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Japonya'nın Sofya Büyükelçi-
si Hiroşi Narahira beraberinde 
Japonya’nın Sofya Büyükelçili-
ği Siyasi İşlerden Sorumlu Bi-
rinci Sekreteri Aoi Yamagişi ile 
Kırcaali Belediyesine ziyarette 
bulundular. Büyükelçi, Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan Aziz 
ve ekibiyle görüşme gerçek-
leştirdi.

Belediye Başkanı, Narahira’ya 
Kırcaali'nin kültürel ve tarihi 
miras açısından sahip olduğu 
potansiyeli ve turizmin bu yön-
deki gelişimi, ilçenin ekonomik 
profili, şehirdeki büyük yatı-
rımları ve Avrupa Birliği (AB) 
finansmanı ile gerçekleştirilen 
projeleri hakkında bilgi verdi. 
Belediye Başkanı, Kazanlık, 
Haskovo (Hasköy), Gümülcine 
ve Dedeağaç belediye başkan-
ları ile görüşeceği “İpek Yolu" 
başlıklı ortak bir proje fikrinin 
hayata geçirilmesi konusun-
daki fikrini paylaştı. Bu ortak 
rota, Japonya'dan da dahil ol-

Yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor
Bulgaristan’da 2 Ekim’de yapı-

lan erken genel seçimlerin ar-
dından oluşturulan 240 üyeli 48. 
Parlamento'nun ilk oturumu 19 
Ekim’de yapılacak.

Parlamentoda başkanlık ve 
idari organların oluşturulması 
ile başlayacak çalışmalara para-
lel olarak hiçbiri tek başına salt 
çoğunluk sağlayamayan siyasi 
güçlerin arasında koalisyon hü-
kümeti için görüşmeler gerçek-
leştirilecek.

Ülkenin yeni kabinesinin gü-
venoyu alıp çalışabilir durumda 
olması için en az 121 milletveki-
linin desteği şart olacak.

Anayasaya göre, Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, parlamen-
ter güçlerle siyasi müzakereler-
de bulunduktan sonra hükümet 
kurma görevini önce Mecliste 
en geniş temsile sahip partiye 
verecek.

Seçimde, parlamentonun yüz-
de 4 giriş barajını 7 parti aştı. 
Yeni Meclisteki koltuk dağılımı 
şu şekilde belirlendi:

"Eski Başbakanlardan Boy-
ko Borisov’un lideri olduğu 
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi 
İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 67 

milletvekili
Eski Başbakan Kiril Petkov’un 

eş başkalığın yaptığı Değişime 
Devam (PP) partisi 53 milletve-

kili
Üyelerinin çoğunluğunu Türk 

ve Müslümanların oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) partisi 36 milletvekili
Popülist ve Rusya yanlısı 

Yeniden Doğuş partisi 27 mil-
letvekili

Eski komünist partinin çizgi-
sinde siyaset yürüten, Rusya 
yanlısı Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) 25 milletvekili

Kent soylu sağcı güçlerin des-
teklediği Demokratik Bulgaris-
tan (DB) partisi 20 milletvekili

Eski Savunma Bakanı Stefan 
Yanev’in yeni kurduğu Rusya 
yanlısı Bulgar Yükselişi (BV) 
partisi 12 milletvekili."

- Koalisyon aritmetiği
Son 1,5 yılda 4. kez genel se-

çime katılmak üzere sandık ba-
şına gitmek zorunda kalan Bul-
garistan vatandaşları, ülkedeki 
siyasi elite tavrını seçime yüzde 
37 düzeyinde kalan katılım oranı 
ile gösterdi.

Toplum, benzeri yapıya sahip 
son 3 parlamentonun verimsiz 
çalışmaları ardından 48. Mec-
lis'teki politikacılardan daha bü-
yük bir sorumluluk bekliyor.

Ancak mevcut 7 parti, daha 
parlamentonun eşiğinden geç-
meden önce kendi aralarında 
“aşamayacakları kırmızı çizgile-
ri” beyan etme yarışına girdi. Ön 
yargılara gebe olan bir ortamda 
koalisyon görüşmelerinin zorlu 
geçeceği tahmin ediliyor.

Siyasi gözlemciler, kabine kur-
ma görevini ilk alacak GERB 
partisi için farklı koalisyon for-
mülleri sunarken, bu formüllerin 
siyasi mantığa değil basit arit-
metiğe dayalı olduğunu belirti-
yor.

Koalisyon görüşmelerin arife-
sinde Yanev’in Bulgar Yükseli-
şi partisinin dışındaki partiler, 
GERB ile koalisyona katılma-
yacaklarını bildirmişti.

- Koalisyon alternatifleri
47. Parlamento'da oybirliği ile 

Kiril Petkov hükümetini düşü-
ren güçlerin oluşturabileceği 
GERB-HÖH-Yeniden Doğuş ko-
alisyonu 130 milletvekilinin oyu-
nu birleştirebilir. Yeniden Doğuş 
Partisi, son 3 parlamentoda hiç 
kimse ile ortaklık etmediği gibi 
yeni parlamentoda tavrını sür-
düreceğini beyan etmişti.

Diğer bir matematiksel varyan-
ta göre, GERB partisinin Yeni-
den Doğuş ve Bulgar Yükselişi 
ile 106 milletvekilinin desteğine 
dayalı bir azınlık hükümeti kur-
ması durumunda böyle bir hü-
kümetin güvenoyu alma ve ha-
yatta kalma şansı düşük olacak.

Siyasi mantıktan oldukça uzak 
olan diğer bir formüle göre 
GERB partisinin Değişime De-
vam ve Demokratik Bulgaris-
tan arasında bir koalisyon 140 
milletvekilinden destek alabilir. 
Ancak PP Eş Başkanı ve eski 
Başbakan Kiril Petkov, daha 
sandıkların kapanışında Boyko 
Borisov’un liderliğindeki GERB 
partisi ile hiçbir temasa yanaş-
mayacaklarını, yeni parlamento-
da yapıcı bir muhalefet olacak-
larını duyurmuştu.

- Anayasal süreç
Bulgaristan’ı 2021 yılına dek 

kısa aralıklarla 12 yıl yöneten 
GERB partisinin ülkenin yeraltı 
dünyası ile ilgili basında ve top-
lumdaki suçlamalar sürerken, 
partinin hükümet kuramaması 
durumunda Cumhurbaşkanı 
Radev, bu görevi PP’ye devre-
decek.

Değişime Devam partisinin de 
girişimlerinde başarısız olması 
halinde cumhurbaşkanı, meclis-
te temsil edilen diğer partilerden 
birine son bir şans verecek.

48. Parlamento'da kabine ku-
rulamaması durumunda vatan-
daşlar, 2023 yılının ilk yarısında 
yeniden sandık başına gidebilir.

mak üzere yabancı turistlerin 
çekilmesine yardımcı olabilir ve 
projenin gerçekleştirilmesi için 
Japonya Büyükelçisi ile bir gö-
rüşme talebinde bulunulacak. 

Dr. Müh. Aziz, “Kırcaali Beledi-
yesi potansiyel Japon yatırım-
cılara serbest arazi sağlamaya 
hazırdır” diye ekledi.

Büyükelçi, “Kırcaali'nin hoşgö-
rünün başkenti olduğuna dair 
sözlerinizden çok etkilendim. 
Ukrayna'daki savaş ve dünya 

çapındaki sayısız askeri çatış-
ma karşısında hoşgörü şu anda 
en önemli şeydir” diye belirtti. 
Narahira, Kırcaali'nin üst düzey 
bir planlama ile yönetilmesinden 

ve ilçenin iyi 
b ir şeki lde 
tanıtılmasın-
dan da etki-
lendiğini söy-
ledi. Konuk, 
o lağanüstü 
kültürel ve 
tarihi anıtlar 
ve olağanüs-
tü doğası ile 
öne çıkan bu 
bölgeye Ja-
pon turistle-

rin çekilmesine yardımcı olma 
yönündeki umudunu ve istekli-
liğini dile getirdi.

Büyükelçi, bir günlük ziyareti 
kapsamında Kırcaali Bölge Ta-
rih Müzesi'ni ve Perperikon Trak 
Antik Kaya Kenti’ni gezdi.

                          Kırcaali Haber

Japonya Büyükelçisi, Kırcaali’yi ziyaret etti
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Türklerin En Büyük Kadın Kahramanlarından 
Gördesli Makbule Hanım

Yunanların 15 Mayıs 
1919’da İzmir’e çıkar-
ma yapmasının ardın-
dan Yunanlar içerilere 
kadar ilerlemeye başla-
dılar. Fakat kahraman 

Türk milletinin yiğit ev-
latları ilk kurşunu İzmir 
‘de Hasan Tahsin ile 
sıkmış ve efeler teşki-

latlanmaya başlamış-
lardı. Aydın - Ödemiş 
taraflarında kahraman 
efeler savunma yapar-
ken, Sart-Salihli ara-
sında Çerkez Ethem 

ve efeler Yunan’a kan 
kusturuyordu.
 Selendi -Demirc i -

Gördes’te de Parti Peh-

livan, Halil Efe, Kürt Ali 
lakaplı Ali Efe ve Kay-
makam İbrahim Ethem 
beyler gibi birçok daha 
nice efeler bulunuyor-
du. 
Ülke o kadar kötü bir 

haldeydi ki efeler ve 
Kuvayı Milliyetçiler sa-
yesinde düşman dur-
durulabiliyordu. Ama 
bu da çözüm değildi 
elbette. Çünkü düzenli 
bir orduya ihtiyaç vardı. 
Düşmanı yurttan söküp 
atmak gerekti. İşte bu 
efelerin içinde öyle biri-
si vardı ki o bir bayandı. 
Adı Gördesli Makbul’dir. 
Şaşırmayın bayan olu-
şuna bizim tarihimiz 
böyle örneklerle dolu-
dur. Mesela Pers kra-
lını öldüren Tomris ha-
tun, 93 harbindeki nene 
hatun, Kara Fatmalar, 
Halide Onbaşı’lar daha 
birçokları tarihimize al-
tın harflerle yazılmıştır.
 Makbule  Hanım 

Gördes’in Cuma ma-
hallesinde dünyaya 
gelmişt i r.  Gördesl i 
Makbule büyümeye 

başladığında yıllar iler-
ledikçe hep askerliğe 
özenmekteydi. Halk 
ona asker Makbule de-
meye başlamıştı. Ne tu-
haftır ki askerlik mertlik 
ve kahramanlık daha 
çocukluğunda onun ru-
hunda vardı. 
Yunan Gördes’e kadar 

dayanınca oradaki efe-
ler hemen teşkilatlanıp 
karşı koyarlar. Tarih 
1919’u göstermektedir.
 Halil Efe’yle Makbule 

Hanım evlenmişlerdir. 
Fakat düşmanın geldi-
ğini gören Halil Efe di-
ğer arkadaşlarının ara-
sına katılmak için yola 
çıkar. Makbule Hanım 
da gizlice eşini takip 

ederek onun peşine ta-
kılır. Diğer efelerin ya-
nına varırlar fakat Mak-
bule Hanım’ın eşi Halil 
Efe Makbule’nin bayan 
olmasından dolayı evi-
ne dönmesini söyler, 
hatta diğer efelerde 
aynı görüştedirler. Ama 
Makbule Hanım hiçte 
evine dönmeye niyetli 
değildir. Akıncı komu-
tanının izniyle Makbule 
orada kalır, kalır da atı, 
silahı yoktur. Bir gece 
düşman tarafına gizlice 
geçen Makbule Hanım 
silah ve atla geri döner. 
Herkes şaşkındır.
Makbule için şu güzel 

sözleri söyler araştır-
macılarımız: Makbule 
o günden şehit olduğu 
güne kadar arkadaşla-
rına bir cesaret örneği 
olduğunu en önde düş-
mana saldırdığını, milli 
kıyafetler giyip çevre 
köylerden istihbarat 
topladığını, düşmana 
pusu kurup imha etti-
ğinden bahseder. Ger-

çekten de Makbule çok 
büyük bir kahramandır. 
O gözü kara atılgan 
kahraman bir askerdi. 
Kadın olmasına rağmen 
yaptığı cesaretli saldırı-
lar yanındakileri de yü-
reklendirmişti. Yunan 
Gördes’te adeta bir ka-
yaya toslamıştı, bir türlü 
Gördes’i düşüremiyor-
lardı. Düşman tam 3 ay 
Gördes ve Demirci’yi 
geçemedi.
 Tarih 21 Mayıs 1921 

günü düşman şafakla 
beraber Gördes’e yürü-
dü. Halk panik içinde, 
aç susuz olarak dağ-
lara doğru kaçmaya 
başladı. Yunan aske-
ri iki saat içinde şehri 

yağmalamaya başladı 
ve talan ettiler. Şehirde 
birçok halı mağazasını 
ve halktan birçok kişiyi 
yaktılar.
Gördes’in yanma olayı 

ile ilgili Akıncı müfrezesi 
komutanının anısını İb-
rahim çiçek hocamızın 
kitabından okuyalım; 22 
Mayıs 1921 günü sabah 
erkenden kalktığımızda 
derhal Gördes tarafına 
keşif kolları gönde-
rildi. Düşmandan bir 
eser görülmediğinden 
Gördes’e de girdik. 
Aman Allah’ım koca 
kasaba kül olmuştu. 
Sokaklar kokudan ge-
çilmiyordu. Her tarafta 
şehit olmuş insanların 
bedenleri vardı. Hemen 
toplanıp intikam için 
peşlerine düşecektik.
Gördes’in doğu ma-

hallelerinde büyük bir 
çarpışma yaşandı. Sa-
vaş gün batıncaya ka-
dar devam etti. Gördes 
23-24 Mayıs günü düş-
mandan temizlendi.

 Gördesli Makbule Ha-
nım akıncı müfrezesin-
de çarpışmaya devam 
ediyordu. Kahraman 
bir efeydi kendisi. Baş-
tan aşağı cephanelikle 
doluydu.
Makbule hanım şehit 

düşüyor
Bir gün arkadaşla-

rı ile birlikte düşmana 
baskın düzenlemişler-
di. Gördes’le Sındırgı 
arasındaki koca yay-
la da meydana gelen 
çarpışmada Makbule, 
efe arkadaşlarının çe-
kildiğinin farkına var-
mamış ve kalabalık bir 
yunan çemberi arasın-
da kalmıştı. Makbule 
bulunduğu siperden 

olanca gücüyle çatış-
maya devam ediyordu. 
İsabetli atışlar yapan 
Makbule’nin mermisi 
bitince sıra bombalara 
gelmişti. Makbule öldür-
düğü her düşmana bir 
ad takıyordu. Makbule 
gittikçe daralan kuşat-
ma içinde uzaklardan 
gelen bir mermiyle yere 
yığıldı. İşte o kahraman 
Kadın Efe artık şehit 
olmuştu. Arkadaşları 
ağlıyordu. Makbule için 
nasıl ağlamasınlar ki 
yiğit bir savaşçı şehit 
olmuştu. Yaptıklarıyla 
arkadaşlarına cesaret 
veren, örnek olan Mak-
bule Hanım artık yoktu. 
Makbule’yi bulunduğu 
yere gömdüler. Eşi Halil 
Efe çok üzgündü. Oysa 
eşine kaç defa evine 
dön demişti ama o asla 
kabul etmedi. Mekânın 
cennet olsun kahraman 
yiğit Türk Kadını.
      Mehmet ŞAHİN
      Manisa / Salihli

Kırcaali Belediyesi, Sporun 
Gelişimi Ödülü’ne layık görüldü
Bulgaristan Belediye-

lerinin Bilgi portalı olan 
KMETA.BG (www.kmet.
kmeta.bg), Sofia Tech 
Park John Atanasov 
Salonu’nda düzenlenen 
resmi bir törenle bilgi 
portalının kuruluşunun 
10. yıl dönümü münase-
betiyle yerel yönetim için 
ödüller dağıttı.
Kırcaali Belediyesi, bü-

yük belediyeler arasında 
sporun gelişimi katego-
risinde ödüle layık gö-
rüldü.
Ödüller, 15-30 Eylül 

tarihleri arasında vatan-
daşların KMETA.BG Bilgi 
Portalı üzerinden yapılan 
ulusal bir anket sonucun-
da verildi. Bulgaristan’da 
bulunan vatandaşlar, 
k m e t n a g o d i n a t a .b g 
platformu üzerinden oy 
kullanarak ülkedeki tüm 
belediye başkanlarının 
çalışmalarını değerlendi-
rebildiler. Oylama, Ulusal 
İstatistik Enstitüsü’nün 
(NSİ) 2011 nüfus sayımı 
verilerine göre küçük (20 
000 nüfuslu), orta (20 ile 
50 000 nüfuslu) ve büyük 
ilçelere (50 000'den fazla 
nüfuslu) yönelik yapıldı. 

72 binin üzerinde vatan-
daşın oy kullanmasıyla 
çevrimiçi oylamanın ka-
zananları belirlendi. 
Kırcaali Belediyesi’nin 

ödülü, Kırcaali Beledi-

ye Başkan Yardımcısı 
Tuncay Şükrü’ye geçici 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Vesela Leçeva tarafın-
dan takdim edildi.
Belediye Başkan Yar-

dımcısı, ödülü alırken 
şunları söyedi: “Kırcaa-
li Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis adı-
na belediyelerin çeşitli 
alanlardaki çalışmalarını 
iyi bir şekilde değerlen-
diren, art arda onuncu 
yıldır uygulanan girişim 
için sizi tebrik ederim. 

Kırcaali Belediyesi'nin 
spor alanında izlediği 
politikayı desteklemek 
için oy kullanan vatan-
daşlara minnettarlığımı 
ve şükran duygularımı 

sunuyorum, çünkü sivil 
toplumun takdiri, iyi ya-
pılmış bir iş için en büyük 
takdirdir” dedi.
Ş ü k r ü ,  K ı r c a a l i 

Belediyesi'nin yıllardır 
sporun gelişmesi, spor 
tesislerinin bakım ve 
onarımı için 1 milyon le-
vaya yakın kaynak ayır-
dığını ve spor kulüpleri-
ni ve spor etkinliklerini 
kendi öz kaynaklarıyla 
ortalama 300 000 leva 
civarında bir miktarla fi-
nanse ettiğini vurguladı.
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HÖH’lü Antoaneta Asenova, Avrupa 
Liberal Forumu yönetimine girdi

Bu, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH/DPS) par-
tisi ve siyaset sahnesine 
özenle hazırladığı kadro-
larının bir başka takdiridir.

Uzun yıllar HÖH üyesi 
olan ve yakın zamana ka-
dar Avrupa Liberal Genç-
lik (LYMEC) Başkanlığını 
yapan Antoaneta Aseno-
va, 30 Eylül’de büyük bir 
çoğunlukla Avrupa Li-
beral Forumu'nun (ELF) 
yönetim kurulu üyeliğine 
seçildi.

Asenova, ELF Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçildik-
ten sonra yaptığı konuş-
mada, “Bulgaristan'dan 
L ibera l  Entegrasyon 
Vakfı'na ve Liberal Poli-
tik Analiz Enstitüsü'ne, 
Bosna Hersek'ten Boris 
Divkoviç Vakfı'na ve Av-
rupa Liberal Gençlik'e 
beni ELF Yönetim Kurulu 
Üyeliğine aday gösterdik-
leri için ve ayrıca HÖH 
partisine gençleri des-
teklediği, onlara inandı-
ğı ve yatırım yaptığı için 
son derece minnettarım. 
Ayrıca  Avrupa'nın dört 

bir yanındaki sivil toplum 
kuruluşları ve düşünce 
kuruluşları olan ELF'nin 
üyelerine organizasyonun 
gelişimine yönelik vizyo-
numu destekledikleri için 
minnettarım. Benim ELF 
Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçilmem, Avrupalı ortak-
larımızın güveninin gös-

tergesidir. ELF Yönetim 
Kurulu’nun görev süresi 
zor bir durumda başlıyor 
- ancak HÖH’ün gücü tam 
da bu zor zamanlarda 
kendimizi kanıtlamamız-
dadır” diye kaydetti.

Parti üyeleri ve sempa-
tizanları, “Asenova'nın bu 
kadar yüksek bir göreve 

seçilmesi, seçim kam-
panyasının son gününde 
HÖH’te herkes için bir 
hediyedir” dediler. HÖH, 
çok sayıda üyesi bulunan 
Gençlik Kolları örgütü ve 
ülkemizde ve Avrupa'da 
siyaset sahnesi için özen-
le kadrolar yetiştirmekle 
bilinir.

Antoaneta Asenova, ELF 
Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçilmesinden dolayı bir-
çok tebrik aldı. İlk tebrik 
edenler arasında Avrupa 
Birliği (AB) Parlamentosu 
Milletvekili İlhan Küçük de 
vardı. Avrupalı liberallerin 
lideri Facebook hesabın-
dan şunları yazdı: “Seçim 
öncesi kampanyanın son 
gününde Avrupa Liberal 
Forumu'nun yönetim ku-
rulu üyeliğine seçilmeniz, 
HÖH kadrolarının Avrupa 
siyaset sahnesine hazır 
olduğunun bir başka ka-

nıtıdır. Yeni zirveleri fet-
hetmek için aynı sebat ve 
bilgiyle çalışmaya devam 
edin! İyi şanlar!"

Avrupa Liberal Forumu, 
Avrupa düzeyinde siyasi 
bir kuruluş olup, 2007'de 
kurulan ALDE partisine 
bağlı bir vakıf kuruluşu-
dur. Avrupa'nın dört bir 
yanından liberal fikir ve 
ilkeleri paylaşan ulusal 
siyasi vakıfları ve düşün-
ce kuruluşlarını bir araya 
getiren bağımsız bir sivil 
toplum kuruluşudur.

               Kırcaali Haber

TİKA’dan K. Makedonya’da medyaya destek
Türk İşbirliği ve Koordi-

nasyon Ajansı Başkanlı-
ğınca (TİKA), Kuzey Ma-
kedonya Devlet Radyo 
Televizyonu’nun (MRTV) 
Etnik Guruplar Kanalına 
Stüdyo Kurulumu, Tek-
nik Donanım ve Yazılım 
Desteği Projesi’nin ta-
mamlanması dolayısıyla 
tören düzenlendi.
Törene, TİKA Başkan 

Yardımcısı Mahmut Çe-
vik ve MRT 4 Belgesel 
Kanalı Genel Yayın Yö-
netmeni Eran Hasip’in 
yanı sıra TİKA yetkilileri, 
ülkedeki Türk kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile di-
ğer davetliler katıldı.
TİKA Başkan Yardım-

cısı Çevik, bu desteğin 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir hediyesi olarak gö-
rünmesi gerektiğini belir-
terek ellerindeki imkanla-
rı ve kaynakları paylaş-
maktan onur ve gurur 
duyduklarını vurguladı.
İki ülke ve millet ara-

sındaki bu birliktelik ve 
saygının bu iletişim ka-
nalıyla dün olduğu gibi 
bundan sonra da artarak 
devam etmesi ve Kuzey 
Makedonya devletinin iç 
dinamiklerine saygı gös-
tererek söz konusu ya-
yıncılığın devam etmesi 
için ellerinden gelen tüm 
gayretleri gösterecekleri-

ni söyleyen Çevik, şunla-
rı kaydetti:
“Önemli olan şudur; 

tabii bu küreselleşme 
önemli bir etki alanı 
oluşturmaktadır. Kon-
vansiyonel medya anla-
yışı devam ederken eş 
zamanlı olarak da sosyal 
bir medya anlayışı da gü-
nümüzü işgal etmektedir. 
Sosyal medya anlayışına 
baktığımız zaman 2021 
yılında sosyal alanda 
360 milyon insanın bu 
medyayı kullanmasıyla 
iletişimin nasıl bir sıkın-
tıya girdiğini düşünebili-
riz. Doğru kaynaklardan 
doğru veriler alarak doğ-
ru haberleri insanlara 
ulaştırmak zorundayız.”
Çevik, “Tarihimiz dili-

mizle vardır. Dilimiz ve 
kimliğimizle bugüne ka-
dar var olduk. Bu Boşnak 
toplumu için, Roman top-

lumu için, Türk toplumu 
için, her toplum için ge-
çerlidir. Dilimize hürmet 
etmek zorundayız. Birbi-
rimize saygı göstermek 
zorundayız. Bu saygının 
ve hürmetin ifadesi ola-
rak da, bugün Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin 
kalkınma kuruluşu olarak 
da böyle bir stüdyonun 
oluşmasına katkı sağla-
dık.” dedi.
MRT 4 Belgesel Kanalı 

Genel Yayın Yönetmeni 
Hasip de MRTV’nin 4 nu-
maralı stüdyosunu TİKA 
desteğiyle onarıp donat-
tıklarını belirtti.
Hasip, “Sağ olsunlar 

ofislerimize de bilgisa-
yar hibesinde bulundu-
lar. Daha önce başka bir 
stüdyomuzu da tadilat 
ettiler. TİKA son 10-15 
yıldır kurumumuzun çok 
işine yarayacak, ger-

çekten teknik anlamda 
sorunlarımıza bir nebze 
de olsa çare bulacak iş 
birlikleriyle yanımızda 
bulunuyor. Her zaman 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
desteğini yanımızda his-
settik.” dedi.
Sağladığı desteklerden 

dolayı TİKA ve özellikle 
Çevik’e teşekkür eden 
Hasip, “Ne zaman başı-
mız sıkışsa hep onlara 
yüzümüz dönük oluyor 
ve hiçbir zaman yüzümü-
zü kara çıkarmadılar. Bu 
bizim için önemli bir gün. 
Ama bir virgül olarak gö-
rüyoruz bunu çünkü iş 
birliğimizin önümüzdeki 
dönemde de devam ede-
ceğini umut ediyorum.” 
diye konuştu.
TİKA tarafından Ku-

zey Makedonya Devlet 
Radyo Televizyonu’nun 
(MRTV) Türkçe, Boş-
nakça, Ulahça, Roman-
ca, Sırpça olmak üzere 
etnik gruplara yönelik 
yayın yapan kanala ait 
stüdyonun iç mekan de-
korasyonu yapılarak tek-
nolojik LED ekran kurulu-
mu ile profesyonel video 
sistemi, ses mikseri ve 
yazılımı olmak üzere tek-
nik altyapıların geliştiril-
mesine destek sağlandı.
            Kırcaali Haber

ABD’den Bulgaristan’a 
askeri yardım

ABD Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açık-
lamada, Bulgaristan’ın, ABD Kongresi tarafından 
onaylanmasının ardından 40 milyon dolar ek as-
keri yardım fonu alacağı bildirildi. Fonlar, Ukray-
na'daki savaş karşısında Bulgaristan'ın güvenliğini 
güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mali yardım, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil 
olmak üzere komşu 17 ülkeyi hedefleyen kapsamlı 
bir askeri yardım paketinin bir parçasıdır. Amacı, 
olası bir Rus saldırganlığının kurbanı olabilecek 
ülkelerin güvenliğini güçlendirmektir.

Bulgaristan'a verilen para, Bulgaristan Silahlı 
Kuvvetleri’nin modernizasyonu ve NATO'nun böl-

gedeki savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için 
ayrıldı.

Yardım, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blin-
ken tarafından daha eylül ayında duyurulmuştu. 
Bunun ardından Blinken, Kiev ziyareti sırasında 
Washington'un başta Ukrayna olmak üzere Bul-
garistan da dahil olmak üzere bölgedeki diğer 
ülkelere 2,7 milyar dolarlık ilave askeri yardımda 
bulunacağını söylemişti.

Finansman alacak diğer ülkeler ise Romanya, 
Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Hırva-
tistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Koso-
va, Slovakya, Slovenya, Gürcistan, Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya ve Estonya’dır.

ABD ve NATO, Ukrayna'da savaşın başlama-
sından sonra mali yardımdan başka İttifak'ın doğu 
kanadını güçlendirmek için bir dizi başka eylem-
de bulundu. Mart ayında NATO liderleri, güvenli-
ği güçlendirmek için Doğu Avrupa ülkelerinde ek 
asker grupları oluşturmaya karar verdiler.

Haziran ayında Madrid'deki bir zirve toplantı-
sında NATO liderleri İttifak'ın Doğu Avrupa'daki 
hızlı müdahale yeteneğine sahip NATO Mukabele 
Kuvveti'nin asker sayısını 300 000’e çıkarmaya 
karar verdi.
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Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Dr. Burhan İşleyen Bulgaristan'ı Ziyaret Etti

Türkiye Cumhurbaşkan-
lığı Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Dr. Burhan İş-
leyen, Başmüftü Dr. Mus-
tafa Haci’nin davetlisi ola-
rak Bulgaristan'ı ziyarette 
bulundu.

Dr. Burhan İşleyen, Baş-
müftülük, Türkiye Sofya 
Büyükelçiliği ile Kuzey 
Makedonya Sofya Büyü-
kelçiliği temsilcilerinden 
oluşan bir heyet eşliğinde 
Madan, Haskovo (Has-
köy), Kırcaali ve Momçilg-
rad (Mestanlı) şehirlerini 
ziyaret etti.

Resmi ziyaret progra-
mı kapsamında gerçek-
leştirdiği ziyaretlerde Dr. 
İşleyen’e eşlik eden he-
yette Dr. Mustafa Haci, 
Başmüf tü Yardımcısı 
Beyhan Mehmet, Madan 
Belediye Başkanı Fah-
ri Molaysenov, Smolyan 
(Paşmaklı) Bölgesi mil-
letvekilleri, Türkiye’nin 
Bulgaristan ve Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti’nin 
Bulgaristan ve Kuzey 
Makedonya büyükelçileri 
Ekselansları Aylin Sekiz-
kök ve Hasan Sekizkök, 
Sofya Büyükelçiliği Sos-
yal İşler Müşaviri Erdal 
Atalay, Türkiye’nin Filibe 
Başkonsolosu Korhan 
Küngerü, Türkiye Burgaz 
Başkonsolosluğu Sosyal 
İşler ve Din Hizmetleri 
Müşaviri Mehmet Ungan, 

Başmüf tülük Manevi 
Rehberlik ve Danışma 
Merkezi Başkanı Birali 
Birali, Smolyan, Haskovo, 
Kırcaali ve Stara Zagora 
(Eski Zağra) bölge müftü-
leri Necmi Dıbov, Erhan 
Recep, Basri Eminefendi 
ve Seyhan Mehmet ile 
Momçilgrad İlahiyat Lise-
si Müdürü Ahmet Bozov 
yer aldı.
Madan ziyareti
Diyanet Başkan Yar-

dımcısı, kutlamaların 
doruk noktasına ulaştığı 
Kur'an hafızlarının şeh-
r i Madan'da düzenle-

nen Mevlid Kandili Özel 
Programı’na katıldı.
Etkinl iğin ev sahibi 

Smolyan Bölge Müftüsü 
Necmi Dıbov, Dr. Bur-
han İşleyen ve konukları 
selamlama konuşması 
yaptı.
Bölge Müf tüsü, Hz. 

Muhammed SAV’in kut-
lu doğumunun kutlan-
dığı Mevlit Kandili Özel 
Programı’nda Allah’ın 
son Elçisi’nin hayatında-
ki önemli anları anımsattı.
Ardından Madan sa-

kinleri ve konukları se-
lamlayan Diyanet İşleri 

Başkan Yardımcısı, şun-
ları kaydetti: “Bu şehrin 
ruhu ve hafızların bilge-
liği Madan'a girer girmez 
hissediliyor. Diğer Müslü-
manlara örnek olduğunuz 
ve yıllar içinde Kur'an-ı 
Kerim’in hakikatlerinin 
sadık emanetçileri oldu-
ğunuz için sizi tebrik edi-
yorum.
B u  g e c e  M e v l i d 

Kandili'ni kutluyoruz. Bu 
mübarek gecenin sem-
bolizmi hakkında çok 
şey söyleyebiliriz, ama en 
önemlisi Hz. Muhammed 
SAV’in bize, tüm Müslü-

manların rehber edine-
bileceği en güzel örnek 
olduğunu hatırlamaktır. 
Bize binlerce talimatı mi-
ras bıraktı. Bunlardan en 
önemlisi Allah için birbiri-
mizi sevmektir”.

Başmüftü Dr. Haci, katı-
lımcıların önünde Hz. Mu-
hammed SAV’in gelişin-
den önce Arap dünyasını 
kuşatan zulümleri anlattı.

Başmüftü, “Son Pey-
gamber, alemlere rahmet 
olarak gönderilmiştir. Çok 
kısa bir zamanda toplumu 
cahil ve adaletsizden ah-
laklı, mutlu ve örnek bir 
topluma dönüştürmeyi 
başarmıştır. Bu yüzden 
bugün O'nun örneğine 
her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız var” dedi.

Program Diyanet Baş-
kan Yardımcısı’na Ma-
dan şehrinde yazılan bir 
Mevlid-i Şerif kitabı olan 
özel bir hediye takdimi ve 
Başmüftünün yaptığı dua 
ile sona erdi.

Haskovo ziyareti
Dr. Burhan İşleyen ül-

kemizi ziyareti sırasında 
ilk kez Haskovo Bölge 
Müftülüğü’nü ve il merke-
zinde bulunan tarihi cami-
leri ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı, ev sahipleri ile 
birlikte Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet’in 
da eşliğinde Saat Kulesi 

ve Çarşı Camiini gezdi.
Konuklar, Cuma namazı-

nı şehirde kıldı. Başmüf-
tü, Cuma namazından 
önce kısa bir vaaz verdi, 
namazdan sonra ise Dr. 
İşleyen hutbe irad etti.

Haskovo Bölge Müftüsü, 
müftülüğü ziyareti sırasın-
da Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısına bölgedeki 
Müslümanların hayatı 
hakkında bilgi verdi.

E r h a n  R e c e p , 
Haskovo'dan hatıra olarak 
Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcısına şehirdeki Eski 
Camiini resmeden bir 
tablo ve Saat Kulesi'nin 
maketini hediye etti. Dr. 
İşleyen bu jeste Arapça 
bir hat yazılı kanvas he-
diye ederek karşılık verdi.

Kırcaali ziyareti
Heyet Kırcaali'de Bölge 

Müftülüğünü ve şehirdeki 
Yeni Camiini ziyaret etti. 
Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı, Bölge Müf-
tüsü Basri Eminefendi 
ile görüştü. İkili, Bölge 
Müftülüğü'nün faaliyetle-
rini görüştü.

Momçilgrad ziyareti
Momçilgrad'da konuklar 

İlahiyat Lisesini ziyaret et-
tiler. Dr. İşleyen, lise mü-
dürü Ahmet Bozov ile bir 
araya geldi ve Başmüftü 
ile birlikte lise öğrencileri-
ne vaaz verdiler.

              Kırcaali Haber

AB’den Bulgaristan’a şirketleri 
modernize etmek için 1,5 milyar avro

Avrupa Bir l iğ i (AB) 
Komisyonu, 4 Ekim’de 
yaptığı açıklamada, AB 
bütçesinden finansman 
sağlama olasılığını aça-
rak 2021-2027 dönemi-
ne ilişkin Bulgaristan'ın 
Rekabetçilik ve Yenilik 
Operasyonel Programı’nı 
onayladığını duyurdu.
Program, 2027 yılına ka-

dar uyum politikası kap-
samında Bulgaristan'a 
ödenmesi gereken 11 
milyar avronun alınması 
için Sofya tarafından ge-
liştirilen dokuz operasyo-
nel programdan biridir. 
Rekabetçilik ve Yenilik 
Operasyonel Progra-
mı, Brüksel'in 3 Ekim’de 
Şipka Tepesi’nin altında 
tünel yapımı ve Struma 
Otoyolu’nun Kresna Ge-
çidi’ndeki bölümünün 
inşaatı da dahil olmak 
üzere ulaşım projelerine 
"evet" demesinin ardın-
dan hafta başından bu 
yana finansman desteği 
vermeye yeşil ışık yakılan 
ikinci program oldu.
Bütçesi 1,49 milyar av-

ronun üzerinde olan iş-
letmelerde rekabet edebi-
lirlik ve yenilik programı, 
Bulgaristan’daki şirketleri 
modernizasyon, dijitalleş-
tirme ve düşük karbon 

emisyonlu teknolojilerin 
uygulanması konuların-
da desteklemek üzere 
geliştirildi.
Programın bütçesinin 

%85'inden fazlası (1,28 

milyar avro) yalnızca kü-
çük ve orta ölçekli işlet-
melere ayrıldı.
Programın ana hedef-

leri, endüstriyel ve diji-

tal dönüşümün yanı sıra 
Bulgaristan ekonomisinin 
akıllı ve sürdürülebilir bü-
yümesini sağlamaktır.
Program kapsamında 

bilimsel araştırma ve ye-

nilik kapasitesinin güç-
lendirilmesi, ileri teknolo-
jilerin uygulanması, dön-
güsel ve enerji verimli bir 
ekonomiye geçiş, yüksek 

teknoloji ve orta düzeyde 
teknoloji içeren sektörler-
de start-up işletmelerin 
kurulmasının yanı sıra 
yerel küçük işletmelerin 
uluslararası pazarlara 

açılmalarına yönelik pro-
jeler finanse edilecektir.
Program kapsamında 

patent haklarının korun-
ması, dijital teknolojile-

rin, yazılımların, dijital 
uygulamaların kullanımı, 
küçük ve orta ölçekli şir-
ketler için siber güvenlik 
ve veri korumaya yönelik 
proje finansman başvu-
rusu yapmak mümkün 
olacaktır.
Enerji yönetim ve ener-

ji tüketimini izleme ve 
kontrol sistemlerinin uy-
gulamaya sokulması ve 
sertifikalandırılması için 
de para sağlanmaktadır.
Döngüsel ekonomiye 

geçiş önceliği kapsa-
mında birincil hammadde 
kullanımını azaltmak, yan 
ürün ve ikincil hammad-
de kullanımını artırmak, 
malzemelerin geri dönü-
şümü, ürünlerin kullanım 
ömrünü uzatmak için 
tamir servisleri açmak, 
işletmelerde atık yöneti-
mini iyileştirmek için ön-
lemler belirlendi.
Programın bütçesinin 

bir kısmı (%35), banka 
kredileri için garanti des-
teği ve sermaye yatırım-

ları gibi finansal araçlar 
aracılığıyla uygulana-
caktır.
Bulgaristan, 2021 – 

2027 döneminde uygu-
lanmak üzere uyum poli-
tikası kapsamında dokuz 
operasyonel program 
geliştirdi. Onaylanan iki 
programdan başka Av-
rupa Komisyonu henüz 
çevre, denizcilik ve ba-
lıkçılık, bilimsel araştır-
ma ve dijitalleşme, eği-
tim alanlarında belirle-
nen öncelikler ve projeler 
hakkında karar vermedi. 
Bu yılın başlarında İnsan 
Kaynaklarının Geliştiril-
mesi Programı ve ilk kez 
Gıda ve Temel Malzeme 
Desteği Programı onay-
landı.
Geçen temmuz ayında 

Bulgaristan ve Avrupa 
Komisyonu arasında Av-
rupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu, Avrupa Artı Sos-
yal Fon (ESF+), Uyum 
Fonu, Adil Geçiş Fonu 
ve Avrupa Denizcilik, 
Balıkçılık ve Su Ürünle-
ri Fonu aracılığıyla AB 
fonlarının harcanmasına 
ilişkin kuralları belirleyen 
bir ortaklık anlaşması im-
zalandı.
            Kırcaali Haber
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Bulgaristan İnşaatçılar Odası (KSB) Kırcaali Bölge 
Şubesi’nin Yeni Başkanı Muharrem Ali Oldu

KSB Kırcaali Bölge 
Şubesi Genel Kurulu 
tarafından Başkanlığa 
seçilen Muharrem Ali, 
görevi şubenin Onursal 
Başkanı seçilen Müh. 
Emi l  M ladenov 'dan 
devraldı. Arpezos Otel 
Kompleksi’nde düzenle-
nen genel kurul toplantı-
sında KSB Genel Başka-
nı Müh. İliyan Terziev ile 
KSB Smolyan (Paşmak-
lı) Bölge Şubesi Başkanı 
Müh. Vladimir Kehayov 
da hazır bulundu.
Genel Kurul, yedi üyeli 

yeni bir Yönetim Kurulu 
ve üç üyeli bir Denetle-
me Kurulu seçti.
Genel kurulda önce-

ki Başkan Müh. Emil 
Mladenov'un ve Yönetim 
Kurulu’nun 01.01.2021-
31.08.2022 dönemine 
ilişkin faaliyet raporunun 
yanı sıra Denetleme 
Kurulu’nun raporu da 
kabul edildi.
Koronavirüs salgını ve 

Ukrayna'da savaşın yol 
açtığı ekonomik kriz ne-
deniyle son iki yılın İn-
şaatçılar Odası için zor 
geçtiği kaydedildi.
Buna rağmen İnşaatçı-

lar Odası, uzaktan eğitim 
de dahil olmak üzere iş 
sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin çalışma koşulla-
rına yönelik yıllık eğitim 
faaliyetleri yürüttü. Üye 
şirketlerin çalışanları, 
inşaat ve mimarlık ala-
nında 3. seviye mesleki 
yeterlilik belgesi elde et-
mek üzere bir eğitim kur-
suna kayıt oldular. Şirket 
temsilcileri, bilgi ve be-
cerileri güncellemeye 
yönelik hizmet içi eğitim 
seminerlerine katıldılar. 
Bu yıl üye şirketlerin 11 
çalışanı inşaat teknikeri 
mesleki yeterlilik belgesi 
elde etti.

KSB Kırcaali Bölge 
Şubesi Yönetim Kurulu, 
KSB Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından kabul 
edilen bir dizi teklifte bu-
lundu.
Müh. Mladenov, rapo-

runda Belediye Başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis’in 
konuk olduğu KSB Kır-
caali Bölge Şubesi’nin 
kuruluşunun 30. yıl dö-
nümünü kutlama progra-
mı düzenlendiğini belirtti. 
O zaman örgüt, Kırcaali 
Belediyesi Altın Arması 
Onur Nişanı ile onurlan-

dırıldı.
İliya Terziev, genel ku-

rulda yaptığı konuşma-
da, “Başka hiçbir KSB 
Bölge Şubesi yerel yö-
netimden bu kadar yük-
sek bir takdir görmedi” 
diye vurguladı. Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kabul 
edilen tamamlanan in-
şaat ve montaj işlerinin 
ödemeleri için endeks-
leme formülü hakkında 
açıklamalar yaptı. Ka-
rarın uygulanmasına 
ilişkin düzenlemeler de 
onaylanmaya hazırdır. 

Bulgaristan Müteahhitler 
Odası, Mimarlar Odası, 
Mühendisler Odası, Ha-
ritacılar Odası'nın katılı-
mıyla bir Danışma Kuru-
lu oluşturulmasına yöne-
lik hazırlıklar yapılıyor.
Üye sayısı 150 olan 

KSB Kırcaali Şubesi’ne 
2021 yılında 12, bu yıl 
ise 16 yeni şirket kayde-
dildi.  
Müh. Mladenov, böl-

gemizin ülke nüfusu 
bakımından 16. sırada 
olmasına rağmen kayıtlı 
şirket sayısı bakımından 

8'inci, KSB’nin üye sayısı 
bakımından ise Varna ile 
birlikte 4'üncü sırada yer 
aldığımızı kaydetti.
Yeni seçilen KSB Kırca-

ali Bölge Şubesi Başkanı 
Muharrem Ali, kendisine 
gösterilen güven duygu-
su için teşekkür ederek, 
örgütün önceki başkan-
ları - artık aramızda ol-
mayan Aleksandır Eli-
nov-Sadık ve Müh. Emil 
Mladenov’a büyük bir 
gönül borcu olduğunu 
ifade etti.
           Georgi KULOV

Ç o b a n k a  k öy ü n d e 
sonbahar mayesi yapıldı

Momçilgrad (Mestanlı) ilçesine bağlı Çobanka (Edir-
hanl) köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerinin sakin-
leri, Çobanka köyü Kedikçal Mahallesi’nde düzenle-
nen maye şenliğinde bir araya geldi. Her sonbaharda 
gerçekleşen geleneksel şenlik, yüzlerce yerli kişiyi ve 
onların soyundan gelenlerin memleketlerine gelmeleri 
için bir fırsattır.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, Bursa 

merkezli Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, eski milletvekilleri Erdinç Hay-
rula ve Ünal Tasım de katılımlarıyla Kedikçal’da yapılan 
maye şenliğini şereflendirdiler.

Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Yaşlılar ile gençler 
arasında köprü kuran bu geleneğin bir parçası olma 
fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu süreklilik 
asla kaybolmamalı, çünkü mayeler sayesinde zengin 
maneviyat ve birlik duygusu korunmaktadır” dedi.

Emekli maaşlarına zam yapıldı
Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün (NOİ) bildirdiğine göre, 

1 Ekim'den itibaren emeklilik maaşlarının yeniden he-
saplanmasının ardından 894 249 kişinin emekli ma-
aşları zamlandı. Onlar, sigortalı emekli maaşı alan 
emeklilerin %45,3'ünü oluşturuyor. Geçen eylül ayına 
kıyasla daha fazla miktarda emekli maaşı ve ek öde-
nekler alacak. 1 milyondan fazla (1 080 724) yaşlı ise 
zamdan yararlanmayacak.

Maaşlarına artış yapılan emeklilerin maaşlarının or-
talama tutarı 813,84 levadan 123,71 leva veya %15,2 
artışla 937,55 levaya yükseldi.

Bu 894 249 emekliden 557 830'u 2007 yılına kadar 
bağlanan emekli maaşı alanlar da dahildir (%69). En 
büyük grubu, 50-100 leva arasında artış alan 236 813 
emekliler oluşturuyor. 224 485 emeklinin maaşı 100 ile 
200 leva arasında zamlandı. 216 005 emeklinin maaş-
larına 10 ile 50 leva aralığında zam yapılacak.

3 Ekim itibariyle NOİ’nin web sitesinde yeniden he-
saplanan emekli maaşlarına ilişkin bilgilere ulaşılabilir. 
Bu bilgilere ancak katılımcı tanımlama koduna (PİC) 
sahip kişiler ulaşabilirler.

Emeklilik için danışma hattı da vardır. Danışmak için 
02 926 1111 sabit telefon numarası ve 0882 187 111 
cep telefon numarası (her iş günü 08:00 - 16:30 arası) 
aranabilir.

Dr. Müh. Azis: Kırcaali, Yunanistan ile gaz 
ara bağlantı boru hattına bağlanacak

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev'in daveti üzerine 
1 Ekim Cumartesi günü 
Yunanistan - Bulgaristan 
doğal gaz ara bağlantı 
boru hattının açılış töre-
nine katılan Kırcaali Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, “Kırcaali, 
Yunanistan ile gaz ara 
bağlantı boru hattına 
bağlanacak” diye kay-
detti.
D r .  M ü h .  A z i s , 

“Kırcaali'nin gaz iletim 
şebekesini, bilindiği gibi 
güzergahı ilçeden geçen 
ara bağlantı boru hattına 
bağlama olasılığı hak-
kında müteahhit şirketle 
görüşmelerde bulundum. 
Projeye göre, bize doğ-
rudan gaz tedariki sağ-
layacak olan Sedlovina 
(Ercili) köyü yakınından 
geçen güzergahta şebe-
ke sistemine bir bağlantı 
yapılmasının planlandığı 
anlaşıldı. Bu da Kırcaali-
liler için daha iyi bir fiyata 
gaz tedarik edleceği an-
lamına geliyor” diye ako-
nuştu.

Be led iye  Başkanı, 
Kırcaali'nin Yunanistan-
Bulgaristan gaz enter-

konnektörü ile bu bağ-
lantıya tamamen lojistik 
olarak hazır olduğunu 
belirterek, Kırcaali'de son 
15 yılda belediye, devlet 
ve özel binaların gazlaş-
tırıldığını hatırlattı.
Dr. Müh. Azis’in ifade-

sine göre, Yunanistan 
- Bulgaristan doğal gaz 
ara bağlantı boru hattının 
açılış töreni son derece 
üst düzey bir etkinlikti.

Belediye Başkanı, “Tö-
rende Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu Başkanı 

Ursula von der Leyen, 
Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, Sır-
bistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandır Vucic, Kuzey 
Makedonya Cumhurbaş-
kanı Stevo Pendarovski, 
Yunanistan Başbakanı 
Kyriakos Mitsotakis ve 
Romanya Başbakanı Ni-
colae Chuca, aralarında 
ALDE Partisi Eş Başkanı 
İlhan Küçük de yer alan 

Avrupa Parlamentosu 
milletvekilleri hazır bu-
lundu. Ulus devletlerin 

gaz iletim sis-
temlerini birbi-
rine bağlayarak 
genişlemeleriyle 
Balkan bölge -
sinde krizin üs-
tesinden gelmek 
için uygulanacak 
or tak adımlar 
bel i r lendi. Bu 
andan itibaren 
gaz arzını çeşit-
lendirmek, fiya-
tını düşürmek ve 
kışın gaz krizinin 
üstesinden gel-
mek hakkında 

konuşabileceği-
miz netleşti” dedi.
Bulgaristan-Yunanistan 

doğal gaz boru hattı 182 
kilometre uzunluğunda 
olup, üzerinden yılda 3 
milyar metreküp doğal 
gaz taşınabilir. İlerleyen 
yıllarda bu kapasitenin 5 
milyar metreküpe kadar 
çıkarılması olasılığı bu-
lunmaktadır.
              Kırcaali Haber
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Borisov, Avrupa-Atlantik yanlısı hükümet 
kurulması adına başbakan adayı olmayacak

Eski Başbakan Boyko 
Borisov, Bulgaristan’da 
2 Ekim’de yapılan erken 
parlamento seçimlerin-
den yüzde 25,33 oy ora-
nı ile birinci çıkan lideri 
olduğu Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi Yurt-
taşlar (GERB) Parti-
si Genel Merkezi’nde 
basın mensuplarına 
açıklamalarda bulun-
du. Borisov, partiye 1. 
hükümet kurma yetkisi 
verildiğinde başbakan 
adayı olmamaya hazır 
olduğunu bildirdi.
Borisov, “Bu seçimler, 

halkın kimseye tek ba-
şına yönetme hakkını 
vermediğini gösterdi. 
İnsanlar şunu dedi: 
Kavgayı bırakın, çözüm 
bulun! Çünkü arkamız-
da duran tüm seçmen-
ler eşit şekilde acı çe-
kiyor” diyerek, Meclise 
giren diğer partilere eli-
ni uzattı.
GERB lideri, “Ne ba-

kan, ne milletvekili ne 
de başbakan olmak 
istemiyorum. Ahlaki 
zaferim GERB'in se-

çimlerden birinci siyasi 
güç olarak çıkmasıdır. 
Eğer yardım, tavsiye-
lere ihtiyaçları varsa 
buradayım.  İşte, sa-
bah Plenkoviç beni 
Hırvatistan'dan aradı 
ve şunu söyledi: Seni 
ne zaman Konsey'de 
göreceğiz?" dedi. Bo-
risov, seçim gününde 
olduğu gibi yine parti 
liderlerinin hükümet-

te görev almamasının 
hata olacağını, ancak 
barış adına böyle bir 
adıma hazır olduğunu 
belirtti.
Bir dizi taviz verme-

ye hazır olan GERB 
tarafından birkaç ana 
konuda görüş birliğine 
varılması önerilirken 
kırmızı çizgisinin ise 
Bulgaristan'ın açık Pu-
tin karşıtı yönelimi ol-

masının altı çizildi. 
Borisov, “90'larda ol-

duğu gibi bir temas 
grubu oluşturalım. Si-
yasi partiler arasında 
moderatör olarak bir 
tur müzakereler yürüt-
mek üzere Plevneliev, 
Solomon Passy gibi 
Putin karşıtı yönelime 
ilişkin en önemli konuda 
kusursuz bir üne sahip 
insanları davet ede-

ceğim. Aynı derecede 
önemli konular enflas-
yon, maliye, enerjidir. 
Asen Vasilev'i anlıyo-
rum, devleti batırmak 
istiyor. Ama tamam, 
bizler PP partisinin sos-
yal hizmetler alanında 
politikalarını destekle-
meye hazırız, program-
larını ortaya koysunlar. 
Demokratik Bulgaristan 
Birliği İttifakı, yargı re-

formundan bahsediyor, 
bizim de bir projemiz 
var, ama onların pro-
jesini destekleyeceğiz. 
Ancak prensip olarak 
Raşkov'un Geşev'in 
yerini almasına karşı-
yız. Bizler, kurumların, 
yetkili isimlerin önemli 
olmayacak şekilde dü-
zenlendiği bir reform 
istiyoruz” diye konuştu.
          Kırcaali Haber

Başmüftülüğün desteklediği yetim çocuk sayısı 492’ye ulaştı
Bulgaristan Müslüman-

ları Diyanet Başmüftülü-
ğünden yapılan açıkla-
maya göre, Başmüftülük 
tarafından desteklenen 
yetim çocuk sayısı 492'ye 
ulaştı. Yüksek İslam Şu-
rası Sosyal Hizmetler 
Komisyonu’nun son oturu-
munda ebeveyni olmayan 
45 çocuk adına yapılan 
destek başvuruları daha 
onaylandı.

Yüksek İslam Şurası 
Sosyal Hizmetler Komis-
yonu Başkanı ve Baş-
müftü Yardımcısı Beyhan 
Mehmet, yıl içinde ger-
çekleştirilen sosyal faali-
yetlerin şöyle bir analizini 
yaptı:

1.Başmüftülüğün çeşitli 
insani yardım kuruluşları 
ve devlet kurumlarıyla or-
taklığı sayesinde Rama-
zan ayı boyunca içerisin-
de temel gıda ürünlerinin 
yer aldığı 8500 koli gıda 
dağıtıldı. Ülke genelinde 
11 bin kişiye iftar verildi.

2. Müminlerin ve Baş-
müftülüğün ortak çabası 
ile "Kurbanımızı payla-
şalım!" başlığı altında 
gerçekleştirilen Kurban 
Bayramı bağış kampan-
yası yeniden düzenlen-
di. Kampanya sonuçları, 
Kurban Bayramı'nda 10 
bin kişiye kurban eti da-

ğıtıldığını gösteriyor.
3. Yoksul ülkelerdeki 

yardıma muhtaç kişile-
ri desteklemeye yönelik 
girişimler devam ediyor. 
Başmüftülük, hayırsever-
lerin desteğiyle iki yıldır 
Bulgaristan dışına insani 
yardım paketleri ve kur-
ban eti gönderiyor.

Kurum, Kur'an-ı Kerim 
dağıtımına katılır, sağlık 
sorunları olan insanlara, 
sosyal hizmet merkezleri-
ne ve yetimhanelere des-
tek olur, yoksul ülkelerde 
su kuyuları açılmasına 
katkıda bulunur.

4. Sosyal Hizmetler 
Komisyonu, anne-baba 
şefkatinden mahrum bü-
yüyen çocukların yararına 
yapılan bu yılki Yetimler 
Haftası Kampanyası'na 
yönelik hazırlıkları ve ger-
çekleştirilmesini tartıştı. 
Kasım ayının ilk haftasın-
da gerçekleşecek olan 
kampanya başlamadan 
önce onunla ilgili özel bir 
toplantı yapılacak.

Komisyon temsilcile-
ri, yetimler ve vasileri ile 
çalışma toplantılarına 
devam ediyorlar. Bu yıl 
Başmüftülük, dezavantajlı 

çocukları da desteklemeyi 
planlıyor.

Yetimler Haftası Kam-
panyası sona erdikten 
sonra yine Yetim Fonu'na 
aktarılan kaynakların kul-
lanımına ilişkin bir rapor 
sunacağız.

Başmüftülük, kampan-
yaya katılan herkese 
gösterdikleri merhamet 
ve yetimlere yardım elini 
uzattıkları için en içten te-
şekkürlerini bir kez daha 
ifade ediyor!

Allah CC sizden razı ol-
sun ve iki cihan saadeti 
nasip etsin! KH

Belediyelere yatırım 
projeleri için destek

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (MRRB), 
2022 yılı bütçesinden 406 374 769 leva ödenek ayıra-
rak belediyelere ait yatırım projelerini finanse edecek. 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan projelerin listesi 
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın resmi 

internet sitesinde yayınlandı.
Liste 234 proje içerir. Onların 105’i 126 566 331 leva 
tutarında olup, su temini altyapısı ile ilgilidir. 233 774 
463 leva tutarındaki 94 proje, ilçe yollarının onarımını, 
46 033 975 leva tutarındaki 35 proje ise sokakların 
onarımı öngörmektedir.
Onaylanan projeler, Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal 
Belediyeler Birliği tarafından önerildi. Uygulamaya 
hazır, inşaat izni bulunan ve ilgili belediye tarafından 
en öncelikli olarak gösterilen projeler seçildi. Tek şart, 
MRRB’nin proje tutarının %50'sini finanse etmesi ve 
fonların belediyelere iki eşit tutar halinde sağlanması-
dır. İlk ödeme anlaşmanın imzalanmasından sonraki 
10 iş günü içinde, ikincisi ise Aralık 2022'de yapılacak.
Her belediye için yerel yönetim tarafından en önemli 
olarak belirtilen bir proje desteklenecek.  İstisnai olarak 
afet durumundan dolayı Karlovo (Karlıova) ilçesinde iki 
proje finanse edilecek. İki ilçe yolunun ve ilçe yollarının 
güzergahları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin içme 
suyu temin şebekelerinin yeniden inşası ve rehabilitas-
yonuna ilişkin projeler söz konusudur.

Acil yardım servislerinde çalışan 
herkese ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanı Asen Mecidiev, Sofya Acil Tıbbi 
Yardım Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “1 Ekim'den itibaren ülke genelindeki acil 
yardım servislerinde çalışan herkes ek ödeme alacak” 
diye bildirdi.

Ek ödemeler yıl sonuna kadar yapılacak.  
Mecidiev, doktorlar için ek ödeme tutarının 600 

leva, hemşireler için 350 leva, sağlık görevlileri için 
400 leva, ambulans sürücüleri için 150 leva ve ilk ve 
acil yardım uzmanları için 170 leva olacağını belirtti.

Bakan, “Covid-19 nedeniyle olağanüstü hal uygula-
masının sona ermesinden sonra ek ödemeler askıya 
alındı, bu da acil yardım servislerinde çalışanların üc-
retlerinde önemli bir düşüşe neden oldu. Hoşnutsuz-
luk iki aydır tırmanıyor. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu 
toplantısında şu anda çalışan bir parlamento olmadığı 
için bu amaçla ek fon tahsis edilmesine karar verildi” 
diye açıklık getirdi.
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Nüfus sayımının nihai sonuçları açıklandı
U l u s a l  İ s t a t i s t i k 

Enstitüsü’nün (NSİ) 7 
Eylül - 10 Ekim 2021 
döneminde gerçek-
leştirdiği genel nüfus 
sayımından elde etti-
ği nihai veriler, 7 Eylül 
2021 tarihi itibariyle ül-
kenin nüfusu 6 518 789 
kişidir. Onların 3 383 
527’si kadın ve 3 136 
262’si erkek olup her 
1000 kadına 927 erkek 
düşmektedir.
Sayım sonuçlarına 

göre, son iki nüfus sa-
yımı arasındaki dönem-
de ülke nüfusu 844 781 
kişi veya %11,5 ora-
nında azaldı. Sayım 
sonuçları, 2001-2011 
döneminde 0,7 olan 
yıllık ortalama azalış 
oranının 2011-2021 dö-
neminde 1,2'ye yüksel-
diğini göstermektedir.
Ülke nüfusunu etkile-

yen faktörler doğal ha-
reketler (doğumlar ve 
ölümler) ve dış göçtür.
Doğal nüfus hızının 

azalması sonucu nüfus 
azalması eksi 501 bin 
veya toplam düşüşün 
%59,3'ü kadardır. 2011 
ve 2021 nüfus sayım-
ları arasındaki tüm yıl-
lar için doğal artış hızı 
azaldı, nüfustaki en 
büyük düşüş 2021'de 
(eksi 90 317 kişi) kay-
dedildi.  
Geriye kalan %40,7'lik 

düşüş ise dış göçten 
kaynaklanmakta veya 
2011-2021 döneminde 
ülkeyi terk eden kişi sa-
yısı 344 000 kişidir.
Nüfusun Bölgelere 

Göre Dağılımı
Nüfusun bölgelere 

göre dağılımı, hem do-
ğal hareketi hem de dış 
göçü ile iç göç ve ülke-
nin idari ve bölgesel 
yapısındaki değişiklik-
lerle belirlenir. 7 Eylül 
2021 tarihi itibariyle 
ülke genelinde yerleşim 
yeri sayısı 5257 olup, 
bunun 257'si şehir ve 
5000'i köydür. 4 782 
064 kişi veya nüfusun 
%73.3'ü şehirlerde, 1 
737 725 kişi veya nüfu-
sun %26,7'si köylerde 
yaşamaktadır.
İki sayım arasındaki 

dönemde şehirlerde 
nüfus 556 000 kişi veya 
%10,4, köylerde 289 
000 kişi veya %14,2 
azaldı.
Ülkede 100 000'den 

fazla nüfusa sahip, ülke 
nüfusunun %34,5'inin 
veya üçte birinin ya-
şadığı Sofya, Plovdiv 
(Filibe), Varna, Burgaz, 
Ruse (Rusçuk) ve Sta-
ra Zagora (Eski Zağra) 
olmak üzere altı şehir 

var. En küçük kasaba 
Melnik, en büyük köy 
ise 6471 kişilik nüfusu 
ile Lozen'dir.
199 ıssız yerleşim yeri 

vardır. En çok sayıda 
ıssız köy Gabrovo, Veli-
ko Tırnovo ve Köstendil 
illerinde bulunmaktadır. 
Nüfusu 1 ile 199 kişi 
arasında olan yerleşim 
yeri sayısı 2561 olmak 
üzere en yüksektir.
7 Eylül 2021 tarihi 

itibariyle ülkede 6 is-
tatistiki bölge, 28 il ve 
265 belediye bulun-
maktadır. Ülke nüfu-
sunun yarısı (%51,2) 
Güneybatı ve Güney 
Orta bölgelerinde, 691 
000 kişi veya ülke nü-
fusunun %10,6'sı olmak 
üzere en az nüfus ise 
Kuzeybatı Bölgesi’nde 
yaşamaktadır. Altı ista-
tistiki bölgenin tümün-
de nüfus, önceki nüfus 
sayımına göre azaldı, 
göreli olarak en büyük 
düşüş Kuzey Orta ve 

Kuzeybatı bölgelerin-
de, en az ise Güneybatı 
Bölgesi’nde gerçekleş-
ti.
İller
En büyük il 1 274 290 

kişilik nüfusu ile Baş-
kent Sofya olmaya de-
vam ediyor, onu Plovdiv  
(634 497), Varna (432 
198) ve Burgaz (380 
286) illeri izliyor. Ülke 
nüfusunun %41,7'si en 
büyük dört ilde yaşıyor. 
En küçük il ise 75 408 
kişilik nüfusu veya ülke 
nüfusunun %1,2'si ile 
Vidin'dir.
İki nüfus sayımı ara-

sındaki on yıllık dönem-
de tüm illerin nüfusun-
da bir azalma kaydedil-
di, en büyük azalma Vi-
din, Smolyan (Paşmak-
lı) ve Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık) illerinde oldu. 
Nüfus düşüşü toplamda 
20 ilde ülke ortalaması-
nın üzerindedir. En az 
nüfus kaybı Başkent 
Sofya ve Sofya illerinde 

kaydedildi.
Belediyeler  
Belediyelere göre nü-

fus oranlarındaki farklı-
lıklar da büyük olmaya 
devam ediyor. 83 be-
lediyede sayılan nüfus 
6000 kişinin altında ve 
ülke nüfusunun %4.7'si 
bu belediyelerde yaşı-
yor. Sekiz belediye 100 
000'den fazla nüfusa 
veya ülke nüfusunun 
%40,2'sine sahiptir. 10 
000 ile 20 000 kişilik 
nüfusa sahip belediye-
lerin sayısı 62 olmak 
üzere en büyük ve bu 
belediyelerde nüfusun 
göreceli payı % 13,7'dir.
Belediyelerin nüfus 

yoğunluğu, Treklyano 
Belediyesi için km kare 
başına 1.68 kişiden, 
Plovdiv Belediyesi’nde 
km kare başına 3 
135.75 kişiye kadar de-
ğişmektedir.
Yaş
Nüfusun yaş yapısın-

daki değişimdeki olum-
suz eğilimler derinleş-
meye devam ediyor. 
65 yaş ve üstü nüfusun 
mutlak sayısında ve 
göreli payında bir artış 
olarak ifade edilen bir 
demografik yaşlanma 
süreci devam etmek-
tedir.
Yaşlanma süreci ka-

dınlarda erkeklerden 
daha belirgindir. 65 
yaş üstü kadınların nis-
pi payı %27,3, erkek-
lerin ise %19,4'tür. Bu 
fark, erkekler arasın-
daki daha yüksek ölüm 
oranlarından ve sonuç 
olarak daha düşük orta-
lama yaşam beklentile-
rinden kaynaklanmak-
tadır. 52 yaşına kadar 
olan kişi sayısında er-
kek sayısı ağırlıktadır. 
Bu yaştan sonra kadın-
ların ülke toplam nüfus 
içindeki sayısı ve göreli 
payı artmaktadır.
7 Eylül 2021 tarihi iti-

bariyle 65 yaş ve üstü 
nüfus 1 532 667 kişi 
veya ülke nüfusunun 
%23,5'idir. Bir önceki 
nüfus sayımıyla karşı-
laştırıldığında bu yaş 
grubundaki nüfus 171 
270 kişi, yani %12,6 
arttı.
En genç nüfusun payı 

2011'de %13,2 'den 
2021'de toplam nüfus 
içinde %14,1'e yük-
seldi, ancak 0-14 yaş 
grubundaki nüfusun 
mutlak sayısı 2021'de 

975 binden veya %5,9 
oranında düştü.
Bölgesel açıdan ba-

kıldığında en yaşlı nü-
fusun payı Başkent 
Sofya ili için %19,6'dan 
Vidin ili için %31,5'e 
kadar değişmektedir. 
Toplam 21 ilde bu pay 
ülke ortalamasının üze-
rindedir. Genç nüfusun 
payı en yüksek Sliven 
(İslimye), Burgaz, Yan-
bol illerinde, en düşük 
ise Smolyan, Vidin ve 
Gabrovo illerindedir. 
Aktif nüfusun (15-64 
yaş) payı Başkent Sof-
ya ilinde en yüksektir.
7 Eylül 2021 tarihi iti-

bariyle çalışma çağın-
daki nüfus 3815 kişi 
veya ülke nüfusunun 
%58,5'ini oluşturmakta-
dır. 2011 yılına kıyasla 
çalışma çağındaki nü-
fus 762 000 kişi veya 
%16,7 azaldı. Çalış-
ma çağındaki erkekler 
1997 bin, kadınlar ise 
1818 bin kişidir. Çalış-
ma yaşının üzerinde-
ki nüfus 1726 bin kişi 
veya % 26.5, çalışma 
yaşının altındaki ise 
979 000 kişi olup ülke 
nüfusunun% 15,0'ını 
oluşturmaktadır.
Vatandaşlık
7 Eylül 2021 tarihi iti-

bariyle ülke nüfusunun 
%99,1'i Bulgaristan va-
tandaşlığına sahiptir. 
Bunların %0,5'i çifte 
vatandaş olup, Bulga-
ristan ve yabancı bir 
ülkenin vatandaşıdır. 
Ülkede kalıcı olarak 
ikamet eden Avrupa 
Birliği (AB) vatandaşla-
rı 10 549 veya nüfusun 
%0.2'sidir. Onların ço-
ğunluğu Almanya, Yu-
nanistan, İtalya, Polon-
ya ve Romanya vatan-
daşlarıdır. Ülkemizde 
üçüncü ülke vatandaş-
ları 49 453 veya %0.7 
olup, bunların %35.3'ü 
Rusya, Ukrayna, İngil-
tere, Türkiye, Suriye 
Arap Cumhuriyeti va-
tandaşıdır. Ülkemizde 
539 vatansız kişi bu-
lunmaktadır.
AB vatandaşları da 

dahil olmak üzere ya-
bancı uyruklu neredey-
se her üç kişiden biri 
Başkent Sofya, Varna, 
Burgaz ve Plovdiv ille-
rinde yaşıyor. En az sa-
yıda yabancı vatandaş 
Smolyan bölgesinde 
ikamet ediyor.
          Kırcaali Haber

Radev, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına 
ilişkin bildirgenin bir kısmını desteklemiyor
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rumen Radev, 
Orta ve Doğu Avrupa’da 
yer alan dokuz ülkenin 
devlet başkanlarının 
Ukrayna’nın toprak bü-
tünlüğü, ordusu ve NATO 
üyeliğine desteklerini ifa-
de eden ve Rusya tara-
fından yeni Ukrayna top-
raklarının ilhakını kına-
yan bir bildiriye katılmadı.
Cumhurbaşkanlığına 

gönderilen sorulara ya-
nıt olarak şu açıklama 
yapıldı:
Devlet Başkanı Ru-

men Radev, bazı Doğu 
Avrupa ülkeleri tarafın-
dan Ukrayna'nın NATO 
üyeliğine ilişkin olarak 
kabul edilen bildirgenin 

tam metnine katılmıyor. 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, belgede açıkla-
nan diğer pozisyonları 
destekliyor.
Bulgaristan, 2008 yı-

lında Bükreş'te düzen-

lenen NATO Hükümet 
ve Devlet Başkanları 
Zirvesi’nde Ukrayna'nın 
gelecekte NATO üyeli-
ğine ilişkin bildirgenin 
bir parçası, ancak bu bil-
dirge tamamen farklı bir 

güvenlik ortamında kabul 
edildi. Bugün Ukrayna 
topraklarındaki askeri 
eylemler, onun NATO 
üyeliğinin Kuzey Atlantik 
Konseyi'nin tam kadro 
toplanarak tartışılması-
nı ve NATO ülkelerinin 
savaşa doğrudan dahil 
olma riskine yol açma-
masını gerektiriyor.
Ukrayna'nın NATO'ya 

katılımına ilişkin bir karar, 
ancak Rusya ve Ukrayna 
arasındaki anlaşmazlığın 
barışçıl yollarla çözü-
mü için her iki savaşan 
devlet tarafından kabul 
edilecek ve uygulana-
cak net parametrelerin 
geliştirilmesinden sonra 
verilmelidir. 
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. 
Burhan İşleyen Başmüftülüğü Ziyaret Etti

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Di-
yanet İşleri Başkanlığı Başkan 
Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen 
başkanlığındaki bir heyet Bul-
garistan Başmüftülüğünü ziya-
ret etti.

Dr. İşleyen, Mevlid Kandili kut-
lama programlarına katılmak 
üzere iki günlük bir ziyaret için 
ülkemize geldi.

Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü

Ziyaretinin ikinci gününde Di-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı, 
T. C. Sofya Büyükelçiliği Müs-
teşarı Erman Topçu eşliğinde 
Başmüftü Dr. Haci, Yüksek İs-
lam Şura Başkanı Vedat Ahmet 

ile Başmüftü Yardımcıları Bey-
han Mehmet ve Murat Pingov ile 
bir araya geldi.

Başmüftü, Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcısına ülkeyi ziyare-
tinden ve kültürel ve dini prog-
ramlara katılımından dolayı 
teşekkür etti. Dr. Haci ve Vedat 
Ahmet, Başmüftülük ile Yüksek 
İslam Şurası’nın yürüttüğü faali-
yetlerin analizini yaptılar. Onlar, 
kurumun yeni projelerini tanıttı-
lar ve Diyanet ile ortak girişim-
lerin uygulanması olasılığını 
tartıştılar.

Davet ve farklı bölge ve ca-
mileri ziyaret etme fırsatı için 
Başmüftüye teşekkür eden Dr. 
İşleyen, ülkemizdeki Müslüman-
ların faaliyetlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı hediyeleşme 

ile sona erdi. Başmüftü, Diya-
net İşleri Başkan Yardımcısına 
Tryavna şehrinden bir manzara 
tablosu ve iki ciltlik Başmüftülük 
Tarihi kitabını hediye etti.

Dr. İşleyen, jeste bir Türk kah-
vesi fincan takımı ve bir resim 
tablosu hediye ederek karşılık 
verdi.

Yüksek İslam Enstitüsü
Daha sonra konuklar, yükse-

köğretim kurumundaki eğitim-
öğretim sürecini öğrenmek için 
Yüksek İslam Enstitüsü'ne geçti. 
Onlar, Yüksek İslam Enstitüsü 
Rektörü, öğretim görevlileri ve 

Başmüftü Yardımcısı Murat Pin-
gov tarafından karşılandı.

Sofya’daki Kadı Seyfullah 
Efendi Merkez Camii

Sofya’daki Merkez Camiini zi-
yaret eden Dr. İşleyen, akşam 
namazından sonra vaaz verdi 
ve Sofya Bölge Müftülüğü bün-
yesinde görev yapan imamlarla 
sohbet etti.

Programın sonunda Sofya Böl-
ge Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
sına tarihi caminin bir fotoğrafını 
hediye etti.

Plovdiv (Filibe)
Daha sonra Diyanet İşleri Baş-

kan Yardımcısı ve Başmüftü 
Filibe'yi ziyaret ettiler.

Dr. İşleyen ve Dr. Haci, T. C. 
Filibe Başkonsolosu Korhan 
Küngerü ve Bölge Müftüsü Ta-

ner Veli ile bir araya geldiler ve 
öğle namazının ardından Cuma 
Camii olarak da bilinen Murat 
Hüdavendigar Camiinde vaaz-u 
nasihatte bulundular.

Filibe'deki program İmaret 
Camii ziyareti, Cami Dernek 
Başkanı Ahmet Pehlivan ile 
görüşme ve Türkiye’den konuk 
imamlarla bir çalışma toplantısı 
ile devam etti.

Asenovgrad (İstanimaka)
Heyet ziyaret programının so-

nunda Asenovgrad kasabasın-
daki eski ve yeni camileri ziyaret 
etti. KH

Türkiye'nin Bulgaristan Bur-
gaz Başkonsolosu Senem Gü-
zel, Trakya Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 
Rektörlük makamında gerçek-
leşen ziyarette, iki ülke arasın-
daki dostluk ve komşuluk iliş-
kileri ile akademik iş birlikleri 
hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Trakya Üniversitesi ile Bul-
garistan yükseköğretim ku-
rumları arasında Avrupa Birli-
ği projeleri başta olmak üzere 
pek çok alanda geliştirilen iş 
birliklerinin de ele alındığı top-
lantıda, Rektör Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, iki ülke arasındaki 
iş birliğini güçlü bir şekilde sür-
düreceklerini ifade etti. Trakya 
Üniversitesinin son yıllarda 
yaptığı uluslararası çalışmalar 
ve Bulgaristan üniversiteleri ile 
olan iş birlikleri hakkında bilgi-
ler veren Rektör Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, “Bulgaristan’da çok 
sayıda üniversite ile ilişkile-
rimiz ve ikili anlaşmalarımız 
var. Burgaz şehrinden Prof. Dr. 
Asen Zlatarov Üniversitesi ve 
Akad N. Zelinski Yüksekokulu 
ortaklığında türünün en yüksek 
bütçeli sınır ötesi iş birliği proje-
lerinden birini hayata geçirdik. 

Sınır ötesi iş birliği ile Türkiye 
ve Bulgaristan'ın su kaynakla-
rının analizlerini yaparak çev-
resel koruma ve sürdürülebilir 
kalkınmaya destek sağlamak 

istiyoruz. Yükseköğretim bağ-
lamında kurulmuş olan ilişkileri, 
yeni projeler ve etkinliklerle ge-
liştirmeyi hedefliyoruz. İki kom-
şu ülke arasında ilişkileri geliş-
tirecek her türlü bilimsel, sosyal, 
kültürel ve sanatsal alanda yeni 
iş birliklerine hazırız.” dedi.

Türkiye’de en çok Bulgaristanlı 
öğrenciye eğitim veren yükse-
köğretim kurumu olduklarını ifa-
de eden Rektör Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, özellikle Balkanlar-
dan gelen uluslararası öğrenci-
lerin sayısını ve Türkiye’nin bu 
alandaki etkinliğini artırmak için 
çalıştıklarını kaydetti. Rektör 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrı-

ca, Trakya Üniversitesinin yaptı-
ğı çalışmalarda uluslararası viz-
yon ve hedefler doğrultusunda 
hareket ettiğini belirterek, Bal-
kan ülkeleri ile her zaman yakın 

ilişki içinde olmaya 
devam edeceklerini 
vurguladı.

Başkonsolos Se-
nem Güzel, Trakya 
Üniversitesinin ger-
çekleştirdiği çalış-
malardan ve proje-
lerden memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 
Trakya Üniversitesi-
nin hızla büyüyen ve 
gelişen bir üniversite 

olduğunu dile getiren Başkon-
solos Senem Güzel, Burgaz 
üniversiteleri ile olan güçlü iş 
birliklerinin iki ülke arasındaki 
ilişkilere de önemli katkı sağla-
dığını söyledi. Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu’na çabaları 
dolayısıyla teşekkür eden Baş-
konsolos Senem Güzel, çalış-
malarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdi-
mi ile sona erdi. Ziyarette, Trak-
ya Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı ve Dış İlişkiler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da 
yer aldı.

Başkonsolos Güzel'den Trakya Üniversitesi Rektörüne Ziyaret


