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Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü 
Vesilesiyle Bulgaristan'daki Vatandaşlara Ve Soydaşlara Yönelik Mesajı

“Çok Değerli Vatandaşlarım, 
Soydaşlarım,
15 Temmuz hain darbe girişi-

minin dördüncü yıldönümünü 
Sofya’da sizlerle birlikte idrak 
ediyoruz bu yıl.
Dört yıl önce bugün Türkiye’de 

ve belki dünyada hiç yaşanma-
mış çok olağanüstü bir şey ya-
şandı. Normal sıradan bir darbe 
girişimi değil, bir askeri darbe 
girişimi değil, ordu içine sızmış 
gizli bir teşkilatın dışarıdaki 
uzantıları vasıtasıyla, Fethul-
lah Gülen’den aldıkları emirler 
doğrultusunda Hükümet’i ele 
geçirme ve devleti ele geçirme 
teşebbüsünü biz, millet devlet 
el ele akim kıldık. Çok büyük bir 
kahramanlık mücadelesi yaptı 
Türk Milleti 15 Temmuz gece-
si ve akşamına giden süreçte. 
Tankların karşısına, bizlere 
ateş açan helikopterlerin karşı-
sına sivil ve silahsız olarak hep 
beraber el ele kadın çocuk yaş-
lı genç demeden birlikte çıktık 
ve ilk defa dünya tarihinde bir 
askeri darbe teşebbüsünü hem 
de çok vahşetle dolu bir aske-
ri darbe teşebbüsünü birlikte 
sadece çıplak ellerimizle akim 
kıldık. Dolayısıyla aslında bu bir 
zaferdir; demokrasinin zaferidir. 
Milli birliğimizin zaferidir. İşte 

bu zaferi biz birlikte kutluyoruz.
Bu vesileyle, Bulgaristan’da 

yaşayan vatandaşlarıma ve 
yurttaşlarıma ayrıca seslenmek 
istiyorum.
Dört yıl içerisinde Türkiye’de 

bu örgütün FETÖ’nün yapılan-
masının belini büyük ölçüde 
kırdık. Artık tekrar ayağa kal-
kamayacak şekilde yıkılmış 

vaziyetteler Türkiye’de. Fakat 
yurtdışında hala faaliyetteler. 
Küresel suç endüstrisi diye ta-
nımladığımız yapıları yurtdışın-
da devam ediyor.
Bulgaristan makamlarıyla çok 

yakın ilişkilerimiz sayesinde, 
Bulgaristan’da bulunan örgüt 
elebaşlarının birçoğu zaten ar-
tık ülkeden ayrıldılar; ayrılmak 

durumunda kaldılar. Bir kısmı 
Türkiye’ye sınırdışı edildi ve 

yargılanıyorlar. Fakat dikkatinizi 
çekmek istediğim bir husus var; 
Bulgaristan’da okul ve medya 
yapılanmaları devam ediyor. 
Sofya’da ve Filibe’de birer 
okulları var; ayrıca, isim değiş-
tirmek ve kendilerini gizlemek 
suretiyle internet üzerinden 
yayın yapan bir yayın organla-
rı var. Bazı vatandaşlarımızın 
ve soydaşlarımızın, bilmeden, 
farkına varmadan bu yayın or-
ganını takip ediyor olabileceğini 
düşünüyorum. O yüzden size 
uyarıda bulunmak istiyorum. 
Keza bu okulların niteliği konu-
sunda da çok dikkatli olmanızı, 
veli olarak, bir anne olarak, iki 
çocuk annesi olarak, sizden 
özellikle istirham ediyorum.
Bu vesileyle Şehitlerimizi bir 

kez daha rahmetle anıyor; Ga-
zilerimizi anıyor ve sizleri sev-
giyle kucaklıyorum.”
Aylin Sekizkök
T.C. Sofya Büyükelçisi

Uluslararası Türk Kültür 
Ve Miras Vakfı Açıklaması

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Azerbaycan-Ermenistan 
sınırında ermeni tarafının ateşkesin yeniden ihlal etmesiyle gergin-

liğin artması, 
hem Azerbay-
can askerleri, 
hem sivil in-
sanlar arasın-
da ölüm ve 
yaralanmalar-
la sonuçlanan 
çatışmaların 
baş lamasın -
dan dolayı cid-
di endişelerini 
dile getiriyor.

Uluslararası 
Türk Kültür ve Miras Vakfı şehitlere Allahtan rahmet diliyor, onların 
ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına en derin taziyelerini sunuyor, 
yaralılara şifa dileklerini iletiyor.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Ermenistan'ın 
Azerbaycan'ın tarihi, kültürel ve dini anıtlarını yok etmeyi ve Azer-
baycan halkının etnik temizliğini amaçlayan işgal politikasını şid-
detle kınıyor ve uzun süre devam eden Ermeni-Azerbaycan çatış-
masının BM Güvenlik Konseyinin muvafık kararlarına uygun olarak, 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil 
bir çözümle sonlanacağına inanıyor.

Günay Efendiyeva
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı

15 Temmuz Şehitleri, Sofya’daki Banyabaşı Camiinde Anıldı
Türkiye'de binlerce kişinin ya-

ralanması ve yüzlerce kişinin 
ölümüyle sonuçlanan kanlı dar-
be girişiminin dördüncü yılı mü-
nasebetiyle şehitlerin anısına 
Sofya’da program düzenlendi.

Trajik olayların yıldönümü mü-
nasebetiyle düzenlenen anma 
programı, 9 Temmuz 2020 Per-
şembe günü başkentte bulunan 
Banyabaşı Camii'nde yapıldı.

Programa katılan resmi konuk-
lar arasında Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 
Bulgaristan Müslümanları Baş-
müftüsü Dr. Mustafa Hacı, Yük-
sek İslam Şura Başkanı Vedat 
Ahmet, Başmüftü Yardımcıları 
Ahmet Hasanov, Birali Birali ve 
Murat Pingov yer aldı.

Programda Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ve Mevlid-i Şerif okundu. 

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ta-
rafından dua yapıldı.

Hatırlanacağı üzere Türkiye'de 
15-16 Temmuz 2016 gecesi 
kanlı, ancak başarısız darbe 
girişimi gerçekleşti. Yaşanan 
trajik olaylarda yaklaşık 250 si-
vil ve polis memuru öldürüldü ve 
1 500'den fazla kişi yaralandı. 

Dört yıl önce 
gerçekleşti-
r i len başa-
rısız darbe 
girişiminden 
hemen sonra 
Bulgar istan 
Başmüftülü-
ğü, yaşanan 
anti-demok-
rat ik darbe 
g i r i ş i m i n i 
sert bir şe-
kilde kınayan 

resmi bir bildiri yayınladı. O 
zamandan beri her yıl sadece 
başkentte değil, aynı zamanda 
Bulgaristan'ın başka şehirlerin-
de de kurbanların anısına dü-
zenlenen dini programlarla acı-
masız olaylar yıldönümlerinde 
anılıyor. Kırcaali Haber
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Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi: 
Bu sınavı da birlikte geçeceğiz
Koronavirüs durumunu 

yavaş da olsa atlatıyoruz. 
Ülkemizde ve belediye-
lerdeki yaşam giderek 
normal raylarına oturu-
yor. Günlük yaşam geri 
dönüyor. Kubrat Beledi-
ye Başkanı Alkin Nebi ile 
bu "meydan okuma" nın 
Kubrat belediyesindeki 
yaşamı nasıl etkilediğini 
konuştuk.

Alkin Nebi, "Covid-19 
virüsü Kubrat belediyesi 
sakinleri için olağanüstü 
bir test oldu. Ancak be-
lediye kurumları ve bele-
diye sakinleri arasındaki 
ortak çabalar sayesinde 
kriz durumunun başarı-
lı bir şekilde üstesinden 
geliyoruz ”dedi. Belediye 
Başkanı herkesin öz di-
siplini ve kurallara toplu 
olarak uyulması nedeniy-
le Kubrat'ın ülkedeki bu 
pandemiden neredeyse 
hiç hasarsız çıkan az sa-
yıdaki belediyeden biri ol-
duğuna dikkat çekti.

“Sorun bitmedi, mücade-
le devam ediyor ve enfek-
siyonun yayılmasını önle-
mek için uzun süre belirli 
önlemler alınması gereke-
cek. Ancak eminim inanç 
ve iyimserlik bizi terk et-

meyecek, kötü günler ge-
çecek ve eskisinden daha 
da iyi yaşamaya devam 
edeceğiz ”dedi Alkin Nebi.

Koronavirüs krizi insan-
ların cömertliğini ön plana 
çıkardı. Dayanışma duy-

gusu güçlendi.Özellikle 
de yaşlıları ve yalnızları 
daha fazla düşünmeye 
başladık. Böyle zor za-
manlarda, herhangi bir 
yardım paha biçilmezdir.

Sınırlı fırsatlara rağmen 

Kubrat Belediyesi 'nin 
sosyal açıdan ihtiyaçları 
olan, zor durumda olan-
lara bakım sağlandığını 
ve bunun sürdüğünü de 
öğrendik. Yaşlıların, has-
taların özel ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak 
belediye birçok faaliyet 
yürüttü. Bu bağlamda, 
320 kişi ücretsiz yiyecek 
aldı ve bir sıra hizmetler 
sunuldu ve sunulmaktadır. 
Nisan ayının başından bu 
yana, sosyal programlar 
kapsamında belediyeden 
33 kullanıcıya ev ortamın-
da sosyal hizmetler sağ-
layan 18 yeni yardımcı 
atandı. Belediyeye atanan 
kişisel asistan sayısı 112 
dir. Sosyal izolasyon dö-
neminde alınan tedbirler-
le bağlantılı olarak, birçok 
insanın temel ihtiyaçlarını, 
ilaçlarını , başka ürünleri 
alıp evlerine götüren, fa-
turalarını ödeyen, acil du-

rumlarda yardım eli uza-
tan daha 36 kişi de katıldı. 
Bunlar acil idari hizmetleri 
de karşıladı.

Yerel işlerle ilgili olarak, 
Kubrat belediye başkanı, 
Belediye Meclisinin bir 
kararıyla, tüccarlara ve 
ve sergi kiracılarına da 
bir yardımda bulunma-
ya çalıştığını da ekledi. 
Koronavirüs zamanında 
hangi bir faaliyette bulun-
mayan belediye alanlarını 
kiralayanlar ücretten muaf 
tutuldu.

Kubrat belediyesinde ya-
şam durmadı ve şehirde 
ve etraf köylerde onarım 
çalışmaları da devam 
ediyor. Yaşanan zorlukla-
ra rağmen Kubratlılar şe-
hirlerini, sokaklarını, oto-
parkları, oyun alanlarının 
yenilenmesi ve yeniden 
inşası için bir dizi proje 
üzerinde çalışıyor.

Başkonsolos Hüseyin Ergani 15 Temmuz darbe girişiminin 4. 
yıldönümünde, FETÖ ile mücadeledeki gelişmeleri değerlendirdi

Türkiye'nin Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Er-
gani, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 15 
Temmuz 2016 yılındaki 
hain darbe girişimine iliş-
kin Bulgaristan basınına 
yönelik bilgilendirme top-
lantısı düzenledi.
Başkonsolos Ergani 

basın mensuplarına 4 
yıl önce meydana gelen 
hain ve kanlı darbe girişi-
mi hakkında bazı bilgiler 
verdi. Darbe girişiminin 
Türkiye tarihinde gerçek-
leşen en kanlı terör sal-
dırısı niteliğinde olan bir 
eylem olduğunun altını 
çizdi.
Ergani yaptığı açıklama-

sında, “Geçtiğimiz dört yıl 
içerisinde devletimizin te-
mel önceliklerinden birini 
yurt içinde ve yurt dışında 
FETÖ’yle mücadele oluş-
turmuştur. Yurt içinde, 
öncelikle 15 Temmuz so-
rumlularının hukukun üs-
tünlüğü ilkesi temelinde 
adalet önünde hesap ver-
meleri sağlanmış, ayrıca, 
FETÖ’nün devlet kurum-
ları içerisindeki örgütsel 
yapılanması deşifre edil-
miş, mensupları hakkın-
da idari ve adli süreçler 
başlatılmış, nihai tahlilde 
örgütün “paralel devlet 
yapılanması” çökertil-
miştir. Ayrıca, FETÖ’nün 
devlet kurumları dışında 

kalıp eğitimden medyaya 
ve bankacılık sektörüne 
uzanan ve ekonominin 
tüm alanlarına yayılan 
paravan oluşumları da or-
tadan kaldırılmıştır.” dedi.

Ergani yur tdışındaki 
FETÖ iltisaklı eğitim ku-
rumlarının kapatılması, 
FETÖ unsurlarından arın-
dırılması ve Türkiye Maa-
rif Vakfı’na devredilmesi-
ne yönelik girişimlerin de 
devam ettiğini belirtti.

FETÖ’nün yurtdışında-
ki yapılanması ile ilgili 
Ergani, “Bugüne kadar 
38 ülkede FETÖ iltisak-
lı okul ve dil kurslarının 
faaliyetleri kısmen ya da 
tamamen sonlandırılmış, 
bunların 20’sinde okullar 
Türkiye Maarif Vakfına 
devredilmiştir. Bunun yanı 
sıra, Türkiye Maarif Vakfı 
22 ülkede yeni okullar aç-
mıştır.” diye ifade etti.

Çeşitli ülkeler ve ulusla-
rarası örgütlerin, FETÖ’yü 

terör örgütü olarak ilan 
ettiğini belirten Başkon-
solos Ergani. “Bu çer-
çevede; 19 Ekim 2016 
tarihinde düzenlenen İİT 
Dışişleri Bakanları 43. 

Toplantısında FETÖ terör 
örgütü olarak ilan edilmiş; 
benzer bir karar 1 Aralık 
2016 tarihinde Asya Par-
lamenterler Asamblesi ta-
rafından alınmış; 27 Ocak 
2017 tarihinde ise İİT Par-
lamenterler Birliği’nin 12. 
Konferansında teyit edil-
miştir. Ayrıca KKTC’ye 
ilaveten, Pakistan Yük-
sek Mahkemesi, 28 Ara-
lık 2018 tarihinde aldığı 
kararla, FETÖ’yü terör ör-
gütü olarak tanımlamıştır.” 
dedi.

Hüseyin Ergani deva-
mında, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ndeki dört 
siyasi Parti Grubu tara-
fından, FETÖ’ye ilişkin 
mücadele kapsamında 9 
Ağustos 2019 tarihinde 

FETÖ konulu ortak bir 
açıklama yayımlanmış-
tır. Başta Fethullah Gü-
len olmak üzere FETÖ 
mensuplarının en yakın 
zamanda ülkemize iade 
edilmelerinin beklendiği 
ifade edilen açıklama, 
FETÖ ile mücadele ala-
nındaki çalışmalarımıza 
güç kazandırmıştır.

Ü ç ü n c ü  ü l ke l e r d e 
FETÖ’ye karşı oluşan 
farkındalık, söz konu-
su ülkeler tarafından bu 
unsurların faaliyetlerinin 
yakından izlenmesi ve 
soruşturulması sonucu-
nu doğurmuştur. Çeşitli 
ülkelerde FETÖ iltisaklı 
oluşumların giriştikleri 
gayri kanuni işlemler or-
taya çıkartılmıştır. Üçün-
cü ülkelere sınır dışı edi-
lenlerin yanı sıra 20’den 
fazla ülkeden 120’den 
fazla FETÖ mensubunun 
Türkiye’ye sınır dışı edil-
mesi sağlanmıştır.” Dedi

Bulgaristan’daki FETÖ 
yapılanmasıyla ilgili Er-
gani örgüte ait 1 internet 
haber sitesinin olduğu-
nu, Filibe ve Sofya’da da 
okullarının olduğunu be-
lirtti. Ailelerin bu okullara 
çocuklarını göndermeme-
lerini tavsiye etti. Bu örgü-
tün Türkiye’de yaptığını 
burada da yapabileceğini 
bilmeleri gerektiğinin altı-
nı çizdi.

             Kırcaali Haber

Cumhurbaşkan ı 
Radev hükümetin 

istifasını istiyor
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir haftadır devam 

eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, hükümetin istifa etmesi ve erken genel 
seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bulgaristan halkının seferber olmasının, ülkedeki 
demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü yıkan-

lara karşı ulusal 
mutabakatın bir 
yansıması oldu-
ğunu ifade eden 
Radev, mevcut 
oligarşik yönetim 
modelinin halk ta-
rafından istenme-
diğini savundu.

Radev, ülkedeki siyasi sürecin yeniden başlatılması 
ve ülkenin modernizasyonu için mevcut hükümetin ve 
başsavcının istifa etmesi ve seçime gidilmesi gerek-
tiğini belirtti.

Ülke geneline yayılan protestolarda her yaştan ve 
toplumun her kesiminden insanın buluştuğunu kayde-
den Radev, göstericilere provokasyonlardan ve şiddet-
ten uzak durmaları çağrısında bulundu.

- "Sizi duyuyoruz"
Başbakan Boyko Borisov da bir hafta önce başkent 

Sofya'da başlayan ve kısa sürede ülke geneline ya-
yılan hükümet karşıtı protestolara ilişkin açıklamada 
bulundu.

Göstericilere "Sizi duyuyoruz" diye seslenen Bori-
sov, hükümetin istifasıyla hiçbir şeyin düzelmeyeceğini 
savundu.

Kasım, aralık ve ocak aylarında Bulgaristan'ı zor bir 
dönemin beklediğini kaydeden Borisvov, "Ekonomik 
kriz denilen iğne deliğinden Bulgaristan'ı geçiremeye-
biliriz." ifadelerini kullandı.

- Gösteriler bir haftadır sürüyor
Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının 

tutuklanması üzerine Sofya'da başlayan protestolar, 
ülke genelindeki büyük şehirlere de yayıldı.

İki haftadır süren hükümet karşıtı gösteriler genel 
anlamda olaysız geçerken, gösterilerin ilk iki günün-
de eylemcilerle polis arasında yaşanan arbedelerde 2 
polis yaralanmıştı. AA
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Vatan
Olsam dahi dev ağaç billur sular içinde 
Susuzluktan gönlümün yaprakları solacak,
Hikmetimle görünsem Allah’ımın gücünde 
Sensiz yaşla gözlerim yine derya olacak.

Tek başıma olsam hatta bu dünyanın sahibi 
Değişemem onunla yurdum denen rakibi,
Çullansa da üstüme akıllısı, safdili,
Amacımdır her hususta kucaklamak adili.

Bu nedenle her hangisi ilenirse nefsime,
Bulgaristan, yurdum diye işitecek sesimi, 
Bu nefes ki, ecdadımdan ulaşan bir nesimdir, 
Kulağımda çınlayan özgür denen ismimdir.

Yaşıyorum nabzıyla cetlerimin bu yerde,
Bu sebeple direndim her ithama, her derde.
Bırakamam mirasını ecdadımın hiç bir an,
Burasından yerler hariç olsa dahi Gülcihan!

Destanıdır sonsuzluğun her atamın toprağı,
Nefsimdedir sönmeyen her bitkinin yaprağı.
Deliorman ferahlığı bir harika durağı,
Has olandır gönlüme burasının bucağı.

Gururluyum Türklüğümle zeminimde yücelen,
Verilmiştir bana da bu kudret ki, önceden.
Vatan aşkı bir duygudur, muhayyelle ölçülen,
Özdeğinde mevhumun mutlulukla biçilen.

Vatanıdır ecdadımın yaşadığı bucağı,
Alın teri yoluyla yarattığı ocağı.
Yıldırtmadı birisini zorlukların eseri,
Asırlarca yeryüzünde sürdürdüğü seferi.

Vatan için hiç yılmadan savaşlara katıldı,
Ateş kesen toprağının alevine atıldı,
Acısından savaşların daim ilham alandı,
Ulu dava aşkına kör, kötürüm kalandı.

Buna rağmen icabında avucunu açmadı,
Belirlenen zorluklardan bir an olsun kaçmadı.
Gizlediği sırrına daim sadık kalandı,
Sarsılmayan görüşünün mucizesi olandı.  

Sözleriyle ateşimsi celp ederdi herkesi,
Yaratmazdı tereddüt mevhumları felsefi.
Saygı ile uğurladı hem küçüğü, büyüğü,
Usulüyle her vakit layık olan övgüyü.

Yok eylerdi canını ulu dava aşkına,
Çevirirdi çoğu kez düşmanını şaşkına.
Sürdürendi yılmadan davasını her vakit,
Olmuş onun özel ismi genellikle Mücahit…

“Bu özellik bende de yaratmıştır tek saadet”,
Diyordu babam da icabında bir müddet…
Meşalemiz her vakit olsun bizde adalet,
Bundan yüce bu evrende yoktur başka ibadet…

Vatan denen toprağın hasretine yanan var,
Böylesinin ömrünce her yerini kan bağlar.
O, öyle bir bucak ki, eşsiz olan bir diyar,
Özlemine kurban olan, ömür boyu hep ağlar!

                                          Hüseyin Manav
                                          Mıdrevo – Razgrat   

TÜRKSOY Genel Sek-
reterliği tarafından düzen-
lenen ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Doç. Dr. Bilal 
Çakıcı’nın moderatörlü-
ğündeki toplantıya, T.C. 
Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Yalçın Topçu, 
Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Dr. Serdar 
Çam, Dışişleri Bakanlığı 
Yurtdışı Tanıtım ve Kültür 
İşleri Genel Müdürü Büyü-
kelçi Deniz Çakar, Kosova 
Cumhuriyeti Meclis Baş-
kan Vekili Fikrim Damka, 
Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti Dış Yatırımlardan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Elvin Hasan, Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Şeref Ateş, Arnavut-
luk Cumhuriyeti’nin An-
kara Büyükelçisi Kastriot 
Robo, Karadağ’ın Ankara 
Büyükelçisi Perisa Kast-
ratovic, Macaristan’ın An-
kara Büyükelçisi Viktor 
Matis, Romanya’nın An-
kara Büyükelçiliği Misyon 
Şefi Yardımcısı Marian 
Postelnicu katıldı.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov; TÜRKSOY’un 
üye ülkeler in in yanı 
sıra tüm dünyada ve 
Avrupa’da çalışmalarına 
büyük bir hızla devam 
ettiğini vurguladı. Her yıl 
Balkanlar'dan Anadolu'ya, 
Anadolu'dan Orta Asya'ya 
uzanan coğrafyadaki kar-
deş halkların gönül telle-
rini titrettiklerini, düzenle-
dikleri etkinlikler ile Türk 
halklarının kültür ve sa-
natını geniş kitlelerle bu-
luşturduklarını dile getiren 
Kaseinov, bu çerçevede 
Balkan ülkelerine düzen-
ledikleri turne, festival, 
sergi, konser, konferans 
ve diğer etkinlikleri örnek 
gösterdi.

Bölgenin çeşitli üniver-
siteleri ile "Kültürel Etkile-
şim, Bilimsel Araştırma-
lar ve Eğitim–Öğretim” 
alanlarında da iş birliği 
protokolleri imzaladıkla-
rını ve bu sayede ortak 
değerlerlerimiz olan öncü 
şahsiyetleri bilimin ışı-
ğında çeşitli konferans, 
sempozyum ve paneller-
le andıklarını dile getiren 
Kaseinov, “Biz, tüm bu 
faaliyetleri Balkan coğ-
rafyasında gerçekleş-
tirirken, doğal olarak o 
bölgede yaşayan halkla-
rın da Türk Dünyası’nda 
tanıtılmasına özel önem 
veriyoruz. Bu kapsamda 
geleneksel faaliyetlerimiz 
olan fotoğrafçılar, ressam-
lar ve şairler buluşmala-
rında Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Ko-
sova, Karadağ, Kuzey 
Makedonya, Macaristan, 
Romanya ve Sırbistanlı 
sanatçılar ülkelerini temsil 

etme fırsatı buldular. Teş-
kilatımız, tüm Avrupa’nın 
ve Balkan coğrafyasının 
sahip olduğu kültür zen-
ginliğinin, insan yaşamı-
nın en önemli unsurlarını 

teşkil eden bu somut ve 
somut olmayan kültürel 
mirasın TÜRKSOY’a üye 
ülkelerde tanıtımına bü-
yük önem vermektedir.” 
diye konuştu.

K o n u ş m a s ı n d a 
TÜRKSOY’un çalışmala-
rının Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yakından takip 
edildiğini ve Bakanlığın 
yurt dışı temsilcilikleriy-
le bu çalışmalara katkı 
sağladığını dile getiren 
Büyükelçi Deniz Çakar 
da Bakanlıkları tarafın-
dan yurt dışında gerçek-
leştirdikleri faaliyetlerinin 
TÜRKSOY’un katılımıyla 
daha da zenginleştiğini 
vurguladı.

“TÜRKSOY’un ter t ip 
ettiği etkinliklerle halk-
larımızın kadim mirasını 
hem dünyaya tanıttığını, 
hem de medeniyetimizin 
gelişmesini sağladığını” 
kaydeden Çakar, “Mem-
nuniyetle görüyoruz ki 
TÜRKSOY’un çalışma-
larıyla Türk Dünyası’nın 
renkleri Balkanların renk-
leriyle karışıyor. Bugün 
tanıtımına katıldığımız 
TÜRKSOY-Balkanlar ki-
tabı bu anlamlı gayretin 
ürünüdür. “ ifadelerini kul-
landı.

Türk halklarının ortak 
tarihinin her daim Türk 
Dünyası’nın övünç kayna-
ğı olduğunu ve dünyanın 
dört bir yanındaki soydaş-
larımızı birbirine yaklaştı-
ran en güçlü bağlardan 
biri olduğunu kaydeden 
Kosova Cumhuriyeti Mec-
lis Başkan Vekili Fikrim 
Damka ise TÜRKSOY’un 
faaliyetleriyle bu bağların 
daha da güçlendiğini vur-
guladı. Damka, kuruldu-
ğu 1993 yılından bu yana 
Altaylar’dan Balkanlar’a 
soydaş ve kardeş halkları 
bir çatının altında, kültü-
rün kardeşlik ruhuyla bir 
araya getirmesi ve bu ça-

tının altında Balkan Türk-
lerine de yer vermiş olma-
sı vesilesiyle TÜRKSOY’a 
teşekkürlerini iletti.

Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti Dış Yatırımlardan 

Sorumlu Devlet Bakanı El-
vin Hasan, TÜRKSOY’un 
binlerce yıllık ortak Türk 
tarihimizin birikimi olan 
kültürümüzün yaşatılması 
ve dünyanın farklı bölge-
lerinde muhafaza edilme-
si için önemli çalışmalar 
yürüttüğünü ifade etti.

Elvin Hasan, “Türk Dün-
yası coğrafyasında fark-
lı kültürel etkinlikleriyle 
bizleri bir araya getiren 
TÜRKSOY, kültür alanın-
da Türk Dünyası’nın çatı 
kuruluşu görevini üstlen-
miştir. Balkan ülkelerinde 
yaptığı etkinliklerle bizleri 
bu topraklarda yaşayan 
diğer halklara tanıtmış, 
aynı zamanda diğer ülke-
lerde Balkan Türklüğünün 
varlığına ve kültürüne el-
çilik etmiştir.” şeklinde 
konuştu.

Konuşmasına, Düsen 
Kaseinov’un şahsında 
TÜRKSOY çalışanlarına 
yaptıkları güzel çalışma-
lar ve hizmetler için te-
şekkür ederek başlayan 
Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Yalçın Topçu, 
Kovid–19 testi pozit if 
çıkan Türk Dünyası’nın 
aksakalı, Kazakistan’ın 
Kurucu Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’e 
acil şifalar diledi.

Kültür faaliyetlerinin in-
sanlar ve ülkeler arasında 
sihirli bir anahtar olduğu-
nu, halkları birbirine daha 
yakından tanıtan, belli se-
beplerle kapalı olan kapı-
larının ziyarete açılmasını 
sağlayan bir unsur oldu-
ğunu ifade eden Topçu, 
TÜRKSOY’un dünya me-
deniyetinin ve evrensel 
insanlık değerlerinin ge-
liştirilmesiyle ilgili büyük 
katkı sağladığını belirtti. 
TÜRKSOY’un Balkanlar 
coğrafyasındaki etkinlik-
lerine de bizzat katıldı-
ğını dile getiren Topçu, 
“Bu bölgede bulunan her 

ırktan, dilden ve dinden 
insan TÜRKSOY’un faa-
liyetlerinden son derece 
memnun kaldı. Bu faa-
liyetlerde TÜRKSOYLU 
sanatçıların performans-

larını ayakta alkışlayan 
bir kralı kendi gözlerimle 
gördüm, bu insanlık adı-
na memnuniyet verici bir 
olay.” diye konuştu.

Yapılan etkinliğin kitap 
tanıtımından ziyade ger-
çekleştirilen faaliyetleri 
anlatan bir eser olduğu-
na dikkati çeken Kültür 
ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Dr. Serdar Çam, 
TÜRKSOY’un Balkanlar-
da yaptığı etkinliklerin tak-
dire şayan olduğunu kay-
detti. Çam, “TÜRKSOY’un 
giderek büyüttüğü bu aile-
sine, herhangi bir din, ırk 
ve dile bakmaksızın aslın-
da pek çok kültürleri bir 
araya getiren bir mayanın 
tezahürü olarak bakmak 
gerekiyor. Orta Asya’dan, 
Orhun Anıtları’ndan baş-
layıp dünyanın birçok 
noktasına uzanan bu me-
deniyet yürüyüşünde bir-
çok unsur var, dolayısıyla 
ortak noktaya bakıştaki 
birlikteliği sağlayan bu 
teşkilatın daha da farklı 
bir açılıma doğru günbe-
gün gideceğine inanıyo-
rum.“ şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının 
ardından TÜRKSOY Ge-
nel Sekreteri Düsen Ka-
seinov, tanıtımı yapılan 
TÜRKSOY-Balkanlar ki-
tabının kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminin ar-
dından Yunus Emre Ens-
titüsü Başkanı Prof. Dr. 
Şeref Ateş, Arnavutluk 
Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Kastriot Robo, 
Karadağ Ankara Büyü-
kelçisi Perisa Kastrato-
vic, Macaristan Ankara 
Büyükelçisi Viktor Matis, 
Romanya Ankara Büyü-
kelçiliği Misyon Şefi Yar-
dımcısı Marian Postelnicu 
TÜRKSOY’un faaliyetleri, 
Balkan ülkeleriyle ilişkile-
ri ve TÜRKSOY-Balkanlar 
kitabı hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu.

TÜRKSOY– Balkanlar Kitabının Çevrim 
İçi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 422 Temmuz22 Temmuz 2020 2020 HABERLER

15 TEMMUZ SÜRECİ- KARDEŞ TOPLULUKLAR VE 
DÜNYADA FETÖ FAALİYETLERİ FETÖ YAPILANMASI
FETÖ olarak Bilinen 

Fetullahçı Terör Örgütü 
Türkiye’nin İzmir şehrin-
de kurulmuştur. Fetullah 
Gülen isimli emekli bir 
din görevlisinin başında 
olduğu FETÖ, 1970’li 
yıllarda eğitim hizmeti 
veren bir hareket olarak 
ortaya çıkmıştır. FETÖ, 
sadece eğitim işi yaptı-
ğı görüntüsünü vermiş, 
FETÖ üyeleri dışarda 
kendilerini eğitim ve 
barış gönüllüsü olarak 
tanıtmışlardır.
Bunun la  be raber 

FETÖ örgütlenmesine 
bakıldığında; Türkiye’de 
ve ilgili ülkelerde gerçek 
kimliklerini gizleyerek 
çok farklı kimliklerle 
(sol, sağ, liberal, dindar) 
ordu, yargı, emniyet, 
istihbarat ve bürokra-
si gibi devletlerin kritik 
yerlerine yerleştikleri 
görülmektedir. Bu du-
rum, faaliyet gösterdiği 
ülkelerde kendilerini 
Hizmet Hareketi olarak 
tanıtan örgütün gerçek 
amaçlarını ortaya koy-
maktadır.
FETÖ halkın dini duy-

gularını istismar ederek 
“himmet” adı altında 
topladığı bağışlar mari-
fetiyle yurtiçi ve yurtdı-
şında eğitim kurumları 
açarak örgüt amaçları-
na göre insan kaynağı 
yetiştirmeyi ve bu insan 
kaynağını devlet kadro-
larına sızdırma teme-
linde devleti içeriden 
ele geçirmeyi amaç-
lamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda devletin 
içerisindeki stratejik 
pozisyon ve kurumları 
ele geçiren terör örgütü 
devlet içerisinde paralel 
bir devlet yapısı gibi ör-
gütlenmektedir.
FETÖ örgütlendiği 

ülkelerde okul, eğitim/
kültür merkezi, meslek 

kuruluşu veya STK gibi 
görünerek gizlice stra-
tejik kurumlara yerleş-
mekte ve devletleri ele 

geçirmektedir. FETÖ 
üyelerince sapkın dini 
inançları nedeniyle 
amaçlarına ulaşmak 

için her türlü takiyye, 
iftira, komplo, tuzak ve 
illegal tüm faaliyetleri 
meşru görülebilmekte-
dir. Uzun yıllara daya-
nan gizli eğitim ve ikna 
faaliyetleriyle bu ko-
nularda profesyonellik 
kazanan örgüt üyeleri 
radikal bir “seçilmişlik 
ruhu” ve “adanmışlık” 
içer isinde kimlikten 
kimliğe girebilmekte, 
yeri geldiğinde cina-
yet de dahil, her türlü 
illegal faaliyeti ger-
çekleştirebilmektedir. 
90’lı ve 2000’li yıllarda 
Türkiye’de işlenen bir-
çok suikast ve saldırıda 
örgütün payı olduğu dü-
şünülmektedir.
Kendisini dinsel bir 

hareket ya da sivil top-
lum hareketi gibi sunan 
FETÖ, tüm bu yönüyle, 
esasen kapalı şekilde 
örgütlenmiş bir illegal 
örgüttür. 15 Temmuz’da 
Türkiye’de askeri bir 
darbe gerçekleştirmeye 
çalışan ve sonrasında-

ki süreçte Türkiye yapı-
lanması hemen hemen 
çökertilen örgüt Türkiye 
dışında da zayıflamış 

ancak faaliyetlerine sin-
sice devam etmektedir.
15 Temmuz Süreci
B i l i n d i ğ i  ü z e r e 

Türkiye’de 15 Temmuz 
2016 tarihinde ordu içe-
risinde ABD’nin Pensil-
vanya eyaletinde yaşa-
yan Fetullah Gülen’in 
liderliğini yaptığı Fe-
tullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ)’ye bağlı bir grup 
tarafından, TSK içinde-
ki mensupları öncülü-
ğünde askeri darbe giri-
şiminde bulunulmuştur. 
250 kişinin şehit olduğu 
darbe girişimi milletimi-
zin insanlığa örnek di-
renişi ve devletin diğer 
unsurlarının karşı koy-
masıyla başarısızlığa 
uğratılmıştır.
15 Temmuz 2016 ta-

rihinde ordu içerisinde 
örgütlenmiş olan FETÖ, 
savaş uçakları, helikop-
ter ve tanklarla kanlı bir 
darbe girişiminde bu-
lunmuştur. FETÖ tara-
fından sokakta darbeye 
karşı çıkan vatandaşla-
rın üzerine tanklar sü-

rülmüştür. Ankara ve 
İstanbul’da, Cumhur-
başkanlığı, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, emni-

yet ve kamu binaları ile 
darbeye karşı çıkan in-
sanları savaş uçaklarıy-
la bombalayan FETÖ, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a da 
suikast girişiminde bu-

lunmuştur. Darbe girişi-
mi ordunun temiz kana-
dının, halkın ve devletin 
diğer unsurlarının karşı 
koymasıyla başarısız 
olmuştur. Darbe giri-
şimi sırasında 183 si-
vil, 62 polis ve 5 asker 
hayatını kaybetmiştir. 
Darbecilerin saldırısın-
da ayrıca 2193 kişi de 
yaralanmıştır.
Bu darbe girişimine 

farklı düşünceden top-
lumun bütün kesimleri; 
siyasal partiler, sendi-
kalar, sivil toplum ku-
ruluşları, medya ve iş 
dünyası şiddetle kar-
şı koymuşlardır. Son 
darbe girişiminde gö-
rüldüğü gibi sapkın bir 

dini inanışa dayanarak 
askeri bir diktatörlük 
kurmak isteyen FETÖ, 
amacına ulaşmak için 
hiçbir sınır, ilke ve ku-
ral tanımamaktadır. 15 
Temmuz’daki girişimde 
silahsız masum insan-
ları doğrudan öldürme-
ye yönelik saldırılarda 
bulunmuştur.
Yurtdışı vatandaşları-

mızın, soydaş ve akra-
balarımızın, demokrasi-
ye, milli iradeye, insan 
haklarına ve özgürlük-
lere saygılı tüm ulusla-
rarası kuruluşların ve 
bireylerin, Türk Mille-
tinin şanlı 15 Temmuz 
direnişine verdiği des-
tek unutulmayacaktır. 
Türkiye’de, yurtdışın-
da vatandaşlarımızın 
bulunduğu ülkeler ile 
soydaş ve akraba top-
luluklarımız arasında 
15 Temmuz tarihi her 
yıl Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü olarak ha-
tırlanmaktadır.
FETÖ çalışma yaptığı 

ülkelerde, Türkiye’de 

daha önce izlediği stra-
tejinin oldukça benze-
rini izlemekte, şimdilik 
kitlelere şirin görünecek 
faaliyetler gerçekleştir-
mektedir. Bu noktada 
15 Temmuz tarihinin 
hatırlanması oldukça 
önemlidir.
Kardeş Coğrafyalar 

ve Dünyada FETÖ
FETÖ kullandığı yön-

tem ve stratejiler mari-
fetiyle faaliyet göster-
diği ülkeleri içeriden 
zayıflatarak dışarıya 
karşı savunmasız hale 
getirebilmektir. Buradan 
hareketle, FETÖ’nün 
küresel tehdit potansi-
yeli dikkate alındığın-
da sadece Türkiye için 

değil, faaliyet halinde 
olduğu tüm ülkeler için 
de tehdit oluşturduğu 
açıktır.
Türkiye’de devlet ay-

gıtına sızmak amacıyla 
on yıllardır uyguladığı 
yöntem ve stratejileri 
faaliyet halinde bulun-
duğu diğer ülkelerde de 
uygulamaktadır. Bulun-
dukları ülkelerde kritik 
pozisyonlara ve stratejik 
kurumlara sızan FETÖ 
mensupları ülkelerin 
devlet aygıtlarını mani-
püle edebilmekte ve bu 
ülkelerin ulusal çıkarla-
rını sabote etmektedir.
Eğitim kisvesiyle he-

def ülkeye sızan FETÖ, 
öncelikle politikacı ve 
iş adamlarından olu-
şan bir lobi faaliyeti ağı 
oluşturmakta, ardından 
da örgüt mensuplarını 
bu ağ vasıtasıyla kritik 
pozisyonlara getirmek-
te ve stratejik kurumlara 
sızdırmaktadır. Böylece 
FETÖ farklı ülkelerde 
çok rahatlıkla eleman 
devşirip onları militan-
laştırmaktadır.
FETÖ terör örgütü 

Türkiye dışında diğer 
ülkelerde özellikle Türk 
ve Müslüman kardeş 
toplulukların yaşadığı 
coğrafyalarda faaliyet-
lerini benzer yöntem-
lerle sürdürmektedir. 
Diyalog, hoşgörü gibi 
kavramları kullanan ör-
güt, bir STK/hareketin 
hiçbir şekilde ilişkisi-
nin olmaması gereken 
stratejik alanlarda ör-
gütlenmektedir. Uzun 
yıllara dayalı aldıkları 
eğitim ve öğrendikleri 
yöntemlerle kendilerini 
gizlemekte ve yaptıkla-
rını hiçbir şekilde sahip-
lenmemektedirler.
Örgüt, gizli sapkın dini 

anlayışı, gizli ajandası, 
amaca ulaşmak için 
her türlü yöntemi kul-
lanabilmesi nedeniyle 
sadece Türkiye için de-
ğil faaliyet gösterdikleri 
bütün ülkelerde devlet-
ler ve insanlık için bir 
tehdittir. Dini değerleri 
kendi sapkın inanışla-
rına göre yorumlayan 
FETÖ, IŞİD ve Boko 
Haram gibi örgütlerle 
bütün insanlık ailesi 
olarak birlikte mücadele 
edilmelidir.
          Kırcaali Haber
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BSP, hükümet hakkında beşinci gensoru önergesi verdi
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) İttifakı Mec-
lis Grubu, Meclis Başkan-
lığına yolsuzlukla müca-
delede başarısızlık gerek-
çesiyle hükümet hakkında 
beşinci gensoru önergesi 
sundu.

Muhalefet ittifakı, ikinci 
kez yolsuzlukla mücade-
lede başarısızlık gerekçe-
siyle hükümet hakkında 
gensoru verdi.

BSP Genel Başkanı Kor-
neliya Ninova, Mecliste 
yaptığı açıklamada, “En 
az 4 yıldır Parlamentonun 
mevcut döneminde hükü-
metin yolsuzluk şemala-
rını ve oligarşi ve mafya 
yönetim modelinden bah-
sediyor, gösteriyor ve ka-
nıtlıyoruz” diye kaydetti.

Ninova, sol partilerin 
üyelerini ve destekçilerini 
altı gündür süren ülke ça-
pında yapılan protestoları 
desteklemeye ve katılma-
ya çağırdı.

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Meclis Grubu 
Başkanı Daniela Daritko-
va, gensoru önergesinin 

kabul edileceğine dair 
endişelenecek bir durum 
olmadığını söyledi.

Daritkova, Meclis kür-
süsünden, “Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu bile yol-
suzlukla mücadelede ba-
şarılı olduğumuzu kabul 
etti” dedi.

Gensoru önergesi veril-
mesi için 48 milletvekili-
nin imzasının bulunması 

gerekir, BSP İttifakı ise 
79 milletvekiline sahip. 
Gensoru önergesinin 
kabul edilmesi için 121 
milletvekilinin kabul oyu 
kullanması gerekir.

Bu arada Avrupa Sos-
yalistler Partisi (PES) 
Başkanı ve Avrupa Par-
lamentosu Bulgaristan 
milletvekili Sergey Sta-
nişev, BSP'nin sunduğu 

yolsuzlukla mücadelede 
başarısızlık gerekçesiyle 
hükümet hakkında genso-
ru önergesini kabul etme 
ihtimali olduğunu söyledi. 
Stanişev, NOVA TV’ye 
verdiği demeçte, ”Her şey 
bazen ilk kez olur” dedi.

Stanişev, hala Hak ve 
Özgür lükler Hareket i 
(HÖH) ve İrade Partisinin 
konuyla ilgili görüşlerinin 

belli olmadığına dikkat 
çekti. PES Başkanı, uz-
manlardan oluşan yeni 
bir kabine oluşturulması, 
ancak bunun için kapasi-
tenin yetersiz olduğunu, 
erken seçime gidilmesi 
ve hükümetin inadına 
dönemini sona erdirmesi 
olmak üzere üç seçenek 
olduğunu düşünüyor.

Stanişev, BSP’nin politi-
kaları üzerine odaklanma-
yıp parti içi anlaşmazlık-
larıyla uğraştığını söyledi.

Ninova, gensoru öner-
gesini Meclis Başkan-
lığına sunmadan önce 
basına yaptığı açıklama-

da, “GERB partisi, devlet 
yapısını çatlattı. İktidarda 
kaldığı her bir gün Bul-
garistan için bir felaket. 
Buna son verilmesinin 
tek yolu hükümetin istifa 
etmesi ve devletin yeni-
den akıllı, bilgili, yetenekli 
ve dürüst insanlar tarafın-
dan inşa edilmesi” dedi.

BSP, yetkili makamla-
rın temsilcilerinin silahlı 
olarak kaba bir şekilde 
yürüttükleri Cumhurbaş-
kanlığı konutuna yönelik 
operasyonundan dolayı 
Başsavcı İvan Geşev’in 
de istifasını istiyor.

              Kırcaali Haber

Haziran ayında işe başlayanların 
sayısı rekor seviyeye ulaştı

İstihdam Ajansından yapılan açıklamada kurumun 
haziran ayına ait verilerine göre, haziran ayında işe 
başlayanların sayısı 36 621'e ulaştı ve bunların yüzde 
95.7'si reel ekonomide istihdam edildi.

Emekliler, öğrenciler ve çalışanlar gruplarından 434 
iş arayan kişi de haziran ayında istihdam büroları ara-
cılığıyla iş buldu. Veriler, Haziran 2019 verileriyle kar-
şılaştırıldığında işe başlayanların sayısında yüzde 84 
oranı ile önemli bir artış olduğunu gösteriyor. İstihdam 
Ajansının uzman değerlendirmesine göre, haziran 

ayında işsiz-
ler in yüzde 
35,2 'si CO -
VID -19 kr i -
zinden önce 
ç a l ı ş t ı k l a r ı 
eski işlerine 
döndü.

H a z i r a n 
ayında da işe 
başlayanların 

sayısı, otel ve restoran sektöründe en fazla olup işe 
başlayanların yüzde 25,3’ü bu sektörde istihdam edildi. 
Otel ve restoran sektörünü, yüzde 14,8 ile imalat sa-
nayi, yüzde 13,8 ile ticaret, otomobil bakım ve servis 
hizmetleri, yüzde 5,9 ile kültür, spor ve eğlence, yüzde 
5 oran ile inşaat, yüzde 4,9 oran ile tarım, ormancılık 
ve balıkçılık vb. sektörler izledi.

İstihdam Ajansı, haziran sonu itibariyle 273 367 ka-
yıtlı işsiz bulunduğunu, bu sayının mayıs ayına göre 
22 086 daha az ya da yüzde 7,5 oranında azaldığını 
bildirdi. Aynı zamanda, Haziran 2019'a göre artış yüz-
de 61,1 veya 103 708 kişi.

Haziran ayında ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 
8,3 idi. Aylık bazda yapılan karşılaştırma 0,7 puanlık 
bir azalma, yıllık bazda ise 3,1 puanlık artış olduğunu 
gösteriyor.

Haziran ayında işsizlik bürolarına başvuran 26 415 
kişi işsizlik kaydı yaptırdı. Onlardan başka çalışanlar, 
öğrenciler ve emekliler gruplarına ait 822 kişi de iş 
arayan kaydı yaptırdı.

Haziran ayında devlet bütçesinden ve Avrupa Sosyal 
Fonundan finanse edilen yetişkinler için eğitim prog-
ramları yeniden başlatıldı. Ay içinde başlayan temel 
yetkinlikler geliştirmeye yönelik eğitim kurslarına 2213 
işsiz, mesleki yeterlilik kurslarına ise 4 037 kişi katıldı.

İstihdam Ajansı, mikro, küçük ve orta ölçekli işletme-
lerde çalışan toplam 106 kişiye yönelik temel yetkin-
likler geliştirmeye yönelik eğitim kursları organize etti 
ve finanse etti.

İşgücü piyasasının toparlanması ve COVID-19 kri-
zinin sonuçlarının hafifletilmesine yönelik tedbirleri 
kapsamında haziran ayı sonuna kadar istihdam büro-
ları aracılığıyla etkilenen sektörlerden yaklaşık 9 000 
işveren, 24 Mart 2020’de uygulamaya konulan 60/40 
önleminden yararlandı. Böylece 160 000’den fazla is-
tihdam korundu.

Haziran ayında riskli gruplardan 1 581 kişi destekli 
işe başladı, istihdam programları ve tedbirleri kap-
samında 1 057, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Ope-
rasyonel Programı tedbirleri kapsamında ise 524 kişi 
istihdam edildi. KH

Arda 1924 futbol takımı taraftarları, Kırcaali 
Belediye Başkanı Dr. Müh. Azis ile görüştü

Kırcaali Arda 1924 Pro-
fesyonel Futbol Takımı 
Taraftar Kulübü üyeleri, 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis ile 
görüştü. Onlar, Arda takı-
mına yerli futbolcular alın-
ması ve onların ifadesine 
göre hala performans 
potansiyelinin yüksek 
olduğuna inandıkları Ah-
met Osman’a karşı farklı 
bir tutum sergilenmesini 
istediler.

Belediye Başkanı, “İster 
Kırcaali, ister Münih veya 
Madrid söz konusu olsun 
olmasın, elbette herkes 
yerli futbolcuların oyna-
masını ister. Bu doğal bir 
şey. Bizim de takımımızda 
yerel kulüpte daha fazla 
yerel oyuncunun olması-
nı bekleriz ve arzu ederiz. 
Kulüp Başkanı da dahil 
olmak üzere kulüple ilgili 
yaptığım görüşmelerde 

kulübün futbolcu seçme 
politikasının yerel ve ülke 
çapında nam salmış fut-
bolcuları tercih etmeye 
yönelik olması gerektiği-
ni vurguladım” dedi. Dr. 
Müh. Azis, Kırcaali Fahri 
Vatandaşı unvanı ve Kır-
caali Belediyesi 2019 Yılı-
nın En İyi Sporcusu Ödülü 
ile ödüllendirilen Ahmet 
Osman’a belediye ve Kır-
caali halkı tarafından hak 
ettiği değerin verildiğini 

belirtti. Belediye Başka-
nı, kulüp bütçesinin az bir 
kısmının belediye bütçe-
sinden sağlandığını, kulü-
bün iş insanı Rumen Gay-
tanski tarafından finanse 
edildiğini sözlerine ekledi.

Görüşmede hazır bulu-
nan Kırcaali Arda 1924 
Profesyonel Futbol Spor 
Kulübü Başkanı Petır Pe-
şev, Ahmet Osman’ın ku-
lüpten ayrılması kararının 
antrenör tarafından alın-

dığını söyledi. Peşev’in 
ifadesine göre, Osman’a 
antrenör kursuna gitme-
sine yardımcı olunması 
veya kulüp ekibinde yer 
almaya devam etmesi 
önerildi. Peşev, taraftar-
ların isteğini antrenöre 
iletme sözü verdi.

Belediye Başkanı, fut-
bolcu olarak veya başka 
bir alanda çalışsa bile 
potansiyele sahip olduğu 
için belediyenin Ahmet 
Osman’a yardımcı olmaya 
devam edeceğine kanaat 
getirdi.

Kırcaali Arda 1924 Pro-
fesyonel Futbol Takımı 
Taraftar Kulübü adına Be-
lediye Başkanına plaket 
verildi ve kulübe verdiği 
destek ve futbol karşılaş-
malarını izlemek isteyen 
taraftarların stadyumlara 
ulaşımını sağlamasından 
dolayı teşekkür edildi.

                Kırcaali Haber

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, 11. Mestanlı 
Daima Kalbimde Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programı kapsamında 
“Mestanlı Daima Kal-
bimde” konulu çevrim içi 
yarışma düzenliyor. Ya-
rışma, şehir veya yörede 
bulunan doğup büyülen 
yerlerle ilgili mesaj içe-
ren bir video çekmekten 
ibaret. Yarışmaya nerede 

yaşarsa yaşasın aslen 
Momçilgrad yöresinden 
olan herkes katılabilir.
Amaç, Momçilgrad'ın 

eşsiz atmosferini aktar-
mak ve ilçeyi bir turizm 
merkezi olarak tanıtmak. 
Hazırlanan video mesaj-
lar bireysel veya toplu 
olabilir. Mesajlar müm-
kün olduğunca kısa ol-
malı, bir dakikadan fazla 
sürmemeli. Değerlendir-

me kriterleri, senaryo-
nun ve mesaj içeriğinin 
özgünlüğü ile sloganı.
V ideo k l ip ler,  pre -

s a m g @ g m a i l . c o m 
e-posta adresine gön-
derilmeli ve yarışmacılar 
adını, klibi gönderdikleri 
şehrin ve devletin adını 
ve iletişim için telefon 
numarasını veya e-posta 
adresini belirtmeli. Son 
başvuru tarihi 22 Tem-

muz 2020.
Gönderilen video me-

sajlar, jüri tarafından de-
ğerlendirecek. Derece 
elde eden yarışmacılar 
ödüllendirilecek, en gü-
zel klipler ise Momçilg-
rad Belediyesi kurumsal 
Facebook sayfasında, 
Youtube kanalında ve 
şehir merkezinde yer 
alan elektronik billboard-
da yayınlanacak.

Momçilgrad Belediyesi, video mesaj yarışması düzenliyor
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Alcomet Şirketi, dev bir Alman 
otomobil üreticisi için parça üretecek

Alcomet Şirketi, Bavyera 
Eyaletinin başkenti Münih 
merkezli dev bir otomotiv 
şirketi ile haddelenmiş 
alüminyum elemanları 
üretimi için 10 yıllık bir 
sözleşme imzaladı. Par-
çalar, otomotiv şirketinin 
elektrikli otomobil serisin-
de kullanılacak.

Alcomet Şirketinin sahi-
bi ve Denetleme Kurulu 
Başkanı Fikret İnce, dü-
zenlenen basın toplantı-
sında yaptığı açıklama-
da, ”Bu Alcomet için son 
derece önemli bir andır. 
Bu yeni ortaklık ile daha 
yüksek bir basamağa çı-
kıyoruz” dedi.

İnce, sözleşmenin oto-
mobil şirketinin adını 
açıklamasına izin veril-
mediğini söyledi. Ancak 
Alcomet'in bu şirket için 
geniş bir parça seti ürete-
ceğini açıklayan iş insanı, 
parçaların akü kutuların-
da, güvenlik sistemlerinde 
ve kompartımanda kulla-
nılacağını belirtti.

İnce, “Şu anda yeni üre-

timin yapılacağı binalarda 
inşaat faaliyetleri halen 
devam etmektedir, ancak 
makinelerin çoğu satın 
alınmıştır. Nitelikli perso-
nel alımı için yaklaşık 50 
yeni istihdam yaratmayı 
planlıyoruz” diye izah etti.

Koronavirüs (Covid-19) 
salgını, Alman şirketi 

SMS tarafından üretilen 
en yeni tezgahın devreye 
sokulmasını erteledi, an-
cak önlemlerin hafifletil-
mesi ile bu artık mümkün 
ve bir ay içinde makine 
çalıştırılacaktır.

Alcomet Şirketinin sahi-
bi Fikret İnce, ”Biz daha 
çok ABD'ye odaklanarak 

pazarlarımızı çeşitlendir-
meye çalışıyoruz. Yakın 
zamana kadar ABD’nin 
en çok alüminyum ithal 
ettiği ülke Çin'di, ancak 
Çin’den alüminyum itha-
latına ek gümrük vergisi 
getirildikten sonra boşlu-
ğu doldurmak istiyoruz ve 
hâlihazırda ciddi miktarda 

siparişlerimiz var” diye 
izah etti.

İnce, ”Koronavirüs salgı-
nından dolayı bazı alümin-
yum ürünlere olan talebin 
azalmasına rağmen şirket 
1 100 çalışanından hiçbi-
rini işten çıkarmadı veya 
ücretsiz izne çıkarmadı. 
Devletin daha küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri 
desteklemesinin daha iyi 
olacağına inandığımız için 
60/40 tedbiri kapsamında 
devlet yardımı da isteme-
dik” dedi.

Ayrıca Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu Bulgar-

Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (BULTİŞAD) ile il-
gili yeni gelişmelerden de 
bahsetti. BULTİŞAD’in, 
Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği (TOBB) ile "Türki-
ye-Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu" 
kurulmasına ilişkin Mu-
tabakat Zaptı imzaladığı 
anlaşıldı.

BULTİŞAD İcra Müdürü 
Ventsislav Venkov, yeni 
forumun kurulmasının 
Bulgar şirketlerine büyük 
Türk pazarına erişim sağ-
layacağını vurguladı.
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Burgas – İğneada – İstanbul 
gemi seferleri projesi görüşüldü

Türkiye’nin Burgas 
Başkonsolosu Senem 
Güzel ve Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçiliği Ti-
caret Müşaviri Sinem 
Taştan, Burgas Limanı 
yetkililerini ziyaret etti.
Pandemi dolayısıyla 

alınan tedbirlrin kaldırıl-
masından sonra Türkiye 
Cumhuriyeti temsilcileri 
ile ilk kez düzenlenen 
toplantıya Burgas Li-
manı temsilen Genel 
Müdür Diyan Dimov 
ve Pazarlama Müdürü 
Stoyço Dimov katıldılar.
Ticaret Müşaviri Sinem 

Taştan, “Bizim için Bul-
garistan önemli bir ortak 
ve Balkanların merke-
zidir. Esas misyonum 
Türkiye, Bulgaristan ve 
Avrupa Birliği arasında 
mal dolaşımının hızlan-
dırılmasına katkıda bu-
lunmaktır.” dedi. Taştan 
iki ülke arasındaki mal 
dolaşımının % 60’ı kara 
yoluyla, % 10 ile 25 ara-
sında da deniz yoluyla 
gerçekleştirildiğini be-
lirtti.

Görüşme sırasında 
Burgas bölgesinin im-
kanları, deniz yolu, tren 
yolu ve Trakya Otoyolu 
arasındaki bağlantılar 
tanıtıldı.
Diyan Dimov,son iki yıl 

içerisinde Burgas lima-
nı üzerinden Türkiye’ye 
48.857 ton mal ihraç 
edildiğini, 122.447 ton 
mal da ithal edildiğini 
ifade etti.
Toplantıda, son iki yıl 

Burgas Limanı’nın çaba 
sarf ettiği Burgas – İğ-
neada – İstanbul yolcu 
seferleri projesi de ele 
alındı.
Dimov, test amacıyla 

yapılan sefer sonrasın-
da vatandaşların söz 
konusu hatta büyük ilgi 
gösterdiklerini belirtti. 
Yolculuk maliyeti ile ilgili 
hesaplamaların bir kıs-
mının yapıldığını açıkla-
yan Dimov, bu projenin 

hayata geçirilmesi için 
Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçiliği ve Burgas Baş-
konsolosluğunun destek 
vermesinden memnuni-
yet duyacaklarını ifade 
etti.
Toplantı sonrasında 

Burgas Limanı yetkili-
leri konuklarına günü 
İğneada’ya yapılan se-
ferde çekilen bir fotoğ-
rafı hediye etti.
          Kırcaali Haber

Belene Nükleer Santrali 
ihalesi için dev ortaklık

Rosatom, Bulgaristan'daki Belene Nükleer Sant-
rali (NGS) ihalesine birlikte katılmak için Fransız 
Framatome SAS ve Amerikan GE Steam Power 
ile anlaştı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, 
Bulgaristan'daki Belene Nükleer Santrali (NGS) 
ile ilgili olarak stratejik yatırımcı seçim prosedürü 
çerçevesinde Fransız Framatome SAS ve Ameri-
kan GE Steam Power ile Uzlaşı Belgesi imzaladı.

Anlaşmalar uyarınca şirketler, Belene NGS in-
şası ihalesine katılmak için birlikte çalışacaklar. 
Eğer Rosatom projede stratejik yatırımcı seçi-
mi ihalesini kazanırsa GE Steam Power türbin 
ekipmanı tedarik ederken Framatome santralin 
otomatik proses kontrol sistemleri için ekipman 

sağlayacak. Rosatom, Türkiye’deki Akkuyu NGS 
projesini de General Electric ile işbirliği çerçeve-
sinde yürütülüyor.

Rosatom, Framatome SAS ve General Electric, 
Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ve Kore Hidro 
& Nükleer Güç Şirketi (KHNP) ile birlikte Belene 
NGS projesi için başvuru yapan beş şirketten kısa 
listeye girenler arasında yer almışlardı.

ROSATOM başladığı işi tamamlamak istiyor
Bulgaristan Enerji Bakanlığı, daha önce vazgeç-

tiği 2.000 megawatt büyüklüğündeki Belene Nük-
leer Santrali projesini yeniden canlandırıyor. Bul-
garistan, Belene nükleer santrali için daha önce 
yaptığı ve Rus nükleer enerji şirketi Rosatom'un 
kazandığı ihaleyi AB'den ve Washington'dan ge-
len baskılarla 2012'de iptal etmişti. İhalenin ip-
tal edilmesine karşın, Bulgaristan, Rosatom'dan 
mahkeme kararı ile nükleer santrali almak ve 600 
milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Rosatom 
şimdi ihaleyi kazanarak başladığı işi tamamlamak 
istiyor. KH
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Hükümet, sendikalar ve işveren örgütleri, 
kilit konularda Ulusal Üçlü Anlaşma imzaladı

Başbakanlık konutun-
da hükümet, sendikalar 
ve işveren örgütleri tara-
fından ülkenin ekonomik 
kalkınmasının hızlandırıl-
ması adına kilit konular-
da Ulusal Üçlü Anlaşma 
imzalandı. Bununla ilgili 
düzenlenen basın top-
lantısında Bulgaristan 
İşverenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (KRİB) 
Başkanı Kiril Domusçi-
ev, Başbakan Yardım-
cısı Mariana Nikolova, 
Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) Başkanı 
Plamen Dimitrov ve bazı 
bakanlar açıklamalarda 
bulundu.
Anlaşma, iş ortamı ve 

ekonomi, enerji, Yeşil 
Anlaşma, demografi ve 
eğitim, işgücü piyasası 
ve işgücü göçü olmak 
üzere birkaç bölümden 
oluşuyor.
Domusçiev,”Ülkemizin 

gayri saf i millî hası-
lası (GSMH), AB'nin 
GSMH’in % 60'ı ka-

dar olacaktır. Üç eylem 
planı geliştir ilecektir. 
Bu anlaşma fikri yakla-
şık bir yıl önce doğdu. 
Bulgaristan'ın modern 
bir iş ve sosyal hayatı 
olmalı. Tavizlerde bulun-
duk. Önümüzdeki 6-8 
ay içerisinde adımlar 
atacağız ve reformlar ya-

pacağız. Bulgaristan'ın 
Schengen Bölgesi’ne ve 
Avrupa Döviz Kuru Me-
kanizmasına (ERM-2) 
katılımı ulusal bir önce-
lik olarak belirlendi. İdari 
reformun devamı ve ge-
lişmişlik bakımından geri 
kalan bölgelerin geliştiril-
mesine devam edilecek” 

diye ifade etti.
Enerji Bakanı Teme-

nujka Petkova,”Bu an-
laşma, tüm sektörlerde 
kalkınma vizyonunu dü-
zenlemektedir. 2053 yı-
lına kadar vizyonu olan 
bir enerji stratejisi geliş-
tirmek kilit önemdedir, 
ekonominin diğer bazı 

sektörlerini de değiş-
tirecektir. Meriç Nehri 
Havzası için net bir viz-
yon geliştirme konusun-
da anlaştık. Önemli bir 
konu, enerji piyasasının 
tamamen serbestleştiril-
mesidir. Yeşil Anlaşma 
ekonomik büyümeye 
imkan sunuyor. Her bir 
Avrupa Birliği üyesi ülke 
kendi enerji karışımını 
kendisi belirleyebilmeli-
dir” diye kaydetti.
Ekonomi Bakanı Emil 

Karanikolov,”Bu anlaş-
ma öncelik statüsüne 
sahiptir, birçok konu ele 
alınmaktadır. Anlaşmayı 
birlikte uygulamalıyız, 10 
gün içinde ekonomi ve iş 
alanında çalışma grupla-
rı oluşturmak üzere Ulu-
sal Ekonomi Konseyi’ni 
toplantıya çağıracağız. 
Sendikalar ve işverenle-
rin bize 54 teklifi var, on-
lara çarşambaya kadar 
cevap vereceğiz” diye 
altını çizdi.
KNSB Başkanı Plamen 

Dimitrov,”Şubat sonunda 

veya mart başında an-
laşmanın sonuçlanması 
gerekiyordu. Vardığımız 
anlaşmalar, uzmanlar-
dan gördüğümüz ve 
duyduklarımıza göre, 
daha fazla bir zamana 
yayılıyor. Seçimlerden 
sonra ülkeyi kim yönetir-
se yönetsin, anlaşmalara 
uyması gerektiğini iddia 
ediyoruz, çünkü ekono-
mik ve sosyal alanda çok 
önemli anlaşmalar yapıl-
dı” dedi.
KNSB Başkanı,” Bu 

anlaşmanın ufku daha 
geniştir. Maritsa East-I 
Termik Santrali’nin iş-
leyişine ilişkin ulusal 
program 5 yıllık dönemi 
kapsamaktadır. Devletin 
enerji sektöründe finan-
sal olarak istikrara ka-
vuşturulması ve Elektrik 
ve Su Düzenleme Ko-
misyonu (KRVR) ile an-
laşma yapılarak Ulusal 
Elektrik Şirketi’nin (NEK) 
tarife açığını telafi etme 
konusunda çözüm bulma 
taahhüdü var” dedi.

Sosyolog Mira Dobreva: Bu zor zamanda 
erken seçim yapmak çok doğru değil
Avrupa TV’de yayınla-

nan “Georgi Koritarov ile 
Serbest Bölge” programı-
na konuk olan sosyoloji 
uzmanı Mira Dobreva, 
“Siyasi gerginlik olma-
sını bekliyordum, ancak 
bunun sonbahar-kış dö-
neminin başlarında olma-
sını bekliyordum, çünkü 
son 3-4 ayı kapsayan 
salgın döneminden son-
ra toplumda büyük bir 
gerginliğin biriktiğinden 
şüphe yok. Daha belirgin 
veya belirsiz olsun olma-
sın birçok insan kendini 
psikolojik olarak baskı 
altında hissetti. Ayrıca 
büyük ekonomik kayıplar 
da görülmekte. Boyko Bo-
risov ve hükümetin aldığı 
önlemler muhtemelen çok 
zamanında ve yeterliydi, 
ama bazıları da düpedüz 
aptalcaydı. Bu yüzden, 
her biri kendi nedenleriy-
le sokaklara çıkan çeşitli 
insan gruplarını görüyo-
ruz. Ancak Parlamento 
seçimleri çok yaklaştı ve 
bu enerjinin bu noktaya 
yönlendirilmesi gerekiyor. 
Ardından yeni parti proje-
lerinin değerlendirilmesi 
gerekiyor" diye kaydetti.

Dobreva, “Şu anda ge-
çici bir hükümete sahibiz 
ve kışın arifesinde seçim 
yapmak bence uygun de-
ğil. Protestoların, belirli 

bir ölçüde benim şahsen 
hiç güvenmediğim kişiler 
tarafından tahrik edildi-
ğinden de şüphemiz yok. 
Yeni parti projesini açık-
layan Vasil Bojkov’u da 
kast ediyorum. Cumhur-

başkanı Rumen Radev'in 
kurumsal yönetim ilkeleri 
açısından yanlış yaklaşı-
mından bahsetmiyorum 
bile. Hükümetin önlemle-
rinin büyük bir bölümünü 
eleştirdiği bir gerçek, an-
cak Boyko Borisov ile kişi-
sel bir mesele olduğu his-
sinden kurtulamıyorum.

Devlet Başkanı, hangi 
konumdan Başsavcının 
istifa etmesini istiyor? 
Cumhurbaşkanlığının 
bazı faaliyetlerinin soruş-
turulmasından dolayı mı 
bunu istiyor? Bunu yap-
mak için bence zaman 
pek uygun değil. Ayrıca 

İvan Geşev’in kişiliği hak-
kında şüpheleri olsa bile, 
bu tür bir tutum Cumhur-
başkanına yakışmıyor” 
dedi.

Sosyoloji uzmanı, “Sü-
reçler kendi gidişatına bı-

rakılmalı, insanların istek-
lerini ve arzularını ifade 
etmelerine izin verilmeli, 
ancak bu zor zamanda 
erken seçim yapmanın 
çok doğru olduğunu dü-
şünmüyorum. Şunun altı-
nı çizmek isterim ki hem 
hükümete hem de bizzat 
Boyko Borisov'a yönelik 
ciddi eleştirilerim var. Da-
hası, siyasi parti kurma fi-
kirlerinin olgunlaşmasına 
izin vermeliyiz, çünkü şu 
anda doğmak veya olgun-
laşmak üzere olan birçok 
parti projesi var. Ancak 
aynı zamanda Cumhur-
başkanı tarafından ger-

çek siyasi öneriler ortaya 
konulduğunu görmüyoruz. 
GERB, Mecliste çoğunlu-
ğunu kaybederse veya 
çok kırılgan çoğunluğa 
sahip olursa, özellikle 
Slavi Trifonov'un partisi 
önemli bir güç kazanırsa, 
Boyko Borisov'un parti-
sine karşı halk cephesi 
oluştuğuna tanık olabili-
riz” diye ifade etti.

Dobreva, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Rumen Ra-
dev, Cumhurbaşkanlığı 
kurumunun Anayasa’da 
belirtilen rolünü anlam-
landıramadı sanki. En ba-
şından beri kişisel hırsla 
bu kavgaya başladı ve bu 
mantıkla hareket etmeye 
devam ediyor. Bir dere-
ceye kadar bu iyi, çünkü 
tutumu tahmin edilebi-
lir. Soru şudur: Örneğin, 
Korneliya Ninova veya 
Maya Manolova’nın gibi 
belirli bir parti projesini mi 
destekleyecek, yoksa şu 
anda konumu açısından 
oldukça saçma olacak 
yalnız bir oyuncu olarak 
mı siyasi sahnede oyna-
yacak? Rumen Radev'in 
potansiyel seçmenleri ol-
dukça muhafazakar oldu-
ğundan endişeleniyorum 
ve muhafazakar seçmen-
lerin onun devrimci heye-
canını nasıl değerlendire-
ceği çok ilginç bir soru”.

Çin’den Kırcaali Belediyesine 
20 bin adet maske bağışı

Çin'in Meizhou Belediyesi, Kırcaali Belediyesi-
ne 20 000 adet maske bağışında bulundu. Bağış, 
Çin belediyesinin yönetimi ile yürütülen temaslar 
sonucunda yapıldı. Koruyucu maskeler, sağlık ku-
rumlarına, sosyal hizmet kurumlarına, huzurevle-

rine, anaokullarına, yerleşim yerlerine ve başka 
yerlere dağıtılacak.

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Çinli mevkidaşı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sof-
ya Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Dong 
Xiaojun’a salgın sırasında yapılan duyarlılık ve in-
sanseverlik jestinden dolayı teşekkür mektupları 
gönderdi. Belediye Başkanı, Çinli diplomatı Kırca-
ali Belediyesini ziyaret etmeye ve kendisine uygun 
bir zamanda maske dağıtımında hazır bulunmaya 
davet etti.

Kırcaali Belediyesinin Asya belediyesi ile ilişki-
leri 2019'a kadar uzanıyor. İki belediye başkanı 
Dr. Müh. Hasan Azis ve Tsang Ayyun, geçen yıl 
18 Mart'ta İşbirliği Mutabakatı imzaladılar. İkili, 
kentsel yönetim, yatırım, turizm ve spor alanında 
ortaklık konusunda anlaştı. Bu, Kırcaali Belediye 
Başkanının o zaman Çin'in Meizhou kentine ger-
çekleştirdiği ziyareti sırasında oldu.
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Büyükelçi Sekizkök: Aya Sofya’nın mimari 
görünümü hiçbir durumda değişmeyecek
Türkiye'nin Sofya Büyükelçi-

si Aylin Sekizkök, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin dördün-
cü yıldönümü nedeniyle resmi 
konutta bir basın toplantısı 
düzenledi. Bulgar basınına 

konuşan Sekizkök, "FETÖ ile 
mücadele noktasında kararlı-
yız, FETÖ okullarının burada 
faaliyet göstermemesini özel-
likle vurguluyoruz" dedi.
Dünyanın farklı bölgelerinde, 

15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü çeşitli etkinlikler 
ile anılıyor. Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 
Temmuz hain darbe girişimi-
nin dördüncü yıldönümü nede-
niyle resmi konutta bir basın 
toplantısı düzenledi. Bulgar 
medyasının da yakından takip 
ettiği toplantıda konuşan Bü-
yükelçi Sekizkök, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin hemen 
ardından Bulgaristan makam-
larının gösterdiği duyarlılığa 
bir kez daha teşekkürlerini 
iletti.
FETÖ’nün iki okulu hala 

faaliyette
Büyükelçi Aylin Sekizkök 

terör örgütü FETÖ'ye ait iki 
okulun Bulgaristan'da faali-
yet gösterdiğini ifade ederek, 
açıklamalarını şu sözlerle sür-
dürdü: “FETÖ’nün Sofya’da ve 
Filibe’de okulları faaliyet gös-
teriyor. Biz bu hususu Bul-

garistan makamlarıyla bütün 
temaslarımızda ele alıyoruz. 
Okullara giden öğrencilerde 
azalma tespit edildiği sevin-
dirici bir konu. Bir farkındalık 
oluşmuş durumda Bulgaris-

tan kamuoyunda bu okullara 
yönelik. Fakat okulların kapa-
tılması veya devri noktasın-
da henüz bir adım atılamadı. 
Çalışmalarımız devam edi-
yor. Bu konuda biz kararlıyız, 
FETÖ okullarının burada faa-
liyet göstermemesini özellikle 
vurguluyoruz. En başından iti-
baren Bulgaristan makamları 
işbirliğine çok açık bir yakla-
şım sergilediler. Müteşekkiriz 
kendilerinden. Bulgaristan’da 
faaliyet gösteren FETÖ ele-
başlarını sınır dışı ettiler. Bu 
çok önemliydi bizim için. Ba-
zıları Türkiye'ye sınır dışı edil-
di. Bulgaristan’a girişlerinin 
yasaklı olduğunu da biliyoruz. 
Dolayısıyla FETÖ yapılanma-
ları ile Bulgaristan makamları 
gayet iyi mücadele ettiler.”
Ayasofya camii
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 

“Aya Sofya Camii’nin mimari 
görünümü hiçbir durumda de-
ğişmeyecek” diye kaydetti. 
Aya Sofya Camii’nin müze-

den tekrar camiye dönüştürül-
mesiyle ilgili bir soru üzerine 
Sekizkök, “Aya Sofya'daki mo-
zaiklerin ve ikonların ne kadar 

değerli olduğunun farkındayız. 
Caminin korunması ve muha-
faza edilmesi konusunda titiz-
lik gösterilecek” diye belirtti. 
Büyükelçinin ifadesine göre, 

bu karar hiçbir şekilde Aya 

Sofya’nın UNESCO Dünya 
Mirası Listesinde yer alan kül-
tür varlığı statüsünü etkileme-
yecek, çünkü korunması için 
gerekli tüm önlemler alınacak. 
Caminin tekrar 24 Temmuz 
Cuma günü ibadete açılması 
planlanıyor ve bunun için ge-
rekli hazırlıklar yapılıyor.
Türk diplomat, “Alınacak ön-

lemler bir yandan daha önce 
olduğu gibi turistlerin tekrar 
camiyi ziyaret etmesine izin 
verecek, diğer yandan beş 
vakit namaz kılanlar için ge-
rekli şartlar sağlanacak” diye 
izah etti.
Büyükelçi, İstanbul’daki Aya 

Sofya’yı gerek Türkiye gerek-
se tüm dünya için bir inci, bir 
mukaddesat olarak nitelendir-
di. 
Sekizkök, “Aya Sofya, 500 yıl 

boyunca büyük bir özen ve ti-
tizlikle korunmuştur. Tapınağın 
korunması konusunda hassas 
olmasaydık, belki de bugünkü 
durumda olmayacaktı” dedi. 
Büyükelçi, bu yapının sem-

bolik ve tarihi öneminin, taşı-
dığı mimari değerin farkında 
olduklarını da sözlerine ekledi.

Bulgaristan, Euro Bölgesinin 
Bekleme Odasına Girdi

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada Bulgaristan 
ve Hırvatistan’ın, Euro Bölgesinin bekleme odası olarak bilinen Av-
rupa Döviz Kuru Mekanizmasına (ERM-II) katıldığı bildirildi. En az iki 
yıl içinde iki ülke AB’nin ortak para birimi olan Euro’yu kabul etmeye 
hazırlanacak.

Bulgaristan ve Hırvatistan, ERM- II ve Bankacılık Birliği'ne eş za-
manlı olarak katıldı.

Karar, Euro Bölgesi maliye bakanlarının, ECB Başkanı ve aday ül-
kelerin maliye bakanları ve merkez bankalarının yöneticileri ile yaptığı 
görüşme sonrasında alındı.

Bu karar, Euro Bölgesinin 2015 yılından bu yana ilk kez yeni üyelerle 
genişleyebileceği anlamına geliyor. O zaman Litvanya, tek Avrupa 
para birimini kullanmaya başlayan AB'deki 19. ülke oldu.

Açıklamada söz konusu ülkelerin para birimlerinin mekanizma içeri-
sinde yüzde 15 oranındaki kur dalgalanma bandına alındığı, 1 avronun 
1,95583 Bulgar levası ve 7,53450 kuna olarak belirlendiği kaydedildi.

ECB, Bulgaristan'ın şu altı sektörde önlem almaya devam etmesi 
gerektiğine dikkat çekiyor: bankacılık denetimi, bankacılık dışı finansal 
sektör denetimi, kara para aklama ile mücadele çerçevesi, iflas çerçe-
vesi, kamu işletmelerinin yönetimi ve makro ihtiyati çerçeve (yani tüm 
finansal sistemi izlemeye, sistemdeki risk ve zayıflıkları tespit etmeye 
ve önlemeye yönelik politikalar).

Düzenelenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Merkez Ban-
kası Müdürü Dimitır Radev, “Bu, Bulgaristan'ın geleceği için önemli 
olacak tarihi bir an, bizi birleştirmesi gereken bir an. Bunun bugün 
olmayacağını biliyorum, ama er ya da geç olacak. Bu karar, şu aşa-
mada Bulgaristan'a AB meselelerini çözmede sahip olmadığı bir ağır-
lık kazandırıyor. Bu ağırlık hem ekonomimizin hem de sınırlarımızın 
boyutunu aşıyor” diye kaydetti.

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, "Bu, Avrupa-Atlantik ailesine 
daha fazla entegrasyona yönelik NATO ve AB'ye katılmak gibi birkaç 
tarihi kararla karşılaştırılabilir bir adımdır. Bir sonraki mantıklı adım, 
önümüzdeki zorlukları aştığımızda Euro Bölgesine katılmak” dedi.

İlk önce Bulgaristan, Temmuz 2019'da Euro Bölgesinin bekleme 
odasına girmeye davet bekliyordu, ancak daha sonra katılma tarihi 
birkaç kez ertelendi. Bir ay önce devlete ait Bulgaristan Kalkınma 
Bankasının katılımıyla ülkemizin Euro Bölgesinin bekleme odasına 
girmesi için son koşul olarak belirtilen İlk Yatırım Bankasının (FIB) 
sermayesi artırıldı.

Cuma günü AB Komisyonu, yetkililerin euro kabul süreci boyunca 
çabalarını teşvik etmeye devam edeceğini söyleyerek Bulgaristan ve 
Hırvatistan'ın ERM- II ve Bankacılık Birliği'ne katılımını memnuniyetle 
karşıladığını açıkladı.

AK Başkanı Ursula von der Leyen, "Euro, AB’nin, refahının ve daya-
nışmasının sembolü. Bu karar Bulgaristan ve Hırvatistan'ın üstlendiği 
önemli ekonomik reformların takdir edilmesi anlamına gelir” dedi.


