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Doğuş İnşaat, Sofya’da 3’üncü 
kez metro yapımını üstlendi

Bulgaristan’da 2003 yılın-
dan bu yana önemli altyapı 
projelerine imza atan Türk 
şirketi Doğuş İnşaat, baş-
kent Sofya’da 3’üncü kez bir 
metro yapımını üstlendi.
Doğuş İnşaat Genel Mü-

dür Yardımcısı Ertan Yapıcı 
AA’ya yaptığı açıklamada, 
şehir ulaşımının kolaylaştı-
rılmasına katkı sağlayacak 
proje kapsamında 6 kilomet-
relik bir bölümünün inşaatını 
tamamlayacaklarını kaydetti.

Başkentin Geo Milev ile 
Slatina semtleri arasında 
8,43 metre çapındaki met-
ro tünellerinin 42 ay süre-
cek yapım çalışmalarının 
2023’ün başında başlayarak 
2026’nın yaz döneminde ta-

mamlanması bekleniyor.
Yeni hat, Sofya’da belediye 

ulaşımının sıkıntılı olduğu iki 
önemli semtin arasında ya-
şayanlara da rahatlık sağla-
yacak.
Bulgaristan’da Türk inşa-

at sektörünü temsil ederek 
bayrak şirketlerden biri olan 
Doğuş İnşaat, daha önce 

Bulgaristan’da Karnobat ile 
Burgaz şehirleri arasında 35 
kilometre otoban ve 16 kilo-
metre devlet yolunun yapı-
mına imza atmıştı. Ardından, 
başkentte uygulanan, “Sofya 
Metro Genişletme Projesi” 
kapsamında ise toplam 10 
kilometrelik iki metro hattını 
tamamlamıştı.AA

Başmüftülük, 43 yetim ve öksüz 
çocuğu daha destekleyecek

Bulgaristan Müslümanları Diyanet Başmüftülüğü’nden ya-
pılan açıklamaya göre, Yüksek İslam Şurası Sosyal Faaliyet-
ler Komisyonu, yetim ve öksüz çocuklara yönelik 43 yardım 
başvurusunu daha onayladı.

Bu kararla Başmüftülük tarafından desteklenen yetim ve 

öksüz çocuk sayısı 525’e ulaştı.
Komisyon üyeleri toplantılarında bu yılki Yetimler Haftası 

Kampanyasının sonuçlarını analiz ettiler. 2022 yılında topla-
nan fonlar yarım milyon levanın üzerinde ve bir önceki yıldan 
geri kalan bağış tutarıyla birlikte 753 034 levaya ulaşıyor.

Sosyal Faaliyetler Komisyonu, hasta çocukların tedavisinin 
ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine yönelik yeni baş-
vurular da onayladı. Bu amaçla Başmüftülük, 3 çocuk ve 1 
aileye toplam 1700 leva destek tahsis etti.

Başmüftülük yönetimi ve Yüksek İslam Şurası Sosyal Faa-
liyetler Komisyonu üyeleri, Yetimler Haftası Kampanyası’nın 
hazırlıklarına ve gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı 
kurumun tüm birimlerine ve annesiz babasız büyüyen ço-
cuklara destek olmaya devam eden tüm iyi kalpli insanlara 
teşekkürlerini sunuyorlar.

Ergünal Sabri ve Alayna Mehmed 
Kırcaali’de 2022 yılının sporcuları seçildi
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Kara akbaba Doğu Rodoplar'a geri döndü
Geçen hafta İspanya'dan 

getirilen 14 kara akba-
ba kuşunun doğaya bı-
rakılmasının ardından 
Avrupa'nın en büyük ve en 
ağır yırtıcı kuşu olan kara 
akbaba, Doğu Rodoplar'a 
geri döndü. Bulgaristan 
Kuşları Koruma Derneği 
(BDZP), İspanyol “GRE-
FA” Adlı sivil toplum ku-
rulu ve Rewilding Rodop 
Vakfı'ndan oluşan bir 
ekip, akbabaların dağın 
Bulgar istan kısmında 
kuş türünü canlandırma 
programının bir parçası 
olarak Doğu Rodoplar'da 
ilk büyük akbaba grubunu 
doğaya bıraktı.

BDZP’de görev yapan 
uzmanlar, “Kara akbaba-
lar, Madjarovo ile İvay-
lovgrad (Ortaköy) ara-
sında özel olarak inşa 
edilmiş bir kuşhanede 
yaklaşık altı aylık bir 
adaptasyon sürecinin ar-
dından Rodoplar’ın vahşi 
doğasında yaşama şansı 
buldu. Tutsak yaşamdan 
vahşi yaşama geçiş, kuş-
lar için sorunsuz ve aşırı 
stres olmadan yapılmalı-
dır. Bu amaçla kuşhane-
nin önüne yem konulur, 
kapılar özenle açılır ve 
bölgede sükunet sağla-
nır. Bu sayede akbaba-
lara kendilerini güvende 
ve sakin hissettiklerinde 

kuşhaneden ayrılma fırsa-
tı verilir” diye bilgi verdiler.

BDZP’den Dr. Volen Ar-
kumarev, “Yavru akbaba-
lar birer birer kuşhaneden 
ayrılmaya ve çevreyi keş-
fetmeye başladı, ancak 
bazıları ilk gece kuşha-
nede geceledi ve ertesi 
güne kadar ayrılmadı” 
diye anlattı. İlk birkaç gün 
civardaki güvenli alanlar-
da tünemeyi hızla öğren-
mesi ve daha uzun uçuş-
lar yapıp kendi başlarına 
yiyecek arayacak kadar 
güçlenene kadar yemlikte 
beslenmeye geri dönmesi 

gereken deneyimsiz kuş-
lar için çok önemlidir.

B D Z P  e k i b i  v e 
GREFA’dan bir uzman, 
akbabaların adaptasyo-
nunun normal bir şekilde 
ilerlediğine ve güvende 
olduklarından emin olma-
sı için bu günlerde onlar-
dan ayrılmıyor. Uzman-
lar, “Şimdilik akbabalar, 
salınma bölgesine yakın 
bir yerde kalıyor ve kısa 
eğitim uçuşları yapıyor. 
Bölgede beyaz başlı ak-
babaların varlığı da onları 
başarılı bir şekilde adap-
tasyonlarına yardımcı olu-

yor. Ayrıca Yunanistan’ın 
Dadia Milli Parkı’ndaki 
kara akbaba kolonisinden 
iki vahşi kara akbaba ta-
rafından da ziyaret edildi-
ler. Doğaya bırakılan tüm 
akbabalar, hareketlerini 
takip etmemizi ve gerçek 
zamanlı olarak durumla-
rını izlememizi sağlayan 
GPS vericileri ile etiket-
lendi” diye aktardı.

İlk kara akbaba grubu-
nun, yıllardır yaralı yaba-
ni kuşları kurtarmak ve 
iyileştirmek için çalışan 
İspanyol sivil toplum ku-
ruluşu GREFA (Grupo de 

Rehabilitación de la Fau-
na Autóctona) tarafından 
İspanya'dan taşındığını 
hatırlatırız. GREFA, dör-
dü onların merkezindeki 
yumurtalardan çıkmış ve 
geri kalan 13'ü kazalar-
dan sonra kurtarılıp te-
davi edilmiş yabani kuş 
olmak üzere toplam 17 
kara akbaba teslim etti. 
Hemen ardından akba-
balar, adaptasyon için 
özel olarak inşa edilmiş 
bir kuşhaneye yerleştirildi 
ve burada sürekli gözlem 
altında tutuldu. Kuşhane 
alanında şimdiden on ya-
pay yuva inşa edildi.

Önümüzdeki  b i rkaç 
yıl içinde devam eden 
programın bir parçası 
olarak yılda 6-10 kuşun 
daha doğaya serbest 
bırakılması planlanı -

yor. Bulgaristan'da bir 
kara akbaba kolonisi-
nin oluşturulması, türün 
Balkanlar'da hayatta kal-
masını destekleyecek, 
çünkü Rodoplar’ın Yu-
nanistan kesiminde bu-
lunan yaklaşık 25-30 çift 
kuştan oluşan, hayatta 
kalan son yerel koloni ile 
Stara Planina'da (Koca 
Balkan)  bu tür kuşların 
oluşturduğu koloniler ile 
bir kuş değişimi olması 
beklenmektedir.

Kara akbabaların Doğu 
Rodoplar’a geri gönderil-
mesine yönelik faaliyetler, 
Bulgaristan Kuşları Koru-
ma Derneği tarafından 
Rewilding Rodop Vakfı 
ile iş birliği içinde yürütül-
mekte ve Rewilding Eu-
rope tarafından finanse 
edilmektedir.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti'ni ziyaret etti

Bulgaristan Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Haci 
ve yardımcıları Ahmet 
Hasanov ve Murat Pin-
gov, Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti İslam Dini 
Birliği’nin (Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti 
Başmüftülüğü) yanı sıra 
ülkedeki Müslümanların 
hayatı ve gelenekleriyle 
ilgili cami ve kurumları 
ziyaret ettiler.
Bulgaristan Başmüftü-

lük heyeti, Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti İslam 
Dini Birliği Başkanı (Ku-
zey Makedonya Cumhu-
riyeti Başmüftüsü) Reis-
ul Ulema Hafız Şakir 
Efendi Fetai  tarafından 
kabul edildi.
İki kurumun temsilcile-

ri arasında gerçekleşen 
görüşmeye aralarında 
Ohri, Gostivar, İştip ve 
Kumanova müftüleri de 
olmak üzere 13 bölge 
müftüsü ve akademis-
yenler katıldı.
Hafız Şakir Efendi Fe-

tai , “Bulgaristan Cum-
huriyeti Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Haci'ye bu ziya-
reti için içtenlikle teşek-

kür ediyorum. Birkaç ay 
önce son derece sıcak 
karşılandığımız Sofya 
ziyaretimizden sonra bu 
ziyareti bekliyorduk. Ku-
zey Makedonya Cumhu-
riyeti İslam Dini Birliği 
olarak da sizleri faaliyet-
lerimizle yakından tanış-
tırmak istedik. Komşular 
olarak ortak değerleri 
paylaşıyoruz. Bu birliği 
korumalı ve gelecek ne-
sillere aktarmalıyız” diye 
kaydetti.
Bulgaristan Başmüftü-

sü de kardeş teşkilatımız 
olarak Kuzey Makedon-
ya Cumhuriyeti 'ndeki 
Müslümanların teşkilatını 
ziyaret etmenin kendisi 

ve Başmüftülük temsil-
cileri için bir onur oldu-
ğunu belirtti.
Dr. Haci, “Öncelikle bu 

sıcak karşılama için Ha-
fız Şakir Efendi Fetai’ye 
teşekkür etmek istiyo-
rum. Çalışmalarınıza 
ve Üsküp'teki tarihi yer-
lere hayran kalmamak 
elde değil. Bulgaristan 
Başmüftülüğü ve Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti 
İslam Dini Birliği birlik-
te birçok şeyi yapabilir. 
Esas olarak temsil ettiği-
miz Müslümanların kay-
naşması ile ilgili olarak 
ve özellikle din eğitimi, 
imamların nitelikleri ve 
müminlerle iletişim ala-

nında birçok şey yapa-
biliriz” dedi.
Üsküp'te Dr. Haci, Ah-

met Hasanov ve Murat 
Pingov çarşıyı, tarihi 
İsa Bey Medresesi’ni ve 
kız ve erkek çocukların 
eğitimine yönelik bitişik 
binaları ziyaret ettiler. 
Heyet, medrese müdürü 
İbrahim İdris ve İslami 
İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Süleyman Şa-
bani ile görüştü.
Kurumların temsilcile-

ri, Üsküp İslami İlimler 
Fakültesi ile Sofya'daki 
Yüksek İslam Enstitüsü 
arasında iş birliği olası-
lığını görüştüler.
Gost ivar  şehr inde 

Gostivar Bölge Müftü-
sü Sabahuddin Zendeli 
tarafından düzenlenen 
akşam yemeğine katılan 
heyet, akademik camia 
temsilcileriyle bir araya 
geldi. Ziyaretin sonunda 
konuklar ve ev sahipleri 
aralarında karşılıklı he-
diye değişimi yaparak 
Sofya ve Üsküp'te ye-
niden bir araya gelmeyi 
temenni ettiler.
             Kırcaali Haber

Cebel ilçesinde 15 köyde sokak 
asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Cebel (Şeyhcuma) Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Belediye Başkanı Necmi Ali’nin 
2019-2023 Dönemi Cebel İlçesi Yönetim Prog-
ramı, bu sonbahara kadar uygulandı ve yüzlerce 
kişi kışı kaliteli yollarla karşılayacak. Cebel ilçe-
sinde yol ve sokak asfaltlama çalışmaları son 
sürat sürüyor ve son günlerde ilçedeki 15'ten faz-
la köyde çalışmalar sona erdi. Onların arasında 

General Geşevo (Bölcek), Dobrintsi (Hasanoğul-
lar), Duşinkovo (Canbaşallı), Kozitsa (Ahmetde-
re), Lebed (Gölcük), Mişevsko (Kuyucukviran), 
Mrejiçko (Tüller), Podvrıh (Tepealtı), Polyanets 
(Satıköy), Skalina (Kayabaşı), Şterna  (Hafızlı), 
Ustren (Ustura) vb. yerleşim yerleri bulunuyor.

Yollarda yapılan çalışmalar, Belediye Başkanı 

Necmi Ali tarafından görev süresinin başında 
belirlenen Cebel ilçesinin kalkınmasına yönelik 
yönetim programının bir parçasıdır.

Aynı zamanda Cebel’in “İzgrev” (Şeyhköy) ve 
“Eminoğulları” mahallelerindeki sokaklara da 
yeni asfalt seriliyor. Kasabanın ana caddesi olan 
Yıldırım Caddesi’nin altyapısının bir parçası ola-
rak yeni bir yol şeridi yapıldı.
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Şirin Yılmaz, 33 yıl sonra memleketi 
Kırcaali’de resim sergisi açtı

Türkiye'de ikamet eden 
Kırcaalili ressam Şirin 
Yılmaz, Bulgaristan'da 
Kırcaal i KRIG Sanat 
Galerisi’nde açtığı ilk ki-
şisel sergisinde 33 resim 
tablosunu sergiledi. Şi-
rin, henüz 8 yaşındayken 
Bulgarlaştırma süreci dö-
neminde zorunlu göç sı-
rasında ailesiyle birlikte 
Türkiye'ye göç etti. Genç 
ressam, 33 yıl sonra Bul-
garistan'daki hayatının ilk 
yıllarının anılarını resimle-
ri aracılığıyla paylaşmak 
için memleketi Kırcaali'ye 
geldi.

Serginin açılışına katılan 
resmi konuklar arasında 
yer alan Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, yaptığı konuşmada, 
“Etrafımızda gördüğümüz 
resimlerden hiçbir şeyin 
ve hiç kimsenin memleke-
ti insan hafızasından sile-
meyeceğini not edebiliriz. 
Bu, kendisini geliştiren, 
kabul ettiren ve sanatını 
memleketinde sergileyen 
Kırcaali kökenli bir ressa-
mın başka bir sergisidir. 
Bu serginin Şirin'in hafı-
zasının değil, gelişiminin 
bir parçası olmasını te-
menni ederim” dedi.

KRIG Sanat Galerisi'nde 
tanıtılan “Yuvada Bir Ha-
yalim Vardı” başlıklı sergi-
nin teması göçtür. Resim-
ler, 33 yıl önce "yuvadan" 
ayrılan, ancak hayallerin-
den biri olan "geri dön-
mek" hayalini gerçekleşti-
ren bir kızın eski çocukluk 
fotoğraflarının sanatsal bir 
yorumudur.

Şirin, “Türkiye'de göç 
konusu üzerinde çalışı-
yorum, çünkü göç benim 
hayatımın çok önemli bir 

parçasıdır. Resimlerden 
bazıları, çocukluk anıla-
rımdan kaynaklanan ço-
cukluk duygularımı sergi-
liyor” dedi. Ressam, ma-
halle çocukları arasında 
en iyi arkadaşının Lüba 
olduğunu ve Lüba'nın de-
desinin dedesiyle birlikte 
kahve içtiklerini, birbirleri-
ni ziyaret ettiklerini anım-
sadı.

Dileği insanların etnik 
köken ve dini mensubiye-
te karşı önyargılar olma-

dan barış ve uyum içinde 
yaşaması olan sanatçı, 
“Bu tür anılar çok önem-
li, çünkü o yıllarda yaşa-
nanlar sıradan bir insanın 
eylemi değil, üst düzey bir 
siyasi karardı” diye konuş-
tu.

Şirin Yılmaz, Türkiye'de 
Sakarya Üniversi tesi 
Sanat, Tasarım ve Mi-
marlık Fakültesi Resim 
Bölümü’nden mezun oldu. 
1981 yılında Kırcaali'de 
dünyaya gelen ressam, 

bugün üniversitede aynı 
bölümde asistanlık ya-
pıyor ve Türkiye'de ve 
Avrupa'da birçok ulusal ve 
uluslararası sergi, bilimsel 
konferans ve sanat etkinli-
ğine katıldı. Bir sanatçı ve 
akademik araştırmacı ola-

rak özgürlük kavramının 
bir parçası olarak öncelik-
le gündelik hayatın politik 
yönleriyle ve hikayelerin 
gerçeklikten kişisel de-
neyime ve tersine nasıl 
dönüştüğüyle ilgileniyor.

              Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftülüğü, Kırcaali Yeni 
Camii’nde “Mâide-i Kur’ân” programı düzenledi

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü tarafından düzen-
lenen “Mâide-i Kur’ân” 
programına Kırcaali’den 
ve bölgeden çok sayı-
da müslüman katıldı. 
Harika bir atmosferde 
geçen etkinliğe uzaktan 
ve yakından değerli mi-
safirler katıldı. Katılanlar 
arasında: Bulgaristan 
Müslümanlar Diyane-
ti Başmüftü Yardımcısı 
Beyhan Mehmed, T. C. 
Filibe Başkonsolosluğu  
Muavin Konsolos Necmi 
Özkan, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Basri Eminefen-
di, Haskovo Bölge Müf-
tüsü Erhan Recep, Eski 
Bulgaristan Başmüftüsü 
ve Mestanlı İmam Hatip 
Yetiştirme Kursu müdürü 
Selim Mehmed, Mestanlı 
Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Osman, 
Edirne İl Müftüsü Alettin 
Bozkurt, Edirne İl Müftü 
Yardımcısı Adem Özsoy, 
Havsa İlçe Müftüsü Nu-
rettin Şentürk, İpsala İlçe 
Müftüsü Ahmed Bayrak-
tar, Keşan İlçe Müftüsü 
Mehmet Yiğit, Lalapaşa 
İlçe Müftüsü, Faruk Ko-

çak, Süloğlu İlçe Müf-
tüsü İsa Demirkaynak, 
Uzunköprü İlçe Müftü-
sü Engin Çiçek, Dünya 

güzel Kur’ân-I Kerîm 
okuma 1991 yılı birincisi 
Mustafa Özcan Güneş-
doğdu, Edirne Selimiye 
Camii İmam-Hatibi Yusuf 
Serenli, Malatya Musa 
Kazım Camii İmam Htibi 
Ahmet Tayyar, Samsun 
Bafra Emir Efendi Ca-
mii imam- Hatibi Cihan 
Kodal, Mestanlı İlahiyat 
Lisesi Müdürü Ahmed 
Bozov, Mestanlı İlahiyat 
Lisesi Müdür Yardımcısı 

Nurettin Çakır, Mestan-
lı İmam hatip yetiştirme 
kursu hocası İsmail Tu-
ran, Kırcaali Dİn görevli-

si Metin Uluocak.
Program, Mestanlı 

İmam-Hatip Yetişt ir-
me kursu hocası İsmail 
Turan’ın Kur’an tilavetiyle 
başladı.    
Ardından selamlama 

konuşmaları yapıldı. Sı-
rasıyla Kırcaali Bölge 
Müftüsü  Basri Emine-
fendi ve Edirne Müftüsü  
Alettin Bozkurt konuştu-
lar.
Daha sonra, 1991 yılı 

Dünya Kur’ân-ı Kerim 
okuma birincisi Sayın 
Mustafa Özcan Güneş-
doğdu hocanın önder-

liğinde, Edirne 
Selimiye Camii 
İmam-hatibi Sa-
yın Yusuf Se -
renl i,  Malatya 
M u s a  K a z ım 
Camii İmam-Ha-
tibi Sayın Ahmet 
Tayyar,  Sam -
sun Bafra Emir 
Efend i  Cami i 
İmam-hatibi Sa-
yın Cihan Kodal 
Hocalar müthüş 
bir Kur’ân ziya-
feti verdiler, din-
leyenler i mest 

ettiler.
Daha sonra Başmüf-

tü Yardımcısı Beyhan 
Mehmed konuşma ve 
dua yaptı.
Programın bitiminde, 

Kur’ân ziyafeti veren de-
ğerli okuyucu hocalara 
hediye, plaket takdimi 
yapıldı. Edirne İl Müftüsü   
Alettin Bozkurt’ta Kırca-
ali Bölge Müftüsü   Basri 
Eminefendi’ye hediye 
takdim etti.

Necmi Ali, yeni inşa edilen 
sokak bölümlerinin açılışını 

gerçekleştirdi
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali, 

ilçe merkezindeki ana cadde Yıldırım Caddesi’ne 
eklenen kaldırımlı yeni bir şerit ve Eminoğulları 
Mahallesi’nde Bistritsa sokağı olmak üzere bir 
sonraki yeni inşa edilen sokak bölümlerinin açı-
lışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini Belediye 
Başkanı, Belediye Meclis Başkanı Seyfi Mehme-
dali ve müteahhit firmanın yöneticisi Tuncay Güler 
kestiler.

Necmi Ali, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
“Belediyemiz, Avrupa Birliği (AB) fonlarından hibe 
desteği alabilmek için her fırsatı arayacağı 35 mil-
yon levadan fazla tutarda projeler hazırladı. Hali-
hazırda 13 sokak ve 4 000 metrekarelik kaldırımın 
onarım projesinin teknik kısmı tamamlanmak üze-
re ve şehirdeki tüm yol ağı yeniden asfaltlanacak” 
diye kaydetti.

Belediye Başkanı, Yıldırım Caddesi’nde oturan 

kasaba sakinlerine evlerinin önüne tek tip bir bah-
çe çiti yapımına ilişkin kavramsal bir proje hediye 
etti.

Necmi Ali, “Yeni yapılan altyapı tesislerinin açılı-
şı ile ilgili olarak bugün burada bu etkinlikte bulun-
mak benim için büyük bir mutluluktur. Çünkü ülke-
nin zor koşullarına rağmen öz kaynaklarımızla cüzi 
bir bütçeyle de olsa bu projeleri gerçekleştiriyoruz. 
Geliştirme için net bir program ve vizyona sahip 
olunduğunda kolay oluyor. İlçenin geliştirilmesine 
ilişkin program doğrultusunda her yerleşim yerine, 
her mahalleye mevcut finansal kaynakları yatırıyo-
ruz. Ekibimle birlikte geliştirme programımızı her 
gün adım adım uyguluyoruz. İlçedeki tüm yerleşim 
yerlerimize ihtiyaca göre yatırımlar yapılmaktadır” 
diye belirtti.

Belediye Başkanı, ayrıca üst üste başarılı bir şe-
kilde zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanan 
projeler için müteahhitlere teşekkür etti.

Necmi Ali, “Görev süremizin başlangıcından bu 
yana geçen üç yıllık süreçte sadece Cebel ka-
sabamıza değil, köylerimize de yeni bir görünüm 
kazandırdık” diye ekledi.
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Kırcaali Belediyesi, eğitim altyapısına 10 
milyon levanın üzerinde yatırım yapacak

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, basın toplantısın-
da yaptığı açıklamada, 
“2022 yılı sonuna kadar 
Kırcaali'deki 5 eğitim bi-
nası inşaatında yapı de-
netimi yapılmasına iliş-
kin firmalarla sözleşme 
imzalanması bekleniyor. 
Bu da 2023'te inşaatları-
nın başlaması için yeşil 
ışık olacak” diye açıkladı. 
Projeler, Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı'nın 2020-2022 
Dönemi Ulusal Kreşlerin, 
Anaokulların ve Okulların 
İnşası, Genişletilmesi, 
İyileştirilmesi ve Yeniden 
İnşası Programı kapsa-
mında finanse edilmekte 
ve uygulanmakta, yatırım 
tutarı ise 10 milyon leva-
nın üzerindedir.

Belediye Başkanının 
ifadesine göre, 3 922 
226 leva ile eski Georgi 
Benkovski Spor Lisesi 
binasının onarımı, 3 391 
774 leva ile yeni bir anao-
kulunun inşası, 1 395 978 
leva ile 5 nolu kreş binası-

nın onarımı, 935 091 leva 
ile Çayka Kreşi’ne ek bö-
lümün inşası ve 917 938 
leva ile Ştastie Kreşi’ne 
ek bölüm inşaatı yapılma-
sı söz konusudur.

Dr. Müh. Azis, “Maa-
lesef, yeni yetişenlerin 
eğitim sürecinde Vızroj-
dentsi (Köşdere) sem-

tindeki anaokulunun de-
vamı olacak olan inşaatı 
tamamlanmamış okul 
için finansman alamadık” 
dedi. Ayrıca eski Georgi 
Benkovski Lisesi binası-
nın yenilendikten sonra 
eğitim dışında farklı bir 
amaç için kullanılacağına 
dair Facebook'ta ortaya 

çıkan kötü niyetli kişiler 
tarafından verilen yanlış 
bilgiler hakkında da yo-
rum yapan Belediye Baş-
kan, “Bina sadece eğitim 
faaliyetleri için bir üs ola-
rak kullanılacaktır” diye 
belirtti.

Dr. Müh. Azis, “Tüm 
projelerin uygulanması 

için müteahhit firmalarla 
sözleşmeler yaptık, hepsi 
için inşaat izni aldık, inşa-
at ve montaj faaliyetlerine 
başlamak üzere yıl sonu-
na kadar inşaat denetim 
sözleşmesinin imzalan-
ması beklenmektedir ” 
diye açıklık getirdi.

Belediye Başkanının ifa-
desine göre, beş yeni pro-

jenin hayata geçirilmesiy-
le Kırcaali Belediyesi’nin 
eğitim altyapısında öğ-
renci başına yatırım açı-
sından ülkede ilk sırayı 
aldığı trend devam ediyor. 
Dr. Müh. Azis, “Önceki 
bir hükümette yer alan bir 
Eğitim ve Bilim Bakanı da 
bunu söylemişti” dedi.
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İzmir’de "Söndürülemeyen Meşale" Belgeseli'nin Galası Gerçekleşti
İzmir Balkan Göçmenleri 

Kültür ve Dayanışma Der-
neği ve Gaziemir Beledi-
yesi işbirliği ile Bulgaris-
tan Türklerinin Özgürlük 
Kahramanı merhum Nuri 
Turgut Adalı'nın doğumu-
nun 100. yılına ithafen 
yapımı Gazeteci –Yazar 
Mehmet Türker ait "Sön-
dürülemeyen Meşale" 
Belgeseli'nin Galası ger-
çekleşti.

9 Aralık 2022 Cuma 
günü Gaziemir Atatürk 
Kültür Merkezinde gös-
terimi yapılanan belge-
selinin galasına Gaziemir 
Belediye Başkanı Halil 
Arda, Gaziemir Beledi-
yesi Başkanı Yardımcıları 
İzel Zenginobuz Derin-
su, Aslı Özgür ve Necati 
Kırmaz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Gaziemir İlçe Baş-
kanı Kasım Özkan ve yö-
netimi, Gaziemir Adalet 
ve Kalkınma Partisi İlçe 
Başkanı Yardımcısı Veli 
Oto ve yönetimi,Gaziemir 
İyi Parti İlçe Başkanı 
Sedat Dağ ve yönetimi, 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Gaziemir İlçe yönetimi, 
İyi Parti Menderes İlçe 
Başkanı Özdemir Makas 
ve yönetimi, Cumhuriyet 
Halk Partisi Menderes 
İlçe yönetimi, Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Meclis 
üyesi İbrahim Özkara, 
Adalet ve Kalkınma Par-
tisi Gaziemir Belediyesi 

Meclis üyesi Nuray Öz-
türk, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Buca Belediyesi 
Meclis üyesi Hüseyin Pa-
şaoğlu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Gaziemir Beledi-
yesi Meclis üyesi Lütfü 

Özcan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Menderes Bele-
diyesi Meclis üyesi Halil 
Şen, Gaziemir Seydiköy 
Mübadele Muhacir ler i 
Derneği Başkanı Hilmi 
Öztop, İzmir Bal-Göç bir 
önceki dönem Başkanı 
Fahriye Ersoy ve Hamdi 
Kanlıoğlu, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Ege Bölge-
si temsilcisi İsmail Vatan-
sever, Belene Gazilerimiz 
Sabri İskender, Selahat-
tin Azis Atasoy, Adem 
Özkan, Ömer Özgür ve 
Burhan Mutlu, İzmir Bal-
Göç Genel Başkanımız 
Abdurrahim Nursoy, mer-
kez yönetim kurulu üyele-
ri Hatice Köroğlu, Nurten 

Çağalar, Nurdane Esen, 
Gülizar Dağlar, Feyime 
Mutlu, Av. Semra Ekici , 
Sabri Atasoy, Nejdet Ça-
lışkan, Yakup Serbest, 
Bornova Bal-Göç Şube 
Başkanı Nihat Yağbasan, 

Görece Bal-Göç Şube 
Başkanı Metin Eminoğlu, 
Menderes Bal-Göç Şube 
Başkanı Gürkan Altıntaş, 
Gaziemir-Sarnıç Bal-Göç 
Şube Başkanı Hazel Öz-
türk Işık, Buca Bal-Göç 
Şube Başkanı Fatmagül 
Kahraman, Aliağa Bal-
Göç Şube Başkanı Ruki-
ye Güneş ve yönetimleri, 
Gaziemir Hürriyet Ma-
hallesi Muhtarı Hayrettin 
Hamzaoğlu ve üyelerimiz 
katıldı.

Açılış konuşmasını ya-
pan İZMİR BAL-GÖÇ 
Genel Başkanı Abdur-
rahim Nursoy herkese 
katılımları için teşekkür 
ederek başladığı konuş-

masında: ’’Çok değerli İz-
mir Bal - Göçlüler, değerli 
katılımcılar, Bulgaristan 
Türklerinin milli ve ma-
nevi değerleri  için  örnek  
bir mücadele veren Nuri 
Turgut Adalı Abimizi, do-
ğumunun 100.yılı için ha-
zırladığımız bu program 
vesilesiyle anarken, yok-
luğunu  yüreğimizde his-
sediyoruz. O, hepimizin 
bildiği gibi rahat bir hayatı 
seçmek yerine Türk azın-
lığın insanca bir yaşama 
kavuşması için mücadele 
yolunu seçti ve davasın-
dan hiç vazgeçmedi.

O, "mücadele" kavramı-
nın bedene bürünmüş ha-
liydi. Bulgaristan Türkleri-
nin haklı mücadelesinin 
efsaneleşmiş kahrama-
nıydı. Tüm dava adamları 
gibi tutsak yaşadı ama 
özgür öldü. Zorbalığa, 
zulme sessiz kalmadı. 
İsim değiştirme kampan-
yasına kadar bütün bu 
süreçte Nuri Adalı Abimiz 
her zaman vardı. Bu sü-
reç sonuçlanmadı çünkü 
Nuri Abi gibi kahraman-
larımız vardı ve bizlerin, 
Türklerin ve Müslümanla-
rın milli ve manevi boyut-
larda lideriydi. Bizler her 
zaman onu kalbimizde, 
gönlümüzde yaşatacağız. 
O kalbimizde yaşadıkça 
Bulgaristan’da yüz binler-
ce Türk de yaşayacak.

Hayatını Türklüğün öz-
gürlüğü için vermiş insan-

ları anmak ve yaptıklarını 
kuşaktan kuşağa aktar-
mak ahde vefadır. Bizlere 
düşen, bu büyük kahra-
manın temsil ettiği değer-
leri anmak; bu değerlerin 
takipçisi ve destekçisi ol-
duğumuzu belirtmektir.

Bu anlamda Sayın Meh-
met Türker’i  Nuri Abi için 
yazdığı her satır için, yap-
tığı her çalışma için tebrik 
ederim.Ayrıca bu değerli 
belgeselin ilk gösteriminin 
İzmir'de yapılması onuru-
nu bizlere yaşattığı için de 
teşekkür ederim.

Belgeselin gösterilmesi 
için sunduğu tüm olanak-
lar için Gaziemir Beledi-
yesine ve belediye  baş-
kanımıza çok teşekkür 
ederim.

”Söndürülemeyen Me-
şale” belgeseli sade -
ce  Bulgaristan’ın değil, 
Avrupa’nın örnek bir insan 
hakları savunucusunun 
belgeselidir.

Nuri Turgut Adalı, bizim 
için, gençlerimiz için bir 
meşaledir. Biz İzmir Bal-
Göç olarak, onun ışığın-
da yola devam ediyoruz, 
edeceğiz.

Sevgili Nuri Abi,
Bırakıp gittin bizi
Seni unuttuk sanma
Zaman alışmayı öğretir 

belki; ama
Unutmayı asla!’’ dedi.
 Galaya katılan Gazie-

mir Belediye Başkanı Ha-
lil Arda da bir konuşma 
yaptı.
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Başkan Şaban, Ardino'daki 
belediye pazarının yeniden 
inşası projesinin temelini attı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, mevcut belediye pazarının tamamen yeniden in-
şası ve modernizasyonuna ilişkin projenin temelini attı. 
Temel atma törenine Belediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, müteahhit firma temsilcisi Levent Cebeci, 
Belediye Başkan yardımcıları Necmi Mümünhocov 
ve Nasko Kiçukov da katıldı.

Mimari proje tasarımı, monolitik binaların mevcut 
ahşap saçaklarının, ahşap çatılarının kaldırılmasını, 

mevcut monolitik binaların yeniden inşasını, yeniden 
yapılandırılmasını ve ısı yalıtımı uygulanmasını, çelik 
konstrüksiyon çardak yapımını, yeni tek katlı yekpare 
binalar inşa edilmesini, yerleşim dikey planlama yapıl-
masını, meydanın restore edilmesini, proje kapsamın-
daki tüm yapılara erişilebilir bir ortam sağlanmasını 
öngörüyor.

Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, “Bu, tüm Ardino 
sakinleri tarafından uzun zamandır beklenen bir proje-
dir. Amaç, 20 yıl önce kurulan mevcut çarşıyı yılın her 
döneminde ve her mevsim çalışır hale getirmektir. Va-
tandaşa yerli üretimle ilgili çeşitli hizmetler sunulacak" 
dedi. Müh. Şaban, onarım çalışmalarının başlaması 
için belediye pazarında tezgah kiralayanlarla bir ön 
görüşme yaptığını belirtti.

Pazarın yeniden inşasının 2023'ün ortasında ta-
mamlanması bekleniyor.
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Yıl sonuna kadar Kırcaali’de 69 
sosyal konut hizmete girecek
“Kırcaali Şehrinde Sos-

yal Konut İnşaatı" pro-
jesinin kapanış basın 
toplantısında verilen bil-
giye göre, yıl sonuna ka-
dar Kırcaali'de Büyüyen 
Bölgeler Operasyonel 
Programınca uygulanan 
"Kırcaali Şehrinde Sos-
yal Konut İnşaatı" projesi 
kapsamında inşa edilen 
69 sosyal konut resmi 
olarak hizmete girecek.  
Sosyal hizmet kullanıcı-
ları bu konutlara yerleşti-
rilebilecek. Bu aşamada 
25'i onaylanmış olan 63 
başvuru yapıldı. Onlar, 
55 kullanıcı için geçerli 
olacak. Basın toplantısın-
da Dr. Müh. Hasan Azis, 
İnşaattan Sorumlu Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Müh. Katya Mitovska ve 
Belediye İnsani Yardım 
Faaliyetleri Müdürü Şirin 
Süleyman yer aldı.

Projeyle ilgili ayrıntılar 
sunan Müh. Katya Mi-
tovska, “Projenin toplam 
değeri 2 169 957,96 leva 
olup, bunun 1 844 464,26 
leva'sı Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu (EFRR) 
aracılığıyla Avrupa Birli-
ği (AB) tarafından eş fi-
nansman ve 325 493,70 
levası devlet bütçesinden 
eş finansmandır. Projenin 
temel amacı, uygun alt-
yapıyı sağlayarak Kırca-
ali ilçesinde yaşayan sa-
vunmasız ve dezavantajlı 
grupların sosyal içerme 
ve entegrasyonunun teş-
vik edilmesi için koşullar 
yaratmaktır. Projenin özel 
hedefleri şunlardır: Kırca-
ali şehrinde İnşaat Teknik 
Lisesi’nin eski bir yurt 
binasında sosyal açıdan 
savunmasız gruplar için 
69 sosyal konutun inşa-
atı; Kırcaali ilçesinde ya-
şayan dezavantajlı grup-
lar için sosyal hizmetlere, 
eğitime, istihdama, sosyal 
içermeye ve sağlık hiz-
metlerine eşit erişim ko-
şullarının sağlanması.

Projenin hedef grubu 
savunmasız, azınlık ve 
sosyal olarak zayıf nüfus 
grupları ile kendi evleri  
olmayan ve piyasa fiyat-
larıyla kiralık konut fiyatla-
rını karşılayamayan diğer 
dezavantajlı grupları kap-
samaktadır.

Projenin ana faaliyetleri, 
Kırcaali şehrinde İnşa-
at Teknik Lisesi’nin eski 
yurt binasında inşaat ve 
montaj işlerinin yapılma-
sı, ekipman teslimi, inşa-
at ve telif hakkı denetimi 
yapılması ile ilgilidir” dedi.

Belediye Başkan Yar-
dımcısının ifadesine göre, 
sosyal konutlar faaliyete 

geçmiş olup amacına uy-
gun olarak kullanılabile-
cek. Müh. Mitovska, “Sos-
yal olarak dezavantajlı 
kişiler için çok aileli konut 
binası, her katta iki odalı 
11 daire, her katta üç oda-
lı 3 daire olmak üzere top-
lam 69 daire ile beş kat-
tan oluşmaktadır. İki odalı 
dairelerde yemek pişirme 
köşesi bulunan bir oturma 
odası, bir yatak odası ve 
bir banyo bulunmakta, üç 
odalı dairelerde ise ikinci 
bir yatak odası veya ayrı 
bir mutfak bulunmaktadır. 
Her dairenin terası vardır. 
Her katta ayrı bir malze-
me odası ve birinci katta 
lobi bölümünde tuvalet 
ile bir kapıcı odası bulun-
maktadır. Engelliler için 
yeni bir asansör ve açık 
hava platformu yapıldı. 
Servis koridorunun güney 
kısmına acil durumlar için 
çelik yangın merdiveni 
yapılacak. Isıtma bireysel 
olup odalar ve diğer bö-
lümler klimalar ve elekt-
rikli konvektörler ile ısıtı-
lacak. Sosyal konutlarda 
temel konut mobilya ve 
tefrişatların satın alınma-
sına maddi imkânları yet-
meyen barındırılan kişiler 
için uygun yaşam koşul-
ları oluşturuldu. Projenin 
hayata geçmesiyle birlikte 
yeni yapılan sosyal konut 
için mutfak dolapları, ma-
salar, sandalyeler, yatak-
lar ve gardıroplar gibi en 
gerekli donanım ve tefri-
şat sağlandı. Daireler do-
natıldı ve döşendi ve bele-
diye sınırları içinde genel 
kabul görmüş yaşam ko-
şullarına uygundur. Onlar, 
yerel halkın yararına Kır-
caali Belediyesi tarafın-
dan yönetilecek. Bu sos-
yal konutlara insan yerleş-
tirme özel bir yönetmelikle 
düzenlenecek. Bu sosyal 

hizmetten yararlananlar, 
sosyo-ekonomik durum-
larını etkileyecek istihdam 
ve eğitime yönelik sosyal 
paket tedbirlerine katılabi-
lecekler” dedi.

Belediye İnsani Yardım 
Faaliyetleri Müdürü Şirin 
Süleyman, “İnsanların 
sosyal konutlarda barı-

nabilmesi için belirli kri-
terleri, yani savunmasız, 
azınlık ve dar gelirli nüfus 
gruplarından ve kendi ev-
leri olmayıp piyasa fiyat-
larıyla kiralık konut fiyatla-
rını karşılayamayan diğer 
dezavantajlı gruplardan 
olmaları gerekir. Ancak 
onlar çalışmak ve çocuk-

ları normal okula gitmek 
zorundadır. Bu, sosyal 
konut kullanıcıları için 
zorunlu olan sözümona 
“sosyal önlemler pake-
tidir”. Sözleşmelerinde 
madde olarak belirtilen 
bu şartlardan birine aykırı 
hareket etmeleri halinde 
belediye bunları feshede-
bilir” diye açıklık getirdi.
"Kırcaali Şehrinde Sos-

yal Konut İnşaatı" proje-
sinin doğal bir devamı 
olan "Şans" projesinin 
yöneticisi  Behrin Mes-
tan, “Amaç, insanların ki-
ralarını ödeyebilecekleri 
ve daha sonra istihdam 
edilmelerini gerektiren 
açık piyasada konut ki-
ralayabilecekleri şekilde 
sosyalleşmeleridir” diye 
açıklık getirdi. Mestan, 
“Kiracılar ile akdedilecek 
sözleşmeler bir yıllık olup, 
azami 3 yıllık sürelidir. 
Daha sonra 10 yıl boyun-
ca sosyal konut başvuru-
su yapmaktan men edile-
cekler” diye vurguladı.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, sosyal konut inşa-
atı projesinin hayata ge-
çirilmesini zamanında ve 
önemli olarak tanımladı. 
Belediye Başkanı, “Sos-
yal konutlar inşa ederek, 
dikkatimizi toplumun en 
savunmasız gruplarına 
çekiyoruz ve bu projeyi 
birçok krizin yaşandığı 
bir zamanda uyguluyo-
ruz. Bu krizlerden en kötü 
şekilde etkilenenler toplu-
mumuzun bu savunmasız 
gruplarıdır” diye konuştu. 
Dr. Müh. Azis’in ifadesi-
ne göre, proje, kullanı-
cılara sağlık durumları, 
istihdamları ve çocukla-
rının sağlık ve eğitimine 
yönelik bir sosyal paket 
de sunarak belediyenin 
sosyal politikasını geliş-
tirmektedir.
Proje kapanış basın 

toplantısında sosyal ko-
nut sakinlerinin metreka-
re başına aylık 0,60 leva 
veya ortalama olarak 30 
ile 40 leva arasında kira 
ödeyeceği de netleşti.

Cumhurbaşkanı Radev, Seçim Kanunu’nu Veto Etti
Cumhurbaşkanlığı’ndan 

yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in, 48. Dönem 
Halk Meclisi tarafın-
dan kabul edilen Seçim 
Kanunu’nda değişiklik 
yapan kanun tasarısı-
nı veto ederek, bir kez 
daha görüşülmek üzere 
Meclise geri gönderdiği 
bildirildi.
Cumhurbaşkanı, veto 

kararıyla ilgili basın men-
suplarına yaptığı açık-
lamada, “Biliyorsunuz, 
makineli oylama, seçim 
sürecimizin en büyük 
kusurlarından biri olan 
geçersiz oylarla ilgili so-
runun üstesinden geldi 
ve kontrollü bir şekilde 
oy kullanılmasını önemli 
ölçüde azaltmaya yar-
dımcı oldu. Bu nedenle, 
bu yasanın pratikte maki-
neli oylamanın özellikle-
rini değiştirmesini kabul 
edemiyorum. Değişiklik-
lere göre, makineli oyla-
ma, artık oy pusulasıyla 
oy kullanmanın bir al-
ternatifi değil, Bulgaris-
tan Merkez Bankası’nın 
(BNB) matbaasında ba-
sılan kağıt oy pusulasıy-
la oy kullanmak olacak. 
Siyasi partilerin önlerine 
farklı şartlar konulmasını 
ve sadece %4’lük seçim 

barajını aşanların makine 
koduna erişmesini kabul 
edemem” diye kaydetti.
Radev, “Bu yasa aynı 

zamanda seçmenlerin 

gizli oy vermesi ilkesine 
ters düşüyor. Bir seçim 
sandığında sadece bir 
seçmenin makineyle 
veya oy pusulasıyla oy 
kullandığını düşünelim. 
Bu hipotez tamamen 
mümkün ve bu durum, 
gizli verilen oyların açığa 
çıkacağı anlamına gelir” 
diye açıklık getirdi.
Cumhurbaşkanı, yurt 

dışındaki Bulgaristan va-
tandaşlarının seçim süre-
cine katılımının daralma-
sını ve uzaktan elektronik 
oylama kavramının yasal 
barıştan uzaklaştığını da 

kabul etmiyor.
Kara rda  be l i r t i l en 

veto gerekçelerinden 
Radev'in kağıt oy pusu-
lası ve makine ile karışık 

oylama ihtimaline katıl-
madığı anlaşılıyor.
Kararın gerekçe kısmın-

da kabul edilen değişik-
liklere göre, çoğu sandık-
ta belirli kriterlere göre 
kanunen zorunlu olarak 
uygulanması yerine kağıt 
oy pusulası veya makine 
ile oylama arasında seç-
mek üzere oy kullanma 
şeklinin seçmenin takdi-
rine bırakıldığı belirtiliyor.
Gerekçe kısmında ayrı-

ca, “Kabul edilen değişik-
likler, yalnızca nesnel bir 
kriter olmaksızın oylama 
yöntemini kopyalamakla 

kalmıyor. Aynı zaman-
da kontrollü bir ortamda 
gerçekleştirilen bir tür 
elektronik oylama olarak 
makine oylama özelliğini 

de değiştiriyor. 
Bu, seçmenle-
rin kağıt oy pu-
sulası ve maki-
ne ile oylama 
arasında seçme 
hakkına sahip 
olma hedefiyle 
çelişiyor. Çün-
kü her durum-
da makine ile 
verilen oyların 
sayımı makine 
tarafından de-
ğil, seçim san-
dık kurulu tara-
fından sayılarak 

yapılacak” diye 
belirtildi.
R a d e v ,  S e ç i m 

Kanunu'nun önceki dü-
zenlemelerinde yer alan 
mak ine l i  oy lamanın 
Anayasa'ya uygunluk 
denetiminden geçtiğini 
ekleyerek, oy hakkının 
hem evrensel, eşit, doğ-
rudan ve kişisel olarak 
kullanılması hem de gö-
nüllülük, seçmenin irade 
beyanının gerçekliği, gizli 
oy verme ve oy kullanma 
hakkını kullanması için 
yasal güvenceler verdi-
ğine dikkat çekiyor.
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Bakan Stoyanov, 100'den 
fazla kişiye iş kapısı olacak 
bir Lojistik Merkezi’nin 

açılışını gerçekleştirdi
Geçici Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov, 

Sofya Bojurişte Organize Sanayi Bölgesi'nde 16 mil-
yon levalık bir yatırım projesi kapsamında inşa edilen 
yeni bir Lojistik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 
Yeni inşa edilen nakliye ve lojistik üssü 40 dönüm-
lük bir alanı kaplıyor ve 100'den fazla kişiye iş kapısı 
olacak. Bakan, törende yaptığı konuşmada, “Düzine-
lerce şirket, işlerini geliştirmek için Bojurişte Sanayi 
Bölgesi'ni seçti ve bu, onların burada ekonomik giri-
şimleri için mükemmel fırsatlar bulduklarının bizim için 
açık bir işaretidir” diye kaydetti.

Stoyanov, “Sadece bu yıl Bojurişte Sanayi 
Bölgesi'nde yaklaşık 100 milyon leva değerinde 11 yeni 
proje başlatıldı” diye belirtti. Bakanın ifadesine göre, 

son on yılda 
yerli ve ya-
bancı şirket-
ler tarafından 
sanayi bölge-
sine yatırılan 
fon lar  611 
milyon leva-
nın üzerinde 
ve kapladığı 
alanın 2/3'ü 
ş i m d i d e n 

alınmış durumdadır. Stoyanov, “Endüstri parklarının 
doğru yönetimi, yatırım çekmek ve tüm bölgelerde 
ekonomik büyüme sağlamak için son derece başarılı 
bir araçtır” diye sözlerine ekledi.

Bakan, sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için tama-
men yeni bir yaklaşım üzerinde çalışıldığını ve yal-
nızca Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında yeni yerler için öngörülen fonların 200 
milyon levanın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Sto-
yanov, “Avrupa Birliği tarafından finanse edilen prog-
ramlar kapsamında aktif olarak çalışmalar yürüterek 
fırsatları artırabiliriz ve bu, ekibimizin hedeflerinden 
biridir” dedi.

Transpress Şirketi’nin Lojistik Merkezi 40 dönümlük 
bir alan üzerine kurulu olup ülkede başka bir benzeri 
olmayan kargo elleçleme için en modern donanıma 
sahiptir. Kapasitesi günde 15 000 palet ve yılda 4 mil-
yon paletin üzerinde olan Lojistik Merkezi, kamyon 
yüklerinin eşzamanlı elleçlenmesi için 60 rampaya 
ve Balkanlar'da bir ilk olan sevkiyat paletleri için bir 
konveyör hattına sahiptir.

Açılış törenine ayrıca Ulaştırma ve Haberleşme Ba-
kan Yardımcısı Nikolay Naydenov, Bulgaristan Yatırım 
Ajansı (BAİ) İcra Direktörü Bogdan Bogdanov, Ulusal 
Sanayi Bölgeleri Şirketi (NKIZ) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Andreana Premyanova, Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTPP) Yönetim Kurulu Başkanı Tsve-
tan Simeonov ve davetliler katıldı.

Başmüftü Dr. Hacı, Uluslararası Nefret 
Söylemiyle Mücadele Konferansı’na Katıldı

Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, Uluslararası Nef-
ret Söylemiyle Mücade-
le Konferansı'na katıldı. 
Sofya'da düzenlenen fo-
rum, aralarında Almanya, 
Hollanda, Slovakya, Slo-
venya, Litvanya, Sırbis-
tan ve Ukrayna'dan ha-
kimler, dini toplulukların, 
akademik çevrelerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) temsilcileri de bulu-
nan yaklaşık 130 kişiyi bir 
araya getirdi. Bulgaristan 
Cumhuriyeti Başsavcısı 
İvan Geşev'in ev sahip-
liğinde Avrupa Yahudi 
Derneği’nin desteğiyle 
düzenlenen etkinliğin 
resmi konukları arasında 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı İliyana Yotova, Adalet 
Bakanı Krum Zarkov, Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı 
Velislava Petrova, Yüksek 
Yargı Konseyi’ni temsilen 
Boyan Magdalinçev, Avru-
pa Yahudi Derneği Baş-
kanı Menachem Margolin 
da yer aldı.

Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı hazır bulunanlara 
hitaben yaptığı konuşma-
da, ülkemizde hoşgörü 
olduğu için Bulgaristan'da 
böyle bir konferansın ya-
pılıyor olmasından gurur 
duyduğunu belirtti.

Başmüftü, “Dünyaya na-
sıl birlikte yaşanacağını 
ve insanların birbirlerini 
nasıl sevip yardım edebi-
leceklerini gösterebiliriz. 
Bulgaristan, ülkemizdeki 
Yahudilerin katledilme-
sine izin vermedi. Daha 
sonra komünizm döne-
minde Müslümanlar ve 
Hristiyanlar birlikte Bul-
garlaştırma sürecini ya-
şadılar,  ama birbirinden 
intikam almaya kalkış-
madılar. Onlar, daha iyi 
bir yaşam biçimi bulmak 

adına birleştiler-ellerinden 
gelenin en iyisini yapmak, 
birbirlerine saygı göster-
mek, karşılıklı anlayış 
göstermek ve yardımlaş-
mak için birleştiler” diye 
kaydetti.

Dr. Hacı, toplumda nef-
ret söyleminin var olma 
nedenlerini analiz etti.

Başmüftü, “Bir insan, 
dini mensubiyet veya 
etnik köken olarak ken-
disinden farklı olsun ol-
masınlar başkaları aley-
hinde konuştuğunda bu 
kişi, aleyhinde konuştuğu 
kişilerden daha fazla za-
rar görüyor demek, çün-
kü nefret onun iç dünya-
sını kemirir. Bu nedenle 
huzur içinde yaşayamaz 
ve iyi yaşamak isteyen 
başka insanların da oldu-
ğunu kabul edemez. Bu 
yüzden nefret, tomurcuk 
halinde tedavi edilmesi 
gereken bir duygudur. Bu 
düşünce doğrultusunda 
hemen herkesin hakları-
nın olduğunu düşündüğü 
bir çağda yaşadığımızı 

görmek gerekiyor. Ancak 
neredeyse hiç kimse yü-
kümlülükleri de olduğunu 
hissetmiyor” diye vurgu-
ladı.

Dr. Hacı, konferansa 
sadece dini liderlerin de-
ğil, insanlar arası ilişkileri 
geliştirmeye yönelik karar 
ve adım atabilecek kişile-
rin de katılmasından duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirdi.

"Din Temelli Nefret Suç-
larıyla Mücadele" konulu 
panelde de konuşmacılar 
arasında yer alan Baş-
müftü, sunumunda dinin 
insan hayatındaki yeri ve 
İslam'a göre temel insan 
haklarından bahsetti.

Dr. Hacı, “Bir kişi ateist 
olduğunu söyleyebilir ama 
dünya çapında ve tarihsel 
olarak ateist bir toplum 
yoktur. İnsanların kesin-
likle her zaman inançları, 
dini inançlarına bağlı kal-
ma ilkeleri olmuştur. Her 
zaman bazı ahlaki değer-
leri takip etmişlerdir. Dini 
değerler kaybolduğunda 

insani değerler de yok 
olur. İnsani değerler yok 
olduğunda insanlığın da 
yok olma tehlikesi vardır. 
Bu yüzden insanları din-
dar oldukları için, bir ma-
bede, camiye veya havra-
ya gittikleri için sınırlama-
malıyız. Herkesin kendi 
yaşam tarzı ve kendi din 
anlayışı vardır. Elbette bir 
dinin temel ilkelerinden 
uzaklaşılmasını ve bunun 
topluma zarar verecek 
amaçlar için kullanılma-
ya başlanmasını doğal 
olarak kabul edemeyiz. 
Bu düşünce doğrultusun-
da etrafımızdaki insanlar 
mutlu olduğunda bizim de 
mutlu olacağımızı anla-
mak o kadar da büyük bir 
felsefi anlayış değildir. Acı 
çeken insanlar olduğunu 
anlamak için uzağa git-
memize gerek yok. Ama 
en çok askeri saldırılara 
maruz kalanlar zarar gö-
rüyor. Bir yandan baskı 
ve tacize maruz kalıyorlar, 
diğer yandan insanlık kü-
resel ölçekte sorunları ve 

çatışmaları çözmek için 
yeterince çaba göstermi-
yor. Bu nedenle, bu forum 
daha önce katıldığım di-
ğerlerinden biraz farklıdır. 
Burada gerçekten insan-
ların sorunlarıyla ilgilenen 
insanlar var ve din nihai 
olarak, İslam'da da oldu-
ğu gibi dini inanç özgürlü-
ğünü korumayı, insanların 
can  güvenliğini ve sağlı-
ğını, haysiyet ve şerefini, 
akıl sağlığını  ve malını 
korumayı hedefliyor. Bu 
beş şey dokunulmaz ve 
kimsenin bunlara teca-
vüz etmeye hakkı yoktur” 

dedi.
Nefret söylemiyle ilgili 

sorunlar hukukun üstün-
lüğü prizmasından da 
irdelendi. "Vatandaşla-
rın hak ve özgürlükleri-
nin korunması. Hukukun 
üstünlüğü - temel insan 
haklarının güvence al-
tına alınmasına giden 
yol" başlıklı panelde 
Avrupa'dan savcılar ülke-
lerindeki uygulamaları ve 
çevrimiçi ortamda nefret 
söylemiyle mücadele es-
nasında karşılaşılan zor-
luklarla ilgili konularda 
bilgiler sundular.

Türkiye’nin Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan 
“Bulgaristan'da Yılın En Başarılı Ticaret Müşaviri” Seçildi

Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası 29. kez 
olmak üzere geleneksel 
yıllık ödüllerini takdim 
etti.
Ticaret Odası’nın “Top 

100” klasmanı sürdürü-
lebilir ve başarılı yönetim 
koşulları kıstas alınarak 
hazırlandı. 
Zor ekonomik  du-

rumda ticari ilişkileri ve 
girşimciliği teşvik eden-
lere özel sunulan yıllık 
katkı ödülünde Türkiye 
Cumhuriyeti ’nin Bul-
garistan Ticaret Mü-
şavir i Sinem Taştan 
“Bulgaristan'da yılın en 
başarılı Ticaret Müşavi-
ri” seçildi.
Sinem Taştan sosyal 

medyadan yazdığı me-
sajda  duygularını şöyle 
iletti:
“2022 yılı 17 yıl lık 

meslek i  kar iyer imin 

belki de en zorlayıcı ve 
Bulgaristan’da Türkiye 
Cumhuriyeti Ticaret Mü-
şaviri olarak 3 yılı geride 
bıraktığım yıl oldu. Tüm 

bu zorluklar, kriz-
ler, çözüm bulma 
arayışları beni 3 
yıl önceki ben-
den çok farklı bir 
noktaya taşıdı. 
Ve bugün mut-
lulukla söylemek 
isterim ki Bulga-
ristan Ticaret ve 
Sanayi Odası bu 
yıl 29. düzenle-
nen ödül töre-
ninde beni 2022 
yılının en başarılı 
Ticaret Müşaviri 
seçti. Yaşattığı 
bu büyük onur 

için büyük Ticaret Odası 
ailesine teşekkür ediyo-
rum”.
            Kırcaali Haber
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Devlet ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli 
işletmelere avroya geçişin etkilerini soruyor

Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanlığı, avroya geçişin 
Bulgaristan'daki küçük 
ve orta ölçekli işletmeler 
üzerindeki beklenen et-
kilerine ilişkin bir anket 
başlattı. Anket anonim 
ve mali cihazların uyar-
lanması ve muhasebe 
yazılımının değiştirilmesi 
ile ilgili beklenen maliyet-
ler gibi konuları açıklığa 
kavuşturmak için sorular 
içeriyor.

Bakanlık tan yapılan 
açıklamada, anketle per-
sonel eğitim ihtiyaçları ve 
avroya geçiş sürecinde iş-
letmelerin diğer olası zor-
lukları hakkında da bilgi 
toplandığı bildirildi.

Kurumun internet sitesi 
üzerinden başlayan ve 
16 Aralık'a kadar devam 
eden online anket, ilgili 
kuruluşlar aracılığıyla da 
yaygınlaştırılacak.

Anket sonuçları, Bulga-
ristan devletinin yetkili 
makamlarının şirketler 

açısından bir para birimin-
den diğerine geçiş süre-
cinde yaşanan sorunları 
tespit etmesine yardımcı 
olacak. Avronun benim-
senmesinden işletmeler 
için beklenen faydalar da 

dikkate alınacak.
Anket verilerinin de-

ğerlendirilmesi, sektöre 
ilişkin stratejik planların 
hazırlanmasında kullanı-
lacak ve mevzuat değişik-
liklerinin hazırlanmasında 

dikkate alınacak.
İşletmelere yöneltilen 

sorular arasında şunlar 
yer alıyor:

Bulgaristan'ın avroyu 
kabul etmesi muhasebe 
sisteminizde bir değişiklik 

gerektirecek mi?
Sizce bu değişiklik iş-

letmeniz için ne gibi ma-
liyetlere yol açar?;
 Avronun Bulgaristan'da 

kullanılmaya başlanması, 
mal ve hizmet fiyatlarının, 
avroya giriş tarihinden 
yaklaşık 5 ay önce baş-
layan ve bundan 12 ay 
sonra sona eren sözü-
mona “ikili fiyatlandırma 

dönemi" denilen bir dö-
nemde her iki para biri-
minde de gösterilmesini 
gerektirecek. Bu, mali 
cihazlarınızı her iki para 
birimiyle çalışacak şe-
kilde uyarlamak için ek 
maliyetlere veya parayı 
muhafaza etmek için ek 
maliyetlere yol açar mı?
Sizce bu maliyetlerin 

miktarı ne olur? 

Bakan Stoyanov: 2021 için Bulgaristan ekonomisine 
yapılan yatırımlar 18,4 milyar levayı aştı

Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanı Nikola Stoyanov, 
Miss ve Mistress Eko-
nomi Yarışması Ödül 
Töreni’nde yaptığı konuş-
mada, “Bulgar ve yaban-
cı şirketlerin ülkemizdeki 
tüm yatırımlarını içeren 
2021 yılı gayri safi sabit 
sermaye oluşumunun top-
lam değeri 18,4 milyar le-
vanın üzerindedir. Veriler, 
gayri safi yurt içi hasılada 
(GSYİH) bir önceki yıla 
göre %7,6 veya 104,8 mil-
yar leva artış kaydedildiği-
ni gösteriyor” diye bildirdi. 
Bakan, yerli işletmelerin 
uyum sağlayabildiğini ve 
yalnızca krizlerde ayakta 
kalmak için değil, aynı 
zamanda krizlere rağmen 
gelişmeye devam etmek 
için beceri ve kapasite 
geliştirdiğini de sözlerine 
ekledi.

Stoyanov, “Yatırım veri-
leri, yerli şirketlerin cesur, 
sürdürülebilir ve kendile-
rini daha da iyi gerçekleş-
tirme peşinde olduğunu 
gösteren bir diğer gös-
tergedir" diye vurguladı 
ve işletmeleri yıl boyunca 
istikrarlı çalışmalarından 
dolayı tebrik etti. Bakan, 
“Yenilikçi çözümler bulan, 

yeni pazarlar yakalayan 
ve diğerlerinin başarısız 
olduğu yerde başarı kay-
dedenlere de dikkat çev-
rilmelidir” dedi.

Bakan Stoyanov, “Mist-
ress Ekonomi” katego-
risindeki ödülü "Motion 
Arts" (toplam 500'den 
fazla çalışana sahip Met-
roreklama, Billboard ve 

Transport İç ve Dış Me-
kan Reklamcılık ticaret 
markasına sahip kuruluş-
lar) Genel Müdürü Zarina 
Gençeva'ya takdim etti. 
Bakan, “Kadın yönetici-
lerin rolü, ekonomimizin 
ve işletmelerimizin başa-
rıları açısından kilit önem 
arz ediyor ve bu son yıl-
larda giderek daha fazla 
doğrulanmaktadır” diye 
kaydetti.

Miss ve Mistress Ekono-
mi Yarışması, üst üste 32. 
kez düzenleniyor. Etkinlik, 
Bulgaristan İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederas-
yonu (KRİB) ve Ekonomi 
Dergisi tarafından düzen-
leniyor. Bu yılki törene 
Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı İliyana Yotova, e-Devlet 
Bakanı Georgi Todorov ve 
davetliler katıldı.
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İçişleri Bakanı, göçmen kaçakçılığı 
suçlarında cezaların artırılması için 
milletvekillerinden destek bekliyor
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı İvan De-

merdjiev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“Bugün Halk Meclisindeki tüm parlamento gruplarına 
göndermek üzere mektuplar imzaladım ve gönder-
dim. Mektuplar, Ceza Kanunu'nun göçmen kaçak-
çılığına ilişkin 279-281 maddelerinde değişiklikler 
yapılmasına dair kanun tasarısı içerir” diye açıkladı. 

Değişiklikler, cezaların artırılmasını, ek önlemlerin 
alınmasını, mülke el konulmasını ve bu tür suçlar 
için kiralık veya taksitli ödeme ile alınan bir araba 
kullanıldığında büyük miktarda idari para cezaları 
uygulanmasını öngörüyor.

Başbakan Yardımcısı, “Tasarının amacı, İçişleri 
Bakanlığı'na (MVR) bu göçmen kaçakçılığı suçu 
unsurlarının son tezahürleriyle mücadelesinde yar-
dımcı olmak ve çalışanlarımızı etkin bir şekilde koru-
maktır” diye vurguladı. Demerdjiev’in ifadesine göre, 
tüm milletlerden kişiler göçmen kaçakçılığı suçuna 
karışmış durumda. Analizler bunun ana sebebinin 
Bulgaristan'da bu tür suçlara verilen cezaların hafif 
olması ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili tüm eylemle-
rin suç sayılmaması olduğunu gösteriyor. Başba-
kan Yardımcısı, “Bu durum değişene kadar bu tür 
tezahürlere karşı her gün mücadele edeceğiz ve 
Avrupa'nın kriminal dünyasına ait giderek daha faz-
la kişi Bulgaristan'da gerçekleştirilen bu tür faaliyete 
katılacak” dedi.

Demerdjiev, savcılık ve yargı makamlarına şöyle 
sesleniyor: “Kanaatimce bu tür eylemlere yaklaşım 
biçimi, onların toplumsal tehlikesiyle orantılı değil. 
2021 ve 2022'de kapatılan 2485 davadan sadece 
158'inde yargılanan sanıklara etkili cezalar verildi”.

İçişleri Bakanı, “Durdurup gözaltına aldığımız in-
sanlar bir iki üç gün sonra yollarda yeni göçmenler-
le dolu araçlarla karşımıza çıkıyor. Bu böyle devam 
edemez” diye vurguladı. Bu konudaki son örneğin 
Burgaz'da iki polisin ölümüne neden olan otobüsü 
kiralayan kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı ol-
duğunu söyleyen Demerdjiev, “İki polis memurunun 
ölümünden doğrudan sorumlu olan bir kişiye erte-
lenmiş ceza verilmesini kabul edemem. İçişleri Ba-
kanlığı, bu mücadelede yalnız bırakılamaz. Mecliste 
üç eski İçişleri Bakanı bulunuyor. Destek ve yardım 
bekliyorum, bunu kendim için değil, İçişleri Bakanlığı 
için istiyorum” diye sözlerine ekledi.

Momçilgradlı küçük güreşçiler, uluslararası bir turnuvada 4 madalya kazandı
Momçilgrad (Mestanlı) 

Rodopi 1935 Güreş Ku-
lübü, olimpiyat şampi-
yonu Enyo Vılçev'in anı-
sına düzenlenen çocuk-
lara yönelik Uluslarara-
sı Güreş Turnuvası’nda 
bir gümüş ve üç bronz 
mada lya  kazandı . 
Bulgaristan, Yunanis-
tan, Türkiye ve Kuzey 
Makedonya'dan 16 
farklı kulüpten 100'ün 
üzerinde yarışmacının 

katıldığı turnuvanın ev 
sahibi Dimitrovgrad 

(Kayacık) şehri oldu.
Turnuvanın en küçük 

katılımcılarından biri 
olan Rodopi 1935 Gü-
reş Kulübü sporcusu 7 
yaşındaki Kadir Bekir, 
27 kg altı kategorisinde 
ikinci oldu. Takım arka-
daşları Beray Hasan, 
Eren Mehmet ve Burak 
Hüseyin sırasıyla 38 
ve 44 kg altı kategori-
lerinde bronz madalya 
alarak birbirlerini tebrik 
ettiler.
           Kırcaali Haber
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Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu 
Korhan Küngerü Ardino’yu Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosu Korhan Künge-
rü, Ardino (Eğridere) kasabasını 
ziyaret etti. Başkonsolos, Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet Şaban 
ile görüştü.

Görüşmede turizm, eğitim ve 
kültür alışverişi alanlarındaki ikili 
ilişkiler ele alındı. Çalışma top-
lantısına Belediye Meclis Baş-

kanı Sezgin Bayram ile Beledi-
ye Başkan yardımcıları Necmi 
Mümünhocov ile Nasko Kiçukov 
da katıldı.

Belediye Başkanı Müh. Şaban, 
Türk diplomatına ilçede bulunan 
turistik yerleri multimedya sunu-
muyla tanıttı. Belediye Başkanı, 
Ardino'nun zengin kültürel ve ta-
rihi mirasını, gelişme perspektif-

lerini ve şimdiye kadar uygula-
nan projeleri sundu.

Müh. Şaban, Ardino ilçsinin 
süt işleme tesisleriyle tanındı-
ğını kaydetti. Bölgede ayrıca 
ağaç işleme işletmelerinin yanı 
sıra arıcılığın gelişmesi ve çe-
şitli bitkilerin üretimi için iyi ön 
koşullar bulunmaktadır. İlçede 
dikiş atölyelerinin yanı sıra iplik 

ve giyim üretimi yapan “Artex" 
isimli bir tekstil işletmesi de bu-
lunmaktadır.

Belediye Başkanı, “Belediye-
nin temel önceliği yerleşim yer-
lerinin iyileştirilmesi ve turizmin 
geliştirilmesidir. Verimli geçen 
toplantımızın güzel iş birlikleri 
için yeni ufuklar açacağına ina-
nıyorum” diye kaydetti.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolo-
su Korhan Küngerü, sıcak kar-
şılama için içten teşekkürlerini 
dile getirdi. Küngerü, "Ardino, 
Kırcaali bölgesinde güzel bir tu-

rizm destinasyonudur. Ardino'yu 
her seferinde ziyaret etmekten 
zevk alıyorum. Sıcak ve sami-
mi karşılaması için Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şaban'a 
teşekkür ederim. Ardino ile 
Türkiye arasında iyi komşuluk, 
dostluk ve kültürel ilişkilerin ge-
liştirilmesine ilişkin konuları ele 
aldığımız verimli bir görüşme 
gerçekleştirdik. 2023 yılında ilk 
fırsatta buraya gelip belediye sı-
nırları içerisindeki turistik yerleri 
ziyaret edeceğim” dedi.

                     Kırcaali Haber

Başkonsolos Korhan Küngerü 
Çernooçene’yi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, 
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi'ni ziyaret etti.

Küngerü, Belediye Başkanı Aydın Osman, Belediye Meclis Baş-
kanı Bedriye Gaziömer ve yerel yönetim temsilcileri tarafından kar-
şılandı.

Aydın Osman, konuklara Çernooçene ilçesinde uygulanmakta 
olan temel projeleri tanıttı. İki taraf arasında hediye değişimi ya-
pıldı.

Eğitim ve kültür alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 
fırsatlar, top-
lantıda öne 
çıkan konu 
başlıklarının 
sadece bi r 
kısmıydı.

Çernooçe-
ne Belediye 
Başkanı Ay-
dın Osman 
d i p l o m a t a 
Çernooçene 
Belediyesi ile 
kardeş şehri 

Türkiye’nin Konya iline bağlı Selçuklu Belediyesi arasındaki iş bir-
liğinin mevcut durumunu sundu.

Sıcak karşılama için teşekkür eden Başkonsolos Korhan Künge-
rü, iki belediye arasındaki kardeş şehir ilişkilerini canlandırmaya, 
genişletmeye ve güçlendirmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu 
ifade etti.

Aydın Osman, belediyenin ana önceliğinin, gençlerin Çernooçe-
ne bölgesinde kalabileceği yerleşim yerlerinin iyileştirilmesi, tarım 
ve ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Başkonsolos Korhan Küngerü Cebel’i ziyaret etti
Cebel (Şeyhcuma) Belediye 

Başkanı Necmi Ali ile Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonso-
losu Korhan Küngerü arasın-
daki görüşmede vurgu yapı-
lan konulardan biri de büyük 
bir yatırım projesinin hayata 
geçmesi beklentisiyle değiş-
meye devam eden ilçe oldu.
Diplomatın Cebel ilçe mer-

kezini ziyareti sırasında yapı-
lan çalışma toplantısında Be-
lediye Meclis Başkanı Seyfi 
Mehmedali, Belediye Başkan 
Yardımcıları Emil Kutsev ve 
Ergin Hüseyin ile Beledi-
ye Genel Sekreteri Hayriye 
Mehmet de yer aldı.
Belediye Başkanı, dünya-

nın çeşitli ülkelerinde ofisleri 
bulunan ve faaliyetlerinin bir 
bölümünü Cebel'de konum-
landırma sürecinde olan bü-
yük bir Türk şirketi ile devam 
eden görüşmeler hakkında 
bilgi verdi.
Diplomat, ev sahibinin be-

lediyenin kalkınma programı, 
kasabanın ve küçük yerleşim 
yerlerinin iyileştirilmesi, kar-
deş belediyelerin ortaklık giri-
şimleri hakkındaki sunumunu 
dikkatle dinledi.
Konuk, Cebel'i ziyaret et-

mekten her zaman keyif al-
dığını vurgulayarak sıcak 
karşılama için teşekkür etti. 
Başkonsolos, çeşitli alan-

larda gelecekteki ortak giri-
şimlerde Cebel Belediyesi 
ile çalışmaya hazır olduğunu 
ifade etti.
Daha sonra Korhan Kün-

gerü, Cebel meydanda 2023 
yeni yılının karşılanmasıyla 
bağlantılı etkinliklerin başlan-
gıcı olan bir çocuk etkinliğin-
de hazır bulundu.
                 Kırcaali Haber


