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Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü 
Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosu Korhan Küngerü 
görev bölgesindeki basın men-
suplarıyla kahvaltıda bir araya 
geldi. Tanışma amaçlı düzenle-
nen kahvaltılı basın toplantısı-

na çok sayıda basın mensubu 
katıldı.

Yaklaşık iki aydan bu yana 
başkonsolosluk görevinde bu-
lunan Küngerü, görev bölgesin-
deki basın mensuplarıyla ilk kez 
bir araya geldiğini belirterek, 
tüm katılımcılara teşekkürlerini 
sundu.

Yaklaşık 22 yıldır Türkiye Dı-
şişleri Bakanlığının yurt dışı 
temsilciliklerinde çeşitli görev-
lerde yer aldığını belirten baş-
konsolos, son yurt dışı görevinin 
Kazakistan Aktau Başkonsolo-
su olarak yürüttüğünü belirtti.

Başkonsolos Küngerü, konuş-
masında, “Komşu Bulgaristan’ın 
güzel şehri Filibe’de görev ya-
pacak olmaktan dolayı mut-
luluk ve heyecan duyuyorum. 
Türkiye ve Bulgaristan dost 
ve müttefik iki komşu ülkedir. 
Uluslararası ilişkiler perspekti-
finden baktığımızda iki ülkenin 
de çok sayıda aynı uluslararası 
kuruluşa, aynı Avrupa Atlantik 

kurumlarına üye olduğunu gö-
rebiliyoruz. Bulgaristan Avrupa 
birliği üyesi, Türkiye’de Avrupa 
birliğine aday ülke. İlişkilerimizin 
uzun bir geçmişi var. Bulgaris-
tan, Balkanlarda en çok sayıda 

Türk soydaş nüfusu barındıran 
bir ülkedir. Biz bu soydaş nüfu-
sun iki ülke bağlarını kuvvetlen-
diren bir dostluk köprüsü olarak 
görüyoruz. Son dönemde devlet 
büyüklerimizin ve başkentlerde-
ki büyükelçiliklerin katkılarıyla 
güçlenen bir diyalog ve işbirli-
ği zeminimiz mevcut olduğunu 
görüyoruz. Türkiye Cumhuriye-
ti Filibe Başkonsolosluğu ola-
rak tabii ki öncelikli hedefimiz, 
güçlenen ve güçlenmesini is-
tediğimiz bağlara, diyaloğa ve 
işbirliğine elimizden geldiğince, 
mümkün mertebede yerelden 
destek vermektir. Bunun için 
yerel yöneticilerle yakın diyalog 
ve işbirliği kurmayı hedefliyoruz. 
Önümüzdeki günlerde Filibe va-
lisi ve belediye başkanı olmak 
üzere görev bölgemizdeki diğer 
illerdeki yerel yöneticilerle gö-
rüşmelerimiz olacak” dedi.

Ramazan ayı boyunca düzen-
lenen etkinliklerde çok sayıda 
bölgeyi ziyaret ettiğini belirten 

Başkonsolos, “Bu kısa sürede 
yaptığım ziyaretlerden sonra, 
bu güzel ve çekici coğrafyada 
heyecanlı bir görevin beni bek-
lediğini söyleyebilirim” dedi.

Başkonsolos Küngerü deva-

mında, “Komşuluk ilişkilerin-
de kara sınırımızın olması çok 
önemli bir boyut. Başkonsolos-
luğumuzun görev bölgesinde 
yer alan Kapıkule Sınır Kapısı 
dünyanın en büyük ve yoğun 
kara sınır kapılarından bir ta-
nesidir. Pandemi koşullarında 
rakamlar biraz azalmış olsa da, 
normal şartlar altında her sene 
milyonlarca insan, yüzbinlerce 
araca ve ticari tıra geçiş nokta-
sı olarak ev sahipliği yapan çok 
önemli bir sınır kapısı. Hem ti-
cari ve ekonomi faaliyetlerimiz, 
hem kültürel ve sosyal etkileşim 
için oldukça önemlidir.” diye 
sözlerine ekledi.

Başkonsolos Küngerü, kültür 
ve sanat alanında da etkileşim 
ve işbirliğine önem verdiklerini 
ve bu konuda yoğun bir çalışma 
ve yakın temas halinde olacak-
larını belirtti. Bu konuda Filibe 
ve diğer illerde çeşitli etkinlikler 
düzenleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Radev, 
Yeniden Başmüftü Seçilen 

Dr. Haci’yi Tebrik Etti
Bulgaristan Cumhuriyeti Diyaneti Başmüftülüğünde bir araya 

gelen Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve Cumhurbaşkanı Rumen Ra-
dev, Bulgaristan'daki dini topluluklar arasında karşılıklı saygı ve 
hoşgörünün, ülkemizin kültürel geleneklerinin önemli bir parçası 
olduğu görüşü etrafında birleştiler.

Devlet Başkanı, Bulgaristan Müslümanları Olağan Mil-
li Konferansı'nda yeniden Başmüftü seçilmesinden dolayı Dr. 
Haci’yi tebrik etti. Radev, Başmüftünün güven tazelemesinin, 
aynı zamanda Bulgaristan Müslümanlarının dini liderlerinin ça-
lışmalarını olumlu değerlendirdiklerinin bir ifadesi olduğunu vur-
guladı.

Başmüftü, devlet kurumları ve dini kurumlar arasında iyi bir 
diyalogun vatandaşların kendileri üzerinde olumlu bir etkisi ol-

duğunu söyledi. Dr. Haci ayrıca Başmüftülük ile Bulgar Ortodoks 
Kilisesi arasındaki, her iki dini topluluğun temsilcileri tarafından 
çok olumlu değerlendirilen mükemmel diyaloğa da dikkat çekti.

Dr. Haci, Cumhurbaşkanlığı kurumunun Bulgaristan devleti ta-
rafından Müslüman din görevlilerine maaş ödenmesi sorununun 
çözülmesine ve Bulgaristan Müslümanları üzerinde dış güçlerin 
etkilerinin önlenmesine yaptığı katkının altını çizdi.

Radev, Bulgaristan'da geleneksel İslam değerlerinin Başmüf-
tülük tarafından korunmasının toplumun desteğini hak ettiğine 
dikkat çekti. Ayrıca radikal dini akımların Bulgaristan Müslüman-
larının yaşamına nüfuz etmesine karşı başarılı mücadelede Müs-
lüman din görevlilerinin rolünün yanı sıra Başmüftülüğün sorumlu 
tavrını vurguladı.

Dr. Haci ve Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan devletinin 
Müslüman din görevlilerinin eğitiminde daha iyi sosyal koşulla-
rın ve standartların sağlanmasında önemli bir role sahip olduğu 
görüşünde hemfikir oldular. Görüşmede Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü'nün akreditasyon meselesi de ele alındı.
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Çernooçene Lisesi 2021 Mezunlarını Uğurladı
Çernooçene (Yenipa-

zar) köyündeki Hristo 
Smirnenski Lisesinin 
yakın tarihinin en sosyal 
açıdan en aktif sınıfla-
rından biri olan bu yıl 
mezun olan öğrenciler, 
çiçek, balon ve sevinç 
gözyaşlarıyla uğurlan-
dı. 24 Mayıs 2021 günü 
mezuniyet töreni böyle 
özetlenebilir.
24 Mayıs Àziz Kiril ve 

Metodiy Kardeşler, Bul-
gar Alfabesi, Eğitim ve 
Kültürü ile Slav Yazısı 
Günü ve 2021 eğitim-
öğretim yılı mezuniyet 
töreninde katıldıkları 
farklı uluslararası ve ulu-
sal yarışmalarda başarı 
göstermelerinden dolayı 
ödüllendirilen birçok lise 
mezunu bir sürü takdir 
belgesi ile okuldan ay-
rıldı.

Çernooçene Beledi-
yesi, liseyi tam puanla 
bitiren 9 lise mezununu 
ödüllendirdi.
Eğitimleri sırasında 

öğrenciler, Çernooçene 

bölgesindeki neredey-
se tüm turistik yer ve 
tarihi yerler ile yerinde 
tanıştılar. Noçevo (Taş-
lık), Jenda (Yaşlıkköy), 
Nebeska (Felekler), 

Beli Vir (Mındırağaç) ve 
Bezvodno (Susuz) köy-
leri arazilerinde bulunan 
Traklara ait kült yerlerini 
ve onlardan kalan mirası 
popülerleştirdiler.

2021 yılı mezunların-
dan İlmiye Yusuf, sınıf-
taşlarını toplayarak Hris-
to Smirnenski Lisesinin 
çatısı altında Bulgar 
Kızılhaç Örgütü (BÇK) 
Gençlik Koluna bağlı ku-
rulan Bizimle Mutlu Olun 
Kulübünün kurucuların-
dan biri oldu. Geçtiğimiz 
yıllarda gönüllüler çeşitli 
yardım kampanyalarına 
katıldı.
Okul yönetimi, yaşça 

daha küçük okul arka-
daşları ve öğretmenleri 
lise mezunlarını tebrik 
ettiler ve onlara kişisel 
hedeflerini gerçekleşti-
rebilmek için sağlık, güç 

ve azimlilik, yeni bilgiler 
edinmelerini, her şeyden 
önce sağlıklı ve mutlu ol-
malarını temenni ettiler.
Lise mezunları gözyaş-

larını gizlemedi, birbirle-
ri hakkında güzel sözler 
sarfettiler ve birbirlerini 
unutmamaya söz verdi-
ler.
Lise mezunları, öğret-

menlerine ve ailelerine 
yıllar boyunca verdikleri 
destek için teşekkür etti. 
Onlar, başlarını gururla 
kaldırıp kararlı bir şekil-
de önündeki zorlukların 
üstesinden gelmeye ha-
zır halde kendi yolunu 
tuttular.

Başkan Azis, Stremtsi Köyünden 
Başarılı Güreşçileri Tebrik Etti

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, Stremtsi (Gökle-
mezler) Köyü Krepost 
Güreş Spor Kulübü 
sporcularını makamın-
da kabul etti. Görüş-
meye ulusal ve Avrupa 
şampiyonlukla ödüller 
kazanan kulüp spor-
cuları Ruhan Rasim, 
Deniz İbram, Hüseyin 
İsmail ile hocaları Zafer 
Kamil ve Salim Salim 
katıldılar.
Bu yıl kulübün güreş-

çileri aşağıda sayılan 
ödülleri kazandı:
1. Ruhan Rasim:
-7 ve 8 Ocak 2021’de 

Sofya’da düzenlenen 
Bulgaristan Genç Er-
kekler Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda ser-
best stil 61 kg katego-
risinde birincilik ödülü;
- 22, 23 ve 24 Ocak 

2021’da Sliven (İs-
l imye) şehrinde dü-
zenlenen Bulgaristan 
Ümitler Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda ser-
best stil 61 kg katego-
risinde birincilik ödülü;
-11 ve 12 Mart 2021’de 

Burgaz şehrinde dü-
zenlenen Bulgaristan 
Ümitler Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda ser-
best stil 65 kg katego-
risinde birincilik ödülü;
-Polonya’nın başken-

ti Varşova’da düzen-
lenen Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda genç 
erkeklerde yedinci sıra-
ya yerleşti;

-25  ve  26  Mar t 
2021’de Sofya’da dü-
zenlenen Uluslararası 
Petko Sirakov-İvan İli-
ev Turnuvası’nda 19-23 
yaş arası ümitlerde bi-
rincilik ödülü;
-15 ve 16 Kasım 

2020’de Loveç (Lofça) 
şehrinde düzenlenen 
Bulgaristan Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda genç 
erkeklerde serbest stil 
61 kg kategorisinde 
ikincilik ödülü;
-Kuzey Makedonya’nın 

başkenti Üsküp’te dü-
zenlenen Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda ümit-
lerde üçüncülük ödülü;
2. Deniz İbram:
- 5,6  ve 7  Şubat 

2021’da Burgaz’da 
düzenlenen Bulga -
r istan Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda yıldız 

erkeklerde serbest stil 
60 kg kategorisinde bi-
rincilik ödülü;
-17 ve 18 Mart 2021’da 

Samokov’da düzen-
lenen Bulgaristan Ta-
kım ve Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda yıldız 
erkeklerde serbest stil 
60 kg kategorisinde 
ikincilik ödülü;
3. Hüseyin İsmail
-11 ve 12 Şubat 

2021’da Sliven şeh-
rinde düzenlenen Bul-
garistan Ferdi Güreş 
Şampiyonası’nda minik 
erkeklerde serbest stil 
38 kg kategorisinde 
üçüncülük ödülü.
Belediye Başkanı Dr. 

Müh. Hasan Azis, ulu-
sal ve Avrupa güreş 
şampiyonalarında elde 
ettikleri büyük başarı-
larından dolayı kulübün 

sporcularına teşekkür 
ederek, Avrupa ve dün-
ya şampiyonalarında 
madalyalar kazanmaya 
devam etmelerini ve 
olimpiyatlara katılmala-
rını diledi.
Krepost Güreş Ku-

lübü Başkanı Velatin 
Veli, yıllardır kulübe 
verdiği destek için Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis'e teşekkür 
ederek, ayrıca güreşçi-
lere maddi ve manevi 
desteği için Kırcaalili iş 
insanı Kadir Kırcı'ya da 
teşekkür etti.
Güreşçiler, 24 Mayıs 

2020-24 Mayıs 2021 
döneminde elde ettikle-
ri başarılarından dolayı 
Stremtsi Krepost Güreş 
Spor Kulübü tarafından 
para ödülü ile ödüllen-
dirildi. KH

Emeklilere ek ödemeler 
Covid-19 tedbiri olarak 

devam edecek
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) 

sabah kuşağı programına konuk olan Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Nadya 
Klisurska, “Emekli maaşlarına yapılan 50 leva 
ek ödeme, geçici hükümetin görev süresinin 
sonuna kadar verilmeye devam edilecek” diye 
açıkladı. Klisurska, emeklilere ek ödemenin 
Covid-19’a karşı bir tedbir olarak uygulanmaya 

devam edeceğini belirtti.
Bakan Yardımcısı, emeklilik sigortası modelin-

de adaletin bir dereceye kadar gözetilmediğini 
düşünüyor. Devlet Sosyal Güvenlik Sigortası 
Sistemi Bütçe Kanunu, temmuz ayı itibariyle 
tüm emekli maaşlarının yüzde 5 oranında zam-
lı olarak ödenmesini öngörüyor. Yaşlılık maaşı-
nın da artırılması öngörülüyor. Geçici hüküme-
tin önümüzdeki hafta buna ilişkin karar alması 
bekleniyor.

Klisurska, Toparlanma ve Sürdürülebilirlik 
Planı'nın revize edilmesinin öngörüldüğünü 
belirtti. Tedbirlerin çoğunun ve 60/40 tedbirinin 
kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ortaya çıkardığını 
kaydeden Bakan Yardımcısı, “Gri ekonomi ile 
mücadele devam ediyor, ancak ekonominin, iş 
dünyasının ve insanların desteklendiğini hisset-
mesi ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yete-
rince ortaya çıkabilmesi için hükümetin atacağı 
tüm adımlar ve alacağı önlemler son derece 
önemli” dedi.

Klisurska, “İşsizlik oranları kriz öncesi seviye-
lere yakın. Pandemiden kalıcı olarak etkilenen 
sektörler var. Ciddi bir analiz ve önlemlerin ciddi 
bir revizyonu gerekiyor” diye vurguladı.
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Bulgaristan Türkleri 32 yıl önce yaşadıklarını 
unutamıyor: Bir valizle 12 saatte gönderdiler

Bulgaristan'ın 1984-
1989 yılları arasında 
Türklere uyguladığı asi-
milasyon politikasından 
kaçan yaklaşık 350 bin 
Türkün Türkiye'ye "zo-
runlu göçü"nün üzerin-
den 32 yıl geçti.
B u l g a r i s t a n ' d a n 

Türkiye'ye göç edenler-
den Şefiye Aslantürk, 
Selim Dönmez ve Erdin 
Günaydın, o dönem ya-
şadıklarını AA muhabir-
lerine anlattı.
Sakarya'da yaşayan 

66 yaşındaki Aslantürk, 
1985 yılına kadar Bulgar-
Türk ayrımı olmadığını 
fakat o yıldan sonra isim 
değişikliğiyle sıkıntı ya-
şamaya başladıklarını 
söyledi.
İsim değişikliğini ka-

bullenemediklerini be-
lirten Aslantürk, "İsim 
değiştirmede hangimiz 
Türk, hangimiz Bulgar 
anladık. Bir şey zorla 
olunca daha da sıkıntılı 
oluyor. Çocuklarımız, bir-
birimize gidip geldiğimiz 
komşularımız, herkes 

kendini çekmeye başla-
dı. Onlar bizden çekindi, 
biz onlardan çekiniyoruz. 
1989'a kadar öyle idare 
ettik. 1989'da eşim, ba-
bam, oğlum ve kızımla 
Adapazarı'na geldik." 
diye konuştu.
Çocukların sünnet ol-

masının ve Türkçenin ya-
saklandığını, Türkiye'ye 
mektupların gidip gelme-
diğini, ailelerinden haber 
alamadıklarını anlatan 
Aslantürk, "Her şeyimizi 
bırakıp iki bavul 5 can 
öyle geldik. 24 saat için-
de Bulgaristan'dan çık-
ma süremiz vardı. Sınırı 
geçtikten sonra Kapıkule 
Sınır Kapısı'na fotoğraf-
larımızı asmışlar." dedi.
Aslantürk, yapılan bas-

kıların Türkleri yurt dışı-
na çıkmaya ittiğini belir-
terek, "Zaten öyle istedi-
ğimiz zaman Türkiye'ye 
gelemiyorduk ama bas-

kılardan sonra yurt dışı-
na çıkmak için mücadele 
ediliyordu." ifadesini kul-
landı.
Sakarya'ya 1989 yılın-

da göç eden 70 yaşın-
daki Selim Dönmez de 

Bulgaristan'dan sınır dışı 
edildiklerini belirterek, 
şöyle devam etti:
"Orada belirli bir varlı-

ğımız vardı. Türkiye'ye 
gelince boşluk hissettik. 
İşe gidiyorsun, iş bulsan 
da malzemelerin adını 
bilmiyorsun. Türkiye'ye 
teşekkür ediyoruz. Kapı-
ları açmasaydı belki de 
Bosna Hersek gibi ola-
caktık. Köyden ilk gelen-
lerdeniz. Bizden sonra 
sıkıştırmaya başlamışlar 
zaten. Bir valizle geldik. 
12 saatte gönderdiler 
ülkeden, bize demediler 
'Türkiye'ye gideceksiniz.' 
diye. Ormanın içine sok-
tular, etrafımızda silahlı 
askerler var. Sonradan 
Türkiye'ye gittiğimizi an-

ladık."
"Türkçe gülemezsin"
Kocaeli'nin Gebze il-

çesinde yaşayan Er-
din Günaydın (53) ise 

Bulgaristan'da birçok 
Türkün gördüğü baskılar 
ve işkenceler nedeniyle 
isim değişikliğini kabul 
etmek zorunda kaldığını 
belirtti.
Baskıların dayanılmaz 

duruma geldiği dönem-
de lise öğrencisi oldu-
ğunu anımsatan Günay-
dın, sürece ilişkin şunları 
paylaştı:
"Annem, 'isim değişik-

liği belgesini kabul et-
miyorum, ben Türk'üm 
ve imzalamam.' dedi ve 
dövüldü. 3 gün yoğun 
bakımda kaldı. Başka bir 
hasta için Filibe'den ge-
len profesör, '3 gün ömür 
biçiyorum ve yaşasa bile 
konuşamayacak.' demiş. 
Annemdeki travmalar 
hala devam ediyor. An-
nem hastanedeyken de 
imzalamadı ama hasta-
neden taburcu olduktan 
sonra büyüklerin araya 
girmesiyle mecburen 
imzalıyor. Annemin ismi 

Nefiye, 'Neda' ismini 
koyuyorlar. Annem 8 ay 
yatalak kaldı ve evde biz 
baktık. Zor günler yaşa-
dık. Ninelerimiz şalvar 

giyerlerdi, onlar tama-
men yasaklandı. Türkçe 
konuşamazsın, Türkçe 
gülemezsin. Yani bu çok 

acayip bir şey. Nedir bu, 
'Türkçe gülemezsin!' Sen 
Türk olduğunu belli edi-
yorsun ve ondan rahat-
sızlık duyuyorlardı."
Günaydın, akrabaları-

nın ve ailesinin gördüğü 
işkencelere rağmen mü-
cadeleye devam ettiğini, 
o günlerin izlerini hala 
yüreklerinde taşıdıklarını 
dile getirdi.
"Türkiye bize her za-

man yardımcı oldu ve 
kucak açtı"
Türkiye'nin Bulgaris-

tan Türklerinin yaşadığı 
olaylara hiçbir zaman 
kayıtsız kalmadığına ve 
o dönem sınırlarını aç-
tığına işaret eden Gü-
naydın, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Yapılan baskılara karşı 

kendinizi ezik hissediyor-
sunuz ama direniyorsu-
nuz. Özünüzde Türk kanı 
var ya o sizi devamlı dik 

tutuyor. Türk olduğum 
için gurur duyuyordum 
ve bu Bulgar arkadaş-
larımı rahatsız ediyordu. 
Biz zaten Türkiye ile ya-
tıp kalkıyorduk. Türkiye 
sevdalısıydık ve Türkiye 
için yanıp tutuşuyorduk. 
İlk Türkiye'ye giriş yap-
tığımda bayrakları ve 
'Türkiye'ye hoş geldiniz' 
yazısını gördüğümde 
o duyguları tarif etmek 
imkansız. Yaşamayan 
bunu bi lemez. Ar tık 
Bulgaristan'a özgüven-
le gidiyorsunuz ve 'Ben 
Türküm, sen bana Bul-
gar ismiyle hitap ede-
mezsin.' diyoruz. Pasa-
portun ve kimliğin ver-
diği güvence çok başka. 
Bana Bulgar ismi olarak 
'Emil' adını koymuşlardı. 
Türkiye bize her zaman 
yardımcı oldu ve kucak 
açtı." AA

Kırcaali Belediyesi, 2020 ve 2021 için evsel 
katı atık ücretini yeniden hesaplıyor
Kırcaali Belediye Mec-

lisinin toplantısında Be-
lediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis, 2020 ve 
2021 için evsel katı atık 
ücretinin yeniden he-
saplanması için bir teklif 
sundu.
Yüksek İdare Mahke-

mesi, bu yıl 5 Mart'ta 
aldığı kararla Kırcaali 
Belediye Meclisi'nin Kır-
caali ilçesinde 2020 yılı 
için evsel katı atık ücreti-
nin belirlenmesine ilişkin 
kararını bozan Kırcaali 
İdare Mahkemesi 'nin 
kararını bozdu. Böylece 
Aralık 2019'da Belediye 
Meclisinin kabul ettiği 
evsel katı atık ücretinin 

belirlenmesine ilişkin ka-
rar 1 Ocak 2020'de yü-
rürlüğe girmiş oldu. Bu 
nedenle, 2020 ve 2021 
için evsel katı atık ücreti-
nin yeniden hesaplanma-
sından dolayı tahakkuk 
eden borcun ne şekilde 
ödeneceğini Belediye 

Meclisinin belirlemesi 
gerekti.
Belediye Meclisinde 

alınan karara göre, borç-
lu kişiler, evsel katı atık 
ücretinden 2020-2021 
dönemi iç in kısmen 
muaf tutulacaklar. Bu tu-
tar ödenen ile Belediye 
Meclisinin Aralık 2019’da 
aldığı kararın yürürlüğe 
girmesinden dolayı ek 

olarak hesaplanan miktar 
arasındaki farktır.
2020 ve 2021 yılı için 

evsel katı atık ücreti mik-
tarını tam olarak ödeyen 
kişilere % 5 indirim uygu-
lanacak. İndirimin geçerli 
olacağı ödeme dönemi 
31 Aralık'ta sona erecek.

Belediye Başkanının 
teklifi, 30 meclis üyesi 
tarafından desteklendi. 
Oylamada 10 meclis üye-
si çekimser oy kullandı.
Kırcaali Belediye Mecli-

sinin evsel katı atık ücre-
tinin artırılmasına ilişkin 
karara önceki Kırcaali 
Valisi Nikola Çanev, Kır-
caali İdare Mahkemesi 
nezdinde itiraz etmişti.
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Ardino Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü yıldız 
kızlar takımı yine Bulgaristan şampiyonu oldu

Ardino (Eğridere) Yunak 
2005 Masa Tenisi Kulü-
bünün genç yarışmacısı 
Sidelya Mutlu, Varna’da 
düzenlenen Takım ve 
Ferdi 15 Yaş Altı Masa 
Tenisi Bulgaristan Şam-
piyonasında yeni başa-
rılara imza attı. Beyhan 
Emin’in öğrencisi, yıldız 
kızlarda tüm disiplinlerde 
şampiyon oldu. Sidelya, 
takım, bireysel, Stambo-
liyski Popovi takımından 
Teodora Delçeva ile ikili 
kategorisinde ve Dupnit-
sa Digiesta takımından 
Yoan Veliçkov ile karışık 
çift kategorisinde olmak 
üzere tüm kategorilerde 
birinciliği elde etti.

Varna Spor Sarayında 
düzenlenen masa tenisi 
turnuvasına Yunak 2005 
Masa Tenisi Kulübü Tek-
nik Direktörü Beyhan 
Emin’in öğrencilerinden 
5 kız ve 1 erkek oyuncu 
katıldı. Onlar 4 altın ve 3 

bronz olmak üzere 7 ma-
dalya kazandılar.

Yunak 2005 Masa Tenisi 
Kulübünün diğer iki spor-
cusu Funda İbramova ve 
İvanna Makedonska da 
büyük bir başarıya imza 

attı. Onlar, ikili katego-
risinde bronz madalya 
kazandılar ve finale çok 
yaklaştılar. İvanna Make-
donska, Varna Komfort 
takımından Trayan Min-
kov ile karışık çift katego-

risinde de bronz madalya 
kazandı.

Ardino’dan diğer ik i 
masa tenisi oyuncuları 
Daniela Surçeva ve Seçil 
Feyzolova da ayrıca tur-
nuvada kulübü onurlu bir 

şekilde temsil ettiler.
Yıldız erkekler kategori-

sinde Yunak 2005 Masa 
Tenisi Kulübünü Arda 
Cebeci temsil etti. Arda 
da ayrıca iyi bir oyun ser-
giledi, ancak deneyimsiz-
liği turnuvada ilerlemesini 
engelledi.

Yunak 2005 Masa Tenisi 
Kulübü Teknik Direktörü 
Beyhan Emin, “Kızların 
elde ettiği başarılarla gu-
rur duyuyorum. Onlar bir 
kez daha Ardino ilçesini 
hak ettiği şekilde temsil 
ettiler. Sidelya'nın bu fi-

nal turnuvasındaki başa-
rısı gerçekten inanılmaz. 
Çok az sporcu tüm disip-
linlerde birincilik kazana-
rak böyle bir başarıya ula-
şabilir. Birkaç hafta önce 
Sidelya'nın 18 yaşındaki-
lerle birlikte finale katıldı-
ğını ve şampiyonun tekrar 
bizim sporcumuz, yani 
Tsvetelina Georgieva’nın 
olduğunu hatırlatmak is-
terim” diye kaydetti. Emin, 
Ardino Belediyesi'ne teni-
sin gelişmesine sağladığı 
destek için teşekkür etti.

              Kırcaali Haber

Momçilgradlı Elif Salif Avrupa 
Güreş Şampiyonasına Hazırlanıyor

Beş kez dünya şampiyo-
nu olan Stanka Zlateva, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasından 14 yaşın-
daki Elif Salif’i eğitiyor. 
Milli takımda yer alan 
Momçilgrad Rodopi-1935 
Güreş Kulübü sporcusu 
Elif Salif, Bulgaristan'ın ev 
sahipliği yapacağı Yıldız 
Kızlar ve Erkekler Avru-
pa Güreş Şampiyonası'na 
katılacak.

Şampiyona Sofya'daki 
Asics Arena'da yapılacak. 
Milli takım üç grupta tem-
sil edildi. Yıldız kızlar ve 
yıldız erkekler serbest stil 
kategorisinde ve yıldız er-
kekler grekoromen stil ka-

tegorisinde yarıştı. Genç 
güreşçilerimiz 24 ülkeden 
toplam 520'nin üzerinde 
yarışmacı ile rekabet etti.

Momçilgrad'dan Elif, 

yıldız kızlarda 46 kg altı 
sıkletinde yarıştı. Stan-
ka Zlateva'nın yanı sıra 
Simeon Staev de Elif’e 
hocalık yapıyor.

Rodopi -1935 Güreş 
Kulübü yöneticileri, “Ya-
r ışmacımızın Avrupa 
Şampiyonası'nda Bulga-
ristan ve Momçilgrad'ı 
onurlu bir şekilde temsil 
edeceğine inanıyoruz. 
Elif 'in bu şampiyonaya 
katılımı, kulübümüz için 
büyük bir başarı ve bu, 
Momçilgrad Belediyesinin 
desteği olmadan gerçek-
leşemezdi” diye kaydetti.

Momçilgrad Belediyesi, 
Elif Salif'e Avrupa Güreş 
Şampiyonası'nda başa-
rılar ve Bulgaristan ve 
Momçilgrad'ı onurlu bir 
şekilde temsil etmesini 
diliyor.

1 Temmuz itibariyle yaşlılık maaşı yüzde 5 artacak
Bakanlar Kurulu'nun 

26.05.2021 tarihli top-
lantısında alınan karara 
göre, temmuz ayında 
yaşlılık maaşı miktarının 
artırılması öngörülüyor.
Bu maaşla birlikte 1 

Temmuz itibariyle ma-
lullük aylığı ve vazife 
malullüğü aylığı, engelli 
aylığı, bireysel emeklilik 
maaşı gibi sigortalıların 
aldığı emekli maaşları 
dışındaki bir dizi sosyal 
yardım aylığının mikta-
rının yanı sıra yaşlılık 
aylığı miktarının yüzde 
biri olarak belirlenen 

sosyal yardım maaşları-
na ek olarak ödenen ek 
ödeneklerin tutarları da 
artırılacak.

Bakanlar Kurulu’nun 
karar taslağında, “Yaş-
lılık maaşı miktarının 
artırılmasının, Ulusal 

İstatistik Enstitüsü (NSİ) 
verilerine göre 128 binin 
üzerinde kişinin günlük 
yaşamları ve yaşam 
standartları üzerinde 
etkisi olacak” diye belir-
tildi.
Hatırlanacağı üzere si-

gortalıların aldığı emekli 
maaşı miktarı 1 Ocak 
2021 tarihi itibariyle 250 
levadan 300 levaya artı-
rıldı. 1 Temmuz itibariyle 
tüm emekli maaşlarının 
İsviçre kuralına göre % 5 
oranında güncellenmesi  
öngörülüyor.
            Kırcaali Haber

Başbakan Yanev gizli 
servislerin faaliyetlerini 

bizzat takip edecek
Başbakan Stefan Yanev, hükümetin genel politi-

kasını koordine etme ve Bakanlar Kurulu’na bağlı 
yürütme organlarıyla etkileşimi koordine etme iş-
levlerini üç Başbakan Yardımcısı arasında dağıttı.

Kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Başba-
kan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Boyko Raşkov, 
enerji, savunma, adalet, bölgesel kalkınma ve ba-
yındırlık, çevre ve su ve ulaştırma, bilgi teknolojileri 
ve haberleşme bakanlarının çalışmalarını koordine 
edecek.

Başbakan Yardımcısı, hükümetin Elektronik Dev-
let Ajansı, Devlet Yurt Dışı Bulgarlar Ajansı, Devlet 

Arşivler Ajansı, Devlet Rezervler ve Savaş Zamanı 
Stokları Ajansı, Devlet Bilgi Güvenliği Komisyonu, 
Devlet Mülteciler Ajansı ve Devlet Karayolu Güven-
liği Ajansı ile etkileşimini gerçekleştirecek.

Ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Gılıb Donev, kültür, sağlık, ekonomi, turizm, 
gençlik ve spor, tarım, gıda ve ormancılık, eğitim ve 
bilim bakanlarının çalışmalarını koordine edecek.

Donev’un sorumluluk alanı kapsamında Ulusal 
Değerlendirme ve Akreditasyon Ajansı, Ulusal 
Mesleki Eğitim ve Öğretim Ajansı, Ulusal Tazminat 
Konut Fonu, Devlet Çocuk Koruma Ajansı, Devlet 
Metroloji ve Teknik Denetim Ajansı, Devlet Ticaret 
Borsaları ve Piyasaları Komisyonu, Kamu İşletme-
leri ve Kontrol Ajansı, Nükleer Düzenleme Ajansı 
ve Bulgaristan Patent Kurumu bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) fonlarının yönetiminden so-
rumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov’un 
sorumluluk alanı kapsamında Ulusal İstatistik Ens-
titüsü ve Devlet Bilimsel Araştırma ve Yenilik Ajansı 
bulunuyor.

Başbakan Yanev, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı 
ve "İstihbarat", "Milli Güvenlik" ve "Teknik Operas-
yonlar" devlet ajanslarının faaliyetlerini bizzat takip 
edecek.
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Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri 
Acı Dolu Günleri Unutamıyor

Bulgar istan'ın 1984-
1989'da uyguladığı asimi-
lasyon politikasına karşı 
çıktığı gerekçesiyle birçok 
zulme maruz kalan Bulga-
ristan Türkleri, yaşadıkları 
acıları unutamıyor.

Kırk larel i 'nde yaşa -
yan 73 yaşındaki Cemil 
ile 70 yaşındaki Kıymet 
Bir tane, 1985 yılında 
Bulgaristan'ın politikala-
rına karşı çıktığı gerek-
çesiyle birçok kez zulme 
uğradı.

Baskılara boyun eğme-
yen Cemil Birtane, önce 
cezaevine konuldu, ar-
dından başka bölgelere 
sürgün edildi. Cezaevinde 
tutulduğu dönemde eşine 
"öldü" haberi verilmesine 
rağmen Birtane çifti di-
renişlerini sürdürmekten 
hiçbir zaman geri durma-
dı. 1989 yılının sonların-
da sınır dışı edilen çift, 
dönemin Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın talimatıyla 
uçakla Türkiye'ye getiril-
di. Kırklareli'nde devletin 
tahsis ettiği evlere yer-
leştirilen çift, uzun yıllar 
işçi statüsünde çalışarak 
emekli oldu. Hayatlarının 
ikinci baharını anava-
tanlarında sürdüren çift, 
zamanlarının büyük bölü-
münü kitap okuyarak ge-
çiriyor. Birtane çifti zaman 
zaman gençlik yıllarındaki 
resimleri inceleyerek ya-
şadıklarını hafızalarında 
canlandırıyor.

"Çok işkence, zulüm, 
baskı gördük"

Cemil Birtane, AA mu-
habirine, asimilasyon po-
litikasının mağdurlarından 
olduklarını söyledi. Baskı-
lara direndiği için 16 Şu-
bat 1985'te asimilasyon 
kampanyasına karşı çı-
kan Türk ve Müslüman-
ların tutulduğu Belene 
Cezaevi'ne gönderildiğini 
anlatan Birtane, "Bele-
ne Cezaevi'nde 1 yıl 4 
ay işkence, dayak zulüm 
gördük. Daha sonra 80 
arkadaşla beraber başka 
cezaevine gönderildim. 
Orada 1 yıl kaldıktan son-
ra Bulgaristan'da değişik 
köylere sürgün gönderil-
dim. 4 yıl 6 ay sonra ser-
best bırakıldım." dedi.

Yaşadıkları zulmü hiç-
bir zaman hafızalarından 
çıkaramadıklarını dile 
getiren Birtane, çok zor 
günler geçirdiklerini vur-
guladı. Belene Cezaevi'ne 
gönderildiğinde eşine ve 
ailesine 3-4 ay kendisi 
hakkında en ufak bir bil-
gi verilmediğini dile geti-
ren Birtane, "Elbiselerim 
eve gönderilmiş, eşime 
benim öldüğümü, daha 

fazla beni aramamasını 
söylemişler. Allah'a çok 
şükür bu 4 yıl 6 aydan 
sonra serbest bırakıldım 

ve Bulgaristan beni sınır 
dışı etti." diye konuştu.

Cezaevinde asimilasyon 
kampanyasına karşı çık-
maya devam ettiklerini, 
arkadaşlarıyla her türlü 
baskıya rağmen açlık 
grevleri yaptıklarını ak-
taran Birtane, yataklara 
asılan Bulgar isimlerini 
de söküp attıklarına işaret 
etti. Sürgün yıllarında da 
mücadelesine devam et-
tiğini vurgulayan Birtane, 
şöyle konuştu:

"Sürgünde ralli yarışma-
sında Türk ekiplerine kib-
rit kutusunda gizli mektup 
gönderdim. Gizli mektup 
gönderme sebebim de 
Türkiye üzerinden bütün 
dünyaya bizim çektiğimiz 
çileleri ve baskıları anlat-
maktı. Bu da Türkiye Sesi 
radyosunda yayınlandı 
haberlerde. Mücadelemiz 
devam etti. Çok işkence, 
zulüm, baskı gördük. 
Sorguya çekildik, dayak 
yedik, aç susuz tutulduk. 
Soğuk havalarda bir bat-
taniye altında tutulduk. 
Tuvalet ihtiyaçlarımızı ko-
vaya giderdik. Bu işkence 
hep devam etti."

Birtane, yaşanan sü-
recin ardından ailesi ile 
Avusturya ve İsveç'e gön-
derilmek istendiğini ancak 
kendilerinin bunu kabul 
etmeyerek Yugoslavya'nın 
Belgrad kasabasında 
Türk elçiliğine sığındık-
larını belirterek "Türk el-
çiliği bizi bir haftalığına 
mülteci kampına gön-
derdi. Sonra çok şükür 
anavatanımıza kavuştuk, 
ne mutlu Türk'üm diyene. 
Türkiye'ye geldiğimiz için 
çok mutluyum. Anavatanı-
mıza kavuştuğumuz için, 
bu zulümden, bu baskı-
lardan kur tulduğumuz 

için çok mutluyuz." diye 
konuştu.

Türk olduğu için Bulgar 
polisi tarafından birçok 

kez sorguya alındığına 
dikkati çeken Bir tane, 
şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelebilmek 
için elimden ne geldiy-
se denedim. Hatta sınır-
dan kaçabilmek için de 
teşebbüste bulundum. 
Okul hayatımda ve sivil 
hayatımda Türk gibi ya-
şamak istedim. En son 
bu isim değiştirme po-
litikasında konuşmala-
rımdan dolayı hep takip 
edildim Bulgaristan'da. 
İsim değiştirme politika-
sında çok baskı yedim. 
Kabul etmedim Bulgarca 
ismi. Sürgüne gönderilme 
sebebim, onların yüzüne 
Türk olduğumu söyledim. 
İşkence, dayak akla sığ-
maz dayaktan fazla işken-
ce gördüm."

"Çok kötü günlerdi, 
hatırlamak bile istemi-
yorum"

Kıymet Birtane ise ge-
çirdikleri zor günlerin ar-
dından anavatanlarına ka-
vuştuklarını ve çok mutlu 
olduklarını söyledi. Eşinin 
cezaevinde tutulduğu yıl-
larda evlerine kapılarına 
Bulgarca isimler yazıldı-
ğını dile getiren Birtane, 
bu isimleri kaldırdığı için 
polis tarafından sorguya 
alındığını ifade etti. Ken-
disine, eşinin cezaevinde 
öldüğünün söylendiğini 
anlatan Birtane, "Orada 
titredim kaldım. Sonradan 
sağ olduğunu öğrendim. 
Eşimle ilk görüşmeye git-
tiğimizde cam arkasından 
görüştürdüler. Çok kötü 
günlerdi hatırlamak bile 
istemiyorum." dedi.

"Ne dedilerse Türk ol-
maktan vazgeçmedik"

Bulgaristan'dan 32 yıl 
önce Türk iye'ye göç 
eden ve Edirne'de yaşa-

yan Şükrü Korkmaz ise o 
dönemde yaşadığı zorluk-
ları ve Belene Kampı'nda 
geçirdiği 1,5 yılı unuta-

madı. 1989 yılında zorun-
lu göçle Türkiye'ye gelen 
Korkmaz, o dönemde 
Bulgaristan'da yaşadığı 
sakıntıları ve göçü anla-

tırken gözyaşlarını tuta-
madı.

Korkmaz, Bulgaristan'da 
"Türk" olmaktan vazgeç-
meyen herkesin göçe zor-
landığını, göçe zorlanır-
ken de fiziki ve psikolojik 
şiddete maruz kaldıklarını 
aktardı. Eşi ve çocuğuyla 
hayatının en zor dönem-
lerinin Bulgaristan'da geç-
tiğini, özellikle de Belene 
Kampı'nda yaşadıklarını 
bir türlü unutamadığını 
vurgulayan Korkmaz, şöy-
le devam etti:

"Ne dedilerse Türk ol-
maktan vazgeçmedik. 
Bana 'Sen sarışınsın, Bul-
garca iyi biliyorsun, sizi 
zorla Türk yapmışlar Os-
manlılar.' deyip bizi kan-
dırmaya çalıştılar. Ben ve 
benim gibi yüzlerce kişi 
bunu kabul etmedi. Bizi 
Belene Kampı'na götürdü-
ler. 1,5 yıl kampta kaldım. 
Bizi bir yere kapattılar ve 
hiç çıkarmadılar. Yemek 
çok kötüydü, çorbaların 

içerisinde balık kafaları 
çıkardı. Üzerimizdeki kı-
yafetleri aylarca değiştire-
medik. Bitlendik, koktuk. 
Psikolojik ve sözlü baskı 
gördük aylarca. Ailemi 
6 ayda bir görmeme izin 
veriyorlardı. O da sadece 
camdan görebiliyorduk. 
Çok kötü günlerdi. Allah'a 
şükürler olsun hepsi geri-
de kaldı."

Belene Kampı'nda ve 
Bulgaristan'da zaman za-
man işkence gördüğünü 
anlatan Korkmaz, zorunlu 
göçte birçok ailenin par-
çalandığına dikkati çekti. 
Türkiye'de, vatanında ya-
şamaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirten Kork-
maz, hiçbir ihtiyacının 
olmadığını, çok çalışarak 
her şeye sahip olduğunu 
söyledi.

"Allah vatanımızdan razı 
olsun." diyen Korkmaz, ül-
kesiyle gurur duyduğunu 
kaydetti. AA

Türkiye ve Bulgaristan sınırında 
"Yeşil Gelecek" ormanı oluşturuldu

Edirne ve Bulgaristan 
Sliven orman bölge mü-
dürlükleri işbirliğiyle yü-
rütülen "Yeşil Gelecek" 

Projesi kapsamında iki 
ülke sınırında 15 bin fidan 
toprakla buluşturuldu.

Sınır ötesi İş Birliği ile 
Türkiye ve Bulgaristan 
sınırında 40'ar dönümlük 
alanlarda "Yeşil Gelecek" 
ormanı oluşturuldu.

Edirne Orman İşletme 
Müdürü İhsan Ceylan, AA 
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, projeyi Bulgaristan 
Sliven Orman Bölge Mü-
dürlüğü ile yürüttüklerini 
söyledi.

Sınıra yakın biyotik ve 
abiyotik ormanlarda son 
yıllarda kurumalar göz-
lendiğini belirten Ceylan, 
"Yeşil Gelecek' Projesi ile 
kurumaların önüne geçe-
rek sürdürülebilir orman 

kurmayı amaçladık. Kü-
resel ısınma dolayısıyla 
iklimlerde değişiklik oldu. 
Özellikle 40 yıl önce ya-

ğan yağmurun çeyreği 
düştü. Bu nedenle sınır 
bölgelerindeki Karaçam 
ağaçlarında yoğun bir ku-
ruma tespit ettik." dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 
Orman Fakültesi 'nden 
destek aldıklarını dile ge-
tiren Ceylan, şunları kay-
detti:

"Sliven Orman Bölge 
Müdürlüğü ile proje kap-
samında iki ülkenin sı-
nırında 40'ar dönümlük 
alanlarda Yeşil Gelecek 
Ormanı kurduk. Bu or-
manlarda özellikle Bul-
garistan tarafında hızlı 
gelişen meşe türlerinden 
olan Amerikan Meşesi di-
kiyoruz bu alanlara. Bul-
garistan tarafında çok iyi 

gelişim gösteriyor. İdare 
süresi kısa ve biraz daha 
kuraklığa dayanıklı bir tür. 
Türkiye tarafında da yerini 

hazırlayarak dikti-
ğimiz fidanlar ga-
yet başarılı."

"15 bin fidan 
dikildi"

İÜ Cerrahpaşa 
Orman Fakülte-
si Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ender 
Makineci de pro-
jeye öğretim üye-
leri Vedat Beş-
kardeş ve Serhun 
Sağlam ile bilim-
sel destek verdik-
lerini anlattı.

Bulgar istan' la eşgü-
dümlü olarak çalışmalar 
yürüttüklerini dile getiren 
Makineci, sınır ormanla-
rındaki kurumalarla ilgili 
meteoroloji istasyonlarıyla 
iklim analizleri yapıldığını 
söyledi.

Toprak analizlerinin ar-
dından sınır hattında aynı 
türü içeren iki orman ku-
rulduğunu dile getiren 
Makineci, "Ülkemiz meşe 
açısından dünyanın zen-
gin ülkelerinden birisi. 
Yapraklı tür seçilerek aynı 
türden burada ağaçlandır-
ma yapılarak 15 bin fidan 
dikildi. İki ülke sınırında 
ortak ormanlar oluşturul-
du." diye konuştu. AA
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Bulgaristan’da Asimilasyona Maruz Kalan 
Türk ve Müslümanlar 32 Yıldır Adalet Bekliyor

Bulgaristan’da 1989 yı-
lında yıkılan komünist re-
jimin son döneminde ülke-
nin Türk ve Müslümanlara 
karşı giriştiği asimilasyon 
kampanyasının ardından 
32 yıl geçmesine rağmen 
suçlular hala cezalandırı-
lamıyor.

Eski komünist diktatör 
Todor Jivkov’un inisiya-
tifinde girişimler ve kanlı 
baskı sonucu yaklaşık 1 
milyon Türk ve Müslüma-
nın isimlerinin zorla de-
ğiştirilmesi, dini ibadetle-
rinin yasaklanmasının ar-
dından Haziran 1989’da 
Türkiye Bulgaristan’daki 
yaklaşık 400 bin göçmene 
kucak açmıştı.

Komünist rejime direniş-
leri sonucu Jivkov’un tah-
tından devrilmesine vesile 
olan Türk ve Müslüman-
ların yaşadıkları eziyetin 
hesabını araştıracak adli 
organlar ise 1991 yılında 
açılan davayı bir türlü so-
nuçlandıramıyor.

Davada sanık olarak 
Todor Jivkov’ın yanı sıra 
dönemin İçişleri Bakanı 
Dimitır Stoyanov, Dışişleri 
Bakanı Petır Mladenov ve 
asimilasyonun uygulan-
masından sorumlu tutu-
lan politbüro üyesi Penço 
Kubadinski sanık olmuştu.

Sanıklar “ırk ve din te-

melli düşmanlığı kışkırt-
makla” suçlanmıştı. Bü-
rokratik bir labirente giren 
bu dava 1995 yılında 5 
ayrı davaya bölündükten 

sonra, Askeri Yargıtay 
1989 yılına dek süren asi-
milasyon kampanyasında 
taraf olan tüm şahısların 

ifadelerinin alınması tali-
matı vermişti.

Davada Türkiye ve baş-
ka ülkelere göç etmiş çok 
sayıda tanığın ikamet ye-
rinin bulunamaması ve 
dolayısıyla ifadelerinin 
alınamaması nedeniyle 
süreçte ilerleme sağlana-
mamıştı.

Bu arada Kubadinski 
1995, Jivkov 1998, Sto-
yanov 1999 ve Mladenov 

2000 yılında yaşlılıktan 
ölmüştü.

Aradan geçen zamanda 
yaklaşık 30 tanığın ifa-
desinin alınamaması ne-

deniyle dava konusunda 
ilerleme sağlanamıyor.

Bulgaristan Parlamento-
su 11 Ocak 2012 tarihin-

de onayladığı bir bildiride 
asimilasyon kampanya-
sını kınamıştı. Bildiride, 
“Türk kökenli 360 bini 
aşkın vatandaşın 1989 
yılında sınır dışı edilmesi, 
totaliter rejimin bir etnik 
temizlik girişimi olarak ka-
bul edilmektedir.” ifadeleri 
kullanılmıştı.

Bulgaristan’daki asi-
milasyon kampanyası-
nın tarihçesi

Eski Sovyetler Birliği’nin 
(SSCB) Kızıl Ordu’nun 
desteği ile 1944 yılında 
darbe ile iktidara gelen 
Bulgar istan Komünist 

Partisi, (BKP) 45 yıllık yö-
netiminin daha ilk yılların-
da Türk ve Müslümanlara 
karşı asimilasyon girişim-

lerinde bulundu.
Ülkede 1948 yılında 10 

bin Müslüman, yurt için-
de farklı yerlere sürüldü. 
Todor Jivkov, 1956 yılında 
iktidara gelir gelmez söz-
de “Müslümanların toplu-
ma ortak edilmesi” amaçlı 
bir talimat kararnamesi 
imzaladı. Rejim, 1958 yı-
lında Türk ve Müslüman-
lara yönelik geleneksel 
kıyafetlerin giyilmesi ve 
sünnet yapılmasının ya-
saklanmasını öngören 
diğer adımlar da attı. Asi-
milasyon girişimleriyle 
1970-1974 döneminde 
kökeni Bulgar ancak dini 
ve isimleri Müslüman olan 
Pomakların adları değişti-
rilmeye başlandı. Bu asi-
milasyona karşı çıkanlar 
cezalandırıldı ve işkence 

gördü.
Jivkov rejiminin “Yeniden 

Doğuş” adını verdiği esas 
asimilasyon kampanyası 
ise 1884-1985 dönemin-
de başlatıldı. Medyanın 
baskı altında tutulduğu, 
ifade özgürlüğün olma-
dığı bir ortamda girişilen 
bu kampanya dünyaya 
rejimin tarafından dünya-
ya çarpık bir şekilde tanı-
tıldı. Rejimin uluslararası 
alanındaki propaganda 
tutumuna göre, “farklı et-
nik şuura sahip olan va-
tandaşların, yanılgılarının 
farkında olup, gönüllü ola-
rak Bulgar soyuna doğru 
dönüş yapmak istedikleri" 
öne sürüldü. Direniş ha-
reketlerinin bastırılması 
kapsamında kısa sürede 
ülkenin en korkunç topla-
ma kampı olan Belene’ye 
Türk ve Müslüman kökenli 
en az 500 kişi siyasi mah-
kum olarak yollandı.

Jivkov’un rejimine son 
veren “Büyük Seyahat”

Nüfusu 8,5 milyon olan 
ülkede yaşayan Türk, Po-
mak, Roman ve Tatar kö-
kenli Müslümanlara karşı 
girişilen asimilasyon, dün-
ya çapında yankı ve tepki 
uyandırdı.

Tü r k i y e ,  4  H a z i -
ran 1989’da Kapıku -
le Sınır Kapısı'nı açtı. 
Bulgar istan’da halen 
“Büyük Seyahat” olarak 
anılan, göç dalgasıyla en 
az 360 bin Türk ve Müs-
lüman Türkiye’ye göç etti.

İnsanlar evlerini, mal ve 
mülklerini geride bıraka-
rak taşıyabildikleri eşya-
larla gözyaşı dökerek ker-
vanlar halinde Türkiye’ye 
göçe zorlandı.

Jivkov, kansız darbe 
ile tahtından devrilmesi-
ne 2 hafta kala, 26 Ekim 
1989'da BKP Merkez Ku-
rulu geniş oturumunda 
“Maalesef, SSCB ve Mi-
hail Gorbaçov’dan bekle-
diğimiz desteği göreme-
dik.” dedi.

Jivkov rejiminin düşme-
sinden sonra, 1990 yılı-
nın sonuna kadar Büyük 
Seyahat'e katılan göç-
menlerin 150 bin kadarı 
Bulgaristan’a geri döndü.

Jivkov’un tek uluslu mil-
let yaratma çabalarının 
sonucunda derin bir kriz 
yaşayan Bulgar istan, 
uluslararası arenada iti-
bar kaybına uğradı, zaten 
zayıf olan ekonomisi de 
iş gücü kaybından dolayı 
büyük zarar gördü.

Asimilasyon kampanya-
sı sırasında binlerce Türk 
ve Müslüman meydanlar-
da toplanıp protestolara 
katılırken askerlerin ateş 
açması sonucu onlarca 
insan hayatını kaybetti.

Komünist terörün ilk 
günler inde 26 Aralık 
1984’te ülkenin güney-
doğusundaki Mogilyane 
köyünde protesto sırasın-
da annesinin kucağında 
öldürülen 18 aylık Türkan 
bebek, rejimin en küçük 
kurbanı oldu.

“Affettik ama unutmadık” 
diyen Bulgaristan Türkle-
ri, her yıl Mogilyane’de 
kurdukları Türkan Çeşme 
Anıtı başında bir araya 
gelerek Türkan ile protes-
toda öldürülen diğer iki 
kişi ve bu acı olayların bir 
daha yaşanmaması için 
dua ediyor. AA

PCR test zorunluluğu kalktı, Romanya’dan 
turistler akın etmeye başladı
Romanya vatandaşları-

nın Bulgaristan’a girişle-
rinde uygulanan Covid-19 
kısıtlamaları ve PCR test 
zorunluluğu kalkınca, bi-
nerce Romen turist Kara-
deniz tatil köylerine rezer-
vasyon yaptırdı.

Başta Slınçev Bryag 
olmak üzere Güney Ka-
radeniz kıyısındaki sayfi-
yeler Romanya’dan turist-
lerin akınına uğradı.

Kuzey komşumuzdan 
turistler otellerde özel tö-
renlerle karşılandı.

Slınçev Bryag’ta otelci 
Venelin Taşev şu açıkla-
mada bulundu: “1992 yı-
lından beri otelciyim. Bir-
kaç saat içinde bu kadar 
rezervasyon görmedim. 
Tam bir patlama yaşandı. 
Bundan önce 300 Romen 

turist rezervasyon yaptır-
mıştı, ancak 80’er euro 
PCR testi için ödeyeme-

yecekleri gerekçesiyle 
rezervasyonları iptal etti. 
Test şartı kaldırılınca 27 
Mayıs’ta dört saat içinde 
hepsi aradı ve yeniden 
rezervasyonlarını teyit 
etti. Aynı gün daha 250- 
300 tatil paketi sattım 
ve yine daha aynı gün 
Romanya’dan turistler 

gelmeye başladı”.
Romanya’dan gelen ilk 

turistlerden biri de Alek-
sandra Mari 
o ldu. Mar i: 
“Plaja gide-
ceğim. Bura-
nın kumsalını 
çok seviyo -
rum. Ben aşı 
oldum, kork-
m u y o r u m . 
Bulgaristan’a 
sadece kimlik 

kar tımla gir-
dim” dedi.

Aynı zamanda Slın-
çev Bryag otel ve turizm 
sektörü çalışanlarına aşı 
kampanyası sürüyor.

Otelciler diğer ülkeler-
den turistlere de Covid- 
19 kısıtlamalarının kaldı-
rılmasını istiyor.
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'Biz Türküz Bulgar ismini istemedik'
Göçe zorlanan Bulgaris-

tan Türkleri, 32 yıl önce 
yaşadıkları acıları unuta-
mıyor.
O dönem Bulgaristan'ın 

polit ikaları yüzünden 
15 Eylül 1989'da eşi ve 
2 çocuğuyla beraber 
Türkiye'ye gelen 69 ya-
şındaki emekli öğretmen 
Kemal Öztürk, yaşadığı 
acıları AA muhabirine 
anlattı.
Tekirdağ Bulgaristan 

Göçmenler i  Derneği 
Başkanı Kemal Öztürk, 
asimilasyon uygulamala-
rı arasında tüm azınlığın 
isimlerinin Bulgar isimle-
riyle değiştirilmesinin de 
olduğunu belirtti.
O dönem uygulanan 

asimilasyonun uluslara-
rası camiaya anlatılma-
sını Bulgaristan'ın engel-
lediğini savunan Öztürk, 
"Dönemin Türkiye Dışiş-
leri Bakanı Mesut Yılmaz 
açık ve net olarak burada 
asimilasyon uygulandığı-
nı Bulgaristan Dışişleri 
Bakanına bir toplantı-
da aktardı. Bunun inkar 
edilmesi üzerine Yılmaz 
toplantıyı terk etti. O dö-
nemde çeşitli örgütler 

kuruldu. Çeşitli olaylar 
yaşandı ve şehitlerimiz 
oldu." diye konuştu.
"Türkiye bize kucak 

açtı"
Yaşanan acılara daya-

namadığı için binlerce 
Türk gibi anavatana ko-
şup geldiğini söyleyen 
Öztürk, ilk gelişten itiba-
ren kendilerinin çok sıcak 
karşılandıklarını ifade etti.
Öz türk ,  Tek i rdağ 'a 

ye r l e ş t i k t e n  s o n r a 
Bulgaristan'da eğitimini 

aldığı öğretmenlik mes-
leğini Türkiye'de de sür-
dürdüğünü anlattı.
Göçün öncesi ve sonra-

sının çok zor ve acı oldu-
ğunu vurgulayan Öztürk, 
şöyle devam etti:
"Zorunlu göçle kay-

makamlık koltuğundan 
inip 15 Eylül 1989'da 
Türkiye'ye geldik. Göç 
edenlere asimilasyon 
döneminin 5 yılını ve 
Türkiye'ye gelmelerinin 
de ilk 5 yılını sormayın 

çünkü çok acı. Türkiye'ye 
geldiğimiz ilk yıllarda biz-
ler yürüyen ölülerdik. O 
günlerde tek düşündü-
ğüm 2 çocuğum ve eşim. 
O dönemde çok acılar 
yaşadık. İnsanlar, iş, aş 
dertleriyle uğraşıp acıla-
rını hissetmemeye çalı-
şıyor.
Asimilasyon sürecinde 

bizi en çok üzen ismimi-
zin alınması, dini ibadet-
lerimizin yok olması oldu. 
Akşam yatarken Kemal 

Mehmet Efrahim olarak 
yattım, sabah kalktım is-
mim Kalim Marin Efkim 
olmuş. Türkiye Cumhuri-
yeti bize kucak açtı. Du-
rumu kötü olanlara devlet 
burada destek oldu. Mes-
leği olan herkes devletin 
kucak açmasıyla bir yer-
lere tayin oldu."
"Sadece bir bavulla 

göçtük"
Bulgaristan'ın asimilas-

yon politikalarının dozunu 
arttırdığı 1989 yılında pek 
çok kişi gibi Habil Kara 
da 7 aylık hamile eşiyle 
Türkiye'ye göçtü.
Edirne'ye yerleşen ve 

güreş antrenörü olarak 
Gençlik Spor İl Müdür-
lüğünde mesleğini sür-
düren Kara, o dönemde 
eşiyle her şeyi geride 
bırakarak, sadece bir ba-
vulla Türkiye'ye göçtükle-
rini anlattı.
İlk önce okula ve daha 

sonra kurulan çadır ken-
te yerleştiklerini anlatan 
Kara, şunları söyledi:
"Bulgaristan'da ismimizi 

değiştirmek istediler, biz 
de Türk olduğumuzu, bu 
nedenle Türk ismini iste-
diğimizi söyleyince bizi 

zorunlu göçe tabi tuttular. 
Biz Türküz Bulgar ismini 
istemedik. Göç çok zor-
lu bir süreçti. Eşimle göç 
ettik. O zamanlar gençtik. 
Eşim 7 aylık hamileydi. 
Bir bavulla Türkiye'ye gel-
dik. Her şeyimizi geride 
bıraktık. Allah razı olsun 
vatanımız bize sahip çık-
tı, iş verdi. Biz de bunun 
karşılığında çok çalıştık. 
Antrenör olarak yaklaşık 
15 yıl milli takımda görev 
yaptım. Avrupa ve dün-
ya şampiyonları çıkart-
tık. Olimpiyatlara sporcu 
gönderdik. "
Göç nedeniyle birçok 

ailenin parçalandığını, 
göçten sonra yıllarca ai-
lesinden kimseyi göreme-
diklerini ifadi eden Kara, 
anne, baba ve kardeşle-
rinin halen Bulgaristan'da 
yaşadığını dile getirdi.
Kara'nın eşi Seyide 

Kara ise Türkiye'de ya-
şamaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, 
Bulgaristan'da yaşadıkla-
rı acıları ve göç dönemini 
hatırlamak bile istemedi-
ğini söyledi. AA

YTB Başkanı Eren, son 
100-150 yıla bakıldığın-
da Balkanlar'ın göçlere 
ve acı hatıralara sahip 
olduğunu belirterek, "Bu 
acıları özellikle gençleri-
miz bilsin, öğrensin, ta-
rihe not düşülsün ki bir 
daha da yaşanmasın." 
dedi.
Yurtdışı Türkler ve Ak-

raba Topluluklar (YTB) 
Başkanı Abdullah Eren, 
Bulgaristan'da 1944-
1989 yıllarında iktidarda 
kalan komünist rejimin, 
ülkedeki Türk ve diğer 
Müslümanlara uygula-
dığı asimilasyon kam-
panyasının yol açtığı 
"zorunlu göç" nedeniyle 
yaşanan acıların zihin-
lerde hala taze olduğu-
nu belirterek "Bu acıları, 
bu yaşanmışlıkları asla 
bir kin haline getirip 
geleceğe taşımak gibi 
bir niyetimiz yok. Fakat 
özellikle gençlerimiz bil-
sin, öğrensin, tarihe not 
düşülsün ki bir daha da 
yaşanmasın." ifadesini 
kullandı.
Eren, Bulgaristan'dan 

Türkiye'ye zorunlu gö-
çün 32. yılı vesilesiyle 
AA muhabirine yazılı 
değerlendirmelerde bu-
lundu.
Türkiye'nin Balkanlar'la 

tarihi ve kültürel or-
tak geçmişe sahip ol-
duğunu belirten Eren, 
Bulgaristan'ın asırlardır 
soydaşların yaşadığı, 

YTB Başkanı Eren, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 32. yılını 
değerlendirdi: Bu acıları gençlerimiz bilsin, öğrensin
Türkiye'ye komşu bir 
ülke olduğunun altını 
çizdi.
Eren, Bulgaristan'ın 

Osmanlı Devlet i 'n in 

yüzyıllar boyunca varlık 
gösterdiği bir havza ol-
duğunu da ifade ederek 
şöyle devam etti:
"Balkanlardan Osmanlı 

Devleti’nin çekilmesiyle 
birlikte geride önemli 
oranda bir Türk azınlık 
kalmıştır. Son 100-150 
yıllık zaman dilimine 
baktığımızda da maa-
lesef Balkanların bizler 

için göçlere ve acı ha-
tıralara sahip olduğunu 
görüyoruz. Bu göçler 
maalesef Balkanlarda 
kalan Türk ve Müslü-

man ahalinin gördü-
ğü baskı ve zulümden 
Anadolu’ya yönelmek 
zorunda kalması şeklin-
de olmuştur. Balkanlar-
dan gelen göçlerin biri 
de Bulgaristan’dan ol-
muştur."
Eren, Bulgaristan'daki 

Türklerin göç tarihinin 
"93 Harbi Sonrası Göç-
ler, 1912-1913 Balkan 

Savaşları Sonrası Göç-
ler, 1950-1951 Göçü-
ne Kadar Gerçekleşen 
Göçler, 1950-1951 Zo-
runlu Göçü, 1968 Yakın 

Akraba Göçü ve 1989 
Zorunlu Göçü" şeklinde 
6 başlıkta tanımlanabile-
ceğini de kaydetti.
Bu göçlerden tarihi bu-

güne en yakın olan ve 
yaşananların zihinlerde 
hala taze olanının "1989 
Zorunlu Göçü" olduğunu 
belirten Eren, "O dönem 
Bulgaristan'da yönetim-
de olan komünist rejim 

Bulgaristan'daki Türk-
lere yönelik baskı ve 
asimilasyon politikası-
na girişmiştir. Bu zulme 
karşı çıkan soydaşları-
mız ise türlü eziyetlere 
maruz kalmış, Belene 
Adası'nda insanlık dışı 
muamelelere maruz 
bırakılmış, son çare 
dönemin Cumhurbaş-
kanı Turgut Özal'ın da 
çabalarıyla Türkiye’ye 
zorunlu göçte bulun-
muştur. O dönem 360 
binin üzerinde soydaşı-
mız Türkiye’ye gelmiş-
tir." değerlendirmesinde 
bulundu.
"Tarihe not düşülsün 

ki bir daha da yaşan-
masın"
Eren, YTB olarak soy-

daş ve akraba topluluk-
ların yaşadıkları ve ma-
ruz kaldığı acılar unutul-
masın diye anma prog-
ramlarından sözlü tarih 
çalışmalarına birçok faa-
liyet yürüttüğünü belirte-
rek bu doğrultuda Kırım 
Tatar Sürgünü, Ahıska 
Sürgünü gibi olayların 
yanında Bulgaristan'dan 
zorunlu göçe dair de 
özel çalışmalar yaptıkla-
rını kaydetti.
Y T B ' n i n  2 019 'd a 

Bulgaristan’dan zorunlu 
göçün 30. yılı kapsamın-
da özel anma program-
ları düzenlediğini belir-
ten Eren, 1989 Belene 
Belgeseli, Belene Kitabı 
Sözlü Tarih Çalışması, 
sergiler, basın faaliyet-
leri gibi çalışmalar yürü-
tüldüklerini vurguladı.
Eren, şunları kaydetti:
"Bu yıl bu acı sürgü-

nün 32. yılında, komü-
nist rejimin uyguladığı 
baskı ve asimilasyona 
rağmen kimliğinden, 
inancından vazgeçme-
yen soydaşlarımızı say-
gıyla selamlıyorum. Bu 
sürecin simgesi olan 
ve komünist rejimin uy-
gulamalarına karşı soy-
daşlarımızın gösterdiği 
protesto esnasında an-
nesinin kucağında şehit 
edilen Türkan bebeği, 
özünden asla geri adım 
atmayıp şehadete ula-
şan tüm soydaşlarımızı 
ve Belene'de yitirdiğimiz 
canlarımızı rahmetle 
anıyorum. Rabb'im bir 
daha böyle acılar yaşat-
masın. Son olarak şunu 
da belirtmek istiyorum; 
bu acıları, bu yaşanmış-
lıkları asla bir kin haline 
getirip geleceğe taşımak 
gibi bir niyetimiz yok. Fa-
kat özellikle gençlerimiz 
bilsin, öğrensin, tarihe 
not düşülsün ki bir daha 
da yaşanmasın." AA
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Bulgaristan Türklerinin 'Zorunlu 
Göçü'nün Üzerinden 32 Yıl Geçti

Trakya Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bü-
lent Yıldırım, 32 yıl önce göçe 

zorlanan Bulgaristan Türkle-
rinin o dönem büyük acılar 
yaşadığını söyledi.
Göç tarihi üzerine çalışma-

lar yapan Doç. Dr. Yıldırım, 
AA muhabirine, 1989 yılında 
Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
yaklaşık 350 bin Türkün göçe 
zorlandığını belirtti.
Zorunlu göçü "sürgün" diye 

niteleyen Yıldırım, 1989'da 
yaşanan olayların büyük 
üzüntülere neden olduğunu 
ve o günlerin hatırasının acı 
şekilde hissedildiğini dile ge-
tirdi.
Bulgaristan'dan Türklerin 

göçünün 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşıyla başladığını 
anlatan Yıldırım, belirli olay-
lar sonrası yaşanan göç ha-
reketlerinin son büyük hal-
kasının 1989 zorunlu göçü 
olduğunu ifade etti.
Yıldırım, Bulgaristan'da 

Türklere karşı her zaman 
baskılar olduğunu ancak bu 
politikaların Komünist Parti 
döneminde arttığına ve Türk-
lere karşı farklı asimilasyon 
politikaları uygulandığına 
dikkat çekti.
"Evlerde Kur'an-ı Kerim bu-

lundurulması ve Türkçe ko-
nuşmak yasaklanmıştır"

Bulgaristan'da 1984 yılının 
Aralık ayında Müslüman ve 
Türk nüfusun zorla isimleri-
nin değiştirilmeye kalkışıldı-

ğını belirten Yıldırım, şunları 
kaydetti:
"Bu sadece basit bir ad 

değiştirme çalışması zorla 
kültür-kimlik değiştirme ha-
disesidir. İsimlerin değiştiril-
mesinin yanı sıra Türklerin 
ve Müslümanların dini ve 
milli örf ve adetlerini yerine 
getirmeleri yasaklanmıştır. 
Çocuklarını sünnet ettirmele-
ri yasaklanmış, sünnet yapan 
doktorlara büyük cezalar ve-
rilmiştir. Bu kurallara uyma-
yan insanlar toplama kampı-
na, Belene Kampı'na gönde-
rilmiştir. Evlerde Kur'an-ı Ke-
rim bulundurulması ve Türk-
çe konuşmak yasaklanmıştır. 
Bu aynı zamanda büyük bir 
kültürel soykırım hadisesidir. 
Bu yasaklara karşı direnen 
ve gösteriler yapan masum 
sivil Türk halkına ateş açıl-
mıştır."
Bulgaristan'da yaşayan 

Türklerin baskılar karşısında 
19 Mayıs 1989'da Kırcaali'de 
büyük bir miting düzenlediği-
ni aktaran Yıldırım, tepkilerin 
giderek büyüdüğünü anım-
sattı.
Türklerin direnişleri karşı-

sında Todor Jivkov yöneti-
minin panikleyerek Türklere 

yönelik sınır dışı etme çalış-
maları başlattığını ifade eden 
Yıldırım, "İlk başta direniş 
gösteren liderler çeşitli ülke-

lere sınır dışı edildi. Ardından 
Türkiye'nin kapıları açmasıy-
la büyük bir göç hareketi ya-
şandı." dedi.
"Yollarda birçok parçalanan 

ailenin olduğunu biliyoruz"
Bulgaristan'dan Türkiye'ye 

zorunlu göçün, 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra Avrupa'da 
görülen en büyük göç hare-
keti olduğunu vurgulayan Yıl-
dırım, şöyle devam etti:
"Bu yaşananlar sadece göç 

olarak tanımlanamaz. Bu bir 
zorunlu göç, bir sürgündür. 
İnsanlardan evlerini ve yurt-
larını çok kısa sürede terk 
etmeleri istenmiştir. İnsanlar 
yüz yıllardır yaşadıkları top-
raklardan sürülmüştür. 23 
Ağustos 1989'a gelindiğin-
de 310 bin kadar bir nüfus 
Türkiye'ye zorla göç ettiril-
miştir. Mayıs 1990'a gelin-
diğinde bu rakam 345 bini 
geçmiştir. Yollarda birçok 
parçalanan ailenin olduğunu 
biliyoruz. İnsanlar çok büyük 
imkansızlıklar içinde kalıyor. 
Bu zorunlu göç büyük traje-
dilere sahne oluyor. 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra görülen 
en büyük kitlesel göç hare-
keti olmuştur." AA

AnadoluJet, Bulgaristan’ın Başkenti 
Sofya’yı Uçuş Ağına Ekledi
Türk Hava Yolları’nın başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı 

uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı mar-
ka, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’yı 22 Mayıs tarihi itibarıy-
la uçuş ağına ekleyerek uçtuğu uluslararası nokta sayısını 
47’ye çıkardı. Sofya Havalimanı’ndan Akdeniz’in tatil cenneti 
Antalya’ya icra edilecek uçuşlar ile AnadoluJet misafirleri, 
Anadolu’nun eşsiz güzellikteki tatil bölgesine seyahat etme 
imkânı bulacak.

22 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Sofya Havalimanı – 
Antalya arasında karşılıklı gerçekleşen uçuşlar haftanın 2 
günü (çarşamba ve cumartesi) icra edilecek. Seferler, Sofya 
Havalimanı’ndan saat 13.45’te, Antalya Havalimanı’ndan ise 

saat 11.00’de düzenlenecek.
Yemyeşil ormanları ve mavi bayraklı plajlarıyla Türkiye’nin 

en gözde destinasyonlarından biri olan Antalya, sahip oldu-
ğu bu güzelliklerin yanı sıra kültürel mirasıyla da gezginlerin 
ilgisini çekiyor.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mart 2022 tarihine kadar satın 
alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahipler. 
Ayrıntılı bilgi için www.anadolujet.com web sitesini ziyaret 
edebilir, satın aldığınız biletler üzerinde iptal, iade ve deği-
şiklik haklarınızla ilgili detaylara “Esnek Bilet Hakları” sayfa-
sından ulaşabilirsiniz.

AnadoluJet, yolcularının ve uçuş ekibinin sağlıklı ve güvenli 
bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için hijyen önlemlerini yük-
sek standartlarda, düzenli olarak uygulamaktadır.


