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Türkiye'nin koronavirüs yardımı Bulgaristan'a ulaştı!

Türkiye'den gönderilen ilk 
tıbbi koruyucu ürünler, Kapı-
kule sınırı yakınında bulunan 
Svilengrad şehrine ulaştı.
Bulgaristan Sağlık Bakan 

Yardımcısı Dr. Boyko Pen-
kov, Kapitan Andreevo sını-
rında Türkiye'den gönderilen 
ve koronavirüsle mücadelede 
etkili olacağı belirtilen ürünle-
ri inceledi. Bakan Yardımcısı 

Borisov'dan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Penkov, "Bulgaristan'a bugün 
ulaşan kolilerde 50 bin mas-
ke, 100 bin koruyucu tulum 
ve 100 bin gözlük var. Bunlar 
başkent Sofya'da depoya alı-
nacak ve bölgelere hastane-
lere dağıtılacak" dedi.
Ekonomi Bakanı Emil Ka-

ranikolov ise Türkiye'den 
sağlanan bu malzemelerin, 
Bulgaristan'da hastaneler ve 

sağlık ekiplerinin bir aylık ko-
ruma ihtiyaçlarını karşılaya-
cağını duyurdu.
Borisov'dan Erdoğan'a 

teşekkür
Güvenlik Kurulu ve Kriz 

Merkezi toplantısında ko-
nuşan Başbakan Borisov 
ise bu bir ay içinde Bulgar 
üreticilerinin maske, tulum, 
gözlük olmak üzere korona-

virüs ve diğer virüslerden 
korunmayı sağlayan ürünle-
ri üretmesini istedi. Borisov 
ayrıca "Bu virüsün her yeri 
sardığı bir dönemde Türkiye 
Cumhurbaşkanı'nın, talebimi 
geri çevirmemesine minnet-
tarım" dedi.
Ankara ziyaretinde duyu-

rulmuştu

Bulgaristan Başbakanı Boy-
ko Borisov, 2 Mart'ta Ankara 
ziyaretinde Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüş-
mesinin ardından, Türkiye'nin 
Bulgaristan'a koronavirüse 
karşı koruyucu tıbbi malze-
meleri göndereceğini duyur-
muştu.
                     Kırcaali Haber

Bir Bulgar firması, koronavirüse 
karşı tedavi yöntemi geliştirdi
Bakanlar Kurulu oturumunda 

hazır bulunan Sofia Tech Park 
Şirketi Denetleme Kurulu Baş-
kanı Kostadin Petkov, “Yenilikçi 
ürünler üreten bir Bulgar firma-
sı, koronavirüsün tedavisinde 
kullanılabilecek mikromolekül 
geliştirmiştir” diye bildirdi.

Bulgaristan Bilimler Akade-
misi (BAN) Başkanı Ord. Prof. 
Dr.Yulian Revalski, akademinin 
geniş kitlelere yönelik koruyucu 
maske modelleri geliştirdiğini 
söyledi.

Petkov,” Koronavirüs tedavisin-
de kullanılacak tedavi yöntemi 
tamamen Bulgarlara ait bir bu-
luştur” dedi.

Petkov,”Dört yıldır süren ça-

lışmalar sonucu farklı tip koro-
navirüslere karşı özel bir mik-
romolekül geliştirilmiştir. Pek 
çok olumlu sonuçlar elde edildi, 
ilk sertifikasyon için gönderi-
len laboratuvarlardan olumlu 
yorumlar geldi, bunlardan biri 
Amerika Birleşik Devletleri'nde, 
diğeri ise Belçika'da olmak üze-
re iki laboratuvardır. Başbakan, 
Avrupa düzeyindeki temasları 
aracılığıyla test prosedürlerini 
hızlandırmaya yardımcı olmayı 
taahhüt ediyor” diye konuştu.

BAN Başkanı Ord. Prof. 
Dr.Yulian Revalski,” Mikromo-
leküle yönelik klinik testlere iki 
ay içinde başlanabilir. BAN, 
Başbakanlık Koronavirüs Kriz 

Masası’nı desteklemek için uz-
manlar grubu oluşturdu” açıkla-
masında bulundu.

Organik kimya ve polimerler 
enstitüleri koruyucu maske mo-
delleri geliştirmiştir.

Ord. Prof. Dr.Yulian Revalski,” 
Sistem havayı temizleyecek, 
maskenin içine koyulacak ve 
aktif karbon temelinde ve mal-
zemelerin geri dönüşümü te-
melinde değiştirilecek bir aktif 
madde elde etmekle ilgilidir. Di-
ğer ürün ise nano ölçekli filtrele-
rin geliştirildiği Polimerler Ens-
titüsü tarafından geliştirilmiştir” 
diye belirtti.

                         Kırcaali Haber

Büyükelçi Sekizkök: Sofya’nın 
Türk halkı nezdinde özel yeri var
Büyükelçi Aylin Sekizkök Sofya’daki görevine 30 Ocak’ta 

başladı. 30 yıla yaklaşan diplomasi kariyeri boyunca, Kiev’de, 
Stockholm’de, Berlin’de, Amman’da ve Milano’da görev yaptı.

Aylin Sekizkök, 24Çasa gazetesiyle aşağıdaki görüşlerini 
paylaştı: ‘Sofya’nın Türk halkının nezdinde özel bir yeri var. Bu-
rası Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Birinci Dünya Savaşından hemen önce Askeri Ataşelik yaptığı, 
savaşlarla dolu ömründe huzur, keyif ve mutluluk içinde vakit 
geçirdiği ve dillere destan bir aşk yaşadığı bir Avrupa şehri.’

Türkiye Büyükelçisi, Atatürk’ün kadınların toplum hayatının 
her alanında erkeklerle eşit konuma gelmelerine önem verdi-

ğini, Sofya’daki gözlemlerinin de bunda payı olduğunu, Atatürk 
reformlarıyla Türk kadınının 5 Aralık 1934’te seçme ve seçilme 
hakkını diğer Avrupa ülkelerinden çok önce elde ettiğini vur-
guluyor.

Büyükelçi Sekizkök, ‘Onun yaşama geçirdiği reformların güçlü 
biçimde kök salmasının neticesidir ki, bugün Sofya’da Türkiye’yi 
bir kadın büyükelçi olarak gururla temsil edebiliyorum’ diyor.

Aylin Sekizkök evli olup, eşi Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisidir.
İki çocukları var. Oğulları annesiyle Sofya’da yaşıyor, kızları 

ise Ankara’da kalıyor.
Büyükelçi Sekizkök sözlerine şöyle devam ediyor: ‘Diğer bir 

sözle, üç Balkan ülkesine yayılmış bir aile olarak bir bakıma 
güzel bölgemizi de temsil ediyoruz. Mutlu bir aileyiz; mesafeler 
bizi ayırsa da, sıkça bir araya gelmeye çalışıyoruz.’”
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Rusya, Bulgaristan’a sattığı gazın fiyatını yüzde 40 düşürdü
Başbakan Boyko Bori-

sov, Başbakanlık konu-
tunda gazetecilere verdi-
ği brifingde Bulgaristan’ın 
Rusya’dan aldığı doğal 
gaz fiyatının % 40 ucuz-
ladığını bildirdi. Doğal 
gaz fiyatında indirim ya-
pılması kararı, Bulgargaz 
Şirketi ve Rus enerji şir-
keti Gazprom arasındaki 
doğal gaz fiyatını Avrupa 
Komisyonu ile Rus şir-
keti arasında imzalanan 
anlaşmaya dayanarak 
değiştirme müzakerele-
rinin sonucunda alındı. 
Böylece aylık bazda do-
ğal gazın fiyatını değiş-
tirmek için bir anlaşmaya 
varılmıştır. Şimdiye kadar 
fiyat, petrol türevleri te-
melinde belirleniyordu. 
Yeni formülde bileşe-
nin büyük bir bölümünü 
bölgesel pazarlardaki 
fiyatlar oluşturacak. Yeni 
formülün uygulanması 
sonucunda Bulgaristan'a 
satılan doğal gazın fiya-
tı, şimdiki fiyata göre % 
40,3 azaldı.
Başbakan Bor isov, 

”Müzakereler yaklaşık 
yedi ay sürdü. Onları 
Avrupa Komisyonu yar-
dımıyla profesyonel bir 
şekilde yürüttük” diye 
konuştu. Borisov’un ifa-
desine göre, 3 Mart Milli 
Bayram Günü’nde söz-

leşmenin Gazprom tara-
fından imzalanması tesa-
düf değildir. Başbakan,” 
Sembolizm var. Rusya 
Federasyonu’ndan mev-
kidaşlarıma da teşekkür 
ederim. Bizler hiçbir za-
man onların katkısını in-
kar etmedik, tam aksine 
savaş sırasında Bulgaris-
tan ve kurtuluşumuz için 
yaptıkları fedakarlık ve 
yardımlar için her zaman 
teşekkür ettik. Minnettar-
lığımızı ifade ettik ve bu 
sabah sözleşmeyi imza-
layarak geri gönderdiler. 
Sözleşmeleri yeniden mü-
zakere eden ülkeler ara-
sında bize yapılan indirim 
oranı yüzde 40’tan fazla 
olmak üzere en yüksek-

tir” diye belirtti. Geçen yıl 
ülkemizin alternatif kay-
naklardan yaklaşık 0,5 
milyar metreküp sıvılaştı-
rılmış doğal gaz ithal etti-
ğini hatırlatan Başbakan, 
”Çeşitlendirme ve rekabet 
doğal gaz fiyatlarının na-
sıl düştüğünü gösteriyor” 
diye sözlerine ekledi.

Enerji Bakanı Temenuj-
ka Petkova, ”Doğal gaz fi-
yatında elde edilen indirim 
oranı benzeri görülmemiş 
bir şey, Bulgaristan’da sa-
nayi ve hane halkı tüketi-
cileri piyasa fiyatlarından 
faydalanacak” dedi. İki 
taraf arasında varılan an-
laşmalara ve Gazprom 
ile Avrupa Komisyonu 
arasındaki anlaşma şart-

larına göre Gazprom, 5 
Ağustos 2019 tarihinden 
it ibaren fazla ödenen 
miktarı Bulgargaz'a, Bul-
gargaz da fazla ödedikleri 
miktarı müşterilerine  iade 
edecek.

Bulgargaz Şirketi İcra 
Müdürü Nikolay Pavlov, 
”İlk hesaplamalara göre, 
f iyatların Enerji ve Su 
Düzenleme Komisyonu 
tarafından onaylanmasın-
dan sonra gaz tedarikçisi 
müşterilerine yaklaşık 150 
milyon leva geri ödeye-
cek” dedi. Onun ifadesi-
ne göre, 1 Mart 2020'den 
itibaren fiyatlandırma yıllık 
bazda yapılacak.

Bakan Petkova, Bulga-
ristan ekonomisini daha 

rekabetçi hale getirecek 
doğal gaz fiyatlarında 
benzeri görülmemiş 
bir düşüş sağlandı-
ğını söyledi. Avrupa 
Komisyonu'nun bu sü-
reçte önemli rolü oldu-
ğunu kaydeden Petko-
va, “AK'nin müdahalesi 
sayesinde bu mükem-
mel sonuçla övünebili-
riz” dedi.
Bulgargaz Şirketi İcra 

Müdürü Nikolay Pavlov, 
”Teklif edilecek fiyat, 2 
Mart tarihi itibariyle 
petrol ürünleri ve dolar 
döviz kuru ile ilgili gün-
cel bilgilere dayana-
rak hesaplanmaktadır. 
Ayrıca bir veya diğer 
yönde hafif bir sapma 
olabilir. Elde edilen indi-
rimli fiyat, Gazprom ile 
Bulgargaz arasındaki 

uzun zamandır devam 
eden ticari ilişkilerin 
tarihçesinde en büyük 
oranda. Bunun merkezi 
ısıtma şirketleri ve Bul-
garistan ekonomisi üze-
rinde önemli bir etkisi 
olacak. Yeni fiyatlandır-
ma formülü, 5 Ağustos 
2019 tarihinden itibaren 
geriye dönük olarak uy-
gulanacak. O zaman 
Bulgargaz resmi olarak 
Gazprom'dan sözleşme 
şartlarını fiyat açısın-
dan yeniden müzake-
re etmesini istedi. Yeni 
fiyat mekanizmasının 
uygulanması, 5 Ağus-
tos 2019- 29 Şubat 
2020 döneminde yapı-
lan teslimat fiyatlarında 
farklılıklara yol açacak” 
dedi.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Sırbistan, ekonomik işbirliğini 
derinleştirmek için ortak protokol imzaladı
Ekonomi Bakanı Emil 

Karanikolov, inşaat, bil-
gi ve iletişim teknoloji-
leri, turizm, gıda sanayi, 
vb. sektörlerde faaliyet 
gösteren yaklaşık 100 
şirketin katılımıyla ger-
çekleştirilen Bulgaristan-
Sırbistan İş Forumunun 
açılışında yaptığı konuş-
mada, “Bu yılın ilk sekiz 
ayında Bulgaristan'ın 
Sırbistan'a ihracatı % 
10.3 artarak 437 milyon 
avroya ulaştı” diye kay-
detti. İş forumu, Sofya'da 
yapılan Bulgaristan-Sır-
bistan Hükümetlerara-
sı Karmaşık Ekonomik 
İşbirliği Komisyonu 3. 
Toplantısı çerçevesinde 
gerçekleştirildi.
Bulgaristan ve Sırbis-

tan arasındaki ekonomik 
işbirliğinin son yıllarda 
olumlu sonuçlar verdi-
ğini vurgulayan Bakan, 
”2017 ve 2018'de iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 
1 milyar avroyu aştı ve 
sadece 2019 yılı Ocak-
Ağustos döneminde 886 
milyon avroya ulaştı” diye 

konuştu. Karanikolov’un 
ifadesine göre, ikili ticaret 
hacimlerini artırma konu-
sunda büyük potansiyel 
ve ileride ortak projeler 
gerçekleştirme için bir-

çok fırsat var.
Bulgaristan-Sırbistan 

Hükümetlerarası Kar-
maşık Ekonomik İşbirliği 
Komisyonu Eşbaşkanı da 
olan Bakan ve Sırbistan 
Yenilikler ve Teknolojik 
Gelişme Bakanı Nenad 
Popovic, iki ülke arasın-

daki ticaret ve ekonomik 
ilişkilerin genişletilmesini 
tartışmak üzere bir top-
lantı yaptı. İkili, inovasyon 
ve dijitalleşme alanında 
bölgesel işbirliğini derin-

leştirme, ticaret hacmini 
iki kat artırma ve her iki 
ülkeden şirketlerin üçün-
cü pazarlara girmelerine 
yardımcı olma konusun-
da anlaştı.
B a k a n  P o p o v i ç , 

Bulgaristan'ın Sırbistan 
tarafının, özellikle yeni 

teknolojiler ve yenilikler 
alanında, küçük ve orta 
ölçekli işletmeler arasın-
da işbirliğini geliştirmek 
istediği bir ortak olduğu-
na dikkat çekti.

Bu lga r i s -
tan-Sırbis -
tan Hükü -
metlerarası 
K a r m a ş ı k 
E k o n o m i k 
İşbirliği Ko-
misyonu 3. 
Toplantısının 
sonunda Ko-
misyonun iki 
eşbaşkanı, 
ticaret ve ya-
tırım, yenilik-
çilik, enerji, 
turizm, tarım 
ve ormancı-
lık, ulaştır-

ma, bilgi teknolojileri ve 
dijitalleşme, bölgesel kal-
kınma, sınır ötesi işbirliği 
ve başka bir dizi karşılıklı 
ilgi alanındaki işbirliğini 
genişletmek için önlem-
leri belirleyen bir protokol 
imzaladı.
             Kırcaali Haber

Mineralni Bani Belediye 
Meclisi, spor ve kültür 
programları kabul etti
Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Meclis Başka-

nı Mehmet Latif,”Yerel Meclis olağanüstü toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde 11 mad-
de yer aldı. Toplantının başında alınan kararlarla 
gündemine daha 6 madde eklendi. Kabul edi-
len önemli kararlar arasında 2020 Yılı Mineralni 

Bani İlçesinde Beden Eğitimi ve Spor Geliştirme 
Programı’nın onaylanması yer alıyor.

Belediye Kültür Müdürü Ginka Tençeva,”İlçede 
faaliyet gösteren gerçekten gurur duyabileceğimiz 
5 spor kulübü var” dedi. Belediye Başkanı Mümün 
İskender, “Bizim için ana önceliklerden biri çocuk 
sporları. İlçede spor yapmayan hiçbir çocuğun 
olmamasını istiyorum, çünkü madalyanın diğer 
tarafı çocukların sağlık pahasına serbest zama-
nını bilgisayarların başında geçirmeleridir” diye 
konuştu.

Toplantıda Mineralni Bani ilçesinde çocuk ve öğ-
rencilerin kişisel gelişimine yönelik destek ihtiyaç 
analiz raporu kabul edildi.

Yerel Meclis, 2020 Yılı Mineralni Bani İlçesin-
de Halk Kültür Evlerinin Faaliyetini Geliştirme 
Programı’nı da onayladı. İlçede faaliyet gösteren 
7 halk kültür evinin çatısı altında 13 foklor, türkü 
ve başka amatör sanatçı grubu bulunuyor. Kültür 
Bakanlığı tarafından desteklenen 9 amatör sanatçı 
grubunun dışındakilerin faaliyeti her yıl olduğu gibi 
2020’de de Mineralni Bani Belediyesi’nin bütçesin-
den finanse edilecek.

Toplantıda alınan diğer kararlar arasında ser-
maye giderleri için hedefli sübvansiyonun türünü 
değiştirme kararı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına 
ilişkin yerel yönetim gelirleri ve yerel faaliyetlere 
yapılacak harcamalar için tahmini bütçenin onay-
lanması bulunuyor. KH
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KAVUŞMA
-Öykü-

1989 yı l ının Tem -
muz ayı başlarınday-
dı. Yeşilova semtinde 
oturan  Yusuf  acaba 
bizim yöreden kimse-
ler görebilir miyim diye 
düşünerek yine Mer-
sin pazarına gidiyordu.   
Bulgaristan’dan sınır dışı 
edilip de gelen göçmen-
ler genelde bu pazar 
yerinde buluşuyorlardı. 
Bu nedenle  bu pazara 
göçmenler pazarı bile 
denilmeye başlanmıştı.    
1976 yılı   ders yılının 

sonlarındaydı. Koşu-
kavak kasabasının lise 
on birinci “A” son sını-
fında okuyan öğrenciler 
Koşukavak’tan  Arda  
boylarının  Soğuk Pınar 
barajına doğru  bir gezi 
düzenlemişlerdi. Aynı sı-
nıfta okuyan Yusuf da bu 
geziye katılanlar arasın-
daydı. Gezi  esnasında  
sarp kayalık bir yamaç-
tan geçerlerken Rosa 
(Sabah Çiği) isminde 
bir kız arkadaşları feci 
şekilde düşüp  kayalar 
içine birkaç metre aşa-
ğılara doğru yuvarlandı. 
Ayağı kırılmış olmalı ki,  
acılar içinde feryatlar 
atarak yerinden kımıl-
dayamadı. Sınıfının en 
irisi olan babacan Yusuf, 
hemen yardımına koştu.  
Rosa’yı kucaklayıp So-
ğuk Pınar sağlık ocağı-
na götürdü. Oradan alı-
nan ilk yardımdan sonra 
ambulansla Koşukavak 
hastanesine ulaştırdılar. 
Bu olayı duyan Rosa’ya 
karşı karşılıksız plato-
nik aşk yaşayan okul 
arkadaşı Vasil  erte-
si gün okul bahçesin-
de Yusuf’la tartışmaya 
başladı. Başkası değil 
de neden Rosa’yı Yusuf 
götürmüş. Aralarında 
kavga büyüdü. Sözlü 
kavgadan sonra Vasil 
tekmelerle, yumruklar-
la Yusuf’a saldırdı. Bo-
ğuşurlarken hızla yere 
düşen  Vasil’in kolu kı-
rılmıştı. Bu olaydan son-
ra emniyet polisi olarak 
çalışan Vasilin babası 
Yusuf’un peşine düştü. 
Ulu ortam yerlerde bile 
küfürler savurarak: “Ben, 
o pis, miskin Türk çocu-
ğuna dünyanın kaç bu-
cak olduğunu göstere-
ceğim. Sümüklü bir Türk 
çocuğu Bulgar çocuğu-
na el kaldıracakmış…” 
diye tehditler savurarak 
er veya geç Yusuf’u öl-
dürmekle tehdit etmek-
ten geri kalmıyordu.  Bir 
defasında Yusuf onun 
kurşunlarından kıl payı 
kurtulmuştu. Bu olaydan 
birkaç gün sonrası, ak-
şam yemeğinden sonra 
Yusuf yattığı odaya geç-
ti. Ellerini başının altına 
koydu, böyle yaşanmaz, 
acaba ne yapmalıyım, 

diye etraflıca düşünme-
ye başladı: “Olayı baba-
ma anlatsam, gidip o po-
listen şikayetçi olacak, 
burası milliyetçi Bulgar 
memleketi, babamın sö-
zünün doğruluğunu kim-
se takmayacak. Adalet 
gök  yüzünün direğidir  
derler,ama  bu memle-
kette Türkler için adalet  
yok ki… Neden şikayetçi 
oldun diye, yine babam 
suçlu olacak, sonunda 
bütün ailemiz Bulgar po-
lisinin tehdidi altında ka-
lacak.  Hayat boyu bütün 
ailemi tehdit ve korku 
altında yaşatmaktansa 
…” Diye düşünürken, 
yattığı yerden tekrar mı-
rıldanmaya başladı: “Bu 
kafirin hiç şakası yok, 

beklemediğim bir anda 
bir yerlerde beni denk 
getirip mutlak öldüre-
cek. Anne babama ha-
ber versem beni asla bı-
rakmazlar, iyisi mi onlara 
hiç çaktırmadan buralar-
dan kaçmalıyım…” Diye 
kendi kendine bir karara 
vardı. Eline kalem kağıt 
alarak birkaç satır yazıp 
yatağının üzerine bıraktı. 
O  gün   bir Pazar sa-

bahıydı. Yusuf’un annesi 
çoktan kalkmış, inekleri 
koyunları sağmış, ko-
yunları çobana, inekleri 
ormana doğru kovmuş, 
eve döndüğünde Yusuf 
hala ortalıkta görünmü-
yordu. Hemen ikinci kat-
ta Yusuf’un yattığı oda-
nın kapısına koştu, ka-
pıyı açtı karyolanın üstü 
biraz buruşmuş, Yusuf 
odasında yoktu. Alt kata 
indi, sesli   sesli  mırıl-
danmaya başladı: “Ah 
be benim güzel oğlum, 
neredesin, haber verme-
den bir yerlere gitmezdin 
ya… Bak oğlum, bir ipek 
böceğin çalışıp gelecek 
nesilleri için koza sardığı 
gibi, ben ve baban gece-
leri gündüze katarak ça-
lışıp sizin yarınlarınızda 
sıcak bir yuvanız olsun 
diye yeni ev yaptırdık… 
Baban işte, ben yalnız 
başıma aşınızı yemeği-
nizi hazırlayıp  küçükken  

siz  kucağımda  tütün 
sepeti  sırtımda sizi  bü-
yütene  kadar  neler,  ne-
ler  çektiğimi  anlatmaya  
kalksam  dilim yetmez…” 
diye çırpınırken çaresiz-
likten saçını başını yo-
luyordu. Bu sırada dört 
yaşlarındaki kızları Zeh-
ra haykırdı:
“Anne, ağabeyimin  ya-

tağının  üstünde  bak  ne  
buldum…”  diyerek hay-
kırdı. Annesinin yanına 
koşup elindeki  kağıdı  
annesine  uzattı.  Anne:  
“Ben Yusuf ‘un odasının 

kapısını açtım, odasın-
da olmadığını görünce 
dünyalarım yıkıldı. Şaş-
kınlıktan gözüm bir şey 
görmedi ki… Ah be be-
nim acemi oğlum, ne-
redesin, nerelere gittin! 
…” diye mırıldanarak kızı 
Zehra’nın verdiği  mek-
tubu okumaya başladı: 
“Canım anneciğim ve 
babacığım, insanlık gö-
revimi yapmaktan başka 
hiçbir suçum, kusurum 
olmadığı halde başıma 
büyük bela geldi, ölümle 
tehdit altındayım. Biri-
lerine iyilik de yapsan, 
yabancı milletin esareti 
altında yaşamak budur 
işte. Birine insanlık ya-
parsın, diğerinin onuru-
na dokunmuş oluyorsun. 
Sizlere bunu hiç anlata-
madım, bu memlekette 
kalsam belki de bir gün, 
“Oğlunuz Yusuf gayri 
meçhul kişiler tarafından 
vurulmuş, naşını almaya 
gelin …” diye acı haber  
gelecekti, canım annem, 
böyle bir acı haberi kal-
dıramayacağını çok iyi 
biliyorum. Öyle  acılar  
vardır,  bu  tür  acılara  
ağlamak yetmez… Onun 
için size hiç haber ver-
meden Yunanistan üze-
rinden Türkiye’ye kaç-
mak niyetine girdim.  Ne 
olur, ne olmaz, belki… 
Canım annem, biliyorum 

çok üzüleceksin ama, 
babama da söyle sakın 
üzülmeyin. Benim için 
hayır dualarınızı bekliyo-
rum. Bu yolculuk ahiret 
yolculuğuna gitmek gibi 
bir şey, ilerisi biraz ka-
ranlık ama, inşallah sizin 
dualarınız sayesinde yo-
lum açık olur… Hakkını-
zı helal edin… Sizleri ve 
tatlı dilli küçük kardeşim 
Zehra’yı da öpüyorum…  
İnşallah tekrar görüşmek 
umuduya…“   Oğlunuz 
Yusuf
Yusuf kimseye ha-

ber vermeden gecenin 
geç saatlerinde ailede 
herkes uyuyunca Koca 
Yayla Dağı eteklerinde 
bulunan Bulgar – Yu-
nan hududunun yoluna 
düştü. Yusuf’un babası 
yıllarca bu dağın etekle-
rinde bulunan “Ambar-
dere “ de orman işçisi 
olarak çalışıyordu. Orta 
okulda iken yaz ayları 
Yusuf bir kaç defa baba-
sını ziyarete gitmişti. O 
bölgeyi biraz tanıyordu.   
Zaten köylerinden bir 
saatlik kadar mesafede 
bulunan Ambardere’ye 
varınca biraz ileride bu-
lunan  Yörükler  köyü  
yakınlarında bulunan 
sınıra yönlendi. Sınır üç 
metre yükseklikte  tel  
örgüyle  ve  düşük  vol-
tajlı elektrik de bulundu-
ğunu, tellere herhangi  
bir  temas halinde hudut 
askerine alarm  verdikle-
rini  biliyordu. Bu yüzden 
tel  örgülerden  asla  ge-
çemeyeceğini  biliyordu. 
Çalılıklar içinden bir kü-
çük dere içine yönlendi, 
son düşen yağmurlarla  
küçük dereciğin içinde 
sellerin açtığı kovuk-
tan  kaplumbağa  gibi 
sürüne, sürüne tellere 
hiç  temas  etmeden 
Yunanistan’a  geçmeyi  
başarabildi. Birkaç yüz 
metre yürüyünce Yunan 

sınır askerleri tarafından 
yakalanan Yusuf, Yunan 
polisine teslim edildi. 
Orada da defalarca da-
yaklı, işkenceli sorguya 
çekildi. Poliste beş gün 
hücrelerde kaldıktan 
sonra,  hakim önüne 
çıkarılarak altı ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Altı 
aylık Atina cezaevi  iş-
kencelerinden  sonra 
serbest bırakılarak Ana 
Vatan Türkiye’ye geçip 
İzmir’e yerleşmeye mu-
vaffak oldu.  Bin dokuz 
yüz seksen bire kadar  
ailesiyle  telefon veya 
mektupla ir tibattaydı. 
Bin dokuz yüz sek-
sen dört yılı başlarında  
Bulgaristan’da başlayan 
asimilasyon kampanya-
ları  neticesi  ailesiyle 
her türlü irtibat tamamen 
kesilmişti.  1989 yılında 
komunist  sisteminin  
demir kapıları kırılınca 
Türkiye’ye zorunlu  göç 
olayları başladı.  Ailesi 
onun İzmir’de olduğu-
nu bildiklerinden başka  
şehre  göç  etmeyecek-
lerinden emindi. İşte 
onun için Yusuf bir tanı-
dık görüp onlardan ha-
ber alabilme umuduyla 
her hafta  İzmir - Mersin 
pazarına  gidiyordu. 
Bu pazar günü de 

Pazar yerine yaklaşır-
ken yürüdüğü sokağın 
sağı ve solu daha çok 
Bulgaristan’dan yeni  
gelen göçmen satıcılar-
la dopdoluydu. Kimi mo-
torlu testere, kimi  bor 
makinesi,  kimileri önü-
ne herhangi  bir satılık 
eşya koymuşlar,ekmek 
parası çıkarabilmek için 
alıcı bekliyorlardı. Önün-
de bir  paket  yemek  
servis  takımı  bulunan 
genç  bir kız gözü ilişti. 
Bu kızın bakışlarında, 
dış görünüş hatların-
da sanki annesine bir 
benzerlik  hatları gözü-
ne çarpmıştı.  Kızçağız 
rastgele bulduğu bir koli 
kağıdı üstüne oturmuş, 
önünden gelip geçen 
insan seline aldırmadan 
gözlerini bir noktaya dik-
miş, geçmişte yaşadığı 
acı hatıraların birini için-
de tekrar yaşattığı veya 
memleketinden, yakın-
larından ayrılma üzün-
tüsü içinde olduğu ya-
naklarından yuvarlanan 
göz yaşlarından belliydi. 
Yusuf onun yanı başında 
bulunan satıcı kadının 
önünde durdu, bakışla-
rı başka yöndeymiş gibi 
yan gözle kızı bir hayli 
seyretti. Kızın içindeki 
fırtınanın biraz geçme-
sini bekledikten sonra, 
kızın önüne doğru bir 
adım atarak: “Affeder-
seniz  bacım, bu yemek 
servis takımı sizin mi?“ 
deyince kız sol elinin 

tersiyle yanaklarından 
yuvarlanan göz yaşları-
nı  sildi ve: “Evet buyu-
run, zaten bir tek yemek 
takımım var…”
“Kusura bakma  ha-

nım efendi, ben akra-
balarımı arıyorum da, 
Bulgaristan’ın neresin-
densiniz, gerçekten  
sizi  birilerine benzettim 
de…”  Kızçağız  derin, 
derin  içini çekerek,  kö-
yünün özlemini  içinde 
canlandırmış olacak ki, 
kısık  bir  sesle :
“Kırcaali, Koşukavak 

köylerinden …”   
Kız, Koşukavak köyle-

rinden deyince Yusuf’un 
içinde kocaman  bir  
umut  doğdu. Acaba 
hangi köylerdendirler 
diye içinde bir heyecan, 
bir sabırsızlık kükreyi-
verdi. Yerinde duramı-
yordu.  Kızçağızı  soru  
yağmuruna tutmaktan  
kendini  alamıyordu. He-
men soruyu yapıştırdı:
“Rahatsız  etmezsem,  

Koşukavak’ın  hangi  kö-
yündensiniz?”
“Tilfilli köyünden…” 
“Tilfilli’den mi !!!...Ola-

maz, seni  buraya Allah 
mı gönderdi!.. Ben de 
oralıyım. Bizim köyü-
müz küçük bir dağ köyü, 
herkes  birbirini tanır.  
Benim de senin  yaşla-
rında  Zehra  isminde bir 
kız kardeşim vardı, her  
halde onu tanıyorsunuz-
dur. Onların ailesi acaba 
nereye hangi şehre göç  
ettiler ?… Bi bilginiz var 
mı?” 
Zehra bu  yabancıdan  

kendi  ismini duyunca  
gözleri  fal  taşı  gibi  fır-
layıverdi. Yusuf’u  baş-
tan aşağı  öyle bir süz-
dü, süzdü, sonra  şaş-
kın, şaşkın  bakışlarla: 
“Ne dediniz, ne dediniz?  
Zehra mı  dediniz !...”  
dedikten sonra:
“Yusuf  ağabiii!…  İna-

namıyorum…  Şu feleğin  
işine  bak!… Biz  seni  
yerde, gökte ararken, 
baksana  nerede  bul-
duk, be Yusuf ağabici-
ğim… “  Diyerek  çevik  
ve  hızlı hamle  yaparak  
ağabeyi  Yusuf’un  boy-
nuna kulağına sarıldı. 
Yusuf da şok olmuştu, 
ne yapacağını şaşırdı. 
Tesadüfün de bu ka-
darını asla beklemiyor-
du. Dünyalar Yusuf’un 
olmuştu. Hasret  dolu  
sarmaş  dolaşdan  son-
ra  Yusuf, Zehra’nın ye-
mek servis takımını çe-
vik çevik toplayarak, kol 
kola  girdiler, mutluluklar 
içinde bir an önce anne 
babalarına, kardeşleri-
ne kavuşmak üzere hızlı  
adımlarla yürümüyorlar,  
sevinç  ve mutluluktan 
adeta  uçuyorlardı.  
               Hasan Varadlı
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Kırcaali Valisi Çanev ve Türkiye’nin Filibe Ticaret Ataşesi Mehmed Ali 
Erdem, iki ülke arasındaki iş bağlantılarının genişletilmesini ele aldı

Kırcaali Valisi Nikoça 
Çanev, Türkiye Cumhuri-
yetinin Filibe Ticaret Ata-
şesi Mehmet Ali Erdem ile 
bir araya geldi. Görüşme 
T.C. Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani’nin şubat 
ayında Kırcaali ziyareti sı-
rasında Vali ile görüşme-
sinin bir nevi devamı nite-
liğindeydi. Çanev, “Türk 
iş dünyası ile etkileşim 
bizim için büyük önem ta-
şıyor. Bölgedeki en büyük 
yatırımcı olan Teklas Şir-
ketinin Türk şirketi olma-
sı tesadüf değildir” diye 
belirtti. Vali, konuğunu 
şehrin Momçilgrad (Mes-
tanlı) istikametindeki eski 
hava alanının yakınındaki 
sanayi bölgesinin sundu-
ğu avantajlarla tanıştırdı. 
100 dönümlük bir alanı 
kapsayan sanayi bölgesi, 
elektrik, su ve kanalizas-
yon şebeke bağlantısına 
sahiptir. Yakınından doğal 
gaz bağlantı hattı geçe-
cek. İlgili altyapı inşaatı 
için ihale açıldı. Yatırım 

niyeti beyanı olduğunda 
altyapı tesislerinin yapı-
mına başlanacak.

Mehmet Erdem, Türk 
makamlarının iki ülke 
arasındaki ticaret ilişki-
lerini kolaylaştırmak ve 
Kırcaali'ye makine imala-
tı, tekstil endüstrisi, bilgi 
teknolojileri ya da başka 

hangi sektörlere yatırım 
yapmanın uygun olduğu-
nu araştırmak için ortak 
iş forumları düzenlemek 
istediğini açıkladı. Er-
dem, ”Bölgede işsizlik ve 
suç oranının düşük olması 
memnuniyet verici bir du-
rum, bu da hükümetin bir 
başarısı” diye vurguladı.

Vali, hedefin gelirleri ar-
tırmak ve katma değeri 
yüksek bir ekonomi geliş-
tirmek olduğunu ifade etti. 
Görüşmede, 1 milyondan 
fazla arabanın geçiş yap-
tığı Makaza Sınır Kapısın-
da yoğun trafik ve Türkçe 
konuşan nüfus gibi bölge-
nin güney komşumuzda iş 

dünyası açısından avan-
tajları konuşuldu.

Mehmet Erdem, Türk 
şirketlerinin Yunanistan 
ile Makaza Sınır Kapısı-
na giden yolculara hizmet 
edecek büyük bir mağa-
za ve Alışveriş Merkezi 
(AVM) açmak istediğini 
açıkladı. Bunun için şe-
hirde uygun arazilere ba-
kılacağı anlaşıldı. Çanev, 
diplomata devlet mülkiye-
tinde bulunan iki uygun 
araziyi tavsiye etti. Ardi-

no (Eğridere) istikame-
tine ayrılan yolun yanın-
daki köprünün bulunduğu 
bölgede yer alan eski go 
kart pistinin eski Tarım ve 
Orman İşletmeleri Mes-
lek Lisesinin bulunduğu 
araziler söz konusudur. 
Erdem, Türkiye’nin üni-
versitelerinde okuyan ve 
mezun olunca çalışmak 
için buraya dönecek olan 
Kırcaalili gençlere burs 
vermeye hazır olduğunu 
açıkladı.

             Kırcaali Haber

Türkiye’nin Filibe Ticaret Ataşesi Erdem, Kırcaalili iş 
insanlarına Türkiye pazarına girmelerine yardımcı olacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Filibe Ticaret Ataşesi 
Mehmet Ali Erdem, bölge-
deki üreticiler ve tüccarla-
rın güney komşumuz olan 
Türkiye pazarına girmele-
rine yardımcı olacak. Er-
dem, Kırcaali ziyareti kap-
samında Kırcaali Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetimi 
ile görüşme gerçekleş-
tirdi. Erdem, görüşmede 
yaptığı konuşmada, “Be-
nim asıl görevim bölgede-
ki Türk yatırımlarını arttır-
mak, ancak komşular ola-
rak Türkiye pazarına ilk 
giren olmanın avantajına 
sahip olmanız gerektiğine 
inanıyorum” diye kaydetti.

Ticaret Ataşesi, şehirde-
ki en eski işveren örgütü-
nün yönetimi ile 1 saat sü-
ren bir görüşme gerçek-
leştirdi. Erdem, Kırcaali 
iş dünyası ile Türkiye’deki 

ticaret ve sanayi odaları 
arasında ortak projeler 
yürütülmesi konusunda 
elinden gelen yardımı ya-
pacağını söyledi. Öncelikli 
çalışma alanlarının belir-

lenmesi bekleniyor.
Erdem, ülkesinde ya-

pılan ticaret fuarlarını 
Kırcaali ve ilde popüla-
rize edeceğini ifade etti. 
Türkiye’nin, işletmelerini 
tanıtabilmeleri ve iki ülke 
arasında bir köprü olabil-
meleri için yerel girişimci-
lerin konaklama masrafla-
rını üstleneceği anlaşıldı.

Toplantıda Kırcaali'de 
gerçekleştirilecek somut 
bir yatırım projesi de ele 
alındı.

Türk yatırımcıların Kır-
caali bölgesi ekonomisi-
nin gelişmesine yaptığı 
katkılar yüksek seviyede 
takdir edildi.

               Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye yönetimi, köy 
muhtarlarıyla toplantı yaptı
Kırcaali Belediye yö-

netimi, 4 Mart 2020 Salı 
günü Kırcaali Girişimci-
ler İçin Kuluçka Merkezi 
salonunda köy muhtar-
ları ve muhtar vekilleriy-
le aylık toplantısını ger-
çekleştirdi. Toplantıda 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis 
ve Yardımcısı Tuncay 
Şükrü, Belediye Meclis 
Başkanı Hüseyin Ah-
met ve Yardımcısı Latif 
Rasim hazır bulundu.

Belediye Genel Sek-
reteri Sebahattin Rıza, 
toplantının başında,” 
Daha iyi bir çalışma 

organizasyonu oluştur-
mak ve ilçe sakinleri-
ne yardımcı olmak için 
üzerinde durmak istedi-

ğimiz birkaç güncel ve 
önemli konu var” diye 
belirtti ve katılımcıları 
aktif olmaya davet etti.
Milli Gelirler Ajansı 

(NAP) Kırcaali Ofisi 
Müdürü Elvan Gür-
kaş,1 Ocak 2020’de 
yürürlüğe giren tarım 
üreticilerini ilgilendiren 
vergi ve sosyal güven-
lik mevzuatında yapılan 
değişiklikler hakkında 
bilgi verdi.
           Kırcaali Haber

Kırcaali Hastanesine 
ortopedik yatak bağışı

Kırcaalili Mariela İvanova, şehirdeki Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesi’ne toplam tutarı 49 000 leva 
olan 26 adet ortopedik yatak bağışında bulundu. 
İkinci el ortopedik yatakların her biri 1500 leva 
değerinde.

Bu yatakların yenilerinin fiyatı 3000 avronun 
üzerinde. Bağışlanan yataklar, sağlık kurumunun 
ihtiyaç duyulan bölümlerine dağıtıldı.

Mariela İvanova, Kırcaalililerin yararına yaptığı 
hayırseverlik girişimleriyle biliniyor. Bundan önce 
Mariela, Noel Yortusu vesilesiyle Kırcaali il merke-
zindeki ev tipi yerleştirme merkezlerindeki engelli 
çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için para 
gönderdi. Yardımlar, Kırcaali Engelliler Kulübü’nün 
banka hesabına yatırıldı. Bağış parasıyla şehirde 

bulunan ev tipi yerleştirme merkezleri için ev alet-
leri satın alındı.

Mariela İvanova, “Bağışlar, Frankfurt am Main'de 
yaşayan gurbetçilerimiz tarafından toplanıyor. Bu, 
şehirde işlettiğimiz tavernada hayır amaçlı dü-
zenlediğimiz etkinlikler sırasında oluyor. Kırcaalili 
hemşehrilerimiz, her bir girişimimizi destekliyor” 
diye anlattı.

Hemşehrimizin yardım toplama faaliyetleri 
Almanya'ya yerleşir yerleşmez başlamıştır. Mari-
ela, Frankfurt am Main'e böbrek nakli ihtiyacı olan 
yeğeni Anabel Belçeva’ya yardım etmek için ora-
da bulunuyor. Başarılı geçen organ nakli ameliyatı, 
Mariela’nın gerçekleştirdiği bir bağış kampanyası 
sayesinde yapıldı. Mariela, artan bağış parasıy-
la Sofya'daki Aleksandrovska Hastanesi için 20 
000 avro değerinde bir hemodiyaliz makinesi satın 
aldı.

Böylece Mariela 8 yıldan beri yılda 4’er olmak 
üzere Almanya’da yardım kampanyaları gerçek-
leştirdi. Kırcaali’den başka şehirlerin yararına da 
yardım kampanyaları düzenleyen hayırsever Kır-
caaliliyi Bulgaristan’ın popüler pop-folk sanatçısı 
Orhan Murat da bu konuda destekliyor.

Mariela İvanova, bu yıl Bulgaristan Cumhuriyeti 
Frankfurt Konsolosluğu’nun Bulgaristan’ın 3 Mart 
Milli Bayramı Kutlama Etkinliğinin sponsoru oldu.
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Nilgün İsmail, Yeni HÖH Gençlik 
Kolları Ardino İlçe Başkanı Seçildi

Nigün İsmail, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Gençlik Kolları Ardino 
İlçe Teşkilatı 8.Olağan 
Konferansı’nda ilçe baş-
kanı seçildi.

Forum, geçen hafta pa-
zar günü Ardino Belediye 
Meclis oturum salonun-
da 51 delegenin katılı-
mıyla gerçekleşti. Genç 
HÖH’lüler, 11 kişiden olu-
şan Gençlik Kolları Ardino 
İlçe Yönetim Kurulu seçti.

Konferansa katılan resmi 
konuklar arasında HÖH 
Kırcaali İl Başkanı ve Ar-
dino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali İl 
Başkanı Bayram Bayram, 
Ardino Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
ve Belediye Meclis Üyesi 

Şahin Bayramov yer aldı.
Nilgün İsmail, seçimin 

ardından yaptığı konuş-
mada, “Son derece heye-
canlıyım, ama gurur duyu-
yorum ve ilk bayan HÖH 
Gençlik Kolları Ardino 
İlçe Başkanı olmak benim 
için şereftir. Tüm enerjim 

ve kalbimle çalışacağım. 
Delegelerin güvenoyu için 
teşekkür ederim. Başkan 
olarak bu güveni boşa 
çıkarmayacağım. Bunun 
bana büyük bir sorumlu-
luk yüklediğinin farkında-
yım ve bu yükümlülüğü 
tamamen üstleniyorum” 

diye kaydetti. Nilgün İs-
mail, hep beraber ortak 
çabalarla partinin gençlik 
teşkilatının gelişimine ve 
hedeflerine devam edile-
ceğine inandığını vurgu-
ladı.

Nilgün İsmail, Ardino’da 
dünyaya geldi. Yüksek 
lisans derecesine sahip. 
2016 yılından beri HÖH 

üyesidir.
Konferansta öncek i 

HÖH Gençlik Kolları Ar-
dino İlçe Başkanı Levent 
Cebeci, 2016-2020 döne-
mi çalışmalarına ilişkin fa-
aliyet raporunu tanıttı. Ce-
beci, birlikte yapılan çalış-
malar için ekibe teşekkür 
etti ve şu anda yaş sınırını 
geçtiği için yeni bir dönem 

için aday olmayacağını 
açıkladı. HÖH Gençlik 
Kolları Teşkilat İç Yönet-
meliğine göre, 35 yaş altı 
herkes örgüt üyesi olabilir.

Forum sırasında 8 ka-
rar alındı, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Teşkilatı 
8.Olağan Konferansına 
delegeler seçildi.

              Kırcaali Haber

Başbakan Borisov, Ursula von 
der Leyen ile göç krizini görüştü

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, AB Ko-
misyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen ile telefon 
görüşmesinde Suriye’de-
ki gelişmeler ve düzensiz 
göç krizini ele aldı.
Görüşmede Borisov’un, 

"Böyle bir durumda Tür-
kiye dahil hiçbir ülke tek 

başına bırakılmamalı. Bir 
an önce Türkiye’ye yar-
dım edilmeli." ifadesini 
kullandığı aktarıldı.
Başbakanlık Basın 

Merkezinden yapılan 
yazılı açıklamada, ikili-
nin Yunanistan’a doğru 
göç baskısı konusunda 
endişelerini paylaştıkla-
rı belirtildi. Borisov, von 
der Leyen’e mevcut hal-
de Bulgaristan’a yönelik 
göç baskısı olmadığını, 
Bulgaristan-Türkiye sını-

rındaki durumun “sakin 
olduğunu” söylediği ak-
tarıldı.
Açıklamaya göre Bo-

risov, Ankara’yı ziyaret 
ederek, Suriye’deki geliş-
meleri ve göç meselesini 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görü-
şeceğini anlattı.

Bulgaristan-Türkiye-
Yunanistan-AB forma-
tında bir toplantıya ev sa-
hipliği yapmayı planlayan 
Borisov, “Ortak çabalar 
ve diplomasi yolu ile göç 
sorununun uzun vadeli 
olarak çözüme kavuştu-
rulabileceğini” söyledi.
Ursula von der Le-

yen de AB Komisyo-
nunun Bulgaristan ve 
Yunanistan’a destek 
verdiğini, sınır bölgelerin 
güvenliğinin sağlanma-

sı amacıyla Frontex’ten 
personel takviyesi yapı-
labileceğini kaydetti.
Bu arada Bulgaristan'da 

güvenlik konularından 
sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı ve Savunma 
Bakanı Krasimir Kara-
kaçanov, Bulgaristan’ın 
Türkiye ve Yunanistan 

ile sınırlarını helikopter-
den teftiş ettikten sonra 
paniğe gerek olmadığını 
bildirdi.
Karakaçanov, Bulgaris-

tan-Türkiye sınırına jan-
darma takviyesi yapıldı-
ğını ve durumun kontrol 
altında olduğunu, olası 
bir göçmen akınında ila-
ve bin askeri personel ve 
140 askeri araç gönderi-
leceğini aktardı.
             Kırcaali Haber

Toplu sünnet programına 5 
binden fazla Müslüman katıldı

Blagoevgrad (Yukarıcu-
ma) iline bağlı Gırmen il-
çesinin Ribnovo köyünde 
her yıl geleneksel olarak 

gerçekleştirilen toplu sün-
net programına bölge ve 
ülkenin değişik yerlerin-
den 5 binden fazla Müs-
lüman katıldı. Eski bir ge-
leneğe göre 4 gün süren 
sünnet programı, bu yıl 20 
Şubat’ta başlayarak 23 
Şubat 2019 Pazar günü 
yapılan kutlama ile doruk 
noktasına ulaştı.

Eşsiz kutlama progra-
mının resmi konukları 
arasında Başmüftü Dr. 
Mustafa Hacı, Smolyan 
(Paşmaklı), Pazarcık (Ta-

tar Pazarcık), Plevne ve 
Dobriç (Hacıoğlu Pazar-
cık) bölge müftüleri Nec-
mi Dıbov, Abdullah Salih, 

Murat Boşnak ve Bilal 
Darcan yer aldı.

Geleneksel olarak ha-
yırsever biri tarafından 
Blagoevgrad Bölge Müftü-
lüğünün desteğiyle orga-
nize edilen sünnet progra-
mı kapsamında toplam 46 
çocuk sünnet edildi.

Toplu sünnet programı-
nın açılışında konuşan 
ev sahibi konumundaki 
Blagoevgrad Bölge Müf-
tüsü Aydın Muhammed, 
çocukları, velileri ve tüm 
katılımcıları selamladı.

Başmüftü Dr. Musta-
fa Hacı, yaptığı konuş-
masında demokrat ik 
Bulgaristan'da çocukların 
İslami kimliklerini nasıl ko-
ruyacakları ve Müslüman 
olarak nasıl yaşayacakla-
rı konusunda tavsiyelerde 
bulundu.

Blagoevgrad Bölge Müf-
tüsü Aydın Muhammed, 
Grandmufti.bg haber si-
tesine verdiği röportajda, 
“Sadece bizim Blagoevg-
rad bölgesinde yapılan 
sünnet programı 4 gün 
sürüyor ve bu şekilde ger-
çekleştiriliyor” diye ifade 
etti. Yerli Müslümanların 
bu 4 günlük program kap-
samında gerçekleştirdik-
leri geleneksel etkinlikleri 
kronolojik olarak aktardı. 
Blagoevgrad Müftüsü, 
ayrıca her yıl geleneksel 
olarak yapılan toplu sün-
net programının, sünnet 
adayı çocukların sayı-
sına göre ilkbaharda ve 
sonbaharda olmak üzere 
bir veya iki kere organize 
edip edilmemesine karar 
verildiğini belirtti.

               Kırcaali Haber

AB liderleri Türkiye-Bulgaristan 
sınırını havadan inceledi

Yunanistan ziyaretinin 
ardından Bulgaristan'a 
geçen AB Konseyi Baş-
kanı Charles Michel ve 
Avrupa Komisyonu Baş-
kanı Ursula Von der Le-
yen, Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov ile 
birlikte helikopterle Türki-
ye sınırında incelemeler-
de bulundu.

Türkiye-Yunanistan sını-
rında yaşanan sığınmacı 
durumunu görüşmek üze-
re Yunanistan sınırına 
gelen Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı Charles 
Michel ve Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Ursula 

Von der Leyen, temasla-
rının ardından karayolu 
ile Bulgaristan’a geçti. İki 
lider, Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov ile bir-
likte helikopterle Türkiye 
sınırında gözlem uçuşu 
gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında ülkesinin 
AB’nin dış sınırının ko-
runmasına yönelik aldığı 
tedbirler hakkında bilgi 
veren Başbakan Borisov 
elde edilen olumlu neti-
celerin, alınan önlemlerin 
yanı sıra komşu ülkelerle 
iyi ilişkilere de bağlı oldu-
ğuna vurgu yaptı. Barış 
ve iyi komşuluktan yana 

olduğunu ifade eden Bo-
risov, bölgedeki ihtilafların 
daha az yatırım, gelişme-
mişlik ve sıkıntılı vatan-
daşlar anlamına geldiğini 
belirtti.

Türkiye sınırındaki göz-
lem uçuşunun ardından  
başkent Sofya’ya gelen 
Borisov ve AB liderleri, 
burada gerçekleştirdikle-
ri toplantıda Suriye’deki 
son durum ışığında AB’ye 
yönelen mülteci akını ko-
nusunu ele aldı. Borisov, 
iki lidere Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
yaptığı görüşmenin içeriği 
hakkında bilgi verdi.
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Okula gitmeyen çocuk sayısı Kırcaali, 
Momçilgrad ve Kirkovo ilçelerinde en yüksek

Eğitim sisteminin zo-
runlu öğrenim çağında 
olan çocukları kapsama-
sı, dahil etmesi ve dışına 
çıkmalarının önlenmesi-
ne yönelik kurumlar ara-
sı mekanizmanın uygu-
lanmasını kontrol eden 
Kırcaali İl Koordinasyon 
Kurulu’nun oturumun-
da okula gitmeyen ço-
cuk sayısının, Kırcaali, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
ve Kirkovo (Kızılağaç) 
ilçelerinde en yüksek 
olduğu açıklandı.
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev,”Kırcaali ilçesin-
de okul terki vaka sayı-
sı 653'tür, bu da ciddi 
bir açık olduğunu ve 
yerel yetkililer tarafın-
dan sorunun göz ardı 
edildiğini gösterir” diye 
vurguladı. Bölge Eğitim 
Müdürü Grozdan Kolev, 
“Risk altındaki öğrenci-
lere yönelik daha iyi bir 
çalışma organizasyonu 
oluşturulması gerekir” 
dedi. Momçilgrad ve 
Kirkovo ilçelerinde teftiş 

ve denetim sonucu dü-
zenlenen teftiş raporları-
nın sonuçları da endişe 
verici.
Mekanizmanın uygu-

lanmasında en yüksek 
verimlilik, göç süreçleri-
nin daha zayıf olduğu ve 
sosyal açıdan savunma-
sız grupların payının az 
olduğu Cebel (Şeyhcu-

ma) ve Çernooçene ilçe-
lerinde olduğu bildirildi.
Denetim, 5,6 ve 7 

yaşlarındaki çocukları 
kapsıyor, çünkü eğitim 
sisteminin kapsadığı bu 
yaştaki çocukların oranı 
geçen eğitim öğretim yı-
lına kıyasla daha düşük-
tür. Okul öncesi hazırlık 
grubuna veya birinci 

sınıfa gitmesi gereken, 
ancak anaokuluna veya 
okula kayıtlı olmayan 
çocuklara yönelik yerel 
düzeyde ekiplerin faali-
yetlerini etkinleştirmesi, 
yurt dışında olan ço-
cuklara ilişkin verilerin 
güncellenmesi, okulu 
yeni terk eden 5-7.sı-
nıf öğrencilerin tekrar 

okula döndürülmesi ve 
belediye başkanlarının, 
belediye anaokullarının 
yöneticileri üzerindeki 
kontrolünü güçlendirme-
si önerildi.
Kırcaali İl Koordinas-

yon Kurulu’nda devlet 
kurumlarının temsilcileri 
ve yedi belediye baş-
kanları yer alır. Kırcaali 
Valiliği’nde yapılan top-
lantıya yerel yönetimle-
rin hiçbir temsilcisi katıl-

madı.
Bundan önce, Kırcaali 

ilinde belediye başkan-
ları, belediye meclisleri-
nin yerel vergi ve harç-
ları artırma kararlarına 
karşı yaptığı eylemler 
nedeniyle Kırcaali İli 
Valisi Nikola Çanev'in 
düzenlediği toplantıları 
boykot edeceğini duyur-
muşlardı.
           Kırcaali Haber

2019’da Bulgaristan’ı yaklaşık 9,3 
milyon yabancı turist ziyaret etti

Tur izm Bakanlığın -
dan yapılan açıklamada 
2019'da Bulgaristan'ı 9,3 
milyondan fazla yaban-
cı turistin ziyaret ettiği 
bildirildi. Ulusal İstatistik 
Enstitüsü’nün 2019 yı-
lında turist ziyaretlerine 
ilişkin verilerine göre, tu-
rist sayısında artış 2018 
yılında turist sayısında 
rekor seviyeye kıyasla 
yüzde 0,4 oranındadır.
Geçen yıl Romanya’dan 

gelen turist sayısı en 
yüksek olmaya devam 
ediyor. Kuzey komşu-
muzdan gelen turistler 
1,287 milyondan fazla 
olup, onu 2019 yılında 
1, 168 milyondan fazla 
olup, bir önceki yıla göre 
yüzde 4, 7 artış göste-
ren Yunanistan'dan tu-
ristleri izledi. Almanya, 
761 bini biraz aşan turist 
ziyaretiyle üçüncü sıra-
da. Türkiye'den yapılan 
seyahatler % 3,8 artışla 
649 bine yaklaştı. Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti, 
554,2 bin turist ziyareti ile 
beşinci sırada yer alıyor.
NSİ verilerine göre, 

Ukrayna'dan yapılan se-
yahatler geçen yıl yüz-
de 24 artarak 471,1 bine 

ulaştı. İngiltere’den yapı-
lan seyahatlerde de yüz-
de 20,7 oranında önemli 
bir artış olduğu bildirildi. 
Onlar 2019’da 470 binden 
fazladır. Rusya’dan yapı-
lan seyahatler, 450 binin 
üzerinde ve Polonya'dan 
yapılan seyahatler yakla-
şık 421 bindir. Geçen yıl 
Sırbistan’dan gelen turist 
sayısı 414 bin idi.
Sadece Aralık 2019'da 

yabancı turist sayısı 479 
276 idi. Geçen yılın son 

ayında Bulgaristan'a ya-
pılan seyahatler, 2018 
yılının aynı ayına göre 
yüzde 9,2 arttı.
Turizm Bakanı Nikolina 

Angelkova,”2019'un tu-
rizmde olumlu sonuçlar-
la biten ve sektörün sür-
dürülebilirliğini gösteren 
sıradaki yıl olmasından 
dolayı çok memnunum” 
diye ifade etti. Bakan'ın 
ifadesine göre, yılın ba-
şında yapılan birçok kas-
vetli tahminlere, bölgede 

turistler konusunda bü-
yük rekabetin varlığına, 
dünyada en eski tur ope-
ratörünün iflasının neden 
olduğu 2019'un ikinci 
yarısında uluslararası öl-
çekte yaşanan zorluklara 
rağmen, Bulgaristan sıkı 
çalışma ve hizmet kalite-
si ile milyonlarca yaban-
cı ve yerli turist için arzu 
edilen bir turizm merke-
zi olmayı sürdürdüğünü 
gösterdi.
             Kırcaali Haber

Kırcaali ’de Demans Hastası 
Gündüz Bakım Merkezi kurulacak

Kırcaali Belediyesinde düzenlenen basın top-
lantısında Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje 
kapsamında şehrin Veselçani semtinde bulunan 
eski bir okul binasının tamamen yenileneceği ve 
çeşitli demans formları olan kişiler ve onların ai-
leleri için Gündüz Bakım Merkezi’ne dönüştürüle-
ceği bildirildi. Kırcaali ilçesinden engelli ve yaşlı 
olan 70 kişiden oluşan projenin hedef grubunu 
kapsayacak şekilde okul binasına ek bir bina daha 

inşa edilecek.
“Onurlu Bir Yaşam İçin El Ele” projesinin genel 

hedefi, engelliler ve yaşlılar için kaliteli uzun süreli 
bakım sağlayan yeni sosyal hizmetlerin sağlan-
ması için koşullar yaratmaktır.

Projenin hedef grubu, Kırcaali ilçesinden engelli 
ve yaşlı olan 70 kişidir. Onların 40’ı çeşitli demans 
formları olan kişiler ve onların aileleri için Gündüz 
Bakım Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanan ve 
30’u da Ruh Sağlığı Merkezi ve Çeşitli Demans 
Formları Olan İnsanlar İçin Bakım Merkezi’nin hiz-
metlerinden yararlanacak olan kişilerdir.

Dolaylı faydalanıcılar, yeni sosyal hizmetlerden 
yararlanan kullanıcıların aile fertleri olan 240'tan 
fazla kişinin yanı sıra yeni hizmet kurumlarının 
yaklaşık 40 kişilik personelidir.

Projenin ana faaliyetleri, yeni iki sosyal hizme-
tinin oluşturulacağı binanın yeniden inşası ve 
gündüz merkezini barındıracak binanın inşaatına 
ilişkin inşaat ve montaj işlerine yöneliktir. Proje 
ayrıca yeni ekipmanların tedarik edilmesini de 
öngörmektedir.

Projenin süresi 24 ay, toplam maliyet tutarı 1 678 
141,25 leva. Onlardan Avrupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu aracılığıyla AB’den sağlanan eş finansmanın 
tutarı 1 426 420, 06 leva, ulusal bütçeden sağla-
nan eş finansmanın tutarı ise 251 721,19 levadır.

Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Katya 
Mitovska,”Şimdiye kadar Ruh Sağlığı Merkezi ve 
Çeşitli Demans Formları Olan İnsanlar İçin Bakım 
Merkezi gibi yerleştirme hizmeti sunan projeler 
gerçekleştirmedik” dedi.
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Meclis, Bulgaristan’ın avroyu şimdiki sabit 
döviz kurunda kabul etmesi kararı aldı

Bulgaristan’ın Avro’yu 
para birimi olarak ka-
bul etmesinin şimdiki bir 
avronun 1.95583 leva 
değerinden sabit işlem 
görmesi durumunda ol-
masını garanti altına alan 
karar taslağı, 2 ret ve 66 
çekimser oya karşı 140 
oyla kabul edildi. Karar, 
Bulgaristan Sosyalist Par-
tisi (BSP) İttifakı ve Ataka 
partisi hariç Meclisteki 
tüm parti grupları tarafın-
dan desteklendi.

K a r a r  t a s l a ğ ı n d a 
Bulgaristan’ın avronun şu 
anki döviz kuru fiyatından 
farklı bir fiyattan işlem 
görmesi durumunda Avro 
Bölgesi’ne girmeyeceği 
de belirtiliyor.

Tar tışmalar sırasın -
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Meclis 
Grubu Başkan Yardımcı-
sı Yordan Tsonev, kararı 
savunarak değişikliklerin 
olacağına dair endişelere 
cevap verildiğini söyledi.

Tsonev, Avro Bölgesi’ne 
girme sorununun sadece 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin yetkileri 
kapsamında çözülemeye-
ceğini ve uzun zamandan 
beri bu konuda siyasi gö-
rüş birliği olduğunu belirt-
ti.

Tsonev, ”Bulgar levası-
nın değerinin istikrarını 
sorgulamak için koşullar 
yaratıldı. ERM 2 mekaniz-

masına girme yolundaki 
müzakereler ve görüşme-
lerin tüm siyasi güçlerle 
tartışılmalıydı. Böylece 
hepimiz birlikte karar ve-
rebilirdik. Güveni baltala-
mayan, şüphe uyandırma-
yan ve insanları levanın 
döviz kuru konusunda te-
reddüte düşürmeyen bir 
kararla Bulgar halkının 
önünde durabilirdik. Bu 
güvenin kazanılması çok 
zor oldu” diye eleştiride 
bulundu.

Tsonev, aynı zamanda 
Bulgaristan Merkez Ban-
kası Kanunu’nda değişik-
lik yapılarak, ülkemizin 
Avro Bölgesi’ne girmesi 
yolunun açılacağı ve ka-
rarın bunun sadece mev-

cut BGN / EUR döviz ku-
runda değişiklik olmaması 
halinde gerçekleşeceğine 
dair yeterli güvence vere-
ceği yönündeki görüşü 
kabul etti.

Tsonev, ”Söz konusu 
kararın bu sorunu çözdü-
ğüne inanıyoruz, çünkü 
değişiklik mevzuattaki 
çelişkileri ortadan kaldı-
rıyor. Ancak bu kararla 
müzakerecilere mevcut 
BGN / EUR döviz kurun-
dan sapmama yetkisi ve-
riyoruz” diye izah etti.

BSP İttifakı, istişarele-
rin yapıldığı şeklini be-
ğenmediğini ve bu yüz-
den çekimser kalacağını 
açıkladı. Sosyalistlerin 
ifadelerine göre, ayak 

üstü öneriler yapılıyor ve 
Meclis’teki parti grupla-
rına acil olarak kabul et-
tiriliyor. Milletvekili Kris-
tiyan Vigenin,”Böylece 
Bu lga r i s t an ’ın  Av ro 
Bölgesi’ne katılması fik-
rini zedeliyorsunuz” diye 
milletvekillerine seslendi.

Sol görüşlü partiler, par-
ça parça çözüm yerine 
kanunun mevcut BGN / 
EUR döviz kurunun sabit 
olacağını garanti eden bir 
seçeneği kabul edecekle-
rini belirtti.

Ataka partisi de karara 
karşı çıktı. Milletvekili Pa-
vel Şopov hatta bu konu-
da referandum yapılması-
nı istedi.

GERB Milletvekili Alek-

sandır İvanov, “BSP İtti-
fakı, iktidarda olmadığı 
halde Bulgaristan vatan-
daşlarında finansal istik-
rar konusunda şüphe ya-
ratıyor” dedi.

Birleşik Vatandaşlar İtti-
fakı Milletvekili Aleksandır 

Sabanov, Meclisin Avro 
Bölgesi hakkındaki ka-
rarının milletvekillerinin 
yalnızca 2 / 3’ünün oyla-
rıyla değiştirilebilinmesini 
önerdi, ancak önerisi des-
teklenmedi.
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Düşük ücretli işçiler arayan yatırımcılar, Haskovo, 
Kırcaali ve Vratsa bölgelerine yatırım yapıyor

Piyasa Ekonomisi Ens-
titüsü (İPİ), art arda seki-
zinci kez gerçekleştirdiği 
"Bölgesel Profiller" başlık-
lı araştırmanın sonuçlarını 
tanıttı. Sonuçların bir kıs-
mına göre, Bulgaristan şu 
anda düşük ücretli işçiler 
tarafından üretilen düşük 
katma değerli ürünle-
re sahip bir endüstriden 
daha yüksek nitelikler ve 
buna bağlı olarak daha 
iyi ücretli çalışanlar ge-
rektiren daha karmaşık 
süreçlere geçiyor. Ancak 
bu geçişte bölgeler ara-
sındaki farklar sadece 
korunmakla kalmıyor, aynı 
zamanda genişliyor. Bu 
geçişin en uygun örneği, 
farklı alanlardaki ortalama 
ücretlerin seviyesinde eş-
zamanlı olarak gözlemle-
nen farklardır.

Örneğin, Sofya'da her 10 
üniversite mezunu elema-
na sadece bir ilköğretim 
mezunu eleman düşmek-
tedir. Montana'da (Kutlu-

viçe) bunun tam tersi ge-
çerlidir - her 10 ilköğretim 
mezunu elemana sadece 
bir üniversite mezunu ele-

man düşmektedir.
Aynı sınıflamaya işsizlik 

ve istihdam rakamları kar-
şılaştırıldığında da görül-
mektedir. Bir uçta işsizli-
ğin % 2,1 (Sofya ilinde ise 
hatta % 0,7) ve istihdamın 
% 76 olduğu Sofya kenti 
bulunurken, diğer uçta iş-
sizliğin ülkede en yüksek 
oranda olanlar arasında 

yer alan % 15.3 ve istih-
damın en düşük oranda – 
ancak % 52 olduğu yine 
Montana bulunuyor.

Basın toplantısında ko-
nuşan Piyasa Ekonomi-
si Enstitüsü’nde demli 
araştırmacı olarak görevli 
Petır Ganev, “Ekonomide 
lider merkezler ekono-
milerini dönüştürürken 
artan işgücü maliyetle-
ri, düşük ücretli serbest 
emek gücü gerektiren 
üretimlerin daha yoksul 

bölgelere yönlendirilme-
sine başlamayı sağlıyor. 
Bu tür bölgeler, örneğin 
Haskovo (Hasköy) ve 
Kırcaali olabilir. Pleven 
ve Vratsa'da da benzer 
süreçler gözleniyor” diye 
kaydetti. Ganev, özellikle 
otomotiv kablo üretimine 
yönelik olmak üzere ya-
bancı üreticiler tarafından 
yapılan bir dizi yatırımları 
örnek verdi.

Bu yatırımların belirtilen 
bölgelere yapılması te-
sadüf değildir. Otomotiv 
endüstrisinde yaşanan 
patlama prensip olarak 
önemli bir gösterge nite-
liğindedir. Çünkü üretimi 
daha yüksek yeterlilik ge-
rektiren pahalı ve karma-
şık otomobil parçalarının 
üretimi, bu tür üreticilerin 
geliştirme merkezlerinin 
bulunduğu başkent ve 
Filibe'ye yönlendirilmek-
tedir.
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Görme engelli genç, Yıllık 
Kur’an Kursunun gururu oldu

Razgrad (Hazargrat) iline bağlı Loznitsa (Kubadın) 
ilçesinin Trapişte (Çukurova) Köyü Cami Yıllık Kur’an 
Kursu öğrencileri, Elif-Ba eğitimini başarıyla tamamla-
dı. Bu dönemde öğreticiliğini İbrahim Topuz’un yaptığı 
Kur’an Kursu dersleri cumartesi ve pazar günleri saat 
10.00’dan itibaren öğle namazına kadar devam etti ve 
katılan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den kısa namaz sü-
relerini, dua ezberledi ve erkek çocuklar ezan okuma-
yı öğrendi. Bundan sonra öğrenciler, Kur'an-ı Kerim’i 
hatim etme amacıyla Bulgarca ve Türkçe mealleri ile 
birlikte Kur'an-ı Kerim’i okumaya başlayacaklar. Kurs 
müfredatı İlmihal derslerini de içeriyor.

An itibariyle Trapişte Köyü Cami Yıllık Kur’an 
Kursu’nda 10-16 yaş arasında yaklaşık 15 çocuk, 10 

bayan eğitim görmekte. Öğrenciler arasında 32 yaşın-
daki doğuştan görme engelli Mehmet Mehmedov da 
bulunuyor. Genç yaşta elde ettiği tüm başarıları nede-
niyle Kur'an Kursu’nun gururu olan Mehmet Mehme-
dov, 1995-2007 döneminde Varna’daki Prof. Dr. İvan 
Şişmanov Görme Engelliler Okulu’nda müzik eğitimi-
ni tamamladı. 2009-2012 döneminde müzik eğitimine 
Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi 
Müzik Bölümü’nde piyano eğitimi ile devam etti.

Şimdi Mehmet Mehmedov, Trapişte Köyü Cami Yıllık 
Kur’an Kursu’nun çalışkan ve azimli öğrencilerinden 
biri oldu. Razgrad Bölge Müftüsü Mehmed Ala, gru-
bun eğitiminin ilk ve önemli aşamasını tamamlaması 
vesilesiyle Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Müftü, ziyareti 
sırasında bizzat kendisi Mehmet Mehmedov’a özel 

hediye olan görme engelliler için Braille Alfabesi ile 
yazılmış Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Razgrad Bölge Müftülüğü yöneticileri hediye ile ilgili, 
“Hediyeye çok sevindi ve o an tüm kursiyerleri duygu-
landırdı” dedi.

32 yaşındaki Mehmet Mehmedov, yaşamın zorlukla-
rına teslim olmayan mücadeleci ve güçlü insan ruhu-
nu temsil ediyor. Fiziksel körlük insan ruhuna, zihnine 
ve aklına zarar veremez, bilgi arayışını ve dünyaya 
açılmasını engelleyemez, çünkü gerçek körlük ruhu 
çökertiyor.
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Filibe’deki Cuma Camii’nde Filibeli Ahmet Hilmi Kütüphanesi Açıldı
Filibe kentindeki Cuma Camii 

olarak da bilinen tarihi Murat 
Hüdavendigar Camii, modern 
tarihinde ilk kez bir kütüphaneye 
sahip oldu. Bu kütüphane ünlü 
Osmanlı mutasavvıfı ve düşünü-
rü Filibeli Ahmet Hilmi’nin adını 
taşıyor. Cami kütüphanesi, 27 
Şubat 2020 Perşembe günü 
düzenlenen resmi törenle hiz-
mete açıldı.

Açılış törenine yurt içi ve 
Türkiye’den gelen yüzlerce ko-
nuk katıldı. Onların arasında 
Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftüsü Dr. Mustafa Hacı ve 
Yüksek İslam Şura Başkanı Ve-
dat Ahmet, Başmüftü Yardımcısı 
Birali Birali, Başmüftülük Genel 
Sekreteri Celal Faik ve Yayınlar 
Dairesi Başkanı Cemal Hatip’in 
de yer aldığı beraberindeki he-
yet yer aldı.

Açılışa ayrıca Filibe Büyükşe-
hir Belediyesi temsilcileri, Türki-
ye Cumhuriyeti Sofya Büyükel-
çisi Aylin Sekizkök, T.C. Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 
Türk-Bulgar dernekleri ve etno-
kültürel örgütlerin temsilcileri de 
katıldı.

Filibe Bölge Müftüsü Taner 
Veli ile yeni gerçekleştirilen bu 
harika inisiyatif ile ilgili kısa bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

-Sayın Veli, Filibe Bölge 

Müftülüğünün gerçekleş-
tirdiği harika inisiyatif için 
tebrikler. Cuma Camii’nde 
Filibeli Ahmet Hilmi Kütüp-
hanesi açılması fikrinin nasıl 
doğduğunu anlatır mısınız?

- Bu, Filibe Bölge Müftülüğü’ne 
ait bir fikirdir ve iki yıl önce doğ-
du. O zamandan beri Başmüf-
tülük bizi bu adımı atmaya teş-
vik etti, çünkü Filibe bir turizm 
merkezidir ve yabancı turistler 

tarafından aktif olarak ziyaret 
edilmektedir, 2019'da ise kent 
Avrupa Kültür Başkenti ilan 
edilmişti. Bu konuda T. C. Fili-
be Başkonsolosluğu tarafından 
aktif destek gördük. Kütüphane 
için uygun bir odamız vardı ve 
birkaç günden beri kütüphane 
kurma fikri gerçek oldu.

-Yeni açılan Filibeli Ahmet 
Hilmi Kütüphanesi tam olarak 
nerede bulunuyor?

-Kütüphane, Filibe’de Cuma 
Camii’nin ana girişinde bu 
amaçla özel olarak oluşturul-
muş bir alanda yer alıyor.

- Şu anda kütüphanede ne 
tür kitaplar var?

-Kütüphane şu anda Türk ve 
Bulgar edebiyatı, şiir, çocuk ki-
tapları, ansiklopediler, sözlükler, 

tarih kitapları, Başmüftülüğün 
yayını olan kitaplar dahil olmak 
üzere çok çeşitli kitaplar sun-
maktadır. Kitapların büyük bir 
bölümü, Türkiye Filibe Başkon-
solosluğu, başka örgütler, dini 
cemaatler ve Filibe sakinleri 
tarafından bağışlandı.

- Yeni açılan kütüphanenin 
sahip olduğu kitap fonundan 
yararlanmak isteyen okuyu-
culara yönelik şartlar neler-
dir?

- Kütüphane herkese açık – 
gerek Müslümanlar gerekse 
gayrimüslimler hoş gelmişlerdir. 
Kütüphane üye kayıt defterine 
kayıt edilerek insanlar istedik-
leri bir kitabı evde okumak için 
ödünç alıp daha sonra iade 
edebilirler. Kütüphane ayrıca, 
örneğin namazdan 5-10 daki-
ka önce arzu edenlerin yerinde 
birkaç sayfa okuyabilmeleri için 
oluşturulmuş bir okuma alanına 
sahiptir. Yeni kütüphane 10:00 - 
16:00 saatleri arasında ziyarete 
açık olacaktır.

Başmüftülük adına harika inisi-
yatifin başarılı olmasını temenni 
ederiz, inşallah okur sayısının 
giderek daha da artmasına kat-
kıda bulunur.
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Başkan Hasan Azis, Türkiye’nin Filibe Ticaret 
Ataşesi Mehmet Ali Erdem İle Bir Araya Geldi

Kırcaali Belediye Başka-
nı Müh. Hasan Azis, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Filibe Ticaret 
Ataşesi Mehmet Ali Erdem ile 
bir araya geldi. Başkan Azis, 
konuğuna Kırcaali Sanayi Böl-
gesi ve ilçeye yatırım yapma 
olanakları hakkında bilgi verdi. 

İkili, Kırcaali ve Türkiye'den gi-
rişimcilerin katılacağı ortak iş 
forumları düzenleme fikrini, Kır-
caali Belediyesi'nin Türkiye’den 
kardeş şehirlerden işverenlerle 
toplantılarda Kırcaali'nin eko-
nomik profilini tanıtma niyetini, 
şehre yatırım koşullarını ve fır-

satlarını ele aldı.
Görüşmede T.C. Filibe Baş-

konsolosu Hüseyin Ergani’nin 
şubat ayında Kırcaali ziyare-
ti sırasında açıkladığı büyük 
bir Türk hipermarket zincirinin 
Kırcaali'de mağaza açma niyeti 
konusuna da değinildi.


