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YTB Edirne Koordinasyon Ofisi Açıldı
dıklarını aktardı.
Edirne'de çok sayıda uluslararası öğrencinin de eğitim aldığını belirten Kırbıyık, Balkan
coğrafyasından Edirne'ye olan
ilginin her geçen gün arttığını
vurguladı.

YTB'nin Edirne'de olmasının
kent açısından önemine vurgu
yapan Vali Kırbıyık, "Edirne ile
YTB'nin bir arada olması çok
önemli. Önemli olan bundan
sonrası, güzel başlıyoruz. İnDevamı 3’te

Bulgaristan’da 2 Ekim’de
yapılan erken parlamento
seçiminin ardından ülkenin
240 üyeli 48. parlamentosuna
yüzde 4 barajı aşan 7 siyasi
parti girdi.
Merkez Seçim Komisyonu
(ZİK), seçim protokollerinin
yüzde 100’ünün sayımına

Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisi, oyların yüzde 13,75’şını alarak ülkenin
üçüncü en büyük siyasi gücü
oldu. HÖH’ün sandalya sayısı
36 oldu.
Rusya yanlısı, Avrupa Birliği
ve NATO karşıtı, popülist Yeniden Doğuş partisi oyların

dayalı nihai sonuçları açıkladı. Buna göre, seçime katılım
oranı yüzde 39,7 olarak kaldı.
Oyların yüzde 25,33’ünü
alan eski Başbakanlardan
Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi Yurttaşlar (GERB)
partisi, parlamentonun en büyük gücü olarak birinci sırada
yer aldı. GERB’in sandalya
sayısı 67 oldu.
Eski Başbakan Kiril
Petkov’un eş başkanlığını
yaptığı Değişime Devam (PP)
partisi oyların yüzde 20,20’si
ile ikinci sırayı aldı. Sandalya
sayısı ise 53.
Seçimde büyük başarı kaydeden ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu

yüzde 10,18’zi ile dördüncü
oldu. Parlamentoda 27 milletvekili olacak.
Eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten ve yine
Rusya yanlısı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 9,30’u ile beşinci
sırada yer aldı. Parlamentoda
sandalya sayısı ise 25 oldu.
Kent soylu sağcı güçlerin
desteklediği Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde
7,45 oy oranı ile parlamentonun altıncı gücü oldu. Sandalya sayısı 20. DB’nin parlamento kuruluşu öncesi PP
ile koalisyon içine girip ortak
grup kurması da bekleniyor.
Eski savunma Bakanı Ste-

Еerken genel seçimin ardından
parlamentoya 7 parti girdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)
Edirne Koordinasyon Ofisi
açıldı.
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, düzenlenen törende
yaptığı konuşmada, YTB ile
Edirne'de çok daha kalıcı, uzun
vadeli, hayırlı işlere hep birlik-

te imza atacakları bir dönemi
başlattıklarını belirtti.
Türkiye'nin son 20 yılında
katettiği paradigma değişimi,
bölgede yaşanan gelişmeler
ve sağlanan ilerlemelerin çok
önemli olduğunu ifade eden
Kırbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği

vizyon doğrultusunda, devletin
ilgili tüm kurum ve kuruluşları, YTB, Dışişleri Bakanlığı ve
büyükelçilerin müthiş bir özveri
ortaya koyduğunu belirtti.
Kırbıyık, Türkiye'nin yurt dışında yaptığı atılımları ve katettiği yolun faydalarını yakın
coğrafyada hep birlikte yaşa-

HÖH, Kırcaali bölgesinde yine birinci

Kırcaali Bölge Seçim Komisyonunun yayınladığı seçim sonuç
tutanaklarına göre, 2 Ekim’de
yapılan erken parlamento seçimlerini 9 Nolu Kırcaali Seçim
Bölgesi’nde 48 974 oyla Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/
DPS) partisi kazandı.
6 606 oyla Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)-Demokratik Güçler
Birliği (SDS) İttifakı ikinci, 5 074
oyla Değişime Devam (PP) Partisi üçüncü oldu.
Diğer parti ve ittifakların aldığı
oy sayısı sırasıyla şöyledir:
Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) İttifakı- 2 404
Vızrajdane Partisi-1 558
Demokratik Bulgaristan Birliği
İttifakı-1 182
Bulgaristan’ın Yükselişi Par-

ti-654
Seçim sonuçlarına göre, HÖH
partisi bölgede 4 milletvekili koltuğu elde etti.

Beşinci milletvekili koltuğunu
Eski Başbakan Stefan Yanev’in
Bulgar Yükselişi partisi aldı.
Kırcaali Haber

Devamı 4’te

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

www.koch-imot.eu

GSM:+359(877) 257-777

HABERLER

12 Ekim 2022

Kırcaali Haber 2

Bulgaristan ile Yunanistan arasında Azer
doğal gaz aktarım bağlantısı hizmete girdi
Bulgaristan ile Yunanistan arasında inşa edilen
ve yılda 3 milyar metreküp
Azer doğal gazının aktarımını sağlayacak ara bağlantı hattı, törenle hizmete
girdi.
Temeli 13 yıl önce atılan boru hattı bağlantısının inşaatı, Rusya’nın
Ukrayna’ya savaş açması ve Bulgaristan’a doğal
gaz aktarımını kesmesinden sonra Avrupa
Birliği’nin (AB) sağladığı
250 milyon avroluk finansmanı sayesinde kısa
sürede tamamlandı.
Projenin resmen hizmete girmesiyle başkent
Sofya’da düzenlenen, ev
sahipliğini Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev'in yaptığı törene
AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı
Stevo Pendarovski, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Romanya
Başbakanı Nicolae Çuka
ve Bulgaristan Başbakanı
Gılıb Donev katıldı.
Von der Leyen, somut
inşaatı 10 yılı aşkın süren
projenin, Bulgar ile Yunan
hükümetlerinin çabaları
ve AB’nin sağladığı finansmanı ile nihayet hayata geçirildiğini söyledi.

“Bu proje Bulgaristan ve
Güneydoğu Avrupa için
yeni bir çağın başlangıcı
olarak Avrupa için Rus
gazının bağımlılığından
kurtuluş olacak.” diyen
von der Leyen, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bulgaristan, daha önce
doğal gaz ihtiyaçlarının
yüzde 80’ini Rusya’dan
k a r ş ı lı yo r d u. R u sya ,
Ukrayna’ya savaş açarken Avrupa’ya da bir enerji savaşı açtı. Bu proje sayesinde Bulgaristan tüm
ihtiyacını karşılayacak,
Avrupa’da kış döneminde
yeterli miktarda doğal gaz
olacak.”
Azerbaycan Cumhur-

başkanı Aliyev, projenin, Avrupa’nın teminat
kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısında önemli rol oynadığına işaret
ederek Güney Doğalgaz Kor idor u'nun da
Avrupa’nın başlıca enerji
projelerinden biri olduğunu söyledi.
A zerbaycan’ın Hazar
bölgesindeki gaz kaynaklarının yanı sıra başka
kaynaklar da geliştirdiğine
işaret eden Aliyev, “TANAP ve TAP güzergahlarının kapasitesinin artırımı
sayesinde 2027 yılında
doğal gaz ihracatımızı iki
kat artıracağız.” dedi.
Aliyev, ülkesinin geliştir-

diği yeşil enerji projeleri
sayesinde de yakın bir zamanda Avrupa’nın önemli
elektrik ihracatçılarının
arasında yer alacağını da
sözlerine ekledi.
Yunanistan Başbakanı
Miçotakis de somut ticari
hayatına başlayan projenin yeni bir doğal gaz
aktarım köprüsü olarak
Avrupa’nın ticari haritasını dramatik bir şekilde
değiştirdiğini kaydetti.
Son yıllarda tüm Bulgar
hükümetleri ile verimli
çalıştıklarını belirten Miçotakis, “Azeri gazın bizlere ulaşması Rus gazın
pençesini parçalayacak.”
değerlendirmesini yaptı.

olup Bulgaristan'da tüm
hasta verilerini ulusal düzeyde birleştiren ilk uygulama olduğu kaydedildi.
Mobil uygulama, App
Store ve Google Play'den

ca nitelikli elektronik imza
(KEP) kullanılarak gerçekleştirilir. Bilgi Hizmetleri
Şirketi’nin uzmanları, yakın gelecekte kullanılması
beklenen elektronik hasta dosyasına
diğer güvenli
giriş yöntemlerinin
uygulanması
üzerinde çalışıyorlar.
K E P ' e
ek olarak,
“eЗ д рaве”
içerisindeki
bilgilerin güvenliği, kullanıcının isteği üzerine
etkinleştirilen biyometrik kullanıcı verileriyle
ek koruma ile de garanti
edilmektedir. NZİS, elektronik hasta dosyasında
gerçekleşen her eylemi,
eylemin hasta, tıp uzmanı veya diğer yetkili kişi
tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın
kaydeder ve saklar. Kaydedilmiş eylemleri içeren

bir geçmiş, kullanıcı tarafından mobil uygulamada
ve web versiyonunda özel
bir ekran aracılığıyla görüntülenebilir.
Kullanıcı, uygulamanın
indirildiği mobil cihazı artık kullanmamaya karar
verirse hesabını devre
dışı bırakabilir. Devre dışı
bırakma, cihazdaki tüm
bilgileri siler ve telefonda
dosyaya dair hiçbir iz bırakmaz.
Yıl sonuna kadar uygulamaya, elektronik hastane
yatış belgeleri, hastalık
geçmişi, planlanan hastaneye yatış için bildirimlerin görüntülenmesi, Özürlü Sağlık Kurulu (TELK)
raporları, ilaç alma ve
kullanma bildirimleri, kronik hastalıklar paneli vb.
ek işlevler eklenecektir. Önümüzdeki aylarda
ebeveynlere çocuklarının
veya yaşlı akrabalarının
sağlık dosyalarına erişmesini sağlayan bir işlev
başlatma planları var.

Elektronik kişisel hasta dosyasına erişim
sağlayan mobil uygulama başlatıldı
Devlete ait Bilgi Hizmetleri Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, artık herkesin kişisel hasta
dosyasına ve Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi’ne (NZİS)
girilen tüm mevcut elektronik sağlık belgelerine
akıllı telefon aracılığıyla
erişime sahip oldu.
Bu, Sağlık Bakanlığı ve
Bilgi Hizmetleri Şirketi’nin
"eЗдрaве" isimli mobil
uygulamasını başlatmasıyla mümkün oldu. Mobil
uygulama, kullanıcılara
NZİS’e girilen muayene,
sevk, reçete, aşı, laboratuvar tahlil sonuçları, genel sağlık bilgilerine vb.
bilgilere erişim sağlar.
eЗдрaве mobil uygulaması, kullanıcılara her
an geçtikleri muayeneler,
yazılan reçeteler, verilen
sevk belgeleri ve onlar
hakkında diğer sağlık bilgileri hakkında bilgi sağlar. Yapılan açıklamada,
uygulamanın Avrupa'nın
en yenilikçileri arasında

ücretsiz olarak indirilebilir.
Elektronik sağlık belgelerine erişim, başvurunun
bir bilgisayar tarayıcısı
aracılığıyla my.his.bg
web adresinde bulunan
NZIS'de kişisel hasta dosyası ile bir kerelik eşleştirilmesiyle gerçekleştirilir.
Kişisel ve tıbbi verilerin
güvenliği için yüksek gereklilikler nedeniyle bu
aşamada kişisel hasta
dosyasına erişim yalnız-

Dedeağaç bölgesin de inşa edilmekte olan
terminal sayesinde
Yunanistan’ın bölgesel
enerji dağıtım kapasitesini de artıracağını anlatan Miçotakis, “Avrupa,
Rusya’nın gaz şantajı
karşısında güçlü bir ortak
politikaya sahip olmalı.”
diye konuştu.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise birkaç Bulgar hükümetinin projeye
destek verdiğini anımsatarak “Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa’nın
çok güvenilir bir ortağıdır. Projemiz, bölgemizin
enerji haritasını köklü bir
şekilde değiştirecek.” ifadelerini kullandı.
Radev, Bulgaristan’ın
B a l k a n l a r ’d a b i r i n c i ,
Avrupa’da 3'üncü en büyük elektrik ihracatçısı
olduğunu ve bu alandaki
çalışmalarını sürdürece-

ğini de aktardı.
Romanya Başbakanı
Çuka da Rusya’nın doğal
gaz piyasasında yarattığı
yapay açıkların enerji fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirterek “Ülkelerimiz
ödevini tam hazırlamalı.
Ukrayna, Moldova ve Batı
Balkanlar da bu projelerimize güveniyor.” dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir yıla kadar
Sırbistan ile Bulgaristan
arasındaki ara doğal gaz
aktarım bağlantısının çalışmalarının da tamamlanacağını bildirdi.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski
ise “Pan-Avrupa dayanışma süreci AB karamsarlığını hafifletebilir. Ortak
geleceğimiz AB’deyse
‘Birlik İçinde Daha Güçlüyüz’ şeklindeki sloganımıza destek verelim.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Djikov:
Hububat hasadından iyi bir
verim ve kaliteli ürün elde edildi

Tarım Bakan Yardımcısı Todor Djikov, Zlatni Pyasıtsi tatil beldesinde düzenlenen 30. Yem Sektöründe Kriz Sırasında Zorlukların Üstesinden Gelinmesi
Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Devlet,
gıda güvenliğini ve tüketiciler için uygun fiyat seviyelerini sağlamak için bu yıl tarım sektörünü önemli bir
finansal kaynakla destekledi” diye kaydetti.
Bakan Yardımcısı, “Bulgaristan devleti bu yıl mali
açıdan çok şey yaptı. Destek ödemelerinin hızlı yapılması, tarım sektörünün mevcut zorlukların üstesinden

gelmesini sağladı” dedi. Djikov, sektörü destekleyecek tedbirlerin maksimum düzeyde etki göstermesi
için desteğin nihai sonucunun kapsamlı bir analizinin
yapılması gerektiğini vurguladı.
Karma yem üreticilerinin son yıllarda zorlukların üstesinden başarıyla geldiğine ve iyi üretim uygulamalarına devam ettiğine dikkat çeken Djikov, “Hayvanların
sağlığı ve iyi beslenmesi, yem üreticileri için bir öncelik.
Yaptığınız yatırımlar ve ayrıca gıda üretim süreci boyunca uygulanan sıkı kontrol, kalite ve güvenliği garanti
eder” dedi.
Bu bağlamda Bakan Yardımcısı, bu yılki hububat hasadından iyi bir verim ve kaliteli ürün elde edildiğini,
gerekli miktarda buğday, ayçiçeği ve mısır açısından
ülkenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.
Djikov, toplantı katılımcılarına Tarım Bakanı Yavor
Geçev'in siyasi kabinesinde danışmanlık sınavını kazanan öğrenci Desislava Boneva'yı takdim etti. Bakan
Yardımcısı, tarım politikalarının başarısının temelinde
doğru analizin yattığı ve bu nedenle gençlerin görüşlerinin dikkate alınması uygulamasına devam edilmesi
gerektiği yorumunu yaptı.
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YTB Edirne Koordinasyon Ofisi Açıldı
1. sayfadan devam

şallah güzel gidecek çalışmalar da yapmamız lazım. Burada hep birlikte
kenetlenerek güzel işler
yapacağımız, hayırlı işler
yapacağımız bir dönem
olacağını düşünüyorum.
Burada biz, gerek Edirne Valiliği olarak, gerek
yine üniversitemizin çok
önemli katkıları olacaktır." dedi.
- "Vatandaşlarımızı
yalnız bırakmamaya
gayret ediyoruz"
YTB Başkanı Abdullah
Eren de YTB'nin Edirne
Koordinasyon Ofisi'ni açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
YTB olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlara, soydaş akraba
topluluklara ve uluslararası öğrencilere yönelik
faaliyetler yürüttüklerini
hatırlatan Eren, YTB'nin
ortaya çıkmasının büyük
bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.
Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde dış
politikada bir paradigma değişimi anlamında
atılım yaptığını anlatan
Eren, bu süreçte büyük
bir devlet, küresel bir

aktör olabilmek için belli
alanları boş bırakmamak
gerektiğini öğrendiklerini
kaydetti.
YTB olarak Erdoğan'ın
çizdiği vizyon çerçevesinde "Nerede bir vatandaşımız varsa oradayız"
şiarıyla çalışmaya gayret
ettiklerini anlatan Eren,
"Yurt dışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz.
İnsan odaklı bir yaklaşım
içerisinde onların yanında olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. Bu
kapsamda Edirne bizim

için çok önemli." dedi.
Eren, yurt dışından vatandaşların Türkiye'ye
geldiğinde onlara ilk "hoş
geldiniz" diyen, giderlerken de "hoşça kalın" diyen şehrin Edirne olduğuna değinerek, şunları
kaydetti:
"İnsanlarımızın bu yolculuklarında yanlarında
olmaya gayret ediyoruz.
Biz Balkanlar'a yönelik
yürüttüğümüz faaliyetleri
de yürütürken hep biraz
daha fiziki olarak daha
yakın olalım istedik. Hem
de biliyoruz ki Edirne bir

Balkan şehri olması nedeniyle Balkanlar'dan
çok sayıda Türk ve akraba toplulukları çok sık
gidip geliyor. Üniversitede çok sayıda öğrenci
var. Kültürel olarak da
Balkanlar'ın başkenti diyebileceğimiz bir şehir
Edirne. Böyle bir şehirde
YTB'nin olmasında fayda
var diye düşündük. Balkan coğrafyasıyla Edirne ofisimiz üzerinden
inşallah hep birlikte çok
daha verimli bir şekilde iş
birliği yapmak istiyoruz.

Bir de uluslararası öğ-

Bulgaristan, boru hattıyla doğal
gaz tedariki için ihale açıyor
BNT’de yayınlanan bir
programa konuk olan Geçici Enerji Bakanı Rosen
Hristov, “Bulgaristan yeni
bir doğal gaz tedariki ihalesini açacak. Ancak bu
sefer sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) alımı için değil, boru hattıyla doğal
gaz tedariki için ihale yapılacak” diye açıklamada
bulundu. Bakanın ifadesine göre, fazla gaz miktarına sahip Yunanistan ve
Türkiye'deki firmalardan
teklifler bekleniyor. Ayrıca birkaç gün önce açılan
LNG tedarik ihalelerine
büyük ilgi olduğunu ve
yakında bir sözleşme imzalanmasını beklediğini
açıkladı.
Ü lkem i z i n müz ake re ettiği tüm tedarikleri
yapması halinde fazla miktardaki gazı satmaktan bile bahseden
Hristov, Romanya’nın
Bulgaristan’ın fazla gaz
miktarlarına ilgi gösterdiğini belir tti. Bakan,
ülkemiz için doğal gaz
sıkıntısı olmadığının güvencesini verdi.
Yaklaşık bir ay önce

Hristov, Bulgaristan'ın
doğal gaz tedariki için
Gazprom Şirketi ile müzakerelerini yenilemesinin kaçınılmaz olduğunu
duyurmuştu. Ancak piyasalar sakinleşti ve gaz
fiyatlarındaki artış durdu.
Bakan, tedarik konusunda sorun yaşamayı beklemese de, Rus şirketiyle
müzakerelerden henüz
vazgeçmedi.
Hristov, “Tedariklerin
yeniden başlamasıyla ilgili sorumuza Gazprom
Export'tan hala bir yanıt
alamadık. İlk başta şirket
yetkilileri düşünmelerini

beklememizi istediler ve
o zamandan beri değişen
bir şey yok. Bu nedenle
gerekli olan miktarın
sağlanması için başka
görüşmeler yürütüyoruz.
Ayrıca onunla müzakereler ne kadar zor olursa
olsun, potansiyel bir tedarikçiyi reddetmememiz
gerektiğini düşünüyorum”
diye kaydetti.
Ekim ayı or tasında
Yunanistan'ın 2023 için
LNG gaz terminallerinde
boşaltma slot makineleri
alımı ihalesi açacağını ve
Bulgaristan'ın bu ihaleye
katılacağını da sözleri-

ne ekleyen Bakan,
“Benzer bir ihalenin Türkiye'de de
olması bekleniyor.
Ancak ülkemiz bir
terminalde boşaltma slot makineleri
temin ettikten sonra,
iyi bir fiyata bir tanker tedariki için teklif
istenecektir. Ne pahasına olursa olsun
gaz alımı kimsenin
işine yaramaz” dedi.
B a k a n ,
Bulgaristan'ın sözleşme kapsamında
iyi niyetli bir ortak olmak
için doğal gaz tedariki
için günlük taleplerini
Gazprom’a göndermeye
devam ettiğini de sözlerine ekledi. Ancak Hristov,
ne geçici ne de başka bir
hükümetin tahkim davasına gitmek istemediğini
belirtti.
Hristov, Yunanistan ile
doğal gaz ara bağlantı
boru hattının 16 nolu yapı
ruhsatının alındığını ve 1
Ekim'den itibaren devreye girdiğini şfatde etti.
Kırcaali Haber

renci burslandırıyoruz.
Şu an Türkiye'de 16 bin
uluslararası öğrencimiz
var. Dünyanın her ülkesinden öğrencimiz var.
Edirne'de de çok ciddi
öğrenci hareketliliği olduğunu düşünürsek bu
kardeşlerimize daha
yakından temas etmek
için Edirne'de olmamız
gerektiğine çok daha
fazla kani olduk."
Eren, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla sadece
Türkiye için değil yakın
coğrafyası için de bir istikrar unsuru olduğunu,
bunun da en başında
Balkanlar'ın geldiğini
dile getirdi.
Ko n u ş m a l a r ı n a rdından Y TB Edirne
Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal,
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa
Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay
Taşkın Keleş, AK Parti
Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl
Başkanı Zakir Tercan,
YTB Başkan Yardımcısı
Sait Yusuf, YTB Edirne
Temsilcisi Fatih Ot, İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı
Trakya'dan sivil toplum
kuruluşu temsilcileri,
kurum müdürleri ve
YTB yetkilileri katıldı.

Momçilgrad Belediyesi heyeti,
kardeş şehir Yassıköy’de bir
festivale katıldı

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi'ni temsilen bir
heyet, kardeş şehir Yunanistan'ın Yassıköy (Yasmos) şehrinde düzenlenen 2. Barış ve Demokrasi
Festivali'ne katıldı. Burada iki gün boyunca zengin
içerikli kültürel etkinlikler ve spor müsabakaları
programı sunuldu.
Momçilgrad heyetine Belediye Başkan Yardımcısı Gülüzar İsmail ve İnsani Yardım Faaliyetleri
Daire Başkanı Müzeyda Paşalı başkanlık etti. He-

yette Momçilgrad Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim
Derneği’ne bağlı Nuray Hılmi'nin yönetmenliğindeki Rodop Esintileri Halk Oyunları Topluluğu da
yer aldı. Kızlar, sahne performanslarıyla kardeş
Yunan şehrindeki izleyenleri büyülediler.
Festival programı kapsamında bir araya gelen
Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'den belediye
temsilcileri yerel özyönetimle ilgili güncel konuların yanı sıra kamusal yaşamın çeşitli alanlarında
iş birliği fırsatlarını tartıştı.
Belediye Başkan Yardımcısı Gülüzar İsmail,
programda yaptığı selamlama konuşmasında
şunları söyledi: “Bu tür festivaller, belediyeler arasında ortak projeler ve girişimler için yeni fırsatların kapısını aralamakla kalmıyor, aynı zamanda
farklı kültürlerin birbirini tanımasına da yardımcı
oluyor. Momçilgrad ve Yassıköy arasındaki iyi ilişkilerin gelecekte de başarılı bir şekilde gelişmeye
devam edeceğine inanıyoruz”.
Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Gülüzar İsmail’e bir teşekkür plaketi sundu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bulgaristan’ı Ziyaret Eetti
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev’in daveti üzerine iki
günlük resmi ziyaret için
Bulgaristan’a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Radev tarafından Sofya’daki Aleksandır Nevski Katedrali
önünde resmi törenle karşılandı. Azerbaycan Devlet Başkanı, Bulgaristan'ın
milli marşı eşliğinde 21
pare top atışı yapılarak
selamlandı. Aliyev, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk
koydu.
Daha sonra Radev ile
Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda baş başa
görüşmelerinin ardından
ortak basın toplantısı düzenlediler. Görüşmede
Bulgaristan’daki büyük
endüstriyel gaz kullanıcılarından bazılarının,
faali yet ler i ne benzer
faaliyetlerde bulunan
Azeri şirketlerle iş birliği karşılığında doğrudan
Azerbaycan'dan doğal
gaz almalarının ele alındığı bildirildi.
Ayrıca Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve
Slovakya'nın sistemler
arası gaz operatörlerinden Azerbaycan'ın bu
yılın başlarında Avrupa

Birliği (AB) Komisyonu ile
üzerinde anlaşmaya vardığı ek gaz miktarlarının
transit geçişi için bir teklif
geldiği anlaşıldı.
Radev, “Son yıllardaki
üst ve en üst düzeydeki
aktif diyalogun ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Azerbaycan arzu
edilen, öncelikli ve güvenilir bir ortaktır” diye altını
çizdi.
Cumhurbaşkanı, devre-

ye girecek olan Yunanistan ile gaz bağlantısının
iki ülke arasındaki iş birliğine stratejik bir boyut
kazandırdığını vurguladı.
Radev, “Bu gaz bağlantısı, sadece ülkemiz için
değil, Orta, Batı ve Güney
Avrupa bölgesi için de
önemlidir. Bu, Avrupa'nın
enerji haritasını kesin olarak değiştiriyor. Bir altyapı nesnesinin boyutlarının
çok ötesine geçiyor, çünkü bölgemizdeki ekonomik iş birliği potansiyelinin

gelişimi için bir katalizördür. Bu bağlantı, stratejik
ortaklığımızı pekiştiriyor
ve Sayın Aliyev'in on yıl
önce verdiği taahhüdün
bir sonucu olup kendisine
sözünü tuttuğu için teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Doğal gazın, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya üzerinden Batı Avrupa'ya
transit geçişi önerisi de
Yunanistan ile doğal gaz
ara bağlantı boru hattının resmi açılışı için yarın

tirmediğini söyledikten
sonra bu konuda bireysel olarak da atılabilecek
adımın olduğunu belirtti.
Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, dünyadaki siyasi gelişmeleri
değerlendirdikten sonra
Yunanistan ve Türkiye
arasında yaşanan gerilimde asıl oyuncunun
ABD olduğunu ifade etti.
Yunanistan’dan yeni gelen Dışişleri Bakan Danışmanı Alaattin Büyükkaya, oradaki izlenimlerini ve savaşa engel olmak
için Yunanistan’daki barış yanlısı güçleri harekete geçirmek gerektiğini ve özellikle toplumda
güçlü bir desteği olan sol
güçlere dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler Tahkim Heyeti Başkan Yardımcısı Hasan Türksel,

Yunanistan ve
Türkiye arasında
yaşanan gerilimde Amerikan’ın
a m a c ı n ı n
Türkiye’yi sıkıştırmak ve pazarlığa sürüklemek
olduğunu ve asıl
hedefinin Ege sorununu ileri sürerek Kuzey Irak ile
Kuzey Suriye’deki
Kürt devleti kurulmasını kabul ettirmek olduğunu
söyledi.
Eski Bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu da
Balkanlarda dilimize ve
dinimize sahip çıkmanın
gerekli olduğunu ancak
bunun aşırı milliyetçilik
ve dincilik yapılmadan
yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
Toplantıda ayrıca derneklerin sayısının fazla olmasının bir sorun
oluşturmadığı önemli
olan faaliyetin içeriğinin
olduğu ifade edildikten
sonra asıl önemli olanın
Balkan tehciri konusunda
daha önce kabul edilen
21 Aralık gününün aktif
hale getirilmesi belirtilen
tarihte anma ve Balkanlarda Türk Kültürüne Hizmet edenlere ödül verilmesi gerektiği söylendi.
Kırcaali Haber

Rumeli Kanaat Önderleri Bursa’da buluştu
Rumeli Kanaat Önderlerinin 13. buluşması kuruluşundan bir yıl sonra
Bursa’da gerçekleşti.
Aynı şevk ve heyecanla
devam eden yolculukta
artık düşüncelerin daha
sistematik olarak ete
kemiğe bürünmesi dönemine geçildi. Yakında
sonuçlar kamuoyu tarafından da görülecek.
Bursa’daki toplantı ilklerin yaşandığı geniş katılımlı bir buluşma oldu. Bu
toplantıyla ilk defa İstanbul dışında bir araya gelinmiş oldu. Yine ilk defa
Balkanlara yönelik faaliyet gösteren başka sivil
toplum teşkilatları da toplantıda yer aldı. Bundan
sonra başka illerde de ve
zamanla tüm derneklerin
de davet edilmesiyle bu
buluşmalara devam edilecek.
Toplantı, Sayın Atilla
Baykal ile grup sözcüsü
Sayın Recep Altepe’nin
hoş geldin konuşması
ile başladı. Akabinde
genel sekreter Bayram
Vardar’ın geçen toplantıda yapılan konuşmaları ve alınan kararları
özet olarak aktarmasıyla
toplantının açılış faslı tamamlanmış oldu.
RKÖ Bursa toplantısına
Balkan ve Rumeli Dernekleri Konfederasyonu

Genel Başkanı Sabri
Mutlu, BALGÖÇ Genel
Başkanı Prof. Dr. Emin
Balkan, Zafer Spor Kulübü adına Emir Cemal
Beşkardeş, Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Toprak ile
Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Süleyman Ulusoy katıldı.
Başkanların, derneklerini
ve faaliyetlerini anlattıktan sonra dünya ve ülke
gündemine geçildi.
Eski Bakan Faruk Bal,
vakıflar konusuna değinip, Türkiye’nin AB
mevzuatına uyum sağlamak için her türlü yasal
düzenlemeyi yaptığını
ancak Balkan ülkelerinin
hiçbirinin üzerine düşen
sorumluluğu yerine ge-

Sofya'ya gelecek diğer
liderlerle yapılacak üst
düzey görüşmelerin konusu olacak. Aralarında AK
Başkanı Ursula von der
Leyen, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic, Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo
Pendarovski, Yunanistan
Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Romanya Başbakanı Nicolae Chuca yer
alıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, enerji
güvenliği alanında ek önlemlerin alınacağına dair
güvence verdi ve Yunanistan ile enterkonnektör
bağlantısının devreye
alınmasını tarihi öneme
sahip bir olay olarak nitelendirdi.
Aliyev, “Bugün ek gaz

miktarlarının ve hacimlerin teslimatını tartıştık. İş
ortaklarımız için teslimatları hızlandırmanın önemini takdir edebilirsiniz.
Artık hızlı hareket etmek
her zamankinden daha
önemli bir şey oldu. Yıllar
geçtikçe Azerbaycan gaz
ihracatçısı olarak kendini
kanıtladı, şimdi teslimatlara devam ediyoruz ve bu
konuda kendimizi bir kez
daha kanıtlıyoruz” diye
altını çizdi.
Bulgaristan ile Azerbaycan, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin
tesis edilmesinin 30. yılını
kutluyor. Aliyev, Sofya Milli Kültür Sarayı’nda (NDK)
düzenlenecek Yunanistan
ile gaz ara bağlantı boru
hattının resmi açılış törenine katılacak. KH

Еerken genel seçimin
ardından parlamentoya
7 parti girdi
1. sayfadan devam

fan Yanev’in lideri olduğu Rusya yanlısı Bulgar
Yükselişi (BV) partisi,
yüzde 4,63 oyla parlamentonun en küçük
yedinci grubuna sahip
oldu. BV’nin parlamentoda sandalya sayısı 12
oldu.
Seçimde popülist şov-

Türkiye’de 166 seçim
yerinde oy kullanılırken,
burada 51 905 oy HÖH
partisine verildi.
- Kararname ile ülkenin 48. parlamentosu
ilk oturumuna çağırılacak
Seçimin nihai sonuçlarının açıklanmasının
ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in

men Slavi Trifonov’un
Böyle Bir Halk Var (İTN)
partisi yüzde 3,83 oyla
barajın altında kaldı.
- HÖH partisinin başarısı
ZİK, HÖH partisinin
bu seçimde yurt içinde
Türk ve Müslümanların
yoğun olarak yaşadığı
Şumnu, Kırcaali, Razgrad ve Silistre bölgelerinde en çok oy alan
parti olduğunu açıkladı.
Mustafa Karadayı’nın
genel başkanlığını yaptığı HÖH partisi yurt
dışından gelen top lam oylarının da yüzde
31,80’nini alarak "bu
seçimde sınır ötesinden en çok oy alan parti" oldu.

kararnamesi ile ülkenin
48. parlamentosu ilk
oturumuna çağırılacak.
Anayasaya göre, cumhurbaşkanı, parlamentoda temsili olan güçler
ile müzakerelerde bulunduktan sonra sırasıyla önce en büyük iki
siyasi gücüne, ardında
üçüncü bir güce hükümet kurma görevi verecek.
Ülkede kurulacak yeni
kabinenin en az 121
milletvekilinin desteği ile güvenoyu alması
gerekiyor. Bu durumda
ilgili müzakerelerin başarılı olması durumunda ülkede bir koalisyon
hükümeti kurulacak. AA
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Rudozem’de hatim töreni düzenlendi
Rudozem (Palas) kasabasından ilk defa Kur'an-ı
Kerim'i hatim eden 18
çocuk için hatim merasimi düzenlendi. Rudozem
Merkez Camii önünde yapılan hatim programında
yer alan 14 kız ve 4 erkek
öğrenci, Kur’an-ı Kerim
derslerinde öğrendikleri
bilgileri sergiledi. Hatim
merasimi, Kur'an'ı hatmeden çocukların ebeveynleri, hocaları ve Rudozem
Müslüman Encümenliği
tarafından organize edildi.
Rudozem’de imamlık
yapan Vahdi Delihusev
ve Ahmet Karafeizov’un
hazırladığı dini programda çocuklar ezbere Kur'an
ayetleri söyleyip Bulgarca
mealini açıkladılar, Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed SAV’in talimatlarını ezbere okudular.
Onlar, böylece katılımcılara İslam değerleri ve erdemlerini hatırlattı.
Çocuklar programın sonunda bolluk ve bereket
için dua yaptılar.
Hatim merasimi, Rudozem ilçesinden binlerce
Müslüman ve Hristiyanı, Smolyan (Ahi Çelebi/
Paşmaklı) bölgesinden ve

bireyler olmak için çabalamaya katkı sağladığını
vurguladı.
Rudozem Belediye Başkanı, çocuklara ve anne
babalarına onları doğru yola ileteceği için bu
hayrı devam ettirmelerini
tavsiye etti. Dr. Pehlivanov, gelecekte yapılacak
benzer etkinliklerin de
desteklenmesi gerektiğini
vurguladı.
Başmüftü Yardımcısı
Hasanov, Başmüftü Dr.
Mustafa Haci adına katılımcıları selamlayarak,
hatim merasimine katılımından dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

ülkenin başka yerlerinden
gelen çok sayıda misafiri
bir araya getirdi.
Törende resmi konuklar
olarak Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Ahmet
Hasanov, Ruse (Rusçuk)
ve Plevne bölge müftüleri Yücel Hüsnü ile Murat
Boşnak, Smolyan Bölge
Müftüsü Necmi Dıbov,
Devin Bölge Müftü Yardımcısı İzzet Calev, Rudozem Belediye Başkanı

Dr. Rumen Pehlivanov,
Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov, Rudozem Belediyesi, eğitim kurumları,
Müslüman encümenlikleri
temsilcileri, imamlar, iş insanları ve kanaat önderleri hazır bulundu.
Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, yaptığı
selamlama konuşmasında çocukların dini eğitimi
konusunda çabalar sarf

eden hocaları, onların
İslam değerleri doğrultusunda yetiştirilmesi konusunda sorumlu davranan
ebeveynleri ve Kur’an-ı
Kerim derslerine özen
gösteren çocukları tebrik
etti.
Müftü, Kur’an kurslarına
katılmanın çocuklarda bir
değerler sistemi oluşturmaya, anne babaya saygı duygusunu güçlendirmeye ve topluma faydalı

dın Ömer, Türkiye’den
konuk imamlar ve yerli
imamlar yer aldı.

Sünnet olan çocukları ve anne babalarını
tebrik eden Varna Böl-

ge Müftüsü İsmail
Ahmedov, “Sünnet, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed SAV ’in
yoludur. Hayatımız
b oy u n c a O ’n u n
sünnetine uymamızı Cenab-ı Allah'tan
niyaz ederim” diye
konuştu.
Sünnet ş öleni,
topluca yapılan dua
ve ardından tüm
katılımcılara öğle
yemeği ikramı ile
sona erdi.
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Yardımcı antrenör görevini de üstlenen Ergünal,
Plovdiv’deki şampiyonada
kulübü temsil eden dört
böksör kızın gözetimini

de gerçekleştirdi.
İlk defa bir devlet şampiyonasına katılan Emine
Mehmet, 60 kg kategorisinde birinci
tur musabakayı
geçemedi. Damla
İmam 51 kg kategorisinde ve Eda
Süleyman 75 kg kategorisinde üçüncülüğü elde
ederek birer bronz madalya kazandı.

Geçen yıl Bulgaristan
ikincisi olan Selcan Ramadan, 46 kg kategorisinde Omurtag'dan eski
rakibi Ayşe Sezar’ı ikinci
rauntta nakavt ederek galibiyet elde etti.
Selc an, Bulgar ist an
şampiyonluğu için Sofya Lokomotiv Boks Kulübü boksörü Roberta
Haciyska’ya karşı ringe
çıktı.
Kırcaali Haber

Varna Bölge Müftülüğünden 100
çocuk için toplu sünnet şöleni
Varna Bölge Müftülüğü, yaklaşık 100 çocuk
için Partizani (Pirece)
köyü ve Suvorovo (Kozluca/Kolca) kasabasında toplu sünnet şölenleri düzenledi.
Toplu sünnet şölenleri,
İstanbul Aziz Mahmut
Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.
Sünnet şölenlerinde
hazır bulunan resmi
konuklar arasında Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Nutfi Nutfiev, Sofya
Yüksek İslam Enstitüsü
Rektör Yardımcısı Ay-

Ergünal Sabri, yeni bir altın madalya kazandı
İki kere Avrupa boks
şampiyonu olan Arda
Boks Spor Kulübü boksörü Ergünal Sabri, Plovdiv
(Filibe) kentinde düzenlenen Erkekler ve Genç
Kadınlar Bulgaristan Boks
Şampiyonası’nda 51 kg
kategorisinde birinciliği
elde ederek yeni bir altın
madalya kazandı. Boksör,
5 hakemin oyu ile Levski
Boks Kulübü boksörü Darislav Vasilev'e galip geldi.

Konuşmasında insan hayatında maddi ve manevi
değerler arasındaki gerekli dengeyi vurgulayarak, İslam hakkında bilgilerin kişisel, aile ve toplumsal açıdan faydalarını
hatırlattı.
Pro gramın sonunda
Kur’an’ı hatmeden tüm
çocuklara Başmüftü Dr.
Haci, Smolyan Bölge
Müftüsü ve Rudozem Belediye Başkanı tarafından
hediyeler verildi. Hatim
programı, tüm misafirlere
ilk defa Kur'an-ı hatmeden
çocukların ebeveynleri tarafından ikram edilen öğle
yemeği ile son buldu.

Başbakan Yardımcısı Pekanov:
Bulgaristan, avroya geçtikten
sonra fakirleşmeyecek

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan
Avrupa Fonları Yönetiminden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Atanas Pekanov, “Avroya geçildikten
sonra Bulgaristan'ın daha da fakirleşeceğini düşünmüyorum. Faydaları çok daha fazla olacak ülkemize olan güven artacak, kredi notu yükselecek, işlem maliyetleri düşecek, bankacılık denetimi
güçlendirilecek ve finansal istikrar güçlenecektir.
Riskler bir bilgilendirme kampanyasıyla ele alınabilir” diye kaydetti.
Pekanov, “Geçici kabine, Avro Bölgesi'ne ka-

tılmak için teknik hazırlıklar üzerinde çalışıyor.
Düzenli bir kabine böyle bir karar verdiğinde ülke
hazır olmalıdır” diye belirtti.
Başbakan Yardımcısı, “Bulgaristan, Avrupa entegrasyonuna devam etmelidir. Avrupa mekanizmaları istikrarın garantörü olabilir. Avrupa entegrasyonu, geçici kabine için bir önceliktir. Olağan
kabine, Avroya Geçiş Planı’nı kabul etti. Plan, Halk
Meclisi tarafından kabul edilecek bir yasanın kabul
edilmesini içerir. Bizler, tüketicinin korunmasını,
iletişim kampanyası hazırlayacağız” diye sözlerine
ekledi.
1 Ocak 2023'te Hırvatistan avro para birimine
geçecek.
Pekanov’un ifadesine göre, avronun para birimi
olarak kabul edilmesine ilişkin kararın onaylanmasından sonra fiyatlarda yuvarlama etkisi görülmedi. Son aylarda orada enflasyon ortamında diğer
AB ülkelerinden farklı olarak fiyatlarda herhangi
bir artış olmadı.
Başbakan Yardımcısı, “Fiyatların yükselmesiyle
ilgili koruyucu mekanizmalar var – Hırvatistan'da
fiyatlar Avro Bölgesi'ne girmeden önce ve girdikten sonra döviz kuruna göre karşılaştırılıyor, malların ağırlıkları izleniyor” diye vurguladı.
Pekanov, “Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik
Planı kapsamında ilk ödemenin sohbaharda yapılması bekleniyor” dedi.

12 Ekim 2022

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Güneydoğu Planlama Bölgesi’ne AB yatırımlarına yeşil ışık
2021-2027 Dönemi Bölgesel Kalkınma Programı
ve Ulusal Toparlanma
ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında finanse
edilecek olan Güneydoğu Planlama Bölgesinin
Kalkınması İçin Entegre Bölgesel Strateji’nde
belirtilen ana öncelikler
şunlardır: Bölgesel ekonominin hızlandırılması ve büyümesi, beşeri
sermayenin korunması
ve geliştirilmesi, eğitim
seviyesinin iyileştirilmesi,
bölgesel uyum ve kentsel,
kırsal ve kıyı alanlarının
entegre gelişimi. Stratejik
belge, Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Desislava Georgieva ve Burgaz Belediye
Meclis Başkanı Prof. Dr.
Sevdalina Turmanova'nın
katılımıyla Bölgesel Kalkınma Konseyi'nin çevrimiçi toplantısında kabul
edildi.
Toplantıda bölge için

neminde, entegre bölgesel kalkınmayı sağlamak
için açıkça ifade edilen
ortaklık ilişkileri ve iş birliği öngören yatırımların ve
proje tekliflerinin teşvik
edileceğine ve destekleneceğine dair güvence
verdi. Bakan Yardımcısının ifadesine göre, bölgesel ihtiyaçlara vatandaşlar, işletmeler, sivil
toplum kuruluşları ve ilgili
bölgedeki tüm ilgili taraflar
tarafından "aşağıdan yukarıya" yapılan önerilere
göre yatırım özgürlüğü
kilit önem taşıyacaktır.
Georgieva, “ Burgaz,
Sliven (İslimye), Yambol
ve Stara Zagora (Eski
Zağra) illerini kapsayan
önemli olan ve bölgedeki
yaşam kalitesini artıran
projeler ve kilit önem arz
eden yatırımlara ilişkin
somut fikirler tartışıldı.
Bakan Yardımcısı, aktif
katılım olan tartışma top-

lantısını destekleyerek,
entegre bölgesel kalkınma stratejilerinin bölgesel kalkınma için yerel
ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş AB fonlarından
finanse edilmesi üzere

hazırlanan proje tekliflerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında gerekli esnekliği sağlayan bir yaklaşıma göre geliştirildiğine
dikkat çekti. Georgieva,
2021-2027 program dö-

Başmüftü Dr. Haci, Şivarovo köyündeki
restore edilen caminin açılışına katıldı
Burgaz ili Ruen (Ulanlı)
Belediyesine bağlı Şivarovo (Boğazdere) köyündeki
restore edilen cami müminleri ibadete bekliyor.
Başmüftülükten yapılan
açıklamaya göre, yenilenen cami, 25 Eylül günü
ilçedeki Müslümanları
bir araya getiren özel bir
törenle resmen ibadete
açıldı.
2016 yılında başlayan
cami restorasyonu, Başmüftülük ve hayırseverlerin katkılarıyla 2022 yılında tamamlandı.
Tadilat kapsamında yeni
bir minare, gasilhane ve
sohbet yapmak için küçük
bir salon inşa edildi. Aynı
zamanda üç asır önce
inşa edilmiş caminin eski
görünümünü hatırlatmak
üzere ahşap ve kerpiç
duvarlardan biri muhafaza edildi.

Cami açılış töreninde
hazır bulunan resmi konuklar arasında Başmüftü
Dr. Mustafa Haci, Burgaz
Bölge Müftüsü Selahattin

Meclis üyeleri, milletvekili adayları ve diplomatlar
yer aldılar.
Başmüftü Dr. Mustafa
Haci, yaptığı selamlama

Muharrem, Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Türkiye Cumhuriyeti
Burgaz Başkonsolosluğu
Sosyal İşler Müşaviri
Mehmet Ungan, Belediye

konuşmasına herkes için
bir bayrama dönüşen bu
törenle açılışı yapılan
caminin Şivarovo sakinlerine hayırlı olmasını
temenni etti. Başmüftü,

konuşmasında camilerin
gençlerin eğitimindeki ve
değer yaratmadaki rolünden bahsetti.
Dr. Haci, “Caminin maneviyat açısından inşası
henüz tamamlanmadı ve
bunun olması, müminlerin ziyaretlerinin yanı sıra
Kur’an kursları düzenlenmesinden geçiyor” diye
vurguladı.
Burgaz Bölge Müftüsü
Selahattin Muharrem,
şahsı adına cami restorasyonuna katkısı olan
hayırseverlere teşekkür
etti.
Başmüftülük, caminin
restorasyonunda katkısı
bulunan herkese teşekkür
ediyor!
Açıklamada, “Caminin
kalabalık bir cemaate sahip olmasını temenni ediyoruz!” denildi.
Kırcaali Haber

Velingrad ve Pomorie’de Bölge Müftülüğü vekillikleri açılacak
Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası, Velingrad ve Pomorie
şehirlerinde Bölge Müftülüğü vekillikleri açılmasına ve bunlardan sorumlu
olacak müftü vekilleri seçilmesine karar verdi.
Bu sayede ülkemizdeki Müslüman toplumun
önemli bir bölümünü
oluşturan Pazarcık (Tatar Pazarcık) ve Burgaz
bölgelerindeki Müslümanlarla daha iyi ilişkiler
kurulacaktır. Başmüftülüğün verilerine göre, Müs-

lümanların iki bölgedeki
sayıları 143 300 kişiye
ulaşıyor.
Yüksek İslam Şurası
Başkanı Vedat Ahmet,

toplantı sırasında şura
üyeleri ile şuraya bağlı
komisyonların daha aktif
faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşan önemli etkinlikler arasında Hocazade Mehmed Muhyiddin
Efendi Ödülleri Töreni ve
Şumnu Nüvvab İlahiyat
Lisesi’nin kuruluşunun
100. Yıl dönümü münasebetiyle planlanan etkinliklerin düzenlenmesi
yer alıyor.
Yüksek İslam Şurası
üyeleri, ayrıca Başmüftülük kurumunun yapısı,
vakıf mallarının yönetimi
ve cenaze hizmetlerinin
yerine getirilmesi ile ilgili
idari konuları ele aldı.

Güneydoğu Bölgesi’nin
kalkınması için Entegre
Bölgesel Stratejisi, çeşitli
olasılıklar ve gösterge niteliğindeki spesifik projelerle son derece ilginç bir
stratejik belgedir” dedi.
Prof. Dr. Turmanova,
bölge için hazırlanan stratejide bölge için temel önceliklerin belirlendiğini ve
tüm faaliyetlerin bunların
uygulanmasına yönlendirileceğini vurguladı.
Entegre bölgesel stratejiler doğrultusunda hazırlanan proje tekliflerinin onaylanması için son
adım, onların Bakanlar
Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmasıdır.
Kırcaaki Haber

Bakan Stoyanov: Milli güvenlik
pahasına bütçe tasarrufu
yapmak doğru değil
Bakanlar Kur ulu toplantısında Savunma
Bakanlığı'nın öncelikli yatırım maliyetleri programı
kabul edildi. Program, toplam değeri 6,6 milyar leva
olan 13 projeyi kapsıyor. Bu projeler, savunma yeteneklerinin incelenmesi sırasında belirlenen gerekli
188 savunma yeteneğinin sadece bir kısmını kapsıyor. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Dimitır Stoyanov, “Ülkenin
ekonomik ve mali durumunu göz önünde bulundurarak sadece 13 askeri yeteneğe odaklandık. Milli
güvenlik pahasına bütçe tasarrufu yapılmasını doğru
bulmuyorum. Bulgaristan Ordusu 30 yıldan fazla bir
süredir hafife alındı. Teknolojik açıdan müttefikleri-

mizin önemli ölçüde gerisindeyiz. Günümüzdeki jeopolitik ortam, Bulgaristan Ordusu’nu modernize etme
yönünde düşünmemizi gerektiriyor” diye altını çizdi.
Bakan Stoyanov, “Kabine toplantısında 8 adet
daha F-16 BLOCK 70 savaş uçağı alımı için yatırım
harcaması projesi de kabul edildi, üç sözleşmenin
maliyeti 1 296 412 185 dolar” diye bildirdi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri için yeni teçhizat alımının son
derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan, “Havadan karaya, havadan havaya saldırı yönünde askeri
yetenekler de projede yer alıyor. 16 uçaklık tam bir
filomuz olacak. Uçakların 2027'de gelmesi bekleniyor” diye açıklık getirdi.
Stoyanov, “Bugün hükümet, Bulgaristan'ın
Ukrayna'ya insani yardım sağlamasına da karar
verdi. Ülkemiz 35 000 vatandaşa tıbbi bakım sağlayan 350 tıbbi bakım seti gönderiyor. Bağış, Ukrayna
tarafının talebi üzerine gerçekleştirilir” diye açıkladı.
Bakan Stoyanov, Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik hakkında yorum yapması istendiğinde
şunları söyledi: “Donmuş, yeniden alevlenen veya
sıcak olsun olmasın, herhangi bir askeri çatışma,
milli güvenlik için bir risk taşıyor, ancak Bulgaristan'a
doğrudan bir tehdit yoktur. Ülkemiz NATO'nun toplu
savunma sistemindedir".
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Bakan Stoyanov: Ülkemizde 3500 kişiye
istihdam yaratacak Alman yatırımları başlıyor
Otomotiv bileşenleri
üretimi ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında
yatırım projeleri başlatılıyor. Projeler, başarılı
bir uygulamadan sonra
Bulgaristan'da yaklaşık
3500 kişilik istidam sağlayacak. Bu, Ekonomi
ve Sanayi Bakanı Nikola
Stoyanov'un Bavyeralı
şirketlerle yaptığı görüşmelerden sonra netleşti.
Otomobil yapımı alanında faaliyet gösteren
bir şirket, Bulgaristan'da
yatırım projesini birkaç
ay içinde başlatacak. Bu,
Bakan Stoyanov’un şirketin genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşmede
doğrulandı. Bileşenler
üreten şirket, dünyanın
en büyük otomobil üreticilerinden bazılarıyla
iş birliği yapıyor. Bakan
Stoyanov, Bulgaristan'da
otomotiv sektörünün son
on yılda hızla geliştiğini ve
çok sayıda yabancı şirketin buna yatırım yaptığını
vurguladı. Halihazırda bu
sektörde yaklaşık 70 000
kişi istihdam edilmekte
olup, ülkemizde toplam
270 firma bu sektörde
çalışmaktadır. Görüşmeleri devam ettirmek için
şirket yetkililerini ülkemize

davet eden Bakan, “Yatırımınızın tüm planlama ve
gerçekleştirme süreci boyunca devletin tam desteğine güvenebilirsiniz” diye
altını çizdi.
Stoyanov, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük
otobüs taşıyıcılarından
biri olan FlixBus Şirketi
Genel Merkezi’nde misafirdi. Bilişim teknolojileri
(BT) ve dijitalleşmeden
pazarlama ve muhasebeye kadar çeşitli faaliyetler
gerçekleştiren Bavyeralı

şirket, 2021'de Knowledge Hub Sofia’yı (Bilgi Merkezi) açmak için
Bulgaristan'ı seçti. FlixBus Şirketi yöneticileri,
“Bulgaristan'daki yatırımımızdan ve Bulgaristan’daki bilişim uzmanlarının yeteneklerinden son derece
memnunuz. Sizi tercih
etme sebeplerimizin başında ülkenizdeki kalifiye
personel geldi” diye vurguladı. Bilgi Merkezi’nin
250 yüksek nitelikli uzmanı işe alması planlanı-

yor, şu anda yaklaşık 60
atanmış durumdadır. Bakan, “Bulgaristan, sizinki
gibi ekonomimize katma
değer sağlayan ve rekabet gücünü ve insanların
gelirlerini artırmak için
bir motor olan yatırımları
çekmek için hedefe yönelik çabalar gösteriyor”
diye vurguladı. Stoyanov,
Bavyeralı şirketin diğer 6
ülke ile rekabet halinde
ülkemizi seçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, ülkemizdeki mevcut

Bulgargaz Şirketi, sıvılaştırılmış
doğal gaz tedariki için ihaleler açtı
Bulgargaz Şirketi Müdürü Denitsa Zlateva, basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, “Bulgargaz,
sıvılaştırılmış doğal gaz
(LNG) tedariki için ihaleler
açtı. Amaç, en iyi fiyat seviyelerini elde etmek için
mümkün olduğunca çok
şirketin katılımını sağlamaktır” diye açıkladı.
Zlateva, “Bugün ilan edilen ihaleler, Kasım ve Aralık 2022 için LNG temininin yanı sıra 2023 yılının
tamamı için LNG temini
için yıllık ihaledir. Prosedür kapsamında Bakanlar
Kurulu'nun geçen hafta
aldığı kararı uygulamak
üzere 2024 - 2034 yılları
için uzun vadeli LNG alım
ihalesi de ilan ediliyor.
İhaleler birkaç aşamadan
geçecek. Süreç uzun olacak” dedi.
Bulgargaz, Dedeağaç'ta
yapımı devam eden LNG
terminalinde halihazırda
10 yıl süreyle 10 600 000
MWh kapasiteye sahiptir.
Bulgargaz Müdürü,
“Kasım ve aralık ayları
için yeniden gazlaştırma

üniteleri sağlamak için
yoğun müzakereler devam ediyor. Muhtemelen
ekim ayında yapılacak
Yunanistan'daki Revitusa
terminalinde 2023 yılı için
yeniden gazlaştırma üni-

güvence altına almaya
odaklanıyor” diye kaydetti.
Bakan, “Uzun vade li ihalenin sonuçları bir
sonraki düzenli hükümet
tarafından kabul edile-

teleri ve kapasite artırımı
için ihaleye katılım planlanıyor. İlave olarak 2023
yılı için Türkiye'nin LNG
terminallerinde de yeniden gazlaştırma üniteleri
sağlamak için görüşmeler
devam ediyor” diye açıklık
getirdi.
Enerji Bakanı Rosen
Hristov, “Geçici hükümet,
en azından ısıtma sezonunun sonuna kadar ve
ideal varyantta 2023'ün
sonuna kadar gaz arzını

cek. Onlara iyi bir başlangıç yapacağız. Bulgargaz,
hükümet değişikliğine
bağlı değildir” diye açıklık
getirdi.
Hristov, “Boru hattı gazı
ihaleleri de ilan edilmek
üzeredir. Aralarında Türk
şirketlerinin de bulunduğu diğer şirketlerden Bulgaristan ile müzakereye
hazır olduklarına dair işaretler var. En azından ısıtma sezonu için miktarları
artırmak için Azerbaycan

ile müzakereler de sürüyor. Tüm müzakereler
başarıyla sonuçlanırsa,
ihtiyacımız olanın iki katı
kadar gaz sağlayacağız
ve Bulgargaz, bir Avrupa
tedarikçisi veya en azından bölgesel bir tedarikçi
olacak” diye belirtti.
Bakan, Gazprom Şirketi
ile yapılan görüşmeler ve
Rus tedarikçiden gelen
doğal gaz akışının yeniden başlaması ile ilgili
olarak, "Kimseye kapıyı
kapatmıyoruz. Gerçek
doğal gaz kaynak çeşitlendirme ve bağımsızlık,
ihtiyaç duyduğumuz miktarın en az %130-150'si
kadar üzerinde gaz tedarik edebilmek anlamına
gelir. Sebep ne olursa
olsun, bir tedarikçiden
birinin yükümlülüklerini
yerine getirememesi durumunda bir tedarikçiden
diğerine geçiş imkanı olması lazım" dedi.
Hristov, “Gazprom ile
müzakereler devam ediyor, Bulgargaz tarafından
yürütülüyor, ancak şu
anda herhangi bir gelişme
yok” diye sözlerine ekledi.

sorunları veya yeni genişleme planlarını görüşmek
için her an kapısının açık
olduğunu sözlerine ekledi.
Bakanın Almanya'daki
Aile İşletmeleri Vakfı yetkilileriyle gerçekleştirdiği
toplantıda Bulgaristan'daki yatırım fırsatları tanıtıldı. Görüşmede ülkemizin
yatırımlar için giderek
daha cazip bir yer olduğu netlik kazandı. Birçok
Alman şirketi, savaşın
getirdiği zorluklar ve Covid-19 salgını nedeniyle
üretim tesisleri kurmak
için Avrupa'daki ana pazarlarına daha yakın bir
yer arıyor. Aynı zamanda Almanya'dan da birçok firma ülkemizi seçti
ve olumlu deneyimlerini
paylaştı. Bunlar arasında
FESTO, Würth, Ottobock
SE, Liebherr vb. bulunuyor. Stoyanov, “Bulgaristan ilginize cevap vermek için sürekli çalışıyor,
ancak bugün ülkemiz
sadece yeni istihdam yaratmakla kalmayan, aynı
zamanda önümüzdeki yıllarda büyümenin motoru
olacak yatırımcılar arıyor”
dedi. Hükümetin önceliğinin, rekabetçi ücret teklif
edecek işverenleri çekmek de dahil olmak üzere

insanların gelirlerini artırmak olduğunu vurguladı.
Bakanın ifadesine göre,
devlet teşvikleri artık iş
pozisyonu sayısı için değil, işlerin kalitesi için verilmelidir.
Bulgaristan’ın sanayi
bölgelerini yeni yatırımlar
için katma değer sağlayan
lokasyonlar olarak tanıtan
Stoyanov, yeni Yatırım Yasası da dahil olmak üzere
Bulgaristan'daki yatırım
sürecinde değişiklikler
hazırlandığını vurguladı. Bakan, “Ülkemizdeki
her stratejik yatırımcı,
tüm idari prosedürlerden
mümkün olan en kısa sürede geçmesi için kurumlardan tam olarak yardım
alacak” dedi.
Aile İşletmeleri Vakfı,
yılda ortalama 1,6 milyar
avro ciroya ve her biri
ortalama 7 000 çalışana
sahip 500'den fazla aile
şirketini kapsamaktadır.
Bu şirketlerin çoğu Kuzey
Ren-Vestfalya, ardından
Baden-Württemberg ve
Bavyera eyaletlerinde
bulunuyor. Büyük aile işletmelerinin yarısından
fazlası imalat sektöründe
yer almaktadır.
Kırcaali Haber

Ustren köyünde yenilenen
çok işlevli bina hizmete açıldı

Cebel (Şeyhcuma) belediyesine bağlı Ustren (Ustura) köyünde yenilenen çok işlevli
bina yeniden hizmete açıldı. Bina bünyesinde muhtarlığı, kütüphaneyi, Halk Kültür Evi
salonunu ve bölge polis müfettişinin makam
odasını barındırıyor.
Yenilenen binanın açılışını Cebel Belediye

Başkanı Necmi Ali gerçekleştirdi. Cebelli yetenekli çocuklar, açılış törenine katılan köy
sakinleri ve misafirleri sundukları bir müzik
programı ile selamladılar.
Ustren Muhtarlığı tarafından Dolno ve Gorno Yamino (Elmaçukur), Lebed (Gölcük) ve
Jelıdovo (Ali Fakih) köylerinin sakinlerine
yönelik de idari hizmetler verilmektedir.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi 30 Yaşında
Ömer
Lütfi
Halk
Kültürevi’nin çatısı altında
faaliyet gösteren Kırcaali
Türk Folklor Ekibi, kuruluşunun 30. yıl dönümünü
kutluyor. Demokratik değişimler sonrasında ülkede ilk
kurulan Türk Folklor Ekibi,
1 Ekim 1992 tarihinde kuruldu. Türk Folklor Ekibi’ni
kurma girişimi, Nureddin
Mehmet'in başkanlığındaki
İstikbal Vakfı’na ve sekreterliğini Sneja Spasova’nın
yaptığı Obedinenie 1913
Halk Kültürevi’ne aittir.
Türk Folklor Ekibi, idari
olarak o zamanlar vakfın
genel sekreteri olan Müzekki Ahmet tarafından yönetildi. Müzik yönetmeni olarak
Süleyman Raim ve dans
yönetmeni olarak Nazmiye
Hüsref atandı. Biri müzik
eğitimcisi, diğeri ise koreograf olarak ikisi de derin bir
Türk folklor bilgisine sahiptir.
Ekip, kuruluşundan hemen
sonra ülke çapında tura çıkarak, Türklerin ve Müslü-

yiyecek vardı” diye anımsadı.
Ekibe о zamanki Kırcaali Öğretmen Enstitüsünün
Türkçe Bölümü’nde okuyan
çok sayıda öğrenci katıldı.
O zamanki Türk Dili ve Ede-

ca ekip, bir yıl sonra kurulan Ömer Lütfi 1993 Halk
Kültürevi’nin bel kemiği
oldu. Dansçılar ve müzisyenler, derneğin kurucuları
oldu. Ulusal ve uluslararası
festivallere katılımlar başla-

manların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ziyaret etti.
Müzekki Ahmet, “Borino,
Grohotno, Gövren, Nova
Mahala'da halkın bizi nasıl
karşıladıklarını asla unutmayacağım. İnsanlar bizi evlerinde misafir etti. Çok yakın
bir ilgi ve alaka gösterdiler.
Ekip, 40 kişiden oluşuyordu,
ama herkes için barınak ve

biyatı Bölümü’nde hocalık
yapan Sabri İbrahim-Alagöz
buna yardımcı oldu. Büyük
bir Halk Müziği Orkestrası
da kuruldu.
Başlangıçta Obedinenie
1913 Halk Kültürevi binasının bodrum katında kötü
koşullarda provalar yapan
ekibin çalışmalarına olan
ilgi azalacağına arttı. Ayrı-

dı. İlk katılımlar 1994 yılında Türkiye ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde düzenlenen festivallere oldu.
Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
bugüne kadar toplam 65
uluslararası festivale katıldı.
Ülkemizde yüzlerce festivale katılan ekip, her zaman
katıldığı etnik azınlık veya
hoşgörü festivallerinin gala

konserlerinde sahne aldı.
Amatör folklor sanatçıları,
1995 yılında Stambolovo'da
düzenlenen 1. Ulusal Türk
Folklor Festivali'nin birincilik ödülünün yanı sıra 2012
yılında Türkiye'nin Tekirdağ
kentinde düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin
birincilik ödülünü almanın
gururunu yaşadı. Vitrinlerde öne çıkan bir yerde 2002
ve 2009 Kültür Bakanlığının
verdiği başarı belgeleri duruyor. Birini dönemin Kültür
Bakanı efsanevi oyuncu
Stefan Danailov-Lambo
verdi. Ekibin aldığı sayısız
ödüller, Ömer Lütfi Halk
Kültürevi’nin vitrinlerine sığmıyor.
Kırc aali Tür k Folk lor
Ekibi’nin ünü, onu Bulgaristan ve Türk televizyon
kanallarının tercih edilen
bir konuğu kıldı. BNT’de yayınlanan “Ot İzvora” programına canlı olarak katılan

ekip, Milli Kültür Sarayı’nda
(NDK) canlı yayınlanan
BNT’nin jübile konserinde
de yer aldı. Kırcaali Türk
Folklor Ekibi ayrıca TRT
ve Tek Rumeli’de yapılan
canlı yayınlara katıldı. Peder Kamen Garena’nın bir
şarkısının klip çekimlerinde
yer aldı.
Geçen yıllarda Türk Folklor Ekibi, daha sonra profesyonel gruplara katılan
türkücü ve halk oyunları
dansçıları için bir nevi okul
haline geldi. Kırcaali’de kurulan Türk tiyatrosunun kurucularının büyük bir kısmı
Türk Folklor Ekibi’nde yer
almış sanatçılardır.
Bugün ekibin faaliyetlerine olan ilgi devam ediyor.
Ekibin prova çalışmalarına
şehirdeki 10 okuldan öğrenciler katılıyor. Dernek, farklı
kuruluşların hediye ettiği
10 takım folklor kostümüne
sahiptir. Hazırlık grubunda
25 çocuk yer alıyor. Onlar,
boş zamanından ayırarak
hafta içi yapılan provalara
katılıyor. Disko ve eğlence
mekanlarını ziyaret etmektense halk oyunları provalarını tercih ediyorlar.
Ekipte yer alan gençler
arasında birçok dostluk kuruldu.
Tüm amatör sanatçılar,
kasım ayında yapılacak 30.
kuruluş yıl dönümü konserini sabırsızlıkla bekliyor. O
zaman geçen yıllarda ekipte yer almış birçok dansçı
ve müzisyen bir araya gelecek ve Ömer Lütfi Halk
Kültürevi’nin faaliyetlerine
yeni bir ivme kazandıracak.
G.KULUV
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