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Mestanlı Şehir Parkı’nda Nuri Adalı Anıtı Açıldı

Mestanlı (Momçilgrad) Şe-
hir Parkı’nda adını taşıdığı 
Bulgaristan’da komünizm reji-
minin en önemli muhaliflerin-
den biri olan Nuri Turgut Adalı 
Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. 
Bulgaristan’ın Nelson Mandela-
sı olarak da bilinen insan hakları 
savaşçısının büstünün açılış tö-
reni, doğumunun 100. yıl dönü-
mü olan 11 Eylül günü yapıldı.

Nuri Adalı, Bulgaristan’da ko-
münist rejim döneminde ceza-
evlerinde ve temerküz kampla-

rında toplam 23 yılını geçirdi. 
1989 yılında Bulgaristan'dan 
zorla Türkiye'ye göç ettirilenler 
arasında bulunuyor. Uzun yıllar 
Bursa BAL- GÖÇ Derneği'nin 
genel sekreterliğini yaptı. 2000 
yılında Mestanlı Belediyesi tara-
fından Mestanlı Fahri Vatandaşı 
unvanı ile onurlandırıldı. 2004 
yılında hayata gözlerini yumdu.

Anıt açılış törenine Nur i 
Adalı’nın oğlu Fikri Adalı, Mom-
çilgrad (Mestanlı) Belediye 
Başkanı İlknur Kazim, Filibe 

Başkonsolosluğu Muavin Kon-
solos Halit İslam Tarı, Bulgaris-
tan Başmüftülüğü Yüksek İslam 
Şurası Başkanı Vedat Ahmet, 
Bölge Müftüsü Basri Eminefen-
di, Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, Momçilgrad 
Belediye Meclis Başkanı Ersin 
Ömer, Belediye Meclis üyeleri, 
siyasi mağdurlar, siyasi tutuklu-
lar ve Momçilgrad'ın birçok sa-
kini ve misafiri katıldılar.

İlknur Kazim, yaptığı konuşma-
sında, “Nuri Adalı, hak ve özgür-

lükler, dili ve kimliği, Bulgaristan 
Cumhuriyeti'nin eşit haklara sa-
hip bir vatandaşı olması uğruna 
mücadele verdi. Totaliter rejimin 
kurbanları olan tüm kahraman-
larımızın anısına saygı göstere-
lim. Onlar, hepimiz vatanımıza 
layık vatandaşlar olabilmemiz 
için verdikleri mücadelede ha-
yatını kaybettiler” diye kaydetti.

Selamlama konuşması yapan 
Dr. Müh. Hasan Azis, “Nuri Ada-
lı sadece yerel veya ulusal öne-
me sahip bir kahraman olmakla 
kalmıyor. Nuri Adalı geçmişte 

yaşamamış, bugünde bile ya-
şamamış bir mücahittir. O, hep 
gelecekte yaşamıştır” dedi.

Raven (Cumayanı), Nanovitsa 
(Alibeykonağı), Zvezdel (Gökvi-
ran) ve Gruevo (Hayranlar) köy-
lerindeki ilköğretim okullarında 
eğitim gören çocuklar, aynı za-
manda şair olan Nuri Adalı'nın 
seçilen şiirlerini seslendirdiler.

Açılış töreninin sonunda Yük-
sek İslam Şura Başkanı Vedat 
Ahmet, bolluk ve bereket için 
dua yaptı.

                       Kırcaali Haber

Kırcaali’de 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Aşure Günü Etkinliği, Kırcaali paza-

rında Hıristiyanları ve Müslümanları bir araya getirdi. 3000 kişiye 
aşure dağıtıldı. Aşure Günü Etkinliği, Kırcaali Belediyesi ve Bursa 
Osmangazi Belediyesi tarafından organize edildi. Toplanan kala-
balığa aşure dağıtımında bizzat Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Aziz, Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali Hıristiyan 
Cemaati Başkanı Peder Petır Garena ve Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar’ın bir temsilcisi yer aldı.

Programın sunuculuğunu yapan eski okul müdürü Bayram Hüse-
yin, Kırcaali'de 
Müslümanları 
ve Hıristiyanları 
bir araya getiren 
aşure geleneği-
nin önemini vur-
guladı.

Aşure dağıtı-
mı törenine ka-
tılan konuklar 
arasında Filibe 
Başkonsoloslu-
ğu Muavin Kon-
solos Halit İslam 

Tarı, milletvekili adayları ve siyasetçiler de yer aldılar.
Belediye Başkanı, yaptığı konuşmada Aşure Günü Etkinliğine 

katılma davetine icabet eden herkese teşekkür etti. Bunun Kır-
caali'deki birlikteliğin bir parçası olduğuna dikkat çeken Dr. Müh. 
Azis, “Bir lokmayı paylaşma geleneği önemlidir. Kırcaali'nin en 
güçlü mesajı budur” diye vurguladı. Belediye Başkanı, şehirdeki 
herkesin hoşgörü adına ortak evimizi korumak için çaba göster-
diğine dikkat çekti.

Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Halit İslam Tarı, yaptığı 
selamlama konuşmasında sağlık ve bereket dileklerinde bulundu. 
Organizatörlere teşekkür eden Muavin Konsolos, ülkemizde dü-
zenlenen bir dizi Aşure Günü etkinliğin sonuncusunun Kırcaali'de 
gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Törende dua yapan Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, aşure ge-
leneğini ve Peygamber Hz. Nuh’un gemisi tufandan kurtulduktan 
sonra gemide kalan 10 tür yiyecekten yapılan ilk aşure yiyeceği 
ile tufandan kurtulanları doyurduğunu anımsattı.

Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğumuzu söyleyen Peder 
Petır Garena, bu nedenle, Hz. Nuh'un takipçilerinin olmasına ihti-
yaç duyulduğunu belirtti. Papazın ifadesine göre, imanın olmadığı 
yere ateş ve kükürt yağacak.
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Şiroko Pole’den Ömer ve Merdiye Hasan 
çifti, 70. evlilik yıl dönümünü kutladılar
Kırcaali 'nin Şiroko 

Pole (Sürmenler) kö-
yünden Ömer ve Mer-
diye Hasan çifti, aile ha-
yatlarının 70. yılını kut-
ladılar. Ömer Dede ve 
Merdiye Nine, evlilik yıl 
dönümlerini kutlamak 
için hafta sonu Studen 
Kladenets (Soğukpı-
nar) Barajı kıyısında 
bulunan bir mekanda 
yakından uzaktan gelen 
akrabaları ve dostlarıy-
la bir araya geldiler. Yıl 
dönümü kutlama sofra-
sında yaşlı çift, iki oğlu 
Ridvan ve Hasan, kız-
ları Ferdiye, damatları 
Recep, gelinleri, torun-
ları ve torun çocuklarıy-
la bir araya geldiler.
Ömer Dede ve Merdi-

ye Nine’nin aile hayatı-
nın büyük başlangıcının 
temelleri 1952'de atıldı. 
92 yaşındaki Ömer 

Dede o zaman 22 ya-
şındaydı, askerlikten 
yeni dönmüştü, 88 ya-
şındaki Merdiye Nine 
ise sadece 18 yaşın-
daydı.

Ömer Dede, 1930 yı-
lında Svatbare (Düğün-
cüler) köyünde dünyaya 
geldi. 18 yaşındayken 
Şiroko Pole'deki ilko-
kula öğretmen olarak 

atandı. Merdiye Nine ile  
tanıştı ve 1952 baha-
rında evlendiler. Ömer 
Dede iyi bir öğretmen 
olmasına rağmen öğ-
retmenlik mesleğini 

bırakıp yerel Veteriner 
İşleri Servisi’nde vete-
riner sağlık teknisyeni 
olarak çalışmaya baş-
ladı. Merdiye Nine yıl-
larca tütün tarlalarında 
ömür tüketti.
Kutlamaya katılanlar, 

Ömer Dede ve Merdi-
ye Nine'ye her şeyden 
önce sağlıklı ve mutlu 
olmalarını ve 75. evlilik 
yıl dönümü kutlamasına 
da kendilerini davet et-
meleri için en içten di-
leklerde bulundular. 

Nanovitsa bölgesinde beyaz 
geyik yavrusu görüldü

Momçilgrad’a (Mestanlı) bağlı Nanovitsa  (Alibeyko-
nağı) bölgesinde yaşayanlar bölgenin ormanlık alanla-
rında dolaşan beyaz geyik yavrusu gördüler.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan bölgenin genç iş 
insanlarından Hasan Mimanoğlu gazetemize yaptığı 
açıklamada, Nanovitsa Sidalıköy bölgesinin Büyükdere 
ormanlık alanında annesi ile birlikte dolaşan, dünyada 

ender görülen bir beyaz geyik yavrusu gördünü pay-
laştı.

 Mimanoğlu beyaz geyik yavrusu ile nasıl karşılaştı-
ğını şöyle anlattı:

“Sabahın erken saatlerinde (06:00 civarı) yola çık-
mıştım. Bizim Nanovitsa’nın Sidalıköy bayırının ya-
nından geçerken annesi ile birlikte  dolaşan bir beyaz 
geyik yavrusu gördüm ve bunu  kaydetmek için ara-
bamı durdurdum. Telefonumla görüntüyü çektim. Bir 
süre sonra annesi ile birlikte ormanın içinde kaybolup 
gittiler.”

Bu bölgede ender görülen bir hayvan. En son 2017 
yılında da  yine bu ormanlarda dolaşarak otlayan ye-
tişkin bir beyaz geyik görülmüştü.

Bölge insanları geyik ve karaca gibi hayvan popülas-
yonunun bölgede yaygın olduğunu ancak, kurt ve çakal 
popülasyonun da olumsuz yönde çoğalıyor. Bölgede 
yetiştirilen inek, koyun ve keçi gibi evcil hayvanlara da 
zaman zaman saldırarak zarar verdikleri bilinen ve en 
çok şikayet edilen bir gerçek olarak halen var olduğu 
belirtiliyor.

Bulgaristan’da dört kişiden 
biri tatile gidemiyor

Bulgaristan’da çalışan kesimin %27’si (840 bin 
kişi) bir haftalık tatile gidecek imkan bulamazken, 
Avrupa genelinde bu sayı 38 milyon olarak açık-
landı.

KNSB tarafından aktarılan Avrupa Sendikalar Bir-
liği araştırması bu sonuçları ortaya çıkardı.

Kriz ve artan fiyatlar, yükselen enflasyon ve mas-
raflar insanların maddi olanaklarını daha da zorlu-
yor ve birçok kişi artık hayatta kalma mücadelesi 
sürdürüyor.

Sendikacılar, krizin derinleşeceği ve enflasyon 
sonucu vatandaşların tüketim gücünün daha da 
daralacağını tahmin ediyor.

Avrupa Sendikalar Birliği yoksulluğun önünün ke-
silmesi için acil önlemler çağrısı yaptı.

KNSB sendikası “çalışan yoksulların” azalması 
amacıyla, bu sonbahar asgari maaşın bir kez daha 
yükselmesi ve 800 leva (409 avro) olmasını önerdi.

Ülkemizde buğday rekoltesi geçen yıla göre %20 daha az
Bulgaristan, Roman-

ya, Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan'daki tahıl 
üreticileri, Ukrayna'dan 
kontrolsüz tahıl ürünle-
ri ithalatına karşı olası 
protesto eylemlerine 
hazırlanıyorlar. Ulusal 
Tahıl Üreticileri Birliği 
Başkanı Kostadin Kos-
tadinov, ”Ukrayna'dan 
üretim aracıları, malları 
üçüncü ülkelere gönder-
mek yerine, Avrupa tahıl 
koridorlarının sunduğu 
fırsatlardan yararlana-
rak bunları dampingli fi-
yatlarla Avrupa pazarla-
rına sunmakta. Böylece 
sadece yerel üreticilere 
zarar vermekle kalma-
makta, aynı zamanda 
yerel hasat için gerekli 
olanlar depoları da işgal 
etmektedir” diye belirtti.
Konstantinov, “Şu anda 

bu tahıl, üretim stan-
dartlarının Ukrayna'dan 
tamamen farklı oldu-
ğu, yakıt, gübre, tohum 
f iyatlarının tamamen 
farklı olduğu AB üyesi 
ülkelere kontrolsüz gi-
riyor. AB'deki çiftçile-
rin agro-ekoloji ve çok 
daha fazlasıyla ilgili bir 
dizi yükümlülüğü yerine 
getirmeleri gerekiyor. 
Şu anda ülkemize daha 
düşük fiyata gelen bu 
tahıl, fiyatlarımızı alt üst 
ediyor” diye açıklamada 
bulundu.
Kostadinov'a göre, 

şimdiye kadar yaklaşık 
6 bin ton buğday, bin 
ton arpa Ukrayna'dan 
Bulgaristan'a girdi. Sa-
dece 16 Haziran'dan 
bu yana - yaklaşık 230 
bin ton ayçiçeği ve ön-
ceki iki ayda 300 bin ton 
daha ithal edildi.
Kostadinov, bu miktar-

ların, kendi depoları ol-
mayan üreticilerin mal-
larını karşılıksız satmak 
zorunda kalabilecekleri 
bir ay içinde Bulgar üre-
timi için ihtiyaç duyula-
cak depoları işgal ettiği-
ni söyledi.
Başkan Konstantinov’a 

göre, bir dizi Doğu Avru-
pa ülkesindeki tahıl üre-
ticileri benzer sorunlarla 
karşı karşıya ve şu anda 
ortak eylemler tartışı-
lıyor. Dernek en yakın 
zamanda bir toplantı 
düzenleyecek ve eylem-

lerine karar verecek.
Soruna bir çözüm, Av-

rupa tahıl koridorlarının 
fikirlerini takip etmek ve 
Ukrayna'dan gelen üre-
timi üçüncü ülkelere sat-
mak ve iç piyasada kal-
mamak olacaktır. Kos-
tadinov, Karadeniz'de 
ticaret yeniden başlarsa, 
bunun Ukrayna'dan ge-
len tahılın AB'den ge-
çemeyeceği anlamına 
da geleceğini belirterek, 
kontrol eksikliğinin o 
kadar büyük olduğunu 
ve ithalatta kalite kont-
rollerinin ancak şimdi 
gerçekleştirildiğini de 
sözlerine ekledi.
Ulusal Tahıl Üreticileri 

Birliği Başkanı, "Devlet 
birkaç aydır işine bak-
mıyor" dedi. Buğdayın  
yaklaşık yüzde 85'inin 
hasat edildiğini ve yer-
lerdeki kuraklıklar, don-

lar ve mahsul-
lerin donması 
ve gecikmiş 
yağışlar ne-
deniyle geçen 
yıla göre yak-
laşık yüzde 
20 daha zayıf 
olacağını be-
lirtti. Bazı yer-
lerde rekolte 
300-400 kg, 
bazı lar ında 
ise 500-600 
kg i la  800 
kg arasında 
seyrediyor ve 

üretimin hangi 
fiyattan ve nerede ya-
pılacağı endişeleri var.
Başkan Kostadin Kos-

tadinov “Pazarlar çok 
sınırlı ve talep yok - de-
polar kanola ile dolu, bu 
ürüne talep yok ve fiyat 
baskısı var. Buğday 
için de aynı şey - bize 
Ukrayna'dan ithalat ya-
pacağımızı söylüyorlar” 
diye sözlerine ekledi.
Kuraklıkla ilgili sorular 

sorulduğunda Kosta-
dinov, gelecekte daha 
ciddi kuraklık dönem-
lerinin beklendiğini, an-
cak Bulgaristan'ın sula-
ma sistemleri için yeterli 
önlemleri almadığını ve 
bazı yerlerde iş eksik 
yapıldığını ve özel giri-
şimcilerin inisiyatifine 
güvenildiğini belirtti.
          Kırcaali Haber
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Bakalite köyü yol yapımının son aşaması başladı
Çernooçene (Yenipazar) 

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, uzun zamandır 
beklenen bir kazanım 
elde edilecek bir proje-
nin uygulanması için ku-
rulan şantiyenin açılışını 
gerçekleştirdi. Bakalite 
(Bakılır) köyünden Kırca-
ali -Borovitsa Barajı yolu 
kavşağına kadar uzanan 
bölümün temel atma tö-
reni yapıldı. Proje beledi-
yenin kendi kaynaklarıyla 
gerçekleştiriliyor.

Törene Çernooçene 
Belediye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, başka 
belediye yönetimi, yükle-
nici firma, yapı denetim 
şirketi temsilcileri, yerel 
sakinler vb. davetliler ka-
tıldı.

Güzergah boyunca men-
fez ve hendeklerin temiz-
lenmesi, çakıl taşı döşen-
mesi ve bitişiğindeki yol 
altyapısının yapılmasının 
ardından asfalt döşene-
cek.

Aydın Osman, “Yol kötü 

durumdaydı ve dardı. Her 
yıl asfalt yama çalışmaları 
yaparak geçici kararlar al-
mak zorunda kalıyorduk” 
diye kaydetti. Kısa olması 
nedeniyle ülkeden gelen 
turistlerin yoğun olarak 
kullandığı yol yapımının 
tamamlanmasının böl-
gede turizmi canlandıra-
cağını belirten Belediye 

Başkanı, “Finansman 
bulabildiğimiz ve hayati 
önem taşıyan bu yolu ya-
pabildiğimiz için çok mut-
luyum” dedi.

Bakalite köyü muhtarı 
Recep Recep, Çernooçe-
ne Belediyesi yönetimine 
projenin uygulanması ve 
verilen taahhütlerin yerine 
getirilmesinden dolayı te-

şekkür etti.
Proje faaliyetlerinin uy-

gulanması ile Gabrovo 
(Gabra) -Novosel iş te -
Bosi l i tsa (Omanlar) -
Borovitsa (Çamdere) Ba-
rajı ile bağlantı yolunun 
son aşaması tamamlan-
mış olacak.

Birkaç yıl önce Bosilitsa 
ve Bakalite köyleri arasın-

daki 2,4 kilometrelik yol 
kesimine asfalt kaplama 
yapıldı.

Belediye Başkanı, yerle-
şim yerlerinin ilçe yol ve 
sokak ağında komple bir 
iyileştirme ve kısmi ona-
rım çalışmalarının planlı 
bir şekilde tüm hızıyla de-
vam ettiğini bildirdi.

Uzmanlar tarafından 
yapılan incelemeler, köy 
muhtarları ve vekilleriyle 
yapılan görüşmeler son-
rasında yerel halkın be-
lirtilen ihtiyaçlarının kar-
şılanması üzere öncelikli 
projeler belirlendi.

Faaliyetler, ilçe yol şe-
bekesi kapsamındaki ve 
köy sokaklarındaki bozuk 
kesimlerde asfalt döşe-
me çalışmalarıyla devam 
edecek.

Belediye Başkanı, yol-
ların rehabilitasyonunun, 
ilçeyi yaşamak ve kendini 
gerçekleştirmek için ter-
cih edilen bir yer haline 
getirecek. Yaşam koşul-
ları yaratmayı amaçlayan 
stratejik ve uzun vadeli 
kalkınma hedeflerinden 
biri olduğunu vurguladı.

               İsmet İŞMAİL

Lübino’da sağlık ve bereket için mevlit okutuldu
Ardino (Eğridere) böl-

gesinde onlarca yerleşim 
yeri, Müslüman toplu-
munu birleştiren sağlık 
ve bereket mevlitleri dü-
zenledi. Ardino halkı dini 
gelenek ve değerlerin 
toplumu inşa ettiğini ve 
güçlendirdiğini bir kez 
daha gösterdi.

Geçen hafta sonu şirin 
Lübino (Ömerler) köyünde 
geleneksel sağlık ve be-
reket mevlidi düzenlendi.

Mevlit programı, Dolno 
Prahovo (Amatlar) kö-
yünde imamlık yapan 83 
yaşındaki Nurittin İsmail 
ve Gorno Prahovo (Tos-
çalı) köyünde imamlık 
yapan Mehmet Mümün 
başta olmak üzere imam-
lar tarafından icra edil-
di. Toplu duadan sonra 
mevlide gelen herkese 
Rusalsko (Hotaşlı) kö-

yünden 71 yaşındaki usta 
aşçı Mümün Ramadan’ın 
hazırladığı 5 kazan pilav 
ikram edildi. Latinka (Si-
nanlar) köyünden Cemal 
Bayram, pilav için pirinç 
bağışladı. Kuklen (Kuk-
lene) köyünden Mümün 
Baklavacı, Asenovgrad 
(İstanimaka) kasabasının 
Dolni Voden (Vadene) 

semtinden Ayşen Aydın 
ve Asenovgrad’dan Ser-
kan Ali baklava, limonata 
ve ekmek bağışında bu-
lundu.

Mevlit merasimine katı-
lan resmi konuklar arasın-
da Ardino Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
aslen Lübino’ya yakın La-
tinka (Sinanlar) köyünden 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Ardino İlçe 
Başkanı Şahin Bayramov, 
Kitnitsa (Yatacık) ve Ru-
salsko köylerinin muhtar 
vekilleri Sali Mümün ve 
İsmet Mustafa ve Bele-
diye Meclis Üyesi Aynur 
Ömerov yer aldı.

Dini merasim, Lübino 
Muhtarlığı ve Müslüman 
Encümenliği tarafından 
köyden hayırseverlerin 
desteğiyle organize edildi.

Yerel sakinler ayrıca 
2023 yılında mevlit düzen-
lenmesi için yardım top-
lanması üzere bir bağış 
kampanyası düzenlediler.

Lübino Köyü Muhtar Ve-
kili Sıdkı Ahmet, mevlit 
organizasyonunda maddi 
ve manevi destekte bulu-
nan sponsorlara ve köy 
halkına kalbi şükranlarını 
sundu.

Turistler, Doğu Rodoplar’daki nehirlerde altın aramak istiyor
Doğu Rodoplar bölgesi, 

Bulgaristan’ın Klondike 
Altın Maden’ine dönüş-
türülmek isteniyor. Bura-
daki nehirlerde elle altın 
yıkanmak isteniyor. Plov-
div (Filibe) merkezli bir 
turizm acentesi, değerli 
metali bizzat keşfetmek 
isteyen heyecan arayan-
lar için Kırcaali bölgesin-
de turlar hazırlıyor. On-
ların bölgeye olan ilgileri 
Krumovgrad (Koşukavak) 
yakınlarındaki Adatepe'de 
yürütülen endüstriyel ma-
dencilik faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır.

Elle altın yıkama konu-
sunda uzman Hristo Ter-

ziev, geleceğin altın arayı-
cılarına İvaylovgrad (Orta-
köy) bölgesine gitmelerini 
tavsiye ediyor. Terziev, 
“Orada Mandritsa yakın-
larında büyük altın parça-

ları çıkıyor. Krumovgrad 
bölgesinde bulunan altın 
cevherler manuel altın 
madenciliği yapmak için 
çok küçüktür” diye vurgu-
ladı. Uzmanın ifadesine 

göre, genel olarak Doğu 
Rodoplar, örneğin Sış-
tinska Sredna Gora gibi 
altın madeni bakımından 
zengin değildir.

Terziev, turistlerin bir at-
raksiyon olarak "maden 
yosunu" teknolojisiyle al-
tın çıkarmasını öneriyor. 
Uzman, “Bu teknoloji kul-
lanıldığında leğenin dibi-
ne düşen altın cevherleri 
bir koyun postunun yar-
dımıyla elenir ve sanki 
kumdan daha ağırmış 
gibi üzerinde kalır. Antin 
Yunan mitolojisindeki Ar-
gonautlar ve Altın Post 
efsanesinin temeli bu eski 
teknolojiye dayanır” dedi.

Bulgaristan, ülkede üretilen 
elektriğin yarısını ihraç ediyor

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, 
haziran ayında Bulgaristan, ülkede üretilen 
elektriğin neredeyse yarısını ihraç etti. Ülkede 
yılın ilk yaz ayında yıllık bazda %25 artışla 4.03 
terawatt saat elektrik üretildi.

Bulgaristan pazarında elektrik enerjisi tüke-
timi 2,4 terawatt saat olarak gerçekleşti. Hazi-
ran 2021'e göre yüzde 3,1'lik bir düşüş yaşandı. 
Mayıs ayına kıyasla arz miktarı da yaklaşık %1 
ile düştü.

Katı yakıt üretimine ilişkin veriler karışıktır. Ha-
ziran ayında ülkede 2.37 milyon ton, yani yıllık 
bazda %137 artışla katı yakıt üretildi. Ancak ma-
yıs ayına kıyasla yüzde 15'e yakın bir düşüş var. 
Haziran ayında katı yakıt arzı, aradaki fark itha-
lattan karşılanmak üzere 2,41 milyon ton olarak 

gerçekleşti. Onlar da aylık bazda yaklaşık %15 
oranında azalıyor, ancak yıllık bazda yüzde 132 
gibi önemli bir artış var.

NSİ verileri, doğal gaz arzında daha da azal-
ma olduğunu gösteriyor. Düşüş miktarı neredey-
se %22 oranında artarak 180 milyon metreküpe 
çıkıyor. Nisan ayı itibariyle Gazprom Şirketi gaz 
tedarikini askıya aldı. Bulgargaz Şirketi şu anda 
sadece Azerbaycan ile yapılan uzun vadeli bir 
sözleşmeye güveniyor. Kalan miktar, sıvılaş-
tırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin kısa süreli 
sözleşmeler kapsamında ve spot piyasalardan 
satın alınarak karşılanmaktadır.

İstatistikler, mayıs ayına kıyasla Bulgaristan'da 
doğal gaz arzının yüzde 10 azaldığını gösteri-
yor. Ülkemizde çıkarılan doğal gaz ihmal edi-
lebilir miktarlarda olup ayda yaklaşık 2 milyon 
metreküp civarındadır.

Haziran ayında otomotiv yakıtları motorin (% 
36) ve kurşunsuz benzin 95 oktan (% 40) üreti-
minde artış oldu. Ülkede 304 bin ton motorin ve 
157 bin ton benzin üretildi. Bu yakıtların büyük 
bir kısmı ülke dışına ihraç edilmektedir - iç piya-
sada kurşunsuz benzin arzı 58 bin tona, motorin 
ise  211 bin tona ulaştı.
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Osmangazi Belediyesi, Manevi Değerleri Balkanlar’da Yaşatıyor
Bursa  Osmangaz i 

Belediyesi tarafından 
Bulgaristan’ın Filibe ken-
tinde düzenlenen sünnet 
şöleninde, 135 çocuk 
erkekliğe ilk adımı attı. 
Aşure ikramının da ya-
pıldığı şölende soydaşlar 
ile bir araya gelen Os-
mangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar, 
gönüllerin sınır tanıma-
dığına vurgu yaptı.
Osmangazi Belediye-

si, Balkanlar’daki ecdat 
yadigârı topraklarda 
yaşayan soydaşlar ile 
bağlarını her geçen gün 
güçlendirirken, düzen-
lenen sosyal ve kültü-
rel etkinliklerle manevi 
değerlerin o bölgelerde 
de yaşatılmasını sağlı-
yor. Bulgaristan’ın Filibe 
kentinde Filibe Müftülü-
ğü ile ortaklaşa düzen-
lenen toplu sünnet şöle-
ninde 135 çocuk sünnet 
olurken, büyük bir coşku 
yaşandı.
Sünnet şöleninin ya-

pıldığı alanda soydaş-
lar ile bir araya gelen 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dün-
dar, Bursa’dan kucak 
dolusu selam getirdiğini 
belirterek, “Bursa’mız, 

Anadolu’nun değişik il-
lerinden Kafkaslar’dan, 
Balkanlar’dan, Filibe’den 
ve Kırcaali’den gelen 
kardeşlerimizin yaşadığı 
bir şehir.  Bursa’daki ak-
rabalarınızdan, kardeş-
lerinizden kucak dolusu 
selam getirdik. Sizlerin 
güzelliğini ve selamla-
rını da Bursa’daki hem-
şehrilerimize ileteceğiz. 
Ülkeler arasında sınırlar 
olsa da, gönüllerin sınır-
ları yok” dedi.
Dündar: “En büyük 

zenginliğimiz gençle-
rimiz”

Komşu iki ülke arasın-
daki siyasi ve ekonomik 
ilişkilerin güzel bir şekil-
de devam ettiğini söy-
leyen Başkan Dündar, 
“Bizler de bu güzelliğin 
devamı ve güçlenme-
sine katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. İki kardeş 
ülkenin ilişkileri insanla-
ra da yansıyor. Bu sene 
düzenlediğimiz şölende 
135 çocuğumuz sünnet 
oldu. Bu çocuklar, bi-
zim geleceğimiz. Katkısı 
olanlardan Allah razı ol-
sun. Rabbim başka mü-
rüvvetlerini de göstersin 

inşallah. Allah, hepsine 
zihin açıklığı versin. Bu 
çocuklar arasından mü-
hendis de, avukat da, 
doktor ve milletvekili de 
çıkar. Çocuklarımıza sa-
hip çıkıp iyi yetiştirirsek, 
geleceğimiz emin eller-
de demektir. Avrupa’da-
ki ülkelere göre bizim en 
büyük zenginliğimiz işte 
bu gençliğimizdir. Genç-
liğimize sahip çıkıyoruz, 
onları geleceğe hazırlı-
yoruz. Sünnet şölenimiz 
hayırlı olsun.” diye ko-
nuştu.
Kur’an-ı kerim tilaveti 

ve okunan dualar ile 135 
çocuk erkekliğe ilk adımı 
atarken, Filibe Müftülüğü 
ve aileler desteklerinden 
dolayı Osmangazi Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Dündar’a teşekkür etti. 
Başkan Dündar, sünnet 
şöleninin ardından Filibe 
Muradiye Camii’nde kılı-
nan Cuma namazının ar-
dından aşure ikramında 
bulundu. Bulgaristan’da 
yaşayan soydaşların sı-
cak ilgisiyle karşılaşan 
Başkan Dündar, çocuk-
lara çeşitli hediyeler ver-
di.
Sünnet şöleni ve aşure 

ikramı programına; Os-
mangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar ile 
birlikte Sofya Büyükelçi-
liği Birinci Müsteşarı Er-

man Topçu, Filibe Baş-
konsolosluğu Muavin 
Konsolosu Halit İslam 
Tarı, Bulgaristan Diya-
neti Başmüftülüğü Ge-
nel Sekreteri Celal Faik, 
Sofya Büyükelçiliği Sos-
yal İşler Müşaviri Erdal 
Atalay, Filibe Encümen 
Başkanı Ahmet Pehlivan 
ve Filibe Başkonsoloslu-
ğu Ticaret Ataşesi Arma-
ğan Al ile bölgede yaşa-
yan soydaşlar katıldı.
Başkan Dündar, Bulga-

ristan programında Sof-
ya Büyükelçiliği Birinci 
Müsteşarı Erman Topçu 
ve Filibe Başkonsolos-
luğu Muavin Konsolosu 
Halit İslam Tarı’yı da ma-
kamında ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.

Kırcaali Üreticiler Pazarı 
Şirketinin kredi borcu ödendi

Üreticiler Pazarı Şirketinin kredisi planlanandan 
önce ödendi. Pazar projesi için Allianz Bank'a 10 
300 000 leva ödendi. 30 Ağustos günü Üreticiler 
Pazarı Şirketi İcra Müdürü Ramadan Veli, banka-
ya 440 000 leva ödedi ve yükümlülüğün tamamı 
karşılandı.

Veli, “Sadece faiz tutarı 2 milyon leva idi, ancak 
geri ödeme planı kapsamındaki erken taksitler 
sayesinde 600 000 leva düşürüldü” dedi. Kırcaali 

Belediyesine ait şirket müdürü, borçların erken 
ödenmesinden dolayı bankadan tebrik aldığını 
paylaştı.

Üretici Pazarı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma İçin 
Özel Eylem Programınca (SAPARD) hibe deste-
ği verilen bir proje kapsamında inşa edildi. 15 yıl 
önce kredi de çekildi.

Ramadan Veli, “Kredi tasfiye edildi” dedi.
Belediye şirketinin raporunda şu ifadeler yer 

aldı: “31.12.2021 tarihi itibarıyla Üreticiler Pazarı 
– Kırcaali EAD'in kayıtlı sermayesi 961.500 leva 
olup, her biri 100 leva nominal değerde 9.615 adet 
hisseye bölünmüştür.

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibariyle defter değe-
rindeki sabit varlıkları 3.035 bin leva olup, şunları 
içerir: arsa – 899 bin leva; binalar ve yapılar – 
2.073 bin leva, tesisler vb. – 56 bin leva ve yapım 
aşamasında olan maddi duran varlıklar – 7 bin 
leva.

31.12.2021 itibariyle şirketin dönen varlıkları 268 
bin leva tutarında olup şunları içerir: müşterilerden 
ve tedarikçilerden alacaklar - 38 bin leva ve hak 
edilen alacakları temsil eden diğer alacaklar - 37 
bin leva ve nakit para- 193 bin leva.

 31.12.2021 tarihi itibariyle şirketin yükümlülük-
lerinin toplam tutarı 1 938 bin levadır.

Bu tutarın 1 milyon levası Kırcaali Belediyesine 
ödenecek bir borçtur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, Perperikon 
Arkeoloji Kompleksi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı İliyana Yotova, Kültür 
Bakanlığı'nı ülkedeki ar-
keolojik kazılar için ay-
rılan, ancak son düzenli 
hükümette yer alan Kültür 
Bakanının tahsis etmedi-
ği mali kaynakları kontrol 
etmeye çağırdı. Yotova, 
Kırcaali Bölge Tarih Mü-
zesi ve Prof. Dr. Nikolay 
Ovçarov'un ekibinin da-
veti üzerine Perperikon 
Arkeoloji Kompleksi’ni 
ziyaret etti ve burada ar-
keolojik çalışmalar kapsa-
mında yapılan 5. yüzyılın 
başlarında Hıristiyanlığın 
kabulüne kadar işlev gö-
ren, 3.-4. yüzyıldan kal-
ma bir pagan tapınağının 
da yer aldığı yeni keşifler 
hakkında bilgi aldı. Bu 
yıl, kazılar için gereken 
finansmanın tamamı Kır-
caali'deki yerel yönetim 
tarafından sağlandı.

Basına açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, ülkemizin ger-
çekleri savunup tarihinin 
yeniden yazılmasına karşı 
milli duruşunu savunduğu 
bir zamanda Bulgaristan 
devletinin arkeolojik faa-
liyetleri desteklemedeki 
rolünün de önemli oldu-
ğuna dikkat çekti. Yotova, 

“Kendi tarihimizi bilmiyor-
sak, onu ülke sınırları dı-
şında savunmamızın yolu 
yok, onu bilmek için ise 
arkeolojiye, kazılara, ger-
çeklere, bilimsel çalışma-
lara ihtiyacımız var” diye 
kaydetti. Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, arkeologla-
rın faaliyetlerine yönelik 
mümkün olan azami öl-
çüde kaynak sağlanması 
gerektiğini vurguladı.

Yotova, sadece arkeo-
lojik kazılar için ayrılan 
mali kaynakları değil, 
aynı zamanda Kültür 
Bakanlığı'nın artan büt-
çesinden sağlanan para-
nın ne için verildiğini ve 

yalnızca belirli proje ve 
hibe programlarının diğer 
önemli projeler pahasına 
finanse edilip edilmediğini 
kontrol etmesi için Geçi-
ci Kültür Bakanına çağrı 
yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı, “Perperikon sadece 
tarih değil, tüm bu bölge-
nin kültürü, turizmi, gelişi-
mi ile ilgili bir gelecektir. 
Belirli bir düzeydeki yet-
kili birisinin yıllarca süren 
araştırmaları engellediği 
ortaya çıkıyor” diye ek-
ledi.

Yotova, kültürel ve tari-
hi eserlerle ilgili mülkiyet 
devri işlemlerinde beledi-

yelerin karşılaştı-
ğı zorluklarla ilgili 
olarak, bu tür so-
runların öncelik-
le merkezi değil 
yerel yönetimin 
yetkisi dahilinde 
çözülmesi ge -
rektiğini belirtti. 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, “Be-
lediyeler, daha 
fazla bağımsızlı-
ğa, kendi fonla-
rını toplamak için 
daha fazla yetki 
ve fırsata ihtiyaç 
duyuyor” dedi.  

Yotova, şu anda yerel 
yönetimin neredeyse ta-
mamen ulusal bütçeye ve 
çok az Avrupa Birliği (AB) 
fonlarına bağlı olduğuna 
ve bu da belediyelerin 
ilçe sakinlerinin refah se-
viyesini artıracak politika-
lar uygulama olanaklarını 
sınırladığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Yotova ile Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Aziz arasında yapılan gö-
rüşmede de yerel yöneti-
min karşılaştığı sorunlar, 
ademi merkeziyetçilik ihti-
yacı ve Kırcaali'nin kalkın-
ma projeleri de ele alındı.

               Kırcaali Haber
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Bulgaristan, Toparlanma ve Sürdürülebilirlik 
Planı kapsamında ilk ödeme talebini sundu

Bakanlar Kurulu toplan-
tısının ardından basına 
açıklamalarda bulunan 
Avrupa Birliği (AB) Fonla-
rı Yönetiminden Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı 
Atanas Pekanov, “Bugün 
Bulgaristan ve hükümet, 
Toparlanma ve Sürdürü-
lebilirlik Planı kapsamında 
ilk ödeme talebini sundu. 
Ülkemiz plan kapsamında 
bu sonbaharda ekonomi-
mize akacak, onu daha 
sürdürülebilir ve daha 
güçlü kılacak proje ve 
reformlar için 1,3 milyar 
avrodan fazla finansman 
desteği bekliyor", diye 
açıkladı.

Pekanov, “Bu bizim için 
önemli bir adım, ama at-
mamız gereken birçok 
adımdan sadece biridir” 
dedi.

Başbakan Yardımcısı, 
“Para, belirli yatırım proje-
leri ve belirli departmanlar 
ve bakanlıklar için tahsis 
edilecektir” diye kaydet-
ti. Plan kapsamındaki bu 
tür projelerin Yenilik ve 
Büyüme Bakanlığı'na ait 
260 milyon leva tutarın-
daki teknoloji moderni-
zasyonuna ilişkin projeler, 
Ulaştırma Bakanlığı'na ait 
diğer projeler olduğunu 
açıklayan Pekanov, eylül 
veya ekim ayında toplam 
maliyeti yaklaşık 2 milyar 
leva olan konut ve konut 
dışı binalarda ısı yalıtımı 
programının başlayacağı-

nı da hatırlattı.
Başbakan Yardımcı-

sı, kabine toplantısında 
Bulgaristan’ın Avro Böl-
gesine Üyelik Hazırlık-
ları İçin Кoordinasyon 
Кurulu’na ilişkin düzen-
leyici değişiklikler kabul 
edildiğini bildirdi.

Pekanov, “Hedefimiz, 
şimdiden başlamış olan 
tüm bu süreçlerin aksa-
madan ve gecikmeden 
devam etmesidir. Avroya 
geçiş için ulusal bir plan 
olduğunu biliyorsunuz. O, 
olağan kabine tarafından 
kabul edildi. Bu planda 
gösterge niteliğinde bir 
tarih belirlendi, hedef 
tarih 1 Ocak 2024’tir. 

Önümüzdeki haftalarda 
gerçekleşmesi gereken 
tüm süreçlerin aksama-
dan gerçekleşmesi bizim 
sorumluluğumuzdur” diye 
açıklık getirdi.

Başbakan Yardımcısı, 
“Geçici kabine için önce-
lik, Schengen Bölgesi’ne, 
Avro Bölgesi'ne, Ekono-
mik İş Birliği ve Kalkınma 
Örgütü'ne (OECD) üyelik-
tir” diye sözlerine ekledi.

Pekanov, fiyatların ge-
lecekteki leva ve avro 
tutarlarının etiketlenmesi, 
fiyatların değiştirilmesi ve 
levadan avroya yuvarlan-
masının kontrol edilmesi 
ve tüketicilerin bilgilendi-
rilmesi ile ilgili tüm süreç-

leri sağlayacak olan tüke-
ticinin korunması için bir 
çalışma grubu oluşturul-
duğuna dikkat çekti. İle-
tişim Çalışma Grubu’nun 
da kilit rol oynayacağı 
anlaşıldı.  

Başbakan Yardımcısı, 
“Vatandaşların avroya ge-
çiş hakkında iyi bilgilen-
dirilmesi ve bilinçlendiril-
mesi, fiyat artışına ilişkin 
temelsiz korkuların gide-
rilmesine yardımcı olacak 
ve gelecekte tüm sürecin 
sorunsuz bir şekilde yü-
rütülmesini sağlayacak-
tır. Kampanya toplumdaki 
tüm gruplara ulaşmalıdır” 
dedi.

Pekanov, “Mevzuat deği-

şiklikleri üzerinde çalışan 
departmanlar arası bir 
çalışma grubu kuruldu ve 
sözüm ona "Avroya Geçiş 
Kanun Tasarısı” üzerinde 
çalışıyor” diye açıkladı ve 
tasarı hazır olduğunda 
Meclise sunulacağını da 
sözlerine ekledi. Başba-
kan Yardımcısı, “Önümüz-
deki yılın başına kadar bu 
kanunun kabul edilmesi 
gerektiğine inanıyorum” 
diye ifade etti.

Pekanov, “Benim ve 
geçici kabinenin görüşü, 
Avro Bölgesi'ne katılma-
nın Bulgaristan'a fayda 
sağlayacağı yönündedir. 
Bunun olması, itibar oluş-
turacak, imaj oluşturacak, 
çeşitli işlem maliyetlerini, 
şirketlerin çeşitli maliyet-
lerini düşürmesi açısın-
dan fayda sağlayacak, 
ülkemize olan güveni artı-
racak, yatırım ortamını iyi-
leştirecek” diye kaydetti.

İlhan Küçük: Krizler bizi değer odaklı 
bir hükümet kurmaya zorluyor

Bulgaristan devlet rad-
yosu BNR’nin “Herkesten 
Önce” programına konuk 
olan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisin-
den Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu Milletve-
kili ve Avrupa İçin Libe-
raller ve Demokratlar 
İttifakı (ALDE Partisi) 
Eş Başkanı İlhan Küçük, 
“Krizler, bizi uluslararası 
ortaklarımızın önünde 
net bir yüzü olan değer 
temelli politika izleyen bir 
hükümet kurmaya mec-
bur ediyor. Bu hükümet, 
Bulgaristan'ın AB'deki 
geleceği ile ilgili olmalı-
dır” diye kaydetti.
Küçük, “AB, enerji arz 

kaynaklarını çeşitlendir-
meye doğru hızla ilerliyor. 
Bulgaristan, uzun vadede 
kendi ekonomisini nasıl 
güvence altına alacağı 
konusunda tüm olanak-
ları ve kaynakları araştır-

malıdır. Burada kolay bir 
çözüm yok. Popülist bir 
çözüm de yok. En doğru 
yaklaşım tekrar uzmanlar 
düzeyinde müzakerelere 
dönmektir” dedi.
AP Milletvekilinin ifa-

desine göre, Brüksel, 
Sofya'yı karar almaya 
zorlamayacak, ancak 
Sofya'dan çözüm öneri-
leri isteyecek.
Hafta içinde Ukrayna’ya 

ziyaret gerçekleştiren Av-

rupa liberallerinden olu-
şan bir heyete başkanlık 
eden Küçük, “Ukrayna 
vatandaşlarına AB'nin 
yanlarında olduğuna 
dair net ve birleştirici bir 
mesaj verilmeli. Bu sa-
dece önümüzdeki birkaç 
ay için siyasi bir slogan 
değil, aynı zamanda bir 
taahhüt olmalıdır” diye 
belirtti.
Küçük, “Yapılacak işler 

var, hem de çok iş var, 

çünkü kritik bir döneme 
giriyoruz. Avrupa'da top-
lumlar yorulmaya başla-
yacak, krizlerin sonuçları 
şimdiden görülüyor. Av-
rupa, bir barış kıtası, bir 
fırsatlar kıtası olmasın-
dan ileri gelen bir bolluk 
içinde yaşamaya alışmış-
tı” diye konuştu.
A P  M i l l e t v e k i l i , 

ALDE'nin Ukrayna ko-
nusundaki tutumuyla il-
gili olarak şunu kaydetti: 
“Ukrayna'ya ne zaman 
müzakere edileceğini 
söylemek kimseye düş-
mez, en azından bize 
düşmez. Siyasi ve ahla-
ki görevimiz, Ukrayna'yı 
elimizden gelen her şeyle 
desteklemektir”.
Avrupalı liberallerinin 

lideri, diplomatlarımızın 
Ukrayna'ya dönüşünü 
"iyi bir adım ama çok geç 
kalınmış bir adım" olarak 
tanımladı.
            Kırcaali Haber

Europol, yasa dışı göçle 
mücadelede Bulgaristan’a 

destek verecek
Bulgaristan’a iki günlük resmi ziyarette bulunan 

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine 
de Bolle, “Avrupa’da güvenlikle ilgili durum dramatik 
bir şekilde değişti.” dedi.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki Europol’ün 
kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin geliştirilme-
sini amaçlayan ziyaret dizisinin Bulgaristan ayağın-
da de Bolle, İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ile bir 
araya geldi.

Toplantıdan sonra düzenlenen ortak basın top-
lantısında konuşan de Bolle, Europol’ün, yasa dışı 
göçle mücadelede Bulgaristan’a destek vereceğini 
bildirdi.

“Avrupa’da güvenlikle ilgili durum dramatik bir 
şekilde değişti.” diyen de Bolle, Bulgar tarafının 
Europol’e yasa dışı göçle ilgili güzergahlar, faaliyet 
gösteren şebekeler ve devam eden soruşturmalar 
hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Son beş yılda Bulgar servisleri ile “Europol” ara-
sındaki bilgi alışverişinde üç kat artış kaydedildiğini 
aktaran de Bolle, “İş birliğimiz, göçmenlerin kanali-
ze edilmesi, insan kaçakçılığı, kaçak sigara üretimi, 
kalpazanlık ve diğer mal kaçakçılığı ile mücadelede 
birçok başarıya imza attı.” diye konuştu.

Bulgaristan’ın daima Europol’ün güvenilir bir or-
tağı olduğuna işaret eden de Bolle, “Vatandaşların 
günlük yaşamındaki güvenliği öncelikli önem taşır. 
Dolayısıyla Europol’ün rolü daha da yoğunlaştırılma-
lı. Kurumumuz Bulgaristan’ın yasa dışı göçle müca-
delesine destek vermek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’ın düzensiz göçün güzergahında ki-
lit bir transit nokta olduğuna işaret eden de Bolle, 
“Yasa dışı göç tüm AB’yi tehdit ediyor. Bulgaristan 
da, bu suçlarla mücadelede çok önemli rol oynuyor.” 
dedi.

İç iş ler i  Bakanı Dermenciev, de Bolle’e 
Bulgaristan’a karşı gittikçe artan göç baskısı konu-
sunda bilgi aktardığını, sınır güvenliğinin artırılması 
için çalışmaların yoğunlaştığını, personel takviye-
si ve dronların kullanımının olumlu sonuç verdiğini 
anlattı.



  Kırcaali Haber 621 Eylül 2022 HABERLER

Bulgaristan’da bulunan yaklaşık 7000 Ukraynalı işe başladı
Turizm Bakanlığının Bir-

leşik Turist Bilgi Sistemin-
deki kayıtlara göre, oteller 
ve devlet tesislerinde 25 
800 Ukraynalı sığınma-
cı ağırlanmaktadır. 24 
Şubat'tan sonra yarım 
milyondan biraz fazla ye-
rinden edilmiş Ukrayna 
vatandaşı ülkemize girdi.

Ukrayna'daki askeri ey-
lemlerin başlamasından 
bu yana oteller ve devlet 
tesislerinde yaklaşık 155 
bin sığınmacı ağırlandı. 1 
Haziran'dan sonra barın-
dırılan yerinden edilmiş 
kişilerin sayısı 25 ile 26 
000 arasında değişiyor. 
Sayı sabit olup göçmen 
baskısı hissedilmiyor.

Mültecilere yönelik insa-
ni yardım tedbirin uygu-
lanmasını Turizm Bakan-
lığı yürütüyor. Bazı öde-

meler çeşitli nedenlerle 
ertelendi.

Geçici Turizm Bakanı 
İlin Dimitrov'un amacı, 

sığınmacı barındıran her 
otelcinin ödemeleri tam 
miktarda almasıdır.

Öte yandan otelciler, 

bakanlığın alışılmadık yü-
kümlülükler yüklenmesin-
den memnun olmayıp ka-
pasitesinin Mülteci Ajansı 

çalışanları ile güçlendiril-
mesini istiyor.

Bulgar is tan Ote lc i -
ler ve Restorancılar 
Derneği’nden (BHRA) 
yapılan açıklamada, “Za-
ten son derece yetersiz 
olan Ukraynalı mülteci-
lerin barındırılması için 
mutabık kalınan ödeme-
lerin aylarca geciktirilme-
si normal değil” denildi. 
Dernek, devletin her ge-
cikme günü için tazminat 

ödemesinin uygun olduğu 
konusunda ısrar ediyor.

Geçici Turizm Bakan 
Yardımcısı İran Georgir-
va, BNR’ye verdiği de-
meçte, “30 Haziran itiba-
riyle ülkemizde bulunan 
yaklaşık 7000 Ukraynalı 
çalışmaya başladı. Onla-
rın %56'sı otel ve restoran 
endüstrisinde işe başladı. 
Bu endüstriyi ticaret sek-
törü izledi” diye açıkladı.

             Kırcaali Haber

Çiftlikler batma eşiğine geldi
Bulgaria ON AIR tele-

vizyon kanalında yayınla-
nan “Bulgaristan Sabah” 
programına konuk olan 
Bulgaristan Birleşik Hay-
van Yetiştiricileri Derneği 
Başkanı Boyko Sinapov, 
"Hayvancılık sektörü kriz 
tehdidi altında bulunuyor. 
İflaslar, sürü azalması ve 
süt kıtlığına dair uyarılar 
var. Hayvan yemi fiyatla-
rındaki artış %100 oranın-
da. Çiftliklerin büyük bir 
yüzdesinin faaliyetlerini 
durdurması bekleniyor” 
diye kaydetti.

S inapov ’un i fadesi -
ne göre, ülke genelinde 
hayvan üreticilerinin iflas 
etme eğilimi var.

Sinapov, “Hayvancılık 
sektöründe sorun dünden 
ya da bugünden değil. 
Kendimize koyduğumuz 
hedeflere ulaşamadık. 
Süt sektörü, çiğ sütün 
düşük alım fiyatları nede-
niyle ciddi bir tokat alıyor 
– ayakta kalmamızın bir 
yolu yok” diye vurguladı.

Yine de son bir ayda çiğ 
süt fiyatlarında artış kay-
dedildi. Sinapov'un ifade-
sine göre, çiğ süt fiyatla-
rının ülkenin bazı bölgele-

rinde 1 levaya ulaştığına 
dair işaretler var. Bununla 
birlikte hayvan üretici-
si, bu artışın geciktiğine 
inanmaktadır.

Sinapov, “Ayakta kala-
bilmemiz ve iş yapabil-
memiz için sütün alım 
fiyatı 1,30 levadan düşük 
olmamalıdır” diye açıklık 
getirdi.

Dernek Başkanı, hay-
van üreticilerinin mağaza 
ağındaki fiyatları belir-
lemediğini bir kez daha 
hatırlattı.

S inapov, “Bulgar is -
tan’daki hayvan üretici 
ham ürün üretiyor. Doğru-
dan satış yapma hakkına 
sahip değil. Çok küçük bir 

kesimimiz süt üretip çiğ 
süt otomatlarıyla süt satı-
yor, ama onlar bile çok zor 
durumda” dedi.

Hayvan üretici, ayrıca 
ürün ticareti söz konusu 
olduğunda sektörün kar-
şılaştığı en ciddi sorun-
lardan biri olan mağaza 
ağındaki ciddi rekabet 
ve yerli üreticiyi "öldüren" 
yurt dışından süt ve et 
ürünleri ithalatına dikkat 
çekti.

Sinapov, “Mağazalarda 
tüketici satın alma gücü-
müzün karşılayamayacağı 
yüksek fiyatlar görüyoruz. 
Açık konuşmak gerekirse, 
ham ürünlerin alım fiyat-
ları düşük, ancak mağa-

za ağında yüksek fiyatlar 
gözlemleniyor. Birinin bir 
şeyler yapması gerekiyor” 
diye sert konuştu.

Sinapov, hayvan yetişti-
ricilerinin bu şartlar altın-
da ne kadar dayanabile-
ceğine ilişkin bir soruya 
yanıt olarak, daha fazla 
hataya yer olmadığı için 
sektöre ciddi önem veril-
mesi gerektiğini söyledi.

Dernek Başkanı, “Sek-
törde bir bekleme tarihi 
vardır. Bu, ilkbaharda 
destek başvurusu yap-
mamızla ilgili bir tarih 
olup o zamana kadar 
destek başvurusu yaptı-
ğımız hayvanları elimizde 
tutmak zorundayız. Bu 
tarihten sonra da durum 
aynı şekilde devam eder-
se birçok çiftlik batacak” 
diye tahminde bulundu.

Sinapov, meslektaşları-
nın başvuru yaptığı elin-
de hayvan bulundurma 
sürelerinin çoğunun ekim 
ayı sonunda sona erdiğini 
özetledi.

Dernek Başkanı, “Yıl-
başına kadar birçok çitlik 
tasfiye edilеcek” dedi.

               Kırcaali Haber

Bulgaristan ile Suudi Arabistan arasında 
enerji alanında ikili iş birliği görüşüldü
Dışişleri Bakanlığın-

dan yapılan açıklama-
ya göre, Dışişleri Ba-
kanı Nikolay Milkov, 
Suudi Arabistan Sofya 
Büyükelçisi Khalid bin 
Kamal Fakih’i maka-
mında kabul etti. İkili 
gerçekleştirdiği görüş-
mede enerji alanında 
ikili iş birliğini ele aldı.

Khalid bin Kamal Fa-
kih, Suudi Arabistan’ın, 
Bulgaristan'a petrol 
ve doğal gaz tedariki 
konusunda müzake-
relere hazır olduğunu 
belirtti. 
Görüşmenin ana 

odak noktası, Büyü-
kelçi tarafından ifade 
edilen Suudi Arabis-

tan tarafının enerji 
alanında ikili iş birliği-
ni derinleştirmeye ha-
zır olması oldu. Bakan 
Milkov ise Büyükelçi-
ye teşekkür ederek,  
böyle bir teslimatı ger-
çekleştirmenin yol ve 
araçlarının ortaklaşa 
araştırılması gerekti-
ğini kaydetti.

İkili, ayrıca ekonomi, 
yatırımlar, tarım, tu-
rizm, savunma, yük-
sek teknolojiler, sağlık 
hizmetleri gibi alanlar-
da ortaklık ve uluslara-
rası kuruluşlara aday-
lıkların karşılıklı olarak 
desteklenmesini de 
ele aldı.
         Kırcaali Haber

Benzin fiyatlarında 
düşüş bekleniyor
Bulgaria ON AIR televizyon kanalına demeç 

veren Bulgaristan Tüccarlar, Üreticiler, Akaryakıt 
İthalatçıları ve Nakliyecileri Derneği Başkan Yar-
dımcısı Dimitır Hacidimitrov, “Fiyatlar sakinleşti, 
özellikle benzin fiyatlarına bakarsak, 3 leva altın-
da fiyatlar görüyoruz. En fazla 3 hafta içerisinde 
büyük akaryakıt istasyonları zincirlerine ait birçok 
istasyonda 3 ile 3,10 leva arası fiyatlar görmeyi 
bekliyorum, devletten karşılanan indirimle 2,80-
2,85 leva arası fiyatları göreceğiz. Motorin fiyatları 
arasında daha büyük bir fark var. Bunun nedeni 
metan gazı fiyatlarının yüksek olmasıdır” diye yo-
rum yaptı.

Uzman, Avrupa'da en çok benzinin kullanıldığına 
ve yaz aylarında benzin talebinin motorine göre 

çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, 
uluslararası fiyatların çok daha yüksek olduğunu 
söyledi.

Hacidimitrov, “2-3 hafta içinde benzin fiyatı 300 
doların üzerinde düştü. Zamanla bu, benzin istas-
yonlarımızdaki fiyat panolarında yer alan fiyatları 
da etkileyecek. Geçen yıla ait istatistiklere göre, 
motorin tüketimi %40, benzin tüketimi ise %45'in 
üzerinde azaldı. Metan gazı tüketimindeki düşüş 
%80'in üzerinde bir seviyededir" diye vurguladı.

Uzmanın ifadesine göre, litre akaryakıt başına 
25 stotinki indirim uygulanmasına ilişkin önlem 
popülist olup özellikle daha az maddi imkanı olan 
insanlara yardımcı olmadı.

Hacidimitrov, “Bu indirimi yapmanın doğru ol-
madığına onları ikna etmeye çalışıyorduk. Daha 
sonra bu tutarın istasyonlarımız tarafından muha-
sebeleştirilmesi için en kolay şekilde nasıl verebi-
leceğimizi düşündük. Müşterinin maddi imkanları 
olup olmadığını hesaplamanın bir yolu yoktu. Yıl 
sonuna kadar birçok kişi bu indirimden yararla-
nacak. Milli Gelirler Ajansı (NAP) birçok teftiş ya-
pıyor” dedi.

Uzman, NAP'a karşı herhangi bir yükümlülükleri 
olmayıp, indirim yapan tüm şirketlerin daha son-
ra bu tutarları geri aldıklarına dair güvence verdi. 
Hacidimitrov’un ifadesine göre, akaryakıt istasyon-
larının iflas tehlikesi geçti, çünkü ayakta kalmak 
ve piyasada kalmak için kendi kendine yeterli olan 
kabul edilebilir bir kar eşiği var.
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Tarımın rekabet gücünü artırmaya yönelik önlemler görüşüldü
Geçici Tarım Bakanı 

Yavor Geçev, sendika ve 
ulusal düzeyde temsil edi-
len işveren örgütleri tem-
silcileriyle Bulgaristan’da 
tarım sektörünün rekabet 
gücünü artırmaya yönelik 
önlemleri görüştü. Top-
lantıya Tarım Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Georgi 
Sıbev de katıldı.
Bakan Geçev, “Sosyal 

ortaklarla sürekli diya-
log ve sorunları anlaşma 
ruhu içerisinde tartışma 
fırsatı, her sektörün ge-
lişimi için son derece 
önemlidir” dedi.
Toplantıya katılanlar, 

tomrukçuluk dahil olmak 
üzere tarım sektöründeki 
işgücü sıkıntısı, çalışma 
koşulları ve bir günlük 
iş sözleşmeleriyle ilgi-
li sorunlar gibi konular 
hakkında yorum yaptı. 
Bakan, ekibinin, bunların 
uygulanmasında işleri 
kolaylaştıracak mevzuat 
değişiklikleri hazırlama-
ya hazır olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Sıbev, 
“Sosyal ortaklarla ileti-
şimde enerjimizi sektör-
deki olumsuz eğilimlerin 
üstesinden gelmek için 
hedeflenen önlemlere 
odaklamalıyız” dedi.
Tarım Bakanı ve sosyal 

ortaklar, 2023-2027 dö-
nemi için Tarım ve Kırsal 
Alanların Geliştirilmesi-
ne İlişkin Stratejik Planı 
ve Ulusal Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Pla-
nı (NPVU) ile ilgili ola-
rak yapılması gereken-

leri yorumladı. Geçev, 
NPVU'nun uygulanma-
sına yönelik çalışmaların 
hızlandırılması gerektiği-
ne işaret ederek, bunun 
sendikalar ve işveren 
örgütleri ile diyalog içeri-
sinde yapılacağına kana-

at getirdi.
İş dünyası ve sendika 

temsilcileri, hidromeli-
orasyon tesislerinin yö-
netimi ve meyve sebze 
üretimi de dahil olmak 
üzere hassas sektörlerin 
desteklenmesi sorunu-
nu gündeme getirdiler, 
Bakan ise onlara kalite 

planları aracılığıyla yerli 
üretimi teşvik etme ola-
naklarını tanıttı.
Geçev, “Piyasa önlem-

leri yoluyla ülkenin gıda 
güvenliğini sağlayarak 
sektörü daha karlı ve re-
kabetçi hale getirmeliyiz” 
diye kaydetti.
              Kırcaali Haber

Çernooçene’de yeni bir sokak daha yenileniyor
Çernooçene (Yenipazar) 

ilçesinin idari merkezinin 
yakınındaki yeni 4 nolu 
mahalle i le Srednevo 
(Ortamahalle) arasında 
bağlantı kuran sokakta 
yol yapım çalışmaları aktif 
olarak devam ediyor.

Şantiyeyi ziyaret eden 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
Belediye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, Bele-
diye Meclis üyeleri ve be-
lediye yönetim temsilcileri 
projeyi uygulayan şirket 
görevlilerinden mevcut 
uygulama faaliyetleri hak-
kında bilgi aldılar.

Aydın Osman, inşaat ve 
montaj çalışmalarının ar-
dından güzergahın asfalt-
lanmasının bir ay içinde 
tamamlanacağını söyledi.

Belediye Başkanı, Çer-
nooçene Belediyesinin 
üzerinde çalıştığı 2022 
için kabul edilen serma-
ye harcama programında 
öngörülen taahhüt ve faa-
liyetlerin uygulanmasının 
devam edeceğine dair 
güvence verdi.

Aydın Osman, “Projenin 
uygulanması, mahalleyi 
oluşturmak ve kapsamlı 
bir şekilde iyileştirmek 
için uzun yıllar süren ça-
lışmaların sonuçlandırıl-
masıdır” dedi.

4. Mahalle sakinleri, 
girişimin yapılmasından 

dolayı belediye yönetimi-
ne teşekkür ettiler.

Bölgede önemli bir kısmı 
belediye arsaları üzerinde 
olan 60'tan fazla yeni ev 
inşa edildi.

Belediye Başkanı, “Ma-
hallede yapılan iyileştirme 
çalışmaları tamamlandı. 
Elektrik iletim ve su ve 
kanalizasyon şebekeleri 
kuruldu. Sokaklarda yol 
iyileştirme ve asfaltlama 
çalışmaları yapıldı. Park 
alanı oluşturuldu ve park 
aydınlatma sistemleri ku-
ruldu” diye anımsattı.

Aydın Osman, ekibi ile 
temel amaçlarının yaşam 
kalitesini artırmak ve ilçe 
merkezindeki nüfus için 
mekânsal çözümlerle ger-
çekleştirilen konfor yarat-
mak olduğunu vurguladı.

B u l g a r i s t a n ’ ı n  K u z e y 
Makedonya’ya elektrik tedarik 

etme imkanları ele alındı
Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in Cumhurbaş-

kanlığı Konutu’nda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 
Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile beraberindeki 
heyetle bir araya geldiği toplantıda Bulgaristan'dan 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne elektrik tedarik 
etme ve ekonomik bağlantı alanında ortak proje 
gerçekleştirme imkanları ele alındı.

Radev, “Bugün Bulgaristan hükümetiyle görüş-
menizin, Avrupa Birliği’nin (AB) kurallarına uygun 
elektrik arzı konusunda karşılıklı yarar sağlayan 
bir çözüme ulaşma yolunda önemli bir adım ol-
duğunu umuyorum” diye kaydetti. Başbakan 
Kovaçevski'nin Sofya'ya çalışma ziyareti girişi-

mini memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı, 
Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki gü-
veni, karşılıklı anlayışı ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
geliştirilmesini güçlendirmek için en üst siyasi dü-
zeyde daha sık toplantı gerçekleştirme ve diyalog 
yürütme çağrısını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, “Son aylarda tanık olduğumuz 
şiddetli siyasi tutkulara rağmen iki kardeş ülke ara-
sındaki ilişkiler, her türlü siyasi konjonktürü aşan 
sağlam bir temele dayanmaktadır” diye vurguladı.

Devlet Başkanı, ülkenin devletliğinin ve bağım-
sızlığının tanınmasından, eski Yugoslavya'nın 
dağılması sırasında Birleşmiş Milletler’in önleyici 
askeri güç konuşlandırılmasının ısrarına kadar, 
ambargo sırasında yardım sağlanması, 2001'de 
yaşanan iç çatışma sırasında sağlanan aske-
ri ve teknik teçhizat yardımı ile yaşanan felaket 
ve doğal afetler için yapılan yardım olmak üzere 
Bulgaristan'ın güneybatı komşumuza çok kez ver-
diği desteği de hatırlattı.

Radev, “Sınırın her iki yakasındaki insanlar 
uğruna, gelecek nesiller uğruna, ortak Avrupalı 
geleceğimiz uğruna bu temeli geliştirmek ve güç-
lendirmekle yükümlüyüz” diye vurguladı ve Kuzey 
Makedonya’nın AB'ye üyelik müzakerelerinin baş-
lamasına ilişkin siyasi düzenlemelerin de bu süre-
cin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ise 
beraberindeki heyetle birlikte Geçici Başbakan Gı-
lıb Donev ile olumlu ve verimli bir görüşme gerçek-
leştirdiklerinin altını çizdi. Kovaçevski, toplantıda  
elektrik enerjisi alanında iş birliği fırsatları ve önü-
müzdeki kış ısıtma sezonunda Kuzey Makedonya 
ekonomisi ve ev tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşı-
lamada desteklemek için Bulgaristan'dan elektrik 
ithal etme fırsatlarının ele alındığı vurgulandı.

BGF'NİN YENİ BAŞKANI ABDURRAHİM NURSOY
Balkan Türkleri Göç-

men ve Mülteci Dernek-
leri Federasyonu'nun 
(BGF) Başkanlığına 35 
yıl aradan sonra İzmirli 
Başkan!
   Balkan Göçmenleri 

Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BURSA), İz-
mir Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği (İZMİR), Bal-
kan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
(KOCAELİ), Balkanlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği (İSTANBUL), 
Balkan Göçmenleri Eği-
tim, Kültür ve Dayanış-

ma Derneği (YALOVA) 
derneklerinin bir araya 
gelerek oluşturdukları 
Balkan Türkleri Göç-
men ve Mülteci Dernek-
leri Federasyonu'nun 

(BGF) 16.Olağan Kong-
resi 28.08.2022 Pazar 
günü Bursa’da yapıldı.
  1987 yılından beri 

faa l i ye t  gös te ren, 
Türkiye'nin beş iline 

yayılan,100.000'den 
fazla üyesi bulunan Bal-
kan Türkleri Göçmen 
ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu’nun 16. 
Olağan Genel Kurulu 
beş ildeki delegelerin 
kararıyla tek adayla 
gerçekleştirildi. 
   Federasyon üyesi 

dernek delegelerinin 
oybirliği ile İzmir Bal-
kan Göçmenleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Genel Başkanı Abdur-
rahim NURSOY, BGF 
başkanlığı görevine se-
çildi.
           Kırcaali Haber
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Kırcaali Bölge Müftülüğü, Doğumunun 100. Yılı Münasebetiyle 
Nuri Turgut Adalı’yı Anma Programı Düzenledi

Kırcaali Bölge Müftülüğü, do-
ğumunun 100. yılında, Yüksek 
İslam Şurası kararı doğrultusun-

da, Medresetü’n-Nüvvab’ın 100. 
Yılı münasebetiyle düzenlenen 
etkinlikler çerçevesinde Nuri 

Turgut Adalı’yı anma programı 
düzenledi. 

Programa teşrif edenler ara-

sında Bulgaristan Müslüman-
lar Diyaneti Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmed, T. C. 
Filibe Başkonsolosluğu Mua-
vin Konsolos Halit Tarı, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis, 
merhum Nuri Adalı’nın oğlu 
Fikret Turgut, Belene mağduru 
gazeteci-yazar Mehmet Türker, 
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Filibe Bölge Müf-
tüsü Taner Veli, Haskovo Bölge 
Müftüsü Erhan Recep, HÖH İl 
Başkanı Resmi Murad, Kirkovo 
Belediye Başkanı Şinasi Süley-
man, Mestanlı Belediyesi Mec-
lis Başkanı ve HÖH İl Gençlik 
kolları Başkanı Ersin Yumer, 
Çernooçene Belediyesi Mec-
lis Başkanı Bedriye Gaziömer, 
Edirne il müftülüğünden Nuri 
Böcekbakan, İstanbuldan ve 
bölgeden çok değerli misafirler 

yer aldılar.
Program Edirne Ulucami ikinci 

imam-hatibi Harun Kezer hoca-
nın Kurân tilavetiyle başladı. 

Daha sonra sırasıyla: Kırcaali 
Bölge Müftüsü Basri Eminefen-
di, Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, HÖH İl Başkanı 
Resmi Murad, T. C. Filibe Baş-
konsolosluğu Muavin Konsolos 
Halit Tarı ve Yüksek Şura Baş-
kanı Vedat Ahmed selamlama 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Ardından, programın asıl 
sürprizi geldi. Gazeteci-yazar 
Mehmet Türker’in hazırladığı, 

dava adamı merhum Nuri Tur-
gut Adalı’nın hayatını konu alan 
“Söndürülemeyen Meşale” adlı 
belgesel filmi ilk defa izlenime 
sunuldu. Duygusal anlar yaşan-
dı. 

Hemen ardından gazeteci-
yazar Mehmet Türker ve mer-
hum Nuri Adalı’nın oğlu Fikret 
Turgut söz aldılar. Merhum’dan, 
hatıralarından ve şiirlerinden 
bahsettiler. Belene kampında 
yaşananları anlattılar, katılanları 
aydınlattılar ve konuşmalarıyla 
duygulandırdılar.

Daha sonra Kirkovo’da uzun 
yıllar Türkçe öğretmenliği yap-
mış, Zekiye Hasan’ın yetiştirdi-
ği değerli çocukların okuduğu 
muhteşem şiirleri vardı. Çocuk-
ların okuduğu şiirler de herkesi 
derinden etkiledi. Oluşan duy-
gusal atmosferin tarifi mümkün 

değildi.
Ve programın nihayetinde he-

diye takdim töreni yapıldı. 
Sırasıy la  Yüksek İs lam 

Şura Başkanı Vedat Ahmed, 
Kirkovo’da Türkçe öğretmeni 
Zekiye Hasan, merhum Nuri 
Adalı’nın oğlu Fikret Turgut, 
gazeteci-yazar Mehmet Türker, 
HÖH İl Başkanı Resmi Murat 
ve T. C. Filibe Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolos Halit Tarı’ya 
Kırcaali Bölge Müftülüğü ta-
rafından hediye plaket takdim 
edildi.

                      Kırcaali Haber

Çevik: Balkanlar’da 100’e yakın somut mirası ayağa kaldırdık
TİKA Başkan Yardımcısı Çe-

vik, Balkanlar’da VIII. Uluslara-
rası Balkan Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu’nda konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. 
Mahmut Çevik, “Balkanlar’da 
Kültür, Mimari ve Sanat” konulu 
“Balkanlar’da VIII. Uluslarara-
sı Balkan Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu’nda” konuştu.

Beykent Üniversitesi Taksim 
Yerleşkesinde düzenlenen sem-
pozyumun konuşan Mahmut 
Çevik konuşmasına, “Ortak ta-
rihimize ışık tutacak bu toplan-
tının verimli geçmesini ve tarihi 
eserlerimizin gelecek nesillere 
aktarılması konusunda  katkı 
sağlamasını ümit ediyorum.” di-
yerek başladı.

Dr. Çevik konuşmasına daha 
sonra şöyle devam etti:

“Tarihin en eski milletlerinden 
Olan Türk milletinin kendine 
özgü dunya görüşü vardı, Farklı 
din, dil ve kimliklerdeki toplum-
lara saygı gösterilerek 500 yıl 1 
milyon km karelik Balkan yarı-
madasında kaldık.

Balkanlar’da 11 koordinasyon 
ofisimiz ile Balkanlar’da 100’e 
yakın ortak somut mirası ayağa 
kaldırdık. 15 tarihi yapının resto-
rasyon projesi tamamlanmış ve 
10’dan.fazla tarihi yapıların ise 
restorasyonları için proje hazır-
lama çalışmaları yapıyoruz.

Manastır’da Askeri idadiden 
Kosova’daki Yaşar Paşa Ca-

miine, Podgoritsa’daki saat 
kalesinden Bosna’daki Drina 
köprüsüne ve Maglaj camiine, 
Sırbistan’da Ram Kalesinden 
Siyanitsa Valide Sultan camii-
ne, Tiran Ethem Bey ve Berat 

Bekarlar Camiinden Jirocastra 
saat kulesine tüm tarihi eserle-
re dokunuyoruz. Gelecek ne-
sillere aktarımlarını sağladık. 
Macaristan’da Gülbaba Türbe-
sinin restorasyonu ve Müzesi-
nin yapımından Pech de Türk 
çeşmesi restorasyonuna katkı 
sağladık.

Orta Asya, Afrika, Kafkasya 
ve Uzak Doğu’da da ortak  tari-
hi eserlerimize sahip çıkıyoruz.

Cezayir ’de Kecova camii, 
Azerbaycan’da Nuri Paşa Müze 
Evi, Moğolistan’da Bilge Tonyu-
kuk Yazıtları, Sudan’da Ali Dinar 
müze evi, Etyopya’da Necaşi 
Türbesi, Kazakistan’da Yesevi 
Türbesi bunlardan sadece bir 
kaçıdır.

Soyut kültürel miras olarak şiir, 
şarkı, halk oyunları vs alanların-
da kültür merkezleri inşa ettik, 
her toplum kültürünü yaşatsın 
diye.

Gagavuz kiliminin gelecek ne-
sillere aktarı-
mı için atölye-
ler kurduk.

A m a c ı m ı z 
Uluslararası 
kab u l  g ö r -
müş koruma 
teknikleri ile 
eserlerimizin 
ayağa kaldı-
r ı lması b i r-
likte yaşama 
kültürümüzün 
sürdürülebilir 

olmasıdır”.
Sempozyumda ele alinan 

konular
Osmanlı Dönemi Balkanlar’da 

Mimari Eserler, Balkan Mü-
ziği, Balkan Halk Oyunla-
rı, Balkanlar’da El Sanatları, 
Balkanlar’da Güzel Sanatlar.

Sempozyumu düzenleyen 
kurumlar

Beykent Üniversitesi (Türkiye), 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi (Türkiye), Doğuş Üni-
versitesi (Türkiye), İzmir Kavram 
Meslek Yüksek Okulu (Türkiye), 
Trakya Üniversitesi (Edirne), 
Tuzla Üniversitesi (Bosna-Her-
sek), UBTAK (Balkan Tarihi 
Araştırmaları Komitesi).

                      Kırcaali Haber


