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Devamı 4’te

TBMM Milletvekilleri Kırcaali’yi Ziyaret Etti
Bulgaristan Halk Meclisi İçiş-

leri Komisyonu Başkanı Ha-
mit Hamit’in daveti üzerine 
Bulgaristan’ı ziyarette bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) İçişleri Komisyonu üye-
leri Kırcaali’yi ziyaret ettiler.

Heyet şehir merkezinde Kırca-
ali Belediye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis ve Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali 
Milletvekilleri tarafından karşı-
landı. Belediye’de yapılan gö-
rüşmede T.C. Filibe Başkon-
solosu Korhan Küngerü, HÖH 
Kırcaali İl Başkanı Resmi Mu-
rad ve Kırcaali İlinden Belediye 
Başkanları yer aldı.

Görüşmenin ardından TBMM 
İçişleri Komisyonu Başkanı 
Celalettin Güvenç ve Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis 
basına açıklamada bulundular.

Başkan Azis ziyaretlerinden 
dolayı TBMM  İçişleri Komisyo-
nu Başkanı Celalettin Güvenç’e 
ve Bulgaristan Meclisi İçişle-
ri Komisyonu Başkanı Hamit 
Hamit’e ve heyet üyelerine te-
şekkürlerini sundu. Başkan Azis 
yapmış olduğu açıklamasında 
şunları söyledi: “TBMM üyele-
rine Kırcaali’nin ekonomi, sos-
yal, siyasi durumu ve bölgenin 
güvenliği hakkında bilgi sunduk. 

Bir kez daha Türkiye ile Bulga-
ristan ilişkilerinin son yılların 
en yüksek seviyesinde olduğu-
na hemfikir olduk. Bu ilişkiler 
Türkiye’den buraya yatırımların 
artmasına sebep olduğunu ve 
halkımıza iş sağlandığını belert-
tik. Bizim arzumun iki ülkenin iyi 
komşuluk ve dostane ilişkileri-
nin daha da gelişmesi ve yatı-

rımların da artması yönündedir.”
TBMM İçişleri Komisyonu Baş-

kanı Celalettin Güvenç basına 
yaptığı açıklamasında: “Önce-
likle göstermiş olduğunuz yakın 
ilgi için çok teşekkür ediyorum.  
Bu gezimizin mimarı olan Bul-
garistan Halk Meclisi İçişleri 
Komisyonu Başkanı Sayın Ha-
mit Hamit’e teşekkür ediyorum. 

Aynı şekilde Kırcaali’nin değerli 
milletvekilleri ve Kırcaali Be-

lediye Başkanı’na da bizlere 
göstermiş olduğu ilgiden do-
layı şükranlarımı sunuyorum. 
Bulgaristan ile Türkiye ortak 
sınırları olan iki komşu ülkedir. 
Avrupa’nın en büyük, Dünya’nın 
ikinci büyük çalışan sınır kapısı 
burada bulunmaktadır. İki ülke 
arasında olduğu gibi Avrupa 
Birliği’nin karayolu ile yapılan te-
darikinin büyük bölümü bu kapı-
lardan karşılanıyor. Son dönem-
de yeni sorun olarak düzensiz 
göç dalgası hem Türkiye’yi, hem 
Bulgaristan’ı, hem Avrupa’yı ra-
hatsız etmektedir. Suç örgütleri 
ile mücadele, terörle mücade-
le, uyuşturucu kaçakçılığı ile 
mücadele iki ülkenin beraber 
çalışmalarını zorunlu kılmakta-
dır. Bütün bunları çok iyi gören 
Türkiye, özellikle komşusu Bul-
garistan ile ikili ilişkiler kurarak, 
hem sorunların üstesinden gel-
meyi, hem ekonomi ilişkileri ge-
liştirmeyi arzu etmektedir. Bul-

Bulgaristan Telgraf Ajansı, 
Kırcaali’de Ulusal Basın Kulübü Açtı

Kırcaali’de Bulgaristan Telgraf Ajansı (BTA) Ulusal Basın Kulübü 
açıldı. Bu amaçla, Bölge Valisi Daniel Delçev tarafından BTA’ya 
bir devlet mülkü tahsis edildi. Kırcaali'de bir BTA basın kulübünün 
açılışı, kuruluşun şehirde yaklaşık yarım asırlık varlığının ardından 
gerçekleşti.

BTA'nın ilk Kırcaali Muhabiri Petır Bakalov'dur. 1974’te Veliko 
Tırnovo Sveti Sveti Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 

mezun olan ga-
zeteci, Aralık 
1976'dan Ara-
lık 2011'e kadar 
BTA için çalıştı 
ve bölgedeki 
olayları haber 
yaptı. Bakalov, 
şehirdeki ga-
zeteci cemiyet-
lerinden birinin 
uzun süredir 
başkanıdır. On-
dan önce Todor 

İngilizov ve Georgi Talev ise BTA için serbest muhabir olarak ça-
lıştılar. 2003 – 2017 döneminde fotoğrafçı Petko Borisov da ajans 
için serbest olarak foto muhabirliği yaptı. Halihazırda BTA Kırcaali 
Muhabiri Valentina Stoeva’dır.

Peder Petır Garena'nın yaptığı açılış duasıyla başlayan törende 
kulübün açılış kurdelesini BTA Genel Müdürü Kiril Vılçev kesti.

Açılış törenine katılan resmi konuklar arasında Kırcaali Bölge 
Vallisi Daniel Delçev, milletvekilleri, Belediye Meclis Başkanı Hüse-
yin Ahmet, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, yerel kurum 
ve siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler yer aldılar.

BSP’nin hükümet kurma denemesi 
başarısızlıkla sonuçlandı
BSP, GERB, DPS ve “Bılgars-

ki Vızhod” partileri arasında 
Halk Meclisi’nde düzenlenen 
liderler toplantısında anlaşma 
sağlanamadı.

“Prodaljavame Promyanata”, 
“Demokratik Bulgaristan” ve 
“Vazrajdane” partileri bu top-
lantıya katılmayı reddetti.

Kornelia Ninova, toplantının 
başında Toparlanma ve Sürdü-
rülebilirlik Planı kapsamındaki 
yasalar, 2023 bütçesi, ülkenin 
Schengen'e kabulü ve yargı re-
formu olmak üzere, dört önemli 
konuya dikkat çekti.

GERB lideri Boyko Borisov, 
hükümetin kurulması için her-
hangi bir engel ve kırmızı çiz-
ginin bulunmadığını, ancak 
GERB'nin BSP yetkisini des-

teklememe kararının ihlal edi-
lemeyeceğini vurguladı, ancak 
meslektaşlarıyla bu kararı de-
ğiştirme konusunda konuşaca-

ğına “çünkü bir sonraki seçim-
lerin sonuçları farklı olmayacak 
ve BSP değişti”. İfadesini kulla-
narak söz verdi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi 

lideri Mustafa Karadayı, Par-
lamentodaki partiler arasında 
diyalog eksikliği nedeniyle ül-

kemizin, gereksiz bir 
erken seçime daha 
doğru ilerlediğine 
dikkat çekti.

D iğe r  t a ra f t an 
“Bılgarski Vızhod” 
lideri Stefan Yanev, 
liderler toplantısının 
“önemlii ancak ge-
cikmiş” olarak nite-
lendirdi.

BSP 'n in davet i 
üzerine parlamenter 

güçleri arasında gerçekleştirilen 
görüşmelerin ardından BSP li-
deri Kornelia Ninova, erken 
seçimin kaçınılmaz olduğuna 
işaret etti.
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Geçen sayıdan 
devamı -->

Prof.Mümün Tahir

ATATÜRK'ÜN SOFYA'DA GEÇİRDİĞİ GÜNLER

Devamı gelecek 
sayıda -->

S u l t a n a  R a ç o 
Petrova’nın anılarında 
Atatürk hakkında şöyle 
der:
‘’Genç, mütevazı, ne de 

çok yakışıklı, ne de çir-
kin. İnsan bu kadar dü-
şünemezdi, cesur ve kal-
binde tutuşan vatan aşkı. 
Kemal az  konuşur, çok 
dinler ve her şeyi hemen 
hatırlardı. Bulgarcayı çok 
az konuşabilmesine rağ-
men Bulgarların ortamı-
na girip arkadaş edinme-
ye çalışıyordu’’.
Evindeki bir kabulünde 

General Stiliyan Kova-
çev ile ailesine sıkı dost-
lukları gelişir.  Zamanla 
daha sık görüşmeye 
başlatıyorlar ve Balkan 
Savaşı’nın anılarını pay-
laşıyorlar, askeri sanat 
hakkında uzun uzun 
konuşuyorlar. Lakin Ge-
neral Kovaçev, Mustafa 
Kemal’in  askeri bilgi ve  
yeteneklerinin  olduğu 
farkında. İlk başta Gene-
ralin kızına pek ilgi gös-
termiyor. Fakat zamanla 
Dimitrina üzerinde güçlü 
bir izlenim yaratmaya 
başlar ve her baloda Di-
mitrina ile dans etmesi 
için ayağa kaldırır.
Birlikte Borisova bah-

çesinde Çamkoriya ve 
Vitoşa’da yürüyüşe çı-
kıyorlar. Bir defasında 
Dimitrina ile görüşme-
sinde Türkiye’nin Avru-
palılaşmasına dair fikir-
leri beyan ediyor, kadını 
muhafazakarlık ve dini 
fanatizm zincirlerinden 
kurtarmak istediğini be-
yan ediyor. Türk kadını 
da sizin gibi balolara git-
meli ve dans etmeli, bu 
köleleşmiş zincirleri kır-
mak gerekiyor, demiştir. 
O kadar çok aşık olur ki 
hayallerindeki Avrupalı 
kadına ama hasbelkader 
yolları ayrılıyor.
Mustafa Kemal hiç 

onu unutamadı, aynı 
şekilde Dimitrina da. 
Dimitrina’nın yakınla-
rı anlattıklarına göre 9 
Ağustos 1966 vefatına 
kadar her zaman Musta-
fa Kemal’i andığını söy-
lerler.
Türkiye’deki ziyaretine 

ilişkin  anılarını paylaşan 
önde gelen Bulgar  şair 
Elisaveta Bagryana şöy-
le anlatıyor:
‘’Türkiye’ye yaptığım 

ziyaret sırasında birkaç  
kez Atatürk’ü görme fır-
satım oldu. Çoğu kez 
Mustafa Kemal ile  Fran-

sızca konuştuk  ancak 
Kemal’in Bulgarcası kötü 
değildi. Ne hakkında ko-
nuştuğumuzdan bağım-
sız olarak, konuşmasını 
sürekli  Sofya’ya getiri-
yordu. Birçok generalin, 
yazarın, gazetecinin ad-
larından söz etti. Bende 
onları tanıyordum. Bun-

lar hep ünlü kişilerdi.     
Bir anda  heyecan verici 
bir sesle, bana Dimitrina 
Kovaçeva’yı sordu. Ben-
de ona iyi olduğunu ve 
yalnızlığıyla baş etme-
ye çalıştığını söyledim. 
Mustafa Kemal da aynı 
ses edasıyla bunları 
söyledi:
‘’O benim büyük aşkım-

dı. Kalbimi orada bırak-
tım, ona bıraktım. Hari-
ka bir kadındı. O zaman 
ona ihtiyacım vardı, ama 
şimdi de ihtiyacım var. 
Şimdi benim yanımda 
olsaydı çok iyi olacaktı. 
Buradaki kadınlarımıza 
modern davranışları ve 
modern kıyafetlerini gös-
terecekti. Onu istedim 
ama babası bana verme-
di. Lütfen, Bulgaristan’a 
döndüğünüzde   yürek-
ten selamlarımı iletme-
nizi istiyorum. Benimle 
evlenmesi ve bir aile kur-
ması benim için bir zevk 
olacak. Ondan harika bir 
eş olacak’’.
1925 yılında Atatürk’ün 

daveti üzerine Tsveto-
zar Kukudov yönetimin-
deki Bulgar orkestrası 
Türkiye’ye gitti. Bu or-
kestra Türkiye’de 3 yıla 
yakın bir süre kaldı. Or-
kestranın dönüşünde 
Mustafa Kemal Dimitrina 
Kovaçeva adına birçok 
hediye gönderir. Gönder-
diği hediyeler arasında 
Reşat Nuri Güntekin’in 
‘’Çalıkuşu’’ romanı var-
dır. Dimitrina’nın heye-
canı hakkında konuşma-
ya gerek yok! Romanın 
derhal Bulgarcaya çevi-
rilmesini  talep eder. Ve 

nihayet talebi gerçekleşir 
ve 1931’de o dönemin  
en büyük tirajlı  gazetesi 
‘’Зора” (Türkçe:Şafak) 
romanın bölümleri basıl-
maya başlanmıştır.
E y l ü l  1 9 3 6 ’ d a 

İstanbul’da Balkan Folk-
lor Festivali düzenlendi. 
Bulgar tarafından fes-

tivale “Bılgarska kitka “ 
dans grubu yer alıyor. 
Bu festival için Bulgar 
gazetelerine yazı gönde-
ren St. D. Kyatibov şöyle 
anlatır:
‘’2 Eylül 1936’da Bey-

lerbeyi Sarayı’nda Mus-
tafa Kemal, bakanlar ve 
diplomatların katıldığı 
programda Balkan ülke-
lerinden gelenler kendi 
hünerlerini gösteriyor-
lardı ki konserler saat 
00.00’ ye kadar devam 
etti. Daha sonra devlet 
adamın önerisiyle prog-
ram bahçede devam etti. 
Burada Bulgar grubu bir 
kez daha konser verdi. 
Mustafa Kemal Atatürk 

birden ayağa kalktı ve 
Adriana hanımefendi ile 
dans etmeye başladı. 
Seyirciler  sürekli alkışlı-
yorlardı. Danstan sonra 
Bulgar horon oyunu baş-
ladı, Atatürk yine kalktı 
ve horonun başında ho-
ron tepti’’.
 M u s t a f a  Ke m a l 

Sofya’da toplumsallaş-
mış, artık her yere davet 
ediyorlardı. Onun en bü-
yük başarısı da sarayda 
seçkin kişiler arasında 
kostüm balosunda mas-
ke giymesiydi. Sıradan 
seyirci gibi katılmak 
istemedi. İstanbul mü-
zesindeki arkadaşı ona 

yeniçeri üniforması gön-
deriyordu. Bu kıyafetle 
salona girdiğinde herkes 
ona hayranlıkla ve gıpta 
ile bakarak alkışlıyorlar-
dı. Ve o zaman ‘En iyi 
kıyafet taşıyıcısı’ seçildi. 
Maskesini indirince Çar 
Ferdinand onu yanına 
çağırdı ve bu güzel fik-
rinden dolayı tebrik etti. 
Ferdinand da bir anı ola-
rak ona gümüşten yapıl-
mış kül  tablası hediye 
etti. Yıllar sonra  bu kez 
Ferdinand Devlet Başka-
nı değil, yapmış olduğu 
jesti unutmayarak Atat-
türk  de ona gümüşten 
yapılmış kül  tablası he-
diye etti.

Bulgar ordusunda gö-
revli general yardımcısı 
D. Azmanov Atatürk ile 
olan anısını şöyle anla-
tıyor:
‘’Savunma Bakanlığın 

avlusunda çok sıradan 
bir binada, mütevazi 
kirama gelen misafir-
ler arasında genç Türk 

Askeri Ataşe  Mustafa 
Kemal de gelmiştir. O 
genç bir insandı, çok 
mütevazi bir şahıstı. Her 
şeyden  önce yabancı 
askeri edebiyattan, daha 
ziyade yabancı basının 
Balkan Savaşı hakkında  
yaydığı haberlere dikkat 
çekerdi’’.
M u s t a f a  K e m a l 

Sofya’da  önceki rakip-
lerden  beklenen düş-
manca tavırlarıyla  karşı 
karşıya kalmadı. İlber 
Ortaylı’nın Ocak 2018’de 
çıkardığı ‘’Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’’ yeni kita-
bında  şöyle yazıyor:
‘’Avrupalı başkentlerde 

yaşayan  Osmanlı aydın-
larının çoğu Batı Avrupa 
ülkelerini takip ederler-
di ve bu dünyayı anla-
yamazlardı  ve ondan 
korkuyorlardı. Osmanlı 
aydınları, bu dönemde 
yabancı düşmanlığına 
maruz kaldı ve aydınla-
rı Batı medeniyetinden 
uzaklaştırdı. Mustafa Ke-
mal, Bulgar toplumunun 
modernleşmesini ve Os-
manlı egemenliği altında 
uzun süredir kalmaları, 
kültürel farklılıklar içinde 
yaşayan Bulgarların viz-
yonunu görerek, Osman-
lı aydınlarının Batı mede-
niyetine yabancılaşması 
temelsizdir ve Osmanlı 
aydınlarının çekingenlik 
ve yabancılaşma duygu-
sunun olduğu sonucuna 
varıyor’’, yazıyor İlber 
Ortaylı.
Kasım 1928’de Atatürk 

Bulgar gazetecilere şu 
açıklamayı yapar:
‘’Ülkenize, nasıl kabul 

edileceğime dair bazı 
kaygılarla geldim. Bek-
lediklerimin tam tersini 

gördüğümde  ve ara-
mızda hiçbir şey olma-
mış gibi herkesin arka-
daşlık ve sempati duy-
duğunu gördüğümde 
büyük bir sürpriz oldu. 
Bulgaristan’a saygı duy-
mayı ve takdir etmeyi öğ-
rendim. Değerli nitelikleri 
olan bir toplumu var. Bu 

nitelikler onun gelece-
ği için bir taahhüttür. 
Sofya’da önde gelenlerle 
yaptığım konuşmalarda, 
onlara Türkiye’nin gele-
ceği hakkında görüşle-
rimi verdim. Daha sonra 
söylediğim her şeyi yap-
tım’’.
Atatürk, Sofya’da geçir-

diği zamanı hatırlayacak 
ve Bulgar misafirperver-
liği ve dostluğunun anı-
larını göz önünde getire-
cektir.
Ağustos 1930’ da Tür-

kiye Gazeteciler Fede-
rasyonu Başkanı Tarık 
Us Bulgaristan’ı ziyaret 
eden bir heyete başkan-
lık ediyor ve Atatürk Ta-
rık Us’a şu konuşmaları 
yapar:
‘’Balkan Savaşı’ndan 

sonra bir yıldan uzun sü-
redir kaldığım Sofya’da 
askeri  ataşe olarak 
görev aldım. Bulgarlar-
la yakın ilişki kurmayı 
başardım ve aynı aile 
üyeleri arasındaki ben-
zer bağlantıları buldum. 
Bu bağlantılar hafızam-
da kalıcı anılar bıraktı. 
Bulgarlarla tanışmam 
onlara olan sempati duy-
gumu arttırdı.
Doğal olarak, halklarına 

tanıklık ettiğim duygu ve 
sevgiye cevap olarak, 
Bulgar çemberleri beni 
aynı sadelikle karşıladı. 
Kuşkusuz, özellikle de dil 
ve inanç alanında Türk-
ler ve Bulgarlar arasında 
anlaşmazlıkların olduğu 
durumlar vardır.
Ancak bugün, eski 

moda ve modası geç-
miş politik eğilimlere 
dayanan bu vesileyle, 
ne Türkler ne de Bul-
garlar, anlam vermeye 
inanmıyorlar. Olasılık-
lar ve varsayımlardan 
bahsetmiyoruz, ama 
gerçek şeylerden bah-
sediyoruz. Bulgar gaze-
tecilerin davetlisi olarak 
Bulgaristan’a gidecek 
arkadaşların arasında 
olmanızı arzu ederdim.
Bulgarlarla konuştuktan 

sonra, hislerinizi değiş-
tirdikten sonra bana geri 
dönecek ve izlenimlerini-
zi paylaşacaksınız. Size 
söylediklerimi çok daha 
fazla onaylayacağınız-
dan şüphem yok .Sana 
tavsiyem şu olacak ki: 
Bulgaristan’a git. Bulgar-
ları seveceksiniz. Onlar-
la içtenlikle konuşun ve 
onlara bir yıldan uzun bir 
süredir Sofya’da yaşadı-
ğımı ve kardeş Bulgar 
halkına en içten duygula-
rım olduğunu hatırlatın’’.
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Bulgaristan, Avrupa'da ölüm oranında birinci, 
doğum oranında ise son sırada yer alıyor

Bulgaristan'da nüfus 
krizinin gittikçe büyüdü-
ğü, ülkenin Avrupa'da 
ölüm oranında birinci, 
doğum oranında ise son 
sırada yer aldığı bildirildi.
Bulgaristan Bilimler 

Akademisi Ekonomik ve 
Sosyal Coğrafya Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Nadejda İlieva, nüfus ve-
rilerine ilişkin yaptığı ba-
sın açıklamasında, ülke-
nin şu anda baş etmesi 
gereken başlıca sorunun 
düşük doğum ve yüksek 
ölüm oranı olduğunu 
söyledi.
İl ieva, "Ölüm oranı 

2020 yılında binde 18'e 
ulaşmışken 2022 yılında 
binde 21,3'e kadar yük-
seldi. Maalesef Avrupa 
kıtasında bu kriterde 
birinci sırada yer alıyo-
ruz. Aynı zamanda yine 
Avrupa'da binde 8,5 do-
ğum oranıyla son sırada 
yer alıyoruz." ifadelerini 
kullandı.
Nadejda İlieva, Bulga-

ristan'daki nüfus krizin-
de artış hızının eksiye 

gitmesinin yüzde 67 pa-
yının bulunduğunu, yurt 
dışına göçün de payının 
olduğunu belirtti.
Veriler i değerlendi -

ren Sofya Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Georgi Bırdarov ise 
"Bulgaristan'da ölüm 
oranında gözlenen du-
rum Avrupa ortamında 

utanç vericidir. Savaş 
bunalımı yaşayan kimi 
ülkelerde bile bu kadar 
yüksek bir ölüm oranı 
yoktur." değerlendirme-
sinde bulundu.
Bırdarov, nüfus alanın-

da uygulanan her türlü 
devlet politikasının 15-
20 yıl sonra ancak sonuç 
verebildiğine işaret ede-

rek, gençlerin yurt dışı-
na göçmelerini önleme 
amaçlı kampanyaların 
verimli sonuç getirmedi-
ğini söyledi.
- Nüfus düşüşündeki 

göç faktörü
Komünizm döneminin 

sona erdiği 1989 yılında 
Bulgaristan'ın nüfusu 8 
milyona yakındı. Komü-

nist Partinin, ülkede Türk 
ve Müslümanlara yönelik 
yürüttüğü eziyet politika-
sı nedeniyle 1989 yılın-
da, eski rejim düşmeden 
önce, yüz binlerce Bul-
garistan Türkü ve Müs-
lüman Türkiye'ye göçe 
zorlanmıştı.
Bulgaristan'ın 2007 yı-

lında Avrupa Birliği'ne 
(AB) katılmasının ardın-
dan ise göç akını, AB 
ülkelerine doğru yön de-
ğiştirmişti.
Ulusal İstatistik Ensti-

tüsünün (NSİ) yayımla-
dığı verilere göre, 2007 
yılı sonrası yaklaşık 2,5 
milyon Bulgaristan va-
tandaşı, serbest dolaşım 
hakkından yararlanarak 
başta AB üyeleri olmak 
üzere dünyanın çeşitli 
ülkelerine göç etti.
AB'nin en yoksul üye-

lerinden Bulgaristan'da 
2021 yılında yapılan son 
nüfus sayımında ülkenin 
nüfusu 6 milyon 520 bin 
olarak açıklanmıştı.
           Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi, 2012’den bu yana 
üreme sorunları olan 98 çifti destekledi

Kırcaal i  Belediye 
Meclis Başkanı Hü-
seyin Ahmet, Kırcaali 
Belediye Radyosu’na 
verdiği bir röportajda, 
“2012'den bu yana Kır-
caali belediyesi üreme 
sorunları olan 98 çifte 
yardım etti, 26'sında 
tüp bebek tedavisi (in 
vitro fertilizasyon) pro-
sedürleri başarılı oldu. 
10 yılı aşkın süredir Kır-
caali ilçesinde ikamet 
eden üreme sorunla-
rı olan aile ve birlikte 
yaşayan çiftlere tüp 
bebek tedavisi prose-
dürleri yaptırmasının 
desteklenmesi hakkın-
da yönetmelik kabul 
edildiğinden bu yana 
belediye bütçesinden 
yaklaşık 200 000 leva 
tahsis edildi” diye bil-
dirdi.
Ahmet’in ifadesine 

göre, sadece geçen 
yıl Kırcaali Belediyesi, 
üreme sorunları olan 
9 çifte yardımcı üreme 
prosedürleri ve faali-
yetleri gerçekleştirme-
leri için mali yardımda 
bulundu. Bunlardan 5 

tanesinden olumlu so-
nuç alındı, çocukları 
dünyaya geldi.
Hüseyin Ahmet, “Des-

tek verilmesi onaylanan 
aile sayısı bakımından 
2017, 17 çift ile rekor bir 
yıl oldu. Altı tanesinde 
in vitro işlemler başarılı 
sonuç verdi.
Bu, o zamanki Beledi-

ye Meclis Üyesi Dr. Ma-
rin Muhtarov'un öne-
risiyle Mart 2012'den 
bu yana yürürlükte 

olan Kırcaali ilçesinde 
ikamet eden üreme 
sorunları olan aile ve 
birlikte yaşayan çiftlere 
tüp bebek tedavisi pro-
sedürleri yaptırmasının 
desteklenmesi hakkın-
da yönetmeliğe dayalı 
olarak alınan Belediye 
Meclisi kararları doğ-
rultusunda yapılır.
Kırcaal i  Belediye 

Meclis Başkanı, “Kır-
caali ilçesinde ikamet 
eden üreme sorunları 

olan aile ve birlikte ya-
şayan çiftlere tüp be-
bek tedavisi prosedür-
leri yaptırmasının des-
teklenmesi hakkında 
yönetmelik 10 yılı aşkın 
bir süredir içeriğinde 
herhangi bir değişiklik 
gerektirmeyecek şekil-
de yapılmıştır.Yardım 
verme konusundaki 
tüm kararlar oybirliğiy-
le alınır” diye kaydetti.
           Kırcaali Haber

Çernooçene Belediye 
Meclisi önemli kararlar aldı

Çernooçene (Yenipazar) Belediyesinin, yatırım 
niyetlerine ve 10'dan fazla yerleşim yerinde az 
katlı konut inşasına yönelik taleplere cevap vere-
bilmesi için Belediye Meclis üyeleri, Çernooçene 
Belediyesi Genel İmar Planı'nda değişiklik yapıl-
masını ve imar planına yeni mülklerin eklenmesini 
onayladı.

Bu yılki ilk olağan toplantısında Çernooçene Be-
lediye Meclisi önemli kararlar aldı.      

Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer, 
gündem taslağını oylamaya sundu.

Meclis üyeleri, 2023 yılında ilçedeki yerleşim 

birimleri için çöp toplama ve taşıma faaliyetleri ile 
evsel katı atık ücreti miktarının belirlenmesi için 
gerekli gelir ve giderlere ilişkin cari yıl hesap planı 
taslağını onayladı.

2023 yılına ait tüm yerel vergiler ve harçlar artık 
Çernoochene Belediyesi Yerel Vergiler ve Harç-
lar Dairesi’nde, Bulgaristan  Postalar Şirketi’nin 
istasyonlarında, Elektronik Devlet Bakanlığı'nın 
sanal POS terminalinde ve EasyPay kasalarında 
ödenebilir.

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, 
“Her türlü vergi ve harç miktarları 2022'deki sevi-
yelerini koruyor” dedi.

Cari yıl için vergi borcunun tamamını 30 Nisan'a 
kadar ödeyenlere %5 indirim uygulanır.

Meclis üyeleri, 2023/2024 üretim yılında kayıtlı 
otlak hayvanlara sahip besicilik tesislerinin sahip-
lerinin veya kiracılarının genel ve bireysel kullanı-
mı için belediyenin mülkiyetinde bulunan mera, 
otlak ve çayırları ve bunların kullanımına ilişkin 
kuralları belirlediler.

Hak sahipleri, 1 Mart-10 Mart tarihleri arasında 
kiralama ve sözleşmelerin imzalanması için baş-
vuruda bulunabilecekler.

Onaylanan taslak kararlar arasında Belediye 
Meclisinin cari yıldaki faaliyetlerine ilişkin plan ve 
diğerleri yer alıyor.
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1. sayfadan devam

Sofya İstinaf Mahkemesi, Bulgarlaştırma süreci 
soruşturmasını sonlandıran kararı bozdu

Desebg’nin verdiği bil-
gilere göre, Sofya İstinaf 
Mahkemesi 'nin (SAS) 
Kamen İvanov başkanlı-
ğındaki bir heyeti, Sofya 
Bölge Askeri Savcılığı’nın 
Bulgarlaştırma süreci so-
ruşturmasını sonlandırdı-
ğı kararını iptal etti.

SAS, 22 Aralık 2022 ta-
rihli kararıyla uygulamada 
usul ve soruşturma işlem-
lerinin devamı için dava 
dosyasını savcılığa iade 
ediyor. Mahkemenin ka-
rarı temyize tabi değildir.

Hatır lanacağı üzere 
Mayıs 2022'nin sonunda 
Sofya Bölge Askeri Sav-
cılığı, ceza davasında son 
sanık olan eski komünist 
Başbakan Georgi Atana-
sov iki ay önce öldükten 
sonra davayı düşürmüştü.

Ondan önce davada 
yargılanan diğer sanık-
lar Bulgaristan Komünist 
Partisi'nin (BKP) eski Ge-
nel Sekreteri Todor Jiv-
kov, dönemin İçişleri Ba-
kanı General Dimitır Sto-
yanov, dönemin Dışişleri 
Bakanı Petır Mladenov ve 
eski BKP Politbüro Üyesi 
Penço Kubadinski de ve-
fat ettiler.  

Dava, Todor J ivkov 
başta olmak üzere tota-

liter BKP rejimi tarafın-
dan yürütülen o zamanki 
Bulgaristan Halk Cum-
huriyeti’ndeki Türk ve 
Müslümanların isimlerini 
zorla değiştirme kampan-
yasının sorumlularını be-
lirlemek için 1991 yılında 
Askeri Savcılık tarafından 
açılmıştı.

Askeri Savcılık bu görevi 
yerine getiremedi. Dava-
yı mahkemeye taşımaya 
yönelik iki girişimi, esas 
olarak yargılanmadan ve 
hüküm giymeden Belene 

toplama kampına hap-
sedilen Bulgarlaştırma 
süreci kurbanlarını tanık 
olarak sorgulama konu-
sundaki isteksizliği nede-
niyle başarısız oldu.

Merkezi Bursa’da bulu-
nan Balkanlar'da Adalet, 
Haklar ve Kültür ve Daya-
nışma Derneği (BAHAD) 
üyeleri olan zorla asimi-
lasyon politikasının mağ-
durları, bu yılın haziran 
ayı sonunda Adliye Sarayı 
önünde davanın sonlandı-
rılmasını protesto ettiler.

SAS kararında Sofya 
Bölge Askeri Savcılığı'nın 
kararıyla mağdurların 
haklarını sınırlayan usul 
kurallarının önemli ölçüde 
ihlal edildiğini vurguladı.

Sofya İstinaf Mahkemesi 
heyeti, Sofya Bölge Aske-
ri Savcılığının Bulgarlaş-
tırma sürecine i l işkin 
soruşturmayı sona erdir-
me kararını başlangıçta 
onaylayan Sofya Şehir 
Mahkemesi’nin (SGS) 
kararını iptal etti.

SAS, SGS'nin, savcılık 

tarafından kapatılan dava-
nın temyiz hakkı olan tüm 
mağdurlara gerektiği gibi 
bildirilip bildirilmediğini 
açıklama yükümlülüğünü 
yerine getirmediğini kabul 
etti.

SAS, iddia makamının 
mağdurların dava dos-
yalarına erişip erişeme-
yeceğini değerlendirme 
hakkına sahip olduğuna 
inanmanın doğru olmadı-
ğını belirtti.

SAS'ın vardığı en önemli 
sonuçlardan biri, savcılı-
ğın sözümona “Soya Dö-
nüş Süreci” olarak ad-
landırılan Bulgarlaştırma 
süreci kapsamında suç 
işlediğine inanılan kişi 
kapsamına baştan itiba-
ren getirdiği kısıtlama, 
yani sadece BKP'nin te-
pesindeki suçlu yetkililerin 
soruşturulmasıdır.

Bununla Sofya İstinaf 
Mahkemesi, 30 yılı aş-
kın bir süredir savcılığın 
Bulgarlaştırma sürecinin 
yürütülmesinde yer alan 
komünist totaliter rejim 
temsilcileri olan diğer kişi-
lerin işlediği suçları soruş-
turmadığına karar verdi.

Komünist rejimin son 
yıllarında yürütülen zorla 
isim değiştirme kampan-

yasının mağdurları olan 
Türk asıllı Bulgaristan 
vatandaşları geçen yıl 
haziran ayında 30 yılı aş-
kın bir süredir Bulgaris-
tan savcılığının Bulgar-
laştırma süreci davasını 
sonuçlandırıp suçluları 
cezaya mahkum etme-
mesini protesto ettiler.
O zaman BAHAD üye-

leri, Bulgaristan Teleg-
raf Ajansı (BTA) Basın 
Merkezi’nde düzenledik-
leri basın toplantısında 
savcılığın sadece Bul-
garlaştırma sürecinin uy-
gulanmasına ilişkin karar 
alanları değil, aynı za-
manda bu kararı uygula-
yan eski istihbarat servisi 
DS ile İçişleri Bakanlığı 
yetkililerini, yerel makam 
ve savcılık temsilcilerini 
de soruşturmasında ısrar 
ettiler.
Ancak şimdiye kadar 

Başsavcı İvan Geşev’in 
yönet t iği Bulgar istan 
savcılığı, son komü-
nist Başbakan Georgi 
Atanasov'un ölümüyle 
30 yıldan fazla süredir 
sorumsuz eylemsizlikle-
rine son verebileceklerini 
umarak kulaklarını tıkıyor.
             Kırcaali Haber

TBMM Milletvekilleri Kırcaali’yi Ziyaret Etti
garistan tarafının da son 
zamanda buna pozitif 
yaklaşmasıyla iyi sonuç-
lar almaya başladık. Biz 
kimlikle Bulgaristan va-
tandaşlarının Türkiye’yi 
ziyaret etmelerine izin 
verdik. 2020 yılı sonuna 
kadar 2 milyon 600 bin 
Bulgaristan vatandaşı 
Türkiye’yi ziyaret etmiş-
tir. Yine halklarımızın 
çok ihtiyacı olan ekonomi 
alanındaki iş birliğimiz de 
iyi gelişmektedir. Ticaret 
hacmimiz geçen yıl 7 mil-
yar Avro’ya ulaştı. Bu iki 
taraf insanının refahı de-
mek, iki tarafın insanı için 
ekmek demek. Yine iki 
ülkenin cumhurbaşkanla-
rı tarafından başlatılan ve 
daha sonra meclis baş-
kanları ve içişleri komis-
yonu üyeleri ile yapılan 
görüşmeler iki ülkenin 
dostluk ilişkilerinin daha 
yükseklere ulaşmasına 
neden oldu. Yine biliyor-
sunuz Ukrayna- Rusya 
Savaşı sonucu Avrupa 
Birliği ülkeleri gaz ihti-
yaçlarını gidermede çok 
büyük sıkıntıya düştüler. 

Türkiye Bulgaristan ile 
13 yıl sürecek olan bir 
gaz tedariki anlaşma-
sı yaptı. Bu demektir ki, 
Türkiye halkıyla Bulga-
ristan halkı gaz problemi 
hiçbir zaman yaşama-
yacak. Yine buna para-
lel olarak iş dünyası da 
Kırcaali‘den başlamak 
üzere Bulgaristan’ın çe-
şitli yerlerinde yatırımlar 
için arayış içindedir.
 Bu söylediklerimin yanı 

sıra Bulgaristan tarafının 
bir endişesi var, o da 
düzensiz göç olayı. Bu-
nunla ilgili Sofya’da çok 
yararlı görüşmelerimiz 

oldu. Türkiye 4 milyon 
göçmeni misafir eden 
bir ülke. Göç’ten en çok 
etkilenen ülkedir. Bunun 
için komşularımızın da 
bu göç olayından zarar 
görmemesi için her çe-
şit tedbiri aldık. Sınırlar-
da polisimizi, askerimiz, 
teknik donanımları artıra-
rak çeşitli önlemler aldık. 
Sınırlarımızdan kaçak 
göçmenlerin geçmesini 
büyük ölçüde engelledik. 
Bizim buradaki mücade-
lemiz sadece Bulgaristan 
ve Türkiye için değil, Av-
rupa Birliği’nin de bu göç-
ten en az zarar görmesi 

için alınan bir 
karardır.  Onun 
için Sofya’da 
da söyledim, 
Avrupa Birliği 
e l e ş t i r m e k -
t e n  z i y a d e 
sorunu görüp 
Tü r k i ye  i l e 
Bulgaristan’a 
destek çıkma-
sı gerekiyor. 
Çünkü bu çok 
zor bir müca-
dele ve ülkele-
rin bu konuda 
beraber çalış-
maları gereki-

yor. Şunu çok açık ifade 
ediyorum. Son yıllarda iki 
devlet arasında, iki hükü-
met arasında, halklarımı-
zı memnun edecek, onla-
rın refahına katkı sağla-
yacak gelişmeler devam 
ediyor ve devam edecek. 
Bu güzel uygulamalar ile 
ilgili iki örnek vermek 
istiyorum. Türkiye - Bul-
garistan sınırında geçen 
yıl maalesef bir Bulgar 
polisi bir Türk vatandaşı 
tarafından öldürülmüştü. 
Bu şahsi olaydan hemen 
sonra yakaladık. Bulga-
ristan Başsavcılığı ile 

birlikte bu şahsı yargı-
lamaya başladık. Bu bir 
terör saldırısı değildir, bir 
suç örgütü üyesi saldırı-
sı değildir. Bu sadece bir 
şahsin, bir hırsızın sal-
dırsaydı. Polisin ailesi-
nin acısını paylaşıyoruz. 
Ayrıca Türkiye devleti 
olarak polisin ailesine 
maddi ve manevi her çe-
şit yardımı da sağlamış 
bulunmaktayız. Sofya’da 
başta İçişleri Bakanlı-
ğı ve içişleri komisyonu 
başkanı bizlere bu konu-
da teşekkürlerini sundu-
lar. Yine son dönemde 
bizi memnun eden bir 
olay Bulgaristan İçişleri 
Bakanlığı tarafından ya-
pıldı. İstiklal Caddesi’nde 
yapılan o terör saldırısı 
ile ilgili orada yer alan 
failleri Bulgaristan’da 
yakalayıp bize iade etti. 
Zaman birlikte çalışma 
zamanıdır. Zaman barışı, 
dostluğu, ticareti geliştir-
me zamanıdır. Halkları-
mızın ihtiyacı budur. Eğer 
siz düşmanlığı üretmek, 
çoğaltmak isterseniz bu-
nun için çok malzeme 
bulursunuz, ama buna 

gerek yok. Bizler barışın 
değirmenine su taşıma-
mız gerekiyor. Hep bera-
ber barış için çalışmamız 
gerekiyor.” dedi.
Heyet, daha sonra Kır-

caali Bölge Müftülüğü'nü, 
Yeni Cami’yi ve Merkez 
Cami’yi de ziyaret etti.
Değerli misafirleri Kir-

caal’Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi ekibi ile bir-
likte karşıladı, kendileri-
ne müftülüğün faaliyetleri 
ve ilerleyen zamanlarda 
yapılacak projeler hak-
kında bilgi verdi.
Daha sonra heyete Yeni 

Camiyi gezdirdi. İnşaatı 
hakkında bilgi verdi ve 
yapılışı için yardım eden-
lere, desteklerini esirge-
meyenlere şahsı ve Kır-
caali halkı adına kalbi 
teşekkürlerini arz etti.
Bundan sonra heyet 

Merkez Cami’yi de ziya-
ret ederek  Gazi Kırca 
Ali’nin türbesi başında 
dua etti.
TBMM heyetinin Kırca-

ali ziyareti Üreticiler Pa-
zarı ve Kırcaali Merkez 
Kilise ziyaretleriyle son 
buldu.
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Uzun süre öğretmenlik yapan Mümün 
Aliosmanov'un gözünden Ardino nasıl görünüyor

Uzun süre öğretmenlik 
yapan Ardino (Eğridere) 
kasabasından 81 yaşın-
daki Mümün Aliosmanov, 
“Son yıllarda kasabanın 
görünümü kökten değişti. 
Merkez kısmı yenilendi, 
tüm sokaklar asfaltlandı. 
Ardino çok sakin, yeşil, 
düzenli bir kasaba ve ya-
şamak için harika bir yer” 
diye kaydetti. Kendisiyle 
Beli Brezi Caddesi'ndeki 
evinde buluşuyoruz. Mü-
mün ağabey, Ardino ka-
sabasında hayatının nasıl 
geçtiği ve ilçe merkezinin 
şimdi onun gözünden 
nasıl göründüğü sorul-
duğunda şunları söyledi: 
“Ben çocukken Ardino ka-
saba merkezinde bir cami, 
ahşap bir köprü ve birkaç 
ev olduğunu hatırlıyorum. 
Lise binasının yenilenmiş 
olmasına da çok seviniyo-
rum. Bugünün genç nes-
linin yetiştirilmesinde yaş-
lılara saygı yok. Bugünün 
çocukları okulda iyi eğitim 
görmüyorlar. Bizim zama-
nımızda öğrencilere iyiliği, 
doğruluğu, dürüstlüğü ve 
insana saygıyı öğrettik”. 
Emekli öğretmen, bugü-

nün okul çağındaki ço-
cuklarının eğittiklerinden 
kökten farklı olmasından 
duyduğu üzüntüsünü pay-
laştı. Onun ifadesine göre 
çocuklara öğretmemiz ge-
reken en değerli şey bü-
yüklere saygıdır.

Mümün Aliosmanov, 
1942'de Ardino’nun Ya-
bılkovets (Elmalı) köyünde 
dünyaya geldi. İlköğreni-

mini köyünde, lise öğre-
nimini Ardino'daki lisede, 
yarı yüksek öğrenimini 
ise Dupnitsa kasaba-
sındaki Sveti İvan Rilski 
Yarı Yüksek Pedagoji 
Enstitüsü Güzel Sanatlar 
Bölümü’nde tamamladı. 
Askeri görevini, 1960-
1962 yılları arasında Ma-
dan ve Krumovgrad'daki 
(Koşukavak) İnşaat Birlik-

lerinin tümenlerinde yaptı.
Aliosmanov, “Askerlik-

ten sonra memleketim 
Yabılkovets'e döndüm. 
Şimdi kapalı olan N. Y. 
Vaptsarov İlkokulu’nun 
o zamanki müdürü Sü-
leyman Azizov beni tam 
zamanlı öğretmen olarak 
atadı. Bir yıl sonra Kır-
caali'deki eski Yarı Yük-
sek Pedagoji Enstitüsü 

Matematik Bölümü’ne 
başvurmaya karar ver-
dim. Yoksulluk nedeniyle 
Kırcaali'deki eğitimime 
ara vermek zorunda kal-
dım. Daha sonra Plov-
div’deki (Filibe) Şeker 
Fabrikası’nda çalışmaya 
başladım. O sıralarda 
Dupnitsa Sveti İvan Rils-
ki Yarı Yüksek Pedagoji 
Enstitüsü’ne başvurdum. 
Şu anda kapalı olan Kro-
yaçevo (Terziköy) köyün-
deki Kliment Ohridski 
İlköğretim Okulu’nda öğ-
retmenlik ve o zamanki 
Ardino Hristo Smirnenski 
Lisesi’nde öğretmenlik ve 

belletici öğretmenlik yap-
tım” diye anlattı.

Mümün Aliosmanov, 
uzun yıllar hemşirelik ya-
pan Vicdan Aliosmanova 
ile hayatını birleştirdi. Evli-
liklerinden büyük bir sevgi 
ve sorumlulukla büyüttük-
leri ve terbiye ettikleri iki 
oğulları dünyaya geldi. 
Sahip oldukları bir torun-
larından saygı ve sevgi 
gördükleri için kendilerini 
mutlu hissediyorlar. 

Mümün ağabey, “Tüm 
hayatımız iyi anlaşma ve 
karşılıklı anlayış içerisin-
de geçti” dedi.

             Güner ŞÜKRÜ

Akıllı Dönüşüm İçin Bilimsel Araştırma, Yenilik 
ve Dijitalleştirme Programı’na başvurular başladı

Ocak 2023'ün başın-
dan itibaren 2,14 milyar 
leva bütçeli 2021-2027 
dönemine ilişkin Akıllı 
Dönüşüm İçin Bilimsel 
Araştırma, Yenilik ve Di-
jitalleştirme Operasyonel 
Programı kapsamındaki 
ilk başvuru süreçleri baş-
ladı. Bulgaristan'da Avru-
pa Birliği (AB) fonlarının 
yönetim tarihinde ilk kez 
iş dünyası ile bilim dünya-
sı arasındaki ilişkiyi des-
teklemek için AB destekli 
özel bir program var. Ye-
nilik ve Büyüme Bakanlığı 
tarafından Brüksel'e gön-
derilen taslak program 
kısa bir sürede onay aldı.

Program kapsamında 
üniversiteler, araştırma 
kuruluşları, mikro, küçük 
ve orta ölçekli işletmeler 
ve ayrıca büyük şirketler 
de küçük ve orta ölçekli 
işletmelerle iş birliği için-
de hibe desteği almak 
için başvurabilirler. Bazı 
tedbirler kapsamında yu-
karıda belirtilen kuruluşla-
rın sivil toplum kuruluşları 
(STK), büyük işletmeler 
ve belediyeler ile ortak 
başvuru yapmalarına izin 
verilecek.

Programın Bulgaristan’ın 
araştırma ve yenilik eko-

sisteminin sürdürülebilir 
gelişimi ile kamu sektörü-
nün dijital dönüşümü ol-
mak üzere iki önceliği var.

Birinci önceliğe göre, ku-
rulu bulunan mükemmeli-
yet merkezleri ve yetkinlik 
merkezleri geliştirilecek.
Teknolojilerin uygulan-
ması, bilgi aktarımı ve 
araştırmadan inovasyona 
giden yolun kısaltılması 
desteklenecek. Avru -
pa Komisyonu’nun (AK) 
"Dijital Avrupa" ve "Ufuk 
Avrupa" programları kap-
samında "Mükemmellik 
Mührü" kalite belgesi alan 
projeler de finanse edile-
cek. Bölgeleri daha re-
kabetçi ve iklim nötr hale 
getirecek teknolojilerin 
geliştirilmesi için endüst-
riyel inovasyon program-

larına yatırım yapılacak.
İkinci önceliğe göre, 

kamu sektörünün sayı-
sallaştırılması, idarelerde 
siber güvenliğin artırılma-
sı, veri alanlarının oluştu-
rulması, bilime açık erişim 
finanse edilecek.

Program üç stratejik mü-
dahale içermektedir. İlki, 
140 milyon leva karşılı-
ğında iş dünyası, bilimsel 
kuruluşlar ve üniversiteler, 
sivil toplum sektörü ve 
teknolojik ve ticari arabu-
lucular arasındaki birleş-
melerden ibaret  12 dijital 
ve yenilik merkezinden 
oluşan ulusal bir ağ kur-
maktır. İkincisi, 280 mil-
yon levadan fazla bir büt-
çeyle Akıllı Büyüme için 
Bilim ve Eğitim Operasyo-
nel Programı (2014-2020) 

kapsamında inşa edilen 
mükemmeliyet merkezleri 
ve yeterlilik merkezlerinin 
geliştirilmesidir. Üçüncü 
stratejik müdahale ise 
50 milyon leva tutarın-
da bir bütçeyle küçük ve 
orta ölçekli işletmeler için 
mükemmeliyet merkez-
leri, yetkinlik merkezle-
ri, Ulusal Bilim Altyapısı 
Yol Haritasında yer alan 
nesneler ve diğer araştır-
ma kuruluşları ve yüksek 
öğretim kurumlarıyla iş 
birliğini teşvik etmek ve 
potansiyelinden yararlan-
mak için bir kupon progra-
mı uygulanmasıdır.

Akıl lı Dönüşüm İçin 
Bilimsel Araştırma, Ye-
nilik ve Dijitalleştirme 
Operasyonel Programı, 
bil imsel araştırma ve 
yenilik alanında yapılan 
yatırımlar yoluyla Bulga-
ristan ekonomisinin akıllı 
bir dönüşümünü gerçek-
leştirmenin ana aracıdır. 
Devlet bütçesinden ve AB 
fonlarından çeşitli hibe 
programları kapsamında 
sağlanacak 550 milyon 
levalık finansman kaynağı 
ile endüstri ile akademik 
dünya arasındaki bağlantı 
desteklenecek.

              Kırcaali Haber

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Ay-
dın Osman, saatlik gezici sağlık ve sosyal hizmet-
ler, psikolojik destek, gıda ve temel ihtiyaç ürün-
lerinin tedariki, personel ulaşımının sağlanması, 
faturaların ödenmesi, tüketicilerin kendi parasıyla 
idari ve ev hizmetleri verilmesi, sağlık ve sosyal 
açıdan önemli hastalıkların önlenmesi hakkında 
bilgi, personelin denetimi ve eğitimi sağlanması-

na ilişkin bir projeye hibe desteği verilmesi için 
sözleşme imzaladı.

“Çernooçene İlçesinde Evde Bakım Hizmeti “ 
projesine 2021-2027 Dönemi İnsan Kaynaklarını 
Geliştirme Operasyonel Programı kapsamında 
Avrupa Birliği (AB) tarafından eş finansman sağ-
lanıyor.

Proje faaliyetlerinin süresi 14 aydır. Evde bakım 
hizmeti mart ayı başında başlayacak ve 12 ay sü-
recek.

Bu dönemde 100'den fazla hizmet kullanıcısı 
ihtiyaçlarına göre farklı türde hizmetler alacak. 
Faaliyet, hibe sözleşmesindeki bir maddeye göre 
onaylanmış bir metodoloji temelinde yürütülecek.

Mevcut prosedür kapsamındaki hedef gruplar, 
engelli kişiler ve öz bakımını yapamayan yaşlı-
lardır.

Evde bakım hizmeti, Çernooçene Evde Sosyal 
Hizmetler Merkezi aracılığıyla yönetici, sosyal hiz-
met uzmanı, rehabilitasyon uzmanı, psikolog, 3 
hemşire, 4 gıda ve gıda ürünü dağıtım personeli 
ve 28 ev temizlikçisinden oluşan gezici bir ekip 
tarafından sağlanacak.

Aydın Osman, mevcut projenin Ev Ortamında 
Sosyal Hizmetler Merkezi’nin faaliyetinin deva-
mını sağlayacağını, sürdürülebilirlik yaratacağını 
ve yaşlı ve engelli bireylere koruyucu bakım hiz-
meti verilmesine yönelik çeşitli bileşenlere uygun 
olarak projelerden elde edilen olumlu sonuçları 
katlayarak artıracağını kaydetti. 

Çernooçene Belediyesi "Evde Bakım" 
projesinin sürdürülebilirliğini sağlıyor
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Bulgaristan ve Suudi Arabistan, ekonomi 
alanında mutabakat zaptı imzalayacak
Suudi Arabistan'dan ül-

kemizde yapılan tüm yatı-
rımların 3/3'ünden fazlası 
2021 yılında gerçekleşti.

Bulgaristan Ekonomi ve 
Sanayi Bakanlığı ile Su-
udi Arabistan Ekonomi 
ve Planlama Bakanlığı 
arasında bir Mutabakat 
Zaptı imzalanmasına yö-
nelik hazırlıklar yapılıyor. 
Bu konu, Bulgaristan 
Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanı Nikola Stoyanov ve 
Yenilik ve Büyüme Bakanı 
Aleksander Pulev ile Suu-
di Arabistan Ekonomi ve 
Planlama Bakanı Faisal 
Al-İbrahim arasındaki gö-
rüşmede ele alındı. Stra-
tejik belge, her iki ülkenin 
şirketleri arasındaki eko-
nomik ilişkilerin ve ortak-
lığın derinleştirilmesi için 
iyi bir temel sağlayacaktır.

Bakan Stoyanov, “Üç 
aydan daha kısa bir süre 
önce birkaç kilit alanda 
birlikte görüşmelere baş-
ladık. Bugün onlar ileri bir 
aşamadalar ve bunların 
uygulanması için somut 
adımları tar tışıyoruz” 
diye vurguladı. Bakan, 
gıda endüstrisinde ortak-
lık için Bulgar ve Suudi 
Arabistan’dan şirketler 
arasındaki müzakereler-
de kaydedilen ilerlemeye 
ilişkin bilgi verdi. Suudi 
mevkidaşı, belirtilen alan-
lara ülkelerinin de ciddi bir 
ilgisi olduğunu belirterek, 
bakanlığın bu konulara 
olan bağlılığını vurguladı.

Stoyanov, “2021 yılında 

ikili ticaret hacmi 2020 
yılına göre iki kat büyüye-
rek 313,2 milyon dolara 
ulaştı. Bu da sahip oldu-
ğumuz ciddi potansiyeli 
gösteriyor” dedi ve Bul-
gar iş dünyasının ortak 
yatırım projelerinin uygu-
lanması için güvenilir bir 
ortak olabileceği tarım ve 
gıda sanayi, madencilik, 
bilgi ve iletişim teknoloji-
leri, makine mühendisliği, 
kimya sanayi, turizm gibi 
sektörlere vurgu yaptı.

Bakan Pulev, görüşme 
sırasında, “Nisan ayından 
itibaren Sofya ile Riyad 
arasında direkt uçuşlar 
başlatılacak ve bunun iki 
ülke ilişkilerine yeni bir 
ivme kazandırması bekle-

niyor” diye ifade etti. Onun 
ifadesine göre, sorumlu 
Başbakan Yardımcısının 
ziyaretinden sadece 3 ay 
sonra direkt uçuş hattı 
açılmasıyla ilgili tüm pro-
sedürler çoktan tamam-
landı. Daha iyi bağlantı-
nın iki ülkeden şirketler 
arasında ortaklıklar için 
yeni fırsatlar sağlaması 
bekleniyor. Pulev, “Ayrıca 
bilgi ve iletişim teknoloji-
leri alanında daha fazla 
ortak proje uygulamayı ve 
ayrıca iki ülkenin start-up 
şirketleri arasında uygu-
lama alışverişi yapmayı 
umuyoruz" dedi.

Bakan Faisal Al-İbrahim, 
belirlenen konulardaki gö-
rüşmelere devam etmek 

üzere bir iş heyeti ile bir-
likte önümüzdeki aylarda 
ülkemizi ziyaret etme da-
vetini kabul etti.

Suudi Arabistan'dan ül-
kemizdeki tüm yatırımla-
rın 1/2'sinden fazlası 2021 
yılında gerçekleşti. Bu du-
rum, Bulgar Bakanlar Sto-
yanov ve Pulev'in Suudi 
Arabistan Kamu Yatırım 
Fonu yönetimi ile yaptığı 
görüşmede netleşti. Bu 
fon, dünya çapında fon-
ları ve varlıkları yöneten 
en büyük devlet yatırım 
fonudur.

Stoyanov, “İki ülke ara-
sındaki yatırımlar sahip 
olduğumuz potansiyeli 
karşılamıyor" dedi ve iki 
ülke arasında gerçekleş-

tirilen birçok temastan 
sonra ilk olumlu sinyal-
ler in şimdiden alındı-
ğını vurguladı. 2021'de 
Suudi  Arab istan'dan 
Bulgaristan'a yapılan doğ-
rudan yabancı yatırımlar 
14,3 milyon avroyu bulu-
yor. Bu tutar, son yıllarda 
ülkemizde Arap ülkesi 
tarafından yapılan tüm 
yatırımların ⅓'den fazla-
sını temsil ediyor. Bakan, 
“Umarım bu, hızlı bir bü-
yüme kaydedecek ve en 
önemlisi her iki ülke eko-
nomisi için yeni ve daha 
iyi sonuçlara yol açacak 
bir trendin başlangıcı olur” 
diye belirtti.

Haskovo (Hasköy) şeh-
rinde bir kargo havalima-
nına yapılacak yatırım 
tüm bölge için stratejik 
öneme sahip olabilir. Ya-
tırım projesi Bakan Sto-
yanov tarafından sunul-

du. Fon temsilcilerinin ise 
yatırım yeri ve projenin 
teknik parametreleriyle 
tanışmak için ülkemizi zi-
yaret etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Kamu 
Yatırım Fonu, ülke eko-
nomisinin gelişmesinde 
ve ulusal ve uluslararası 
düzeyde stratejik yatı-
rımların hayata geçiril-
mesinde kilit rol oynuyor. 
Fon, 13 stratejik sektörde 
66 şirketin kurulmasının 
yanı sıra 500 bin'den faz-
la kişilik istihdam yaratıl-
masıyla ilişkilidir. Bu bağ-
lamda Bakan Stoyanov, 
Bulgar şirketlerinin inşa-
at, madencilik ve makine 
mühendisliği alanındaki 
fırsatlarını da sundu. Su-
udi Arabistan’ın devletinin 
ciddi ilgi gösterdiği yatı-
rımlar alanında ileri aşa-
mada olan somut projeler 
de tartışıldı.

Alman Profine Energy GmbH Şirketi, Bulgaristan’da 
yüzer güneş enerjisi parkı inşa etmek istiyor

Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanı Nikola Stoyanov, 
Devlet Konsolidasyon Şir-
keti İcra Müdürü Ventsis-
lav Dimitrov ile Almanya 
merkezli Profine Energy 
GmbH Şirketi’nin sahibi 
Dr. Peter Mrosik arasın-
daki görüşmede şirketin 
Kuzeybatı Bulgaristan'da 
yüzen bir güneş enerjisi 
parkının inşasına yönelik 
büyük ölçekli bir yatırım-
la ilgilendiği resmen teyit 
edildi. Şirketin temsilci-
leri, yatırım olanaklarını 
incelemek üzere geçen 
yıl kasım ayı başında ül-
kemizi ziyaret etmişlerdi.

Özel şirketin yatırım il-
gisini teyit eden bir niyet 
mektubu da imzalandı. 
Belge devlet için herhangi 
bir yükümlülük oluşturmu-
yor. Bununla birlikte şirke-
tin yatırımı için potansiyel 
konumu Ogosta Barajı 
alanında olduğunu belir-

terek yatırım niyetini en 
büyük ölçüde halka açık 
şekilde resmileştirmesi 
önemlidir.

Şu anda yatırım niyeti, 
Ogosta Barajı'nın baraj 
duvarının tamamen ona-
rılması ve restorasyonu 
ile 500 ÷ 1500 mWp ka-
pasiteli bir yüzer güneş 
enerjisi santralinin inşası-
nı ve müteakibinde baraj 
ve güneş enerjisi santra-
linin uzun vadeli işletilme-
si, bakımı ve güvenliğini 
sağlamayı içermektedir. 
Yatırımın 1 milyar avro-
yu aşması bekleniyor. 
Yatırımcı, büyük ölçekli 

projenin uygu-
lanması iç in 
B u l g a r i s t a n 
merkezli mü-
teahhit firma-
larla çalışmayı 
taahhüt ediyor.

Resmi olarak 
beyan edilen 
i lgiye dayalı 
olarak, ilgili ku-

rumların katılımıyla proje 
amacının yanı sıra bara-
jın durumunu tartışacak 
bir çalışma grubu oluş-
turuldu. Bakan Stoyanov, 
“İlk analiz, böyle bir baraj 
tesisi projesinin uygulan-
ması için olası bir çözüm 
olarak, ilgili tüm tarafların 
katılabileceği bir kamu 
ihalesinin düzenlenme-
sinin gerekliliğini öne çı-
karıyor. Hiçbir şirket için 
herhangi bir öncelik ta-
nıma taahhüdünde bulu-
namayız” diye vurguladı. 
Bakanın ifadesine göre, 
bölgedeki halkla toplan-

tılar da başlatılacak. Sto-
yanov, “Bulgaristan'da 
buna benzer bir proje 
gerçekleştirilmedi ve va-
tandaşları projenin uygu-
lanmasının tüm yönleriyle 
tanıştırmalıyız. Baraj çev-
resinde gelişmekte olan 
turizmi korumanın yanı 
sıra insanlara ücretsiz 
erişimi kesinlikle garan-
ti etmeliyiz. Bu yatırım, 
aynı zamanda geleceğe 
yönelik bir yatırım. Çün-
kü tamamen ekolojik bir 
şekilde güneş enerjisin-
den elektrik üretiminden 
bahsediyoruz” dedi.

Bakan, şu anda her şe-
yin başlangıç aşamasın-
da olduğunu, ancak im-
zalanan niyet mektubu ile 
büyük çaplı yatırımın ger-
çekleştirilmesine yönelik 
tüm yasal ve idari işlem-
leri inceleme sürecinin de 
başlatıldığını ifade etti.

                Kırcaali Haber

Bulgaristan, 2 bin 940 
sikkeyi Türkiye'ye iade etti

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde, ülkeye kaçak yol-
dan sokulurken el konulan Türkiye'ye ait 2 bin 940 
sikke Türk makamlarına iade edildi.

Türkiye'den kaçırılan 2 bin 940 sikkenin iadesi için 
Burgaz Bölge Gümrük Müdürlüğü'nde bir tören dü-
zenlendi.

Törene, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem 
Güzel, Kültür ve Turizm Bakanlığından Kaçakçılıkla 
Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Yurtdışı Ka-
çakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Arkeolog 

Veysi Gündüz ve Bulgar yetkililer katıldı.
Törende, Samsun'da kaçak kazılarla elde edilen 

ve Bulgaristan'a sokulan sikkelerin iadesine ilişkin 
protokol imzalandı.

Sikkelerin, milattan önce 1. yüzyıldaki Pontus Kral-
lığı dönemine ait olduğu açıklandı.

Daire Başkanı Boz, AA muhabirine, Türkiye'den 
kaçırılan sikkelerin iadesine ilişkin protokolü imzala-
dıklarını söyledi.

Komşu ülkeler arasındaki bu dayanışmanın di-
ğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini belirten Boz, 
Bulgaristan'ın Türkiye'nin bu işbirliği taleplerine kuv-
vetli bir şekilde cevap verdiğini ve iki ülke arasındaki 
dayanışmanın bu suçun azaltılmasına çok büyük etki 
ettiğini söyledi.

Törene katılan Burgaz Bölge Gümrük Müdür Yar-
dımcısı Krasimir Fuçeciev ise Türkiye ile verimli bir 
işbirliği yaptıklarını söyledi.

Fuçeciev, sikkelerin, Almanya'da bazı koleksiyon-
culara satılmak üzere 2018 yılında yakalandığını ha-
tırlattı.
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Bulgaristan, 2021'de AİHM kararları nedeniyle 
740 bin levadan fazla tazminat ödedi
Bulgaristan, Strasbo-

urg'daki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'nde 
(AİHM) resen dava (ya-
pısal ve sistemik sorun-
lar oluşturan dava grup-
ları) bakımından Avrupa 
Birliği’ne (AB) üye ülkeler 
sıralamasında ilk sırada 
yer alıyor. Ülke, Rusya 
(%16), Ukrayna (%15), 
Türkiye (%11), Romanya 
(%10) ve İtalya'nın (%7) 
ardından altıncı sıra-
da geliyor. Bulgaristan, 
Strasbourg'daki mahke-
me kararlarının uygulan-
masını en çok geciktiren 
10 ülke arasında yer alı-
yor.
Bu, AİHM’in 2021’de 

Bulgaristan'a karşı yü-
rüttüğü davalarda aldığı 
kararların uygulanması-
na ilişkin 9.  yıllık rapo-
run Halk Meclisin sunul-
ması kararını kabul eden 
Bakanlar Kurulu tarafın-
dan yapılan duyurudan 
anlaşılmaktadır. Rapo-
run konuları üç bölüme 
ayrılmıştır. İlki, geçen 
yılki mahkûmiyet kararı 
sayısı, AİHM'de bekle-
yen temyiz davası sayısı 
hakkında güncel bilgiler 
ve yıl içinde AİHM'nin 
Bulgaristan aleyhine 
verdiği bazı kararların 

bir özetini sunuyor. İkinci 
bölümde AİHM'nin Bul-
garistan aleyhine verdiği 
kararların uygulanması-
na ilişkin karşılaştırmalı 
istatistiksel bilgiler de 
dahil olmak üzere genel 
bilgiler yer almaktadır. Yıl 
içinde uygulanan karar-
lar ile ilerleme sağlanan 
kararlar belirtilir. Üçüncü 
bölüm, mahkeme karar-
larından kaynaklanan te-
mel sorunları ele almak-
ta ve kararların başarılı 
bir şekilde uygulanması. 
Gelecekte sözleşme ve 

Bulgaristan'a yönelik 
mahkumiyet kararlarının 
ihlal edilmesini önlemek 
için yasama, yürütme ve 
yargı makamlarının al-
ması gereken önlemleri 
göstermektedir.
Rapor, Bulgaristan'ın 

bekleyen şikayet sayısı 
(623) açısından 14. sıra-
da, kişi başına bekleyen 
şikayet sayısı açısından 
ise 17. sırada olduğunu 
belirtiyor. AİHM 2021'de 
Bulgaristan aleyhine açı-
lan 60 davanın 37'sini 
esastan karara bağladı. 

2021 yılında AİHM’in 
mahkumiyet kararları 
nedeniyle ödenen taz-
minat miktarı 740 598 
leva olup, bunun 228 318 
levası yapılan dostane 
anlaşmalar ve tek taraflı 
beyanlardan kaynaklan-
maktadır.
Resen dava sayısına 

göre Bulgaristan hala 
üye devletler sıralama-
sında en üst sırada yer 
alıyor. B
u da onu Rusya (%16), 

Ukrayna (%15) ve Tür-
kiye (%11), Romanya 

(%10) ve İtalya’nın (%7) 
ardından 6. sıraya yer-
leştiriyor.
2021 yılının başında 

Avrupa Konseyi Par-
lamenter ler Mecl isi, 
Bulgaristan'ı AİHM ka-
rarlarının uygulanması-
nı en çok geciktiren 10 
üye ülkeden biri olarak 
gösteren bir karar aldı 
ve farklı kurumlar ara-
sındaki koordinasyon 
mekanizmalarının güç-
lendirilmesi için ek ça-
balara ihtiyaç olduğunu 
vurguladı.
Buna cevaben bakan-

lıklar arası bir çalışma 
grubu bir taslak hazır-
ladı ve hükümet, AİHM 
kararlarının uygulanma-
sına ilişkin bir yol hari-
tası kabul etti. Belgede, 
kararların uygulanması 
için yürütme makamları-
nın yetkileri dahilinde ya-
sama işlemi niteliğinde 
alınması gereken en acil 
önlemlerin ana hatları çi-

zildi, son tarihler ve buna 
göre normatif düzenle-
melerin değiştirilmesine 
yönelik taslakların ha-
zırlanması için sorumlu 
kurumlar belirlendi.
Rapor, ceza yargıla-

masının etkisizliği ve 
Başsavcının bağımsız 
soruşturma mekanizma-
sı bulunmayışına ilişkin 
yapısal sorunla ilgili S.Z. 
ile Kolevi dava grubunu, 
AİHM kararlarını uygu-
lamamadaki en önemli 
sorun olarak tanımlıyor. 
Bulgaristan'ın AİHM'nin 
nihai kararlarını uygula-
maya yönelik uluslarara-
sı taahhütlerinin yerine 
getirilmesinde belirtilen 
sistemik sorunları Ulusal 
Toparlanma ve Sürdürü-
lebilirlik Planı kapsamın-
da reformlara yönelik en 
yüksek devlet düzeyinde 
üstlenilen bir taahhütle 
ilişkilendiren bir yakla-
şım benimsendi.
            Kırcaali Haber

Varna bölgesinde bir işletmeye tek 
seferde en büyük yatırım başlatıldı
Varna bölgesinde 300 

milyon leva tutarında bir 
dekarbonizasyon yatırı-
mı başlatılmak üzeredir. 
Bu, son yirmi yılda faa-
liyette bulunan bir işlet-
menin yaptığı en büyük 
tek yatırımlardan biridir.
Solvay Sodi Şirketi’nin 

Devnya kasabasında-
ki fabrikasının yatırım 
programı, geçen yıl 9 
Aralık’ta fabrikaya yaptı-
ğı ziyaret sırasında Eko-
nomi ve Sanayi Bakanı 
Nikola Stoyanov'a sunul-
du. Bakan, şirketin kuru-
luşunun 25. yıl dönümü 
münasebetiyle düzenle-
nen kutlama programına 
katıldı.
Bakan, “Bir dizi krizin 

yaşandığı bir zamanda 
bir şirket tam olarak de-
karbonizasyona yönelik 
böyle bir miktarda ya-
tırım yaparsa, bu onun 
geleceğe baktığının bir 
işareti ve sürdürülebilir-
lik ve gerçek bir döngü-
sel ekonomi örneğidir” 

diye belirtti. Orada, 60 
milyon levanın üzerinde 
bir yatırımla yeni inşa 
edilen soda bikarbonat 
üretim tesisi kurulumuy-
la tanıştı.
Stoyanov, “2022 yılında 

kimyasal madde ihraca-
tında yaklaşık %45'lik 
bir büyüme kaydediyo-
ruz. Yılın ilk sekiz ayın-
da bu sektörden ihraç 
edilen ürünlerin toplam 
değeri 7,2 milyar levayı 
aşıyor” diye bildirdi. Ba-
kan, Varna bölgesindeki 

işletmelerin birçoğunun 
rekabet gücünü koru-
duğunu ve ülkenin eko-
nomik göstergelerine 
önemli katkı sağladığını 
sözlerine ekledi. Sto-
yanov, “Bulgaristan’ın 
kimya endüstrisinde 13 
000'den fazla kişi çalı-
şıyor ve bunlar çok özel 
yeteneklere sahip kişi-
lerdir. Biz ülke olarak 
benzer stratejik önem 
arz eden alanlarda faali-
yet gösteren işverenlerle 
birlikte bu insanları sek-

törde tutmalıyız. Beceri-
lerini geliştirmeye yatırım 
yapmalıyız ve bununla 
birlikte bölgenin ve ülke-
mizin geleceği olan yeni 
kadroların yetiştirilmesi-
ne de yatırım yapmalı-
yız” dedi.
Bakan Stoyanov, Varna 

ziyareti sırasında bölge-
deki diğer işletmelerin 
temsilcileriyle de bir 
araya geldi. Toplantıda 
işletmelerin yeşil enerji-
ye geçişi ve üretimin kar-
bondan arındırılması ile 
ilgili konuların yanı sıra 
şirketleri desteklemek 
için çeşitli fırsatlar ve fi-
nansal araçlar tartışıldı.
Bakana işletme ziyareti 

sırasında Belçika Krallığı 
Sofya Büyükelçisi Frede-
ric Meoris'in yanı sıra yıl 
dönümü kutlaması için 
Bulgaristan'da bulunan 
uluslararası bir kimya 
grubu olan Solvay Şir-
ketler Grubu İcra Kurulu 
Başkanı İlham Kadri de 
eşlik etti.

Klarnet virtüözü İvo Papazov'a 
ömür boyu devlet para ödülü
Halk Meclisi, İbrama lakabıyla bilinen klarnet 

virtüözü  İvo Papazov'a devlet para ödülü veril-
mesine karar verdi. Karar taslağı Bakanlar Kurulu 
tarafından sunuldu. Maddenin Meclis Genel Kurul 
toplantısı gündeminin ilk maddesi olarak alınması 
Meclis Başkanı Vejdi Raşidov'un önerisi üzerine 
oldu.

Karar, Bulgaristan devleti ve halkına yaptığı 

üstün hizmetlerden dolayı İvo Papazov’a devlet 
tarafından ömür boyu ayda 700 levalık bir para 
ödülü verilmesini öngörüyor.

Meclis Başkanı Raşidov, “Başbakan Gılıb 
Donev'a yardımının yanı sıra İvan Çençev baş-
kanlığındaki Kültür ve Medya Komisyonu’na iyi bir 
iş çıkardığı için teşekkür ederim” dedi. Raşidov, 
“Bugün Bulgaristan’ın bu büyük müzisyeninin hak 
ettiği bir ödülü alması beni çok mutlu ediyor. O, 
olağanüstü yeteneğiyle Bulgaristan'a ve dünyaya 
çok şey verdi ve bu takdiri hak ediyor" diye vur-
guladı.

2022 yılında dünyaca ünlü müzisyen İvo Papa-
zov (İbrama) 70 yaşına girdi. İbrama, geçen yıl 
22’incisi düzenlenen uluslararası elektronik mü-
zik festivali WOMEX'in büyük ödülünün yanı sıra 
Apollonia Festival of Arts’ta da Apollon Toxopho-
ros Ödülü’nü kazandı.
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Bulgaristan ve Türkiye milletvekilleri, sınırdaki 
durumu, mülteci akışını ve ikili işbirliğini ele aldı

Bulgaristan ve Türkiye mec-
lislerindeki iş güvenliği komis-
yonlarının temsilcileri arasında 
gerçekleştirilen toplantıda iki 
ülke sınırındaki mevcut durum, 
mülteci akışı ve Bulgaristan ile 
Türkiye arasındaki iş birliği ele 
alındı. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi (TBMM) İç İşleri Komisyonu 
Başkanı Celalletin Güvenç baş-
kanlığındaki heyet, İç Güvenlik 
ve Asayiş Komisyonu Başkanı 
Hamit Hamit'in davetlisi olarak 
Bulgaristan'a çalışma ziyaretin-
de bulundu.

Hamit, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, “Bulgaristan ve Türki-
ye içişleri bakanlıklarının mülteci 
baskısını caydırmak ve üstesin-
den gelmek için iyi bir iş birliğine 
yönelik çabalarını ve ortak ey-
lemlerini memnuniyetle karşılı-
yoruz” diye kaydetti. Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) Meclis 
Grubu Başkan Yardımcısı olan 
Hamit, göçmen baskısının yıllar-
dır var olduğunu, ancak son bir 
yılda bunun kanalcılar ve insan 
kaçakçıları tarafından organize 
edilen bir baskıya dönüştüğünü 
vurguladı. Komisyon Başkanı, 
“Kaçakçılar son derece saldır-
ganlaştı. Biz Bulgaristan'da kur-
ban verdik, polisler görevlerini 

yaparken hayatını kaybettiler” 
diye sözlerine ekledi.

Hamit, “Göçmen baskısıyla 
ve insan tacirlerine karşı mü-
cadeleyle başa çıkmanın tek 
bir ülkenin gücü dahilinde ol-
madığına inanıyorum. Kaçakçı 
ve insan tacirlerinin gruplarını 

tespit etmek, hızlı kararlar al-
mak ve bu suç gruplarını etkisiz 
hale getirmek için ortak çaba 
göstermemiz bizim için önem-
lidir. Her iki ülkenin ilgili devlet 
yapıları ve hizmet birimlerinin 
sürekli iletişim ve bilgi alışverişi 
içinde olduğundan eminim ve iç 

güvenliği komisyonlarında yer 
alan parlamenterlerin toplantı-
sının her düzeyde bu etkileşime 
ek bir itici güç ve ivme kazandı-
racağına inanıyorum” dedi.  

Bulgaristan'ın AB üyesi olarak 
Birliğin sınırlarının korunma-
sında ön saflarda yer aldığını 
vurgulayan Komisyon Baş-
kanı, Kapitan Andreevo Sınır 
Kapısı’ndan geçen insan sayısı 
bakımından Avrupa'nın en bü-
yüğü olduğunu, aynı zamanda 
sınırımızın mülteci baskısı açı-
sından en yoğun sınır kontrol 
noktalarından biri olduğunu kay-
detti. Hamit, “Bu nedenle uygun 
çözümler bulmalı ve bu baskıyı 
etkisiz hale getirmeliyiz. Eminim 
ki her iki ülke de en azından Tür-
kiye AB üyesi olana kadar bu 
mülteci baskısını durdurmak için 
gerekli araçları bulacak, çünkü 

Türkiye'yi AB üyesi olarak gör-
mek istiyoruz” diye konuştu.

TBMM İçişleri Komisyonu 
Başkanı Celalletin Güvenç, “Bi-
zim için Bulgaristan müttefik bir 
ülke ve parlamento komisyonla-
rı arasındaki iş birliği ikili ilişkile-
rin gelişmesine destek olacak-
tır” diye kaydetti. Bulgaristan ile 
Türkiye arasındaki mükemmel 
ilişkilerden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, maalesef Co-
vid-19 salgınının her iki ülkenin 
vatandaşları ve işletmeleri ara-
sındaki yoğun temasların önün-
de bir engel oluşturduğuna dik-
kat çeken Güvenç, “O zaman 
iş birliği yapmak için pek fırsa-
tımız olmadı, ama 2022'de bu 
değişti ve birbirimizle tekrar ile-
tişime geçmeye başladık” diye 
sözlerine ekledi. TBMM İçişleri 
Komisyonu Başkanı, “Bizim için 
Bulgaristan Avrupa'ya giden bir 
ticaret yoludur” diye vurguladı.

Güvenç, “Türkiye için terörle 
mücadele son derece önemli 
bir konu ve bu konuda Bulgar 
yetkililerle zaten bir iş birliği 
kurduk” diye belirtti. TBMM 
İçişleri Komisyonu Başkanı, 
Türkiye'nin çabaları sayesinde 
Bulgaristan'ın güçlü bir göçmen 
dalgasından etkilenmediğini be-
lirtti. Güvenç, Bulgaristan hükü-
metlerinin izlediği politika için 
şükranlarını ifade ederek, iyi 
ikili ilişkilerimizin iyi komşuluk 
ve iş birliğinin bir örneği oldu-
ğunu kaydetti.

Bulgaristan ve Türkiye millet-
vekilleri arasında yapılan top-
lantıda parlamenterlerin ortak 
sınırın korunmasına yönelik iş 
birliğinin her iki ülke tarafından 
da öncelik olarak gündeme ge-
tirildiği yönündeki ortak görüşü 
dile getirildi.

TBMM milletvekilleri, Sofya’daki cami 
önünde sıcak çorba dağıtımına iştirak ettiler
Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi (TBMM) milletvekilleri, 

Bulgaristan'a resmi ziyaret-
leri kapsamında Sofya'daki 
Banyabaşı Camii ve Molla 
Efendi Camii adlarıyla da bi-
linen Kadı Seyfullah Efendi 
Camii’ni ziyaret ettiler.
TBMM İçişleri Komisyonu 

Başkanı Celalettin Güvenç 

başkanlığındaki heyet, Yük-
sek İslam Şurası Başkanı 

Vedat Ahmet ve Sofya Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet ile 
bir araya geldi.
Başmüftülük ekibi, millet-

vekillerine caminin tarihi, 
mimarisi ve Başmüftülüğün 
gerçekleştirdiği başlıca faali-
yet ve projeler hakkında bilgi 

verdi.
Milletvekilleri, Cuma nama-

zını Banyabaşı 
Camii’nde eda 
et t i k ten  son -
ra müminler le 
sohbet ettiler ve 
cami önünde ya-
pılan sıcak çorba 
dağıtımına katıl-
dılar.
Sofya Bölge 

Müftüsü, soğuk 
kış günlerinde 
sıcak çorba da-
ğıtılması için gi-
rişimin, kurumun 
en çok kabul gö-
ren faaliyetleri 
arasında yer al-

dığını vurguladı.
2022/2023 kış mevsiminde 

sıcak öğle yemeği dağıtımı 
üst üste yedi haftadır devam 
ediyor. Sofya Bölge Müftülü-
ğü şimdiye kadar 3000'den 
fazla bardak çorba dağıttı.
                   Kırcaali Haber


