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Sofya'da "Ana Dili Öğrenme Özgürlüğü" 
Konulu Konferans Düzenlendi

Bulgaristan Parlamentosun-
da muhalefette olan, üyele-
rinin çoğunluğunu Türk ve 
Müslümanların oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hare-

keti (HÖH) partisi, başkent 
Sofya'da "Ana Dili Öğrenme 
Özgürlüğü – Hak ve Sorum-
luluk" konulu bir konferans 
düzenledi.
Konferansın açılış konuş-

masını yapan HÖH Genel 
Başkanı Mustafa Karadayı, 
"Ülkemizde istediğimiz dü-
zeyde ana dili Türkçe eğitimi 
yapılamıyor." dedi.
Karadayı, yaklaşık bir mil-

yon Türk kökenli vatandaşın 
yaşadığı 6,52 milyonluk ülke-
de, HÖH'nin bu konferansın 
"sembolik" ev sahipliğini yap-
tığını, ana dilde eğitiminde ya-
şanılan sorunlarla yüzleşmek 
istediklerini belirterek şunları 
söyledi:
"Ana dili öğrenme özgürlüğü 

liberal demokrasinin temel 
taşlarından biridir. Diktatörlük 
ve savaşların olmaması için 
demokrasinin nöbetçisi olan 

vatandaşların aktif ve özgür 
olmaları şarttır. Ortak düşü-
nenlerin sesi daha iyi duyulur. 
Bir demokrasinin gerçekliği 
azınlık hak ve özgürlüklerinin 

korunmasından belli olur."
Devlet okullarında Türkçe'nin 

seçmeli ders olarak okutulma-
sının yetersiz olduğuna işaret 
eden Karadayı, eskimiş ders 
kitaplarının yenilenmesi için 
Eğitim Bakanlığından 10 yıl 
onay beklendiğini anımsattı.
Karadayı, "Burada, vata-

nımız olan Bulgaristan'daki 
öz kimliğimizdeki dilimizin 
yerini ele alıyoruz. Avrupa 
Parlamentosunda milletvekil-
leri dil çeşitliğinden yana oy 
kullanırken Bulgaristan'dan 
onları oraya yollayan partiler 
ise ana dilin kullanımını sınır-
landırıyorlar. Demek ki ortada 
bir problem var ve o problem 
demokrasi anlayışımızda." ifa-
delerini kullandı.
"Türk demek Türkçe de-

mektir"
Konferansın şeref konuğu 

olan Türkiye'nin Sofya Bü-

yükelçisi Aylin Sekizkök, ko-
nuşmasında, bütün Türklerin 
atası Atatürk’ün "Türk demek 
Türkçe demektir." sözlerini 
anımsattı.

Büyükelçi Sekizkök, "Bu-
radan bütün soydaşlarıma, 
Bulgaristan Anayasası'nın ve 
uluslararası hukukun verdi-
ği haklardan faydalanmaları 
çağrısında bulunuyorum. Bu 
önemli hak, aynı zamanda 
geleceğe karşı bir sorumlu-
luktur." dedi.
Bulgaristan'da Türk ve Müs-

lümanları asimile etmeye ça-
lışan, 1989 yılında devrilen 
Komünist rejiminin yarattığı 
korkulara da değinen Sekiz-
kök, şunları kaydetti:
"Demokratik ve Avrupa Birli-

ği üyesi bir ülkenin vatandaş-
ları olarak bu korkuları artık 
geride bırakmak gerekiyor. 
Şuna yürekten inanıyorum 
ki ana dilini koruma iradesini 
göstermek ve sorunları, ek-
siklikleri siyasi temsilcilerimiz 
vasıtasıyla dile getirmek her 
şeyin başıdır. Bu toplantının, 

bu açıdan çok önemli bir 
başlangıç olduğunu düşünü-
yorum."
Konferansta, Bulgaristan'da-

ki Türkçe öğretmenler eğitim 
sürecinde karşılaştıkları so-
runları ve çözüm arayışlarını 
gündeme getirdi.
Diğer panellerde ayrıca üni-

versitelerin Türkçe ana dili 
uzmanı olarak öğretmenlerin 
eğitimindeki rolü ve merkez 
ile yerel yönetimlerin ana dili 
eğitiminin organizasyon ve 
sorumlulukları da ele alındı.
Konferansta, HÖH'den Par-

lamento Başkan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant, milletve-
killeri, yerel yönetim temsil-
cileri ve Türkçe eğitimi veren 
öğretim görevlileri ve öğret-
menler de hazır bulundu.AA

Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB 
üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı
Bulgaristan Parlamentosu, komşu Kuzey Makedonya'nın 

Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleyen vetoyu bazı koşullar 
ortaya koyarak kaldırdı.

Kuzey Makedonya'nın AB ile müzakerelerine ilişkin veto-
nun 4 şartla kaldırılması, parlamentoda 240 üyeden 170'inin 
oyuyla kabul edildi.

Parlamentonun şartlarına göre, Kuzey Makedonya, AB ile 

müzakere sürecinde Bulgaristan ile dostluk, iyi komşuluk ve 
iş birliği alanında 2017 yılında imzalanan anlaşmaya sadık 
kalacak, Kuzey Makedonya’daki Bulgarlar ülkenin anaya-
sasında “devleti oluşturucu unsur” olarak kayda geçecek, 
Makedonca Bulgarcadan farklı bir dil olarak kabul edilme-
yecek ve bu koşulların uygulanması konusunda AB garantör 
olacak.

Güvenoyu alamayan ve 27 Haziran’da istifa eden Baş-
bakan Kiril Petkov hükümeti, Kuzey Makedonya’nın AB ile 
müzakerelere başlama kararını parlamentonun yetkisine 
devretmişti.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya’yı devlet olarak tanıyan ilk 
ülke olmasına rağmen, paylaşılamayan ortak tarih konusun-
da tartışmalar yaşıyor. Konuya ilişkin tartışmalar, uzmanların 
yetkisine bırakıldı.
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İlhan Küçük, “AB’nin Batı Balkanlar'a genişlemesi 
Bulgaristan için stratejik bir çıkardır”

bTV’de yayınlanan “Bu 
Sabah” programına ko-
nuk olan Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
partisinden Avrupa Birliği 
(AB) Parlamentosu Millet-
vekili ve Avrupa’yı Yenile 
Partisi Eş Başkanı İlhan 
Küçük, Bulgaristan’ın Ku-
zey Makedonya'nın AB ile 
üyelik müzakereleri üze-
rindeki vetosunu kaldıra-
cağı yönündeki iddialarla 
ilgili, “İktidardaki dört par-
tinin homojen olmayan bir 
görüşü var. Öte yandan 
Başbakan ve ekibi ile Dı-
şişleri Bakanlığı arasında 
görüş ayrılıkları yaşandı. 
Ve bu sadece Sofya'dan 
değil, Brüksel'den de 
görülebilir bir şey” diye 
kaydetti. Küçük, “Net bir 
pozisyonumuz olmadığı 
açık. Bulgaristan ve Ku-
zey Makedonya'nın kül-
türel ve tarihi bağlarının 
çok güçlü olduğunu iddia 
edersek, gelecekte de 
böyle olmasını sağlama-
lıyız” dedi.
AP Milletvekili, “Hem 

Bulgaristan hem de Ku-
zey Makedonya vatan-

daşlarının yaşadıkları or-
tamda kendilerini yeterin-
ce iyi hissetmelerini sağ-
lamamız gerekiyor. Bul-
garistan, başarılı olması 
ve müzakere yapmaktan 
korkmaması gereken bir 
dış politika izlemelidir. 15 
yıldır AB'nin bir parçası-
yız, korkacak bir şeyimiz 
yok” diye sözlerine ekledi.

Küçük, “Bulgaristan’ın 

ulusal çıkarlarını AB nez-
dinde savunma potansi-
yeline sahibiz” dedi.

AP Milletvekilinin ifa-
desine göre, Bulgaristan 
Avrupa Komisyonu tara-
fından halihazırda verilen-
lerden daha iyi garantiler 
almayacak. Küçük, “İste-
diğimiz her şey, Bulgaris-
tan şartları, yol haritası ve 
bunların uygulanması mü-

zakere çerçevesine yazı-
lacak” diye açıklık getirdi.

AP Mil letveki l i,  “Bu 
Bulgaristan'a rağmen ol-
mayacak, bu Bulgaristan 
ile birlikte olacak” dedi.

Küçük, “Pragmatik siya-
sete dönmek çok önem-
li. Çok beğendiğimiz bu 
Prespa Anlaşması’nı ör-
nek alalım. İlk hükümetler 
arası konferans başlama-

dan önce ayrıntılı bir şe-
kilde yazılsın, biz ise ne 
yapıyoruz?” diye açıklık 
getirdi.

AP Milletvekilinin ifade-
sine göre, Kuzey Make-
donya sorunu ancak prag-
matik bir bakış açısıyla 
çözülebilir. Küçük, “Birçok 
kişi bu konu sayesinde et-
kileyici biyografilere sahip 
oldu. Şimdi bunun zamanı 
değil” dedi.

AP Milletvekili, Sofya ve 
Üsküp tarafından onayla-
nacak bir çözüm bulun-
ması çağrısında bulundu. 
Politikacıların arkasında 
durması gereken güçlü 
bir toplumsal anlatı olması 
gerektiğini söyledi.

Küçük, istifa eden bek-
lenen Dışişleri Bakanı 
Teodora Gençovska'ya 
gelince, Kuzey Makedon-
ya konusunda iyi niyetle 
çalışmaya başladığını, 
ancak önünde beliren 
engellerle karşılaştığını 
söyledi.

Genç siyasetçi, “HÖH’ün 
pozisyonu, AB’nin Batı 

Balkanlar'a genişlemesi 
yönünde her zaman açık 
olmuştur. Bu Bulgaristan 
için stratejik bir çıkardır” 
dedi.

Koalisyonun dağılma-
sıyla ilgili olarak AP Mil-
letvekili şunları söyledi: 
“Bakın Başbakanın rey-
tingi nasıl düşüyor, bakın 
hükümetin reytingi nasıl 
düşüyor. Aynı şekilde 
Boyko Borisov'un reytingi 
de 10 yıl iktidarda olduğu 
dönemde düştü. Ukrayna 
söz konusu olduğunda bu 
kadar bulanık bir görünü-
me sahip olamayız. Bul-
garistan’daki iş dünyası 
konusunda bu kadar bu-
lanık bir görünüme sahip 
olamayız” diye vurguladı.

“HÖH seçimlere her za-
man hazırdır. Seçimler 
demokrasidir” diye ko-
nuşan Küçük, “Geçen yıl 
birilerinin iktidara gelmesi 
için üç kez sandık başına 
gitmiştik. Şimdi ise onlar, 
seçim olmaması gerekti-
ğini söylüyor” diye sözle-
rine ekledi.

Bulgaristan-Yunanistan gaz boru hattı hazır olunca 
Azerbaycan’dan doğal gaz akışı başlayacak
Dışişleri Bakanı Te-

odora Gençovska, 
Sofya'da Azerbaycan 
Cumhur iyet i  Dış iş -
ler i Bakanı Ceyhun 
Bayramov ile gerçek-
leştirdiği görüşmenin 
ardından ortak basın 
toplantısı düzenlendi. 
Gençovska, “Rusya'nın 
saldırganlığı, yalnızca 
bölgenin güvenliğini 
değil, bir bütün olarak 
Avrupa'nın güvenliğini 
tehdit eden yeni bir jeo-
politik gerçeklik yarattı. 
Azerbaycan'ın, Avru-
pa ve Avrupa-Atlantik 
güvenliğinin güçlendi-
rilmesine katkıda bulu-
nacak enerji arz güven-
liğine katkı yapacağına 
güveniyoruz” diye kay-
detti.
Bayramov, “Enerji, iki 

ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilere dayan-
maktadır. Mutabık kalın-
dığı gibi ülkemiz 25 yıl 
boyunca Bulgaristan’a 
doğal gaz tedarik ede-
cek” diye kanaat getirdi.
B u l g a r i s t a n ' ı n 

A v r u p a ' d a 
Azerbaycan’dan gaz 
tedarik eden üç ülke-
den biri olduğuna dik-

kat çeken Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı, “Bul-
garistan ile Yunanistan 
arasındaki doğal gaz 
hattı tamamlanacağı-
na ve ülkenizin bunun 
üzerinden doğal gaz 
almaya başlayacağına 
eminiz. Bu, enerji gü-
venliğinize büyük katkı 
sağlayacaktır” dedi.
Bayramov, Trans-

Adriyatik doğal gaz 
boru hattını inşa ederek 
ülkesinin ve ortaklarının 
Bulgaristan, İtalya ve 
Yunanistan'a yönelik 
gaz tedarik sözleşme-
sinin kendilerine düşen 
kısmını yerine getir-
diğini vurguladı. Boru 
hattında gaz akışına 
2020'nin son gününde 

başlandığını belirten 
diplomat, “Ama bu ga-
zın size ulaşması için 
Bulgaristan-Yunanistan 
bağlantısının tamam-
lanması gerekiyor. Bu 
olduğunda kararlaştı-
rılan miktarları eksik-
siz olarak göndermeye 
başlamaya hazırız. Bu 
yüzden hepimiz bu ara 
bağlantı boru hattının, 
muhtemelen bu yılın 
ikinci yarısında tamam-
lanmasını sabırsızlıkla 
bekliyoruz” dedi.
Gençovska, “Mevki-

daşıma enerji kaynak 
ve güzergah çeşitlendi-
rilmesinin Bulgaristan 
hükümetinin öncelik-
leri arasında olduğuna 
dair güvence verdim. 

Azerbaycan ile anlaş-
maya varılan doğal gaz 
miktarlarını tam olarak 
alabilmemiz için Yu-
nanistan ile doğal gaz 
ara bağlantı boru hattı 
inşaatının bir an önce 
tamamlanmasını bekle-
diğimizi hatırlattım” diye 
işaret etti.
Bakanımızın ifadesi-

ne göre, Bulgaristan’ın 
Azerbaycan’dan iş in-
sanlarından oluşan bir 
heyetin ülkemizi ziyaret 
etmesini düzenlemeye 
hazır olduğunu ve Azer-
baycan Cumhurbaşkanı 
İlhan Aliyev'in ülkemizi 
ziyaret etmesini bekle-
diğimizi ifade etti. Gen-
çovska, “Bulgaristan 
bununla birlikte iki ülke 
arasındaki turist akı-
şını artırmak istiyor ve 
bu amaçla Sofya’dan 
Bakü ’ye doğrudan 
uçuşların yeniden baş-
latılması gerekiyor” diye 
altını çizdi.
G e n ç o v s k a , 

Bulgaristan’ın 30 yıl 
önc e  A ze r bayc an 
Cumhuriyeti'nin bağım-
sızlığını tanıyan ilk ülke 
olduğunu anımsattı.
            Kırcaali Haber

Ardino'nun (Eğridere) Çervena Skala (Alkaya) 
köyü ve etrafındaki Bogatino (Çorbacılar), Mleçino 
(Sütkesiği), Hromitsa (Topallar) ve Levtsi (Solak-
lar) köylerinden ve  Türkiye'den gelen göçmenler 
olmak üzere yüzlerce kişi Çervena Skala köyün-
deki mesçitte yapılan sağlık ve bereket mevlidine 
katıldı.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve 

yardımcısı Necmi Mümünhocov, katılımlarıyla dini 
merasimi onurlandırdılar.

Mevlit programını icra eden Gorno Prahovo (Tos-
çalı) ve Dolno Prahovo’dan (Amatlar) Mehmet Mü-
mün ve Nurittin İbram başta olmak üzere imamlar 
tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu, Mevlid-i 
Şerif ve ilahiler okundu. Brezen (Halaçdere) köyün-
den usta aşçı Celil Ferat’ın hazırlağı 4 kazan pilav 
mevlide gelenlere ikram edildi. Artan pilav evde 
kalanlara gönderildi. 

 Yaz aylarında Ardino yöresinin birçok yerinde 
insanları kaynaştıran ruh ve zihin sağlığını  güç-
lendiren mevlit merasimleri yapılır.

Katılımcılar, mevlitlerin Peygamber sevgisinin bir 
ifadesi olduğunu paylaştı. İnsanlar kendi kültür ve 
geleneklerine sahip çıkar ve ilgi gösterirse onlar 
yaşatılmaya devam eder. Sevinç paylaştıkça artar, 
acı ise paylaştıkça azalır.

Dini merasim yerli halk ve Türkiye’den gelen göç-
menler tarafından organize edildi.

                                                    Güner ŞÜKRÜ

Çervena Skala köyünde sağlık 
ve bereket mevlidi okutuldu
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Ardino’da “Rodoplar’da Tarihi Taş Köprüler - Modern Sunum 
ve Koruma Yöntemleri" projesinin sonuçları tartışıldı

Ardino'daki (Eğridere) 
Belediye Müzesi salo-
nunda "Rodoplar’da Ta-
rihi Taş Köprüler - Mo-
dern Sunum ve Koruma 
Yöntemleri" projesinin 
sonuçlarının tartışıldığı 
kamuoyuna açık bir top-
lantı yapıldı. Toplantıda 
Ardino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, Bele-
diye Meclis Başkanı Sez-
gin Bayram, Ardino Be-
lediyesi Kültür Varlıkları 
Koruma Kurulu Başkanı 
da olan Belediye Başkan 
Yardımcısı Necmi Mü-
münhocov, ilgili kurum 
temsilcileri ve ülkenin di-
ğer bölgelerinden gelen 
konuklar hazır bulundu.
"Rodoplar ’da Tar ihi 

Taş Köprüler - Modern 
Sunum ve Koruma Yön-
temleri" projesi, Ardino 
Belediyesi tarafından 
Meştra (Dülgerlerin Gizli 
Dili)- Geleneksel Bilgi ve 
El Sanatları Derneği, Ar-
dino Belediye Müzesi ve 
Kırcaali Bölge Tarih Mü-
zesi ile ortaklaşa uygu-
lanmaktadır. Projenin te-
mel amacı Rodoplar'daki 
taş köprü mirasını tanıt-
maktır.
Toplantının açılış ko-

nuşmasını yapan Ardino 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, proje eki-

bine yapılan çalışma-
lardan dolayı teşekkür 
etti. Belediyenin kültürel 
mirasın korunması ala-
nındaki mevcut faaliyet-
leri hakkında bilgi veren 
Müh. Şaban, “Çalışmaya 
devam ediyoruz, Şey-
tan Köprüsü'nün dünya 
kültürel ve doğal miras 
listesine alınması için 
UNESCO'ya başvurma 
niyetimizden vazgeç-
medik. Bunun gerçek-
leşebilmesi için Kültür 
Bakanlığı ve Çevre ve 
Su Bakanlığının Şeytan 
Köprüsü'nün UNESCO 

Gösterge Listesi'ne alın-
masına rıza gösterme-
si gerekiyor. Aldığımız 
yönün doğru olduğu 
konusunda iyimserim. 
Şeytan Köprüsü dünya 
kültür mirasının bir par-
çası olmayı hak ediyor.  
Bu onun muhafaza edil-
mesine ve korunmasına 
olumlu bir etki yapacak” 
diye kaydetti.
Meştra Derneğinde gö-

rev yapan Mimar İvan 
Kolev, "Taş Köprülerin 
Mimarisi" ve "Taş Köp-
rülerin Mevcut Durumu 
ve Korunması" konula-

rında konferanslar ver-
di. Tarihi taş köprülerin 
Rodoplar’ın sembolle-
rinden biri olduğunu vur-
gulayan Mimar Kolev, 
“Burada yüzlerce köprü 
yapıldı ve hepsi toplum 
için büyük önem taşı-
yor. Onlardan sadece 
Şeytan Köprüsü, ulusal 
öneme sahip taşınmaz 
kültür varlığı statüsüne 
sahiptir” diye kaydetti. 
Mimar, projeyi uygulama 
fırsatı verdiği için Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban’ın şahsında Ardi-
no Belediyesi yönetimine 

ve müze küratörü Taner 
Çobanov’a içten teşek-
kürlerini sundu. Belediye 
yönetimine kültürel mi-
rası koruma çabalarını 
sürdürdüğü için tebrik 
eden Mimar Kolev, pro-
jede yer alan gönüllüle-
rin yanı sıra destekleri 
için tüm yerlilere, kurum-
lara, araştırmacılara ve 
taş köprü severlere de 
teşekkür etti.
Kırcaali Bölge Tarih 

Müzesi küratörü Vildan 
Rasim, Rodoplar'daki taş 
köprülerin somut olma-
yan kültürel mirası hak-
kında konferansta saha 
çalışmasının sonuçlarını 
sundu. Ardino Belediye 

Müzesi küratörü Taner 
Çobanov ise Şeytan 
Köprüsü'nün korunması 
ve tanıtılması konusun-
da Ardino Belediyesinin 
deneyimi hakkında kon-
ferans verdi. Çobanov, 
Ardino Belediyesinin 
devletin Şeytan Köprüsü 
üzerindeki idare yetkisini 
devraldıktan sonra üze-
rinde çalıştığı çeşitli proje 
ve girişimlere ilişkin bilgi 
verdi.
Etkinlik kapsamında 

"Taş Üstüne Taş" adlı 
sergi ve "Rodoplar’da 
Taş Köprüler" konulu fo-
toğraf yarışmasında yer 
alan fotoğraflar sergilen-
di.         Güner ŞÜKRÜ

Başbakan Petkov: Bulgaristan, AB’nin 
Rusya’ya petrol ambargosundan 

muaf tutulacak
Başbakan Kiril Petkov, Brüksel’de Avrupa Konseyi 

toplantısından önce basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Altıncı yaptırım paketi kabul edilecek 
ve Rusya'nın nakit akışının çoğu duracak. Bununla 
Avrupa güçlü bir duruş sergiliyor ve büyük bir adım 
atıyor” diye kaydetti.

Yaptırımların yıl sonuna kadar Rusya'nın AB'ye 
yaptığı petrol ithalatının yaklaşık %90'ını etkili bir 
şekilde azaltacağını söyleyen Başbakan, “Aynı 
zamanda Bulgaristan’ın 2024 yılı sonuna kadar 
istisna uygulanması talebi kabul edilecek” diye 

belirtti. Petkov, Bulgaristan’ın rafinerisinin şu anda 
Rus petrolüyle çalıştığı ve başka bir petrol rafinerisiyle 
çalışmaya başlamasının teknik olarak zaman alacağı 
için ülkemiz için ertelemenin gerekli olduğuna dikkat 
çekti. Başbakan, “Bu, rafinerimizi düzeltmemiz 
ve karışımdaki değişikliklere bağlı olarak fiyatı 
artırmamamız için bir fırsattır” diye sözlerine ekledi.

Gazetecilerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel 
bir gıda krizi riskine ilişkin soru sormaları üzerine 
Petkov, Bulgaristan'ın önemli bir tahıl ihracatçısı 
olduğunu ve sorunun çözümünün bir parçası 
olabileceğini kaydetti. Başbakan, “Ülke olarak bu 
çok değerli emtianın ihracatçısıyız ve gıda krizi 
yaşamayacağız” dedi.

Başbakan, AB düzeyinde çeşitli seçeneklerin 
değerlendirildiğini, "mavi koridorlar" düşünüldüğünü 
ve Varna limanının da çözümlerden biri olabileceğini 
belirtti. Bu bağlamda Petkov, Bulgaristan'ın kilit 
pozisyonları işgal etmeye ve Ukrayna'dan tahıl 
ihracatı sorununun çözümünün bir parçası ve lider 
bir ülke olarak algılanmaya başladığına dikkat çekti. 
Petkov, Bulgaristan'ın Avrupa Konseyi nezdindeki 
itibarının arttığına ve aynı zamanda ulusal çıkarlarını 
koruduğuna dikkat çekti.

Bulgaristan'daki Ukraynalı mülteciler hakkında bir 
soru sorulduğunda Başbakan Petkov, hükümetin son 
üç ayda eşi görülmemiş bir destek sağladığını hatırlattı. 
Petkov, Başbakan Yardımcısı Kalina Konstantinova'dan 
yaşam koşullarının iyi olmaya devam edeceğine dair 
güvence aldığını söyledi.

Nevin Karaca, Kırcaali Rotary Kulübünün yeni başkanı oldu
Nevin Karaca, Kırcaali 

Rotary Kulübünün yeni 
başkanı oldu. Başkanlık 
görevine seçilen Karaca,  
Muharrem Hılmi Ali'den 
görevi devraldı. Yeni 
başkanın görev süresi, 
yeni Rotary döneminin 
başladığı 1 Temmuz'da 
başlayarak Rotary Kulü-
bü ana tüzüğüne göre bir 
yıl sürecek.
Devir teslim töreninin 

konukları arasında Kır-
caali Belediye Başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis, 
ünlü Rotaryenler ve 
Kırcaali’nin dostları Bur-
salı Şaban ve İsmail Ro-
doplu kardeşler ile Mom-
çilgrad (Mestanlı) Rotary 
Kulübü Başkanı Ayten 
Sabri yer aldı.
Eski dönem başkanı 

Muharrem Hılmi Ali, gö-
rev süresince yapılan 
çalışmalara kısaca de-
ğindi. Rotary döneminin 
ülkemiz için pandemiden 
sınırımıza yakın sava-
şa kadar zor koşullarda 
geçtiğini vurgulayan iş 
insanı, “Kulüple çalışmak, 
birbirimize yardım etmek 
benim için bir onurdu” 
diye vurguladı. Muharrem 
Ali, alçakgönüllü davra-
narak Kırcaali Belediyesi 

ile ortaklaşa Kırcaali Kli-
ment Ohridski İlköğretim 
Okulu bahçesine kurulan 

Çocuk Trafik Eğitim Parkı 
projesine yaptığı büyük 
katkılardan bahsetmedi. 
Kırcaali Rotary Kulübü 
eski Başkanı Valentin 
Gogev ise kendisinin gi-
rişimiyle başlatılan proje-
ye iş insanının belirleyici 
önem taşıyan bir katkısı 
olduğunu ifade etti.

Muharrem Ali, görev sü-
resi boyunca yakın bir iş 
birliği içerisinde çalıştığı 
Ayten Sabri, Alyoşa Sina-
bov, Valentin Gogev gibi 
Rotaryenlere birer takdir 
belgesi verdi.

İş insanı başkanlık kol-
yesini Karaca’ya teslim 
etti.

Nevin Karaca yaptığı 

kısa konuşmasında kendi-
sine güvenen Rotaryenle-
re teşekkür ederek, büyük 

sorumluluk üstlendiğinin 
farkında olduğunu, destek 
ve empati beklediğini söy-
ledi. Yeni başkan, geçmiş 
dönem başkanlarının, ku-
lüp görevlilerinin, Kırcaali 
Rotary Kulübü'nün yıllar 
içinde prestijini yükselten 
tüm dostların katkılarını 
vurguladı.

Rotaryenleri, yeni Ro-
tary döneminde Rotary'yi 
yeniden keşfetmeye, 
dostluğu yeniden keşfet-
meye davet eden Karaca, 
başkanlığı dönemindeki 
önceliklerini şöyle sırala-
dı:

1. Obezite ve aşırı kilo-
nun ve sonuçlarının ön-
lenmesi için çocuklarda 

ve ergenlerde sağlıklı 
beslenme;

2. Uyuşturucu kullanımı 
ve kötüye kullanımı ve 
riskli davranışların (ku-
mar, internet bağımlılığı 
vb.)  önlenmesi hakkında 
bilgilendirme kampanyası 
ve bu sürece ebeveynle-
rin katılımı;

3. Sosyal açıdan önemli 
hastalıkların önlenmesi.

Kulübün yeni Yönetim 
Kurulu’nu da açıklayan 
yeni Başkan, Başkan 
Yardımcılığına Alyoşa 
Sinabov’un, üyeliğe ise 
Sibel Kaşif, İrina Mateva, 
Ömer Hüseyin ve Valen-
tin Gogev’in seçildiklerini 
bildirdi.    

Karaca, kulübün yeni 
R o t a r y  d ö n e m i n i n 
"Rotary'yi Yeniden Keş-
fet" sloganını gerçekleştir-
me arzusunu dile getirdi.

Devir teslim töreni kap-
samında Kırcaali ’deki 
Rotaryact ve İnteract ku-
lüplerinin genç üyelerine 
de ödüller verildi. Onların 
son bir yıl içinde girişimle-
ri için birçok ödül ve takdir 
aldıkları vurgulandı. Ayten 
Sabri genç Rorayenlere 
birer takdir belgesi tak-
dim etti.

               Kırcaali Haber
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Sürdürülebilir kırsal kalkınma, altyapıyı 
ve araştırmayı geliştirmekle ilgilidir

Kırsal alanların sürdü-
rülebilir sosyal ve ekono-
mik kalkınması, mevcut 
altyapının iyileştirilmesi, 
nüfusa sunulan hizmet-
lerin kalitesi ve bilimsel 
faaliyet ile ilgilidir. Bu po-
zisyon Tarım Bakan Yar-
dımcıları Stefan Burdjev 
ve İvan Hristanov tarafın-
dan Plevne'de düzenle-
nen "Bulgaristan'ın yeşil 
bölgelerinin ve sağlıklı 
yaşam endüstrilerin ge-
liştirilmesi - fırsatlar ve 
zorluklar" konulu forumda 
dile getirildi.

Bakan Yardımcısı Burd-
jev, “Tarım Bakanlığı 
yönetiminin ana hedef-
lerinden biri, bu farklılık-
ların üstesinden gelmek 
ve hem Kuzeybatı böl-
gesinde hem de kırsal 
alanlarda sürdürülebilir 
büyümeyi sağlamaktır” 
diye belirtti. Burdjev’in 
ifadesine göre, Stratejik 
Plan'daki müdahaleler, 
kırsal alanları iş ve yaşam 
için daha çekici hale ge-
tirmeyi amaçlıyor. Bakan 
Yardımcısı, Stratejik Pla-
nın aynı zamanda uygun 
yararlanıcıları çiftçiler, 
gıda işleyicileri ve kısa 

tedarik zincirleri olan mü-
dahaleleri de içerdiğini 
hatırlattı.

Burdjiev, Plevne'nin ku-
zeybatı bölgesi için tarım 
bilimleri alanında yenilik-
çi bir araştırma merkezi 
olarak gelişme ve yenilik 
potansiyeli olan projeler 
aracılığıyla tarımsal üre-
tim ve araştırma faaliyet-
leri arasındaki bağlantıları 
güçlendiren Avrupa İno-

vasyon Ortaklığı içindeki 
operasyonel gruplar için 
Stratejik Plan desteğin-
den yararlanma potan-
siyeline sahip olduğuna 
dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Hris-
tanov, çok sayıda eğitim 
kurumunun çabalarını 
birleştirmek ve kalkınma 
alanında çalışmak için 
oraya bir eğitim merkezi 
yapılabileceğini söyledi. 

Hristanov’un ifadesine 
göre, bölgede uzun za-
mandır eksik olan böyle 
bir altyapı hem bilimin 
ilerlemesine hem de böl-
geden başkente göçün 
azalmasına katkı sağla-
yacak. Bakan Yardımcı-
sı, “Plevne'deki Teknoloji 
Parkı, akademik camianın 
birikimiyle birleştiğinde, 
kalkınma faaliyetler i -
nin teşvik edilmesi için 

bir ön koşuldur” dedi. 
Hristanov’un ifadesine 
göre, güçlü yüksek öğre-
nim, hem lise öğretimin 
hem de ilköğretimin geli-
şimi için bir ön koşuldur.

Hristanov, “Tarımın yapı-
sal bir belirleyicisi olduğu 
için bölgenin kalkınması 
bizim için önemli" diye 
vurguladı. Bakan Yardım-
cısı, Bulgaristan Bilimler 
Akademisi (BAN), Sofya 
Üniversitesi ve diğerleri 
olmak üzere çabalarını 
birleştirmesinin iyi olaca-
ğı 4 enstitü olduğunu ve 
böylece sinerjik etkinin bi-
reysel çabaları aşacağını 
da sözlerine ekledi.

Stratejik Plan da tartış-
manın konusuydu. Ba-

kan yardımcıları Burdjev 
ve Hristanov, Avrupa 
Kırsal Kalkınma Tarım 
Fonu'ndan sağlanan fi-
nansmana ek olarak ilk 
kez, şimdiye kadar en az 
%15 yerine %60 oranın-
da eş finansman öngö-
rüldüğünü belirttiler. Bu, 
tüm AB ülkeleri arasında 
en yüksek eş finansman 
oranlarından biridir.

Bakan Yardımcısı, “Ta-
rım Bakanlığının tüm eki-
binin verimli ve iyi orga-
nize edilmiş çalışmasının 
bir sonucu olarak Strate-
jik Plan, onu dengeli ve 
iyi yapılandırılmış olarak 
değerlendiren AK tarafın-
dan büyük takdir kazandı” 
dedi.

Schneider Electric, Plovdiv’deki 
Akıllı Fabrikasını genişletiyor

Enerji yönetimi ve oto-
masyonun dij ital dö -
nüşümünde lider olan 
Schneider Electric Şir-
keti, Plovdiv (Filibe) şeh-
rindeki Akıllı Fabrikası-
nın genişletilmesi için 60 
milyon avronun üzerinde 
yatırım yapıyor. Yatırım, 
fabrika binasının 3000 
metrekare genişletilme-
sini ve üretim kapasitesi-
nin artırılmasını kapsıyor. 
Şirketin ülkemizdeki top-
lam üretim hacminin yak-
laşık %30 oranında arta-
cağı üç yeni devre kesici 
üretim hattı üretim sis-
temlerinin oluşturulması 
bekleniyor. Bu önemli ya-
tırım, yüksek talep ve son 
yıllarda önemli bir artış 
trendi izleyen Bulgar şir-
ketinin sipariş hacminin 
büyümesine yanıt olarak 
geliyor.
Schneider Electric'in 

Plovdiv'deki Akıllı Fab-
rikasının İcra Müdürü 
Maria Topçiyska, “Tesi-
simizin gelişiminde bu 
kadar önemli bir büyüme 
yaşadığını paylaşmaktan 
gurur duyuyoruz. Bu ba-

şarı, tüm ekibimizin pro-
fesyonelliği, özverisi ve 
vizyonundan kaynaklan-
maktadır” diye kaydetti.
Şirket müdürü, “Ulusla-

rarası Smart Factory ser-
tifikasını aldıktan sadece 
iki yıl sonra otomatik sis-
temlerimizde önemli bir 
artış gerçekleştirmeyi 
başardık ve fabrikada-
ki süreçlerin %70'inden 
fazlası otomatikleştirildi. 
Yeni üç üretim hattının 
genişletilmesi ve devre-
ye alınmasıyla bu oran 
artmaya devam edecek” 
diye sözlerine ekledi.

Son iki yılda Covid-19 
krizine rağmen Schne-
ider Electric, Bulgaris-
tan'daki ekibinin sayısını 
artırdı. Schneider Elect-
ric Bulgaria Şirketi İnsan 
Kaynakları Müdürü Ele-
na Vatraçka, “Yeni per-
sonelin işe alınması ve 
eğitilmesi bizde durma-
dı. Ürettiğimiz ürünlere 
olan yüksek talep, büyük 
önem taşıdığı bir zaman-
da çalışanlarımıza güven 
duygusunu vermektedir” 
diye ifade etti. Vatraçka, 
“Fabrikamızın 2023'ün 
ortasına kadar genişle-

tilmesiyle Bul-
gar i s t an 'dak i 
çalışanlarımızın 
sayısı 1000'den 
fazla kişiye ula-
şacağı 100'ün 
üzerinde yeni 
istihdam yarata-
cağız” dedi.
2021 için dün-

yanın en sürdü-
rülebilir şirketi 
olan Schneider 
Electric, 2030 
y ı l ına  kada r 
karbon nötrlüğü 
ve NetZero ko-

nusunda net taahhütler 
verdi. Şirketin Plovdiv’de-
ki Akıllı Fabrikasının ge-
nişletilmesi sırasında bu 
yönde adımlar atılıyor.
Şu anda Schneider 

Electric'in Plovdiv'deki 
üretim tesisinde yılda 40 
milyonun üzerinde devre 
kesici üretiliyor. Schne-
ider Electric, bu devre 
kesicileriyle yaklaşık 30 
ülkeden insanlara yaşa-
dıkları, okudukları ve ça-
lıştıkları binalarda kalıcı 
koruma sağlıyor.
              Kırcaali Haber

Düşük Gelirler ve Kötü Mevzuat 
Bulgaristan Nüfusunu Eritti

Bulgaristan nüfusu son on yılda bir buçuk milyon 
kişiyle azaldı. Ulusal İstatistik Enstitüsü 2021 yılı 
sayımına istinaden bu haberi verdi. Ölüm ve doğum 
oranıyla göç eğilimleri aynı tempoda sürerse, 2030 
yılında nüfusun 6.5 milyon kişinin altına düşeceğini 
uyardı.

“Bulgaristan nüfusu eriyor” uyarısını iletenler 
arasında sosyolog Dimitar Ganev. “Trend” Ajansı 
uzamanı olan araştırmacı Bulgaristan Radyosuna 
yaptığı açıklamada, geçenlerde düzenledikleri kamu 
oyu yoklamasının sonuçlarını aktardı. Ankete göre, 
vatandaşların %91’ine düşük gelirler olağanüstü 
problem teşkil ediyor.

Ganev, “Bulgaristan’da ekonomik göçler ve beyin 
göçünün temelinde bu etken var” dedi ve şöyle de-
vam etti: “Yıllar içinde bütün anketlerde ülkenin bir 
numaralı problem olarak düşük maaşları gösterdi. 
İkinci en büyük sorun sağlık hizmetleri, 3. 4. 5. yer-
lerde düşük doğum oranı ve yüksek göç düzeyi gibi 
nüfus sorunları sıralanıyor. 

Vatandaşların büyük kısmı gençlere vergi kolaylığı 
ve çocuk desteklerini arttırma gibi önlemleri %80’i 
destekliyor. 

Dimitar Ganev her Bulgaristan hükümetinin önce-
liğinin seçmenler olduğunu, “onları diğer seçimler-
de de seçecek olası seçmen grupları ilgilendiriyor” 
dedi ve ne yazık ki devlet politikaları çocuklu ailelere 
destekte sınıfta kaldığını vurguladı. Bu politikalar 
arka planda kalıyor. 

Nüfusun erimesine yönelik adımlar mutlaka büt-
çeden daha fazla kaynak ayırma ve mevzuatta iyi-
leşmeler kaydetmekle başlayacaktır.

Ganev, “Anahtar önem taşıyan girişimlerden biri 
Batı Avrupa, Kuzey Makedonya, Moldova, Ukray-
na gibi Bulgar camiası olan ülkelerden iş gücü ithal 
etmek olacaktır. Burada söz konusu sadece para 
değil, aynı zamanda bu Bulgarların ve yabancıların 
ülkemizde yaşaması ve çalışmasını kolaylaştıracak 
mevzuatın düzenlenmesi gerekecektir.

Bulgaristan’da ülkenin gidişatıyla ilgili büyük bir 
karamsarlık var. Bunun temelinde nüfus sorunu da 
başlıca etken. 

Ülkede derin kök salmış karamsarlığın temelinde 
nüfus sorunu yatıyor. Eğer iş piyasasına giren, üre-
ten daha fazla genç görseydik, bu karamsarlık bu 
kadar belirgin olmayacaktı. 

Öte yandan karamsarlık da demografik süreçleri 
tetikliyor. Bu da kesin bir kısırdöngü sarmalında bu-
lunduğumuz anlamına geliyor” diye sözlerine ekledi.
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Eğridereliler Bursa’da Piknikte Buluştu
Bursa'da "Eğridereli 

Hemşehrilerin Nesiller 
Buluşması" projesi kap-
samında 1. Nesiller Pik-
nik Buluşması yapıldı. 
Etkinlik, Ardino’nun kar-
deş şehri Bursa Nilüfer 
Belediyesi ile Eğridereli-
ler Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin desteğiyle 
Ardino Belediyesi tarafın-
dan organize edildi. Yağ-
murlu havaya rağmen 
Ardino bölgesinden yüz-
lerce göçmen unutulmaz 
bir gün geçirmek için 
bir yerde toplandı. Pik-
nik Buluşması, şarkı ve 
dans dolu bir programla 
geçti. En küçük yaştaki 
katılımcı Ardino kasaba-
sından annesi ve baba-
sıyla birlikte gelen 3 ay-
lık Halil Güler, en yaşlısı 
ise kökenleri Ardino'nun 
Svetulka (Çangallı) köyü-
ne dayanan 76 yaşındaki 
eski Türkiye Başbakan 
Yardımcısı Ertuğrul Yal-
çınbayır idi.
Etkinliğin resmi konuk-

ları arasında, Ardino’nun 
kardeş şehri Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay 
Erdem, eski Türkiye 
Başbakan Yardımcı -
sı Ertuğrul Yalçınbayır, 
Bulgaristan'ın eski Bur-
sa Fahri Konsolosu ve 
eski TBMM Milletvekili 
Hayati Korkmaz, Bulga-
ristan Bursa Konsolosu 
Veselin Bojilov, Ticaret 
Müşaviri Lübomir Lübe-

nov, Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Yüksel 
Yurtsever, Bursa Mestan-
lı Yöresi Kültür ve Daya-
nışma Derneği ve Mom-
çilgrad Fahri Vatandaşı 
Hasan Öztürk, Bursa Ni-
lüfer merkezli Filibe Yö-
resi Kültür ve Dayanışma 
Derneği (FİL-DER) Genel 
Başkanı Mümin Teneke-
ci, Bursa Tunaboylular 
Deliormanlılar Derneği 
Başkanı Süleyman Ulu-
soy ve eski Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Aydın 
Yılmaz yer aldı. 
Piknik Buluşması’nın 

açılış konuşmasını ya-
pan Eğridereliler Kültür 

ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Yüksel Yurtse-
ver, “Pandemi nedeniyle 
iki yıllık bir aradan sonra 
yeniden birlikteyiz. Bu 
güzel ve eşsiz bir giri-
şimin Ardino ile Bursa 
arasındaki kardeşlik ve 
dostluk ilişkilerinin daha 
da yaygınlaşmasına ve 
güçlenmesine katkı sağ-
layacağına ve ilişkileri-
mizi daha da geliştire-
ceğine inanıyorum” diye 
kaydetti.
Ardino Belediye Baş-

kanı Müh. İzzet Şaban, 
Bursa'daki hemşehrileri 
canı gönülden selamladı. 
Köy muhtarları, Belediye 
Meclis üyeleri ve Bele-
diye çalışanlarının da 

aralarında bulunduğu 40 
kişilik bir heyetle birlikte 
Bursa ziyaretinde bulun-
duklarını belirten Müh. 
Şaban, “Birçok Eğridereli 
dünyanın farklı yerlerinde 
yaşıyor ve çalışıyor. Ba-
zıları Bursa'da, bazıla-
rı İzmir'de, İstanbul'da, 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelerde, Avrupa dışın-
da ve hepsini bir araya 
getiremiyoruz. Projemi-
zin temel amacı, onlar 
nerede yaşarlarsa yaşa-
sınlar, modern teknoloji 
aracılığıyla her birine 
ulaşmamızdır. Bu anlam-
da projeyi büyütmemiz 
ve ortaklarımız olması 
gerekiyor. Ardino Beledi-
yesinin Nilüfer, İstanbul 

Kartal ve Kırklareli olmak 
üzere Türkiye'de üç kar-
deş şehri var. Umarım, 
onlar da bu girişimde 
bize destek olurlar ve bu 
şekilde biz Eğridereliler 
olarak, nerede yaşarsak 
yaşayalım, Ardino'yu 
içimizde yaşatmaya ça-
lışacağız” diye kaydetti. 
Ardino Belediyesi ve Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Meclis Grubu 
adına 2021'de hem Cum-
hurbaşkanlığı hem de 
genel milletvekili seçim-
lerinde HÖH'e oy veren 
Bursa’daki göçmenlere 
teşekkür eden Beledi-
ye Başkanı, Ardino’nun 
kardeş şehri Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay 
Erdem’e ve Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği yönetimine sıcak 
karşılama ve misafirper-
verlik için içten teşekkür-
lerini sundu.
Müh.  Şaban,  Tur-

gay Erdem’e ve Yüksel 
Yurtsever’e barış, dost-
luk, umut, sevgi, öz-
gürlük, hoşgörü, refah, 
inanç, hakikat mesajları 
içeren bir plaket takdim 
etti. Belediye Başkanı, 
tüm Eğriderelileri 8-14 

Ağustos tarihleri arasın-
da Ardino'da gerçekleşti-
rilecek olan Ardino Kültür 
Günleri 2022 programına 
katılmaya davet etti.
Bursa'daki Eğridereliler 

arasında bulunmaktan 
onur duyduğunu belirten 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem, “Ardino 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban'ı bu güzel 
girişiminden dolayı teb-
rik ediyorum. Ardino, 
Bulgaristan'da çok değer 
verdiğimiz uzun yıllardır 
kardeş belediyelerimiz-
den biridir” dedi.
Bulgaristan Bursa Kon-

solosu Veselin Bojilov, 
etkinliğin organizatörleri-
ne en içten dileklerini dile 
getirdi. Konsolos, “Bursa 
ve Bulgaristan’daki Eğ-
ridereli hemşehriler ara-
sında köprüler kurmak 
için bu tür girişimlerin 
daha fazla yapılmasını 
dilerim” dedi.
Programda sahne alan 

Ardino’dan yetenekl i 
müzisyen Ergün Mümü-
nov, 1. Nesiller Piknik 
Buluşması’nın katılımcı-
larına keyifli anlar yaşattı. 
Ceylan Güngör de onun-
la birlikte şarkı söyledi.

Bulgaristan’da en düşük emekli maaşı 467 levaya yükseltildi
Geçen 28.06.2022 tari-

hinde Meclis Genel Kuru-
lunda yapılan oylamada 
devlet sosyal güvenlik 
sigortası sisteminin 2022 
bütçesinin güncellemesi-
ne ilişkin bazı kanun me-
tinlerinin ikinci okumada 
kabul edilmesiyle en dü-
şük sigortalı emekli maa-
şının 467 levaya yüksel-
tilmesi ve bu miktara 60 
leva tutarındaki Covid-19 
destek ödemesinin de da-
hil edilmesi kararlaştırıldı.

Öneriyi, ret oyu kullanan 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı 
dışındaki tüm milletvekil-
leri destekledi. Karadayı, 
bununla ilgili yaptığı açık-
lamada HÖH’ün asgari 
emekli maaşının 481,80 
levaya yükseltilmesini 
önerdiğini ve bunun müm-
kün olduğunu söyledi.

GERB-SDS İttifakının 
emekli maaşlarıyla ilgili 
gelirler ve giderlere ilişkin 
önerileri kabul edilmedi. 
Denitsa Saçeva, kanun 
teklif inin gelir ler elde 
edilmesini öngörmemesi-
ni büyük bir sorun olarak 
nitelendirdi. Milletvekili-

nin ifadesine göre, Ulusal 
Sosyal Güvenlik Sigortası 
Enstitüsünün (NOİ) gelir-
leri, kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele gibi önlemlere 
bağlıdır.

Değişime Devam (PP) 
partisinden Meclis Çalış-
ma, Sosyal ve Demografi 
Politikası Komisyonu Baş-
kanı İskren Arabaciev, ge-
lecek yıl ortalama sigorta 
gelirindeki artış nedeniy-
le gelir elde edileceğine 
dikkat çekti. Milletvekili, 
Bulgaristan'da emekli 
maaşlarının maliyetinin 
gayri safi yurtiçi hasılanın 
yüzdesi olarak yaklaşık 
yüzde 10 olduğunu kay-

detti. Arabaciev ayrıca 
1 Temmuz'dan itibaren 
tüm emekli maaşlarının 
enflasyona endekslene-
ceğini, ekimden itibaren 
ise sadece emekli maaş 
formülünün yıllar içinde 
almaları gereken tutarı 
almadıklarını gösterdiği 
emeklilerin maaşlarının 
endeksleneceğini söyledi.

HÖH’ten Hasan Ade-
mov, “Şu anda yapılan 
öneriler, emeklilik siste-
mindeki eşitsizlikleri hiç-
bir şekilde değiştirmiyor” 
dedi. Milletvekili, bazı 
politikacıların muhalefeti 
emekli maaş artışlarına 
ilişkin kararları geciktirdiği 

için boş yere eleştir-
diği yorumunu yaptı.

Böyle Bir Halk Var 
(İTN) par tisinden 
Meclis Bütçe Ko-
misyonu Başkanı 
Lyubomir Karimans-
ki, programa uygun 
hareket edildiğini ve 
emeklilerin temmuz 
ayı emekli maaşla-
rında artış olacağını 
söyledi.

Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) 
İttifakı Milletvekili 
Georgi Mihaylov, 

muhalefetin bütçe gün-
cellemesine ilişkin birçok 
önerisinin olduğunu kay-
detti.

Vızrajdane Partisi Mil-
letvekili Georgi Geor-
giev, Vızrajdane Meclis 
Grubu’nun bazı hususlar-
da eleştirileri olduğunu, 
ancak kanun teklifini des-
tekleyeceğini söyledi.

Demokratik Bulgaristan 
Birliği (DB) İttifakı Mil-
letvekili Dimitır Ganev, 
emekli maaşlarının ka-
nunda belirtilen kurallara 
göre hesaplanmasının 
iyi olacağı görüşünü dile 
getirdi.

Bulgaristan, savunma 
harcamalarını artırdı

NATO tarafından açıklanan NATO üyesi ülkele-
rin savunma harcamalarına ilişkin değerlendirme 
raporu sonuçları, Bulgaristan’ın bu yıl savunma 
harcamalarını geçen yıla göre yüzde 7,49 artırdı-
ğını gösteriyor.

Bulgaristan bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın 
(GSYİH) yüzde 1,67'sini savunmaya harcayacak. 
Veriler, İttifaka üye 30 ülkeden yalnızca ABD, Yu-

nanistan, Polonya, Litvanya, Estonya, İngiltere ve 
Letonya'nın GSYİH'nın yüzde ikisine eşit savunma 
harcaması hedefine ulaştığını gösteriyor.

Ülkemiz, savunma için ayrılan kaynakların yüz-
de 22,6'sını teçhizat sağlamak için harcıyor. Bul-
garistan gibi çoğu NATO ülkesi, askeri harcamala-
rının yüzde 20'sini savunmaya harcama hedefine 
ulaşıyor.

Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sek-
reteri Jens Stoltenberg, “İttifak'ta sekiz yıl üst üste 
savunma harcamalarında artış oldu” diye kaydet-
ti. Stoltenberg, 19 pakt ülkesinin daha yıl sonuna 
kadar GSYİH'nın yüzde ikisine eşit askeri harca-
maya ulaşmasının beklendiğini ve bunun mütte-
fiklerden beklenen minimum pay olmaya devam 
edeceğini kaydetti.
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Kırcaali Hastanesi, 90. Yılında Sağlık Çalışanlarını Ödüllendirdi
Kırcaali Dr. Atanas 

Dafovski Hastanesinin 
kuruluşunun 90. yıl dö-
nümünde düzenlenen 
kutlama programında 
hastanede görevli tüm 
sağlık çalışanları ve di-
ğer çalışanlara toplam 
600 takdir ve teşekkür 
belgesi verildi. Hasta-
ne çalışanlarına ayrıca 
sağlık kuruluşunun 90 
yıllık tarihçesini anlatan 
harika bir kitap da he-
diye edildi. Birinci ola-
rak uzun yıllar Cerrahi 
Bölümü’nün başkanlığı-
nı yürüten Dr. Aleksan-
dır Milçev ödüllendirildi.
Güneydoğu Avrupa 

Tıp Forumu Başkanı 
Prof. Dr. Andrey Keha-
yov da hastanenin İcra 
Müdürü Prof. Dr. Todor 
Çerkezov'a Zümrüd-ü 
Anka kuşunu simge-

leyen bir biblo takdim 
etti.
Programda Cumhur-

başkanı Rumen Radev, 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Asena Serbezova, Kır-

caali Valisi Daniel Del-
çev ve Kırcaali Bele-
diye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis'in sağlık 
çalışanlarına yönelik 
Dr. Atanas Dafovski 

Hastanesi 90. kuruluş 
yıl dönümü tebrik me-
sajları okundu.
Hastanenin İcra Mü-

dürü Prof. Dr. Çerke-
zov, yaptığı selamla-

ma konuşmasında tıp 
mesleğinin en kutsal 
meslek olup hem ka-
dim hem yeni bir mes-
lek olduğunu vurgula-
dı. Covid-19 salgınının 
bile Kırcaali'deki sağlık 
çalışanlarının moralini 
düşürmediğine dikkat 
çeken hastane müdürü, 
“Bizler, hayatları kurta-
rılan hastaların yüzle-
rindeki gülümsemeleri-
ni gördükçe mutlu olu-
yoruz. Bu bizi işimizde 
daha da iyi olmamız 
için motive ediyor. Has-
tane, dinleme cihazın-
dan manyetik rezonans 

görüntüleme cihazına 
kadar uzun bir yol kat 
etti, hayat ve ışık veren 
bir mabet haline geldi. 
Bizler asla karanlıkta 
kalmayız” diye kaydetti.
K ı r c a a l i l i  G a l ya 

Dimitrova’nın sunucu-
luğunu yaptığı prog-
ramda sahne alan 
Ordu Şarkısı Dörtlüsü, 
Ladena Folklor Ekibi ve 
Emilia Valenti ve Vese-
lin Vaçev ikilisi, sergi-
ledikleri performansla-
rıyla sağlık çalışanları-
na ve konuklara neşeli 
anlar yaşattı.
        Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Radev: Dijital altyapının 
geliştirilmesi yatırımcıları teşvik edecek

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Cumhurbaşkanlı-
ğı Konutu’nda Üç Deniz 
Girişimi Yatırım Fonu’nun 
yatırım danışmanı olan 
Amber Infrastructure 
Group ile yeşil enerjiy-
le çalışan enerji verimli 
veri merkezleri oluştur-
mak için çalışan Estonya 
şirketi Greenergy Data 
Centers'ın temsilcileriyle 
bir araya geldiği toplantı-
da, “Son yıllarda Bulgaris-
tan, giderek daha da fazla 
bilgi teknolojisinin gelişti-
rilmesi için bölgesel bir 
merkez haline geliyor ve 
bu sektörü daha da geliş-
tirme azmine sahiptir. Ül-
kemizde dijital altyapının 
yaygınlaşması ve şirket-
ler tarafından kullanılmak 
üzere veri merkezlerinin 
oluşturulması yatırımcılar 
için yeni teşvikler yarata-
cak ve iş ortamını nitelik-
sel olarak değiştirecek” 
diye kaydetti.

Top lan t ıya  Ya t ı r ım 

Fonu'nun hissedarları 
arasında yer alan Bulga-
ristan Kalkınma Bankası 
temsilcileri de katıldı.

Amber ve Greenergy 
Data Centers temsilci-
leri, Üç Deniz Fonun-
dan sağlanan fonlarla 
Bulgaristan'da iki dijital 
merkez inşa etmek için 
imzalanan niyet mektu-
bunu Devlet Başkanına 
tanıttı. Onlar, “Yatırım pro-
jelerini hayata geçirmeyi 
planlayan şirketler için bir 

bölgedeki veri merkez-
lerindeki güvenilir, hızlı 
ve güvenli bilgiye erişim 
sağlamak çok önemlidir” 
diye vurguladı.

Radev, “Dijitalleşme, 
bilim, eğitim, teknoloji ve 
inovasyon alanlarındaki 
bağlantı projeleri, Orta ve 
Doğu Avrupa'daki bağla-
nırlılığı güçlendirme, yatı-
rım harcamasını hızla te-
lafi etme ve yeni, yüksek 
katma değerli işler yarat-
ma potansiyeline sahiptir” 

dedi. Cumhurbaşkanı, bu 
alanlardaki projelerin, gi-
rişimin ev sahipliği sıra-
sında Bulgaristan'ın "Üç 
Deniz" hedeflerine dahil 
ettiği bir öncelik olduğunu 
hatırlattı.

D e v l e t  B a ş k a n ı , 
Bulgaristan'ın özellikle 
bilgi teknolojisi alanında 
daha fazla ve daha iyi ya-
bancı yatırımcı çekmek 
için sahip olduğu avantaj-
lardan yararlanma zama-
nının geldiğini de hatırlat-
tı. Radev, Bulgar fintech 
şirketlerinin başarılarını, 
ülkemizdeki uluslararası 
banka ve şirketlerin faa-
liyetlerini yönetmek için 
merkezlerin açılmasını, 
Sofya’da yeni açılan Bilgi-
sayar Bilimi, Yapay Zeka 
ve Teknoloji Enstitüsü’nü 
(INSAIT) ve dünyanın dört 
bir yanından kanıtlanmış 
uzmanları çeken hızla 
büyüyen bilgi teknolojisi 
alanını vurguladı.

              Kırcaali Haber

Başmüftü Dr. Haci, aşırıcılıkla 
mücadele hakkında uluslararası 

bir konferansa katıldı
Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Kahire'de düzen-

lenen "Dini Aşırıcılık: Entelektüel Ön Koşullar ve 
Karşı Stratejiler" konulu uluslararası bir konferan-
sa katıldı.

Mısır'ın başkentindeki forum, yeni girişimler ve 
deneyimlerin paylaşılması yoluyla en savunmasız 
topluluklara ulaşmak için dünyanın dört bir yanın-
dan aşırılıkla mücadele konusunda uzmanları bir 
araya getiren önde gelen etkinliklerden biri olarak 
kabul ediliyor.

Konferansın ana mesajı, aşırılıkçılıkla mücade-
le için bilimsel ve entelektüel girişimlerin devreye 
alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra araştırma 

kurumları ve konuyla ilgili uzmanlar arasındaki iş 
birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiya-
cıydı.

Dr. Haci, konferansta yaptığı konuşmada, “Te-
rörün dini olmaz. Bu yüzden teröristler hem Müs-
lüman hem de gayrimüslim olabilir. Terörizmin 
nedenleri her zaman siyasi olmuştur, dini değil. 
İslam, geldikten sonra insanları cehaletten kurtar-
dığı gibi insanlığı da şerden ve terörden kurtarma 
gücüne sahiptir” diye kaydetti.

Başmüftülük temsilcileri, konferansa 45'ten fazla 
ülke temsilcisiyle birlikte katıldı.

Kahire'deki foruma ABD, Almanya, İtalya, 
Hindistan, Polonya, Singapur, Fas, Tunus ve 
Cezayir'den devlet adamları, araştırmacılar, bilim 
insanları ve akademisyenler katıldı.

Konuklar ve konuşmacılar arasında Mısır Baş-
müftüsü ve Dünya Fetva Kurumları Genel Sekre-
teri Şevki Allam, Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed 
Muhtar Gomaa, Adalet Bakanı Omar Marwan, 
Cumhurbaşkanlığı Din İşleri Müsteşarı Osama 
Al-Ajari, Din İşleri Komisyonu Başkanı Ali Juma, 
Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Merkezi 
(UNCCT) ve Terörle Mücadele Ofisi Müdürü Dr. 
Jehangir Khan, Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülke-
lerinden başmüftüler yer aldı.

220 binden fazla vatandaşın kimlik belgesi yok
"Gördüğümüz Görün-

mezler" projesi kapsa-
mında yürütülen ulusal 
savunuculuk kampanyası 
kapsamında yapılan bir 
araştırmanın sonuçları, 
220 binden fazla Bulga-
ristan vatandaşının kimlik 
belgesine sahip olmadığı-
nı gösteriyor.

Kimlik belgesi olmayan-
ların sayısı her yıl yak-
laşık 30 bin kişi artıyor. 
Bu sürecin kontrol altına 
alınması için mevzuat de-
ğişikliği gerekiyor.

Geçen yıl aralık ayı itiba-

riyle geçerli bir kimlik kartı 
olmayan vatandaş sayısı 
150 bin iken bu sayı mart-
aralık döneminde 27 bin 
kişi arttı.

Savunuculuk ve sos-

yal içerme politikaları 
konusunda uzman Lüba 
Batembergska, BNR'ye 
verdiği demeçte, “Sorun 
2012'de başladı. Amaç 
seçim turizmini sınırla-

maktı. Yerel seçimlerden 
önce farklı ilçelerde tek 
adreste 30-50 kişi kayıt 
yaptırdı. Bu nedenle mil-
letvekilleri, her vatandaşın 
adresini tapu veya kira 
sözleşmesi ile kanıtlama 
zorunluluğu getiren Se-
çim Kanunu'nda değişik-
lik yaptı. Bir adreste ya-
şayabilecek kişi sayısına 
bir sınır getirildi, yani bir 
kişiye bir evde 10 metre-
kare düşmesi gerekiyor. 
Bu çok fazla sorun yarattı” 
diye kaydetti.

              Kırcaali Haber
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TRT Balkan Dijital Haber Platformu Yayına Başladı
Türkiye Radyo Televiz-

yon Kurumunun (TRT) 
yeni dijital haber platfor-
mu TRT Balkan, bölge 
halkını ve bölgeyi ilgilen-
diren konulara küresel öl-
çekte yer verme hedefiyle 
yayın hayatına başladı.

Grand Ankara Oteli'nde 
d ü z e n l e n e n  T R T 
Balkan'ın tanıtım toplan-
tısında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun 
ve TRT Genel Müdürü 
Mehmet Zahid Sobacı 
konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, 
Balkanlar'daki 7 ülkeye, 
5 dilde ulaşacak TRT 
Balkan'ın yayınlarının ha-
yırlı olmasını diledi.

Türkiye ve Balkanlar'ın 
ortak mirasını, medya ve 
eğitimle geleceğe taşıma-
nın, kendileri için ülkü ve 
ideallerin en ulvisi oldu-
ğunu vurgulayan Şentop, 
"Balkanlar'daki Türk ve 
Müslüman kardeşlerimiz-
le eğitim kurumlarımız ve 
TRT Balkan sayesinde, 
bütün bağlarımızı daha 
da pekiştireceğiz inşal-
lah." dedi.

Şentop, başta TRT Ge-
nel Müdürü Mehmet Za-
hid Sobacı olmak üzere, 
TRT Balkan'ı yayın haya-
tına hazırlayan bütün TRT 

çalışanlarına şükranlarını 
sunarak, "Dünyada ve 
ülkemizde meydana ge-
len olayları doğru, hızlı 
ve tarafsız olarak ulaştı-
ran TRT camiasını teb-
rik ediyor, çalışmalarının 
aynı minval üzere devam 
etmesini diliyorum. Ya-
pılması planlanan bütün 
programların Anadolu 
ve Rumeli coğrafyasının 
güzel insanlarını bahtiyar 
edeceğine inanıyorum. 
TRT Balkan'a uzun, ha-
yırlı, verimli ve kesintisiz 
bir ömür diliyorum." ifade-
lerini kullandı.

- "TRT Balkan, bölge-
sel ve küresel barışa ve 
istikrara katkı sağlaya-

cak"
Cumhurbaşkanlığı İleti-

şim Başkanı Altun, TRT 
Balkan'a uzun soluklu ve 
başarılı bir yayın hayatı 
dileyerek, "Ben inanıyo-
rum ki TRT Balkan da 
yine Sayın Cumhurbaş-
kanımızın l iderliğinde 
ülkemizin uluslararası 
alanda yürüttüğü adalet 
mücadelesinde önemli bir 
rol üstlenecek ve bu ada-
let mücadelesinin Balkan 
coğrafyasında taşıyıcı 
unsurlarından biri olacak 
ve yine inanıyorum ki TRT 
Balkan, Balkan coğrafya-
sının uluslararası alandaki 
güçlü sesi olacak.” dedi.

TRT Balkan'ın, bölge 

gerçeklerini dış güçlerin 
değil bölge aktörlerinin 
ağzından, gözünden bü-
tün dünyaya aktaracağını 
ifade eden Altun, "TRT 
Balkan, bölgenin etnik, 
dini, kültürel zenginliğini 
yansıtacak. TRT Balkan, 
insan odaklı yayın çizgi-
siyle bölgesel ve küresel 
barışa ve istikrara katkı 
sağlayacak. Elbette TRT 
Balkan, ülkemizin tezle-
rini, ülkemizin mücade-
lesini, hakikat arayışını 
Balkan coğrafyasına en 
doğru şekilde, en yetkin 
şekilde anlatacak, aktara-
cak." değerlendirmesinde 
bulundu.

- "Vicdanları harekete 

geçiren bir ses olma yo-
lunda ilerleyecek"

TRT Genel Müdürü So-
bacı da dünyanın pek çok 
bölgesinde farklı dillerde 
gerçekleştirdikleri plat-
formlara, TRT Balkan'ı da 
eklemenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getire-
rek, şöyle devam etti:

"Balkanlar'da, medya 
rekabeti oldukça çetrefilli 
bir yapıda. Üstelik kara 
propaganda faaliyetleri-
nin belirgin şekilde hisse-
dildiği, kanlı terör örgütü 
FETÖ gibi yapıların etki 
alanı oluşturmaya çalıştı-
ğı bir zemin söz konusu. 
Belli başlı medya kuruluş-
larının yanlı haber ve içe-
rik ürettiği, bölge halkını 
dezenformasyonla etki 
altında tutmaya çalıştığı 
bölgede, çok dilli bir di-
jital haber platformunu 
kurarak bu düzene itiraz 
ediyoruz."

TRT Balkan'ın katılımcı, 
tarafsız ve çok sesli ha-
berciliğin kaynağı olarak 
Balkan medyasına yeni ve 

güçlü bir ses getireceğini 
söyleyen Sobacı, "TRT 
Balkan, insanlığın vic-
danıyla bütünleşen söy-
lemleri kamuoyuyla pay-
laşarak, birbirinden farklı 
kimlik ve kültürlerin, ortak 
ahlaki ve vicdani değer-
lerde buluşmasına vesile 
olacak. Kanlı savaşların 
ve çatışmaların yaşandığı 
Balkanlar'da, uluslararası 
ve yerel topluma, vicdan-
ları harekete geçiren bir 
ses olma yolunda ilerle-
yecek." diye konuştu.

- 30 milyonu aşkın bir 
kitleye hitap edecek

Bölge halkını ve bölgeyi 
ilgilendiren konulara kü-
resel ölçekte yer verme 
hedefiyle yayın hayatına 
başlayan yeni dijital haber 
platformu TRT Balkan, 
Makedonca, Arnavutça, 
Boşnakça, Hırvatça ve 
Sırpça dillerinde yayın 
yapacak.

TRT Balkan, bölgesel 
dilleri konuşan 30 mil-
yonu aşkın kitleye hitap 
edecek.

Devlet, 2027 yılına kadar yaklaşık 115 bin 
gencin mesleki gelişimini destekleyecek
Çalışma ve Sosyal Po-

litikalar Bakanı Georgi 
Gökov, "Sanat ve Kültür 
Alanında Kariyer Desteği" 
başlığı altında düzenle-
nen Kariyer Forumu’nda 
yaptığı konuşmada, “Ça-
lışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı (MТSP), 
2021-2027 Dönemi İnsan 
Kaynaklarının Geliştiril-
mesi Operasyonel Prog-
ramı aracılığıyla yaklaşık 
115 bin gencin mesleki 
gelişimini destekleyecek. 
2027 yılına kadar olan 
dönemde bakanlığın büt-
çesinin 730 milyon leva-
yı aşan kısmı, gençlerin 
işgücü piyasasına dahil 
edilmesi, eğitimden istih-
dama geçişlerinin kolay-
laştırılması, staj, iş başı 
eğitim ve sübvansiyonlu 
istihdama yönelik ted-
birlere yönlendirilecek. 
2014 yılından bu yana 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programı kapsamında 80 
000'den fazla gence des-
tek verildi” diye bildirdi.

Etkinlik, Ulusal Krıst-
yo Sarafov Tiyatro ve 
Film Sanatları Akademi-
si (NATFİZ), Bulgaristan 

Tiyatro Sanatçıları Birliği 
(SAB), MTSP, İstihdam 
Ajansı (AZ) ve İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı 
Yönetim Otoritesi tarafın-
dan organize edildi.

Bakan, tiyatro ve çeşitli 
kültür kurumlarının yöne-
ticilerine kültür alanında 
lise ve yükseköğrenimini 
tamamlamış gençlerin 
istihdamına yönelik yeni 
ulusal programı tanıttı. 
Program, 2022 Ulusal İs-
tihdam Eylem Planı'nın bir 
parçasıdır. Program için 
ayrılan bütçe 1,2 milyon 
levanın üzerindedir. Bu 

kaynakla MTSP, yaklaşık 
200 gencin 6 ay tam za-
manlı olarak istihdamını 
destekleyecek. İşveren-
lere ücretlerini ve sigorta 
primlerini ödemeleri için 
finansman sağlayacak. 
Gökov, “Bu alanda ilk 
kez 29 yaş altı gençlerin 
kariyer başlangıçları için 
sübvansiyonlu istihdam 
sağlandı” diye vurguladı.

Forum sırasında kültür 
ve sanat alanındaki işve-
renler, 2021-2027 Döne-
mi İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyo-
nel Programı kapsamında 
genç istihdamı fırsatları 

ve tiyatroların faaliyetle-
rini desteklemek için is-
tihdam yaratmayı amaç-
layan Ulusal Melpomene 
Programı’nın parametre-
leri hakkında bilgi aldı.

NATFİZ Rektörü Prof. 
Dr. Stanislav Semerciev, 
“Bu girişimin NATFİZ’de 
gerçekleşmesinden ti-
yatro, sinema ve genel 
olarak kültür alanlarında 
gençlerin gelişimi için 
faydalı bir şey elde et-
mek için ilk kez MTSP, AZ 
ve SAB ile aynı masada 
oturduğumuz için mutlu-
yum” dedi.

              Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesi yönetimi, 
Dyadovsko köyü mevlidine katıldı

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Belediye Meclis Başkanı Bedriye 
Gaziömer ve diğer belediye yöneticileri ve kom-
şu yerleşim yerlerinin muhtarları, Çernooçene’nin 
Dyadovsko (Dedeköy) köyü yakınındaki Kazlar 
Tepesi’nde düzenlenen sağlık ve bereket mevlidini 
katılımlarıyla onurlandırdı.

Bölgede uzun yıllardır yapılan dini merasim, on-
larca Müslümanı bir araya getirdi.

Mevlit, kayda değer bir Müslüman olduğuna 
inanılan bir mezarın bulunduğu yüzyıllık çamların 

altında gerçekleştirilir.
Mevlit programı Çernooçene Merkez Camii 

İmam-Hatibi Şaban Müslüm ve yerli imam Ercan 
Apturrahmanov başta olmak üzere bölgeden ho-
calar tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Aydın Osman katılımcılara hi-
taben konuşmasında birlik, beraberlik ve iyi top-
lum ilişkilerine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Mevlit merasimi, Dyadovsko Müslüman Encü-
menliği tarafından Dyadovsko Muhtarlığının des-
teğiyle organize edildi. Müslüman Encümenliği 
üyeleri mevlit için bağışta bulunan yerli halk ve 
hayırsever kimselere içten şükranlarını sundu.

Programdan sonra yapılan açık artırmada katı-
lımcılar yerel sakinlerin yaptığı çeşitli bağışlar için 
teklif verdi. Toplanan para, bu yılki mevlit masraf-
larını karşılayacak ve gelecek yılki mevlidi düzen-
lemek için harcanacak.

Programdan sonra mevlit merasimine katılan 
herkese kurban eti ile hazırlanan geleneksel pi-
lav ikram edildi.
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Meltun Kadıoğlu, şarkı besteleri içeren 
"Vatandan Esinlenen Şarkılar" kitabını tanıttı

Ünlü müzisyen, besteci ve or-
kestra şefi Meltun Kadıoğlu’nun, 
"Vatandan Esinlenen Şarkılar" 
adlı kitabı 34 şarkı bestesi içe-
riyor. Metinlerin çoğu onun fikir-
lerinin, düşüncelerinin, duygu-
larının meyvesidir. Bazı eserler 
50 yıllık kariyeri boyunca ta-
nıştığı arkadaşları tarafından 
esinlendi. Yazar, kitabının tanı-
tım etkinliğini başkanı Snejana 
Todorova'nın daveti üzerine 
Bulgaristan Gazeteciler Birliği 
Derneğinin (SBJ) ev sahipliğin-
de yapmaya karar verdi. Ulus-
lararası bir proje kapsamında 
gazetecilerle birlikte Bursa’ya 
yaptıkları ziyaret sırasında mü-
zisyenle ilk görüşmelerini anla-
tan Todorova, “Sadece sıcacık 
fotoğraflar, memleket manzaralı 
tablolar değil, şarkı bestelerini 
de içeren bu harika kitaptan 
dolayı kendisini tebrik etmekten 
mutluluk duyuyorum. Her şarkı-
ya yetenekli konuğumuz ve ar-
kadaşımız Meltun Kadıoğlu'nun 
bestelediği notaları, müziği eşlik 
ediyor” diye belirtti.

Meltun Kadıoğlu (Rıfkı Ömer), 
yaptığı konuşmasında, “Plov-
div (Filibe) şehrindeki Müzik 
Okulu'nu bitirdiğim için gurur 
duymaktayım. Plovdiv’deki Dob-
rin Petkov Ulusal Müzik ve Dans 
Okulu’nu ve Prof. Dr. Asen Dia-
mandiev Müzik, Dans ve Resim 
Sanatları Akademisi’ni bitirdim. 
Burada arkadaşlıklar kurdum. 
Bulgaristan'da büyümüş, eği-
tim görmüş, çalışmış ve daha 
sonra ikinci vatanım Türkiye'ye 
mütevazi bir katkıda bulunmuş 
biri olarak, kendimi iki komşu, 

dost ülke ve halklar arasında kü-
çük bir kültürel bağlar köprüsü 
olarak görmeme izin veriyorum. 
iki vatanımı da seviyorum” diye 
ifade etti.

Etkinliğe katılan konuklar ara-
sında bestecinin birçok arka-
daşı da vardı. Bunlardan biri, 
1966'da Dobrin Petkov Müzik 
Okulu’nda tanıştıkları Petır 
Yankov idi. Ünlü bir müzisyen 
ve Rodop türküleri söyleyen 
inanılmaz bir şarkıcı olan Krum 
Yankov'un oğlu olan Petır Yan-
kov, “Birbirimizi çok sık görmü-
yoruz, ama görüştüğümüzde 
her zaman sohbet etmekten çok 
mutlu oluyoruz. Onun yönettiği 
ve şefliğini yaptığı Sevgi Korosu 
sadece Türkçe değil Bulgarca 
şarkılar da seslendiriyor. Solist 
olarak yer alan eşi Refi de da-
hil olmak üzere koro üyelerinin 
çoğu Rodoplar bölgesinden ol-
duğu için şarkıları çok iyi icra 
ediyorlar. Meltun, Bulgaristan'ı 
sevmekten vazgeçmedi. Onu 
tanıdığım için, eser yarattığı 
ve duygularını ifade etmekten 
korkmadığı için mutluyum. Ken-
disine sağlık, başarı ve yaratıcı 
gücünü ortaya koymasını diliyo-
rum” diye konuştu.

“Vatandan Esinlenen Şarkılar" 
kitap tanıtım etkinliğinde hazır 
bulunan Ardino Belediyesi Mec-
lis Üyesi ve Ardino Rodopska 
İskra Halk Kültür Evi Başkanı 
Yüksel İsmail, şefle 15 yılı aşkın 
süredir devam eden ortak faa-
liyetlerde bulunmalarından do-
layı duyduğu memnuniyeti be-
lirtti. Yüksel İsmail, Kadıoğlu’na 
Ardino Belediye Başkanı Müh. 

İzzet Şaban ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram adına 
bir plaket ve tebrik mesajı tak-
dim etti. Mesajda şu ifadeler 
yer aldı: “Rodop Dağları, çeşitli 
sanat dallarında performanslar 
sergileyen yetenekler doğur-
muştur. Müzik yeteneğinizle böl-
gemizden iz bırakmış, vatanı ve 
başka yerleri yücelten onlarca 
şair, yazar ve sanatçı arasına 
yerleştiniz. Kitabınız, bu yara-
tıcılığınızın meyvesidir. Yarat-
tığınız eserleri içeren bu şarkı 
koleksiyonunun müzik topluluk-
larına ulaşmasını ve şarkılarınız 
nesiller boyu icra edilmesini te-
menni ederiz!”

Katılımıyla etkinliği onurlandı-
ran Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği'nden Murat Arslan,  
Maestro Kadıoğlu'nu tebrik ede-
rek gelecekte birlikte kültürel 
bağlar ve ortak projeler geliştir-
meye devam etmelerini diledi.

Kadıoğlu, “Bana gösterdiğiniz 
ilgi ve sevgiden çok etkilendim. 
Bu bana eser yaratmaya ve in-
sanlar arasında kültürel köprüler 
kurmaya devam etme gücü veri-
yor” diye sözlerine ekledi. Ünlü 
müzisyen, uzun yıllara uzanan 
meslek hayatının kendisini 
Türkiye'de sahne almaya davet 
ettiği Prof. Dr. Minço Minçev, 
Emil Tabakov, Maestro Georgi 
Dimitrov, Teodosiy Spasov ve 
diğer büyük sanatçılarla buluş-
turduğunu açıkladı.

Beste koleksiyonunda yer alan 
şarkılardan biri ünlü ozan, gaze-
teci ve şair İvaylo Dimanov’un 
yazdığı “Gezgin  Yunus” şiirin-
den bestelenmiştir. Dimanov, 

Meltun Kadıoğlu'nu ve konukları 
“Rayskiyat zaliv (Cennet Körfe-
zi)” şarkısıyla selamlamayı ter-
cih etti. SBJ Başkanı Snejana 
Todorova, dernek adına yaza-
ra Bulgaristan'ı hatırlatacak bir 
resim tablosu hediye etti.  Ka-
dıoğlu, “Bundan sonraki bilinçli 
yaşamımda da eserler yaratma-
ya ve dostluk köprüleri kurmaya 
devam edeceğim” diye kanaat 
getirdi ve SBJ Derneğine dün-
yadaki insanları birleştiren bir 
sanat sembolü olan sol anahta-
rını resmeden bir tablo hediye 
etti.

 Meltun Kadıoğlu, Plovdiv’deki 
Müzik Okulu mezunudur. Dob-
rin Petkov Ulusal Müzik ve Dans 
Okulu’nu ve Prof. Dr. Asen Dia-
mandiev Müzik, Dans ve Resim 
Sanatları Akademisi’ni bitirdi. 
Fagot, saksafon, akordeon ve 
piyano çalar. 1989'da Türkiye'ye 
göç etti ve Adana Çukurova 

Devlet Senfoni Orkestrası’nın 
şef yardımcısı ve daha sonra 
orkestra şefi oldu. Çukurova 
Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı Üflemeli Çalgılar Ana 
Sanat Dalı Başkanlığı ve öğre-
tim üyeliği yaptı. 2000 yılında ai-
lesiyle birlikte Bursa’ya yerleşti 
ve Bursa Nilüfer Kent Konseyi 
Sevgi ve Kardeşlik  Korosu Or-
kestrası Üyesi, daha sonra ise 
Orkestra Şefi oldu. 20 yılı aşkın 
bir süre önce çoğu Bulgaris-
tan doğumlu, müzik aşkıyla bir 
araya gelen mühendis, mimar, 
doktor, öğretmen olarak kendini 
gerçekleştiren 45 müzisyen ve 
koro üyelerinin yer aldığı Sevgi 
Korosu'nu kurdu. Şef ve müzis-
yen olarak Almanya, Sırbistan, 
Romanya, Makedonya, Bulga-
ristan, Yunanistan, Suriye, Kıb-
rıs, Rusya, Ukrayna, Japonya 
ve başka ülkelerde olmak üzere 
3 kıtada konserler verdi

Elektriğe zam geldi
Elektrik ve Su Düzenleme Komisyonu’ndan (KEVR) yapılan 

açıklamaya göre, 1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 dönemi için 
ev elektriği ortalama yüzde 3,4 oranında zamlanıyor. 

Elektriğe Elektrohol Şirketi (önceki ÇEZ Şirketi) aboneleri için 
yüzde 2,7, EVN Şirketi aboneleri için yüzde 3,47 ve Energo Pro 

Şirketi abo-
neler i  iç in 
yüzde 4,45 
o r a n ı n d a 
zam geldi. 
Bu fiyatlara 
hem elektrik 
f iyatı  hem 
de şebeke 
hizmet ler i -
nin fiyatları 
dahildir.

Açıklama-
da, “Enerji 

dağıtım şirketlerinin iletim maliyetlerinde önemli bir artış bildir-
mesine rağmen KEVR, bu artışı telafi etmek için sistemde rezerv 
buldu. Bulgaristan'daki ev tüketicileri için elektrik fiyatları Avrupa 
genelinde en düşük seviyede olmaya devam ediyor” denildi.

KEVR’in merkezi sistem ısıtma fiyatları ve sıcak su ısıtma fiyat-
larına yapılacak zam oranlarını da belirlemesi bekleniyor.


