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Bakan Pulev, Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Sekizkök İle Görüştü

Yenilikçilik ve Büyüme Baka-
nı Alexander Pulev ve Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök arasında bakan-
lıkta gerçekleştirilen görüşmede 
iki ülke arasında yatırımlar, ticari 
ve ekonomik ilişkiler alanında iş 
birliğinin etkinleştirilmesi ve de-
rinleştirilmesi ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklama-
ya göre, görüşmede Yenilikçilik 
ve Büyüme Bakanlığı’na (MİR) 
bağlı Bulgaristan Yatırımlar 
Ajansı'nın (BAİ) ocak ayı sonun-
da İstanbul'da düzenleyeceği iş 
ve yatırım forumunun hazırlık-
larına vurgu yapıldı. Forumda 
Bulgaristan'da yatırım yapma, iş 
kurma ve geliştirme fırsatlarının 
tanıtılmasının yanı sıra Türk iş 
dünyası temsilcileri önünde ül-
kemizin başarılı bir yatırım des-
tinasyonu olduğu teyit edilecek. 
Etkinliğe otomotiv, makine mü-

hendisliği, sağlık ve balneoloji 
sektörlerinin önde gelen firma-
ları katılacak.

Forumun amacı, ülkemizin 
Türkiye'deki yatırım camiası 
nezdinde başarılı bir iş geliştir-

mek için iyi bir yer 
olarak daha iyi tanı-
tılmasının yanı sıra 
ülkemizde başarılı 
bir şekilde yatırım 
yapmış Türk şirket-
lerinin güzel örnek-
lerini göstermektir.

B a k a n  P u -
l ev,  Türk iye 'n in 
Bulgaristan'ın önde 
gelen dış ticaret ve 
yatırım ortakları ara-
sında yer aldığına 
işaret etti. Bu, hem 
Bulgaristan pazarın-
da faaliyet gösteren 
Türk şirketler inin 
sürekli artan sayısı 
hem de iki ülke ara-
sındaki ticaret hac-
minde artış hızı ile 

doğrulanmaktadır.
B u l g a r i s t a n  M e r k e z 

Bankası’nın (BNB) verilerine 
göre 1 Ocak 2022 itibarıyla 
Türkiye'den Bulgaristan’a yapı-
lan toplam yatırım tutarı 1.057,5 

milyar avrodur. 2022'nin ilk çey-
reği için Türk yatırımları 33,3 
milyon avro tutarındadır.
Yatırım Teşvik Kanunu kap-

samında sadece 2005-2022 
döneminde ülkemizde faali-
yet gösteren Türk firmalarının 
29 adet sertifika almış yatırım 
projesi bulunuyor. Bu projeler 
kapsamında yapılan toplam 
yatırım miktarı yaklaşık 1 mil-
yar leva olup 4 308 kişilik istih-
dam yaratıldı. Yatırım projeleri 
ağırlıklı olarak imalat ve sağlık 
sektörlerindedir.
2022'nin ilk altı ayında Tür-

kiye ile ticaret hacmi, 2021'in 
aynı dönemine göre yüzde 
55,4 artışla 3,794 milyar avro 
olarak gerçekleşti. Aynı dö-
nemde Türkiye'ye yapılan ihra-
cat ise yüzde 31,6'lık artışla 1 
milyar 459 milyon avro olarak 
gerçekleşti. Bununla Türkiye, 
Bulgaristan'ın ticaret ortakla-
rı arasında beşinci sırada yer 
alıyor.

Pegasus'un yeni hattı 
Sabiha Gökçen - Filibe oldu

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Bulgaris-
tan'daki ikinci uçuş noktası olan Filibe'ye uçmaya başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, İstanbul Sabiha 

Gökçen ile Bulgaristan’ın Filibe şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul 
Sabiha Gökçen'den Filibe'ye haftanın 2 günü düzenlenecek se-
ferlerin ilki 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Pegasus'un Sofya'dan sonra Bulgaristan'daki ikinci uçuş nok-

tası olan Filibe'ye 
uçuşları; İstanbul 
S a b i h a  G ö kç e n 
Havalimanı'ndan Fi-
libe Havalimanı'na 
çarşamba günler i 
saat 10.25 ve cu-
martesi günleri saat 
15 . 5 0 'de ,  F i l i be 
Havalimanı'ndan İs-
tanbul Sabiha Gök-
çen Havalimanı'na 
ise çarşamba günleri 

saat 11.40 ve cumartesi günleri saat 17.05'te düzenlenecek.
Yeni hattın biletleri 29,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa su-

nuldu.

İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan 
Başsavcısı Geşev'i Kabul Etti

Türliye İçişle-
ri Bakanı Sü-
leyman Soylu, 
B u l g a r i s t a n 
Cum hu r i ye -
ti Başsavcısı 
İvan Geşev'i 
kabul etti.
Soylu, Geşev 

ve beraberin-
deki heyetle 
Güvenl ik ve 
Acil Durumlar 
Koordinasyon 
Merkez i 'nde 
(GAMER) bir 
araya geldi.
Bakan Soy-

lunun, Geşev'e 
GAMER'i tanıtmasının ardın-
dan heyetler arası görüşme, 
basına kapalı devam etti.

Soylu'ya, Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısı Bekir Şahin, 
İçişleri Bakan Yardımcısı İs-
mail Çataklı, Emniyet Genel 

Müdürü Mehmet Aktaş, Göç 
İdaresi Başkanı Savaş Ünlü 
de eşlik etti.
                   Kırcaali Haber
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Prof.Mümün Tahir

ATATÜRK'ÜN SOFYA'DA GEÇİRDİĞİ GÜNLER

Devamı gelecek 
sayıda -->

Mustafa Kemal Atatürk 
hakkında Türkiye Cum-
huriyetini kurduğu  ve 
ilk Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı olduğu, 
başkomutan, reformcu 
ve barışı savunan devlet 
adamı, halklar arasında 
anlayış ve işbirliğini geliş-
tirdiği, Türk basınında ve 
birçok eserde yazılmıştır.

Onun hakkında dünyada  
önde gelen siyasetçiler de 
güzel sözler sarf ediyor. 
Atatürk'ün mesajları ev-
rensel bir öneme sahiptir. 
Avrupa hümanizmini mu-
hakeme  etmiştir. Fikirleri, 
Güneydoğu Avrupa ülke-
lerinin Avrupa entegrasyo-
nu için bir ön koşulu temsil 
ediyor. Bulgaristan'da bu 
devlet adamın, siyasetçi 
ve reformcu kimliği üzeri-
ne duracağım. Ülkemize 
karşı dostça yaklaşımı, 
Bulgar halkı ile Türk halkı 
arasında dostane ilişkiler 
kurma arzusu taşıdığını 
makalemde dile getirece-
ğim.

27 Ekim 1913'ten Şubat 
1915'e kadar Mustafa Ke-
mal, Bulgaristan'da As-
keri Ataşe olarak görev 
yaptığı dönemdir. Onun 
buradaki görevi  geniş bir 
coğrafyayı kapsamakta-
dır: Sırbistan, Karadağ 
ve Romanya  bu ülkeler 
arasındadır. Balkanların 
tüm sosyo-ekonomik ve 
politik yaşamını tanımak 
için harika bir fırsattı. 
Sofya'ya gönderilmesinin 
nedenleri Osmanlı İmpa-
ratorluğunun onun siyasi 
hayattan bir çeşit uzaklaş-
tırmadır. Gönderilmesinin 
temel nedenlerinden biri 
de Atatürk'ün İttihat ve 
Terakki Partisi'nin üç li-
deri ile olan soğuk ilişki-
leridir. İttihat ve Terakki 
Partisi'nin üç lideri Enver, 
Talat ve Cemal Paşa-
ların amacı bu genç ve 
iddialı  askerin mümkün 
olduğunca İstanbul'dan 
uzak tutmaktır.“ Bunu 
Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK adlı kitabında 
İlber Ortaylı şöyle anlatı-
yor: Sofya’ya tayın ediliş 
nedenleri arasında İttihat 
ve Terakki yönetiminin 
sorumsuz liderleriyle ara-
sındaki soğukluk (ordunun 
politika ile ilişkisine ve Al-
man askeri heyetlerinin 
Osmanlı ordusundaki nü-
fuzuna karşı çıkmıştı) ne-
den olmuştu. Yakın dostu 
Ali Fethi (Okyar) Bey de 
Sofya büyükelçisiydi ve 
yanında Mustafa Kemal`i 
görmeyi istiyordu.“

Ancak, Sofya'daki ya-
şamı, Mustafa Kemal'in 
askeri ve politikacı ola-
rak gelişmesinde  yeni 
bir ivme kazandırmıştır. 
Onun Avrupalı bir top-
lumda  ilk yaşam süre-

cidir. Fransa'da biraz 
kaldığı doğrudur, ancak 
orada zamanını daha çok 
askeri faaliyetlerde geçir-
miştir. Sofya'da daha yeni 
Avrupalı olmuş bu kentin 
sofistik yaşamıyla karşı-
laşmıştır.

Sofya'nın o  zamanlar-
da orta ölçekli bir şehir 

olmasına rağmen,1913'te 
Avrupa kültürünün esintisi 
ile yaşam tarzı ve uygar 
ilişkiler pekişmiştir. Bu 
etki  Mustafa Kemal tara-
fından fark edilmiştir.  Ve 
çok kısa bir zaman sonra 
Bulgaristan başkentinin 
siyasi, kültürel hayatının 
vazgeçilmez simalarından 
biri haline gelmiştir.

 „Öze l l i k l e  aske r-
ler  arasında Balkan 
Savaşları’nda çarpıştığı 
Bulgar kumandanlarla 
yakın ilişkiler kurdu. Bul-
garistan Mustafa Kemal’ın 
haraketli hayatında ileriye 
dönük birçok projesini bi-
çimlendirdiği, toplumsal, 
siyasal kültürel modern-
leşme olayını yakın ör-
nekleriyle izlediği bir la-
boratuvar olmuştur“.      

                ***
Mustafa Kemal, Sofya 

Garı'na  soğuk ve kasvet-
li fakat açık bir Ekim günü 
gelmiştir. Rüzgâr doğu-
dan esiyor ama batıdan 
geldiğini düşünüyor. Çok 
soğuktu, ama yüzü  par-
lak görünüyordu. Sokak-
lar ıssızdı, seyrek de olsa 
gözle görülür birkaç boş 
fayton  ve onlara binmiş 
ve üşüyen faytoncular 
vardı.

Soğuktan herkes evleri-
ne girmişti. Yavaş ve dü-
şünceli yürüyordu, belli 
ki acelesi yoktu. Bir ara 
başını kaldırdı ve Vitoşa 
caddesinde boş arazide 
yükselmiş binalara bak-
tı. Bakışı tüm Vitoşa'yı 
sardı ve daha sonra fay-
toncu çağırarak o dönem 
Sofya'nın en elit oteli olan 
ve 1881'de mimar Antonin 
Kolar tarafından yapılan 
Grand Otel ''Bulgaria''ya 
yerleşti.

Mustafa Kemal arkadaş  
edinince ve çevresi geniş-
leyince ''Splendid Palace'' 
oteline taşındı ve burada 
yedi ay kadar kalır. Ma-
dam Corrinne'ye gönder-
diği mektubunda Atatürk 
şöyle yazar: 

''Şimdi ''Splendid Pala-
ce'' oteline yerleştim. Ya-

kın zamanda inşa edilmiş 
ve çok konforlu; banyo ve 
hizmetçiler  var. Burada 
kumarhane de var. Burası  
tam yaşamak için''.

Madam Corrinne İtalyan 
asıllı olup, Birinci Dünya 
Savaşında hayatını kay-
beden  Ömer Lütfi Beyin 
dul kalan eşidir. Kemal ile 
olan ilişkisi  dostluğun öte-
sine geçer. ''Splendid Pa-
lace'' otelin sahibi Avus-
turyalı Kenda'dır, dansöz-
ler ise Macaristan'dan. 
Zemin katında da Bulgar 
Panayot Karagözov'un 
Casinosu vardı. Mustafa 
Kemal bu mekanı sık zi-
yaret eder ve Karagözov 
ile iyi arkadaşlık kurmuş 
ki, görev bitimine kadar 

iyi anılar kalmıştır.
Otel hayatı genç subay 

için sıkıcı olmaya başlar. 
Müstakil bir evde yaşa-
ma arzusu taşır. Yakın 
arkadaşı Zümrezade Şa-
kir Bey ile beraber  ''Tsar 

Osvoboditel'' caddesinde 
iki katlı ve geniş bahçeli 
bir ev kiraladılar. Ev çok 
rahat olup meclise ve 
saraya yakındı. Bu güzel 
ev 1903 yılında avukat ve 
diplomat olan  Dr. Hara-
lampi Sırmaciev için ya-
pılmış. 1908'de Dr. Hara-
lampi vefat etmiş ve Elena 

eşini dul bırakmıştır. Kısa 
süre sonra tek kızı da ve-
fat etmiştir. 1914'de eşi 
Elena erkek evlatlarını 
alıp  bu güzel evi terkeder. 
Daha sonra da bu ev Türk 
hükümeti  tarafından kira-
lanıyor. 1916'da ise Türk 
devleti satın alıp resmi 
konutu olur.

 Mustafa Kemal'in bugün 
bile odasındaki mobilyala-
rı, işlemeli ahşap masa ve 
zengin kütüphanesi mev-
cut. İkinci katına giden  
ahşaptan yapılmış büyük 
merdiven var; salondaki 
mobilyaların stili ise ''15. 
Ludwig''' dir. Bu mobilya 
orijinaliyle bugüne korun-
muştur. Çok değerli eşya 
ve mobilyalar var.

Küçük bahçeden evin 
içine  Vitraylı bir antre-
den giriliyor. Sonrasında 
Fransız şömineli lüks ve 
zengin bir fuaye var. Ke-
mal Atatürk'ün büstünün 
bulunduğu lobiden, ye-

mek odasına ve büyük 
resepsiyon salonuna gidi-
yor. Her iki tarafta da bü-
yük yemek odasına bağlı 
iki küçük ayrılmış salon 
vardır. Bunun devamında 
Krakra Caddesi'ne bakan 
bir kış bahçesine açılmak-
tadır. Antre salonunun bir 
başka kapısı Atatürk Mü-
zesine dönüşen bir kabi-
neye yöneliyor.

Atatürk 'ün buradaki 
komşusu Adalet Bakanı 
Hristo Popov'dur. Popov, 
Bulgar siyasetçi, Liberal 
partinin kilit isimlerinden-
dir. 1913-1918 yıllarında 
dönemin Başbakanı Vasil 
Radoslavov'un birinci ve 
ikinci kabinesinde Ada-
let Bakanıydı. Atatürk, 
Sofya'ya savaş sonrası 
dönemde gelmiştir. Bu-
radaki insanlar Balkan 
Savaşı'nın trajedisini aş-
maya çalışıyorlardı. Lord 
Kinross yazdığı ''Atatürk'' 
eserinde  şöyle ifade 
eder: ''Bulgarlar, Türkle-
re karşı  düşmanca duy-
gularını unutmaya gayret 
ediyorlar''.

''Balkan Savaşları'ndan 
sonra Bulgaristan'ın iç 
durumu karmaşıktır. Sa-
vaşların bit iminde ve 
sonrasında meydana 
gelen ekonomik ve mali 
zorluklar hızla aşılmış-
tır. Herhangi bir zarar 
görmediği için ordunun 
gücü korunmuştur. Sır-
bistan ve Yunanistan'ın  
Makedonya'ya karşı  in-
tikam duygusu aynı za-
manda Romanya'nın 
Dobruca  için intikam 
hareketlerine yönelik yeni 
dış politika kavramı hızla 
gelişiyor. Bu fikir Make-
don lobisi tarafından kö-
rükleniyor ve siyasi çevre-
lerde çok sayıda taraftar 
elde etmiştir. Ferdinand  
kendini tahtta istikrar-

lı hissetmiyor.Savaştan 
önce ve savaş sırasında 
iktidarda olan bazı par-
tiler etkilerini yitirmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı'nın 
başlangıcından bu yana 
partilerin bölünmesinine 

yol açan Üçlü Mihver ile  
Antant arasında 'müttefik 
seçimi' partileri bölmüş-
tür.1913 yılında yapılan  
16. Parlamento seçimin-
de Vasil Radoslavov hü-
kümeti  204 milletvekili 
sandalyesinden 94'nü 
kazanıyor. Elbette Sol-
cuların da başarısı var; 
çiftçiler 48, Sosyayalistler 
19-18 sandalyeye hakim-
di. Nitekim Vasil Rados-
lavov hükümeti   kendini 
güvenli hissetmiyor  ve 
Şubat 1914'de yapılan 
17.Parlamento seçim-
lerinde Müslümanların 
oyları sayesinde kıl payı 
çoğunluğu sağlıyor''.

13  Ek i m  1913 'd e  
Türkiye'nin yeni Sofya 
Büyükelçisi Ali Fethi Ok-
yar olur. Bir diplomat ola-
rak gerçek bir Avrupalı 
gibi davranır ve kısa bir 
süre içinde Bulgar  top-
lumunun sempatilerini 
kazanır. Mustafa Kemal 
Fethi Bey'den hiç ayrıl-
maz iyi arkadaş olurlar. 
Başlangıçta  Mustafa 
Kemal soğuk davranır, 
ancak daha Selanik'de 
Bulgarcayı öğrendiğinden 
tanınmış kişiler ile iletişim 
kurmasına yardımcı olur. 
Sofya'daki ilk günleri sı-
kıcı gelir. Zamanını daha 
çok Büyükelçilikte geçirir. 
Madam Corinne'ye yazdı-
ğı mektubunda Mustafa 
Kemal şöyle der:

''Burada kış çok soğuk. 
Kışın eğlenceli akşamları 
meslektaşlarımla Büyü-
kelçilikte geçiriyorum. Bu 
hiç hoşuma gitmiyor''.  

Daha sonra, başkentin 
fırtınalı hayatına girer. 
Sofya'nın meşhur mekan-
larını çok sık dolaşmaya 
başlar. Gittiği mekanlar-
dan bazıları:''Yeni Ameri-
ka'','' „Batenberg'', ''Vahşi 
Horozlar'', ''Macar kazi-
no'' ve  ''Slav muhabbe-
ti''. Bu mekanlar dışında 
Sultana Raço Petrova'nın 
salonuna ziyaret eder, 
Generaler Stiliyan Kova-
çev ile  Nikola Jekov'a  
misafir olur, gazeteci Ge-
orgi Nikolov ve çok sayı-
da meslektaşı ile iletişim 
halindeydi.

Bazı Makedon asker kö-
kenli devrimcilerle de bir 
araya gelir, onu hemşeh-
risi gibi kabul ederlerdi: 
Milletvekili  Dime Açkov, 
General Protogerov, ta-
rihçi Pando Derov v.s . 
Özellikle de Bulgar Milli 
Meclisteki 17 Türk millet-
vekili ile iyi arkadaş olur. 
Bunlar arasında en iyi ar-
kadaşları Varnalı Zümrü-
zade Şakir Bey, Rusçuklu 
Hafız Sadık, Kavalalı İs-
mail Hakkı, Kırcaalili  Sa-
lim Nuri, Aytoslu  İbrahim 
Efendi.
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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, Kuruluşunun 
33. Yıl Dönümünü Kutladı

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH/DPS) Genel 
Başkanı Mustafa Kara-
dayı, partinin ülkedeki en 
büyük örgütü olan Kırcaali 
il teşkilatının kuruluşunun 
33. yıl dönümü münase-
betiyle düzenlenen kut-
lama etkinliğinde yaptığı 
konuşmada, “HÖH’ün 
Kırcaali teşkilatı, Bulga-
ristan coğrafyası ve siya-
setinde özel ve sembolik 
bir yere sahiptir. Sadece 
son seçim sonuçlarına 
bakarsak, il düzeyinde 
herhangi bir partinin se-
çimlerde oyların %70'in-
den fazlasını aldığı başka 
bir il var mı bilmiyorum. 
HÖH’ün Kırcaali teşkilatı 
aktivistleri, seçim coğraf-
yasında seçim uzmanla-
rıdır" diye kaydetti. Ka-
radayı, partinin Kırcaali 
teşkilatının temsilcilerine 
HÖH Onursal Başkanı Dr. 
Ahmet Doğan'ın özel se-
lamlarını iletti.

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı 
aktivistleri, il teşkilatının 
kuruluşunun 33. yıl dö-
nümünü kutlamak için 8 
Ocak akşamı Arpezos 
Otel Kompleksi’nde bir 
araya geldi. HÖH Kırcaali 
İl Teşkilatı tarafından dü-
zenlenen kutlama etkinli-
ğine partinin il teşkilatının 
kurucuları, siyasi mağ-
durlar ve siyasi tutuklular, 
HÖH Genel Başkan yar-
dımcıları Dr. Müh.Hasan 
Azis ile Ahmet Ahmedov, 
HÖH Gençlik Kolları Baş-
kanı ve Haskovo (Has-
köy) milletvekili Sezgin 

Mehmet, HÖH Gençlik 
Kolları başkan yardımcı-
ları Nilgün İsmail ve Tan-
zer Hüseyinov, Kırcaali 

milletvekilleri Mukaddes 
Nalbant, Adlen Şevket, 
Bayram Bayram, Müh. 
Pavlin Krıstev , Smolyan 
(Paşmaklı) milletvekilleri 
Hayrı Sadıkov ve Andjey 
Djandev, Dobriç (Hacı-
oğlu Pazarcık) milletve-
kili Erten Anisova, Bla-
goevgrad (Yukarı Cuma) 
milletvekili Elhan Kalkov, 
Sliven (İslimye) milletveki-
li Hatice Georgieva, HÖH 
Haskovo İl Başkanı Meh-

met Ataman, Mineralni 
Bani (Meriçler) Belediye 
Başkanı Mümün İsken-
der, Stambolovo (Eller) 

Belediye Başkanı Adnan 
Yıldız, Macarovo (Yatacık) 
Belediye Başkanı Ercan 
Yusuf, eski milletvekilleri, 
ilde belediye başkanları, 
HÖH’ün ilde yedi ilçe teş-
kilat yönetimleri, HÖH ilçe 
gençlik kolları ve kadın 
kolları temsilcileri, ilde be-
lediye meclis başkanları, 
köy muhtarları, parti üye-
leri ve taraftarları da katıl-
dı. Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi ve eski 

Başmüftü Fikri Sali de  
katılımlarıyla etkinliği şe-
reflendirdiler.

HÖH lideri Karadayı, 

partinin kurulmasına yol 
açan 1970'lerden 1989'a 
kadar olan tarihi gerçek-
leri hatırlattı. Karadayı, 
“1990 yılında tüm dünya 
analistleri Bulgaristan'ı 
etnik gruplar arası bir 
çatışma açısından Bal-
kanlar'daki en riskli ülke 
olarak değerlendirdikleri 
bir zamanda HÖH’ün ku-
ruluşu sırasında Onursal 
Başkanımız "İntikamcılı-
ğa hayır!" dedi. Ve 33 yıl 

sonra Bulgaristan, mima-
rı Dr. Ahmet Doğan olan 
Bulgaristan’ın etnik mode-
li adı verilen devasa bir si-
yasi ürünle dünya çapında 
tanınıyor” diye kaydetti. 
Siyasi lider, “60'lı, 70'li ve 
80'li yıllardaki direnişlerde 
insanlar onur ve haysiyet-
lerini canları pahasına, 
özgürlükleri ve sağlıkları 
pahasına ödediyse, bu 
şekilde HÖH’ü kurmak 
için 1990 yılına gelindiy-
se, bugün Bulgaristan'da 
33 yıllık demokrasinin ar-
dından HÖH’ün kuruşunu 
kutlayan bizler, HÖH’ün 
ayakta kalacağını söyle-
meden edemiyoruz, çün-
kü HÖH, 33 yıldır genç-
liğiyle siyaset yapıyor ve 
geleceğe bel bağlıyor. 
Burada partinin kurucu-
ları önünde şunu söyle-
yebiliriz ki, sizlerin miras 
bıraktığı çalışmaları layı-
kıyla devam ettirebilecek, 
Onursal Başkanımız Dr. 
Ahmet Doğan'ın bizlere 
miras bıraktığı birliktelik 
felsefesine dayalı akitle-
ri devam ettirmeye layık 
değerli, eğitimli, bilgili ve 
yetenekli gençlerimiz var” 
diye kaydetti.

HÖH Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis, 
parti aktivistlerine yönelik 
selamlama konuşması-
nın başında HÖH’ün ku-
rucusu ve yaratıcısı olan 
Onursal Başkanı Dr. Ah-
met Doğan'a minnettar-
lığını ifade etti. Dr. Müh. 
Azis, “Bir siyasi partinin 
kurucuları devam ettiren-
ler olarak kabul edilmezse 
bu siyasi partinin bugünü 
ve geleceği yoktur. Bir si-
yasi partinin, ülkenin siya-
si hayatına katılan nesiller 
boyu parti üyeleri yoksa 
geleceği yoktur. HÖH’ün 
33 yıllık başarısının sırrı 
da burada! Bütün bunla-
rı da Onursal Başkanı-
mız Dr. Ahmet Doğan'ın 
vizyonuna, HÖH fikrini 
sürdürenlere ve Genel 
Başkanımız Mustafa 
Karadayı’ya borçluyuz. 8 
Ocak bizim için bayram, 
çünkü HÖH’ün Kırcaali 
teşkilatının kuruluşunu 
kutluyoruz", diye kaydet-
ti. HÖH Başkan Yardım-
cısı, Kırcaali teşkilatının 
bu 33 yıl boyunca elde 
ettiği başarıları, aldığı 
sorumluluğu yerine ge-
tirmeyi ve bölgenin ve 
Bulgaristan'ın kalkınması-
na yönelik elde ettiği her 
şeyi hak ettiğini kaydetti. 
Dr. Müh. Azis, “HÖH’ün 
33 yıldır Bulgaristan'da 
demokrasiyi inşa ettiğini, 
geliştirdiğini ve koruduğu-
nu kanıtladık!” dedi.

HÖH İl Teşkilatı Başka-
nı Resmi Murat, partinin 
İl Yönetim Kurulu ve tüm 
teşkilatı adına hak ve öz-
gürlükler, haysiyet, inanç 
ve din, isim ve dil için mü-
cadele eden HÖH Onur-
sal Başkanı Dr. Ahmet 
Doğan'a, tüm siyasi mağ-
durlara, partinin kurucula-
rına teşekkürlerini sundu. 
Murat, “Mustafa Karadayı 
başkanlığındaki partimiz 
son yıllara hak ve özgür-
lükler ve bir Bulgaristan 
vatandaşının sahip olma-
sı gereken her şey için 
mücadele etmeyi bildiğini 
ispatladı. Son iki yılda hep 
birlikte dört Halk Meclisi 
ve bir Cumhurbaşkanlığı 
seçimi sınavından geçtik-
lerini vurgulayan Murat, 
“Kasım 2021 seçimlerin-
de Cumhurbaşkanı adayı-
mız olma taahhüdünü ve 
sorumluluğunu üstlenen 
partimizin Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı'ya 
şükran ve takdirlerimi 
sunmak istiyorum. Bu 
seçimlerde HÖH Kırcaali 
İl Teşkilatı, Cumhurbaş-
kanı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, milletvekili 
adaylarımız, HÖH ilçe 
başkanları, belediye baş-
kanları ve ildeki tüm HÖH 
üyeleri ve sempatizanları 
sayesinde mükemmel bir 
seçim sonucu elde etti” 
diye kaydetti.

M i l let vek i l i  Mukad -
des Nalbant, HÖH’ün 
Ardino (Eğridere) İlçe 
Teşkilatı’nın kurucula-
rından Necatin Rüstem, 
Büyük Halk  Meclisi eski 
milletvekili ve HÖH Kir-
kovo (Kızılağaç) İlçe 
Teşkilatı’nın kurucuların-
dan Hüseyin Karamolla 
da katılımcıları selamla-
dılar.

H Ö H  K ı r c a a l i  İ l 
Teşkilatı’nın 33. kuruluş 
yıl dönümü münasebe-
t iyle HÖH’ten Avrupa 
Birliği (AB) Parlamento-
su Avrupa’yı Yenile Gru-
bu Üyesi Atice Aliyeva 
- Veli'den tebrik mesajı 
alındı. “Soya Dönüş Sü-
reci” olarak adlandırılan 
Bulgarlaştırma süreci kur-
banları, vefat eden parti 
kurucuları, siyasi mağ-
durlar ve siyasi tutuklular 
anısına bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu.

HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı, yar-
dımcıları Dr. Müh. Hasan 
Azis ve Ahmet Ahmedov 
ile HÖH Kırcaali İl Başka-
nı Resmi Murat, partinin 
Kırcaali il teşkilatının ku-
rucularına teşekkür pla-
ketleri ve özel hediyeler 
takdim ettiler. Tabii ki, bir 
de Karadayı, siyasi mağ-
durlar ve partinin il teşki-
latının kurucuları tarafın-
dan kesilen büyük bir yaş 
pastası da vardı.

              Güner ŞÜKRÜ

Hükümet, Bulgaristan Kimlik Belgeleri 
Kanunu’nda değişiklik yapan tasarıyı onayladı

Başbakanlıktan yapı-
lan açıklamaya göre, 
Bakanlar Kurulu, Bulga-
ristan Kimlik Belgeleri 
Kanunu’nda değişiklik 
yapan bir kanun taslağını 
kabul etti. Getirilen deği-
şikliklerin amacı, vatan-
daşları kimlik belgeleri 
çıkarma konusunda ko-
laylaştırmaktır.

Önerilen değişiklikler-
den biri, daimi ikametgah 
adresini aynı ile bağlı 
başka bir yerleşim yerine 
değiştirirken motorlu taşıt 
sürücü belgesini değiştir-
me zorunluluğunun kaldı-
rılmasıdır.

Geçerlilik süresinin sona 
ermesi ve sona ermiş ol-
ması nedeniyle, soyadı 
değişikliği ve harf çevirisi 
ile ilgili sürücü verilerinde 
değişiklik olması duru-
munda ve ayrıca ikinci 
nüshasının çıkarılması 
durumunda ehliyet de-
ğiştirme süresinin 3 gün 
içinde hızlı çıkarma hiz-
metinin kapsamının ge-
nişletilmesini öngörüyor. 

Hizmetin kapsamına ay-
rıca şu durumlar da ekle-
nir: belirli bir kategorideki 
motorlu taşıtı sürmek için 
ilk kez ehliyet alınması; 
yeni bir kategori ehliye-
tinin alınması nedeniyle 
sürücü belgesinin değiş-
tirilmesi; ceza puanları 
verildikten sonra sürücü 
belgesinin geri verilmesi; 
kategori reddi nedeniyle 
ehliyetin geri verilmesi.

Kanunda Bulgaristan va-

tandaşlarının kimlik kart-
larında elektronik kimlik 
belgelerinin bulunmasına 
yasal imkan yaratılmak-
tadır. Bu şekilde kimlik 
kartları Elektronik Kimlik 
Kanunu anlamında bir 
elektronik tanımlayıcının 
taşıyıcısı olarak kullanı-
labilir.

Ülkemizde ikamet eden 
yabancılara verilen ikamet 
tezkerelerinin yanı sıra 
pasaport türü belgelerde 

de elektronik 
kimlik belgele-
rinin kaydedil-
mesi seçeneği 
de düzenlendi. 
Belirli koşullar 
altında geçer-
lilik süresi 10 
yıla kadar olan 
pasaportların 
yanı sıra he-
nüz yürürlüğe 
girmemiş bir 
cezaya çarp-
tırılan kişiler 
i ç i n  g e ç i c i 
kimlik kartı da 
düzenlenebil-
mesi öngörül-

mektedir.
Tasarı ayrıca başvuru 

sahibinin kayıp, hırsız-
lık veya imha nedeniyle 
kimlik belgesi veya yeni 
bir kimlik belgesi suna-
maması durumunda yeni 
bir kimlik belgesi düzen-
lenmesini de düzenler. 
Bu durumlarda doğum 
belgesi ibrazı ile kimlik 
doğrulaması yapılması 
öngörülmektedir.
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HÖH, komünist rejim mağdurlarının hizmet 
süresiyle ilgili bir haksızlığı düzeltti

Meclis, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
tarafından sunulan ka-
nun teklifi üzerine Sosyal 
Sigortalar Kanunu'nda 
iki değişiklik kabul etti. 
Tasarı, HÖH Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı 
ve partiden milletvekilleri 
tarafından sunuldu.

İlk değişiklik, zorunlu 
askerlik ve barış zamanı 
alternatif kamu hizmetinin 
fiili hizmet süresi olarak 
kabul edilmesini öngörü-
yor.

Karadayı, teklifi açıklar-
ken, “Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nda ve Emek-
lilik ve Sosyal Sigorta 
Yönetmeliği'nde askerlik 
hizmetinin üçüncü kate-
gori sigortalı hizmet sü-
resi olarak kabul edildiği 
açıkça belirtilmektedir. Bu 
süre genel hallerde akta-
rılır, ancak sigortalı emekli 
aylığı miktarı azaltılan 
durumlarda fiili hizmet 
süresinin kanunda kay-
dedildiği iddiasıyla idare 
tarafından tanınmaz. Fiili 
hizmet süresinin tanın-
ması için gereklilik, bir iş 
sözleşmesi veya Borçlar 
ve Sözleşmeler Kanunu 
kapsamında iş ilişkisi ol-

masıdır. Ama kişisel bir 
örnek de vereceğim. İn-
şaat birliklerindeydim. İş 
sözleşmesi yoktu. Ben 
ve benim gibi birçok kişi, 
bugün hala kullanımda 
olan yeterince şey inşa 
ettik. O zaman Anayasa 
ve kanunlarla bunu yap-
maya mecburduk. Bunun 
için ayrıca ücret de aldık. 
Maaş almak ise istihdam 
ilişkisinin temel bir unsu-
rudur” diye kaydetti.

Siyasi lider, Danıştay'ın 

çok net argümanlarla bu 
hizmet sürelerini fiili hiz-
met süresi olarak tanıyan 
bir uygulamasının olduğu-
nu vurguladı.

HÖH’ün sunduğu ikinci 
kanun değişikliği teklifi, 
komünist totaliter rejim 
döneminde mağdur edi-
len kişilerle ilgiliydi. Ka-
radayı, “Komünist Rejim 
Mağdurlarının Siyasi ve 
Sivil Rehabilite Edilme-
si Hakkında Kanun'un 7. 
maddesinde açıkça ifa-

de edilmektedir ki, De-
ğişime Devam Ediyoruz 
(PP) partisinden mesai 
arkadaşlarım, size hitap 
ediyorum, mağdur edilen 
kişilerin hapishane, terbi-
ye amaçlı çalışma kamp-
ları, toplama kamplarında 
ve gözaltı yerlerinde bu-
lundukları süre de hizmet 
süresi olarak tanınır. On-
ların başka yere sürüldük-
leri, yerlerinden edildikleri 
ve başka bir yere yeniden 
yerleştirildikleri zaman da 

hizmet süresi olarak tanı-
nır” dedi.

HÖH lideri, “Halk Mecli-
si kabul ettiği bildirge ile 
komünist rejimi ve onun 
baskılarını kınadı. Da-
hası, Halk Meclisi kabul 
ettiği bildirgede alaycı bir 
şekilde "Soya Dönüş Sü-
reci" olarak adlandırılan 
zorunlu asimilasyon giri-
şimini de kınadı. Biz be-
yanname kabul etmede 
iyiyiz, kanunlarda açıkça 
yazıyor. Ama idarenin, ka-
nunu Danıştay'dan farklı 
yorumladığı durumlarda 
biz bu Halk Meclisinde 
meseleyi halletmek için 
gereken çabayı göstermi-
yoruz” diye öfkesini gizle-
medi.

Karadayı, “Hepimiz hu-
kukun üstünlüğü için çağ-
rıda bulunuyoruz, ama 

bugün kimin gerçekten 
onun yanında olduğu-
nu öğreneceğiz. Hukuk 
devletinde idare, mevcut 
kanunları kaba ve affe-
dilemez bir şekilde ihlal 
edemez ve Danıştay ka-
rarlarını farklı yorumlaya-
maz” diye sert konuştu.

HÖH lideri, “Komünist 
rejimin mağdur ettiği bu 
insanlardan bahsettiği-
mizde bugün, 33 yıldır 
onların ödediği bedel sa-
yesinde bir demokraside 
yaşadığımızı bilmeliyiz. 
Bu bedeli kimi hayatıyla, 
kimi sağlığıyla, kimi öz-
gürlüğüyle ödedi. Hepi-
mizi olması gerektiği gibi 
davranmaya ve HÖH’ün 
teklif ettiği yasa tasarı-
sını desteklemeye davet 
ediyorum” diye çağrıda 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova: Kadına 
yönelik şiddet tüm toplum için bir felakettir
Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı İliyana Yotova, 
Bulgaristan Kadın Fonu 
ve Avrupa Kadın Lobisi 
Bulgaristan Platformu 
tarafından düzenlenen 
Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Politikaları ve 
Eylemleri Forumu’nun 
açılışında yaptığı konuş-
mada, “Kadına yönelik 
şiddet ve aile içi şiddet 
sorunu kişisel değildir. 
O, yıkıcı boyutlarıyla tüm 
toplum için bir tehdittir” 
diye kaydetti.

Yotova, “Kurbanların 
korkularını kırmalıyız. 
Çünkü korku, genellikle 
ölümle sonuçlanan sabrı 
besler. İnsan yalnız olma-
dığını, onu dinleyecek ve 
dertlerini paylaşacak bi-
rinin olduğunu bildiğinde 
daha az korkar. İstatis-
tiklere girmeyen, anonim 
kalan şiddet mağdurlarına 
bir mesaj göndermek isti-
yorum - yalnız değilsiniz” 
diye belirterek, kadına 
yönelik şiddet ve aile içi 
şiddetin boyutuna ilişkin 
şaşırtıcı verileri aktardı. 
Bu yılın başından bu yana 
en az 22 kadın erkekler 
tarafından öldürüldü. Ulu-
sal İstatistik Enstitüsü’nün 

(NSİ) verilerine göre, 18 
ile 29 yaşları arasında-
ki her üç kadından biri, 
mevcut veya eski part-
neri tarafından tecavüze 
uğradı. Üç kadından ikisi, 
Bulgaristan'da yakın part-

nerleri tarafından kadın-
lara yönelik şiddetin çok 
veya oldukça sık meyda-
na geldiğine inanıyor.

Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı, kadına yönelik 
şiddet ve aile içi şiddetle 
mücadelede sivil toplum 
sektörünün kilit rolünü 
vurguladı. Yotova, “Sivil 
toplum sektörü, uyuyan 
kamu vicdanını her gün 
uyandırır, uygun yasalar 
önerir, şiddet mağdurla-
rıyla doğrudan temas ha-
lindedir” diye belirtti.

C u m h u r b a ş k a n ı 
Yardımcısı’nın ifadesine 

göre, kadına yönelik şid-
detle mücadelede mev-
zuatta, ceza hukukunda 
değişiklikler, kurumlarda 
reform, faaliyetlerin senk-
ronize edilmesi, hem 
hükümet hem de sivil 

toplumu birleştiren bir ko-
ordinasyon organı oluştu-
rulması gibi mücadelede 
kapsamlı bir yaklaşıma 
ihtiyaç var.

Önlemeyi kadına yöne-
lik şiddetle mücadelenin 
önemli bir parçası olarak 
tanımlayan Yotova, “O,  
daha fazla kamu bilincini, 
uygun eğitim programla-
rını, iyi yabancı uygula-
maların değişimini içerir” 
diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı, “Kurumlar, kadına 
yönelik şiddet ve aile içi 
şiddeti önleme, kurban-

ları koruma ve onlarla 
ilgilenmeye yönelik etkili 
eylemler benimseme ko-
nusunda yavaş kalıyor. 
25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü'nde 
Aile İçi Şiddetten Korun-
ma Kanunu'nda değişik-
lik yapmak için art arda 
kanun teklifleri sunuldu. 
Umarım, bu adım toplum-
la başka bir flörtleşme 
değildir” dedi. Yotova’nın 
ifadesine göre, en önem-
li adımlardan biri, Ceza 
Kanunu'nda gerekli de-
ğişikliklerin yanı sıra Aile 
İçi Şiddetten Koruma 
Yasası'nda da değişiklik-
lerin kabul edilmesidir.

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı, şiddet mağdurlarını 
desteklemek için yeterli 
hizmetlerin bulunmama-
sını da büyük bir sorun 
olarak işaret etti. Devlet 
tarafından finanse edilen 
94 yer kapasiteli sadece 
8 kriz merkezi olduğunu 
belirten Yotova, “Her ilde 
en az bir kriz merkezi ku-
rulmalıdır. Psikologların 
ve sosyal hizmet uzman-
larının düşük maaşları da 
bir sorun teşkil etmekte-
dir” dedi.

Loveç'te elektrikli otomobil 
fabrikasının inşaatı mart 

ayında başlayacak
Alman otomobil şirketi Next.e.Go'nun Loveç (Lofça) 

şehrinde kuracağı fabrikanın inşaatına büyük olasılıkla 
Mart 2023'te başlanacak. Bu, planlanan yatırımla bağ-
lantılı olarak belediyenin gerçekleştirdiği bir uzman-
lar kurulu toplantısında netleşti. Beklentiler, yeni yılın 
başında nazım imar planının onaylanması ve inşaat 
ruhsatının verilmesi yönündedir.

Fabrika, Loveç’teki eski Balkan fabrikası arazisi-
ne kurulacak. 1360 dönümlük alana kurulacak yeni 
fabrika binasına ek olarak fotovoltaik sistemler, trafo 

merkezi, oto yıkama tesisi, test pisti, yeni araçlar için 
otopark, dört şeritli yeni iç yollar inşa edilecek ve dört 
giriş yapılacak.

Belediyenin fikri aslında yeni fabrikanın çevresine 
"Balkan" adı altında yeni bir sanayi bölgesi inşa et-
mektir. Otomotiv Klister Bulgaria Başkanı Lubomir 
Stanislavov’un ifadesine göre, diğer otomobil üreticileri 
de Loveç şehrinde yatırım yapmakla ilgileniyor.

Next.e.Go'nun Bulgaristan'da yapacağı 280 milyon 
levalık yatırımıgeçen yıl temmuz ayında duyurulmuştu 
ve tesisin 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Yaz 
aylarında kabine yatırımcıya yeşil ışık yaktı ve dev-
let ile Next.e.Go Bulgaria arasında Loveç'te elektrikli 
otomobil üretimi yapacak yenilikçi bir fabrikanın inşa-
sı ve yönetimi için bir mutabakat zaptı imzalanmasını 
onayladı.

Hükümet, belirli hedeflere ulaşıldığında şirkete üç 
dilim halinde sağlanacak olan 34 milyon avroluk yar-
dım taahhüdünde bulundu. İlk yardım dilimi, üretimin 
başlangıcında, ikincisi Loveç'te üretilen elektrikli oto-
mobil sayısı 10 000’e çıktığında ve üçüncüsü yılda 
üretilen elektrikli otomobil sayısı 20 000’e ulaştığında 
ödenecek.

Üretim tesisinin açılmasının ardından kısa vadede 
300'ün üzerinde, uzun vadede ise yaklaşık 1000 kişilik 
istihdam yaratılması bekleniyor.
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“Kocaeli’de Yaşayan Balkanlar” Dergisi Yayında
Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği 
(BAL-TÜRK) tarafın-
dan tertiplenen ve YE-
DEP tarafından des-
teklenen ‘Kocaeli’de 
Yaşayan Balkanlar ’ 
isimli projesi kapa-
nış programı İzmit’te 
gerçekleşti. Önceki 
akşam İzmit MÜSİAD 
Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştir i len ve 
saat 19:30’de başlayan 
geceye bölge proto-
kolü ile Balken köken-
li Kocaelililer büyük 
ilgi gösterdi. Gecenin 
sunumunu BAL-Türk 
Genel Başkanı Günay 
Uzun yaptı.
Kocaeli’de kentlilik bi-

l incine katkı sunmak 
için açılan Yerel Destek 
Programı (YEDEP) kap-
samında Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi ve 
Kocaeli Kent Konseyi ile 
birlikte “Kocaeli’de Ya-
şayan Balkanlar” temalı 
proje birçok faaliyet ile 
gerçekleştirildi. Gece-
nin sunumunu yapan 
BAL-Türk Genel Başkanı 
Günay Uzun: “Projenin 
kalıcı bir eser ile Kocaeli 
kamuoyuna paylaşmak, 
Kocaeli’de bu konuda 
bir çalışma yapmak, bil-
gi almak isteyenler için 

göç, kültürel değerler ve 
anılardan oluşan bu eser 
Bal-Türk Derneği’nin Ko-
caeli halkına bir armağa-
nıdır.” dedi.
Başkan Günay Uzun 

emeği geçenlere teşek-
kür etti
Derginin giriş yazısın-

da Balkan Türkleri Der-

neği (BAL-TÜRK) Genel 
Başkanı Günay Uzun, ” 
Başkan’dan Mesaj” başlı-
ğı altında şu yazıyı yazdı:
Bulgaristan’da 1984 

yılında Türk ve Müslü-
manlara uygulanmaya 
başlayan asimilasyon po-
litikası neticesinde daha 
önce Bulgaristan’ın farklı 

şehirlerinden Kocaeli’ye 
göç etmiş olan Bulgaris-
tan Türkleri tarafından 
1985 yılında kurulan 
BalTürk, 1989 Zorun-
lu göçü gibi Kocaeli’nin 
toplu halde göç aldığı bir 
dönemde etkin rol almış-
tır. Kocaeli’ye yerleşen 
Bulgaristan Türklerine o 
günlerin dernek yöneti-
cileri ve devlet yetkilileri 
vatandaşların barınma, 
İş imkânı ve adaptasyon 
süreçlerinde etkin rol ala-
rak Kocaeli’de göç krizi 
yaşanmasının önüne 
geçmişlerdir.
Günümüze geldiğimiz-

de ise hem 90’ların ba-
şında hem de daha önce 
Kocaeli ye göç eden 
Balkan Türkleri Kocaeli 
Sanayisinin gelişimine, 
eğitim seviyesinin yük-
selmesine, sağlık sek-
törünün i ler lemesine 
katkı sunmaya devam 
etmektedir. Kocaeli ken-
t inin arkalaşmasında 
Bal-Türk olarak düzenle-
diğimiz çeşitli faaliyetler 
ve projeler ile Türkiye’nin 
farklı şehirlerine yayıl-
mış Balkan camiasında 
ve uluslararası camiada 
Kocaeli’nin ve Bal-Türk 
Derneğinin adını altın 
har f ler le yazdırmaya 
gayret ediyoruz.

Kocaali’de kentlilik bi-
lincine katkı sunmak için 
açılan Yerel Destek Prog-
ramı (YEDEP) kapsamın-
da Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ve Kocaeli 
Kent Konseyi ile birlik-
te “Kocaali’de Yaşayan 
Balkanlar” temalı proje-
mizde birçok faaliyet ile 
gerçekleştirdik. Projemizi 
kalıcı bir eser ile Kocaeli 
kamuoyuna paylaşmak, 
Kocaeli’de bu konuda 
bir çalışma yapmak, bil-
gi almak isteyenler için 
göç, kültürel değerler ve 
anılardan oluşan bu eser 
Bal-Türk Derneğinin Ko-
caeli halkına bir armağa-
nıdır.
“Kocaeli’de Yaşayan 

Balkanlar” temalı proje-
mizin yürütülmesi için 
bizlere destek olan Ko-
caeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Sn. Tahir 
Büyükakın, Kocaeli Kent 
Konseyi Başkanı Sn. Ali 
Korkmaz ve Projemizin 
Bulgaristan kısmındaki 
etkinliklerimizin düzen-
lenmesinde bize destek 
veren Başta Sn. İsmail 
Cinci olmak üzere Rib-
novo, Kornitsa, Breznit-
sa ve Barutin köylerinin 

halklarına teşekkür ede-
riz.
58 sayfadan oluşan 

“Kocaeli’de Yaşayan 
Balkanlar” isimli der-
ginin içeriğinde Balkan 
göçü konuları bulunu-
yor
Toplam 58 sayfadan 

oluşan derginin içeriği 
Bal-Türk Genel Başkanı 
Günay Uzun’un giriş ya-
zısı ile başlıyor ve içeri-
ğinde Bulgaristan’dan 
çelişti yıllarda ve en son 
zorunlu göçle gelen soy-
daşlarımızın hayat hi-
kayeleri ile en sonunda 
dünyaca gururumuz olan 
Merhum Halter Şampiyo-
numuz Naim Süleyma-
noğlu için de bir anma 
sayfası yer alıyor.
Derginin lansman ge-

cesine yoğun ilgi oldu
Derginin İzmit’teki lans-

man gecesine bölgemiz-
den yoğun ilgi ve alaka 
oldu. Geceye BAL-TÜRK 
Onursal Genel Başkanı 
Dr. Bayram Çolakoğlu, 
Gebze’den Gebze İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. İlhan 
Kadıoğlu ve Derince Be-
lediye Başkanı Zeki Ay-
gün de geceye katılanlar 
arasındaydı.

Kırcaali Belediye Meclisi, Gençlik 
Merkezi inşası için yeşil ışık yaktı

Kırcaali Belediye Mec-
lisi, eski Gençlik Evi'nin 
yerine bir Gençlik Mer-
kezi inşa edilmesine 
yeşil ışık yaktı. Belediye 
Meclis üyeleri, Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis’in yeni bir binanın 
inşa edilmesine ilişkin 
proje f inansmanı için 
başvuru yapılması öne-
risini onayladı.
Taslak kararın met-

ni şöyledir: “Kırcaali 
Belediyesi'nin, Ulusal 
Toparlanma ve Sürdü-
rülebilirlik Planı kapsa-
mındaki “Faaliyet 1: İl 
Merkezi Olan Şehirlerde 
Gençlik Merkezlerinin 
İnşası “ başvuru prose-
dürü kapsamında "Kırca-
ali Şehrinde Bir Gençlik 
Merkezi’nin İnşası" pro-
je teklifine finansman 
desteği başvurusunda 
bulunmasına rıza göste-
riyor”.
Kırcaali Belediyesi, 

"Kırcaali Şehrinde Bir 
Gençlik Merkezinin İnşa-
sı" projesi kapsamında 
dış finansman ile proje-
nin tamamlanmasından 

sonra en 5 yıl sürdürüle-
bilirliğini garanti ediyor. 
Bu, faaliyetlerin, alınan 
tedbirlerin ve verilen 
hizmetlerin uygulanma-
sının devamı, binanın, 

ekipmanın ve proje ile 
elde edilen diğer var-
lıkların bakımının yanı 
sıra eğitimli personelin 
sürdürülebilirliği ile ifade 
edilmektedir.
Projenin amaçları doğ-

rultusunda Kırcaali Be-
lediyesi, artık kullanıma 
uygun olmayan mevcut 
Gençlik Evi binasının 
bulunduğu yere inşa 
edilmesi planlanan bir 
binaya yatırım yapacak. 

Arsa tamamen Gorubso 
Parkı sınırları içindedir. 
Bina, fonksiyonel olarak 
farklı alanların ve odala-
rın yer alacağı, ağırlık-
lı olarak bir ve kısmen 

ikinci katlı olarak plan-
lanmıştır. Binaya erişim 
kuzeydeki mevcut park 
yolundan ve güneydeki 
Zavodska Sokağı’ndan 
sağlanacak.
Zavodska Sokağı’ndan 

erişimi olacak ziyaretçi-
ler için bir otopark yeri 
ayrılması planlanmakta-
dır. Bu bağlamda, Bele-
diye Başkanı, inşaat, ya-
pım, onarım/montaj faali-
yetleri, denetim ve tasa-

rım, teçhizat ve tefrişat 
için ödenecek ödeneğin 
projenin toplam tutarının 
63,60’ı kadar planlanma-
sının önerildiğine dair bir 
açıklama yaptı.
Prosedür kapsamında 

yapılan asgari yardım 
miktarı 3 700 000 leva, 
azami yardım miktarı ise 
4300 000 levadır.
Ana hedef gruplar şun-

lardır:
-13 ile 29 yaş arası öğ-

renciler/gençler;
-Okulu bırakma riski 

taşıyan veya okulu bı-
rakmış öğrenciler;
-Eğitim görmeyen, ça-

lışmayan veya başka 
bir biçimde eğitim alan 
gençler (NEET);
-Romanlar da dahil ol-

mak üzere diğer savun-
masız gruplardan genç-
ler.
Başvuru koşullarından 

biri, proje teklifinin mev-
cut başvuru prosedürü 
kapsamında finansman 
başvurusunda bulunul-
masını kabul eden bir 
Belediye Meclisi kararı 
ile birlikte sunulmasıdır.

Cebel ilçesinde 750 kişiye 
36 ay boyunca sıcak öğle 

yemeği verilecek
Cebel (Şeyhcuma) ilçesinin 750 sakinine 36 ay 

boyunca sıcak öğle yemeği hizmeti verilecek.
Sosyal hizmet, Belediye Başkanı Necmi Ali'nin 

hibe sağlanması için bir sözleşme imzalamasıy-
la mümkün oldu. Proje önerisi, Sosyal Yardımlar 
Ajansı tarafından onaylandı.

Faaliyetlerin uygulanması geçen yıl 1 Ekim'de 
başladı ve 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam 
edecek. Proje için verilen hibe desteğinin tutarı 
2 065 680 leva.

Kendi geçimini sağlamakta zorlanan 750 nihai 
alıcıya iş günlerinde günlük olarak sıcak öğle ye-
meği verilecek ve sosyal içermelerini desteklemek 
için bu hizmete eşlik eden önlemler uygulanacak-
tır.

Bu proje başarıyla uygulanan "Cebel İlçesinde 
Covid-19 Pandemisi Koşullarında Sıcak Öğle Ye-
meği" projesinin devamı niteliğindedir.

Belediyeden yapılan açıklamada hizmete ilişkin 
başvuru sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kapasite şu anda dolu, ancak hedef gruplara 
girenlerin tümü yedek listeye dahil edilecek.
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Fonların Fonu, bir sonraki dönemde 2 
milyar levalık kamu kaynağı yönetecek

Yeni l ik  ve Büyüme 
Bakanlığı’na (MİR) bağlı 
olan Fonların Fonu'nun 
yeni atanan Denetle -
me Kurulu Üyesi Ni -
kolay Gençev, Fokus 
Radyosu’na verdiği de-
meçte, “2027'ye kadar 
olan bir sonraki program 
döneminde Fonların Fonu 
olarak bilinen Bulgaris-
tan'daki Finansal Araçla-
rın Fon Yöneticisi EAD, 2 
milyar levalık kamu kay-
nağını yönetecek. Buna 
önemli miktarda yarar-
lanıcıların karşıladığı eş 
finansman da eklenecek 
ve toplam tutar 4 milyar 
levaya ulaşabilecek” diye 
kaydetti.

Fon, kurulduğu 2015 
yılından bu yana şirket 
ve belediyelerin 2500'ün 
üzerinde projesini des-
tekledi. Bunlar arasında 
200'den fazla yenilikçi gi-
rişime sermaye yatırımı, 
küçük işletmeler ve sos-
yal girişimler için yaklaşık 
700 mikro kredi, bölgesel 
ve belediye projeleri için 
yaklaşık 500 000 levalık 

kredi f inansmanı, Co-
vid-19 salgınının olumsuz 
etkilerini azaltmak için 
1300 küçük ve orta ölçek-
li işletme için 540 milyon 
leva finansman kaynağı 
vb. kredi desteği bulunu-
yor.

İşletmeleri ve beledi-
yeleri çeşitli şekillerde 
finanse etmek için eski 

program döneminden ar-
tan yaklaşık 600 milyon 
leva kaynak bulunmak-
tadır. Önümüzdeki yıl 
kullanılacak kalan fonlar, 
MİR’e bağlı  beş fon ara-
cılığıyla öz sermaye ya-
tırımları için 200 milyon 
leva, fonun çalıştığı yedi 
banka aracılığıyla borç fi-
nansmanı için 200 milyon 

leva, belediye projelerinin 
finansmanı için 150 mil-
yon leva, tarım için 75 mil-
yon leva, belediyeler için 
yaklaşık 120 milyon leva 
ve mikro işletme kredile-
ri için önemli bir kaynak 
öngörülüyor. Bu kaynağa 
erişmek için yararlanıcılar, 
Fonlar Fonu'nun web site-
sini ziyaret etmeli ve on-

ları uygun araçlara, ban-
kalara veya fon yönetici-
lerine yönlendirecek olan 
uzmanlarıyla iletişime 
geçmelidirler. Fon, destek 
alabilecek adı geçen hak 
sahiplerinden başka bir 
finansal aracı aracılığıyla 
sadece kendi işini geliştir-
mek isteyen bir kişinin iş 
fikri için de yardım sağla-
yabilir. Finansman 50 000 
avrodan başlayıp 1 milyon 
avroya kadar çıkabilir. Bu 
şekilde, Bulgaristan'da 
200'den fazla iş girişimi 
finanse edildi.

Gençev, “Mevcut prog-
ram döneminde fon, top-
lam 1,2 milyar leva kamu 
kaynağı (Avrupa Birliği 
(AB) fonlarından ve dev-
let bütçesinden) ve başka 
bir 1 milyar leva tutarında 
yararlanıcıların karşıladığı 
eş finansmanı ile birlikte 

halihazırda yararlanıcılara 
ulaşmış olan toplam 2,2 
milyar leva mali kaynağa 
sahiptir” diye belirtti.

Gençev, şirketlerin, be-
lediyelerin, startup'ların 
ve diğer olası faydalanıcı-
ların bu kaynağı kullana-
bilmeleri için kendilerine 
hizmet veren bankaların 
banka şubelerinden Fon-
lar Fonu enstrümanlarını 
sormaları ve ayrıca fonun 
web sitesinde daha fazla 
bilgi edinmeleri gerektiği-
ni vurguladı.

Ekonominin farklı sek-
törleri için garantiler, kre-
diler, hibeler, sermaye 
araçları vb. uygun finan-
sal araçlar hakkında daha 
fazla bilgi Fonların Fonu 
web sitesinden başka Ye-
nilik ve Büyüme Bakanlığı 
web sitesi üzerinden de 
erişilebilir.

Karadayı: Demokrasiyi ve yeni Bulgaristan 
tarihini inşa ettiğimize dair özgüvene sahibiz

Üyelerinin çoğunluğunu 
Türk ve Müslümanların 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH/
DPS) Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı, parti-
nin 33. kuruluş yıl dönü-
mü münasebetiyle HÖH 
üyeleri ve destekçilerine 
yönelik bir kutlama mesajı 
yayınladı.

Partinin internet sitesin-
de yayınlanan mesajın 
içeriği şöyledir: 

Değerli HÖH üyeleri ve 
sempatizanları, sevgili ar-
kadaşlar!

HÖH, bugün 33 yaşına 
giriyor. Yıl dönümünü-
zü tebrik eder, barış ve 
demokrasiyi korumaya, 
vatanımızın bütünlüğü-
nü, bölgede istikrarı, tüm 
Bulgaristan vatandaşları-
nın hak ve özgürlüklerini 
güvence altına almaya 
ve Avrupa'da ve dünyada 
eşit haklara sahip olma-
ya yönelik ortak misyo-
numuzda her zaman bir 
arada olmanızı temenni 
etmekten onur ve şeref 
duyarım.

Bulgaristan’da demok-
rasiyi ve yeni Bulgaristan 
tarihini inşa ettiğimize dair 
özgüvene sahibiz.

Bu özgüveni, sahip oldu-
ğumuz tecrübe ve zaman 

içinde elde ettiğimiz başa-
rılardan alıyoruz. İsimleri-
miz ve dinimizi yaşama 
özgürlüğü adına devlet 
makinesine karşı koyacak 
iradeye, güce ve cesarete 
sahiptik. Biz silahtan kork-
madık, çünkü insanın hak 

ve özgürlükleri, onuru her 
şeyden daha güçlüdür.

Birlikteliğin ve adil talep-
lerin gücünün bilincinde 
olarak 30 yılı aşkın süre-
dir HÖH bayrağıyla yolu-
muzda yürüyoruz.

Bu yıl dönümü aynı za-
manda demokrasinin yo-
lunun önünü açan herke-
sin, HÖH’ün oluşumuna 
katılan herkesin anısına 
saygı duruşunda bulunma 
vesilesidir.

HÖH’ün kurucusu Dr. 
Ahmet Doğan'a ve te-
mellerini oluşturma süre-

cindeki tüm katılımcılara 
minnettarlığımızı sunar, 
sağlık ve nice nice başa-
rılar dileriz.

Bugün yine sınırlarımı-
zın yakınında savaş ka-
busuyla karşı karşıyayız, 
toplumumuz bölünmüş 

durumda, muhalefet ve 
nefret siyasi oluşumların 
büyük bir bölümünün ana 
önceliği ve modelidir. De-
mokrasi geri gidiyor ve 
geleceğe yönelik pers-
pektifler giderek daha da 
endişe verici ve kasvetli 
görünüyor. Ama biz, ne-
rede olursak olalım, her 
zaman sorumlu olmaya 
devam ediyoruz, demok-
rasinin temellerini koruyo-
ruz ve Avrupa-Atlantik de-
ğerlerinde dayanıyoruz.

Biyografimizde, tarihi-
mizde güç buluyoruz ve 

barış olmadan demokra-
sinin risk altında olduğuna 
inanıyoruz.

Son yılların en büyük 
zorluklarıyla karşı karşı-
ya olduğumuz bugünlerde 
kriz ve sorunlarla ancak 
bu şekilde başa çıkabile-
ceğimiz için tüm çabaların 
birleşmesi çağrısında bu-
lunuyoruz.

HÖH, Halk Meclisinde 
tavizler pahasına da olsa 
diyalog kurulması ve hal-
kın gerçek sorunlarını çö-
zecek düzenli bir kabine 
seçmek için çalışan ya-
pıcı bir siyasi güçtür. Her 
şeye rağmen HÖH, bir 
sonraki Halk Meclisinde 
hangi siyasi güçlerin, kaç 
milletvekili ile temsil edile-
ceğine Bulgaristan vatan-
daşlarının karar vereceği 
seçimlere hazır olmaya 
devam ediyor.

Sevgili HÖH’lüler, sev-
gili arkadaşlar, size ve 
sevdiklerinize sağlık ve 
şans, esenlik ve refah di-
liyorum! Sorumlu olalım, 
birlikteliğimizle güçlü ola-
lım ve tüm zorlukların ve 
imtihanların üstesinden 
birlikte geleceğimize olan 
inancımızı asla kaybetme-
yelim!

Yıl dönümünüz kutlu ol-
sun!

Emeklilik yaşı arttı
2023'ün başından itibaren emeklilik için gerekli olan 

yaş ve hizmet süresi artıyor. Yaş kadınlarda 2 ay, er-
keklerde ise 1 ay artmaktadır.

Emekli aylığına hak kazanabilmek için kadınların 
halihazırda 62 yaşında olması ve 36 yıl 4 aylık sigor-
talı hizmet süresi olması gerekir. Erkeklerin ise emekli 
maaşı alabilmeleri için 64,5 yaşında olup 39 yıl 4 aylık 
sigortalı hizmet süresi olması gerekiyor.

2037'de üçüncü emek kategorisinde çalışan kadın 
ve erkeklerin aynı yaşta, yani 65 yaşında emekli olma-
ları hedefleniyor. Bunun için hizmet süresinin kadınlar 
için 37, erkekler için 40 yıl olması gerekmektedir.

Yeterli prim 
gün sayısı ol-
mayan kişilerin 
emekli maaşı 
alabilmesi için 
en az 15 yıl si-
gortalı olarak 
çalışmış olma-
sı gerekmekte-
dir. Bunun için 
67 yaşında ol-

maları gerekmektedir.
Gerekli prim gün sayısına ulaşıldığında normal 

emeklilik yaşına ulaşmadan bir yıl öncesine kadar er-
ken emeklilik hakkı devam eder. Bu hakkı, 36 yıl 4 
aylık hizmet süresi olan 61 yaş üstü bayanlar, 39 yıl 
4 aylık hizmet süresi olan 63, 6 yaşında olan erkekler 
kullanabilmektedir.

Ancak onlar, biraz daha düşük bir emekli maaşı 
alacaklar. Onların maaşları, toplam emeklilik yaşının 
altında kaldıkları her ay için yüzde %0,4 daha düşük 
olacak. 

Emekli maaşı için eksik prim gün satın alma ücreti 
yeni yıldan itibaren yaklaşık 14 leva arttı. Bir aylık prim 
tutarı 154,44 levaya yükseldi. Nedeni ise 1 Nisan'dan 
itibaren sigorta primlerini kendileri ödeyenlerin asgari 
aylık sigorta gelirinin 780 levaya yükselmesidir. Satın 
alınabilecek prim günlerinin tutarı, bu tutarın %19,8'idir.

Bir yıllık prim tutarı artık 1853,28 levaya, tam 5 yıllık 
prim tutarı (satın alınabilecek maksimum eksik hizmet 
süresi) ise 9266,4 leva olacak.

Prim günü satın alma, giderek yaygınlaşan bir uy-
gulama oldu, çünkü emeklilik yaşındaki birçok insan 
çalışma hayatlarında işsizlik dönemleri geçirmiştir. 
Prim günü, hem genç işçiler hem de emeklilik yaşına 
ulaşmış olanlar tarafından herhangi bir zamanda satın 
alınabilir. Ancak satın alınan prim gün sayısı emekli 
aylığının hesaplanmasında kullanılmaz.
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Aile şirketleri, yeni Rekabet Edebilirlik Programı 
kapsamında 117 milyon leva için başvurabilecek

Ocak 2023 gibi erken 
bir tarihte Yenilik ve Bü-
yüme Bakanlığı (MİR), 
aile şirketleri ve yara-
tıcı endüstri ve zanaat 
işletmelerinin moder-
nizasyonuna yönelik 
hibe desteği verilmesi 
için başvuru prosedürü 
başlatacak. Başvurular, 
2021 - 2027 dönemine 
ilişkin İşletmelerde Re-
kabet Edebilirlik ve Ye-
nilikler Programı kap-
samındaki 117 milyon 
levadan fazla bütçeli 
Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin Üretim Ka-
pasitesinin Artırılması 
Prosedürü kapsamında 
mümkün olacak.
Prosedür, küçük ve 

orta ölçekli işletmeleri 
(KOBİ), daha doğrusu 
aile şirketlerini, yani bir-
den fazla aile üyesinin 
sahibi olduğu işletmele-
ri hedef alacak. Uygun 
harcamalar, işletmele-
rin üretim hedefleriyle 
ilgili makine, teçhizat, 
ekipman ve yazılımla-
rın edinilmesine yönelik 
olacak.
Hatırlanacağı üzere 

program, rekor deni-
lecek kadar kısa bir 
sürede - 48 gün için-
de Avrupa Komisyonu 
tarafından onaylandı. 
Geçen yıl 16 Ağustos'ta 
sunulan taslak program, 
3 Ekim'de onaylandı. 
2014-2020 İnovasyon 
ve Rekabet Edebilirlik 
(OPİK) Operasyonel 
Programı’nın bir deva-
mı olan program, MİR 
tarafından yönetilen iş 

dünyasına yönelik iki 
ana programdan biridir. 
Program kapsamında 
gelişiminin farklı aşama-
larındaki mikro, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerde 
yenilikler desteklene-
cek. Yeni teknolojiler ve 
yenilikler geliştirmek için 
KOBİ'ler ve büyük şirket-
ler arasındaki ortaklık 
projeleri için ödeme ya-
pılacak. Programın ana 
öncelikleri iki olup yeni-

likler ve büyüme ile dön-
güsel ekonomidir. Şirket-
lerde yeniliklerin gelişti-
rilmesi ve uygulanması, 
girişimcilik ekosistemi-
nin geliştirilmesi, yüksek 
teknolojili sanayi sektör-
lerine odaklanarak yeni 
şirketlerin oluşturulması 
veya mevcut şirketlerin 
geliştirilmesi, patentlerin 
korunması, sınai mülki-
yet vb. faaliyetler için fon 
sağlanmaktadır. Dijital-

leşme, siber güvenliğin 
artması, KOBİ’lerde veri 
gizliliği ve personelin 
Endüstri 4.0 teknolojile-
ri ile çalışma becerileri 
teşvik edilecek. Şirket-
lerin daha fazla enerji 
verimliliğine ve bağım-
sızlığına ek olarak ikinci 
öncelik olarak döngüsel 
ekonomi için kaynakların 
daha verimli kullanılması 
için finansman, daha da-
yanıklı veya geri dönü-
şüm olasılığı olan ürün-
lerin geliştirilmesi, ikincil 
hammadde kullanımının 
artırılması, atık yönetimi-
nin iyileştirilmesi vb. fa-
aliyetlerin desteklenmesi 
öngörülmektedir.
2,14 milyar leva bütçeli 

2021-2027 Akıllı Dö-
nüşüm için Araştırma, 
İnovasyon ve Dijitalleş-
tirme Programı da rekor 
denebilecek kadar kısa 
bir sürede onaylandı. 26 
Ekim'de gönderilen tas-
lak program, 5 Aralık'ta 

onaylandı. Yalnızca iki 
yeni program kapsa-
mında MİR, 2027 yılına 
kadar toplam 5 milyar 
levanın üzerinde bir fi-
nansman kaynağını 
yönetecek. Programlar, 
yeniliklerin hızlı bir şe-
kilde geliştirilmesini ve 
uygulanmasını, ayrıca 
bilimsel araştırma proje-
lerinin uygulanmasını ve 
bunların üretimde ticari-
leştirilmesini ve şirketle-
rin faaliyetlerini finanse 
edecek.
Bu yıl 1 Ocak'tan son-

ra ayrı ayrı programla-
ra başvurular kademeli 
olarak açılmaya başladı. 
Başvurular, ISUN siste-
mi (https://eumis2020.
government.bg/) üzerin-
den sadece elektronik 
olarak yapılır ve konuyla 
ilgili daha fazla bilgiye 
MİR web sitesi (https://
www.mig.government.
bg/) üzerinden erişilebi-
lir.         Kırcaali Haber

Petır Çobanov: Siyasi kriz Bulgaristan 
ekonomisi için risk oluşturuyor

Hak ve Özgür lükler 
Hareket i ’nden (HÖH) 
Meclis Bütçe ve Maliye 
Komisyonu Başkanı Pe-
tır Çobanov, Bulgaristan 
devlet radyosu BNR’ye 
verdiği demeçte, “Bulga-
ristan ekonomisinin bü-
yümesinde de bir yavaş-
lama olacak. 2022 için 
büyüme hızında düşüşün 
%3,2 civarında olması-
nı bekliyorum. Bu yıl için 
tahminler, orta derecede 
iyimser olan %1-1,5 ara-
sında bir düşüş olacağı 
yönündedir. Düşüş ora-
nı, durgunluğun ne kadar 
büyük olacağına bağlıdır” 
diye kaydetti.

Komisyon Başkanı, Bul-
garistan ekonomisi için bir 
risk olarak ülkenin ekono-
mik sorunlarının kalıcı ve 
yapılandırılmış bir şekilde 
ele alınmasını imkansız 
kılan siyasi krize işaret 
etti.

Çobanov, “Avrupa’nın 
ekonomi modelindeki de-
ğişiklik, ucuz hammadde 
kaybı, Rusya'ya yönelik 
yaptırımlar-bütün bunlar 
Avrupa ekonomilerini, 
özellikle de Almanya eko-

nomisini etkiliyor. Tedarik 
ve arz zincirlerinde ya-
şanan kesintiler devam 
etmekte. Çin'de devam 
eden sorunlar nedeniyle 
belirsizlik ve fiyat oynak-
lığı yaşıyoruz. Bu da bizi 
yüksek bir enflasyon or-
tamına sokuyor ve bu or-
tamda belirsizlik artıyor. 
Enflasyon ne kadar dalga-
lı olursa, işletmeler de da-
hil olmak üzere ekonomik 
kararlar o kadar zor alına-
bilir. Yatırımlar yavaşlar, 
bu da büyümeyi baskılar” 
diye değerlendirdi.

"Daha Fazla" programı-

na konuk olan Komisyon 
Başkanı, olumlu bir tarafa 
da işaret etti: “Ödemeler 
açısından bir önceki prog-
ram döneminin sonun-
dayız, 2023, projelerin 
tamamlanması ve öden-
mesi gereken son yıldır. 
Büyük altyapı projeleri 
söz konusu olduğu için bu 
olursa, ekonomik büyüme 
için olumlu bir teşvik yö-
nünde etki yapacak”.

Çobanov’un ifadesine 
göre, Bulgaristan 2024'te 
Avro Bölgesi’ne katılmak-
tan uzaklaşıyor.

Komisyon Başkanı, iş 

gücü piyasasında 
halen iş gücü açığı 
olduğuna ve bu ne-
denle işsizlikte bir 
artışın görülmedi-
ğine dikkat çekti. İş 
dünyası için durum 
belirsizliğini koruyor 
ve şirketler, ciddi 
yatırımlar yapmak-
tan kaçınıyor.

Değişime Devam 
Ediyoruz (PP) par-
tisine verilen hükü-
met kurma görevi 
ile ilgili Çobanov, 
HÖH’ün Meclis Ge-

nel Kurul’unda yapı-
lacak oylamada hükümet 
programını destekleyip 
desteklememe konusun-
da karar alacağını, ancak 
hükümet kurulamayacağı-
nı düşündüğünü söyledi.

Çobanov, “Yılbaşından 
önce de görüşme girişim-
leri oldu, ancak hepimizin 
istediği sonuca, yani ka-
bine oluşumuna yönelik 
etkili bir diyalog girişimi 
olmadı. İkinci hükümet 
kurma yetkisi yerine ge-
tirilemeyecek, ama üçün-
cüsü için çabalar sarf edi-
lecek” dedi.

Bulgar istan Ordusu, 
500'den fazla asker arıyor

Bulgaristan Ordusu, hala askeri personel arı-
yor. Pozisyonlar, Kara Kuvvetleri, Lojistik Des-
tek Komutanlığı ve Müşterek Özel Harekat 
Komutanlığı'nda bulunuyor.

En fazla askeri personel 280 kişi ile Lojistik 
Destek Komutanlığı’nda aranıyor. Başvurular, 27 
Ocak'a kadar yapılacak. Ancak bu aynı zamanda 
ordumuzdaki en yeni yapı olup Eylül 2021'den beri 
faaliyette bulunuyor.

Ordudaki diğer yeni yapılanma olan Özel Ha-
rekat Komutanlığı için de 30 asker aranıyor. Özel 

Harekat Komutanlığı, birkaç yıldır Tsrınça’da da 
özel bir eğitim alanına sahiptir. Başvurular 10 
Şubat'a kadar yapılacak. Her iki komutanlık için 
sınavlar mart ayı başında yapılacak.

Kara Kuvvetleri için de 255 askeri personel ara-
nıyor. Adaylar için 40 yaşından büyük olmamaları, 
askerlik hizmetine uygun olmaları, hüküm giyme-
miş olmaları gibi şartlar devam ediyor.  

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, profesyonel as-
kerlerin özel eğitim, departman konutu, çeşitli üc-
retler gibi avantajlara sahip olduğunu hatırlatıyor.

2021 savunma raporuna göre, Kara Kuvvetleri 
en çok askeri personel sıkıntısı çekiyor ve bu du-
rum, onların savaşa hazır seviyesini olumsuz bir 
şekilde etkilediği belirtildi. 
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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği "Atatürk'ün Gözünden 
Bulgaristan 1913-1915" temalı 2023 takvimi hazırladı

Bulgaristan'ın Ankara Büyü-
kelçiliği tarafından "Atatürk'ün 
Gözünden Bulgaristan 1913-
1915" temalı 2023 takvimi ha-
zırlandı.
Hem Bulgarca hem Türkçe 

bilgilerin paylaşıldığı takvim-
de, Bulgaristan'ın o dönem-
deki fotoğraflarına yer verildi 
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ülkede yaşadığı döneme dair 
bilgi ile görseller de paylaşıldı.
Takvimin ilk sayfasında, 

Atatürk'ün 27 Ekim 1913'te 
Bulgaristan'daki Osmanlı El-
çiliğine askeri ataşe olarak 
atandığı ve bir aydan daha 
kısa sürede Sofya'ya geldiği 
belirtildi.
O s m a n l ı  h ü k ü m e t i n i n 

Sofya'da elçilik olarak kullan-
dığı evin hala Bulgaristan'daki 
Türk Büyükelçisinin ikamet-
gahı olduğu kaydedilen tak-
vimde, Atatürk'ün 20 Ocak 
1915'te Üçüncü Kolordu'ya 
atanmasına kadar bu evde 
kaldığı aktarıldı.
Bulgar sosyal ve siyasi seç-

kinlerinin evlerinde Atatürk'ün 
istenen bir misafir olduğuna 
dikkat çekilen takvimde, Kral 
Ferdinand'ın da halka açık çe-
şitli etkinliklere Atatürk'ü davet 
ettiği bilgisi paylaşıldı.
Son o larak  tak v imde, 

Atatürk'ün Bulgaristan'a dair 
şu görüşlerine yer verildi:
"Bulgaristan'daki kısa kalı-

şımdan aldığım hatıralar ha-
fızamda canlı kaldı ve onlar 

benim için çok değerli ha-
tıralardır. İçimde yükselen 
Bulgaristan'a karşı samimi 
sempati duyguları hiç sönme-
di. İki ülke arasındaki karşılıklı 
ilişkiler alanındaki çalışmala-
rımın temelini oluşturuyorlar. 
Bulgaristan ile dostane ve gü-
vene dayalı ilişkilerimizi ge-
nişletmek için tüm imkanları 
kullanıyoruz."
Ayrıca Bulgar ressam Hristo 

Lozev'in 1928-1931 dönemin-
de İstanbul'da olduğu ve Ata-
türk ile karşılaştığı belirtilen 
takvimde, Lozev'in Atatürk'ün 

portresini çizmeye başladığı 
kaydedildi.
Takvimde, Lozev'in "Fırsatı 

yakaladım ve onu resmetmeye 
başladım. Bunu fark etti, yanı-
ma geldi ve ne yaptığımı sor-
du. Ben de 'onu resmetmek 
istediğimi' söyledim. Bu ho-
şuna gitti ve isteyerek önüm-
de durdu ancak ben resim 
yaparken konuşmaya devam 
etmesini rica ettim, böylece 
portre daha doğal, pozsuz 
olacaktı. Kemal Paşa bitmiş 
taslağı onayladı. Sonra buna 
dayanarak Atatürk'ün yüzünün 

olduğu bir posta pulu yaptım." 
ifadeleri kullanıldı.
- "Yıl dönümü vesilesiy-

le Türk meslektaşlarımıza, 
dostlarımıza ve ortaklarımı-
za özel bir selam gönder-
mek istedik"
Bulgaristan'ın Ankara Büyü-

kelçisi Angel Hristov Çolakov, 
AA'ya ilettiği mesajında, bu yıl 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. 
yıl dönümünün kutlanacağını 
ve bu fikri hayata geçirenin 
Osmanlı'nın Sofya elçiliğinin 
ilk askeri ataşesi Mustafa Ke-
mal Atatürk olduğunu belirtti.
Çolakov, "Yıl dönümü vesile-

siyle Türk meslektaşlarımıza, 
dostlarımıza ve ortaklarımıza 
özel bir selam olarak o günle-
re geri dönmeye ve Atatürk'ün 

Bulgaristan’ı nasıl gördüğü-
nü, gezdiği yerleri, dokunma 
fırsatı bulduğu kültürel hayatı 
göstermeye karar verdik." ifa-
desini kullandı.
B ü y ü k e l ç i  Ç o l a k o v , 

Atatürk'ün görevde olduğu dö-
neme ait fotoğraflarla, takvimi 
alan herkesin Bulgaristan ge-
zisini keyifli şekilde geçirmesi-
ni dilediklerini belirtti.
Çolakov, bu yıl Ankara'daki 

Bulgaristan Büyükelçiliği, İs-
tanbul ve Edirne Başkonso-
loslukları ile Bulgaristan'ın iş, 
turizm ve kültür destinasyonu 
olarak tanıtımı için geniş çap-
lı bir program hazırladıklarını 
aktardı.
AA'nın Bulgar ortağı Bulgar 

Telgraf Ajansının bu yıl birkaç 
günde Ankara'da temsilcilik 
açacağını belirten Tcholakov, 
bunun iki haber ajansı arasın-
daki işbirliğinin sembolü oldu-
ğuna dikkati çekti.
Tcho lakov,  mesaj ında, 

Atatürk'ün "Size tavsiyem, 
Bulgaristan'a gidin, Bulgarları 
seveceksiniz" ifadelerine yer 
verdi.
- Türkiye'nin Sofya Büyü-

kelçisi teşekkürlerini iletti
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 

Aylin Sekizkök de hazırlanan 
takvimle ilgili Twitter'da yaptığı 
paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bulgaristan'ın Ankara Bü-

yükelçiliği, Cumhuriyetin 100. 
yılında 2023 takvimini 'Atatürk 
ve Bulgaristan' olarak hazırla-
mış. Takvimin her yaprağında 
Atatürk'ün Sofya günlerinin 
ayrı bir boyutu anlatılıyor. Bu 
anlamlı hediye için Büyükelçi 
Çolakov'a içten teşekkürler."


