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Bulgaristan Türklerinin Haklı
Mücadelesine Işık Tutacak Çalışma
değiştirme kampanyası başlatılarak Şubat 1985 yılına kadar
devam etti.
İki aylık süre içerisinde 800
binden fazla Bulgaristan Türkünün adı değiştirildi. Vefat edenlerin adları dahi değiştirildi. Totaliter rejim güçlerinin baskılarına itiraz eden Bulgaristan Türk-

lerine karşı ise silahlı müdahale
başlatıldı. Şehit düşenlerin yanı
sıra birçok Bulgaristan Türkü
tutuklanarak türlü işkencelere
maruz bırakıldı ve Belene toplama kampına götürüldü. Asimilasyon ve kimliksizleştirme
politikaları 1989 zorunlu göç
ile devam etti.

Büyükelçi Aylin Sekizkök: 20 aylık
Türkan Bebeği ve bütün şehitlerimizi
saygıyla ve rahmetle anıyorum

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)
tarafından Bulgaristan Türklerinin haklı davasının gelecek
nesillere aktarılması ve verilen
hukuk mücadelesine katkı sunması için hazırlanan “BELENE
Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin
Gök Uzak” isimli sözlü tarih çalışması yayımlandı.
Y TB koordinasyonunda
Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan
asimilasyon, kimliksizleştirme
politikaları, işkenceler ve tarihe
kara leke olarak geçen Belene
kampı olaylarını unutturmamak
için sözlü tarih çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında öncelikle YTB iş birliğinde 2019 yılında TRT İç Yapımlar tarafından
Belene Kampı mağduru soydaşlarla mülakatlar gerçekleştirilerek “Bin Dokuz Yüz Seksen
Dokuz Belene” belgesel filmi
hazırlandı.
Film 7 Şubat 2020 YTB’de gerçekleştirilen gala töreni ile izleyicilerle buluştu. Hem belgesel
filmi çerçevesinde yapılan mülakatlar hem de Bulgaristan Türkleri ile ilgili önemli kaynaklardan

elde edilen bilgiler dışında ise
sözlü tarih çalışmalarına devam
edildi. YTB, Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yılı kapsamında
1989 olayları, Belene kampı ve
Bulgaristan Türklerini konu alan
“BELENE Ölüm İçin Yer Sert
Uçmak İçin Gök Uzak” isimli çalışmayı da literatüre kazandırdı.
Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün editörlüğünde tamamlanan çalışma
Bulgaristan Türklerinin tarihini
ve onların etnik temizlik politikasına karşı verdikleri mücadeleyi
canlı tanıkların anlatımıyla yansıtıyor. Eser aynı zamanda akademik çalışmalar için de önemli
bir kaynak teşkil ediyor.
ULUSLARARASI KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNULACAK
Çalışma ile, 1984-1989 yılları
arasında Bulgaristan’da soydaşlara yönelik gerçekleştirilen
kültürel asimilasyonun uluslararası kamuoyunun istifadesine
sunulması amaçlanıyor. Hazırlanan sözlü tarih çalışmasında,
Bulgaristan Türklerinin maruz
kaldıkları zulüm, işkence, psikolojik baskı, beden ve ruh ezme,
bilinç silme, tarihsizleştirme,
mekândan ve zamandan soyutlama politikasına karşı verilen

mücadeleyi, yaşayan 83 Belene
ve cezaevi mağduru ile yakınları
kendi ifadeleriyle anlatıyor.
Belge niteliği taşıyan çalışmayla yaşanılan acıların gelecek nesillere aktarılması
beklenirken eserin suçluların
cezalandırılması için verilen
mücadeleye de katkı sağlayacağı düşünülüyor. Çalışmanın
ilk bölümünde Bulgarlar için
tam bir refah ve huzur süreci
olan Türklerin hâkimiyetindeki
Bulgaristan ele alınırken, ikinci
bölümde ise Türkler için büyük
acıların yaşandığı dönemi anlatılıyor.
Üçüncü bölümde de Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov
döneminde yaşanan bilinç katliamı ve kültür kırımına değiniliyor.
KOMÜNİST REJİMİN ASİMİLASYON VE KİMLİKSİZLEŞTİRME POLİTİKALARI
24 Aralık 198 4 tarihinde
Bulgaristan’da, komünist rejim
Müslüman ve Türkleri din, dil,
örf ve adetlerinden menederek
kimliksizleştirmeye çalıştı. Gece
Türk yerleşim yerleri basılarak
köyler ablukaya alındı. Asimilasyon politikaları çerçevesinde
24 Aralık sabahında toplu isim

Bulgaristan Türklerinin demokrasi mücadelesinin simgeleşen
şehidi 20 aylık Türkan Bebeği ve bütün şehitlerimizi saygıyla ve
rahmetle anıyorum.
Bu sene Eylül ayında Kırcaali’ye yaptığım ziyarette Türkan
Bebeğimizin ve diğer şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmiştim.
Bulgaristan Türklerinin totaliter rejime karşı barışçıl ayaklanması, Doğu Avrupa’daki demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir

parçası olarak tarihe mal olmuştur.
Bu acı günlerin artık bir daha yaşanmamak üzere geride kaldığına inanıyoruz. Soydaşlarımız Avrupa Birliği üyesi ve demokratik bir ülkenin eşit vatandaşlarıdır. Türkiye-Bulgaristan
ilişkileri de her geçen gün güçlenmekte olup, her türlü sorunun
üstesinden gelebilecek bir seviyeye ulaşmıştır.
Türkan Bebeğimiz ve bütün demokrasi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor; soydaşlarımızın acılarını içtenlikle paylaşıyorum.

Aylin Sekizkök
T.C. Sofya Büyükelçisi
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Annesinin kucağında öldürülen Türkan
bebek ölümünün 36. yılında Edirne'de anıldı
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Cevat
Güneş de salgın kuralları çerçevesinde Türkan bebeği andıklarını
ifade etti.
Balkanlar'da barış ve
huzur içinde yaşamak
için geçmiş acılardan
tecrübeler edindiklerini
belirten Güneş, "Gerek
Bulgaristan'da gerek
Yunanistan'da karşılaşılan demokratik olmayan uygulamaların bir
an önce ıslah edilmesi-

Edirne Şükrüpaşa Mahallesinde Türkan bebek anısına yaptırılan
parktaki anıtın önünde
düzenlenen törende,
saygı duruşunda bulunuldu, tüm şehitler için
dua edildi.
Anma törenine katılanlar anıta çelenk sundu
ve karanfil bıraktı.
Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan,
Bulgaristan'da 45 yıl
iktidarda kalan komünist rejimin, Bulgarlaştırma girişimleri sonucu
1985 yılı sonuna kadar
Türklerin isimlerini değiştirmeye zorladığını
söyledi.
Türkçe konuşanlara
para cezalarının kesildiğini belirten Pekkan,
"Türklerin dini vecibelerini yerine getirmesi engellendi, Türk kültürüne
ait unsurların kullanımı
yasaklandı. Bu uygulamalara direnip milli kimliğe sahip çıkanlar cezaevlerine hukuksuz bir
şekilde kapatıldı, işkence adası olan Belene'ye
sürüldü." diye konuştu.

Direniş sırasında çıkan olaylarda Türkan
bebeğin 26 Aralık 1984
yılında şehit edildiğini
hatırlatan Pekkan, şunları kaydetti:
"Kırcaali'ye bağlı Kirkovo ilçesi Magilyane
köyünde isim değiştirme, baskı ve asimilasyon politikalarını ve
uygulamalarını protesto
etmek için toplanan ve
yürüyüşe geçen kadın,
erkek, yaşlı, genç ve

çocuklar komünist Todor Jivkov rejiminin askerleri tarafından abluka
altına alınarak rastgele
yaylım ateşine tutuldular.
İlk olarak Musa Yakub,
20 aylık Türkan Feyzullah, Ayşe Hasan şehit
oldu ve onlarca kişi
yaralandı. Katledildiği
vakit 20 aylıktı henüz.
Ne Türklük biliyordu,
ne Bulgarlık. Ne vatanseverlik duygusundan

tatmıştı nede ihanet etmişti. Kendisi kadar küçüktü dünyası. Doğduğu
köyün havası suyu, bağrı yanık annesinin gözyaşları gibi temizdi ve
annesi Fatma Küçük'ün
kucağında vurularak şehit olmuştu."
Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direniş
sembolü olduğunu dile
getiren Pekkan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) yönetimi, Bulgar istan
Başmüftülüğü, Türki-

kalık saygı duruşunda
bulundular.
24 Aralık 1984 tarihinde Türk isimlerinin Bul-

Anma töreninde HÖH
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı, HÖH milletvekilleri, HÖH Merkez

tüleri Beyhan Mehmet
ve Basri Eminefendi ve
HÖH’ten belediye başkanları hazır bulundular.
Törenin sonunda Başmüftülük temsilcileri
tüm Bulgarlaştırma süreci kurbanlarının ruhu
için dua okudular.
Bu yıl olağanüstü salgın durumu nedeniyle
HÖH Kırcaali İl Başkanlığı, 1984'te yaşanan
trajik olayların 36. yıldönümü münasebetiyle soykırım şehitlerinin
kısa törenlerle anılması
için organizasyon oluşturdu.
Bulgarlaştırma süreci
kurbanlarının anısına
düzenlenen tüm anma
törenleri 25 ve 26 Aralık tarihlerinde yapıldı.
Aralık olaylarını anma
mitingleri yapma geleneğinin olduğu ildeki
her yerleşim yerinde
Bulgarlaştırma süreci
kurbanlarının anısına
yerleştirilen anıt levhalara çelenkler bırakılıp
ruhlarına dualar okundu.

Bulgarlaştırma süreci kurbanlarının anısına saygı

ye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçiliği ve Filibe
Başkonsolosluğu temsilcileri, Ardino (Eğridere) ilçesinin Mleçino
(Sütkesiği) köyü meydanındaki 24 Aralık 1984
Anıt Çeşmesine çelenk
ve çiçek koyarak asimilasyon süreci kurbanlarının anısına bir daki-

gar isimleriyle değiştirilmesine karşı olduklarını protesto etmek
için Mleçino’ya yakın
Gorno ve Dolno Prahovo (Tosçalı ve Amatlar),
Başevo (Hallar) ve Çernigovo (Karamusollar)
köylerinden 3 000’i aşkın kişi burada bir araya
toplanıyor.

Karar Kurulu Üyeleri,
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı
Erman Topçu, Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Başmüftü
Yardımcısı Ahmet Hasanov, Başmüf tülük
Genel Sekreteri Celal
Faik, Kırcaali ve Haskovo (Hasköy) bölge müf-

ni, azınlık toplumunun
inkar ve suistimal edilmemiş olmasını görmeyi arzu ediyoruz. " dedi.
Törene, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Temsilcisi Zürfettin Hacıoğlu,
Büyükkarıştıran Bulgaristan Türkleri Derneği
Başkanı Cevat Sedes,
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan
Yardımcısı Deniz Sarı
ve derneklerin üyeleri
katıldı.

AK, kirli hava nedeniyle
Bulgaristan'a dava açıyor

Avrupa Komisyonu (AK), ülkemizin Avrupa Adalet
Divanı'nın 5 Nisan 2017 tarihli kararının tam olarak
uygulanmasını sağlayamaması nedeniyle Bulgaristan aleyhine dava açma kararı aldığını açıkladı.
AK’dan yapılan açıklamaya göre, o zamanki mahkeme kararına göre, Bulgaristan'ın hava kalitesine
ilişkin Avrupa Birliği (AB) mevzuatı kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi.
Ülkede havadaki ince partikül madde değerlerine
ilişkin sınır değerlerinin sürekli olarak ihlal edildiği
ve ihlal sürelerini azaltmak için uygun önlemler alınmadığı belirtildi.
Dava, gerekliliklere tam olarak uyulmasını sağ-

layıncaya kadar ilk karardan sonraki süre ve ikinci
karardan sonraki süre için para cezalarının uygulanmasına yol açabilir.
Kararı uygulamak için Bulgar tarafının tedbirler
alması ve uygulaması bekleniyordu. Ülkemizin sunduğu 2015-2019 dönemine ait verileri, mahkemenin
tespit ettiği havadaki ince partikül madde değerlerine ilişkin sınır değerlerinin sürekli olarak ihlal etmeye devam ettiği doğruluyor.
Karardan üç yıldan fazla bir süre sonra Bulgaristan, tüm hava kalitesi izleme alanlarında AB kurallarının belirlediği sınır değerlerine uyumu henüz
sağlamadı.
Bulgaristan sınır değerlerine uyumu sağlamak için
önlemleri ayrı ayrı yerlerde fiilen henüz uygulamaya
başlamadığından şimdiye kadar elde edilen sonuçlar
tatmin edici değil. Bulgaristan’ın, önlemlerin çoğunun hazırlanmakta olduğunu veya 2024'te yürürlüğe
gireceğini bildirdiği anlaşıldı.
Bulgaristan, sağlığı tehlikeye düşüren havadaki
ince partikül madde değerlerine ilişkin yıllık ve günlük sınır değerlerinin en çok aşıldığı AB ülkelerinden
biri. Yılda toplam 90 gün 2,5 kattan fazla olduğu ölçülen özellikle ince partikül madde değerlerine ilişkin günlük sınır değerleri birçok kez aşıldı.
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Bulgaristan Türklerinin en küçük
şehidi Türkan bebek anıldı
36 yıl önce soykırım
sürecini protesto etme
esnasında hayatını kaybeden 20 aylık Türkan
bebeğin ve tüm şehitlerin anısına 26 Aralık 2020
Cumartesi günü Kırcaali
ili Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi Mogilyane (Kayaloba)
köyünde Türkan Çeşme
Anıtı önünde düzenlenen
anma töreninde konuşan Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel
Başkanı Mustafa Karadayı, “Sadece Bulgaristan için değil tüm dünya
için zor bir yılı uğurluyoruz. Bazılarının görmek
istemediği krizleri doğrulamak ve göstermek
için Covid-19'un geldiği
çeşitli krizlerin yaşandığı
bir yıl. Covid-19 krizi, öte
yandan ülkedeki sağlık,
sosyal, siyasi, ekonomik
ve kurumsal krizleri yoğunlaştırmak için geldi”
diye kaydetti.
Törene katılan soydaşlara seslenen Karadayı,
“Bu yıl geleneksel mitingi yapmıyoruz, ancak Covid-19 nedeniyle insanların bir araya toplanma-

ması çağrımıza rağmen
törende hazır bulunan

HÖH Başkanı, “Bunu
boynumuzun borcu bile-

radayı, “Ancak büyük bir
umutla siyasetin norma-

lük Genel Sekreteri Celal
Faik, Kırcaali ve Haskovo
(Hasköy) bölge müftüleri
Beyhan Mehmet ve Basri Eminefendi ve HÖH’ten
belediye başkanları da
hazır bulundular.
HÖH, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede
getirilen anti-salgın önlemlerinin bir parçası
olarak kitlesel etkinlikler
düzenlemenin yasaklanmasından dolayı geleneksel anma mitinglerini
erteledi.

Momçilgrad ilçesinde evsel
katı atık ücreti değişmeyecek

herkese teşekkür ediyorum. Neden burada olduğumuzu biliyoruz, burada olmayı ve Türkan’ın
mezarı başında onu ve
Bulgaristan'da demokrasi, ülkemizde hak ve
özgürlükler için canlarını
veren tüm şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anmayı boynumuzun borcu biliyoruz” dedi.

rek, intikam almak ya da
rövanş yapmak için değil,
geleceğe bakmak için de
öğüt almak ve tarihten
derslerimizi almak için
tarihi gerçeklere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz”
diye ekledi.
Kısa konuşmasını büyük bir umut içinde Covid-19 krizinin aşılması
temennisiyle bitiren Ka-

le dönmesi için gerekli
değişikliklerin olmasını
dileyelim. Anavatanımızda demokrasiyi ve devlet otoritesini ve itibarını
yeniden tesis edebilelim.
Son 36 yıldır bunu birlikte
başarabileceğimizi kanıtladık” diye ifade etti.
HÖH partisi aktivistlerinin bölge turu, Bulgarlaştırma süreci sırasında

Mestanlı’da Bulgarlaştırma süreci şehitleri anıldı

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), bu yıl da
Momçilgrad’da (Mestanlı)
düzenlenen kısa bir törenle 36 yıl önce 27 Aralık tarihinde soykırım sürecini
protesto sırasında şehit
düşen soydaşlarımızı
andı. Önceki yıllardan
farklı olarak anti-salgın
tedbirleri nedeniyle kasaba merkezinde kalabalık
bir miting olmadı. Buna
rağmen onlarca insan,
Bulgaristan'da totaliter rejim kurbanlarının anısına
Momçilgrad'da dikilen ilk
anıta çiçek bıraktı.
Momçilgrad Belediyesi
tarafından düzenlenen
anma töreninde HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Kırcaali bölgesinden seçilen HÖH milletvekilleri Erol Mehmet ve
Adlen Şefket, ülkenin dört
bir yanından gelen milletvekilleri, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı
Erman Topçu, Türkiye'nin
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, HÖH İl
Başkanı Resmi Murat,
Güney Bulgaristan’dan
belediye başkanları, belediye meclis başkanları,
totaliter rejim mağdurları
ve yerli vatandaşlar hazır

yaşanan trajik olayların
36. yıldönümü münasebetiyle diğer şehitler anıtlarına da çelenk ve çiçek
sunumuyla devam etti.
Kirkovo Belediyesi tarafından düzenlenen
anma töreninde HÖH
milletvekilleri, HÖH Merkez Karar Kurulu üyeleri,
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman
Topçu, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov, Başmüftü-

bulundular.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
“İsimleri, dini inancı ve
ana dili uğruna hayatını
kaybedenlerin anısına

saygı göstermek için buradayız” diye kaydetti.
Kazim, yeterince akıllı
davranmamız, geçmişe
sırtımızı dönmemiz ve
isim, dini inanç ve etnik
köken ne olursa olsun birlikte ilerlememiz gerektiğini sözlerine ekledi.
Belediye Başkanı,
“Momçilgrad'da farklı etnik kökenlere sahip insanlar, kaderde yazılan
imtihanlara rağmen anlayış ve barış ruhu içerisinde yaşıyor. Birbirlerine
saygı duydukları için isimleri veya dinleri ne olursa

olsun bunu yapmaya devam edeceklerine inanıyorum. Yıllar içerisinde
bölgemiz, etnik hoşgörü
modeli olarak örnek teşkil etti ve buna herkesin

katkısı var” dedi.
HÖH Başkanı Karadayı buradaki konuşmasında, “Covid-19 salgını
nedeniyle bir yerde toplanmamamız yönündeki
çağrılarımıza rağmen bu
meydanda yine çok sayıda insan var ve bu anlaşılabilir bir durum. Çünkü
bizler çağrılar yüzünden
burada değiliz. Bulgaristan demokrasisinin kahramanlarına karşı boynumuzun borcu olduğu için
buradayız” diye kaydetti.
Karadayı, Bulgarlaştırma
süreci kurbanlarını an-

manın intikam almak ya
da rövanş yapmak için
değil tam aksine anavatanımızda daha iyi bir gelecek inşa etmek adına
geçmişten ders almak için
yapıldığını sözlerine
ekledi.
HÖH Başkanının
ifadesine göre Covid-19 krizi, sosyal,
siyasi, ekonomik ve
kurumsal olmak üzere ülkede yaşanan
diğer krizleri yoğunlaştırdı.
Karadayı, “Umutla
geleceğe ve gelecek
yıla bakmalıyız, umarım Covid-19 krizini
en kısa sürede aşarız, sağlık, sosyal, siyasi
ve kurumsal krizlerin de
üstesinden gelmeyi umuyoruz” diye kaydetti. HÖH
Başkanı, demokraside
siyasi sorunların seçimlerle çözüldüğünü belirtti. Karadayı’nın ifadesine
göre, 2021'de siyasette
normalliğin sağlanması,
Bulgaristan'da demokrasinin ve devlet otoritesinin ve itibarının yeniden
tesis edilmesi gereken
çok önemli seçimler yapılacak.
Kırcaali Haber

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisinin ilk
çevrim içi toplantısında evsel katı atık ücreti miktarının değişmemesi kararı alındı. Onaylanan
öneri, Belediye Başkanı İlknur Kazim tarafından
sunuldu.
Kazim, önerisini şöyle açıkladı: “Covid-19 salgını nedeniyle eşi görülmemiş bir durumdayız ve
Momçilgrad Belediyesinin çabaları koronavirüse
karşı mücadeleye ve tüm hayatımız üzerindeki sonuçlarına odaklanıyor. İnsanların ve işletmelerin
görüşlerini dinlemek ve imkanlarımız dahilinde onları desteklemek bizim için önemli. Halka açık tartışmada bu yıl ilçede evsel katı atık ücreti miktarını
değiştirmememiz gerektiği sonucuna vardık”.

Belediye Başkanının önerisi tüm Belediye Meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle desteklendi. Bu,
Momçilgrad Belediye Meclisinin pandemi nedeniyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için
aldığı bir başka karar. Bir önceki oturumda yerel
Meclis üyeleri, işyerleri kapatılan belediyenin mülkiyetinde bulunan konut dışı yapıların kiracılarının
kira ödemekten muaf tutulması kararı aldılar.
2020 yılı için yerel Meclisin son toplantısının
gündeminde yer alan bir diğer önemli madde,
Momçilgrad Belediyesinin Zvezdel (Gökviran) köyündeki sağlık ocağı binasının yenilenmesi için
Güzel Bulgaristan Programına proje başvurusu
yapılması önerisinin onaylanmasıydı. Bu proje,
programın 2 Nolu Sosyal Altyapının İyileştirilmesi
Tedbiri kapsamında uygulanacak. Momçilgrad Belediyesinin uygulayacağı onarım faaliyetleri, erişilebilir bir mimari ortam sağlamaya, dış cephe ısı
yalıtımı yapmaya, çatıyı onarmaya ve kiremitleri
değiştirmeye, bina içinde yenileme yapılmasına,
banyo ve tuvaletlerin tamirine, su ve elektrik tesisatlarının onarımı ve yenilenmesine yönelik olacak. Zvezdel köyündeki sağlık ocağı, yaklaşık 2
000 insanın yaşadığı daha 12 köyün sakinlerine
hizmet veriyor.
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Kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik dört proje başladı
Aralık 2020'de Kirkovo
(Kızılağaç) - Zlatograd
(Darıdere) Yerel Girişimciler Grubu (MİG) Derneğinin hizmet bölgesinde
dört yeni proje başlatıldı.
Bu projeler, turizm altyapısına yapılan yatırımların
yanı sıra bölgenin somut
olmayan kültürel ve doğal mirasının korunmasını amaçlayan MİG’in
yenilikçi 7.5.1 tedbir i
kapsamında yürütülüyor.
Devlet Tarım Fonu Kırcaali ve Smolyan (Paşmaklı) bölge müdürlüklerinde
Devlet Tarım Fonu, dernek başkanı Sali Ramadan aracılığıyla Kirkovo
- Zlatograd MİG Derneği
ve Zlatograd Belediyesi,
Kirkovo Belediyesi, Delyo Haydutin Derneği ve
Startsevo Yerel Kalkınma
Girişimleri Derneği olmak
üzere proje başvuruları
onaylanan dört kuruluş
arasında proje sözleşmeleri imzalandı.
Zlatograd Belediyesi'nin
projesi 52 bin leva tutarında bir yatırım projesi.
Planlanan faaliyetler arasında turizm altyapısının
bir parçası olan bilgilendirme panoları, kültürel
ve doğal miras olan yerler
için yön ve bilgi panoları,
açık hava fotoğraf sergi
panoları, piramit levhadan
ibaret kaide ve doğa harikası yerlerin yakınlarında
rekreasyon için çardaklar
olmak üzere yeni tesislerin inşası ve kurulumu bulunuyor. Proje sözleşmesi
imza töreninde Zlatograd
Belediye Başkanı Miroslav Yançev, projenin, farkındalığı artırarak, kültürel

ve tarihi turizm alanları,
ekolojik yollar, turistik yollar, doğa harikası yerler
olmak üzere Zlatograd
ve Kirkovo bölgesindeki turistik atraksiyonlara,
yerlere ve rotalara erişimi kolaylaştırarak turizm
gelişimini teşvik etmeyi
amaçladığını söyledi. Turizm ürünü yelpazesini
genişletmek için turistik
atraksiyonlar tanıtılacak
ve turizm altyapısını geliştirmek için yeni tesisler
inşa edilecek.
Yerel Kalkınma Girişimleri Derneğinin çatısı altında birleşen Startsevo
köyünden gençler, “Yerel
kültürel ve doğal mirasın
turizmin gelişmesi için
kıymetlendirilmesi” isimli
projeyi uygulayacaklar.
Dernek Başkanı Evelina
Bodurova, projenin gençleri bir etnolog ve tarihçiyle birlikte otantik turist deneyimlerine yönelik artan

talebe yanıt olarak yerel
ve doğal değerleri yaygınlaştıran bir ürün yaratmaya teşvik ettiğini kaydetti.
Bodurova, projeyi şu şekilde özetliyor: “Bölgemin
kültürel ve doğal anıtları
- hafızanın görsel işaretleridir”. Kültürel mirası kolayca erişilebilir bir dijital
kaynak haline getirerek
sunmak onun gelecek nesiller tarafından yeniden
düşünülmesine yardımcı
olacak ve ergenler için yeşil program, doğal çevreyi
korumak için öz farkındalıklarını teşvik edecek.
Kirkovo Belediyesi'nin
"Kirkovo ilçesinde bulunan somut olmayan kültürel ve doğal mirasın
korunması ve tanıtımı"
projesi için 19 bin leva
tutarında bir miktar öngörülüyor. Proje, Kirkovo
ilçesinde doğal ve kültürel
varlıkların bilgi ve turizm
tabelalarının üretimi, tes-

limi ve kurulumunun yanı
sıra, Kirkovo ve Zlatograd
ilçelerinde doğal ve kültürel varlıkların işaretlenmesi için geliştirilmiş yazılım
ve haritasının yanı sıra
işaretlenmiş doğal ve kültürel varlıkların yer aldığı
bir QR kod haritası çıkarılmasını öngörüyor. Kirkovo
Belediye Başkanı Şinasi
Süleyman’ın ifadesine
göre, bu projenin özelliklerinden biri de koşullar uygunsa Kaçamak Festivali
düzenlenmesi ve Kirkovo
ilçesinin Şumnatitsa (Fındıkçık) köyünde bulunan
"Su Değirmeni" ve "Roma
Köprüsü"nün sosyalleştirilmesi. "Traklar’dan Günümüze Kadar Gayda”
projesi, yerel folkloru ve
Traklar’ın zamanından
beri bilinen bir müzik aleti
olarak gaydanın tanıtılmasını amaçlıyor. Delyo
Haydutin Derneğine bağlı amatör gayda grubunun

virüs (Covid-19) salgını
koşullarında olsa da biz,
teknolojiyi kullanarak bu

teşkilat yapısını iyileştirmek ve idari kapasitesini
artırmak, sunulan hizmet-

yıl da faaliyetlerimiz için
sizlere rapor vereceğiz.
Bizim için bu durumda
en önemli şey her şeyden
önce vatandaşlarımızın
hayatını ve sağlığını korumak ve bu doğrultuda
imkanımız dahilinde elimizden gelen her şeyi
yaptık.
Görev süremizin ilk yılında belediye idaresinin

lerin kalitesini, verimliliğini ve etkinliğini artırmak,
ilçede yaşam ortamını
iyileştirmek ve vatandaşların karar alma ve karar
uygulamalarının kontrolüne katılımını sağlamak
için çalıştık.
Tutarlı ve sistematik
çalışabilmek için gerekli program ve planlama
belgelerinin hazırlanması

gerekiyordu. Bu anlamda, "Yeşil Anlaşması" ve
diğerleri gibi Avrupa ve
dünyada yeni kalkınma
trendlerini uygulamak için
de çok çalışıyoruz.
2003 yılından beri işletmeler, çiftçiler, sivil toplum
kuruluşları (STK), entegre
bir bölgesel yerel kalkınma için birlikte çalıştığımız Ardino -Cebel (Şeyhcuma) Yerel Girişim Grubu Derneği ile yerel bir
ortaklık kurduk. Topluluk
öncülüğünde yerel kalkınma için LİEDER yaklaşımı kapsamında 2011'den
beri iki ilçenin ekonomik
ve sosyal kalkınması için
projeler uygulandı ve halen uygulanmaya devam
ediyor. Genç nüfusu ilçede tutmak için bir önlem
olarak yatırım çekme yönünde yoğun bir şekilde
çalıştığımızı söylemek de
önemli”.

Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban,
ilk yıllık faaliyet raporunu sundu
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, 2019 - 2023 dönemini kapsayan görev süresinin ilk yılı için faaliyet
raporu sundu. Salgın durumu ve çok sayıda insanı
bir yerde toplama riski nedeniyle raporunun sunumu, mobil uygulamasının
yanı sıra belediyenin web
sitesi ve Facebook sayfasına da yüklendi. Ayrıca video paylaşım sitesi
YouTube'da da yayınlandı.
Raporda şu ifadeler yer
aldı: “Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) siyasi
partisinin aday listesinden
seçilen Ardino Belediye
Başkanı olarak ilçe halkının bilgisine yıllık faaliyet
raporu sunma geleneğini
sürdüreceğimi ve geliştireceğimi belirtmiştim.
Anti -salgın kurallara
uyulmasını gerektiren eşi
görülmemiş bir korona-

iki konser sunması planlanıyor. Proje kapsamında gayda sanatçılarının
bir kısmı için 30 adet geleneksel Rodop bölgesi
Bulgar milli kostümü satın
alınacak.
Delyo Haydutin Derneği Başkanı Todor Kaykov
ve proje yöneticisi Tanya
Topalova, “Zlatograd’da
“Traklar’dan Günümüze
Kadar Gaydanın Tarihçesi” konulu çocuk ve
gençlere yönelik sohbet
programı düzenlenecek.
Programa geleneksel
Rodop gaydasının nasıl
yapıldığını gösterecek bir
gayda ustası davet edilecek. İkinci gayda konseri,
doğanın ihtişamı, gaydanın ihtişamı ve Trak kutsal

alanlarını temsil eden bir
mekanda gerçekleşecek”
diye anlattılar. Eşlik eden
bir etkinlik olarak, öğrenciler için “Doğa Harikası Taşlar ve Trak Kutsal
Alanları – Bölgede Doğal Mirasın Bir Parçası”
konulu açık ders etkinliği
düzenlenmesi planlanıyor.
Etkinlik kapsamında “Aslan”, “Timsah”, “Mantar”
adlı ve kaya mezarları gibi
doğa harikası yerler rehber eşliğinde gezilecek.
Kirkovo - Zlatograd MİG
Derneğinin bu tedbiri kapsamında yerel derneklerin, halk kültür evlerinin
ve bir okulun sunduğu
beş proje önerisi daha
onaylandı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, 2020’de
18 ülkeye yardım yaptı
Bulgaristan, 2020 yılında 5.5 milyon levadan fazla
tutarla 18 ülkeye resmi kalkınma yardımı yaptı. Ekim
ayına kadar sağlanan fonların bir kısmı ile ikili projeler
ve uluslararası kuruluşlara eş finansman sağlamak
için kullanılırken, diğer kısmı insani yardım şeklinde
bağışlandı.
Yardımın önemli bir kısmı Batı Balkanlar ve Doğu
Ortaklığı ülkelerine dağıtıldı. Her iki bölgede eğitim,
bilim, kültür, sosyal entegrasyon ve sivil toplumun
geliştirilmesine yönelik toplam 60 proje finanse edildi. Bunlardan 43 tanesi bizim uzun vadeli dış politika
önceliğimiz olan Batı Balkanlar'ın Avrupa-Atlantik entegrasyonu ile ilgiliydi.
Ülkemiz, 897 790 leva değerindeki 15 projesini finanse ederek Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne en büyük
desteği verdi. Bu projelerin biri sayesinde Bitola’daki
Georgi Naumov Belediye Lisesinin binası yenilendi.
Ülkemiz Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ'da gerçekleştirilen projelere de hibe
desteği verdi. Fonlar sağlık, eğitim ve altyapı ile ilgili
faaliyetleri finanse etmek için kullanıldı.
Resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütler kapsamında finanse edilen en büyük proje Arnavutluk'ta
uygulanan yaklaşık 1,1 milyon leva tutarında bir proje
oldu. Bu para, Devol Belediyesine Bilişt kasabası ile
Varnik köyü arasında asfalt yol yapımı için verildi.
Bulgaristan, Karadeniz bölgesi ülkelerine yarım milyon levanın üzerinde bağışta bulundu. Para Moldova,
Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan'da uygulanan projelere tahsis edildi.
Karadeniz bölgesi ülkelerinden en büyük yararlanıcı,
toplam 205 645 leva ile desteklenen Moldova oldu. Bu
miktarın yaklaşık yarısı, Taraclia Bölgesi Eğitim, Gençlik ve Spor Müdürlüğü için bilgi teknolojileri ekipmanı
sağlama projesine yönelik ikinci taksit ödeme olarak
sağlandı.
Bulgaristan ayrıca insani krizlerle başa çıkmak için
yaklaşık 2 milyon leva tutarında fon ayırdı. Ana öncelikler yine uzun süren kriz ve çatışmaların yaşandığı ve
ülkemize yönelik yüksek bir göç dalgası riski yaratan
Afganistan, Suriye, Irak, Yemen vb. ülkelerdi. 2019'da
Arnavutluk'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından
ülkeye felaketin sonuçlarıyla başa çıkmak için 195 583
leva yardım yapıldı.
COVID-19'a karşı bir aşının geliştirilmesi ve dağıtılması için Koronavirüs Küresel Girişimi kapsamında
aynı miktarda bağış sağlandı. Pandemiye yanıt olarak,
salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık personeline destek sağlamanın en hızlı pratik sonuç vereceği inancıyla Bulgaristan'da üretilen koruyucu tıbbi malzemeleri (koruyucu giysi, siperlik ve gözlük) sağlamak
için özel bir insani yardım girişimi geliştirildi. Yardımlar,
Batı Balkanlar’daki ana ortaklarımıza, AB- Doğu Ortaklığı ülkelerine ve Irak'a sağlandı. Ayrıca Arnavutluk,
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan'da (Batı
Kenarları bölgesi) en muhtaç kişiler için gıda paketleri
sağlanması organize edildi.
Lübnan ile geleneksel dostane ilişkiler içerisinde
olan Bulgaristan, Beyrut Limanı’ndaki dev patlamanın
ardından ülkeye tıbbi sarf malzemeleri ve hijyen ürünleri konusunda yardım etti.
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AB'deki azınlıkların dil ve kültürlerinin
korunması için yasa teklifi istendi
Avrupa Birliği (AB) içindeki azınlıkların dil ve
kültürlerinin korunması
için başlatılan sivil toplum
girişimi, yıllardır yürütülen
çalışmalar sonucunda AB
içinde yasal düzenleme
yapılması yolunda önemli
yol katetti. Avrupa Parlamentosunda kabul edilen
karar tasarısıyla AB Komisyonundan yasa teklifi
hazırlaması istendi.
AB içinde 50 milyon kişinin geleneksel azınlık
ve dil gruplarına dahil
olduğu tahmin ediliyor.
Azınlıkların kültürlerinin
ve dillerinin korunması ve
desteklenmesi amacıyla
Avrupa çapında çalışmalar yapılıyor.
Bu çalışmalar kapsamında 2013'te başlatılan
"Azınlıkların Korunması
Avrupa Yurttaş Girişimi"
önemli ilerleme sağlayarak, çalışmalarını Avrupa
Parlamentosunun gündemine getirmeyi başardı.
Avrupa Parlamentosunun
oylayarak kabul ettiği bir
karar tasarısıyla da AB
Komisyonundan yasal
düzenleme teklifi hazırlaması talep edildi.
AB Komisyonunun şimdi
bir ay içinde "Azınlıkların
Korunması Avrupa Yurttaş Girişimi" hakkındaki
pozisyonunu bildirmesi
gerekiyor.
AB Komisyonu tarafından da tanınan sivil toplum girişimi, azınlıkların

eşitliği, azınlık topluluklarının desteklenmesi, dil,
eğitim, kültür ve görsel
işitsel imkanlarının des-

da yapılan konuşmalarda
da birçok milletvekili girişimin taleplerine destek
verdi.

toplum girişiminin topluluk mevzuatına dönüşmesinin zamanı geldi." dedi.
AB Komisyonunun Av-

ancak seçim kampanyasını sadece Bulgarca yapabildiğini söyledi.
Küçük, "Örneğin bir
Alman vatandaşı ge lip Bulgaristan'da aday
olur sa kampanyasını
hangi dilde yapacak?
Bulgaristan'da üyelerinin çoğu Türk olan Hak
ve Özgürlükler Hareketi,
gerektiği yerde ve tercümeli olarak Türkçe seçim
kampanyası yapılabilmek
için teklif verdi ama kabul
edilmedi." dedi.
Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde Türkçe
seç im kampanyasına

ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Küçük, "Biz de
Bulgaristan'da haklarımızı arıyoruz ama bulamayınca Avrupa kurumlarına başvuruyoruz." diye
konuştu.
Küçük, Azınlıkların Korunması Girişimini bu bakımdan iyi bir fırsat olarak
gördüklerini kaydetti.
R o m a nya'd a M a c a r
azınlık, Baltık ülkeleri ve
Polonya'da Rus azınlık,
Avusturya'da Sloven azınlık gibi Avrupa'nın birçok
ülkesinde azınlıkların dil
ve kültürlerinin korunması
için çalışmalar bulunuyor.
Kırcaali Haber

Yeni ekonomik tedbirler
öngörülüyor
teklenmesi ve korunması
gibi talepleri içeriyordu.
Girişim, 2017'de "Avrupa yurttaş girişimi" olarak
tanınmak için gerekli 1
milyon imzayı toplamaya
başladı. Avrupa çapında
kısa sürede 1,1 milyon
imzaya ulaşıldı.
Parlamentodan geçen
tasarıda, "Azınlıkların Korunması Avrupa Yurttaş
Girişimi" tarafından AB
Komisyonunun azınlık
haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda
harekete geçmesi talebi
destekleniyor. Parlamentoda karar tasarısı hakkın-

Küçük: "Mevzuata dönüşme zamanı geldi"
Bu kişiler arasında yer
alan Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük, bir toplumun ne kadar demokratik
olduğunun azınlıklara
gösterdiği ilgiden anlaşıldığını belirterek, girişimin
desteklenmesini istedi.
Küçük, "Ben de Bulgaristan vatandaşlarına ait
36 bin 263 imzanın Avrupalı vatandaşlara ait 1
milyondan fazla imzanın
yanında bulunduğundan
dolayı gururluyum. Dil
ve etnik kültür haklarının
korunmasına ilişkin sivil

rupa çeşitliliğini garanti
edecek ve geliştirecek
modern bir mevzuat oluşturmasını isteyen Küçük,
"Bu konu Avrupa değeri
olduğundan ve bundan
önce genel insani değer
olduğundan dolayı bizim
için çok önemlidir." diye
konuştu.
Bulgaristan'daki Türkçe kampanya yasağı
Bulgaristan'daki "başka
dilde siyasi propaganda
yasağını" örnek gösteren
Küçük, seçim yasasına
göre AB ülkelerinin vatandaşlarının AP seçimlerinde aday olabildiğini

Sofia Tech Park'ta süper bilgisayarı barındıracak bina inşaatının ilerleyişinin denetlenmesinde yer alan Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov,
gazetecilerin kendisine yönelttikleri işletmeleri
desteklemek için yeni ekonomik önlemlerin öngörülüp öngörülmediği sorusu üzerine, “Yeni tedbirler uygulanacak ve işveren örgütlerine verdiğimiz tüm taahhütlerimizi yerine getirmeye devam
edeceğiz” diye kanaat getirdi.
Bakan, Ekonomi Bakanlığının her zaman yardıma hazır sektörlerden biri olduğuna güvence
verdi. Borisov, “İşveren örgütleri ile her şeyi analiz ediyoruz, kararları onlarla birlikte veriyoruz ve
herhangi bir karar vermeden önce sizi bilgilendi-

Hak ve Özgürlükler Hareketi, Mustafa
Karadayı’yı Yeniden Başkan Seçti

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) 10. kurultayını online olarak
gerçekleştirdi. HÖH
delegeleri genel başkan görevine yeniden
Mustafa Karadayı’yı
seçti.
“Özgürlük, birlik, beraberlik” motosu altında
geçen forumu eski milletvekili Ünal Lütfi açtı.
Ünal Lütfi, önümüzdeki genel seçimlerde
HÖH’ün tam potansiyelini göstereceğini ve
“şimdiki başarısız yönetime” karşı koyacağını belirtti.
Yeniden başkan seçilen Mustafa Karadayı da ülke yönetimini
eleştirdi ve ülkedeki
durumla ilgili partinin

endişelerini dile getirdi.
Kurultaya Ahmet Doğan da video mesaj

iletti. HÖH fahri başkanı olan Ahmet Doğan,
pandeminin yol açtığı
insani krizin çözümü
yolunda çabaların yoğunlaşmasını istedi.

Kurultaya davet edilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan da delegelere
video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında: “Değerli dostum
Borisov'un liderliğinde
koronavirüsle mücade-

lesini kararlı bir şekilde
sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak biz
de bu süreçte
'dost kara günde belli olur'
anlayışıyla elimizden gelen
desteği dost ve
kardeş halkların istifadesine
sunuyor uz…
Bulgaristan
demokrasisi
içinde kendine
önemli bir yer
edinen Hak ve
Özgürlükler
Hareketi'nin inşallah yeni dönemde
daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine
inanıyorum” sözlerine
yer verdi. KH

riyorum, kararları birlikte alıyoruz” dedi.
Borisov, Ekonomi Bakanı olmasından bu yana
tedbirler kapsamında yapılan destek ödemelerinde önemli bir artış yaşandığının altını çizdi.
Bakan, “İmkanlar dahilinde yapılan ödemelerde
maksimum seviyeye ulaştık” dedi.
Borisov, “Bugün itibariyle ciro bazlı destek
tedbiri uygulamaya konulacak. Bu, Milli Gelirler Ajansı aracılığıyla uygulanacak yenilikçi bir
önlem ve dört hafta boyunca başvurulara açık
olacak. Desteğe ihtiyacı olan tüm şirketlere ulaşması için tedbirin kapsamı genişletilecek” diye
izah etti.
Bakan, mikro işletmelere destek programı kapsamında 3 300'den fazla proje önerisinin değerlendirildiğine dikkat çekti. Orta ölçekli işletmelere
destek programı hakkında basına ek bilgiler verilecek. Bu şirketler için öngörülen kaynak miktarı 50 milyon levanın üzerinde, ancak başvurusu
onaylanan adaylar yaklaşık 3 300 olduğu için
destek miktarı daha az olacak.
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İş yerlerinin bir kısmının kapatılması kararı işsizliği artırdı
Pandemi, 2020'de ekonomik süreçlere damgasını vurdu ve işgücü piyasasını ciddi bir şekilde etkiledi. İlk kez iş yerlerinin
kapatıldığı 13 Mart - 13
Mayıs 2020 arasındaki
olağanüstü hal döneminde işsiz kişi sayısının
yaklaşık 100 bin kişi artmasına yol açtı ve ülkede
resmi olarak kayıtlı işsiz
sayısı 300 bine ulaştı. Nisan ayının ilk haftası çok
zordu, istihdam bürolarına
kayıt yaptırmak için sırada bekleyenler kuyruklar
oluşturdu ve işsizlik kaydı,
sadece bir günde 9 binin
üzerinde kişinin kayıt işlemini yaptırdığı 6 Nisan'da
doruk noktasına ulaştı.
Olağanüstü hal uygulamasının ardından kademeli bir iyileşme dönemi
başladı. Mayıs ayının
başından Kasım ayının
sonuna kadar istihdam
bürolarından kaydını iptal edenlerin sayısı yeni
kayıt olanların sayısına
göre istikrarlı bir şekilde
arttı. Kayıtlı işsiz sayısı,
Kasım sonu itibariyle 220
000’in altına kadar düştü.
Bununla birlikte işsizlerin
sayısındaki bu düşüşün,

işgücü piyasasının otomatik olarak toparlandığı
anlamına gelmediği unutulmamalı. Tam aksine
istihdam bürolarından
kaydını iptal edenlerin
sayısının artması, çalışmaya başlamalarından
değil işsizlik kaydı yapma
hakkının olmamasından
kaynaklanıyor.
İstihdam bürolarından
kaydını iptal edenlerin
sayısının artması yaz sezonu başında çalışmaya

başlamalarından kaynaklanmış olsa da, son aylarda işsizlik kaydı yapma
hakkı olmayan işsizlerin
sayısında artış gözlendi.
Örneğin, Kasım ayında
istihdam bürolarından
kaydını iptal edenlerin
yarısından fazlası, işe
başlamaları nedeniyle
değil işsizlik kaydı yapma
hakkının olmaması nedeniyle bunu yapmışlardır.
Bu, resmi olarak işsiz kişi
sayısının düşmesine rağ-

men, kaybedilen işlerin
önemli bir kısmının geri
kazanılmadığı ve dolayısıyla yıl içinde gelir kaybına uğrayan kişi sayısındaki artışın işsiz sayısı artışından daha fazla olduğu
anlamına geliyor.
Başka nedenlerle istihdam bürolarından kaydını
iptal edenlerin ne kadarının daha sonra yeni bir
işe başlamayı başardığı,
kayıtlı olmadan ne kadar
işsiz kaldığı şu anki ve-

rilerle saptanamaz. Orta
vadede önümüzdeki aylarda istihdam edilen ve
işe alınan kişilere ilişkin
verilerin yayınlanmasının
ardından böyle bir analiz
mümkün olacak.
İşsizlikte azalma eğilimi,
Aralık ayında ikinci kez işyerlerinin bir kısmının kapatılması ile tersine döndü. Aralık ayının ilk iki haftasında işsiz sayısı 8 bin
civarında yükseldi. Buna
rağmen ikinci kez iş yerlerinin bir kısmının kapatılması kararının etkisi ilkbaharda olandan önemli
ölçüde daha hafif. Veriler,
Aralık ayı ortasında yeni
kayıtlı işsiz kişi sayısının
yavaşladığını ve giderek
yeni tedbirlerin uygulanmasına başlamadan önceki seviyesine geri dön-

düğünü gösteriyor.
Bu, ikinci kez iş yerlerinin bir kısmının kapatılması kararının daha az
olumsuz etki yaratması
beklentilerini karşılasa da
tedbirleri uygulama süresinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması önemli bir
nokta. Aralık ayı başında
işverenlerin işten çıkarma
kararları, 21 Aralık 2020
tarihinde birçok tedbirin
kaldırılması beklentisine
dayanarak alındı. Tedbirlerin 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması, bazı kararların gözden geçirilmesine ve istihdam bürolarına
yeni kayıt olanların sayısının yeniden artmasına yol
açacak. İşsizlik oranı büyük ihtimalle Aralık 2020
ve Ocak 2021'de artacak.
Kırcaali Haber

Pandemiden etkilenen turizm
sektörüne hükümetten destek

İş yeri kapanan işçiler tazminat alacak

Başbakan Boyko Borisov hükümet oturumu sırasında “COVİD 19'un sonuçlarını önlemek için
turizm alanına 56 milyon leva ayırıyoruz” diye açıklamada bulundu.
Devlet, tur operatörlerine ve seyahat acentelerine 2019 yılı için beyan edilen yıllık ciro miktarının
KDV'siz % 4 oranında devlet yardımı sağlayacak.
Karşılıksız fonlar, kuponlardan vazgeçen müşterilerden ve hizmet sağlayıcıları tarafından kesilen
tutarlardan kaynaklanan zararların öncelikli olarak
tazmin edilmesi için kullanılacaktır.

edecekler.
Faaliyeti geçici olarak
askıya alınmış iş yerlerindeki çalışanlar, ücretsiz izinli her gün için
2020 sonuna kadar 24
leva tazminat alabilirler.
1 Ocak 2021'den itibaren Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının
önerisi üzerine tazminat tutarları, çalışanların Ekim 2020’de prime
esas kazanç tutarlarının % 75'i kadar olacak.
Kırcaali Haber

Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, “51 milyon leva ile tur operatörü ve
seyahat acentesi faaliyetlerinde bulunan yaklaşık
1.600 firmaya karşılıksız yardım edeceğiz” diye
bilgi verdi.
Olağanüstü Hal Sırasında Alınacak Önlemler ve
Yapılacak İşlemler Hakkında Kanun hükümleri, fonların Tur operatörlerine ve seyahat acentelerine Turizm Bakanlığının emri ve devlet yardımı kurallarına uygun olarak sağlamakta. Bu bağlamda, taslak
yönetmelik Avrupa Komisyonu'na gönderilmiştir ve
yardımın Komisyon tarafından bildirildikten sonra
verildiği ve ödendiği unutulmamalıdır.
Bakanlar Kurulu ayrıca 2020 yılı için 4.993.723
leva tutarında Turizm Bakanlığı bütçesinden ek
harcamaların tahsis edilmesini onaylayan bir Kararname kabul etti. Pandeminin sonuçlarının üstesinden gelmek için, olağanüstü halin kaldırılmasından iki yıl sonra, Turizm Bakanlığının, Bulgaristan'a
charter uçuşları gerçekleştirmek için geçerli bir işletme lisansına sahip hava taşıyıcılarını kullanan
tur operatörlerine her uçuş için uçağın maksimum
yolcu kapasitesinin her koltuğu için 35 avro kadar
devlet sübvansiyonu sağlayacağı öngörülmektedir.
Sübvansiyon, sadece 100 koltuktan az olmayan
uçuşlar için ve bir kişinin kullandığı her koltuk için
verilmekte.

Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva, Covid-19
nedeniyle geçici olarak
ekonomik faaliyetleri
kısıtlanan işletmelerde çalışanlara ücretsiz
izinde oldukları süre
için tazminat ödeme
talimatı verdi. Emirnamenin güncellenmesi,
Sağlık Bakanı Kostadin
Angelov'un getirilen anti-salgın tedbirlerin süresinin uzatılması emrinden dolayı gerekti.
Emirnameye göre,
barlarda, meyhanelerde, şarap ve bira imalathanelerinde, kafelerde, dil ve eğitim merkezlerinde, diğer eğitim
merkezlerinde ve okullarda, meslek yüksekokullarında ve seyahat
şirketlerinde çalışanlar
31 Ocak'a kadar tazminat alabilecekler.
Faaliyeti durdurulmayan bakkallar, sağlık
malzemesi satan iş
yerleri, gözlükçüler ve
evcil hayvan dükkânları
dışında mağazalar veya
AVM tipi alışveriş merkezleri bulunan bir veya
daha fazla binadan oluşan AVM'lerde bulunan
tüm perakende satış

noktalarında çalışanlar
da 31 Ocak tarihine kadar tazminat alabilirler.
Aynı tarihe kadar oyun
salonları ve kumarha-

neler ile AVM tipi dahil
kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara
da mali destek verilmesi öngörülüyor.
Sinema, disko, piyano ve gece barları,
gece kulüpleri ve diğer
kapalı gece eğlence
mekânlarının personeli
de 31 Ocak 2021 tarihine kadar tazminat
almak için başvurabilir. Ayrıca konserler ve
operalar, operetler, sirkler ve diğer sahne ça-

lışmaları gibi canlı performansların oluşturulması ve sunumu ile ilgili
ekonomik faaliyetlerde
çalışanlar, yönetmenler,

yapımcılar, set tasarımcıları, kostüm ve aydınlatma tasarımcıları,
teknik uzmanların yanı
sıra antrenman ve yarışma niteliğindeki tüm
toplu ve bireysel spor
aktiviteleri ile ilgili sektörlerde çalışanlar ve
solaryum, sauna, kilo
verme spor merkezleri
ve masaj salonlarında
çalışanlar da tazminat
alma hakkına sahip.
Özel anaokulları ve
kreşlerin yanı sıra mü-

zelerin personeli de 3
Ocak 2021 tarihine kadar tazminat alabilecek.
Onlar bu tarihten sonra
faaliyetlerine devam
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Bulgar bilim insanları, 16 yaş üstü sağlıklı
vatandaşların Covid-19’a karşı aşılanmasını önerdi
Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN), ciddi kronik
hastalığı olmayan bütün
Bulgaristan vatandaşlarını ve 16-18 yaşın üzerindekileri aşı olmaya çağıran bir bildiri yayınladı.
Bilim insanlarının ifadesine göre, “Pfizer - BioNTech” ve “Moderna” şirketlerinin geliştirdiği aşılar
gibi RNA aşıları şimdiye
kadar yapılmış en modern
aşılar.
Bildiride, “Bu aşı çalışmalarında, bu mRNA'nın
insan genomuna zarar
verdiği veya DNA ile etkileşime girdiği bulunamadı. Ayrıca çok çabuk
parçalanır ve vücutta dolaşmaz” denildi.
BAN’ın yaklaşan Covid19'a karşı aşılama kampanyasına ilişkin görüşünü açıkladığı bildiri metninde şu ifadeler yer aldı:
“Bulgaristan Bilimler
Akademisi (BAN) kadrosunda yeni koronavirüsün neden olduğu küresel pandeminin yarattığı
sorunlara çözüm arayan
düzinelerce Bulgar klinisyen, biyolog, immünolog,
virolog, genetikçi, matematikçi ve diğer çeşitli
uzmanlar yer alıyor.
Onlar araştırma çalışmaları ve salgınla ilgili en
güncel ve objektif verileri
paylaştıkları çeşitli medyalarda yapılan sunumlara aktif katılımları ile
halkın doğru bilinçlendirilmesine ve koronavirüs
ile mücadelede bilimsel
temelli kılavuzlara büyük
katkı sağlıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, dünya literatüründen elde edilen mevcut
verilerin analizi ve güncel
uygulamaların bir sonucu
olarak önümüzdeki koronavirüs enfeksiyonuna
karşı yapılacak aşılama
kampanyası hakkında
görüş bildirmeyi gerekli
görüyoruz.
Ülkemizde ve dünyada
pandeminin büyüme siyle ilgili çok karmaşık
tıbbi ve ekonomik konulara ve onu kontrol etme
çabalarına değinmeden
özellikle mevcut aşılar,
bunların önemi ve ülkemizde aşılama programının nasıl düzenlendiği ile
ilgili konularda kısaca bilgi
vermek istiyoruz. Bunun,
aşılamanın büyük anlamını doğru bir şekilde anlamaya yardımcı olacağına
ve toplumda yanlış, bilimsel olmayan veya çelişkili
bilgilerin dolaşıma girmesinden kaynaklanan endişeyi azaltmaya yardımcı
olacağına inanıyoruz.

Modern tıbbın sahip olmadığı koronavirüs enfeksiyonuna karşı spesifik ve
etkili bir ilacın yokluğunda
anti-salgın önlemlerine
sıkı sıkıya bağlı kalınması
dışında tek seçenek aşı.

eden çok şiddetli ve hızla yayılan bir enfeksiyon,
Dünya Sağlık Örgütünün,
tüm uluslararası ve ulusal
düzenleyici otoritelerin,
devlet kurumlarının, kanıtlanmış güvenlik için tüm

Federasyonu'nda belirli
nüfus gruplarına yönelik
Rus Sputnik V aşısı ile
aşılama gerçekleştiriliyor
ve aynısı, sırasıyla Rusya
ve Çin'in düzenleyici otoriteleri tarafından onayla-

Bu, insanlığın bulaşıcı
hastalıklarla mücadelede kazandığı muazzam,
uzun yıllara dayanan deneyimle kanıtlanan bir
durum.
Zararsız olan ve en az
% 50-60'lık bir etkinliğe
sahip olan (yani aşılanan
kişilerin böyle bir yüzdesinde bağışıklık yaratan)
bir aşı, enfeksiyonun sınırlandırılmasında büyük
bir rol oynayacak. Ne yazık ki şu ana kadar elde
ettiğimiz veriler, koronavirüse karşı kolektif bağışıklığın gelişmesinin çok
yavaş olduğunu ve bunu
doğal olarak elde etmenin
pratik olarak zor olacağını
gösteriyor (ki bu aynı zamanda büyük etik ve ahlaki zorluklarla da ilişkili),
bu nedenle aşılar kolektif
bağışıklığın gelişmesine
çok yardımcı olacak.
Bugüne kadar dünya
çapında 220'den fazla
koronavirüs aşısı geliştirildi; bunlardan 56'sı klinik araştırma aşamasında ve 10'dan fazlası klinik
araştırmanın üçüncü (en
önemli) aşamasında bulunuyor ki küresel olarak
kabul edilen kurallara
göre onların güvenliklerini ve etkinliklerini objektif
olarak değerlendirmek
için 30 000 – 40 000 kişiye uygulanması gerekir.
Normal şartlar altında 3-5
yıl veya daha uzun bir sürede bir aşının geliştirildiği iyi bilinmeli. Ancak tüm
dünyanın içinde bulunduğu durum - yüzbinlerce
can kaybı yaşanan ve muazzam bir sağlık, sosyal
ve ekonomik sorun teşkil

gerekliliklere tabi olarak,
aşıların hızlı bir şekilde
uygulanmasına izin vermesine neden oldu.
Bu konuda hiçbir taviz
verilmemekte ve aşılar,
yüksek dünya standartlarını karşılamalı ve kullanımlarının beklenen faydaları, öngörülebilir olası
risklerden çok daha ağır
basmalı.
Aşıların etkinliği ve oluşturdukları bağışıklığın niteliği ve sürelerine gelince, yüzbinlerce aşılanmış
kişinin durumunu izleme
sonucunda yeterli ikna
edici bilimsel veriye sahip olduğumuzda uygulamalarının başlangıcından
itibaren en geç bir yıl içinde tatmin edici bir cevap
verebileceğiz. Özünde bu
klinik araştırmanın dördüncü veya "pazarlama
sonrası" aşaması”.
B i l d i r i d e , “A v r u p a
Birliği'nde (AB) şu ana
kadar (18 Aralık 2020)
Avrupa İlaç Dairesi (EMA)
tarafından tescil için 5 aşı
sunuldu: Pfizer / BioNtech, Moderna, Astra Zeneka, Janssen-Cilag ve
Sanofi-GSK şirketlerinin
aşıları, birkaç aşı daha
sunulmaya hazır.
Açıkça görüldüğü üzere onaylarına ilişkin nihai
karar 21 Aralık 2020'de
alındı ve ardından bunları
AB'de uygulamak mümkün olması bekleniyor.
Pfizer / BioNtech aşısı
birkaç gün önce İngiliz
düzenleyici otoriteler tarafından onaylandı ve Birleşik Krallık'ta kullanım için
onaylandı.
Bir iki aydan beri Rusya

nan iki farklı Çin aşısı ile
Çin'de de gerçekleşiyor.
Birkaç günden beri Amerika Birleşik Devletleri'nde
Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi FDA onaylı Moderna aşısı ile aşılama
devam ediyor.
Bulgaristan ilk olarak AB
Covid-19 Salgınına Karşı Genel Eylem Planına
göre, Pfizer / BioNtech
aşısını birkaç gün içinde
ithal edecek ve EMA'nın
onayından sonra uygu-

lamaya başlayacak. Aşı
ücretsiz bir şekilde arzu
eden vatandaşlara uygulanacak.
Bu amaçla, aşının uygulanmasıyla ilgili önemli
lojistik sorunları çözmek
için çok aktif bir organizasyon başlatıldı: -70
° C ile -80 ° C arasında soğutma derecesine
sıkı sıkıya bağlı kalmayı
gerektirdiğinden dolayı
uygun şekilde depolanmasının ve taşınmasının
sağlanması; aşılama için
uygun bir organizasyon
oluşturulması; uygulanacağı yerleri ve bundan
sorumlu olacak kişilerin
belirlenmesi; en önemlisi – aşılanacak grupların
ve onları bilgilendirme ve
çekme yollarının belirlenmesi; toplumsal bağışıklığın geliştirilmesinin teşvik
edilmesi ve enfeksiyonun
yayılmasını sınırlandırmak
için aşıların hem birey
hem de halk sağlığı için
büyük önemi konusunda
geniş bir bilinçlendirme
kampanyası yürütülmesi.
Bu konuda Sağlık Bakanlığı, uygulamasına
başlanan detaylı bir çalışma planı oluşturdu.
Tüm bunlar, ülkemizde
ve dünyada koronavirüs
pandemisiyle ilgili hızla
değişen durum karşısında çok dinamik bir şekilde
gelişecek ve diğer aşıların
da onayına ve ithalatına
bağlı olacak. Bu muhte-

melen aşılama sürecinde
ve uygulanma biçiminde
yeni gereklilikler belirleyecek.
Sonuç olarak, ciddi kronik hastalıkları olmayan
ve şu anda klinik belirtileri olmayan ve 16-18
yaş üstü tüm sağlıklı insanların aşı yaptırmasını öneririz. Sözüm ona
"Kısa açıklama" veya
"pasaportu"nda ayrıntılı
olarak açıklanan aşıların
tüm yan etkileri ve kontrendikasyonları dikkate
alarak, bu konuyu aşılanmadan önce aile hekiminizle danışmanız zorunlu.
Bu, geniş bir kitle iletişim
aracı ve kurumsal iletişim
kampanyasının hızlı bir
şekilde düzenlenmesini
gerektirir, böylece doktorlar ve vatandaşlar, büyük kişisel ve kamu yararı
olan karar konusunda çok
iyi bilgilendirilebilir ve ikna
olabilirler” denildi.
Görüş bildirisini hazırlayan ekipte Ulusal Bulaşıcı ve Paraziter Hastalıklar
Merkezinin eski müdürü
Akademisyen Dr. Bogdan
Petrunov, BAN Deneysel
Morfoloji, Patoloji ve Antropoloji Enstitüsü Müzesinde görevli Prof. Radostina Aleksandrova, BAN
Mikrobiyoloji Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Penka
Petrova, BAN Moleküler
Biyoloji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İva Ugrinova yer
aldılar.

Büyükelçi Sekizkök, “Bulgaristan’daki yardım
programlarımızın değeri 1 milyon Leva’yı aştı”
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova’nın daveti
üzerine T.C. Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Sofya’daki
Büyükelçi meslektaşlarıyla birlikte
COVİD19 salgınının kadın ve çocuklar üzerindeki
yıkıcı etkilerini ele
almak üzere çevrimiçi toplantıya
katıldı.
Büyükelçi Sekizkök toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, “Türkiye,
ev sahipliği yaptığı
4 milyondan fazla
mülteci ve sığınmacıya
bu zor günlerde destek
olmayı sürdürüyor. Mültecilerin büyük bir kısmını kadın ve çocuklar
oluşturuyor.

Kadınlara ve çocuklara destek olmak için
ulusal ve uluslararası
dayanışma şart. Türkiye

değeri 1 milyon Leva’yı
aştı. Kadın ve çocuklara
desteği ön plana çıkararak işbirliğimizi sürdüre-

Büyükelçiliği, Türk özel
sektörü, STK’larıyla birlikte Bulgaristan’da zor
durumdaki kesimlere
yardımcı olabilmek için
projeler üretiyoruz. Yardım programlarımızın

ceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yotova’ya,
bu önemli konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ediyoruz.” dedi.
Kırcaali Haber

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

06 Ocak 2021

06 Януари 2021

(Сряда)

Година: XV

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 541

Цена 1,00 Лв.

Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün Yeni Yıl Mesajı
“Dost, komşu ve müttefik
Bulgaristan’da yaşayan saygıdeğer vatandaşlarım,
Sevgili soydaşlarım,
Kıymetli Bulgaristan vatandaşları,
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi olarak sizleri sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Sofya’daki görevime başlamamın üzerinden neredeyse bir yıl
geçti.
Sizlerle bu videoda buluşarak,
hem geçen bir yılın kısa bir muhasebesini yapmak hem de yeni
yılınızı kutlamak istedim.
Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Askeri Ataşe olarak görev yaptığı bu özel temsilcilikte, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk kadın Büyükelçisi olarak 30 Ocak 2020 tarihinde göreve başladım.
Güven mektubumu Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e sunduğum günün akşamında, iki
günlük resmi bir ziyaret için
Sofya’ya gelen Sayın Bakanımız
Mevlüt Çavuşoğlu’nu havaalanında karşılamak hiç unutamayacağım bir mesleki anı olacak.
Sayın Bakanımızın bu ziyareti,
sadece Dışişleri Bakanı sıfatıyla
Sofya’ya yaptığı ilk ikili ziyaret
olması bakımından değil, iki
ülke arasındaki ilişkilerin her
boyutta geliştirilmesi açısından
da tarihiydi.
Neredeyse bir ay geçmeden,

bu defa Bulgaristan Başbakanı
Sayın Boyko Borisov’un Sayın
Cumhurbaşkanımızla görüşmek
üzere gerçekleştirdiği Türkiye
ziyaretine katıldım.
Ardından, Büyükelçilikteki ekibimle birlikte yıl boyunca Bulgaristan Hükümet üyeleriyle ve
yerel yöneticilerle yakın ilişkiler
kurdum ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirebileceğimiz
alanlara odaklandım.
Bu hızlı başlangıçtan ve köklü
ilişkilerimizden aldığımız güçle,
2020 yılı için büyük hedeflerimiz

bulunuyordu.
Bunların başında, yıl ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızın
Bulgaristan’ı ziyaretleri vesilesiyle Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyimizin ikinci toplantısını
yapmak vardı.
Velakin, küresel boyutta hala
mücadele etmekte olduğumuz
COVID-19 salgını planları mecburen değiştirdi.
Birçok aileyi derin acılar içinde
bırakan kayıplarla karşılaştık.
Bu vesileyle yakınlarını kaybeden kardeşlerimize taziye di-

Yakup Serbest, Sabri Atasoy,
Hüseyin Paşaoğlu,Mustafa
Vatansever,Metin Eminoğlu,

Sarnıç Fatih Mahallesi Muhtarı
Salih Özuslu katıldı.
İzmir Bal-Göç Genel Başka-

Bornova Şube Başkanı Nihat
Yağbasan, ,Buca Şube Başkanı Gülizar Akın ,İzmir Bal-GÖÇ
üyeleri ve bu önemli günün
mimarları Belene Gazilerimiz
Selahattin Aziz Atasoy ve Halil Kahraman, Gaziemir Sarnıç Hürriyet Mahallesi Muhtarı
Hayrettin Hamzaoğlu, Gaziemir
Sarnıç Atatürk Mahallesi Muhtarı Turgut Koç ve Gaziemir

nı Abdurrahim Nursoy yaptığı
konuşmasında: ‘’Yaşanan bu
acı olayları unutmadıklarını ve
unutturmayacaklarını belirterek, Türkan Bebek, bizim şehidimizdir. Kimliğimizin ve acı
talihimizin sembolüdür bu tören
vesilesiyle Türk büyüklerinin de
bulunduğu göç anıtında asimilasyon şehitlerimizi ve başta Ulu
Önder Atatürk olmak üzere tüm

leklerimi iletiyor, kendilerine ve
ailelerine sabırlar diliyorum.
Gerçek dostluk, iyi değil, kötü
günde belli olur.
COVID-19 salgını, Türkiye ve
Bulgaristan olarak dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir
kez daha gözler önüne serdi.
Bütün dünyaya örnek bir komşuluk ilişkisi gösterdiğimizi düşünüyorum.
B a ş b a k a n B o r i s ov ’u n 3
Mart’taki ziyaretinde gündeme
getirdiği tıbbi ekipman tedarikini
hemen yaptık.
Bulgaristan vatandaşı hastaların Türkiye’deki tedavilerinin
salgından etkilenmeden devam
etmesini sağladık.
Bulgaristan bütün salgın süreci
boyunca kapılarını vatandaşlarımızın transit geçişleri için hep
açık tuttu.
Salgının ilk günlerinde sağlık
tedbirleri nedeniyle Bulgaristan
içerisinde 35-40 kilometreyi bulan TIR kuyruklarını eritmeyi ve
TIR şoförlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamayı, Bulgaristan
makamlarıyla işbirliği içerisinde
şartların el verdiği en hızlı şekilde başardık.
Bu süreçte resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektörümüzün
Bulgaristan’da gerçekleştirdikleri işbirliği ve dayanışma projelerinin bedeli bir milyon Leva’yı
aştı.

Ramazan Ayı’nda Bulgaristan
Başmüftülüğü ile binlerce aileye
ulaşarak, iftar kolilerimizi dağıttık.
2020 yılının bizlere getirdiği
zorlukları iki komşu halk olarak
omuz omuza aşmaya çalıştık.
Salgın şartlarından dolayı
2020 yılı için planladığımız kültürel faaliyetlerin maalesef çok
azını gerçekleştirebildik.
Dini ve milli bayramlarımızla
özel günlerimizi çok kısıtlı katılımla Büyükelçilik içerisinde
tertiplemek durumunda kaldık.
Fakat salgın soydaşlarımızla ve dostlarımızla buluşmada
bizlere engel olamadı.
Sosyal medya üzerinden de
olsa bazı faaliyetler yapmaya
çalıştık ve bu faaliyetlerde soydaşlarımızın samimi heyecanını
hissettik.
Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
sevgili çocuklarımızın Aylin Abla
diyerek gönderdikleri şiirler ve
resimler yüreğimi ısıttı.
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliği ve dostluğun 2021
yılında insani boyut başta olmak
üzere her alanda gelişerek güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum.
Bu vesileyle sizleri yeniden selamlıyor; şahsım, ailem ve Büyükelçiliğimizdeki bütün mesai
arkadaşlarım adına yeni yılınızı
en içten dileklerle kutluyorum.”

şehitlerimizi şükranla anıyor,
Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve camiamıza sabırlar
diliyor, Belene Gazilerimize de
sağlıklı uzun ömürler diliyorum,
anma törenine katılan herkese,
Türklük mücadelesi verenlere
gösterdikleri saygıdan dolayı
teşekkür etti. Bulgaristan’daki
aziz soydaşlara da selam ve
hürmetlerini gönderen, tüm içtenlikleriyle İzmir’de Bulgaristan
Türklerinin sesi olmaya devam
edeceğiz” dedi.
Kur’an tilavetiyle devam eden
törende katılımcılar, asimilasyon

şehitleri ve gazileri rahmetle ve
saygıyla anarak şükran ve minnetlerini sundular, göç anıtını
kırmızı karanfillerle donattılar.
Bugün Anavatan ve doğduğumuz topraklarda huzur ve güven içinde aldığımız her nefeste payı olan aziz şehitlerimize
şükranlarımızla.
Ruhları Şad Olsun!
UNUTMADIK VE UNUTTURMAYACAĞIZ!
28 Aralık 2020, Sarnıç Göç
Anıtı
İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği

Türkan Bebek ve Asimilasyon Şehitleri 36. Yılında İzmir’de Anıldı
İlk tören 25 Aralık 2020 Cuma
günü Bornova Belediyesi tarafından adının verildiği Atatürk
Mahallesi’nde parkta düzenlendi. Tören Bornova Belediye
Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Abdurrahim Nursoy ve
Ege Balkan Türkleri Federasyonu ve Bornova Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hüseyin Kocaman, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Bornova Başkanı Nihat Yağbasan ve
vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
İkinci tören İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından 28.12.2020
pazartesi günü Gaziemir Sarnıç Göç Anıtı'nda düzenlendi.
Törene Gaziemir Belediye
Başkanı Halil Arda, Gaziemir
Belediye Meclis Üyeleri Nevin Özgür Mutlu ve Av. Leman
Emin, İzmir BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Abdurrahim Nursoy ve
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
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