönüyle bakıldığında Bursa, tarihin
melez bir şehri olarak
görünse de her köşesinde Osmanlı’nın mührünü
görmeniz mümkündür. Ülkemizin önemli sanayi ve
ticaret merkezi üslerinden
biridir. Bursa aynı zamanda tarım kentidir, turizm
kentidir, kaplıca kentidir,
üniversite kentidir, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir. Şehrimiz, el
sanatları ve halk sanatları
alanında Unesco Yaratıcı
Şehirler arasına seçilmiştir. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk
Dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz, razıyız. Hamdolsun Bursa’ya
bu gücü veren birçok parametre vardır’ dedi.
Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’
Projeleri
Bir yılı kapsayacak hatta aşacak; sürdürülebilir,
kalıcı ve etkili faaliyetler
üzerinde çalışılırken, bu
kapsamda, Türk dünyası temalı mimari eserler,
park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası’ndan
getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk
Dünyası Kültür Merkezi,
Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları
buluşması ve geçmişten
günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları ile Türk
Dünyası’na yeni kalıcı
eserler kazandırmak planlanan ana odak alanlar.
Tüm bunların yanı sıra;
ilim, fikir ve yayın hayatına değer katacak pek çok
proje de hayata geçecek.
Örneğin, Türk dünyası temalı kitap fuarı düzenlenmesi planlanırken, bununla birlikte Türk Dünyası
Dergileri ve edebiyatçıları
buluşması, Türk ozanları
buluşması, Altaylar’dan
Uludağ’a şairler buluşması da bu amaç doğrultusunda hayata geçirilmesi
düşünülen projeler arasında yer alıyor. Sinema
ve sahne sanatları alanında Türk Dünyası’na katkı
sağlamak amacıyla, Türk
Dünyası temalı kısa film
yarışması, belgeseller,
film festivali, tiyatro festivali gibi etkinliklerle sanat severlere güzel anlar
yaşatılması hedefleniyor.
Ulutav’dan Uludağ’a Türk
Müziği Festivali, Türk

Dünyası temalı konserler, sanatçılar buluşması,
Türk Dünyası Marşı Yarışması, destan yarışmasının yanı sıra milli takımların içinde yer alacağı
Türk Dünyası Kupası gibi
etkinlikler düzenlenecek.
Türk dünyası ülkeleri ile
birlikte 21 Mart'ta hem
her yıl büyük coşkuyla
kutlanan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle
Bursa’da kutlanacak hem
de büyük açılış programı
gerçekleştirilecek.
‘Türk Bilim İnsanları’
Projesi
Gençlerin bilime ilgilerini artırmak ve kendilerini geliştirmelerine
katkı sağlamak adına,
geçmişten günümüze
Türk Bilim Adamları ana
başlığı altında interaktif
sergiler, kısa film gösterimleri, sempozyumlar ve
günümüzde yaşayan başarılı Türk Bilim Adamları
buluşması, Türk Dünyası
Bilim Şenliği gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türk üniversite öğrencileri buluşmaları ve Türk öğrencilere
yönelik çalışmalar olacak.
Türk dünyası kadın
ressamları
Türk görsel sanatları ve
sergilerini tüm dünyaya
tanıtmak için, ‘Türk dünyası kadın ressamlar buluşması’, dünyanın farklı
yerlerinde düzenlenecek
Türk kültürüyle ilgili fotoğraf sergileri, ‘Türk Fotoğrafçılar Türk Dünyasını Fotoğraflıyor’ Projesi,
‘Türk Dünyası müzeler ve
sergiler buluşmaları’ gerçekleştirilecek.
Ülkeler arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerini
arttırmak amacıyla; Türk
dünyası geleneksel sanatlar ve zanaatlarını geleceğe taşıyacak şölenler düzenlenecek, Türk Dünyası
Ticaret Fuarı, B2B etkinlikleri, fabrikası Bursa’da
kurulan Türkiye’nin yeni
yerli aracı TOGG ve yerli
İnsansız Hava Araçlarının
tanıtım faaliyetleri ve sanayicilik tecrübesinin paylaşımı gibi birçok kıymetli
etkinlik gerçekleştirilecek.
Her türlü Türk kültürünü
gelecek nesillere aktarmak, gelenek ve göreneklerin unutulmaması
hedefleniyor. Buna katkı
sağlamak için Türk coğrafyasında oynan farklı
oyunların yer alacağı çocuk oyunları şenliği düzenlenecek.
Tüm bunların yanında
ülkeler arasındaki bağları
daha fazla güçlendirmek
ve tecrübeleri paylaşmak
adına Türk dünyası belediyeler birliği ile yerel
yönetim zirvesi düzenlenecek. KH
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İki arkadaş ve din kardeşi olan Lütfü ile Zülfü
İstanbul gezisi planlıyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için de ılık
yaz günlerini iple çekiyorlardı. Ne de olmasa
sıcak yaz günleri dominant mizaçlı kış günlerine benzemiyordu. Yaz
mevsimi güleç yüzüyle
insanları bir başka mutlu ediyor, seyr-u sefer
etmeye, ötesini berisini
görmeye imkân sunuyordu.
Daha dün her ikiside
bulundukları bölgelerin irfan yuvaları olan
İmam-Hatip liselerinden mezun olmuşlardı. Bilâhare de sınırlar
ötesinde İlâhiyât tahsili
görmeye azmetmişlerdi. Derken, Lütfü
Anadolu’nun bağrına,
Zülfü ise Hicaz diyarına düşüvermişti. Bu iki
arkadaş ilim öğrenmenin farziyetine inanarak sıladan ayrılıp yola
revan olmuşlardı. Vakit
gelmişti. Tam vedalaşmak üzereyken Lütfü
arkadaşına dönerek:
-Beri bak Zülfü kardeşim! Bundan böyle
memleketimizden ayrılıyor, ilim öğrenmek
üzere farklı ülkelere gidiyoruz. Nasipten ötesi
yoktur bilesin. Benim
nasibimde Anadolu,
seninkinde diyar-ı Hicaz varmış. Unutmayasın, sen bir evlâdı
fâtihansın, aslın neslin bellidir. Gittiğin gibi
gelesin, rengini değiştirmeyesin. Hedefin sırf ilim öğrenmek
olsun. Hem Kur’ân dili
Arapça’yı iyi öğrenesin,
ancak araplardan daha
fazla arap olmaya çalışmayasın sakın, dedi.
Zülfü, Lütfü’nün tam
olarak ne demek istediğini kestiremedi.
Ancak bunun imalı bir
gönderme olduğunu
da anlamıyor değildi.
Aslında Lütfü, Zülfü’yü
uyarırken:
-Dikkat edesin! İlim
ayrı, insanların hayat
telakkileri, dünyayı okuma biçimleri apayrıdır.
Gideceğin beldenin yerel kültürü sana sirayet
etmesin hâ, demeye
getiriyordu meseleyi...
Çünkü kır atın yanında
duranın ya huyundan
ya suyundan etkilendiğini biliyordu. Zülfü
arkadaşının nasihatini
dinledikten sonra biraz
dalgın, biraz şaşkın:
-Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Artık kolay kolay geriye
dönmek istemiyorum.
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KIBLE DUVARI ÖNÜNDEKİ HAZİRE
Yeni bir sayfa açma
niyetindeyim. Sen de
öyle yapasın, dedi. Bu
arada Zülfü’nün siyah
ve keskin bakışlı gözleri
sürekli kımıldamaktaydı. Lütfü’nün gözlerinde ise hafif ve manalı

elde etmeye çalışıyordu. Bunların hepsi insanlarla çalışmalarında
ona gerekecekti. Memleketine avdet ederken
bulunacağı ortamı, toplumu, milleti iyi okuyabilen donanımlı biri ola-

Ahmed Hasan BAHADIR
bir tebessüm belirmişti.
Karmaşık duygular yaşıyordu:
-Evet, her ikimizde
dikkatli olmalıyız! Nasipse ayrı dünyalara
yelken açacağız açmasına da, gönüllerimiz taraflı olana değil
de, hep doğru bilgi ve
alışkanlıklara aksın inşallah. Ha bu arada da
geçmişimizden kopmamalıyız. Yüce Mevlâ
âhır ve âkıbetimizi hayr
eylesin...
Bu özlü konuşmalardan sonra Lütfü ile Zülfü uçaklara binmek üzere Havaalanının içine
doğru yürüdüler. Son
kez birbirlerine el salladılar. Kısa bir müddet
sonra her ikisi de tercih
ettikleri eğitim kurumlarının bulunduğu ülkelere vardılar. Kendilerini
üç-beş yıl gibi uzun bir
ilim seferberliği bekliyordu.
Lütfü Anadolu’nun tarihi bir şehrinde dirayetli hocalar eşliğinde
geceli gündüzlü ilim
öğrenmeye, okuyup
yazmaya gayret sarf
ediyordu. Bununla da
kalmıyor, çağdaş dünyanın beklentilerine
cevap verecek şekilde
ufkunu genişletiyor,
İslâmî meseleleri ruhuna uygun tevil edebilme
becerilerini de kesbediyordu. Ayni şekilde toplum psikolojisi, sanat,
estetik, tarih ve kültür
alanlarında da birikim

rak dönmeliydi. Bu eski
tabir ile muktezâ-i hâli
bilmek demekti...
Zülfü Hicaz diyarının
meşhur bir şehrinde
A rapç a ö ğrenmeye
başladı. Varı yoğu,
bütün dünyası lügat-i
arabiyye olmuştu. Her
geçen günle arapçasını
biraz daha ilerletti. Hatta bir ara dünyanın sadece arapçadan ibaret
olduğunu düşünmeye
başladı. Farklı ülkelerden gelen talebelerle
de ortak bir iletişim
dili vardı artık. Ayrıca
doğru bilginin kaynağı
buradadır, en iyisini biz
biliriz deyip kendileri
dışındakileri tanımayan şeyhlerle teşrik-i
mesâide bulunuyordu.
Hicaz âlimleri kendilerini Kaf dağında görüyorlardı. Zamanla bu
hissiyât Zülfü’ye de sirayet etmişti. Ne de olmasa Arapçayı öğrendi
ya, o da hocaları gibi bir
an önce memleketine
dönüp şeyhliğe soyunmalıydı. Ondan başka
doğruyu kim bilebilir,
davetçi kim olabilirdi?...
Bulunduğu muhitte
ulemâ geçinenler ezberciliğe ehemmiyet
verip bol rivayetler aktarıyorlardı. Zamana ve
zemine göre herhangi
bir meseleyi açıklama,
yorumlama gibi bir dertleri yoktu. Tarih, kültür,
sanat, estetik ve incelik
gibi mefhumlar gündemlerinde yer almı-

yordu. Bunlara ihtiyaç
mı vardı ki?... Diğer taraftan tasavvuf, felsefe,
anlambilim, yorumbilim
gibi branşları kabullenmiyorlar ve kolayca şirk
damgasını yapıştırabiliyorlardı.
Zülfü böylesi bir ortamda eğitimini tamamladıktan sonra,
herşeyi biliyorum havasında memleketine
döndü. O artık görülmesi gereken bir şeyh
idi. Anadolu’dan dönen
Lütfü ise onun gözünde
sıradan bir hoca... Yıllar
sonra bir İstanbul gezisinde tekrar bir araya
geldiler. Sıcak bir yaz
günüydü. Gökte bembeyaz bulutlar, güneş
ışınları, kuş sesleri,
yerde ise heyecanlı bir
hareketlilik... Trakya’nın
pürüzsüz yolları, kır
çiçekleri, mavi sular
ötesini berisini gezip
görmek isteyenlerin ruhunu dinlendiriyordu.
Lütfü ile Zülfü yıllarca
ilim öğrenmiş, farklı
kültürlerden etkilenmiş,
değişik çeşmelerden
su içmişlerdi. İşte bir
İstanbul gezisinde tarihi
mekânları ziyaret çerçevesinde öğle namazı
için Fatih camiine gelmişlerdi. Zülfü’nün dünyasında burası sıradan
bir mescit gibiydi, velev
ki Fâtih’in eseri olsun...
Lütfü’nün gözünde ise
bu zarif eser geçmişin
ihtişamını taşıyan maneviyat yüklü bir yerdi.
Zülfü cami içindeki el
emeği göz nuru süslemeleri de anlamsız
buluyor, hüsn-ü hatları
büsbütün abartı olarak
görüyordu. Sanat alıcıları kapalı, estetik boruları tıkalıydı. Yıllar içerisinde Zülfü’nün bakış
açısı böyle şekillenmişti. Gözlüğünün merceği
değişmişti...
Birden ihtişamlı kubbenin altında hoş bir
kamet sesi yükseldi.
İnsanlar mantar gibi
yerlerinden kalkıp saf
tutuyorlardı. Tam da
namaza duracakları
sırada Zülfü’nün gözü
kıble duvarı önündeki
hazireye takıldı. Camdan kavuklu mezar taşları yükseliyordu. Hem
de kıble istikametinde...
Anlam veremedi, bozuldu. Bu da yetmezmiş
gibi İstanbul’u fetheden
şanlı komutanın türbesi
de bu kısımdaydı. Olacak şey değil, bu dü-

pedüz bir şirktir, dedi.
Zülfü’nün yersiz şaşkınlığını gören Lütfü ise:
-Bak kardeşim, saplantılarına kapılmayasın! Bizim ecdadımız
ne yaptığını çok iyi bilen
bir milletti. Onların zarif ve hassas dünyası
senin taktığın gözlükle
okunamaz. Bakıyorsun, fakat yanlış görüyorsun. Devlet-i aliyye
kıtalar aşmış büyük
bir medeniyetti. İlim ve
fende zirve yaptıkları
gibi, mimari, sanat ve
estetikte de büyümüşlerdi. Yaptıkları her işte
bir hikmet bulunurdu.
Elbette gözüne ilişen
mezar taşlarında da
bir hikmet vardır. Öyle
ya... Hem sen Hicaz’da
okudun! Rasûlüllah
(s.a.v)’in; “Namaz kıldığında son namazmış

gibi kıl” hadis-i şerifini
duymadın mı?
-İşte kıble yönünde
gördüğün o mezar taşları bu hadisi hatırlaman
içindir. Namazda dahi
olsan bu gerçeği unutmamandır. Ölüm var, ey
Allah’ın kulu! demektir.
Ne kadar ince bir düşünce değil mi? Bunun
gibi daha pek çok hikmetli şeyler var bilesin!
Amma velâkin onları
fehmetmek için iz’ân
ve idrak-i meâlî gerek,
ahkâmla birlikte ahvâlâdâb bilmek lâzım gelir.
Bugün bunu öğrenmiş
oldun kardeşim... Bundan böyle bileceksin
ve anlamadığın şeylere
düşman kesilmeyeceksin hâ...
-Zülfü bu açıklamadan
sonra şaştı da kaldı...
ve başını sallayarak
hmm... hmm demekten
başka çaresi kalmadı.
Ahmed Hasan
BAHADIR

Cennet Şehir
Rodopların şirin Ardino şehri
“Eğridere” ismiyle anılır tarihlerde
Şahane “Beli Brezi” turistik semtiyle
Övülür bu şehir her yerde
Hele o “Şeytan Köprüsü” ile
Anıktır bütün memlekette.
Bu şehirde geçti benim gençliğim
Yıllar boyu verdiğim emeklerim
Bu şehirde oldu çok mutlu anlarım
Hiç unutamayacağım güzel anılarım
Burada çoklarına dokundu iyiliklerim
Burada yok olup gitti sevdiklerim.
Ardino, bir cennetsin sen
Eşsiz doğan, can insanlar
Sen hayatımın geçtiği yersin
Sen benim için çok özelsin
Şanın yükselsin ta göklere dek
Sen hep yücel ebediyete dek!

Pamuk
Kedimiz beyaz kar gibi
Çok sevimli yar gibi
Bir gözü mavi denizler gibi
Diğeri yeşil çimenler gibi
Kuyruğunu savurur yelpaze gibi
Başında yelesi aslanlar gibi
Kendini sevdirir bebekler gibi
Yüzünüzü okşar çocuklar gibi
Onu görenler şaşıp kalıyor
Güzelliğine hayran oluyor
O bizim baş tacımız oldu
Kendince dert ortağımız oldu
O bizim evin şenliğidir
Yaramaz, şımarık varlığıdır
Gönlümüzü avutur evlat gibi
Evimizi doldurur bir fert gibi
Pamuk’tur onun adı
Fazladır onun nazı.

Aygül GAVAZOVA
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İlknur Kazim, 2021 yılında başarı
gösteren sporcuları ödüllendirdi
Momçilgrad (Mestanlı) şehrinde düzenlenen
ödül töreninde başarılı
genç sporcular ödüllendirildi. Onlar, 2021'de
elde ettikleri başarılarından dolayı Belediye Başkanı İlknur Kazim tarafından birer takdir belgesi
ve başka ödüllerle ödüllendirildi. Törene Belediye Meclis Başkanı Ersin
Ömer, Belediye Başkan
Yardımcıları Aliye İbrahim ve Gülüzar İsmail ile
Belediye Sekreteri Zihni
Durmuş da katıldılar.
Belediye Başkanı İlknur
Kazim, törende yaptığı
konuşmada şunları kaydetti: “Momçilgrad'da
sporda son derece başarılı bir yılı uğurluyoruz.
Genç yeteneklerimizi
azim ve sebatlarından
dolayı tebrik ediyorum.
Daha nice spor zirvelerini fethetmenizi dilerim.
Elde edilen başarılar,
yöneticilerin ve antrenörlerinin sıkı çalışması olmadan mümkün
olmazdı. Kulüplerimize
sunduğumuz koşullarla
birlikte Momçilgrad'da
daha fazla çocuk ve gen-

dirilen sporcular:
Naim Süleymanoğlu
Halter Spor KulübüAyşe Mehmedova, Anife
Behçet, Sedef Halibram.
Rodopi -1935 Güreş
Kulübü -Elif Salif, Enes
Mihaylov, Dilay Mustafa,
Salif Ali, Eren Mehmet.
Rodopi-1935 Masa Tenisi Spor Kulübü- Maria
Deçevska, Elif İbram,

İvaylo Karausev, Esel
İbrahim, Selen Mustafa,
Simona Karaivanova,
Caner Hüseyin, Sezen
Mustafa, Joana Deçevska.
Rodopi-1935 Futbol
Kulübü- Efe Mustafa,
Atila Halil, Eren Mahmut,
Yusuf Osman, Çınar
Mehmet, Emir Sezgin,
Atanas Arabaciev.

Hak ve Özgürlükler Hareketi
Kırcaali İl Teşkilatı 32 Yaşında

cin sporla ilgileneceğine
inanıyorum”.
Törende onurlandırılan
sporcular arasında yıldız
kızlarda Avrupa Halter
Şampiyonası'nda altıncı
olan Ayşe Mehmedova
da bulunuyor. Mehmedova, kendi kategorisinde
ulusal şampiyonluklarda birçok kez milli halter
şampiyonluğu elde etti.
Takım arkadaşı Anife
Behçet de ulusal halter
şampiyonalarında altın
madalyalar kazandı.
Rodopi-1935 Güreş Ku-

lübü sporcusu Elif İbram
da Avrupa Şampiyonasına katıldı. Elif, küçük kızlar ve yıldız kızlarda milli
güreş şampiyonluğunu
elde etti, takım arkadaşı
Dilay Mustafa ise ikinciliği elde etti.
Rodopi-1935 Güreş
Kulübü sporcusu Enes
Mihaylov ise Yıldız Erkekler Bulgaristan Güreş
Şampiyonası’nda birinciliği elde etti.
Rodopi Masa Tenisi
Spor Kulübü sporcuları
Esen İbrahim, Selen ve

Sezen Mustafa, 13 Yaş
Altı Bulgaristan Masa
Tenisi Şampiyonası'nı
ikna edici bir şekilde kazandılar. Takım arkadaşları İvaylo Karausev de
yıldız erkeklerde Güney
Bulgaristan şampiyonu
oldu.
Rodopi-1935 Futbol
Kulübünün çocuk takımı, 2020/2021 sezonunu
Kırcaali / Smolyan Bölge
Grup Maçları sonbahar
sezonunu ikinci sırada
tamamladı.
Kulüplere göre ödüllen-

benzer oyun alanlarının
sayısı arttı. En uzak mahalleler bile aydınlandı.
Ülkenin tüm kalkınma
alanlarını olumsuz et-

yüksek sorumluluk bilinci ve vatandaşlık duruşu
sergilediniz.
Raporlama döneminde Belediye Başkanı ile

kileyen pandemi dışında devletin bir parçası
olarak ilçemizde de bu
yıl, sonuncusu "ikisi bir
arada" olmak üzere üç
ulusal seçimle- Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve
milletvekili seçimleri ile
karakterize edilir. Her üç
seçimde de sizler, ilçenin
sakinleri ve seçmenleri,
ülkemizin devlet yapısının ve siyasi istikrarının
yeniden sağlanması için

Belediye Meclisi arasında çok iyi bir etkileşim
olduğuna inanıyorum.
Belediye Meclisi toplantılarında belediye bütçesinin uygulanması, yerel
vergi ve harç tutarlarının
güncellenmesi, yatırım
projeleri ile Avrupa Birliği (AB) destekli operasyonel programlara
başvuru, belediye mülk
yönetimi, su temini ve
kentsel gelişim, inşa
edilmiş ilçe yol ağının

bakımı, belediye arazilerinin kiralanması, imar
planının kabulü, okul ağının onaylanması, sosyal
açıdan dezavantajlı kişilere mali destek
verilmesi, plan ve
programların kabulü ile ilgili kararlar tartışıldı ve
kabul edildi”.
Belediye Baş kanı, raporunda
şunu ifade etti:
“Belediye Meclis
üyelerine desteklerinden dolayı en
içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Son olarak, Ardino Belediyesini
dürüst, şeffaf ve saygın
bir şekilde yönetme çabamda bana inandığınız
ve beni desteklediğiniz
için elbette hepinize
şükranlarımı sunuyorum.
Ve bu güveni haklı çıkarmak için şahsım ve yönettiğim belediye adına
elimizden gelen her şeyi
yapacağımıza dair büyük bir sorumluluk üstlenerek söz veriyorum”.
Güner ŞÜKRÜ

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Teşkilatı, 8 Ocak 2022 Pazar günü kuruluşunun 32.yılını
kutladı.
Bu münasebetle HÖH partisinin Kırcaali teşkilatı,
kurucu üyeleri, üyeleri ve destekçilerine yönelik bir
kutlama mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Sevgili kurucu üyeler, üyeler ve HÖH destekçileri,
HÖH Kırcaali İl Teşkilatı olarak sizlerin Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin 32. kuruluş yıl dönümünü en
içten şekilde tebrik etmemiz bizim için olağanüstü
bir onurdur!
Bugün partimizin il teşkilatının kurucuları, ayaz bir
8 Ocak 1990 gününde Dr. Ahmed Doğan ile birlikte

Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban
ikinci yıllık faaliyet raporunu sundu
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, çevrimiçi olarak
2019 - 2023 dönemini
kapsayan görev süresinin ikinci yılı için faaliyet
raporu sundu. Raporun
tam metni, belediyenin
web sitesi ve belediye yayını olan Ardinski
Glas/ Ardino’nun Sesi
gazetesinin son sayısında yayınlandı. Rapor
sunumu videosu, belediyenin resmi Facebook
sayfasına da yüklendi.
Müh. İzzet Şaban’ın raporunda şu ifadeler yer
aldı: “Bu yıl boyunca ilçede yerel öneme sahip
birçok proje uygulandı
ve uygulanması yalnızca Ardino kasabasının
görünümünü değil, aynı
zamanda ilçede bulunan
köyleri de yenileyen ve
iyileştiren altyapı projeleri özellikle dikkat çekiyor.
Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm inşaat faaliyetleri ile Ardino ilçesi giderek daha fazla Avrupai
bir görünüm kazanmaya
başlıyor. Bu yıl ilçedeki
her Avrupa şehrindekine

il teşkilatının temellerini atma cesareti gösteren ruhu
güçlü insanlarla bir araya geleceğiz. Her birine ayrı
ayrı şükranlarımızı ve dileklerimizi sunacağız.
Sevgili arkadaşlar, 32 yıl önce, HÖH'nin ülkedeki en
büyük örgütü olan bizler, Bulgaristan vatandaşlarının
hak ve özgürlüklerinin, insanlık onurunun ve şerefinin savunucusu olmaya söz verdik. Bu yıllarda ortak
yolumuz birliktelik, hoşgörü, demokrasi yolu oldu. Birlikte zorlukların ve sınavların üstesinden geldik, vatandaşlarımızın selameti uğruna mücadeleler verdik,
zaferler kazandık, güveniniz ve desteğiniz sayesinde
sorumlu ve tutarlı bir şekilde bölgedeki ilk siyasi güç
olmaya devam ediyoruz! Bugün bizler olgun ve sorumluluk sahibi bir siyasi partinin özgüveniyle doğum
günümüzü kutluyoruz.
HÖH, Bulgaristan'da demokrasinin direği, Anayasa ve yasalara uygunluğun garantörü olmaya devam
ediyor. Ülkenin siyasi hayatındaki varlığımızın anlamının insan hakları uğruna kararlılıkla mücadele etme
yönündeki anlaşılması, HÖH’ün 4 Ocak 1990'da kurulmasından bu yana değişmedi. HÖH'ün kurucusu
ve Onursal Başkanı Dr. Ahmed Doğan bize birlikteliğin gücüne dair en önemli dersi verdi.
Bugün HÖH 'ün şu anki Başkanı Mustafa
Karadayı’nın liderliğinde bizler, tüm Bulgaristan vatandaşları arasında anlayış, karşılıklı saygı ve hoşgörü yönündeki etnik modeli güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz.
Sevgili destekçiler, yeni bir yılın başındayız. Önümüzdeki aylarda sağlıklı, mutlu ve başarılı olun! Birlik olmaya devam edelim, çünkü birliktelik gücümüzü
doğurur!”

HABERLER

12 Ocak 2022

Kırcaali Haber 5

Ardino Belediye Meclisi, ilçede maden
faaliyetleri yapılmasına kesinlikle karşı
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi 2021’in son
toplantısını yaptı. Toplantının gündeminde 18
madde yer aldı. Meclis
üyeleri, Gorubso-Kırcaali Şirketinin "Mleçino
Maden Sahasındaki Kitnitsa Maden Yatağından
Polimetalik Cevherlerin
Çıkarılması" isimli yatırım
projesi teklifi için çevresel
etki değerlendirme (ÇED)
raporu hakkında kategorik olarak olumsuz bir görüş dile getirdiler. Meclis
üyeleri ayrıca GorubsoKırcaali Şirketinin Mleçino (Sütkesiği) maden sahasındaki Kitnitsa maden
yatağından polimetalik
cevherler çıkarması üzere işletme izni verilmesine
de karşı çıktılar. Belediye
Meclisi, devlet kurumlarının ve bakanlıkların kararı
desteklemesini önerdi.
Gorubso-Kırcaali Şirketinin yatırım projesi teklifi,
Mleçino maden sahasındaki Kitnitsa (Yatacık)
maden yatağının, Borovitsa (Çamdere), Tırna (Çıraklar), Dedino (Dedeler),
Çernigovo (Karamusolar),
Dolno Prahovo (Amatlar)
yerleşim bölgelerinde yer
alan Çernigovo ve Mirovets bölümlerinde bir açık
maden ocağının inşası
ile polimetalik cevherler
çıkarılmasını ve çıkarılan
madenlerin Gorubso'nun
Kırcaali'deki mevcut tesislerinde işlenmesini öngörmektedir.

kin hesap planı taslağını
ve 2022 yılı için yerleşim
yerlerine yönelik evsel
atık ücret miktarının belirlenmesine yönelik öneriyi
de onayladılar.
Belediye Meclisi, 2021’in
son toplantısında Belediye Başkanının Güzel Bulgaristan Programı MO2
Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Tedbiri kapsamında Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban,
“Doğal çevre bileşenleri
(su, toprak, hava, biyoçeşitlilik), 6 yerleşim yerinin
kentleşmiş kısmı, teknik
altyapı (su temini, ilçe
yolları) için önemli olumsuz sonuçlar doğurması
beklendiğinden ve ayrıca insan sağlığı ve geçim kaynaklarına yönelik
mevcut risklerden dolayı
bu yatırım projesinin uygulanmasına ilişkin olumsuz görüşümüzü bir kez
daha ifade ediyoruz” diye
kaydetti. Müh. Şaban’ın
ifadesine göre, projenin
uygulanması ile doğrudan
dağ tarımı ve hayvancılıkla ilgili tarlalar, çayırlar ve
ormanlar tahrip edilecektir. 249,109 dönüm tarım

alanları etkilenecek ve
zarar görecek. Patlatma
çalışmaları nedeniyle bu
yerleşim yerlerinde yaşayanların yaşamı ve sağlığı
açısından da ciddi bir tehlike söz konusudur.
Bölge halkının yanı sıra
Kırcaali Avcılık ve Balıkçılık Derneği ile Ardino Belite Brezi Avcılık ve Balıkçılık Derneği üyelerinden
de madenciliğe karşı sert
bir tepki geldi.
Meclis üyeleri, bu yıl
Covid-19 pandemisi nedeniyle Ardino ilçesinde
önlemler almaya karar
verdi. Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'ın
önerisi üzerine Belediye
Meclisi, Ardino Belediyesine bu yıl Covid-19 ile
bağlantılı tamamlayıcı ve

telafi edici tedbirler için
sağlanan 210 000 levalık
mali kaynakların ilçedeki
sokak aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi için
harcanmasını onayladı.
Sağlanan fonlarla 3 000
adet sokak lambası LED
armatürlerle değiştirilecek
ve önemli bir bölümü de
fotovoltaik lambalarla değiştirilecek.
Meclis üyeleri ayrıca evsel atıkların toplanması ve
işlenmesi için tesis ve tesisatlara taşınması, tesis
ve tesisatlarda /düzenli
depolama alanlarında/ evsel atıkların işlenmesi ve
ortak alanların ve ilçedeki yerleşim oluşumlarının
temizliğinin sağlanmasına
yönelik faaliyetler için gerekli gelir ve giderlere iliş-

çeğe dönüşmesi için
onların peşinden koşmalarını temenni etti.
Belediye Başkan Yardımcısı, “Belediye Başkanı ve belediye yönetiminde yer alan mesai
arkadaşlarımızla birlik-

te gelişiminiz
ile ilgili her
konuda size
yardımcı olmaya her zaman hazırız.
Kapımız sizlere her zaman açık olacaktır” dedi
ve çocukları
herhangi bir
ihtiyaç durumunda kendilerini aramaya çağırdı.
Hediyelerini bizzat kendileri alan
çocuklar, belediyenin
kendilerine gösterdiği
şefkat için bizzat Belediye Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis’e teşekkürlerini sundular.

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis, yetim çocukları hediyelerle sevindirdi
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis, 18 yıl üst üste
himayesinde bulunan
9 yetim çocuğu Noel
ve Yılbaşı bayramları
arifesinde hediyelerle sevindirdi. Belediye
Başkanı, acil görevleri
nedeniyle Noel ve Yılbaşı kutlamaları için
poşet dolusu tatlı ve bir
miktar paradan ibaret
geleneksel hediyeleri
bizzat kendisi takdim
edemedi.
Bu görev, Belediye
Başkan Yardımcısı
Müh. Katya Mitovska
ve Kırcaali Belediyesi
İnsani Yardım Faaliyetleri Müdürlüğü Başuzmanı Nermin Mehmet
tarafından yerine geti-

rildi.
Müh. Mitovska, yetim
çocukları Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis adına selamlayarak, sağlıklı olmalarını,
okulda başarılı olmalarını ve hayallerinin ger-

Ardino'da bulunan Slıntse Kreşinde onarım faaliyetleri yapılması için proje önerisi ile hibe desteği
başvurusu yapma fikrini
destekledi.
Belediye Meclisi, Ardino
Belediyesi Küçüklerin Anti-sosyal Davranışlarıyla
Mücadele Komisyonunun
faaliyet raporunu ve 2022
Yılı Çalışma Planı’nı oybirliğiyle kabul etti.
Güner Şükrü

Kırcaali’de Yerel vergi
farkı ödemelerindeki
indirim süresi uzatıldı

Kırcaali Belediye Meclisinin 29 Aralık'ta yaptığı toplantıda Meclis üyeleri, 2020 ve 2021 yılları için yerel
vergi ve harçların fark tutarlarında indirim uygulanan
sürenin uzatılması önerisini onayladı. Vergi mükelleflerinin yüzde 5 indirimden yararlanabileceği sürenin son
günü 31 Aralık 2021 tarihiydi. Şimdi bu süre 3 Mayıs
2022'ye kadar uzatıldı. İndirim süresi, 2020 ve 2021
yılları için evsel katı atık ücreti, emlak vergisi ve taşıt
vergisi için ek olarak tahsil edilen fark tutarlarının tamamını ödemiş olan kişiler için geçerlidir.
Meclis üyeleri, 2020-2021 dönemi için mükelleflerin
evsel katı atık vergisinden kısmen muaf tutulmasına
da karar verdiler. Belediye Meclisinin 21 sayılı ve 23
Aralık 2019 tarihli yerel vergi ve harç oranlarını artırmaya yönelik kararın yürürlüğe girmesi sonucunda ek
olarak tahakkuk eden vergi farkı tutarları üzerinde 30
Haziran 2022 tarihine kadar birikmiş faiz tutarları söz
konusudur.

Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, önerilen kararın gerekçesini şöyle açıkladı: “Yerel vergi ve harç
ödemelerinin işlendiği yazılım ürününün işletilmesi için
gereken sürenin, mükelleflerin ek yükümlülüklerden zamanında haberdar edilebilmesi ve tanınan sürede vergi
indirimi avantajından yararlanabilmesi için yetersiz kalması nedeniyle yüzde 5 oranında indirim uygulanan sürenin 3 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmasını öneriyoruz”.

Emeklilere Ocak-Haziran 2022
döneminde ek ödeme verilecek

2 058 100 emekli, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin emekli maaşlarıyla
birlikte 60 leva ek ödeme alacak. Ek tutar, Covid-19 salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak için bir destek önlemi olarak emekli maaş
ne tutarda olursa olsun tüm emeklilere ödenecek.
Altı aylık ek ödemelerin yapılabilmesi için hükümet, devlet sosyal güvenlik sistemi bütçesinden
750 000 000 leva ek finansman sağlayacak.
Emekli maaşlarıyla birlikte 60 leva ek ödeme yapılması için gerekli fonlar, 2021 yılı devlet bütçesi
kapsamında öngörülenden daha fazla elde edilen
vergi gelirlerinden sağlanacak.
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Gurbetçilerin, Bulgaristan’daki yakınlarına
gönderdikleri para miktarı azaldı
Yurt dışında çalışan vatandaşlar, Bulgaristan'daki yakınlarına neredeyse
para göndermeyi bıraktılar. Bulgaristan Merkez
Bankasının (BNB) verilerine göre, gurbetçiler
temmuz ayında yakınlarına sadece 14,3 milyon
avro gönderdiler. Bu tutar,
pandeminin dünyadaki
çoğu ülkenin ekonomisini vurduğu geçen yılın
aynı ayında gönderilen
tutarla aynıdır. Ancak
bu tutar, henüz Covid-19
salgının olmadığı Temmuz 2019'da gönderilen
tutardan yaklaşık % 87
oranında daha azdır.
Pandemiden önce gurbetçilerden gelen para
miktarı sürekli artıyordu
ve 2019'da ayda yaklaşık
100 milyon avroya ulaştı.
Ancak şimdi bu miktar 7
kat daha azdır. Bunun temel nedeni, Bulgaristanlı
gurbetçilerin birçoğu-

çilerin gönderdiği para
miktarı sadece 98,7 milyon avrodur. Salgından
önce sadece bir ayda gurbetçilerden bu kadar para
geliyordu. Ocak-Temmuz
döneminde gönderilen
tutarlar, geçen yılın aynı
dönemine göre yaklaşık
200 milyon avro ve 2019'a
göre 646 milyon avro
(-87%) daha azdır.
Bu paraları insanlar fatura ödemek için, giyecek, yiyecek almak ve
ev onarımları için kullan-

nun memleketlerine geri
dönmesidir. Artık birçok
kişi uzaktan çalışabiliyor.
Onlar böylece Covid-19
nedeniyle neredeyse hiçbir kısıtlamanın olmadığı
Bulgaristan'dan yabancı
şirketler için çalışmaya

devam ediyorlar.
Diğer bir grup gurbetçi
kriz nedeniyle yurt dışında işlerini kaybetti ve bu
nedenle memleketlerine
döndü. Yurt dışındaki birçok vatandaşımız restoran ve otellerde çalışıyor-

du, ancak krizden en çok
bu sektör etkilendi. Yurt
dışındaki birçok vatandaşımızın gelirleri azaldı ve
bu nedenle akrabalarına
daha az para gönderiyorlar.
Yılın ilk 7 ayında gurbet-

şil Paktı ile uyumlu olarak sürdürülebilir tarıma
ulaş mak ve değerli su
kaynaklarımızı korumak
için şimdi acil eylem gerekiyor” diye kaydetti.
1991 yılında direktifin

edilmiştir. Tespitlere göre,
AB'de ötrofik olarak rapor
edilen su, deniz sularının %81'ini, kıyı sularının
%31'ini, nehir sularının
%36'sını ve göl sularının
%32'sini içermektedir.

de yeterince etkili değildir.
Ulusal düzeyde nitrat kirliliğine karşı mücadelede
iklim değişikliğinin etkisi
de daha iyi dikkate alınmalıdır.
Belçika, Çek Cumhuriye-

AK, sularda nitrat kirliliği nedeniyle
Bulgaristan'a uyarıda bulundu
Avr upa Bir liği (A B)
Komisyonu'nun Nitrat
Direktifinin uygulanmasına ilişkin 2016-2019
dönemine ilişkin verilere
dayanan son raporunda
“Nitratlar AB'de hala zararlar meydana getiren
su kirliliğine neden olmaktadır” diye uyarıda
bulunuldu.
Sudaki yüksek nitrat
içeriğinin hem insan
sağlığına hem de ekosistemlere zararlı olduğu
belirtiliyor. Bunun nedeni,
oksijen tükenmesine ve
ötrofikasyona yol açmasıdır.
Yetkililerin ve çiftçilerin
su arıtmayı başardığı
yerlerde içme suyu temini ve biyolojik çeşitliliğin yanı sıra balıkçılık ve
turizm gibi bunlara bağlı
sektörler üzerinde olumlu
bir etkisi olduğu belirtildi. Bununla birlikte aşırı
gübreleme AB'nin birçok
yerinde bir sorun olmaya
devam etmektedir.
AB Çevre, Okyanuslar
ve Balıkçılıktan Sorumlu
Komisyon Üyesi Virginia
Sinkevicius'un ifadesine
göre, Nitrat Direktifinin
son 30 yılda uygulanması, AB’de su kalitesinde
genel bir iyileşmeye yol
açmıştır. Ancak değişimin hızı, insan sağlığına
verilen zararı önlemek
ve kırılgan ekosistemleri
korumak için yeterli değil.
AB Komiseri, “Avrupa Ye-

kabul edilmesinden önceki duruma kıyasla AB'de
hem yüzey hem de yeraltı sularında nitrat konsantrasyonları azalmış
olsa da, rapora göre, son
on yılda çok az ilerleme
kaydedildi ve tarımdan
kaynaklanan besin kirliliği
birçok üye ülke için hala
ciddi bir sorundur.
Üye devletlerde 20162019 döneminde içme
suyu için belirlenen izin
verilen maksimum nitrat
konsantrasyonunun yeraltı sularının %14,1'inde
sınır değeri aştığı tespit

AK'nin, Avrupa Yeşil
Paktı'nın 2030 yılına kadar besin kayıplarını en
az %50 azaltma hedefine
ulaşmak için bir ön koşul
olan Nitrat Direktifine uyumu artırmak için harekete
geçeceği belirtildi. Bu,
çoğu üye devlette ulusal
ve bölgesel düzeyde gelişmiş önlemler gerektirir.
Ulusal eylem programlarının kalitesi genel olarak
iyileşmiş olsa da, çoğu
durumda uygulanan önlemler, tarım kaynaklı
baskıların arttığı bölgelerde kirlilikle mücadele-

ti, Danimarka, Almanya,
Finlandiya, Macaristan,
Letonya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Polonya
ve İspanya, tarımdan kaynaklanan besin kirliliğiyle
mücadelede en büyük
zorluklarla karşı karşıya
kalan ülkelerdir.
Ancak AK raporuna göre
Bulgaristan, kirliliğin de
acilen azaltılması gereken ülkeler arasında yer
alıyor. Kıbrıs, Estonya,
Fransa, İtalya, Portekiz
ve Romanya da aynı kategoriye giriyor.
Kırcaali Haber

dı. Bu paraların eksikliği
binlerce hane tarafından
hissediliyor. Bu durum ayrıca tüketimin azalmasına
neden oluyor ve ekonomik büyüme oranını düşürüyor. Gurbetçilerimiz,
en çok miktarda para Almanya, ABD, İspanya ve
İngiltere'ye gönderiyorlar.
Paralar, pandemi öncesinde olduğu gibi aynı
ülkelerden gönderiliyor,
ancak kat kat daha az
miktardadır.
Kırcaali Haber

AB Başsavcısı Laura
Kövesi, Bulgaristan’dan
4 savcıyı daha atadı

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisinden
(EPPO) yapılan açıklamada, Başsavcı Laura
Kövesi’nin yönetimindeki AB Savcılığının, dört yargı görevlisini daha Bulgaristan’da görev yapacak
AB ülkeleri tarafından delege edilen savcı olarak
atadığı bildirildi. Böylece Bulgaristan’da görev
yapan AB ülkeleri tarafından delege edilen savcı
sayısı 8’e yükseldi.
Avrupa Savcılığı, bu yıl 1 Haziran itibariyle resmen faaliyete başladı, ancak bazı AB üye devletlerine savcı atama kotaları henüz dolmadı. Bunlardan biri, 10 aday gösteren Bulgaristan oldu, ancak
Kövesi’nin ekibi altı adayı reddetti.

Haziran ayında Bulgaristan'a yaptığı ziyaret sırasında Laura Kövesi, devletten hızlı bir şekilde altı
yeni aday belirlemesini istedi. Eylül ayında Yüksek
Yargı Konseyi (VSS) Savcılar Yüksek Kurulu, AB
ülkeleri tarafından delege edilen savcı atamaları
için beş savcı ve bir uzman yargıç olmak üzere
yeni adaylar seçti.
VSS, Pernik Bölge Savcı Yardımcısı Anita Jamalova, Köstendil Bölge Savcı Yardımcısı İvaylo İliev,
Sofya Şehir Savcılığında görevli Anna Aleksova,
Viktor Tarçev ve Stanislav Stoykov'un yanı sıra
Özel Yetkili Ceza Mahkemesinde görevli Elena
Popova'nın AB ülkeleri tarafından delege edilen
savcı olarak atanmalarını Kövesi’ye önerdi.
Avrupa Savcılığından yapılan açıklamada atanan savcıların isimleri belirtilmemiştir. Lex.bg
Hukuk Portalına göre, söz konusu savcılar Anna
Aleksova, Viktor Tarçev, Stanislav Stoykov ve Elena Popova’dır. Diğer iki adayla ilgili karar ise henüz
açıklanmadı.
Lüksemburg merkezli Avrupa Kamu Savcılığı,
kuruluş fikrini destekleyen 22 AB üye devletinin
tamamından delege edilen savcılar istihdam etmektedir. AB ülkelerinden Danimarka, İrlanda,
Polonya, İsveç ve Macaristan EPPO üyesi değildir.
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Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Dini Cemaatler Konseyi, Covid-19
aşısıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmalarına başlıyor
Sağlık Bakanlığı ve
Bulgaristan Ulusal Dini
Cemaatler Konseyi,
Covid-19'a karşı aşılamanın yararları konusunda
kamuoyu bilincini artırmak ve ayrıca virüsün
Bulgaristan’da yayılmasını
sınırlamak için anti-salgın
önlemlere sıkı bir şekilde
uyma ihtiyacı konusunda
ortak çalışmaya başlıyor.
Bakanlıkta bir araya gelen Sağlık Bakanı Prof.
Dr. Asena Serbezova,
Bulgaristan Ulusal Dini
Cemaatler Konseyi Başkanı Robert Djerassi, Katolik Kilisesi Piskoposluk
Konferansı Genel Sekreteri Peder Petko Vılov,
Birleşik Evanjelik Kilisesi
Genel Sekreteri Greta
Ganeva ve Başmüftülük
Dış İlişkiler Uzmanı Hayri
Emin bu konuda anlaştılar.
Toplantıda hazır bulunanlar, ilgili topluluklar
tarafından kullanılan bilgi
kanalları ve sosyal ağlar
aracılığıyla güvenilir ve
erişilebilir bilgileri yayarak
girişimin uygulanmasına
yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Dini
temsilciler, pandeminin

nın risklerinin ve aşının
faydalarının anlatılmasını
çok önemsiyorum. Güven
aşılamaya çalışacağız ve
insanların korkularıyla uğraşmaya bel bağlamayacağız. Özellikle yaklaşan
bayram günlerinde dini
topluluklara bilime inanç
ve salgınla mücadele önlemlerine uyma çağrısında bulunursanız sizlere
minnettar olurum” dedi.
Prof. Dr. Serbezova’nın
ifadesine göre, istatistikler, hastanelere kabul
edilen Covid-19 hastala-

bu aşamasında ve halkın
tutumları göz önüne alındığında tıptaki ve aşılar
konusundaki bilimsel ilerlemelere olan güveni yeniden tesis etme çabalarının kilit önemde olduğu
görüşündeler. Robert Djerassi, “Hiçbir dinin aşılamaya karşı doktrin yasakları yoktur. Sosyal mesafe
kuralına uyma, dezenfekte yapma, koruyucu yüz
maskesi takma, aşılama
gibi önlemlere her za-

man uyulması çağrısında
bulunduk. Önümüzdeki
aydın bayramlar ışığında
dini inançları olan insanları alçakgönüllülüğe ve
iyiliğe, akıllı davranmaya
ve ötekine karşı sevgiye
çağıralım” diye belirtti.
Toplantıya katılanlar,
her vatandaşın aşı konusunda bilinçli seçimler
yapabilmesi için topluma
güvenilir bilgi sağlama konusunda Bakanlık ile aktif
olarak iş birliği yapmayı

taahhüt ettiler.
Prof. Dr. Serbezova, dini
otoritelerin ve laik iktidarın ortak yarar adına el
ele vermesi konusunda
kararlıydı. Bunun, her
insanın, her ailenin ve
her yaşamın koronavirüs
enfeksiyonu riski altında
olduğu küresel bir pandemide özellikle önem arz
ettiğini belirten Bakan,
“Vatandaşlara doğru mesajların ulaşmasını, herkese virüse yakalanma-

Cebel’deki anaokullarında 240 çocuk yatağı yenilendi
"Harikalar, güzel ve
rahatlık veriyorlar ve
uyandığımda sır tım
artık ağrımıyor..."
B u n l a r, C e b e l ' d e
(Şeyhcuma) bir anaokuluna giden bir çocuğun
Belediye Başkanı Necmi
Ali'ye söylediği sözler.
Belediye ile Hüsniye Kaşif Vakfı ortaklığında ilçe
merkezindeki çocuk eğitim kurumlarındaki 240
adet çocuk yatağının tamamı yenileriyle değiştirildi. Minikler artık öğle
uykusuna şilte, battaniye
ve yastıktan oluşan yeni
yatak setlerinde yatıyor.
Vakfın bağışı 50 000
levayı buluyor, Cebel’deki iki anaokulundaki 10
yatak odasının tamamen
yenilenmesinin toplam
maliyeti 150 000 levadır.
Anaokullarının yenilenmesi, Necmi Ali'nin seçim öncesi verdiği vaatlerinden biriydi.
Anaokulları ziyaret
eden Necmi Ali, ünlü
iş adamı Kaşif Kaşif ve
kızı Sibel Kaşif, poğaça,
bal, çocukların bol bol
gülümsemeleri, miniklerin söylediği şarkılar ve
oynadığı halk oyunlarıyla karşılandılar. Kutlama
programına Belediye
Meclis Başkanı Seyfi

Mehmedali, “Ştastie” ve
“İzgrev” anaokullarının
müdürleri ve diğer konuklar da katıldılar.
Anaokullarındaki çocuk
yatakları açılışlarından
bu yana yenilenmemişti. Yatakların bazıları 45
yıldan fazla kullanılmıştı.
Hüsniye Kaşif Vakfı Başkanı Sibel Kaşif,
“Anaokulundaki yıllarımı böyle bir yatakta
geçirdim. Bu yüzden
Belediye Başkanı Necmi Ali'nin bu harika fikrini benimsedik ve yeni
yataklar ve aksesuarlar
için fon sağlayarak ha-

yata geçirilmesine yardımcı olduk. Bu, kalıcı
bir ortaklığa doğru ilk
adımdır” diye anlattı.
Belediye Başkanı, “Bu,
çocuklarımızın daha iyi
bir geleceği için çalışma
yönündeki ana hedefimizin doğal bir devamı
olan iyi bir iş birliğidir.
Eğitim altyapısına yaptığımız yatırımlar ile onları gerçek hayata en iyi
şekilde hazırlayacağız”
diye belirtti. Ali, bağış ve
iyi ortaklık için iş adamı
Kaşif Kaşif’e teşekkür
etti.
Belediye Başkanı, “Bu

işin artık temellerini attık ve altyapı açısından
eğitim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Ana şirketi kuran ve
geliştiren Kaşif Kaşif'in
verdiği bu güzel örneğin,
diğer iş dünyası temsilcilerini Cebel'in çocuklarının özgüvenini artıracak
girişimlerde bulunmaya
heveslendireceğine inanıyorum” diye kaydetti.
Necmi Ali, belediyenin
gelecek yılki yatırım politikasının anaokullarındaki
tüm dersliklerin onarımını
kapsayacağını da sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

rının %80'inden fazlasının
aşısız olduğunu ve yoğun
bakım ünitelerindeki aşısız hasta sayısının %90'ı
geçtiğini açıkça göstermektedir.
Toplantıya Bulgaristan
Tabipler Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Gergana Nikolova da katıldı. Dr.
Nikolova, Ulusal Dini Cemaatler Konseyi ile Bulgaristan'daki doktorların
meslek örgütü arasında
mümkün olan en kısa sürede bir toplantı düzenlemeyi taahhüt etti.

Turizm sektörü ve
ürünlerde KDV indirimi
süresi bir yıl uzatıldı

Meclis Genel Kurulunda turizm sektörü ve diğer
ürünlerde %20'den %9'a azaltılan katma değer
vergisi (KDV) oranı uygulamasının geçerlilik süresinin gelecek yılın sonuna kadar uzatılması onaylandı. KDV Kanunu'nda değişiklik önerisi, Meclis
Genel Kurulunda iki tur görüşmeleri iki saat içinde
yapılarak kabul edildi. Tedbirin süresi bu yıl sona
ereceğinden dolayı milletvekilleri, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin sunduğu bu fırsattan yararlandılar.
Milletvekilleri KDV indirimlerine ilişkin süreyi yıl
sonuna kadar uzatmasalardı, restoran işletmecileri
ve tüccarlardan alınan dolaylı vergi hesaplaması
konusunda kaos yaratacaktı.
Covid-19 salgın krizi nedeniyle uygulanan KDV
indirimi, restoran, tur operatörlüğü, fitness hizmetlerinin yanı sıra kitaplar, bebek giysileri ve bebek
bezleri için 2022 yılına kadar yürürlükte kalacak.
Hatırlanacağı üzere yukarıda adı geçen hizmetler
ve ürünlerde KDV indirimi uygulanmasına önceki
Boyko Borisov hükümeti sırasında karar verilmişti.

KDV indirimi süresinin uzatılmasına ilişkin teklifler
hem GERB-SDS İttifakı hem Böyle Bir Halk Var
(İTN) partisi tarafından sunuldu. Şimdi muhalefette
yer alan GERB-SDS İttifakının teklifinde KDV indiriminin halihazırda geçerli olduğu bazı sektörler
yer almıyordu, İTN ise olağan salgın durumunun
sonuna kadar geçerli olmasını önerdi, ama sonuçta 2022’in sonuna kadar geçerli olmasına karar
verildi.
Söz konusu hizmet ve ürünlerde KDV indirimi
uygulanması, hükümeti oluşturan dört siyasi güç
arasında imzalanan koalisyon anlaşmasında yer
alıyor.
Maliye Bakanı Asen Vasilev’in ifadesine göre,
tedbirin bütçeye olumsuz etkisi 2022'nin tamamı
için 175 milyon leva civarında olacak. Bu miktar,
bu yıl için de hemen hemen aynı. Şu anda 2022
yılı devlet bütçe taslağını hazırlayan Bakan, tedbirin yeni bütçede öngörüldüğünü duyurdu.
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Başmüftülük, imamları sınıflandırdı
yerleşim yerlerinde düzenlenen
sohbetlere katılmalarına karar
verildi.
Bölge müftülüklerinde kültürel
etkinlikler de düzenleneceği anlaşıldı.
İlgili Başmüftü Yardımcısı
Beyhan Mehmet, yetim çocukları desteklemeye yönelik Ulusal
Yetimler Haftası Kampanyası
sonuçlarının analizini yaptı.
Mehmet, Yüksek İslam Şurası
Sosyal Hizmetler Komisyonunun yetim çocukların desteklenmesi ve onlara verilen aylık
ödenek miktarının artırılmasına
ilişkin kararları tanıttı.
Başmüftü Yardımcısı, Müslüman cemaatine emanet edilen çocukları desteklemek için
yorulmadan çalışan tüm bölge

Bulgaristan Müslümanları Diyanet Başmüftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Başmüftülük, mesleki yeterliliklerini doğrulamak için yapılan sınavlardan
aldıkları notlara göre imamları
sınıflandırdı. Karar, Başmüftü
Yardımcısı Ahmed Hasanov tarafından Kırcaali'deki Yeni Cami
ve İslam Kültür Merkezinde
düzenlenen Müftülük Konseyi
toplantısında açıklandı. Ulusal

Müslümanlar Konferansı'ndan
bu yana ilk kez Müftülük Konseyi üyeleri Sofya'nın dışında
bir yerde bir araya geldiler.
Başmüftü Dr. Mustafa Haci,
konuşmasında şunları kaydetti:
"İyi personel ve aktif imamlar
yetiştirmek Başmüftülüğün en
önemli görevlerinden biridir.
Bu nedenle onların becerilerini
geliştirmek için kurslar düzenliyoruz”. Dr. Haci, Başmüftülüğün

daha aktif imamların maaşlarını
artıracağını duyurdu.
Müftülük Konseyi, kış toplantıları düzenlemeye yönelik hazırlıkları ele aldı. Bölge müftüleri,
bu sezon müminlerin daha fazla boş vakti olduğunu ve bunun
camilerde konferanslar düzenleyerek daha fazla Müslüman
kardeşlerimize ulaşma fırsatı
olduğunu vurguladılar. Toplantıda daha aktif imamların çeşitli

Kırcaali’de Bulgarlaştırma süreci hakkındaki
“Yadigar” adlı belgeselin prömiyeri yapıldı
Kırcaali’de sözümona “Soya
Dönüş Süreci” olarak adlandırılan Bulgarlaştırma süreci hakkındaki “Yadigar” adlı
belgesel filminin ilk gösterimi
yapıldı. Film, ağustos ayında
Brüksel'de yaşayan yönetmen
Kenan Erer tarafından Kırcaali
bölgesinde çekildi. 30 dakikalık belgeseli izleyenler, 1984
yılında ülkemizde Türklere uygulanan zorla isim değiştirme
kampanyasına karşı direnişi,
Belene kampında yapılan işkenceleri canlandıran sahnelerde duygusal anlar yaşadılar.
İzleyiciler arasında Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Genel Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH Başkan yardımcıları Ahmet Ahmedov ve Dr.
Müh. Hasan Azis, Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu milletvekili ve ALDE Partisi Eş
Başkanı İlhan Küçük ve AP
Milletvekili Atice Velieva-Ali,
Türkiye Cumhuriyeti Filibe

Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan Müslümanları
Yüksek İslam Şurası Başkanı
Vedat Ahmet, HÖH Kırcaali İl
Başkanı Resmi Murat, HÖH
milletvekilleri, Kırcaali Bölge
Müftüsü Basri Eminefendi,
Kırcaali ili, yurdun başka bölgeleri ve Türkiye’den belediye
başkanları, göçmen derneklerinin temsilcileri hazır bulun-

müftülerine ve müftülük personellerine teşekkür etti.
Şu anda kampanya 4-5 Bölge
Müftülüğünde halen devam ediyor ve bu yıl toplanan fon tutarı
bir öncekini aşıyor.
Yüksek İslam Şurası Başkanı
Vedat Ahmet, din adamlarına
Başmüftülüğün ana görevlerinden birinin, çok fazla dile getirilmese de var olan ahlak krizine
çözüm bulmak olması gerektiğini söyledi.
Çalışma toplantısının sonunda Müftülük Konseyi üyeleri,
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi'ye sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederek,
yeni cami ve İslam Kültür Merkezinin açılışından dolayı kendisini tebrik ettiler.

Turizm sektörüne 30
milyon leva destek
Turizm Bakanlığı, Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflandırılması (KİD 2008) kapsamındaki
turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere toplam 30 milyon
leva değerinde destek verilmesi üzere 2220 destek başvurusunu
onayladı. Tedbir,
Covid-19 kapsamında ekonomiyi desteklemek
için Devlet Yardımı Tedbirlerine İlişkin Geçici
Çerçevenin 3.1
Bölümü kapsamında doğrudan
hibe şeklinde bir
devlet yardımı
programıdır. Yardım başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, Ulusal Yatırım
Yönetim Sistemi üzerinden yapıldı.
Hibe desteği bir kereye mahsus verilecek ve öngörülen toplam
destek miktarı, sunulan ve değerlendirmeye alınan başvuru sayısı
ve 2019 yılında katma değer vergisi (KDV) hariç gerçekleşen ciro
ile orantılı olarak dağıtılacak, ancak uygun başvuru sahipleri için
bireysel azami yardım miktarı bu cironun %20'sini aşamaz.
Belirlenen süre içerisinde program kapsamında başvuru yapan
toplam başvuru sahibi 2799'dur. Her şirketin aldığı hibe miktarı
2019 cirosunun %1,14'ü kadarıdır. Destek ödemeleri, 2022 yılının
ilk haftasında onaylanan başvuru sahiplerinin banka hesaplarına
yatırılacak.
Program kapsamında desteklenen işletmelerin listesi, Turizm
Bakanlığının resmi internet sitesinde bulunabilir.

dular. Belgeselin prömiyerinin
özel konukları, ülkenin her
yerinden HÖH Gençlik Kolları
temsilcileriydi. Hepsi ALDE Eş
Başkanı İlhan Küçük tarafından karşılandılar.
Belgeselin prömiyeri, HÖH
Kırcaali İl Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı aralık ayında Kırcaali ilinde düzenlenen
etkinliklerden biriydi.
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