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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırcaali'de İftar Verdi

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş tarafın-
dan Kırcaali'de Ramazan ayı 
vesilesiyle iftar yemeği düzen-
lendi. Arpezos Otel Kompleksi 
salonunda düzenlenen iftar, 
500'den fazla kişiyi aynı sofrada 

buluşturdu. İftar organizasyonu 
Bölge Müftülüğü ve Kırcaali 
Belediyesinin ev sahipliğinde 
gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosu Korhan Künge-
rü, Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bursa Milletvekili 
Atilla Ödünç ve Adalet ve Kal-
kınma Partisi Bursa İl Başkanı 

Mustafa Yavuz ve Edirne Trak-
ya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu katılımla-
rıyla iftarı onurlandırdılar. İftara 
katılan konuklar arasında HÖH 
milletvekilleri Adlen Şevket, 

Bayram Bayram ve Müh. Pavlin 
Krıstev, HÖH Kırcaali İl Başka-
nı Resmi Murat, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Basri Eminefendi, Kır-
caali Bölge Hristiyan Cemaati 

Kırcaali’de Senfonik İlahiler 
konseri büyük ilgi gördü

Kırcaali'de ilk kitlesel kültür 
etkinliklerinden biri, olağa-
nüstü salgın durumu nede-
niyle uygulanan önlemlerin 
kaldırılmasının ardından bü-
yük ilgiyle gerçekleşti. Ge-
çen hafta Pazartesi akşamı, 
Senfonik İlahiler konserini 
izlemek için gelen sanatse-
verler, Kırcaali Kültürevi sa-
lonunu hınca hınç doldurdu. 
Konser, Ramazan etkinlikleri 
çerçevesinde Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsolos-
luğunun girişimiyle, Kırcaali 
Belediyesi ve Edirne Trakya 
Üniversitesinin desteğiyle dü-
zenlendi.
Bu sanata gönül verenler, 

Ahmet Hamdi Zafer'in şefli-

ğinde sahne alan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Edirne Türk 
Müziği ve Rumeli Müzikleri 
Topluluğu ve Balkan Sen-
foni Orkestrası'nda yer alan 

sanatçıların performansları-
nın tadını çıkardılar. Edirne 
Devlet Türk Müziği Toplulu-
ğu Sanat Yönetmeni Yıldıray 

Büyükelçi Sekizkök’ün verdiği 
iftarda soydaşlar bir araya geldi

Rodoplar, Deliorman, Tuna boyu, Sarı Saltuk Diyarı, Kırcaali 
ve Koca Balkan Dağları 15.04.2022 tarihinde Sofya’da iftar ma-
sasında bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök tarafın-
dan verilen iftarda bütün Bulgaristan coğrafyasından ve her ke-

simden soydaşlar iftar masasında buluştu.
Büyükelçi Sekizkök yaptığı açıklamasında, “Sofya’daki seçkin 

iş insanlarımızdan Türkan Türker’in Turkuaz Restoranı’nda ev sa-
hipliği yaptığı iftarda Türkçe öğretmenlerinden avukatlara, ödüllü 
güreşçilerden genç piyanistlere, Türk kültür dernekleri yöneticile-
rinden tiyatro sanatçılarına, doktorlardan basın mensuplarına, iş 
insanlarından öğrencilere kadar her alanda yüz akı çalışmalarıyla 
öne çıkmış yüzü aşkın soydaşımızla, “Naim Süleymanoğlu”, “İs-
mail Cambazov”, “Nuri Adalı”, “Koca Yusuf”, “Kadriye Latifova” 
ve “Demir Baba” isimlerini verdiğimiz masalarımızda, birlik ve 
beraberlik içinde oruçlarımızı açma keyif ve huzurunu yaşadık.

Daha fazla 
soydaşımızı 
davet etmek 
isterdik. Davet 
edemedikle -
r imiz lüt fen 
alınmasınlar. 
Bu  b i r  i l k-
t i. Ramazan 
Ayı sırasında 
b ö l g e l e r d e 
gerçekleştire-
ceğimiz toplu 

iftar programlarında ve hatta Ramazan Ayı sonrasında da bu 
buluşmalarımızı sürdüreceğiz.

Mesafe tanımadan Bulgaristan’ın her köşesinden davetimizi 
kırmayıp gelen soydaşlarımıza ve ev sahibi Türkan Türker’e içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.” diye ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Radev: Bulgaristan, Arnavutluk'un AB 
üyeliği için müzakere sürecinin başlamasını destekliyor

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev Arnavut mevkida-
şı İlir Meta ile düzenlediği 
ortak basın toplantısın-
da “Bulgaristan, Arna-
vutluk Cumhuriyeti 'nin 
Avrupa Birliği'ne üyeliği 
için müzakere sürecinin 
başlamasını güçlü bir 
şekilde desteklemekte-
dir. Arnavutluk tarafının 
adalet, ekonomi ve ulusal 
azınlıkların korunması 
alanlarında gerçekleştir-
diği derin ve zor, ancak 
odak noktası net olan 
reformlar, ülkenin geçti-
ği zor yolunu gösteriyor” 
dedi. Arnavutluk Cum-
hurbaşkanı, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı'nın da-
vetlisi olarak Bulgaristan'a 
resmi bir ziyarette bulun-
du. Görüşmelere Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
İliana Yotova da katıldı.

Bulgaristan ve Arna-
vutluk sadece mütte -
fik değil, aynı zamanda 
dosttur. Cumhurbaşkanı 
Radev, Arnavutluk Cum-
hur iyet i 'ndeki Bulgar 
ulusal azınlığının buna 
katkıda bulunduğunu vur-
guladı. Rumen Radev, 
Arnavutluk'un ulusal azın-
lıklara yönelik politikasını 
ve 2017'de onların korun-
masına ilişkin yasayı ve 

konuyla ilgili ikincil yasal 
kararları “Avrupalı bir yak-
laşım ve ilişkiler için ge-
rekli tüm koşulların yerine 
getirilmesi için” memnuni-
yetle karşıladı. Cumhur-
başkanı, “Birlikte çalış-
maya devam edeceğiz” 
diyerek, Arnavutluk'taki 
Bulgar ulusal azınlığının 
kimliğini koruyan, anadili-
ni öğrenen ve ulusal gele-
neklerini koruyan iki ulus 
arasında güçlü bir köprü 
olarak gördüğünü belirtti.

Radev, “Umarım en 
kısa zamanda Tiran ve 
Sofya'da kültür ve bilgi 

merkezleri inşa etmek 
için çok daha aktif çalışa-
cağız. Bu, halklarımızın 
kültür ve eğitim alanında 
çok daha verimli bir şe-
kilde işbirliği yapmasını 
sağlayacaktır” dedi.

Bulgaristan ve Arnavut-
luk arasındaki ikili ilişkiler-
de, yatırım, kültür, bilim ve 
eğitim alanlarında ekono-
mik ve ticari alışverişin 
gelişme potansiyeli oldu-
ğu Rumen Radev ve İlir 
Meta'nın ortak tutumuydu. 
İki cumhurbaşkanı, Tiran 
ile Sofya arasında iş ilişki-
lerinin gelişimi ve karşılıklı 

bağlantı üzerinde olumlu 
bir etkisi olacak doğru-
dan bir hava bağlantısının 
açılmasının altını çizdi.

Rumen Radev ve İlir 
Meta, bölge ülkeleri için 
bir öncelik olarak, inşaatı 
uzun yıllardır ertelenen 8 
Nolu Koridor’un yapımı-
na dikkat çekti. Başkan 
Radev'e göre proje, ka-
rayolu, demiryolu, enerji, 
dijital bağlantı olarak bü-
tünlüğü içinde bölgemizin 
ekonomik kalkınması ve 
güvenliği için çok önemli.

Bulgaristan ve Arnavut-
luk cumhurbaşkanları, 

Rusya ile Ukrayna arasın-
daki savaşa son verilme-
si, Buça'da işlenen vah-
şetlerin uluslararası ba-
ğımsız bir şekilde soruş-
turulması ve faillerin bir 
an önce tespit edilip ce-
zalandırılması çağrısında 
bulundu. Bulgaristan dev-
let başkanı, Arnavutluk'un 
askeri birliğini ülkemizde-
ki NATO'nun çok uluslu 
savaş grubuna gönderme 
kararını, ittifakta birliğin 

sembolü olarak memnu-
niyetle karşıladı.

İlir Meta, Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev ta-
rafından resmi törenle 
karşılandı. Arnavutluk 
Devlet Başkanı Meçhul 
Asker Anıtı önüne çelenk 
koydu. Daha sonra cum-
hurbaşkanları özel olarak 
görüştü, ardından iki res-
mi delegasyon arasında 
görüşmeler yapıldı.

              Kırcaali Haber

Mustafa Karadayı, Sofya’da İftar Yemeği Verdi
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı Mustafa Ka-
radayı, Sofya’da iftar 
yemeği verdi. İftara, 
Başmüftü Dr. Musta-
fa Hacı, Yüksek İslam 
Şura Başkanı Vedat 
Ahmed, HÖH yöneti-
cileri, milletvekilleri ve 
ülkemizdeki Müslüman 
ülkelerin büyükelçileri 
katıldı.
Karadayı yaptığı se-

lamlama konuşmasın-
da, “Biz Müslümanlar 
için mübarek Ramazan 
ayı vesilesiyle herkesi 
selamlamaktan mutlu-
luk duyuyorum. Rama-
zan sevincini birlikte 
paylaşabildiğimiz için 
teşekkür ederim” dedi.
Mustafa Karadayı, “Bu 

ayın en karakteristik 
özelliği tevbe, mağfiret, 
merhamet ve dayanış-
madır” diye belirterek, 
bir l ikteliğin, hoşgö -
rünün, kardeşliğin ve 
dostluğun simgesi ol-
duğunu dile getirdi.
“Bu ay bize inancın 

insanları ayıramayaca-
ğını, toplumun birleşti-

ğinde daha güçlü oldu-
ğunu öğretiyor” diyen 
Karadayı, merhametin 
büyük gücünü ortaya 
çıkardığını, bizi daha iyi 
ve daha sorumlu kıldığı-
nı vurguladı.
Genel Başkan, “Zor 

zamanlarda yaşıyoruz 
ve kaderimiz yeni zor-
luklarla karşı karşıya. 
Bu ay inancımızı güç-
lendirsin ve barış için 
dualarımızı daha da 
güçlü kılsın” diye altı-

nı çizdi. HÖH başkanı, 
“Ülkemizdeki farklı din-
lerin anlayış ve karşılık-
lı saygı içinde bir arada 
yaşamasına izin verin” 
dedi.
“Biz HÖH olarak de-

mokrasiyi, özgürlüğü-
müzü, tüm Bulgaristan 
vatandaşlarının hak ve 
özgürlüklerini savun-
mak, vatanımızda, böl-
gede ve dünyada barışı 
korumak için bir nede-
nimiz var. HÖH olarak 

kuruluşundan bu yana 
ülkede barışın ve de-
mokrasinin garantörü 
olduk.”
Karadayı, totaliter re-

jimin yıkılmasının ar-
dından Bulgaristan'da 
HÖH sayesinde de-
mokrasiye barışçıl bir 
geçiş yaşandığını söz-
lerine ekledi ve herkese 
huzurlu ve mutlu günler 
diledi.
           Kırcaali Haber

Ukrayna Dışişler i Bakanı 
Kuleba Bulgaristan'ı ziyaret etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Katli-
am yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden 
bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, iki 
günlük ziyaret kapsamında geldiği Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'da, Bulgar mevkidaşı Teodora 
Gençovska ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplan-
tısında konuşan Kuleba, Ukrayna’nın AB ve NATO 
üyeliğine destek verdiği ve Ukraynalı göçmenlere 
sahip çıktığı için Bulgaristan'a teşekkür etti.

"Biz, Karadeniz bölgesindeki tüm ülkelerin 
güvenliği için mücadele veriyoruz"

Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın 
55’inci güne girdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz, sadece Ukrayna için değil, Bulgaristan ve 
Karadeniz bölgesindeki tüm ülkelerin güvenliği 
için mücadele veriyoruz. Rusya’nın saldırganlığı 
ile yüz yüze gelmemeniz için savaşıyoruz. Katliam 
yapan, yıkım getiren, işkence ve tecavüz eden 
bugünkü Rusya, anlayışı hak etmiyor. Bunu anla-
manızı istiyorum."

Çocukluğunda Bulgaristan’da ailesi ile yaptığı 
bir tatilini hasretle andığını anlatan Kuleba, "Uma-
rım, yakın bir zamanda Ukraynalılar artık göçmen 
olarak değil, yine turist olarak Bulgaristan’ı ziyaret 
ederler.” ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan 91 bin Ukraynalı göçmeni ağır-
lıyor"

Gençovska ise tüm AB ve NATO ülkelerinin 
Ukrayna’ya destek vermesinin önemine değindi.

Bulgaristan'ın küçük bir devlet olmasına rağmen 
büyük yardım yaptığını aktaran Gençovska, "Ülke-
miz kendi imkanları çerçevesinde 91 bin Ukraynalı 
göçmeni ağırlamış bulunuyor. Bulgar Kızılhaç Ör-
gütü (BÇK) Ukrayna’ya 1,5 milyon euro, Dışişleri 
Bakanlığımız ise 185 bin euro yardım gönderdi." 
dedi.

Gençovska, Ukrayna’ya destek vermeye devam 
edeceklerini ve ikili iş birliğinin yakın bir zaman-
da barış ortamında devam edeceğine umduğunu 
söyledi. AA



  Kırcaali Haber 327 Nisan 2022 HABERLER

İlhan Küçük: Ukrayna'daki 
savaş AB ülkelerini birleştirdi

Avrupa Parlamentosu-
nun (AP) genel kurulu 
öncelikli konuları arasın-
da Ukrayna'dan gelen 
mülteci çocukların korun-
ması, AB'nin güvenliği ve 
savunması ve enerji alt-
yapısının finansmanı yer 
alıyor.
İlhan Küçük'e göre Av-

rupa Parlamentosu sa-
dece yaptırım politikası 
açısından değil, genel 
olarak AB hareketine yön 
vermesi gereken ses ola-
rak da çok önemli bir rol 
oynuyor.
AP Milletvekili Küçük, 

“Yaptırımlar son zaman-
lardaki en büyük haber-
lerden biri. Devam ede-
cekler, yoğunlaşacaklar, 
çünkü AB'nin Ukrayna'ya 
sağladığı mali yardım dı-
şında en doğrudan des-
teği sağlamasının tek 
yolu gerçekten yaptırım 
uygulamaktır” dedi.
Bunların hem Rusya 

hem de Avrupa Birliği 

için sonuçları olacağını 
ve Rus gazına daha ba-
ğımlı olan ekonomilerin 
bunları daha fazla his-
sedeceğini de sözlerine 
ekledi.
 “İlk kez jeopolitik, iklim 

değişikliği ile el ele gidi-
yor” diyen Küçük, Avru-

pa ekonomisi için (esas 
olarak enerji) alternatif 
kaynaklar arayışı ile bir-
likte değişikliklerin bü-
yük bir zorluk olduğunu 
kanıtladığını da sözlerine 
ekledi.
İlhan Küçük, “Bu kriz 

ve Covid-19 krizinin yanı 

sıra Rusya'nın Ukrayna'yı 
işgali de eksiklikleri gös-
terdi ama aynı zaman-
da Avrupa projesine de 
birçok fırsat verdi” diye 
konuştu.
Küçük konuşmasında, 

Rusya'ya yönelik yaptı-
rımlarla ilgili olarak sa-

bırlı olmamız gerektiğini 
çünkü kendi kendilerine 
çalışmayacaklarını ve di-
ğer önemli olanın da, üye 
ülkeler tarafından eksik-
siz olarak uygulanması 
olduğunu söyledi.
AP Milletvekiline göre, 

AB bakanları tarafından 
geçen hafta kabul edilen 
ve Avrupa Konseyi tara-
fından onaylanan Stra-
tejik Pusula, AB'nin "va-
tandaşlarını, değerlerini 
ve çıkarlarını korumak 
ve uluslararası barış ve 
güvenliğe katkıda bulun-
mak" için eylem planının 
ana hatlarını çiziyor.
İlhan Küçük, “Öte yan-

dan, ABD ile ilişkiler çok 
önemli. Hillary Clinton 
döneminden bu yana 
ABD'nin dış politikasında 
şimdiye kadar Çin birinci, 
ikinci ve üçüncü, Rusya 
ise dördüncü ve beşinci 

sırada yer aldı” diye be-
lirtti.
Küçük’e göre, mevcut 

jeopolitik süreçler Batı 
Balkanları da etkiliyor. 
Çünkü onlar da krizin 
ağırlığını hissediyorlar 
ve haklı olarak daha hız-
lı entegrasyon sorununu 
gündeme getiriyorlar.
Milletvekili, “Batı Bal-

kan ülkeleri de dahil 
olmak üzere AB ve 
Bulgaristan'ın güvenlik, 
özgürlük ve refah sağ-
layan bu medeniyet ala-
nının bir parçası olması 
stratejik bir çıkar” açıkla-
masında bulundu.
İlhan Küçük, Kuzey Ma-

kedonya Cumhuriyeti'nin 
Kopenhag kriterlerinin 
beklentilerini büyük öl-
çüde karşıladığını ve 
reformlara devam etmek 
istediğini söyledi.
             Kırcaali Haber

Türk şoförünü tokatlayan polise soruşturma başlatıldı
Bulgaristan'da Türk TIR 

şoförü Muhsin Kazan’ı 
(52) hatalı sollama yaptı-
ğı gerekçesiyle durdurup 
rüşvet isteyen, vermeyin-
ce de tokatlayan polis ile 
yanındaki ekip arkadaşı 
hakkında soruşturma ya-
pılması için Bulgaristan 
Sofya Bölge Savcılığı, 
İçişleri Bakanlığı'na yazı 
gönderdi. Talimat üzerine 
2 polisi açığa alan Sof-
ya Emniyet Müdürlüğü, 
telefonla ulaştığı Kazan'ı 
da ifadesine başvurmak 
üzere davet etti.

Türkiye'de uluslarara-
sı nakliyat f irmasında 
TIR şoförü olarak ça-
lışan Muhsin Kazan, 
Almanya'ya götürdüğü 
tekst i l  ürünler ini bo -
şaltıp, ülkeye dönmek 
için yola çıktı. Kazan, 
Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya yakınlarında oto-
yolda ilerlerken polisler 
tarafından hatalı sollama 
yaptığı gerekçesiyle dur-
duruldu. Muhsin Kazan, 
aracından inip, polis oto-
sunun yanına gitti. Para 
cezasını keseceğini söy-
leyen Bulgar polisi, rüş-
vet istedi. Polis, rüşvet 
vermek istemediğini söy-
leyen Kazan’a tokat attı. O 
anlar, Kazan’ın kullandığı 
TIR’ın güvenlik kamerası-
na yansıdı.

D e m i r ö r e n  H a b e r 
Ajansı'nın (DHA) ko -
nuya ilişkin haberi ve 

Muhsin Kazan'ın başvur-
duğu Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçiliği'nin girişim-
lerinin ardından Bulgaris-
tan Sofya Bölge Savcılığı, 

basında yer alan haber, 
görüntüler ve polisin rüş-
vet isteyip, bedensel za-
rar verdiği gerekçesiyle 
polis memuru hakkında 
soruşturma başlattı. Sav-
cılık, İçişleri Bakanlığı İç 
Güvenlik Müdürlüğü'ne, 
genel nitelikteki suçların 
olası bileşimi hakkında 
veri oluşturmak için bir in-
celeme yapması için yazı 
gönderdi. Bunun üzerine 
Sofya Emniyet Müdürlü-
ğü, tokat atan ve yanında 
bulunan polis memurunu 
görevden uzaklaştırıp 
açığa aldı ve hakların-
da soruşturma başlattı. 
Savcılığın ayrıca, konuy-
la ilgili Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçiliği'nden bilgi 
isteyeceği kaydedildi.

'Sofya emniyetine da-

vet edildim'
Kamera görüntü le -

riyle Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçiliği'ne başvurup 
şikayetçi olan Muhsin Ka-

zan, polisler hakkında so-
ruşturma başlatın Sofya 
Emniyet Müdürlüğü'nden 
telefonla aranarak, ifade-
sine başvurulmak üzere 
davet edildi. Sofya Emni-
yet Müdürlüğü'nde Türkçe 
bilen bir görevlinin kendi-
sini telefonla aradığını 
söyleyen Kazan, "Bana 
tokat atan polis ile yanın-
daki polis hakkında soruş-
turma açtıklarını ve açığa 
aldıklarını söylediler. İfa-
deme başvurmak üzere 
beni Sofya'ya davet ettiler. 
Ben İstanbul'da bulundu-
ğumu ve hafta içinde yeni 
yükle Almanya'ya yola 
çıkacağımı ve Sofya'ya 
uğrayıp ifademi verece-
ğimi söyledim kendileri-
ne. Ayrıca olaydan dolayı 
psikolojimin bozulduğunu 

ve Bulgaristan'dan geç-
meye korktuğumu kendi-
lerine ilettim. Aynı olayın 
başıma yeniden gelebi-
leceğimi anlatıp, tedirgin 
olduğumu anlattım. Bana, 
'Hiç merak etmeyin, Sof-
ya sınırlarına girince bizi 
telefonla arayın. Size bir 
ekip göndereceğiz ve 
sizi karşılayıp, güvenli bir 
şekilde emniyete getirile-
ceksin' dediler. Hiç endişe 
duymamamı istediler. İfa-
demi alıp, bırakacaklarını 
söylediler. Ben de hafta 
içinde Almanya'ya gider-
ken, Sofya'ya uğrayıp, 
ifademi vereceğimi ken-
dilerine ilettim" dedi.

'Tazminat davasi aça-
cağim'

28 yıldır TIR şoförlüğü 
yaptığını ilk kez başına 
böyle bir olay geldiğini 
ifade eden Kazan, büyük 
üzüntü yaşadığını söy-
ledi. İki çocuğu bulunan 
Kazan, arkadaşları ile bir-
likte Bulgaristan'da yaşa-
dıkları sorunları içeren bir 
rapor hazırlayacaklarını 
ve Sofya Büyükelçiliği'ne 
sunacaklarını belirterek, 
"Ayrıca elçiliğimiz aracı-
ğıyla konuyla ilgili avukat 
tutacağım. Hukuk mü-
cadelesini devam ettire-
ceğim, polisler hakkında 
şikayetçi olacağım. Ayrıca 
polislerle ilgili maddi ve 
manevi tazminat davası 
açacağım" diye konuştu.

ABD'den Bulgaristan'a 1,6 milyar 
dolarlık F-16 satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'a 1,6 milyar 

dolar değerinde toplam 8 adet F-16 Blok 70 seri-
sinin ve diğer ekipmanlarının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansından 
yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'a yaklaşık 
değeri 1,6 milyar dolar olan 8 adet F-16 C/D Blok 
70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay ve-
rildiği kaydedildi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderil-

diği belirtilen açıklamada, satış paketinde 4 adet 
F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 savaş 
uçağı ile söz konusu uçaklarda kullanılmak üzere 
yedek motor ve diğer destek ekipmanlarının yer 
aldığı belirtildi.

"Bölgedeki güç dengesi değişmeyecek"
Açıklamada, satışın Bulgaristan'ın güvenliğine 

önemli katkı sağlayacağı, ancak bölgedeki güç 
dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sade-
ce ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru 
olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın 
kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim sa-
tışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış pake-
tinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir 
teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı 
takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor. AA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırcaali'de İftar Verdi
1. sayfadan devam

Başkanı Petır Garena, 
eski Başmüftü Fikri Sali, 
ildeki 7 ilçenin belediye 
başkanları, belediye mec-
lis başkanları, HÖH Kırca-
ali İl Teşkilatı’na bağlı ilçe 
teşkilatlarının başkanları 
yer aldı.

Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Müslümanlar 
adına Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş'a Kırcaali halkıyla 
iftar sofrasını paylaştığı 
için teşekkür etti. Müftü, 
“Amacımız bu iftar yeme-
ğini Yeni Camiinin avlu-
sunda düzenlemekti, ama 
yağmurlu hava nedeniyle 
burada düzenlemeye ka-
rar verdik. Alinur Aktaş, 
Kırcaali ilinde gerçekleşti-
rilen birçok önemli projeyi 
destekledi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi'nin katkı-
larıyla Kırcaali'deki Yeni 
Camiinin kaba inşaatı 
yapıldı, Cebel'deki (Şeyh-
cuma) tarihi cami restore 
edildi ve Momçilgrad'da 
(Mestanlı) da yeni bir 
cami yapılıyor. Şahsım ve 
burada hazır bulunanlar 
adına Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi'ne verdiği 
destekten dolayı teşek-
kür ederim. Camiler te-
selli bulduğumuz, Allah’a 
teslim olduğumuz ve hu-
zur bulduğumuz yerlerdir” 
diye kaydetti.

Kırcaali Bölge Hristiyan 

Cemaati Başkanı Petır 
Garena, if tara katılan 
Müslümanların Ramazan 
ayını tebrik etti. Konuşma-
sına Mevlana Celaleddin 
Rumi'nin “Gel Gel, Ne 
Olursan Ol Yine Gel” di-
zeleriyle başlayan Peder 
Garena, “Bu ortak sofraya 
hepiniz hoş geldiniz. Tanrı 
birdir” dedi.

HÖH Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş'a, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Filibe Başkonsolosu Kor-
han Küngerü'ye ve Edir-
ne Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erhan 

Tabakoğlu’na hem iftar 
hem de Senfonik İlahiler 
konseriyle hep birlikte Ra-
mazan ayında dolu dolu 
bir gün geçirdikleri için te-
şekkür etti. Dr. Müh. Azis, 
“Kırcaali'de insanlar dini 
inançları ne olursa olsun 
bayramlarını hep birlikte 
kutluyor. Bölgemizdeki 
dini liderler- Bölge Müf-
tüsü ve Bölge Hristiyan 
Cemaati Başkanı ile yine 
aynı masadayız. Şehrimi-
zin hoşgörünün başkenti 
olarak anılması tesadüf 
değildir. Kırcaali, bay-
ram sevincini paylaşan 
ve zorlukları birlikte aşan 
farklı etnik topluluklardan 
insanlar arasındaki iyi 

komşuluğu simgeler. Hep 
birlikte, birlik ve beraberlik 
içinde olacağımız bu tür 
vesilelerin devamını dile-
rim” diye kaydetti. İftara 
katılan Müslümanların 
ve ailelerinin Ramazan 
Bayramı'nı kutlayan Bele-
diye Başkanı, onlara sağ-
lık, esenlik ve refah diledi.

Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Ak-
taş, yaptığı selamlama 
konuşmasında, “Bursa, 
Türkiye'nin göçmenler 
şehridir. Bursa, Kırca-
ali, Ardino (Eğridere), 
Cebel, Momçilgrad, Üs-
küp, Prizren anlamına 
gelir. Her zaman birlik 
ve beraberlik içinde ol-

malıyız, çünkü bu bizim 
inancımız ve medeniye-
timizin geleneğidir. Biz-
ler Bulgaristan'da, Bos-
na Hersek'te, Türkiye'de 
yaşıyor olabiliriz, ama 
gönlümüz, niyetimiz, sa-
mimiyetimiz birdir” diye 
ifade etti ve Müslümanla-
rın Ramazan Bayramı’nı 
şimdiden kutladı.

Fi l ibe Başkonsolosu 
Korhan Küngerü, ola-
ğanüstü salgın durumu 

nedeniyle uygulanan ön-
lemlerin kaldırılmasının 
ardından dolu dolu bir 
Ramazan ayı yaşadığımı-
zı kaydetti. Küngerü, “Her 
gece farklı şehir ve köy-
lerdeyiz ve Ramazan'ın 
sevincini ve mutluluğunu 
Bulgaristan'dan kardeşle-
rimizle paylaşmak için bir 
aradayız” dedi.

İftar yemeği, eski Baş-
müftü Fikri Sali’nin sofra 
duasıyla sona erdi.

Kırcaali’de Senfonik İlahiler 
konseri büyük ilgi gördü
1. sayfadan devam

Öztürk’ün yönetmen-
l iğinde gerçekleşen 
konserde Gökçe Bahar 
Bahçe, Yıldıray Öztürk 
ve Halil Erseven solist 
olarak sahne aldı.
Konserde, Türkiye 

Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosu Korhan Kün-
gerü, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, Edirne Trakya 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu, Adalet ve Kalkın-
ma Partisi Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Bursa 
Milletvekili Atilla Ödünç 
ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa İl Baş-

kanı Mustafa Yavuz 
katılımlarıyla kültürel 
etkinliği onurlandırdılar. 
Etkinlikte ayrıca HÖH 
milletvekilleri Bayram 
Bayram ve Müh. Pavlin 
Krıstev, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Resmi Murat, 

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, Kır-
caali Bölge Hristiyan 
Cemaati Başkanı Petır 
Garena, ildeki yedi il-
çenin belediye başkan-
ları, belediye meclis 
başkanları, HÖH ilçe 

teşkilatlarının başkan-
ları, HÖH Gençlik Kol-
ları örgütü temsilcileri, 
HÖH Kadın Kolları teş-
kilatının temsilcileri ve 
köy muhtarları da hazır 
bulundu. 
           Güner ŞÜKRÜ

Cebel ve Yıldırım belediyelerinden 
ortak AB projesi

Cebel (Şeyhcuma) ve Bursa Yıldırım belediyeleri-
nin kardeş şehir ilişkileri sürdürmeleri sonucunda iki 
belediye Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 
bir program kapsamında ortak proje başvurusu yaptı.

Yıldırım Belediyesi, Cebel Belediyesi ve Bursa Tek-
nik Üniversitesi ile ortaklaşa olarak Türkiye ile Avrupa 
Birliği (AB) Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek 
İçin Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kap-
samında "İklim Direnci İçin El Ele" isimli proje teklifini 
sundu.

Programın temel amacı, Türk ve AB’deki yerel yö-

netimler arasındaki diyaloğu güçlendirmek. İklim ve 
çevreye yönelik çeşitli ölçeklerde program ve projeler 
geliştirme kapasitelerini güçlendirmektir.

Kardeş belediyeler arasındaki yeni ortaklık vizyonu, 
Başkan Necmi Ali'nin geçen yılın başında Yıldırım Be-
lediyesini ziyareti sırasında belediye başkanları tarafın-
dan belirlenmişti. Göçmenlerin başkenti olarak bilinen 
Bursa Büyükşehir’e bağlı ilçenin belediye başkanı Ok-
tay Yılmaz ise 15 Nisan’da Cebel'in konuğu oldu. Ortak 
AB projesi, ikisi arasındaki görüşmenin konularından 
biriydi. Oktay Yılmaz ile birlikte Bursa Milletvekili Os-
man Mestan da Cebel'in konuğuydu.

Yıldırım Belediyesi, Cebel Merkez Camiinde iftar ver-
di. Yaklaşık 400 kişi iftar sofrasına otururken çeşitli 
yerleşim birimlerinde ikamet eden 100 kişiye daha iftar 
yemeği dağıtıldı.

Cebel, ikinci bir yenidoğan ambulansı 
alınmasına katkı sağladı

Cebel (Şeyhcuma) Belediyesinden yapılan açıklama-
ya göre, kasaba onlarca gönüllünün ve iyi kalpli öğren-
cilerin desteği sayesinde bir kez daha duyarlılık göste-

rerek “Gelecek 
İçin Kapaklar” 
başlığı altında 
yürütülen yar-
dım kampan-
yasına destek 
verdi. Yardım 
kampanyası, 
16 ve 17 Nisan 
2022 tarihlerin-
de Bulgaristan 

genelinde 28 şehirde eş zamanlı olarak düzenlendi.
Açıklamada, “Birlikte daha fazlasını yapabileceğimizi 

bir kez daha gösterdik. İkinci bir yenidoğan ambulansı 
satın alınması için gelir elde edilmesini desteklemek 
için plastik kapak topladık, şimdi üçüncüsünü satın al-
mak için kapak toplamaya başlıyoruz. Bulgaristan'ın 
çocukları daha fazlasını hak ediyor” denildi.
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İlhan Küçük: 30 yıldan fazla bir süredir HÖH, 
Bulgaristan siyasetinde dengeleyici faktör

14.04.2022 tar ih in -
de Sofya’da Dr. Nadiye 
Karagözova’nın “Nisan 
1997 Seçimlerinde Ulu-
sal Kurtuluş Birliği (ONS) 
İttifakının Koalisyon Orta-
ğı Olarak Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’nin (HÖH) 
Siyasi Kampanyası” isimli 
kitabının tanıtımı yapıldı. 
Kitap tanıtım etkinliği, 
kitabın önsözünün yaza-
rı Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili ve Avru-
pa İçin Liberaller ve De-
mokratlar İttifakı (ALDE 
Partisi) Eş Başkanı İlhan 
Küçük tarafından organi-
ze edildi.

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Küçük, “Bu 
kitabın gençlere ulaşaca-
ğı fikri beni kışkırttı, çün-
kü bu şekilde HÖH’ün 
rolünü daha iyi anlaya-
caklar. Böyle bir analiz, 
Hareket'in ilk 7 yıllık ta-
rihini hatırlattığı için par-
ti üyeleri ve destekçileri 
için özellikle önemlidir. 
1990'dan 1997'ye kadar 
olan dönem, ilk demok-
ratik kurumların kuruldu-
ğu bir dönem, o sıralarda 
komünizm baskıları hala 

insanların zihninde yankı-
lanıyor. HÖH’ün rolü, de-
mokrasiye geçişin siyasi 
sistemi için son derece 
önemli. Çünkü azınlıkların 
önemli bir bölümünü ülke-
nin siyasi hayatına enteg-
re etmeyi başarmaktadır. 
Bulgaristan'da geçmişle 
geleceği daha iyi birbiri-
ne bağlayan, inişli çıkışlı 
bir yolda gelişim yönünü 

kaybetmeyen başka bir 
parti yok. Bu nedenle, 30 
yıldan fazla bir süredir 
HÖH, Bulgaristan siyase-
tinde dengeleyici faktör 
olmuştur” diye kaydetti.

Bulgaristan'daki mevcut 
siyasi durum hakkında 
yorumda bulunan AP mil-
letvekili, mevcut siyasi du-
rumun değişimin popülist 
amaçlar için kullanılmayıp 

yönetilmesi ve kurumsal-
laştırılması gerektiğini 
kanıtladığını belirtti. Kü-
çük, HÖH'ün uzun tarihi 
boyunca hiçbir zaman 
popülizmin kurbanı olma-
dığını vurguladı.

Panelde yer alan konuş-
macılar gazeteci Valeria 
Veleva, sosyal antro -
polog Doç. Dr. Haralan 
Aleksandrov ve politolog 

Dimitır Ganev’di. Onların 
ifadesine göre, HÖH’ün 
Bulgaristan'ın siyasal ya-
şamındaki ve Avrupa-At-
lantik yolundaki rolü tartı-
şılmaz.

HÖH Genel Başkanı 

Mustafa Karadayı, millet-
vekilleri, parti kurucuları, 
üyeleri ve destekçilerinin 
yanı sıra HÖH Gençlik 
Kolları temsilcileri de ki-
tap tanıtım etkinliğinin 
özel konukları oldu.

Özel yetkili mahkeme 
ve savcılıklar kapatıldı

Meclis, Yargı Kanunu’nda yapılan değişiklikleri ikinci 
okumada kabul etti. Bununla Özel Yetkili Ceza Mah-
kemesi, Özel Yetkili İstinaf Mahkemesi, Özel Yetkili 
Savcılığı ve Özel Yetkili İstinaf Savcılığı nihai olarak 
kapatıldı. Değişikliklerle ayrıca Yüksek Yargı Konseyi 
üyeleri ve Adalet Bakanlığı müfettişleri için personel 
teşvikler ve ikramiyeler kaldırdı.

Özel yetkili mahkeme ve savcılıkların kapatılması, ik-
tidar partileri 
arasındak i 
k o a l i s y o n 
anlaşmasın-
da yer alan 
k a b i n e n i n 
önceliklerin-
den biriydi. 
Onların ka-
patılmaları-
na yönelik 

argümanlardan biri, “yalnızca iş dünyasına karşı değil, 
aynı zamanda topluma karşı da bir sopa gibi kullanıl-
masıydı”.

Değişime Devam Ediyoruz (PP) İttifakı Milletvekili 
Nastimir Ananiev, kanun teklifinin birinci tur görüş-
meleri sırasında buna örnek olarak 2020'de yapılan 
protesto eylemlerine katılanların telefonlarına dinle-
me uygulanmasını gösterdi. O zaman özel istihbarat 
araçlarını kullanma izin belgeleri özel yetkili savcılığa 
ve ceza mahkemesine gönderilmişti.

Özel yetkili mahkeme ve savcılıklar, 2012'nin başın-
da faaliyete geçirildi. Onların açılması için girişim ilk 
GERB hükümetine aitti.

Özel yetkili mahkeme ve savcılıkların kapatılmasına 
ilişkin kanun teklifi, mart ayı başlarında Bakanlar Ku-
ruluna sunuldu, Meclis Genel Kurulda ise Demokratik 
Bulgaristan Birliği (DB) İttifakından Adalet Bakanı Na-
dejda Yordanova tarafından savunuldu.

Mahkeme, Boyko Borisov’un 
tutuklanmasını yasa dışı buldu

Sofya Bölge Mahkemesi, eski Başbakan ve GERB 
Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov’un gözaltına 
alınmasına ilişkin karara yapılan itirazı haklı buldu. 
Karara 14 gün içinde itiraz edilebilir. Ayrıca Ulusal 
Polis Genel Müdürlüğü, eski Başbakanın 310 leva 
tutarındaki dava masraflarını karşılamak zorundadır.

Daha önce avukat Stanislava Karakuşeva, mah-
kemenin eski başbakanın gözaltı kararının hukuka 
aykırı olduğunu öne sürerek bozma talebinin gerek-
çelerini ortaya koydu. Avukatın ifadesine göre, bunun 
nedenleri arasında gözaltı kararında Borisov'un gö-
zaltına alınmasının nedeni olarak iddia edilen zaman, 
yer, eylemler gibi belirtilen olgusal temelin olmaması-
dır. Karakuşeva, “Bu, emri iptal etmek için bağımsız 
zemin oluşturan bir kusurdur” dedi.

17 Mart'ta GERB lideri, eski Maliye Bakanı Vla-
dislav Goranov ve Borisov hükümetinin sözcüsü 
Sevdelina Arnaudova 24 saat boyunca gözaltında 
tutuldular ve ertesi gün haklarında suç duyurusunda 
bulunulmaksızın serbest bırakıldılar.

Borisov, Arnaudova ve Goranov, Vasil Bojkov'un 
karıştığı gasp olayına ilişkin başlatılan soruşturma 
kapsamında tutuklandı. Üçlü, savcı ve tahkikat me-
muru huzurunda sorgulandı.

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi
Bursa Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Alinur Ak-
taş ile Cebel (Şeyhcuma) 
Belediye Başkanı Necmi 
Ali arasında gerçekleşen 
görüşmenin odak noktası 
zor zamanlarda iyi ilişki-
lerin nasıl geliştirildiğiydi.
18.04.2022 tar ih in -

de Cebel'i ziyaret eden 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Ak-
taş, kasabanın değişen 
vizyonu hakkında güzel 
sözler ini esirgemedi. 
Konuk, Cebel İlçesi Ge-
lişim Programı’nda yer 
alan projelerin uygulan-

masının ilçedeki olumlu 
değişimi sadece birkaç 
ay içinde fark etmesini 
sağladığını kaydetti.
Alinur Aktaş ve ekibin-

de yer alan beraberindeki 

yetkililer, yapılan toplan-
tıda Cebel'i bir termal, 
kültür ve tarih turizm 
destinasyonu haline ge-
tirme yönündeki büyük 
hedefine yönelik projeleri 

konusunda Necmi Ali'ye 
başarılar diledi.
Alinur Aktaş, “Bursa 

şehri, Türkiye'nin önde 
gelen kültür ve tarih tu-
rizm merkezlerinden biri 
olarak kendini kanıtlamış-
tır. Bu deneyim, azimli 
Cebel Belediyesi ekibi 
için faydalı olacaktır” diye 
kaydetti.
Toplantıda Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Bursa 
Milletvekili Atilla Ödünç 
ve Bursa eski Milletveki-
li Şevket Orhan da hazır 
bulundu.
              Kırcaali Haber

Bursalı zanaatkarlar, Dünya Mestanlılar Buluşması 
kapsamında el sanatları gösterisi sunacak

Türkiye'nin Bursa yö-
resinde geleneksel el 
sanatları gösterimi, bu 
yılki Mestanlı Daima Kal-
bimde Dünya Mestanlılar 
Buluşması programının 
öne çıkan etkinliklerinden 
biri olacak. Türkiye’den 
Geleneksel El Sanatları 
Derneği temsilcileri özel 
olarak açılacak stantlarda 
hünerlerini sergileyecek-
ler. Kardeş şehir ilişkileri 
yürüten Bursa Büyükşehir 
ve Momçilgrad belediye 
başkanları Alinur Aktaş 

ve İlknur Kazim bu konu-
da anlaştı. Dünya Mes-
tanlılar Buluşması progra-
mı kapsamında Bursa'nın 
geleneksel mutfağına 
adanan bir gece düzenle-
necek. Ziyaretçiler, Türk 

us ta  şe f le r i n 
hazırladığı spe-
siyallerin tadına 
bakabilecekler. 
Alinur Aktaş da 
Dünya Mestan-
lılar Buluşması 
programına katıl-
maya resmi ola-
rak davet edildi.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve ekibi 
Momçilgrad'a çalışma 
ziyaretinde bulundu. He-
yette Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bursa Milletvekili 

Atilla Ödünç da yer aldı. 
Yapılan toplantı sırasın-
da İlknur Kazim ve ekibi, 
Belediye Meclis Başkanı 
Ersin Ömer, konukları 
Momçilgrad İlçesi Geli-
şim Programı ve belediye 
yönetiminin görevi süresi 
boyunca uygulanan proje-
ler hakkında bilgilendirdi-
ler. İki kardeş şehrin bele-
diye başkanları, kamusal 
yaşamın farklı alanlarında 
ortak girişimler için farklı 
fikirleri de tartıştılar.

              Kırcaali Haber
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AB, Bulgaristan’ın önerisi üzerine Ukraynalı 
mülteciler için ortak bir fon kuracak

Başbakan Kir i l Pet-
kov, Versay'da gerçek-
leşen Avrupa Bir l iğ i 
(AB) Devlet ve Hükümet 
Başkanları Gayriresmi 
Toplantısı’ndan sonra 
basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, “Avrupa-
lı liderler, Bulgaristan'ın 
Ukrayna'dan gelen mül-
teci dalgasının ekonomik 
maliyetini karşılamak için 
ortak bir fon kurulması 
önerisini onayladılar” diye 
bildirdi.

Başbakan,  “ Bugün 
Bulgaristan’ın önerdiği 
Ukrayna'dan gelen mül-
teciler için ortak bir uyum 
fonu kurulması önerisini 
tartıştık. Böylece AB ülke-
leri, mültecilerin maliyetini 
birlikte karşılayabilir. Her 
ülke tek başına bu sorun-
la mücadele etmek zorun-
da kalmaz” dedi.

Bu teklifin Avrupalı or-
taklar tarafından çok 
iyi karşılandığını belir-

ten Petkov, önümüz-
deki günlerde Avrupa 
Komisyonu’nun bu fonun 
nasıl işleyeceğine dair 
mekanizmalar ve seçe-
nekler önereceğini söy-

ledi.
Başbakan, “Fon kaynak-

ları, AB programlarına ay-
rılan ödeneklerden artan 
tutarlardan oluşacak, yeni 
bir kredi olmayacak. Baş-

langıç olarak AB ülkeleri-
ne sağlanacak yaklaşık 
10 milyardan bahsettik” 
dedi.

Petkov, “Şu anda enflas-
yon oranını artıran ve bü-

yüme oranını azaltan yük-
sek petrol ve gaz fiyatları 
ile AB düzeyinde pek de 
olumlu olmayan bir du-
ruma giriyoruz. Avrupa 
Merkez Bankası, AB'deki 
para arzını azaltarak AB 
ekonomisindeki para do-
laşımını azaltacak. Üye 
devletlerin hükümetleri 
büyüme olması için ülke-
lerinin ekonomilerini ken-
dileri teşvik etmek zorun-
da kalacaklar” diye açıklık 
getirdi.

Kiril Petkov, Versay'dan 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ile de bir araya gelece-
ği Antalya Diplomasi 

Forumu’na katılmak üzere 
Antalya'ya gitti.

Başbakan, “Türk iye 
hariç tüm komşu ülkele-
rin hükümet veya devlet 
başkanlarıyla görüşme 
fırsatım oldu. Bunun Tür-
kiye Cumhurbaşkanı ile 
bir ilk görüşme olmasını, 
yapabileceğimiz ortak 
şeyler üzerinde birlikte 
düşünebilmemiz için doğ-
rudan temasta bulunmak 
istiyorum. Satın almak is-
tediğimiz Azerbaycan’dan 
gelen doğal gaz boru hat-
tı güzergahının bir kısmı 
bildiğiniz gibi Türkiye top-
raklarından geçiyor” diye 
açıklık getirdi.
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Kırcaali Bölge Müftülüğü 
Bayanlara Özel Toplu 
Dua Programı Düzenledi

Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından “Yeni Cami” kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen programda Kur’an-ı 
Kerim, ilahiler, şiirler ve çocukların gösterileri yer aldı.

Üç aylar başladığından bu yana Kırcaali bölgesinde 
bayanlar, sohbet gruplarında toplam 158 hatim ve 400 

bin salatü- selam getirdiler.
Bu hatimleri ve salavatları bağışlama niyeti ile 200 

bayan bir araya geldi ve maneviyat dolu bir program 
gerçekleşti.

Etkinliğe Edirne İl Müftü yardımcısı Zeynep Kaya De-
mirtaş, Edirne İl Vaizesi Emine Ayer ve Kırcaali Bölge 
Müftülüğü bayan hocaları katıldılar.

Etkinlik ile ilgili Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Emine-

fendi Kırcaali Haber gazetesine yaptığı açıklamasında 
şunları belirtti: “İlk defa Bayanlara özel düzenlediğimiz 
bu etkinlik katılımcılar tarafından tam not aldı ve deva-
mının gelmesini özellikle arzu ettiklerini ifade ettiler.

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Kırca-
ali Bölge Müftülüğü Bayan ekibine de ayrıca teşekkür 
ediyoruz.”

Program Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından ikram 
edilen iftar yemeği ile son bulurken, Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi Edirne İl Müftü vekiline ve Vaizesine 
hediye takdim etti. KH

Başbakan Yardımcısı Vasilev: Bazı 
perakendeciler, haksız fiyat artışı yapıyor

Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Asen Va-
silev, BNR'ye verdiği de-
meçte, “Bazı perakende-
cilerin basınla koordineli 
olarak bir iki gün içinde 
haksız fiyat artışı yaptık-
larını görüyoruz. Sonra 
her şey sakinleşiyor” diye 
kaydetti.

Bakan, “Ayçiçek yağı 
ile ilgili de buna benzer 
sahneler yaşandı. Bu tür 
eylemlerin un ve şekerle 
ilgili de hazırlandığı bil-
gisine sahibiz. Bunlar bir 
iki gün içinde kaybolan 
medya histerileridir” diye 
sözlerine ekledi.

Vasilev, “Benzinde fahiş 
fiyatlar nedeniyle Rekabe-
ti Koruma Komisyonu’na 
başvurduk, ayçiçeği yağı 
fiyatları için de başvura-

cağız. Eğer komisyon hızlı 
bir şekilde harekete geç-
mezse, komisyon üyele-
rinin göreve uygun kişiler 
olup olmadığını değerlen-
direceğiz” diye belirtti.

Başbakan Yardımcısı, 
“Hükümet için en önemli 
şey 2023'e kadar gıda ih-

tiyaçlarını sağlamaktır. Şu 
anda ekmek, un ve yem 
ürünlerini sağlamamız 
için gerekenden iki kat 
daha fazla tahıla sahibiz. 
Tüm bu tahılı ihraç etme-
miz konusunda çok fazla 
baskı var. Mümkün olan 
en uzun denetim prose-

dürünü uyguluyoruz. Sır-
bistan ve Macaristan'da 
olduğu gibi doğrudan ih-
racatı yasaklayabilirdik, 
ancak o zaman üreticile-
re verilen zarar çok büyük 
olurdu” diye açıklık getirdi.

Vasilev, “Mülteci kriziyle 
mücadele için 50 ile 100 
milyon leva arasında bir 
bütçe ayrıldı. Bu fonların 
Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu tarafından geri 
ödenmesini bekliyoruz. 
O zamana kadar acil du-
rum faaliyetleri için ayrılan 
ödeneklerden yararlana-
biliriz. Şu anda hükümet 
konaklama ve yemek 
masraflarını karşılıyor, 
ancak bölgeye gelenlere 
para verilmesi planlanma-
dı” dedi.
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İktidara güven iki ayda yüzde 19 oranına düştü
“Alpha Research” ajansı 

tarafından yapılan araş-
tırmaya göre hüküme-
ti onaylayanların oranı 
yüzde 35’ten yüzde 19’a 
düşerken, onaylamayan-
ların oranı yüzde 23’ten 
yüzde 48’e yükseldi. Baş-
bakan Kiril Petkov’a olan 
güven oranı da yüzde 
39’dan yüzde 23’e geri-
ledi. Petkov’u onaylama-
yanların oranı ise yüzde 
48. Ankete katılanların 
yüzde 21,7’si GERB’in 
birinci siyasi güç olduğu 
kanaatinde. İktidar partisi 

“Prodaljavame Promyana-
ta” ya olan destek yüzde 

6 ile azalarak yüzde 18,4 
oldu. BSP’ye destek ise 

yüzde 10,2 olarak kayde-
dildi.

“Vızrajdane” partisine 
radikal seferberlik yüzde 
9,4 oranında destek sağ-
ladı. DPS’nin yüzdesi her 
zaman olduğu gibi 7,6 ola-
rak bildirildi. “Demokratik 
Bulgaristan” oranı yüzde 
6,7’de sabitlendi. “İma 
Takav Narod” partisi des-
teğinin yüzde 2,1’ini kay-
bederek yüzde 4,5 oldu.

“Alpha Research” ajansı 
tarafından finanse edilen 
araştırma 8 – 14 Nisan 
tarihlerinde yapıldı.
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YTB Başkanı Abdullah Eren 
Bulgaristan'da iftar programına katıldı

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkan-
lığı (YTB) Bulgaristan’ın 
güneybatısında, Müs-
lümanların yoğun ola-
rak yaşadığı Ribnovo 
köyünde iftar programı 
düzenledi.
YTB Başkanı Abdullah 

Eren, iftarda yaptığı ko-
nuşmada, "Bizler, nere-
de bir soydaşımız varsa 
nerede bir akrabamız 
varsa, biz oradayız di-
yerek çalışıyoruz. Şunu 
unutmayın, burada rüz-
gar esse biz Türkiye’de 
üşüyoruz. Siz, burada 
üzülseniz, biz Türkiye’de 
üzülüyoruz. Siz burada 
gülseniz, biz Türkiye’de 
mutlu oluyoruz." ifadele-
rini kullandı.
"Ramazan dolayısıyla, 

böyle bereketli bir ayda, 
böyle mübarek bir za-
manda birlikteyiz" diyen 
Eren, Rodop Dağları ile 

kişisel bir duygusal bağı-
nın olmasından söz etti. 
Eren şöyle konuştu:
"Ben de sizin içinizden 

biriyim. Benim babamın 
doğduğu köy de hemen 
bu Rodop Dağları'nın 
arkasında, şu anda 

Yunanistan’da kalan 
Gümülcine’ye bağlı bir 
köy. Sizlerin her birini 
kendi ağabeyim, kendi 

amcam, kendim büyü-
ğüm gibi görüyorum, 
kendi teyzem gibi görü-
yorum. O yüzden bu köy-
de olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğumu ifade 
etmek istiyorum."
- Türkiye’de eğitim 

olanakları
Eren, Türkiye Bursları 

ile tüm dünyaya ve kar-
deş coğrafyalara katkı 
sunulduğunu belir te-
rek, "Bulgaristan’dan da 
Ribnovo’dan da bundan 
sonra inşallah Türkiye 
Bursları’na çok daha 
fazla başvuru bekliyoruz. 
YTB, eğitim ve kültür fa-
aliyetleri ile hem sizlerin 
yanında olmaya hem 
de Türkiye-Bulgaristan 
ilişkilerine katlı sunma-

ya devam edecek." diye 
konuştu.
Bulgaristan Müslüman-

ları Diyaneti Başmüftü-
sü Mustafa Aliş Haci de 
Türkiye'nin var oldukça 
kendilerinin de ayakta 
olacağını vurguladı. Haci 
şunları kaydetti:
"Bu akşam gerçek-

ten biz farklı bir güzel-
lik yaşıyoruz. Ben YTB 
Başkanlığına teşekkür 
etmek istiyorum. Bu ak-
şam burada olmamızın 
sebebi onlar oldu. Ger-
çekten bu köydeki Müs-
lümanlar (1989 yılında 
sona eren) komünizm 
döneminde çok büyük 
mücadele verdiler. Bul-
gar devleti onları asimi-
le etmeye çalışmasına 

rağmen onlar boyun 
eğmedi, ayakta kaldılar. 
Bugün de bu güzellikleri 
görebiliyorsak, elbette 
onların çalışmasının sa-
yesinde mümkün oldu. 
Bunlar Müslüman olarak 
her şeyden önce Allah’a 
güveniyorlardı. Ondan 
sonra Türkiye’ye güve-
niyorlardı. Allah’a şükür, 
Türkiye onları bırakma-
dı."
- "Her zaman sizin ya-

nınızda olacağız"
Türkiye’nin Sofya Bü-

yükelçisi Aylin Sekizkök, 
programa katılanlara 
Türkiye’nin selamları-
nı getirdiğini belirterek, 
"Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kalbi selam-
larını getirdim. Türkiye 

sizleri çok seviyor." dedi.
Sekizkök, sözlerini şöy-

le sürdürdü:
"Sizler, bu güzel köyde, 

yüzyıllar boyunca bu gü-
zel dinimizi, minarelerde 
ezanları okunan bu gü-
zel köyde en güzel şekil-
de yaşattınız. Kimliğinizi 
korudunuz, bütün zor-
luklara rağmen. Biz de 
her zaman sizin yanınız-
da olacağız ve bundan 
sonra da sizin başınızın 
önünde bir kartal gibi uç-
maya devam edeceğiz."
Bulgar istan Müslü -

manlarının yaşadığı en 
kalabalık köylerinden 
biri olan Ribnovo'da, 
YTB’nin düzenlediği if-
tar programına yaklaşık 
2 bin kişi katıldı. AA

Başmüftü Dr. Haci, YTB Başkanı 
Abdullah Eren ile bir araya geldi

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Haci, 
Sofya'daki Başmüftülük 
binasında Türkiye Baş-
bakanlık Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) Başka-
nı Abdullah Eren ile bir 
araya geldi.
YTB   temsilcileri Blago-

evgrad (Yukarıcuma) ili-
ne bağlı Gırmen ilçesinin 
Ribnovo köyünde düzen-
lenen bir iftar yemeğine 
katılmak üzere ülkemize 
geldi. Başmüftülük yö-
netiminin de katılacağı 
iftar organizasyonu yak-
laşık 2 bin kişiyi bir araya 
getirecek. İftar, Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyü-
kelçisi Aylin Sekizkök’ün 
desteğiyle organize edil-
mektedir.

Dr. Mustafa Haci, Ab-
dullah Eren ile yaptığı 
görüşmede bir YTB he-
yetini Başmüftülükte ağır-
lamaktan memnuniyet 
duyduğunu söyledi. Baş-
müftü, iki kurum arasında 

eğitim ve kültür alanında 
her zaman mükemmel bir 
iş birliği olduğunu vurgu-
layarak, geçen yıl kendi-
sine YTB tarafından bir 
resmi törende Onur Ödü-
lü verildiğini hatırlattı.

Misafirperverlik 
için teşekkür eden 
Abdullah Eren, 
YTB'nin soydaş-
ları desteklemeye 
ve gelişimlerinin 
arkasında durma-
ya devam edece-
ğine dair güvence 
verdi. Tüm Müs-
lümanlara Rama-
zan ayının dolu 
dolu ibadetle id-
rak edilmesini te-
menni eden YTB 
Başkanı, yapılan 
ibadet ve duaların 
kabul edilmesini 

Allah’tan niyaz etti. 
Görüşmenin sonunda 

bir saygı ifadesi olarak 
iki taraf arasında hediye 
değişimi yapıldı.
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Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı Halil Letifov ve HÖH 
Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Hamit Hamit, 
Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah 
Eren ile görüştü.

Hamit Hamit, konukları HÖH Genel Merkezi’nde 
“Hoşgeldiniz!” diye karşıladı. Partinin siyasi felse-
fesini tanıtan Hamit, HÖH'ün hem etnik toplulukla-
rın hem de tüm Bulgaristan vatandaşlarının hak ve 

özgürlüklerini savunan bir parti olduğunu söyledi.
HÖH Meclis Grubu Başkan Yardımcısı,  partinin 

tarihini ve 1989'da hapishaneden barışçıl Mayıs 
Olaylarını organize eden ve bu da Bulgaristan'da 
totaliter rejimin düşmesine ve demokrasinin ku-
rulmasına yol açan HÖH'ün Kurucusu ve Onursal  
Başkanı Dr. Ahmed Doğan'ın rolünü hatırlattı.

Halil Letifov, HÖH’ün Türkiye'deki göçmenlerin 
kader ortağı olduğunu ve kişisel ve miras belge-
leri, bürokratik engeller ve daha bir dizi hukuksal 
sorunu çözmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Ayrıca HÖH’ün Bulgaristan ve Avrupa'daki en 
büyük gençlik örgütüne sahip olduğunu belirten 
Letifov, HÖH’teki süreklilik, diyalog ve nesiller ara-
sı ilişkiyi vurguladı. 

Misafirperverlikleri için ev sahiplerine teşekkür 
eden Abdullah Eren, YTB'nin soydaşları destek-
lemeye devam edeceğine ve gelişimlerinin arka-
sında duracağına dair güvence verdi.

Görüşmenin sonunda bir saygı ifadesi olarak iki 
taraf arasında hediye değişimi yapıldı.

HÖH Başkan Yardımcıları Letifov 
ve Hamit, YTB Başkanı Abdullah 

Eren ile bir araya geldiler
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Büyükelçi Sekizkök Vidin Şehrini Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekizkök, Müba-
rek Ramazan ayı münasebetiyle 
Montana Bölge Müftülüğü tara-
fından düzenlenen iftar yemeği 
münasebetiyle Vidin bölgesini 
ziyaret etti.

Büyükelçi Sekizkök ve Büyü-
kelçilik heyeti, Vidin Belediye 
Başkan Yardımcısı Borislava 
Borisova tarafından karşılan-
dı. Borisova, “Bu güzel günde 
davete icabet ederek şehrimizi 
ziyaret etmeniz bizleri onurlan-
dırdı. Belediye başkanımızın 
arzusu, kadim tarihi ve zengin 
kültürel mirasıyla gurur duyulan 
eski başkentimizin manzaraları-
nı sizlere göstermektir. Bu ziya-
retin uzun vadeli bir işbirliği ve 
dostluğun temellerini atacağına 
inanıyorum. "dedi.

Ziyaret programı, Bölgesel Ta-
rih Müzesi'nin yardımıyla rehber 
tarihçi Kalin Videnov eşliğinde 
düzenlenen bir şehir gezisini 
içeriyordu. Heyet ilk önce İstan-
bul Kapısı’nı ziyaret etti, ardın-
dan "Kaleto" bölgesinin bir kıs-
mını görme imkanı buldu. Daha 
sonra Osman Pazvantoğlu ca-
misini, eski Türk postanesini ve 
Sinagogu ziyaret eden Büyü-
kelçi ve heyeti Tuna Parkı'nda 
yürümek, Orta Çağ'dan kalma 
Baba Vida kalesini ziyaret etti-
ler.

Gezi sırasında Vidin'de hem 
geçmişte hem de günümüzde 
farklı dinlere mensup insanların 
uyum içinde bir arada yaşadı-
ğına dikkat çekildi. Bu nedenle 
Ortodoks kiliselerinin, caminin 
ve eski Yahudi tapınağının he-

men yakınında bulunduğu yere 
"Hoşgörü üçgeni" deniliyor.

Büyükelçi Sekizkök, gördük-
leri karşısında ve Vidin'in tarihi 
hakkında edindiği bilgilerden 
çok etkilendi.

Borisova, Büyükelçi Sekizkök 
ile yaptığı görüşmede, stratejik 
konumu, kültürel ve tarihi mira-
sı ve doğal kaynakları nedeniyle 
Vidin şehrinin gelişme potansi-
yeline sahip olduğunu kaydetti. 
Borisova, Sofya – Vidin arasın-
da yapılacak olan yeni otoyolun 
bölgeye daha büyük yatırımcı-
ları çekeceği, ekonominin can-
lanacağı, turizm alanında yeni 
gelişme umutlarının açılacağı 
beklentilerini dile getirdi.

Heyet daha sonra Osman 
Pazvantoğlu Camii'nde Büyü-
kelçi tarafından verilen iftar ye-

meğine katıldı. Misafirleri bölge 
müftüsü Nejati Ali karşıladı. 
İftar yemeğine Büyükelçi Se-
kizkök ve büyükelçilikten gelen 
heyet, Vidin Belediyesi Başkan 
Yardımcıları Tsvetomira İlieva, 
Borislava Borisova ve Svetos-
lav Skorçev, Vidin Mitropoliti 
Daniel, din adamları ve çeşitli 
kurum ve kuruluşların temsilci-
leri katıldı.

Belediye yönetimi adına Boris-
lava Borisova, bölge müftüsüne 

nazik ev sahipliği için teşek-
kür etti. Büyükelçi Sekizkök’e 
Vidin'in sembolü olan "Baba 
Vida" kalesini gösteren bir tab-
lo hediye etti. Hem Türk hem de 
Bulgar halkının dini bayramları-
na ve geleneklerine saygı duy-
duğunu vurguladı. Borisova, 
“Bu saygıyı çocuklarımıza da 
aşılayalım ve her milletin inanç 
ve törelerine karşı hoşgörülü 
olalım” diyerek tüm dünyaya 
sağlık, refah ve barış diledi.

Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın 
eşi Desislava Radeva ile İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emi-
ne Erdoğan, İstanbul'u ziyaret 
eden Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev'in eşi Desis-
lava Radeva ile bir araya geldi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev'in eşi Desislava 
Radeva, Paskalya Bayramı'nda 
Demir Kilise adıyla bilinen Sveti 
Stefan Kilisesi'ndeki ayine katıl-
mak için İstanbul'a geldi. Rade-
va, Emine Erdoğan ile baş başa 
görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Radeva, 2018'de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta-
limatıyla restore edilen ve ardın-
dan açılışı yapılan Demir Kilise 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
ve eşi Emine Erdoğan'a teşek-

kür etti.
Radeva, İstanbul'daki laleleri 

çok merak ettiğini ve özellikle 
Emirgan Korusu'nu ziyaret ede-
ceğini iletti.

Desislava Radeva, Bulgar 
güllerinin ününü bildiğini ifade 

eden Emine Erdoğan'a dondu-
rulmuş Bulgar gülü hediye etti 
ve kendisini Bulgaristan'a davet 
etti.

Radeva'nın, Aziz Kiril ve Meto-
dius Bulgar Okulu'ndaki çocuk-
ları da ziyaret ettiği öğrenildi.

Filibe'de senfonik ilahiler 
konseri düzenlendi

Bulgaristan'da ramazan etkinlikleri kapsamında Trakya Üniver-
sitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Edirne Devlet Türk Müziği Top-
luluğu ile birlikte Yunus Emre'nin şiirlerinden esinlenen senfonik 
ilahiler konseri düzenlendi.

Filibe'nin Hristo Botev Kültür Evi'nde verilen konser ile ilgili 
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, ramazan ayında 
Başkonsolosluk olarak hem iftarlar verdiklerini hem de destekledik-
leri kültürel etkinliklerin kapsamında Türk kültürünü Bulgaristan'a 
tanıttıklarını anlattı.

Bulgaristan'da önemli bir projede yer almaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bal-

kan Senfoni Orkest-
rası Şefi Prof. Dr. 
Ahmet Hamdi Zafer, 
"Ramazan ayında 
burada olmak ve soy-
daşımızla buluşma-
nın bizim için farklı 
bir anlamı ve önemi 
var." dedi.

Orkestra olarak 
Edirne Devlet Türk 
Müziği Topluluğu 
ve Türkiye'nin Filibe 

Başkonsolosluğu himayesinde bir konser vermekten dolayı çok 
heyecanlı olduğunu belirten Zafer, şöyle konuştu:

"İlk konserimiz bu akşam Filibe'de olacak ve ilk defa 
Bulgaristan'da senfonik ilahiler soydaşlarımızla buluşuyor. Bu bü-
yük projede Yunus Emre'nin ilahileri üzerine senfonik düzenleme-
ler yapıldı. Onun olağanüstü şiirlerinin müzikle buluşması ve çok 
sesli anlamda sergilenmesi ilk defa Bulgaristan'da gerçekleşecek."

Bulgar seyircisinin yoğun ilgisinden etkilendiğini aktaran Zafer, 
"Güzel bir müzik ziyafeti olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gökçe Bahar Bahçe, Yıldıray Öztürk ve Halil Evren'in solist ola-
rak sahne aldığı konserde Yunus Emre'nin "Şol cennetin ırmakları", 
"İlim ilim bilmektir", "Dağlar ile taşlar ile", "Ali almış sancağın eline" 
gibi eserlerinin senfonik düzenlemeleri sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde 
Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası 18 Nisan'da ülkenin 
güneydoğusundaki Kırcaali kentinde de bir konser verdi. AA


