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D i n i  K u r u m l a r ı n 
Devlete Olan Borçlarını 
Ödeme Süresi 10 Yıl 
Uzatıldı

Türk Müzisyenlerden 
Filibe’de Nevruz Konseri 

Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosluğunun himaye-
sinde Filibe Bulgar-Türk Ede-
biyat Kulübü Nevruz konseri 
düzenledi. 

Piyano ve çello virtüözleri 
Moskova Çaykovski Devlet Kon-
servatuvarı mezunu Gökhan 
Aybulus ve Trakya Üniversite-
si Devlet Konservatuvarı Öğr. 
Üyesi Dr. Musa Eren İşkodralı, 
Avrupa Kültür Başkentinde ser-
giledikleri virtüöz performansıy-
la Filibelilerin baharın gelişini 
kutladılar. 

Filibe’nin eski kentinde Bala-
ban Evi’nde düzenlen etkinliği 
himaye eden Filibe Başkonso-
losu Hüseyin Ergani, konsere 
katılan konukları selamladı ve 
genç müzisyenler Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Gökhan Aybulus’a ve 
Trakya Üniversitesi Devlet Kon-
servatuvarı Öğr. Üyesi Dr. Musa 
Eren İşkodralı’ya teşekkür etti. 
Ergani, herkesin baharın gelişi-
ni kutladı ve bu yıl Filibe Baş-
konsolosluğu ve Bulgar-Türk 
Edebiyat Kulübü tarafından 
düzenlenen bütün etkinliklerin 
2019 Avrupa'nın Kültür Başkenti 
Filibe’ye ithaf edileceğini sözle-
rine ekledi.

Konsere katılan konuklar ara-
sında besteci ve akademisyen 
Nikolay Stoykov, Filibe Müzik 
Dans ve Güzel Sanatlar Aka-
demisi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Asen Diamandiev, Prof. Dr. 
Toni Şekercieva-Novak, Prof.

Dr. Anastas Slavçev, Prof. Dr. 
Romeo Smilkov, Prof. Dr. Dora 
Slavçeva, Dobrin Petkov Ulusal 
Müzik ve Dans Sanatı Okulu 
Müdür Yardımcısı Dr. Yulia Mar-
kovska, müzik okullarından öğ-
retmenler, klasik müzik okuyan 
üniversiteliler ve klasik müzik 
severler yer aldı. 

Türkiye’den gelen konuklar pi-
yanist Doç. Dr. Gökhan Aybulus 
ve çelist Dr. Musa Eren İşkod-
ralı, seyircilere Bulgaristan Baş-
bakanlığına bağlı Ulusal Kalite 
Değerlendirme ve Akreditasyon 
Ajansı Müzik ve Dans Uzman 
Grubu Başkanı Prof. Dr. Anas-
tas Slavçev tarafından tanıtıldı. 

B a c h ,  B e e t h o v e n  v e 
Rachmaninov’in eserlerinden 
oluşan dinleti sunmadan önce 

genç müzisyenler, müzikse-
verleri Türk besteciler Erdal 
Tuğçular’ın “Uzun Hava” ve Ulvi 
Cemal Erkin’in “Zeybek Havası” 
eserleri ile selamladı. 

Konser, Filibe Bulgar-Türk 
Edebiyat Kulübü tarafından bu 
yıl 2019 Avrupa'nın Kültür Baş-
kenti Filibe’ye ithaf edilen üçün-
cü etkinliktir.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından 
Bulgaristan Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Ka-
nunu hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Bazı art 
niyetli çevrelerin Türk - Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu 
yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine 
kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozula-
mayacaktır." dedi.

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bulgaristan Dinler 
Kanunu bağlamında atfe-
dilen ifadeler hakkındaki 
bir soruya yazılı yanıt 
verdi. 

Sözcü Aksoy, açıkla-
masında, "Bulgaristan’la 
çok yakın ve iyi ilişkilere 
sahibiz. Bulgaristan'da-
ki soydaşlar ımız da 
Bulgaristan'la ilişkilerimi-

ze özel bir değer katmaktadır. İki komşu, dost ve müttefik ülke 
olarak Türkiye ve Bulgaristan birbirlerinin içişlerine karışmama 
ilkesine özen göstermektedir." ifadesini kullandı. 

İki ülke dışişleri bakanlarının birçok konuda birbirleriyle yapıcı 
ve dostane diyalog ve istişare halinde olmalarının doğal olduğuna 
dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti: 

"Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan’da par-
lamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası 
normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanıyla geçmişte yaptığı 
bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış 
çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve 
çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk - Bulgar 
dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmek-
tedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile 
dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır." AA
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       DİN VE TOPLUM

Dua  Kulun Halini 
Rabbine Arz Etmesi
Değerli Müslümanlar, 

kıymetli din kardeşlerim. 
Allah’ın Selamı, Rahme-

ti ve Bereketi üzerinize 
olsun. Yüce Allah biz kul-
larını huzuruna davet eder 

“Dua ediniz ki, Dualarını-
zı Kabul edeyim” buyurur. 
Şah damarımızdan yakın 
olduğunu ve yapmakta 
olduklarımız ve gönülle-
rimizden geçirdiklerimizi 
bildiğini bize hatırlatır. De-
ğer verilen özelliğimizin 
de Dualarımız olduğunu 
“Dualarınız olmasaydı, 
Allah size ne diye değer 
versin” buyurur. Dua, kul-
luk bilincimizin önemli bir 

özelliğidir ki, acziyetimi-
zi idrak edip, Alemlerin 
Rabbine ellerimizi ve gö-
nüllerimizi açıp, sadece 
ondan yardım dilemektir. 
İmtihanın evrelerinden 

biri şükürdür, diğeri sabır. 
Hayatımızda nice zorlu, 
sıkıntılı ve dertli anıları-
mız olur. Esenlik ve deva 
her daim kalplerin sahibi 
Allah’tan gelir.

Hayat kitabımız Kur’an-ı 
Kerim, Hz. Ali’nin (r. a.) 
ifadesiyle “Allah ile kulu 
arasındaki bağı ve ileti-
şimdir. Kul ya Rabbine 
Koşar “Fefirru illallah” 
ayeti ile ya da O’nun rıza-

sından uzaklaşarak ters 
yöne koşar. Allah kulları-
na Kur’an ile hitap eder, 
kullar haleti ruhaniyesini 
Rabbine” Namaz, sabır 
ve Dua “ ile arz eder. Her 
daim Allah’a Hamd ve Şü-
kür, Habibi Hz. Muham-
med Mustafa’ ya salat ve 
selam ederek, gönlünde-
kilerini bilen Rabbine nida 
eder, nüsret ( yardım) di-
ler. Günümüz dünyasında 
insanlığın büyük çoğunlu-
ğunun stres denilen illet-
ten rahatsız olduklarını 
tıp ehli ifade ediyor. Ola-
ya din eksenli baktığımız 
zaman, tevekkül ve dua-
nın olmayışını müşahede 
ediyoruz. Ve diyoruz ki, 
kaderi değiştiren güç sa-
mimi duadır. Rabbim ilmi-
mizi arttır, fehmimizi ve 
algımızı arttır, uygulamak 
suretiyle bizleri salihler-
den eyle. Rabbimiz, bizi, 
ana babalarımızı, evladu 
ıyalimizi ve bütün Müslü-
manları af eyle. Gözümü-
zü açıp kapayıncaya dek, 
bizleri nefsimiz ile baş 
başa bırakma Allah’ım. 
Amin.

Allaha emanet olunuz. 
Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

BULTİŞAD 5. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Sofya’da Gerçekleşti 

Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) 16 Mart 2019 günü 
5. Olağan Genel Kurul 
toplantısını başkent Sof-
ya  Ramada Oteli’nde 
gerçekleştirdi. 

Toplantıda resmi misa-
firler arasında T.C. Sofya 
Büyükelçisi Dr. Hasan 
Ulusoy ve T.C. Sofya Bü-
yükelçiliği Ticaret Baş-
müşaviri Okan Pakbeşe 
de yer aldı. Toplantı, iş 
adamı Edis Emre’nin açı-
lış konuşması ile başladı. 

Emre, selamlama konuş-
ması sonrasında BULTİ-
ŞAD Müdürü Ventsislav 
Venkov’u Divan Başkanı 
olarak teklif etti. Teklif 
oy birliği ile kabul edil-
di. Gündemin 1.maddesi 
kapsamında BULTİŞAD 
faaliyet raporunu sunan 
Venkov, mali raporu ve 
Odanın 2019 faaliyet 
programını sundu. 

Toplantıda yaptığı ko-
nuşmasında Büyükelçi 
Dr. Hasan Ulusoy, 5 yıllık 
süre içerisinde BULTİ-

ŞAD tarafından organi-
ze edilen iş forumlarının 
rekor sayıda olduğunu 
belirtti ve faaliyetleri ile 
ilgili olarak birkaç önemli 
öneride bulundu. Büyü-
kelçi, BULTİŞAD’ın etkili 
ve verimli çalışmalarının 
önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğinden emin 
olduğunu ifade etti. 

Yeni dönem Yönetim Ku-
rulunun ilk toplantısında 
Yönetim Kurulu Başkan-
lığına Edis Emre, Başkan 
Yardımcılığına Serhan 
Sert ve Ömer Eren seçil-
diler. 

BULTİŞAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Edis 
EMRE Kimdir?

2014 ’ ten  bu  yana 
BULTİŞAD’a üye olan 
Edis EMRE Bulgaristan’ın 
Dobriç şehrinde yer alan 
25 yıllık VES/Emrelini 
Ayakkabı Fabrikaları’nın 
sahibidir. Bölgedeki ilk 
ve tek çift enjeksiyonlu iş, 
outdoor, güvenlik ve kon-
for tipi ayakkabı ve botla-
rını üreten iş adamı; aynı 
zamanda Dünya Türk İş 
Konseyi (DTİK) Balkanlar 
Komitesi Başkan Yardım-
cısı ve DTİK Bulgaristan 
Başkanı. Emre, evli ve 2 
çocuk babasıdır. 

Kırcaali, Brüksel Saint-Joss Belediyesi 
ve Manisa Belediyesi ile kardeş olacak 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
gazetecilere verdiği bri-
fingde, “Kırcaali Beledi-
yesi, Brüksel'in merkez 
belediyesi olan Saint-

Joss ve Türkiye’nin Ma-
nisa Belediyesi ile kardeş 
şehir olacak” diye bildir-
di. Müh. Azis’in ifadesine 
göre, Brüksel Saint-Joss 
Belediyesi’nden bir heyet, 
iki belediye arasında iş-
birliği ve kardeşlik anlaş-
masının imzalanmasına 
ilişkin belgelerin hazırlan-
ması için yarın Kırcaali’ye 
geldi. 
Müh. Azis, Brüksel 

Saint- Joss Belediye 
Başkanı ile ilk temasların 
geçen yıl temmuz ayında 
Kırcaali’ye yaptığı ziya-
ret kapsamında gerçek-

leştiğini anımsattı. Daha 
sonra Saint-Joss Bele-
diye Başkanı’nın üçüncü 
dönem yerel seçimleri 
kazandığını ve şimdi de 
iki belediye arasında iş-

birliği ve kardeşlik anlaş-
masının imzalanmasına 
ilişkin belgelerin hazırlan-
ması üzere bir heyet gön-
derdiği anlaşıldı. Heyette 
ist ihdamdan sorumlu 
belediye başkan yardım-
cısı, spor faaliyetlerinden 
sorumlu belediye başkan 
yardımcısı, ilçeden bir 
sanatçı ve Brüksel'deki 
Bulgar diasporasının bir 
temsilcisi yer alıyor. Müh. 
Azis, Kırcaali Belediye 
Meclisinin de Belçika’nın 
Brüksel Saint-Joss Be-
lediyesi ile kardeş şehir 
protokolü imzalanmasına 

ilişkin öneriyi onaylaması 
gerektiğini belirtti. 
Müh. Azis, 27 Nisan 

2019 tarihinde Kırcaali’de 
Manisa Belediyesi ile iş-
birliği ve kardeşlik an-

laşması imzalanacağını 
bildirdi. Buna ilişkin öne-
rinin Belediye Meclisi 
tarafından onaylandığını 
anımsattı. 
Belediye Başkanı, ”Ma-

nisa şehri, güney komşu-
muz Türkiye’nin elektro-
nik başkentidir. Anlaşma, 
kültür, eğitim ve spor 
alanlarında işbirliği ola-
naklarının arttırılmasının 
yanı sıra elektronik ve 
elektrik ekipmanları ala-
nında yatırım fırsatları 
sağlanmasını öngörüyor” 
dedi.
            Kırcaali Haber

İkizler, Çernooçene Belediye Başkanı 
Aydın Osman’ın Misafiri Oldu 

Bahar havası hissedili-
yor. Güneş daha çok par-
lıyor ve daha çok ısıtıyor, 
kuşlar geldi ve kır çiçek-
leri açmaya başladı. Tüm 
doğa yeni bir yaşama 
uyanıyor, havada çiçek-
lerin ve gençliğin kokusu 
var. 

Baharın ilk günlerinden 
birinde ikiz kardeşler Ela 
ve Eda Ali’nin Çernooçe-
ne (Yenipazar) ilçe mer-
kezindeki çocuk parkında 
eğlendikleri gün böyle 
tasvir edilebilir. Başka 
akranlarıyla birlikte ikiz 
minikler, istedikleri gibi 
eğlenerek keyifli zaman 
geçirdiler.

Komuniga (Kuşallar) kö-
yünden olan 5 yaşındaki 
ikiz kızlar, Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman’ı makamında zi-
yaret etti. 

Minik güzeller Belediye 
Başkanı’nı bahar şiirleriy-
le selamladı. Aydın Os-
man, çocukları hediyeler-
le sevindirdi. 

Belediye Başkanı, ”Her 
bir çocuk, çocukluğunu 
yaşamalıdır. Bu yüzden 
yerleşim yerlerinde bu tür 
tesisler açıyoruz. Umarım, 
bu tesis anaokulu çocuk-

larının neşe kaynağı olur” 
diye ifade etti.

Ela ve Eda, son derece 
konuşkan ve meraklı ço-
cuklar ve İkizler burcu-
nun tüm özelliklerini taşı-
maktadır. Minikler, örnek 
tutumuyla Çernooçene 

Belediyesi yönetimini et-
kilemeyi başardı. 

Minik güzel ler,  Ko -
muniga’daki Pırvi Yuni 
Anaokulu’na gidiyor. Bü-
tün öğretmenlerini sevi-
yor, fakat en sevdikleri öğ-
retmenlerinin Sibel Ayvaz 
olduğunu söylediler. 

Anneleri Sadet Ali, bir 
yerel tekstil atölyesinde, 
babaları Necip Ali ise gur-
bette çalışıyor. Dedeleri 
Aptula Mustafa onların 
yanından ayrılmıyor. 

Sadet ve Necip Ali ailesi, 

Kırcaali’de eğitim gören 
Esra Ali adında 15 yaşın-
da bir kıza da sahiptir. 

Serbest zamanlarında 
Aptula dedeye ikizlerin 
halası Feyme Mustafova 
da yardım ediyor. Feyme 
Mustafova, Kırcaali’de ba-

şarılı bir diş hekimi olarak 
adını duyurmaya yönelik 
ilk adımlarını attı. Onun 
yeğenleri Eda ve Ela daha 
şimdiden diş hekimi olup 
Feyme halalarına yardım-
cı olmak istiyor.

Belediyeden ayrılırken 
ikizler, doğum günleri 
olan 6 Haziran’da tekrar 
belediyeyi ziyaret edip 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman’a ikramda bulu-
narak belediyeden tekrar 
hediyelerle ayrılmaya söz 
verdi.  İsmet İSMAİL
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Vejdi Raşidov: ”Bulgaristan ve Türkiye birlikte arşiv 
ve arkeoloji araştırması yapma potansiyeline sahiptir” 

Meclis Kültür ve Med-
ya Komisyonu Başkanı 
Vejdi Raşidov, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak ile 
gerçekleştirdiği resmi 
görüşmede, ”Bulgaristan 
ve Türkiye, birlikte arşiv 
ve arkeoloji araştırma-
sı yapma potansiyeline 
sahiptir. Böyle bir şey iki 
ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi için bir başka 
teşvik olacaktır” dedi. 
Raşidov, her iki ülkenin 

sahip olduğu mükem-
mel uzmanlarının, ör-
neğin Sofya'daki Ulusal 
Kütüphanesi’nin sahip ol-
duğu değerli İslam arşiv-
lerini detaylı bir şekilde 
birlikte araştırabileceği 
ve yaptıkları bilimsel ça-
lışmaların sonuçlarının 
özel bir sergi ile tanıtıla-
bileceği kanaatindedir. 
Raşidov, kısa bir süre 
önce Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi ziyaretinde de 
görüştüğü bir konu olan 
kültürel mirasın korun-

ması ve restorasyonunda 
ortak çabaların da büyük 
fırsatlar sağladığını be-
lirtti. 
Yapılan görüşmede Ra-

şidov, Prof. Dr. Mahmut 
Ak’a Bulgaristan Mecli-
si adına bir onur plaketi 
sundu.
Raşdov, Bulgaristan 

İstanbul Başkonsolos-
luğu tarafından İstanbul 
Üniversitesi’nin deste-
ği ile organize edilen 
“Bulgaristan’a Bakış” 
isimli serginin açılışına 
onur konuğu olarak ka-
tılmak üzere İstanbul’u 
ziyaret etti. Raşidov’un 
başkanlığındaki heyette, 

Meclis Kültür ve Medya 
Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Diana Savateva 
da yer aldı. 
İstanbul Üniversite -

si Rektörlük Binasında 
açılan sergide Sofya-
Ulusal Güzel Sanatlar 
Akademisi mezunu olan 
Bulgaristan’ın ünlü res-

samları Maria Kılıçlıoğlu 
Baraz, Ziyattin Nuriev, 
Dili Bozacieva, Pavlina 
Kopano, Lili Dimkova, 
Necmi Murat, Anansta-
siya Çirpanova’nın ve 
Vejdi Raşidov’un beş 
heykeli olmak üzere top-
lam 51 tablo ve 13 heykel 
yer alıyor. Etkinlikte özel 
konuk olarak Sofya Sveti 
Kliment Ohridski Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Atanas Gerdjikov da ha-
zır bulundu. 
Eski TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım,serginin 
açılışından dolayı teb-
r ik mesajı gönderdi. 

Yıldırım’ın mesajında şu 
ifadeler yer aldı:” Bu ser-
gi, ikili ilişkilerimizin de-
rinleştirildiğinin bir başka 
işareti, kültürün iki dost 
halk arasındaki en iyi yol 
olduğunu kanıtlıyor”.
V e j d i  R a ş i d o v , 

Bulgar istan’ın İstan -
bul Başkonsolosu An-
gel Angelov’u sergiden 
dolayı tebr ik ederek 
Bulgaristan’da eğitim 
görmüş ve halihazır-
da Türkiye’de çalışan 
ressamların eserlerinin 
Sofya’da da sergilenme-
sini temenni etti. 
           Kırcaali Haber

Boyko Borisov, Türkiye Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akarca ile bir araya geldi 

Başbakanlık Basın Mer-
kezinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Baş-
bakan Boyko Borisov, 
Bulgar mevkidaşı Sotir 
Tsatsarov’un daveti üze-
rine Sofya’da bulunan 
Türkiye Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısı Mehmet 
Akarca ile bir araya geldi. 
Borisov ve Akarca, Bulga-
ristan ile Türkiye arasında 
güvenlik, göç ve ceza hu-
kuku konularında yürütü-
len iş birliğini takdir ettiler. 
Görüşmelerin odağında 
terör tehditleri, organize 
suçlarla mücadele ve ce-
zai konularda uluslararası 
adli iş birliği yer aldı.

Borisov, ”Türkiye, ya-

kın komşumuzdan başka 
göç ve terörle mücadele 
alanında önemli bir or-
tağımızdır” diye kaydetti. 
Türkiye ile yapılan anlaş-
manın sonuçlarının artık 
gözle görünür olduğunu 

ve Bulgaristan-Türkiye 
sınırında göç baskısının 
sıfır düzeyde olduğunu 
vurgulayan Başbakan, 
“AB-Türkiye anlaşması 
tüm Avrupa ülkeleri için 
önemlidir” dedi. Barış ve 

diyalogun en iyi diploma-
si aracı olduğunu belir-
ten Borisov, ayrıca bir yıl 
önce Varna'da Ankara ile 
Brüksel arasındaki iliş-
kileri olumlu yönde ge-
liştiren AB-Türkiye Zirve 
Toplantısı gerçekleştiğini 
hatırlattı.

Türkiye Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcısı Meh-
met Akarca’nın başkan-
lığındaki heyette kıdemli 
savcılar İlknur Altıntaş ve 
Salih Çimen’in yanı sıra T. 
C. Sofya Büyükelçisi Dr. 
Hasan Ulusoy da yer aldı. 

Yapılan görüşmede Bul-
garistan Cumhuriyeti Baş-
savcısı Sotir Tsatsarov da 
hazır bulundu. 

Kirkovo Belediyesi, 
105 Yaşında 

Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinin yüzlerce sakini ve 
misafiri,  ilçe merkezi meydanında düzenlenen 
programla belediyenin 105.kuruluş yıldönümünü 
kutladı. Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süley-
man,  belediyenin 105.kuruluş yıldönümünü kut-
lama konuşmasında, ”Bayramımız kutlu olsun! 
Gönüllerimize ve kalplerimize sevgi, şükran ve 

insanlık duygusu dolsun! Evlerimize bereket, in-
sanlık sevgisi, misafirperverlik ve sevgi dolsun!” 
diye halka seslendi. 

Belediye başkanı, Kirkovo Belediyesi’nin 105.
kuruluş yıldönümünü münasebetiyle düzenlenen 
resim ve kompozisyon yarışmalarında derece-
ye giren katılımcılara ödüllerini verdi. Program, 
Vievska Folk Grubu’nun halk oyunları gösteri-
siyle başladı. Programda Benkovski (Killi) köyü 
Nikola Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu’ndaki 
Ritmi ve Pırgavelçeta kulüplerinin yanı sıra Kir-
kovo Kişisel Gelişime Destek Merkezi Bando 
Takımı ve Halk Oyunları Ekibi yer aldı. Fotinovo 
(Çakırlı) köyünden amatör sanatçılar da sahne 
alarak yeteneklerini sergiledi. Stara Zagora (Eski 
Zağra) şehrinden katılan Rüzgarın Halk Dansları 
Topluluğu’nun sunduğu gösteri izleyicilerden bü-
yük beğeni topladı.

Ünlü rapçı Krisko ilk defa Kirkovo’da hayranla-
rıyla buluştu. Ünlü pop-folk sanatçısı İvana da ilk 
defa Kirkovo’da sahne aldı ve Kirkovo ilçesinde 
çok sayıdaki hayranlarını sevindirdi. 

Kirkovo Belediyesinin 105. kuruluş yıldönü-
münü kutlama programı kapsamında folklor sa-
natçısı Zdravko Mandaciev  de ilk defa burada 
hayranlarıyla buluştu.  

Etlerin menşeini gösteren renkli etiketler kullanılacak 
Paskalya Bayramından 

önce kırmızı et üreten ta-
rımsal işletmelerde kuzu 
etinin menşeini gösteren 
renkli etiketler kullanıla-
cak. Böylece tüketici, sa-
tın aldığı etin Bulgar malı 
veya ithal edilen bir ürün 
olup olmadığını görecek.

Bulgaristan Gıda Gü-
venliği Ajansı, etiketlerin 
Bulgar malı için kırmızı ve 
ithal malı için mavi olmak 
üzere iki renkte olmasını 
düşünüyor. Bulgaristan 

Gıda Güvenliği Ajansı Fi-
libe İl Müdürü Dr. Kamen 
Yankov,” Amaç, mezba-

haların denetimi yapıldı-
ğının ispatlanması. Şimdi 
de bu renkli etiketlerle 

ürünün Bulgar malı veya 
ithal malı olup olmadığının 
ispatlanmasıdır” dedi. Ko-
yun yetiştiricileri böylece 
üreticilerin motive edile-
ceğini düşünüyor. 

Filibe bölgesinde canlı 
hayvan ticareti yapan sa-
tıcıların yanı sıra kuzu eti 
ve menşei belli olmayan 
yumurta satışı yapılan pa-
zarlarda denetim başladı. 
Et satan marketlerde de 
denetim yapılacak. 

               Kırcaali Haber
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Asırlık çınar, dava adamı Osman Kılıç: 
Kırcaalililer çalışkan ve beceriklidir

İzmir Bal-Göç camiası-
nın, Ankara’da ikamet et-
mekte olan, dava adamı, 
Osman Kılıç’la bir araya 
gelip yüz yüze görüş-
me ve kendisini dinleme 
arzusu bir türlü gerçek-
leşemedi. 99 yaşındaki 
‘ağabeyimizin’ artık uzun 
yolculuğu kaldıramaya-
cağını bildirdiğimizden 
BAL-GÖÇ yönetim kurulu 
üyeleri olarak; ‘o gelemi-
yorsa, biz ona gidelim’ de-
dik ve 9 Martta Ankara’ya 
doğru yola çıktık. Ankara-
Esenboğa havaalanına 
gün doğarken indik. Hava 
buz kesiyor, eksi 4 dere-
ce. Kuşluk vakti vardık, 
ulu çınarın Ümit Mahalle-
sindeki evine. ‘Kader Kur-
banı’, dava adamı, Osman 
Kılıç ağabeyimiz, bizleri 
bekliyordu. Evin kapısını 
çaldık ve kibarca içeriye 
davet edildik. Yanımdaki 
dört hemşerimi takdim 
ettim. Hepimizin Kırcaali 
kökenli olduğu anlaşıldı. 
Kısaca hal hatır ettikten 
sonra, Osman ağabey 
hemen söze girdi:

‘Madem geldiniz hoş 
geldiniz, safa geldiniz. 
Şimdi, hemen hepinize 
hal hatırdan evvel, bir 
şey söyleyeceğim.’ diye-
rek duvarda asılı duran 
resmi işaret etti ve ‘Şu 

Nüvvab var ya, bu fo-
toğraf değildir, tablodur. 
Bulgaristan’da genç bir 
ressam resmetmiş. Ben, 
totaliter komünist rejim ta-
rafından 1948 yılında tev-
kif edildiğimde, Nüvvab’ın 
talebesi 1000’in üzerin-
deydi. Bu 1000 Nüvvab 
talebesinin üçte biri Kır-
caali ve Rodop tarafla-
rındandı. Mestanlı’dan 
K o ş u k a v a k ’ t a n ,  
E ğ r i d e r e ’ d e n ,  
D a r ı d e r e ’ d e n  v e 
Deliorman’dan Nüvvab’a 
gelmek çok kolaydı ve 
köyler Şumnu’ya yakın-

dır, ama Rodop etekle-
rinden, Kırcaali bölgesin-
den gelmek bir mesele. 
Bu durum neyi gösterir? 
Evvelâ o yörede yaşayan 
Kırcalililer dediğimiz kar-
deşlerimizin ilme, irfana 
olan aşkına delâlet eder. 
İki, Bulgaristan’ın ikinci 
kalem ihraç malı olan tü-
tünü yetiştiren, o yörenin 
-ayaklarının altı öpülesi- 
kadınları ibrikle yukarıya 
su çıkarıp, Bulgaristan’ın 
‘Cebel Basma’ deni -
len tütününü yetiştirir-
ler. Evlâtlarını trenle taa 
Şumnu’ya kadar gönder-

diler. O Nüvvab talebele-
ri, 1950 yılında Türkiye’ye 
göçmen olarak geldikleri 
zaman, devletten memu-
riyet istemediler. Hepsi 
ticarete atıldı. Yöre hal-
kı o kadar beceriklidir. 
Anadolu’nun Kayseri’si ne 
ise, Bulgaristan’ın Rodop 
eyaleti, Kırcaali vilayeti 
tarafında yaşayan halk 
da aynıdır; çalışkandır. 
Buna rağmen yıllar yılı 
Bulgaristan’da Rodop ve 
Kırcaali insanı, çok bü-
yük eziyetler çekmiştir. 
Bulgaristan’ın Türkiye ile 
münasebetleri azıcık bo-

zulur bozulmaz, hemen o 
yörede yaşayan Türk hal-
kını, Türkiye hududuna 
yakın olması dolayısıy-
la, Kuzey Bulgaristan’a 
sürgün ediyordu. Siz 
gençsiniz, bunu bilmez-
siniz. Azıcık münase-
betler gerilir gerilmez, 
yöre halkını koca Balkan 
Dağları’nın kuzeyine, yani 
Türkiye’den uzaklaştırır-
lar, sürgün ederler. Yani 
siz, işte o çalışkan halkın 
torunlarısınız.’ diyor ve 
devam ediyor bizleri ay-
dınlatmaya ulu çınarımız. 

‘Sizi ve Nüvvab talebe-
lerini, çok severdim. Bir 
de şu Mastanlı var ya, o 
Mastanlı’da Hatipoğlu ai-
lesi var, koca Hatipoğlu 
(Hacı Hafız), tüccar bir 
adam. O yörede yetişen 
tütünleri, Mastanlılı Hacı 
Hafız (Türkiyeye göç ettik-
ten sonra, Hatipoğlu soya-
dını alırlar) satın alıyordu 
ve o tütünleri, Avrupa’ya 
o ihraç ediyordu. Kraliyet 
devrinde Bulgaristan’da 
Türklerden tek tüccar ve 
dışarıya mal ihraç eden 
adam Kırcaali’den Hacı 
Hafız Hatipoğlu’ydu. Ko-
şukavak, Darıdere, Eğri-
dere, Mastanlı o yörede 
tütüncülere, paraları yet-
mediği için daha tütünü 
almadan para veriyordu, 

yiyecek veriyordu ve ona 
‘yeşilden yeme’ derlerdi. 
Sonra tütün yetiştikten 
sonra borçlarını ödüyor-
lardı. Yani, Kırcaali halkı 
beceriklidir, erkekler gur-
betçidir, kadınlar o ‘Cebel 
Basma’yı yetiştirir. Çok 
kıymetli, küçücük ama al-
tın sarısıdır. Komünistler, 
ticareti Hatipoğulları’ndan 
aldılar. Hasan artık tütün 
alamıyor, bir bakkaliye 
açmış. Benim sınıf ar-
kadaşım olan Hasan, 
Şumnu damadı, bir gün 
Şumnu’ya geldi ve bana; 
‘Pravadı’ya gidiyorum. 
Orada soda kaustik fab-
rikası var, tuz var. Ne ya-
payım, başka mal alma-
ya imkân yok, gideceğim 
Pravadı’dan tuz alaca-
ğım, Mestanlı’da bakkali-
yede tuz satacağım’ dedi. 
‘Ya kardeşim, ne kazana-
caksın ki, alacaksın tuzun 
kilosunu 50 santine diye-
lim ki, 1 levaya satacak-
sın? Bana, ‘bacanak, sen 
ne zannediyorsun, ben 
Pravadı’dan 50 kilo, 100 
kilo tuz alacak değilim 
ya, 3 vagon, 5 vagon ala-
cağım’ dedi. Kırcalilideki 
ticaret ruhuna bak! Kırca-
liler işte böyledir.’ 
      Mehmet TÜRKER

El yazması Kur'an'a Bulgaristan Müslümanları sahip çıkıyor
Bulgaristan'ın Yunanis-

tan sınırındaki Çıngırdere 
(Çepintzi) köyünün cami 
kütüphanesinde bulunan 
ve yazımında altın mü-
rekkep kullanıldığı için 
"Altın Kitap" olarak anılan 
14. yüzyıla ait el yazması 
Kur'an-ı Kerim, köyün en 
büyük serveti olarak gö-
rülüyor.

Rodop dağlarının eteğin-
deki 3 bin 600 nüfuslu bu 
Müslüman köyü, 14. yüz-
yıla ait ve içindeki "Allah" 
kelimelerinin altından mü-
rekkeple yazıldığı Kur'an-ı 
Kerim'e gözü gibi bakıyor.

Köy muhtarı Hayri Bra-
himbaşev, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Os-
manlı döneminden kalma 
bu eserin köyün en büyük 
serveti olduğunu ifade 
etti.

Köydeki çift minareli ca-
minin, ülkedeki komünist 
rejimin sona ermesinden 
sonra köy sakinlerinin güç 
birliği yapmasıyla kuruldu-
ğunu anlatan Brahimba-
şev, cami kütüphanesinde 
çok değerli el yazmaları-
nın bulunduğuna dikkati 

çekti.
"Altın Kitap" olarak ni-

telendirdikleri el yazması 
Kur'an-ı Kerim'in bu de-
ğerli eserlerin en önem-
lisi olduğunu dile getiren 
Brahimbaşev, "Gözümüz 
gibi korumaya çalıştığımız 
bu eşsiz kitap, Müslüman 
olarak çocuklarımıza mi-
ras ve emanet olsun." 
dedi.

Brahimbaşev, Kur'an-ı 
Kerim'deki her "Allah" 
kelimesinin ve sayfa süs-
lemelerinin altın mürek-
keple yapıldığını belirte-
rek cami kütüphanesinde 
ayrıca 400'ü el yazması 
800'den fazla felsefe, ast-
ronomi, fıkıh, hitabet ve 
tarih kitabı bulunduğunu 
söyledi.

Bulgaristan'da dini ya-
saklamaya çalışan eski 
komünist rejim dönemin-
de böylesine önemli eser-
leri koruyarak gelecek ne-
sillere bırakmayı başaran 
büyüklerine minnettar ol-
duklarını vurgulayan Bra-
himbaşev, "Kütüphane-
mizde birbirinden değerli 
200-300 yıllık çok sayıda 

dini kitap da var. Uzman-
ların çabasıyla restore 
edilip yeniden kaplanan 
altın Kur'an ise bizim en 
büyük servetimiz." diye 
konuştu.

"Biz dinimize, topra-
ğımıza sımsıkı sarılmış 
insanlarız"

Brahimbaşev, kütüpha-
nedeki eserlerin tamamı-
nın, 1999'da cami inşa-
atının tamamlanmasının 
ardından bölge halkı ta-
rafından bağışlandığını 

ifade ederek özenle ko-
runan kitaplar arasında 
hangi yıllara ait olduğunu 
tespit edemedikleri, geyik 
derisiyle kaplı bir Kur'an-ı 
Kerim'in de bulunduğunu 
söyledi.

Bulgaristan'daki birçok 
köylü kentlere göç eder-
ken, Çıngırdere'nin her 
geçen gün büyüdüğünü 
kaydeden Brahimbaşev, 
"Biz dinimize, toprağımı-
za sımsıkı sarılmış insan-
larız. Kutsalımızı sayar, 

emeğimizle onu destek-
leriz." ifadesini kullandı.

"İslamiyet, özünden 
sapmayan tek dindir"

Geçmişte bölgedeki ma-
den ocaklarında çalışan 
köy sakinlerinden Üseyin 
Madanski, nüfusu gittikçe 
artan köyün istikrarlı geli-
şiminin halkın dinine bağlı 
olmasından kaynaklandı-
ğını belirtti.

Kendi çabası ve dostla-
rının yardımıyla ailesine 
yaptığı evlerin yanı sıra 

mescit, çeşme ve köp-
rü inşa eden Madanski, 
"Hayatımdaki tüm nimet-
leri inancım sayesinde 
gördüm. İslamiyet, özün-
den sapmayan tek dindir." 
dedi.
En büyük arzusu hacca 

gitmek olan Madanski, 
"Dinimizin sürdürülmesi 
her bir Müslüman'ın do-
ğal görevidir. Çünkü bu 
din kötülük öğretmez." 
diye konuştu.
Cami inşaatında görev 

almış Raif Kutzev de bu 
caminin gelecekte de 
ayakta kalacağını ve köy 
halkının geçmişe saygısı 
ile geleceğe dair umudu-
nun sembolü olacağını 
ifade etti.
Köye Kıbrıs'tan damat 

olarak gelen Halil Merin 
de köydeki huzurun in-
sanların dinine ve gele-
neklerine bağlılığından 
kaynaklandığını belirte-
rek "Yabancı olarak beni 
de kardeş gibi kabul et-
tiler. Burada çok mutlu-
yum". dedi. AA
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Kırcaali havaalanının korunması 
için imza kampanyası başladı 

Kırcaali’nin Gledka semti 
yakınlarındaki havaalanı-
nın korunması için imza 
kampanyası başladı. Di-
lekçeyi ilk imzalayan Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis oldu. 
İmza kampanyası, iş in-
sanları, toplumun ileri ge-
lenleri, işveren örgütleri 
temsilcilerinin yer aldığı 
Girişim Komitesi tarafın-
dan başlatıldı. 

Kampanya, Belediye 
Başkanı Hasan Azis, 
Kırcaali Havacılık ve 
Motosiklet Spor Kulübü 
Başkanı Sebahattin Gök-
çe ve Başkan Yardımcısı 
Seyhan Mehmet, Kırcaali 
Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Müh. Nasko 
Nastev, Kırcaali Rotary 
Kulübü Başkanı Valentin 
Gogev, Kırcaali Belediye 
Meclisi Kamu Konseyi Yö-
netim Kurulu Üyesi Angel 
Matuşev, Kırcaali’nin ileri 
gelen isimlerinden Dora 
Hristova, iş dünyasının 
temsilcisi Veli Şakir, ve-
teran pilot Rusi Petkov 
ve başka isimlerin katıl-
dığı belediyede düzen-
lenen çalışma toplantısı 
ile başlatıldı. Çalıştayda 
İnşaattan Sorumlu Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Müh. Katya Mitovska da 

yer aldı. 
Müh. Azis, girişim ko-

ordinatörünün Kırcaali 
Havacılık ve Motosiklet 
Spor Kulübü olduğu-
nu ve girişimin Kırcaali 
Belediyesi’nin desteği ile 
gerçekleştirildiğini açık-
ladı. “Kırcaali Üzerinde 
Kanatlar” başlığı altında 
düzenlenen imza kam-
panyası 20 Nisan 2019 
tarihine kadar sürecek. 
20 ve 21 Nisan’da bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen 
“Kırcaali Üzerinde Kanat-

lar” başlığı altındaki gi-
rişim gerçekleştirilecek. 
Girişime iki kişilik uçakla 
pilotlar katılacak. Beledi-
ye, Kırcaali çocuklarının 
Doğu Rodoplar’ın kuşba-
kışı manzarasının tadını 
çıkartmalarına fırsat veril-
mesi için ödenecek bedeli 
karşılayacak. 

Girişimden sonra devlet 
kurumlarına imza kam-
panyasını destekleme 
çağrısında bulunulacak. 
Çağrı mektubu, Cumhur-
başkanı, Başbakan, Mec-

lis Başkanı, parti meclis 
grubu başkanları, ülke-
deki temel siyasi partile-
rin liderleri, ulaştırma ve 
turizm bakanları, Ulusal 
Sanayi Bölgeleri Şirketii-
ve Kırcaali Valisi’ne gön-
derilecek. 

Belediye Başkanı, ”Fay-
dalı bir çalıştay oldu. Ha-
vaalanının sanayi alanına 
dönüştürülmemesi gerek-
tiğine hemfikiriz. Kırcaali, 
2005 yılından beri Sana-
yi Bölge projesine sahip. 
Alan 250 dönümdür. Ara-

ziyi 14 yıldır koruyoruz. İki 
araziye gerek yok. Kırca-
ali, bu ülkenin bir parçası 
ve bu alanı birlikte kul-
lanmamız gerekiyor” diye 
vurguladı. Kırcaali’deki 
havaalanının sanayi ala-
nına dönüştürülmesinin 
devletin stratejik bir hata-
sı olacağını vurgulayan 
Başkan Azis, devletin 
havaalanının mülkiyetini 
belediyeye devretmesini 
arzu ettiklerini dile getirdi. 
Belediyenin, Kırcaali 

Havacılık ve Motosiklet 
Spor Kulübü ile birlikte 
havaalanının yönetimini 
gerçekleştirmesini istedi-
ğini ifade eden Belediye 
Başkanı, ”Biz havaalanı-
nın kapatılmasını değil, 
pistin uzatılmasını isti-
yoruz. 100 yolcu taşıma 
kapasitesi olan uçakların 
inişine imkân verecek 
böyle bir olanak var” diye 
belirtti. 
Kırcaali Rotary Kulübü 

Başkanı Valentin Go-
gev, havaalanların inşa 
edildiği Bulgaristan’ın 
komşuları Yunanistan ve 
Türkiye’yi örnek gösterdi. 
Gogev,”Komşularımızın 
hiçbiri altyapıyı bozmu-
yor, tam tersine inşa 
ediyor. Rotary Kulübü 
üyeleri kesinlikle havaa-
lanının sanayi alanına dö-
nüştürülmemesine karşı 
çıkıyorlar” diye vurguladı. 
Belediye Başkan Yar-

dımcısı  Müh. Katya 
Mitovska, “Potansiyel 
yatırımcılarla konuştu-
ğumuzda onlar iki şeyle 
ilgileniyor: beş yıldızlı 
oteller ve bir havaalanı” 
diye kaydetti. 
Veli Şakir,”Havaalanı 

acil teslimatlarda kargo 
uçuşlar için kullanılabilir. 
Burada bir gümrük ofisi 
olması kolaylık sağlıyor” 
diye vurguladı. 
Eski paraşütçü olan 

Müh. Nasko Nastev, 
geçmişte havayolunun 
sağladığı kolaylıkları ha-
tırlatarak tekrar havayolu 
ulaşım hizmeti sağlanabi-
leceği görüşünü dile ge-
tirdi. Müh. Nastev,”100 yıl 
öncesine bakmak yerine 
50 yıl geriye gideceğiz” 
dedi.
İ ş  adamı  S ey han 

Mehmet,”Yıkmak kolay-
dır, inşa etmek zordur” 
diye belirtti. Havaalanı-
nın charter uçuşlar için 
uygun olduğunu söyle-
yen iş adamı, “Schen-
gen Bölgesi’ne girersek, 
havayolu taşımacılığına 
acil ihtiyaç olacak” dedi. 
Onun ifadesine göre, 

Kırcaalilerin öncelikler 
konusunda net bir karar 
vermek zorunda: Turizmi 
geliştirmek istiyorlar mı, 
yoksa istemiyorlar mı? 

Toplumun ileri gelen 
isimlerinden Dora Hris-
tova, ülkede en fazla 8 
sanayi bölgesi kurulaca-
ğına işaret etti. Haskovo 
(Hasköy) şehrindeki sa-
nayi bölgesinin Uzuncovo 
Havaalanı yanında kuru-
lacağına dikkat çeken 
Hristova,”Burada çok iyi 
bir tesadüf olması halin-
de havaalanının yanında 
bir sanayi parkı olacak. 
Ancak havaalanı sanayi 
alanına dönüştürülürse 
ne sanayi parkımız ne 
de havaalanımız olacak” 
dedi. 

Rusi Petkov, Kırcaa-
li’deki havaalanına AK 
40 tipi uçak gibi 40 kişilik 
uçakların bile iniş yaptığı-
nı anımsattı. Petkov, ”Şu 
anda Sofya, Varna, Bur-
gaz, Gorna Oryahovitsa 
ve Filibe’de olmak üzere 
5 lisanslı havalimanı bu-
lunmaktadır. Diğer küçük 
havaalanları uçak alan-
ları olarak adlandırılıyor. 
Onların ikisi, havacılık 
spor kulüpleri tarafından 
işletiliyor. Kırcaali, tekrar 
lisanslı havaalanına sahip 
olabilir. Şu anda 2 kişilik 
bir uçağın ücreti 20 000 
leva. Bölgede artık böyle 
bir araç var. Helikopter de 
var. Üç tane de motorlu 
planör var. Park edebi-
lecekleri bir yer olsaydı, 
birçok insan uçak satın 
alırdı, yani havaalanını 
kullanabilselerdi. Hava-
cılık sporunu geliştirece-
ğiz. Havaalanı hem acil 
durumlar hem de tarım-
sal faaliyetler için de ge-
reklidir. Hem Başbakan’ın 
uçağı da bu havaalanına 
iniş yapmayı tercih edi-
yor” diye belirtti. 

Kırcaali Havacılık ve 
Motosiklet Spor Kulü-
bü Başkanı Sebahattin 
Gökçe, girişimin şehirde 
aktif bir sivil toplumun 
var olduğunu göstermeyi 
amaçladığını belirti. Gök-
çe, ”Bizim arzumuz hem 
Belediye Başkanı hem de 
Vali tarafından desteklen-
memizdir” dedi. İş adamı, 
durumu Hava Trafik Yö-
netim Müdürlüğüne bil-
dirdiğini ve Kırcaali Valili-
ğine de mektup yazdığını 
söyledi. Gökçe, “Tek çö-
züm, devletin havaalanı-
nın mülkiyetini belediyeye 
devretmesi, belediyenin 
havaalanını çok iyi yöne-
teceğine inanıyorum” diye 
kaydetti. KH

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, 14 AP 
Milletvekili Aday Adayı Gösterdi 
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) partisi-
nin ülkedeki en büyük 
teşkilatı olan Kırcaali il 
teşkilatı, 26 Mayıs 2019 
tarihinde yapılacak Av-
rupa Birliği (AB) Parla-
mentosu seçimleri için 
milletvekili aday adayı 
listesinin başında HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın yer alması-
nı öneriyor. Buna ilişkin 
karar 25 Mart 2019 ta-
rihinde gerçekleştirilen 
HÖH Kırcaali İl Yönetim 
Kurulu’nun geniş katılımlı 
toplantısında alındı.
HÖH par t is i seçim 

l i s tes inden  Av r upa 
Parlamentosu’na Bulga-
ristan temsilcileri gön-
dermek için aday belirle-
me prosedürlerine göre 
HÖH Kırcaali İl Yönetim 
Kurulu’nun geniş katılımlı 
toplantısında isimleri lis-
tede alfabetik sırayla di-
zilen 14 milletvekili aday 

adayı seçildi. Liste,  HÖH 
Merkez Seçim Kurulu’na 
gönderilecek. 
HÖH Kırcaali İl Yönetim 

Kurulu’nun geniş katı-
lımlı toplantısında alınan 
kararla isimleri alfabetik 
sırayla dizilen Avrupa 

Parlamentosu milletvekili 
aday listesinde yer alan 
diğer isimler şunlar: 
Aycan Ahmet
Ayhan Etem
Ayhan Kurt
Bayram Bayram
Bahtiyar Mehmet 

İzzet Şaban
İlhan Küçük
İskra Mihaylova
Kadir Mustafov
Mehmet Rasim
Necmi Ali
Filiz Hüsmenova
Ünal Tasim.  KH
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Kırcaali Belediyesi, Çin’in Meizhou 
Belediyesi ile iş birliği anlaşması imzaladı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
basın mensuplarına ver-
diği brifingde, “18 Mart'ta 
Kırcaali Belediyesi ve 
Çin’in Meizhou Beledi-
yesi arasında iş birliği 
anlaşması imzalandı” 
diye bildirdi. Bunun Çin’e 
dört günlük ziyareti kap-
samında gerçekleştiğini 
belirten Müh. Azis,”Bir 
ay önce Çin ile Orta ve 
Doğu Avrupa ülkeleri 
arasında 16+1 adı veri-
len işbirliği mekanizması 
kapsamında oluşturulan 
hükümetler arası bir he-
yette yer almamın sonu-
cu olarak Meizhou Bele-
diyesi tarafından davet 
aldım. Bu çalışma ziya-
retine bir davetti, ancak 
resmi ziyarete dönüştü. 
Ziyaret sırasında kentsel 
yönetim, yatırım, turizm 
ve spor alanında iş birliği 
anlaşması imzalayabile-
ceğimize karar verdik” 
diye izah etti. İş birliği 
anlaşmasının Meizhou 
Belediyesi yönetimi, Çin 
Komünist Partisi tem-
silcileri ve gazeteciler 
huzurunda resmi olarak 
imzalandığı anlaşıldı.
Belediye Başkanı, 5,5 

milyon nüfusa sahip olan 

Meizhou ilçesinde maki-
ne yapımı, elektronik ve 
ilaç endüstrisi alanında 
faaliyet gösteren 12 fab-
rikayı ziyaret etti. Potan-
siyel ortaklarla birçok 
görüşmeler yapan Müh. 
Azis,”Ses cihazları ve 
oto ses sistemleri üreten 
bir fabrikayı ziyaret ettik. 
Fabrika ürettiği ürün-
leri, ortaklık yaptığı bir 
Fransa şirketi ile birlikte 
Avrupa’da çeşitli otomo-
bil markaları üreten şir-
ketlere satıyor. 9 no'lu 
Trans-Avrupa Ulaşım 

Koridoru ile Yunanistan 
ve Türkiye'nin yakınında 
olduğumuzu belirterek 
şirketin Kırcaali'de de 
böyle bir üretim gerçek-
leştirmesi için ikna etme-
ye gayret gösterdim. Ay-
rıca üretimi dünyanın her 
yerine ihraç edilen bir TV 
ve cep telefonu fabrika-
sında, aynı zamanda di-
züstü bilgisayar parçaları 
ve ana kartlar üreten bir 
fabrikadaydık. Turumuz, 
ağır yük kamyonları için 
fren sistemleri üreten 10 
000 işçinin çalıştığı bir 

fabrikanın yanı sıra besin 
takviyeleri ve çay üreten 
büyük bir ilaç firmasına 
ait bir işletmeye ziyaret 
de içeriyordu” diye ko-
nuştu. Belediye Başka-
nı, yaptığı görüşmelerde 
Çinli yatırımcıları buraya 
ziyaret etmeye ve maki-
ne yapımı, elektronik ve 
elektrik mühendisliği ala-
nında iş birliğine yönelik 
fikirleri konuşmaya da-
vet ederek Kırcaali'deki 
iş fırsatlarını sunduğunu 
vurguladı.
Belediye Başkanı, ”Ya-

kında Meizhou Belediyesi 
temsilcilerinin Kırcaali'yi 
ziyaret etmesini bekliyo-
rum, ancak Çin'deki sis-
tem, bir yatırımın ancak 
devletin onayı ve olumlu 
görüşü olması halinde 
gerçekleşebileceği şekil-
de işliyor” diye izah etti. 
İki belediye arasındaki 
imzalanan anlaşmada 
spor alanında da iş birliği 
yapılması öngörülüyor. 
Ev sahiplerinin, futbolcu 
ve antrenör değişimi ola-
nakları dahi Kırcaali'nin 
sahip olduğu spor tesisle-
rine büyük ilgi gösterdik-
leri anlaşıldı. Müh. Azis, 
”Onların temsilcilerinin 
Kırcaali’yi ziyaret etme-
leri üzere davetiye gön-
dereceğiz ve gelecekte 
Meizhou’dan gelecek 
bir futbol takımını kamp 
döneminde Kırcaali’de 
ağırlayabiliriz” dedi. Meiz-
hou Belediye Başkanı ve 
ekibinin Kırcaali’yi ziya-

ret etmeleri için davetiye 
gönderdiğini ifade eden 
Müh. Azis, yakında Çin’in 
Bulgaristan Büyükelçiliği 
siyasi danışmanıyla görü-
şeceğini açıkladı. 
Müh. Azis,”Resmi ziya-

rete dönüşen çalışma zi-
yaretimin amacı, sadece 
Çin ile temasa geçmek-
ten başka Kırcaali ve 
bölgenin kalkınması için 
yatırımcı aramaktı. Bizim 
sanayi bölgemiz var ve 
yatırımcı kabul etmeye 
hazırız şeklindeki po-
zisyon arkaik bir şeydir. 
Belediye Başkanı olarak 
aktif olarak yatırımcı ara-
mamız gerektiğine ina-
nıyorum” diye altını çizdi 
ve belediye yönetiminin 
Teklas Bulgaristan ve In-
ternational Power Supply 
(IPS) Şirketi’nin yatırım 
için Kırcaali’yi seçmesi 
konusunda ciddi bir çaba 
sarf ettiğini anımsattı. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali’nin çocukları baharı 
karnavalla karşıladı

Kırcaali Belediyesi, Kırcaali Birleşik Çocuk 
Kompleksi (ODK) ve Kırcaali’nin güzel çocukları 
Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi binası yanında-
ki açık sahnede gerçek bir masal karnavalı ger-
çekleştirdi. Masal kahramanları, film karakterleri, 
prensesler, pop yıldızları, hayaletler, şirinler, örüm-
cek adam ve hatta hareketli stadyum karnavalın 
odağını oluşturdu. Bu rollere Kırcaali'deki okullarda 

toplam 26 dördüncü sınıf öğrencileri büründü. 
Çocuklar, Bahar Prensesleri’nin önderliğinde 

kostümlerini gösterip moda defilesine katılarak 
dans edip bol bol eğlendi. Dağıtılan bol gülücük 
ve alkışlar, çocukların neşesini artırdı, ancak bu 
konuda en aktif olanlar onların sınıf öğretmenleri 
ve dördüncü sınıf öğretmenleriydi. 

Programın başında Kırcaali Belediyesi Sosyal 
Faaliyetler Müdürü Şirin Süleyman, kutlamayı 
daha çeşit ve renkli kılmaya çalışan herkese te-
şekkür etti. Şirin Süleyman, bahar gibi her zaman 
böyle güler yüzlü ve neşeli olmalarını diledi.

Yarışma niteliği taşımamasına rağmen bu yılki 
karnavala katılan farklı sınıflardaki öğrenciler, son 
derece aktif katılım sergiledi. Popüler hareketli 
şarkılar eşliğinde moda defilesinden başka tiyat-
ro binası yanındaki meydandan Bulgar türküsü 
yükseldi ve katılımcılar, kıvrak bir Bulgar horası 
oynadılar. 

Dini kurumların devlete olan 
borçlarını ödeme süresi 10 yıl uzatıldı

Meclis Genel Kurulunda 
görüşmelerin ardından 
ikinci okumada Dinler 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına ilişkin ka-
nun teklifi kabul edilerek 
yasalaştı. Değişikliklere 
göre ülkedeki dini ku-
rumların biriken borçla-
rı ödeme süresi 10 yıl 
uzatılacak.Böylece Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftülüğü'nün dev-
lete olan 8 109 000 leva 
tutarındaki borcu ödeme 
süresi 10 yıl uzatıldı. Ka-
nun teklifi, hükümet ortağı 
olan Birleşik Vatansever-
ler İttifakı milletvekille-
rinin büyük bir kısmının 
karşı çıkmasına rağmen 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
milletvekillerinin oylarıyla 
kabul edildi. 

GERB Başkan Yardım-
cısı Tsvetan Tsvetanov 
ve HÖH Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı 

tarafından sunulan ta-
sarının ilk halinde Bul-
garistan Müslümanları 
Başmüftülüğü'nün devlete 
olan 8 109 000 leva tuta-

rındaki borcunun silinme-
si öngörülüyordu. Ancak 
toplumdan gelen tepkiler-
den sonra GERB partisi, 
bu kararından vazgeçip 
ödeme süresinin uzatıl-
masına karar verdi. 

Başmüftülüğünün dev-
lete olan borcunu ödeme 
süresini uzatma gerekçe-
si Başmüftülüğün yılda 
15 milyon leva miktarında 

devlet tarafından sağla-
nacak finansman deste-
ğinden yararlanmasıdır. 
Değişikliklere göre devlet 
tarafından dini cemaatlere 

sağlanan finansman des-
teğinden Bulgar Ortodoks 
Kilisesi’nden başka ülke-
deki Müslüman cemaatini 
temsil eden Başmüftülük 
yararlanabilir. Yapılan 
değişiklikler, Bulgaristan, 
Türkiye Cumhuriyeti Baş-
bakanlık Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın Başmüf-
tülük üzerindeki etkilerini 
önlemeyi amaçlıyor. Daha 

önce Başmüftülük, Diya-
net İşleri Başkanlığı tara-
fından yılda 2 milyon leva 
destek verildiğini açıkla-
mıştı. Komünizm dönemi 
başmüftüsü Prof. Dr. Ne-
dim Gencev’in başında 
bulunduğu Bulgaristan 
Sünni Hanefi Müslüman-
ları Başmüftülüğü’nün bu 
destekten yararlanamaya-
cağı belirtildi. 

Meclisteki siyasi par-
ti gruplarının başkanları 
arasında yapılan top-
lantıdan sonra yapılan 
oylamada GERB millet-
vekillerinin çekimser oy 
kullanması sonucunda 
Birleşik Vatanseverler 
İttifakı’nın Bulgaristan’da 
dini kurumların dışarıdan 
finanse edilmesinin ya-
saklanmasına ilişkin teklifi 
reddedildi. Geçen yıl bu 
konuda bazı sınırlamalar 
getirildi ve devlet tarafın-
dan finansman olanağı 
sağlandı.

              Kırcaali Haber
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Bulgaristan, Çin’e 640 ton 
safran soğanı ihraç edecek 

Bulgaristan Çin ile Orta 
ve Doğu Avrupa Ülkeleri 
Arasında Tarımsal İş-
birliğinin Desteklenmesi 
Merkezi’nin internet site-
sinde yer alan bir habere 
göre Bulgaristan, üç yıl 
içinde Çin’e toplam 640 
ton safran soğanı ihraç 
edecek. Bu merkezin 
ve Bulgaristan Ulusal 
Safran ve Organik Saf-
ran Ürünleri Üreticileri 
Birliği’nin temsilcilerin-
den oluşan bir heyet, 
Çin’i ziyaret etti. Çin’in 
Xiaoshan Eyaleti’nde bu-
lunan Hangzhou şehrinde 
imzalanan sözleşme Çin 
tarafından Tarım, Bilim 
ve Teknoloji İçin Zhejiang 
Jantyen Şirketi tarafından 
desteklendi. 

Sözleşme 3 yıllık bir 
uygulama planı öngörü-
yor. Çin ile Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri Arasın-
da Tarımsal İşbirliğinin 
Desteklenmesi Merkezi 
Müdürü Vasil Gelev ve 

Bulgaristan Ulusal Saf-
ran ve Organik Safran 
Ürünleri Üreticileri Birliği 
Başkanı Hasan Tahirov 
ve Çin şirketinin müdürü 
Zhu Hanlian’ın imzaladığı 
belgeye göre 2019 yılında 
ülkemizin 40 ton, gelecek 

yıl 200 ton ve 2021 yılında 
400 ton safran soğanı ih-
raç etmesi gerekiyor. 

Çin’e ihraç edilecek 
safran soğanının toplam 
değeri 6,5 milyon avroya 
ulaşıyor. İmza töreninde 
Xiaoshan Eyaleti Başkan 

Yardımcısı Phang Jiang, 
Filibe Ziraat ve Tarım 
Üniversitesi ve Zhejiang 
Üniversitesi’nde görevli 
bilim adamları da hazır 
bulundu. 

18 Mart’ta Hangzhou 
şehrinde Bulgaristan, Çin 

ile Orta ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri Arasında Tarım-
sal İşbirliğinin Desteklen-
mesi Merkezi tarafından 
düzenlenen akademik 
forum yapıldı. Zhejiang 
Üniversitesi’nde görevli 
profesörler, Filibe Ziraat 
ve Tarım Üniversitesi ve 
Bulgaristan Ulusal Saf-
ran ve Organik Safran 
Ürünleri Üreticileri Birliği 
Başkanı Hasan Tahirov 
ile safran üretimi konu-
sunda deneyim alışveri-
şinde bulundu. İki üniver-
site arasında ipekböceği 
üretimi, safran endüstrisi, 
e-ticaret ve gıda güven-
liğini artırmaya yönelik 
ortak laboratuvarlar inşa 
edilmesinin yanı sıra öğ-
renci değişimi alanında iş 
birliğine ilişkin projeler ele 
alındı. 31 Ekim 2018'de 
Çin ve Bulgaristan, iş bir-
liğin ve bilgi değişiminin 
teşvik edilmesi, tarım, bi-

lim ve teknoloji, ticaret, tu-
rizm ve safran endüstrisi 
alanında kültürel alışveri-
şin popülarize edilmesine 
yönelik çalışma konusun-
da anlaştı. 

Geçen yıl kasım ayında 
Tahirov, dünyanın safran 
üretimi merkezi olarak 
kabul edilen İran’ı ziya-
ret etti. Orada Meşhed 
şehrinde bu son derece 
pahalı kültür bitkisi hak-
kında bir araştırma mer-
kezi kurmak için bir çer-
çeve anlaşması imzaladı. 
Üç büyük İran kuruluşu 
merkezin kurulmasına 
yatırım yapacak. Kırcaali 
bölgesinden olan Tahirov, 
Bulgaristan'da safran ye-
tiştiriciliğini teşvik etmek 
için büyük çaba sarf etti 
ve birçok çiftçi şimdi Ro-
doplar ve diğer bölgelerde 
geleneksel tütün yetiştiri-
ciliğinden vazgeçip safran 
yetiştiriciliğine yöneliyor.  

Başbakan Yardımcısı Donçev: Ekonomik 
modelinin değiştirilme zamanı geldi

Başbakan Yardımcısı 
Tomislav Donçev, “2021-
2027'de Avrupa Birliği 
Fonları: Amaçlar ve Ya-
tırım Öncelikleri " konulu 
tar tışma toplantısında 
yaptığı konuşmada, ”Eko-
nomik modelinin değişti-
rilmesi konusunda daha 
iddialı fikir yürütme za-
manı geldi” diye kaydetti. 

Donçev’in ifadesine göre 
son yıllarda yaşanan ya-
vaş bir artış eğilimleri ara-
sındaki reel sanayileşme 
ve katma değerdeki ar-
tış, esasen Bulgaristan 
iş dünyasının Avrupa 
pazarına açılmasından 
dolayı teşvik edilmeli ve 
niteliksel olarak yeni bir 
seviyeye geçilerek hız-
landırılmalıdır. Donçev, 
Bulgaristan'daki üretim ve 
hizmetlerin çoğunun dü-
şük maliyetli olması duru-
munun katma değeri yük-
sek bir hizmet ve üretim 
geliştirme şansı verme-
diğini belirtti. Başbakan 
Yardımcısı, ”Ucuz üretim 
konusunda uzmanlaştık 
ki, bu iyi bir avantaj, an-
cak bu yeterli değil, daha 
yüksek gelir elde etmek 
istiyorsak ekonomiyi yeni 
bir seviyeye taşımayı dü-
şünmek zorundayız” diye 

konuştu. Donçev, ”Ucuz 
işgücü olduğumuzu dü-
şünmek bir çözüm değil-
dir, eğer bu yaklaşım de-
ğişmezse gelecek yıllarda 
birçok işletme iflas eder” 
dedi. 

Başbakan Yardımcısı, 
doğal olarak işgücü pi-
yasasında yaşanan sü-

reçlerin işgücü maliyet-
lerinde kademeli bir artış 
anlamına geldiğini ve 
Bulgaristan'ın ekonomik 
avantajlarından birinin 
kendi kendine tükene-
ceğini belirtti. Donçev,” 
İşçilik maliyetleri artıyor, 
bunlar hayatta kalmak için 
yeterli bir rekabet avantajı 
değil” dedi.

Başbakan Yardımcısı, 
bilimsel altyapı yatırım-
larının en pahalı ve riskli 
olduğunu belirtti. Bununla 
birlikte ekonominin dijital-

leşmesinin, temel önce-
liklerden biri olarak ele 
alınacağına dikkat çekti. 

Donçev,” Politika oluş-
turma düzeyindeki en bü-
yük zorluklardan biri böl-
gesel yaklaşımdır” dedi 
ve bu yönde bir değişiklik 
olacağını kaydetti. Güçlü 
merkezi devlet ve yerel 

yönetim sisteminin net 
sorumluluklar gerektirdi-
ğini, ancak ortalama se-
viyeyi kaybettiren birçok 
kusuru gizlediğini açıkla-
dı. Başbakan Yardımcısı, 
”Ulusal düzeyde yapılan 
faaliyetler var, örneğin 
bir otoyol inşa edilmesi, 
park, anaokulu ve diğer-
leri gibi yerel düzeyde ya-
pılan faaliyetler var. Aynı 
zamanda her iki seviyede 
de olmayan bir sürü şey 
var. Böyle bir orta düzey-
de eğitimdir. Ekonomik 

kalkınma, yenilikçilik ve iş 
sağlayan altyapıyı geliş-
tirmek için tüm önlemler, 
her şeyden önce bölgesel 
boyutlara sahip. Turistik 
yollar, belediyelerin idari 
bölünmesinin mantığını 
izlememektedir. Bölgesel 
düzeyde planlama ve mü-
dahaleleri uygulama süre-
cinin ne şekilde düzenle-
neceği zorluk oluşturuyor. 
Coğrafi olarak nasıl bo-
yutlarda düşüneceğimize, 
nasıl birimlerin olacağına 
ve işlevlerinin ne olacağı-
na karar vermek zordur” 
diye ifade etti. 

Donçev, başka bir zor-
luk olarak, diğer ülkeler-
de doğrudan mali teş-
viklerden etkilenmeyen 
demografiye işaret etti. 
Başbakan Yardımcısı, 
”Bütçeden daha fazla 
para harcayarak demog-
rafiyi değiştiremeyiz, de-
mografi her şeye bağlıdır 
- gelir, güvenlik, hava te-
mizliği” diye belirtti. 

Donçev’in ifadesine göre 
Bulgaristan, AB fonların-
dan çok iyi bir şekilde ya-
rarlanıyor ve önünde iki 
yol var- hiçbir şeye dokun-
mamak ya da daha cesur 
kararlar almak.

             Kırcaali Haber

Borisov: Temmuz’da Avro 
Bölgesi’nin bekleme odasına 

girmeye davet alacağız
Başbakan Boyko Borisov, geçen hafta katıldığı Bul-

gar-Alman Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada,” 
Temmuz 2019’da Avro Bölgesi’nin bekleme odasına 
girmeye davet alacağız” dedi. 

Başbakan, ”Yapmamız gereken üç şey var. Yatırım-
cılar için harika bir ortamımız var ve inşaatı devam 

eden bir altyapıya sahibiz. AB'ye karşı taahhütlerimizi 
kesinlikle yerine getirdik. Birliğin sınırlarında yaşayan 
olayları takip ediyoruz ve sınırı sıkı bir şekilde koruyo-
ruz” diye vurguladı.

Borisov’un ifadesine göre, iş dünyası için sabit ver-
giler, devasa bir mali rezerv, Uluslararası Para Fonu 
(IMF) tarafından garanti edilen Bulgar levasının ya-
bancı dövize göre sabit bir Avro kuruna bağlı olması 
önemlidir.

Başbakan,” Schengen’e dahil olacağımızdan emin 
değilim, çünkü bencil olan bir veya iki devlet var. Ta-
mamen bencilce halklarının çıkarlarını koruyorlar, bu 
yüzden biz -Bulgaristan ve Romanya, bu durumdan 
zarar görüyoruz. Deniz yoluyla bizi Shengen’e dahil 
etmezlerse doğru hareket etmemiş olacaklar” diye 
kaydetti. 

Borisov, ülkenin dış borcunun azalmaya devam ede-
ceğini düşünüyor. 

Brexit konusuna da değinen Başbakan, Birleşik 
Krallık’ın bir anlaşma yapmadan AB'den nihai olarak 
çıkmasının herkes için ciddi sonuçları olacağını vurgu-
ladı. Bulgaristan’daki bakanlıkların böyle bir seçenek 
için hazırlandıkları anlaşıldı. KH
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Madan Bölge Hastanesine 
Röntgen Cihazı Hediye Edildi

Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği (TDBB) koordinasyo-
nunda, Bulgaristan Madan 
şehrinin kardeş şehirleri Pen-
dik Belediyesi ve Zeytinburnu 
Belediyesi işbirliğinde alınan 
dijital Röntgen Cihazı, 15 
Mart 2019 tarihinde düzen-
lenen törenle Madan Bölge 
Hastanesi’ne teslim edildi.
Madan’da gerçekleştirilen 

teslim törenine, Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani, TDBB Genel 
Sekreteri Fahri Solak, Madan 
Belediye Başkanı Fahri Mola-
isenov, Madan Prof. Dr. Kons-
tantin Çilov Hastanesi Başhe-
kimi Dr. Stefan Haciev, Pendik 
Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mehmet Sami Divleli, Pendik 
Belediyesi Meclis Üyesi Erhan 
Karataş, Smolyan Vali Yar-
dımcısı Adrian Petrov, bölge 
milletvekili Sadıkov ve çok sa-
yıda davetli katıldı. 
Başhekim Dr. Stefan Haci-

ev törende yaptığı konuşma-
da, “Hediye edilen Röntgen 
makinesi dijitaldir ve en son 
teknolojiye sahiptir. Bu cihaz 
ile 5 dakikada bir sonuç ala-
biliyoruz. Eskiden aynı işlemi 
bir saatte yapabiliyorduk. Bu 
Cihaz, hastanemizdeki Teşhis 

Görüntüleme Merkezinde en 
sık kullanılan ve ana cihazdır. 
Ayda yaklaşık 600 çalışma ve 
yılda 7.200 çalışma sağlaya-
bileceğiz. Bu Dijital cihazla, 
eskiden mümkün olmayan iş-
lemleri kısa sürede gerçekleş-
tirebiliyoruz. Tüm Madan halkı 
ve hastane ekibi adına katkıda 
bulunanlara bu bağış için min-
nettarız” dedi.
 Madan Belediye Başkanı 

Fahri Molaisenov da törende 
yaptığı konuşmada, “Bizim 
Röntgen cihazı talebimizi yeri-
ne getirdiğiniz için sizlere canı 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Bizlere büyük yürekleriniz 
olduğunu ve dostluğunuzu 
kanıtladınız. Madan Bölge 
Hastanesinin kapatılmaması 
için çok büyük mücadeleler 
verdik. Hastanemiz teknolojik 
olarak çok yetersiz kalmıştı. 
Büyük uğraşlar sonucunda 
Hastanemizin tadilat ve ona-
rımını yaptık. Bugün de has-
tanemiz Türkiye’den kardeş 
belediyemiz olan Pendik ve 

Zeytinburnu’nun destekleri 
ve TDBB’nin yoğun çalış-
maları sayesinde bu modern 
Röntgen cihazına kavuştu. 
Hem personelin çalışmasını 
kolaylaştırmak hem de has-
talıkları daha iyi teşhis etmek 
için yardımcı olacak bu muaz-
zam cihazı almaktan mutluluk 
duyuyoruz. Huzurlarınızda 
TDBB’ye, Pendik ve Zeytin-
burnu Belediyelerine tekrar 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
Türkiye Cumhuriyeti Filibe 

Başkonsolosu Hüseyin Erga-
ni de, “Madan Hastanesi ile 

eski yıllara dayalı bir işbirliği-
miz var. Yıllar önce, Türkiye 
bu hastanenin onarımında da 
yer aldı. Bugün bu işbirliğini 
daha üst seviyelere taşıya-
rak, Madan'ın ihtiyaçlarına ve 
bölge halkına hizmet edecek 
olan bu röntgen cihazının tes-
lim törenindeyiz. Bu projenin 
dost ve kardeş Bulgaristan’la 
Türkiye’nin ilişkilerine katkıda 
bulunmasını dilerim” dedi. 
Türk Dünyası Belediyeler 

Birliği (TDBB) Genel Sekrete-
ri Fahri Solak ise, “TDBB dost 
ve kardeş ülke belediyeleri 
arasında işbirliğini geliştirmek 
amacıyla 15 yıl önce kurulmuş 
uluslararası bir kuruluştur. 
Halen 29 ülkeden 1.150’den 
fazla belediye üyesi bulunan 
TDBB, üye ülkelere yönelik 
birçok proje ve program yü-
rütmektedir. İnsan hayatında 
en önemli şey sağlıktır. Bu 
cihazın ülkelerimiz ve bele-
diyeler arasındaki dostluğa 
katkıda bulunmasını ve yerel 
halkın sağlığına yıllarca hiz-
met etmesini diliyorum. Katkı-
da bulunan herkese teşekkür 
ederiz” diye konuştu. 
Pendik Belediye Başkan Yar-

dımcısı Sami Divleli de, Kar-
deş şehirleri Madan’da olmak-
tan memnun olduklarını belir-
terek, “Madan’la uzun süredir 
iyi bir işbirliği içerisindeyiz. 
Bugün teslim töreni yapılan 
bu Röntgen cihazı bunun en 
somut kanıtıdır. Önümüzdeki 
yıllarda yeni projelerde ortak 
hareket ederek kardeşlik ilişki-
lerimizi bir üst seviyeye taşıya-
cağımıza inanıyorum. Burada 
Madan halkına Pendik Beledi-
ye Başkanı’nın ve Pendik hal-
kının selamlarını iletmekten 
mutluluk duyuyorum” dedi.
 Konuşmaların ardından Baş-

hekim Dr. Haciev tarafından 
Türkiye Başkonsolosu, TDBB 
Genel Sekreteri ve Pendik Be-
lediyesi Başkan Yardımcısına 
Teşekkür Belgelerinin takdimi 
ve protokol tarafından kurdele-
nin kesilmesi ile tören tamam-
landı. Törenin ardından Pen-
dik Belediyesinin hediyeleri 
rehabilitasyon merkezindeki 
çocuklara dağıtıldı.
                     Kırcaali Haber


