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Kırcaali Haber’e TÜRKSOY Basın Ödülü Verildi
Kırcaali Haber Gazete-

si Genel Yayın Yönetmeni 
Müzekki Ahmet’e Türk kül-
türünün tanıtılması ve zen-
ginleştirilmesine sağladığı 
katkılarından dolayı 16 Şu-
bat 2018 yılı Cuma akşamı  
"TÜRKSOY Basın Ödülü" 
verildi.
Kastamonu'nun 2018 yılı 

Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti ilan edilmesi nedeniyle 
Kastamonu Belediyesi Kon-
ferans Salonu'nda, Ulusla-
rarası Türk Kültürü Teşki-
latı (TÜRKSOY) tarafından 
TÜRKSOY Basın Ödülü tö-
reni düzenlendi.
Kazakistanlı şair Mağcan 

Cumabay'ı anma yılı açılış 
töreniyle eş zamanlı düzen-
lenen ödül töreninde 10 ül-
keden 16 basın mensubuna 
ödülleri takdim edildi.
Türk kültürünün tanıtılma-

sı ve zenginleştirilmesine 
sağladığı katkılardan dolayı 

Kırcaali Haber’e TÜRKSOY 
Basın Ödülü verildi. Gazete-

nin Genel Yayın Yönetmeni 
Müzekki Ahmet, TÜRKSOY 
Basın Ödülü’nü AK Parti 
Kastamonu milletvekilleri 
Metin Çelik’in elinden aldı. 
10 yıl sırasıyla verilen ödü-
lü ilk kez Bulgaristan’dan bir 
gazeteci aldı.
Törende Türkiye, KKTC, 

Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tataristan, Baş-
kurdistan, Bulgaristan, Ma-
kedonya ve Kosova'dan 15 
başarılı gazeteciye ödülleri 
takdim edildi.
Ödül töreni öncesinde ga-

zeteciler Kastamonu Valisi 
Yaşar Karadeniz ve Belediye 
Başkanı Tahsin Babaş tara-
fından da kabul edildi. Yet-
kililer, Kastamonu hakkında 
bilgi verirken Kastamonu'nun 
2018 yılı Türk Dünyası Kültür 
Başkenti ilan edilmesi vesi-
lesiyle düzenlenmesi plan-
lanan etkinliklerden de bilgi 
verdi.
Törene, Kastamonu Valisi 

Yaşar Karadeniz, AK Par-
ti Kastamonu milletvekilleri 
Murat Demir ve Metin Çelik, 
Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Ka-
seinov ile çok sayıda davetli 
katıldı.
Ödül kazanan gazeteciler 

Kastamonu’nun tarihi yerle-
rini gezme fırsatı da buldu.
                  Kırcaali Haber

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı 
mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Kurtulmuş, Avrupa 
Birliği (AB) Turizm Bakanları 
Zirvesi'ne katılmak üzere geldi-
ği Sofya'da Bulgaristanlı mevki-
daşları ile buluştu.

Ziyaretinin başında Bakan 
Kurtulmuş, Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Hasan Ulusoy’un 
konutunda soydaş ve kanaat 
önderleri ile bir araya geldi.
Daha sonra beraberindeki 
heyet ile Bulgaristan Turizm 
Bakanı Nikolina Angelkova ile 
görüştü.

Görüşmede, her iki bakanın 
da Batı Karadeniz'e kıyısı bu-
lunan bazı destinasyonlarda 
Cruise gemi turları ile Türkiye 
ve Bulgaristan’ın öncülüğünde 
Balkan ülkelerini kapsayan tur 
paketlerinin oluşturulabileceğini 
ifade ettiği öğrenildi.

Bu hedeflere ulaşmak ama-
cıyla iki bakanlığın yetkililerinin 
yer aldığı bir çalışma grubu 
oluşturulması ve bu çalışmala-
rın ivedilikle sonuçlandırılması 
kararlaştırıldı.

Görüşmede iki ülkenin kül-

tür varlıklarının korunmasının 
turizm için de önemine işaret 
edildi.

Bulgaristan turizm sektörü-

nün Türk yatırımcılara açılması 
ve turizm alanında Türkiye'nin 
tecrübesini paylaşmasının da 
ele alındığı görüşmede, Bakan 
Kurtulmuş, İstanbul’da Türki-
ye devletinin girişim ve önemli 
yatırımları ile Demir Kilise gibi 

önemli bir kültürel varlığın res-
torasyonunun yapılmasının 
ardından, Bulgaristan'daki Os-
manlı dönemine ait eserlerin de 

restorasyonlarının yapılması ge-
rektiğini belirtti.

Kurtulmuş, ziyaretinin deva-
mında Bulgaristan Ulusal Tarih 
Müzesi’ni de gezerek, inceleme-
lerde bulundu.
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Eğitim ve Bilim Bakanı Vılçev, öğretmenleri uyardı 
BTV’nin “Bu Sabah” 

programına konuk olan 
Eğit im ve Bil im Ba -
kanı Krasimir Vılçev, 
Burgaz’da Breziçka Ana-
okulunda gizli kamerayla 
çekilmiş çocukların öğ-
retmenler tarafından dö-
vüldüğü görüntülerle ilgi-
li, “Buradan öğretmenle-
re seslenmek istiyorum: 
Hiçbir şey gizli kalmı-
yor- kamerayla çekilsin, 
çekilmesin, bu zamanda 
hiçbir şey gizli kalmıyor” 
uyarısında bulundu. 
Skandal sonrasında gö-

revinden istifa eden öğ-
retmenin tutumunu kına-
yan Bakan, “Bu davranış 
profesyonel değil, kabul 
edilemez ve kınanması 
gerekir” dedi. 
Anaokulları ve okul-

lara daha fazla kame-
ra yerleştirilmesinin bu 
tür olayları azaltmaya 
yardımcı olup olmaya-
cağı sorusuna Bakan, 
“Onlarla semptomları, 
asıl soruyu maskeleme, 
öğretmenlerin motivas-
yonunu düşürme riski-
ne giriyoruz. Bu, teknik 
yollarla güven eksikliğini 
gidermeye devam etme 
döngüsüne girmektir” 
cevabını verdi. 
Bir öğretmenin çocukla-

ra yönelik şiddet göster-
mesinin meslektaşları ile 
müdürünün haberi olma-

masının mümkün olmadı-
ğını söyledi. 
Bakan, şunların altını 

çizdi: “Neredeyse bütün 
anaokullarında ve birçok 
okulda öğretmenlerin ça-
lışmalarını kapı camların-
dan izleme imkanı vardır. 
Birçok yerde sınıflarda 
kameralar vardır. Bir mü-
dürün izlenime sahip ol-
maması mümkün değil. 
Benim düşünceme göre, 
bu olayda gerek müdür 
gerekse meslektaşlar 
tarafından profesyonel 
olmayan bir hoşgörü gös-
terilmiştir. Bu tür olaylar 
biliniyor ve görülüyor”.
Bakan, “Yine de bun-

lar, ayrı vakalardır. 90 
bin öğretmenden başka 
yardımcı personelin de 
çalıştığı 4 bin 600 eğitim 
kurumundan oluşan bir 
sistemden bahsediyoruz” 
diye vurguladı. 
Bakan’ın ifadelerine 

göre saldırgan tutum 
sergileyen bir görevlinin 
istifa etmesi zorunludur. 
Vılçev, bir ceza uygula-
nabileceğini kabul ede-
rek, ancak bu durumda 
görevli hakkında disip-
lin kovuşturması yürü-
tülmesinin beklenmesi 
gerektiğini ve bunun da 
müdürün veya öğretme-
nin görevine daha bir ay 

devam etmesine izin ve-
rilmesi anlamına geldiğini 
söyledi. 
Bakan, “Görevden al-

mak küçük bir ceza de-
ğildir – bu, bir öğretmenin 
profesyonel biyografisin-
de lekedir” diye yorumda 
bulundu. 
İkametgâh İlkesi
Eğitim ve Bilim Bakan-

lığının, sınıfların tama-
men Roman çocuklardan 
oluşması riski oluştuğun-
da bazı çocukların, ilgili 
belediye tarafından be-
lirlenen koşullar altında 
başka okullara yönlen-
dirilmesini öngören de-
ğişiklerle ilgili de yorum 

yaptı. 
Vılçev, “Bu, Roman ço-

cukları için bir ayrıcalık 
değildir, tam aksidir. Ço-
cuğun, en yakın okula ka-
yıt hakkı bir ayrıcalıktır” 
diye belirterek, Bakan-
lığın ilgili yönetmelikte 
değişiklikler yapılmasına 
ilişkin taslak metni göz-
den geçireceğini sözleri-
ne ekledi. 
Bakan, şunları söyledi: 

“Belki de bu yönlendir-
melerin, ilk üç gruptaki 
çocukların, yani yakın 
bölgede yaşayan çocuk-
ların okula kayıt edilme-
sinden sonra sınıflarda 
boş kontenjan bulunan 
okullara yönelik olacağı-
nı söyleyeceğiz. Şimdi bu 
tür değişiklikler önerilen 
kamuoyunda tartışmaya 
açılan yönetmelik tasla-
ğında böyle bir açıklama-
nın belediye düzeyinde 
yapılmasına imkan veril-
mektedir” dedi. 
Meslek Liseleri
Genel eğitim liseleri pa-

hasına meslek liselerine 
kabul edilen öğrencilerin 
sayısının artırılması ne-
deniyle Vratsa'da başla-

yan hoşnutsuzluk ile ilgili 
Bakan, bunun daha kötü 
bir eğitime yol açacağına 
dair endişelerin asılsız ol-
duğuna dikkat çekti.
Vılçev,” "Meslek liseleri 

de çok iyi dil, matematik 
eğitimi vermektedir. Bir 
öğrenciye daha kötü eği-
tim ve yaşam şansı ver-
memektedir” diye belir-
terek, gelecekte meslek 
lisesi mezunlarının ma-
aşlarına en büyük zam 
yapılması beklendiğinin 
altını çizdi. 
Cinsiyet
Vılçev, cinsiyetle ilgili 

tartışmalarla ilgili olarak 
herhangi bir müfredatı 
değiştirmeye veya ta-
mamlamaya kesinlikle 
hiç gerek olmadığını 
söyledi. 
Bakan, “"Olumsuz bir 

tepkiyi kışkırtan, toplum-
sal cinsiyet ideolojisinin 
biyolojik cinsiyeti inkar 
eden uç biçimleridir. Bu-
nun kabul görmesi müm-
kün değildir. Müfredatta 
açıkça belirlenmiş değer-
lerimiz var”" diye keskin 
bir tonla konuştu.
             Kırcaali Haber

Soydaşlar adım adım birleşmeye yürüyor
Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu Onursal 
Başkanı Turhan Gençoğ-
lu, soydaşların arasındaki 
siyasi bölünmüşlüğe son 
vermek için başlattığı 
tarihi girişimde önemli 
bir mesafe daha kat etti. 
Tüm taraflar arasında 
kritik bir süreç olan 'Ta-
banda Uzlaşı' noktasın-
da mutabıka vardıklarını 
duyuran Gençoğlu, bir-
leşmeye olan inancının 
çok güçlendiğini açıkladı.
B A L- G Ö Ç  G e n e l 

Kurulu’nda yaptığı ve bü-
yük yankı uyandıran ta-
rihi çağrısının akabinde 
Bulgaristan'da HÖH ve 
DOST Partisi yetkilileriyle 
görüşerek süreci somut-
laştıran Turhan Gençoğ-
lu, tarihi girişimin belki 
de psikolojik sınırı olan ' 
Uzlaşı’ konusunda önemli 
adımlar attı.
Yapılacak çalışmalar 

ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunmak ve kırgınlıkları 
geride bırakmak için Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH), Sorumluluk Öz-
gürlük ve Hoşgörü için 
Demokrat lar (DOST) 
partilerinin bölge sorum-

luları ile konfederasyon 
kurucuları, başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, 
ilgili federasyon ve yöre 
dernek başkanlarından 
oluşan ülke çapında ge-
niş katılımlı bir buluşma 

gerçekleştirdi. 
Zorlu ve uzun bir sü-

reç
Tüm tecrübesini, itibarı-

nı ve kendisine duyulan 
güven ile yaşanmışlıkla-
rını bir kez daha davası-
na adayan Gençoğlu, ' 
Bu uzun ve zorlu süreçte 
bugün maalesef mevcut 
siyasi bölünmüşlük yü-
zünden akrabalar bile 
birbirlerine kırgın duruma 
geldiler. Artık geçmişi ve 
kırgınlıkları bir tarafa bı-

rakarak tekrar tek vücut 
haline gelme zamanı 
gelmiştir. Geçmişte ki-
min hatalı olduğu bir ta-
rafa bırakılarak geleceğe 
bakmak gerekir. Halkımı-
zın birliğini tekrar sağla-

yabilmek için hepimizin 
fedakarlıklar yapması 
gerekiyor. ' dedi. 
Uzlaşı için mutabık 

kaldık
Gençoğlu, 'Bu kolay bir 

süreç değil. Öncelikle bu 
süreçte hiçbir arkadaşı-
mız geçmiş ile ilgili kırıcı 
veya diğer tarafı rencide 
edici söylemlerden kesin 
olarak uzak duracaktır. 
Bu konuda tüm arkadaş-
larımız mutabıktır. Bu 
toplantımızda herkes bu 

birleşme ile ilgili fikirlerini 
söyledi. Bu oluşum ile il-
gili tüm seçenekleri masa 
üzerine yatırıp değerlen-
dirdik. Herkesin tavsiye-
lerini değerlendirip en 
iyi yolu bulmaya çalışa-
cağız. Arkadaşlarımızın 
tamamı gelişmelerden 
son derece memnun olup 
gelecekten son derece 
umutlu ve motive olmuş 
durumdalar. ' şeklinde 
konuştu.
Bu görüşmeleri doğrul-

tusunda önümüzdeki sü-
reçte her iki parti liderle-
riyle bir araya geleceğini 
kaydeden Gençoğlu, soy-
daşların ortak dileği olan 
birleşmeyi sağlayabilece-
ğine olan inancının daha 
da güçlendiğini ifade etti.
Öte yandan Kırcaali Ha-

ber Gazetesinin internet 
sitesinde 13-23 Ocak 
2018 tarihleri arasında 
düzenlenen ankette, “Siz-
ce, Bulgaristan'daki Türk-
lerin haklarını savunan 
partiler birleşmeli mi?” 
sorusuna okuyucuların 
yüzde 80’ni evet diye ce-
vaplamıştır.
             Kırcaali Haber

Filibe Cuma Camii’nde ge-
leneksel hoşgörü kahvesi 
Filibe’de Cuma Camii olarak da bilinen Murat Hüda-

vendigar Camii'ne taş ve yanıcı maddelerle yapılan 
saldırıların 4. yıldönümü sebebiyle camide hoşgörü 
mevlidi okundu. Mevlidin yanı sıra hoşgörü kahvesi-
de içildi. Kahve içmeye kentteki tüm dini topluluklar 
ve yerel yönetim temsilcileri davet edildi. Plovdiv (Fi-
libe) Bölge Müftüsü Taner Veli’in hoşgörü kahvesi 
içme davetine Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy, Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, Filibe 

Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Toplumsal Düzenden 
Sorumlu Filibe Belediye Başkan Yardimcisi Georgi 
Marinov, Filibe Belediye Meclis Başkanı Savina Pet-
kova, Filibe Vali Yardımcısı Evelina Apostolova, bazı 
bölge müftüleri, Türk, Rus ve Yahudi topluluklarının 
temsilcileri icabet etti.
İlk defa Filibe kentindeki Türk topluluğu, Murat Hü-

davendigar Camii'ne taş ve yanıcı maddelerle yapılan 
saldırıların 1. yıldönümü sebebiyle hoşgörü kahvesi 
içme davetinde bulundu. Vakıf mallarının iadesini ta-
lep eden Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne 
karşı yapılan protesto gösterilerini fırsat bilen saldır-
ganlar, caminin üç camını kırıp, ahşap kısımlarına 
yanıcı madde dökerek, yakmaya çalıştı. 
Şimdiye kadar hoşgörü kahvesi içme davetine ka-

tılanların hepsi, bu kahveyle verilen mesajların son 
derece önemli olduğunu ifade ediyorlar. 
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Kırcaali ve Gümülcine devlet hastaneleri,  
ikinci bir ortak proje yürütüyor
"Sağlık Hizmetlerinin 

Başarılı Temellerini Teş-
vik Etme: Acil Yardım 
Uygulanmasında Hasta-
neler Arasındaki İşbirli-
ğin Geliştirilmesi” projesi 
kapsamında Yunanistan 
Gümülcine (Komotini) 
Şişmanoğlu Devlet Hasta-
nesine ve Kırcaali Dr. Ata-
nas Dafovski Hastanesine 
yeni ekipman sağlanacak. 
Doktorlara yönelik master 
class (ustalık sınıfı) eğitim 
programı gerçekleştirile-
cek. İki sağlık kuruluşu, 
sınırın her iki tarafındaki 
sağlık altyapısını iyileş-
tirmek ve artan yolcu 
trafiğinden kaynaklanan 
acil durumları karşılamak 
için Avrupa Birliği (AB) 
fonları yardımıyla finan-
se edilen ikinci bir ortak 
projeyi hayata geçiriyor. 
INTERREG V_A Yuna-
nistan-Bulgaristan Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı 
çerçevesinde hibe deste-
ği sağlanan projenin top-
lam değeri 1 359 467,3 
avro. Proje bütçesinden 
Kırcaali Hastanesine ay-
rılacak miktar 560 110,04 

avro tutarında olacak. 
Ş işmanoğ lu  Dev let 

Hastanesi, ana yararla-
nıcı kurum olduğu için 
bir ay önce projenin 
Gümülcine’de sunumu 
yapıldı. Kırcaali’de yapılan 
proje açılış konferansında 
Şişmanoğlu Devlet Hasta-
nesi Müdürü Dr. Georgios 
Phillipidis ve Acil Servis 
Müdürü Sofia Papanas-
tasiu, Kırcaali Vali Yar-
dımcısı Sevda Kamburo-
va, Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyo-
nu (KNSB) Bölge Başkanı 

İvanka Karakoleva, Bul-
garistan Hekimler Birliği 
Kırcaali Şube Başkanı Dr. 
Magdalena Marinova, Kır-
caali Dr. Atanas Dafovski 
Hastanesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Spas Pasev, bir-
çok hekim ve hemşireler 
hazır bulundu. 

Projenin sunumunu ya-
pan Kırcaali Hastanesi 
Müdürü Dr. Todor Çerke-
zov, bunun ikinci bir proje 
ve amacının elde edilen-
leri geliştirmek olduğunu 
vurguladı. İlkinde ana ya-
rarlanıcı kurumun Kırca-

ali Hastanesi 
olduğunu ve 
proje kapsa-
mında ameli-
yathaneler in 
yenilendiğini, 
yeni modern 
donanım satın 
alındığını, sağ-
lık personeline 
özel eğitim ve-
rildiğini ve acil 
durumlarda or-
tak bir hareket 
planı hazırlan-
dığını belirtti. 

Yeni projenin 
amacı hasta-
neler in daha 

yüksek bir teknolojik se-
viyeye ve yeterli personel 
niteliğine sahip olmasıdır.

Dr. Phillipidis, ilk pro-
jede amacın sınırın her 
iki tarafında araba ka-
zalarının kurbanlarına 
hizmet etmek olduğunu 
hatırlattı. Gümülcine Şiş-
manoğlu Hastanesinde 
ameliyathaneler için mo-
dern ekipmanlar satın 
alınacak, doktorlara özel 
eğitim verilecek, internet 
kampanyası yürütülecek. 
Kampanya, "Nasıl Bir Ha-

yat Kurtaralım” sloganı al-
tında yürütülüyor. Ayrıca 
Makaza Sınır Kapısı’nın 
her iki tarafında yaşayan 
150 kişi, trafik kazası va-
kalarında yardımcı olmak 
ve tepki vermek üzere 
eğitilecek. 
Yeni proje Eylül 2017'de 

uygulanmaya başladı.

Dr. Todor Çerkezov, 
“Alacağımız tıbbi ekip-
manlar gelecek yıllar 
boyunca operasyonel 
yeteneklerimizi geliştire-
cek. Bu, projeye yüksek 
düzeyde sürdürülebilirlik 
kazandıracaktır” diye ko-
nuşmasını özetledi.
             Kırcaali Haber

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı 
mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Kurtulmuş, daha 

sonra Bulgaristan Kültür 
Bakanı Boil Banov ile de 
bir araya geldi.

Burada bir konuşma ya-
pan Kurtulmuş, Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 
hem kültür hem de turizm 
alanında yapılabilecek ve-
rimli bir iş birliği üzerinde 
durdu.

Kurtulmuş, “Aslında kül-
tür ve turizm, birbirinden 
ayrı gibi görünse de, bir-
birini etkileyen iki alandır. 
Geçmişten çok derin iliş-
kileri olan iki ülke olarak 
kültür ve turizm ilişkile-
rimizi geliştirmek üzere 
çaba gösteriyoruz. Bul-
garlar ve Türkler, aslında, 
Balkanlar’da uzun asırlar 
boyunca birlikte yaşama 
kültürüne sahip olan iki 
topum” dedi.

Görüşmede ayrıca, Bul-
garistan ve Türkiye ara-
sındaki kültürel ilişkileri 
geliştirmek üzere ortak 
kültürel mirasın yeniden 
canlandırılması için iş 
birliği yapılması da ele 
alındı. Kültür varlıklarının 

korunması için daha fazla 
çaba gösterilmesi gerekti-
ği vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Kurtulmuş, daha sonra 
Bulgaristan Müslümanla-

rı Başmüftüsü Dr. Musta-
fa Aliş Haci’yi makamında 
ziyaret ederek, ülkedeki 
Müslümanlar hakkında 
bilgi aldı.

Sofya’da tek kalan, Os-
manlı döneminde Mimar 
Sinan ekolünde kurulmuş 

Banya Başi Camisi'ni zi-
yaret eden Kurtulmuş, 
Bulgaristan Parlamentosu 
Kültür Komisyonu Başka-
nı Vejdi Raşidov ile de 
görüştü.

Bakan Kurtulmuş, baş-
kent Sofya’nın Ulusal 
Kültür Sarayı’nda (NDK) 
düzenlenen AB Turizm 
Bakanları toplantısına ka-
tılarak bir konuşma yaptı.

Öte yandan, Osmanlı-
dan kalan ve Ulusal Ar-

keoloji Müzesi’ne dönüş-
türülen hamamı ve kilise-
ye dönüştürülen camiyi 
ziyaret eden Kurtulmuş, 
Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Örgütü Genel Sek-

reteri Michael Christidies 
ile bir görüşme yaptı.

Bakan Kurtulmuş, ay-
rıca Bulgaristan’daki tu-
rizm kuruluşları, basın 
mensupları ve düşünce 
kuruluşlarının temsilcileri 
ile bir araya geldi. AA

1. sayfadan devam

Mevzuatta geçen “engelli” kelimesi 
"özürlü" olarak değiştirildi 
Parlamento, tüm mevzuatta geçen "engelli” kelime-

sini "özürlü" olarak değiştirdi. Meclis Genel Kurulunda 
görüşmelerin ardından ikinci okumada yapılan oyla-
ma sonucunda kabul edilen Devlet Ücretleri Hakkında 
Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı-
nın kabul edilmesiyle daha 8 yasada değişiklik yapıldı. 

Yasa tasarısını Meclise sunan Bulgaristan Sosya-
list Partisi (BSP) Koalisyonu milletvekili Mihail Hristov 
ve Krum Zarkov, Gerekçe bölümünde, bu değişiklik, 
Bulgaristan'da engellilerin karşılaştığı zorlukları çöz-
meyecek, ancak bu onların sosyal içermesine ve tam 
bir vatandaş olarak kendilerini gerçekleştirmelerine 
yönelik bir adımdır” diye ileri sürdü. 

Değişikliğin yapacağı etkinin değerlendirmesinde 

“engelli” kavramının Bulgar mevzuatından silinmesiy-
le özürlü kişiler hakkında “beceriksiz, geçersiz ve işe 
yaramayan" tarzında kalıp düşüncelerin üstesinden 
gelmeye yardımcı olunacağı belirtildi. 

Zarkov, değişikliklerin amacının ilk önce mevzuattaki 
terminolojinin eşitlendirilmesi, sadece “özürlü” kelime-
sinin kullanılması olduğunu ve ikinci olarak bu kişiler 
hakkında "beceriksiz, ya da bir işe yaramayan" şeklin-
deki basmakalıp düşünceyi ortadan kaldırmaya yönelik 
bir adım atılması olduğunu açıkladı. 

Değişiklik yapılan yasaların biri de demiryolu taşıma-
cılığı hakkındakidir. Özürlü kişiler dahi bir sürü kişiye 
yönelik ücretsiz seyahat tazminatını düzenleyen me-
tinler söz konusudur. Bulgaristan Devlet Demiryolları 
(BDZ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre engel-
lilik oranı yüzde 71 ve üstü olan kişilerin bir yıl içinde 
iki kere ücretsiz seyahat hakkı var. 

Değişiklikler aynı zamanda, özür oranı yüksek olan 
kişiler için park kartlarının türünü açıklayan Karayolları 
Trafik Yasası’ndaki bir uygulamayla ilgilidir. Bu kartlar-
da şimdiye kadar "engelli işareti" adı verilen tekerlekli 
sandalyede oturan bir özürlünün işareti bulunuyor ve 
bundan sonra bu işaret “özürlü işareti” olarak anılacak.

Özürlüler tarafından kullanılacak bir kentsel çevrenin 
inşası için yapılan açıklamalarda, Mekansal Planlama 
Yasası ve Sofya Büyükşehir Belediyesi Planlama ve 
İmar Yasası’nda kullanılan "engelliler” kelimesi "özür-
lüler" olarak değiştirildi.

Yüksek Eğitim Yasası’nda belirtilen özürlü kişilerin 
üniversitelere kabul edilmesini kolaylaştıran kurallarla 
ilgili kısmında kullanılan engelliler kelimesi de silini-
yor. Bu kelime, Sağlık Sigorta Yasası, Hayvan Koru-
ma Yasası, Avcılık ve Av Hayvanları Koruma Yasası 
ve Veteriner Hizmetleri Yasası’nda da özürlüler olarak 
değiştirildi. 
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Bakan Angelkova: Bulgaristan, Karadeniz 
bölgesinin popülarize edilmesinde öncü olabilir

Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Örgütü (KEİ) Baş-
kanı Michael Hristides ile 
gerçekleştirdiği görüşme-
de Turizm Bakanı Nikolina 
Angelkova, şunu belirtti:” 
Bulgaristan, Karadeniz 
bölgesinde turizmin ge-
liştirilmesinde öncü bir 
role sahip olabilir. Turizm 
Bakanlığı'nın öncelikli 
gelişme ürünleri arasında 
yer alan şarap ve gurme 
turizmine odaklanmak is-
tiyoruz. Konunun şu anda 
başkanlığı Bulgaristan 
tarafından yürütülen KEİ 
Turizm İşbirliği Çalışma 
Grubu toplantısında tartı-
şılması bekleniyor”. 

Angelkova, ayrıca bu-
nun bölgedeki sektörün 
gelişimine odaklanmasını 
güçleştireceğini de söyle-
di.  “Bizim için KEİ üye ül-
keleri ile turizmde işbirliği 
yapmamız büyük önem 
taşıyor” diye yorumda 
bulundu. 

Bakan, Hristides'e Avru-
pa Birliği (AB) Üye Ülke-
leri Turizm Bakanları Üst 

Düzey Toplantısı ile Tu-
rizm ve Ekonomik Büyü-
me Hakkında Üst Düzey 
Bakanlar Konferansı’na 
katılımından dolayı teşek-
kür etti. 

Angelkova, “Bu yıl, AB-
Çin-2018 Turizm Yılı giri-
şimine özel dikkat gösteri-
yoruz’’ dedi.” Bulgaristan, 

Çin ile son derece verimli 
bir işbirliği içindedir ve 
tarihi ipek yolu güzergahı 
üzerindeki çeşitli projele-
re aktif olarak katılır” diye 
bildirdi. 

İki l i, KEİ Üye Ülke -
ler i Tur izm Bakanları 
Toplantısı’nda kayde -
dilen ilerlemeyi de de-

ğerlendirdi. Söz konusu 
etkinlik AB Konseyi baş-
kanlığımızın programının 
bir parçasıdır. Haziran 
ayında Varna'da gerçek-
leştirilmesi planlanıyor. 
Orada Turizm Bakanlığı, 
Temmuz 2016'da başla-
yan ve bu yılın haziran 
ayı sonunda bitecek KEİ 

Turizm İşbirliği Çalışma 
Grubu’nun çalışmalarını 
koordine ettiği dönemde 
yapılan çalışmaların su-
numunu yapacak. 

KEİ Başkanı Michael 
Hristides, Turizm Bakan-
lığının Turizm İşbirliği 
Çalışma Grubu’nun iki 
yıllık ikinci bir dönem için 
koordinatörlüğünü üstlen-
meyi düşünmesini önerdi. 
Hristides, ayrıca grubun 
yönetimi Bulgaristan ve 
Karadeniz bölgesindeki 
turizmin ilerlemesinden 
dolayı Bakanlığı iyi çalış-
maları için takdir ettiğini 
belirtti. Karadeniz bölge-

sindeki kruvaziyer turizmi-
ne vurgu yaparak, bunun 
gelişmesi için harekete 
geçilmesi gerektiğini söy-
ledi.

Bakan Angelkova, Mic-
hael Hristides’i 2. Ulus-
lararası Dünya Mede-
niyetleri ve Antik Yollar 
Kongresi'ne katılmaya 
davet etti. Turizm Bakan-
lığı ve Dünya Turizm Ör-
gütü tarafından ortaklaşa 
düzenlenen kongre kasım 
ayında Sofya'da gerçek-
leştirilecek. Kongrenin 
odak noktası ekonomi ve 
turizm arasındaki ilişkin 
olacak.

Bulgaristan’ın AB’de ana ticaret ortakları 
Almanya, İtalya, Romanya, Fransa ve Belçika 

U l u s a l  İ s t a t i s t i k 
Enst i tüsü ’nün (NSİ) 
2017 yılının Ocak - Ka-
sım döneminde Bulga-
ristan ve Avrupa Birliği 
(AB) arasındaki ticarete 
ilişkin ilk verilere göre 
Bulgaristan'ın AB üyesi 
ülkeleri arasında ana ti-
caret ortakları Almanya, 
İtalya, Romanya, Fransa 
ve Belçika'dır. Bu ülkeler, 
Bulgaristan’ın AB üyesi 
ülkelere yaptığı ihracatı-
nın yaklaşık yüzde 70'ini 
oluşturmaktadır.
Belirtilen dönemde ülke-

mizin AB'ye olan ihracatı, 
2016 yılının aynı zaman 
aralığına kıyasla yüzde 
11, 4 oranında arttı. Ülke-
nin ihracat değeri 31 979, 
9 milyon levaya ulaştı.
İhracatta en yüksek 

oranda ar tış, başlıca 
malzeme türüne göre sı-
nıflandırılan ürünler (yüz-
de 15,2) ve hayvansal ve 
bitkisel kökenli yağlar 
ve mumlar (yüzde 21,2) 
sektörlerinde kaydedildi. 
İhracatta en yüksek oran-
da düşüş ise alkolsüz ve 
alkollü içecekler ve tütün 
sektörlerinde kaydedildi. 
Ülkemizin belirtilen dö-

nemde AB üyesi ülkeler-
den yaptığı ithalat yüzde 

11,4 oranında artarak, 
43 436, 6 milyon levaya 
yükseldi. 
Almanya, İtalya, Ro-

manya,  İspanya ve 
Yunanistan'dan ithal edi-
len malların değeri en 
yüksektir.

İthalat ta en yüksek 
oranda artış, yakıtlar ha-
riç tüketim için uygun ol-
mayan işlenmemiş ham 
malzemeler (yüzde 45,5) 
ve mineral yakıtlar, yağlar 
ve benzeri ürünler (yüzde 
36,1) sektörlerinde kay-
dedildi. En yüksek oran-
da düşüş ise hayvansal 
ve bitkisel kökenli yağlar 
ve mumlar (yüzde 3,9) 
sektörlerinde gözlendi. 
NSİ’nin 2017 yılında 

Bulgaristan ve üçüncü 
ülkeler arasındaki ticarete 
ilişkin ilk verileri, ihracatın 
2016'ya göre yüzde 10, 7 
arttığını gösteriyor. Üçün-
cü ülkelere olan ihracatı-
mızın değeri 17 744,6 mil-
yon levaya ulaşmaktadır. 

Bulgaristan'ın AB dışın-
daki ana ticaret ortakla-
rı Türkiye, Rusya, Çin, 
Sırbistan, Makedonya 
Cumhuriyeti ve Mısır'dır. 
Bu ülkeler, Bulgaristan’ın 
üçüncü ülkelere yap-
tığı ihracatının yüzde 
51,6'sını oluşturmaktadır. 
2017'de üçüncü ülkelere 

ihracatta en yüksek oran-
da artış, başlıca malzeme 
türüne göre sınıflandırılan 
ürünlerde (yüzde 42,1) 

ve çeşitli hazır ürünler 
(yüzde 23,2) sektörlerin-
de gözlendi. En yüksek 
oranda düşüş ise alkol-
süz ve alkollü içecekler 
ve tütün (yüzde 11, 9) 
sektörlerinde kaydedildi. 
Ülkemizin üçüncü ül-

kelerden yap-
tığı ithalat ile 
ilgili olarak NSI, 
2017'de 2016'ya 
kıyasla yüzde 
24, 1'lik bir ar-
t ış  o lduğunu 
bildirdi. Üçüncü 
ülkelerden itha-
latımız 21 368,3 
milyon leva ola-
rak gerçekleşti. 
Rusya, Tür-

k iye,  Çin ve 
Sırb istan’dan 
ithal edilen mal-
ların değeri en 

yüksektir.
Sek tö r l e r  ba z ında 

Bulgaristan'ın üçüncü ül-
kelerden yaptığı ithalatta 
en yüksek oranda artış, 
yakıtlar hariç tüketim için 
uygun olmayan işlenme-
miş (ham) malzemeler 
(yüzde 42,3) ve hayvan-
sal ve bitkisel kökenli 
yağlar ve mumlar (yüzde 
40,1) sektörlerinde göz-
lendi. 
             Kırcaali Haber

Üstün başarı elde eden 
öğrencilere devlet desteği

2018 yılında üstün başarı elde eden 1 200 ço-
cuğa bir kereye mahsus olmak üzere destek veya 
burs verilecek. 

Hükümet, 2018 yılında devlet ve belediye okul-
larında okuyan üstün yetenekli çocukların korun-
masına ilişkin önlemler programı kabul etti.

Programa göre uluslararası ve ulusal düzeydeki 
bilim, sanat ve spor alanındaki müsabaka, olim-
piyat veya yarışmalarda derece elde eden devlet 
ve belediye okullarında okuyan 1 200 öğrenciye  
bir kereye mahsus olmak üzere destek veya burs 
ödenecek. 

Bu amaç için devlet bütçesinden 1,8 milyon leva 
ayrıldı.

Bir kereye mahsus olmak üzere ödenecek des-

tek 195 leva miktarında olacak. Verilecek para, 
sanat, bilim, sporla ilgili kurslara, sanat atölye-
lerine, antrenman ve bilim kamplarına, ulusal ve 
uluslararası düzeydeki müsabaka, olimpiyat veya 
spor yarışmalarına katılan yetenekli çocukların 
desteklenmesi için öngörülüyor. 

Ayrıca bu tür öğrencilere aylık 135 leva olmak 
üzere bir yıllık burs ödenecek.

Programla sanat, bilim ve spor alanında üstün 
başarılar elde eden öğrencilerin yaratıcı, bilimsel 
ve sportif yeteneklerinin geliştirilmesinin maddi 
desteklerle teşvik edilmesi amaçlanıyor. Böyle-
ce ulusal ve uluslararası düzeydeki müsabaka, 
olimpiyat veya yarışmalarda birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük elde eden çocuklar ödüllendiriliyor. 

Bununla birlikte olimpiyat oyunları, dünya, Avru-
pa ve Balkan şampiyonalarında birincilik, ikincilik 
ve üçüncülük elde eden veya Bulgaristan ferdi 
şampiyonaları finallerinde birincilik elde eden spor 
alanında yetenekli öğrenciler, bir kereye mahsus 
olmak üzere destek veya burs verilerek teşvik 
edilecek. 
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Bakan Kurtulmuş, AB Üye Ülkeleri 
Turizm Bakanları Zirvesi’ne katıldı
Kültür ve Turizm Ba-

kanı Numan Kurtulmuş, 
Türkiye'nin Ortadoğu'da-
ki politikasının şeffaf, açık 
ve bölgedeki bütün ülke-
lerin sınırlarının korunma-
sı, bütünlüğünü korunma-
sına yönelik politika oldu-
ğunu söyledi.
Bulgaristan’a iki günlük 

resmi ziyaret için gelen 
Bakan Kurtulmuş, Avru-
pa Birliği (AB) Konseyi 
dönem başkanlığını yü-
rüten Bulgaristan’ın baş-
kenti Sofya’nın Ulusal 
Kültür Sarayı’nda (NDK) 
düzenlenen AB Üye Ül-
keleri Turizm Bakanları 
Zirvesi’ne katıldı.
Zirve'de basın men-

suplarına açıklamalar-
da bulunan Kurtulmuş, 
"Türk iye'nin Or tado -
ğu'daki politikası şeffaf, 
açık ve bölgedeki bütün 
ülkelerin sınırlarının ko-
runması, bütünlüğünü 
korunmasına yönelik po-
litikadır. Maalesef, bugün 
Ortadoğu’da sadece böl-
gesel ülkelerin değil, dün-
yanın birçok tarafındaki 
küresel güçlerin hepsinin 
gerdiği, bir şekilde bütün 
orduların işin içerisine 
dahil olduğu son derece 
kirli bir savaş yaşanmak-
tadır. Özellikle Suriye ve 
Irak’taki gelişmeler, baş-
ta Türkiye olmak üzere, 
bütün bölge ülkelerini 
rahatsız etmekte. Dün-
ya sistemini de derinden 
etkilemektedir." şeklinde 
konuştu.
Suriye’deki 3 yıl süren 

iç savaşın ardından 4 yıl 
"proxy war" olarak nite-
lendirilen vekalet savaş-
larının sürdüğünü belir-
ten Kurtulmuş, "Ortado-
ğu'daki kendi çıkarlarını 
bir şekilde elde etmek 
ve çoğaltmak isteyen 
bölge dışındaki güçler, 
silahlandırdıkları militan 
gruplarla, terör örgütleri 
ile Ortadoğu'ya şekil ver-
meye kalkıyorlar." dedi.
Suriye’de 90 bin DEAŞ 

militan olduğuna dikkati 
çeken Kurtulmuş, “Şim-
di bu adamlar nerede ve 
bu adamlar silahlarını 
nereden aldılar? Bildi-
ğim kadarıyla, bu silahlar 
AVM’lerde satılmıyor. Bi-
rileri bunları silahlandırdı. 
Ortadoğu halklarının ba-
şına bela etti." ifadelerini 
kullandı.
- PKK sorunu
Terör örgütü PKK'nın 

yapılanmasına i l işkin 
değerlendirmelerde bu-
lunan Kurtulmuş, şunları 
kaydetti:
"Türkiye'nin başına 40 

yıldır bela olan bir PKK 
terör örgütü var. Bu ör-
gütün bir yan dalı da 
Suriye'nin kuzeyinde fa-
aliyet gösteriyor. PYD, 
SDG ya da YPG isimleri 
ile orada faaliyet göste-

riyor. Maalesef, dost bil-
diğimiz bazı ülkeler, bu 
terör grubuna çok sayıda 
ağır silahlar verdi."
Zeytin Dalı Harekatı'nın 

hem Türkiye’nin milli gü-
venliğini hem de Kürt, 
Arap, Ezidi ve Türkmen 
vatandaşların can gü-
venliğini sağlamak oldu-
ğunu vurgulayan Kurtul-
muş, "Bizim amacımız 
Suriye'den bir metrekare 
toprak işgal etmek değil. 
Amacımız, Suriye'nin 
parçalanmasını önlemek-
tir. Zeytin Dalı operasyo-
nu tamamen uluslararası 
hukuka uygun yapılmak-
tadır." diye konuştu.
Türkiye’nin 4 milyonu 

aşkın sığınmacıyı barın-
dırıp onlara eğitim, sağlık 
ve sosyal hizmetler sun-
duğuna işaret eden Kur-
tulmuş, bunu Türkiye’nin 
bir "komşuluk ve kardeş-
lik vazifesi" olarak nitele-
di.
Suriyeli sığınmacılar 

dolayısıyla Türkiye’de 
herhangi bir asayiş so-
runu yaşanmadığını an-
latan Bakan Kurtulmuş, 
"Suriyeli mülteciler dola-
yısıyla Türkiye’de turist-
ler bakımından en ufak 
tereddüt edilecek bir du-
rum yoktur. Türkiye’nin 
her yeri güvenlidir. En az 
Avrupa’nın bütün şehirleri 
kadar güvenlidir." ifadele-
rini kullandı.
- Türkiye’nin 2018 he-

defi 38 milyon turist
Bakan Kurtulmuş, AB 

üyesi ülkelerin turizm 
bakanlarının katılımıyla 
düzenlenen konferansta 
ise şöyle konuştu:

"İnsanlığın ortak mirası 
olan Kudüs gibi şehirle-
rimiz, yine bizlere ortak 
geçmişimizi hatırlatan 
geleneklerimiz, yiyecek-
lerimiz ve daha pek çok 
unsur turizm yoluyla pay-

laşılmakta ve bu sayede 
küresel barışın inşasına 
da katkıda bulunmakta-
dır. Bugün doğrudan ve 
dolaylı etkileriyle dünya 
ekonomisine yaklaşık 7,6 
trilyon dolar katkı sağla-
yan, 300 milyona yakın 
kişiye istihdam sağla-
yan bir sektör üzerinde 
konuşmaktayız. Dünya 
ekonomisi ortalama yüz-
de 2,5 büyürken, turizm 
yüzde 3,1 büyüyor; ayrı-
ca önümüzdeki 10 yıl bo-
yunca turizmin ortalama 
yüzde 3,9 ile diğer sek-
törler arasında en hızlı 
büyüyen sektör olması 
beklenmektedir.”
Türkiye’nin geçtiğimiz 

çeyrek yüzyılda muaz-
zam bir mesafe kat etmiş 
ve turizm sektörü açı-
sından dünyanın sayılı 
ülkeleri arasına girmiş 
olduğuna işaret eden 
Kurtulmuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Bugün itibarıyla ya-

bancı ziyaretçi sayısı ve 
turizm geliri bakımından 
ilk 10’da yer alan ülkemiz, 
yakın zamanda yaşanan 
bölgesel ve küresel tür-
bülanslardan birincil et-
kilenen ülkeler arasında 
olmuştur. Bu nedenle 
örneğin, 2015 yılında 
35,6 milyona yaklaşan 
yabancı ziyaretçi sayısı 
2016 yılında 25 milyona 
gerilemiştir. 2017 yılında 
ise gerek güvenlik endi-
şelerinin azalması ge-
rekse de agresif tanıtım 
politikalarımız sayesinde 
32 milyon düzeyine yük-
selmiştir. 2017 yılında, 
Türkiye’ye en fazla turist 

gelen ülkeler sıralama-
sında Rusya yüzde 14,5 
payla birinci sırada yer 
alırken, Almanya yüz-
de 11,1 payla ikinci, İran 
yüzde 7,7 payla üçüncü, 
Gürcistan yüzde 7,5 pay-

la dördüncü ve Bulgaris-
tan yüzde 5,7 ile beşinci 
olarak yer almıştır. Yine 
2017 yılında Türkiye’nin 
turizm gelirleri yüzde 
18,9 artarak 26,3 milyar 
dolara ulaşmıştır. 2023’te 
50 milyon turist, 50 milyar 
dolar turizm geliri hedefi-
ni revize edecek ve belki 
de daha yukarıya çıkara-
cak hedefleri ortaya ko-
yacağız."
- Bulgaristan’daki Os-

manlı mirası
Bakan Kurtulmuş, Bul-

garistan’daki temas ve 
incelemeleri çerçevesin-
de başkent Sofya’da kili-
seye dönüştürülmüş Kara 
Cami ve şehrin merke-
zindeki Osmanlı hamamı 
olan Arkeoloji Müzesi’ni 
de ziyaret etti.
Ziyaret sırasında AA 

muhabirine değerlendir-
melerde bulunan Kur-
tulmuş, Türkiye’nin bu 
ülkedeki Osmanlı döne-
minden miras kalan cami, 
medrese, hamam ve di-
ğer eserlerin restorasyo-
nuna yardım etmeye ha-
zır olduğunu dile getirdi.
Bulgaristan ile Türkiye 

arasında görüşmeleri de-
vam eden iki anlaşmaya 
da değinen Kurtulmuş, 
bunlardan birinin taşın-
maz kültürel varlıkların 
ihyası, diğeri ise iki ülke-
de karşılıklı olarak kültür 
merkezlerin kurulmasına 
ilişkin olduklarını aktardı. 
Bakan Kurtulmuş, kar-
şılıklı görüşmeleri süren 
anlaşmalarla ilgili Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 26 Mart'ta 
Bulgaristan’a yapacağı 

ziyaretinde ilerleme kay-
dedilmesini beklediğini 
söyledi.
Kurtulmuş, Bulgaris-

tan ziyareti kapsamında 

Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Örgütünün (KEİ) 
Genel Sekreteri Michael 
Christides ile de görüşme 
gerçekleştirdi.

Merkez Seçim Komisyo-
nu, elektronik oylamanın 

ertelenmesini önerdi
Merkez Seçim Komisyonu (MSK), elektronik oylama-

nın ertelenmesini önerdi. Plana göre elektronik oylama 
sistemi, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu seçimlerinde uygulanacak. 

MSK, bu sürenin en azından ulusal elektronik kim-
lik tanımlama sisteminin uygulamaya girmesine kadar 
ertelemesini önermektedir. Komisyonun önerisinin ge-
rekçeleri korsan saldırılar riski, kontrollü oyların kolay-
laştırılması ve güvenilir bir elektronik kimlik tanımlama 
sisteminin olmamasıdır. 

Geçen yıl aralık ayında MSK altı uzaktan elektronik 
oylama simülasyonu gerçekleştirdi. Analiz sonrasında 
MSK, elektronik oylamanın, hızlı, kullanışlı olduğunu 
ve yanlış oy kullanma veya sayım hatası nedeniyle 
oyun geçersiz sayılması riskini en aza indirgediğini 
tespit etti. Bununla birlikte elektronik oylama, güve-

nilir bir elektronik kimlik tanımlama sistemi olmasını 
gerektirmektedir. 

2017 yılı sonunda ulusal elektronik kimlik tanımlama 
sisteminin uygulamaya girmesinin başlangıç tarihi bir 
yıl ertelendi. Şu anda sistemi uygulamaya başlama 
tarihi 1 Ocak 2019 yılı.

MSK Sözcüsü Aleksandır Andreev, “İçişleri Bakanlı-
ğı tarafından başlatılan vatandaşlara yönelik elektronik 
kimlik tanımlama sisteminin oluşturulması için kamu 
ihalesi an itibariyle askıya alındı. Uzaktan elektronik 
oylama, bir taraftan seçmenin oylamada sistem va-
sıtasıyla oy vereceğini ve ikinci olarak da oylamanın 
doğru şekilde raporlanmasını garanti eden bu sistem-
ler dışında kendi başına düşünülemez. Şu an mümkün 
olan tek şey, bunun bir elektronik imzayla yapılmasıdır. 
Ancak elektronik imzanın az sayıdaki şirket tarafından 
sağlandığını biliyorsunuzdur” diye konuştu. 

MSK’ya göre, seçmenin kullandığı oyu değiştirme 
opsiyonuna rağmen elektronik oylama kontrollü oyla-
manın üstesinden gelinemez ve hatta onu kolaylaştırır. 
Başka bir olumsuz yönü olarak seçimlerin iptaline yol 
açacak hacker saldırıları tehlikesi olduğu da belirtildi. 
MSK'ya göre, neredeyse tüm bilgisayar hafıza yonga-
larının tasarımında zayıf noktalar bulunduğu yönün-
deki son açıklamalar göz önüne alındığında risk daha 
da büyüktür.

Parlamento şimdi komisyonun analizini incelemek 
üzere. Andreev, “Şu andan itibaren MSK, uzaktan 
elektronik oylama ile ilgili ve yasama yetkisi dahilindeki 
bir dizi meseleyi Meclise arz etmektedir. Meclis, analizi 
değerlendirmeli ve ona dayanarak elektronik oylama 
uygulamasına başlama süresinin uzatılmasını öngörüp 
öngörmeyeceğine karar vermelidir” dedi.

Şu anda talep edilen gecikme, ulusal elektronik kim-
lik tanımlama sisteminin tam olarak uygulanmasına 
kadardır.
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Aralık 2017’de Bulgaristan’ı ziyaret 
eden yabancı sayısı 600 bin kişi
Aralık 2017’de Bulgaris-

tan vatandaşlarının yurt 
dışı seyahatleri ve ülkeyi 
ziyaret edenlere ilişkin 
Ulusal İstatistik Kuru-
mu (NSI) verileri, Aralık 
2017'de Bulgaristan'a ya-
pılan seyahatlerin 600 bin 
olduğunu gösteriyor. Bu 
da Aralık 2016'ya kıyas-
la yüzde 12, 2 daha fazla 
demektir. 

Bulgaristan'a yapılan 
turistik ziyaretlerde tüm 
amaçlar için bir artış kay-
dedildi. 13, 3 ile en yüksek 
oranda artış, Bulgaristan'ı 
başka amaçlarla ziyaret 
eden yabancıların sayı-
sında var. Geçen yılın 
aralık ayında yüzde 12, 3 
daha fazla yabancının tatil 
yaptığı ve iş seyahatinde 
olanların oranı ise yüzde 
9, 7 artış gösterdi. Yurt-
dışından transit geçişleri, 
yabancıların Bulgaristan’a 
yaptığı ziyaretlerin topla-
mının yüzde 23,3'ünü 
(138,9 bin) oluşturuyor. 

Bulgaristan’a gelen ya-
bancıların çoğu, AB üyesi 
ülkelerindendir. Ülkemiz-
deki AB vatandaşları, ya-
bancıların yarısından faz-
lasını oluşturuyor –yüzde 
55, 8 ve bu oran Aralık 
2016'dakine göre yüzde 
13 daha fazladır. Ülkelere 
göre dağılım, en büyük 
artışın Bulgaristan'daki 
İtalyan turistlerde görül-
düğüne işaret ediyor - sa-
yıları Aralık 2016’ya göre 
yüzde 32,7 arttı. Ardından 

Almanya geliyor. Aynı dö-
nemde ülkeyi ziyaret eden 
yabancıların yüzde 18, 
7'si Almanya vatandaşı-
dır. İngiltere vatandaşları 
üçüncü sırada –yüzde 15, 
4 daha fazla ve ülkemiz-
de Yunanlıların akışındaki 
artış da yaklaşık bu oran-
dadır. 

NSİ, diğer Avrupa ül-
kelerinin vatandaşları 
tarafından yapılan ziya-
retlerin de yüzde 10,0 
arttığını açıkladı. Türkiye 
vatandaşları tarafından 
yapılan ziyaretlerde yüz-
de 13,5 ile en büyük artış 
gerçekleşti.

A r a l ı k  2 0 1 7 ' d e 
Bulgaristan'a yapılan en 
çok ziyaret, 126,1 bin ile 

Romanya vatandaşları, 
108,3 bin ile Yunanistan 
vatandaşları, 94,8 bin ile 
Türkiye vatandaşları, 45,1 
bin ile Makedonya vatan-
daşları, 43, 9 bin ile Sır-
bistan vatandaşları, 20, 5 
bin ile Almanya vatandaş-
ları, 15, 5 bin ile Ukrayna 
vatandaşları, 10,9 bin ile 
İsrail vatandaşları, 10,4 
bin ile Birleşik Krallık va-
tandaşları ve 10,3 bin ile 
İtalya vatandaşları tarafın-
dan yapıldı. 

Bulgarlar da daha fazla 
yurtdışı seyahati kaydet-
ti. Aralık 2017'de 459, 2 
bin Bulgaristan vatanda-
şı, 2016 yılının son ayına 
göre yüzde 15, 6 artışla 
yurtdışına yolculuk yaptı.

Bulgaristan vatandaş-
larının Türkiye ziyaretle-
rinde yüzde 18,6’lık artış, 
Sırbistan ziyaretlerinde 
yüzde 17, 3’lük artış, Yu-
nanistan ziyaretlerinde 
yüzde 14, 7’lik artış, Ro-
manya ziyaretlerinde yüz-
de 10, 8’lik artış, Avustur-
ya ziyaretlerinde yüzde 
10, 4’lük artış, Makedonya 
ziyaretlerinde yüzde 10, 
0’luk artış, Almanya zi-
yaretlerinde yüzde 8,5’lik 
artış, İtalya ziyaretlerinde 
yüzde 6,3’lük artış ve baş-
ka ülkelere yapılan ziya-
retlerde de artış kaydedil-
di. Aynı zamanda Rusya 
Federasyonu'na yapılan 
seyahatler yüzde 32, 5 
oranında, Ukrayna’ya 

yapılan seyahatler yüzde 
22, 3 oranında, İsviçre’ye 
yapılan ziyaretler yüzde 
20, 0 oranında ve başka 
ülkelere yapılan ziyaret-
lerde azalma var. 

NSI, Aralık 2017'de tatil 
amacıyla Bulgaristan va-
tandaşları tarafından ya-
pılan seyahatlerde yüzde 
42, 2'lik bir artış kayde-
derken, iş seyahatinde 
olanlar ve diğer amaçlar 
için yapılan seyahatlerde 
artış yüzde 11 ve yüzde 6 

oranında olarak nispeten 
düşük seviyelerde ger-
çekleşti.

Aralık 2017'de Bulga-
ristan vatandaşlarının en 
çok ziyaret ettiği ülkeler: 
Türkiye – 103, 4 bin, Yu-
nanistan – 86, 7 bin, Al-
manya – 39, 2 bin, Sırbis-
tan – 32, 8 bin, Romanya 
– 32, 2 bin, Makedonya 
– 30, 5 bin, İtalya – 17, 1 
bin, Avusturya – 15, 2 bin, 
İspanya – 11, 1 bin, Birle-
şik Krallık – 10, 2 bin.

Başbakan Borisov: Batı Avrupalı liderler, 
Schengen’e girmememiz için bahane arıyor

Başbakan Boyko Bori-
sov, Brüksel’de verdiği 
“Balkanlar'da Yeni Bir 
Rol - Daha Fazla Gü-
venlik ve Daha İyi Göç 
Yönetimi için Çözümler” 
konulu konferansında 
Batı Avrupa liderlerini, 
Bulgaristan'ın Schen-
gen Alanı’na kabul edil-
memesi için bahane ara-
makla suçladı. 
Bulgaristan’ın, dün-

ya sahnesindeki büyük 
oyuncuların hatalarının 
bedelini ödediğini kay-
deden Borisov, şunları 
belirtti: “Dış politikada 
başarısızlığımız, dünya-
daki jeostratejik oyun-
cuların çıkarlarını ko-
rumasına, ya da onlara 
hizmet etmesine izin ve-
rilmesi - aslında her şey 
altüst oldu ve Avrupa'da 
bir sorun haline geldi. 

Bunun modern olmadı-
ğını biliyorum, bunu ko-
nuşmanın tehlikeli oldu-
ğunu biliyorum, ama bu 
doğru ve şimdiye kadar 
hiç kimse görüşümü çü-
rütemedi”.
Borisov, Bulgaristan’ın 

birkaç hükümeti tarafın-
dan sınıra tel örgü çek-
mesiyle hızlı bir başarı 

örneği olduğunu belirtti. 
Başbakan, “Yüz mil-

yonlarca para harca-
dık. Elbette bu vesileyle 
tüm mevkidaşlarımın bu 
paranın sağlanmasını 
onayladığı Bratislava'da 
yapılan AB Konseyi'ne 
teşekkür ederim” diye 
sözlerine ekledi. 
Büyük bir haksızlık ol-

duğunu söyleyen Boyko 
Borisov, “En iyi korunan 
sınır, bir devlete bu ka-
dar milyar para harcan-
ması ve sonuçta bu, çok 
az etki yarattı. Var olma-
yan uydurma nedenler-
le Schengen Alanı’na 
kabul edilmememiz adil 
değil” diye konuştu. 
Başbakan, Batı Balkan 

ülkelerine AB üyeliği 
perspektif i sunulması 
gerektiğini düşünüyor. 
Bundan önce Başba-

kan Borisov, Brüksel’de 
Avrupa Yatırım Bankası 
Başkanı Werner Hoyer 
ile resmi bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüş-
mede Batı Balkanlar ve 
AB arasında bağlantı 
projeleri konusunda iş-
birliği olasılıkları üzerin-
de duruldu. 
            Kırcaali Haber

2018 yılı anne babalarımızın, eş dostlarımızın ve 
akrabalarımızın hayatlarını değiştiren sözde “Soya 
Dönüş Süreci” adı altında Bulgaristan’da Türklere ve 
Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen isim değiştirme 
kampanyasının 34. yıldönümüdür. Bu yıllar şüphesiz 
Bulgaristan'ın kaderini değiştirdi. 10 Aralık 1984'te 
İçişleri Bakanı Dimitır Stoyanov'un emriyle İçişleri Ba-
kanlığı Bölge Müdürlükleri ve Bulgaristan Komünist 
Partisi'nin (BKP) Bölge Komiteleri Birinci Sekreter-
lerine "Tüm illerde bulunan Türk kökenli Bulgaristan 
vatandaşlarının isimlerinin değiştirilmesine hazırlık 
yapılması talimatı verildi. İsim değiştirme kampanyası 
Aralık 1984'ün sonlarında başlayıp Şubat 1985'te sona 

erdi. Kırcaali bölgesinde bu rejime karşı çıkan birçok 
insan, idealleri uğruna çok büyük bedel ödedi. Vata-
nımızda demokrasinin var olması için pek çok kurban 
verildi. Binler kamplara ve hapishanelere gönderildi, 
aileler sürgün edildi. 

Ardino’nun (Eğridere) Kroyaçevo (Terziköy) köyün-
den 76 yaşındaki eski siyasi mahkum Durmuşali Hasa-
nov Durmuşev, tutuklanıp Belene ve Stara Zagora'da 
(Eski Zağra) bulunan cezaevlerine gönderilenlerden 
sadece biridir. 

Kendisiyle Ardino kasabasının merkezinde görüştük. 
Buraya tanıdıkları ve akrabalarıyla buluşmaya geldiğini 
söyledi. 

Stara Zagora Cezaevi’nde 2 yıl 10 ay hapis yatan 
Durmuşali dede, adının değiştirildiği o yılları gözyaş-
larıyla anlattı: “Soğuk bir ocak sabahında (1985), üç 
milis ve Kroyaçevo köyü muhtarı (Katacı Muhammed) 
eve geldiler. O zaman evde daha sonra kaybettiğim 
eşim Muzaffer ve iki kızımla beraberdik. Pasaportları-
mızı istediler. İlk önce onlara pasaportumu vermedim 
ve şunları söyledim: “Ben Durmuşali’yim, benim adım 
bu ve benim için ondan daha büyük bir ad yok. Ertesi 
gün Smolyan'a (Paşmaklı) çalışmaya gittim. Orada-
ki İlçe Kooperatifler Birliği (OKS) işletmesinde hamal 
olarak çalışıyordum. Bir gün öğleden sonra yanıma 
üç yabancı geldi, beni tutukladılar ve İçişleri Bakan-
lığı Smolyan Bölge Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. 
Nezarethanede iki ay kaldıktan sonra Stara Zagora 
Cezaevine gönderildim”. Durmuşali dede, adının canı 
kadar değerli olduğunu ve her zaman haksızlığa karşı 
savaşacağını söylüyor.

Eski siyasi mahkum Durmuşali 
Durmuşev: Adım, canım kadar 

değerlidir
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Cumhurbaşkanı Radev Brüksel’de: Avrupa Birliği, 
hem Türkiye, hem Rusya ile diyaloga girmeli

B u l g a r i s t a n ’ ı n  A B 
K o n s e y i  D ö n e m 
Başkanlığı’nın resmi açı-
lış töreni için Brüksel’e 
resmi ziyaret gerçek-
leştiren Devlet Başkanı 
Rumen Radev, AB’nin 
başkentinde bulunan va-
tandaşlarımızla bir araya 
geldi. Görüşmede Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
İliyana Yotova da hazır 
bulundu.
Bulgarların kendisine 

Avrupa güvenliğinin je-
opolitik boyutlarına dair 
soru sormaları üzeri-
ne Radev, “Avrupa’nın, 
komşu olan büyük ülkeler 
hem Rusya, hem de Tür-
kiye ile diyaloga girmesi 
gerekir” diye belirtti. 
Cumhurbaşkanı’nın ifa-

delerine göre Avrupa’nın, 
savunma sanayi yetenek-
lerinin oluşturulmasına 
paralel olarak Moskova 
ve Ankara ile diyalog 
kurması gerekiyor. Ra-
dev, birçok Avrupalı lide-
rin kendisi gibi böyle bir 
diyalogu memnuniyetle 
karşıladıklarını da açık-
ladı.
Radev, “Muhalefet ol-

mak değil, ilişkilerimizde 
çelişkilerin ve sorunların 
kaynağını araştırmalıyız, 
sorunları diyalog yoluyla 

çözmeliyiz, Avrupa’da hu-
zurun ve istikrarın garan-
tisini verebilmemiz için 
riski azaltmalıyız” dedi.
Brüksel'deki yurttaşla-

rımız, Radev’e Bulgaris-
tanın Osmanlı’dan kurtu-
luşunun 140. yıldönümü 
dolayısıyla yapılacak kut-
lamalara ilişkin etkinlikler 
hakkında sorular sordu. 
Devlet Başkanı onlara 3 
Mart-Milli Bayram kutla-
maları vesilesiyle Rusya 
Ortodoks Kilisesi Patriği 
Kiril 'in Bulgaristan'ı zi-
yaret etmesi beklendiğini 

bildirdi. 
Devlet Başkanı, Bulgar 

kimliğini, kültürünü ve 
maneviyatı Avrupa'nın 
kalbine taşıdıkları için 
Brüksel'deki vatandaşla-
rımıza teşekkür etti.
Radev, “Belçika'daki 

Bulgar topluluğu, ülke-
nin toplum hayatında 
yalnızca sembolik ola-
rak mevcut değil. Sizler, 
bizim kimliğimizi, asırlık 
kültürümüzü, gelenekle-
rimizi ve maneviyatımızı 
Avrupa’nın kalbine taşı-
yorsunuz” diye ifade etti. 

Dünyanın neresine gi-
derse gitsin daima orada-
ki yurttaşlarımızla görüş-
tüğünü hatırlatan Radev, 
bunu görevi icabı değil, 
memnuniyetle yaptığını 
dile getirdi. 
Bulgaristan'ın AB Kon-

seyi Dönem Başkanlı-
ğının bu yıla damgasını 
vurduğunu hatırlatan Ra-
dev, bunun kaçınılmaz 
olarak, siyasi süreçler, 
tartışmalar ve idari for-
maliteler haricinde aynı 
zamanda Bulgaristan’a, 
geleneklerimiz ve tarihi-

miz üzerinde odaklanıl-
dığı anlamına geldiğini 
söyledi. 
Cumhurbaşkanı, "Bul-

garlar ve Avrupalılar 
olarak en iyi yanlarımızı 
göstermek boyun borcu-
muzdur" dedi.
Devlet Başkanı, Belçi-

ka'daki vatandaşlarımıza 

ve kültür örgütlerine, Bul-
gar Ortodoks Kilisesi'ne, 
en eski Bulgar okulu olan 
Peyo Yavorov Okuluna, 
Ghent ve Antwerpen'deki 
okulların yanı sıra folklor 
dans gruplarına Bulgar-
lığı korumak için göster-
dikleri çabalarından dola-
yı teşekkür etti.

Meclis, Türkiye’deki göçmenlere vatandaşlık 
hakkı tanıyan kanun tasarısını reddetti

Bulgaristan Meclisi, Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
tinin (HÖH) Bulgaristan 
vatandaşı olma hakkına 
sahip yabancıların kap-
samının genişlemesine 
ilişkin yasa tasarısını red-
detti. Buna ilişkin yapılan 
oylamada 25 milletvekili 
kabul, 46 milletvekili ret 
oyu kullanırken 86 millet-
vekili ise çekimser kaldı. 
Böylece HÖH Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı ve 
HÖH Milletvekilleri tara-
fından Millet Meclisine 
sunulan Bulgaristan Va-
tandaşlık Kanunu’nda de-
ğişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısı Meclis Ge-
nel Kurulunda reddedildi.

HÖH Milletvekili Hamit 
Hamit, “Bunlar, babası 
veya dedesi Bulgaristan 
vatandaşlığına sahip ki-
şiler, Bulgaristan'ı çok 
seviyor, ancak idari en-
gellerden dolayı vatandaş 
olamıyorlar” diye konuştu. 
Hamit, sözde vatansever-
lerin bu tasarının, Bulga-
ristan vatandaşlığından 
gönüllü olarak vazgeçen 

göçmenlerin haklarının 
iade edilmesini hedefle-
diği yönündeki iddialarına 
yanıt verdi.

Irkçı ve aşırı milliyetçi 
görüşleriyle bilinen Birle-
şik Vatanseverler Koalis-
yonu milletvekili Stanislav 
Stanilov, “Hedef, önü-
müzdeki 4-5 yıl zarfında 
Türkiye'den yaklaşık 1,5 
milyon kişinin Bulgaris-

tan vatandaşlığı alması 
ve seçimlerde HÖH’ün 
daha fazla oy almasıdır” 
diye ileri sürdü. 

Milliyetçi Hristiyan Mitev, 
Bulgaristan vatandaşlığı 
alma hakkına sahip kişi-
lerin kapsamının gereğin-
den fazla genişletildiğini 
sözlerine ekledi.

Hamit Hamit, “Yasa, va-
tandaşlıktan vazgeçenleri 

kapsamıyor”. ifadesini kul-
landı. 

Tasarıda ayrıca Bulga-
ristan vatandaşlığını geri 
kazanmak için başvuru 
tarihinden en az üç yıl 
önce Bulgaristan'da da-
imi veya uzun süreli ika-
met iznine sahip olunma-
sı şartından vazgeçilmesi 
öngörülüyordu.

              Kırcaali Haber

İMF’ye göre Bulgaristan’da kayıt dışı 
ekonomi oranı, Afrika seviyesinde
Dünyanın 158 ülkesinde kayıt dışı ekonominin bü-

yüklüğünü değerlendiren Uluslararası Para Fonu 
(IMF) verilerine göre Bulgaristan’da 1991-2015 dö-
neminde gri ekonominin ortalama seviyesi yüzde 
29,17 oranında. Bu ülkemizi Balkanlar'daki ve Avru-
pa'daki liderler arasına yerleştiriyor. Küresel çapta 
Afrika'daki seviyelere yaklaşıyoruz.

Yıllar içinde gri ekonominin Bulgaristan'daki payı 
yüzde 20,83 ile yüzde 35,3 arasında değişti. Av-
rupa ortalamasına göre Bulgaristan için gösterge-
ler son derece yüksek. Bu göstergeler, bizi aynı 
dönemde ortalama göstergelerinin yüzde 30,14 
olduğu Romanya'ya yaklaştırıyor. Böyle yüksek gri 
ekonomi oranına sahip AB dışındaki Avrupa ülkeleri 
arasında ön sıralarda yüzde 38,42 oranla Rusya 
bulunuyor. 

Bulgaristan'ı dünyanın geri kalanıyla karşılaştı-
rırsak, veriler rahatlatıcı olmamalı, çünkü Afrika 
ülkeleri ve Pakistan'a yaklaşıyoruz. 2017 verilerine 
göre, Bulgaristan, kayıt dışı ekonomide 31 Avrupa 
ülkesinin ekonomisi arasında birinci sırada bulunu-
yor. Kayıt dışı ekonomi, yüzde 29,6'lık pay alıyor ve 

bu bakımdan diğer Balkan komşuların önündeyiz. 
Türkiye’de bu oran yüzde 27, 2, Hırvatistan’da yüz-
de 26,5, Romanya’da ise yüzde 26, 3’tür. Son on 
yılda ekonomisi ve mali yapısı çöken Yunanistan, 
geçen yıl bizden çok daha iyi sonuçlar gösterdi. 
Orada kayıt dışı ekonomi yüzde 21, 5 oranındadır. 
Avrupa'da kayıt dışı ekonomi oranı en düşük olan 
ülkeler İsviçre (yüzde 6), Avusturya (yüzde 7, 1) ve 
Lüksemburg’dur (yüzde 8, 2). Bu ülkelerin ardından 
gelen, Bulgaristan'ın en büyük yabancı yatırımcısı 
olan Hollanda’da bu oran yüzde 8,4’tür. 

Araştırmayı yapanlar, IMF Afrika Bölümü’nde gö-
revli ekonomist Leandro Medina ve Linz'de bulunan 
Kepler Üniversitesi'nde görevli ekonomist Friedrich 
Schneider'dir. 

Araştırma sonuçları, IMF’nin “Working Papers” 
(Çalışma Yazıları) rapor dizisi kapsamında yayın-
landı. Çalışma, gri ekonomiyi değerlendirmek için 
yeni istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı ilk anket-
lerden biridir. 1990'lı yıllara kadar ekonomistler 
genelde gri sektörü ulusal muhasebe sistemindeki 
farklılıklara dayanarak değerlendirdi .Birçok vakada 
işgücü piyasası analizi, enerji tüketimi, para devir 
hızıyla bağlantılı daha az doğru yöntem kullandılar. 
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Bulgar istan'daki  Osmanlı 
camileri yıkılma tehlikesi yaşıyor

Bulgaristan’da minaresi bu-
lunmadığı ve çevresinde arke-
olojik alan olduğu gerekçesiyle 
tarihsel anıt ilan edilen 27 Os-
manlı Camisi, yıllardır restore 
izni verilmediği için bakımsızlık 
nedeniyle minareleri çökmüş, 
kapıları ve duvarları yıkılmış 
durumda onarılmayı bekliyor.
Ülkede acil onarımı gereken 

çok sayıda cami, hamam ve 
diğer tarihi eserler, resmi ma-
kamların çeşitli engelleri nede-
niyle restore edilemiyor.
Bulgaristan'da, minaresi ol-

madığı, çevresinde arkeolojik 
alan bulunduğu için veya farklı 
gerekçelerle tarihsel anıt ilan 
edilen camiler yıkılma tehlike-
siyle karşı karşıya kaldı.
İbadet merkezlerinin resto-

rasyonu için yıllardır resmi 
makamlarla hukuki mücadele 
veren Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü, camilerin 
“kültürel anıt” ilan edilmesi 
nedeniyle ibadete kapalı tutul-
duğunu belirtiyor.
Camiler arasında güneyba-

tıdaki Küstendil kentindeki 
Fatih Sultan Mehmed, Gotze 
Delçev'deki Karaca Paşa ve 
kuzeydoğudaki Razgrad şeh-
rinde bulunan Pargalı İbrahim 
Paşa gibi ibadet merkezleri 
biliniyor.
Sofya Bölge Müftüsü Mus-

tafa İzbiştali AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, bürokra-

tik engeller çıkaran devletin 
camilerin bakımını zorlaştırdı-
ğını söyledi.
İzbiştali, Küstendil’in şe-

hir merkezinde 1531'de inşa 
edilen Fatih Sultan Mehmed 
camisinin restorasyonuna 30 

yıldır izin verilmediğini dile ge-
tirerek, "Çürük tahta kaplama-
lı minaresinden akan yağmur 
suları, gövdesinin çöküşünü 
hızlandırıyor. Cami kubbesin-
deki kurşun kaplamalar yıllar 
önce sökülerek hurdacılara 

satılmış. Cami içinde değeri 
biçilmez eski halılar da satılıp 
kaybolmuş." dedi.
Caminin restore edilerek iba-

dete açılması gerektiğini kay-
deden İzbiştali, sözlerini şöyle 

sürdürdü:
“Belediye yönetimi, Küsten-

dil’deki Müslümanların izlerini 
silmek için her türlü çabayı 
gösteriyor. Camiyi kapalı tu-
tup minaresinin çökmesini 
bekliyor. Küstendil Belediye-

si İslam’ın izini silmek istiyor. 
30 yıldır onarımına müsaade 
edilmeyen, ibadete kapalı ca-
minin minaresinin düşmesini 
bekliyor. Şehirde yine tarihsel 
bir değer taşıyan Ahmet Bey 
Camisi zaten tarih müzesine 

dönüştürüldü. Minaresi yıllar-
dır yıkılmış olan o cami artık 
bir ibadet yeri olarak görül-
müyor. Mantık basit: Minare 
varsa cami olur, minare yoksa 
müze olur. Küstendil’de Os-
manlı döneminden kalma en 
az 11 cami vardı. Şu anda iki 
cami kaldı ve ikisi de ibadete 
kapalı."
- "Erdoğan destek vermez-

se, başka kimse destek ver-
meyecek"
Camilerin restorasyonu için 

yetkililerden anlayış ve ilgi 
beklediklerini aktaran İzbişta-
li, Türkiye'nin dini mekanlara 
yönelik verdiği önemi örnek 
gösterdi.
Sofya Bölge Müftüsü Musta-

fa İzbiştali şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan hangi dine ait 
olursa olsun, ibadet yerlerinin 
nasıl korunabileceğini çok iyi 
bir şekilde gösterdi. İstan-
bul’daki Sveti Stefan kilisesinin 
onarımı buna güzel bir örnek. 
Erdoğan destek vermezse 
başka kimse destek verme-
yecek. Onun sözü kilit önem 

taşır. Erdoğan Sveti Stefan Ki-
lisesi konusunda sözünü nasıl 
tuttuysa bizim Başbakanımız 
Boyko Borisov’un da öncelik-
li olarak Küstendil ve Razg-
rad’daki camilerin onarımına 
destek vermesini bekliyoruz 

çünkü bu eserler bizim ortak 
kültürel mirasımızdır, onu sa-
hiplenmek ortak görevimizdir.”
Küstendil’deki caminin müze 

değil ibadet yeri olarak resto-
re edilmesi gerektiğini vurgu-
layan İzbiştali, "İstanbul’daki 
Sveti Stefan Kilisesi müze ola-
rak değil ibadete açık bir kilise 
olarak restore edildi.” dedi.
Karlovo, Smolyan, Dupnitza 

ve daha birçok kentte benzer 
sıkıntıların yaşandığı Osmanlı 
döneminden kalma eserlerin 
bulunduğunu anlatan İzbiştali, 
binlerce Müslüman'ın yaşadığı 
Razgrad şehrinde ibadete açık 
tek bir caminin bulunduğu bil-
gisini paylaştı.
- "Cami sadece bizim değil 

AB'nin de zenginliği"
Güneybatıda Yunanistan 

sınırına yakın Gotze Delçev 
şehrinde de 4 bin Müslüman, 
100 kişilik bir mescidde veya 
önündeki alanda namaz kıl-
mak zorunda kalıyor.
Bölgede 1400'lü yıllarda inşa 

edilen Karaca Paşa Camisi'nin 
kubbesi 2011'de çökmesinin 
ardından bakımsızlık nedeniy-

le çürümeye terk edildi. Cami, 
zaman zaman da ırkçı saldırı-
ların hedefi oluyor.
Blagoevgrad Bölge Müftüsü 

Aydın Muhammed de çev-
resinde arkeolojik kalıntılara 
rastlandığı gerekçesiyle cami-
nin ibadete kapatıldığını hatır-
lattı.
Caminin restorasyonunun 

yapılmasını beklediklerini dile 
getiren Muhammed, caminin 
kırık minaresi ve çöken duvar-
larının büyük zarar gördüğü 
bilgisini paylaştı.
Muhammed, “Her bir devlet, 

Roma, Antik Yunan, Osmanlı 
veya ne olursa olsun her bir 
tarihi eserine sahip çıkmalı. 
Tarihsel her bir taşın ayrı bir 
değeri var.” ifadelerini kulla-
narak, bölgedeki belediyenin 
bu camiye karşı tavrına anlam 
veremediğini kaydetti.
Muhammed “Açıkçası, bele-

diyenin ibadete açık olabilecek 
bir yerden nasıl bir huzursuz-
luk duyduğunu anlayamıyo-
rum." diye konuştu.
Hangi dine ait olursa olsun 

ibadet yerlerinin kurulması ve 
bakımının yapılması gerektiği-
ni anlatan Muhammed, "Mese-
la Türkiye’deki Sultan Ahmed 
Camisi sadece Türkiye’ye 
değil tüm Müslümanlara aittir. 
Bulgaristan’da Osmanlı ese-
ri Karaca Paşa gibi camiler 
sadece bu ülkenin değil tüm 
Avrupa Birliği’nin (AB) ortak 
zenginliğinin bir parçasıdır." 
değerlendirmesinde bulundu.
AB'nin bir Hristiyan kulübü ol-

madığını dile getiren Muham-
med, "(AB) Tüm yurttaşlarını 
sahiplenen bir yapıya sahip 
olduğunu göstermek istiyorsa, 
Karaca Paşa gibi camilere de 
sahip çıkması gerekiyor." ifa-
delerini kullandı.
Müslüman toplumunun ken-

di imkanlarıyla Karaca Paşa 
Camisi'ni restore etmeye ha-
zır olduğuna işaret eden Mu-
hammed, bürokratik engellerin 
kaldırılması ve politikacıların 
olaylara daha gerçekçi yak-
laşmaları gerektiğini kaydetti.
“Tarihin burada koydurduğu 

her bir taşın manevi değeri 
var.” diyen Muhammed, şehir-
deki vandalların yıkım içindeki 
caminin taşlarını ve destekleri-
ni kırarak çöküşünü hızlandır-
maya çalıştıklarını söyledi.AA


