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Sofya’da Cumhuriyet Bayramı "Akide 
Şekeri" Tiyatro Oyunu İle Kutlandı

Bulgar i s t an ' ın  başkent i 
Sofya’da, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kapsamında Türk yö-
netmen Ali Meriç’in kaleme al-
dığı "Akide Şekeri" tiyatro oyunu 
Türkçe olarak sahnelendi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, son 3 yıl 
içerisinde Kovid-19 salgını ne-
deniyle Cumhuriyet Bayramı ve 
diğer önemli günlerde güzel et-

kinlikler geçekleştiremediklerini 
belirtti.

"Nihayet bu yıl dostlarımızla 
birlikte Cumhuriyet Bayramı'mı-
zı arzu ettiğimiz şekilde çok çe-
şitli etkinliklerle kutlayabilece-
ğiz." diyen Sekizkök, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Sofya’ya geldiğimden beri 
çok arzu ettiğim bir etkinlik var-
dı. Vatandaşlarımıza, soydaş-
larımıza, dostlarımıza Türkçe 

dilinde tiyatro temsili izlettirebil-
mek. Çok şükür onu Cumhuriyet 
Bayramı vesilesiyle bu akşam 
gerçekleştiriyoruz. Kırcaali Kad-
riye Latifova Müzikal Tiyatrosu 
sanatçıları 'Akide Şekeri' adlı 
oyunu Türkçe olarak sunacak."

Aylin Sekizkök, Cumhuriyetin 
seneye kutlanacak 100. ku-
ruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Bulgaristan’da faaliyet göste-
ren Türk iş sektörünün katkısı 

ile çok büyük etkinlikler plan-
ladıklarını anlattı. Sekizkök, 
Cumhuriyet Bayramı dolayı-
sıyla ayrıca, başkent Sofya’da 
genç Türk piyanist Doğaç 
Bezdüz’ün Sofya Şehir Sanat 
Galerisi salonunda sahne ala-
cağını aktardı.
Kırcaali Tiyatrosu Müdürü 

Gılıb Boçukov da Akide Şe-
keri oyunun yazarı ve yönet-
meni Ali Meriç ile bu oyunu 

Bulgaristan’da sahneleyip 
izleyicilere zevkli bir sunum 
yapmaya karar verdiklerini 
söyledi.
Gösteriyi başkentin kültür ve 

sanat çevrelerinin yanı sıra 
üyelerinin çoğunluğunu Türk 
ve Müslümanların oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı ve milletve-
killeri de izledi. AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Sofya’da Piyano Resitali İle Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan'da Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçiliğinin desteği ile klasik müzik eserlerinden 
oluşan piyano konseri ile kutlandı.

Sofya’da konservatuvarda eğitim gören Türk yetenek Do-
ğaç Bezdüz, Şehir Sanat Galerisi salonunda, Ferruccio Bu-
soni, Bach, Mozart, Liszt, Chopin ve Rahmaninov’un eserle-
rinden oluşan derleme sundu. Bezdüz, konserinin sonunda 

Türk bestecilerin eserlerine de yer verdi.
Konseri müzikseverler, sanat ve kültür dünyası temsilcileri 

ve çok sayıda büyükelçi de izledi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Burgaz ve Filibe başkon-

soloslukları ile birlikte Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayı-
sıyla zengin kültürel etkinlikleri ile iki ülke arasındaki dostluk 
ve iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 31 Ekim’de 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsi-
yon düzenlendi. AA

T.C. Sofya Büyükelçiliğinden Cumhuriyet Resepsiyonu 
Sofya’da salgın nedeniyle 

üç yıl aradan sonra yüzler-
ce kişinin katıldığı görkemli 
bir resepsiyonla Cumhuriyet 
Bayramı yeniden kutlandı!
Sofya Büyükelçiliği  tarafın-

dan Türkiye Cumhuriyetinin 
ilanının 99. yıldönümü ve-
silesiyle düzenlenen resep-
siyona çok sayıda misafir 
katıldı.
Katılanlar arasında Majes-

teleri Çar Simeon, Dışişleri 
Bakanı Milkov, İçişleri Baka-
nı Demerciev, siyasi partile-

rin başkanları, milletvekille-
ri, üst düzey devlet ve yargı 
erkanı, kordiplomatik men-

supları, Baş-
müftülük yet-
kilileri, iş in-
sanları, basın 
mensupları, 
soydaşlar ve 
vatandaşlar 
yer aldı. 
Sanatçı lar 

Sarp İspir ve 
Esra Minez 
sergiledikle-
ri eserleriyle 

geceyi daha da renklendiler. 
                  Kırcaali Haber
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Kırcaali’de Balkan Türk Yazarları Buluşması Gerçekleşti
Kırcaali Ömer Lütfi 

Kültür Derneği Kon-
ferans Salonu’nda 
Balkan Türk Yazarları 
Buluşması gerçekleş-
ti. Programa gazeteci, 
yazar Dr. Sabri Alagöz, 
Yunanistan’ın Batı Trak-
ya bölgesinde yayınla-
nan Rodop Rüzgârı 
Dergisi sahibi, araştır-
macı- gazeteci, yazar 
İbrahim Baltalı, Kırca-
ali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi,  Türkiye’yi 
temsilen şair Osman 
Akın ve Bulgaristan’dan 
çok sayıda şair ve ya-
zar katıldı. Programda 
Ömer Lütfi Kültür Der-
neği Başkanı Seyhan 
Mehmet, Cebel (Şeyh-
cuma) Belediyesi Genel 
Sekreteri Hayriye Meh-
met ve tanıtımı yapılan 
şair Ferhat’ın İzmir’de 
oturan en küçük torunu-
nun torunu Fatma Sa-
bit Güler ve Kırcaali’de 
oturan ablası Azize Sa-
bit de hazır bulundu.
Programın sunuculu-

ğunu yapan Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmet, tüm 
katılımcılara teşekkür 

ederek, yoğun progra-
mı nedeniyle katılama-
yan Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Ha-
san Azis’in selamlarını 
iletti. Prof. Dr. Mümün 
Tahir ’ in Ömer Lütf i 
Kültür Derneği’nin Kü-
tüphanesine “Ferhat 
Yusuf” isminin verilme-
si teklifi için kendisine 
teşekkür ederek, ileride 
böyle bir kararın alına-
bileceğini söyledi. 
Ardından tüm katılım-

cılar kısaca kendileri-
ni tanıtırken Dr. Sabri 
Alagöz, Bulgaristan’da 
ilk defa yüksek okullar-
da bir ilk olarak Kırcaa-
li’deki eski Yarı Yüksek 

Pedagoji Enstitüsü’nde 
5 yıl Bulgaristan Türk 
Edebiyatı dersini ver-

diğininin altını çizdi. 
Komünist dönemde bir 
kitabının yasaklandığını 
belirten yazar, kısa bir 
süre önce vefat eden 
Bulgaristan’ın Osman-
lı hakimiyeti dönemini 
anlatan Bulgar yazar 
Akademisyen Anton 
Donçev’in ısmarlama 
yazdığı “Vreme Raz-
delno” (Ayrılma Za-

manı) romanının tarihi 
gerçekleri saptırdığını 
ve bununla ilgili yazdı-
ğı “Sahtekarın Nobel 
Rüyası” adlı kitabının 
maddi sebeplerden do-
layı 10 yıldır basılmayı 
beklediğini paylaştı.  
P r o g r a m d a  Ş a i r 

Ferhat’ın hayatı ve ya-
ratıcılığını tanıtan Dr. 
Alagöz, bunun üzerine 
yazdığı “Kurtar Vatanı 
Paşam” başlıklı araştır-
ma yazısını sundu. Asıl 
adı Ferhat Yusuf olan 
şair bazı kaynak lara 
göre, 1840, bazı kay-
nakçalara göre ise 1841 
yılında Kırcaali’nin o 
zamanki Hasımlar (bu-

gün Oreşnitsa) köyünde 
dünyaya geldi, 17 Mart 
1932 yılında (92 yaşın-

da) vefat etti. Babası 
Sandıkçı Yusuf Ali ola-
rak anıldı. İstanbul’da 
yükseköğrenim gören 
şairin fakir sever, na-
muslu ve mütevazı bir 
kişi olduğundan söz 
edilmektedir. Gençlik 
yıllarını İstanbul, Bur-
sa, Edirne gibi büyük 
şehirlerde geçiren şair 
Ferhat ’ın subay ol-

duğunu da iddia eden-
ler vardır. Rus-Türk 
Savaşı (1877-1878) ari-
fesinde Haskovo (Has-
köy) şehrin de oturan 
şair orada memurluk 
yaptı. Rahime hanım-
la evlenen şairin Hüs-
nü adında bir oğlu ile 
Adviye adında bir kızı 
oldu. İkisini de talihsiz 
bir şekilde genç yaş-
ta kaybetti. Öğretmen, 
ormancı ve Kırcaali’nin 
Çiftlik köyü muhtarlığı 
görevlerinde bulunan 
şairin sağlık memuru ve 
tercüman olarak çalıştı-
ğı da rivayet edilmekte-
dir.
Şairin zekası keskin, 

kalemi deneyimli, ifa-
desini ayarlamasını, 
şi ire özgü sır ve simge-

leri yerinde kullanma-
sını bi len bir sanatkar 
kişiliğe sahip olduğunu 
ifade eden Dr. Alagöz, 
1922’de “Vatan Des-
tanı”, “Musta fa Kemal 
Paşa Destanı”, “Harb-i 
Ummi Destanı” ve “Ce-
halet Destanı” başlık-
larında dört eseri içer-
en “Vatan ve Musta fa 
Kemal Paşa Destanı” 
kitabını yayınladığını 
aktararak, her bir des-
tana ayrıca değindi. Po-
lisin şair Ferhat ölür öl-
mez, evindeki bütün el 
yazıları nı alıp yaktığını 
bildirdi.
Şair Ferhat’ın unutul-

mayacak bir şairimiz, 
yazarımız olduğunun 
altını çizen Dr. Alagöz, 
onun tanıt ı lmasına 
ilişkin girişimden do-
layı Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’ni ve yönetimini 
tebrik ederek, derneğin 
kültürümüzün belirli bir 
kaynağı ve güvenli bir 
yeri olduğunu söyledi.  
Şair Ferhat’ın torun to-

runu Fatma Sabit Güler, 
kitabından “Vatan Des-
tanı” ile “Musta fa Kemal 
Paşa Destanı”nı okudu.
Programda 2017 yı-

lında Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Gümülcine 
ziyareti sırasında oku-
duğu bir şiirini seslen-
diren İbrahim Baltalı, 
bir şiir ve dört araştır-
ma kitabı olduğunu ve 
halihazırda Batı Trakya 
Köyler Ansiklopedisi’nin 
3. cildini  tamamlamak 
üzere olduğunu belirt-
ti. Yazar, “Bulgar İskan 
Yılları Anıları” adlı kita-
bının da baskıya hazır 
olduğunu aktardı. Batı 
Trakya Türklerinin üç 
gazete, üç dergi ve 

radyolarının da oldu-
ğunu söyleyen Baltalı, 
oradaki soydaşlarımı-
zın Batı Trakya Azınlığı 
Kültür ve Eğitim Şirketi 
(BAKEŞ) ve Türkiye 
Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın (YTB) 
desteğiyle kitaplarını 
bastırdıklarını belirtti.
Daha sonra katılımcı 

şairler Esin Salim, İb-
rahim Baltalı, Osman 

Akın, Bayram Kuşku, 
Haşim Semerci, Aysun 
Ramadan, Nevin Sadı-
kova, Resmiye Mümün 
birer şiirini, Momçilgrad 
(Mestanlı) Zeybekler 
Derneği Başkanı Me-
tin Hasan ise Haşim 
Semerci’nin “Başkan 
Amca” şiirini okudu.
 Program, toplu bir 

hatıra fotoğrafı ile son 
buldu.
       Resmiye MÜMÜN

Sendikalar 850 leva asgari 
ücret ve gelir artışı talep ediyor

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) ile Podkrepa Emek Konfederasyo-
nu tarafından toplumsal talepleri içeren bir bildiri 
hazırlandı. KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, bu 
bildirinin Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve 48. 
Dönem Halk Meclisindeki milletvekillerine sunu-
lacağını duyurdu. Dimitrov, gazetecilere yaptığı 
açıklamada bildiride gelirler ve sosyal hakların 
yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı ve enerji ile ilgili 
talep ve önerilerin de yer aldığını açıkladı.

İki sendika Cumhurbaşkanı ile de görüşmek is-
teyecek. Dimitrov, iki sendika arasında ortak bir 
protesto eyleminin planlandığını söyledi.

KNSB Başkanı, “Gelirler konusunda iki şey askı-
da, birincisi, yıl sonuna kadar hem kamu hem de 

özel sektörde tüm enflasyonu mümkün olan tüm 
yollarla telafi etmek ve ücret artışını müzakere 
etmektir” diye yorum yaptı. Sendikaların belir-
lediği hedef, 2023 yılında kaybedilen satın alma 
gücünün geri kazanılmasıdır.

Dimitrov, temel emtia fiyatlarında ciddi bir artış 
olduğunu vurguladı. Ayrıca sendikaların gelecek 
yılın bütçesi dahilinde 850 leva asgari ücret ve 
%12-13 gelir artışı talep ettiğine dikkat çekti.

Podkrepa Emek Konfederasyonu Başkanı Di-
mitır Manolov, Ulusal Toparlanma ve Sürdürüle-
bilirlik Planı'nda yer alan bazı önlemler üzerinde 
acilen anlaşmaya varılmasının gerekliliği konu-
sunda Enerji Bakanı ile görüşmelerin yapıldığını 
belirtti. Manolov, sendikaların iki kademeden olu-
şan elektrik tarifesi öngören bir yasa taslağından 
haberdar olduklarını söyledi. Sendika Başkanının 
ifadesine göre, bu teklifin açıklığa kavuşturulma-
sı gerekiyor. Manolov, “Meclis mutlaka bir bütçe 
kabul etmelidir” diye vurguladı.

KNSB ile Podkrepa Emek Konfederasyonu, 
18 Ekim’de düzenledikleri tartışma toplantısın-
da çeşitli sektörlerdeki sorunları değerlendirdi. 
Sendika üyeleri, Cumhurbaşkanı ve Meclise 
iletecekleri ortak taleplerini görüştüler. Dimitrov, 
gerçek sonuçların ortaya çıkması için konfede-
rasyonların eylemlerinin tam olarak ne olacağının 
tartışıldığını açıkladı.
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Kocaeli'deki göçmenler, Bulgaristan'daki soydaşlarının 
acılarını unutturmama mücadelesi veriyor

Kocael i 'de yaşayan 
Ba lkan  göç men le r i , 
Bulgaristan'ın farklı tarih-
lerde Türklere uyguladığı 
asimilasyon politikasına 
maruz kalan soydaşları-
nın yaşadığı acıyı unut-
turmamak için proje ça-
lışması yürütüyor.

Balkan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneğince 
yürütülen "Kocaeli'de Ya-
şayan Balkanlar Projesi" 
kapsamında Kocaeli'ye 
farklı yıllarda Balkan ül-
kelerinden göç eden mu-
hacirlerin hayat hikayeleri 
dinlendi.

Üyeler, 1972-1973 yıl-
larında uygulanan asimi-
lasyon politikasına maruz 
kalanları da dinlemek için 
Bulgaristan'da çeşitli ziya-
retlerde bulunuyor.

Smolyan şehrine bağlı 
Dospat ilçesinin Barutin 
köyünde gerçekleşen zi-
yarette Bulgaristan Türk-
leri, şahit oldukları olayları 
gözyaşlarıyla anlattı.

Daha sonra o dönem 
isim değişikliğine karşı 
çıkarken hayatını kaybe-
denler için yapılan anıta 
karanfil bırakan dernek 
üyeleri, soydaşları için 
dua etti.

Gotse Delçev (Nevre-

kop) kentine bağlı Kor-
nitsa ile Breznitsa köy-
lerini de gezen üyeler, 
Bulgaristan'ın farklı tarih-
lerde Türklere uyguladı-
ğı asimilasyon politikası 
sürecinde yapılan baskı-
larda yaşamını yitirenler 
için düzenlenen mevlide 
katıldı.

Dinledikleri hayat hika-
yeleri ve yaşadıkları izle-
nimleri kayıt altına almaya 
devam eden üyeler, çıka-
racakları dergilerle ya-

şanılan acıları geleceğe 
aktarmaya çalışacak.

- "Proje, yaşanmış ha-
diselerden ders çıkarma 
üzerine kurgulandı"

Derneğin Onursal Baş-
kanı Bayram Çolakoğlu, 
AA muhabirine, göçün 
sebeplerinden birisinin de 
Bulgaristan'daki baskılar 
olduğunu söyledi.

Soydaşların isimlerinin 
zorla değiştir ilmesinin 
bunlardan biri olduğuna 
dikkati çeken Çolakoğlu, 

o dönemde yaşanan is-
tenmeyen hadiseler oldu-
ğunu kaydetti.

Projenin bu ziyaretlerin 
ardından tamamlanaca-
ğını belirten Çolakoğlu, 
şunları söyledi:

"Yaşanmış hadiselerden 
ders çıkarma ve ibret al-
mak üzerine kurgulanmış 
bir proje. Çok bildiğimiz 
bir gerçeklik var. Tarih te-
kerrür etmiyor. Ne zaman 
tekerrür etmiyor? İbret 
alırsan. İbret almazsan 

tekerrür ediyor. Bizler de 
yeni nesle geçmişte ya-
şanmış sıkıntılı, istenme-
yen hadiseleri göstererek 
diri durmalarını ve bura-
dan ibret almalarını sağ-
lamaya çalışıyoruz. Bu 
köyler de bu açıdan güzel 
örnekler. Varlık mücade-
lesini veren köyler bunlar. 
İsim değiştirme politikala-
rı karşısında kendi kimliği-
miz var."

Çolakoğlu, Bulgaristan-
da yaşayan Türklerin, der-
neğin yaptığı çalışmaları 
ilgiyle takip ettiğine dikka-
ti çekerek, çalışmalarının 
memnuniyetle karşılandı-
ğını anlattı.

Bulgaristan Türklerinin, 
Türkiye'nin varlığını ken-
dilerinin varlığı için de 
önemsediğini dile getiren 
Çolakoğlu, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

"Bizim iy i olmamızı 
kendilerinden daha fazla 
istiyorlar. Bu, önemli bir 

bakış açısı. Nihayetinde 
buralar, gönül coğrafya-
mız, akrabalık bağları-
mız olan yerler. Sıradan 
siyasi sınırların böldüğü 
yerler değil. Ziyaretlerde 
görüştüğümüz kişilerden 
biri, anlatırken gözleri 
doldu, o günlere döndü. 
Bunu unutmamışlar, en 
çok istekleri de genç nes-
le bunu yeterince aktara-
madıklarını düşünüyorlar. 
Bu evrensellik başlığı 
altında insanların tek tip-
leştirilmeye çalışıldığı bir 
yüzyıldayız aslında. Evet, 
herkes eşit, insanlık, kar-
deşlik gibi cümleler var 
ama onun altında herkes, 
hakim güçler, ülkeler, ken-
di siyasetini izliyor. Bu 
arada bunu fark edeme-
yenler de eriyip gidiyor. 
Bu insanların istediği şey, 
yaşanmış sıkıntılı durum-
ları unutmayıp ibret alarak 
güçlü şekilde kendi ayak-
ları üzerinde durabilmek."

Beş kişi Kırcaali Fahri Vatandaşı unvanıyla onurlandırıldı
Pandemi nedeniyle ve-

rilen aranın ardından 21 
Ekim Kırcaali Günü mü-
nasebetiyle düzenlenen 
Kırcaali Belediye Mec-
lisinin özel oturumunda 
beş kişi Kırcaali Fahri Va-
tandaşı unvanıyla onur-
landırıldı. Kırcaali Fahri 
Vatandaşı unvanı veril-
mesine ilişkin önerilerin 
üçü geçen, ikisi ise bu 
yıl Meclis Başkanlığına 
sunuldu. Belediye Meclis 
üyeleri oy birliğiyle onla-
rın Kırcaali Belediyesinin 
en yüksek ödülü ile onur-
landırılmasını onayladı.  
Yerel Meclis kararıyla 
matematikçi ve öğretmen 
Vılço Milçev’e, ölümün-
den sonra yazar İvanko 
Marinov’a, Kırcaali'nin 
inşaatçısı Müh. Emil 
Mladenov’a, dünyaca 
ünlü heykeltıraş Ziyatin 
Nuriev’e ve ölümünden 
sonra yatırımcı Müh. Mor-
do Danon’a Kırcaali Fahri 
Vatandaşı unvanı verildi.

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
beşinin de şehrin ününün 
artmasına ve gelişmesine 
çok büyük katkıları oldu-
ğunu vurguladı. Dr. Müh. 
Azis, Kırcaali Fahri Va-
tandaşı unvanının verildi-
ği 1977 yılından bu yana 
38 kişinin bu unvanla 

ödüllendirildiğine dikkat 
çekti. Onlar arasında 
şairler Mladen İsaev ve 
David Ovadia, Akade-
misyen Nikolay Haytov, 
kozmonotlar Georgi İva-
nov ve Nikolay Rukaviş-
nikov, arkeolog Prof. Dr. 
Nikolay Ovçarov, halterci 
Naim Süleymanoğlu, fut-
bolcu Ahmet Osman vb. 
isimler bulunuyor.

Vılço Milçev adına te-
şekkür eden gazeteci 
Pavel Tençev, şehrin iyi 
bir imaja sahip olması için 
çalışan matematikçinin 
memnuniyetini dile getir-
di. Milçev, selamlama ko-
nuşmasında, “Özgürlük, 
hayat ve barış en yüksek 
insani değerlerdir” diye 
vurguladı. Matematikçi, 
ödülünü Matematik Oku-
lu’ndaki yetenekli öğren-

cilerine ithaf etti.
Yazar İvanko Marinov'un 

eşi Tamara Dimitrova, 
onun şehrimizin tarihçisi 
olduğunu vurguladı. Di-
mitrova, “Marinov, ağa-
cın kökleri kadar şehrimiz 
için de gerekli olan sanat 
tarihi hafızasını sağlar. 
Onun ilham kaynağı Kır-
caali idi” diye vurguladı.

Müh.  Emi l  M lade -
nov, kısa bir süre için 
Kırcaali'ye geldiğini ha-
tırlattı. Burada dürüst ve 
çalışkan insanlarla tanış-
tığını ve burada kaldığını 
söyleyen inşaatçı, en zor 
zamanlarda Borovitsa 
(Çamdere) Barajı’nı inşa 
eden Kadir Ağabey de 
dahil olmak üzere tanın-
mış ve bilinmeyen inşa-
atçılara teşekkür ederek, 
ödülünü onlara ithaf etti.

Ziyatin Nuriev, ar tık 
aramızda olmayan Cimi 
lakabıyla bilinen ünlü res-
sam Cemal Emurlov’un 
şu sözlerini anımsattı: 
“Ortak çabalarla sade-
ce Fahri Vatandaş değil, 
onurlu kişiler de olabili-
riz”.
Müh. Mordo Danon'un 

ödülünü eşi Rebecca 
Danon kabul etti. Ödül 
için teşekkür eden Teklas 
Holding Genel Müdürü 
Nebi Anıl, Mordo Danon 
tarafından kurulan Teklas 
Şirketinin Avrupa'daki her 
10 arabadan 8'ine parça 
tedarik ettiğini hatırlattı.
Belediye Başkanı Dr. 

Müh. Azis, Nebi Anıl’ı 
Kırcaali'nin sanayileşme-
sine yaptığı büyük kat-
kılardan dolayı Kırcaali 
Belediyesi Altın Arması 
Onur Nişanı ile onurlan-
dırdı. Kırcaali Belediye 
Başkanı, Nebi Anıl’ın 
Müh. Mordo Danon ile 
yapılan ön görüşmeler-
de hazır bulunduğunu ve 
Kırcaali'de yatırım yapıl-
ması fikrini desteklediğini 
hatırlattı.
Nebi Anıl, “Memleke-

timde onurlandırıldığım 
yüksek ödül için teşekkür 
ederim” dedi.
             Kırcaali Haber

Türkiye’den bilim insanları 
Şumnu Nüvvab İlahiyat 
Lisesi’nin tarihini inceleyecek

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura-
sı Başkanı Vedat Ahmet, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Kamil Yılmaz ve Edirne Trakya Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Öztürk ile görüştü.

V e d a t 
A h m e t , 
Ş u m n u 
şehrinde-
ki Nüvvab 
İ l a h i y a t 
Lisesi’nin 
kuruluşu-
nun 100. 
yıl dönü-
mü kut -
l ama la r ı 

kapsamında düzenlenen yaklaşmakta olan uluslara-
rası bilimsel konferans vesilesiyle bilim insanlarıyla 
bir araya geldi.

Yüksek İslam Şurası Başkanı ve Nüvvab İlahiyat 
Lisesi’nin 100. yıl dönümünü kutlamak İçin Girişim 
Komitesi Başkanı Vedat Ahmet, iki saygın bilim insa-
nını ve akademik çevrelerden meslektaşlarını foruma 
katılmaya davet etti.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Prof. Ali Öztürk, 
daveti memnuniyetle kabul ettiler ve tarihi Müslüman 
eğitim kurumunun araştırılmasına katkıda bulunmaya 
istekli olduklarını ifade ettiler.

İki dekan, Başmüftülük ve onun eğitim kurumlarıyla 
iş birliği yapmaya açık olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Yılmaz, kendisi Veliko Tırnovo (Tırnova) 
şehrinden göçmen bir ailenin çocuğu, öğrenci ve 
üniversiteli olarak Şumnu Nüvvap İlahiyat Lisesi me-
zunu olan öğretmen ve hocalardan ders alma fırsatı 
bulduğu için bunun kendisi için olağanüstü bir onur 
olacağını vurguladı.

İstanbul'da yapılan görüşmede Başmüftülük ve ül-
kemizle ilgili çalışmaları olan İslami İlimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Recep Cici de hazır bulundu. 
Bilim insanı, üç yıl boyunca Sofya’daki Yüksek İslam 
Enstitüsü'nde ders verdi ve Ulusal Aziz Kiril ve Metho-
dius Kütüphanesi’nde bulunan el yazmaları inceledi.
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Tatul köyündeki Orpheus Tapınağı Arkeolojik 
Kompleksi’nde kazı çalışmaları başladı

Momçilgrad (Mestanlı) 
ilçesine bağlı Tatul (Acı-
oluk) köyü yakınlarındaki 
Traklar dönemine ait Orp-
heus Tapınağı Arkeolojik 
Kompleksi’nde kazı çalış-
maları 15 yıllık bir aradan 
sonra tekrar başladı. Prof. 
Dr. Nikolay Ovçarov’un 
başkanlığındaki arkeolojik 
kazı heyetinde Smolyan 
(Paşmaklı) Bölge Tarih 
Müzesi'nde görev yapan 
arkeolog Dr. Nikolay Bo-
yaciev ve Kırcaali Bölge 
Tarih Müzesi Müdürü Da-
niela Kocamanova da yer 
alıyor. Kazı çalışmalarının 
tamamı Momçilgrad Bele-
diyesi tarafından finanse 
edilmektedir.

Prof. Dr. Ovçarov, “Tatul 
köyü yakınlarındaki komp-
leks antik çağlardan beri 
faaliyet göstermiştir. Ge-
çen yıllarda oyulmuş bir 
lahit teknesi bulunan bü-
yük kayanın etrafındaki 
kısmını inceleyebildik. Bü-
yük bilim adamımız Prof. 
Dr. İvan Venedikov'un 
Orpheus'un mezarı oldu-
ğu yönünde bir hipotezi 
vardı ve bu hipotez, daha 
sonra yapılan kazılarda 
kanıtlandı” diye kaydetti. 
Bu yılki keşif gezisinde 
Prof. Dr. Ovçarov ve ekibi 
kompleksin karşısındaki 

tepeyi inceleyecekler.
Arkeolog, ”Bölgede, 

Orta Çağ'da günümüzün 
kartvizitlerinin bir benze-
ri olan 12 kurşun mühür 
bulduk. Mühürlerin yarısı 
Bizans generali Georgios 
Paleologus'a aitti, bu da 
mülkün onun olduğu an-
lamına geliyor” dedi. Bi-
lim insanı, Kırcaalili yerel 
tarihçi Nikola İvanov'un 
bununla ilgili 1930'lara ait 
bilgiler aktardığını da söz-
lerine ekledi. İvanov’un 
tuttuğu notlara göre, böl-

gede bir Orta Çağ kilisesi-
nin kalıntıları varmış.

Prof. Dr. Ovçarov, “Daha 
ilk kazı gününde iyi harçlı, 
iyi şekillendirilmiş bir taş 
duvarla karşılaştık, bu da 
binanın prezentabl bir gö-
rünüme sahip olduğu an-
lamına geliyor. Onun tek 
olmaması oldukça olası 
görünüyor” diye vurgu-
ladı. Arkeolog, bölgede 
yaptıkları önceki kazılarda 
bir Orta Çağ kilisesi ara-
dıklarını, ancak bir pagan 
tapınağına rastladıklarını 

hatırlattı.
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim, 
konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, “Tatul köyündeki 
Orpheus Tapınağı, bü-
yük ilgi gören ve turistler 
tarafından ziyaret edilen 
bir arkeolojik komplekstir. 
Bu durum, şimdiye kadar 
elde edilen başarıların 
katlanarak artırılmasına 
yol açtı. Tatul, daha fazla 
sır saklıyor ve biz de bu 
sırlara arkeologların yar-
dımıyla ulaşmak istiyo-

ruz. Kazılar için kaynak 
ayırdık, ama bu tutar, sır-
ları keşfetmeye yetmiyor. 
Arkeolojik sit alanında 
başka projeleri de hayata 
geçirmeye yönelik destek 
başvurusu yapabilmemiz 

için Bulgaristan'daki siya-
si krizin sona ereceğini 
umuyorum. İlçede turizmi 
geliştirmeye devam et-
mek için dış kaynaklardan 
f inansman bulabilmeyi 
umuyoruz” diye kaydetti.

Kırcaali Rotary Kulübü, gençlerde 
bağımlılıklar üzerine konferanslar başlatıyor

Bulgaristan'daki Rotary 
Kulübü, gençler arasın-
da bağımlılıklara karşı 
bir kampanya başlattı. 
Kırcaali'de önleme üze-
rine bir dizi konferans 
düzenlenmesi için bir 
girişim başlatıldı. Bu, 
Bölge Guvernörü Violi-
na Kostova'nın Kırcaali 
Rotary Kulübü, Rotaract 
ve şehirdeki Interact ku-
lüpleri üyeleriyle yaptığı 
toplantıda netlik kazandı. 
Tartışma toplantısına 9. 
Bölge Guvernör Yardım-
cısı Hristina Todorova da 
katıldı. Tartışma toplantı-
sı, Rotaryenler için özel 
bir önem taşıyan Dünya 
Çocuk Felci Günü'nde 
gerçekleşti. Bu hasta-
lığa karşı başarılar, bu 
en büyük insani yardım 
kuruluşu sayesinde elde 
edilmiştir. Tartışmaya 
katılanlar bunu, gençler 
arasındaki bağımlılıklara 
karşı yürüttükleri kam-
panyanın da başarıyla 
taçlandırılacağının iyi bir 
işareti olarak gördüler.

Violina Kostova, katı-
lımcılara Rotary Bulga-
ristan 2482 Bölgesi'ne 
ilişkin beş yıllık stratejik 
çalışma planının ana 
yönlerini tanıttı. Ülkedeki 
kulüpler arasında yapılan 
bir ankete dayanılarak 
hazırlanmıştır. Her böl-
ge guvernörü, kulüpler 
tarafından planda belir-
lenen yönergeleri izleye-
cek. Uygulama faaliyeti, 
medyanın odağında yer 
alıp şeffaf olacak.

Kulüplerde yapılan bir 
ankete dayalı olarak 
gençlere ve eğitime yö-
nelik ulusal bir proje ha-
zırlanmaktadır. Plan, ba-
ğımlılıkların önlenmesi, 
saldırganlıkla mücadele 
ve ilk yardım becerileri-
nin oluşturulmasına vur-
gu yapmaktadır.
Kırcaali Rotary Kulübü 

Başkanı Nevin Karaca, 
Kırcaali 'de bu yönde 
çalışmaların başladığı-
nı belirtti. Bağımlılıkla 

mücadelenin bir 
yıllık görev süre-
sinin bir önceliği 
olduğunu söyle-
yen kulüp baş-
kanı, bu konuda 
bugünlerde baş-
layacak bir dizi 
konferans hazır-
ladığını açıkladı. 
Nevin Karaca, 
ay r ıc a  ha f i fe 
alınmaması ge-
reken ebeveyn-
lerle çalışmaya 
da odaklandığını 
vurguladı. Kulüp 

Başkanı, “Bu, er-
genler üzerindeki etkiyi 
artıracaktır” dedi.
Toplantının konuğu 

Türkiye’den Çorlu Ro-
tary Kulübü’nün eski 
başkanlarından Alev 
Karakaş Ayan oldu. Alev 
Karakaş Ayan, kardeş 
kulüpten Rotaryenlerin 
Kırcaali 'den arkadaş-
larıyla ortak bir sosyal 
proje yapma arzusunu 
dile getirdi.
             Kırcaali Haber

Yerel Yönetimler Yıllık Buluşması’nın ilk günü 
yapılan oturum kapsamında Bulgaristan Cumhuri-
yeti Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB) 2022 Ödül 
Töreni’nde Krumovgrad (Koşukavak) Belediye 
Başkanı Sebihan Mehmet, orta ölçekli belediyele-
re yönelik bireysel ödül olarak Yerel Özyönetimin 
Gelişimine Katkı Ödülü ile ödüllendirildi. Sebihan 
Mehmet’e örgütün faaliyetlerine aktif olarak kişisel 
katkı sağlamasından dolayı verilen ödül, NSORB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Troyan Bele-
diye Başkanı Donka Mihailova tarafından kendisine 
takdim edildi. Ödül sahiplerine birer onur plaketi, 
sertifika ve BORİA Şirketi tarafından sağlanan alış-
veriş kuponu verildi.

Büyük ve küçük ölçekli belediyelere yönelik bi-
reysel ödüller olarak Yerel Özyönetimin Gelişimine 
Katkı Ödülü’ne layık görülen belediye başkanla-
rı Ruse (Rusçuk) ve Brezovo belediye başkanları 

Penço Milkov ile Hristo Enkov’dur. Büyük, orta ve 
küçük ölçekli belediyelere yönelik Yerel Özyöneti-
min Gelişimine Katkı Ödülü ise Haskovo (Hasköy), 
Gorna Oryahovitsa (Yukarı Rahova) ve İvanovo be-
lediyelerine verildi.  

Ardino (Eğridere) Belediyesi de Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi’nin (AK) Yerel Düzeyde Yenilik ve İyi Yöne-
tişim İçin Avrupa Etiketi 2022 ödülüne layık görülen 
22 belediye arasında bulunuyor. Ödüllendirme ka-
rarı, Yerel Düzeyde İyi Demokratik Yönetişim için 
Ulusal Ortaklar Platformu tarafından alındı.

Bu yüksek ödüle layık görülen diğer belediyeler 
şunlardır: Bansko, Berkovitsa, Vılçi Dol, Gabrovo, 
Dimitrovgrad (Kayacık), Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), 
Dolna Banya, Dospat, Kaspiçan, Kneja, Kostinbrod, 
Levski, Loveç (Lofça), Pavlikeni, Pomorie, Rakovski, 
Sviştov (Ziştovi), Sırnitsa (Şabanlı), Teteven, Troyan 
ve Tırgovişhte (Eski Cuma).

12 yıldır NSORB, Bölgesel Kalkınma ve Bayındır-
lık Bakanlığı ile ortaklık içerisinde Bulgaristan’daki 
belediyeleri idari hizmetlerin kalitesi ve toplulukların-
da iyi yönetişim için yüksek kriterleri karşılamalarına 
teşvik ediyor.

Ödüller, belediye başkanları ve temsilcilerine Av-
rupa Fonlarının Yönetiminden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Atanas Pekanov, Tarım Bakanı Yavor 
Geçev ve Avrupa Parlamentosu üyeleri Andrey 
Novakov ve Tsvetelina Penkova tarafından takdim 
edildi.

Ulusal Belediyeler Birliği’nin 
2022 Ödül Töreni’nde Sebihan 

Mehmet de ödüllendirildi
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Necmi Ali: AB finansmanına ilişkin başvuru 
kriterlerinin zayıf yönlerini belirtti

Cebel (Şeyhcuma) Be-
lediye Başkanı Necmi 
Ali, Başbakan Yardım-
cısı Atanas Pekanov ve 
ekibini Avrupa Bir l iği 
(AB) Komisyonu tarafın-
dan mevcut 2021-2027 
program dönemine ilişkin 
Bulgaristan’ın 7 program 
taslağının onaylanmasın-
dan dolayı tebrik etti. An-
cak aynı zamanda fonla-
rın belediyeler tarafından 
alımına ilişkin kriterler ve 
prosedürlerin zayıf yönle-
rine de dikkat çekti. Bu, 
Albena tatil beldesinde 
gerçekleşen Yerel Yöne-
timlerin Yıllık Buluşması 
kapsamında yapılan bir 
tar tışma toplantısında 
oldu.

Necmi Ali, Başbakan 
Yardımcısı Pekanov ve 
ekibinin, pragmatik yakla-
şım ve 7 program taslağı-
nın kısa sürede onaylan-
ması ve diğer tüm prog-
ramları başlatmaya hazır 
olunmasından dolayı tak-
diri hak ettiğini vurguladı. 
Belediye Başkanı, “Tarım 
Bakanı Yavor Geçev de 
Devlet Tarım Fonu’na 
sunulan 2000'den fazla 
proje teklifinin inceleme 
sürecini hızlandırdığı için 
çok iyi bir notu hak ediyor” 
diye belirtti.

Necmi Ali, hem beledi-
yelerde hem de bakan-
lıklarda idari kapasiteye 
sahip tüm programlar eş 
zamanlı olarak başvuru-
ya açıldığında ortaya çı-
kacak sorun konusunda 
uyardı.

Belediye Başkanı, “Hü-
kümet, idarelerde yeterli 
idari kapasitenin bulun-
madığını göz önünde bu-
lundurarak, prosedürlere 
başvurmak için son tarih-
ler belirlerken ileri görüşlü 

bir yaklaşım benimsemeli-
dir. Farklı başvuru prose-
dürlerinin aynı anda açıl-
ması, hem belediyelerde 
hem de yönetim otoritesi 
olarak bakanlıklarda gö-
rev yapan uzmanların 
çalışmalarının engellen-
mesine yol açacak” diye 
dikkat çekti.

Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürülebilir l ik Planı 
kapsamında başlatılan 
Eğitim Altyapısının Mo-
dernizasyonu Programı’nı 

örnek olarak veren Necmi 
Ali, 4. Bileşeni kapsamın-
da sadece Eğitim ve Bi-
lim Bakanlığı tarafından 
geliştirilen metodolojiye 
göre birinci gruba giren 
anaokullarının başvuruya 
uygun olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı, “Ge-
r iye kalan 4 belediye 
grubu hangi gerekçeler-
le görmezden geliniyor? 
Örneğin, Kırcaali ilindeki 
7 ilçede, büyüme bölge-
lerinde bulunan Kırcaali 

ilçesinde 3 anaokulu ve 
Krumovgrad (Koşukavak) 
ilçesinde 2 anaokulu uy-
gunluk kriterlerini karşı-
lamaktadır. Büyük, küçük 
ve orta ölçekli belediyeler 
arasında eşitsizliğe tepki 
oluşturacak bir durum ya-
ratılıyor” diye uyardı.

N e c m i  A l i , 
Bulgaristan’dan Avrupa 
Parlamentosu milletve-
killeri ile Brüksel'deki AB 

Bölgeler Komitesi’ndeki 
Bulgaristan heyetinin or-
tak çalışma toplantıları 
düzenlemesini önerdi. 
Onun ifadesine göre, bu 
format, hazırlanan kanun 
tasarıları ve girişimlerle 
ilgili bilgilerin belediyele-
re daha hızlı ulaşmasını 
sağlayacak, bu da onla-
rın uzmanlar düzeyinde 
hazırlanmasına olanak 
tanıyacak.

BNR Türkçe Yayınlar Bölümü, 
Ardino’dan bir saatlik yayın yaptı

Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun (BNR) Türkçe Ya-
yınlar Bölümü ile BNR Radyo Kırcaali, "Meydan Rad-
yosu" başlığı altında Ardino'nun merkezinden bir sa-
atlik bir canlı yayın yaptı. Programın sunucuları uzun 
süredir gazetecilik yapan Sevda Dükkancı ile Şevki-
ye Çakır idi. Programın özel konuğu Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şaban oldu. “Meydan Radyosu”, 
Rodop kasabasındaki atmosferi muhatapların gözün-
den de en objektif şekilde aktardı. Belediye Müzesi 
Küratörü Taner Çobanov kasabanın tarihini ve turiz-
min gelişimini anlattı. Programda uzun süredir radyoda 

muhabirlik yapan ve ekibin yakın arkadaşı şair Saffet 
Eren'in 70. yaş gününü kutladığı kaydedildi. Programın 
konukları genç Nurkan ve Emine Mustafova ailesi oldu. 
Yayına aslen Yabılkovets (Elmalı) köyünden Bursa’da 
yaşayan şair Mustafa Çavuşoğlu ile muhabir Güner 
Mümün de katıldı. BNR Türkçe Yayınlar Bölümü dinle-
yicileri onlardan Ardino bölgesi halkının sosyal hayatı, 
yaşam tarzı ve kültürü hakkında bilgi edindiler.

Programda Rodopska İskra Halk Kültür Evi’nin ça-
tısı altında faaliyet gösteren Ergün, Yüksel ve Cemil 
üçlüsü repertuarından şarkılar seslendirdi. Ardino'dan 
Burçin ve Buket Kasap kız kardeşler, BNR dinleyicile-
rini "Sen Benden Gittin Gideli" şarkısıyla selamladılar.

Sevda Dükkancı, “Bölgede daha çok "Sofya Radyo-
su" adıyla tanınan Türkçe program, 1947 yılından bu 
yana Radyo Sofya’da yayınlanmakta ve tüm bu yıllar 
boyunca dinleyicilerine yakın olmaya çalışmıştır” diye 
ifade etti. Sunucu, BNR’nin Türkçe programlarının her 
gün 8:00 - 9:00, 13:00 - 14:00 ve 20:00 - 21:00 saatle-
ri arasında FM 90.00 Mhz frekansında yayınlandığını 
belirtti.                                                 Güner ŞÜKRÜ

Hollanda, Bulgaristan'ın Schengen'e 
girmemesi konusunda ısrar ediyor

Hollanda Parlamen-
tosu, 20 Ekim’de ül-
kenin Romanya ve 
Bulgaristan'ın Schen-
gen Bölgesi’ne kabul 
edilmesini onaylama-
ması gerektiğine dair 
bir kararı onayladı.
BTA ve Agerpress 

haber ajanslarının bil-
dirdiğine göre, bu ka-
rarı Avrupa Birliği (AB) 
Par lamentosu Sivi l 
Özgürlükler Komite-
si Avrupa’yı Yenileme 
Grubu Koordinatörü 
Hollandalı AP Üyesi 
Sofia in't Veld açıkladı.
S o f i a  i n ' t  Ve l d , 

Agerpress’e verdiği 
demeçte, “Birkaç da-
kika önce Hollanda 
Par lamentosu 'nun, 
Hollanda'nın Roman-
ya ve Bulgaristan'ın 
Schengen Bölgesi'ne 
katılımı için oy kullan-
maması gerektiğini be-

lirten bir kararı kabul 
ettiğini büyük bir üzün-
tüyle öğrendim. Bunun 
için çok üzgünüm. Be-
nim partim ("Demokrat-
lar 66") bu karara karşı 
oy kullandı, Romanya 
ve Bulgaristan'ın derhal 
Schengen Bölgesi’ne 
katılmasını istiyoruz, 
gerekli kriterleri yerine 
getirdiniz” diye konuştu.
AP Milletvekili, “Kor-

karım Hollanda Baş-
b a k a n ı  H o l l a n d a 
Parlamentosu'nu ikna 
etmek veya sorumlu-
luk alarak Avrupa'nın 
ç ı k a r ı n a  A v r u p a 
Konseyi’nde Roman-
ya ve Bulgaristan'ın 
Schengen'e katılmasını 
kabul edeceğini söy-
lemek için çok az şey 
yapıyor. Hollanda'da-
ki herkesin buna kar-

şı olmadığını 
anlamalısınız. 
Benim partim 
Bulgaristan ve 
Romanya'nın 
h e m e n 
Schengen'e 
k a t ı l m a s ı n ı 
istiyor. Ancak 
hükümeti oluş-
tu ran  çoğu 
parti bunu is-
temiyor” diye 
belirtti.
R o m a n -

ya Dışiş ler i 
Bakanı Bogdan Au-
rescu, Finlandiya'nın 
R o m a n y a ' n ı n 
Schengen'e girmesine 
artık karşı olmadığını 
ve kararın Bükreş'in 
Türkiye nezdinde İs-
veç ve Finlandiya'nın 
NATO'ya katılması için 
lobicilik yapması sonra-
sında alındığını söyledi.
           Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Radev, Kırcaali ili belediye başkanları ile görüştü
21 Ekim Kırcaali Günü 

kutlama programına ka-
tılmak üzere Hoşgörü 
Başkenti olarak bilinen 
Kırcaali’ye ilk resmi zi-
yaretini gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, ülkede bir ilk olan 
Kırcaali Hristo Botev Dil 
Lisesi Muhafız Kıtası’nın 
da katıldığı Muhafız Ala-
yı Tören Kıtası’nı selam-
ladıktan sonra Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis ile birlikte Kırcaalile-
ri selamlama konuşması 
yaptı. Radev’e Kırcaali 
ziyaretinde Geçici Savun-
ma Bakanı Dimitır Stoya-
nov eşlik etti.

Radev, Kırcaalilere şöyle 
seslendi: “Kırcaali bölge-
sinin gücü eşsiz benzer-
siz. Buradaki tarihi, doğal, 
manevi ve insani açıdan 
farklı insan gruplarının 
inanılmaz bir şekilde bir 
arada varoluşunda görü-
lebilir. Onlar sadece geç-
mişi ve görkemli gelenek-
leri değil, aynı zamanda 
gelecek nesillerimizi, ço-

cuklarımızın geleceğini 
de yansıtmaktadır” diye 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Radev, 
programın ardından Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis ile bir araya 
geldi.

Dr. Müh. Azis, “Top-

lantıda ayrıca Savunma 
Bakanı Dimitır Stoyanov, 
Belediye Meclis Başkanı 
Hüseyin Ahmet, Belediye 
Meclis Başkan Yardım-
cısı Latif Rasim, Beledi-
ye Başkan yardımcıları 
Tuncay Şükrü ve Katya 
Mitovska, milletvekilleri 

Bayram Bayram ve Pav-
lin Krıstev, Kırcaali Valisi 
Daniel Delçev, Cumhur-
başkanlık Güvenlik ve 
Savunma Danışmanı 
Stefan Godjevırgov, Ce-
bel (Şeyhcuma) Belediye 
Başkanı Necmi Ali, Be-
lediye Meclis Üyesi ve 

Kırcaali Arda 1924 Pro-
fesyonel Futbol Kulübü 
Başkanı Ahmet Mollaha-
san, Kırcaali Belediyesi 
Genel Sekreteri Sebahtin 
Riza, Kırcaali Hristiyan 
Cemaati Başkanı Peder 
Petır Garena, Kırcaa-
li Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Cumhurbaş-
kanlık İç Politika ve Sivil 
Toplumdan Sorumlu Sek-
reter Nikolay Koprinkov ile 
Cumhurbaşkanlık Medya 
İlişkilerinden Sorumlu  
Sekreter Kiril Atanasov 
hazır bulundu” diye bilgi 
verdi.

Belediye Başkanının ifa-
desine göre, Cumhurbaş-
kanı belediyelerin yerel 
yönetimin gerçek anlam-
da adem-i merkezileşme-
si, daha etkili yerel özyö-
netim ve yerel politikaların 
uzun vadeli planlanması 
olasılığı yönündeki istek-
lerini desteklemektedir.

Dr. Müh. Azis, “Siyasi 
krizi ve bunun Bulga-
ristan’daki belediyelerin 
çalışmaları üzerindeki 

olumsuz etkisini tartıştık. 
Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürülebilirlik Planı’nın 
acilen başlatılması ge-
rektiğini belirttik. Yerel 
yönetimin stratejik yatı-
rımcıları çekme ve yerel 
ekonomiyi geliştirmede-
ki hayati önem arz eden 
rolüne değindik. Bu ko-
nuda iyi bir örnek olarak 
Balkanlar'ın en büyük oto-
motiv yedek parça üretimi 
yapan Teklas Fabrikası’nı 
gösterdik. Negatif basınç-
lı bir izolasyon sedyesinin 
yenilikçi bir prototipini ta-
nıtarak Cumhurbaşkanı 
ve Savunma Bakanı'na 
sürpriz yaptık. Tamamen 
Kırcaali 'de tasarlanıp 
üretilen bu sedye, tıbbi ve 
askeri amaçlarla kullanıl-
maktadır” diye aktardı.

Görüşmenin sonunda 
Arda 1924 Profesyonel 
Futbol Kulübü Başkanı 
Ahmet Mollahasan, Bul-
garistan Cumhurbaşka-
nına 21 numaralı Arda 
takımı forması hediye etti.

             Kırcaali Haber

Başbakan Yardımcısı Pekanov: Geçici 
kabine 14 milyar leva AB finansmanı sağladı

Başbakanlık Konutunda 
düzenlenen basın toplan-
tısında konuşan Avrupa 
Birliği (AB) Fonlarının 
Yönetiminden Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı 
Atanas Pekanov, “Geçici 
hükümetin görev süre-
si sırasında iki ay içinde 
onaylanan 7 program 
kapsamında 14 milyar le-
vanın üzerinde AB finans-
man kaynağı sağlandı. 
Bu kaynak, yeni program 
döneminde önümüzdeki 6 
yıl içinde Bulgaristan eko-
nomisine akacak ve ülke-
mizin refahının artmasına 
yardımcı olacaktır” diye 
kaydetti.

Ulusal bütçeden karşıla-
nacak 2,7 milyar levanın 
üzerinde eşf inansman 
tutarı ile birlikte Bulga-
ristan, 2027 yılına kadar 
AB fonlarından 16 milyar 
levadan fazla finansman 
alacak.

Pekanov, bir yandan 
örneğin küçük ve orta öl-
çekli işletmelerde yenilik-
lerin uygulanmasının yanı 
sıra önemli altyapı inşaa-
tını da destekleyecek ol-
masıyla Bulgaristan eko-
nomisinin Avrupa ekono-
misine giderek daha açık 
bir şekilde yetişmesine 
ve yakınlaşmasına yar-
dımcı olacağından dolayı 
bu kaynağın son derece 
önemli olduğunu belirtti. 
Başbakan Yardımcısı, “Bu 
kaynakla aynı zamanda 
sel, toprak kayması, yan-
gın gibi bir dizi riskin ön-
lenmesi ve yönetimi gibi 
Bulgaristan için önemli 
sorunların çözümü de ele 
alınacak” dedi.

İnsan sermayesinin geli-
şimi için önemli miktarda 
AB finansman kaynakları 

ayrılmıştır. Pekanov, “En 
büyük potansiyelimiz bu-
rada ve buna daha fazla 
yatırım yapmalıyız - iş, 
eğitim, en savunmasızlar, 
en muhtaçlar, çocuklara 
ve uzak bölgelere yönelik 
koruma sağlamaya yatı-
rım yapmalıyız” diye vur-

guladı.
Yenilik ve Büyüme Ba-

kanı Alexander Pulev, 
geçici kabinenin AB fonla-
rının sağlanmasının onay-
lanmasını hızlandırdığını 
ve Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürülebilirlik Planı’nın 
(PVU) işlediğini ve küçük 
ve orta ölçekli işletmele-
re taze bir soluk verdiğini 
vurguladı. Bakan, “Yeni-
lik ve Büyüme Bakanlığı 
(MİR) aracılığıyla PVU 
kapsamında 2 başvuru 
prosedürü açıldı. Teknolo-
jik modernizasyona yöne-
lik ilki kapsamında yakla-
şık 1 milyar leva tutarında 
2500'den fazla proje teklifi 
sunuldu” dedi. Bilgi ve ile-
tişim teknolojileri (BİT) çö-

zümleri ve siber güvenlik 
için ikinci prosedürün bu 
haftanın başında açıldı-
ğını ve sadece 4-5 gün 
içinde 800'den fazla proje 
teklifinin teslim edildiğini 
sözlerine ekledi. Pulev, 
“MİR aracılığıyla plan 
kapsamında yıl sonuna 

kadar iş dünyasına 600 
milyon leva destek veril-
mesine yönelik toplam 4 
başvuru prosedürü açıla-
cak” diye işaret etti.

Ayrıca 3 milyar leva 
bütçeli yeni 2021-2027 
Dönemi İş letmelerde 
Rekabetçilik ve İnovas-
yon Programının yapısal 
fonlardan desteklenme-
si üzere rekor denilecek 
kısa sürede onaylandığı-
na dikkat çeken Bakan, 
“Program taslağı ağustos 
ayının ikinci haftasında 
teslim edildi ve 3 Ekim'de 
onay aldı” diye açıklık ge-
tirdi. Bilimsel araştırmala-
ra yönelik 2,15 milyar leva 
tutarında diğer program 
taslağının yakında AK'ye 

sunulacağını ve bununla 
birlikte yalnızca MİR ara-
cılığıyla toplam 5 milyar 
levanın Bulgaristan’daki 
iş dünyasını desteklemek 
üzere araştırma merkez-
lerine gideceğini temin 
etti.

Pulev, “Bu görev süre-
sinde MİR, 5 hükümetin 
4 yıl yapamadığını yaptı - 
startup vizesi verilmesine 
ilişkin taslak yönetmelik 
geliştirdi. Böylece AB dı-
şındaki ülkelerden yaban-
cı vatandaşlar ülkemizde 
yüksek teknoloji şirketleri 
kurabilecekler ve istihdam 
yaratabilecekler” diye altı-
nı çizdi.

Çevre ve Su Bakanı 
Rositsa Karamfilova, sel, 
kuraklık ve iklim değişik-
liği riskinin önlenmesi ve 
yönetimi ile ilgili öncelikli 
önlemlere dikkat çekti. 
Bulgaristan'ın Yeşil Prog-
ramınca yaklaşık 450 mil-
yon leva ayrıldı. Bunun 
92 milyon levadan fazlası 
yüksek derecede sel ön-
lemeyi garanti eden ey-
lemlere yönlendirilecek. 
Nehir havzası yönetim 
planlarında önemli potan-
siyel taşkın riski taşıyan 
bölgeler için belirlenen 
çevre dostu önlemlerin 
uygulanmasının yanı sıra 
Erken Uyarı Sistemi’nin 
genişletilmesi ile ilgili fa-
aliyetler teşvik edilmek-
tedir.

Eğitim ve Bilim Bakan 
Yardımcısı Nadya Mlade-
nova, “Eğitim Programı 

(2021-2027) kapsamında 
eğitime girecek AK tara-
fından onaylanan toplam 
fon miktarı, önceki prog-
ram dönemine göre iki kat 
daha fazla olan yaklaşık 2 
milyar leva tutarındadır” 
diye altını çizdi. Planlanan 
faaliyetlerle 760 binden 
fazla çocuk ve öğrencinin 
destekleneceğini belirten 
Bakan Yardımcısı, “Eğitim 
Programı Yürütme Ajan-
sı, programın ilk iki ope-
rasyonunun uygulaması-
nı önceden başlattı. 220 
milyon levanın üzerinde 
bir kaynak, okul eğitimin-
de kişisel gelişime yön-
lendirilecek. Bu şekilde 
okuldan erken ayrılan 
öğrenci oranını azalt-
mayı umuyoruz” dedi. 
Mladenova’nın ifadesine 
göre, Eğitim Programı 
kapsamındaki tüm faali-
yetler ve ek faaliyetler 1 
milyonun üzerinde vatan-
daşı kapsayacak. Mlade-
nova, “Program, anaoku-
lundan yüksek okullarda 
doktora derecesine kadar 
tüm aşamaları kapsayan 
eğitimi desteklemek için 
planlanan önlemlerle üç 
öncelikte yapılandırılmış-
tır” diye vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakan Yardımcısı 
Natalya Efremova, İnsan 
Kaynaklarını Geliştirme 
Programı (2021-2027) 
kapsamındaki önlemle-
rin uygulanmasıyla 740 
000'den fazla kişinin des-
tekleneceğini, yani her 

yedi vatandaştan birinin 
çeşitli program önlem-
lerine dahil edileceğini 
duyurdu. Toplam bütçesi 
3,8 milyar levanın üze-
rinde olan bu program, iş 
gücünü geliştirmeyi ve sa-
vunmasız grupların sosyal 
içermesi için daha iyi fır-
satlar sağlamayı amaçla-
maktadır.

Gıda Programı (2021-
2027) kapsamında her yıl 
350 bin paket gıda ve hij-
yen malzemesi dağıtımı-
nın yanı sıra 50 000'den 
fazla ihtiyaç sahibine 
sıcak öğle yemeği veril-
mesi planlanıyor. Bakan 
Yardımcısı, “Program ay-
rıca 10 000'den fazla yeni 
doğan bebek için en ge-
rekli bebek ürünlerini ve 
10 000 çocuk için ücretsiz 
yemek kuponu sağlayarak 
düşük gelirli aileleri (ço-
cuklu) desteklemek için 
iki yeni yön içermektedir” 
dedi.

2021-2027 dönemi için 
yeni Ulaşım Bağlantısı 
Programı bütçesi 3,16 
milyar leva olup ulusal 
bütçeden karşılanacak 
eş finansmanla birlikte ise 
3,7 milyar levaya ulaşa-
cak. Programın Yönetim 
Otoritesi Başkanı Martin 
Georgiev, “Odak noktası, 
bu kaynağı önceki yıllar-
da başlatılan projeleri 
tamamlamak için kullan-
maktır” diye duyurdu. De-
miryolu inşaatı alanında 
Avrupa'dan gelecek para 
ile Sofya ile Sırbistan 
Cumhuriyeti arasındaki 
demiryolu bağlantısı ya-
pılacak ve büyük Elin Pe-
lin-Kostenets demiryolu 
projesi dahilinde Sofya ile 
Filibe arasındaki demiryo-
lu hattı tamamlanacak.
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Başmüftülük temsilcileri Bursa’da temaslarda bulundu
Başmüftü Yardımcısı 

Ahmet Hasanov, Şum-
nu Bölge Müftüsü Mesut 
Mehmedov, Kırcaali Böl-
ge Müftüsü Basri Emine-
fendi ve Şumnu Nüvvab 
İlahiyat Lisesi Müdürü 
Şerif Hüsnü Bursa'yı zi-
yaret ettiler.

Görüşmeler, Başmüftü-
lüğün yurt içi ve yurt dı-
şındaki çeşitli kurum ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği programının bir 
parçasıydı.

Başmüftülük temsilcile-
rinin Bursa ziyaretinin ilk 
durağı Osmangazi Be-
lediyesi oldu. Onlar, Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar ile görüştü.

Ahmet Hasanov ve Şe-
rif Hüsnü, Şumnu Nüvvab 
İlahiyat Lisesi’nin kurulu-
şunun 100. yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında 
yapılan girişimleri tanıttı. 
Onlar, fırsatı kullanarak 
okulun voleybol saha-
sının yakında yapılacak 
tadilatına verdiği destek 
için Mustafa Dündar'a te-
şekkür etti.

Başmüftü Yardımcısı ile 
okul müdürü, bir teşekkür 
ifadesi olarak Osmanga-
zi Belediye Başkanına 
bir teşekkür plaketi ve 
Nüvvab’ın 100. yılı anısı-
na madeni hatıra parası 
takdim ettiler.

Hafta içinde belediye 
temsilcileri, okulun 100. 
yıl dönümü münasebetiy-
le Şumnu'da düzenlene-

cek olan Uluslararası Bi-
limsel Konferansa katılma 
daveti aldı.

İki kurumun temsilcile-
ri iş birliğini sürdürmeye 
hazır olduklarını ifade 
etti. Toplantının bitimin-

den sonra ev sahipleri ve 
misafirler birlikte şehrin 
tarihi mekanlarını gezdi.

Program, Balkan Göç-
menleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği (BAL-
GÖÇ) yönetimi ve Genel 
Başkanı Prof. Dr. Emin 
Balkan ile yapılan toplantı 
ile devam etti.

BAL-GÖÇ ekibi, Baş-
müftülüğün girişimlerinin 
yurt dışındaki mümkün 
olduğunca daha fazla 
yurttaşlarımıza ulaşması 
ve bu şekilde kurum ile 
aralarında bir bağlantı 
kurulabilmesi için Baş-
müftülüğe yardım etmeyi 
taahhüt etti.

Başmüftülük temsilcile-
ri, fırsatı değerlendirerek 
Prof. Dr. Emin Balkan'a 
başarılar diledi.

Başmüftü Yardımcısı, 
Şumnu ve Kırcaali böl-

ge müftüleri ve Nüvvab 
İlahiyat Lisesi Müdürü, 
Tunaboylular Deliorman-
lılar Derneği yönetimi ve 
Genel Başkanı Süleyman 
Ulusoy ile de görüştü. 
Görüşmenin ardından 

konuklara özel hazırlanan 
bir kültür programı düzen-
lendi.

Program sırasında Şerif 
Hüsnü, okulun saygın me-
zunu Hafız Nazif Konak'ın 
to runu o lan  Tankut 
Cebel'e okulun 100. yılı 
anısına bastırılan madeni 
hatıra parası hediye etti.

Başmüftülük heyeti, Müf-
tü Yavuz Selim Karabayır 
ile görüşmek üzere Bursa 
İl Müftülüğünü de ziyaret 
etti. Bursa İl Müftüsü, iki 
kurum arasındaki iş birli-
ğini güçlendirmek için bir 
an önce Bulgaristan'ı zi-
yaret etme arzusunu dile 
getirdi.

Ziyaret, Ulu Camii imam-
ları ile yapılan görüşme ile 
sona erdi. Başmüftü Yar-
dımcısı, Cuma namazı 
için ezan okuma şerefine 
nail oldu. KH
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Cumhuriyetin 99. yıl dönümü Filibe’de 
Atatürk belgeseliyle kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Bulgaristan’ın güneydoğusun-
daki Filibe şehrinde, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yaşamının bir 
kesitini konu alan belgesel film 
gösterisiyle tanıtıldı.

Bayram dolayısıyla Türkiye’nin 
Filibe Başkonsolosluğu organi-
zasyonuyla, Nahide Deniz ve 
Ufuk Karakaş’ın yapımcılığı ile 
çekilen, “Mustafa Kemal’ın Sof-

ya Günleri (1913-1915)” filmi 
Bulgar izleyicilerle buluştu.

Filibe’de Ramada Oteli'nde dü-
zenlenen Türkiye ve Bulgaristan 
ulusal marşlarının çalınmasıyla 
başlayan etkinlikte Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhuriyet Bayramı mesajı 
okundu.

Gösterim öncesi bir konuşma 
yapan Türkiye’nin Filibe Baş-

konsolosu Korhan Küngerü, 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
bu yıl iki önemli etkinlik düzen-
lediklerini anlattı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçili-
ği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Ar-
şivleri Başkanlığı ve Bulgaristan 
Devlet Arşivleri Ajansının ortak 
organizasyonunda haziran ayın-
da başkent Sofya’da sunulan 
“Atatürk’ün Sofya Günleri” ko-

nulu, arşiv belgelerinden oluşan 
serginin bu kez Bulgaristan’ın 
Plevne kentinde sunulduğunu 
aktardı.

Başkosolos Küngerü, Cum-
huriyet Bayramı dolayısıyla dü-
zenledikleri, Filibe’nin Türkiye 
dostlarını bir araya getiren di-
ğer önemli etkinliğin, “Mustafa 
Kemal’in Sofya Günleri” belge-
sel filmi olduğunu belirtti.

Yapımcı Deniz de AA muha-
birine, “Filmimiz aslında Türk-
Bulgar dostluğuna atıfta bu-
lunmaktadır. Bu dostluğun baş 
mimarı Atatürk’tür.” dedi.

Atatürk’ün askeri ateşe olarak 
Bulgaristan’da attığı adımların 

bugünlerde meyvelerini verdi-
ğini dile getiren Deniz, 100 yılı 
aşkındır Türk-Bulgar dostluğu-
nun devam ettiğine vurgu yaptı.

Belgesel film gösteriminin ar-
dından yine Türkiye’nin Filibe 
Başkonsolosluğu organizasyon 
ve ev sahipliğinde bir resepsi-
yon verildi.

Resepsiyonda, Filibe kültür 
ve sanat çevreleri temsilcileri-
nin yanı sıra üyelerinin çoğun-
luğunu Türk ve Müslümanların 
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi milletve-
killeri ve diğer yetkililer hazır 
bulundu.

Kırcaali’de Millî Güzel Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi
Bulgar istan Müslümanla -

rı Başmüftülüğü ilk defa Millî 
Güzel Ezan Okuma Yarışma-
sı düzenledi. Kırcaali Bölge 
Müftülüğü’nün ev sahipliğinde 
Kırcaali Yeni Camii’nde  gerçek-
leşen programa ilgi yoğundu.

Milli Güzel Ezan Okuma ya-
rışmasına katılanlar arasında 
Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftüsü  Dr. Mustafa Hacı, T. C. 
Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler 
Müşaviri Erdal Atalay, Başmüf-
tü Yrd. Ahmed Hasan, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Basri Emine-
fendi, Haskovo Bölge Müftüsü 
Erhan Recep, Smolyan Bölge 
Müftüsü Necmi Dıbov, Eski 
Zağra Bölge Müftüsü Seyhan 
Mehmed, Juri üyeleri T. C. Di-
yanet İsleri Başkanlığı Tasavvuf 
Musikisi Koro Şefi Dr. Ali Os-
man Alaca (jüri başkanı), Sli-
ven (İslimiye) Uzundönem Din 
görevlisi Selami İlhan (üye) ve 
Kırcaali Yeni Camii İmam-Hati-
bi Nurullah Taşkın (üye) ve çok 
sayıda misafir yer aldı.

Yarışmanın açılışı Sliven’den 
uzun dönem din görevlisi 

Selâmi İlhan’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile yapıldı. Sonrasında 
selamlama konuşmaları vardı. 
Sırasıyla Kırcaali Bölge Müftü-
sü Basri Eminefendi, Başmüftü 
Yrd. Ahmed Hasan, T. C. Sofya 
Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşa-
viri Erdal Atalay, Başmüftü  Dr. 
Mustafa Hacı konuşmalarını 
gerçekleştirdi.

Önceki gün Mestanlı’da ger-
çekleştirilen Ezan Okuma ya-
rışmasının ön elemelerine dair 
bir slayt gösterisi izletildi. 

T. C. Diyanet İsleri Başkanlığı 
Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Dr. 
Ali Osman Alaca yarışmanın 
kriterlerini ve puanlama sistemi-
ni anlattıktan sonra yarışmanın 

esas kısmına 
geçildi. Kura 
çekilerek ya-
rışmacıların 
sırası belir-
lendi. Daha 
sonra imam-
lar sırasıyla 
performans-
larını sergi-
lediler, dinle-
yenleri mest 

ettiler.
Akabinde jüri puanları değer-

lendirdi. Bu esnada Kırcaali Ku-
ran kursundan çocuklar ilahiler 
okudu. Hemen ardından en he-
yecanlı kısım geldi. Jüri açıkla-
masını yaptı ve ilk üçe girenler 
sırasıyla:

1. Vahdi Delihusev –  Smolyan 
Bölge Müftülüğü

2. Hüseyin Kamber – Smolyan 
Bölge Müftülüğü

3. Saadi Muraveev –  Kırcaali 
Bölge Müftülüğü

Son olarak konuşmacılara, jüri 
üyelerine ve yarışmacılara hedi-
ye takdimi yapıldı. Başmüftünün 
duası ile program sona erdi.

Cebel’de geleneksel sonbahar şenliği yapıldı
Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik uygulanan 

kısıtlamalar nedeniyle 2 yıllık bir aradan sonra Cebel (Şeyhcuma) 
kasabası meydanında yeniden geleneksel sonbahar şenliği yapıldı.

Şenlik programının ilk günü ilçedeki anaokulları ve halk kültür 
evlerinden çocukların neşesi, şarkı ve dans gösterileriyle renklendi.

İzgrev Anaokulu, Ştastlivo Detsvo (Mutlu Çocukluk) Anaokulu, 
Belediye Çocuk Kompleksi’nde (ODK) eğitim gören yetenekli ço-

cuklar ile Cebel Hristo Smirnenski Halk Kültürevi’nin çatısı altında 
faaliyet gösteren amatör sanatçı gruplarının performansları kasa-
banın yüzlerce sakini ve misafiri tarafından alkışlandı.

Güzel güneşli havanın keyfini çıkaran Cebelliler ve kasabanın 
misafirleri, Kırcaali Ömer Lütfi Halk Kültürevi Derneği’nin çatısı 
altındaki Kırcaali Türk Folklor Ekibinin halk oyunları gösterisiyle 
keyifli anlar yaşadı.  


