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Başmüftülük, Tombul Camii’nin Restorasyonu İçin Ödüllendirildi

Bulgaristan Cumhuriyeti 
Müslümanlar Diyaneti Baş-
müftülüğü, Şumnu şehrindeki 
halk arasında Tombul Camii 
olarak da bilinen Şerif Halil 
Paşa Camii’nin restorasyonu 
için ödül aldı.
Ödül, Standart gazetesinin, 

"Bulgaristan'ın Harikaları" adı 
altında yürüttüğü kültürel ve 
tarihi mirasın korunması ve 
tanıtılmasına yönelik ulusal 
kampanya kapsamında dü-
zenlenen “Bulgaristan Mar-
kası- Harikalara Dokunun” 
konulu forumda verildi.

Ödül, Başmüftü Yardımcısı 
Beyhan Mehmet ve Başmüf-
tülük Genel Sekreteri Celal 
Faik tarafından kabul edildi. 
Organizatörler, caminin resto-
rasyonuna katkılarından dola-
yı Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü 

de ödüllendirdiler.
Ödülü, Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı takdim 
etti. Mirasın Birlikteliği katego-
risinde Tombul Camii'nin res-
torasyonunun yanı sıra Sofya 
Ruhban Okulu'nun restoras-
yonu için de ödül verildi.
Tombul Cami i,  Balkan 

Yarımadası'nda en büyük ca-
milerden biridir. Caminin res-
torasyonu, Bulgaristan-Türki-
ye dostluğunun bir nişanesi 
olarak yapıldı.

Restorasyon süreci, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı'nın (TİKA) da katıldığı 
bir proje kapsamında Baş-
müftülük tarafından yönetildi.
Başmüf tü lük ,  Tombul 

Camii’nin restorasyonu ve 
korunmasına katkılarından 
dolayı tüm kurumlara bir kez 
daha teşekkür ediyor! Diğer 
tarihi camiler ve kültürel anıt-
larının da aynı şekilde restore 
edilip korunmasını umuyor.
                  Kırcaai Haber

Naim Süleymanoğlu, ölümünün 5. 
yılında memleketi Mestanlı’da anıldı

Dünyaca ünlü halterci Naim 
Süleymanoğlu, ölümünün 5. yıl 
dönümü dolayısıyla memleketi 
Momçilgrad (Mestanlı) şehrin-
de anıldı. Anma töreni, şehirde 
olimpiyat şampiyonunun anısı-
na yaptırılan heykelin önünde 
gerçekleşti.
Momçilgrad Belediye Baş-

kanı İlknur Kazim ve Belediye 
Başkan Yardımcıları Gülüzar 
İsmail, Müh. Aliye İbrahim ve 
Ayhan Osman, Belediye Mec-
lis Başkanı Ersin Ömer, Bursa 
merkezli Mestanlı Yöresi Kültür 
ve Dayanışma Derneği Başka-
nı Hasan Öztürk, spor kulübü 
temsilcileri tarafından anıta çe-
lenk ve çiçekler sunuldu.

Sofya’da yetimler yararına 
hayır kermesi düzenlendi
Sofya Bölge Müftülüğü, Başmüftülüğün yürüttüğü yetim 

ve öksüz çocukları desteklemeye yönelik Yetimler Haftası 
Kampanyası kapsamında Banyabaşı Camii olarak da bili-
nen Sofya'daki Kadı Seyfullah Efendi Merkez Camii önün-
de bir hayır kermesi düzenledi.  

Müftülüğe bağlı Kadınlar Teşkilatı, kurulan stantların ha-
zırlanmasında bir kez daha büyük çaba sarf etti.

Girişimciler ve şehrin misafirleri tarafından desteklenen 
hayır kermesinde 5165 leva bağış toplandı.

Sofya Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, “İnsanlar artık 
kurumun nasıl çalıştığının ve kampanyanın anne-baba 
şefkatinden mahrum büyüyen çocukları nasıl destekledi-
ğinin tam olarak farkına vardı. Kampanyanın başarısı ve bu 
davayı destekleme arzusu burada yatmaktadır. İnsanların 
kampanyaya katılmaya ne kadar istekli olduklarını görüyo-
ruz ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Camide eda edilen Cuma namazından önce Başmüftü 
Yardımcısı Beyhan Mehmet tarafından “Yetimler ve Müs-
lümanların Onlara Yardım Etme Görevleri Üzerine" konulu 
hutbe irad edildi. KH
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Sofya’da "Bulgaristan'da Mevlit" başlıklı 
bilimsel konferans düzenlendi

2022 'nin UNESCO 
tarafından Türk şair 
ve Mevlid- i Şer if ’ in 
(Vesîletü'n-Necât) yaza-
rı Süleyman Çelebi yılı 
ilan edilmesi münasebe-
tiyle Sofya Bölge Müf-
tülüğü "Bulgaristan'da 
Mevlit" başlıklı bilimsel 
bir konferans düzenledi.
Sofya'daki Largoto 

olarak bilinen Serdika 
Antik Kültür Kompleksi 
Salonu’nda düzenlenen 
forumda ele alınan ana 
konu başlıkları "Mevlit" 
eserinin Kur'an-ı Kerim 
ile bağlantısı, Mevlid-i 
Şerif  kasidesindeki 
mısraların oluşumunda 
hadislerin rolü, etkisi ve 
Bulgaristan'da mevlit 
okuma kültürüydü.
Etkinliğin konukları 

arasında Yüksek İslam 
Şurası Başkanı Vedat 
Ahmet, Başmüftü yar-
dımcıları Ahmet Hasa-
nov ve Beyhan Meh-
met, Başmüftülük Genel 
Sekreteri Celal Faik, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçiliği Sos-
yal İşler Müşaviri Erdal 

Atalay, Haskovo (Has-
köy), Stara Zagora (Eski 
Zağra), Plevne ve Veliko 
Tırnovo (Tırnova) bölge 
müftüleri Erhan Recep, 
Seyhan Mehmet, Murat 
Boşnak, Nutfi Nutfiev ve 
bilim camiasının temsil-
cileri yer aldı.
Mevlid-i Şerif hem mü-

barek gün ve geceler-
de, hem de müminlerin 
hayatlarının iyi ve kötü 

anlarında da okunur. 
Mevlit okuma geleneği 
sadece ülkemizde değil, 
Balkanlar'da, Türkiye'de 
ve Orta Asya'da da ge-
leneksel bir dini gele-
nektir. Ülkemizde 4 fark-
lı Mevlid-i Şerif metni 
okunmakta ve uygulan-
maktadır.
Sofya Bölge Müftüsü 

Beyhan Mehmet, konfe-
ransın açılış konuşma-

sında, “Küreselleşme 
ve diğer ülkelerle yakın 
ilişkiler kurulmasıyla bir-
likte İslami çevrelerde 
farklı yorumlar ortaya 
çıktı. Mevlit okuma ge-
leneği dinden mi geli-
yor, faydalı mı, bid'at mı, 
değil mi gibi sorular da 
ortaya çıktı. Bu nedenle 
bu bilimsel konferansın 
müminlerin hayatında 
mevlidin varlığına dair 

yol göstermesini ve iç-
görü sağlamasını kuv-
vetle umuyorum” diye 
kaydetti.
Yüksek İslam Şurası 

Başkanı Vedat Ahmet, 
ülkemizdeki arşivlerde 
beşinci bir mevlit met-
ninin de bulunduğunu 
hatırlattı. Vedat Ahmet, 
mevlit okunmasının her 
zaman müminlerin bir 
araya gelmesi için bir 
vesile olduğunu ve bu 
nedenle Müslümanlar 
arasında toplumsal kay-
naşmada önemli bir rolü 
olduğunu vurguladı.
Konferans katılımcıla-

rı, doktora öğrencisi ve 
Pazarcık (Tatar Pazar-
cık) Bölge Müftüsü Sa-
lih Halil, Yüksek İslam 
Enstitüsü Öğretim Üye-

si Dr. Selime Hasanova 
ve Bulgaristan Bilimler 
Akademisi’ne (BAN) 
bağlı, nezdinde Etnog-
rafya Müzesi bulunan 
Etnoloji ve Folklor Bilimi 
Enstitüsü'nden Dr. Beh-
rin Şopova'nın tanıttığı 
bilimsel raporları dinle-
diler.
Davetlilerin huzurunda 

Bulgaristan'da bilinen 
dört farklı mevlit met-
ninden bölümler okun-
du. Konferans plaket ve 
rozet takdim edilmesiyle 
sona erdi.
Konferanstan sonra 

katılımcılar, gezi rehberi 
eşliğinde Serdika Antik 
Kültür Kompleksi’nde-
ki Arkeolojik Bulguları 
Sergisi'ni gezdiler.
           Kırcaali Haber

İlhan Küçük: AB, kaçırmamamız gereken 
fırsatlar sunan bir rekabet ortamıdır

Avrupa liberallerinin 
lideri İlhan Küçük, Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) partisi üyesi 
gençlere siyasete gir-
meleri ve Avrupa Birliği 
(AB) imajı hakkındaki 
f ikirleriyle ilgili tavsi-
yelerde bulundu. Haf-
ta sonu Stara Zagora 
(Eski Zağra) şehrinde 
gerçekleştirilen "Genç-
ler ve Avrupa'nın Gele-
ceği" başlıklı seminere 
ülkenin dört bir yanından 
gençler katıldı. HÖH’ün 
desteğiyle düzenlenen 
gençlik forumuna HÖH 
Genel Başkanı Musta-
fa Karadayı özel olarak 
katıldı.
Küçük, forumda yaptı-

ğı konuşmada, “Avrupa, 
gençlerin beklentilerini 
karşılar ve onlara eğitim 
ve kendilerini gerçek-
leştirme için fikir alış-
verişinde bulunma fır-
satları verir. Bulgaristan 
vatandaşlarının AB'den 
büyük beklentileri var. 
Ama en önemli şey AB 
vatandaşlığının ulusal 
vatandaşlığın devamı 

olduğunu açıkça ortaya 
koymaktır. Rekabet orta-
mındayız, AB ise yarar-
lanmamız gereken fırsat-
ların olduğu bir ortamdır” 
diye kaydetti.
Avrupa Parlamentosu 

Milletvekilinin ifadesine 
göre, bu 15 yıllık AB üye-
liği boyunca Bulgaristan 
her zaman beklemede 
çalıştı. Oysa bir ülkenin 
gelişimi için kilit bir nok-
ta, karar alma meka-
nizmasının bir parçası 
olmasıdır. Küçük, devle-
tin pozisyonunun ulusal 
hükümetlerde oluştu-

rulması ve sınırlarının 
ötesinde savunulması 
gerektiği konusunda ka-
rarlıydı.
Küçük, izleyicilerden 

gelen bir soruya yanıt 
olarak şöyle bir yorum 
yaptı: “AB'de herhangi 
bir krizin çözümünde 
birlik kilit önem taşır ve 
Avrupa, demokratik ül-
kelerle koalisyon kurarsa 
ayağa kalkacaktır. Siya-
si birlik sağlanmalıdır. 
Birleşmiş Avrupa fikri 
kaybolmadı, ama siyasi 
tartışmalarda sürekli ko-
nuşulduğunda bir anlamı 

olur. AB'den en 
iyi şekilde ya-
rarlanabilmemiz 
için her genç, 
AB'nin kendisine 
nasıl bir imkan 
verdiğini bilmeli-
dir. AB'nin varlı-
ğına yeni bir an-
lam vermeliyiz. 
Rekabetçi olma-
mız gereken bir 
alanda rekabet 
ediyoruz”.
Forumda dü-

zenlenen pa -
ne l l e rde  ye r 

alan konuşmacılar, din-
leyicilerle Schengen, 
Bulgaristan'ın avroyu 
kabul etmesi, enerji krizi, 
Avrupa Yeşil Anlaşması, 
göçmen krizi ve AB jeo-
politiği gibi konuları tar-
tıştı.
Panellere ayrıca Belit-

sa Belediye Başkanı Ra-
doslav Revanski, HÖH 
Gençlik Kolları’ndan 
milletvekilleri Sezgin 
Mehmet, Erten Anisova, 
Andjey Djandev, Nebiye 
Kabak, Osman Muradov 
ve davetliler katıldı.

M o m çi l g rad ’ ı n  f a r k l ı 
yerlerine eski giysiler için 3 
giysi kumbarası yerleştirildi

Momçilgrad (Mestanlı) şehrinin farklı yerlerine 
eski giysiler için 3 giysi kumbarası yerleştirildi. 
Bu kumbaralara eski giysiler, ayakkabılar ve çe-
şitli tekstil ürünleri bırakılabilir. Kumbaraların her 
birinin kapasitesi 1,8 metreküp ve içindekiler iki 
haftada bir boşaltılacak.

Eski tekstil atıkları, kumbaraların sürgülü kapı-
sından geçebilecek bir torba içine konulmalıdır. 
Kaplar metal ve içerikleri çıkarılamayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Giysilerin yıkanıp bir torbaya konması iyi olacak. 
Kumbaralar, otogarın arkasında, Dr. Sergey Ros-

tovtsev Hastanesi bölgesinde ve "Gümürcinska" 
ile "Koço Çestimenski" caddeleri arası gibi vatan-
daşların erişebileceği kilit noktalara yerleştirildi. 
Kaplara eski ayakkabılar, giysiler, çantalar, ke-
merler ve tekstil atıkları bırakılabilir. Bu sistemin 
amacı, tekstil atıklarının rasyonel yönetimi, sosyal 
olarak zayıf vatandaşlar tarafından yeniden kulla-
nılmasını sağlamak için geri dönüşümü ve bu tür 
atıkların çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azal-
tılmasıdır.

Bu, Momçilgrad Belediyesi'nin şehirde atık top-
lamaya yönelik bir başka girişimidir. Bundan önce 
şehrin altı farklı noktalarına plastik, cam ve kağıt 
atıkların ayrı toplanması için tasarlanan 24 adet 
yeraltı çöp konteyneri yerleştirilmişti.
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MEHMET KARAAHMETOĞLU VE KADERİN SİNSİ OYUNU
B u l g a r i s t a n ’d a , 

Rodoplar ’ın inc isi 
Kırcaali’de yaşanmış 
aşkın romanı… Anla-
tılan; öğrenci bir gen-
cin, yaşamın ilk sınav-
larını vermekte olan 
Mete’nin hikâyesidir. 
Hayat merdiveninin 
henüz ilk basamakla-
rında başa gelmiş dra-
matik tutku olayının, 
hüzünlü bir sevdanın 
hikâyesi denebilir. 
Bulgaristan’ın güzide 
bölgesi, Rodoplar’ın 
pek çetin doğa ve ya-
şam koşullarında, do-
ğa-çevre, insan sev-
gisinin, çalışkanlığın, 
gayretin ve sımsıcak 
arkadaşlık, dostluk 
ilişkilerinin kareleri var 
sayfalarda… Olayla-
rın, durumların, dene-
yimlerin, heyecan ve 
hüsran sahnelerinin, 
yıllar ötesinden bugü-
ne yansıması, okura, 
içtenlik ve heyecan 
taşımaktadır. 
Evet, Bulgaristan'da, 

Rodoplar ın  inc is i 
Kırcali'de yaşanmış 
bir aşkın romanıdır 
Kaderin Sinsi Oyunu...
(Alp Yayınları, Bursa, 
Temmuz 2022) Bir ilk 
kitap! Yoksulluğun, 
ikilemin, gerilimin or-
tasında alevlenen ve 
yıllarca sönmeyen, 
“varoluş” ateşini har-
lamaktadır, döne do-
laşa…  Herkesin de-
meyelim ama birçok 
kişinin yaşadığına 
benzer nitelikleriyle 
tasvir edilmiş, abartıl-
madan ama alçakgö-
nüllülükle anlatılmış 
olup bitenler: Unutul-
maz serüven... Yalın 
dil, akıcı söylem ile ki-
şileri ve olayları, yani 
genç insanları (kah-
ramanı) çepeçevre 
sarmış koşullar, hızla 
akan zamanın ektiği, 
anı tohumları derlen-
miş, sayfalar arasın-
da… Okurun kendin-
den çok şey bulacağı 
bir kurgu, Mehmet 
Karaahmetoğlu'nun 
kaleminden edebiyat-
severlere sunulmuş: 
Heyecanla, keyif le 
okunacak bir kitap, bir 
ilk roman!
B u r s a ’ n ı n , 

Bulgaristan’dan, özel-
likle Kırcaali bölgesin-
den göç edip gelmiş 

nüfusu, Kaderin Sinsi 
Oyunu romanında an-
latılan yerleri tanıya-
caktır kesinlikle... Kır-
caali şehrini, Otogar’ı, 
Merkez  Park ı ’n ı , 
Pazar ’ı,  Kuzeydo -

ğu Parkı “Prostor”u, 
Tren Garı’nı,  Kır-
caali Barajı’nı, So-
ğukpınar Barajını, 
Cebel’i, Mestanlı’yı, 
( M o m ç i l g r a d ’ ı ) , 
K r u m o v g r a d ’ ı 
( K o ş u k a v a k ’ ı ) , 
E ğ r i d e r e ’ y i 
(Ardino’yu),  “Bel i 
Brezi”yi (Akkavklar-
Huş ya da Tozağacı 
olarak bilinen olağa-
nüstü güzel ormanı…) 
yani “Beli Brezi Din-
lenme Tesisleri”ni… 
Bulgaristan’ın birçok 
otantik ve turistik yeri-
ni, anılarında canlan-
dırabilir romanın sa-
tırlarında ilerledikçe…  
Kırcali (yazar Kırcaali 
diye yazmış) şehrinin 
gençlikle, öğrencilikle 
özdeşleşen canlılığı-
nı anlatmış, Mete ile 
Dida’nın aşk hikâyesi 
üzerinden. Romantik 
karakterlerin ve iliş-
kilerin yoğun biçimde 
yaşantılara zerk oldu-
ğu dönem; eğitimin 
sorumluluk, dürüstlük, 
çalışkanlık ilkeleri üze-
rine çatıldığı dönem! 
Kırcaali’de gençlik yıl-
larını bırakmış yüzler-
ce genç insanın, ben-
zer serüven hikâyeleri 
yaşamış olabileceği 
aşikâr! Bunu belgele-
yecek tadımlık bir bö-
lüm alıntılayalım:
“Dida’yı elinden tutup 

dışarıya çıkardı, nere-
ye gidecekleri hiç fark 
etmezdi, yeter ki Dida 
yanında olsundu…  

(…) Çifte kumrular 
daha sonra sinemaya 
gittiler. Salondan çık-
tıklarında saat sekize 
yaklaşıyordu… Kuzey-
doğu parkına yöneldi-
ler, ikisinin ‘Prostor’a 

son gelişi olacaktı… 
Yollar, patikalar ve 
her zaman oturdukla-
rı bank! Buraları asla 
unutamazdı… Hele 
anıları! Mete: “Bu 
korkunç soğukta bile 
onunla donmaya razı-
yım, yeter ki o hep ya-
nımda olsun. Benimle 
bu soğukta beraber 
olduğuna göre Dida 
da benim gibi düşü-
nüyor. Benden farklı 
düşünemez!” diyen 
kalbini dinledi… Daha 
sonra, sevdikleri res-
torana eğlenmeye 
gittiler ve bu bir nevi 
vedalaşma gecesiydi; 
içki içtiler dans ettiler.
“Hiçbir zaman birbi-

rimizi unutmayacağız, 
bana söz ver, dedi 
Mete. “Hiçbir zaman!” 
diye onun kulağına 
fısıldadı Dida…” (s. 
144)
Kırcali, yarım yüzyıl 

önceki şehrin ruhuyla 
yaşıyor olmalı bugünü 
de! Yaşlılık iyimserli-
ği deyip geçmeyelim 
lütfen! Anlamlı gü-
lümsemenizden de, 
gençlik romantizminin 
hikâyesi ipucu görü-
lebilir: Sizin de dra-
matik aşk serüveniniz 
vardır anı defterinizde 
kayıtlı! Siz de “Gençlik 
Tugayları” (Mladejka 
Brigada) adlı “Çalışma 
Kampları”na katılmış-
sınızdır büyük olası-
lıkla… Evet, elli yıl 
evvelki gençliğinizin 
yerinde yeller esiyor 

ama şu fani dünya sı-
rayla ziyaret ediliyor… 
Şimdi Kırcaal i ’de, 
Haskovo’da, Dimit-
rovgrad (Kayacık’ta), 
Plovdiv’de, Varna’da, 
Sofya’da olduğu gibi, 

Ardino’da, Cebel’de, 
M o m ç i l g r a d ’ t a , 
K r u m o v g r a d ’ t a , 
S m o l y a n ’ d a , 
Şumnu’da, Silistre’de 
ve daha birçok kent-
te, şehirde, kasabada, 
başka gençlikler ya-
şanmaktadır. Gençler, 
eğer okurlarsa, Kade-
rin Sinsi Oyunu roma-
nında kendi olası ge-
leceklerinden kesitler 
bulabilirler.
Romanda, üç yıllık 

yakıcı bir ayrılık ve 
özlem işkencesin-
den sonra, iki sevgi-
linin buluşması ilginç; 
vuslat geçmişten öç 
almak gibi bir şey-
miş meğer dedirten 
türden: “Teypten, ha-
rika ve hüzünlü bir 
şarkı sesi yayılmaya 
başladı. Mete, artık 
daha fazla kendine 
hâkim olamadı… Kar-
şısındaki gözler aynı 
gözlerdi… Ve onlara 
yeniden esir düştü… 
Dokundu ve hasretle 
sarıldılar birbirine… 
Ve birkaç saniye son-
ra Dida, onundu…” 
(S.248) satırlarında 
okura iletilen gizli ama 
güçlü mesaj o olsa 
gerek.
Hayat devam etmek-

te… Yaşanmışların 
şeceresi belleklerde 
yuvalanmıştır çok-
tan. Gündelik işler, 
sorumlulukla, geçim 
kaygıları, yarın endi-
şeleri sürüp gitmek-
tedir. Herkes kendi 

anılarıyla, ilgi alanıyla, 
umuduyla (belki biraz 
da vurdumduymaz-
lığıyla) baş başadır. 
İnsanlar üç yıl önce 
nasıl görünmekteyse, 
üç yıl sonra da man-
zara aynıdır genellikle: 
“Selin kum tanecikle-
rini sürüklediği gibi, 
onlar da kendilerini 
kaptırmışlardı, diren-
mek akıllarının ucun-
dan bile gelmiyordu” 
(s.249) satırlarından 
öğrenilen edilgenlik, 
gençliğin o dönemde-
ki, “Rahatlama” halinin 
fotoğrafıdır adeta.
 Bulgaristan’da, Ro-

doplar, Trakya ve De-
lorman bölgesinde 
insanların çok çalış-
ması, elde edilen ve-
rimlilik ertesi yorgun-
luk ve gençlerin re-
haveti, 1985 ile 1989 
yıllarında başlayacak 
“Soya Dönüş” asimi-
lasyon operasyonu 
öncesine mi aittir? Bu 
soru olayların gelişini 
öngöremediği için so-
rulmamış romanda! 
Kaderin Sinsi Oyunu 
kişisel bir gençlik se-
rüvenini, aşkın, genç 
birey üzerindeki trav-
ma silsilesi ortamında 
kurgulanmış. Sözde 
Komünist yönetimin, 
ülkede yaşayan Türk 
nüfusu “Büyük Turistik 
Gezi” adı altında göçe 
zorlamakla aşağılamış 
ve birçok çocuğun, 
gencin, kadın-erkek 
yetişkin ve yaşlının 
hayatını karatmıştır. 
O kanlı ve karanlık 
yıllardaki gözyaşı, ay-
rılık, hastalık ve ölüm 
vakalarının kareleri, 
tarihin medya sayfala-
rına raptedilmiştir. Bul-
garistan Türklerinin 
hüsran ve yıkım dolu 
geçmişi, belgelerle 
sanat eserlerine; şii-
re, hikâyeye, romana 
ve filme yansıtılmış, 
sinema ve kütüpha-
ne arşivlerindeki ye-
rini almıştır. Mehmet 
Karaahmetoğlu’nun, 
Kaderin Sinsi Oyu-
nu adlı romanı, bir 
tür soykırımı sayılan 
“Soya Dönüş” zorba-
lığının psikolojik ses-
sizliğini de içermekte: 
Olaya, Dünya Kamuo-
yu, medya dikkat çek-
mese belki soy kıyımı-

na dönüşecek insan-
lık suçunun arifesidir 
o yıllar. Bulgaristan 
Türkleri, yaşadığı acı-
lı (1970-1978) yılların 
atmosferini unutmaz, 
unutamaz… O dö-
nemin romanı henüz 
yazılmadı ama bir gün 
yazılacaktır elbette… 
Tarih, toplumların ve 
olayların acısıyla yo-
ğurulur çünkü!
M e h m e t 

Karaahmetoğlu’nun, 
gençlik romanı sa-
yılabilecek, Kaderin 
Sinsi Oyunu, adının 
çağrıştırdığı şiddette 
gerilim, ihanet, inti-
kam olaylarını res-
metmektedir. Elbette 
insancıl değerleri, sa-
dakati, sorumluluğu, 
sevgiyi, dayanışma-
yı ve aile kurmanın 
güzelliğini, iyiliğini 
erdemler hanesine 
alıp onaylamaktadır. 
İnsan evladının öm-
ründe aşkın ve acının 
önemli yer tuttuğuna 
ve konunun, temanın 
evrensel derinliğiy-
le anlatıldığına tanık 
olacaktır okuyanlar. 
Aşkın ırkı, dili, dini, 
sesi, kokusu, rengi ve 
zamanı, tüm yerküre 
coğrafyasında aynı-
dır. İnsanlığın yegâne 
ortak değerlerinden-
dir aşk izleği / teması 
ve olayı… Leyla ile 
Mecnun’da neyse, 
Romeo ile Juliet ef-
sanesinde de aynıdır. 
Hayatın çalkantıları, 
sarsıntıları bulunur 
her katmanında, her 
aşamasında; mutluluk 
arayışı, dramatik hat-
ta trajik derslerle do-
ludur. Gerçek hayatta 
murada erememiş 
aşklar efsaneleşir, 
sanat olur; şiir, öykü, 
roman, müzik, sine-
ma olur. Ancak büyük 
aşkların hikâyesinde 
herkes için öğrenile-
cek dersler var diyen-
leri yanıtlayacak nü-
veler barındırmakta, 
Kaderin Sinsi Oyunu 
sayfaları… Okuyan 
görür, anlar ve kendi-
ne pay çıkarır! Neden 
olmasın?
Ardino (Eğridere), 
Ağustos 2022
        Hilmi HAŞAL
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Çernooçene ve civarındaki köyler için 
depolanan su miktarı iki katına çıkarılacak

Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Belediye 
Meclis Başkanı Bedrie 
Gaziömer, belediye yö-
netimi temsilcileri, yerel 
Meclis üyeleri, müteah-
hit firma temsilcileri ile 
vatandaşların katıldığı 
bir törenle mevcut içme 
suyu temin edilen ba-
sınçlı su tankı deposu-
nun genişletilmesi için 
kurulan şantiyenin açılı-
şı yapıldı.
Oradan ilçe merkezine 

ve civarındaki Srednevo 
(Ortamahalle), Pryapo-
rets (Bayraklar Mahalle), 
Novi Pazar (Yenipazar), 
Kableşkovo (Şabanlar) 
ve Draganovo (Şaban-
köy) köylerine su verili-
yor.
Mevcut projenin ama-

cı, Çernooçene köyünün 
içme suyu, evde kullan-
ma suyu ve yangın sön-
dürme suyu ihtiyaçlarını 
karşılayan mevcut ba-
sınçlı su tankı deposunu 
genişleterek nüfusun ya-

şam standardını iyileştir-
mektir.
Yeni tasarlanan su de-

posu, mevcut tank depo-
sunun bulunduğu alana 
inşa edilecek. 150 met-
reküp içme suyu tutma 
özelliğine sahip 2 yeni 
hücre inşa edilecek.
150 metreküp su kapa-

siteli mevcut iki hücreli 

tankın da yüksek hijyen 
gereksinimlerini karşıla-
mak ve aynı zamanda 
tankın yapısını korumak 
için ek koruma sağla-
mak üzere onarılması 
da planlanmaktadır.
Proje finansmanı, Çer-

nooçene Belediyesi büt-
çesinden ve Kırcaali Su 
Ve Kanalizasyon Şirke-

tinin 2022 yılına ilişkin 
yatırım programı kap-
samında Kırcaali Su Ve 
Kanalizasyon Derneği 
tarafından sağlandı.
Belediye Başkanı Ay-

dın Osman, törende 
yaptığı konuşmada, “Fi-
nansman bulabildiğimiz 
ve hayati önem taşıyan 
bu tesisi kurabildiğimiz 

için çok mutluyum” diye 
kaydetti.
Aydın Osman, “Bölge-

de sadece konut değil 
sanayi yapıları da yo-
ğun bir şekilde yapılıyor. 
Özellikle günün yoğun 
saatlerinde içme suyu 
ihtiyacı, yıllar içinde cid-
di bir sorun haline gele-
cekti. Su tankı deposu-
nun genişletilmesinden 
sonra sağlanan içme 
suyunun ve depolanan 

suyun debisi önemli öl-
çüde artırılacak” diye 
açıklık getirdi.
Belediye Başkanı, 

2018 yılında Perperek 
Deresi boyundaki Ya-
bılçeni (Almalık) köyü 
yanındaki mevcut drenaj 
kuyularının yenilendiği-
ni ve mevcut olanların 
yanına daha yeni altı su 
kuyusun inşa edildiğini 
anımsattı.
              İsmet İsmail

Arpezos Sever Parkı’nın yanındaki yeni 
otopark birkaç hafta içinde faaliyete geçecek

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, 10 Kasım günü 
düzenlediği basın top-
lantısında, “Kırcaali'de 
20 000 metrekare alana 
sahip olacak olan Ar-
pezos Sever Parkı’nın 
yanındaki otopark alanı 
birkaç hafta içinde faa-
liyete geçecek. Bu süre 
zarfında tesviye edilen 
yüzeye özel bir asfalt ka-
rışımı serilecek. Otopark 
faaliyete geçecek olup, 
ücret tüm gün için 2 leva 
olacak” diye açıkladı.
Dr. Müh. Hasan Azis, 

“Belediye yönetimine yö-
neltilen haklı sorulardan 
biri de tampon bir bölge-
de yer alan otopark ala-
nına ihtiyaç duyulması-
na ilişkindi. Böyle birkaç 
alan belirlemiştik, ancak 
bu alanlar işlevlerini ye-
rine getirmiyorlardı. Bu 
nedenle, şu an itibariyle 
Arpezos Sever Parkı’nın 
yanında yaklaşık 20 000 
metrekarelik bir alanı 
otopark için ayırmamız 
gerekli oldu. Şu anda bir 
otopark değil, bir sokak 
yapımı öngörülen tüm 

bu alan, park alanına 
bir santim bile girmedik. 
Tesviye edildi ve birkaç 
hafta içinde atık asfalt 
kaplama malzemelerin-
den elde edilen frezelen-
miş asfalt kaplamanın bu 
alana serilip otopark yeri 
olarak kullanabilmesini 
bekliyoruz. Aslında şimdi 
de ücretsiz olarak kulla-
nılıyor” diye yorum yaptı 
ve yeni otoparkın 2 ile 
3 bin araca ev sahipliği 
yapabileceğini vurguladı.
Dr. Müh. Azis, ayrıca 

Belediye Meclisinin bir 
sonraki toplantılarından 
birinde Kırcaali'deki Mavi 

Bölge Ücretli Otopark 
Uygulaması Hakkında 
Yönetmelik’te değişiklik-
ler yapılması önerilece-
ğini duyurdu. Belediye 
Başkanı, “Bundan önce 
vatandaşların yönetme-
liğe dahil edilmek üzere 
tekliflerini yapabilecek-
leri konunun halka açık 
tartışma toplantısı yapı-
lacak. İlki Mladost Konut 
Kompleksi’nde gerçekle-
şecek olan vatandaşlar-
la toplantılar planlanıyor. 
Şehir merkezi kısmında 
da iki benzer toplantının 
daha planlandığını söz-
lerine ekledi.

Dr. Müh. Azis, 
“Mavi Bölge üc-
retli otopark uy-
gulaması, Kırca-
ali sokaklarında 
trafiğin daha iyi 
düzenlenmesine 
katkıda bulunma-
lıdır. İnsanların 
araçlarını park 
edecekleri bir yer 
bulabilmelerini 
amaçladığımız 
bu uygulamayı 
başlattığımızdan 
bu yana birkaç 
ay içinde olumlu 

tepkiler de aldık ve çok 
da olumlu olmayan tepki-
lerle de karşılaştık. Mavi 
Bölge uygulaması, bu-
gün başlatılıp yarından 
itibaren her şeyin mü-
kemmel olacağı bir şey 
değildir. Burada daha da 
önemli olan konu, bele-
diye, Mavi Bölge ücretli 
otopark alanlarını işleten 
şirket ve Kırcaali sakin-
leri ve misafirleri hep 
birlikte bu sistemin ülke 
genelinde olduğu gibi 
çalışmasını sağlamamız-
dır” dedi.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Yunanistan ortak 
projelerle yatırımcıları çekecek
Bulgaristan hükümet heyeti ile Yunanistan Kal-

kınma ve Yatırım Bakanı Andonis Georgiadis ara-
sındaki görüşmede Bulgaristan ve Yunanistan’ın 
ortak projelerle yatırımcıları çekeceği yönünde 
ortak görüş dile getirildi. Toplantıda Ekonomi Po-
litikalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve 
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev 
ile Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov 
ve Enerji Bakanı Rosen Hristov da hazır bulundu.

Katılımcılar, “Bulgaristan ve Yunanistan'ın ulaş-
tırma ve enerji alanında ortaklaşa yürüttüğü ciddi 
projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve bölgeye yatırımcı ilgisinin artı-

rılmasının temelini oluşturuyor” diye altını çizdiler.
Bu konuda gaz bağlantısı, hidrojen ekonomisi ve 

diğer alanlarda projelerle ilgilenen Suudi Arabis-
tan Krallığı’nı örnek veren Başbakan Yardımcısı 
Aleksiev, “Her iki ülkenin güçlü yanlarını birleşti-
rerek, daha büyük bir ortak başarıya ulaşacağız” 
diye kaydetti.

Bakan Stoyanov, “Son altı ayda yatırıma ilginin 
arttığını ve tedarik zincirlerinde değişiklik gör-
dük. Bu nedenle, Yunan mevkidaşlarımızla birlik-
te çalışmamız ve bölgeye yeni sermaye çekmek 
için tüm fırsatları azami ölçüde kullanmamız çok 
önemlidir” diye belirtti. Toplantıda Bulgaristan ile 
Yunanistan arasındaki ticaret hacminin 2021'de 
yaklaşık %30 büyüyerek 4,3 milyar avroyu aşa-
cağı netleşti.

Yunanistan tarafı, Bulgaristan'ın otomotiv en-
düstrisine yatırım çekme konusunda elde ettiği 
sonuçları vurguladı ve bu alanda ortaklık arzusu-
nu dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Bulgaristan ve Yunanistan’ın 
inovasyon ve startup ortamını teşvik etmek için 
ortak merkezler oluşturmaya yönelik çalışmalar 
yürütmesi konusunda anlaşıldı. Bakan Stoyanov, 
Yunan mevkidaşını Sofia Tech Park’ı birlikte ziya-
ret edip bu alanda yapılacak ortak girişim fikirlerini 
belirlemek üzere Bulgaristan'a davet etti.
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Kırcaali Belediyesi 2021 Yılı Bütçe Gerçekleşme 
Raporu’nun kamu tartışması yapıldı

 Kırcaali İş Geliştirme 
Merkezi Salonu’nda Kır-
caali Belediyesi 2021 
Yılı Bütçe Gerçekleşme 
Raporu’nun tartışıldığı 
halka açık bir toplantı 
gerçekleştirildi. Belediye 
Meclis Başkanı Hüseyin 
Ahmet tarafından tanıtı-
lan rapora göre, 2021 yılı 
bütçesinin gelir kalemleri 
bakımından plana göre 
toplam uygulanması 
planlanana yakın %97,7 
oranında olup, bütçenin 
gider kalemleri bakımın-
dan ise plana göre uygu-
lanması %92,2 oranında-
dır. Başlangıçta 75 700 
000 leva olarak planlanan 
Bütçe Mali Plan Çerçeve-
si, 31 Aralık 2021 itibariy-
le daha 18 089 827 leva 
eklenerek güncellendi. 
Bu düzeltmeler sonucun-
da yıl sonunda revize edi-
len Bütçe Mali Plan Çer-
çevesi 93 789 827 leva 
olarak gerçekleşti.
Tartışma toplantısına 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, Belediye Başkan 
yardımcıları Müh. Katya 
Mitovska, Tuncay Şükrü, 
Belediye genel Sekreteri 
Sebahattin Riza, Beledi-
ye Meclis üyeleri ve va-
tandaşlar katıldı.
Şehir içi, dağlık ve diğer 

bölgelerdeki otobüs hat-
larında kâr getirmeyen 
yolcu taşımacılığı için 

sübvansiyonlar yapılma-
sı, çocukların ve öğren-
cilerin eğitim kurumlarına 
ulaşımına yönelik mas-
rafların tazmin edilmesi, 
nüfusu 500'e kadar olan 
dağlık alanlardaki yerle-
şim yerleri ve küçük köy-
lere ekmek ve temel gıda 
maddelerinin teslimi için 
tazminat ödenmesi, ulu-

sal programlar kapsamın-
da eğitim işlevinin yerine 
getirilmesi, ücretsiz ders 
kitapları, eğitim sistemi-
nin iç yapısının optimi-
zasyonu, burs verilmesi, 
savunmasız gruplar için 
harcama yapılması, ayni 
göstergelerin düzeltilme-
si, kültür ve spor işlevinin 

yerine getirilmesi, hasta 
bakım parası ve yol para-
sı için harcamalar yapıl-
ması vb. harcamalar so-
nucunda 2021 Yılı Bütçe 
Mali Plan Çerçevesi’nin 
yeniden revize edildiği 
anlaşıldı.
Hüseyin Ahmet, Kır-

caali Belediyesi 2021 
Yılı Bütçe Gerçekleşme 

Raporu’nun Sayıştay 
tarafından ciddi itirazlar 
olmaksızın onaylandığını 
vurguladı.
Raporla ilgili yorum ya-

pan Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, “Sa-
dece Kırcaali Belediyesi 
için değil, tüm belediyeler 
için gündemde olan tüm 

krizlere rağmen Kırcaali 
Belediyesinin tüm işlev-
lerini yerine getirdiğini, 
çeşitli hizmet türlerine 
olan ihtiyaç ile ilgili diğer 
sorumlulukları genişle-
meye ve üstlenmeye ça-
lıştığını vurgulamalıyım. 
Burada, toplumun en 
zayıf birimlerini destek-
lemek açısından önemli 

olan çeşitli faaliyetlerle- 
5000'den fazla hemşeh-
rimizi desteklemek gibi 
çeşitli sosyal hizmetlerle 
altyapının iyileştirilmesi 
ile ilgili hizmetleri vurgu-
lamak isterim” dedi.
Belediye Başkanının 

ifadesine göre, beledi-
ye anaokulları, okullar, 

sosyal hizmet kurumları 
olmak üzere eğitimi des-
tekleme ile ilgili taahhüt-
leri yerine getiriyor. Dr. 
Müh. Azis, “Belediye, ek 
masraf getiren aydınlat-
ma armatürlerinin sayı-
sını artırmak için çalış-
malara devam ediyor. 
Geçen yıl aydınlatma 
dahil elektriğe yaklaşık 
180-200 bin leva öde-
diysek, şimdi 300 bin 
levadan fazla para ödü-
yoruz” diye vurguladı ve 
şu örneklerle devam etti: 
“Anaokulları ebeveynler 
için ücretsiz olabilir, an-
cak bu hizmetin maliyet-
lerinin önemli bir kısmını 
belediye karşılıyor. Dik-
kat edin, - devlet finanse 
ediyor, belediyeler ise bu 
faaliyeti sübvanse eder 
veya maliyetinin bir kıs-
mını karşılar”.
Toplantı sırasında bazı 

katılımcılar çöp toplama 
faaliyetinin kalitesiz bir 
şekilde yapılması soru-

nunu gündeme getirdi. 
Dr. Müh. Azis, bir dönem 
bu sektörde kriz olduğu-
nu inkar etmedi. Krizin 
ortaya çıkmasının iki ne-
denini belirten Belediye 
Başkanı, “Biri, çöp depo-
lama sahası yangını, di-
ğeri ise şirket içi yeniden 
yapılanma süreçleri ve 
atık toplama şirketinden 
ayrılan işçilerle ilgiliydi. 
Şu anda durum sakin. 
Çöp toplama hizmetinin 
iyi ya da tatmin edici 
olup olmadığı başka bir 
konudur. Çöp toplama 
hizmetinin kalitesini artır-
mak için çabalamalıyız. 
Ancak temizlik konusu 
hepimizi ilgilendiriyor. Bu 
sadece Belediye Başka-
nının şirketi veya Bele-
diye Meclisi Başkanının 
meselesi değildir. "Bizim 
için önemli olan çöpün 
evimin dışında olması. 
Oradan ötesi benim so-
runum değil” ilkesi ge-
çerli olmamalıdır” dedi.

Ev elektriği fiyatları 31 Aralık 2025'e kadar 
düzenlenmiş elektrik piyasasında belirlenecek

Meclis çoğunluğu, ev 
elektriği fiyatlarının 31 
Aralık 2025'e kadar dü-
zenlenmiş elektrik piya-
sasında belirlenmesine 
karar verdi. Bu karar 
pratikte serbest enerji 
piyasasına geçişi 3 yıl 
er teliyor. GERB-SDS 
İttifakı’nın sunduğu karar 
Meclis Genel Kurulda 
tartışma yarattı.
GERB Milletvekili Jeço 

Stoyanov, kararın, Topar-
lanma ve Sürdürülebilirlik 
Planı kapsamında fonla-
rın emilimi için bir koşul 
olarak ortaya konan ha-
nehalkı tüketicilerinin 
serbest elektrik piyasası-
na geçiş süresinin azami 
olarak ertelenmesine izin 
verdiğini vurguladı.
Stoyanov, “Kışın klima 

ile ısıtılan bir hane 180 
leva civarında bir fatu-
ra ödeyecek, Değişime 
Devam (PP) partisinden 
mesai arkadaşlarımızın 
en son Toparlanma ve 

Sürdürülebilirlik Planı ile 
üstlendikleri bu taahhüt 
yerine getirilirse, bu ha-
nenin 180 levalık elektrik 
faturası 720 levaya çıka-
cak” dedi.
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Milletvekili 
Ramadan Atalay, bu ko-
şullarda hanehalkı tüketi-
cilerinin serbest piyasaya 
girmeye hazır olmadığını 
belirterek, "Hazır değiliz, 
çünkü şimdiye kadar en 
azından enerji yoksulla-
rını belirlemeliydik" dedi.
Kararı desteklemeyen 

tek meclis parti grubu 
olan Vızrajdane millet-
vekilleri, hanehalkı tüke-
ticilerinin düzenlenmiş 
elektrik piyasasından 
çıkarılmasına tamamen 
karşı çıktı.
Bu kararı destekleme-

yeceklerini söyleyen İsk-
ra Mihaylova, “Kulağa 
kaçınılmaz bir durum gibi 
gelen bir şeyi ertelemek-
ten bahsediyoruz" diye 
yorumda bulundu.
PP milletvekilleri, enerji 

piyasamızın serbestleşti-
rilmesinde ilerleme kay-

dedilmediği için eleştiri-
lerini önceki hükümetlere 
yönelttiler.
Bulgaristan’ın Yükselişi 

Partisi Milletvekili Geor-
gi Samandov’un ifade-
sine göre, desteklenen 
taslak karar hiçbir anlam 
ifade etmiyor. Milletveki-
li, “Basit bir politik PR, 
başka bir şey değil, çün-
kü mesken tüketicileri ilk 
önce Elektrik ve Su Dü-
zenleme Komisyonu’nun  
(KEVR) fiyat kararları ile 
korunur” dedi.
Sosyal ist  Dragomir 

Stoynev, desteklenen 
kararı mesken abonele-
rine enerji desteği veril-
mesine yönelik ilk adım 
olarak tanımladı ve şöy-
le bir çağrıda bulundu: 
“Ama doğal gazla ısınan 
haneler de var. Yakın bir 
gelecekte Bakanlar Ku-
rulu karar vermezse yine 
biz milletvekili olarak so-
runu çözmeliyiz."
            Kırcaali Haber

Cebel şehrinin merkezi 
değişmeye devam ediyor

Cebel (Şeyhcuma) kasabasının merkezi, ilçe 
merkezinin görünümünü değiştirmeye yönelik 
çalışmaların bir sonraki aşamasının gerçekleş-

mesi nedeniyle şu anda bir şantiye alanına dö-
nüştü. Meydana kültürel etkinliklerin düzenlen-
mesi için 500 seyirci kapasiteli bir amfi tiyatro 
inşa ediliyor.

Kasabanın orta kısmındaki park alanı da ye-

nileniyor. Buna paralel olarak kasabanın ana 
caddesi olan Yıldırım Caddesi’ne bir şerit daha 
eklenmesi için yapılan çalışmalar da sürüyor.

Ayrıca Eminoğulları Mahallesi’nde iyileştirme 
çalışmaları yapılıyor. KH
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Alman şirketi "Profine Energy GmbH" Bulgaristan'da 
tek seferde en büyük yatırımı yapmaya hazırlanıyor

Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanlığından yapılan açık-
lamaya göre, bir Alman 
şirketi, Kuzeybatı Bulga-
ristan bölgesinde 1 milyar 
avronun üzerinde yatırım 
yapmakla ilgilendiğini ifa-
de etti. Bu, Ekonomi ve 
Sanayi Bakanı Nikola Sto-
yanov ile Profine Energy 
GmbH Şirketi yönetimi 
arasında yapılan toplantı-
da netlik kazandı.

Bu, Bulgaristan ekono-
misinin tarihinde tek se-
ferde yapılan en büyük 
yatırım olacak.

Bakan, “Yatırım niyetle-
rinin gerçekleşmesi için 
idari prosedürlerin hız-
landırılması konusunda 
devletin tam desteğine 
güvenebil irsiniz” diye 
vurguladı. Yatırımcının ya-
rarlanabileceği teşvik ted-
birleri için fırsatları tanıtan 
Stoyanov, “Bulgaristan'ı 
seçen birçok Alman fir-
masıyla halihazırda ileti-
şim halinde olduğunuzu 
biliyorum. Eminim onlar 
tarafından da ikna olacak-
sınız ki Alman iş dünyası 
burada kendini iyi his-
sediyor ve bir dizi şirket 

yeni genişleme yatırımla-
rı yapmayı planlıyor” diye 
vurguladı.

Şirketin Bulgaristan'da 
yatırım yapmaya karar 
verme sürecinin çok ileri 
bir aşamasında olduğu 
görüşmede netlik kazan-
dı. Profine Energy GmbH 
Şirketi’nin yatırım niyet-
lerini yazılı olarak ifade 
edeceği Mutabakat Muh-
tırasının hazırlıklarına da 

başlandı.
Profine Energy GmbH 

Şirketi, Almanya merkezli 
Profine Group ve Wirth 
Group'un ortak şirketidir. 
Onlar, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik 
üretimi alanında yatırım 
yapmakla ilgileniyor.

Alman şirketinin Bulga-
ristan mevzuatına göre 
bir yan kuruluşunu kurma 
işlemleri halen devam 

etmektedir. Şirketin tem-
silcileri, amacının Bul-
garistan'daki fotovoltaik 
tesislerin geliştirilmesi ve 
ardından uygulanması ol-
duğunu vurguladı.

Yatırım niyetinin ciddiye-
ti, toplantı sırasında bizzat 
grubun icra direktörü Dr. 
Peter Mroslik ve Markus 
Wirth tarafından teyit edil-
di.

Profine Energy GmbH 

Şirketi Hakkında
Geçen ay Profine Gro-

up ve Wir th Group, 
Almanya’nın Waghäusel 
şehri merkezli ortak bir 
enerji hizmet sağlayıcı-
sı olan Profine Energy 
GmbH'yi kurdu. Profine 
Group, KBE, KÖMMER-
LING ve TROCAL mar-
kaları altında pencere ve 
konut kapıları için PVC 

profiller, panjur sistemleri 
ve PVC levhalar üretmek-
tedir. Şirketin konsolide 
cirosu 900 milyon avro-
nun üzerinde olup, üretim 
kapasitesi yılda yaklaşık 
450 000 ton profildir. Pro-
fine Group, 23 ülkede bu-
lunan 29 üretim tesisinde 
çalışan 3000'den fazla 
personele sahiptir.

              Kırcaali Haber

35 binin üzerinde şirket, krizlerle bağlantılı olarak destek aldı
Yenilik ve Büyüme Ba-

kanı Alexander Pulev, 
Orta Avrupa Girişimi'nin 
(CEI) Bulgaristan Dö-
nem Başkanlığı kap-
samında Orta, Doğu 
ve Güneydoğu Avrupa 
bölgesinde küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
geleceğine adanmış bir 
iş forumunun açılışında 
yaptığı konuşmada, “Biz 
eylem ve ivme kazandı-
ran bir geçici hükümet 
olarak Bulgaristan’daki 
küçük ve orta ölçekli şir-
ketleri desteklemek için 
kırmızı çizgilerin ötesine 
geçmeyi başardık” diye 
altını çizdi.
Yenilik ve Büyüme 

Bakanlığı (MİR), süresi 
dolan 2014-2020 Döne-
mi Yenilikler ve Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel 
Programı (OPIK) kapsa-
mında iş dünyasına yö-
nelik Covid-19 önlemleri 
için yaklaşık 660 milyon 
leva işletme sermaye-
si sağladı. Toplamda 
19 hibe prosedürü, 22 
doğrudan f inansman 
prosedürü ve 10 bütçe 
doğrusu açıklandı. Kü-
çük ve orta ölçekli şir-
ketlerle 3,24 milyar leva 
tutarında hibe desteği 
verilmesine ilişkin 35 

000'den fazla sözleşme 
imzalandı.
Pulev, Başbakan Yar-

dımcısı Atanas Pekanov 
ve diğer ilgili bakanlarla 
ortak çalışmanın ardın-
dan kabinenin 7 prog-
ram kapsamında 14 mil-
yar levanın üzerinde AB 
finansmanı sağlamayı 
başardığını da sözleri-
ne ekledi. Bakan, bunun 
dışında MİR, iş dünyası 
ve araştırma merkezle-
rine Ulusal Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında yalnızca yıl 
sonuna kadar 600 mil-
yon leva sağlayacak” 
diye belirtti.
Bakan, Covid-19 pan-

demisi, mülteci ve enerji 
krizleri koşullarında dev-
letin MİR’in mali kay-
naklarıyla iş dünyasına 

önemli ölçüde destek 
verdiğini vurguladı. 
Yunanistan-Bulgaris-
tan sistemler arası gaz 
bağlantısının inşası için 
MİR’in (OPIK kapsa-
mında) 76,2 milyon leva 
tutarında hibe tahsis 
ettiğini kaydeden Pu-
lev, “Yunanistan ile gaz 
enterkonnektörünün in-
şası, ülkenin ve bölge-
nin gaz bağımsızlığının 
garantörüdür” diye be-
lirtti. OPİK aracılığıyla 
Ukraynalı mültecilerin 
barınması için 72 mil-
yon leva sağlandığını da 
sözlerine ekleyen Pulev, 
“Bulgaristan bu şekilde 
çocuklar, kadınlar ve 
aileler olmak üzere 93 
000'den fazla Ukraynalı 
mülteciye yardım etti” 
dedi.

MİR'ın, 3 Ekim'de 
onaylanan 3 milyar leva 
tutarındaki yeni İşletme-
lerde Rekabetçilik ve 
Yenilikler Operasyonel 
Programı başvurularını 
başlatmak üzere oldu-
ğuna dikkat çekti. Ba-
kan, yakında Bulgaris-
tan için 2 milyar levanın 
üzerinde bütçeli yeni bi-
limsel programın da AK 
tarafından onaylanması-
nın beklendiğini söyledi. 
Bu program aracılığıyla 
bilimsel gelişmeler ve 
yeniliklerin işletmelerin 
üretim faaliyetlerinde 
kullanılması teşvik edi-
lecek.
Foruma Dışişleri Baka-

nı Nikolay Milkov, Kuzey 
Makedonya Dışişleri 
Bakanı Buyar Osmani, 
CEI Genel Sekreteri Ro-
berto Antonioni'nin yanı 
sıra bölgeden 250'den 
fazla küçük ve orta öl-
çekli şirket ve ticari 
kuruluşun temsilcileri 
katıldı.
Etkinlik, Bulgaristan 

Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı ile ortakla-
şa MİR bünyesindeki 
Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Teşvik Yü-
rütme Ajansı tarafından 
düzenlendi. KH

Başkan Şaban, Ardino’da 
Turist Danışma Merkezi 
binasının inşaatını inceledi

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Mümünhocov 
ve müteahhit firma temsilcisi Evgin Mehmet, Rodop 
kasabasının merkezinde otogar yanında yer alan Tu-
rist Danışma Merkezi'nin yeni binasının son aşamaya 
gelinen bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Proje 
teklifi, Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal Fonu ta-
rafından finanse edilen 2014-2020 Dönemi Kırsal Kal-
kınma Programınca Ardino-Cebel (Şeyhcuma) Yerel 
Gelişim Grubu Derneği'nin Toplumların Önderliğinde 

Yerel Gelişim Stratejisi çerçevesinde uygulanan 7.5- 
Rekreasyon Altyapısı, Turist Bilgilendirme ve Küçük 
Ölçekli Turizm Altyapısının Kamu Kullanımına Açık Ol-
masına Yönelik Destek Alt Tedbiri kapsamında finanse 
edilmektedir.

Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, “Amacımız tu-
rizmi teşvik etmek. Yerel nüfusa, ülkenin farklı yerle-
rinden ve yurt dışından gelen turistlere yeterli turizm 
hizmeti sunmaktır” diye kaydetti. Ardino ilçesinin çekici 

bir turizm merkezi haline geldiğini vurgulayan Müh. Şa-
ban, sınırları içerisinde Arda Nehri üzerindeki görkemli 
Şeytan Köprüsü, Kartal Kayaları Trak Kaya Tapınağı, 
Suhovo (Susuzburun) köyü yakınlarında Arda Nehri'nin 
menderesleri, Belite Brezi Tatil ve Turizm Merkezi, Ala-
da Tepesi, Başevo (Hallar) köyü yakınlarındaki Asar 
Orta Çağ Kalesi, Doyrantsi (Doyranlar) köyü yakınların-
dağ Borovitsa (Çamdere) Nehri'nin ağzı yanındaki Geç 
Antik ve Ortaçağ Kalesi ve doğal buzdolabı mağara 
olan Hladilnika Mağarası doğa harikası bulunduğunu 
belirtti.

                                                          Güner ŞÜKRÜ
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8 Nolu Demiryolu Koridoru’nun doğu 
kesiminin inşaatı resmen başlatıldı

Başbakan Gılıb Do -
nev, 8 Nolu Demiryolu 
Koridoru’nun doğu kesi-
minin Kumanovo - Bel-
yakovtse - Kriva Palanka 
bölümünün inşaatına iliş-
kin projenin temel atma 
töreninde yaptığı konuş-
mada, “Bulgaristan dev-
leti, , 8 Nolu Demiryolu 
Koridoru’nun öncelikli 
Avrupa ulaşım ağına da-
hil etmek için aktif olarak 
çalışıyor. Sofya - Üsküp - 
Tiran - Durres yönü, "Batı 
Balkanlar" Avrupa ulaşım 
koridorunun bir parçası 
olarak tanımlanmalıdır” 
diye kaydetti.

Başbakan, Bulgaristan, 
Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk vatandaşla-
rı ile işletmeler arasında 
önemli bir iletişim kana-
lı ve önemli bir bağlantı 
olan koridorun inşa edil-
mesi konusuna ülkemiz 
ve güzergah üzerindeki 
tüm ülkelerin öncelik ver-
diğine kanaat getirdi.

Donev, 8 Nolu Ulaşım 
Koridoru’nun birçok boyu-
tundan biri olan demiryo-
lu projesinin tüm bölgenin 
kalkınması için büyük bir 
katma değer sağlaya-
bileceğine dikkat çekti. 

Ayrıca Başbakanın ifade-
sine göre, NATO müttefi-
ki olan üç ülkeyi birbirine 
bağlayan 8 Nolu Ulaşım 
Koridoru’nun hızlandırıl-
mış inşaatı, bir ulusal ve 
toplu güvenlik meselesi-
dir. Ukrayna'daki savaşın 
sonuçlarının, bölgemizin 
en hassas yerlerinden 
birini, yani az gelişmiş ve 
hatta eksik altyapıyı bir 
kez daha ortaya çıkardı-
ğına dikkat çeken Donev, 

bağlantılı demiryolu ve 
enerji altyapısının olma-
ması nedeniyle ülkeleri-
mizin üçüncü ülkelerden 
geçen alternatif tedarik 
yolları aramak zorunda 
kaldıklarını, bunun da 
maliyeti daha da artırdı-
ğını ve hepimizin ihtiyaç 
duyduğu kaynakların 
teslim süresini uzattığını 
hatırlattı.

Donev, “Olası bir enerji 
ve gıda krizi karşısında 

doğrudan tedarik yolla-
rının sağlanması hayati 
önem taşımaktadır” dedi. 
Bu bağlamda, Köstendil-
Jidilovo noktasında ara 
bağlantı kurulması için 
Bulgaristan ve Kuzey 
Makedonya’nın gaz ile-
tim sistemi operatörleri 
arasında bir anlaşma-
nın yakında sonuçlan-
dırılacağını vurgulayan 
Başbakan, bunun Kuzey 
Makedonya'ya doğal gaz 

arzının çeşitlendirilmesi-
ni ve güvenliğinin artırıl-
masını sağlayacağını ve 
enerji alanındaki iş birliği-
mizin derinleşmesine kat-
kıda bulunacağını söyledi. 

Bulgaristan ile Kuzey 
Makedonya arasındaki 
ikili ilişkilerimizde ilk kez 
yıl sonunda 1 milyar av-
roya ulaşması beklenen 
ticaret hacmine de dikkat 
çeken Donev, “Bulgaris-
tan ile Kuzey Makedon-
ya arasında gelişmiş bir 
altyapı olursa, sonucun 
ne olacağını siz düşünün 
artık” dedi ve daha iyi bir 
bağlantı olması halinde 
Arnavutluk için de benzer 
olumlu beklentilerin orta-
ya çıkacağını da sözlerine 
ekledi.

Ayrıca Kumanovo yakın-

larında yapılan törenin, 
her iki ülkenin de gele-
cekte izlemesi gereken 
bir örnek olduğuna dikkat 
çeken Başbakan, önemli 
bir yeri Sofya-Üsküp de-
miryolu bağlantısının iş-
gal ettiği 8 Nolu Ulaşım 
Koridoru’nun tüm boyut-
larında stratejik projeler 
inşa ederek işletmelerin 
ve vatandaşların daha iyi 
iletişim beklentilerini kar-
şılamanın önemli olduğu-
nu söyledi.  

Başbakan Donev, Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti 
ziyareti kapsamında mev-
kidaşı Dimitır Kovaçevski 
ile karşılıklı çıkar sağla-
yan konuların tartışıldığı 
ikili bir görüşme de ger-
çekleştirdi.
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Sendikalar, yeni yılda asgari ücretin 710 levadan 
850 levaya yükseltilmesinde ısrar ediyor

Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) ve Podk-
repa Emek Konfederas-
yonu (KT) temsilcileri, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ile yaptıkları gö-
rüşmede bir sonraki yıl 
için bütçe kanunu kabul 
edilerek asgari ücretin 
1 Ocak 2023 tarihinden 
itibaren 710 levadan 850 
levaya yükseltilmesinde 
ısrar ettiler.
Günün erken saatle-

rinde iki sendika konfe-
derasyonu üyeleri, önce 
Halk Meclisi önünde bir 
protesto eylemi yaparak, 
ardından ana bulvarlar 
ve caddelerde otomobil 
konvoyu yaparak başkent 
Sofya merkezinde trafiği 
saatlerce engellediler.  
Sendikacıların talep etti-

ği asgari ücret artışı mik-
tarı, daha önce sol parti 
temsilcilerinin Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
partisi temsilcileriyle yap-
tığı toplantıda Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
İttifakı’nın önerdiği artış 
miktarıyla aynıdır.
Toplantıda 2023 yılı büt-

çesi konusunu tartışan 

iki siyasi oluşum ortak 
bir karara varamadı. 10 
Kasım’da Meclis Bütçe 
ve Maliye Komisyonu ilk 
okumada geçici kabine-
nin mevcut bütçe kanunu-
nu uygulama süresini üç 
ay uzatma önerisini kabul 
etti. O zamandan beri 
Meclisteki parti grupları 
kanun tasarısında birinci 
ve ikinci okuma arasında 
değişiklik yapmak için 
müzakere ediyor. Ancak 
şimdiye kadar belirli öne-
riler üzerinde bir fikir bir-
liği yok.
Cumhurbaşkanı, sen-

dika konfederasyonu 
temsilcileriyle görüşmesi 
sırasında, “Bütçe Kanu-
nu, Meclis çoğunluğu ve 

hükümetin politikasını ifa-
de eden mali bir plandır. 
Şu an öyle bir şey yoktur” 
dedi. Radev, “Siyasi par-
tiler ve tüm milletvekilleri, 
2023 için temel bir bütçe 
taslağı sunulmasını iste-
dikleri konusunda ön an-
laşmaya varırlarsa, geçici 
hükümet böyle bir bütçe 
taslağını sunacak” diye 
sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı, partile-

ri diyalogla çözüm bulma-
ya ve net bir uzun vadeli 
gelir politikası uygulayan 
düzenli bir hükümet kur-
maya çağırdı.
Ulusal düzeyde temsil 

edilen iki sendikal örgüt, 
Meclis önünde yaklaşık 
bir saat süren bir pro-

testo mitingi düzenledi. 
Ardından protestocular 
arabalarla ana caddeler 
ve bulvarlarda konvoy 
oluşturdu. Bu eylem, şe-
hir merkezindeki trafiği 
sınırladı, toplu taşıma 
araçlarının trafiğini de 
zorlaştırdı.
KNSB Başkanı Plamen 

Dimitrov’un ifadesine 
göre, protestoya katılan-
lar bir uyarıcı gruptur. 
Sendika lideri, "Temsil et-
tiğimiz işçiler 2,5 milyon 
kişidir” diye dikkat çekti.  
Bu arada engelli vatan-

daşlar da Başbakanlık 
Konutu önünde protesto 
gösterisi düzenledi. Pro-
testocular, eczanelerde 
hayati önem taşıyan ilaç-
ların bulunmamasından 
ve maluliyet maaşlarının 
ödenmesinde yaşanan 
gecikmelerden duydukla-
rı memnuniyetsizliği dile 
getirdiler.
Engelliler, ayrıca özür-

lü sağlık kurulu raporu 
(TELK) alma süresinin 
kısaltılmasını da talep 
ettiler. Onlar, bu belge ile 
engelli maaşı almak için 
başvurabiliyorlar.
             Kırcaali Haber

Kırcaali’de merkez caddeye 
yeni ağaçlar dikiliyor

Kırcaali Belediyesi’ne ait Yeşillendirme, Bayındırlık 
ve Temizlik (OÇB) Şirketi tarafından Kırcaali'deki Bul-
garia Bulvarı boyunca yeni ağaç dikiliyor. Fidanlar, son 
yıllarda kuruyan ve kesilen ağaçların yerine dikildi. Tam 
iki ay önce Kardjali BG Vesti haber sitesinin bir ekibi, 
Kırcaali Belediyesi'nin önündeki  Bulgaria Bulvarı’nın 
Orpheus Ticaret Kompleksi’nden postaneye kadar uza-
nan bölümünde 35 kuru ağacın kesildiğini tespit etti.

Ardından Kırcaali Belediyesi’nde görev yapan çevre 
uzmanı Gülkan Mehmet, sonbaharda kesilen ağaçla-

rın yenileneceğine dair güvence vermişti. Uzman, aynı 
türden fidanlar satın alınacağını söylemişti.

Kasım’da gerçekleştirilen bir çalışma toplantısında 
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis’in fidan 
dikimine başlanması talimatını verdiğini öğrenildi.

OÇB Şirketi Müdürü Müh. Raid İdriz, “İşe başladık. 

Eski ağaç kökleri çıkartılıyor. Çalışmalara ayrıca bir 
ekskavatörü de dahil edildiği. Aynı türden fidan diki-
yoruz. Sanırım iki gün içinde bu işi başaracağız” diye 
açıkladı. KH
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Ribnovolu Müslümanlar yöresel kıyafetleriyle 
düğün yapma geleneklerini asırlardır yaşatıyor

Bulgaristan'ın güneybatısın-
da yer alan Ribnovo köyünde 
yaşayan Müslümanlar, ata-
larından miras kalan yöresel 
kıyafetleriyle düğün yapma 
geleneğini yaşatmaya devam 
ediyor.
Bulgaristan Müslümanlarının 

yaşadığı en kalabalık köyler-
den Ribnovo'da halk, düğün-
lere yüzyıllardır 7'den 70'e 
renkli kıyafetleriyle katılıyor.
Festival havasında geçen 

düğünlerdeki ritüelleriyle ön 
plana çıkan Ribnovo'da yö-
resel kıyafet giyen gelinlerin 
yüzleri maske ve pullarla süs-
leniyor.
Dağlık coğrafyaya sahip Rib-

novo, aynı zamanda ülkenin 
diğer köylerinde görülen göç 
sorununun aksine genç nüfu-
sunu korumayı başarıyor.
R i b n o v o  s a k i n l e r i , 

Kocaeli'den gelen Balkan 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-TÜRK) üyelerini 
ağırlayarak bu ritüellerinden 
kesitler sundu.
Derneğin Onursal Başkanı 

Bayram Çolakoğlu, AA mu-

habirine, "Kocaeli'de Yaşayan 
Balkanlar Projesi" kapsamın-
da önceki yıllarda göç eden 
muhacirlere yönelik program-
lar yaptıklarını, göçmenlerin 
göç hatıralarını dinlediklerini 
söyledi.
Projenin ikinci ayağında 

Ribnovo'daki gelenekleri ya-
kından görmeyi ve tanıtmayı 
istediklerini anlatan Çolakoğ-

lu, köyün çok yüksek rakımlı 
yerde konumlandığını, coğrafi 
konumu nedeniyle ulaşımının 
biraz zor olduğunu belirtti.
- "İnsanlar, bazen sadece 

bunları görmek için bile ge-
liyorlar"
Ribnovo'daki insanların çok 

sıcakkanlı olduğunu, bölgenin 
kendine has gelenekleriyle 
Bulgaristan'ın gözde köylerin-
den biri olduğunu dile getiren 
Çolakoğlu, "Köy, renkli düğün-
leriyle tanınıyor. Kendine has 
kıyafetleriyle yüzyıllara daya-
nan, belki de bin yıla dayanan 

uzun geçmişe sahip gelenek-
leriyle burada düğünler icra 
ediyorlar. İnsanlar, bazen sa-
dece bunları görmek için bile 
geliyorlar." dedi.

Çolakoğlu, Ribnovo'nun so-
kaklarının dar olduğunu, bu-
nun köyün eski tarihe sahip 
bulunduğunu gösterdiğine 
dikkati çekerek, şunları söy-
ledi:
"Eski döneme göre di -

zayn edilmiş bir mimariye 
sahip. Gördüğünüz gibi ço-
cukların bol olduğu bir köy. 
Bulgaristan'da şu anda en 

büyük eksik, gençlerin ve ço-
cukların azlığı. Özellikle Avru-
pa ülkelerine giden aileler ve 
arkasından giden gençler çok 
sayıda olduğu için köylerde 
bir boşluk ve tenhalık var ama 
bu köy, istisnası olan köyler-
den biri. Bu köy, çok eskiden 
gelen bu geleneğini yaşatan 
ve yaşatmak için kendi muh-
tarlık yönetimiyle, okuluyla, 
öğrencileriyle bunu yaşat-
maya gayret eden bir köy. Bu 
anlamda gelenekler bu köyün 
kimliği olmuş. Bu gelenekle-
riyle tanınıyor. Bulgaristan'ın 
uluslararası turizm tanıtımla-
rında bu köyün geleneklerine 
yer veriliyor. Bu, önemli bir 
nokta."
Köy sakinlerinin Türkiye'yi 

çok sevdiğini, bölgede Pomak 
Türkleri, soydaşları ve akra-
balarının yaşadığını anlatan 
Çolakoğlu, dünyanın küresel 

sisteminin buraya çok faz-
la giremediğini, geleneklere 
bağlılığı biraz da buna bağla-
dıklarını kaydetti.
Çolakoğlu, köy sakinlerinin 

geleneksel kıyafetlerini gün-
lük hayatta da kullandıklarına 
işaret ederek, "Özellikle tö-
renlerde, cemiyetlerde mutlak 
suretle herkesin giyebileceği 
bir geleneksel kıyafeti var. 
Bunu giyerek geliyor buraya 
yani küresel dünyada hemen 
hemen bütün milletlerin bir-
birine benzediği bir asırda-
yız. İnsanlar aynı refleksleri 
gösteriyor, aynı modayı takip 
ediyor. İnşallah bu gelenek 
bitmeden devam eder." diye 
konuştu.
- "Geleneğimizin gelecek 

nesillere aktarılmasını isti-
yorum"
Köy sakinlerinden 3 çocuk 

ve 3 torun sahibi Saniye Hu-
neva (63) da "Kendimi bildim 
bileli böyle giyiniyoruz. Kur-
ban bayramlarını, ramazan 
bayramlarını kutluyoruz. Es-
kiden kumaşlar daha basitti, 
şimdi kumaşlar daha parlak 
olduğu için daha renkli. Bu 
geleneğimizin gelecek nesil-
lere aktarılmasını istiyorum. 
Torunumun da böyle giyin-
mesini istiyorum." ifadelerini 
kullandı.
Asan Ristemov (35) da 

Ribnovo'nun Bulgaristan'da 
"gelenekleriyle yaşayan köy" 
olarak bilindiğini anlattı.
Komünizmle beraber bu 

geleneklerin yok edilmeye 
çalışıldığına dikkati çeken 
Ristemov, "Fakat Ribnovo 
halkı çok farklı. Dindar olma-
ları, gelenek ve göreneklerine 
bağlılıklarından ötürü bunları 
muhafaza ettiler. İnsanların 
bu yapıları, köyün korunma-
sını da sağladı." dedi.


