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NEDEN FETÖ’YLE KARARLILIKLA MÜCADELE ETMELİYİZ?
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Makalesi

Uluslararası toplum terörizmi 
her türlü biçim ve tezahürleriyle 
kınadığını ve terörizmle  müca-
dele kararlılığını sıklıkla ifade 
ediyor. Bu yerinde bir tutum, 
zira terörizm tüm insanlığın  
ortak güvenliğine, refahına,  
değerlerine ve daha parlak bir 
gelecek beklentilerine başlıca 
tehdit olmayı sürdürüyor. 

 Terörizm olgusu son yıllarda 
bir dönüşüm geçirdi. Bu süreç-
te, terör örgütlerinin amaç ve 
araçları genişlerken, eylemleri 
yeni boyutlar kazandı. Terör 
örgütleri sosyal, ekonomik ve 
teknolojik gelişmeler ile hız-
la evrilen uluslararası ortama 
kendilerini uyarlama gayretin-
deler. Terör gruplarının bazıları  

açıkça görünür  değiller ve sin-
sice tasarlanmış  bir propagan-
da aracının arkasına saklanmış 
durumdalar. Bu durum, küresel  
terörle mücadele stratejimizin 
de gözden geçirilmesini gerek-
tiriyor. Terörle etkin mücadele 
için, yeni nesil terör örgütlerine 
ilişkin kapsamlı bir algı ve far-
kındalığa, yeni bir perspektife 

ve uluslararası toplumun bu 
yönde  sergileyeceği güçlü  si-
yasi iradeye ihtiyaç var.
 Yeni terörizm tehdidi karşı-

sında yerleşik varsayımlarımı-
zı gözden geçirerek klişeleri 
yıkmanın zamanı geldi. Yeni 
bir terör örgütü türü olan Fe-
tullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

ve Türkiye’nin buna karşı mü-
cadelesi bu konuda çarpıcı bir 
örnektir. 
 Türkiye, 15 Temmuz 2016 ta-

rihinde FETÖ tarafından kalkı-
şılan acımasız bir darbe girişi-
miyle karşı karşıya geldi.  Dev-
let organlarına sızmış gizli bir 

Devamı 4’te

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Sayın Aylin Sekizkök’ün 
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Vesilesiyle 
Bulgaristan’daki Vatandaşlara Ve Soydaşlara Yönelik Mesajı

Beş yıl önce bugün millet ira-
desine karşı yapılan 15 Tem-
muz hain darbe girişimini Dev-
letimizin ve milletimizin üstün 
gücüyle bertaraf ettik. Bu tarihi, 
her yıl ‘Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’ olarak anıyoruz.
15 Temmuz 2016 gecesi, Türk 

Silahlı Kuvvetleri içine yıkım 
amacıyla sızmış organize bir 
suç şebekesi ulusal irade, de-
mokratik rejim ve anayasal dü-
zeni darbeyle devirmeye kalkış-
tı. Bu alçak girişim, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri-
mizin kudreti ve milletimizle el 
ele önlendi.
Çok uzun yıllar içerisinde, giz-

li ve sistematik şekilde Devlet 
mekanizmaları içerisine sızan 
FETÖ’cü teröristler, 15 Temmuz 
gecesi başlattıkları saldırılarda 
251 masum sivili şehit ettiler ve 

binlerce vatandaşımızı yarala-
dılar. Terörizmle mücadelede 
başat birimlerimizden olan 
Özel Harekat Merkezimizde 
görevli 51 polisimiz şehit edildi. 
Anayasal düzenimize karşı yü-

rüttükleri bu terörist saldırıda, 
milletvekillerimizin bu saldırıya 
karşı birlikte mücadele için içe-
ride bulunduğu sırada Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizi bom-

Devamı 4’te

Sofya’da 15 Temmuz Demokrasi 
Ve Milli Birlik Günü Etkinliği

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutunda gerçekleştirilen 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde şehit-
lerin anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, suç şebekesi 
FETÖ'nün geçmişinin hukuksuzlukla dolu olduğuna işaret 
ederek, "FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, siyasi ve ekonomik 

amaçlar güden bu örgütün yüzünü gün yüzüne çıkarmıştır. 
Devletimizin FETÖ'ye karşı tavizsiz ve kesintisiz olarak baş-
lattığı mücadele tüm gücüyle devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin Bulgaristan makamları ile çok yakın ilişkiler için-
de olduğuna işaret eden Sekizkök, "Bulgaristan'daki terör 
örgütü elebaşlarının bir kısmı ülkemize sınır dışı edildi, bir-
çoğuna ülkeye giriş yasağı kondu, ayrılmak zorunda kaldılar." 
diye konuştu.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa 
Aliş Haci şehitlerin anısına dua okudu.

Törende ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin açtığı hikaye ve 
şiir yarışmasında derece alan katılımcılara ödülleri dağıtıldı.

Rezidansın bahçesinde Anadolu Ajansı foto muhabirleri-
nin darbe girişimi gecesinde çektikleri fotoğraflardan oluşan 
sergi de düzenlendi.

Anma törenine Bulgaristan Ayrımcılıktan Koruma Komis-
yonu Başkanı Ana Cumalieva, Bulgaristan Müslümanları 
Yüksek Dini Şura Başkanı Vedat Ahmet, politikacılar, kültür, 
ekonomi ve sanat çevreleri temsilcilerinin yanı sıra Türkiye 
dostu çok sayıda kişi de katıldı.
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Bulgaristan'dan zorunlu göçe maruz kalan 
mağdurlar Sofya'dan 'resmi özür' bekliyor
Bulgaristan'ın 1984-

1989 yıllarında Türklere 
uyguladığı asimilasyon 
polit ikasından kaçan, 
Türk i ye ' ye  "zo r un lu 
göç"ün tanıkları 32 yıldır 
acılarının dinmediğini ve 
Bulgaristan devletinden 
"resmi özür" bekledikleri-
ni söyledi.

Bulgaristan'ın 1984-
1989 yıllarında Türklere 
uyguladığı asimilasyon 
politikasından kaçan zo-
runlu göçün tanıkları, AA 
muhabiriyle o döneme ait 
duygu ve düşüncelerini 
paylaştı.

Bulgaristan'da asimilas-
yon mağduru, Türk siyasi 
mahkumu ve Bulgaristan 
Göçmenleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği Başka-
nı Sebahin Ahmetoğlu, 
1989'da zorunlu göçle 
Türkiye'ye göç ettiğini 
belirterek "Bu göçün ana 
nedeni, 1877-78 Osmanlı-
Rus savaşı sonrasında 
Bulgaristan devletinin sis-
tematik bir şekilde, ülkeyi 
Türklerden arındırma po-
litikasının bir sonucudur. 
1900'lü yıllarda bu politika 
daha da acımasızca ve 
katliam boyutuna ulaşan 
mezalimler sonucunda 
insanlar göçe zorlandı." 
ifadelerini kullandı.

Ahmetoğlu, 1950'den 
sonra da bu politikaların 
devam ettiğini ve Türk 
nüfusunun hızla çoğal-
masından kaynaklı ola-
rak 1984'te de isim de-
ğiştirme ve asimilasyon 
politikası çerçevesinde 
zorunlu göçe zorlandık-
larını söyledi.

Türklere yapılan asi-
milasyon politikalarının 
zorunlu göç öncesinden 
çok daha eski bir tarihe 
dayandığını vurgulayan 
Ahmetoğlu, baskı, zulüm 
ve asimilasyonun bir dev-
let politikası olduğunu, tek 
amacının ise baskı yoluy-
la etnik temizlik olduğunu 
belirtti.

A h m e t o ğ l u , 
Bulgaristan'da yaşayan 
Türklerin, "İslam ve Türk" 
kimliğinin olduğunu ve 
Bulgar devletinin bu iki 
kimliği Türklerden alarak 
onları hafızasız bırakmak 
istediklerine dikkati çekti.

Bulgaristan'ın zorunlu 
göç sonrası ekonomik 
olarak da çöküş yaşadı-
ğını kaydeden Ahmetoğ-
lu, "Bulgaristan, totaliter 
rejimin en katı uygulan-
dığı, komünist rejimin en 
katı uygulandığı ülkeler-
dendir. Bizim, totaliter 
rejimden sonra siyasi bir 
geleneğimiz oluşamadı. 
En küçük harekette yerle 
bir edildik. İnsanlar o de-

rece sindirilmişti ki ismini 
söylemekten acizdi." dedi.

"İsim değiştirme son-
rasında Türklerin kay-
bedeceği hiçbir şey 
kalmadı"

Bulgaristan'da yaşayan 
Türklerin en ağır şartlarda 

çalıştığını, hiçbir şekilde 
ülkenin yasal sınırları dı-
şında kalmadıklarını ak-
taran Ahmetoğlu, şöyle 
devam etti:

"İsim değiştirme sonra-
sında, Türklerin kaybede-
ceği hiçbir şey kalmadı. 
Birkaç bin kişi tepki gös-
terdi ama aslında tepki 
gösteren milyonlar vardı. 
Aleni bir şekilde tepki 
gösteren kanaat önderle-
rini, tehlike olarak gördük-
leri insanları topladılar. 
Bu bir sindirme, gözdağı 
verme politikasıydı. Ben 
toplam 5 yıl cezaevi ve 
sürgünde kaldım."

Ahmetoğlu, zorunlu göç 
başlamadan önce siyasi 
mahkumların huzursuzluk 
çıkarabileceği ve önderlik 
yapabileceği kaygısıyla 3 
bin kişinin Avrupa'ya gön-
derildiğini söyledi.

Bulgaristan'ın zorun-
lu göç öncesi yaptıkları 
baskı ve zulümlerle kendi 
anayasasına aykırı ha-
reket ettiğini vurgulayan 
Ahmetoğlu, "Tek bir kişi 
bununla mahkum edil-
medi, herhangi bir hesap 
sorulmamıştır." dedi.

26  A ra l ık  19 8 4 ' te 
Bulgaristan'ın Kırcaali ili-
ne bağlı Killi bölgesinde 
isim değiştirme uygula-
masını protesto etmek 
için toplanan Türk ahali-
nin içinde, annesinin ku-
cağındaki 17 aylık "Tür-
kan bebek"in silahla öldü-
rüldüğünü hatırlatan Ah-
metoğlu, Bulgar polisinin 
olay sonrası tutanaklarda, 
"Annesinin kucağında bo-
ğularak öldürülmüştür." 
şeklinde sahte bir tutanak 

tuttuğunu aktardı.
Ahmetoğlu, zorunlu göç 

sonrası Türkiye'nin kendi-
lerine ev sahipliği yaptığı-
nı anımsattı.

Naim Süleymanoğlu'nun 
ilticası sonrası Bulgaris-
tan'daki Türk asimilasyo-

nun dünyaya duyuruldu-
ğunu ve bunun kendileri 
için bir dönem noktası 
olduğunu belir ten Ah-
metoğlu, "O göçün acısı 
dinmedi, intikam Türk'e 
yakışmaz ama en azın-
dan Bulgar devletinin çı-
kıp resmi olarak bunu ka-
bul etmesi ve telafi edici 
adımlar atması gerekir-
ken hiçbir adım atılmış 
değil." dedi.

Ahmetoğlu, "resmi özür" 
beklediklerini vurgulaya-
rak "Eski Doğu Bloku 
ülkelerden geçmişiyle 
hesaplaşmayan tek dev-
let, Bulgaristan'dır. Resmi 
özrü bekliyoruz ve bekle-
meye devam edeceğiz." 
ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun 
kardeşi Muharrem Süley-
manoğlu da Turgut Özal 
döneminde Türkiye'ye 
geldikler ini belir terek 
Bulgar istan'da zulmü 
gaddar bir şekilde yaşa-
dıklarını, ağabeyinin bu 
zulmü dünyaya duyurdu-
ğunu kaydetti.

"2 milyon Müslüman 
Türk'ün sesini duyur-
mak için yaptım"

"Ağabeyim 1 yıldan uzun 
bir süre boyunca hangi 
yarışmada iltica edeceği-
ni düşünüyordu. 1986'da 
iltica etti. İltica ettiğinin 
ertesi günü haberi duy-
dum, bunu duyunca içim 
ferahladı." i fadeler ini 
kullanan Süleymanoğlu, 
ağabeyinin olimpiyatlar-
da en yakın rakibinden 
10-15 ki logram daha 
fazla kaldırdığında basın 
mensuplarına, "2 milyon 
Müslüman Türk'ün sesini 

duyurmak için yaptım." 
dediği bilgisini paylaştı.

Muharrem Süleymanoğ-
lu, ağabeyinin 1985'te 
dünya şampiyonu oldu-
ğunu hatırlatarak "Bir be-
lediye ağabeyimi davet 
etmişti, ağabeyimin ismi-

ni o törende değiştirdiler. 
Ağabeyimin o gün iltica 
etme kararı aldı. O gün 
ismi değişmeseydi belki 
ağabeyimi iltica etmezdi, 
o derece ağabeyimi et-
kiledi o isim değişikliği." 
dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun 
ilticasının Bulgaristan 
Türklerinin sesi olduğunu 
belirten Süleymanoğlu, 
"Ağabeyim iltica etmeden 
önce, A Milli Takım'daydı. 
Bulgaristan'da, eşyalarını 
alırken şöyle bir diyalog 
geçti aramızda; Ağabeyi-
me 'Kupayı al gel.' dedi-
ğimde, 'Kupayı alacağız 
da gerisini bilmem.' dedi. 
Orada bana bir ipucu ver-
di aslında." diye konuştu.

Bulgaristan-Türkiye sını-
rı sayesinde akıbetlerinin 
Bosna Hersek'teki Müs-
lümanlarla aynı olmadı-
ğı değerlendirmesinde 
bulunan Süleymanoğlu, 
Sofya'dan "resmi özür" 
beklediklerini kaydetti.

"Elimize bir kağıt par-
çası tutuşturdular, ar-
tık yeni isminiz bu diye. 
Bunları hatırladıkça içi-
miz kan ağlıyor"

Zorunlu göç tanıkların-
dan Gülşen Ahmetoğ-
lu ise 1989'da 24 saat 
içinde ailesiyle beraber 
doğdukları toprakları terk 
etmek zorunda olduğunu 
belirterek "Elimize bir ka-
ğıt parçası tutuşturdular, 
artık yeni isminiz bu diye. 
Bunları hatırladıkça içimiz 
kan ağlıyor. Üniversiteye 
başvurduğumuzda Türk 
ismimizi kabul etmediler, 
Bulgar isimlerini dayat-
tılar. Üniversitede arka-

daşlarla gizli gizli Türkçe 
konuşuyorduk, çünkü her 
seferinde ceza kesiyorlar-
dı. Her konuda ayrımcılık 

yapılıyordu. Sürgün ettik-
leri bölgede bana öğret-
menlik hakkı tanımadılar." 
dedi. AA

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Sofya 
Havalimanı'nın modernizasyonu için 40 milyon 
avro sağlıyor. Banka, çoğunluğu Fransız Yatırım 
Fonu Meridiam'a ait olan özel yatırım amaçlı bir 
şirket olan Sof Connect Şirketi ile anlaşma imza-
ladı.

Proje, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa’yı Birleş-
tirme Tesisi (Connecting Europe Facility – CEF) 
aracılığıyla desteklenmektedir.

AYB’den yapılan açıklamada, finansmanın en 
son standartlara göre düzenleyici faaliyet, emniyet 
ve güvenlik için altyapı ve bileşenlerin moderni-
zasyonunu destekleyeceği gibi ayrıca enerji ve-
rimliliği bileşenleri de dahil olmak üzere havalima-

nı tesislerinin verimliliğini de artıracağı kaydedildi.
Sofya Uluslararası Havalimanı, bir uyum bölge-

sindeki ana Trans - Avrupa Ulaşım Ağının (TEN-T) 
bir parçasıdır. Balkanlar'daki en yoğun havaliman-
ları arasında bulunuyor ve 2013 - 2019 yılları ara-
sında iki katına çıkan yolcularıyla Orta ve Doğu 
Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biridir. Ül-
kemiz, havalimanının geliştirilmesi ve bakımı için 
35 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalamış bulunuyor.

AYB’nin kredi vermesi, geçen kasım ayında 
onaylanan İklim Bankası Yol Haritası ile uyumlu-
dur. Yol haritası, AYB’nin havalimanı kapasitesini 
artırmak için tasarlanan yatırımlara finansman 
sağlamasını kapsamamaktadır ve güvenlik, mo-
dernizasyon ve karbondan arındırma dahil olmak 
üzere mevcut kapasiteyi geliştirmeye yönelik ya-
tırımlara dayanmaktadır.

AYB Başkan Yardımcısı Lilyana Pavlova, Sofya 
Havalimanı'nın 2019'da 7,1 milyon yolcunun geç-
tiği Bulgaristan için ana uluslararası merkez ha-
valimanı olduğunu söyledi. Pavlova’nın ifadesine 
göre, yapılacak faaliyetlerin düzenleyici faaliyet, 
güvenlik ve enerji verimliliği bileşenlerini en son 
standartlarla uyumlu hale getirmek için gereklili-
ğinden dolayı havalimanın modernizasyonu pro-
jesinin desteklenmesi uzun vadeli stratejik öneme 
sahiptir.

Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu 
Üyesi Adina Valean, “Çevre, sağlık ve güvenlik iyi-
leştirmelerine yatırım yapan havaalanlarına sahip 
olmak cesaret vericidir. Havayolu taşımacılığını 
sürdürülebilir, akıllı ve esnek hale getirmek istiyor-
sak buna ihtiyacımız var” diye dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Sofya Havalimanı imtiyaz 
sözleşmesi, 2 yıl süren bir ihale sürecinin ardın-
dan Temmuz 2020'de imzalanmıştı.

Sofya Havalimanı'nın 
modernizasyonu için 
40 milyon avro
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KNSB, işçi ücretlerinin yılda ortalama 
% 12,5 artırılmasında ısrar ediyor

Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB), öncelikli 
olarak asgari ücretin % 
17,5 artmasıyla işçi ücret-
lerinin yılda ortalama % 
12,5 artırılmasında ısrar 
ediyor. Sendikaya göre, 
tüm bunlar 2025 yılına 
kadar asgari - ortalama 
ücret miktarı arasındaki 
farkın %50'ye kadar dü-
şürülmesini sağlayacak. 
Çalışanların en azından 
yarısı 2022-2023 yılına 
kadar geçim maaşı düze-
yinde maaş alacak ve as-
gari ücret 2025-2026'ya 
kadar geçim maaşı düze-
yine ulaşacak.
11 Temmuz'da yapılan 

parlamento seçimleri 
için seçim kampanyası-
nın başlamasından bir 
gün önce KNSB Başka-
nı Plamen Dimitrov, top-
lumda daha fazla adalet 
için dikkatlerin vergiler ve 
gelirler üzerine odaklan-
ması gerektiğini hatırlattı.
KNSB, bir sonraki hükü-

meti, asgari prime esas 
kazanç tutarları sistemini 

ortadan kaldırmamaya ve 
ilgili faaliyetler ve gruplar 
için prime esas kazanç 
tutarlarına göre güncelle-
meye çağırıyor.

Konfederasyon, kamu 
sektöründe çalışanların 
maaşlarının her yıl en az 
yüzde 10 oranında artırıl-
masını talep ediyor. Sen-
dika saha ajansları için 
öncelikli olarak yılda en 

az %15'lik bir artış sağ-
lanmasında ısrar etmekte.

İş Kanunu kapsamında-
ki ek ücretlerle ilgili olarak 
KNSB, iki yönde tedbirler 
almakta ısrar etmektedir. 
Birincisi, bu ek ücretlerin 
asgari miktarlarında bir 
kerelik yeterli artış yapıl-
masını ve ikincisi, ülke 
için ortalama maaşın ar-
tışına göre her yıl güncel-

lenmelerini istiyor.
Sendika, ücretlerin yu-

karı doğru yakınsaması 
için inisiyatifin yanı sıra 
aynı katma değer yaratan 
işler için eşit ücret ilkesi-
nin yaygın olarak kullanıl-
masına da büyük ölçüde 
güveniyor.

KNSB, vergi sisteminin 
değiştirilmesini istiyor. Bu 
amaçla, sendika aşağı-

daki vergi değişikliklerini 
öneriyor: Ülke için asgari 
ücrete eşit, vergiye tabi 
olmayan bir asgari ücret 
geliri uygulanması, kişi-
sel gelir vergisi oranının 
% 15 olması, kurumlar 
vergisi oranının da % 15 
olması ve toplam katma 
değer vergisi (KDV) ora-
nının %15’e kadar azal-
tılması.
Dimitrov, “Vergi sistemi 

son derece adaletsiz ve 
hiçbir Avrupa ülkesinde 
böyle bir vergi yapısı 
yoktur. Halihazırda doğ-
rudan ve dolaylı vergi 
gelirlerinin toplam vergi 
gelirleri içindeki payları 
%29 ile %71 seviyesin-

dedir. Hiçbir AB ülke-
sinde bu oranlar benzer 
seviyelerde değil” dedi.
Dimitrov, “İnsanların 

değişim için formüle edil-
miş beklentileri, gelir ve 
değişimin işleyiş şekliyle 
ilgili derin bir adaletsizlik 
duygusundan kaynakla-
nıyor. Nisan ayı sonunda 
toplam vergi gelirleri 9 
milyar leva civarındaydı, 
bunun yaklaşık 5 milyar 
levası şahıslardan alı-
nan vergiler, yaklaşık 
3 milyar levası KDV ve 
sadece 500 milyon leva-
sı kurumlar vergisinden 
elde edilen gelirlerdir” 
diye bildirdi.
           Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’ne katılması için yol haritası kabul edildi

Hükümet, Bulgarista-
nın Avrupa Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) ile tüm 
alanlarda işbirliğini de-
rinleştirmek için üç yıl-
lık bir yol haritası onay-
ladı. Amaç, ülkenin dış 
politika önceliği olan 
OECD'ye katılım ha-
zırlığı konusundaki ey-
lemlerini sürdürmektir. 
2021 - 2023 dönemin-
de gerçekleştirilmesi 
planlanan plan, haliha-
zırda verilen taahhütle-
ri örgütle işbirliği içinde 
Ulusal Eylem Planı’na 
dayalı olarak çok çeşit-
li alanlarda yerine geti-
rilmesini de hedefliyor. 
Yol haritası, OECD ile 
eşgüdüm içerisinde 
hazırlandı. 20 Eylül 
2019'da Paris'te OECD 
Bakanlar Konseyi'ne 
resmen sunuldu.
20 Aralık 2017 tarih-

li 789 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararında yapı-
lan değişikliklerle ayrı-
ca ülkemizin OECD'ye 
katılımı için Kurumla-
rarası Daimi Koordi-
nasyon Mekanizması-

nın (MKM) faaliyetleri 
de iyileştirilmektedir. 
MKM, Bulgaristan’ın 
örgüte katılımı ile ilgili 
tüm faaliyetlerini koor-
dine eden ana organ 
olarak kendini kanıtla-
mıştır. Bulgar kurumları 
ve ajansları arasındaki 
koordinasyon, orga-
nizasyonun sosyal ve 
ekonomik hayatın tüm 
alanlarını kapsayan 
çeşitli faaliyetleri göz 
önüne alındığında son 

derece önemlidir.
B u l g a r i s t a n ' ı n 

OECD’ye  ka t ı l ımı 
önemli bir stratejik dış 
polit ika önceliğidir. 
Kararın ve 2021-2023 
dönemine ilişkin yol 
haritası kabul edilme-
siyle hedefe yönelik 
istikrarlı, ciddi ve uzun 
vadeli bir bağlılık gös-
terilmektedir. Bu adım-
la OECD'den ortakla-
rımıza Bulgaristan'ın 
üyelik müzakerelerini 

mümkün olan en kısa 
sürede başlatmaya 
hazır olduğuna dair bir 
sinyal veriliyor.
OECD, sürdürülebilir 

ekonomik kalkınma-
ya yönelik politikaları 
teşvik etmek, nüfusun 
yaşam standardını 
yükseltmek ve finansal 
istikrarın korunması 
amacıyla 1961 yılında 
kurulmuştur. Örgütte 
37 üye ülke vardır.
          Kırcaali Haber

Bulgaristan’da en uzun demir 
yolu tünelinin temeli atıldı
Başkent Sofya’ya 25 kilometre yakın Vakarel 

garı bölgesinde Bulgaristan Devlet Demiryollarının 
(BDJ) 6,8 kilometrelik en uzun demir yolu tünel pro-
jesinin temel atma töreni düzenlendi.

Bulgaristan’da geçici teknokratlar hükümetinin 

Ulaştırma Bakanı Georgi Todorov’un da hazır bulun-
duğu törende, Avrupa Birliği (AB) fonlarının desteği 
ile yapılan finansman sonucu projeye 500 milyon 
avro yatırılacağı açıklandı.

Temeli atılan projenin yapım süresi 72 ay olduğu 
ve bu güzergahta diğer alt geçit, tünel üst geçit gibi 

tesislerin de inşa edileceği belirtildi.
Temel atma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun 
da hazır bulundu.

Elin Pelin-Vakarel garların arasındaki 20 kilomet-
relik demir yolu güzergahın modernizasyonuna bağ-
lı olan tünel inşaat projesine, Türkiye’den Cengiz 
Holding, Duygu Mühendislik ve İnşaat da katıldı.
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NEDEN FETÖ’YLE KARARLILIKLA MÜCADELE ETMELİYİZ?
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Makalesi

1. sayfadan devam

terör örgütü olan FETÖ, 
demokrasiyi yıkmaya 
ve demokratik yollarla 
seçilmiş hükümeti silah 
kullanarak devirmeye 
kalkıştı. O kara gecede, 
FETÖ’nün terör eylem-
leri 251 vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesine 
ve 2000’den fazla vatan-
daşımızın yaralanmasına  
neden oldu.  Milletin hür 
iradesinin vücut bulduğu 
Meclisimiz ve Cumhur-
başkanlığı başta olmak 
üzere devlet kurumları 
tanklar, askeri uçaklar ve 
helikopterlerle düzenle-
nen  ağır saldırılara ma-
ruz kaldı.
 FETÖ üyeleri o gece 

Türk milletine karşı nasıl 
bu denli acımasız olabil-
diler? Seçilmiş hükümete 
ve meşru anayasal düze-
ne nasıl böyle düşman 
hale geldiler? Bu soru-
lara vereceğimiz cevap-
lar bazı ülkelerde etkin 
faaliyet gösteren bu son 
derece tehlikeli yapının 
ortaya çıkışına ve yapı-
lanmasına dair ipuçları 
barındırabilir.
 Bu sinsi örgütün üyeleri 

Türkiye’de ve farklı ülke-
lerde çoğunlukla okul-
lar, dil merkezleri ya da 
yurtlar şeklindeki sözde 
eğitim kurumlarında, en 
kutsal milli ve manevi 
değerlerin istismarı yo-
luyla ideolojik eğitime ve 

beyin yıkamaya tabi tu-
tuldular. Dünya görüşleri 
de sözde ‘Kainat İmamı’  
ilan edilen FETÖ elebaşı 
Fetullah Gülen etrafında 
inşa edilmiş uydurma 
bir bilgelik miti etrafında 
şekillendi. FETÖ içinde-
ki çarpık  hiyerarşi onun 
emirlerinin mutlak ger-
çekler  olarak görülme-
sini zorunlu kılıyor ve bu  
emirler, demokratik de-
ğerlere ve insan hakları-
na aykırı olsalar bile  sor-
gulanamıyor. FETÖ tam 
bağlılıklarını teminat altı-
na almak için genç insan-
ların beyinlerini o derece 
yıkamış ki, bu gençler 
sonunda arkadaşlarına, 
hatta  ailelerine yabancı-
laşmışlar. Nitekim, FETÖ 
mensubu darbeci ler, 
adeta uzaktan kumanda 
edilen birer robot gibi, ta-

limat geldiğinde 15 Tem-
muz gecesi çalışma ve 
silah arkadaşlarına silah 
doğrultmaktan ve onları 
katletmekten çekinme-
diler.  
 FETÖ iltisaklı şahıslar 

bulundukları toplumda 
farklı kimliklere bürüne-
rek gizlenmek konusun-
da da mahirler. Örgüt; 
sivil, askeri ve güvenlik 
bürokrasisini özellikle he-
def seçmiş. Tüm bu ya-
pılanmanın nihai amacı 
ise devletin kurumlarını 
ele geçirmek. 
Türkiye’nin darbe giri-

şimi öncesinde yaşadığı 
tecrübe, FETÖ’nün gün-
demini ilerletmek için 
başvurabileceği yasadışı 
yöntemlerin örnekleriyle 
doludur.     Bunlar arasın-
da siyasetçi ve bürokrat-
lara şantaj yapmak, üye-

lerini devlet kurumlarına 
yerleştirmek için merke-
zi sınavlarda geniş çaplı 
sistematik hileye başvur-
mak, manipülasyon, mu-
halifleri aleyhine yargı 
süreçleri başlatmak için  
hayal ürünü iddialar or-
taya atmak ve bu amaçla 
sahibi bulundukları med-
ya, iş, okul ve STK ağla-
rından faydalanmak  gibi 
hususlar var.
F E T Ö ’ n ü n  b i r i n -

ci açık hedefi Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Bu ne-
denle, uluslararası kamu-
oyunu Türkiye aleyhinde 
yönlendirmeyi hedefle-
yen  sistematik bir kara 
propaganda faaliyet i 
içindedirler. Ancak, şu 
dostça tavsiyeyi paylaş-
mak  isterim: FETÖ’nün 
sadece Türkiye’ye yö-
nelik bir tehdit olduğu-

nu düşünmek vahim bir 
yanılgı olur. FETÖ’nün 
melce bulduğu ülkelerde 
başlatılacak yasal soruş-
turmaların, mali yolsuz-
luklardan vize ve iltica 
başvurularındaki sahte-
karlığa kadar, bulunduğu 
ülkenin kanunlarını çiğ-
neyen  pek çok yasadışı 
faaliyeti  gün yüzüne çı-
karacağına şüphe yoktur. 
Bu ülkeler için bu adımı 
atmanın zamanı çoktan 
geldi.
 Örgüt mensuplarının  

öne sürdüklerinin aksi-
ne, FETÖ Türkiye’de si-
yasi bir çatışmanın tarafı 
değil, eli kanlı bir terör ve 
suç ağıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde temsil 
edilen, iktidar veya mu-

halefet tüm siyasi partiler 
de FETÖ’yü bir terör ve 
suç ağı olarak görmek-
tedir.
 Mesajım net. FETÖ 

dahil, biçimleri ne olursa 
olsun, tüm terörist örgüt-
lere karşı aynı kararlılıkla 
ve birlikte hareket etmek 
zorundayız. Terör ey-
lemlerinde bulunanlara 
taviz verilemez. FETÖ 
örneğinde olduğu gibi, 
terörizmin gizli yüzünü 
de dikkate alarak demok-
rasiyi ve özgürlükleri sa-
vunmalıyız. Bunu vatan-
daşlarımıza, terörizmin 
kurbanlarına ve gelecek 
nesillere borçluyuz.
Mevlüt Çavuşoğlu
Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Sayın Aylin Sekizkök’ün 
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Vesilesiyle 
Bulgaristan’daki Vatandaşlara Ve Soydaşlara Yönelik Mesajı
baladılar.
Suç şebekesi FETÖ’nün 

geçmişi hukuksuzlukla 
doludur. FETÖ üyeleri, 
devlet erkini elde etmek 
için sivil ve askeri bürok-
rasi ile yargı kurumları-
na uzun yıllar boyunca 
sızmışlar; elde ettikleri 
önemli pozisyonları, hu-
kuk ve kurumların sis-
temli olarak aşındırılması 
ve yıpratılması suretiyle 
kamu düzenine, zarar 
vermek için suistimal et-
mişlerdir. Devlet kurum-
larına giriş sınavlarının 
sorularının çalınması, 
yasadışı dinleme, şantaj, 
haraç, sahte yargılama 
ve soruşturmalarla yıldır-
ma FETÖ mensuplarının 
başvurdukları temel yön-
temler arasındaydı.
FETÖ’nün kanlı darbe 

girişimi, siyasi ve ekono-
mik amaçlar güden bu ör-
gütün gerçek yüzünü gün 

yüzüne çıkarmıştır. Dev-
letimizin FETÖ’ye karşı 
tavizsiz ve kesintisiz ola-
rak başlattığı mücadele 
tüm gücüyle devam ede-
cektir.
B u  v e s i l e y l e , 

Bulgaristan’da yaşayan 
vatandaşlarıma ve soy-
daşlarıma ayrıca seslen-
mek istiyorum.
Alçak darbe girişiminin 

ardından işbirliğine çok 
açık bir yaklaşım ser-
gilemelerinden dolayı 
dost, müttefik ve kom-
şu Bulgaristan’a mü-
teşekkiriz. Bulgaristan 
makamlarıyla çok yakın 
ilişkilerimiz sayesinde, 
Bulgaristan’da bulunan 
terör örgütü elebaşları-
nın bir kısmı ülkemize sı-
nırdışı edildi; birçoğuna 
ülkeye giriş yasağı kon-
du; ayrılmak durumunda 
kaldılar.
Her fırsatta dile getir-

diğim gibi, FETÖ’nün 
sinsi girişimlerine karşı 

daima gözümüz açık ol-
malı.  Bulgaristan’da okul 
ve medya yapılanmaları 
devam ediyor. Sofya’da 
ve Filibe’de okullarının 
kapatılması veya devri 
konusunu Bulgaristan 
makamlarıyla bütün te-
maslarımızda ele alıyo-
ruz; bu konuda biz karar-
lıyız. FETÖ’nün bu okulla-
rın niteliği konusunda da 
çok dikkatli olmanızı, veli 
olarak, bir anne olarak, 
iki çocuk annesi olarak, 
sizden özellikle istirham 
ediyorum.
U l u  Ö n d e r i m i z 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletin-
dir” ilkesini damarlarında 
hisseden büyük milletimiz 
bütün kesimleriyle tek vü-
cut olmuş ve kanlı darbe 
girişimini meydanlarda 
bastırmıştır. Milletimiz 
hep bir ağızdan “Türkiye 
Geçilmez” demiştir.
Bugün de her alanda 

“Türkiye Geçilmez” di-
yoruz. Türkiye, dış po-
l i t ikadan savunmaya, 
ulaştırmadan enerjiye, 
teknolojiden havacılığa, 
eğitimden sağlığa emin 
adımlarla daha da par-
lak geleceğini inşaa edi-
yor.  Evrensel ilkeler ve 
bin yıllık devlet geleneği 
üzerine inşa edilen Tür-
kiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır.
Bu vesileyle, Şehitleri-

mizi bir kez daha rahmet-
le anıyor, Gazilerimize 
saygı ve şükranlarımızı 
sunuyorum.  Dost, müt-
tefik ve komşu Bulga-
ristan makamlarına ve 
vatandaşlarına Türkiye 
ile dayanışmalarından 
dolayı teşekkür ediyor; 
vatandaşlarımızı ve Soy-
daşlarımızı sevgiyle ku-
caklıyorum.
 Aylin Sekizkök
T.C. Sofya Büyükelçisi

1. sayfadan devam

Bulgaristan elektrikli 
otomobil üretecek

Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Alman elektrikli 
otomobil üreticisi Next.e.GO'nun temsilcileri arasında 
elektrikli otomobil üretimi yapacak bir tesisin inşası 
için mutabakat anlaşması imzalandı. Fabrika, Loveç 
(Lofça) şehrinde bulunan Balkan fabrikası arazisine 
kurulacak ve 2 yıla kadar faaliyete başlaması planla-

nıyor. Yatırımcı fabrika üretim kapasitesinin yılda 20 
000 araba olmasını ve bu rakamın ciddi bir şekilde 
aşılmasını planlıyor.

Yatırımın değeri 140 milyon avro olarak açıklandı. 
Bundan başka Bulgaristan devleti, tesiste üretilen oto-
mobil sayısı 10 000 eşiğini geçene kadar herhangi bir 
ön mali teşvik taahhüdünde bulunmuyor.

Petkov, “Üretim başlayana kadar tek bir leva veril-
meyecek. Yatırımcı 10 000 otomobil üretip sattığında 
teşvik verilecek. İkinci aşamada eşik 20 000 araba ola-
rak belirlendi. İlk defa Bulgaristan devletinin risk alma-
masını sağlıyoruz. Sonuçta vereceğimiz teşvikler vergi 
olarak alacağımız miktardan çok daha az olacak” dedi.

Bakan, “Devlet, tesisin kapasitesi yılda üretilen ve 
satılan otomobil sayısı 20 000’e ulaştığında 30 milyon 
avroluk bir teşvik desteği sağlayacak” diye belirtti.

Petkov, “Bulgaristan, Alman otomobil üreticisini 
çekmek için daha üç Balkan ülkesiyle rekabete girdi. 
Avantajımız söz verdiğimiz teşviklerde değil, sunduğu-
muz katma değerdeydi. Daha somut bir şey söylemem 
gerekirse tedarikçilerin çoğu Bulgaristan'da bulunuyor 
ve en önemlisi, birçok otomobil parçası yine ülkemizde 
üretiliyor” dedi.

Bakan, “Yatırımcıyı çeken başka bir şey de yolsuzlu-
ğun sıfır düzeye indirilmesi vaadi oldu. Devletin onlara 
hiçbir aşamada engel olmayacağına dair bir söz veril-
di” diye vurguladı.

Fabrikanın kurulacağı Balkan fabrikası arazisinin 
sahipleri Kiril ve Georgi Domusçievi kardeşlerin mü-
zakerelere aktif olarak katıldığı belirtildi.

Şimdilik şirketin Loveç’teki fabrikasında iki elektrikli 
otomobil modelini üretmeyi planlıyor. Ancak yatırımcı-
nın niyeti portföyünü önemli ölçüde genişletmek, ancak 
bu aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
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Başkonsolos Küngerü: Bulgaristan, 
FETÖ’nün melce bulduğu bir memleket değil

15 Temmuz hain darbe 
girişiminin 5. yıldönümü 
ile ilgili T. C. Filibe Baş-
konsolosu Korhan Kün-
gerü 13.07.2021 tarihinde 
basın mensuplarıyla bir 
araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü için 
hazırladığı makalesini 
sundu.

 Daha sonra gazete-
cilerin sorularını yanıt-
layan Başkonsolos, bir 
gazetecinin FETÖ’nün 
Bulgaristan’da bir yapı-
lanmasının olup olmadı-
ğı ve eğer varsa onunla 
nasıl mücadele edildiği 
sorusuna şöyle yanıt ver-
di: “FETÖ ile mücadeleyi 
yurt içi ve yurt dışı ola-
rak tanımlarsak, bir kere 
yurt içinde büyük mesafe 
alındığını, örgütün Türki-
ye’deki ana omurgasının 
ortadan kaldırıldığını ve 
paralel devlet yapılan-
masının çöker ti ldiğini 
söylememiz mümkün. 
Ayrıca FETÖ’nün devlet 
kurumları dışında kalıp 
eğitimden medyaya, ban-
kacılık sektörüne uzanan 
ve ekonominin tüm alan-
larına yayılan paravan 
oluşumları da ortadan 
kaldırılmıştır. FETÖ yurt 
içindeki yapılanmasının 
omurgasının or tadan 
kalkması, tamamıyla za-
yıflaması sonucunda yurt 

dışı faaliyetlerine ağırlık 
vermeye çalıştı, bunu 
biliyoruz. Bu nedenle, 
aradan geçen zaman-
da yurt dışındaki FETÖ 
yapılarıyla, unsurlarıyla 
mücadele önem kazandı. 
Bu noktada FETÖ’nün sa-
dece Türkiye içinde değil, 
faaliyette bulunduğu, un-
surlarının yer aldığı bütün 
ülkeler için bir güvenlik 
tehdidi olduğunu özellik-
le vurgulamak istiyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti dış temsilcilikleri ve 
bütün kurumları vasıta-
sıyla 15 Temmuz 2016’da 
düzenlenen hain darbe 
teşebbüsünden bu yana 

FETÖ’nün gerçek yüzünü 
dünyaya anlatmayı karar-
lıkla sürdürmektedir. Tabii 
ki, 15 Temmuz gecesinde, 
darbe girişiminin olduğu 
gece neler yaşandığını, 
nasıl bir vahşet ve hainlik 
sergilendiğini de anlattık. 
Esasen burada amacımız, 
öncelikle yurt dışında ge-
rek muhatabımız olan ül-
kelerin yetkili makamları 
nezdinde, gerek basın ve 
ülke kamuoyları nezdinde 
15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsü ve bunu dü-
zenleyen FETÖ hakkında 
bir farkındalık yaratmaktı. 
Bu konuda önemli mesafe 
aldığımızı söyleyebilirim. 

Örneğin, çeşitli ülkeler 
ve uluslararası örgütler, 
FETÖ’yü terör örgütü ola-
rak ilan etmiş bulunuyor. 
Mesela, 19 Ekim 2016 
tarihinde düzenlenen İs-
lam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Dışişleri Bakanları Kon-
seyi 43. Toplantısı’nda 
FETÖ, terör örgütü ola-
rak ilan edilmiştir. Benzer 
bir karar, 1 Aralık 2016 
tarihinde Asya Parla-
menter Asamblesi (APA) 
tarafından alınmıştır. 27 
Ocak 2017 tarihinde İİT 
Parlamenterler Birliği’nin 
12 .  Ko n fe r a n s ı ’n d a 
FETÖ’nün terör örgütü 
olduğu teyit edilmiştir. BU 

konuda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne (KKTC) 
ilaveten Pakistan Yük-
sek Mahkemesi 28 Aralık 
2018 tarihinde aldığı ka-
rarla FETÖ’yü terör örgü-
tü olarak tanımıştır. Ana 
konuşmamda da vurgula-
dığım gibi Bulgaristan, 15 
Temmuz hain darbe girişi-
minin gerçekleştiği ilk an-
dan itibaren Türk demok-
rasisinin ve Türk halkının 
meşru idaresinin, meşru 
temsilcilerinin yanında 
durduğunu gösterdi, Bul-
garistan hükümetinin ve 
halkının bu duruşunu, bu 
desteğini her zaman hatır-
layacak, hafızalarımızda 
yerini koruyacak. FETÖ, 
dünya çapında yayılmış 
bir terör örgütü olduğu 
için diğer pek çok ülkede 
olduğu gibi Bulgaristan’da 
da FETÖ’nün unsurları 
bulunmaktaydı. Yalnız 
FETÖ’nün Bulgaristan’da 
çok rahat hareket alanı, 
yani melce bulamadığını 
söylemek de yanlış olma-
yacaktır. FETÖ’nün şu an 
itibariyle bizim bilgimiz 
dahilinde Bulgaristan’da 
internet üzerinden faali-
yet gösteren bir mecrası 
var, bu bir haber mecrası. 
Ayrıca Sofya’da, Filibe’de 
faaliyet gösteren iki tane 
okul var. Biz Bulgaristan 
makamlarıyla bu konuda 
diyaloğumuzu sürdürüyo-

ruz. Tabii ki, nihai hedef 
ve ideal durum, FETÖ 
unsurlarının tamamen 
arındırılmasıdır”.   

Başka bir gazetecinin 
Bulgaristan’ın yeni hü-
kümet döneminde FETÖ 
ile mücadelede işbirliğini 
nasıl sürdüreceği sorusu 
üzerine Küngerü, şunları 
kaydetti: “Yanlış hatır-
lamıyorsam, bundan 5 
sene önce 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ya-
şandıktan bir süre son-
ra Sayın Boyko Borisov 
C u m h u r b a ş k a n ım ız ı 
arayarak desteklerini ifa-
de eden ilk başbakanlar 
arasında yer almıştı. Bu 
Bulgaristan hükümeti ve 
halkı bakımından darbe-
cilere karşı dile getirilen 
önemli bir destekti. Bu 
Bulgaristan’ın Türkiye 
Cumhuriyeti demokrasisi-
nin ve vatandaşlarının ve 
meşru iradesinin yanında 
durduğunu göstermesi 
bakımından önemliydi.  
Bulgaristan’da birkaç gün 
önce seçimler gerçekleşti. 
Devletler arası ilişkilerde 
süreklilik, devamlılık ilke-
si esastır. Mevcut dostluk, 
müttefiklik ve komşuluk 
ilişkileri çerçevesinde di-
yalog zemininin ve işbir-
liğinin devam edeceğine 
biz inanıyoruz, kanaatimiz 
bu yönde”.   

             Kırcaali Haber

Еrken genel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı
Bulgaristan’daki erken 

genel seçimi şovmen 
Slavi Trifonov’un Böyle 
Bir Halk Var (İTN) partisi 
yüzde 24,08 oranında oy 
alarak birinci sırada ta-
mamladı.

Merkez Seçim Komisyo-
nu (ZİK), 11 Temmuz’da 
yapılan erken genel se-
çimlerin nihai sonuçlarını 
açıkladı.

Buna göre, parlamen-
toda 6 parti ve koalisyon 
temsil sahibi olacak. Katı-
lımın sadece yüzde 42,19 
olduğu seçimde, İTN par-
tisi 240 üyeli parlamen-
toda 65 milletvekiliyle en 
büyük grup oldu.

Ülkeyi 12 yıl yöneten 
eski Başbakan Boyko 
Borisov’un Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin 
Yurttaşlar (GERB) partisi 
ise oyların yüzde 23,51 ile 
parlamentoda 63 sandal-
ye sahibi olarak ikinci bü-
yük güç konumunda.

Ülkeyi 1989'a dek yöne-
ten eski komünist partinin 
çizgisinde siyaset yürüten 

Rusya yanlısı Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
bu seçimde büyük bir oy 
kaybına uğradı, parti yüz-
de 13,39 oy ile 36 üyeli bir 
gruba sahip olacak.

Eski Başbakan Borisov’a 
karşı bir yıllık sokak pro-
testolarına öncülük yapan 
sağcı Demokratik Bulga-
ristan (DB) koalisyonu da 
oyların yüzde 12,64’ünü 
alarak, 34 kişilik bir gruba 
sahip olacak.

HÖH partisi 5. sırada
Üyelerinin çoğunluğunu 

Türklerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) partisi, 4 Nisan’da 
yapılan bir önceki seçim-
de aldığı oy oranını yük-
seltmiş olmasına rağmen 
yeni parlamentoda millet-
vekili sayısını 30’dan 29’a 

indirdi.
Son seçimde oyların 

yüzde 10,71’ini alan HÖH, 
bir önceki seçimde yüzde 
10,51 oranında oy almıştı 
ancak 11 Temmuz'da katı-
lım oranının düşük olması 
nedeniyle parti parlamen-
toda 5. sıraya geriledi.

Borisov’a karşı solcu 
oyları toplayan Ayağa 
Kalk! Magandalar Dışarı! 

(İSMV) koalisyonu ise oy-
ların yüzde 5,01’iyle par-
lamentoda 13 kişilik en 
küçük gruba sahip olacak.

Türkiye ve Bulgaris-
tan’daki Türk ile Müslü-
manlara karşı düşmanlığa 
dayalı siyaset yürüten ırk-
çı ve aşırı milliyetçi 3 par-
tinin oluşturduğu Bulga-
ristan Vatanseverleri (BP) 
koalisyonu yüzde 3,14 oy 
oranıyla parlamentoya 
girmek için yüzde 4 bara-
jını aşamadı.

Seçime katılan 35 bin 
200 kişi, pusulada "Kim-
seyi desteklemiyorum" 
tercihini seçti.

Kabine kurulması zor 
olacak

Bulgaristan’da seçim 
sonrası oluşturulacak 46. 
Dönem parlamentosunda-
ki siyasi güçlerin arasın-
daki zıtlaşma nedeniyle 
kabine kurma çalışmala-
rının zorlu olması bekle-
niyor.

Siyasi deneyimi olma-
yan, yaptığı skeçler ve ta-
verna müziklerine dayalı 

bir şöhrete sahip şovmen 
Trifonov, seçimin nihai 
sonuçlarını beklemeden, 
yeni parlamento oluştu-
rulduğunda sunacağı 18 
üyeli kabine listesini du-
yurmuştu.

Siyasi programı belirsiz, 
kampanya yapmadan se-
çim kazanan Trifonov, sa-
hibi olduğu "7/8" adlı kü-
çük TV kanalından yaptığı 
açıklamasında, kimse ile 
koalisyon kurmayacağını 
belirterek, başbakan ada-
yı olarak ise siyasi itibarı 
şaibeli eski bakanlardan 
Nikolay Vasilev’i başba-
kan adayı gösterdiğini 
duyurmuştu.

Parlamentoda yer ala-
cak HÖH haricindeki tüm 
siyasi güçler, Trifonov’un 
tavrını "siyasi görgüden 
uzak bulup, teklif ettiği 
kabineye destek verme-
yeceklerini" bildirmişti.

Trifonov’a karşı olan eski 
Başbakan Boyko Borisov 
da hükümet kurma görevi 
kendisine geldiğinde onu 
anında iade edeceğini du-

yurmuştu.
Erken seçim olasılığı 

yüksek
Ülkenin anayasasına 

göre, Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev'in kabine 
kurma görevini en büyük 
iki siyasi gücün başarısız 
olması durumunda üçün-
cü bir partiye vermesi ge-
rekiyor.

BSP veya DB’nin bu gö-
revi yerine getirebilecek 
kadar oy toplamaları bek-
lenmiyor.

Bulgaristan’da kurulacak 
yeni hükümetin parlamen-
toda 240 milletvekilinin en 
az 121’inden güvenoyu 
olması gerekiyor. Başarı-
sızlıkları durumunda ülke 
yeniden erken seçime gi-
decek.

Ülkede 4 Nisan'da ya-
pılan bir önceki olağan 
genel seçimi sonrası 
oluşturulan 45. Dönem 
parlamentosu benzer si-
yasi zıtlaşmalardan dolayı 
sadece 9 oturum yapabil-
miş ve ilk ayın sonunda 
feshedilmişti. KH
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Salgın kiralık daireleri boş bıraktı
Ulusal Emlak Derneği 

Başkanı Dobromir Ga-
nev, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) verdiği 
demeçte, “Bulgaristan'da 
kiralar son aylarda en 
az % 10 oranında değer 
kaybetti” dedi. Ganev, bu 
değer kaybı oranının farklı 
şehirler için farklı olduğu-
nu, ancak kira fiyatlarını 
hesaplamak için bir meto-
doloji olmadığını ve duru-
mu değerlendirmenin zor 
olduğunu belirtti.

Uzman, “Bu eğilimin bir-
kaç nedeni var. Birincisi, 
çoğunlukla Airbnb veya 
Booking gibi platformlar 
aracılığıyla turistler tara-
fından kiralanan kısa sü-
reli kiralık dairelerin do-
luluk oranı büyük ölçüde 
azalmakta. Üniversitelerin 
çevresindeki daireler de 
boş kaldı, çünkü üniver-
siteliler de Sofya, Varna, 
Plovdiv (Filibe) ve Burgaz 
gibi şehirlerde emlak pa-
zarının önemli bir parçası” 
dedi.

Ganev, “Evden çalış-

ma fırsatı, başta Sofya 
olmak üzere büyük şe-
hirlerde çalışan bilişim 
sektöründen birçok uz-
manı memleketlerine geri 
getirdi. İnsanlar ekolojik 
ortam şartlarının daha 
iyi olduğu küçük yerleşim 
yerlerinde daha sakin bir 
ortamda çalışmayı tercih 
ediyor. Emlak pazarı üze-

rindeki baskı, daha fazla 
teklif gelmesi ve müşteri 
kaybedilmesiyle birlikte 
artıyor ve kira fiyatları dü-
şüyor” diye konuştu.

Uzman, “Büyük alışveriş 
merkezleri ve ticaret mer-
kezlerinde yer alan kiralık 
iş yerlerinin kira fiyatla-
rında kısa ve uzun vadeli 
olası indirim yapılması 

görüşüldüğüne dair gös-
tergeler var” diye belirtti. 
Ganev, işletmelerin kapa-
tılmasının ve perakende 
satış alanlarının serbest 
bırakılmasının da bu seg-
mentteki kiralar üzerin-
de baskı oluşturduğunu 
sözlerine ekledi. Ganev, 
kira fiyatlarının genellikle 
bir ticari sır olduğunu ve 

perakende satış alanı sa-
hipleri tarafından nadiren 
kamuoyu önünde konuy-
la ilgili yorum yapıldığını 
kaydetti.

Uzman, büyük alışveriş 
caddelerinde çok fazla 
boş alan olduğunu belirtti.

Konut fiyatları ile ilgi-
li olarak Ganev, fiyatları 
hesaplamak için bir meto-
doloji olmadığı için belirli 

bölgelerdeki şehirlerde 
gözlenen eğilimlerin açık 
bir şekilde yorumlanma-
sının mümkün olmadığını 
söyledi. Uzman, Ulusal 
İstatistik Enstitüsü'nün 
(NSI) verilerinin gerçeği 
yansıttığını ve dördüncü 
çeyrekte Sofya'da konut 
fiyatlarında yıllık bazda 
yüzde 8,6 artış olduğunu 
gösterdiğini kaydetti.

Varna'da bir tekstil atık geri dönüşüm fabrikası kurulacak
Döngüsel Ekonomi 

Enstitüsü Kurucu Or-
tağı ve Başkanı Sve-
toslav Stoykov, Blo-
omberg TV Bulgaria 
televizyonuna yaptığı 
açıklamada, “Yakla-
şık bir buçuk yıl içinde 
Varna'da atık tekstil 
malzemesinin tama-
men geri kazanılma-
sını ve yeni bir ürüne 
dönüştürülmesini sağ-
layacak bir tesis kurul-
ması planlanıyor. Şu 
anda ülke genelinde 
tekstil atıklarının % 30 
ile % 40'ı arasını kar-
şılayacak bir kapasite 
oluşturulması planlanı-
yor. Şimdilik yatırımın 
yabancı bir şirket tara-
fından yapılacağı belli” 
diye açıkladı.
Stoykov, Avrupa Bir-

liği (AB) taksonomisi 
oluşturulması fikri bağ-
lamında Bulgaristan’ın 
Toparlanma ve Sürdü-
rülebilirlik Planı hakkın-
da yorum yaptı. Dön-
güsel Ekonomi Enstitü-
sü Başkanı, taksonomi 
oluşturulmasının enerji 
açısından neyin sürdü-
rülebilir olduğuna dair 
işletmelere ait projeler 
ve kamu projeleri için 
daha net kurallar oluş-
turulmasını amaçladı-
ğını belirtti.
Stoykov, “AB taksono-

misi oluşturulması, iş-

letmelerin uzun vadeli 
projelerinin sürdürü-
lürlüğünü bir dereceye 
kadar ölçmelerine ola-
nak tanıyacak” dedi.
Döngüsel Ekonomi 

Enstitüsü Başkanı-
nın ifadesine göre, 
Bulgaristan’ın Topar-
lanma ve Sürdürülebi-
lirlik Planı uzun zaman 
önce çözülmesi gere-
ken sorunları çözmeyi 
amaçlayan gecikmiş 
önlemler ve yatırımlar 
öngörmekte.
Stoykov, “Daha küçük 

ölçekte olan daha kü-
çük projeler, büyük pro-
jelere göre çok daha iyi 
tasarlanmıştır” dedi.
Uzmanın ifadesine 

göre, planın öngördüğü 

çeşitli proje yatırımları 
yeniden dağıtılmalı ve 
bazı projeler tamamen 
iptal edilmeli. Böyle 
bir projenin Maritsa 
İztok 2 Hidroelektrik 
Santrali yapımı proje-
si olduğunu kaydeden 
Stoykov, “Hidroelektrik 
santrallerine uzanan 
boru hatlarının inşa-
sı, bir şekilde hidrojen 
boru hattı projesi kılığı-
na sokulmuş tamamen 
doğal gaz boru hattı 
projesi” dedi.
Uzman, bu şekilde 

santral in ömrünün 
uzatılacağına, ancak 
ülkemizin net bir hede-
fi olması gerektiğine ve 
bu santrallerin ömrünü 
uzatmak veya yerel 

sektörü dönüştürmek 
arasında seçim yap-
ması gerektiğine dikkat 
çekti.
Stoykov, “Endüstri 

4.0'da çalışabilecek 
gerekli niteliklere sahip 
personele sahip olmak 
için eğitime de önem 
vermeliyiz ” dedi.
Döngüsel  ekono -

mi ile ilgili olarak uz-
man, böyle bir şeyin 
Bulgaristan’ın Topar-
lanma ve Sürdürülebi-
lirlik Planı’nda pek fark 
edilmediğini kaydetti. 
Stoykov, “İşletmelerin 
buradaki rolü, bu yön-
de ürün geliştirmeye 
teşvik edebilecek mo-
deller i uygulamaya 
sokmaları” diye belirtti.

AB’nin 17,5 milyar avroluk 
Adil Geçiş Fonu kabul edildi

Avrupa Birliği Konseyi, yeşil geçişi adil ve kapsayıcı 
hale getirmeyi amaçlayan 17,5 milyar avroluk Adil Ge-
çiş Fonu'nu (JTF) onayladı.

Fon, 2021-2027 dönemi bütçe yükümlülüklerini ye-
rine getirmek için 7,5 milyar avro ve 2021-2023 için 
Kurtarma Fonu’ndan 10 milyar avro sağlayacak.

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, 
“Adil Geçiş Fonu, büyük ölçüde fosil yakıtlara veya at-
mosferde sera gazı emisyonlarının yoğunlaşmasına 
yol açan endüstrilere bağımlı olan AB topluluklarının 
sosyo-ekonomik maliyetlerini azaltacak ve yerel eko-
nomiyi çeşitlendirmesi gereken projeleri finanse ede-
cek” denildi.

Fonun, yeni kurulan şirketler ve yeni şirket kurulması 

da dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmele-
re yönelik olup işçilerin ve iş arayanların eğitimine ve 
yeniden eğitimine yatırım yaparak insanların yeni istih-
dam fırsatlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı, 
iş bulma sürecine yardımcı olmayı ve sosyal içerme 
önlemleri uygulanmasını amaçladığı vurgulandı.

Fon ayrıca bilimsel araştırma ve inovasyonları, mo-
dern üretim teknolojisi transferini, uygun fiyatlı yeşil 
enerji ve enerji depolamasını, yerel taşımacılığın kar-
bondan arındırılmasını, dijitalleşmeyi ve atık önleme 
dahil olmak üzere döngüsel ekonominin iyileştirilmesini 
destekleyecek.

BULTİŞAD Türkiye’de 
temaslarda bulundu
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (BULTİŞAD) 

Genel Müdürü Ventsislav Venkov ve Genel Koordina-
törü Dr. Menent Şukrieva, Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 
Toplantıya, Türk tarafından Kırklareli TSO’nın Yöne-

tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nihat 
Bıyıklı ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri 
Nihat Bıyıklı, Hüs-
nü Güngör, Ertan 
Özbek ve Ahmet 
Eroğlu katıldılar.

Görüşmede, iki 
taraf faaliyetleri 

hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gelecekte ya-
pılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğunda da ziyaret 
gerçekleşti. Venkov ve Şukrieva Bulgaristan’ın yeni 
Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ile bir araya 
geldi. Toplantıya Müsteşar Andon Andonov da katıldı.
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Eren: TRT Balkan kısa bir süre 
içinde yayın hayatına başlayacak

Türkiye’de tarihi öne-
me sahip yayınların ve 
pek çok yeniliğin ka-
muoyuna aktarıldığı, 
ilklerin televizyonu Tür-
kiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) 57’nci 
kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor.
TRT, devlet adına 

radyo ve televizyon ya-
yınlarını gerçekleştir-
mek amacıyla, 1 Mayıs 
1964’te, özel yasayla 
özerk tüzel bir kişiliğe 
sahip olarak kuruldu.
1972’deki anayasa de-

ğişiklikleri ile “tarafsız” 
bir kamu iktisadi kuru-
luş olarak tanımlanan 
TRT, 1982 Anayasası 
hükümleri doğrultu-
sunda 1984’te Türkiye 
Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile yeniden dü-
zenlendi.
Anayasanın 133. mad-

desinin 1993’te değişti-
rilmesiyle özel radyo 
ve televizyon yayınları 
serbest bırakılırken, 
TRT’nin özerkliği yeni-
den tesis edildi.
TRT bugün, özerkliği 

ve tarafsızlığı anaya-
sada hükme bağlanan, 
radyo ve televizyon ile 
tüm medya araçların-
dan yayın yapan kamu 
hizmeti yayıncısı olarak 
sadece Türkiye’ye değil 
tüm dünyaya hizmet ve-
riyor.
Dünya kanalı TRT, 17 

televizyon kanalı, 16 
radyo kanalı, “trt.net.
tr” ve 41 dilde hazırla-
nan “www.trtvotworld.
com” web siteleri, 5 ba-
sılı dergisiyle Türkiye ve 
dünyaya yayın yapıyor.
TRT Yönetim Kuru-

lu Başkanı ve Genel 
Müdürü İbrahim Eren, 
TRT’nin 57’nci kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla 
kurumun son yıllardaki 
başarısını, yayınları ve 
projelerine ilişkin AA 
muhabirinin sorularını 
yanıtladı:
Biz öyle kıymetli bir 

coğrafyada yaşıyoruz 
ki, ecdadımızın bize 
miras bıraktığı bu top-
raklarda Anadolu kül-
türü ile şekillenmiş bir 
medeniyet inşa etmişiz. 
Bırakın komşu ülkele-
rimizi dünyanın öbür 
ucundaki ülkelerin stra-
tejik hamleleri için dahi 
önemli bir noktada yer 
alıyoruz. Bu açıdan bu 

topraklardan dünyaya 
yayılacak haberler ve 
doğrusuyla anlatılacak 
gerçekler kat be kat 
önem taşıyor. Elbette ki 
burada Anadolu Ajan-
sının doğru habercilik 
anlayışı ve dünyanın 
her yanından ülkemize 
ulaştırdığı bilgiler çok 
kıymetli. Biz bununla 
birlikte; “uluslararası 
etki” vizyonumuzla ge-
rek TRT World ve TRT 
Arabi kanallarımız, ge-
rekse TRT Deutsch ve 
TRT Russian gibi dijital 
platformlarımızı kurar-
ken, dünyaya, dünya 
dillerinde, Türkiye ve 
hassasiyetlerini gerçek, 
doğru ve ilkeli habercilik 
anlayışı ile aktarmaya 
odaklandık. Farklı dil-
lerde yayın yapan dijital 
haber platformlarımıza 
yenilerini eklemek için 
çalışmalarımız devam 
ediyor. TRT Balkan kısa 
bir süre içinde yayın ha-
yatına başlayacak. Bir 
sonraki adımımız da 
Fransızca haber platfor-
mumuz olacak ve diğer 
dillerde kuracağımız 
yeni haber platformları-
mızla dünyaya ulaşma-
ya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tay -
yip Erdoğan’ın büyük 
desteğ iy le 2015’ te 
kurulan TRT World’ü 
Türkiye’nin uluslarara-
sı alandaki habercilik 
varlığı açısından bir mi-
lat olarak kabul eder-
sek, bu alanda 6 yıldır 
“insanı merkeze alan” 
anlayışımızla dünyada 
mazlumun sesi, gör-
mezden gelinen haki-
katlerin sözcüsü olarak 
haktan ve hakkaniyet-

ten yana bir haber ya-
yıncılığına imza atıyo-
ruz. Tüm programlarda 
uluslararası uzmanların 
görüşlerine yer verilir-
ken, dünyanın nabzının 
attığı her yerden canlı 
yayınlarla yerinde ve 
zamanında bilgiler ak-
tarıyoruz. Dünyanın göz 
yumduğu, görmekten 
kaçındığı, mikrofonları-
nı ve kameralarını ka-
pattığı tüm konuları ele 
alıyor, yaşanan insanlık 
dramlarını gözler önü-
ne seriyoruz. Burada 
yine “Özü sözü insan” 
ilkemiz görünür olu-
yor. Çok kültürlülüğe 
ve adalete inanan bir 
anlayış ile merkezin-
de insan olan küresel 
bir haber yayıncılığı ile 
hareket ediyoruz. Bu 
habercilik anlayışından 
yola çıkarak kurulan 
tüm bu mecraların et-
kin olduğu coğrafyala-
ra kendi dillerinde ula-
şarak doğru, gerçek ve 
etik bir habercilik yapı-
yoruz. Bizi dünyanın 7 
kıtasına ulaştıran bu 
mecraların etkinliğinin 
arttırılması, başarısının 
devam ettirilmesinin ise 
tek bir yolu var; haktan 
ve hakkaniyetten yana 
duruşumuzla hakikatin 
sözcüsü olmaktan vaz-
geçmemektir.
Hiç şüphesiz, merke-

zine insanı ve insana 
ait değerler bütününü 
alan bir yayıncılık anla-
yışıyla çalışıyor olma-
mız bizi tüm dünyada 
takip edilir kılıyor. Yine 
bu anlayıştan hareketle 
dünyanın dört bir yanın-
dan yüzlerce siyasetçi, 
iş adamı, akademisyen, 
aktivist ve gazetecinin 

katılımı ile 2017’den bu 
yana her yıl düzenledi-
ğimiz TRT World Forum 
da uluslararası etkimize 
çok büyük katkı sağlı-
yor. TRT World’ün ku-
ruluşunda olduğu gibi 

TRT World Forum’a 
da kıymetli desteklerini 
esirgemeyen Cumhur-
başkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, 4 
yıldır onur konuğumuz 
olarak etkinliğe teşrif 
ediyor ve TRT markası 
aracılığıyla tüm dün-
yaya hitap ederek en 
büyük gücümüz oluyor, 
bizleri bu yolda yürek-
lendiriyor. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza şük-
ranlarımı sunuyorum. 
Yine Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığımızın 
Forum’a ve Kurumumu-
za desteği de bizim için 
son derece önemli.
Bir diğer uluslararası 

etkinliğimiz de dünyada 
“pozitif değişime ilham 
olmak” gayesiyle yola 
çıktığımız çok büyük 

ve önemli bir sosyal 
sorumluluk projesi olan 
TRT World Citizen. 
TRT World Citizen’ın 
çok olumlu bağlar kur-
duğunu ve başarısıy-
la da ne kadar doğru 
yolda olduğumuzu gö-
rebilirsiniz. Son üç yıl-
dır çoğu zaman arka 
planda kalan, toplum 
tarafından fark edilme-
yen gizli kahramanla-
rın başarı hikayelerinin 
dünyaya tanıtılması 
amacıyla “World Citi-
zen Ödülleri” ile de bir 
farkındalık oluşturma-
ya çalışıyoruz. Bu sene 
de geçen yıl olduğu gibi 
salgına rağmen tüm bu 
çalışmaları çevirim içi 
platformlara taşıyarak 
planlama ve çalışmala-
rımıza devam ediyoruz.

Üniversitelerde hemşirelik bölümlerine 
kabul edilecek öğrenci kontenjanı artırıldı
Bakanlar Kurulu ka-

rarına göre, yeni aka-
demik yılında devlet 
üniversitelerinde hem-
şirelik bölümlerine ka-
bul edilecek öğrenci 
kontenjanı 118 öğrenci 
artırıldı. Devlet, sağlık 
profesyonellerine olan 
ihtiyacı göz önünde bu-
lundurarak halk sağlığı 
ve sağlık meslek alanla-
rında düzenlenmiş üni-
versite meslek bölümle-
ri kontenjanlarını artırdı. 
Bu bölümlere 397 daha 
fazla öğrenci kabul edi-
lecek.
Mühendislik ve bilgi-

sayar bilimleri bölüm-
lerine ilişkin öğrenci 
kontenjanları da arttı-
rıldı. Toplam 23 meslek 
bölümüne ilişkin öğren-
ci kontenjanları artırıldı. 
Yüzde 37,2 olmak üzere 
en yüksek oranda öğ-
renci kontenjanı, genel 
mühendislik alanına yö-
nelik artırıldı.
Eğitimi devlet tarafın-

dan karşılanan üniversi-
te öğrencilerinin sayısı, 
önceki eğitim öğretim 
yılına göre 1652 kişi 
artırıldı. Eğitimli perso-
nel sıkıntısı çekilen uz-
manlık alanlarına ilişkin 
bölümlerde okuyacak 
öğrenciler söz konusu.
Yeni akademik yılında 

da eğitimi devlet tarafın-
dan karşılanmak üzere 
ekonomi, idare, yönetim 
ve turizm bölümlerine 

kabul edilecek öğrenci-
lerin sayısında azalma 
olacak.
Yeni akademik yılında 

eğitimi devlet tarafın-
dan karşılanan üniver-
site öğrencilerinin sayı-
sı toplam 40 337 olacak. 
Onlar devlete ait 38 yük-
sek eğitim kurumların-
da eğitim görecek, 34 
908’i, liseyi bitirdikten 
sonra mesleki eğitim 
alacak.
Yeni eğitim öğretim 

yılında ücretli eğitim 
görmek üzere okullara 
toplam 15 345 öğrenci 
kabul edilecek. Onların 
9016’ının yüksekokulla-
ra kabul edilmesi öngö-
rülüyor.
Yeni eğitim öğretim yı-

lında doktora program-

larına, 1647’si örgün 
eğitim almak ve 619’u 
gıyabi eğitim almak üze-
re toplam 1647 öğrenci 

kabul edilecek. 180’i 
Bulgar Bilimler Akade-
misi (BAN) ve 53’ü Zira-
at Akademisi’nde olmak 
üzere bilim örgütlerine 
ait okullara ise 312 dok-
tora öğrencisi kabul edi-
lecek.
Lisans ve lisansüstü 

programlarına toplam 
2000 öğrenci ve ülke-
mizdeki üniversitelere 
yurt dışında yaşayan 
Bulgar kökenli adaylar 
arasından 40 doktora 
öğrencisi kabul edile-
cek.
Ayrıca Kuzey Make-

donya vatandaşı olan 
yine 150 öğrencinin 
üniversitelerimizde eği-
tim görmesine imkan 
sağlanacak.
            Kırcaali Haber
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Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün 
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Makalesi

Beş yıl önce, 15 Temmuz 
2016 tarihinde, Türkiye, Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
düzenlediği hain bir darbe giri-
şimiyle karşı karşıya kalmıştır. 
Darbe teşebbüsünde bulunan-
lar, anayasal düzenimizi ve tüm 
demokratik kurumlarımızı hedef 
almıştır.

15 Temmuz girişimi, bir askeri 
kalkışmanın ötesinde, bir ihanet 
ve vahşet eylemi olarak ortaya 
çıkmıştır. Sözkonusu teşebbüs, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihin-
deki en kanlı terör eylemini teş-
kil etmektedir.

Tezgâhlanan kalkışmada, 
darbeciler, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ni, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni, Milli İstihbarat Teşki-
latı karargâhını, Özel Harekât 
Merkezi’ni ve diğer kamu ku-
rumlarını bombalamışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza 
suikast girişiminde bulunmuş-
lar; girişime katılmayı reddeden 
masum askeri personeli şehit 
etmişler; ülkenin demokratik ku-
rumlarını savunmak için sokağa 
çıkan sivillere karşı ölümcül si-
lahlar kullanmışlardır.

Darbe girişimi, dünyaya örnek 

bir kahramanlık ve kararlılıkla 
darbecilere karşı koyan mille-
timizin, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın ve Hükümetimizin, em-
niyet güçlerimizin, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin vatanına, anaya-
sal düzene bağlı büyük bir ke-
siminin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin tam bir dayanışma 
ve milli birlik ve beraberlik ruhu 

içinde hareket etmesiyle başa-
rısız kılınmıştır.

Türk milleti, sokaklara dökülüp 
darbeye karşı direnerek tarihi 
bir dayanışma örneği sergile-
miştir. Sokaklardaki vatandaşla-
rımız uçaklardan atılan bomba-
ların, helikopter ateşinin ve tank 
toplarının hedefi olmuştur. Hain 
darbe teşebbüsü karşısında ne 
yazık ki 251 vatandaşımız şehit 
düşmüş, 2500’ü aşkın vatanda-
şımız ise yaralanmıştır.

15 Temmuz Türk demokrasisi 
ve devleti için bir güç ve sebat 
sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz 
için gurur duymaktayız.

Hain darbe girişimi karşısında 
Demokrasiye ve Milli Egemenli-
ğine sahip çıkarken şehit düşen 
vatandaşlarımızın yüce anısının 
önünde saygıyla eğilmekteyiz.

Geçtiğimiz beş yıl içerisinde 
devletimizin temel önceliklerin-
den birini yurt içinde ve yurt dı-
şında FETÖ ile mücadele oluş-
turmuştur.

Yurt içinde, 15 Temmuz so-
rumlularının hukukun üstünlüğü 

ilkesi temelinde adalet önünde 
hesap vermeleri sağlanmış, 
FETÖ’nün devlet kurumları içe-
risindeki örgütsel yapılanma-
sı deşifre edilmiş, mensupları 
hakkında idari ve adli süreçler 
başlatılmış, nihai tahlilde örgü-
tün paralel devlet yapılanması 
çökertilmiştir.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanma-
sıyla mücadele de devletimizin 
öncelikli gündem maddelerin-
den biri olmayı sürdürmektedir. 
Kararlılıkla yürütülen bilgilendir-
me faaliyetlerimiz neticesinde, 
diğer ülkelerde FETÖ’ye karşı 
farkındalık artmış, örgütün yur-
dışı yapılanmasında ve manev-
ra alanında ciddi bir daralma 
yaşanmıştır.

Çeşitli ülkeler ve uluslararası 
örgütler, FETÖ’yü terör örgütü 
olarak ilan etmişlerdir.

FETÖ’nün yurtdışı yapılanma-
sına yönelik çalışmalarımız ka-
rarlılıkla sürdürülecektir.

Bulgaristan 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde demokrasinin 
ve Türk halkının meşru iradesi-
nin yanında durduğunu ortaya 
koymuştur. Bulgaristan hükü-
metinin ve halkının bu duruşu 
hafızalarımızda yerini koruya-
caktır. Bulgaristan’da rahat bir 
hareket alanı bulamamış olan 
bu habis yapının tamamıyla or-
tadan kaldırılması için Bulgaris-
tan makamlarıyla diyalogumuz 
sürecektir.

Türkiye’de Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü ilan edilen 15 Tem-
muz, büyük bir sınamaya karşı 
milli birlik ve beraberliğimizin 
perçinlendiği tarihtir. Arka pla-
nında fedakarlık, azim ve de-
mokrasiye sahip çıkma iradesi 
yatmaktadır.

Bu vesileyle, darbe girişimine 
karşı direnirken yaşamlarını 
feda eden insanlarımızı bir kez 
daha saygı, minnet ve rahmetle 
anıyorum.
Korhan Küngerü
Türkiye Cumhuriyeti Filibe 

Başkonsolosu

Filibe Başkonsolosluğunda 15 Temmuz 
Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği
T.C. Filibe Baş-

k o n s o l o s l u ğ u 
konutunda  15 
Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik 
Günü Anma Töre-
ni düzenlendi.
Şehitlerin anısı-

na saygı duruşu 
yapıldı ve İstiklal 
Marşı okundu
Anma Törenine, 

Filibe Belediye 
Meclis Üyeleri ve 
Filibe Belediyesi 
görevlileri, Kırcaa-
li ilinden Eğridere, 
Koşukavak, Yenipazar, Mes-
tanlı ve Kızılağaç Belediye 
Başkanları, Paşmaklı ilinden 
Maden ve Karabulak Beledi-
ye Başkanları, Başkonsolos-
luk görev çevresindeki Bölge 
Müftüleri, STK ve derneklerin 
temsilcileri, iş insanları, aka-
demisyenler, vatandaşlarve 
soydaşlar katıldı.
Törende ayrıca, Filibe Bele-

diye Başkanının anma töreni 
için gönderdiği mesaj okun-
du.
Ba ş ko ns o l o s  Ko r han 

Küngerü’nün 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü vesilesiyle yaptığı ko-
nuşmasından sonra Türkçe 
öğretmeni Zekiye Hasan'ın 
yönetimindeki Kirkovo'nun 
Fotinovo (Hatipoğulları) kö-
yünden öğrenciler kendi yaz-

dıkları şiirlerini okudu.
15 Temmuz kanlı darbe 

girişiminde yaşananları, ar-
dından ülkenin aydınlık bir 
geleceğe ulaşmak için sergi-
lediği milli mücadele ruhunu 
anlatan iki kısa belgesel gös-
terildi.
Törenin sonunda Filibe Böl-

ge Müftüsü Taner Veli şehit-
lerin anısına dua okudu.
                   Kırcaali Haber


