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Büyükelçi Sekizkök, Cumhurbaşkanı Radev Tarafından Kabul Edildi

Bursa Osmangazi Belediyesi 
tarafından Bulgaristan’ın Filibe 
kentinde düzenlenen sünnet şö-
leninde 200 çocuk erkekliğe ilk 
adımı attı. Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, sün-
net şöleni sonrasında kazanla-
rın başına geçerek soydaşlara 
aşure ikram etti.

Bulgaristan, Bosna-Hersek, 
Kosova, Makedonya ve Batı 
Trakya’da düzenlediği sosyal 
ve kültürel etkinliklerle Balkan 
coğrafyası ile gönül bağlarını 
güçlendiren Osmangazi Beledi-
yesi, Bulgaristan’ın Filibe kentin-
de toplu sünnet şöleni ve aşure 
ikramı programı gerçekleştirdi. 
Bulgaristan Başmüftülüğü ile or-
taklaşa düzenlenen programa; 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar ile birlikte Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe Başkon-
solosu Korhan Küngerü, Bulga-
ristan Başmüftüsü Mustafa Hacı 

Osmangazi’den Bulgaristan’da Sünnet Şöleni

Aliş, Filibe Bölge Müftüsü Taner 
Veli, sünnet çocukları ve aileleri 
katıldı.

Soyda ş la rdan Ba şkan 
Dündar’a Sevgi Seli

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ila-
hiler ile başlayan sünnet töre-
ninde 200 çocuk, erkekliğe ilk 
adımı attı. Sünnet çocuklarını 

çeşitli hediyeler ile sevindiren 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Başkan Dündar’a Bul-
garistan Başmüftüsü Mustafa 
Hacı Aliş ve aileler de destek-
lerinden dolayı teşekkür etti. 
Osmangazi Belediyesi’nin yıl 
içinde düzenlediği çeşitli etkin-

Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çisi Aylin Sekizkök'ün, Bul-
garistan Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev tarafından kabul 
edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Basın 

Merkezinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Radev ve 
Büyükelçi Sekizkök görüşme-
de iki ülke arasındaki güven-
lik, ortak sınır muhafazası, 
ulaşım ve insan kaçakçılığıy-
la mücadele gibi konularda iş 
birliğini ele aldı.
Taraflar, "Afganistan'daki 

dinamik gelişmeleri ve bu ül-
kenin komşularına göç bas-
kısının artması nedeniyle 
Bulgaristan ve Türkiye ara-
sındaki diyalog ve iş birliğinin 
yoğunlaştırılması gerektiğini" 
beyan etti.
Cumhurbaşkanı Radev, Bul-

garistan, Türkiye ve Yunanis-
tan arasında kurulan ve üç 
ülkenin sınırlarının birleştiği 
Kapitan Andreevo Gümrük 
Kapısı'nda konuşlandırılan 
Üçlü Koordinasyon ve Temas 
Merkezinin çalışmalarını de-

ğerli bulduğunu ifade etti.
İçişleri bakanlıkları arasın-

daki iş birliğinin devam et-
mesi gerektiğini vurgulayan 
Radev, "Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına rağmen 
Bulgaristan ile Türkiye ara-
sındaki trafik gittikçe arttı. Bu 
trafiğin kolaylaştırılması için 
iki ülke arasındaki ekonomik 
iş birliğinin, turizmin ve güm-
rük kapılarının kapasitesi ve 
çalışma verimliliğinin artı-
rılması gerekiyor." ifadesini 
kullandı.

Büyükelçi Sekizkök de Türk 
vatandaşlarının, Avrupa Bir-
liği (AB) ülkelerine gidiş ve 
gelişlerinde Bulgaristan güm-
rük kapılarındaki işlemlerin 
kolaylaştırılması çağrısında 
bulundu.
Sekizkök, Radev'e yoğun 

geçiş dönemlerinde yolcu-
ların gümrük işlemlerinin 
tamamlanması için bazen 
saatlerce beklemek zorunda 
kaldığını anımsattı.
Öte yandan Bulgaristan Dı-

şişleri Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, Afganis-
tan'daki gelişmelerin yakın-
dan takip edildiği ve 70 kadar 
Afgan'ı ülkeye kabul etmeye 
hazır olunduğu bildirildi.
Bulgaristan İçişleri, Dışiş-

leri ve Savunma Bakanlık-
larından heyetler hafta sonu 
bir araya gelerek, ülkeye 
Afganistan'dan göç baskı-
sının artması durumunda 
alınacak önlemleri değerlen-
dirmişti. KH

Devamı 3’te

2021 ULUSAL NÜFUS SAYIMI VESİLESİYLE 
YÜKSEK İSLÂM ŞURASI BİLDİRİSİ

Değerli Müslüman Kardeşlerimiz,
Kıymetli Yurttaşlar,
Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası vicdan özgürlüğünü, din se-

çimini ve ifade özgürlüğünü garanti altına almaktadır. Ülkemizin 
demokratik yasaları bize fikirlerimizi, görüşlerimizi ve inançlarımızı 
ifade etme hakkı vermektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Yüksek İslâm Şurası, nüfus sayımı ko-
nusuna olan ilgisini ve sormluluğunu ifade eder ve bütün değerli 
Müslümanlara, 7 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında Bulga-

ristan Cumhuriyeti’nde 
yapılacak on sekizinci 
nüfus ve konut sayımına 
Allah adına katılmaları 
için çağrıda bulunur.

Dinî ve etnik mensubi-
yetin yanı sıra diğer özel-
liklerin gizlenmesi ve be-
lirtilmemesinin istatistikî 
bilgileri yanılttığını ve ül-
kemizdeki gerçek resmi 

çarpıttığını hatırlatırız. Bu 
da sevgili vatanımızın bütün yaşamını etkilediği gibi, her 10 yılda 
bir yapılan nüfus sayımlarıyla elde edilen istatistik bilgilere göre 
alınan siyasî kararları da etkilemektedir.

Bu kararların genellikle ülkedeki Müslüman toplumu üzerinde 
öznel etkisi olduğunu açıkça vurguluyoruz. Bu bağlamda, her va-
tandaş nüfus sayımı bilgilerinin ilerideki sonuçlarından sorumludur.

Dinî veya etnik mensubiyetten feragat etmek, gizlemek, kişinin 
kimliğini, kültürünü, örf ve geleneklerini gönüllü olarak asimilasyo-
na feda etmek anlamına gelmektedir.

Ülkemizdeki Müslüman toplumunun gelişiminden sorumlu olarak 
Bulgaristan’daki ve yurtdışındaki bütün Müslüman kardeşlerimizi, 
dinî ve etnik aidiyetlerini açıkça ve yüksek sesle ifade etmeye ve 
kimliklerini sadece aile ortamında değil, toplum içerisinde de ko-
rumaya çağırıyoruz.

Bir ülkenin zenginliği sadece doğal kaynaklar veya ekonomik 
göstergeler değildir. Zenginlik, aynı zamanda vatanımız gibi 
medenî ve demokratik bir ülkede dinî ve etnik çeşitliliğin olmasıdır. 
Yüzyıllardır bir arada, barışçıl ve kardeşçe yaşayışımızla Avrupa’ya 
ve bütün dünyaya örnek oluyoruz.

Kıymetli Müslümanlar,
Sorumlu olun ve yasal hakkınızı kullanın!
Sayıma katılarak “Din” sütununda “Müslüman” şıkkını işaretleyin.
Etnik kökeninizi ve anadilinizi not etme konusunda endişelenme-

yin! Siz, kendinizi nasıl hissediyorsanız osunuz!
Başkalarının sizin tanımlamasına izin vermeyin!
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23-24 Ağustos 2021 
tarihlerinde Kırcaali 
Yeni Camiinde toplu 
sünnet merasimi dü-
zenlendi. Bölgeden 
yaklaşık 160 çocuk 
toplu sünnet edildi. 
Sünnet organizas-
yonu, Kırcaali Bölge 
Müftülüğü tarafından 
İstanbul Aziz Mah-
mud Hüdayi Vakfının 
katkılarıyla gerçekleş-
tirildi. 

Sünnet açılış töreni-

ne teşrif eden konuk-
lar arasında Bulga-
ristan Müslümanları 
Başmüftü Yardımcısı 
Beyhan Mehmet, Kır-
caali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, 
Sofya Yüksek İslâm 
Enstitüsü Rektör Yar-
dımcısı Aydın Ömer, 
Aziz Mahmud Hüdayi 
Vakfını temsilen Şa-
ban Büyükdere, ço-
cukları sünnet eden 
Dr. Lütfi Mehmet, Kır-

caali Bölge Müftülüğü 
ekibi ve cami görevli-
leri hazır bulundu.

Program Kırcaa-
li Yeni Cami İmam-
Hatibi Metin Uluocak 
Hoca’nın Kur’an-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı.

Merasime ev sa-
hipliği yapan Kırcaali 
Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi’nin açılış 
konuşmasının ardın-
dan Başmüftü Yar-
dımcısı Beyhan Meh-

met de bir selamlama 
konuşması yaptı.

Daha sonra yılların 
sünnetçisi Dr. Lütfi 
Mehmet, sünnet edi-
lecek çocukların ve-
lilerine uyguladıkları 
ağrısız ve kanama-
sız sünnet yöntemi 
hakkında bilgi verdi, 
gerekli tavsiyelerde 
bulundu, almaları ge-
reken ilaçlardan bah-
setti.

Organizatörler tara-
fından programa teş-
rif eden konuklara ve 
sünnetçiye hediyeler 
takdim edildi.

Organizasyonla ilgili 
Bölge Müftüsü Bas-
ri Eminefendi Kırca-
ali Haber gazetesine 
şunları söyledi: “Kır-
caali Yeni Camiinde 
iki gün devam eden 
toplu sünnet merasi-
minin sponsorlarına 
ve organizasyonda 
emeği geçen herke-
se teşekkür ederim. 
Yavrularımızın sünne-
te uygun bir hayat ya-
şamalarını, Peygam-

ber Efendimiz Hz. 
Muhammed (SAV)’in 

yolundan gitmelerini, 
hayırlı nesillerden, 
gençlerden olmaları-
nı dilerim. Cenab-ı Al-
lah, anne ve babaları-
na daha nice mürüv-

vetlerini görmelerini 
nasip eylesin. Sünnet 

merasimleri bizim için 
önemli. Temennimiz, 
bölgede sünnet olma-
yan hiçbir çocuğumu-
zun kalmamasıdır”.
          Kırcaali Haber

'Kültür Sınır Tanımaz' projesiyle 
ilgili online toplantı düzenlendi

OBASYA Turizm Geliş-
tirme Kooperatifi, Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, 
Kırcaali Belediyesi ve 
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği ortaklığıyla 
gerçekleştirilen ve hibe 
desteği almaya hak ka-
zanan 'Kültür Sınır Ta-
nımaz' projesiyle ilgili 
online toplantı gerçek-
leştirildi. Toplantıda proje 
faaliyetleri, çalışma tak-
vimi ve yapılacak ortak 
çalışmalar planlanarak 
değerlendirildi.
 Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı tarafından uygu-
lanan Merkezi Finans ve 
İhale birimi tarafından fi-
nanse edilen ve Türkiye 
ve AB Arasında Koruma 
ve Diyalog-II (CCH-II) 
hibe programı kapsa-
mında desteklenmeye 
hak kazanan 'Kültür Sı-
nır Tanımaz' projesi geç-
tiğimiz aylarda tanıtıldı. 
OBASYA Turizm Geliştir-
me Kooperatifi'nin 'Kültür 
Sınır Tanımaz' adlı pro-
jesinin Türkiye'deki tek 
ortağı olan Manisa Bü-
yükşehir Belediyesi ve 
Bulgaristan'daki ortakla-
rı Kırcaali Belediyesi ile 
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 

Derneği ve proje ekibinin 
katılımı ile online toplantı 
gerçekleştirildi. Toplan-
tıya Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Daire Başkanı 
Fırat Özcan, Kooperatif 
Başkanı Mustafa Pala, 
Proje Danışmanı Altan 
Türe, Proje Koordinatörü 
Oya Yavaş, Proje Koor-
dinatör Yardımcısı Esra 
Bektaş, Proje Sekreteri 
Ayşe Nur Gelener, Bal-
kan Göçmenleri Derneği 
Başkanı Altan Hafizisma-

iloğlu, Kırcaali Belediye-
si Stratejik Planlama ve 
Proje Yönetimi Depart-
manında Kıdemli Uzman 
Gülüzar Mustafa ve Kir-
caali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Başkanı Muzek-
ki Ahmed katıldı.
Çalışmalar Planlana-

rak Değerlendirildi
Toplantıda proje faali-

yetleri, çalışma takvimi 
ve yapılacak ortak çalış-
malar planlanarak değer-
lendirildi. Ayrıca Proje or-
taklarının temsilcileri ve 

Kooperatif yöneticilerinin 
her hafta değerlendirme 
toplantıları yapma kararı 
alındı. Proje kapsamında 
OBASYA’da kurulacak 
Türkiye-Bulgaristan 18. 
Ve 19. yüzyıl geleneksel 
kadın kıyafetleri müze-
sinde sergilenmek üzere 
Kırcaali’de bulunan or-
taklar işbirliği ile getirile-
cek 5 kadın kıyafeti için 
çalışmaların sürdürüldü-
ğü belirtildi.
              Kırcaali Haber

BULTİŞAD, BRGK ile işbirliği 
protokolü imzaladı

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Bulgar 
-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret İnce ile Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri 
Mutlu arasında yatırımı, kültürel bağları ve çeşitli 
alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik işbirliği 
anlaşması imzalandı.

Sabri Mutlu, imza töreninde yaptığı konuşma-
da, “Bu görüşmeyi uzun zamandır planlıyorduk 
ama pandemi nedeniyle erteledik. Sonunda bu 
işbirliği protokolünü imzalayacağımız için mutlu-

yum. Bu belge Bulgaristan ile Türkiye ve diğer 
Balkan ülkeleri arasında bir köprü olacak. Bu 
işbirliğinin, ülkeye yatırımı teşvik edeceğinden 
eminim” diye kaydetti.

Fikret İnce, “En önemli şey insandır. Bizler 
bu coğrafi bölgede yaşayan insanlarız ve ama-
cımız bu temasları ve ilişkileri gerçekten güç-
lendirmektir. Burada yaşayan nüfusun refahına 
katkı sağlayacak bir işbirliği gerçekleştirmek 
istiyoruz. Bu protokolü imzalayarak ortak ça-
lışmalarımızı resmileştirip daha etkin hale ge-
tireceğimiz için mutluyum” dedi.

İki kuruluşun temsilcileri, amaçlarının her iki 
taraftaki küçük ve büyük potansiyel yatırımcıları 
iş geliştirme için sunulan fırsatlarla tanıştırmak 
olduğunu da sözlerine eklediler. İşbirliğinin, kül-
türel bağlar, yardım kampanyaları ve diğer fa-
aliyetler doğrultusunda da gelişeceği belirtildi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Tür-
kiye'deki tüm göçmen derneklerini birleştiren 
bir örgüttür. Üyeleri, konfederasyon çatısı altın-
da 12 federasyonla birleşen Balkan ülkelerin-
den Türkiye'ye göç eden kişilerin oluşturduğu 
300 dernektir.

Kırcaali’de Toplu Sünnet Merasimi
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Kırcaalili Genç Yetenek - Aylin Ahmet
KRIG Sanat Hareketi’nin 

"Kırcaali ve Bölgesinden 
Genç Yetenekler" inisiya-
tifinin yeni yüzü, halihazır-
da Filibe Tıp Üniversitesi 
5. sınıf öğrencisi olan, 5 
yabancı dilde yazan ve 
konuşan Aylin Kasim 
Ahmet’tir. Kırcaali'de dün-
yaya gelen Aylin, ilköğ-
retimini Yordan Yovkov 
Lisesinde gördü. Hristo 
Botev Yabancı Diller Li-
sesinde Almanca ve İngi-
lizce ağırlıklı sınıfı bitiren 
başarılı kız, daha sonra 
Goethe Frankfurt Üni-
versitesi Tıp Bölümü’ne 
hemen kabul edildi. Bul-
garistan Tıp Öğrencileri 
Birliğinin (ASMB) aktif 
üyesi ve Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Öğren-
cileri Birliği üyesidir. Üst 
üste ikinci yıl Türkiye'de 
özel bir klinikte tıbbi gö-
rüntüleme bölümünde ek 
bir staj görüyor. Burada 
ilgi duyan ve daha fazla 
bilgi arayan öğrencilere 
daha fazla fırsat veriliyor. 
Hayali İsrail'de uzmanlık 
eğitimi almak. Kendi de-
yişiyle İsrail, teknoloji ve 
hasta stratejisi açısından 
tıp alanında dünyanın en 
gelişmiş ülkesidir.

Aylin, kendisini şöyle ta-
nımlıyor: “Ailemde hayal 

kurmaya teşvik edildim. 
Dünyayı gezmeyi hayal 
ettim. Üniversite öğren-
cisiyken yarı zamanlı 
çalıştım, okudum, ancak 
neredeyse tüm Avrupa'yı 
dolaşmayı başardım. An-
cak benim ana düsturum 
şudur: "Taş yerinde ağır-
dır – yurt dışının artıla-
rından faydalanıp dünya 
çapında bilinir hale getir-
mek için memlekete geri 
dönmek iyidir”.

Annesi diş hekimi, baba-
sı ise MOBESE sistemleri 
mühendisi olup TÜBİTAK 
Bilim Ödülü sahibidir. 

Kırcaali’nin Miladinovo 
(Dedeler) köyünde ko-
münizm döneminde yerel 
ziraat kooperatif çiftliği-
nin (TKZS) kurucusu İs-
mail Halil'in torun çocuğu 
olan Aylin, büyük dedesi 
hakkında “Kesinlikle ben-
zemek istediğim bir kişi” 
diyor.

Aylin, öğrenci olarak 
gördüğü diğer ülkelerin 
sağlık sistemleriyle kıyas-
la ülkemizde tıbbın en za-
yıf noktalarının neler oldu-
ğu sorulduğunda şu yanıtı 
veriyor: “Bulgaristan'da 
hastanelerin kamu ya da 

özel olmasına bakılmak-
sızın temel gelirleri klinik 
yollara, sübvansiyonla-
ra ve hastaların ödediği 
katkı paylarına (bunun 
uygulandığı durumlarda) 
bağlıdır. Bu nedenle, ilgili 
klinik yol çerçevesinde 
sağlık hizmeti maliyetinin 
karşılanması için ödeme 
yapma aracı haline gel-
diğinden (en gerekli ola-
nı yerine daha pahalı bir 
klinik yol seçerek) dolayı 
odak noktası her zaman 
hasta değildir. Aylin’in 
ifadesine göre bir baş-
ka neden de, ikinci bir 

sağlık sigortası fonunun 
olmaması (yani rekabet 
olmaması) ve bu nedenle 
devlet bütçe sisteminden 
herhangi bir farkımız yok, 
nüfus ise kendisine en 
uygun faaliyet paketini 
seçememektedir. Özetle, 
hastaların, hastanelerin 
ve sağlık personelinin çı-
karları arasında büyük bir 
uyumsuzluk var. Ne sağlık 
personeli hak ettiğini alır, 
ne de hasta ihtiyacı ola-
nı alır. Aylin, “Geleceğin 
hekimi açısından genç 
sağlıkçıların ülkemizi terk 
etme nedenlerinden biri-
nin de bu olduğunu söy-
leyebilirim” diye ifade etti. 
Kendisi yaptığı her işinde 
her zaman mükemmel 
sonuçlar elde etmek için 
çabaladığını söyleyen 
başarılı genç kız, “Doğup 

büyüdüğümüz yerlerde 
yeni bir profesyonel se-
viye oluşturacak bilgili, 
eğitimli ve açık insanlarla 
çalışmak isterim. Bu yüz-
den her zaman zor yolları 
seçer ve konfor alanların-
dan kaçınırım” diyor.

Ülkemizdeki yetenekli 
gençlerin zor kaderi, dün-
ya tıbbındaki yenilikler ve 
bu dünyadaki en kırılgan 
ve savunmasız varlıklar 
olan bebeklere yardım 
etmek için neden kendi-
ni neonatolojiye adamak 
istediği hakkında Aylin ile 
yapılan röportajlar, ken-
dini arayan yetenekler 
için bir yol işareti olarak 
5 Ağustos’tan itibaren 
Kırcaali’deki KRIG Sanat 
Galerisinde görsel pano-
larda sergilenmektedir.

                Kırcaali haber

Tomov: Memurlara Covid-19 
aşısı zorunlu hale getirilmeli

Yeni Bulgar Üniversi-
tesi Bilişim Teknolojileri 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Lıçezar Tomov, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) 
vaka sayısının artmasıy-
la ilgili yorumda bulundu. 
Tomov, “Koronavirüsün 
yayılmasına her zaman 
daha hızlı önlemler ala-
rak etki altına alınabilir, 
ancak risk bölge tanımla-
rımız çok liberal. Örneğin 
Almanya'da "koyu kırmızı 
bölge", Bavyera'da oldu-
ğu gibi 100 000 vakada 
belirleniyor, bizde ise 100 
000 kişide 500 vakaya 
ulaştığında koyu kırmızı 
kategoriye giriliyor” diye 
kaydetti.
Tomov, “100 bin kişide 

500 vaka kaydedildiğinde 
daha ciddi bir kapanma-
nın birçok hayat kurtarıp 
kurtarmayacağı veya çok 
geç olup olmayacağı çok 
açık değil. Salgını durdu-
rabiliriz, ancak şimdiden 
harekete geçmeliyiz. En 
önemli şey, açık ve ka-
palı mekanlarda büyük 
toplantıların mümkün 
olduğunca sınırlanması, 
insanların 8 kişiye kadar 
bir yerde toplanmasına 
izin verilmesi, bir meka-
nın ziyaretçi kapasitesi-
nin yüzde 20-30'a kadar 

kullanılması, gerekirse 
polis kontrolü ve para 
cezası ile maske takıl-
masıyla birkaç bin kişiyi 
ölümden kurtaracağız” 
dedi.
Tomov, “Bu enfeksiyon 

vaka sayısındaki artışı 
turizm sezonu de tetikli-
yor, özellikle Rusya’dan 
gelen turistler. Bunların 
da ekonomik sorunlar ol-
duğunu biliyorum, ancak 
Bulgaristan şimdiye ka-
dar toplam ölümlerde 38 
000 kişi kaybetti, bu da 
II. Dünya Savaşı döne-
minde insan kaybından 
iki kat fazla. Onların ara-
sında çalışma çağında 
gençler de var, 9 bin kişi 
60 yaşın altında, bu şim-

di hissedilmiyor. Üstelik 
hastalığı geçirenlerin bir 
kısmı, engelli kalıyor” 
diye ifade etti.
Tomov’un i fadesine 

göre, devlet sadece turiz-
min çıkarlarını korumakla 
kalmamalı, aynı zaman-
da ekonominin bir parça-
sı oldukları için herkesin 
çıkarlarını da korumalıdır.
Bundan sonra alınacak 

önlemlerle ilgili üniversite 
hocası, “Memurlara Co-
vid-19 aşısının zorunlu 
hale getirilmesi gereki-
yor. Bulgaristan zorunlu 
aşı uygulaması sayesin-
de ayakta kalmıştır, bu 
çarlık döneminde baş-
ladı. Diğer adım turizm 
işletmelerinin zararlarını 

telafi etmek için 
mali rezervler 
bulmak, aynı za-
manda protesto 
eden işletme-
lerin personeli 
aşı sertifikasına 
sahip değilse 
yaptırım uygu-
lamaktır. Ayrıca 
aşılıların ziyaret 
edebileceği me-
kanların olması, 
aşısız personeli 
olan mekanların 
kapatılması, bu 
insanların aşı-

lanması için iki 
kat daha işe yarayacak, 
bu polisin müdahale et-
mesiyle yapılmalıdır ” 
dedi.
Tomov, aşıların etkileri-

ne örnek olarak nüfusun 
aşılandığı yerlerde ölüm 
ve hastaneye yatışlarda 
azalma olan Rusya ve 
Birleşik Krallık gibi ülke-
leri işaret etti. Üniversite 
hocasının ifadesine göre, 
sürü bağışıklığı hastalığı 
geçirmekle değil aşıla-
mayla elde edilecek. To-
mov, “Bu aynı zamanda 
virüsün mutasyona uğ-
ramasını da önleyecek” 
dedi.
              Kırcaali Haber

likler vesilesiyle daima 
yanlarında olduğunu be-
lirten soydaşlar, Başkan 
Dündar’ı alkışlarla karşı-
layarak sevgi gösterisinde 
bulundular.

Dündar: “Gelenekleri-
mizi Yaşatıyoruz”

Toplu sünnet şöleninde 
soydaşlara hitap eden 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, 
Bursa’daki vatandaşların 
selamını ileterek başladığı 

konuşmasında, “Balkan-
lar’daki soydaşlarımız ile 
bir araya gelmekten çok 
mutluyuz. Ecdat yadigarı 
bu topraklardaki soydaş-
larımız ile Ramazan ayın-
da iftar sofralarında bulu-
şuyor, her yıl geleneksel 
olarak ortaklaşa sünnet 
şölenleri düzenliyoruz. 
Bu tarz toplu sünnet şö-
lenlerini maalesef artık 
çok fazla yerde göremez 
olduk. Çocuklarımız bizim 
geleceğimizin teminatı. 
Geleneksel olarak yap-
tığımız sünnet şöleni ile 
çocuklarımızı geleceğe 
hazırlıyoruz. Allah, yapı-
lan bu hayrı kabul etsin. 
Bu tür etkinlikler ile gele-
neklerimizi yaşatarak ge-
leceğe taşımış oluyoruz. 
Burada yapılan bu sünnet 
töreni bu açıdan önem 
taşıyor. Bu etkinlikleri ne 

kadar çok yaparsak, ge-
leneklerimiz daha iyi bir 
şekilde geleceğe aktarılır. 
Sünnet olan evlatlarımıza 
aileleriyle birlikte huzur 
ve mutluluklar diliyorum. 
Toplu sünnet şölenini 
önümüzdeki yıllarda da 
yapmaya devam edece-
ğiz. Buradaki güzelliği 
Bursa’daki kardeşlerimize 
anlatacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosu Korhan 
Küngerü de, Osmangazi 
Belediyesi’nin Osmanga-

zi Belediyesi’nin sadece 
Bulgaristan’da değil tüm 
Balkanlar’da benzer hiz-
metleri hayata geçirdiğini 
çok iyi bildiğini belirterek, 
Başkan Dündar’a duyar-
lılığından ve desteklerin-
den dolayı teşekkür etti.

Dündar’dan Aşure İk-
ramı

Toplu sünnet töreninin 
ardından Başkan Dündar, 
Muharrem ayı dolayısıyla 
Osmangazi Belediye -
si tarafından hazırlanan 
aşureleri Filibe Muradiye 
Camii önünde soydaş-
lara ikram etti. Başkan 
Dündar, Bulgaristan’daki 
programları kapsamında 
Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosu Korhan 
Küngerü ve Bulgaristan 
Başmüftüsü Mustafa Hacı 
Aliş’i de makamlarında zi-
yaret etti.

Osmangazi’den Bulgaristan’da 
Sünnet Şöleni

1. sayfadan devam
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Ardino 15. Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası, 
gerçek bir spor bayramına dönüştü

13-15 Ağustos 2021 ta-
rihlerinde Ardino (Eğride-
re) kasabasında sporcu 
ve antrenör olarak masa 
tenisi dalında ün yapmış 
Durgut Ademov - Cofi'nin 
anısına 15. Uluslararası 
16 Yaş Altı Küçükler Masa 
Tenisi Turnuvası düzen-
lendi. Turnuvaya Bulga-
ristan, Türkiye, Romanya 
ve Kuzey Makedonya’nın 
13 kulübünü temsil eden 
60’tan fazla kız ve erkek 
masa tenisi yarışmacısı 
katıldı. Ardino Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban’ın himayesinde 
gerçekleştirilen turnuva, 
gerçek bir spor bayramı 
haline geldi.

Ardino kasabasında 
masa tenisi tutkunları üç 
gün boyunca son derece 
ilginç ve çekişmeli geçen, 
yüksek sportmenlik, duy-
gu dolu, tarifsiz sevinçler 
ve gözyaşlarıyla dolu kar-
şılaşmalara tanık oldu.

Takım yarışmasında 
Vratsa (İvraca) ili Roman 
kasabası İskır 97 Spor 
Kulübünün 16 yaş altı er-
kek takımı, altın kupa ve 
madalyaların sahibi oldu. 
Takımda Velislav Hristov, 
Petır Yotov ve Bojidar 
Tsvetkov yer aldı. Final 
karşılaşmasında Rosen 
Tsolov’un hocalık yaptığı 
İskır takımı, çok dinamik 
bir maçtan sonra Kuzey 

Makedonya milli takımına 
3:2’lik skorla galip geldi. 
Üçüncülük mücadelesin-
de turnuvaya ev sahip-
liği yapan Ardino Yunak 
Masa Tenisi Takımı, Pa-
nagürişte takımını 3: 1’lik 
skorla yendi.

16 yaş altı kız takımları 
arasında yapılan müsa-
bakada Türkiye'den ka-
tılan Balkan Göçmenleri 
(BAL-GÖÇ) Lüleburgaz 
Derneğinin forma sponso-
ru olduğu TRAKER Spor 
Kulübü masa tenisi takı-
mı, birinciliği elde ederek 
şampiyon oldu. Takımda 
Ayten Ulutaş, Aysima 

Gün, Elifnaz Dinçer ve 
Ülkü Ecem Pehlivan yer 
aldı. Final karşılaşma-
sında Erman Duran’ın 
hocalık yaptığı takım, 
Romanya'dan katılan 
Köstence takımı karşısın-
da 3:2’lik skorla maçı zor 
kazandı. Ardino Yunak ta-
kımı üçüncü, Türkiye’den 
katılan Lüleburgaz Zirve 
Spor Kulübü masa tenisi 
takımı ise dördüncü oldu.

Ferdi müsabakada Ar-
dino Yunak takımından 
15 yaşındaki Nurkan 
Halilhoca, tüm maçlarda 
ustalık sergiledi ve hak 
ettiği şekilde birinci oldu. 

Nurkan, final karşılaşma-
da Kuzey Makedonya milli 
takımından Boris Seku-
lov karşısında 3:1 (11:5, 
11:13,11:6,11:7) skorla 
galip geldi. Kuzey Make-
donya milli takımından 
Aleksandır Yakimovski ve 
Daniel Glaevevski üçün-
cülüğü paylaştılar.

Küçük kızlarda birinciliği 
üst üste ikinci yıl milli ta-
kım kadrosunda yer alan 
turnuvaya ev sahipliği 
yapan Yunak Masa Te-
nisi Kulübünün sporcusu 
Tsvetelina Georgieva ka-
zandı. Georgieva, final 
karşılaşmada Romanya 

milli takım kadrosunda 
yer alan  Andrea Teglash 
karşısında 3:0 (11:6, 11:6, 
11:6) skorla galip geldi. 
Romanya Köstence takı-
mından Lorena Dumitru 
ve Serena Jantea üçün-
cülüğü paylaştı.

Turnuvada dereceye gi-
ren yarışmacılara kupa ve 
madalyalarını, Ardino Be-
lediye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
Durgut Ademov - Cofi'nin 
oğlu Erdem Ademov ve 
Yunak Masa Tenisi Spor 
Kulübünde uzun yıllar 
teknik direktörlük yapan 
Bahri Ömer takdim ettiler.

Turnuvanın kapanışında 
konuşan Başkan Müh. 

Şaban, “Üç gün boyun-
ca hemşehrimiz Durgut 
Ademov - Cofi'nin anısı-
na düzenenen çok güzel 
bir uluslararası turnuvaya 
tanık olduk. Ardino Yunak 
Masa Tenisi Spor Kulü-
bü yönetimi, Bulgaristan 
Masa Tenis Federasyonu-
nun (BFTM) yanı sıra spor 
turnuvasının düzenlen-
mesine katkıda bulunan 
herkese teşekkür etmek 
isterim. Bu geleneği sür-
düreceğiz ve geliştirece-
ğiz” diye kaydetti.

Turnuvanın başhekimli-
ğini Momçilgrad'dan cum-
huriyet kategorisi hakimi 
ve masa tenisinde master 
sporcu Dimitır Karaivanov 
yaptı. KH

Ehliyetlerin geçerlilik 
süresi 10 ay uzatıldı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 

1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 
süresi dolan ehliyetlerin geçerlilik süresi, geçerlilik 
süresinin bittiği tarihten itibaren 10 ay uzatıldı. Örne-
ğin, 30 Haziran 2021 tarihinde geçerlilik süresi dolan 
bir belgenin geçerliliği 30 Nisan 2022 tarihine kadar 
10 ay uzatıldı.  

Bu, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin devam 
eden Covid-19 krizi göz önüne alındığında özel ve 
geçici önlemler belirleyen 16 Şubat 2021 tarihli ve 
267 sayılı AB Yönetmeliğinin uygulanmasıyla müm-
kündür.

Önemli bir ekleme, geçerliliği geçen yıl uzatılan 
tüm ehliyetlerin 1 Eylül 2020 – 30 Haziran 2021 dö-
neminde dolan geçerlilik süresi 6 ay uzatılır.

16 Şubat 2021 tarihli 267 sayılı Yönetmelik, Avru-
pa Birliği Resmi Gazetesinin web sitesinde Bulgarca 
olarak mevcuttur.

1 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerlilik süresi 
dolan tüm kimlik kartlarının 1 ay içerisinde değişti-
rilmesi gerekir. Çünkü 13 Mart 2020 tarihide Meclis 
kararıyla ilan edilen olağanüstü hal sırasında alınan 
önlemler hakkında kanuna göre kimlik kartlarının ve 
pasaportların geçerlilik sürelerinin uzatılması sade-
ce 13 Mart 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında 
geçerlilik süresi dolanlar için geçerlidir.

Vatandaşlar pasaportlarını değiştirmek zorunda 
değiller. Geçerliliği sona eren pasaportlar, süresi 
dolduktan sonra 3 ay içinde pasaportu veren maka-
ma iade edilir.

Emniyet müdürlüklerinde Bulgaristan Kimlik Bel-
geleri şubelerinin sunduğu idari hizmetlere, mesai 
saatlerine ilişkin vb. bilgiler, vatandaşların daimi 
ikamet adresine göre, il emniyet müdürlüğünün web 
sitesinde bulunabilir.

Başkan Şaban, Bursa Nilüfer Belediyesi ve 
Eğridereliler Derneği heyetlerini ağırladı

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino'nun kar-
deş şehri olan Bursa Ni-
lüfer Belediyesi ve Bursa 
Eğridereliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği he-
yetleriyle gerçekleştirdiği 
görüşmede ele alınan ko-
nulardan bazıları iyi dü-
zeyde etkileşimi sürdür-
mek, yatırımcı çekmek, 
Ardino'yu müreffeh bir kül-
tür ve turizm merkezine ve 
ayrıca yaşamak için güzel 
bir yere dönüştürmekti. 
Misafirler, bu yıl 1’incisi 
düzenlenen 2021 Ardino 
Rodoplar'dan Temiz Gı-
dalar Festivali’ne katılmak 
için kasabaya geldiler.

Görüşmede Eğridereli-
ler Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin yeni Başkanı 
Yüksel Yurtsever, Nilüfer 
Beleidye Meclis Üyesi 
Sabri Özlem, Nilüfer NİL-
BEL Anonim Şirketi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Naci 
Kale, iş insanı Nait Ak-
pınar, Eğridereliler Kültür 
ve Dayanışma Derneğinin 

yeni Yönetim Kurulu’nda 
yer alan üyeler ve Ardino 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram da hazır 
bulundu.

Belediye Başkanı Müh. 

İzzet Şaban, konuklarını 
kasabanın merkez kısmı-
nın yenilenmesi, Şeytan 
Köprüsü'ne giden yolun 
asfaltlanması gibi hayata 
geçirilen projeler hakkın-
da bilgilendirdi. Belediye 
Başkanı, “Ardino Beledi-
yesi ile Savunma Bakan-
lığı arasında uzun yıllar 
süren yazışmaların ardın-
dan kasaba merkezinde 
bulunan eski askeri kışla 
binası ve arazileri bedel-

siz olarak belediyeye dev-
redildi. Kasabada ve böl-
gedeki yerleşim yerlerinde 
yeraltı su kaynakları ara-
mak için çalışmalara baş-
layacağız” dedi. Müh. Şa-

ban, Devlet Tarım Fonu, 
Ardino Belediyesi ve Ar-
dino - Cebel (Şeyhcuma) 
Yerel Girişim Grubu Der-
neği arasında 2014-2020 
Dönemi Kırsal Kalkınma 
Programı kapsamında 
hibe sağlanması için üçlü 
idari anlaşma imzalandı-
ğını açıkladı. Proje teklifi, 
Ardino kasabasında Turist 
Bilgi Merkezinin inşaatı, 
teçhizatla donatılması ve 
tefriş edilmesi için inşaat 

ve montaj işleri yapılması-
nı öngörmektedir.

Müh. Şaban, “Ardino'yu 
bir turizm merkezine dö-
nüştürmek için elimizdeki 
tüm kaynaklara sahibiz. 
Bu bağlamda yatırımcı da 
arıyoruz” diye kaydetti. 
Belediye Başkanı, Yüksel 
Yurtsever'i dernek baş-
kanlığına seçilmesinden 
dolayı tebrik ederek, ba-
şarılı ve verimli bir dönem 
diledi.

Türkiye'den gelen ko-
nuklar, sıcak karşılama 
iç in teşekkür ederek 
Ardino’nun kardeş şehri 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem ve önceki 
Dernek Başkanı Aydın 
Yılmaz’ın Ardino halkına 
özel selamlarını ilettiler.

Eğridereliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği Baş-
kanı Yüksel Yurtsever, 
“Ardino, bizim doğum yeri-
miz ve ortak değerimizdir. 
Burayı yaşamak için çeki-
ci bir yer haline getirmek 
için birlikte çalışmaya de-
vam edeceğiz” diye ifade 
etti.
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Momçilgrad’da 2021 yılı için en 
büyük altyapı projesi sona eriyor

Momçilgrad (Mestanlı) 
ilçesinde kentsel çevreyi 
iyileştirmeye yönelik 2021 
yılı için en büyük altyapı 
projesi sona eriyor. Birkaç 
ay süren onarım çalışma-
ları, Devlet Tarım Fonu ile 
yapılan bir hibe sözleş-
mesi kapsamında finan-
se edildi. Momçilgrad'daki 
2,9 km uzunluğundaki en 
uzun Gümülcine Cadde-
si tamamen yenilenmesi 
bitmek üzere. Şehrin giriş 
ve çıkışındaki iki döner 
kavşak arasındaki ana 
yaya bölgelerinde kaldı-
rım ve bordürlerin yeni-
lenmesinde son aşamaya 
gelindi. Gümülcine Cad-
desine yeni bir LED ay-
dınlatma sistemi kuruldu 
ve bu faaliyet için gerekli 
fonlar belediye bütçesin-
den sağlandı. Araçlar ve 
yayalar için çift taraflı ay-
dınlatma sağlayan 7 met-
re yüksekliğinde 78 adet 
aydınlatma direkleri yer-
leştirildi. Caddenin tadilatı 
yeni çöp kutuları montajı 

ile tamamlanacak.
Büyük ölçekli kentsel 

çevreyi iyileştirme projesi, 
en kalabalık Edinadeseti 
semtinde sokakların ve 
kaldırımların yenilenmesi-
ni de içeriyordu. Yaklaşık 
10 bin metrekare parke 
taşı ve 2900 metrekare 

bordür yenileriyle değiş-
tirildi. Edinadeseti sem-
tinde bazıları mevcut ve 
geri kalanı yeni inşa edil-
miş toplam 360 park yeri 
asfaltlandı ve işaretlendi.

Be led iye bütçes in -
den sağlanan fonlarla 
Momçilgrad'ın merkez 

kısmında “Gümülcine" ve 
"26 Aralık" ana caddele-
ri arasındaki alanda 50, 
şehir parkının güney ke-
siminde 30 park yeri daha 
oluşturuldu. Kapitan Pet-
ko Voyvoda Caddesi’nde 
40 yeni park yeri daha 
oluşturulacak. Böylece 

sadece 2021 yılında oluş-
turulan toplam yeni park 
yeri sayısı 480 artacak.

Momçilgrad Belediye 
Başkanı İlknur Kazim, 
“Büyük ölçekli projenin 
hayata geçir i lmesiyle 
Momçilgrad'ın ana cad-
delerinden birini tama-
men yeniledik ve şehrin 
en büyük semtindeki alt-

yapı sorunlarını çözdük. 
Kentsel çevrenin gelişti-
rilmesi ve modernizasyo-
nu ekibimizin öncelikleri 
arasındadır. Momçilgrad 
sakinleri, altyapı sorun-
ları olmayan modern ve 
konforlu bir şehirde yaşa-
mayı hak ediyorlar” diye 
kaydetti.

            Kırcaali Haber

Başkan İzzet Şaban, köy muhtarlarıyla 
yangınlara karşı alınacak önlemleri konuştu

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban'ın ilçede görev 
yapan köy muhtarları ve 
muhtar vekilleriyle aylık 
olağan çalışma toplan-
tısında yüksek sıcaklık-
lar ve kuraklık nedeniyle 
artan yangın tehlikesiyle 
ilgili mevcut durum ele 
alındı. Rodopska İskra 
(Rodop Kıvılcımı) Halk 
Kültürevi salonunda yapı-
lan toplantıya Ardino İlçe 
Yangın Güvenliği ve Sivil 
Savunma Müdürü Baş-
müfettiş Kalin Grudev de 
katıldı.

Belediye Başkanı, bu yıl 
yazın çok sıcak ve çok 
kuru geçtiğini ve artan sı-
caklıkların da kaçınılmaz 
olarak yangın riskini artır-
dığını kaydetti.

Müh. Şaban, “İlçemiz 
çok zor bir arazide yer 
almaktadır. Özellikle Ru-
salsko (Hotaşlı), Lyubino 
(Ömerler) ve Dalca Tepe-
si bölgesinde ulaşım çok 
zordur” diye belirtti. Bele-
diye Başkanı, muhtarları 
ve muhtar vekillerini ihmal 
sonucu veya farklı neden-
lerle ortaya çıkan yangın-
ları önlemek için yüksek 
bir sorumluluk anlayışıyla 
hareket etmeleri ve dik-

katli olmaları çağrısında 
bulundu.

Başkan Şaban, bu yaz 
yaşanan büyük kuraklık 
nedeniyle belediye sınır-
ları içindeki tüm yerleşim 
yerlerinde su kaynakla-
rının akışının azalmakta 
olduğunu ve bunun da su 
temininde sorunlara yol 
açtığını vurguladı.

Toplantıda ilçede koro-
navirüs hastalığının ya-
yılmasına ilişkin mevcut 
durum da tartışıldı. Müh. 
Şaban, “Tüm nüfus, kora-
navirüsün Delta varyan-
tının öncekilerden daha 
tehlikeli olduğu konusun-
da gerekli anlayışı gös-
termelidir” diye kaydetti. 

Muhtarlara yaşlı ve has-
sas grupların aşılanması 
için bir kampanya başlat-
maları için talimat veren 
Belediye Başkanı, “Bele-
diye aşılama kampanya-
sının organize edilmesine 
yardımcı olacak” dedi.

Toplantıda tartışılan bir 
sonraki konu, belediyenin 
Ardino kasabasında ve il-
çenin başka yerleşim yer-
lerinde yeraltısuyu arama 
faaliyetlerine başlayacak 
olmasıydı.

Başmüfettiş Kalin Gru-
dev, muhtar ve muhtar 
vekillerine yangın mev-
siminde yangın güvenliği 
kuralları hakkında bilgi-
lendirdi. Yerel yönetim 

ile yerel özyö-
netim organları 
arasındaki et-
kileşime dikkat 
çeken Başmü-
fett iş Grudev, 
“Şimdilik Ardino 
i lçesinde du -
rum sakin, an-
cak yangın riski 
yüksektir.  İlçe-
de yerleşimlerin 
büyük bir bölü-
münün orman 
ve tarım alanları 
ile çevrili olması 
karakteristiktir. 
Tarım alanların-

da yangın mev-
simi boyunca ot, anız ve 
atık yakmak kesinlikle 
yasaktır. Orman alanla-
rının sınırlarından 100 
m'den daha az bir me-
safede açıkta ateş yakıl-
ması kesinlikle yasaktır. 
Muhtemelen bir yangın 
çıkması durumunda ihbar 
verilmesi öncelikli olmak 
üzere hızlı müdahale son 
derece önemlidir” diye 
kaydetti. Başmüfettiş Gru-
dev, Ardino İlçe Yangın 
Güvenliği ve Sivil Savun-
ma Müdürlüğüne 03651 
42 86 numaralı telefondan 
ulaşılabileceğini belirtti.

              Güner ŞÜKRÜ

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili, Kuzey Makedonya Daimi 
Raportörü ve adını Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) 
olarak değiştiren Avrupa İçin Liberaller ve Demok-
ratlar İttifakı (ALDE) Partisi Eş Başkanı İlhan Küçük, 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne yaptığı çalışma zi-
yareti sırasında bir dizi üst düzey toplantı gerçekleş-
tirdi. İki taraf arasındaki görüşmelerin odak noktası, 
Bulgaristan Cumhuriyeti ile güvenin ve iyi komşuluk 

i l işk i ler in in 
yeniden can-
landırılması 
ve ülkenin 
AB entegras-
yonu süreciy-
di.

İlhan Kü -
çük, Kuzey 
Makedonya 
Ba ş bakan ı 

Zoran Zaev ile yaptığı görüşmede, “Yeni Bulgar hü-
kümetiyle diyaloğun mümkün olan en kısa sürede 
yeniden başlayacağını umuyorum. Her iki taraf da 
ortak çaba ve ortak payda bulmaya kararlı.Mevcut 
durum nedeniyle en büyük kaybedenler Bulgaristan 
Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti va-
tandaşlarıdır. Bu arada, iyi örnekleri teşvik etmekten 
vazgeçmemeliyiz, çünkü bunlar iyi komşuluk ilişkileri 
kurmanın temeli olacaktır” diye vurguladı.

Zoran Zaev de son aylarda medya, üniversite ve iş 
dünyası düzeyinde kurulan işbirliğini desteklemeye 
devam etmemiz gerektiği fikri etrafında birleşti. İyi ör-
nekler halklarımızı birbirine yaklaştırıyor ve milliyetçi 
çizgileri ortadan kaldırıyor.

ALDE Eş Başkanı, aralarında kendisinin himayesin-
de düzenlenen ve gelecek yıl hem Bulgaristan hem 
Kuzey Makedonya’dan öğrencilerin dahil edilmesi 
planlanan Makedonya ve Bulgaristan – Birbirine Ya-
kın ve Uzak Yarışması’nın da aralarında bulunduğu iki 
ülke arasındaki başarılı ortak girişimlerin kanıtı olan 
birkaç örneğe dikkat çekti. İki ülke arasındaki işbir-
liğine bir başka örnek de Bulgaristan Telgraf Ajansı 
(BTA) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Medya 
Enformasyon Ajansı (MIA) arasında bu yıl imzalanan 
bilgi alışverişi anlaşmasıdır. Eylül ayında ise BTA ta-
rafından AP Milletvekili İlhan Küçük'ün desteğiyle 
düzenlenen "Konuşma Zamanı" başlıklı toplantı ya-
pılacak. 20-23 Eylül tarihleri   arasında Sofya ve Veli-
ko Tırnovo'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe AB'nin 
Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver 
Varheli, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı 
Zoran Zaev, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bulga-
ristan Özel Temsilcisi Prof. Dr. Vlado Buçkovski, Çar 
2. Simeon vb. konuklar katılacak.

Küçük, Kuzey Makedonya ziyareti sırasında Baş-
bakan 1. Yardımcısı Artan Grubi, Başbakan Yardım-
cısı Nikola Dimitrov, Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, 
Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Yerel Yönetim Bakanı 
Goran Milevski ve Demokratik Bütünleşme Partisi 
(DUİ) partisi lideri Ali Ahmeti ile de bir araya geldi.

İlhan Küçük, Kuzey Makedonya 
Başbakanı Zoran Zaev ile bir 

araya geldi
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Bulgaristan’ın ihracatı yılın 
ilk yarısında yüzde 20 arttı

Ulusal İstatistik Ensti-
tüsünün (NSİ) verilerine 
göre, Bulgaristan’ın Av-
rupa Birliği (AB) ve AB 
dışındaki ülkelere toplam 
ihracatı yılın ilk altı ayında 
bir önceki yılın aynı döne-
mine göre %20'den fazla 
artarak 32 milyar levaya 
yaklaştı. Aynı dönemde 
bu ülkelerden yapılan it-
halat ise daha da fazla 
arttı ve %24.8 artışla 35.6 
milyar levaya ulaştı. Böy-
lece haziran ayında top-
lam dış ticaret dengesini 
olumsuz etkiledi.

Üçüncü ülkelerle ticaret-
te dengesizlik bu yılın ilk 
altı ayında daha da arttı. 
Bulgaristan’ın AB dışında-
ki ülkelere ihracatı %14,4, 
bu ülkelerden ithalatı ise 
%24,2 oranında artış gös-
terdi.

Bulgaristan’ın ihracatı 
dördüncü ay olmak üzere 
haziran ayında çift hane 
artmaya devam etti. İhra-
cat 5,44 milyar leva olarak 
gerçekleşti ve yıllık bazda 
%27,8 artış gösterdi. An-

cak artış hızı bir önceki 
aylara göre çok daha ya-
vaştır. Örneğin nisan ayın-
da artış %50'ye ulaştı, 
mayıs ayında ise %30'un 
üzerine çıktı. Bu, elbette 
baz alınan 2020'de bu iki 
ayda ihracat rakamlarının 
düşük olmasından kay-

naklanmaktadır.
Bununla birlikte ilk aktif 

yaz ayında Bulgaristan'ın 
ihracatı, bir önceki aya 
göre 550 milyon levanın 
üzerinde arttı ve nisan 
ayında 5,8 milyar levaya 
ulaşarak rekor seviye-
ye ulaştı. Bu artış, esas 

olarak aylık bazda yakla-
şık 430 milyon leva artış 
gösteren Avrupa ülkele-
rine yönelik ihracattan 
kaynaklanmaktadır. AB 
dışındaki ülkelere ihraç 
edilen mallar yaklaşık 
120 milyon leva değerin-
de olup AB ülkelerine ise 

toplamda 3,8 milyar leva 
(%28,3 büyüme) değe-
rinde mal ve hizmet ihra-
catı yapıldı. AB dışındaki 
ülkelere ihraç edilen mal 
ve hizmetler ise toplamda 
1,8 milyar leva (%26,8 bü-
yüme) değerindedir.  

2021'de artan ihracat 
hacmi, hem enflasyondan 
hem de Bulgaristan'dan 
ihraç edilen mal ve hizmet 
fiyatlarındaki artıştan hem 
de ekonomik toparlanma-
dan kaynaklanmaktadır.

               Kırcaali Haber

Maaşlar ortalama yüzde 4,3 arttı
Ulusal İstatistik Enstitüsünden (NSİ) yapılan açık-

lamada, “2021'in ikinci çeyreğinde ortalama maaşlar 
1 525 leva idi ve 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 4,3 
arttı” diye bildirdi.

Maaşta en büyük artış, yüzde 30,5 ile otelcilik ve 
restorancılık, yüzde 22,8 ile kültür, spor ve eğlence, 
yüzde 9,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörle-
rinde kaydedildi.

Gayrimenkul sektöründe ortalama aylık maaşların-
da yüzde 1,3 düşüş kaydedildi.

Bu yıl nisan ayında ortalama net maaş 1 542 leva, 
mayısta 1 530 leva, haziranda ise 1 505 leva idi.  

2021'in ikinci çeyreğinde ortalama aylık maaş 
2020'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 14,1 arttı. Ma-
aşta en büyük artış, yüzde 44,7 ile otelcilik ve resto-
rancılık, yüzde 31,1 ile insan sağlığı ve sosyal hizmet 
faaliyetleri ve yüzde 25,2 ile kültür, spor ve eğlence 
sektörlerinde kaydedildi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde çalışanların ortalama 
aylık ücretlerinin en yüksek olduğu ekonomik faaliyet-
ler, 3 709 leva ile bilgi ve yaratıcı ürünlerin oluşturul-
ması ve yayılması, telekomünikasyon, 2 368 leva ile 
finans ve sigorta faaliyetleri ve 2 233 leva ile elektrik 
ve ısı enerjisi ve gaz yakıtları üretimi ve dağıtımı fa-
aliyetleridir. 

936 leva ile otelcilik ve restorancılık sektöründe, 
996 leva ile diğer faaliyetlerde ve 1077 leva ile tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektöründe çalışanlar en dü-
şük ücret aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 
2021 yılının ikinci çeyreğinde kamu sektöründe orta-
lama aylık maaş yüzde 19,5, özel sektörde ise yüzde 
12,3 arttı.

Kırcaali Belediyesinden Covid-19'a Karşı Aşılama 
Faaliyetlerini Destekleme ve Koordinasyon Planı

Kırcaali Belediye Meclisi, 
19 Ağustos 2021 Perşem-
be günü gerçekleştirdiği 
oturumunda Kırcaali Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis'in inisiyatifiyle 
belediyenin önerdiği Kır-
caali İlçesinde Covid-19'a 
Karşı Aşılama Faaliyetleri-
ni Destekleme ve Koordi-
nasyon Planı’nı oybirliğiyle 
kabul etti. Meclisteki Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH), GERB ve BSP 
partilerinin grupları giri-
şimi destekleyerek bizzat 
örnek olup planda yer 
alan tedbirlerin uygulan-
ması için çalışacaklarını 
duyurdular. Meclis üyeleri 
ayrıca Meclis Daimi Sağlık 
Komisyonunun faaliyetle-
rinin uygulanması için be-
lediyenin maliyetinin kar-
şılanması için sağlanan 
fonlardan 50 bin levaya 
kadar mali kaynakların 
kullanılması önerisini de 
destekledi.

Kırcaali Belediyesi ülke-
de böyle bir planı benim-
seyen tek belediye olup 
bu girişim, insan sağlığına 
özen gösterme açısından 
bir yeniliktir.

Planın kabul edilme-
sinin ardından Mecliste 
konuşma yapan Kırcaa-
li Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, “Şu 
anda ülkedeki durum, ye-
rel yönetimin Covid-19'un 

yayılmasına karşı müca-
delede daha aktif bir şe-
kilde yer almasını gerek-
tiriyor. Virüs şu anda yeni 
mutasyonlara uğrayarak.  
Dördüncü dalganın baş-
langıcıyla hem insanları 
hem de insan sağlığından 
sorumlu kurumları imtiha-
na tabi tutuyor.

Salgının başlangıcında 

Kırcaali'deki yerel yetkili-
ler yüksek derecede so-
rumluluk gösterdiler. Tüm 
yönetim birimleri, yerleşim 
birimlerinin muhtarları, 
meclis üyeleriyle birlikte 
ön saflarda yer aldık, ko-
ronavirüsün yayılmasını 
sınırlamak için önlemler 
alındı.

Yılbaşı arifesinde Kırcaa-
li Belediyesi, “Kırcaali Me-
leği” adlı ışık enstalasyonu 
yerleştiren ve doktorların 
ve diğer sağlık çalışanla-
rını hizmetlerinden dolayı 

şükranlarımızı ifade eden 
özel bir işaret koyan ül-
kedeki ilk belediyelerden 
biriydi.

Yerel yönetimin izole 
kalmasına imkan yok.
Virüsün mutasyona uğ-
ramış yeni varyantlarının 
yayılımı karşısında da 
sorumluluklarımız devam 
ediyor. Tüm belediyeler 

pandeminin üstesinden 
gelmek için aktif olarak 
çalışıyor, ancak böyle bir 
taahhüt belgesine sahip 
başka hiçbir belediye yok. 
Belediye, muhtarlıklar, 
belediye birimlerinde aşılı 
kişiler hakkında istatistiki 
bilgilere sahibiz. Bölge 
Sağlık Müfettişliği (RZİ), 
aile hekimleriyle ortaklaşa 
gönüllü ekiplerin yardımıy-
la bilinçlendirme kampan-
yasına başlıyoruz. Amaç, 
Kırcaali ilçesi aşılamada 
dünya standartlarıyla kı-

yaslanabilir düzeyde aşı-
lama oranına sahip olma-
sıdır” diye kaydetti.

Kırcaali İlçesinde Covid-
19'a Karşı Aşılama Faa-
liyetlerini Destekleme ve 
Koordinasyon Planı, Kır-
caali Belediye Başkanının 
26.07.2021 tarihli ve 853 
sayılı kararına göre bir 
çalışma grubu tarafından 
belediye yetkilileri, Be-
lediye Meclis temsilcileri 
ve RZİ temsilcilerinin ka-
tılımıyla hazırlandı. Plan, 
Kırcaali ilçesinde resmi 
olmayan bilgi ve belediye 
tarafından toplanan verile-
re göre, aşıya tabi nüfusun 
(çoğunlukla 18 yaş üstü  
kişiler) yaklaşık %27'si (16 
000 kişinin) aşı sürecinin 
tamamladığını belirterek 
aşılama sürecine ilişkin 
durumu analiz ediyor. Bu, 
sürü bağışıklığını elde et-
mek için gereken aşılan-
mış nüfusun en az %70’i 
seviyesinin oldukça altın-
dadır.

Planın amaçları, Covid-
19'a karşı aşılama konu-
sunda toplumu bilinçlen-
dirmek, hedef grupların 
aşılanmasının organize 
edilmesini desteklemek, 
aşılanan ilçe sakinlerinin 
sayısını artırmak, SARS-
CoV-2 enfeksiyonunun 
yayılmasını azaltmak ve 
dördüncü dalganın etkisini 
sınırlamaktır.

Ana hedef gruplar şun-
lardır: Okul ve çocuk sağ-
lığı alanında çalışan sağlık 
görevlileri; Kırcaali Bele-
diyesi tarafından verilen 
sosyal hizmet alanlarında 
çalışan ve eğitim kurumla-
rında görev yapan perso-
nel; Belediyede, belediye 
şirketlerinde ve işletme-
lerinde çalışanlar; 65 yaş 
ve üstü yaşlılar ve kronik 
hastalığı olanlar; Nüfusun 
savunmasız grupları.

Nüfusun Covid-19'a kar-
şı aşılamada aktif liğini 
artırmaya yönelik kam-
panyanın uygulanması 
için planlanan aktiviteler 
ve önlemler, Covid-19'a 
karşı aşılama için bilimsel 
gerçeklere ve kanıtlara 
dayalı bir iletişim kampan-
yası yürütülmesini, farklı 
toplumsal gruplara aşıla-
manın önemi ve yararla-
rı hakkında net mesajlar 
gönderilmesini, mesaj ve 
materyallerin yerel medya, 
sosyal platformlar, RZİ, 
aile hekimleri, tıp uzman-
ları, sosyal hizmet uzman-
ları, sağlık arabulucuları, 
STK'lar, işverenler ve dini 
liderler aracılığıyla yayıl-

masını, aşı olmak isteyen-
lere yardımcı olunmasını, 
gezici aşı ekiplerinin uzak 
yerleşim yerlerini ve aşı 
olmak isteyen sosyal hiz-
met kullanıcılarının kaldı-
ğı kurum ve kuruluşlarını 
ziyaret etmeleri için bir 
organizasyon oluşturul-
masını içerir.

Tedbirlerin uygulanma-
sına yönelik faaliyetlerin 
bir kısmı, aşı olmak iste-
yenlerin aşılanması için 
bir telefon numarasının 
duyurulması, nüfusun aşı-
lanması için gezici ekiple-
re katılacak tıbbi uzmanlar 
sağlanması, aşılı çalışan-
lara aşı oldukları gün veya 
aşı olduktan sonraki gün 
kullanılabilecek 2 günlük 
ek izin verilmesidir. Ana-
okulların faaliyetinin kı-
sıtlanması (kapatılması) 
durumunda, aşılı ebeveyn-
lerin çocuklarının / her 
iki ebeveynin / yüz yüze 
eğitimlerinin sağlanacağı 
çocuk eğitim kurumların-
da nöbetçi grupların açıl-
ması da öngörülmektedir. 
Bu gruplarda sadece aşılı 
öğretmenler ve yardımcı 
personel yer alacak.
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Bulgaristan'da üretilecek ilk Nехt.е.GО marka 
elektrikli otomobil 2024’te fabrikadan çıkacak

Alman elektrikli otomo-
bil üreticisi Nехt.е.GО 
Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Vezvay, De-
utshe Welle’ye verdiği rö-
portajda, “Bulgaristan'da 
üretilecek ilk Nехt.е.GО 
marka elektrikli otomobil, 
2024 yılının ilk çeyreğinde 
fabrikadan çıkacak” diye 
bildirdi. Bilindiği üzere 
Alman üretici, yaklaşık 
140 milyon avro tutarın-
da yatırım yapmak için 
Bulgargaristan’ı seçti. 
Vezvay, “Almanya'nın Aa-
xen kentindeki fabrikamı-
za benzer şekilde Loveç 
(Lofça) şehrinde tama-
men yeni bir fabrika kura-
cağız. Onu Loveç Sanayi 
ve Lojistik Parkı’nın mev-
cut altyapısına bağlayaca-
ğız” dedi.

Kurulacak işletme, şirke-
tin Almanya'nın Aachen 
kentindeki ana fabrikası-
nın bir benzeri olacak. Al-
man şirketi, eylül ayında 
belediyeye inşaat ruhsat 
başvurusunda bulunma-
yı planlıyor ve yıl sonuna 
kadar inşaat ruhsatı al-
mayı umuyor. Fabrika ya-
tırımının 143 milyon avro 
civarında olacağı tahmin 
ediliyor.

Hazır olduğunda Lo-

veç'teki üretim tesisi yıllık 
30 binin üzerinde elektro-
mobil üretme kapasitesi-
ne sahip olacak ve yak-
laşık 1000 kişilik yeni iş 
imkânı sağlayacak.

Vezvay, “Bulgaristan'da 
Mobil model üretilecek ve 
fiyatı yaklaşık 20 bin avro 
olacak. Araç, tek şarjla 
şehir koşullarında 220 km 
yol gidebilecek, yani şehir 
ortamında diğer araçlar 
için normal olan ortalama 
menzil mesafesinden ne-

redeyse dört kat daha faz-
la mesafe katedebilecek” 
diyor. Nехt.е.GО Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
“Sürdürülebilir kalkınma-
nın gerekliliklerini en üst 
düzeyde karşılayan piya-
sadaki otomobillerden biri 
olarak Nехt.е.GО marka 
araç, şehrin hareketliliği-
nin keyif vermesi ve aynı 
zamanda altyapıya ek yük 
getirmeyecek şekilde ta-
sarlanmıştır. Kısaca söy-
lemek gerekirse pratik bir 

arabadır" diye sözlerine 
ekledi.

Üretilen arabalar sadece 
ülkemizde satılmakla kal-
mayacak, yurt dışına da 
ihraç edilecek.

Volkswagen'in burada 
bir fabrika inşa etmeyi 
reddetmesinin karşısında 
şirketin yeni fabrikası için 
Bulgaristan'ı seçmesi-
nin nedeni sorulduğunda 
Vezvay, Nехt.е.GО’nun 
diğer klasik orijinal ekip-
man üreticilere göre fark-

lılık gösterdiğini belirtti. 
Şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanı, “Son derece 
üretken, esnek üretim 
sistemine ve kısa üretim 
döngüsüne sahip benzer-
siz ve son derece yenilikçi 
bir mikro fabrika kurduk. 
Kara, su veya başka bir 
şeyin söz konusu olup 
olmaması farketmeksizin 
önemli kaynaklara ihtiyaç 
duymadan çalışabilen bir 
fabrikadan bahsediyorum. 
Bunlar sonuçta bu kadar 
önemli bir projeye karar 
vermeden önce tüm ilgili 
tarafların dikkate alması 
gereken faktörlerdir. Pro-
jenin uygulanmasına he-
men başlayabileceğimiz 
tüm endüstriyel şartların 

mevcut olduğu Loveç 
şehrinde çok uygun bir 
yeri seçtik” dedi.

Onun değerlendirmesi-
ne göre, diğer faktörler 
arasında ülkede iyi geliş-
miş otomotiv endüstrisi ve 
geniş kapsamlı bir tedarik 
zinciri olmasıdır. Geçici 
ekonomi ve maliye ba-
kanlarının verdiği kurum-
sal desteği de vurgulayan 
Vezvay, “Hükümetin ve-
rimliliğinden ve mevcut 
proje gereksinimlerini en 
kısa sürede karşılamak 
için sıkı bir işbirliği içeri-
sinde çalışan iki bakanın 
(ekonomi ve maliye ba-
kanları)  profesyonel ve 
şeffaf bir şekilde yürüttük-
leri çalışmalarından çok 
etkilendim” diye anlattı.

Meclisten protestocu vatandaşlara 
yönelik polis şiddetine ortak kınama

Meclis, hazırlanan ortak 
bildiriyle geçen yıl Boyko 
Borisov başkanlığındaki 
GERB hükümeti ve Baş-
savcı İvan Geşev karşıtı 
protesto eylemlerine katı-
lan vatandaşlara yönelik 
acımasız polis şiddetini 
kınadı ve mağdurlardan 
özür diledi.

Bildiri, polis şiddetini 
Anayasa ve Bulgaristan'ın 
taraf olduğu uluslarara-
sı anlaşmalar tarafından 
yasaklanan, utanç verici 
insanlık dışı ve aşağı-
layıcı muamele olarak 
tanımlıyor. Meclis ayrıca 
nesnel ve tarafsız bir so-
ruşturma, hem doğrudan 
faillerin hem de yönetici-
lerinin yanı sıra eylemle-
rini örtbas eden sorumlu 
yetkililerin de adil bir şe-
kilde cezalandırılması ko-
nusunda ısrar ediyor.

Bu arada bir milletve-
kili Meclis kürsüsüne 
bir çift polis botu koydu. 
Bu, İçişleri Bakanı Boy-
ko Raşkov’un geçen yaz 
protestocu gençlere yö-
nelik polis şiddeti hakkın-
da dinlenmesi sırasında 
yapılan tartışmalar sıra-
sında oldu.

Geçen yıl GERB hükü-
meti ve Başsavcı İvan 
Geşev karşıtı protesto 
eylemlerinin "Zehirli Üçlü" 
olarak bilinen organiza-
törlerinden biri olan, polis 
botlarını Meclis kürsüsü-
ne koyan Ayağa Kalk BG! 
Biz Geliyoruz! İttifakı Mil-
letvekili Arman Babikyan, 
yaptığı konuşmada, “Kö-
tülük yapıldı, ama sessiz 
kalırsak ve işleri akışına 
bırakırsak iki kat daha 
fazla kötülük yapmış ola-

cağız” diye kaydetti.
Mecl is Başkanı İva 

Miteva’nın daveti üzerine 
Meclis Genel Kurulu özel 
oturumunda hazır bulu-
nan polis şiddetine maruz 
kalan protesto gençlerin 
bir kısmı Meclis salonu 
balkonundan oturumu iz-
ledi ancak oturumun so-
nunu beklemediler. 

Bunun üzerine Demok-
ratik Bulgaristan Birliği 
İttifakı Milletvekili Anto-
aneta Tsoneva, “Geçen 

yıl dövülen ve Meclis 
salonu balkonundan otu-
rumu izleyen gençler 
muhtemelen bu salonda 
gördüklerinden memnun 
kalmadılar” diye yorumda 
bulundu.

Tsoneva, “Geşev’in bu 
vahşeti nasıl ele aldığına 
dair bir tanımlama yok. 
Bu nedenle polis şidde-
tine ilişkin sistematik so-
runlar hakkında bir rapor 
sunmalıdır” dedi.

                Kırcaali Haber

Mestanlılı Gençler Polonya'da!
Mestanlı (Momçilgrad) Türk Kültür Sanat ve Etki-

leşim Derneği Erasmus+ programı Gençlik Değişimi 
kapsamında "Patchwork Dances vol.2" konulu bir 
proje kazandı.

Projeye Bulgaristan, Polonya, Romanya, Yunanis-
tan ve İspanya ortaklık ettiler.

 Başlangıç olarak 1-4 Temmuz arasında ortak-
larla Polonya’nın Tomaszov Lubelski şehrinde ön 
görüşme yapıldı ve ana değişim 1-9 Ağustos 2021 
döneminde yine Polonya'da gerçekleşti.

Projenin temel amacı, katılımcı ülkelerin kültür ve 
folklorunu gençler ve toplum arasında tanıtmaktı.
Farklı ülkelerden katılan gençler danslarını sergiledi. 
Ortak kuruluşların adımlarını ve danslarını öğrendi-
ler.Proje Polonya’nın Tomaszov Lubelski kentinde 
gerçekleşerek büyük bir konserle sona erdi. Ortak 
ülkelerden gelen topluluklar danslarıyla seyirciyi 

büyülediler. Sonuç olarak tüm katılımcılar ortak bir 
koreografi ile konseri tamamladı.

Farklı ülkelerden gençler deneyim kazandılar, 
eleştirisel düşünmelerini geliştirdiler. Avrupa folkloru 
hakkında bilgi alış verişi yaparak, yeni farklı folkor 
bilgisine sahip oldular, kültürel beceriler, hoşgörü, 
saygı ve Avrupa kimliği duygusu geliştirdiler.
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Ardino, Rodoplar’dan temiz gıda merkezine dönüştü
Bu yıl Birincisi düzenlenen 

2021 Ardino Rodoplar'dan 
Temiz Gıdalar Festivali, böl-
geden ve yurt içinden gelen 
kasabanın yüzlerce misafirini 
bir araya getirdi. Festival, Ar-
dino Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban'ın himayesinde 
gerçekleştirildi. Üç gün boyun-
ca Ardino’da, Rodoplar’dan 
ekolojik açıdan temiz gıda 
merkezi haline geldi. Festiva-
lin özel konuğu, Yunanistan'ın 
Evros (Meriç) iline bağlı Dimo-
tika Belediye Başkanı Romilos 
Hatzgianoğlu oldu. Dimotika 
Belediye Başkanı, Yunanistan 
- Bulgaristan INTERREG V-A 
Sınır Ötesi İşbirliği Programın-
ca gerçekleştirilen “Geçmişte 
ve Gelecekte Ardino ve Dime-
toka" (ARDICO) projesi kapsa-
mında Ardino’ya geldi.
F e s t i v a l  k a p s a m ı n d a 

Rodoplar’dan ekolojik açıdan 
temiz gıdaların sergilendiği 
bir kermes yapıldı. Kermese 
Byal İzvor (Akpınar), Jıltuşa 
(Sarıkız), Padina (Makmulu), 
Dospat’ın Sırnitsa köyünden 
süt işletmeleri ve tarım üreti-
cileri katıldı. Onlar, lezzetli süt 

ürünlerini özel stantlarda ser-
giledi. Stantlarda ayrıca bal, 
şifalı otlar, tohumlar, meyveler 
ve sebzeler satışa sunuldu.
Ziyaretçiler geleneksel yöre-

sel yemeklerin, çeşitli yiyecek-

lerin ve ürünlerin tadına bakma 
fırsatı buldu. Festival sırasında 
ziyaretçiler, “Geçmişte ve Ge-
lecekte Ardino ve Dimetoka" 
(ARDICO) projesi kapsamın-
da düzenlenen yöre halkının 

sanatını, yaşayış tarzını ve 
kültürünü yansıtan eserlerden 
oluşan bir sergiyi görme fırsatı 
buldular.
Festivalin son derece önemli 

ikinci yönü ise kültürel prog-
ramdı.
Kültürel programa Tuna'dan 

Rodoplar ’a kadar uzanan 
bölgeden 50'den fazla folk-
lor ve müzik grubu, bireysel 
olarak sahne alan sanatçılar 
katıldı. Kasaba merkezi Bul-
gar ve Türk türküleri, ritmik 
halk oyunları ve enstrümantal 
performanslarla yankılandı. 
Kültürel oluşumlarda yer alan 
tüm sanatçılar, sergiledikleri 
performanslarıyla seyircilerin 
kalbini fethettiler, folklorun bir-
lik için bir köprü oluşturduğu-
nu kanıtladılar. Nasıl ki Rodop 
Dağları kristal berraklığında 
havası ve berrak suları ile bize 
doğal zenginlikleri, meyveleri 
ve yiyecekleri bahşediyorsa, 
müzik ve danslar da seyircile-
rin kalplerini, ruhlarını en saf 
manevi duygularla doldurdu. 
Programda Kırcaali, Mom-
çilgrad (Mestanlı), Zlatograd 

(Darıdere), Devin, Borino (Ka-
rabulak), Nedelino (Uzunde-
re), Haskovo (Hasköy), Çepe-
lare (Çepelli), Ruse (Rusçuk), 
Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), 
Glavinitsa (Asvatköy), Kub-
rat (Balbunar), Stara Zagora 
(Eski Zağra) ve Ardino'dan 
katılan müzik ve halk oyunları 
grupları sahne aldı. Bireysel 
olarak sahne alan sanatçılar 
arasında Sofya Zornitsa Sanat 
Merkezinden 11 yaşındaki Elit-
sa, İstanbul’dan Necati Akçay, 
Borino’dan Emrah ve Recep 
Yakup kardeşler vardı. Tüm 
katılımcılara teşekkür belgesi 
verildi.
Eşsiz festival günlerinde 

Momçilgrad bölgesinden bü-
yük saz ve söz ustası Fahri 
Nur, yerel müzisyenler Ergun 
Mümünov ve Ceylan İsmail’in 
(Ço) yanı sıra genç pop-folk 
şarkıcısı Lidiya konser progra-
mı sundu. “Deep Zone Project” 
grubunun yer aldığı bir gençlik 
diskosu ve zengin içerikli bir 
eğlence programı da vardı.
2021 Ardino Rodoplar'dan 

Temiz Gıdalar Festivali mü-
nasebetiyle Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
Nedelino ve Borino Belediye 
Başkanları Boyan Kehayov 
ve Mustafa Karaahmet’in yanı 
sıra Ardino’nun Türkiye’den 
kardeş şehri Kırklareli Bele-
diye Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu’ndan da tebrik me-
sajları aldı.
Belediye Başkanı Müh. Şa-

ban, Ardino Belediyesi ve şah-
sı adına festivalin organizasyo-
nunda emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Müh. Şaban, “Üç 
gün boyunca Ardino ilçesi için 
eşsiz bir tarımsal ve kültürel et-
kinliğin keyfini çıkarmanın mut-
luluğunu yaşadık. Umarım bu 
girişim bir gelenek haline gelir. 
Ardino'yu olmasını istediğimiz 
gibi görmemiz için hep birlikte 
çalışalım!” diye ifade etti.
                       Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali’de Bölge Temel Dini Bilgiler Yarışması Düzenlendi
Kırcaali Bölge Müftülüğünün 

organizasyonu altında Kırcaali 
Yeni Camiinde 28 Ağustos 2021 
Cumartesi günü Bölge Temel 
Dini Bilgiler Yarışması düzen-
lendi.

Kırcaali’nin tüm illerinden ve 
köylerinden Yaz Kur’ân Kursla-
rına giden çocukların katıldığı 
yarışma, büyük bir coşku ve he-
yecanla geçti. Yarışma progra-
mının açılışında Cebel (Şeyhcu-
ma) Merkez Camii İmam Hatibi 
Şemsettin Baş Hoca Kur’ân-ı 
Kerim tilaveti sundu. Daha son-
ra Kırcaali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi selamlama konuş-
ması yaptı. Müftü, konuşmasın-
da, “Bu yarışmalarda kaybeden 
yoktur, siz değerli çocuklarımız, 
hepiniz buraya gelerek kazandı-
nız” ifadelerini kullandı. Hemen 
sonrasında yarışmaya start ve-
rildi.

Yarışma dört aşamada ger-
çekleşti. Birinci aşamada ço-
cuklar temel dini bilgiler testi 
yaptılar, ikincisinde temel dini 
bilgilere ilişkin soruları cevap-
ladılar, üçüncüsünde yüzünden 
Kur’ân-ı Kerim okudular, dör-
düncüsünde ise ezberden sure 
ve dualar okudular.

Yarışma jürisinde jüri Başkanı 
olarak Momçilgrad (Mestanlı) 
İlâhiyat Lisesi Müdürü Ahmed 
Bozov, jüri üyeleri olarak Kır-

caali Merkez Camii İmam-Ha-
tibi Metin Uluocak Hocaefendi, 
Benkovski (Killi) Köyü Merkez 
Camii İmam Habibi Erdinç Sü-
leyman Hocaefendi ve Kırcaali 

Bölge Müftülüğünde irşat uzma-
nı Sezer sadulov yer aldılar.

Yarışmada Kırcaali Kur’an Kur-
su öğrencisi Hasan Kaya birinci 
olurken Benkovski Kur’an Kursu 
öğrencisi Bilal Kaşmer ikinci ve 
Kayaloba Köyü Kur’an Kursu 
öğrencisi İsmail Hayrullah üçün-
cü oldu.

Dereceye giren öğrencilere 
bolca hediyelerin yanı sıra bü-
tün yarışmacılara para ödülü 
de takdim edildi. Yarışmanın 
birincisi 200 leva, ikincisi 150 

leva ve üçüncüsü 100 leva ile 
ödüllendirildi.

Yarışmanın aşamaları ara-
sında seyirci olarak katılan ço-
cuklara da bilmeceler ve dini 

sorular soruldu, doğru cevap 
verenlere hediyeler verildi. Ay-
rıca yarışmaya katılan bütün 
çocuklar hediyelerle sevindirildi.   

Yarışmanın sonunda tüm ya-
rışmacılara ve seyirci olarak 
katılanlara yemek ikramı yapıldı.

Müftülüğün açıklamasında, 
“Kur’an Kurslarına katılan bütün 
çocuklara, onları kurslara gön-
deren ebeveynlerine ve özellikle 
çocuklarımızı fedakarca eğiten 
hocalarımıza gönülden teşekkür 
ediyoruz” denildi.


