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Trakya Üniversitesi'nde "Bulgaristan Gecesi" Etkinliği

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 
Bulgaristan Gecesi etkinliğinde, 
"Bu kadar çok ortak özelliğimiz 
varken, üniversiteler bu yakınlı-
ğı pekiştirecek bu barış ortamını 
çoğaltacak kültürel, sanatsal ve 
bilimsel etkinliklere imza atma-
lıdır." dedi.

Tabakoğlu, TÜ Dış İlişki-
ler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi'nce Balkan Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen etkin-
likte yaptığı konuşmada, Trakya 
Üniversitesi'nde eğitim gören 2 

bin 657 uluslararası öğrenciden 
603'ünün Bulgaristan'dan geldi-
ğini söyledi.

Balkan öğrencilerinin en çok 
Trakya Üniversitesi'ni tercih 
ettiğini vurgulayan Tabakoğ-
lu, "Edirne, Türkiye, Balkanlar 
ve Bulgaristan tarihi anlamda, 
kültürel anlamda pek çok ortak 
geçmişi olan iki ülke. Bulgaris-
tan ile yakın komşuyuz ve bizim 
kültürümüzde komşuluğun çok 
ayrı bir hukuku vardır. Bu kadar 
çok ortak özelliğimiz varken üni-
versiteler bu yakınlığı pekiştire-

cek bu barış ortamını çoğalta-
cak kültürel, sanatsal ve bilimsel 
etkinliklere imza atmalıdır. Bu 
gece de burada bu birlikteliği 
çoğaltmak için buradayız." diye 
konuştu.

Konuşmanın ardından, Kuzey 
Bulgaristan Tuna Boyundan 
Halk Ozanı Mesut Tunalı ile 
Devlet Konservatuvarı Balkan 
Müziği Topluluğu müzisyenleri, 
Rumeli türküleri konseri verdi.

Etkinlikte ayrıca, Crisantem 
Quartet grubu da klasik müzik 
dinletisi sundu.AA

BULTİŞAD Başkan Vekili Edis Emre'den 
Ford ve Sarkuysan Ziyaretleri 

BULTİŞAD Başkan Vekili ve 
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 
Balkanlar Komitesi Başkan Yar-
dımcısı Edis EMRE geçtiğimiz 
hafta Türkiye’de çeşitli temas-
larda bulundu.

Bulgaristan’ın Dobriç kentin-
den çeşitli iş insanları ve poli-
tikacıların da aralarında bulun-
duğu bir heyetle önce Ford’un 
Gölcük Fabrikası’nı ziyaret 
eden Edis Emre, daha sonra 
Bakır mamuller üreten Sarkuy-
san Firmasının Darıca fabri-
kasında da çeşitli temaslarda 
bulundu. 

İki ülke arası olası yatırımların 
karşılıklı olarak değerlendirildiği 
görüşmelerin oldukça bilgilendi-

rici geçtiği gözlemlendi.
                       Kırcaali Haber

Bulgaristan’da 'Türk 
Sinema Günleri' Başladı

Bulgaristan’da 2018 Türk Sine-
ma Günleri, “Çınar Ağacı” filmi-
nin gösterimiyle başladı.

Başkent Sofya’nın Arena 
Zapad Sinema Merkezi'nde, 

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy'un himayelerin-
de, elçiliğin Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliği organizasyonunda 
düzenlenen etkinlik dolayısıyla 

resepsiyon verildi.
Açılışa “Somuncu Baba-Aşkın 

Sırrı” filminin yönetmeni Kürşat 
Kızbaz ve başrol oyuncusu Fur-
kan Palalı, özel konuk olarak ka-

tıldılar.
Bu yıl beşincisi gerçekleşti-

rilen Türk Sinema Günleri’nin 
açılışını yapmaktan büyük mut-
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BAN: Bulgaristan nüfusu 2040 
yılına kadar yüzde 20 azalacak

Bulgaristan Bilimler Aka-
demisi (BAN) Nüfus Araş-
tırma Enstitüsü tarafından 
hazırlanan 2015-2040 dö-
nemi için Bulgaristan'ın 
demografik gelişimi ile 
ilgili tahmini rapora göre 
Bulgaristan nüfusu 2040 
yılına kadar yüzde 20 - 25 
oranında azalacak. Ra-
por, Eurostat, Ulusal İsta-
tistik Enstitüsü (NSI), Bir-
leşmiş Milletler ve Dünya 
Bankası tarafından resmi 
tahmini verilerin karşılaş-
tırılmasına dayalıdır. 

Rapor, Bakanlar Kurulu 
toplantısında kabul edildi.

Çalışmanın ana sonu-
cu şudur ki, önümüzdeki 
birkaç on yılda ülkenin 
demografik gelişimindeki 
eğilimlere benzer eğilim-
ler görüleceği anlaşılıyor. 

Rapora göre, erkek ve 
kadınların çeşitli şekilde 
etkileyen ölüm oranının 
düşmesi öngörülmesine 
rağmen, nüfusun cinsiyet 
yapısı sabit kalacak. 20 
yaş altındaki gençlerin 

oranı korunacak, 65 yaş 
üstü yaşlılar ise önemli 
oranda artacak. Bu, aynı 
zamanda çalışma yaşın-
daki nüfusun sayısındaki 
ve payındaki azalma tah-
minini de belirler.

Bölgesel bazda nüfus 
düşüşü, başkent dışında 

kalan hemen hemen bü-
tün illeri kapsamakta ve 
bu sürecin dönem boyun-
ca devam etmesi beklen-
mektedir.

Pan-Avrupa düzeyinde 
nüfusun azalacağı tahmin 
edilen tek ülke Bulgaris-
tan değil. 

Eurostat verilerine göre, 
Litvanya, Letonya, Ro-
manya, Yunanistan, Hır-
vatistan, Portekiz, Polon-
ya, Macaristan, Estonya, 
İtalya ve Slovakya olmak 
üzere nüfusun daha 11 
ülkede azalması bekleni-
yor. Nüfus sayısının 2040 

yılına kadar değişmeden 
kalması beklenen Sloven-
ya ve Çek Cumhuriyetleri 
de bu gruba şartlı olarak 
dahil edilebilir. Bu durum, 
AB ülkelerinin neredeyse 
yarısında bir nüfus düşü-
şünün beklendiği sonucu-
na götürüyor. 

Farklı tahmini veriler, 
ölüm ve doğum oranla-
rında beklenen iyileşmeye 
rağmen, ülke nüfusunun 

ar tış momentumunun 
durgunluk aşamasına 
ulaşmış olabi leceğini 
göstermektedir. Etkilerin-
den dolayı periyodik do-
ğurganlık oranları, basit 
bir demografik üreme için 
gerekli seviyeye yükselse 
bile ( ki böyle bir şey yakın 
gelecekte beklenmiyor), 
nüfus sayısının azalmaya 
devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

                  

Sınır Polisine 138 yeni araç 
Ülke sınırlarımızı koru-

yan polis için alınan 138 
yeni aracın tanıtımında 
konuşan İçişleri Bakanı 
Valentin Radev, “Bugün 
Sınır Polisi için güzel bir 
gün” diye ifade etti. 

En kritik Avrupa Birli-
ği (AB) sınırlarından biri 
olmasına rağmen, en iyi 
şekilde korunduğu için 
görevlilere teşekkür eden 
Bakan, bunun tam olarak 
onların sayesinde oldu-
ğunu kaydetti. Şu anda 
sınırda mülteci baskısı ol-
madığını belirten Radev, 
yeni teknik ekipmanlar 
sayesinde Bulgaristan’ın 
sadece sınır koruma ko-
nusunda polis işlevlerini 
yerine getirmekle kalma-
yacağını, aynı zamanda 
otobüs ve minibüslerle 
ihtiyaç duyan mültecile-
re, annelere ve çocukla-
ra yardım edilebileceğini 
söyledi. 

Bakan Radev, hala mül-
tecilerin potansiyel tehli-
ke olmaya devam ettiğini 
unutmamamız gerektiği-
ni belirtti. "Bulgaristan, 
AB'nin bir dış sınırıdır. 
Onu iyi koruyalım” diyen 
Bakan, AB Konseyi Dö-
nem Başkanlığımızın ana 
önceliklerinden birinin AB 
vatandaşlarının güvenliği 
olduğunu hatırlattı.

Sınır Polisi tarafından 
“Normal ve Yüksek Hare-
ket Kabiliyetli Yeni Devri-

ye ve Özel Araçların Te-
mini” projesi kapsamında 
sağlanan yeni 138 araç 
gösterildi. Araçların top-

lam değeri katma değer 
vergisi (KDV) ile 11 050 
270 levadır. Proje finans-
manı, AB’nin İç Güvenlik 
Fonu tarafından sağlandı. 

Hibe Sözleşmesi kapsa-
mında, şunlar teslim edil-
di: Yüksek hareket kabili-
yetli 100 devriye arabası, 
17 koltuklu 15 otobüs, 50 
koltuklu 2 otobüs, polis 
köpekleri için yüksek hızlı 
16 özel araba ve polis kö-
pekleri için 5 özel araba.

Çek Cumhuriyet i ’yle 

imzalanan anlaşma me-
morandumu kapsamında 
Sınır Polisine daha 11 
devriye arabası sağlandı. 

Teslim edilen araçlar 
sayesinde sınırda nöbet 
tutan polislerin hareketli-
liğinin artması, onların tek 
kullanımı ve ihtiyaç halin-
de polislerin hızlı tepki 
verebilecekleri şartların 
oluşması bekleniyor. 

Sınır polisleri, artan ha-
reketlilikle MVR’nin yanı 
sıra Avrupa Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansı da dahil 
olmak üzere uluslararası 
düzeyde de diğer yapılar-
la ortak faaliyetlerde bulu-

nacaklarını umuyor.
Polis köpeklerini taşı-

mak için alınan yüksek 
hızlı arabalar, sınır göze-

timi görevlerinin yerine 
getirilmesi için kullanıla-
cak. Arabalar, sürücüler 
ve polis köpeklerinin kul-
lanılacağı yerlere hızlı ve 
güvenli bir şekilde ulaş-
tırılmasını sağlayan ek 
ekipman ve köpekler için 
gerekli tüm aksesuarlara 
sahip.

Polis köpekleri için özel 
arabalar, köpekleri taşı-
mak için gerekli kafeslerle 
donatılmıştır.

              Kırcaali Haber

AB’de Romanların yüzde 
80’i yoksulluk riski altında

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın son 
raporuna göre AB’de Romanlar, her gün kötü hij-
yen, açlık genç işsizliği gibi sorunlarla karşı karşıya 
kalıyor. 

Veriler, AB’de Roman nüfusunun yüzde 80'inin 
yoksulluk riski altında olduğunu göstermektedir. AB 
ortalaması yüzde 17’dir. Romanların yüzde 30'u, 
içme suyu bulunmayan evlerde yaşıyor ve onların 
kaliteli içme suyuna erişimi Gana veya Nepal nü-
fusunun içme suyuna erişimi ile kıyaslanabilir se-
viyededir. 

Analistler, bu tür koşulların eğitim, sağlık ve istih-
dam gibi alanlarda ilerlemeyi durdurduğunu söylü-
yor. Raporda, “Bu nedenle ayrışmanın ortadan kaldı-

rılması, elektrik ve su temini gibi kamu hizmetlerine 
erişimin iyileştirilmesi ve daha fazla sosyal konut da 
dahil olmak üzere yoksullukla mücadele etmek için 
daha fazla çabaya ihtiyaç vardır” denildi. 

Son yıllarda bazı AB ülkelerinde Roman çocukla-
rına yönelik eğitime erişim artmıştır, ancak genel-
likle eksiklikler vardır. Veriler, Roman çocuklarının 
sadece yüzde 50'sinin erken çocukluk döneminde 
eğitim programlarına katıldığını göstermektedir. Bu 
oran genellikle diğer çocuklar için daha yüksektir. 

AB ülkelerinin, öğrencilerin kötü yaşam koşulları-
nın telafi edilmesi için kaliteli eğitime erişimleri sağ-
lanması ve eğitimlerinin desteklenmesinin yanı sıra 
eğitimlerinin her aşamasında hedefli destek sağlan-
ması tavsiye ediliyor. 

Çalışmayan ve okumayan genç Romanların (16-24 
yaş arası) payı, genel seviyelere göre oldukça yük-
sektir. Bu durumda tavsiye şudur-örneğin, meslek 
edinilmesi, staj yapılması ve pratik eğitim sağlanma-
sı yoluyla istihdamı teşvik etmek. Romanlara kendi 
işini kurması için de somut yardım yapılmalıdır. 

Raporda AB'de Roman karşıtı tutumların yaygın 
olduğu sonucuna varıldı – her bir üç Romandan biri 
taciz kurbanı oldu. Devletler bu tutumları izlemeli ve 
nefrete dayalı suçlarla ve nefret söylemleriyle müca-
deleye yönelik önlemler almalıdır.
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Bulgaristan'da 41 bin öğrenciye 27 milyon leva burs verildi
Öğrenci Bursları 1. Etap 

projesinin sonuçlarını 
tanıtım konferansında 
konuşan Eğitim ve Bilim 
Bakan Yardımcısı Dr. Pe-
tır Nikolov, “Toplam 41 bin 
501 öğrenciye 2016'dan 
itibaren başarı ve üstün 
başarılar için yaklaşık 27 
milyon leva Avrupa Birliği 
(AB) bursları verildi” diye 
bildirdi.

Son dört akademik dö-
nem için 31 102 üniver-
siteli başarı bursu aldı. 
Burslar, her yarıyılın beş 
ayı için birden ödenmek-
te. Aylık burs 150 levadır. 
Başvurusu onaylanan 
4380 üniversitelinin başa-
rı derecesi en yüksek olan 
6, sadece 144’ünün ise 
başarı derecesi en düşük 
olan 4’tür. Burs almak için 
ortalama başarı derecesi 
5,45 olmalıdır.

En çok sayıda 1114 
öğrenci Bilgisayar Sis-
temleri ve Teknolojileri 
Bölümü’nde, 988’i Okul 
Öncesi ve İlkokul Pedago-
jisi Bölümü’nde, 837’si Mi-
marlık Bölümü’nde, 704’ü 

Veteriner Tıp Bölümü’nde 
ve 695’i İlkokul Peda-
gojisi ve Yabancı Dil 
Bölümü’nde okumaktadır. 
1 500'den fazla üniversi-
teli, iyi düzeydeki başarı-
larını korudu ve dört yarı-
yıl için bir burs aldı, 3024 
üniversiteli ise üç yarıyıl 
için burs aldı. 

2016 yılından bu yana 

9399 öğrenciye üstün 
başarılar için 24 095 burs 
verilmiştir. Üstün başarı 
bursunun miktarı 300 leva 
ve her öğrenci birden bu 
tür üç tane bursa kadar 
alabilir. Tüm yarıyıllar için 
ortalama başarı derecesi 
5, 59, 7931 burs alan ise 
en yüksek olan 6 başarı 
derecesine sahiptir. Proje 

uygulaması kapsamında 
dört dönem için 4053 öğ-
renci birer burs, 1790 öğ-
renci ikişer burs ve 1662 
öğrenci ise üçer burs aldı. 
Ülkede toplam 33 mezun, 
en fazla sayıda olan 12 
burs kazanmıştır. En faz-
la öğrencinin burs kazan-
dığı bölümler “Tıp”- 2092, 
“Hukuk" - 1597, "Finans" 

- 544, "Hemşirelik" - 453 
ve "Bilgisayar Sistemleri 
ve Teknolojileri" - 451.

Üniversite öğrencilerine 
ve öğretim görevlilerine 
yönelik AB fonlarından 
memnuniyet ve motivas-
yon konusunda bir anket 
sonuçları, burslu öğren-
cilerin yüzde 84,9'unun 
daha iyi öğrenme çıktıla-
rı elde etmek için motive 
olduğunu göstermektedir. 
Üstün başarı bursu alan 
öğrencilerin yüzde 87,5'i 
de akademik çalışmaların 
dışında akademik projele-
re katılmaya daha iddialı 
olduklarını teyit etmekte-
dirler. Öğretim görevlilerin 
neredeyse yarısı, üstün 
başarılar için AB bursları-
nın gençleri teşvik etmek 
için yeterli olduğunu dü-
şünmektedirler.

Ankete katılan öğrencile-
rin yüzde 74,2'si, öncelikli 
bölümlerde okuyan öğ-
rencilere AB burslarının 
verilmesinin onlara olan 
ilgisini artırdığını düşün-

mektedir. Başarı için burs 
alanların üçte ikisi ve üs-
tün başarı için burs alan-
ların neredeyse yarısı pa-
ralarını dönem ücretlerini 
karşılamak için harcamış-
lardır. Üstün başarılar için 
burs sahiplerinin yüzde 
41, 7'si aldıkları bursları 
mevcut harcamalar için 
kullanmışlardır. Öğrenci-
ler, çok defa burs paraları-
nı ders kitapları, yardımcı 
ders kitapları almak ve 
yurt ücretlerini ödemek 
için harcamışlardır. 

Proje yöneticisi Plamen 
Slavov, “İkinci aşama için 
öngörülen toplam 13 mil-
yon levalık fonlarla öğren-
cilere yardımcı olmak için 
çeşitli fırsatlar tartışıla-
cak” dedi. Slavov, üniver-
sitelerde öncelikli meslek 
alanlarında eğitim gören 
öğrencilerin devlet bütçe-
sinden sağlanan parayla 
başarı için burs almaya 
devam edeceğini de söz-
lerine ekledi.

             Kırcaali Haber

Emeklilere 20 euro (40 leva) Paskalya 
ikramiyesi ve emekli maaşlarının durumu

Bulgaristan’da emek-
lilerin sayısı 2 169000. 
Bunlardan 1 227 000’i, 
yani yarısından fazlasının 
emekli maaşları yoksulluk 
sınırı olan 160 euronun 
altında olduğu için 20’şer 
Euro sembolik Paskalya 
ikramiyesi aldı. Bu prim 
görünürde çok büyük bir 
para değil ve bir emekli-
nin aylık bütçesine fazla 
katkı sağlamayacağı ma-
lum. Hele de daha zengin 
Paskalya sofrasını da 
düşünmek doğru olmaz. 
Öte yandan bu katkı, ül-
kede yaşlıların terk edil-
mediği, devlet tarafından 
unutulmadığı ve imkanı 
dahilinde devletin gerçek-
ten yoğun sosyal politika 
yürüttüğü inancını doğru-
layacaktır.

Birçok gelişmiş ülkede 
emeklilerin imtiyazlı sınıf 
olduğu, çalışmadan para 
kazandığı tezi yaygındır. 
Hatta emekli maaşının 
normal çalışma maaşın-
dan daha yüksek olduğu 
ülkeler de var. .Genelde 
bütün gelişmiş devletlerde 
maddi açıdan emekliler 
çok iyi yaşıyor ve bu kesi-
me “gümüş ekonomi-Sil-
ver Economy” için yapıcı 
bir etken olarak bakılıyor. 

Eurostat verilerine göre 
Bulgaristan’da çalışanlar 
bir saat emek için orta-
lama 5.1 euro ücret alı-
yor. AB’de ortalama saat 

başı çalışma ücreti ise 
25.4 euro olarak hesap-
landı. Emeklilerin gelir-
lerine gelince ise, uçu-
rum çok daha vahim hal 
alıyor. Hatta olağanüstü 
bir uçurum söz konusu. 
Bulgaristan’da en düşük 
emekli maaşı 100 euro 
iken, yasayla belirlenmiş 

en yüksek emekli maaşı 
460 euro. Avrupa’da ise 
1300 euroluk bir emek-
li maaşı “normal” olarak 
sınıf landırılıyor. Buna 
karşılık Bulgaristan’da or-
talama emekli maaşı 170 
euroya mukabil ediyor. 

Düşük emekli maaşı 
sorununda “madalyonun 
bir diğer yüzü” de var. 
Bu maaşların f inans-
man kaynakları sorunu 
ortada. Dünyanın diğer 
yerlerinde olduğu gibi, 
Bulgaristan’da da bu pa-
ralar emekli fonlarından 
ödenmelidir. Gerçekte 
de öyle oluyor. Ülkenin 
en büyük emekli sandı-
ğı NOİ- Ulusal Sigorta 
Enstitüsü’dür. Bu kurum 

çalışanlardan emek-
li sigortalarını topluyor, 
emekli maaşlarını da o 
ödüyor. İkinci, üçüncü 
emekli fon ve “emekli 
maaşı basamakları” olsa 
da, genel rol NOİ’de ka-
lıyor. İnsanlar emeklilik 
için sadece bu sigorta 
enstitüsüne bel bağlıyor. 

Bu enstitüde şimdilik mali 
kaynaklar kısıtlı ve fazla 
cömert olmayı göze ala-
mıyor. Emeklilik aidatları 
düşük olduğu için, maaş-
lar da düşük oluyor. Bun-
dan dolayı emekli maaşla-
rının yaklaşık yarısı direkt 
olarak devlet bütçesinden 
tahsis ediliyor. İşte tam 
bunun için emekli ikrami-
yesi kararını NOİ değil, 
şahsen hükümet aldı. 

Bulgaristan hükümeti 
Paskalya’da emekli ma-
aşlarına 20’şer Euro(40 
leva) ikramiyenin sağlan-
ması için bütçeden 25 
milyon Euro ayırma kara-
rı aldı. Yani bu mütevazi 
bayram primleri hükümet 
kararıyla verilmiş oldu.

Bulgaristan’ın içinde 
bulunduğu nüfus krizi iş-
leri daha da zorlaştırıyor. 
Ülkede ölüm oranı AB’de 
neredeyse en yüksek 
oranlarda seyrediyor olsa 
da, yaşlı kesimin oranı da 
artıyor. Nüfusta yaş orta-
laması yükseliyor, doğum 
oranı azalıyor, çalışma 
yaşında olanların büyük 
kısmı ise geçimini sağla-
mak üzere yurtdışına göç 
etmeye devam ediyor. Bu 
emeklilik sistemini tehdit 
ediyor, çünkü bu sistem 
dayanışma ilkesine da-
yalı çalışıyor. Oysa şimdi 
daha az kişi emeklilik si-
gortalarını ödüyor, daha 
fazla kişi yaş itibarıyla 
emekli olmayı bekliyor. 
Sosyal Politika Bakanı Bi-
ser Petkov ülkede emek-
lilik sisteminin 2037-2040 
yılına kadar istikrarlı ola-
cağını kaygılarını ret etti 
ve 1 Temmuz itibarıyla 
bütün emekli maaşlarına 
%3.8 zam uygulanacağını 
müjdeledi.

Ortodoks Hristiyan olan 
Bulgarlar için 8 Nisan’da 
Paskalya için 20 euro ek 
bir para gerçekten çok 
değil. Yine de bu ikrami-
ye, devletin emeklilerden 
ve yaşlılardan elini çek-
mediğine ve onları gün-
demden düşürmediğine 
dair somut bir işaret ola-
rak algılanabilir.

             Kırcaali Haber

Kırcaali ilindeki sığınak yer-
lerinde 3 bin kişi barınabilir

Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Kırcaali 
Bölge Müdürü Komiser Sergey Zaimov, "Kırcaali 
ilinde bulunan sığınaklarda 3 bin kişi barınabilir. 
Kırcaali şehrinde 16 sığınak yeri bulunuyor. Genel 
olarak, il sınırları içerisinde “toplu koruma araçları” 
diye adlandırılan sığınaklar 19'dur. Onlar, nükle-
er, kimyasal saldırı veya konvansiyonel silahlarla 
saldırılarda sığınak olarak hizmet veriyor. Bunların 
13'ü İçişleri Bakanlığına aittir, diğerleri ise başka 
kuruluşlara aittir” diye bildirdi. 

Mevcut yasal düzenlemelere göre toplu koru-
ma araçlarının bakım ve muhafazasından Yangın 
Güvenliği ve Sivil Savunma Dairesi sorumludur. 
Kırcaali dışında Momçilgrad (Mestanlı)’da 2 ve 

Ardino’da (Eğridere) 1 olmak üzere 3 sığınak yeri 
bulunuyor. Durumlarına göre onlar, çok iyiden tat-
min ediciye kadar dört dereceye sınıflandırılır. Bu 
sığınaklarda 150 ile 250 arasında değişen sayıda 
kişi barınabilir. 

Komiser Sergey Zaimov,” Her altı ayda bir sı-
ğınak yerlerinde pratik çalışmalar yapılır, giriş ve 
çıkışların durumu, elektrik tesisatlarının, ekipman-
ların durumu kontrol edilir. Son yirmi yılda bom-
badan korunma yerleri önemli ölçüde azaldı. Ön-
ceden "Vızrojdentsi” (Köşdere) semtinde bulunan 
her bir apartmanda böyle sığınaklar vardı. Bugün 
yürürlükte olan Mekansal Planlama Yasası, zo-
runlu olarak yeni toplu konutlarda toplu koruma 
araçları oluşturulmasını gerektirmemektedir.
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Momçilgrad Rotary Kulübünden Yardım
Momçilgrad (Mestanlı) 

Rotary Kulübü, düzen-
lediği yardım gecesinde 
çocuk yayalarına yönelik 
yol güvenliği sağlamak 
amacıyla 5100 leva ba-
ğış topladı. 2017-2018 
Rotary döneminde kulüp, 
yardım kampanyalarını 
“Momçilgrad’ın Çocuk-
larını Koruyalım” başlığı 
altında gerçekleştiriyor. 
Kulüp Başkanı Ayl in 
Adem’in inisiyatif inde 
kasabadaki Petır Beron 
İlköğretim Okulu'nda ço-
cuklara yol güvenliği eği-
timi vermek için poligon 
kurmaya yönelik bir proje 
yürütülmektedir. Güney 
Bulgaristan'ın dört bir 
yanından Rotaryenler, 
Momçilgrad’da düzenle-
nen yardım gecesi dave-
tine icabet etti. Hotel Club 
Makaza'da gerçekleşen 
yardım gecesine Kırcaa-
li, Nova Zagora, Harman-
lı, Sliven (İslimye), Stara 
Zagora (Eski Zağra), Got-
se Delchev (Nevrokop), 
Sevlievo (Selvi), Zlatog-
rad (Darıdere) ve Smol-
yan (Paşmaklı) kulüpleri 
katıldı.

Geceye ev sahipliği ya-
pan Momçilgrad Rotary 
Kulübü üyeleri arasında 
on yıldır üyesi olan mil-

letvekili Adlen Şevket de 
vardı. Konuklar arasında 
Momçilgrad, Ardino (Eğ-
ridere) ve Krumovgrad 
(Koşukavak) belediye 
başkanları Sunay Hasan, 
Resmi Murat ve Sebihan 
Mehmet yer aldı. 

Yardım girişimine 9.Böl-
ge Güvernör Yardımcısı 
Nedyalka Rosenova, eski 
Bölge Güvernörü Valentin 
Stoyanov ve eski Bölge 
Güvernör Yardımcısı Sa-
dula Haciev de kaıldı. 

Aylin Adem, yaptığı se-
lamlama konuşmasında 
yolda çocukların hayat-

larını korumaya yönelik 
projenin önemini belirtti. 
Aylin Adem, Momçilg-
rad Rotary Kulübü’nün 
bu konuda Momçilgrad 
Belediyesi, Nikola Yon-
kov Vaptsarov Lisesi ve 
Petır Beron İlkokulu ta-
rafından destek aldığını 
vurguladı. Kulüp Baş-
kanı, Momchilgrad’da 
Rotaryenlerin fikirlerini 
gerçekleştirmek için yurt 
içindeki arkadaşlarından 
gittikçe daha fazla destek 
aldıklarını vurguladı. Ay-
lin Adem, “İnsan aldığı ile 
değil, verdiği ile zengin-

dir” diye altını çizdi. 
Geceye katılan Rotar-

yenler, yardıma amaçla 
ressam Sabri Arif’in çiz-
diği resim tabloları ve res-
sam Petır Peşev'in mine-
ral taşlarla yaptığı pano-
lardan satın alma fırsatı 
buldu. Yerli üreticiler biyo-
lojik ürünler sundu. Şarap 
severler için Momçilgrad 
Aria Satra Şarap Mah-
zeni tarafından şaraplar 
sunuldu. Her Rotaryen, 
aldığı sanat eserleri ve 
yerli ürünlerin fiyatlarını 
kendisi belirledi.

Tüm katılımcıların ka-

tıldığı hayır amaçlı bir 
çekiliş yapıldı. Olimpiyat 
oyunlarına katılım ilkesi-
nin uygulanması önem-
liydi. 

Müzik programı Angel 
ve Darena Çavdarov ikili-
sinin sunduğu gösteriler-
le başladı. Yetenekli genç 

sanatçı Filip Sinapov, ka-
tılımcıları Bulgarca bir tür-
kü ile selamladı. Tiyatro 
sanatçısı İvanka Hristeva, 
bir operet, Stand Up Co-
medians ekibi ise mizah 
gösterisi sundu. DJ Jova-
ni, konukları dans pistine 
topladı.

Temiz ve Güzel Kırcaali İnisiyatifi Tanıtıldı
Belediye ve toplumun 

önde gelen isimleri, temiz 
ve güzel Kırcaali için el 
ele verdi. İşveren örgütleri 
yöneticilerinin de katıldığı 
Kırcaali Belediye Meclisi 
Kamu Konseyi oturumun-
da Kırcaali Belediyesi’nin 
Temiz ve Güzel Kırcaali 
İnisiyatifi tanıtıldı. İnisiyatif 
kapsamında Kırcaalilerin 
belediye ile dayanışma 
içinde örgütlenerek, yılda 
iki kere şehri temizleme-
leri öngörülüyor. Bu tür 
girişimlerin ilçelerde bu-
lunan yerleşim yerlerinde 
de gerçekleştirilmesi bek-
leniyor. Belediye Meclisi 
Kamu Konseyi ve işveren 
örgütlerin yönetimleri giri-
şimi desteklediğini açıkla-
dılar. 

Belediye Meclisi Kamu 
Konseyi Başkanı Milan 
Milanov, şehrin geçmişte 
birkaç kez temizlikte birin-
ci olduğunu ve bu itibarını 
koruması gerektiğini ha-
tırlattı. Son zamanlarda 
konsey üyelerinin şehir-
deki yasa dışı çöp döküm 
alanları ve kirli alanlara 
karşı uyarıldığını belirt-
ti. Milanov, “Endişelen-
mekteyiz ve bu yüzden 
Temiz ve Güzel Kırcaali 
İnisiyatifi’ni destekliyoruz” 
diye vurguladı. Milanov, 

konsey üyelerinin ilkba-
harda gerçekleştirilecek 
kampanyanın yaygınlaş-
tırılması için çalışmaları 
konusunda angaje oldu. 

Belediyede görevli çevre 
uzmanları ve Kamu Kon-
seyi, Kırcaalileri kampan-
yanın ilk günü olan 14 
Nisan 2018 Cumartesi 
günü şehri temizlemeye 
çağrılmaları konusunda 
anlaştılar. Temizlik gü-
nünün sonuçları, Ulusla-
rarası Dünya Günü’nün 
kutlanacağı 20 Nisan'da 
açıklanacak. Hak eden-
lere teşekkür belgeleri ve 
ödüller verilecek.

Kırcaali’nin sorumlu ki-
şilerin bulunacağı bölge-
lere ayrılması konusunda 
anlaşıldı. Şirket sahipleri, 
çalışanlarını temizlik iş-
lerine katılmalarını sağ-
lamayı üstlendi. Ayrıca 
onlar, girişime katılacak 
olan vatandaşların kulla-
nacağı çuvalların bir kıs-
mını da temin edecekler. 
“Kırcaali-Temiz ve Güzel" 
yazılı tişörtler hazırlana-
cak. Belediye vatandaşla-
ra ve öğrencilere yardımcı 
araçlar sağlayacak ve bü-
tün kampanyayı koordine 
edecek.

Görevlerin dağılımı ya-

pılmasına karar verildi. 
Vatandaşlar, konut bina-
larının çevresini, öğren-
ciler okul çevresini, şirket 
çalışanları ise şehrin işlek 
noktalarını temizleyecek. 

Belediye çalışanları ve 
gönüllüler, Kırcaali'deki 
konut binalarının girişle-
rine afiş asarak, temizlik 
kampanyasına katılmak 
için Kırcaali halkına çağ-
rıda bulunacak.

Kırcaali’nin temiz ve 
güzel olmasına yardımcı 
olmak isteyenlere irtibat 
için Belediye idaresi şu 
telefon numaralarını verdi: 
0361/6 7379, 0361/6 7380 
çve 0361/67381.

Mestanlılı Öğrencilerin 
Çanakkale Ruhu

Bursa’da faaliyet gösteren Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği organizasyonuyla iki günlük Çanak-
kale gezisinde ağırlanan Mestanlılı öğrenci ve öğretmen 
kafilesi, Çanakkale Şehitliğini gezerek Mustafa Kemal'i 
ve aziz şehitlerimizi andı.

Bursa Merkezli Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Bulgaristan'ın Mestanlı kentinden davet ettiği 
Türk öğrencileri Çanakkale'de konuk etti. Genç nesillere 
tarihi anlatmayı hedeflediklerini belirten Mestanlı Yöresi 
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, 

Çanakkale Savaşı'na Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 
de gönüllü katıldığını hatırlatarak, gençlerin, atalarının 
vatan müdafaasında gösterdikleri yiğitliğin bugün de 
minnet ve şükranla hatırlanması gerektiğini söyledi. 

Öztürk şöyle dedi:
"Mestanlı’dan bir otobüs öğrenci ve öğretmenlerimiz 

ile Çanakkale Şehitlikliğini gezerek; Çanakkale ruhu-
nu, Mustafa Kemal ve Türk milletinin zamanın medeni, 
emperyalist dünyasına “Çanakkale geçilmez" deyişini, 
Aziz Şehitlerimizi, atalarımızı andık. Her yıl isteyen tüm 
öğrencilerimizi bu anlamlı geziye getiriyoruz. Ne mutlu 
ki öğrencilerimiz de büyük bir istek ve duygu ile buna ka-
tılıyorlar. İki günlük bu gezimiz, herkes için çok anlamlı 
ve keyifli oldu. Seneye yine Allah’ın izni ile buradayız."

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, masa tenisinin 
gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Bulgaristan 
Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Stefan Kitov ta-
rafından bir onur plaketi ile mükafatlandırdı. Ödül, 
Bulgaristan Masa Tenisi Federasyonu’nun 75. ku-
ruluş yıldönümü vesilesiyle Rodopi Masa Tenisi 
Kulübü'nün spor salonunda Belediye Başkanı Su-
nay Hasan’a verildi. Aynı salonda, 15 yaş altı en iyi 
Bulgar tenis oyuncularına yönelik Bulgaristan şam-
piyonası da gerçekleştirildi. 

Onur plaketi takdimi sırasında Kitov, “Momçilgrad, 
Bulgaristan’da masa tenisi merkezidir” dedi. Fede-
rasyon Başkanı, belediyenin ulusal çapta masa te-
nisinin gelişmesine katkılarını vurguladı. 

Sunay Hasan, “Ulusal şampiyonalara ev sahipliği 
yapmaktan şeref duymaktayız. Momçilgrad Beledi-
yesi, ileride de masa tenisini desteklemeye devam 
edecektir. Bizim için geleneksel olan bu spor, büyük 
önem arz etmektedir” diye ifade etti. 

Momçilgrad’dan masa tenisi şampiyonu Daniela 
Gergelçeva’nın antrenörü Hasan Hocaoğlu’na büyük 
hizmetlerinden dolayı onur plaketi verildi. Stefan Ki-
tov, ayrıca Rodopi Masa Tenisi Kulübünü, antrenör 
Dimitır Karaivanov’u ve Turgay Ali’yi de ödüllendirdi.

Momçilgrad Belediyesine masa 
tenisinin gelişimine katkı plaketi 
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Ardino, kaybettiği değerlerine saygı gösteriyor
Ardino'nun (Eğridere) 

iki önemli ismi, doğum 
ve ölüm yıl dönümleri 
dolayısıyla geçen hafta 
Pazartesi günü düzen-
lenen programla anıldı. 
Adı dillerden düşmeyen 
öğretmen ve 1934 yı-
lından sonra o zamanki 
Ardino Türk İlköğretim 
Okulu’nun uzun yıllar mü-
dürlüğünü yapmış Hasan 
Sabri Efendi’nin doğumu-
nun 130.yılı ve 1907 yılın-
da Eğridere’de dünyaya 
gelen ve 2 Nisan 1948 
tarihinde Kırklareli yakın-
larında öldürülen dünyaca 
ünlü yazar ve şair Saba-
hattin Ali’nin ölümünün 
70.yılı dolayısıyla Ardino 
Belediyesi tarafından 
anma etkinlikliği düzen-
lendi. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
başta olmak üzere bele-
diye yönetiminden başka 
anma programına toplu-
mun önde gelen isimle-
ri, halk toplum merkezi 
çalışanları, vatandaşlar 
ve kasabanın konukları 
katıldı. 

Resmi Murat, yaptığı ko-
nuşmasında bu iki yıldö-
nümü dolayısıyla iki de-

ğerli şahsiyetin gerektiği 
gibi anılmasına yönelik 
girişime karşı katılımcı-
ların tutumundan dolayı 
duyduğu memnuniyeti 
ve heyecanı dile getirdi. 
Belediye Başkanı,”Ardino 
halkının eski bir gelenek 
doğrultusunda buradaki 
insanların manevi yükse-
lişine ve bölgenin anılma-
sına büyük katkıları olan 
değerli eğitimcilerine ve 
isim yapmış yaratıcıları-
na büyük önem verme-
sine ve her zaman saygı 

göstermesine seviniyo-
rum” diye konuştu. Resmi 
Murat, Sabahattin Ali ve 
Hasan Sabri Efendi'nin 
Ardino halkının ortak ma-
nevi değerleri olduğunu 
belirtti.

Ardino Belediyesi Kültür 
Varlıkları Koruma Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sela-
hattin Karabaşev'in slayt 
eşliğinde Hasan Sabri 
Efendi’nin hayatı ve fa-
aliyetleri ve Sabahattin 
Ali’nin şahsiyeti ve yara-
tıcılığına ilişkin bir sunum 

yaptı. Karabaşev, onların 
hatırasının korunmasının 
belediye yönetiminin ve 
maneviyat odaklı faaliyet-
lerde bulunan yerel yapı-
lanmaların kalıcı bir gö-
revi ve köklü bir çalışma 
tarzı olduğunu vurguladı.

Belediye Meclis Üyesi 
Sıbi Uzunov, bu tür etkin-
likler düzenlenmesinden 
dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Uzunov, 
Ardino'nun kültürel alanda 
edindiği deneyimin etkile-
yici olduğunu ve daha bü-

yük etkinliklerle devam et-
mesi gerektiğini savundu.

Program kapsamında 
belediye yönetimi ve va-
tandaşlar, Ardino Bele-
diye Müzesi bahçesinde 
bulunan Sabahattin Ali’nin 
büstüne önüne ve Hasan 
Sabri Efendi’nin mezarına 
çelen ve çiçekler koyarak, 
Ardino’nun iki değerinin 
anısına saygı gösterdi. 
Ardino cami imamı Orhan 
Yakub, iki değerli şahsiye-
tin ruhu için dua okudu. 

Ardino’da birkaç neslin 
aydınlarının temsilcileri 
Hasan Sabri Efendi’nin 
öğrencileri ve daha son-
ra da onun meslektaşları 
oldu. Hasan Sabri Efendi, 
keskin zekası ile akranla-
rını ve meslektaşlarını 
kişisel yeteneklere sahip 
oldukları alanlarda kendi-

lerini geliştirmeye yönlen-
dirip, teşvik etti. O, dini ve 
laik eğitime de eşit dere-
cede önem verirdi.

2007 yılında Ardino’da 
Sabahattin Ali’nin do-
ğumunun 100. yıldönü-
münü kutlama progra-
mı gerçekleşti. Kutlama 
programında yazarın kızı 
İstanbul’dan Müzik Pro-
fesörü Filiz Ali de hazır 
bulundu. O zaman Filiz 
Ali, kutlama programı çer-
çevesinde merkez parka 
Sabahattin Ali’nin anısına 
bir çam fidanı dikti. Çamın 
altına mermer bilgi levha-
sı konuldu. Bu kutlama 
programından on bir yıl 
sonra Prof. Dr. Filiz Ali’nin 
tekrar babasının doğum 
yerini ziyaret etmesi bek-
leniyor.

                Güner ŞÜKRÜ

Almanya’dan gençler, proje kap-
samında Ardino’nun misafiri oldu
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat, "Cinsiyet Eşitliği 
İle İlgili Kalıp Yargıları ve 
Önyargıları Aşmak" pro-
jesinin katılımcıları olan 
Almanya'dan gençlerle 
ve Kırcaali Petko Sla-
veykov Lisesi öğrenci-
leriyle çalışma toplantısı 
gerçekleştirdi. Girişim, 
Erasmus Gençlik De-
ğişim Programı kapsa-
mında finanse edilmek-
tedir ve projenin öncüsü 
Almanya Gençlik Sosyal 
Hizmetler Derneği'dir.
Be led i ye  Başkanı 

Resmi Murat, gençlere 
Ardino'nun tarihi, doğal, 
kültürel ve tarihi yerleri-
nin yanı sıra kasabanın 
sunduğu turist ürün çe-
şitliliğini tanıttı. Belediye 
Başkanı, proje katılım-
cılarının ailede, çalışma 
ortamında ve işgücü pi-
yasasında cinsiyet eşit-
liği ile ilgili kalıp yargılar 
ve ön yargılar hakkında 
sorularını yanıtladı. Mu-
rat, “Belediye yönetimi-
nin öncelikli politikası, 
gençlerin ilçede kalması 

ve gelişimi için koşullar 
sağlanmasıdır” diye kay-
detti. Belediye Başkanı, 
liseyi bitirdikten sonra, 
gençlerin büyük bir bö-
lümünün yükseköğretim 
kurumlarında eğitimleri-
ne devam ettiğini, az bir 

bölümünün ise yerli halk 
için büyük bir değer olan 
aile kurduklarını söyledi. 
Resmi Murat,” Ardino 

Belediyesi, ciddi bir en-
telektüel potansiyeli ile 
bilinir. Ülkenin şöhretini 
hem Bulgaristan'da hem 
de yurt dışında artıran 

çok sayıda yerli doktor, 
mühendis, mimar ve 
sporcumuz var" dedi. 
Modern ailede karı koca-
sını kesinlikle eşit oldu-
ğunu ve ailenin geçimini 
sağlayanın daha ayrıca-
lıklı olduğunu vurguladı. 

Resmi Murat, gençlere 
sezgilerini takip etmele-
rini ve yeni bilgiler öğ-
renmek için zamanlarını 
aktif olarak kullanmaları-
nı tavsiye etti.
Alman grubun yöne-

ticisi Klaus Weidichka, 
Doğu Rodoplar’ın güzel-

liğine hayran kaldıkları-
nı söyledi. Weidichka,” 
Şeytan Köprüsü ve Trak 
Tapınağı Kartal Kayaları 
ziyaret etmeyi sabırsız-
lıkla bekliyoruz” diye ifa-
de etti.
Şükran ve gelecekte 

işbirliğin bir 
işareti olarak, 
gençler Resmi 
Murat’a anma-
lık eşyalar he-
diye etti. 
P r o j e n i n 

amacı, genç-
lerin Kırcaa-
l i ve Ardino 
halkının aile, 
çalışma orta-
mı ve iş gücü 
piyasasında 
cinsiyet eşitli-
ği ile ilgili kalıp 
yargılar ve ön 

yargılarla ilgili görüş ve 
tutumlarını incelemesidir. 
Ziyaret, projenin son fa-
aliyetiydi ve Kırcaali'den 
bir grup gencin geçen yıl 
Ekim ayında Almanya'yı 
ziyaret etmesinin ardın-
dan ikincisiydi. 
          Kırcaali Haber

Ünlü Alman şirketinden, 
Bulgaristan’a yatırım

Yedek oto parça üretimi yapan Alman şirketi Behr-
Hella Thermocontrol, Bulgaristan’a yeni büyük bir ya-
tırım yapmaya hazırlanıyor. 

Şirket, üretim kapasitesini artırmak ve artan müş-
teri siparişlerini karşılayabilmek için Bojurişte Sanayi 
Bölgesinde bulunan fabrikasında yeni bir üretim hattı 
kuracak. Dev Alman şirketi, fabrika ve otomobil kli-
ma sistemlerini işletim ve yönetim paneli üretimi ge-
liştirme merkezi kurarak 2013 yılında Bulgaristan’da 
faaliyete başladı. 2015 yılında faaliyete açılan fabrika, 
şirketin Bojurişte Sanayi Bölgesinde inşa ettiği ilk fab-
rikadır. Fabrika 9700 metrekare alana kuruludur. 

Behr-Hella Thermocontrol Bulgaria Şirketi Genel 

Müdürü Martin Niland,“ Behr-Hella Thermocontrol’un 
Bulgaristan pazarına girmesinden sonra ilk beş yılda-
ki dinamik gelişimi Bulgaristan’da elde ettiği büyük ba-
şarının ve üretimde yüksek verimliliğinin bir kanıtıdır. 
Behr-Hella Thermocontrol Bulgaristan Şirketi ekibinde 
yer alan her bir çalışanımızın katkısı sayesinde elde 
edilen bir başarıdır ve bu yüzden verdiği güven, so-
rumluluğun farkında olmaları ve dürüst olmalarından 
dolayı elemanlarımıza teşekkür etmek isterim” dedi. 

Son beş yılda Behr-Hella Thermocontrol küresel 
çapta elde ettiği gelirlerde önemli oranda artış kaydetti 
ve 2017 yılında şirketin gelirleri 180 milyon levayı aştı. 
Şirketin Bulgaristan’da gerçekleştirdiği üretimin ve bu-
radaki temsilciliğinin Behr-Hella Thermocontrol’in en 
önemli üretim geliştirme merkezine dönüştürülmesi-
nin buna büyük katkısı var. 

2013 yılında Bulgaristan pazarına girişinden sonra 
kendi meslek dalında isim yapmış uzmanları çekmeye 
başladı. İlk önce 200’ü aşkın pozisyon açtı, 5 yıl sonra 
ise bu sayı 450’nin üzerine çıktı. 

Audi, BMW, Mercedes, Volvo ve Porshe gibi otomo-
tiv devleri için yedek parçalar üreten şirketin, Alman-
ya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksiko, Çin, 
Japonya ve Hindistan’da fabrikaları bulunuyor. 
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Bulgaristan ve Romanya, Tuna Nehri 
üzerinde üçüncü köprü inşaatını görüştü 

Ulaştırma Bakanlığından 
verilen bilgiye göre Bakan 
İvaylo Moskovski, Roman-
ya Ulaştırma Bakanı Luc-
yan Shova ve Bölgesel 
Politikadan Sorumlu Av-
rupa Birliği (AB) Komiseri 
Corina Kretzu, Brüksel’de 
bir araya geldi. Moskovs-
ki, Shova ve Kretzu, Bul-
garistan ve Romanya’nın, 
Silistre ve Calarași şehir-
leri arasında Tuna Nehri 
üzerinde üçüncü bir köp-
rü inşa etme imkanlarını 
ele aldılar. Böyle bir alt-
yapı projesi, iki bölgeyi 
canlandıracak ve önemli 
miktarda yatırım çekecek. 

Toplantıda ayrıca nehrin 
ortak kesiminde Bulgaris-
tan-Romanya projelerini 
yönetmek için bir ortak 
girişim şirketi kurma ola-
nakları tartışıldı. AB Ko-
miserinin ifadelerine göre, 
nehir tüm Avrupa ülkeleri 
için önemli bir ulaşım ko-
ridorudur. Avrupa Komis-
yonu, nehir üzerinde sey-

rüsefer ile ilgili tüm güncel 
sorunları çözmek için Bul-
garistan ve Romanya'ya 
yardımcı olmaya hazırdır.

Bakan İvaylo Moskovski, 
Bulgaristan'ın AB fonları 
ve ulusal fonlarıyla uy-
guladığı projeleri tanıttı. 
BulRIS projesinin hayata 

geçirilmesiyle Tuna'nın 
Bulgaristan kesiminde 
seyrüsefer yönetimine iliş-
kin modern teknolojilerin 
ve sistemlerinin uygula-
maya konulduğunu belirt-
ti. Bakan, Bulgaristan'ın 
nehrin dibini taramak için 
bir sözleşme imzaladığını 

ve onunla 3 yıllığına Bul-
garistan kesiminde seyrü-
sefer garantisi verildiğini 
kaydetti. 

Moskovski, aynı zaman-
da Tuna Nehrini Araştır-
ma Ajansı tarafından satın 
alınacak çok fonksiyonlu 
derinleştirme ekipman-

larının tedariki için ihale 
prosedürü hazırlandığını 
söyledi. 
Bakan,”Bir yıl içinde 

Rusçuk şehrine Tuna'yı 
araştırmak için iki yeni 
gemi teslim ettik ve bu 
yıl Eylül ayında su yolu-
nu işaretleyecek üçüncü 
bir geminin inşasını tam-
layacağız” dedi.
B a k a n  S h o v a , 

Bulgaristan'ın Tuna'nın 
bakımı konusunda önem-

li ilerleme kaydettiğini ve 
Romanya için “FastDa-
nube” isimli ortak proje-
nin hayata geçirilmesinin 
büyük önem arz ettiğini 
kaydetti. Bakan, “Bu pro-
je, nehir havzasının du-
rumu üzerine bir fizibilite 
çalışması yürütmeyi ve 
seyrüsefer koşullarını 
iyileştirmek için ortak ey-
lemleri belirlemeyi amaç-
lamaktadır” sözlerine ek-
ledi. 
            Kırcaali Haber

Bakan Zaharieva: Moldova ile 
ticaret hacmimiz yüzde 17 arttı
Dışişler i Bakanlığın-

dan verilen bilgiye göre 
Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Ekateri-
na Zaharieva, Sofya’da 
Moldova Cumhuriyeti’nin 
Avrupa Entegrasyonun-
dan Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Yuriy Lianka 
ile görüşmesinin ardın-
dan düzenlenen basın 
toplantısında şunları be-
lirtti: “Moldova ve Bulga-
ristan'daki iş yatırımlarını 
nasıl teşvik edeceğimizi 
konuştuk. Ticaret hac-
mimizde yüzde 17'lik bir 
artış var, turizm alanın-
da olumlu rakamlar var, 
ancak hala kullanmamız 
gereken potansiyel var".

Zaharieva ve Lyanka, 
ikili ekonomik işbirliğini, 
yerel ve bölgesel düzey-
de de dahil olmak üzere 
tarım alanında ortaklıkla-
rı geliştirme potansiyelini 
teşvik etmek için belirli 
fikirler paylaştı. 

B a k a n  Z a h a r i eva , 
Taraclia’da Bulgaristan 
Başkonso los luğunun 
açılması ve bunun müm-
kün olan en kısa sürede 
olması için destek ver-
mesinden dolayı Moldova 
hükümetine teşekkür etti.

Zaharieva, “Hedefimiz, 
bunun sadece bir konso-
losluk olması değil, ya-

tırımı ve insan ilişkilerini 
desteklemek için bir mer-
kez olmasıdır. Böylece bu 
bölge gerçekten çekici 
olabilir ve oradaki toplulu-
ğumuza elimizden gelen 
her şeyle destek olabiliriz” 
diye sözlerine ekledi. 

Zaharieva ve Lyanka, 
Moldova'daki Bulgar top-

luluğunun eğitim seviyesi-
ni yükseltmeyi amaçlayan 
projeler için belirli fikirleri 
paylaştı. Bunlar arasında 
Bulgaristan'ın Taraclia 
Üniversitesi'nin bölgesel 
bir eğitim merkezi olarak 
geliştirmesi, iki ülkeden 
yüksek okulların öğretim 
üyeleri ve öğrenci değişi-
mi yapması bulunuyor. 

Yuriy Lyanka, Bulgar 
topluluğunun daha iyi en-
tegre edilmesi ve eğitil-
mesinin her iki ülkeyi de 
ilgilendirdiğini vurguladı. 

Bunun gerçekleşmesi için 
bağlantı konusunda çalış-
manın önemli olduğuna 
dikkat çekti.

Zaharieva,” Moldova'da-
ki vatandaşlarımıza ka-
liteli eğitim vermeliyiz. 
Bulgaristan'ın Kalkınma 
Yardımı Programı kap-
samında vermiş olduğu 

fonların sadece altyapı 
hizmetlerine yönelik de-
ğil, aynı zamanda eğitimin 
kalitesini her düzeyde ar-
tırmaya yönelik olarak 
harcanması konusunda 
anlaştık” diye vurguladı. 

Zaharieva, Moldova'nın 
Avrupa perspektifi için 
desteğimizin tutarlı ve 
kesin olduğunu söyledi. 
Bakan, “Bulgaristan, Av-
rupa Birliği ile Ortaklık 
Anlaşmasını onaylayan 
ilk üye devletler arasın-
daydı. Moldova vatan-

daşlarına Birliğe üyeliğin 
iyi örnekleri ve faydaları 
gösterilmesi lazım. Onlara 
açık mesajlar vermeliyiz” 
dedi. Moldova'yı AB üye-
liği yolunda kaydettiği iler-
lemeden dolayı tebrik etti. 
Bulgaristan’ın başına ge-
len en iyi şeylerden biri-
nin Avrupa Birliği’ne kabul 
olmamız olduğunu söyle-
yen Zaharieva, ülkemizin 
ekonomik göstergelerinin 
önemli ölçüde iyileşmesi-
ni örnek verdi.

Zaharieva, “AB olarak 
bizim, Avrupa entegras-
yonu yolunu seçmiş olan 
ülkelere olumlu ve cesaret 
verici sinyaller vermemiz 
son derece önemlidir” 
diye konuştu.

Bakan, Doğu Ortak-
lığı ülkelerinin Avrupa 
perspektifinin, Batı Bal-
kanlar bölgesi ile birlikte 
AB Konseyi Bulgaristan 
Başkanlığı'nın öncelikle-
rinin bir parçası olduğunu 
ifade etti.

Mo ldova Başbakan 
Yardımcısı,” Bulgaristan, 
bizim için çok önemli bir 
ortaktır. AB Konseyi Baş-
kanı olarak liderliğiniz için 
sizi kutluyorum” diye altını 
çizerek, Moldova’ya ver-
diği destek için ülkemize 
teşekkür etti. 

              Kırcaali Haber

Bulgaristan’da 'Türk 
Sinema Günleri' başladı
luluk duyduğunu belirten 
Büyükelçi Ulusoy, burada 
gösterilen filmlerin insan-
ların, kültürlerin birbirini 
daha iyi tanımasına ara-
cılık ettiğini belirtti. Ulu-
soy, “Amacımız Bulgar 
sinemaseverlere Türk si-
nemasını tanıtmak.” dedi.

Ulusoy, Sofya'dan son-
ra Fil ibe, Kırcaali ve 
Burgaz’da da gerçek-
leştir ilecek bu etkinli-

ğin, gelecek yıl kuzey 
Bulgaristan’a kadar ge-
nişletileceğini kaydetti.

Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçiliği Kültür Müşavirliği 
Başmüşaviri Kemal Tek-
kanat da Bulgaristan’da 
gösterilen Türk dizileri sa-
yesinde Bulgar sanatse-
verlerin Türk sinemasına 
olan ilgisinin arttığını vur-
guladı. Tekkanat, “Amacı-
mız; hedef kitlemiz, eski 
dostlarımız, tanıdıklarımız 
olan Bulgar halkının zevk-
li dakikalar geçirmeleri ve 
Türk filmleriyle buluşma-
ları.” diye konuştu.

Yapımcı Kürşat Kızbaz 
ise yönetmenliğini üstlen-
diği Somuncu Baba – Aş-
kın Sırrı’nın Bulgaristan’da 
gösteriminden büyük mut-
luluk duyduğunu dile ge-
tirdi. Sinemanın, çağın en 
güçlü iletişim aracı oldu-
ğunu vurgulayan Kızbaz, 
“Türk dizilerinin dünyaya 
ulaşması, yıllar öncesi 
bize dizi satan Brezilya’ya 

artık Türk dizilerinin satıl-
ması, muhteşem derece-
de sevindirici bir gelişme. 
Hem sektör hem kültürel 
anlamda kendi kültürümü-
zün dünyaya yayılması ve 
doğru bir şekilde anlatıl-
ması açısından çok de-
ğerli.” değerlendirmesini 
yaptı.

“Somuncu Baba –Aş-
kın Sırrı” filminin baş rol 
oyuncusu Furkan Palalı 
da filmin insanlık mesajı 
veren evrensel bir hika-

yeyi anlattığını ve Bulgar 
seyircisinin bu mesajı ala-
cağını düşündüğünü söy-
ledi. Türk dizi ve sinema 
sektörünün yurt dışındaki 
başarısının, Türkiye için 
güzel bir tanıtım aracı ol-
duğunu vurgulayan Palalı, 
“Yaptığımız işler aracılı-
ğıyla ülkemizin güzellik-
lerini onlara gösterebilme 
imkanımız oluyor. Merak 
edip bizi görmeye geliyor-
lar. İstanbul’a setlerimize 
geliyorlar.” ifadelerini kul-
landı.

Sofya’da 16 Nisan’a 
kadar sürecek Türk Si-
nema Günler i, 19 -20 
Nisan'da Filibe’de, 23-24 
Nisan'da Kırcaali'de, 28-
29 Nisan'da Burgaz’da 
düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında “Çı-
nar Ağacı”nın yanı sıra 
“Somuncu Baba-Aşkın 
Sırrı”, “Züğürt Ağa”, Dağ-
2” ve “Kardeşim Benim” 
filmleri gösterilecek.AA

1. sayfadan devam
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AİHM Kararının Onuncu Yılında 
İskeçe Türk Birliği’nden Konferans

İskeçe’de 1927 yılında 
kurulan, ancak isminde 
geçen “Türk” kelimesi ne-
deniyle 1983 yılında polis 
tarafından tabelası sökü-
lerek 1986’da kapatılan 
İskeçe Türk Birliği(İTB), 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi(AİHM)’nin 
Yunanistan’ın dernek 
kurma özgürlüğünü ihlal 
ettiği hükmüne vardı-
ğı 2008 tarihli kararının 
10. yılında konferans 
düzenledi. Konferansta 
Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu(ABTTF), 
“İskeçe Türk Birliği’nin 
Mücadelesinin Ulusla-
rarası Düzeye Taşınma-
sında ABTTF’nin Rolü” 
başlıklı bir sunum ger-
çekleştirdi.
Bekir Usta grubu da-

vaları olarak bilinen İs-
keçe Türk Birliği, Rodop 
İli Türk Kadınları Kültür 
Derneği ve Meriç İli Azın-
lık Gençlik Derneği hak-
kındaki AİHM kararlarının 
aradan on yıl geçmesine 
rağmen hala uygulanma-
dığını belirten konuşma-
cılar, meselenin hukuki 
değil siyasi nitelikte bir 
boyut kazandığını belirt-

tiler. Konuşmacılar, AİHM 
kararlarının uygulanması-
nın önünü açmak iddiası 
ile 13 Ekim 2017’de ka-
bul edilen yeni yasayla 

getirilen kısıtlamaların iyi 
niyetli olmayan bir politi-
kanın sonucu olduğunu 
aktardılar.
İskeçe Türk Birliği’nin 

dünden bugüne 35 yıl-
dır devam eden müca-
delesi tartışıldı
İTB Başkanı Ozan 

Ahmetoğlu’nun mode-
ratör lüğünde gerçek-
leştir i len konferansın 
ilk oturumunda İTB’nin 
Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne başvu-
rusuna kadar olan dö-
nemde avukatlığını ya-
pan Orhan Hacıibram, 
2011’den bu yana İTB’nin 
avukatlığını yapan Ahmet 
Kara, Yunanistan Hel-
sinki Gözlemevi(Greek 
Helsinki Monitor) Söz-

cüsü Panayotis Dimitras 
ve ABTTF Uluslararası 
İlişkiler Direktörü Melek 
Kırmacı Arık konuştular. 
Hacıibram, İskeçe Türk 

Birliği’nin AİHM’ye ka-
dar olan süreçteki hukuk 
mücadelesini aktardı, 
2008’deki AİHM kararın-
dan sonra Medeni Usül 
Kanunu’nun 758. Mad-
desine dayanarak yeni 
bir yasal düzenleme ol-
maksızın AİHM kararının 

uygulanmasının müm-
kün olabileceğini, ancak 
Yunanistan’ın bunu yap-
madığını söyledi. Avukat 
Ahmet Kara da 2008’den 
bu yana devam eden mü-
cadeleyi hukuki ve siya-
si olarak ikiye ayırmak 
gerektiğini ifade ederek 
hukuki alanda 13 Ekim 
2017’de kabul edilen 
4491/2017 sayı ve tarihli 
yasaya ilişkin görüşünü 
aktardı. Siyasi alanda 
ise Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi ve AİHM 
İnfaz Kararları Dairesi 
nezdinde sürekli bilgi 
aktarmak yoluyla İskeçe 
Türk Birliği’nin siyasi bir 
mücadele yürüttükleri-
ni kaydetti. Greek Hel-
sinki Monitor Sözcüsü 
Panayote Dimitras ise 
İskeçe Türk Birliği ko-
nusunun siyasi bir konu 
olduğunun altını çizerek 
İskeçe Türk Birliği’nin 
tüzüğünün kamu düze-
ni ve kamu güvenliğine 
aykırı olduğu gerekçesi 
ile kapatıldığını hatırla-
tarak 2008’deki kararın-
da ise AİHM’nin bunu 
reddederek Yunanistan’ı 
mahkum ettiğini kay-
detti. Bu noktada Di-
mitras, Yunanistan’ın 
“Yunanistan’da Türk 
değil, Müslüman azınlık 
vardır” tezine dayana-
rak etnik Türk azınlığın 
varlığını reddettiğini be-
lirtti. Bu oturumda son 
konuşmacı olarak yer 
alan ABTTF Uluslarara-
sı İlişkiler Direktörü Me-
lek Kırmacı Arık da İTB 
konusunun hukuki değil 
siyasi bir meseleye dö-
nüştüğünün altını çize-
rek ABTTF’nin Avrupa 
Birliği, Birleşmiş Millet-
ler, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı(AGİT) 
ve Avrupa Konseyi nez-
dinde bu konuda ger-
çekleştirdiği çalışmaları 
ve Yunanistan’ın konuya 
ilişkin açıklamalarını ak-
tardı. Kırmacı, özellikle 
4491/2017 sayı ve tarih-
li yasanın kabulünden 
sonra bu konuda siya-
si bir sinerji yaratarak 
Yunanistan’ın bu konu-
ya sorunu çözme odaklı 
yaklaşmadığının çok iyi 
bir şekilde anlatılması ge-
rektiğini söyledi. Kırmacı, 
İskeçe Türk Birliği’nin 9 
Şubat 2018’de Trakya 
İstinaf Mahkemesi’nde 
resmiyetinin iadesi tale-
bi ile açtığı davaya iliş-
kin sürecin uluslararası 

kamuoyuna aktarılması 
gerektiğini söyledi.
İkinci oturumda ise Yu-

nanistan İnsan Hakları 
Birliği’nden Avukat Halil 
Mustafa, gazeteci Da-
mon Damianos ve Batı 
Trakya Azınlığı Kültür ve 
Eğitim Şirketi(BAKEŞ) 
Genel Müdürü Pervin 
Hayrullah konuşmacı ola-
rak yer aldılar. Halil Mus-
tafa, 13 Ekim 2017’de 
kabul edilen yasa ol-
maksızın Medeni Usül 
Kanunu’na göre AİHM 
kararının uygulanmasının 
mümkün olduğunu belirt-
ti, ancak Yunanistan’da 
konunun siyasi bir hal 
alması nedeniyle yeni 
bir yasa çıkartılarak yeni 
kısıtlamalar getirildiğini 
belirtti. Mustafa, yeni kı-
sıtlamalara rağmen hu-
kukçuların hukuki bir yak-
laşım sergilemesi halinde 
yeni yasa ile getirilen kı-
sıtlamaların herhangi bir 
engel teşkil etmeyebile-
ceğini söyledi. Gazeteci 
Damon Damianos da 
Yunan çoğunluğun ba-
kış açısı ile İskeçe Türk 
Birliği meselesine Batı 
Trakya Türk toplumu ge-
neli çerçevesinde aktar-
dı. Damianos, Yunan ço-
ğunluğun Batı Trakya’da 
Türk değil Müslüman 
olduğu görüşüne sa-
hip çıkarak Batı Trakya 
Türkleri için “Türk” veya 
“Müslüman” kimliklerin-
den “Müslüman” kimli-
ğini belirlediğini söyle-
di. Bu durumu eleştiren 
Damianos, genel algı 
itibari ile Türklere tehlike 
unsuru olarak yaklaşıl-
dığını kaydetti. BAKEŞ 
Genel Müdürü Pervin 
Hayrullah, İTB meselesi-
nin dernek kurma özgür-
lüğünün ötesinde Türk 
kimliğinin tanınması so-
rununa dayandığını ak-
tardı. Hayrullah, İTB mü-
cadelesinde Batı Trakya 
Azınlığı Yüksek Tahsilli-
ler Derneği(BTAYTD)’ni 
temsilen gerçekleştirdik-
leri uluslararası çalışma-
ları aktardı.
Kapanışta İskeçe Türk 

Birliği Başkanı Ozan Ah-
metoğlu, Yunanistan’ın 
on yıldır AİHM kararını ıs-
rarla uygulamadığını be-
lirterek, Yunanistan’dan 
demokrasi adına cesur 
davranarak İskeçe Türk 
Birliği davasında artık 
AİHM kararına uymasını 
beklediklerini belirtti.
             Kırcaali Haber

2014-2020 döneminde AB projelerine 
4 milyar leva hibe sağlandı

2014-2020 programla-
ma döneminin başlan-
gıcından bu yana Av-
rupa Birliği (AB) prog-
ramları kapsamında 
Bulgaristan’da gerçek-
leştirilen projelere 4,255 
milyar leva veya toplam 
bütçenin yüzde 18'i ora-
nında kaynak sağlandı. 
Yapısal Fonlar, Uyum 
Fonu, Avrupa Denizcilik 
ve Balıkçılık Fonu tara-
fından sağlanan fonlar 
3,277 milyar levadan 
fazla veya bütçenin yüz-
de 18,7’si oranında, Ta-
rım Fonu’ndan sağlanan 
fonlar ise 978 milyon le-
vadan fazla veya yüzde 
17, 1’i oranındadır. 
Programların uygulan-

ması belirleyici aşama-
sına giriyor. An itibariy-
le 12, 5 milyar levadan 
fazla veya toplam finan-
sal çerçevenin yüzde 
54'ünün üzerinde mu-
tabakat sağlanmış olup, 
bu durum faydalanıcıla-

ra yapılan ödemeleri hız-
landırmak için sağlam 
bir temel oluşturmakta-
dır.
Geçtiğimiz yıl Avrupa 

Komisyonu, AB fon-

larını kullanmak için 
Bulgaristan'ın yerine 
getirmesi gereken tüm 
ön koşulları uyguladığını 
doğruladı. Uygulamada 
bu ülkenin taahhüdü-
nü yerine getirdiğini ve 

2014-2020 programla-
ma dönemi sonunda AB 
fonlarına erişim sağla-
yan kilit reformları uygu-
ladığını göstermektedir. 
Fonlar, programların ilk 

planlanmasına göre, 
değişikliğe ihtiyaç du-
yulmadan ve reformize 
edilmemiş sektörler için 
fonların askıya alınması 
olmaksızın yatırılmakta-
dır.

Programların yönetim 
otoriteleri için 2018 he-
deflerine ulaşılması bü-
yük önem taşıyor. Çünkü 
rezervin 2019'dan sonra 
nasıl tahsis edileceği 

buna bağlı ola-
caktır. Uygula-
mayı hızlandır-
mak, finansal 
araçların daha 
hızlı kullanıl-
ması ve daha 
fazlası için se-
naryolar geliş-
tirilmiştir.
A B fon la r ı 

aracılığıyla fi-
nanse edilen 
tüm program-
ların uygulan-
ması, ht tp://
www.eufunds.

bg adresindeki 
Yönetim ve İzleme Bilgi 
Sistemi (İSUN) 2020'nin 
kamuoyu modülü aracı-
lığıyla gerçek zamanlı 
olarak izlenebilir.
            Kırcaali Haber
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Savcı Nedyalka Popova'nın İslam Karşıtı Söylemleri 
Hakkında Yüksek İslam Şurasından Açık Mektup

Saygıdeğer Bayanlar ve Bay-
lar, 

Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü Yüksek İslam 
Şurası,” 13 İmam Davası” ola-
rak bilinen anti demokratik ide-
oloji vaazı verilmesi davasının 
savcısı Nedyalka Popova’nın 
söylemlerini şiddetle kınıyor. 
Savcı Popova'nın bu söylem-
lerini, yurt içi ve yurt dışında 
bulunan Bulgaristan vatandaşı 
olan tüm Müslümanlara karşı 
nefrete dayalı suç olarak nite-
lendiriyoruz. Bu söylemler, şu 
anda Avrupa Birliği Konseyi'ne 
başkanlık eden demokratik bir 
devlet savcısına yakışmıyor. 

Şunu hatırlatmak isteriz ki, 
imamlara karşı başlatılan mah-
keme sürecinin başında bir Av-
rupa ülkesinde vatandaşlarının 
dini inanç ve uygulamalarından 
dolayı cezai kovuşturmanın ka-
bul edilemez bir şey olduğunu 
fark ederek, sanıkları açık ve 
kesin bir şekilde desteklediğimi-
zi beyan etmiştik. Oysa Bulga-
ristan Cumhuriyeti'nde din öz-
gürlüğü hakkı tüm unsurlarıyla 
anayasal olarak düzenlenmiş-
tir. Devletin direği olan savcılı-
ğın temsilcisinin bu söylemleri, 
mahkeme sürecinin başında 

sanıkların savunmasına yönelik 
bildirimizin yeterli, zamanında, 
yerinde ve hatta gerekli olduğu-
nu göstermektedir.

Savcı Popova'nın ifadelerinin 
yorumlanmasına gerek yok – 
onun açıkça dile getirdiği anlayı-
şına göre, Bulgaristan'da yaşa-
mak isteyen, çocuk ve torunlara 

sahip olmak isteyen Müslüman-
lar, Müslüman olan Bulgaristan 
vatandaşlarının oranının artma-
sına katkıda bulunacak ve bu 
yüzden Müslüman olan her yeni 
doğan bir çocuk ulusal güvenlik 
için bir tehdittir.

Bu konuşmada Ceza Yasası 
ve Ayrımcılığa Karşı Korun-

ma Yasası kapsamındaki tüm 
suçlar görülüyor, örneğin Müs-
lümanlara ve Türklere karşı 
nefret beslemek ve aşılamak, 
dini ve etnik temelde ayrımcılık, 
yabancı düşmanlığı, İslamofo-
bi, nefret söylemi vb. Bu, hatta 
Müslüman nüfus sayısını sınır-
lamak için harekete geçmek için 
bir teşviktir.

Bu söylemler, Bulgaristan'daki 
Müslüman topluluğunun ülkenin 
ulusal güvenliğine yönelik bir 
tehdit oluşturduğunu ve yüksek 
idari ve siyasi pozisyonlara sa-
hip olamayacaklarını ve Bulga-
ristan dışında yaşayan Bulgaris-
tan vatandaşlarının anavatanla-
rına hoş gelmeyeceklerini ima 
etmektedir.

Bu durumda Bulgaristan'daki 
Müslüman topluluğunu temsil 
eden bir kurum olarak Cum-
hurbaşkanı, Ulusal Meclis, Ba-
kanlar Kurulu, yargı ve savcılık 
makamlarına soruyoruz:

Savcı Nedyalka Popova'nın 
söylemleri, Bulgaristan Müslü-
manlara yönelik devlet politika-
sıyla tutarlı mı, yani bu bir devlet 
politikası mı, yoksa savcının ki-
şisel görüşü mü?

Müslüman Cemaati temel in-
san haklarının çiğnendiği za-
manları hatırlıyor ve üst düzey 
bir yetkili ve kanun savunucusu-
nun bu tür söylemlerinden do-
layı bu zamanların tekrar gelip 
gelmediğini büyük bir endişe 
içinde kendi kendimize soruyo-
ruz?!

Bizler, Müslümanlar olarak bu 
İslamofobik ve Müslüman karşıtı 
tezahürleri asla kabullenmeye-
ceğiz. İnsan haklarını korumak 
için tüm demokratik yasal araç-
ları kullanacağımız gibi yetkili 
Avrupa kurum ve kuruluşlarına 
da başvuracağız. Müslüman 
olmaktan dolayı bize suçluluk 
duygusu aşılanmasına izin ver-
meyeceğiz. Her zaman bu ül-
kenin sadık vatandaşları olduk 
ve her zaman öyle olacağız ve 
uygun niteliklere ve kalifiyeye 
sahip olduğumuzda herhangi 
bir pozisyonda yer almak bizim 
anayasal hakkımızdır. 

Savcılığın ve ilgili kurumların, 
Ceza Yasası'nın ilgili maddele-
rine göre Müslümanlara karşı 
nefret suçundan dolayı olayla 
ilgili soruşturma başlatması 
çağrısında bulunuyoruz ve bunu 
ısrar ediyoruz.

           Yüksek İslam Şurası

Savcı Nedyalka Popova, İslam karşıtı 
söylemlerinden dolayı ifade verecek

Başsavcı Sotir Tsatsarov, 
“13 İmam Davası” olarak bili-
nen davanın savcısı Nedyal-
ka Popova’nın söylemlerini 
kınadığını açıkladı. Başsav-
cı, Popova’nın İslamofobik ve 
Müslüman karşıtı söylemlerini 
basından öğrendiğini, ayrıca 
Başmüftülük, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) milletve-
killeri, vatandaşlar ve sanıkların 
avukatları tarafından şikayetler 
geldiğini söyledi. 

Millet Meclisinde gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Tsatsarov, 
Popova’nın bir haber sitesine 
verdiği mülakatta Bulgaristan 
vatandaşları arasında Hıristi-
yanlar ve Müslümanlar olarak 
ayrım yaptığını belirtti. Tsat-
sarov, “Popova, söylemleriyle 
Hristiyan ve Müslüman olan 
Bulgaristan vatandaşlarını ka-
bul edilemez bir şekilde karşı 
karşıya getirdi. Bir savcı, Bulga-
ristan vatandaşlarını dini gerek-

çelerle karşı karşıya getiremez. 
Olayla ilgili inceleme başladı” 
diye açıkladı. Popova’nın, in-

celeme prosedürü kapsamında 
ölçüsüz sözlerinden dolayı ifade 
vereceği anlaşıldı. 

Eğer hatırlatmak gerekirse, 
Popova’nın Filibe merkezli traf-
ficnews.bg sitesine verdiği mü-
lakat söz konusudur. Mülakatta 
savcı, Bulgar toplumundaki teh-
likeli eğilimlere dikkat çekiyor. 
Popova, Bulgaristan’daki Müslü-
manların nüfusun yüzde 30’una 
ulaşacağına dair uyarıyor. 

Başmüftülük, Yüksek İslam 
Şurası’nı olağanüstü toplantı-
ya çağırarak, derhal buna tepki 

verdi. 
Popova, 2010 yılında 

başlayan Pazarcık’ta 
13 imamın yargılandığı 
sözde radikal İslam da-
vasında sanıklardan biri 
olan Ahmet Musa’nın 
yargılandığı ikinci dava-
nın savcılarından biridir. 
Ahmet Musa, antide-
mokratik vaaz verme ve 

dini temelli nefret yayma 
gerekçesiyle yargılandı. 

Geçen yılın sonunda Pazar-
cık Bölge Mahkemesi, radikal 
İslam yaymakla suçlanan Ah-
met Musa’nın tutuksuz yargı-
lanmasına karar verdi. 7500 
leva tutarındaki kefalet parası, 
Ahmet Musa’nın yakınları ve 
destekçileri tarafından Pazarcık 
Camisinde yapılan bağışlarla 
toplandı.

Edirne Balkan Türklerinden savcı Popova’nın 
İslam karşıtı söylemlerine kınama

Bulgaristan’da sekiz yıldır 
devam eden “13 İmam Dava-
sı” olarak bilinen antidemok-
ratik ideoloji vaazı verilmesi 
davasının savcısı Nedyalka 
Popova Bulgaristan’da Müs-
lümanların hızla çoğaldığını 
ve bu durumun devletin gü-
venliğini tehlikeye attığını id-
dia etmiştir.
Bu iddialar Bulgaristan 

vatandaşı olan tüm Müslü-
manlara karşı kin ve nefreti 
körükleyen son derece kış-
kırtıcı ve tehlikeli beyanlardır. 
Bu her zaman ülkenin sadık 

vatandaşları olmuş Müslü-
manlara karşı bir nefret su-
çudur. İslamofobik ve Müslü-
man karşıtı bu söylemler asla 
kabul edilemez.
Bu beyanlar Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesine aykı-
rıdır. Bizim için insan hakları 
ve temel özgürlüklerin korun-
ması ve geliştirilmesi esastır. 
Türkiye ile Bulgaristan dost, 

komşu ve müttefik iki ülkedir. 
Bu tür ırkçı ve nefret suçu 

içeren söylem ve saldırıları 
şiddetle kınıyoruz.
                  Kırcaali Haber


