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Kırcaali’de Nevruz Bayramı Kutlandı
Bayramı’nı kutladı.
Daha sonra Günay Efendieva
ve Nargiz Gurbanova’ya Kırcaali Belediye Başkanı tarafından

teşekkür plaketi takdim edildi.
Bakü Türk Kültür ve Miras
Vakfı adına tüm katılımcıları
Devamı 3’te

BULTİŞAD 5. Olağan Genel Kurul
Toplantısı Sofya’da Gerçekleşti

Resmiye MÜMÜN
Bu yıl ilk defa Kırcaali’de
Nevruz Bayramı kutlandı. Kırcaali Belediye Kültür
Evinde düzenlenen program
yoğun ilgi gördü. Nevruz
bayramı kutlama programı,
Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçiliği, Bakü merkezli Uluslararası Türk Kültür ve Miras
Vakfı ve Kırcaali Belediyesi
tarafından düzenlendi. Programa katılan konuklar arasında Azerbaycan’ın Sofya
Büyükelçisi Nargiz Gurbanova, Bakü merkezli Uluslararası Türk Kültür ve Miras
Vakfı Başkanı Günay Efendieva, Bulgaristan Meclisi
Başkanı Tsveta Karayançeva, Bulgaristan-Azerbaycan
Parlamentolar Arası Dostluk
Grubu Başkanı Hamit Hamit,
Kırcaali Milletvekilleri Adlen

Şefket ve Erol Mehmet, Smolyan (Paşmaklı) Milletvekili Hayri Sadıkov, Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, Kırcaali, Haskovo (Hasköy) ve Smolyan illerinden belediye başkanları, Kırcaali Hristiyan Cemaat Başkanı Peder
Petır Garena, Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, Kırcaali Belediye Meclis üyeleri,
köy muhtarları ve başka davetliler yer aldı.
Ev sahibi konumundaki Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, yapmış olduğu
konuşmasında “Azerbaycan’ın
Sofya Büyükelçisi Nargiz Gurbanova ile birkaç yıl önce Orta
Asya’dan Balkanlar’a kadar ortak kutladığımız bayramlar hakkında konuştuk. O zaman kendisi Nevruz Bayramı’nı ilk defa
Balkanlar’da başka bir yerde
değil de hoşgörünün başkenti Kırcaali’de kutlayacaklarına

Necmi Ali: Türkiye ile
müzakere sürecinin sona
erdirilmesi bizim için
kabul edilemez! Sayfa 5’de

dair söz verdi” dedi.
Nevruz Bayramı Sofya’da da
kutlanacağını kaydeden Müh.
Azis, ilk önce Kırcaali’de kutlanmasından dolayı Azerbaycan’ın
Sofya Büyükelçisi Nargiz Gurbanova ve Bakü Türk Kültür
ve Miras Vakfı Başkanı Günay
Efendieva’ya şahsı ve Kırcaaliler adına teşekkür etti. Birlik
ve hoşgörü mesajları veren
Belediye Başkanı, “Hayallerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize dair umudumuz var.
Biz her zaman bizi birleştiren
şeyler üzerine odaklanıyoruz.
Bu yüzden Nevruz Bayramı’nın
burada kutlanması çok doğal”
dedi. Nevruz Bayramı’nın hoşgörüyü simgelediğini ifade
eden Başkan Azis, Kırcaali’yi
hoşgörünün başkenti haline
getirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Belediye Başkanı, konuşmasının sonunda herkesin Nevruz

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) 16 Mart 2019
günü 5. Olağan Genel Kurul toplantısını başkent Sofya-Ramada
Oteli’nde gerçekleştirdi.
Toplantıda; resmi misafirler arasında T.C. Sofya Büyükelçisi Dr.
Hasan Ulusoy ve T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri
Okan Pakbeşe de yer aldı. Toplantı, iş adamı Edis Emre’nin açılış
konuşması ile başladı.
Emre, selamlama konuşması sonrasında BULTİŞAD Müdürü
Ventsislav Venkov’u Divan Başkanı olarak teklif etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 1.maddesi kapsamında BULTİŞAD
faaliyet raporunu
sunan Venkov,
mali raporu ve
Odanın 2019 faaliyet programını
sundu.
To p l a n t ı d a
yaptığı konuşmasında Büyükelçi Dr. Hasan
Ulusoy, 5 yıllık
süre içerisinde
BULTİŞAD tarafından organize
edilen iş forumlarının rekor sayıda olduğunu belirtti ve faaliyetleri ile ilgili olarak
birkaç önemli öneride bulundu. Büyükelçi, BULTİŞAD’ın etkili ve
verimli çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden emin olduğunu ifade etti.
Yeni dönem Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Yönetim Kurulu
Başkanlığına Edis Emre, Başkan Yardımcılığına Serhan Sert ve
Ömer Eren seçildiler.
BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Edis EMRE Kimdir?
2014’ten bu yana BULTİŞAD’a üye olan Edis EMRE;
Bulgaristan’ın Dobrich şehrinde yer alan 25 yıllık VES/Emrelini
Ayakkabı Fabrikaları’nın sahibidir. Bölgedeki ilk ve tek çift enjeksiyonlu iş, outdoor, güvenlik ve konfor tipi ayakkabı ve botlarını üreten iş adamı; aynı zamanda Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Komitesi Başkan Yardımcısı ve DTİK Bulgaristan Başkanı’dır.
Emre, evli ve 2 çocuk babasıdır. KH

Türk firmalarının
Bulgaristan’daki
çalışmaları sürüyor
Sayfa 6’da

İstiklal Marşı’nın
Şairi Mehmet Akif
Ersoy Filibe’de
Anıldı
Sayfa 8’de
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Başbakan Borisov, Patrik Neofit
Sevgili Peygamberimizin ve Başmüftü Dr. Hacı ile görüştü
DİN VE TOPLUM

Miracını Tefekkür Ederek,
Miraç Kandilimizi İdrak Edelim
Muhterem Din Kardeşlerim!
B ize imanın t adı nı tattıran Rabbimize
Hamd-ü senalar olsun.
Sevgili Peygamberimize (s.a.s) aline ve ashabına Salatü selamlar
olsun.

kum hayat sürsek, bize
düşen tevekkül ve teslimiyettir! Allah dostlarının ifade buyurdukları
gibi “Ya Rabbi, Kahrın
da hoş, lütfun da Hoş”.
Hicretten bir buçuk yıl
önce ( 620-621yılı) Recep ayının 27.gecesin-

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Kimi zamanlar içinde
barındırdıkları önemli
olaylar sebebiyle diğer
zamanlara atfen daha
kıymetli ve değerlidir.
Mübarek gecelerimizden biri olan miraç kandilinin anlam ve önemini öğrenmek için, sevgili Peygamberimizin
(s.a.s) hayatına manevi
bir yolculuk yapalım,
Miracı onun haleti ruhanisiyle tefekkür edelim (düşünelim), ibretler
alalım.
Değerli Müslümanlar!
Yıl hüzün yılıydı, Peygamberimizin muhtereme eşi, kadınların
en hayırlısı, annemiz
Hz. Hatice hakkın rahmetine kavuşmuştu, 3
gün arayla peygamberimizin (s.a.s) amcası
Ebu Talib (Hz. Ali’nin
babası)’te vefat etmiş
idi. Ebu Talib, iman etmese de her zaman
yeğni Muhammed’e ve
ashab-ı kirama yardımcı olmuş, himaye etmiş
idi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) çocukluğunu
da amcası Ebu Talib’in
evinde geçirmişti.
Bir beşer (İnsan) olan
peygamberimiz hüzünlüydü. Allah’a tevekkül
ediyor, teslimiyet ve sabır gösteriyordu.
Adem (a.s) gibi cennetten çıkartılsak, Yusuf
gibi kardeşlerimiz tarafından kuyuya atılsak,
Zekeriyya gibi testereyle ikiye biçilsek, Eyyub
gibi 17 yıl yatağa mah-

de hüzünlü Nebi (Peygamber), ilahi yolculuğa
davet edildi. Kâbe’denMescid-i Aksa’ya, oradan da sidertü müntehaya (yüce kat semalara). Hiç bir beşerin
(insanın) ulaşamadığı
mer tebelere misaf ir
ediliyordu Fahri kainat
efendimiz. Cennet ve
cehennemi gören, Ulu’l
Azm peygamberleriyle sohbet eden, Yüce
Allah’a (Ruyetullah) taat
ve tazimini bildiren Peygamberimiz, Ümmetine
Miracın hatırası olarak
şu üç hediyeyi getirdi:
1. Beş Vakit namaz
kılmak - Namaz Müslümanların Miracıdır, Allah katında yükselişidir
(Hadis)
2. Amenerrasulu Aşrı
Şerifi, birçok hikmetli öğreti ve ilkeyi ihtiva eder, yatsı namazı
sonrasında okuyan için,
o gece vefat ederse Şehitlik mertebesine ulaşır
müjdesi verilir(Hadis)
3. Tevhid akidesi ve
müminlerin nihai nokta
olarak Cennete girecekleri – Ancak, Kişinin
ilk hesaba çekileceği
amelin namazı olduğu
bildirilir(Hadis), Mevla’m
rızasıyla huzuruna Kabul etsin (vefat anımızda da Müslüman olarak
ruhumuzu teslim etmeyi
nasip etsin).
Bu ilahi yolculuğu
Peygamberimiz (s.a.s)
Mekke eşrafına ( Müşriklere ) anlattığında

alay ettiler. Hatta Ebu
Bekir’e giderek dostun
Muhammed deveyle bir
ay süren yolculuğu bir
gecede tamamladığını
ifade ediyor, Mekke’den
– Kudüs’e gidip-geldiğini söylüyor, bu duruma
sen ne dersin dediklerinde? Bunu Peygamberim Muhammed
söylüyorsa “ DOĞURUDUR” hiç yalanını
görmedik! Cevabını
verir. Bu teslimiyeti neticesinde Hz. Ebu Bekir
“SIDDIK” (Sadık, Tereddütsüz Doğrulayan)
makamına yükselir.
Bu mübarek geceyi
idrak ederken, manevi
yolculuğu gerçekleştiren kainatın efendisinin
bir sözünü hatırlayalım
“ Ne mutlu Müslüman’a,
onun her hali güzeldir,
başına sıkıntı ve problem gelir o SABREDER
ve kazanır, Başına bolluk, sıhhat ve afiyet
isabet eder ŞÜKREDER ve kazanır. Hüzün yılına müteakip
yaşanan isra ve miracı
hatırlarken, hüznümüz
ve sorunlarımızı düşünelim, “Kendi nefsinizden başlayın” Peygamber tavsiyesine uyarak,
muhasebe ve tövbemizi
yapalım, arınmak suretiyle manevi yükselişlere nail olalım.
Hüzünlü, dertli ve kederli kardeşlerimizinhuzurlu, mutlu ve başarılı olmalarını temenni
ederek, Mübarek Miraç
kandili İslam aleminin
birlik ve dirliğine, bütün
insanlığın da esenlik ve
huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden
niyaz ederim.
Kıymetli Müslümanlar!
Yeni Zelanda’da Cuma
namazı esnasında, camide şehit edilen 50 civarında müslüman kardeşlerimize Allah’tan
Rahmet, ailelerine ve
sağduyulu insanlara
sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörün,
dini, dili, ırkı, rengi olmadığını bir kez daha
vurguluyor ve her türlü
terörü kınıyoruz.
En Kalbi Temenni ve
Dualarımla Kardeşiniz
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği'nden yapılan
açıklamada Başbakan
Boyko Borisov, Bulgar
Patriği Neofit ve Bulgaristan Müslümanları Başmü-

diye konuştu.
Başbakan, ”Amacımız
bundan böyle devletin dini
kurumları finanse etmesi,
sizlerin ise kanunlara uyarak giderlere ilişkin raporlar hazırlamanızdır. Kanu-

gilenmesinin gelecekte
tüm dinlerin temsilcileri
için yararlı olacağını umduğunu belirtti.
Bulgaristan Müslümanları Başmüfüsü Dr. Mustafa Hacı, devletin Dinler

füsü Dr. Mustafa Hacı ile
bir araya geldiği bildirildi.
Borisov, ”Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hedefimiz her zaman
Bulgaristan vatandaşlarının her biri dinini huzur
içinde yaşaması oldu”
dedi.
Başbakan, Kutsal Sinod,
Patrik Neofit, piskoposlar
ve Başmüftülük ile yapılan görüşmelerde Dinler
Kanunu’nda yapılan değişiklerle ne amaçlandığının
çok açık bir şekilde ifade
edildiğini vurguladı. Başbakan Borisov,”Amacımız
Bulgaristan’da dini kurumların giderlerinin başka
devletler tarafından değil, Bulgaristan devleti
tarafından karşılanmasıdır. Bu, başka devletlere
yönelik hakaret değildir”
diye ifade etti. Borisov,
“Böylece yabancı istihbarat servislerinin halkımızın
bütünlüğünün parçalanması yönde çalışmasının
mümkün olamayacak”

nun amacı budur. Siyasi
çıkar uğruna her hangi
bir anlaşma söz konusu
değildir” dedi.
Görüşmede Başbakan,
bir kez daha yeni kanunun amacı dinlerin devlet
tarafından güvenlik altına
alınması, saygı ve hoşgörü sağlanması olduğunun
altını çizdi. Borisov, “Bir
yandan piskoposun, diğer
yandan hocanın işini yaparak her birinin devletin
birliğinin korunması yönde çalışmasına birçok kez
şahit olduk” dedi.
Başbakan, ”Patrik ve
Müftü, yan yana oturup
sohbet edebildikleri sürece etnik barış ve hoşgörü
konusunda kaygı duymamıza gerek yok. Bu önemli, geriye kalan diğer her
şeyi düzelteceğiz” dedi.
“Her zaman ihtiyaçlarımıza cevap verdiğiniz ve
hoşgörülü olmaya çalıştığınız için teşekkür ederiz”
diyen Patrik Neofit, hükümetin dini kurumlarla il-

Kanunu’ndaki değişiklikleri yapmakta geç kaldığını
söyledi. Dr. Hacı, ”Bu yüzden bu işi yapmak için gereken güç ve iradeniz için
sizin şahsınızda Bulgaristan hükümetine teşekkür
ederiz. Bu tür sorunların
zamanında çözülmesi
gerekir. Zamanında yapılsaydı, böyle sorunlar
yaşanmayacaktı” diye
kaydetti. Bundan sonra
değişikliklerin olumlu sonuçlar vereceğine dair
umudunu dile getiren Dr.
Hacı, şu ifadeleri kullandı:
“Bulgaristan'daki bütün
insanların eşit olması,
Bulgaristan'daki bütün insanların nasıl bir din olursa olsun dinlerini özgürce
uygulayabilmeleri için sonuçta hepimiz Bulgaristan
vatandaşı olarak vatanımızda barışın korunması
için çaba sarf ediyoruz ve
bu hepimizin boyun borcu
olmalıdır” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

Ardino Belediye Başkanı, Bursa
Nilüfer Belediye heyetini kabul etti
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Res mi Murat ve Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Ardino’nun kardeş şehri Bursa Nilüfer
Belediyesi’nin temsilcileriyle bir araya geldi.
Belediye yönetic iler i,
Bursa Nilüfer Belediye
Meclis Üyesi Naci Kale,
Bulgaristan'ın eski Bursa
Fahri Konsolosu ve eski
TBMM milletvekili Hayati Korkmaz ve iş insanı
Nahit Akbulut ile iki şehir arasında yakınlaşma
olanaklarını ele aldı. Görüşmede, Ardino Beledi-

ye Başkan Yardımcıları
Necmi Mümünhocov ve
Nasko Kiçukov da hazır

bulundu.
Konuklar, iki kardeş
belediye arasındaki iyi
düzeydeki ilişkilerin gelecekte de sürdürmeyi

ümit ettiklerini belirtti.
Sıcak ağırlama için teşekkür eden Naci Kale,
31 Mart’ta
Türkiye’de
yapılacak
ye r e l s e çimlerde
Bursa Büyükşehir
Belediye
Başkan
adayı olan
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey’in Ardino halkına
özel selamlarını iletti.
Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali’de Nevruz Bayramı Kutlandı
1. sayfadan devam

selamlayan Vakıf Başkanı Günay Efendieva,
Türk Dünyası için önem
taşıyan ve rengarenk
N ev r u z B ay r a m ı’n ı n
Kırcaali’de kutlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Günay
Efendieva,”Nevruz, umumi medeni değeri ile dünyada mühim yere sahiptir. 10 yıl önce UNESCO
tarafından Dünya Manevi
Kültür Mirası Listesi'ne
kabul edilmesi tesadüf
değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
aldığı kararla Nevruz
Bayramı, 21 Mart Dünya
Nevruz Günü olarak ilan
edildi.Her yıl 21 Mart’ta
bütün dünyada büyük
coşkuyla kutlanmaktadır” dedi. Nevruz’un manevi değerlerinin, insanlık ideallerinin, sevginin,
hoşgörünün, yeni umut
ve arzuların doğuşunu,
bahar ve bolluğun, yeni
yılın başlangıcını simgelediğini kaydeden Efendieva, Türk halklarında
Nevruz’un yaz, yaşam
sevincini, ruhun temizlenmesini, uyanan tabiat ile birlikte bereketin
gelmesini ifade ettiğini
söyledi. Küs olanları barıştıran ve bir sofrada
toplayan Nevruz’un Türk
Dünyası'nda barış bayramı olarak bilindiğini belirten Efendieva,”Nevruz
bizim genetik mirasımızın, genetik hafızamızın göstergesidir. Su,

ateş,hava ve toprak ardı
ardına, sırayla bizi baharın gelişine hazırlar. Bu
bayram günlerinde unutulmuş adetler hatırlanır,

sergilenen Azeri ressam
Camila Haşimova’nın
“Türk Dünyasının Cennet
Bahçeleri” isimli sergisinin Türk Dünyası'nın ge-

çen Günay Efendieva ve
Hasan Azis’e şükranlarını
arz etti.Büyükelçi, Azerbaycan halkının, üç bin
yıllık bir geleneğinin bay-

eski gelenekler canlanır”
diye konuştu. Söylenen
şarkılar, okunan maniler,
pehlivan güreşleri, Hacivat ve Karagöz oyunları,
atışmalar, kapı önüne
şapka bırakma gibi ecdatlarımızdan kalan bu
adetlerin kendileri için
çok kıymetli olduğunu
vurguladı. Bakü Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın bu
kültürel mirası yaşatmayı
ve korumayı amaçladığını kaydeden Efendieva,
vakfın Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve
Türkiye’nin devlet başkanlarının desteğiyle kurulduğunu belirtti. Kırcaali Belediye Kültür Evinde

leneklerini tanıttığını ifade eden Efendieva, Nevruz Bayramı’nı Kırcaali’de
kutlama organizasyonu
için Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi Nargiz
Gurbanova’ya ve tüm
katılımcılara teşekkür
etti ve herkesin Nevruz
Bayramı’nı kutladı.
Ardından selamlama konuşması yapan
A zer bayc an’ın Sof ya
Büyükelçisi Nargiz Gurbanova, kendi deyişiyle
A zerbaycan ve bütün
Türk Dünyası'nın en değerli bayramlarından biri
olan Nevruz Bayramı’nı
Kırcaali’de kutlama organizasyonunda emeği ge-

ramı olan Nevruz (Yenigün) Bayramı ile baharın,
yenilenmenin ve yeniden
canlanmanın kutlandığını
belirtti. Nevruz’un her yıl
ilkbahar ekinoksu itibarıiyle 21 Mart'ta kutlandığını, fakat Azerbaycan’da
kut lamalar ın N ev r uz
Bayramı’ndan önceki dört
haftanın salı günlerinde
yapılan etkinliklerle başladığını kaydeden Gurbanova, salı günleri, su,
ateş, hava ve toprak olmak üzere yaşamın temel
unsurlarını temsil ettiğini
söyledi. Nevruz’da bütün
ailenin lezzetli yöresel
yemekler ve tatlılarla donatılan güzel bir sofrada

Karamantsili Güreşçi Adil Mehmedali,
Bulgaristan Şampiyonu Oldu
Haskovo’nun (Hasköy)
Karamantsi (Karamanlar)
köyü Burya Güreş Kulübü
sporcusu Adil Mehmedali,
Burgaz şehrinde düzenlenen Bulgaristan 15-16 Yaş
Güreş Şampiyonası’nda
80 kg kategorisinde birinciliği elde etti.
Son 2-3 yılda büyük başarılara imza atan Burya
Güreş Kulübü antrenörü
Ceyhan Tefik, bazı başarılı güreşçileri kulübün
tüm güreşçilerini ileriye
götürdüğünü kaydetti.
Antrenör, 2017 ve 2018’da
Bulgaristan şampiyonu
olan Murat İlyaz’ın ve Berkay Tefik’in performanslarını sürdürdükleri halde
1-2 yıl içinde Avrupa ve
dünya şampiyonalarından madalyalarla dönmelerinin beklenebileceğini
söyledi.

Ceyhan Tefik, ”Kullübümüzün oyuncuları arasında toplam üç altın, iki
gümüş ve dört bronz ma-

daha küçük yaşlardadır”
dedi.
Bur ya Güreş Kulübü
antrenmanlarına yaklaşık

dalya sahibi olan güreşçilerimiz var. Uluslararası
yarışma ve turnuvalarda
da birçok madalya kazandık. Geçen yıl genç erkekler kategorisinde yarışan
iki şampiyonumuz bu yıl
artık yıldızlar kategorisinde yarışacak. Kalan diğer
en iyi yarışmacılarımız

26 çocuk katılıyor, ve bu
yüzden salon tıklım tıklım
doluyor.
Ceyhan Tefik,”Benim ilk
antrenörüm Dimitır Nınçev idi, daha sonra İvan
Dinkov ve Ali Mehmedov
idi. Benim ailemde de
Bulgaristan güreş milli
takımına dahil edilen gü-

reşçiler var” diye anlattı.
Ceyhan Tefik, Haskovo
ve Dimitrovgrad (Kayacık)
şehirlerinin profesyonel
güreş takımlarında yarıştı.
Burya Güreş Kulübü’nün
sponsoru Mineralni Bani
(Meriçler) Belediye Başkanı Mümün İskender
olduğunu kaydeden Ceyhan Tefik, İskender’in çocuklar ve spor için daima
para olması gerektiğini
söylediğini aktardı. Güreş
antrenörü,”Para problemimiz yoksa çocukları daha
fazla turnuvaya ve yarışmalara götürebiliyoruz.
Böylece onların özgüveni
artıyor ve güreşte daha
çok başarı elde etmeye
başlıyorlar. Yılda sadece
iki yarışmaya katılmakla
hiçbir başarı elde edilmiyor” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

toplandığını anlatan Büyükelçi, programa katılan
herkesin Kırcaali Belediye Kültür Evinde sergilenen Azerbaycan mutfağı
yemeklerinin tadına bakma imkanı bulacaklarını
ifade etti. Gurbanova,
“Nevruz, halkımızın bütün değerlerini özünde
birleştiren bayramdır. Üç
bin yıldan fazla bir tarihe
sahip bu bayram özünde
temizliği ve mühim insan
değerlerini ifade eder. Bir
daha Nevruz Bayramı’nı
mübarek olsun!” diye ifade etti.
Bulgaristan-Azerbaycan Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanı
Hamit Hamit, Nevruz Kutlama Programında bulunmaktan şeref duyduğunu
dile getirdi. BulgaristanAzerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, HÖH Meclis Grubu,
Azerbaycan Cumhuriyeti
Milli Meclisi AzerbaycanBulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı Rauf Aliev adına
organizatörlere teşekkür
etti. Bölgede din önderlerini yan yana görmekten
mutluluk duyduğunu ifade

eden Hamit,”Nevruz bu
demek, yeni bir başlangıç
demek. Sanki biz siyasetçiler, vatandaşlar ve basın mensupları geçmişte
yaşananlara o kadar çok
odaklanıyoruz ki, ortak
geleceğimiz hakkında,
çocuklarımıza ne bırakacağımızı konuşmamız
için vakit bulamıyoruz.
Konu ile ilgili sabaha kadar konuşabiliriz. Nevruz,
yeni bir başlangıç demek.
Biz de yeni br başlangıç
yapalım, her yıl Nevruz’u
birlikte kutlayalım. Nevruz
Bayramınız kutlu olsun!”
diye konuştu.
D a h a s o n r a M i nko
Lambov yönetimindeki
Bulgar caz grubu konser
sundu. Azerice caz parçaları icra etti. Kırcaalili
akordeon ustası Neşko
Neşev de akordeonuyla
müzisyenlere eşlik etti.
Program kapsamın da Kırcaali Belediye
Kültür Evi fuayesinde
A zer i ressam Cami la Haşimova’nın “Türk
Dünyası’nın Cennet Bahçeleri” isimli sergisi ve
Azerbaycan mutfağı yemekleri sergilendi.

Sessiz kahramanlık

Dostlarım, bu yazımda köy hanımlarının ailemize, yöremize ve ilimize verdikleri katkılarını paylaşmak istedim. İlk önce ailede kız çocuğun büyüklerinden gördüğü ev işi, bahçe, tarım ve hayvancılıkta öğrendiklerini, daha sonra evliliğinde
aile ortamında eşi ile beraber yaşam yolculuğunda “görünmez”
ama çok fazla
emeği ve gayretiyle çalışmalarının
ne kadar önemli
olduğunun değeri
paha biçilmez bir
gerçektir.
Eşimin anne ve
babasına özveri
ile bakması, daha
sonra çocuklarına
da aynı sevgi ve
saygıyı göstermek
Ahmet YAHYA
için bahçede bir
ürünü doğal yetiştirme, hayvancılıkta elde edilenleri onların önlerine koymak sessiz bir kahramanlıktır bence. Örneğin eşim Habibe Yahya'nın
tarım ve hayvancılıkta becerisi çocuklarının kaliteli ürünlerle beslenmesi bir gerçektir.
Köy hanımlarımızın hünerli ellerinden çıkan
konserveler, doğal şekersiz reçeller, hamur ve süt
mamullerinin tadına doyum olmaz. Bu nedenle
de yöresel daha nice doğal ürünümüzle illerimizden ve komşu ülkelerden gelen ve gelecek
müşterilerimiz, konuklarımız tanışmış olacaklar
inancındayım.
Değerli ve organik, doğal hayvan gübresiyle,
temiz havada yetiştirilen ürünlerin satılışı köylerimize ve köylümüze önemli bir gelir kaynağı
olacağını ifade etme istiyorum.
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Kırcaali Valisi Çanev, Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi
Nargiz Gurbanova’yı Makamında Kabul Etti
Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, baharın gelişini
sembolize eden Nevruz
Bayramı’nı kutlama programı için Kırcaali’ye gelen Azerbaycan’ın Sofya
Büyükelçisi Nargiz Gurbanova ile Bakü merkezli
Uluslararası Türk Kültür
ve Miras Vakfı Başkanı
Günay Efendieva ile bir
araya geldi. Görüşmede
Bulgaristan ile Azerbaycan arasında kültürel yakınlaşma olanakları ele
alındı. Uluslararası Türk
Kültür ve Miras Vakfı
Başkanı Günay Efendieva
, ”Üç bin yıllık bir geleneğin bayramı olan Nevruz,
Azerbaycan’da her bir aile
içinde kutlanır. Nevruz,
resmi olarak yasaklanmış
olsa da Sovyetler Birliği
döneminde bile kutlanırmış” diye anlattı.
Azerbaycanlı konuklar

ren Vali, Bulgaristan ve
Azerbaycan'ın, tanıtılması gereken zengin bir
kültürel ve tarihi mirasa,
değerlere ve maneviyata sahip olduğuna dikkat
çekti.
Görüşmede Nevruz
Bayramı kutlama programı kapsamında sunulan
caz konserinden başka

Türk-Bulgar
ortak tatbikatı

Nevruz Bayramı’nın Doğu
ile Batı arasındaki kavşak
noktalardan biri olduğunu vurguladı. Onların ifadesine göre, ülkelerimiz

arasında ikili temasların
genişletilmesine ve ortak
projelerin hayata geçirilmesine temel oluşturacak
birçok benzerlik var ve

Kırcaali bölgesi, işbirliği
için en büyük potansiyele
sahiptir.
Z i ya r et te n duydu ğ u
memnuniyetini dile geti-

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde İstiklal Marşı'nın
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi
İstiklal Marşı’nın 12 Mart
1921 tarihinde Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesinin 98. yıldönümü
ve Milli Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’u Anma Günü
vesilesiyle T.C. Sofya Büyükelçiliğinde bir tören
düzenlendi.
Törene katılan konuklar
arasında Başmüftü Mustafa Hacı, Yüksek İslam
Şurası Başkanı Vedat
Ahmed, Kültürel Etkileşim Derneği Başkanı Hilmiye İnce, TUBUKAD’ı
temsilen Ahu Alagöz,
BULTİŞAD’ı temsilen
Ömer Eren, STK ve iş
dünyası temsilcileri yer
aldı.
Törende davetlilere hi-

tap eden Büyükelçi Dr.
Hasan Ulusoy, İstiklal
Marşı'nın Türk milletinin zorlu bir dönemden
geçtiği sırada yazıldığını
vurgulayarak, marşın milli mücadeleye ve orduya

motivasyon sağladığını
ve milletin dirayetini artırdığını belirtti. Büyükelçi Dr. Ulusoy, Cumhuriyetimizin kuruluşundan
itibaren ulusal kimliğimizin ayrılmaz parçası olan

İstiklal Marşı'mızın şairi
Mehmet Akif Ersoy’un
vatanseverliğine ve edebi kişiliğine de değinerek,
Mehmet Akif’in bu şiirle
milli mücadeleye olan
bağını ve milletin bağımsızlığına, vatanına ve
inancına olan bağlılığını
ifade ettiğini kaydetti.
Vatandaşlar, STK ve iş
dünyası temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen törende, 41. Patriark
Evtimiy İlköğretim Okulu
2.sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Saliha Oğuz, İstiklal
Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyarak, törene katılanları kendisine hayran
bıraktı.
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Danimarkalı yatırımcılar, Kırcaali’ye ilgi duyuyor
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Danimarka’nın Henning
şehrinde bulunan COMFYSOCKS Şirketi’nin temsilcileri Ulrich Palishoge
ve Lars Nielsen ile makamında görüştü. Onlar,
bölgeye yatırım yapmak
istediklerini söylediler ve
üretilen ürünlerin Kırcaali
şehrinde satılmasına imkan verilmesini istediler.
Bir aile şirketi olan
COMFYSOCKS’un sahipleri, Bulgaristan’da iş
yapmak istediklerini ve
Kırcaali bölgesine yönel-

Belediye Kültür Evi fuayesinde Azerbaycanlı
diplomatların yakınlarının hazırladığı Azerbaycan mutfağı yemekleri ile
birlikte ”Türk Dünyasının
Cennet Bahçeleri” isimli sergisine yer verilen
Azeri ressam Camila Haşimova da hazır bulundu.
Kırcaali Haber

diklerini açıkladılar. Şirket
tekstil sektöründe hizmet
vermekte ve spor çorapları üretimi yapmaktadır.
Şu anda Danimarkalı
yatırımcılar, ülkemizde
gelecekteki faaliyetlerine
uygun olacak 10-12 dekarlık bir arazi arıyor.

Müh. Azis, Avrupa ve Ame rika Birleşik
Devletleri'nden
büyük şirketlerin son yıllarda
yatırım yaptıkları bir yer olarak
Kırcaali’nin yatırım olanaklarını
tanıttı. Yatırım fikrinin
hayata geçirilmesi için
bir seçenek olarak Müh.
Azis, ayrıca belediyenin
FAR Sınır Ötesi İşbirliği
Programı kapsamında
hazırladığı Kırcaali Sanayi Bölgesi projesinin yanı

sıra Kırcaali il merkezinde oluşturulan diğer sanayi alanlarını da tanıttı.
Görüşmede işgücü
piyasasındaki durum,
işgücü olanakları ve
Kırcaali'nin sanayi perspektifi ele alındı.
Daha sonra Başkan. Azis, yatırımcılara
eski Kurşun ve Çinko
Fabrikası'nın bulunduğu
bölgedeki ve yeni bir Sanayi Bölgesi projesi dahilindeki şehrin sınırları
içindeki sanayi alanlarını
gezdirip gösterdi.
Kırcaali Haber

Kırklareli'nde, Türkiye ve Bulgaristan'dan ekiplerin katılımıyla yangın ve arama kurtarma tatbikatı
gerçekleştirildi.
Kavaklı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda
gerçekleştirilen tatbikata Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
ve Bulgaristan'ın Yambol İtfaiye Müdürlüğü ekipleri
katıldı.
Tatbikatta yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü,
ardından evde mahsur kalan bir vatandaş ekipler

tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Gerçeği aratmayan tatbikat ormanda mahsur kalan bir vatandaşın aranmasıyla devam etti.
Drone yardımı ile ormanlık alanda bulunan vatandaşa paletli araçlarla ulaşıldı.
Daha sonra ambulansa bindirilen kişi tedavi için
hastaneye götürüldü.
AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, bu tür tatbikatların çok önemli
olduğunu söyledi.
Tatbikatın Bulgaristan ile ortak yapıldığını ifade
eden Özer, tatbikatta hem araçların hem de ekiplerin kabiliyetlerini gözlemlediklerini ifade etti.
AFAD olarak her zaman göreve hazır olduklarını
belirten Özer, "İki ülke arasındaki operasyonel faaliyetleri belirlemiş olduk. Sivil savunma, yangın gibi
afet durumlarında hem Bulgaristan hem Türkiye'de
ortak müdahale edebileceğiz." dedi.
"Afetlere ortak müdahale edeceğiz"
Yambol İtfaiye Müdürü Kolyo Gyaurov ise Bulgaristan ve Türkiye'nin bu tür faaliyetlerde bulunmasının önemine işaret etti.
Çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gyaurov, çalışmalardan çok memnun kaldıklarını kaydetti.
Tatbikatlarda eksiklikleri görerek anında müdahale etme imkanı bulduklarını dile getiren Gyaurov,
"Bulgaristan'da da yaklaşık 5 ay önce Türkiye ile
ortak bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugünde bu
tatbikatı Kırklareli'nde gerçekleştiriyoruz. Bundan
sonra gerek Bulgaristan gerekse Türkiye'de meydana gelebilecek afetlere ortak müdahale edeceğiz.
Dostluğumuz ve kardeşliğimiz umarım bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.AA
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AP Milletvekili Necmi Ali: Türkiye ile müzakere
sürecinin sona erdirilmesi bizim için kabul edilemez!
Strazburg'da 2018
Türkiye İlerleme Raporun görüşüldüğü Avrupa Parlamentosu (AP)
Genel Kurulunda AB
Parlamentosu Avrupa
Liberal ve Demokratlar
İttifakı (ALDE) Grubu
Üyesi Milletvekili Necmi Ali, “Türkiye 2018
raporunun son hali, AB
ile bu stratejik ortak
arasındaki yapıcı diyaloğun sürdürülmesine
yardımcı olmuyor. Bizim
için müzakere sürecinin
sona erdirilmesi kabul
edilemez” diye konuştu.
Necmi Ali, kesin karar vermeden önce
Türkiye'de müzakere
süreci açısından meydana gelen olumlu değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Sisteminin Değişim
Stratejisi’nin yenilenmesi için bir prosedür
başlatmıştır” dedi.
Necmi Ali, ayrıca insan haklarının korunmasını iyileştirmeye
yönelik atılan adımları
ve özellikle de Avrupa
İnsan Hakları Şartı'nın
ihlal edilmesini önlemek
için Eylem Planı’nı güncellemeye ilişkin hazırlıkları örnek verdi.
Bulgaristan’ın AP Milletvekillisi,” Müzakere

Bulgaristan’ın AP Milletvekillisi, ”Türkiye,
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin
Türkiye’yi izleme süreci-

ni sonlandırması hedefini belirlemiştir. Reform
Eylem Grubu, müzakerelerde siyasi engellere
rağmen AB standart-

larına uyum çabalarını
kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi
ve AB ile birlikte Adalet

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın,
Bulgar Müzikseverleri Büyüledi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın, Bulgaristan'ın
başkenti Sofya'da sahne
aldı.
Bulgaria Hall’da Şef Svilen Simeonov’un yönetiminde Sofia Sinfonietta
orkestrasının gerçekleştirdiği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart
ve Joseph Haydn’den
eserler icra edildi.
Mozart’ın “Türk Marşı”
olarak bilinen ‘Rondo
Alla Turca’, Sonata No.
11 in A Major isimli eserinin sunulduğu konserde, yine Mozart’ın “Türk
Konçertosu” adıyla tanınan Concerto No. 5 isimli
eserine kemanıyla hayat
veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Başkemancısı Jülide
Yalçın’ın solo performansı, dinleyenleri büyüledi.
Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yaptığı açıklamada, Bulgaristan’da
yaşayan Türk vatandaşları ve Bulgar sanatseverlerin yoğun katılımıyla
gerçekleştirilen konsere,
Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Sterk
ile bazı bürokratlar ve
diplomatların katıldığını

söyledi.
Ulusoy, Türk ve Bulgar
sanatçıların birlikte dü-

daha da güçlendirdiğini
dile getirdi.
Başkemancı Jülide Yal-

zenledikleri bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki
kültürel ve insani bağları

çın da AA muhabirine
yaptığı açıklamada, konsere gösterilen ilgiden

duyduğu mutluluğu ifade
ederek, “Ülkem adına
çok büyük gurur duyuyorum.” dedi.
Konseri yöneten Bulgar
orkestra şefi Svilen Simeonov, Jülide Yalçın’ın
üstün bir sanatçı yeteneğine sahip olduğunu,
müzikal yorumlarda büyük ustalık gösterdiğini
söyledi.
Simeonov, “ Konserde sunduğumuz seçkin
programı hazırlarken
Jülide Yalçın ile birlikte
harika bir çalışma yaptık, müziğin evrensel diline dayanarak söze bile
gerek duymadık.” diye
konuştu.
Kırcaali Haber

sürecini durdurmak için
resmi bir öneri bile Aralık 2018’de Ankara’da
yapılan A B -Tür kiye
Karma Parlamento Komisyonu toplantısında
belirtilen Türk toplumu
tarafından olumsuz
karşılanacak. AB ve
Türkiye'de yapılacak
seçimler bağlamında
seçmenlere nasıl mesaj
vereceğimiz konusunda
çok dikkatli olmalıyız”
dedi.
Kırcaali Haber

GERB, Başmüftülüğün
borçlarının silinmesi
kararından vazgeçti
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu Başkanı Tsvetan Tsvetanov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dini
kurumların 31 Aralık 2018 tarihine kadar biriken
borçlarının silinmeyip ödeme süresinin uzatılaca-

ğını söyledi.
Tsvetanov,”2018 yılının sonuna kadar biriken
borçları bir kereye mahsus olmak üzere silinmeyip ödeme süresini uzatacağız. Borçlar dava
edilmeyecek. Milli Gelir Ajansı (NAP) tarafından
yürütülen davalar durdurulacak ve ödeme süresi
belirleninceye kadar askıya alınacak. Borçların
tamamı teminat altına alındı” diye kaydetti.
GERB partisi, böylece Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün devlete olan 8 109 000 leva
tutarındaki borcunun silinmesine ilişkin kararından
vazgeçerek, dini kurumların geçen yılın sonuna
kadar biriken borçları ödeme süresinin uzatılmasını öngören kanun teklifi sundu. Borçları ödeme
süresi daha sonra belirlenecek.
Borç ödeme süresi belirleninceye kadar Milli Gelir Ajansı (NAP) tarafından dini kurumların
aleyhine yürütülen bütün davalar durdurulacak.
Borç ödeme süresinin uzatılması, Başmüftülük
kurumunun devlet tarafından tahsis edilecek finansmanın bir kısmını alabilmesini sağlayacak.
Maliye Bakanı Vladislav Goranov, “Finansmanın büyük bir bölümü alınabilecek, öyle ki dini
kurumların devlete olan borçlarının kapatılması
kanunun amaçlarını engellemesin. Kararda değişiklik yapılması tekrar toplumdan gelen tepkiler ve
tartışmalar sonucunda kararlaştırıldı. Nihai amaç,
kanunun amacına ulaşmasıdır. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi maliye uzmanlarıyla
görüşmelerimiz olmadı, hiç kimseyle görüşmelerimiz olmadı. Karar, son birkaç gün içinde GERB
Meclis Grubu ve Maliye Bakanlığı’nda görevli uzmanlar tarafından alındı” diye belirtti.

27 Mart 2019

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Türk firmalarının Bulgaristan'daki
çalışmaları sürüyor
Bulgaristan'da 2003'ten
beri faaliyet gösteren Doğuş Holdingin ülkedeki
üçüncü büyük projesi olan
Sofya metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel
inşasında son aşamaya
gelindi.
Doğuş İnşaat ve Ticaret
AŞ Temsilcisi ve Sofya
Metro Proje Müdürü Süleyman Ergut, şantiyeyi
ziyaret eden Türkiye'nin
Sofya Büyükelçisi Hasan
Ulusoy ve basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgi verdi.
TBM adı verilen tünel
makinesinin yüzeye çıktığı son bölümde incelemelerde bulunan Büyükelçi
Ulusoy, AA muhabirine
açıklamasında, Türk inşaat sektörünün Bulgaristan'daki altyapı projelerinde yaptığı çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
B a ş ke nt S o f ya'd a k i
metro inşaatının önemli bir kısmını yapan Türk
firmasının çalışmalarını
yerinde izlediğini kayde-

açısından tüm bu projelerin başarılı olduğuna inandığını kaydeden Ergut,
Türk inşaat sektörünün
Bulgaristan'daki itibarını
artırmaktan memnuniyet
duyduklarını söyledi.
Şantiyedeki personelin
yüzde 25'inin Türk olduğunu aktaran Ergut, aynı
zamanda Bulgaristan vatandaşlarına da istihdam
yarattıklarına işaret etti.
16 yılda 3 dev proje
Ergut, 2003' ten beri
faali yet g österdi k ler i
Bulgaristan'da bir otoyol
ve iki metro hattı olmak
üzere üç dev proje gerçekleştirdiklerini söyleye-

den Ulusoy, "Hemen hemen kendi bölümleri bitmiş durumda. Türkiye'nin
Bulgaristan'daki altyapı
projelerine aktif olarak
ihalelere katılarak Türk

inşaat sektörünün başarısını buralarda göstermesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ergut da son aşamasına
gelinen projenin, Sofya

halkının hayatını daha da
kolaylaştıracağını belirterek "İşimizi doğru, başarılı
ve iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyorum." dedi.
Kalite ve kullanılabilirlik

Borisov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev, enerji işbirliğini görüştü
Başbakan Boyko Borissov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
iki ülke arasındaki enerji
işbirliğini derinleştirme
fırsatlarını görüştü. Görüşme, 7. Küresel Bakü
Forumu çerçevesinde
gerçekleşti.
Borisov, Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi’nin
(SOCAR) hava temizliği ve rekabet gücü olmak üzere iki amaçla
Bulgaristan’ın yerleşim
yerlerindeki doğalgaz iletim sistemine yatırım yapmaya başlamasını beklediğini vurguladı. Bulgaristan Başbakanı,” 2019 ve
2020’de yıllarca pazarlık
yaptığımız işi bitirebiliriz”
dedi ve Bulgaristan’ın
Azerbaycan’ı ülkemizin
Güneydoğu ve Orta Avrupa bölgesinde de olmak üzere enerji güvenliğini artırmak için doğal
gaz arzının çeşitlendirilmesinde önemli bir kaynak olarak gördüğünü
söyledi.
Başbakan Borisov, iki
ülke arasında stratejik
enerji ortaklığı yapıldığına ve Azerbaycan’ın
Balkan Doğalgaz Dağıtım Merkezi için temel
gaz kaynaklarından biri
olduğuna işaret et ti.
Borisov,”Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) tarafından

finanse edilen Balkan
Doğalgaz Dağıtım Merkezi projesi ön fizibili te
çalışmasına başlandı.
Bu yıl içinde son derece
olumlu olan fizibilite ra-

porunun Sofya'da sunulmasını bekliyoruz” diye
ifade etti. Görüşmede
A zerbaycan'ın Balkan
Doğalgaz Dağıtım Merkezi için ilave miktarlarda
doğal gaz sağlama imkanları ele alındı.
Borisov, İlham Aliyev’i
Yunanistan-Bulgaristan
(IGB) doğalgaz boru hattının inşaatı projesinin
yüklenicisi olan ICGB
Şirketler Birliği’nin gerçekleştirdiği boru alımı
ve boru hattının inşaatı
için ihalelerin sona erdiğine dair bilgilendirdi.
Başbakan, ”YunanistanBulgaristan doğalgaz
boru hattının inşaatına
yılın ortasına kadar baş-

lanılmasını ve TransAdriyatik Boru Hattı’nın
(TAP) devreye girmesi ile
sinerji halinde 2020'den
itibaren Şahdeniz Konsorsiyumu ile uzun vadeli

sözleşme kapsamında
yıllık 1 milyar metreküp
gaz temin etmek amacıyla 2020 yılında tamamlanmasını planlıyoruz” diye
konuştu. Boyko Borisov,
Bulgaristan'ın TAP ile
IGB boru hattı arasındaki tüm teknik sorunların
yıl ortasına kadar netlik kazanmasını beklediğini ve Bulgaristan'ın
Azerbaycan’ın desteğine güvendiğini belirtti.
B a ş b a k a n ,” G e r ç e k t e
2020’den sonra Şahdeniz 2 yatağından çıkarılan
Azerbaycan doğalgazı,
Bulgaristan'daki doğalgaz
tüketiminin yaklaşık % 25
ile % 30'unu karşılayacak
ve bu da ülkemizin enerji

güvenliğini önemli ölçüde
artıracak” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Başbakan’a 7. Küresel
Bakü Forumu’na katılımından dolayı teşekkür et t i. Bulgar ist an
Başbakanı'nın geçen
yılki Bakü ziyaretinin ikili
ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını vurgulayan
Aliyev,” Siyasi işbirliğinde
iyi bir potansiyele sahibiz,
sık sık görüşüyoruz, her
zaman birbirimizi destekliyoruz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Aliyev
ayrıca doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirmesinin
gelişimi için önemli bir
organ olan Güney Gaz
Koridoru Danışma Konseyi toplantısının yakında yapıldığını söyledi.
Toplantıya Bulgaristan
tarafından Enerji Bakanı
Temenujka Petkova’nın
katıldığını belirten Aliyev,
“Bu projenin son aşamasına yaklaşıyoruz” dedi.
A zerbaycan Cumhurbaşkanı, Bulgaristan’ın
Azerbaycan’ın Avrupa
Birliği ile ilişkilerini her
zaman desteklediğini
vurgulayarak ülkelerimiz
arasındaki iyi düzeydeki ilişkilerin gelişmesine
olan kişisel katkılarından
dolayı Borisov’a teşekkür
etti.
Kırcaali Haber

rek Bulgaristan'da kalıcı
olmak istediklerini ve yeni
projeler araştırdıklarını,
açılan otoyol projelerinin
ihalelerine de katılarak iş
hacmini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Doğuş Holding, uluslararası Trakya Otoyolu'nun
bir bölümünü oluşturan
ülkenin doğusundaki Burgaz ve Karnobat şehirleri
arasında bulunan 45 kilometrelik kısmı 2008'de
tamamlamıştı.
Ardından Sof ya'daki
metro inşasında iki ihale
kazanan Holding, önce
2012'ye kadar 3,8 kilometrelik tünel ve 4 metro
istasyonunu inşa etmişti.
Yaklaşık 6 kilometrelik
tünelden oluşan son proje
de temmuz ayının başında tamamlanacak.
Kırcaali Haber

2018 yılı tütün ikramiyesi
miktarları belli oldu
Tarım ve Gıda Bakanı Rumen Porojanov, Başbakanlık Tütün Danışma Konseyi toplantısında tütün üreticilerine geçici ulusal destek programı dahilinde 2018
yılı mahsulü tütünler için 80 milyon leva tutarında destek verileceğini bildirdi. Konseyde oybirliğiyle alınan
karara göre, 1000 kg altında Basma cinsi tütün için
kilo başına 2,29 leva, 1000-2000 kg arasında Basma
cinsi tütün üretenlere 2,23 leva ve 2000 kg’dan fazla
tütün üretenlere 1,48 leva ikramiye ödenecek. Destek
programına Basma cinsi üreten 34 315 kişi başvurdu.

Kabakulak cinsi tütün için kilo başına 1,17 leva, geniş
yapraklı Bırley ve Virginia cinsi için ise kilo başına
sırasıyla 0,85 ve 0,67 leva destek ödenecek.
Destek programına adı geçen dört cins tütün üreten
toplam 41 882 kişi başvurdu.
Bakan Rumen Porojanov’un tütün cinslerine göre
destek ödeme emri belgesini imzalamasından sonra
kararın, 1 ay süre içinde kamuoyunda tartışılması gerekiyor. Devlet Tarım Fonu’nun destek ödemelerini 20
Nisan’da yapması bekleniyor.
Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Verginiya Krısteva,
“2018 yılı tütün alım kampanyası normal geçti, 9 000
ton tütün elde edildi” diye bildirdi. Tütün ekilen alanların 58 120 dekar olduğu anlaşıldı. 2016-2018 döneminde tütün ekilen alan oranında ve tütün üretiminde
düşüş olduğu kaydedildi.
Ulusal Tütün Üreticileri Birliği NAT 2010 Başkanı
Tsvetan Filev, “Bu eğilim bütün Avrupa ülkelerinde görülüyor. Son 6-7 yılda tütün üretiminde yaklaşık yüzde
60 oranında düşüş kaydedildi veya üretim 400 000
tondan 170 000 tona düştü” diye yorumda bulundu.
Örgütün ısrarı üzerine 31 Mart’ta dolan tütün üreticilerin kayıt süresinin 1 ay uzatılmasına yönelik prosedür
başladı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 1
gün süreli iş sözleşmeleri kapsamında tütün sektöründe çalıştırmak üzere de mevsimlik işçi alımı yapma
imkanı verilmesi önerilecek.
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Kırcaali Rotary Kulübü, Edirne’de düzenlenen
Balkan Barış ve Dostluk Gecesi’ne katıldı
Eşi benzeri görülmemiş
bir Balkan buluşması,
Rotaryenleri barış adına
birleştirdi. Trakya bölgesinde bulunan kulüplerden 350’ye yakın Rotaryen, Edirne’de bir araya
gelerek Balkanlar’da
dostluk ve barış çağrısında bulundu. “Balkan
Barış ve Dostluk Gecesi” adı altında düzenlenen forum, 2000 yılından beri süregelen bir
gelenektir ki, o zaman
dünyanın en büyük sivil
toplum örgütü ve insani
yardım örgütü temsilcileri, yeni bin asrın başında
sorunlarla dolu Balkan
Yarımadası’nda dostluk
ve huzur mesajı göndermeye karar verdiler.
Birinci toplantı Edirne
Rotary Kulübü’nün ev
sahipliğinde yapıldı.
Kırcaali’de Rotaryenler,
Balkan Barış ve Dostluk
Gecesi’nin inisiyatifini
alanlar arasında bulunuyor. Kırcaali Rotary
Kulübü, 2015 yılında
foruma ev sahipliği yaptığı sırada Türkiye ve
Yunanistan’dan gelen
Rotaryenler, şehrin girişine yeniden dikilen

Orfeyus Heykeli’nin açılışında yer aldı.
Edirne’de düzenlenen
Balkan Barış ve Dostluk Gecesi’ne Kırcaali
Rotary Kulübü’nün eski
dönem başkanları Namık Kamil ve Stanislav
Lukov katıldı.
Bu yılki buluşma gecesine 19 Rotary Kulübü
ve Lions Kulübü katıldı.
Bulgaristan, Kırcaali,
Momçilgrad (Mestanlı),
Zlatograd (Darıdere),
S m o l y a n ( P a ş m a k-

lı), Haskovo (Hasköy),
Aida, Samokov, Pazarcık merkezli kulüpler
tarafından temsil edildi.
Foruma Yunanistan adına Dedeağaç ve Orestiada’daki kulüpler katıldı.
Türkiye’nin Avrupa kıtasında yer alan Rotary
kulüpleri de foruma katıldı.
Gecede Türk Rotary
Ailesi’nin en büyük isimlerinden biri olan Özçelik
Balkan’ın anısına saygı
duruşunda bulunuldu.

Bulgar istan Edir ne
Başkonsolos Yardımcısı
Andon Andonov, katılımcıları selamlama konuşması yaptı.
Programa katılan Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, Kırcaalili
Rotaryenler ile fotoğraf
çektirdi.
Edirne Rotary Geçmiş Dönem Guvernörü
Mehmet Sabri Görkey,
Bulgarca ve Yunanca
olarak da okunan konuşmasında tüm ku-

Kırcaali’de ilk defa kutsal Nevruz Bayramı’nı
kutlamayı organize etmeyi başardığınız için
teşekkürlerimi belirt-

mesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine
temel oluşturacak birçok
benzerlik var. Kırcaali
işbirliği için en büyük

rasa, değerlere ve maneviyata sahip olduğunu
söyledi.
Görüşmede Nevruz
Bayramı kutlama programı kapsamında
sunulan caz konserinden başka,
Kırcaali Belediye
Kültür Evi fuayesinde A zerbaycanlı diplomatların
yakınlarının hazırladığı Azerbaycan
mutfağı yemekleri
ile birlikte ”Türk
Dünyası’nın Cenn et B a h ç e l e r i ”
isimli sergisine
yer verilen Azeri ressam Camila
Haşimova da hazır bulundu. Görüşmede ayrıca Bulgaristan-Azerbaycan Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanı
Hamit Hamit, Kırcaali
Belediye Meclis Başkanı
Raif Mustafa ve Kırcaali
Belediye Sekreteri Sezgin Bekir de yer aldı.

lüplerden Rotaryenlerin
çalışmalarının da hedefi
olan Balkanlar’da birlik çağrısında bulundu.
Rotary’nin misyonunun
barış ve huzur için çalışmak olduğunu kaydeden Görkey, “Kardeşlik
bizim misyonumuzun
bir parçasıdır. Halklarımız arasında kardeşliği
yayma adına çalışalım”
diye konuştu.
Edirne Rotary Dönem
Başkanı Hüseyin Serdar Küçüksarılar, kulüpteki arkadaşlarının
bölgede biriken nefretin
üstesinden gelinebileceği dostluktan yana
olduklarını vurguladı.
Küçüksarılar,”Biz sade-

ce bölgeye değil, dünyaya örnek olabiliriz”
dedi.
Kırcaali Rotary Kulübü
Dönem Başkanı Valentin Gogov, “Son yıllarda
Balkanlar’da Rotary kulüpleri arasındaki uluslararası bağlantılar aktifleştirildi. Bu, özellikle
Bulgaristan, Türkiye ve
Yunanistan’daki Rotary
kulüpleri için geçerlidir”
diye ifade etti.
Edirne Rotary Kulübünün 42. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla
pasta kesildi. Türkiye
ve Bulgaristan’dan halk
dansları toplulukları
gösteri yaptı. KH

Kırcaali bölgesinde imamların
hepsine maaş ödenecek
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Dinler
Kanunu’nda yapılan değişikliklerin Kırcaali ilindeki
imamlara maaş ödenmesine imkan vereceğini bildirdi. Şu anda din görevlilerin yaklaşık yüzde 30’u
maaş alabiliyor. Kalan diğerlerine Müslümanların
yaptığı bağışlardan elde edilen gelirlerle ancak
bir ücret ödeniyor. Meclis Genel Kurulu'nda birinci
okumada onaylanan Dinler Kanunu’nda değişiklik

Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi,
Kırcaali Belediyesine konuk oldu
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Azerbaycan’ın Sofya
Büyükelçisi Nargiz Gurbanova ve Bakü merkezli Uluslararası Türk
Kültür ve Miras Vakfı
Başkanı Günay Efendieva ile makamında bir
araya geldi.
Görüşmenin başında
Müh. Azis, ilçemizin
coğrafi konumu itibariyle iki ülke arasındaki
iş birliği olanaklarını tanıttı. Belediye Başkanı, Nevruz Bayramı’nı
Kırcaali’de kutlama girişimi bağlamında bunun
şehrimizin farklı kültürlere karşı geleneksel olarak hoşgörülü tutumunu
bir kez daha göstermesinin bir yolu olduğunu
söyledi.
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendieva,”
Ülkenizde Türk kültürünü daha yakından tanımak için bir fırsat olarak

mek isterim. Nevruz,
Doğu ile Batı arasındaki kavşak noktalardan biri. Bulgaristan ile
Azerbaycan arasındaki
kültürel yakınlaşma için
bir fırsat”diye konuştu.
Uluslararası Türk Kültür
ve Miras Vakfı Başkanı,
“Ülkelerimiz arasında
ikili temasların genişletil-

potansiyele sahip” diye
vurguladı.
A zerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi Nargiz
Gurbanova, Kırcaali’ye
yaptığı ikinci ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Bulgaristan ve Azerbaycan'ın tanıtılması gereken zengin
bir kültürel ve tarihi mi-

yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, dini kurumlara
sağlanan devlet finansmanının artırılmasını ve
onların devlete olan borçlarının silinmesini öngörüyor. Dini kurumlar arasında en yüksek miktarda olmak üzere Başmüftülüğün 8 milyon levanın
üzerinde borcu var.
Bölge Müftüsünün ifadesine göre yapılan değişikliklerin Müslümanların dini hayatını dolu dolu
yaşamalarını ve dinlerini özgürce uygulamalarını
sağlayacak. Beyhan Mehmet, Radyo Kırcaali’ye
verdiği demeçte Kırcaali bölgesinde 250 caminin
bulunduğunu ve hâlihazırda 220 imamın görevde
olduğunu bildirdi. Şimdiye kadar onlardan sadece
65’ine ücret ödendiğini kaydeden müftü, bundan
sonra hepsine aylık maaş ödenebileceğini söyledi. İmamların alacağı maaşın, Bölge Müftüsünün
aldığı maaş tutarını aşmayacağı ve her birinin
eğitimleri ve yürüttükleri faaliyetlere göre farklı
olacağı anlaşıldı.
Beyhan Mehmet, Müslümanların dini hayatlarını dolu dolu yaşamalarına olanak sağlanmasının,
radikal unsurların Bulgaristan’a sızmasını önlemenin ve böylece toplumsal barışı güvence altına
almanın en önemli güvencelerinden biri olduğuna
kanaat getirdi. KH
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İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet
Akif Ersoy Filibe’de Anıldı
programa katılan öğrenciler,
“Milletin sesi olmak, savunulan dava uğruna geri kalan her
şeyden vazgeçmek demektir.
Dava insanı, amacı uğrunda
hiç bir şekilde kendi çıkarını
düşünmeyen, kendisini hizmete
adamış, bütün emekleri karşılığında maddi ve manevi hiç bir
çıkar beklemeyen kişi olmaktır.
Bu yüzden zordur dava adamı

olmak. Cesaret, kabiliyet, emek
ister.” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy Bilgi Yarışması
düzenlendi. Şairin hayatı ve
eserleri hakkında öğrencilere
sorular soruldu. Soruları cevaplayan öğrencilere Filoloji
Fakültesi tarafından sağlanan
hediyeler verildi.
Kırcaali Haber

T.C. Sofya Büyükelçiliği'nde
Tıp Bayramı Resepsiyonu
Türkiye Cumhuriyeti İstiklal
Marşı kabulünün 98. yıldönümünü ve Mehmet Akif Ersoy Anma
Günü nedeniyle Filibe’de bir
etkinlik düzenlendi. Paisiy Hilendarski Üniversitesi Türk Dili
Bölümü öğrencileri tarafından
hazırlanıp sunulan “Milletin Sesi
Mehmet Akif Ersoy” adlı program, Plovdiv (Filibe) Üniversitesi
Türk Dili ve Kültürü Kütüphanesinde düzenlendi. Çok sayıda
üniversiteli öğrencinin katıldığı
etkinlikte T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız, Başkonsolosluk
görevlileri, Filoloji Fakültesi ho-

caları ile Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Boryan Yanev, Filibe Müftüsü Taner Veli, Filibe Müslümanları Encümen Başkanı Ahmet
Pehlivan de hazır bulundu.
Program T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız’ın günün anlam ve
önemini belirten konuşmasıyla
başladı. Mehmet Akif Ersoy’un
İstiklal Marşı’nı yazdığı döneme,
bu dönemin edebi dünyasına ve
bu dünyada Akif’in durduğu yere
dikkat çeken Muavin Konsolos
Volkan Tanyıldız, ayrıca “Yeni
bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti kurulurken, bağımsızlık
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destanının anlatılması gerekiyordu. Bunun için ülke çapında
bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya yüzlerce şair katıldı. Hisseden, hissetmeye çalışan, elinden geldiğince şiir yazan birçok
insan katıldı. Hayatı güçlü duygularla yaşayan insan, Mehmet
Akif Ersoy, uzak duruyordu bu
yarışmadan. Çünkü öğrenmişti
ki, sonunda ödül vardı. Zorlukla ikna ettiler kendisini. Yazdığı
şiir, muhteşem duygularla Meclis kürsüsünde okunduğunda,
artık başka bir şiire gerek yoktu.
İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de,
alkışlar ve dualar eşliğinde
gözyaşları içinde kabul edildi. Mehmet Akif para ödülünü
reddederek şehit ailelerine bağışladı.” diye konuştu. Muavin
Konsolos Tanyıldız, “Etkinliğe
ev sahipliği yapan Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ne ve
Türk Dili Bölümü hocalarına bu
vesileyle içten teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bu vesileyle İstiklal
Şairimiz merhum Mehmet Akif
Ersoy’u bir kez daha saygıyla ve
rahmetle anıyoruz.” diye belirtti.
Plovdiv Üniversitesi adına Filoloji Fakültesi dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Boryan Yanev de katılımcıları selamladı, Türk Dili Bölümü öğrencilerini ve hocalarını
düzenledikleri etkinlikten dolayı
tebrik etti.
Programda, öğrenciler tarafından da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı,
Mehmet Akif Ersoy’un hayat
hikayesi anlatıldı, İstiklal Marşı
şiiri okundu. Bölümün Türk Dili
hocası Dr. Öğretim Üyesi Harun
Bekir’ın desteğiyle hazırlanan

Türkiye’de her yıl 14 Mart’ta kutlanan Tıp Bayramı vesilesiyle
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan’daki doktorları Büyükelçilik Rezidansında ağırladı.
Türk vatandaşı, soydaş ve Bulgar doktorların katıldığı etkinlikte

konuşan Büyükelçi Ulusoy, doktorların ve sağlık çalışanlarının insan hayatını kurtarmak gibi kutsal bir görev icra ettiklerini belirterek, sağlık çalışanlarına duyulan saygı ve minnetin bir yansıması
olarak 14 Mart gününün Tıp Bayramı olarak kutlandığını kaydetti.

Tıp alanındaki işbirliğin Türk-Bulgar dostluğunu pekiştirdiğini
söyleyen Büyükelçi Dr. Ulusoy, Bulgaristan’da tıp eğitimi gören
birçok Türk vatandaşının doktor olarak Bulgaristan’da hizmet vermeye devam etmesinin ve Türk sağlık kuruluş ve hastanelerinin
Bulgaristan’daki mevcudiyetinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
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