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Dünyaca Ünlü Antakya Medeniyetler
Korosu Sofya'da Konser Verdi
yaşama kültürünün ileriye götürülmesi yönünde düzenlediği
kültür ve sanat faaliyetlerinin
devamı niteliğindeki konserde,

başta Türkçe ve Bulgarca olmak
üzere, birçok farklı dilde ve farklı kültüre ait, türkü, şarkı ve ilahi
seslendirildi.

Sofya’da yılbaşı kermesinde
Türk standına büyük ilgi

Bulgaristan’da Uluslararası Kadınlar Kulübünce (IWC) bu yıl
25'incisi düzenlenen yılbaşı kermesinde Türk standı büyük ilgi
gördü.
Başkent Sofya’daki Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kermesin
açılışı Arnavutluk’ta geçen hafta meydana gelen depremde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunularak başladı. IWC Başkanı Albena Jones, bu yıl “Dünya Ayağına Geliyor” sloganıyla düzenlenen
kermesin gelirinden depremin yaşandığı Arnavutluk için yardım
payı ayrılacağını belirtti.
Jones, “Bugün binlerce konuk bir günde dünya turu atacak, dün-

Antakya Medeniyetler Korosu,
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının AB İletişim Stratejisi çalışması kapsamında, Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da konser verdi.
Merkez Askeri Kulüp'te düzenlenen konsere, Türkiye-Bulga-

ristan-Romanya Ulusal Meclisleri Dışişleri Komisyonları Üçlü
Toplantısı için Sofya'da bulunan
TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır'ın yanı
sıra Bulgaristan Ulusal Meclis
Başkan Yardımcısı Kristian Vi-

genin ve Dış İlişkiler Komitesi
Başkanı Dzhema Grozdanova
ile çok sayıda müziksever katıldı.
Konserin açılışında konuşan
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy, coğrafi, kültürel
ve tarihi olarak Avrupa'nın ay-

rılmaz parçası olan Türkiye'nin,
Avrupa-Atlantik kuruluşlarının
önemli ve aktif bir üyesi olduğunu belirtti.
Türkiye'nin müzakere sürecinde bir AB aday ülkesi olduğunu
anımsatan Ulusoy, AB ve üye-

leriyle olan ilişkilerin, müşterek
çıkarlar temelinde hemen her
alanda ileriye götürme yönünde
ilerlediğini kaydetti.
Ulusoy, Türkiye'nin, birçok
kültür, kimlik ve inancı, ortak
evrensel değer ve normlar temelinde bir araya getirmeye
ve birlikte yaşama anlayışını
güçlendirmeye yönelik bir medeniyet projesi olan AB'ye tam
ve eşit üyelik hedefinde kararlı
olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin, farklı kültürlerin
ve medeniyetlerin kavşağı konumunda bulunduğunun altını
çizen Ulusoy, "Üç farklı semavi dine ve birçok farklı kökene
aidiyeti bulunan üyeleriyle,
seslendirdiği şarkı ve ilahilerle
tüm dünyaya barış, hoşgörü ve
kardeşlik mesajları veren, ayrıca birçok uluslararası ödüle
layık görülen ve 2012 yılında
Nobel Barış Ödülü'ne aday olan
Antakya Medeniyetler Korosu,
Türkiye'de farklı inanç ve kültürlerin barış içindeki birlikteliğinin
güzel bir örneğini teşkil ediyor."
diye konuştu.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin, Bulgaristan'da birlikte

yanın en lezzetli yemeklerini tadabilecekler.” dedi.
Kermesin geleneksel ülkelerinden Türkiye’yi temsil eden Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, hazırladıkları 30 metrelik Türk masasının açılışını yaptı. Ulusoy, “Buradaki Türk vatandaşlarıyla ve
soydaşlarımızla bir kez daha ülkemizin tanıtmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.” diye konuştu.
Ulusoy, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik olarak Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneğinin (TUBUKADD) yardımıyla Türk mutfağını
tanıtan yiyecek çeşitlerinin ve Türk kültürünün ruhunu temsil eden
eşyaların, ziyaretçilere sunulduğunu anlattı. Ulusoy, kermeste bu
yıl Türkiye’nin sanat ve tarihsel zenginliğini tanıtan kültür köşesi
oluşturduklarını kaydetti.
Ulusoy, “Ebru sanatçılarımız burada ebru sanatını tanıtıyor. Bu
sene Göbeklitepe’yi tanıtan videolarımızı sunuyoruz. Truva’yı ve
Türkiye’nin diğer güzelliklerini tanıtan videolarımız da var.” ifadelerini kullandı.
Kermeste ilgi gören ülkelerden Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçisi
Nargiz Gurbanova da buraya dördüncü kez katıldıklarını belirterek,
hem yabancıların hem de Bulgar vatandaşlarının Azerbaycan’a
ilgisinin arttığını söyledi.
Bu yıl kermese katılan 62 ülke, yöresel yemeklerini ve çeşitli el
sanatlarını tanıttı. AA
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AP Milletvekili Küçük: Arsız Simeonov diğer Avrupa
ülkelerinde siyaset tarihine gömülmüş olacaktı
Hak ve Özgür lükler
Hareketi’nden (HÖH)
Avrupa Parlamentosu
Avrupa’yı Yenile Grubu
Üyesi İlhan Küçük, Avrupa Parlamentosu kürsüsünde sert bir konuşma
yaptı. Bunun nedeni, ırkçı
ve aşırı milliyetçi Valeri
Simeonov'un Bulgaristan
Parlamentosu Başkan
Yardımcısı seçilmesidir.
Küçük, “Hala kimin hakkında konuştuğumu merak ediyorsanız, size bir
hatırlatma yapmama izin
verin. Bu zat, Türkiye sınırında ülkelerine oy vermeye veya akrabalarını
görmeye gelen yaşlı kadınları yere iten, sürükleyen kişidir. Gerekçesi bir
tek şeydi – onlar etnik açıdan farklılar! Roman asıllı
annelerin köpekler gibi
çocuk doğurduğunu söyleyen ...Engelli çocukların

bi yapılıyor. Ne yazık ki,
bu Avrupa Halk Partisi
ve Avrupa Sosyalistler
Partisi'ne (PES) üye olan
Bulgar partilerinin desteğiyle yapılıyor” diye sözlerine ekledi.
Küçük, HÖH partisinin
Avr upa Komisyonuna
yönelik soruları olduğunu belirtti. AP milletvekili, AB Adalet Komiseri

anneleri hakkında sözde
hasta çocukları olan bağırıp çağıran kadınlar ifadelerini kullanan zat” diye

konuştu.
AP milletvekili, ”Başka
herhangi bir Avrupa ülkesinde bu arsız adam

çoktandır siyaset tarihine gömülecekti. Ancak
Bulgaristan'da ödüllendiriliyor ve makam sahi-

Merkezi ve koruma altına alınan
anaokulu ve okulların listesi güncellendi
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada hükümetin, 20192029 eğitim öğretim yılı
için merkezi anaokulu ve
okulların listesini kabul ettiği bildirildi. Listede 987
eğitim kurumu yer alıyor.
Bu merkezi anaokulları
ve okullar, nüfusun azalmasından dolayı eğitim
k u r u m u b u l u n m aya n
çevredeki yerleşim yerlerinden gelen çocukları
ve öğrencileri kabul edecekler. Yapılan değişikliklerden sonra listenin içerdiği 660 yerleşim yerinde
merkezi anaokulu ve okul
bulunacak.
Listeye merkezi anaokulu ve okul kriterlerine
ve koşullarına uyan 31
yeni anaokulu, anaokulu
çocuk grubu ve 7 okul
dahil edildi. 11 okul ve 30
anaokulu veya anaokulu
çocuk grubu olmak üzere
toplam 41 merkezi eğitim kurumu, başka yerleşim yerlerinden eğitim
kurumuna gelen en az
10 öğrenci veya 4 çocuk
bulunmaması nedeniyle
listeden çıkarıldı.
Anaokulu bölümleri de
dahil olmak üzere yeni
merkezi anaokullarında
toplam 2069 çocuk eğitim
görmektedir. Okul öncesi
zorunlu eğitime katılmak
için yolculuk yaparak anaokuluna gelen çocuk sayısı ise 206. Yeni merkezi
okullarda okuyan öğrenci
sayısı 1327 olup okula gitmek için yolculuk yapan

16 yaş altı öğrencilerin
sayısı ise 100’dür.
Liste, belediye başkanlarının gerekçeli teklifleri

örneğin kapatılmaları durumunda çocukların ve
öğrencilerin anaokuluna
ve okula gitmek için izin

Vera Jourova’ya dönerek, ”Sayın Yourova, Avrupa Komisyonu, Avrupa
Birliği Antlaşması’nın 2.
maddesinde yer alan AB
vatandaşlarının hoşgörü
ve insan onuruna ilişkin
ilkelere saygı gösterilmesini nasıl sağlayacak? Bu
tür sorular soracağız ve
cevap verilmesi konusunda ısrar edeceğiz!” diye
şfade etti.

Silistre’de Türk ve
Müslüman isimlerin
iadesinin 30. yıldönümü
dolayısıyla program
Silistre Bölge Müftülüğü, Bulgaristan'da demokrasiye
geçişin ve Türk ve Müslüman isimlerinin iadesinin 30.
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa ev sahipliği yaptı. Etkinlik, 26 Kasım 2019 Salı günü Tuna
Nehri kıyısında kurulu Silistre şehrindeki Danube Oteli
salonunda gerçekleşti.
Programa konuk olarak katılan Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü İslam Şura Başkanı Vedat
Ahmet ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü eski rektörü

Liste, belediye meclislerinin kararlarından sonra
belediye başkanlarının
gerekçeli teklifleri, bölge

ve Bulgaristan’da önde gelen Türk aydınlarından Dr.
İsmail Cambazov, aynı zamanda programda konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Cambazov, yaklaşık 70 kişinin
katıldığı programda kendisinin de maruz kaldığı asimilasyon süreci ve demokrasiye geçiş sürecine ilişkin
bazı noktalara değindiği çok ilginç bir konferans verdi.
Türk ve Müslüman isimlerin iadesinin 30. yıldönümü
dolayısıyla düzenlenen program kültürel performanslar
da içerdi. Bulgarlaştırma süreci sırasında yaşananları anlatan şiirlerin yer aldığı dinleti ve geleneksel saz
gösterisi sunuldu.

Türkiye 10 ayda 40 milyondan
fazla turisti ağırladı
ve bölge eğitim müdürlükleri tarafından yapılan
denetimler sonucunda
hazırlanmıştır. Anaokulu
ve okul bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan
çocuklar ve öğrenciler, ilgili belediyeler tarafından
sağlanan anaokulu veya
okula ücretsiz ulaşım
araçlarıyla giderek başka
eğitim kurumlarında okumaktalar.
Hükümet, devlet tarafından koruma altına alınan
anaokulu ve okulların listesini de güncelledi. Koruma altına alınan anaokulları ve okullar, yeterli
sayıda çocuk ve öğrenci
bulunmamasına rağmen,

verilenden daha fazla kilometre yol kat etmeleri
gerekeceği için devlet
bütçesinden daha fazla
kaynak sağlanan eğitim
kurumlarıdır.
Yeni listede 257 eğitim
kurumu yer alıyor. Onların 71’i, 24 il sınırları içerisinde 96 yerleşim yerinde
bulunan koruma altına alınan anaokulları ve anaokulu gruplarıdır. Koruma
altına alınan 161 okul, 26
ile bağlı 106 ilçede yer almaktadır. Önceki listede
yer alan 6 anaokulu ve 6
anaokulunda yer alan çocuk grupları koruma altına
alma kriterlerine uymadıkları için listeden çıkarıldı.

eğitim müdürlükleri tarafından yapılan denetimler
ve ülkedeki anaokulları ve
okulların bilgi kartlarından
elde edilen verilerin analizi sonucunda hazırlanmıştır.
Listeye dahil edilen eğitim kurumları koruma
altına alma kriterlerine
uymaktadır. Çünkü çocuklar ve öğrenciler en yakın
anaokulunda veya okulda
okuma imkanına sahip
değiller ya da en yakın
mesafedeki anaokuluna
ve okula gitmek için izin
verilenden daha fazla kilometre yol kat etmeleri
gerekecektir.
Kırcaali Haber

Türkiye, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler
sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu.
Bu dönemde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen
ülke sıralamasında yüzde 16,94 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11,88 artış ile Almanya ikinci,
yüzde 13,16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi
Bulgaristan ve İran izledi.
Türkiye’yi geçen Ekim’de ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
14,28 artarak, 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi rakamına
ulaştı.
Ekim 2019 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi
gönderen ülkeler sıralamasında da yüzde 31,06 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,57 artışla Almanya ikinci ve yüzde 1,39 artışla Bulgaristan üçüncü
sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ile İran takip etti.
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Doğumunun 100'üncü yılında
Osman Kılıç'a vefa paneli
Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu
bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Bulgaristan
Türklerinin hak mücadelesinin önemli isimlerinden Osman Kılıç'ın
doğumunun 100'üncü
yılında “Bir Evlad-ı Fatih
Han: 100 Yılında Osman
Kılıç'a Vefa Paneli” düzenledi.
26 Kasım'da Kurumun
konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açış
konuşmasını yapan Türk
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan
sözlerine “Aramızda 100
yıllık bir çınar var” diyerek başladı. Konuşmasında Balkan coğrafyasının Türk milleti için taşıdığı önemi vurgulayan
Prof. Dr. Turan, Osmanlı
Devleti'nin de Balkanlar
ve Anadolu coğrafyasını
“ikiz vatan” olarak gördüğünü belirtti. Balkan
Savaşları'nın ardından
bölgede yaşanan sorun-

topraklardaki insanlara
kendisini adamıştır” ifadelerini kullandı.
Osman Kılıç gibi mücadeleci isimlerin halkın
yaşadığı sıkıntıların atlatabilmesi için kendilerini
feda etmeye razı olduğunu söyleyen Prof. Dr.
Turan, “1948-1962 arası
onun her türlü özgülükten yoksun olduğu bir dönemdir. Osman Kılıç adı
bir mücadelenin ta kendisidir” diyerek sözlerini
tamamladı.

Kırcaali Haber

Sofya'da hastane
yangını: 2 ölü
lara işaret ederek 108 yıl
önce Türklerin yüzyıllar
içerisinde karşılaştığı en
büyük felaketlerden birisinin yaşandığını söyleyen
Prof. Dr. Turan, “Savaşın
ardından kimi kısım insanımız anavatan dediği
Anadolu'ya göç etti ama

bir kısmı kendi bulunduğu mekânlarda vatanlarını vatan yapmaya devam
etti.
Bulgaristan'da olsun,
Yunanistan'da olsun, eski
Yugoslav cumhuriyetlerinde olsun, buralarda kalan
Evlad-ı Fatihan artık yetim

ve öksüz olarak yollarına
devam etmişlerdir. Bu insanlara Allah'ın lütfu olarak bazı insanlar ortaya
çıkarak annelik babalık
yaptılar. Osman Kılıç bunlarda birisiydi. O ‘Ben neyim?' sorusunu gündeme
getirmiş içinde yaşadığı

Kırcaali ilçesinde yerel ve evsel
atık vergilerinin artırılması önerildi
Kırcaali Belediyesinin
internet sitesinde Kırcaali
İlçesi’nde Yerel Vergilerin
Miktarının Belirlenmesi
Hakkında Yönetmelikte
2020 yılında yerel vergilerle ilgili değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik
taslağı yayınlandı.
Yerel Vergilerden Sorumlu Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü,” İlgili taraflara
taslak yönetmelik ile ilgili
önerilerini, fikirlerini ve
görüşlerini 18 Kasım'dan
itibaren 30 gün içinde
sunma imkanı verilmiştir. Onları belediyenin
e-posta adresi üzerinden
ve belediye idaresi binasında bulunan bilgi merkezine sunabilirler” diye
bildirdi. Belediye Başkan
Yardımcısı, Kırcaali Belediyesinin ayrıca 2020
yılında atık yönetimi ve
evsel atık vergisine yönelik faaliyetlere ilişkin bütçe
hazırlıklarına da başladığını söyledi. Önerilen değişikliklerin onaylanması
halinde 2020'de belediye
bütçe gelirlerinin 2,5 milyon levaya yakın olması
bekleniyor.
İdari Yargılama Usulü

Etkinlik Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında
Prof. Dr. Ayşe Kayapınar,
Dr. Ahmet Cebeci, Hasan
Hüseyin Yılmaz ve Osman Kılıç'ın konuşmacı
olduğu panelle devam
etti. Bulgaristan Türklerinin Balkanlarda inşa ettiği kültürün ve Balkanlarda
verilen hak mücadelesinin
konuşulduğu panelde Osman Kılıç da hatıralarını
dinleyicilerle paylaştı.

Kanunu’nun 66. Maddesinin 1.fıkrası gereğince
söz konusu karar taslağı,
18 Kasım 2019 tarihinde
https://www.kardjali.bg

linkinde bulunan Kırcaali
Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlandı. Aynı
tarihte Kırcaali Belediyesi
binasında bulunan bilgi
panosuna asıldı ve yerel
gazetelerde yayınlandı.
Karar taslağı ayrıca meslek örgütlerine ve Kırcaali
ilçesinde bulunan tüm
muhtarlıklara gönderildi.

Öneriler ve görüşler,
belediyenin e-posta adresi obshtinakardzhali@
kardjali.bg üzerinden ve
Bugaria Bulvarı, No:41

adresinde bulunan belediye idaresi binasındaki
bilgi merkezine sunulabilir. İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 69. Maddesinin 1.fıkrasının 4.bendi
gereğince 19 Aralık 2019
tarihinde İş İnkübatörü
salonunda saat 15.00’te
başlayacak olan taslak
kararın kamuya açık tar-

Sofya Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Yardım Hastanesi'nde oksijen sisteminin patlaması ile
çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'ın en önemli hastanelerinden Sofya Pirogov Ulusal Yoğun Tedavi ve Acil Yardım
Hastanesi'nde sabaha karşı saat 03.45 sularında
yangın çıktı. Yangının, hastanenin ikinci katında
ağır hastaların bulunduğu dahiliye bölümünde oksijen sisteminin patlaması sonucu çıktığı tahmin
ediliyor.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 04.30

tışılması yapılacak.
Kırcaali Belediyesi, yayınlanan taslak yönetmelik ve karara ilişkin
öneriler, fikirler ve görüş-

ler sunulmasını bekliyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, vatandaşları 2020 yılında yerel
vergilerin miktarı ve evsek atık vergisi miktarının
belirlenmesi için önerilen
değişikliklerin tartışılmasına daha aktif bir şekilde
katılmaya davet ediyor.
Kırcaali Haber

sıralarında söndürülürken, 55 ve 68 yaşlarında iki
erkek hastanın yangında hayatını kaybettiği açıklandı. Yangın nedeniyle hastanede tedavi görenler
başka ünitelere nakledildi.
İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile Sağlık Bakanı
Kiril Ananiev, olay yerine giderek incelemelerde
bulundu. İçişleri Bakanı Marinov, hastane yangınında terör ihtimalinin bulunmadığını belirterek,
"Pirogov hastanesinde sıkı güvenlik tedbirleri ve
polis koruması var. Oksijen tüpü basıncının yükselmesi sonucu patlama ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.
Hastanenin Müdür Yardımcısı Prof. Nikolay Gabrovski, yangın çıkan bölümde hastaların çoğunun
oksijen tüpüne bağlı tedavi gördüğünü belirterek,
"Oksijen basıncının yükselmesi ihtimali var.
100 kişinin bulunduğu bu bölümden diğer hastalarımızın hayatını kurtardık, onları başka yerlere
taşıdık" dedi.
Yangının oksijen sisteminde basıncın yükseldiği ve patlamaya neden olduğu ihtimali üzerinde
duruluyor.
Yangın çıkan hastane ülke çapında acil ve en
ağır hastaların tedavi gördüğü ve başvurduğu ana
merkez olarak biliniyor.
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Mestanlılar dostluk yemeğinde buluştu
Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
Nilüfer Podyum “Davet”te
geleneksel “Dostluk ve
Cumhuriyet Yemeği” düzenledi.
Davete, derneğin üyeleri ve başka şehirlerden
gelen Mestanlılar katıldı.
Yemekte, CHP Milletvekili
Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, Mestanlı’dan gelen
Belediye Başkanı İlknur
Kazım, Belediye Meclis
Başkanı Ersin Metin,
Mestanlı Belediyesi eski
başkanı Akif Akif, HÖH
eski Milletvekili ve Türkiye- Bulgaristan Dostluk
Masası Başkanı Erdinç
Hayrula, İl parti temsilcileri, Bursa’daki diğer göçmen dernekleri temsilcileri ve STK temsilcilerinden
oluşan beş yüz kişilik bir
kalabalık bir araya geldi.
Nilüfer “Davet”te yoğun
bir katılımla gerçekleşen
Dostluk ve Cumhuriyet
Yemeği’nde açılış konuşmasını Dernek Başkanı
Hasan Öztürk yaptı. Başkan, yemeğe iştirak eden
katılımcıları selamladıktan
sonra, Dernek ile Naim
Süleymano ğlu Kültür
Evi’nin kuruluş amaçları
üzerinde bilgi verdi. Konuşmasında, “Milli Şampiyonumuz Naim, adını

Türk ve Dünya tarihine altın harflerle yazdırmış bir
sporcumuzdur” dedi. O,
sözlerine devamla: “Naim,
sadece bir sporcu değil,
aynı zamanda bir özgürlük savaşçısı ve halk kahramanıdır! Çünkü onun
sayesinde dünya ülkeleri
“Bulgar Zulmü” ile tanıştılar. Naim, Bulgaristan’da
Türklere yapılan işkence
ve zorla isim değiştirme
sürecinin bir canlı tanığıdır. O, her fırsatta olayları
dünya kamuoyuna duyurmaya gayret gösterdi
ve çekilen fotoğrafla yaşanan işkenceleri ortaya

koydu. Hele ülkesini terk
etmekle, oradaki zulmü
tüm çıplaklığı ile sergiledi.
Bu nedenle, Naim’in milli
davadaki rolü çok büyütür,” sözlerini yemeğe iştirak edenlere anlatmaya
çalıştı.
Başkanın konuşmasından sonra; CHP Milletvekili Yüksel Özkan ve
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar birer
konuşma yaptı. Gecenin
onur konuğu olan, Mestanlı Belediyesi’nin çiçeği
burnunda Başkanı İlknur
Kasım: “Ata topraklarından sevgiler ve selamlar

getirdim!” diyerek hemşerilerine şöyle seslendi:
“ Biz, Türkçe konuşmaya
alışık değiliz. Bu yüzden
beni mazur görün! Burada bulunan bütün göçmen
kardeşlerimi tek tek selamlıyorum. Sizler şanslısınız ve al bayrak altında
mutlusunuz! Oysa bizler,
büyük bir darbeden geçtik
ve hiç yaşanmayanları yaşadık. Ben o yıllarda 7-8
yaşlarındaydım. Olaylara
tam adapte olamamıştım.
Ancak, yaşanan o korkunç olayların akıbetini
şimdi anlıyorum. Sanki
asker ve zırhlı tank sesle-

Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet, yeni Ardino
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ı tebrik etti
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Ardino (Eğridere) Belediye
Başkanı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İl Başkanı Müh.
İzzet Şaban’ı makamında ziyaret ederek, başarılı ve verimli bir döneme
imza atmasını temenni
etti. Bölge Müftüsü, beraberinde Ardino ve Krumovgrad (Koşukavak)
bölgelerinden sorumlu
müftü vekilleri Erhan
Receb ve Nasuf Nasuf,
Bölge Müftülüğü İrşat
Bölümü Başkanı Sezer
Sadulov ile Müh. Şaban’ı
ziyaret etti. Görüşmede
yeniden Belediye Meclis
Başkanı seçilen Sezgin
Bayram da hazır bulundu.
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, ”Bölge Müftülüğü geleneksel olarak ilde
yeni seçilen tüm belediye
başkanlarını tebrik etmek
için ziyaret ediyor. Tebrik
ziyaretlerini ilk önce bayan olan Momçilgrad ve

Krumovgrad Belediye
Başkanları İlknur Kazim
ve Sebihan Mehmed ile
başladık. Kasım ayının
sonuna kadar diğer belediye başkanlarını da
ziyaret ederek başarılı
bir dönem temennisinde bulunmayı öngördük”
diye kaydetti. Belediye
başkanına Kırcaali Bölge
Müftülüğünün faaliyetleri hakkında bilgi veren

Beyhan Mehmet, her bir
destek çağrılarına cevap
vermesinden dolayı belediye yönetimine şükranlarını sundu.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban, Kırcaali Bölge
Müftülüğü ekibine hep
böyle çalışmaya devam
etmesini ve birbirlerine
yardımcı olmalarını diledi.
G ö r ü ş m e d e ay r ıc a

Müslüman topluluğunun
sorunları ve başka konular ele alındı. Görüşme
başarılı çalışmalar için
karşılıklı iyi dileklerle
sona erdi.
Kırcaali Bölge Müftülüğüne bağlı 250 cami ve
170 mescit bulunuyor.
Kırcaali ilinde Müslüman
nüfus 100 000’in üzerindedir.
Kırcaali Haber

ri hiç susmayacak gibi…
Büyüklerimin gözyaşları
hala rüyamda… Bu günlere şükür ediyorum. Yaşasın Anavatan Türkiye!”
Gecenin ilgi odağında,
“Naim” filminin yapımcısı
Mustafa Uslu, yönetmen
Özer Feyzioğlu ve filmde Naim rolünü oynayan
Hayat Van Eck idi. Bilindiği gibi Mustafa Uslu,
usta ve tecrübeli bir yapımcıdır. O, yaptığı duygu yüklü konuşmasıyla,
sanki yemeğe katılanları
o günlere götürdü. Filmin
yapımcısı Mustafa Uslu,
Mestanlılar gecesinde
yaptığı bir konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“İnsan hayatta her şeyini
kaybedebilir. Ancak en
büyük kayıp; adınız ve
kimliğinizdir. Bana göre,
adını kaybetmek, yaşama umudunu kaybet-

mektir! Bu film, kimliğini
ve adını korumak için,
bir bohçayla aç ve susuz
yollara düşen insanların
hikâyesidir. Naim filmi,
Türk oldukları ve kendi
adını korumak için zulme
uğrayan, işkenceye tabi
tutulan ve Belene adasına kamplara sürülen günahsız insanların gerçek
bir yaşam hikâyesidir!
Bu film, zorunlu göçle
gelen Bulgaristan Türklerinin acı ve dramatik
bir hikâyesidir. Bu filmle,
Naim ile Bulgaristan Türkünü herkes tanıyacaktır.”
Düzenlenen Mestanlılar
“ Dostluk Yemeği, ” çok
alkışlı ve coşkulu geçti.
Yemeğe iştirak edenler,
geçmişteki o zalim günlerini bir kez daha yâd
ettiler.
Mümün Altındiş
BURSA

Krumovgrad’da “Tanıklar:
Belene Toplama Kampı
Anıları” sergisi açıldı

Krumovgrad (Koşukavak) kasabası “Tanıklar: Belene Toplama Kampı Anıları” başlıklı gezici sergisine
ev sahipliği yaptı. Bu, Krumovgrad Belediye Meclisindeki Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu üyelerinin maddi desteğiyle
mümkün oldu. Vasil Levski Lisesi fuayesinde açılan
sergi 8 Aralık’a kadar ziyarete açık kaldı. “Tanıklar: Belene Toplama Kampı Anıları” sergisi, Berlin Duvarı'nın
yıkılışının 30. yıldönümüne adanmıştır.
Bulgaristan'daki komünist rejimin en büyük siyasi

mahkum kampının mağdurlarının anısına yapılan serginin açılışını, konuyla ilgili en iyi araştırmacılardan
biri olan gazeteci Hristo Hristov gerçekleştirdi. Sergi,
Belene Adası Vakfı, Hakikat ve Hafıza Vakfı ve Evgeni
Bosilkov-Belene Kültür Merkezi'nin girişimi üzerine hazırlandı. Sergi, hayatta kalan toplama kampı mağdurlarının fotoğraflarını ve tanıkların hikayelerini içeren 20
belgesel arşiv panolardan oluşuyor. Belene Toplama
Kampı mağdurları arasında diplomatlar, politikacılar,
Bulgaristan Komünist Partisi’nin (BKP) eski aktivistleri, 1985'te Müslüman Türklerin etnik Bulgar isimleri
ile zorla değiştirilmesine direnen, kampa getirilen ve
fiziksel ve zihinsel tacize maruz kalan Müslüman topluluğunun temsilcileri bulunuyor.
Bu eğitim öğretim yılından itibaren 10. sınıf Tarih ve
Medeniyet dersi müfredatında ilk kez 1944-1989 dönemi ayrı bir bölümde yer alıyor.
Krumovgrad Belediyesi GERB Meclis Grubu Üyesi
Veneta Dobreva, “Demokratik değerler prizmasından
bakarak geleceği düşünmek ve bugünü değerlendirmek için daha fazla insanın Bulgaristan tarihinin bu
kara sayfasına dokunmasını istedik. Davetimize icabet ettikleri için organizatörlere teşekkür ederiz” diye
vurguladı.
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Cebel Belediyesine maden suyu
kaynağını ücretsiz işletme izni
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi
Ali, bölgede iş insanlarıyla yaptığı toplantıda
kaplıcadan Cebel’e su
getirecek su boru hattının kullanım izninin çıktığını bildirdi. Necmi Ali, 3
nolu sondaj kuyusundan
gelecek olan maden suyunun kullanımının büyük
etkisi olacağını sözlerine
ekledi. Belediye Başkanı, iş insanlarına konuyla
ilgili Bölge Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı’nın
kararı ve Ulusal Yapı
Denetim Müdürü Mimar
İvan Nestorov’un mektubu hakkında detaylı bilgi
verdi.
Ulusal Yapı Denetim
Müdürlüğü’nün mektubunda 3 nolu sondaj kuyusundan su getirecek
Paprat (Bektaşlar) köyünün ve Cebel’in arazilerin-

yun akış hızı saniyede
6,58 litre, ancak hacimsel akış hızı (debi) saniyede 10 litre olduğundan
gerektiğinde artırılabilir.
Maden suyunun sıcaklığı
yaklaşık 35-36 ° C'dir.
Boru hattı, maden suyu-

Sağlık sigortalılar,
kullandıkları sağlık
hizmetlerini kontrol
edebilir
de bulunan 2 302 metre
uzunluğundaki boru hattının devreye sokulmasına
izin verildiği bildiriliyor.
Proje sahibinin Cebel Belediyesi olduğu boru hattı

inşaatının onaylanan yatırım projelerine uygun
olarak gerçekleştirildiği
belirtilmektedir.
Termal su boru hattı
inşaatı projesi 2016 so-

nunda başlamıştı ve gerçekleştirilmesi için 350
bin levadan fazla kaynak
harcandı. Termal su, kasabada bulunan pompa
istasyonuna getirildi. Su-

Gelecekte akıllı bir cihaz sistemi, yaşlıların
sosyal hizmet asistanlık rolünü oynayacak
Akıllı bir cihaz sistemi,
yalnız yaşayan, ancak
hastalıklarıyla yakınlarının
sırtına yük olmak istemeyen, fiziksel, duygusal ve
sosyal yönden aktifliğini
korumak isteyen yaşlı
insanlara sosyal hizmet
asistanlık rolünü oynayacak.
Bu tür ilk sistemler Blagoevgrad (Yukarıcuma)
şehrinde 70 ve 70 yaş
üstü ilk beş gönüllünün
evlerine kurulacak. Bu,
Bulgaristan Kızılhaç Örgütü ve Caritas Vakfı
Bulgaristan Şubesi ortaklığında yürütülen Balkan
Çalışma ve Sosyal Politika Enstitüsü tarafından
koordine edilen uluslararası bir proje ile mümkün
oldu.
Blagoevgrad için proje
sorumlusu Nadejda Miteva, Bulgaristan Ulusal
Radyosu (BNR) Horizont Programı’na verdiği röportajda şunları
kaydetti: “Birçok Avrupa
ülkesinde faaliyet gösteren 10 kuruluşun yer
aldığı konsorsiyumuz.
Bu ülkeler Bulgaristan,
Slovenya, Avustur ya,
Almanya ve İngiltere'dir.
Akıllı cihaz sistemini
gerçek ortamda gönüllü
olacak Bulgaristan'da 30
kişi, Avusturya'da 8 ve
Slovenya'da 5 kişi üzerinde test edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Uzun vadeli testler

nun otel, SPA kompleksleri ve daha başka yapılara termal su aktarımını
sağlayacak.
C e b e l B e l e d i ye s i n e
2036 yılına kadar maden
suyu kaynağını ücretsiz
olarak işletme izni verildi.

Miteva, ”Bunlar, sistemin
uzun vadeli testidir. Tüm
gönüllülerimizin, 3-6 aylık
bir süre boyunca onu test

etmeyi, onunla yaşamayı,
cihazın onları izlemesini
ve umarım günlük yaşamlarında onlara yardımcı
olmasını kabul ettiği anlamına gelir” diye konuştu.
Tüm gönüllüler BÇK ve
Caritas Vakfı Bulgaristan
Şubesi ağının bir parçasıdır.
Miteva, ”Bugün iki veya
üç sistem kurulumu yapacağız, ertesi gün geri
kalan kurumları da yapacağız ve sistemin tasarladığı amaca uygun olarak
çalışıp çalışmadığını göreceğiz” diye belirtti.
Modül seçimi
Sistem modüllere kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

Miteva, ”Örneğin, bir kişi
uykusunu izlemek isterse,
yalnızca uyku sensörü
ile konsorsiyumumuzun

sahip olduğu sunucular
arasında iletişim kuran
bir uyku modülü ve iki
destek modülü kurabilir.
Sistemin ana kısmı "akıllı"
bir sayaçtır. Sloven ortaklarımız, bazı ev aletlerinin
prize takıldığında bunların hangileri olduğunu ve
günün hangi kısımlarında
prize takıldıklarını zaman
içinde öğrenilebilecek
elektrik sayacı prototip
cihazı geliştirdiler. Diğer
modüller, bir nevi pedometre rolünü oynayan
mobilite ve aktiviteyi izlemek için bir modüldür”
diye anlattı.
Ortamda hareket
Miteva, ”Buna ek olarak
yaşlıların evi için hiçbir

şekilde video gözetim
olmayan üç konum algılayıcımız var. Onlar radyo
frekanslarıyla çalışırlar ve
bize yalnızc a or t amda
herhangi bir
hareket olup
olmadığını ve
hareketin banyoda mı, oturma odasında
mı, mutfakta
mı olduğunu
söylerler. Bu
yine sistemin,
kişinin alış kanlıklarını
öğrenmesine
ve herhangi
bir ciddi sapma olup olmadığını gözlemlemesine ve dolayısıyla
gerektiğinde müdahale
etmesine yardımcı olur”
diye bilgi verdi.
Cihaz sistemini kurarken
yaşlılar geri bildirim almayı seçebilir.
Miteva, ”Onlar geri bildirimi, doğrudan özel
olarak geliştirilmiş bir uygulamamız olan bir tablet
veya çevresinde bulunan
birilerinin aracılığıyla almayı seçebilir. Bir yaşlı,
sistemle yaşlı arasında
arabuluculuk yapmak için
bir yakınını, arkadaşını
veya komşusunu seçerse,
her şey onun istediği gibi
olabilir” diye belirtti.
Kırcaali Haber

Ulusal Sağlık Sigorta Kasasından (NZOK) yapılan açıklamada kurumun, sağlık sigortası olan
vatandaşlara yönelik yeni bir hizmet sunmaya başladığı bildirildi.
www.nhif.bg adresinde bulunan NZOK portalı
üzerindeki "Vatandaşlar İçin Hizmetler" menüsünden “NZOK’un sözleşmeli ortakları tarafından
bildirilen sağlık sigortalılarına yönelik faaliyetleri”ni
seçen her bir sağlık sigortalı, 5 yıl boyunca kullandığı sağlık hizmetleri hakkında verilen bilgileri
kontrol edebilir.
Görselleştirilmiş bilgiler faaliyetlere göre gruplandırılmıştır – hastane hizmetleri, ayakta tedavi,
laboratuvar testleri vs.

Sigortalının üç adı, Bulgaristan Kimlik Numarası
(EGN) ve spam kodu yazılarak kişisel sağlık verileri ve tıbbi veriler içermeksizin, kullandığı sağlık
hizmetleri hakkında verilen bilgileri kontrol edebilir.
Sigortalının arzu etmesi halinde sağlık dosyasıyla ilgili herhangi bir hareket kaydedildiğinde bildirdiği e-posta adresinden otomatik olarak haberdar edilmesi için abone olabilir. Sağlık dosyasında
yer alan tüm bilgilere erişim ve abone olunması,
NZOK portalı üzerindeki "Vatandaşlar İçin Hizmetler" menüsünden “Dosyanın sağlık sigortalıları tarafından incelenmesi”nin seçilmesi halinde
mümkündür. Kontrol, elektronik bir imza, benzersiz bir erişim kodu (UKD) veya Milli Gelirler Ajansı
(NAP) tarafından verilen kişisel kimlik kodu (PIC)
ile yapılır. UKD, NZOK’un bölge şubeleri (RZOK)
tarafından verilir.
NZOK’un internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler hakkında bilgi verecek bir mobil uygulama
da yapım aşamasındadır.
Yeni elektronik hizmetin sunulması, sağlık sigortası olan kişilerin kullandıkları sağlık hizmetleri hakkında bildirilen bilgileri tamamen kontrol
etmelerine imkan verir.
Tutarsızlık durumunda her bir sigortalı, RZOK’a
ihbarda bulunabilir.
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Cumhurbaşkanı Radev, Geşev’in Başsavcı
atanma kararnamesini imzaladı
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, basına
yaptığı açıklamada,
İvan Geşev’in Başsavcı atanmasına ilişkin
kararnameyi imzaladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı, şunları belirtti:
“Ayın başında Yüksek
Yargı Konseyi’nin Başsavcı seçme kararının
yeniden gözden geçirilmesi üzere konseye
geri gönderdim. O zaman bu seçime ilişkin
prosedürün toplumda
şüphe uyandırmayıp
güven yaratması gerektiğini vurguladım.
Yeniden oylama bu
şüpheleri dağıtmadı.
Ancak Anayasa'yı ihlal
etme çağrılarına kulak vermem mümkün
değil. Çünkü hukukun
üstünlüğü demokrasinin temelidir. Bulgaristan yasalara uymaya başladığımızda
gelişecek ve tam da
Cumhurbaşkanı'nın yasaları çiğnemesine izin
vermeyeceğim. Bu ne-

denle bugün Geşev’in
Başsavcı atanmasına
ilişkin kararnameyi imzaladım”.
Radev, kararnameyi imzalamadan önce
Geşev’i makamında
görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, ”Herkese eşit
davranan bağımsız ve
etkili bir savcılığa dayanan adalet beklenti-

lerimi açıkça belirttim.
Sosyal statüye, siyasi
parti mensubiyetine ve
iktidarda olup olmamasına bakılmaksızın herkese eşit davranılması
söz konusudur” dedi.
Radev, ” Vatandaşlar, üst düzey yetkililerin karıştığı yolsuzluk
olaylarının, siyasetçilerin gizli denizaşırı
hesapları olduğu iddi-

alarının, GERB partisi
mensuplarının piyasadaki fiyatlara göre ucuz
lüks daire aldıkları ortaya çıktığı olayların,
kamu ihalelerinde ihlal
yapıldığı iddialarının,
onarımların ve altyapı projelerinin kalitesiz
şekilde uygulandığı
olayların açıklığa kavuşturulmasını, Korporatif Ticaret Bankası'nın

Petkova, bu kredinin
tüm projenin başarılı bir
şekilde tamamlanmasında önemli bir unsur olduğunu açıkladı. Garanti
Sözleşmesinin onaylanması, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve kredinin
verilmesi için ön koşuldur. Bu tür onaylama Yunanistan Parlamentosu
tarafından da yapılacak.
Kredinin 109,9 milyon
Avro'ya kadar olduğunu
söyleyen Bakan, kredi
kullanma süresinin üç yıl
olduğunu ifade etti.
Ana para ile ilgili geri

ödemesiz süre
7 olup, ger i
ödeme süresi
25 yıldır. Faiz
oranı, kullanmadan önce
her dilim için
belirlenir - sırasıyla değişken
veya sabit.
Bakan, ”Elde
edilen bu parametrelerin, bu
projenin başarılı bir şekilde
uygulanmasını
maksimum ölçüde sağladığına inanıyoruz” diye konuştu.
Bakanlar Kurulu kararında projenin finanse
edilmesi ile bağlantılı
olarak kredi anlaşmaları
kapsamında 215 milyon
BGN tutarındaki döviz
cinsine eşdeğer devlet
garantisi sağlanmasının 2019 yılı Bulgaristan
Merkezi Yönetim Bütçesi
Kanunu’nun 70.maddesinin 2.fıkrasında öngörüldüğü belirtilir.
Kırcaali Haber

Bakan Petkova: Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz
boru hattı 2020 yılının sonuna kadar hazır olacak
Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Meclis Enerji
Komisyonu oturumunda,
“Yunanistan-Bulgaristan
doğal gaz ara bağlantı
hattı 2020 yılının sonuna
kadar hazır olacak” diye
kanaat getirdi.
Bakan, YunanistanBulgaristan doğal gaz
ara bağlantı hattı inşaatının Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın
(TAP) tamamlanmasına
paralel olarak sona ermesi gerektiğini söyledi.
Bu şekilde Bulgargaz ile
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR arasında Şah Deniz Faz-2
sahasından 1 milyar
metreküp gaz tedarik
anlaşması gerçekleştirilecek.
Petkova,” 2020 yılının
sonuna kadar projenin
uygulanabilmesi için Hazar bölgesinden gelecek
olan 1 milyar metreküp
gazı alabilmemiz için ara
bağlantı hattını tamamlamış olmalıyız” dedi.
Meclis Enerji Komisyonu Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz ara

bağlantı hattı projesinin
finanse edilmesi için 10
Ekim 2019’da EIB ve
Bulgar Enerji Holdingi arasında imzalanan
sözleşmeyle bağlantılı
olarak Bulgaristan ile
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) arasındaki
Garanti Sözleşmesinin
Onaylanmasına İlişkin
Karar Taslağı’nı onayladı. Bakanlar Kurulu, 21
Kasım’da gerçekleştirdiği
oturumda bu garanti anlaşmasının onaylanması
üzere Meclise sunma kararı aldı.

hortumlanmasıyla bağlantılı tüm suçluların
or taya çıkarılmasını
bekliyor. Bu olayların
açıklığa kavuşturulması
yeni Başsavcı için gerçek bir sınavdır. Seçilen
suçluların değil, tüm
suçluların ortaya çıkarılması, Başsavcı’nın
Bulgaristan vatandaşlarının hukuk ve adalet
beklentilerini karşılayıp
karşılamayacağı buna
bağlıdır” diye vurguladı.
Cumhurbaşkanı, ”Anayasal değişiklikler konusunda kamuoyunda
geniş çaplı bir tartışma
başlatıyorum. Bu tartışmaya partileri, akademik camiayı, kurumları,
meslek birliklerini ve si-

vil toplum kuruluşlarını
davet edeceğim. Adalet, yolsuzluğu ortadan
kaldırma, iyi yönetişim
ve başarılı bir ortam
elde edip etmeyeceğimiz yargı alanındaki
reformların etkinliğine
bağlıdır” dedi.
Radev,”Bir millet olarak geleceğimiz olgunluğumuza ve ortak
çabalarımıza bağlıdır.
Halk, gücünü ve sorumluluğunun farkında
olduğu ve sivil katılım
ve kurumlar üzerindeki
kontrolü arttırdığında
Bulgaristan normal bir
Avrupa ülkesi olacak”
diye ifade ederek konuşmasını bitirdi.
Kırcaali Haber

Öğretmen Mesut Ali,
uluslararası bilim konferansında rapor tanıttı

Ailesinin kökenleri Ardino (Eğridere) ilçesinin
Çubrika (Dallıca) köyüne dayanan Kırcaali Petko
R. Slaveykov Lisesi’nde coğrafya öğretmeni olan
Mesut Ali, Prof. Dr. Lüdmil Spasov’un doğumunun
70.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen uluslararası bilim konferansında “Miryokefalon Muha-

rebesi Hakkında Daha Fazla Bilgi” konulu rapor
tanıttı. Uluslararası bilim konferansı,”Balkanlar'da
İmparatorluklar ve İmparatorluk Mirası” başlığı altında gerçekleşti. Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası bilim
konferansına katılan Bulgaristan, Rusya, İtalya ve
Yunanistan’dan bilim dünyasının önde gelen isimleri raporlarını tanıttı.
Mesut Ali, ”Bilimsel forum prestijliydi. Raporumda Bizans İmparatorluğu tarihine yön veren
en önemli muharebelerden birini ele aldım, bu
muharebe Küçük Asya'yı geri alma fikrini sonlandırıyor ve 1204 felaketinin ve Konstantinopolis'in
düşüşünün önünü açıyor. Konferansta tanıtılan
raporların derlendiği kitapta bir bilimsel makale
ile yer alacağım. Veliko Tırnovo Sveti Sveti Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nde Prof. Dr. Plamen
Pavlov’un yönetiminde doktora yapmaktayım, birkaç bilimsel makalem yayınlandı ve konferanslara
katıldım” diye ifade etti.
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Başbakan Borisov, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Amerika Birleşik
Devletlerini (ABD) resmi
ziyarette bulundu. Askeri törenle karşılanan
Borisov, ardından Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile
görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan, ABD Başkanı
Donald Trump ile görüşmesinin başında şunları
söyledi: “Bulgaristan,
ABD ile stratejik ortaklığına değer veriyor ve
bugünkü görüşmemizin
bunun gelişimine büyük
fayda sağlayacağına inanıyorum. Görüşmemizi
özgürlük ve demokrasinin simgesi olan Beyaz
Saray’da yapmamız benim için büyük bir şeref
ve ayrıcalık”.
Borisov, iki ülke arasında her düzeyde kurulan
politik diyalogdan duyduğu memnuniyeti ve diyalogun aktifleştirilmesinin
her iki ülkeye de fayda
sağlayacağına dair güvenini dile getirdi.

ABD'li yatırımcıları ülkemize davet ederek
ülkemizin ileri teknoloji
endüstrilerini teşvik etme
arzusunu ifade etti. Borisov, Bulgaristan'ın bir yatırım hedefi olarak avantajlarına dikkat çekti.

Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan'ın ABD
ile işbirliğini eğitim, bilim, turizmi ve insanlar
arasındaki bağlantıları
teşvik etmek gibi diğer
birçok alanda derinleştirmek istediğini belirtti.

Bulgaristan-Yunanistan sınır bölgesinde KOBİ’lere
20 milyon avro destek

Başbakan, Bulgaristan
ve ABD arasında birçok
alanda mükemmel bir
ortaklık olduğunu ifade etti. Borisov, iki ülke
arasında F-16 Blok 70
tipi savaş uçağı alım
sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması konusunda yapıcı
etkileşime dikkat çekti.

Başbakan, özellikle Bulgar Silahlı Kuvvetleri’nin
modernizasyonu konusunda sanayi işbirliğini
vurguladı.
Borisov, ayrıca ulusal
güvenlik bağlamında
Bulgaristan ve ABD’nin
enerji alanında da işbirliği yürüttüğünü belirtti.
Ülkemizin üzerinde ça-

lıştığı, enerji kaynaklarının ve tedarik rotalarının çeşitlendirilmesine
katkı sağlayacak projelere vurgu yaptı.
Başbakan Borisov'un
vurguladığı bir diğer
konu ise Bulgaristan ile
ABD arasındaki ticaret
ve ekonomik ilişkilerin
önemi oldu. Başbakan,

2014-2020 Yunanistan-Bulgaristan İNTERREG V-A
Sınır Ötesi İşbirliği Programı İzleme Komitesinin altıncı oturumu gerçekleşti. Programın uygulanmasında
ve 2021-2027 dönemi programının hazırlanmasında
ilerleme kaydedildiğinin açıklandığı oturuma Bölgesel
Kalkınma ve İskan Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova
ve Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Devlet
Sekreteri Niki Dandolu başkanlık ettiler. 20 milyon leva
hibe desteğinin verileceği beşinci teklif verme çağrısı
kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan sınır bölgesinde faaliyet gösteren 110 küçük ve orta ölçekli işletme
(KOBİ) proje teklifi sundu. Tartışmalara Blagoevgrad
(Yukarı Cuma), Haskovo (Hasköy), Kırcaali Valileri,

Başbakan Borisov, Amerikan iş dünyasının temsilcilerine hitap etti
Başbakan Boyko Borisov, ABD Ticaret Odası
temsilcileriyle yaptığı görüşmede şunları belirtti: “ABD, Bulgaristan'ın
önemli bir stratejik ortağıdır ve biz, ikili ticaret
ve ekonomik ilişkilerin
gelişimine büyük önem
veriyoruz. Borisov,”Ticari
işbirliğimizi genişletmek
için mevcut potansiyeli
kullanmak amacıyla diyalog ve ekonomik alandaki
etkileşimi daha da yoğunlaştırmaya çalışıyoruz”
diye konuştu.
ABD Ticaret Odası (US
Chamber of Commerce),
ABD’de 300 000 büyük ve
orta ölçekli şirketin üyesi
olduğu 1912 yılında kurulan Amerikan iş dünyasını temsil eden en etkili
örgüttür.
Amerikan iş dünyası,
toplantıda AES (American Energy Systems),
Citi Bank, IBM, Google,
MetLife, General Electric, Motorola Solutions,
Raytheon, UPS ve başka
şirketler tarafından temsil
edildi.
Son zamanlarda yapılan
sıralamalarda ABD düzenli olarak Bulgaristan'ın
ilk 20 dış ticaret ortağı
arasında yer aldı. 2018 yılı
verilerine göre ülke, Bulgar mallarının yurtdışına
satıldığı önemli pazarlar
arasında 15. sırada bulunuyor. ABD pazarı, yüksek teknoloji sektöründe
üretilen Bulgar ürünlerinin
satışında başlıca uzman
hedeflerinden biri.

Borisov,”Bugünkü toplantının da doğruladığı
Amerikan iş dünyasıyla
yapılan iyi işbirliği, Bulgaristan hükümetinin iş geliştirme için cazip koşullar
yaratılması, üretimin başarılı bir şekilde artması
ve yatırımların artması
için gösterdiği çabaların
takdiridir” diye vurguladı.
Başbakan, ülkemizde yeni
istihdamın yaratılmasına,
ekonomimizin büyümesine ve ülkedeki yaşam
standardının yükseltilmesine neden olan yeni
doğrudan Amerikan yatırımlarının rolüne ve cezbedilmesine odaklandı.
Borisov,”Bilgi ve iletişim
teknolojileri, iş süreçleri
için dış kaynak kullanımı, makine mühendisliği,
elektrik elektronik mühendisliği gibi ileri teknoloji sektörlerinde ABD

yatırımları için önemli bir
potansiyel var” dedi.
Ayrıca Bulgaristan-ABD
ticaret ve ekonomik ilişkilerinin derinleştiğini vurgulayan Başbakan'ın ABD
Ticaret Odası üyesi olan
Bulgaristan’daki Amerikan
Ticaret Odası (AmCham)
ile yaptığı yıllık toplantılarda açıklanan verilerin
de bunu gösterdiğini belirtti. Bu tür son toplantıda
AmCham temsilcileri Başbakan Borisov'u hükümetin yarattığı iyi iş ortamı
ve onunla mükemmel
diyalogdan dolayı tebrik
ettiler.
Ekonomi Bakanlığı’nın
2018 yılı verilerine göre,
ABD ile mal ticareti 975
milyon doların üzerinde
bir değere ulaşıyor, ihracatımız ise 633 milyon
dolar değerindedir (hizmetler hariç). Bulgaris-

tan Yatırımlar Ajansı'nın
değerlendirmesine göre,
1996-2016 dönemi için
ABD’nin Bulgaristan’a
yaptığı doğrudan yatırımların toplam hacmi 1.69
milyar Avro olup böylece
ülke Bulgaristan’a doğrudan yabancı yatırım miktarı bakımından 9. sıraya
yerleşiyor.
ABD Ticaret Odası’nın
ana işlevi, araştırma yapmak ve üyelerin çıkarları
doğrultusunda iş ortamını geliştirmektir. Öncelikleri, hukukun üstünlüğü
dahilinde iş dünyası için
maksimum özgürlüğü
sağlamak, düzenlemeleri
azaltmak, kabul edilebilir
vergilendirme, serbest
ticaret, altyapıyı iyileştirmek ve uluslararasılaştırmaktır.
Kırcaali Haber

yerel makamların ve sivil toplumun temsilcileri dahil
olmak üzere sınır ötesi bölgenin önde gelen paydaşlar
katıldı.
Bakan Yardımcısı Nikolova,” İlk defa sınırın iki tarafındaki küçük ve orta ölçekli şirketler, rekabetçiliği
artırma, üretimi artırma ve yeni pazarlara ulaşma
amaçlı faaliyetler için doğrudan Avrupa Birliği’nden
hibe desteği alma fırsatına sahiptirler. Küçük ve orta
ölçekli işletmeler bölgelerde katma değeri en yüksek
ürünleri üretmektedir” diye kaydetti. Beşinci teklif verme çağrısının başvuru süresi doluncaya kadar 55 proje
teklifi sunuldu. Onların 30’unun proje ana ortağı Yunan
kuruluşu, 25’i ise Bulgar kuruluşudur. Proje teklifleri
değerlendirme aşamasındadır. Şirketler projeleri için
toplam maliyetinin % 65’i miktarında hibe alacak, geri
kalan % 35’i ise öz kaynak olacak. Böylece 15,5 milyon
avro civarında hibe sağlanacağı kaydedildi. Sunulan
projelerin çoğu turizm, yenilenebilir enerji kaynakları,
yeni teknolojilerin geliştirilmesi, tekstil endüstrisi alanındadır.
Oturumda program kapsamında sınır ötesi bölgede
yeni faaliyete başlayan KOBİ'lere dolaylı destek için
daha 7 milyon avro ayrılacağı açıklandı. Kaynaklar,
girişimciliği ve yeni girişimleri teşvik eden projeler, iş
inkübatörleri de dahil olmak üzere yeni işletmelerin
kurulması için öngörülmektedir. Şimdiye kadar 48 ilgi
beyanı sunuldu ve onların değerlendirilmesinden sonra proje teklifleri sunulacak.
Bakan Yardımcısı Nikolova, şu anda program kapsamında yaklaşık 110 milyon avro değerinde projelerin
yürütüldüğünü kaydetti. Bunların en büyüğü, programlama döneminin sonuna kadar devreye girmesi beklenen 38 milyon avro değerinde yeni Rudozem - İskeçe
(Xanthi) Sınır Kapısı’nın açılmasına yönelik Proje kapsamında ulusal karayolu şebekesinin bir parçası olan
II-59 - Momçilgrad (Mestanlı)- İvaylovgrad (Ortaköy)
yolu, II-86 Srednogortsi – Rudozem yolu yeniden inşa
edilmekte ve Rudozem'in çevre yolu inşa edilmektedir.
Şu ana kadar proje faaliyetlerinin yüzde 40’ı gerçekleştirildi. Yunanistan’ın devlet bütçesinden katkı sağlanan
kaynaklarla Yunanistan’ın Dimario köyünden Rudozem
(Palas) kasabası yakınındaki Bulgaristan-Yunanistan
sınırına giden 8 km’lik yolun yapımı sürmektedir.
Uygulama aşamasında olan diğer büyük projelerin
her iki ülkede de bulunan büyük nehir havzalarında
taşkından korunma önlemlerini finanse eden iki stratejik proje olduğu kaydedildi.
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'Tanıkların Dilinden Bulgaristan Türklerinin
1989 Zorunlu Göçü' paneli gerçekleşti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Balkan ve
Ege Uygulama ve Araştırma

ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr.
Sedat Murat söz aldı. 30 yıl

Merkezi tarafından Bulgaristan
Türklerinin zorunlu göçünün 30.
yılı anısına panel düzenlendi.
Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Tanıkların Dilinden Bulgaristan Türklerinin
1989 Zorunlu Göçü' adlı panele ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Süha Özden ve Prof.
Dr. Bünyamin Bacak, İl Milli
Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması

önce gerçekleşen hazin göç
hikayesini, bu acıları bizzat yaşayan akademisyenlerce aktarılacak olmasının önemine değinen Rektör Murat, 'Türk Milleti
olarak çok önemli göç hareketlerine şahit olduk. Biz de millet
olarak çok ızdıraplı yollardan
geçtik. Özellikle Balkanlar çok
hazinli göç hikayelerinin yaşandığı yerlerin başında geliyor. Tarihimizi çok bilecek, çok iyi öğreneceğiz. Geçmişte yaptığımız
hataları bir daha yapmayacağız.
Güçlü olmak için, milli birlik ve

bütünlüğü mutlaka esaslı şekilde muhafaza edeceğiz' dedi.
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın
konuşmasının
ardından ko nuklara hediye
takdimi gerçekleştirildi. Panelin moderatörü
Balkan ve Ege
Uygulama ve
Araştırma Merkezi M üdür ü
Doç. Dr. Aşkın
Koyuncu Bulgaristan Türkleri denince
akla gelen ilk
iki şeyin göç
ve asimilasyon
olduğunu belirterek, '1877 ve
so nr asındak i
göç hareketleri ile toplamda
Bulgaristan coğrafyasından ülkemize 2 milyon civarında göçmen akışı olduğunu biliyoruz.
Son göç dalgası olan 1989'da,
süreci bizzat yaşayan kıymetli
hocalarımız aramızda' ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmalar sonrası,
Milli Savunma Üniversitesi Kara
Harp Okulu Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karapınar, Ankara Üniversitesi Dil
Tarih Coğrafya Fakültesi Bulgar
Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Sofya’da düzenlenen uluslararası hayır kermesinde
Azerbaycan mutfağı ve ürünleri de temsil edildi
Sofya’daki Uluslararası Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen hayır kermesinde Bulgaristan’daki Azerbaycan Büyükelçiliği da temsil edildi.
Etkinlikte ziyaretçilere sunulan
pilav, UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras Temsilcisi Listesinde bulunan dolma, kükü, tatlılarından şekerbura, baklava,
şeki helvası büyük ilgi gördü.
Azerbaycan tarafından üretilen
farklı meyve suları ve kompostolar, narşarap, reçeller ve çeşitli konserve ürünleri büyük ilgi
gördü.
Azerbaycan standında geleneksel bir çay seti de vardı.
Katılımcılar, Azerbaycan’da çay
yapımının önemli unsurları hakkında bilgilendirildi. Konuklar
Azerbaycan’ın çay seti ile birlikte resim çektirmek fırsatında da
buldular.

Prof. Dr. Zeynep Zafer ve Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem sunumlarını gerçekleştirdiler.
Panel, soru cevap bölümüyle
sona erdi.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

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

Bu yıl, Büyükelçilik hayır kermesine iki stendla katıldı. Geleneksel standın yanı sıra, Büyükelçilik, ikinci standda tarih
ve kültür açısından zengin olan
Azerbaycan’ın başkentinin gü-

zelliğini yansıtan ve Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti’nin 95. Yıldönümüne hitaben Özerk Cumhuriyetinin güzel manzaralarını
vurgulayan bir fotoğraf sergisi
de düzenledi. KH
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