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Balkan Türklerinden ‘Zeytin Dalı’ Operasyonu’na Destek 

Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu Başkanı Zürfettin 
Hacıoğlu, Afrin’de başlatılan 
‘Zeytin Dalı’ Operasyonu’nu 

değerlendirdi. Söz konusu ha-
rekatın Türkiye Cumhuriyeti’nin 
güvenliğini sağlamak için yapıl-
dığına dikkat çeken Hacıoğlu, 

Konfederasyon olarak ‘Zeytin 
Dalı’ Operasyonu’na verdikleri 
desteğin altını çizdi. 

‘Zeytin Dalı’ olarak da isim-

lendirilen Afrin Harekatı, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını 
güvenli hale getirmek, bölgeye 
barış ve huzur getirmek adına 
düzenlenmiştir. En önemlisi 
de, bu operasyonla sınır dı-
şında yaşayan Müslüman ve 
Türk vatandaşların üzerindeki 
terör belasını def etmek amaç-
lanmaktadır. Konfederasyonu-
muz bu bağlamda ‘Zeytin Dalı’ 
Operasyonu’nu destekliyoruz 
ve Türk askerinin başarılı ol-
ması için dua ediyoruz. Ayrıca 
Balkan Rumeli Türkleri Konfe-
derasyonu olarak operasyonda 
görev alan askerlerimizi, cesa-

retleri ve metanetlerinden dolayı 
kutluyor; zaferin tez zamanda 
ilan edilerek sağ salim evlerine, 
vatan topraklarına dönmelerini 
can-ı gönülden istiyoruz.

‘ABD’yi kınıyoruz’
Malum, Türkiye’nin çevresinde 

meydana gelen ‘Arap Baharı’ 
olarak adlandırılan ve aslında 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin 
güçlenmesi için yapılan hare-
katlar, uzun zamandır Türkiye’yi 
rahatsız etmekte ve bu rahatsız-
lık had safhaya ulaşmış bulun-
maktadır. Dost, müttefik hatta 

Devamı 4’de

Eğridere İlçesi’nin Sütkesiği 
köyü kızları milli kıyafetleriyle

Hristo Stoiçkov: 'Naim'den büyük sporcu yok'
Bulgar istan’ın yetişt irdiği 

en önemli futbolcular ara-
sında yer alan Hristo Stoiç-
kov, kasım ayında vefat eden 
olimpiyat, dünya ve Avrupa 
şampiyonu eski milli halterci 
Naim Süleymanoğlu’nun kab-
rini ziyaret etti. Stoiçkov, Naim 
Süleymanoğlu’nun Edirnekapı 
Mezarlığı’ndaki kabrine gelerek 
çelenk bıraktı.

Eski Bulgar futbolcu, basın 
mensuplarına yaptığı açıklama-
da, Naim Süleymanoğlu ile çok 
yakın arkadaş olduğunu belirte-
rek, “Benim için dünyada ondan 
daha büyük sporcu yok. 

Arkadaşımın yanına geldiğim 
için mutluyum. Çok iyi arkadaş-
tık. Dünya ve olimpiyat rekorları 
kıran bir sporcu. Her sporcu gibi 
onunla çok gurur duyuyorum. 
Hiçbir zaman nereden geldi-
ğini unutmadı. Çok genç vefat 
etti ve bizi bıraktı.” ifadelerini 
kullandı.

Dostluklarının sonsuza kadar 
devam edeceğini vurgulayan 
Stoiçkov, “Beni hiçbir zaman 

bırakmayacak, ben de onu bı-
rakmayacağım. Ben futbolcu-
yum o halterci ama sporcu her 

zaman sporcudur ve sporcuyu 
tutar. Onu her yerde her za-
man anlatmak lazım. Herkese 
Naim’in kim olduğunu gösterdi. 
Benim için dünyanın en büyük 
haltercisi olarak kalacak.” diye 
konuştu.

Barcelona’da da forma giyen 
eski Bulgar futbolcu Hristo Sto-
içkov, Katalan ekibinden Medi-
pol Başakşehir’e transfer olan 
Türk milli oyuncu Arda Turan’ın 
ise önemli bir lider olduğunu 
söyledi.

Stoiçkov, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, “Arda’yı takip 
ediyorum. Atletico Madrid ve 

Barcelona’day-
ken beraber va-
kit geçirdik. Arda 
çok iyi ve lider bir 
futbolcu. Büyük 
takımlarda iyi oy-
nuyor. İstanbul’a 
dönüşünün geniş 
sonuçları olacak. 
Önemli sonuçlar 
alacak.” diye ko-
nuştu.
Arda Turan’ın 

Medipol Başakşehir’e transfe-
rinin kariyerinde geri bir adım 
olduğu görüşüne katılmadığını 
dile getiren Stoiçkov, şunla-
rı kaydetti: “Arda, karakterini 
sahaya yansıtan önemli bir 
futbolcu. Liderliğini sergilediği 
zaman milli takım da çok iyi gi-
diyor. Arda’nın İstanbul’a dönü-
şünün kariyerinde geri bir adım 
olduğunu düşünmüyorum. Biz 
liderler sadece öne bakıyoruz, 
arkaya bakmıyoruz.”
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Naim Süleymanoğlu Adına Kitap Yazılıyor
Dokümanların hazırlan-

dığına ve gerekli tasnif-
lerin yapıldığına dikkati 
çeken Taşpınar, "Naim'in 
hatırasını yaşatmak için 
onun adına bir kitap yok. 
Bir kitap yazmayı planlı-
yorum." dedi.

Taşpınar, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, kita-
bın yazımıyla ilgili olarak 
her kesimden bilgileri, 
dokümanları, fotoğrafları 
ve görüntüleri topladıkla-
rını anlatarak, "Toplanan 
veriler okumam için bana 
verildi. Kitap birkaç bö-
lümden oluşacak. Kitabın 
ismini henüz koymadık." 
diye konuştu.

Kitabın 4 bölümden 
oluşacağını belirten Ta-
mer Taşpınar, "İlk bölüm 
Naim'in Türkiye'ye gelme-
den önce Bulgaristan'da 
yaşadıkları. İkinci bölüm 
Türkiye'ye geliş macerası. 
Rahmetli Cumhurbaşka-
nımız Turgut Özal'ın onun-
la ilgilenmesi, 1 milyon 
doların ödenmesi, İstan-
bul Taksim Meydanı'na, 
Ankara'ya gelişi ve spor-
cunun buralarda karşılan-
ması. Kitabın üçüncü bö-
lümünde, yıl yıl başarıları, 
dördüncü bölümünde de 
vefatı yer alacak." ifadele-
rini kullandı.

Naim'in Türkiye'ye ge-

lişinin gözünün önünden 
film şeridi gibi geçtiğini 
aktaran Taşpınar, şöyle 
devam etti:

"Hiçbir sporcu böy-
le takım sporlarındaki 
gibi karşılanmamıştır. 
Bulgaristan'da o zaman 
Türkler asimile ediliyor-
du. Naum Şalamanov 
olarak ismi değişince çok 
gücüne gitti. Türkiye'ye 
gelişi film olabilecek ka-
dar bir olay. Kitap bastır-
mak kolay, ancak kitabı 
yazmak zor. Onunla ilgili 
tüm röportajları, filmleri 
ve yarışmaların tamamını 

topladım. Kitabın sayfa-
sına karar vermiş değiliz. 
Bir süre koymadım. Süre 
koyduğumda eksik kalır."

Bir ülkenin kültürünün ki-
tapla, filmle ve edebiyatla 
ölçüldüğünü dile getiren 
Tamer Taşpınar, "Burada 
büyük bir eksiklik var. Ben 
federasyon olarak bunları 
kendi imkanlarımızla ya-
pabileceğimize inandığım 
için başladım. Bol resimli 
olsun istiyorum. Yazıyı 
kimse okumuyor. Önem-
li olan başlık ve fotoğraf 
altı." değerlendirmesini 
yaptı.

"Naim adına uluslara-
rası turnuva planlıyo-
ruz"

Türkiye Halter Federas-
yonu Başkanı Tamer Taş-
pınar, Naim Süleymanoğ-
lu adına uluslararası bir 
turnuva yapmayı, bunu da 
geleneksel hale getirmeyi 
planladıklarını belirtti.

Turnuvanın bütçe gerek-
tiren bir durum olduğunu 
dile getiren Taşpınar, 
"Naim adına uluslararası 
bir turnuva yapmayı dü-
şünüyoruz. Yeterli bir büt-
çe bulursak, Naim adına 
uluslararası bir turnuva 

planlıyoruz. Böyle bir tur-
nuvaya, ne Avrupa, ne 
de Dünya Federasyonu 
'hayır' diyemez. Bütçe is-
teyen bir konu, bakanlıkla 
görüşeceğiz. Ekstra bir 
bütçe verirlerse yapabile-
ceğiz." ifadelerini kullandı.

Naim adına bir turnu-
va yapma fikrini Dünya 
Federasyonu'na tekli f 
edeceklerini anlatan Taş-
pınar, şunları kaydetti:

"Çok zor. Neden? Naim 
dünyada en iyisi olsa bile 
böyle bir kapı açarlarsa, 
öyle büyük sporcular var 
ki birtakım şampiyona-
lar onların adına yapıl-
maya başlanır. İleride 
bir Avrupa veya Dünya 
Şampiyonası'nı alırsak 
adını Naim Süleymanoğlu 
koyamayız. Uluslararası 
şampiyonaların ismi Avru-

pa, Dünya, 23 Yaş Altı ve 
Gençler Şampiyonası'dır. 
Şansımı deneyeceğim. 
Zor olduğunu biliyorum. 
Kabul ettireceğimiz şu, 
her yıl Türkiye'de Naim 
adına bir turnuva yapabi-
liriz. O da müthiş bütçeler 
gerektiriyor."

"Naim Süleymanoğlu 
için ne yapsak azdır" di-
yerek merhum sporcuyu 
öven Taşpınar, "Öyle bü-
yük bir sporcuydu. Yurt 
içi faaliyet programımız-
da yer alan bir Türkiye 
Şampiyonası'na adını 
verdik. Naim Süleyma-
noğlu Kulüpler Türkiye 
Şampiyonası. Onun adına 
her sene şampiyona yapı-
lacak. 2018 faaliyet prog-
ramına koyduk." diyerek 
sözlerini tamamladı. AA

Bulgaristan’da internet kullanıcılarının  
dörtte biri online alışveriş yapıyor
Avrupa Birliği (AB) İsta-

tistik Ofisi (Eurostat) ta-
rafından yapılan 2017'de 
AB’de İnternet kullanı-
cılarının tutumları üze-
rine araştırmadan elde 
edilen sonuçlara göre 
Bulgaristan’da internet 
kullananların dörtte birin-
den fazlası, internet üze-
rinden alışveriş yapıyor. 

Güncel verilere göre, 
son beş yılda ülkede in-
ternet üzerinden alışveriş 
yapanların oranı iki kat 
büyüdü - 2012'de yüzde 
10'dan geçen yıl yüzde 
27'ye kadar yükseldi. 
Şehirlerimizdeki insanlar 
neredeyse iki kat fazla on-
line alışveriş yapıyor.

Bulgaristan vatandaşla-
rının internet yoluyla satın 
aldığı ilk beş ürün arasın-
da birinci sırada yüzde 
73 oranla ev eşyaları yer 
alıyor. Bu sıralamada ev 
eşyalarından sonra yüz-
de 26 oranla seyahatler 
veya otel rezervasyonla-
rı, yüzde 15 oranla çeşitli 
etkinlikler için bilet alımı, 
yüzde yaklaşık 14 oranla 
giyim eşyası veya spor 
eşyası alımı, yine yüzde 
14 oranla çeşitli elektro-
nik ekipmanlar ve başka 

ürünler geliyor. Vatandaş-
larımızın internetten en az 
satın aldığı ürünler yüzde 
4 ve 5 arası oranda deği-
şen ilaçlar, yiyecek ve içe-
cek, film ve müziktir. 

Eurostat’ın araştırma 

sonuçlarına göre online 
alışverişte en sık görülen 
sorunlar olarak Bulgaris-
tan vatandaşları aşağı-
daki faktörleri belirliyor: 
teminatlar ve diğer yasal 
haklar hakkında bilgi bul-
mada güçlükler; yanlış 
veya hasar görmüş mal 
teslimatı; nihai maliye-
tin belirtilen seviyeden 
yüksek olması (genellik-
le daha yüksek teslimat 
maliyeti, beklenmedik 
işlem ücreti); dolandırı-

cılık sorunları (mallar hiç 
alınmaz, maddi kayıplar 
alıcı kredi kartı bilgilerinin 
yanlış kullanılmasından 
kaynaklanır vb.); köyde 
yaşayanlar tarafından 
yapılan çevrimiçi şikayet-

lerin gönderilmesinde ve 
tazminat talep edilmesin-
de zorluk yaşanması, ya 
da tatmin edici olmayan 
bir yanıt alınması. 

AB’de online alışveriş 
yapanlar ortalama yyüz-
de 68 oranındadır. On-
line alışveriş yapanların 
en yüksek payı yüzde 
86 oranla İngiltere'de, 
yüzde 84 İsveç’te, yüzde 
82 Danimarka, Almanya, 
Lüksemburg ve Hollan-
da’dadır. Online alışveriş 

yapanların en düşük payı 
yüzde 23 Romanya’da, 
yüzde 27 Bulgaristan’da 
ve yüzde 39 oranda Kıb-
rıs’tadır. AB’de online 
satın alınan elektronik 
ekipmanlar arasında 
yüzde 64 oranla giyim ve 
spor malzemeleri, yüzde 
53 oranla seyahat ve tatil 
amacıyla seyahatler, yüz-
de 46 oranla ev eşyaları, 
yüzde 39 oranla etkinlik-
ler için bilet alımı, yüzde 
34 oranla kitap, dergi ev 
gazete alımları bulunuyor. 
Avrupa Komisyonu'nun 

AB'deki online e-ticaret 
uyuşmazlıklarını çözme 
platformunu oluşturma-
sından sonra sadece bir 
yıl içinde AB’de sahtekâr 
tüccarlara karşı online 
alıcılardan 24 000’den 
fazla şikayet geldi. 
Uzmanların tahminleri-

ne göre 2020'deki dünya 
çapındaki online satış-
ların, 2016’da 1,6 trilyon 
dolara karşı 4 trilyon do-
lara ulaşması bekleniyor. 
AB’de online ticaretin bü-
yüme oranının da benzeri 
seviyeye ulaşması bekle-
niyor.
             Kırcaali Haber

Meclis, İstanbul Sözleşmesi’ni 
onaylama sürecini durdurdu

Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi’nin Meclis 
tarafından onaylanmasına yönelik yasal süreç durdu-
ruldu. 

Parlamento Gençlik ve Spor Komisyonu, sözleşmeyi 
reddetti. Oylamada, belgenin reddedilmesine ilişkin so-
nuç tartışmaya yol açtı. Oylamada sözleşme 9’a karşı 
10 oyla reddedildi. Karar verici oyu kullanan şaşırtıcı 
bir şekilde Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Milletvekili Georgi Markov oldu. 

Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Slavço Atana-
sov, ret oyu kullananların sözde “yurtseverlerin”, GERB 

Milletvekili Georgi 
Markov’un, Volya 
(İrade) Partisi ve 
Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) 
milletvekilleri oldu-
ğunu açıkladı. Söz-
leşmenin onaylan-
masının GERB ve 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) mil-

letvekilleri tarafından desteklendiği anlaşıldı. 
Atanasov, “İlke olarak, meslektaşlarım kadınları şid-

detten korumaktan yanadır. Buna tartışılmaz bir ger-
çek olarak değinildi. Fakat zehirli meyve içeren güzel 
bir şeker olarak tanımladığım bu sözleşmede tehlikeli 
metinler var” diye yorumda bulundu. 

Hukuk Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tar-
tışmayı erteledi. Bu teklifi yapan BSP milletvekilleri, 
belgenin toplumdaki ciddi bölünmeyi tetiklemesini ge-
rekçe olarak gösterdi. 

Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ve Volya partisi 
milletvekilleri, BSP’nin bu teklifini destekledi. 

Bilindiği gibi, İstanbul Sözleşmesine Bulgaristan'da 
farklı tepkiler geldi. Cinsiyet tanımı ve onunla ilgili kalıp 
yargıların yanı sıra, üçüncü cinsiyet ve eşcinsel evli-
liklerin tanınacağı spekülasyonları da şüphe yaratıyor. 

Bulgar Ortodoks KilisesiKutsal Sinod’u belgenin 
onaylanmasına karşı çıkarak, bu sözleşmenin onay-
lanmasının “manevi ölüm" olacağını ileri sürdü. Orto-
doks Kilisesi'nin görüşleri Bulgaristan Katolik Kilisesi 
tarafından da kabul edildi.

Öte yandan Bulgaristan Müslümanları Başmüftü-
lüğü de yayımladığı yazılı açıklamasında İstanbul 
Sözleşmesi’nin Bulgaristan Müslümanları için bir ay-
rıcalık olmadığını belirtti. 

BSP, İstanbul Sözleşmesi’nin Meclis tarafından 
onaylanması ile ilgili bir ulusal referandum yapılmasını 
önerdi. Sol görüşlü partiler, sözleşmeye karşı çıkmaya 
devam ediyor. Ayrıca ırkçı ve aşırı milliyetçi Bulgar par-
tileri de sözleşmenin onaylanmasına karşı çıktı.
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TOLL otoyol ücret sistemi projesine 
ilişkin sözleşme imzalandı
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanlığı’nda 
yol ücretleri tahsil edilme-
sine ilişkin TOLL sistemi 
tasarlanması, kurulması 
ve devreye sokulmasına 
ilişkin proje sözleşme-
si imzalandı. Sözleşme, 
Karayolu Altyapısı Ajan-
sı (APİ) Yönetim Kurulu 
Başkanı Müh. Donço Ata-
nasov ve projeyi uygula-
yacak CAPPHS TRAFFIC 
SOLUTIONS Şirketler 
Birliği’ni temsilen Michael 
Weber tarafından imza-
landı. 

TOLL sistemi ile 3,5 ton 
üzerindeki araçlar için 
seyahat edilen mesafeye 
göre TOLL otoyol ücreti 
ve teknik olarak izin veri-
len azami kütlesi 3,5 ton 
altındaki otomobiller için 
süreye göre elektronik 
vinyet pulu ödenecek. 

Proje sözleşmesinin be-
deli katma değer vergisi 
hesaplanmaksızın yakla-
şık 150 milyon leva. Proje 
süresi 19 ay. TOLL siste-
minin inşa masrafları mü-
teahhit firma tarafından 
karşılanacak. TOLL siste-

minin, başarılı bir şekilde 
uygulamaya sokulmasın-
dan sonra kazanılan gelir-
le yatırım geri ödenecek. 

Sözleşme imza töre-
ninde konuşan Bölge-
sel Kalkınma ve Bayın-
dır lık Bakanı Nikolay 
Nankov,”TOLL sistemi, 
yollarımıza ilişkin adil ve 
dürüst bir ücretlendirme 

modeli uygulanmasına yol 
açacak” dedi. 

Bakan, “Kamu ihalesi 
kararına yapılan itirazlar 
sonucunda açılan dava-
lar iki yıl sürdü. Her gün 
önemlidir ve yolları kul-
lanan Bulgaristan vatan-
daşlarına büyük miktarda 
kaynağa mal oluyor. Kay-
nak, yalnızca yollarımızın 

durumunu ve güvenliğini 
iyileştirmeye yönelik har-
canacak” diye konuştu. 

Nankov, “APİ gelirlerinin 
yüzde 70’i otomobil kulla-
nıcılarından elde edilmek-
tedir. Yolları kat kat daha 
fazla bozan ağır yük ta-
şıma kamyonları APİ’nin 
tüm gelirlerinin tutarının 
yüzde 30’undan daha 

düşük ücret ödüyor” diye 
belirtti. 

Bakan, “İnsanlar, elekt-
ronik vinyetlerin piyasa-
ya sürülmesiyle fiyatların 
artmayacağı konusunda 
ikna edilmelidir” diye vur-
guladı. Nankov, “Bulga-
ristan olarak temel doğal 
kaynağımız stratejik konu-
mumuzdur. 10 uluslarara-
sı ulaşım koridorunun 5 
tanesi topraklarımızdan 
geçmektedir. Önümüz-
deki hedef, TOLL sistemi 
ile tahsil edilen yol ücret-

lerinden elde edilen APİ 
gelirlerinin 1 milyar levaya 
ulaşmasıdır. TOLL siste-
mi ile elde edilen gelirlerle 
karayolu sektörünün ihti-
yaçlarının çoğu karşıla-
nacaktır. Sürdürülebilir bir 
karayolu sektörü oluştura-
bileceğiz " diye belirtti. 

Bakan, “Yeni model 
daha fazla esneklik sağ-
layacak. Ayrıca ağır taşıt 
trafiğini esnek bir şekilde 
düzenleyeceğiz” dedi. 

              Kırcaali Haber

Eski Maliye Bakan Yardımcısı Datsov: 
Avronun kullanılması, fiyatları artırmayacak

Avronun kullanılması 
Bulgaristan’da fiyatları 
hissedilir şekilde artır-
mayacak, hayatımızı iyi-
leştirecek ve bizi daha 
zengin kılacak. 
NOVA TV’ye konuşan 

eski Maliye Bakan Yar-
dımcısı ve Mali Konsey 
Üyesi Lübomir Datsov, 
“Fiyatlar, insanların ha-
yatının iyileştirilmesi so-
nucu artırılıyor. Bu doğal 
bir süreçtir, Bulgaristan 
bunu arzu ediyor” dedi. 
Uzman, “Avronun kul-

lanılması Bulgaristan’ı 
daha da prestij sahibi 
kılacak, diğer Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleriyle 
daha da eşit kılacak ve 
yıllarca ertelediğimiz 
reformları tetikleyecek” 
diye belirtti. 
Datsov’un ifadelerine 

göre Avro Bölgesinin 
“bekleme odası” olarak 
bilinen ERM-2 mekaniz-
masına katılmak her yer-
de ekonomik büyümeyi 
ve ekonominin iyileşme-
sini tetikliyor.
Fiyatların iki kat artaca-

ğına dair söylentileri ya-
lanlayan Datsov, “Avroyu 
kullanmaya başladığı 
sırada çeşitli ülkelerde 
enflasyon oranı yüzde 
0,3 ile yüzde 1,4 arasın-

da değişiyor ve hiç kim-
se bunun AB para biri-
minin kullanımından mı, 
yoksa başka faktörler-
den mi kaynaklandığını 
söyleyemiyor. Genelde 
fiyatlar bir yıl içinde mak-
simum yüzde 1 oranında 
artıyor, ondan sonra ise 
onların bazılarında dü-
şüş bile görülüyor” diye 
izah etti. 
Datsov, oldukça kısa 

süre önce avroyu kul-
lanmaya başlayan Baltik 
devletlerini örnek verdi. 
Orada fiyatların çok dü-
şük oranda, yüzde 0,5 
ile yüzde 0,6 arasında 

değiştiğini söyledi. Dat-
sov, “Hizmetler pahalıla-
şacak, çünkü genel ola-
rak toplumun zenginleş-
mesi, hizmet sektöründe 
çalışanlar daha yüksek 
maaş alıyor” diye belirtti. 
Avro karşıtları Sofya 

Sveti Kliment Ohrids-
ki Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Banço 
Banov, “Fiyatların art-
mayacağını kabul etmi-

yorum. Şimdi fiyatı 99 
stotinka olan birşeyin fi-
yatı artık 99 cent olacak, 
yani iki misli artacak” 
diye kaydetti. 
Doç. Dr. Banov’un 

i f a d e l e r i n e  g ö r e 
Almanya’da avro kul-
lanılmaya başladıktan 
sonra enflasyon büyük 
oranda arttı. “Ben ora-
daydım ve fiyatların nasıl 
iki kat arttığını ispatlaya-
bilirim” diye konuştu ve 
meslektaşının iddiaları-
nı kesinlikle reddetti. Al-
manya istatistik kurumu 
verileri enflasyon ora-
nının yaklaşık yüzde 1 
olduğunu gösterdi. Bul-
garistan vatandaşlarının 
maaşları, yeni fiyatlara 
uygun oluncaya kadar 
avro kullanılmaya başla-
dıktan sonra yaşanacak 
enflasyon şoku 5-6 yıl 
sürecek” diye tahminde 
bulundu. Doç. Dr. Banov, 
“Bulgaristan, iki talihsiz-
lik yaşadı. Birincisi para 
kurulu uygulamasıydı, 
ikincisi de avroyu kabul 
etmesi olacak” dedi. 

Hükümet hakkındaki 
gensoru reddedildi

Ana muhalefet partisi Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) yolsuzlukla mücadele politika-
sında başarısızlık gerekçesiyle hükümet hakkında 
verdiği gensoru önergesi Meclis Genel Kurulun-
da reddedildi. Buna ilişkin yapılan oylamada 234 
milletvekili oy kullandı. Onların 103’ü kabul oyu 
kullanırken 131’i ise ret oyu kullandı. Çekimser 
kalan olmadı.

Oylama sonrası Meclis Başkanı Tsveta Kara-
yançeva, Gensoru önergesinin kabul edilmediğini 
duyurdu.

Gensoru oylamasından önce BSP Meclis Grubu 
adına bildiri okuyan Milletvekili Valeri Jablyanov, 
Parlamento’nun reytinginin düşük olmasının bi-
raz da Başbakan Boyko Borisov’un gensoru gö-

rüşmelerine katılmamasından kaynaklandığını 
kaydetti. Jablyanov, “Boyko Borisov’un gensoru 
görüşmelerinde hazır bulunmaması Parlamento-
yu aşağılamaktadır, Devlet Başkanı’nın değerlen-
dirmesi doğrudur” dedi. 

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Meclis Grubu Başkanı Tsve-
tan Tsvetanov da bir bildiri okudu. Tsvetanov, 
Cumhurbaşkanı’nın Bulgaristan Parlamentosu’nun 
itibarini zedelemeye yönelik teşebbüslerine kar-
şı koymanın Meclis Başkanı’nın görevi olduğunu 
belirtti. 

Devlet Başkanı’nın Parlamento hakkında kul-
landığı ifadeler ve Tsveta Karayançeva’nın son-
ra yaptığı açıklaması ile ilgili Tsvetanov, “Dünkü 
konuşmalarında geçen sene yaptığı faydalı işler 
hakkında hiçbir şey duymadık” diye ifade etti.

Tsvetanov, Başbakan Borisov’un gensoru gö-
rüşmelerinde hazır bulunması talebi ile ilgili, “Baş-
bakan Borisov, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği Kon-
seyi Dönem Başkanlığından dolayı taahhütlerini 
yerine getirmektedir” diye belirtti. 
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Balkan Türklerinden ‘Zeytin Dalı’ Operasyonu’na Destek 
1. sayfadan devam

stratejik ortak olarak bildi-
ğimiz ABD’nin kalleşliğini 
unutmayacağımızı da be-
lirtmek isterim. Türkiye’ye 
karşı mücadele eden terör 
örgütlerine silah ve eğitim 
desteği sunan ABD’yi bir 
kez daha buradan kınıyo-
ruz. Özellikle ABD Baş-
kanı Donald Trump ve 
yönetiminin yapmış oldu-
ğu hatalardan bir an önce 
dönmeleri gerektiğini dü-
şünüyoruz. 

‘Şehitlerimizin kanı 
yerde kalmayacak’

‘Zeytin Dalı’ Operasyo-
nunda meydana gelen 
çatışmalarda şehit olan 
yiğit Mehmetçiklerimize 
Tanrı’dan rahmet, kederli 
ailelerine sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz. Onların 
kanı yerde kalmayacak-
tır. Bunu sadece Kon-
federasyonumuz değil, 
tüm Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları dilemektedir. 
Şehitlerimizin kanlarının 
yerde kalmayacağına, 
devletin en üst mertebesi 
olan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından da teminat 
verilmektedir. 

‘Bu operasyon, Tür-
kiyenin güvenliği için 
önemlidir’

Biliyoruz ki, Suriye’nin 
kuzeyinde uzun süredir 
planlanan siyasi yapılan-
ma, bugünlerde hayata 
geçirilmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti ve silahlı 
kuvvetleri bu yapılanma-
ya ‘dur’ diyerek, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin güvenliği-
ni bir kez daha sağlamış-
tır. Bu harekat, Kürt hal-
kına karşı değil; bölgede 
örgütlenmiş olan terör ör-

gütlerine karşı yapılmak-
tadır. Devletin birinci ağzı 
olan Cumhurbaşkanı’mı-
zın ‘bu topraklarda barış 
sağlandıktan sonra çeki-
leceğiz’ sözleri, Suriye yö-
netimi için de bir teminat 
olmalıdır. Dolayısıyla Suri-
ye yönetimi bu harekattan 
rahatsız olmamalıdır. 

İnşallah bu harekat, 
fazla zayiat vermeden 
sonuçlanır ve çatışmaya 

katılan tüm güçlerimiz 
vatana sağ salim döner-
ler. Uzun bir aradan son-
ra Türk askerinin böyle 
bir harekata girişmesinin 
Türkiye Cumhuriyeti açı-
sından önemini tekrar 
vurgulayarak sözlerimi 
noktalamak isterim.

Bu vesileyle tüm basın 
camiasını saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum. Allah’a 
emanet olun.

Başbakan Borisov: Bulgaristan, Avrupa 
yanlısı ve barışçı politikasıyla ismini duyurdu

Başbakan Boyko Bo-
r isov,  L ihtenştayn'ın 
Vaduz kentinde Veliaht 
Prens Alois von und zu 
Liechtenstein ile görüş-
mesinden sonra bası-
na yaptığı açıklamada, 
“Bulgaristan'ın Avrupa'da 
istikrar ve güvenliğe katkı 
sağlamadaki rolüne değer 
veriliyor” dedi.

Bu görüşme, Bulgaristan 
ve Liechtenstein Prensliği 
arasında yapılan üst dü-
zeyde ilk görüşmedir. 

Avrupa'da güvenlik ko-
nusu görüşmenin ana 
konularındandı. Borisov, 
Bulgaristan'ın sadece Av-
rupa Birliği (AB) Konseyi 
Dönem Başkanlığı nede-
niyle değil, aynı zamanda 
uzun yıllardır tutarlı bir 
şekilde Avrupa yanlısı ve 
barışçı bir politika izlediği 
için bir isim olduğunu be-
lirtti.

Başbakan, “Artık Batı 
Balkanlar için bir şeyler 
yapmak için çok büyük bir 
şansımız var, kendimizi 
hala birbirleriyle çatışma 
içinde olan ve savaşmaya 
devam eden ülkelerden 

ayırt edelim” diye vurgu-
ladı. 

Başbakan Bor i sov, 
Veliaht Prens Alois’e 
Bulgaristan'ın AB Kon-
seyi Başkanlığı görevi 
çerçevesinde üzerinde 
çalışacağı konulara iliş-
kin bilgi verdi. Bunların 

sayısallaşmanın ilerle-
mesini ve Liechtenstein 
için de öncelikli alan olan 
elektronik hizmetlerin ge-
liştirilmesini de içerdiğine 
dikkat çekildi.

Başbakan ve Veliaht 
Prens, ikili ilişkilerin siyasi 
ve kültürel düzeyde iyi bir 
tempoda geliştiğini kay-

detti. İki ülke arasındaki 
ekonomik ortaklığı artır-
maya ve ticareti genişlet-
meye ihtiyaç duyulduğu 
saptandı. 

Veliaht Prens Alois, 
Borisov’un Bulgaristan’ı 
ziyaret etmeye daveti-
ni kabul etti. Doğası ve 

tarihi hakkında çok şey 
dinlediği güzel ülkemizle 
memnuniyetle şahsen ta-
nışacağını söyledi.

Başbakan Borisov, Li-
echtenstein Prensliği 
Başbakanı Adrian Hasler 
ile de görüştü. Onunla 
Veliaht Prens Alois ile ele 
aldıkları konuları devam 

ettirdiler. 
Başbakan, mevkidaşına 

Bulgaristan'da İstanbul 
Sözleşmesi’nin onaylan-
masıyla ilgili tartışmalara 
ilişkin bilgi verdi. Borisov, 
bunu Lichtenstein 'ın Dı-
şişleri, Adalet ve Kültür 
Bakanı Aurelia Frick’in bu 
tartışmalardan haberdar 
olduğunu söylemesi üze-
rine yaptı. Bulgaristan gibi 
Liechtenstein Prensliği de 
kadınları ve çocukları şid-
detten korumaya yönelik 
sözleşmeye katılan ülke-
lerdendir.

Başbakan Bor i sov, 
“İstanbul Sözleşmesi, 
kadınlara ve çocuklara 
yönelik şiddetle ilgilidir. 
Popülistler, toplumu yan-
lış yönlendirdi. Açıkçası 
yeterince açıklama yap-
mamışız. Şimdi daha 
fazla açıklayacağız, daha 
çok şey okuyacağız, ne-
yin söz konusu olduğunu 
anlatacağız, kadınlara ve 
çocuklara yönelik şiddeti 
durduracağız, çünkü bu 
bir değerdir” diye konuştu.

              Kırcaali Haber

Dr. Nenkov: Grip hastasıysanız işten izin alın
Bulgaristan’da birçok 

okul, hasta sayısının yük-
sek olması nedeniyle tatil 
edildi. Grip hastalarının 
sayısı da sürekli olarak 
artıyor.

Dar ik  Radyosu’nun 
“Darik Café” programına 
konuk olan Eski Sağlık 
Bakan Yardımcısı Dr. Mi-

roslav Nenkov,” İlk belirti-
lerde hızlı önlemler almak 
son derece önemlidir” 
diye kaydetti.

Dr. Nenkov, “Vücut ısı-
nız yükseldiğinde, kendi-
nizi iyi hissetmediğinizde 
derhal doktorunuza baş-
vurun. O, size en doğru 
şekilde tavsiyelerde bu-

lunacak ve en azından 
komplikasyon oluşmama-
sına, ya da en az komp-
likasyon oluşmasına yar-
dımcı olacaktır” dedi.

Dr. Nenkov, çalışanların 
kendilerini kahraman yap-
mamaları ve hasta halde 
işe gitmemeleri çağrısın-
da bulundu. “Hastaların 

işe gitmesi doğru değil. 
Sadece grip değil, viral 
enfeksiyonlar da küçüm-
seniyor” dedi. 

Dr. Nenkov, kendine has 
mizah tarzıyla, “Dolayısıy-
la üç, ya da beş gün işe 
gitmediniz diye işyeriniz-
de bir şey olmayacak. Şir-
ketiniz batmayacak” dedi.

Genel Sağlık Sigortası 
prim tutarı 20,40 leva oldu

Milli Gelirler Ajansı (NAP) Kırcaali Ofisinden yapılan 
açıklamada 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sağlık si-
gorta primlerini (işsizlik ödeneği almayan ve devlet ta-
rafından sigortası ödenmeyen uzun süreli işsiz olanlar) 
kendileri ödeyen ve Sosyal Sigorta Kodeksi uyarınca 
primlerini kendi ödeyenler olarak kaydını yaptırmamış 
kişilerin aylık 20, 40 leva ödemesi gerektiği bildirildi. 
Asgari sigorta gelirinin 510 levaya yükseltilmesinden 

dolayı işsizlerin öde-
diği sağlık sigorta 
priminin tutarı da yük-
seltiliyor. Bu primlerin 
ödenmesi için son ta-
rih, pirimin ait olduğu 
ayı takip eden ayın 
25'inci günüdür. Ör-
neğin, 2018 yılı Ocak 

ayına ait sağlık sigorta primini ödemek için son tarih 
25 Şubat 2018 tarihidir. 

Bu yıl sigorta primlerini kendi ödeyen kişilerin asgari 
aylık sigorta geliri 510 leva olarak belirlendi. Kaydını 
yaptıran çiftçiler ve tütün üreticilerinin 2018 yılı için 
asgari aylık sigorta geliri 350 leva, azami aylık sigorta 
gelirinin 2600 levalık tutarı ise değişmiyor. 

NAP, zamanında sağlık sigorta primlerini ödeme-
yen vatandaşların, sağlık sigortasından yararlanma 
haklarının sona ereceği ve bu hakların iade edilmesi 
için geriye dönük olarak beş yıllık primlerini ödemek 
zorunda kalacakları anımsatıldı. 

Doğu Rodoplar’dan çiftlik sahipleri, sütün düşük fi-
yata alındığı ve destek ödemeleri yapılmadığı için Ce-
bel (Şeyhcuma) Durağı yanında protesto eylemi yaptı. 
Protestocular, Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Rumen 
Porojanov’un görevinden istifa etmesini istedi. Hayvan 
üreticileri, talepleri yerine getirilmediği halde Sofya’da 
protesto eylemleri yapmakla tehdit ettiler. 

Tarım Bakanı’nın istifası ve 3 sayılı yönetmeliğin iptal 
edilmesinden başka çiftlik sahipleri, destek ödemele-
rinin diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde hayvan 
üreticilerine yapılan destek miktarına eşitlenmesini 
istediler. Komşu Romanya'da bir hayvan için verilen 
sübvansiyonun 460 avro, Bulgaristan'da ise 250 leva 
olmasını örnek gösterdiler. Çiftçilerin ifadelerine göre, 
Rodop Dağları'ndaki hayvancılık tam olarak sübvansi-
yon verilmemesi nedeniyle ölüyor. 

Çiftçiler, sübvansiyon alamıyor, çünkü yönetmelik 
uyarınca sattıkları sütü kanıtlayamıyorlar. Hayvan üre-
ticileri, bu yönetmeliğe göre sübvansiyon ödenmesi 
için dağda yetiştirilen bir ineğin yılda bir buçuk ton süt 
vermesi gerektiğini, ancak bunun mümkün olmadığını 
anlattılar. 

Çiftçiler, süt satışı ile ilgili de problem yaşıyor. Onlar, 
mandıraların depoları peynir ve kaşar peyniriyle dolu 
olduğu gerekçesiyle ürettikleri sütü almak istemedik-
lerinden yakındılar. 

Çiftlik sahipleri, talepleri yerine getirilinceye kadar 
her gün protesto eylemi yapacaklarını açıkladılar.. 
Daha sonra protestocular, Yunanistan’a uzanan ulus-
lararası karayolunu kapatmaya yollandı, ancak polis 
tarafından engellendiler.

Süt üreticilerinden 
fiyat protestosu
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Belene Toplama Kampının Tanıkları ve Gerçekleri
Bulgaristan'da 1989 yılı-

na dek iktidarda kalan ko-
münist rejiminin kurduğu 
Belene toplama kampın-
da yaşananlar kitap hali-
ne getirildi.

Araştırmacı yazar Bo-
rislav Skoçev, kampın 38 
yıllık geçmişini, "Belene 
Toplama Kampı 1949-
1987, Özgür İnsanı Öl-
düren Ada" adlı belgesel 
kitabında anlattı.

Sovyetler Birliği'ne bağ-
lı Kızıl Ordu'nun desteği 
ile Bulgaristan'da 1944 
yılında darbe ile iktidara 
gelen komünistler, 45 yıl-
lık yönetimleri sırasında 
muhalifleriyle hesaplaş-
mak üzere çok sayıda 
toplama kampı kurmuştu. 
Bunlardan en korkuncu 
ise ülkenin kuzey komşu-
su Romanya ile ortak sı-
nırı oluşturan Tuna Neh-
ri'ndeki bir adayla aynı 
adı taşıyan Belene Kampı 
olmuştu.

Kitaptaki verilere göre 
kampın 1949 yılındaki ku-
ruluşunda yargılanmadan 
buraya sürülen kişilerin 
sayısı bin 591'di. Kampa 
ilk girenlerin arasında bin 
30 Bulgar, 139 Türk, 28 
Pomak ve diğer azınlıkla-
ra ait kişiler yer aldı.

Muhalefetin sesini sus-
turmak için tek partili dik-
tatörlük rejiminin kurduğu 
Belene kampında işkence 
edilerek öldürülen binler-
ce insanın kesin sayısının 

belirlenmesi hala müm-
kün değil. Kampın kapalı 
cezaevinden sıradan bir 
cezaevine dönüştürüldü-
ğü 1987 yılında da burada 

tutulan insanların sayısı 5 
bin civarındaydı.

Yazar Skoçev, hayatının 
10 yılını vererek, Belene 
ile ilgili arşivlerde buldu-
ğu belgeleri ve sağ kalan 
görgü tanıkların anılarını 
toplayarak, kanlı rejimin 
vahşetlerinin unutulma-
masını sağladı.

 "Tek suçumuz, Müslü-
man olmaktı"

Başkent Sofya'da ki-
tabın galasına katılan 
Bulgaristan'da eski ko-
münist diktatör Todor 
Jivkov'un rejimine karşı 

mücadelenin simge isim-
lerinden biri olan Sabri 
İskender, AA muhabirine, 
bir yıl tutulduğu Belene 
kampı ile ilgili anılarını 

anlattı. İskender, "Bir su-
çumuz yoktu, Müslüman-
lığımızı savunduğumuz 
için Belene'ye yollandık." 
dedi.

Jivkov, 8 milyonluk ül-
kenin nüfusunun yüzde 
10'nunu oluşturan Türk 
ve Müslümanlara karşı 
asimilasyon kampanya-
sı başlatmıştı. Diğer dini 
ibadetlerin yanı sıra Müs-
lümanların da ibadet et-
melerini yasaklayan rejim 
bununla yetinmeyip Türk 
ve Müslümanların isimle-
rini de zorla değiştirmişti.

Sabri İskender, bu bas-
kılara karşı çıktığı için 
hayatının 4 yıl 4 ayını 
çeşitli cezaevlerinde ge-
çirdiğini anlattı. Ancak bu 

cezaların en korkuncuyla 
Belene'de karşılaştığını 
vurguladı.

"Tek suçumuz Müslü-
man olmaktı." diyen İs-
kender, "Belene'de bizim 
birimimizde 517 Türk ve 
11 Bulgar vardı. Oradaki 
diğer Türklerle beraber 
Türk isimlerimizi savun-
maya devam ettik. 1989 
yılında rejim çöktüğünde 
anavatan Türkiye'ye sı-
ğındım." dedi.

Rejimin uygulamaya ça-
lıştığı asimilasyon siyase-
tini kabul etmedikleri için 

mahkeme önüne çıkarıl-
madan Belene kampına 
sürüldüklerini anlatan İs-
kender, halka bu eziyeti 
çektiren suçluların halen 
cezalandırılmamış olma-
larından rahatsızlık duy-
duğunu söyledi.

Asimilasyon kampanya-
sı ile ilgili açılan davadaki 
sanıkların çoğunun öldü-
ğünü, günümüzde sade-
ce eski Başbakan Georgi 
Atanasov'un hayatta ol-
duğunu belirten İskender, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bu mahkemeden 
memnun değiliz, çünkü 
çok uzatıldı, çok geç ka-
lındı. Bence bu dava bir 
aldatmacadır. Çünkü bir 
mahkeme davası 25 sene 
sürmez."

"Bulgar komünizminin 
en korkunç mecazı Be-
lene"

Toplama kampı ile il-
gili bin sayfalık gerçek-
ler i derleyen Borislav 
Skoçev'in kitabının tanı-
tımına katılan tarih pro-
fesörü Evlina Kelbeçeva, 
Belene kampının "komü-
nizmin en korkunç meca-
zı" olduğunu söyledi.

Ülkenin 1990 yılında ku-
rulan ilk demokratik mec-
lisinde milletvekilliği olan 
Belene mahkumlarından 
Petko Ogoyski ise komü-
nizmin "eşitlik için söz 
veren yapay bir ideoloji" 

olduğunu ifade etti. Eski 
rejimin felsefesini "siyasi 
bir uyuşturucuya" benze-
ten Ogoyski, "Kendi soy-
daşlarının mezarlarının 
üzerinden geçerek hüma-
nizmden söz eden başka 
hiçbir rejim yoktur." dedi.

Komünist darbesi önce-
si bir çiftçi partisinin üye-
liğini yaptığı için Belene 
kampına sürülen Tsvetan 
Cermanova da "Komü-
nistler proleter diktatörlük 
kurmak istemişti. Biz de 
diktatörlükle demokrasi 
kurulmaz diye iddia etmiş-
tik." diye konuştu.

Komünist rejiminin 1989 
yılında düşmesinden 2 yıl 
önce toplama kampından 
sıradan bir cezaevine 
dönüştürülen Belene ile 
ilgili kitabında, oradaki 
yaşamın tüm yönlerini ele 
alan yazar Skoçev, eski 
komünistlerin gizlemeye 
çalıştığı vahşeti görgü 
tanıklarının ifadeleri ve 
arşiv belgeleriyle gün ışı-
ğına çıkardı.

Belene'de yaşananların 
bir parçasını oluşturduğu, 
ülkede 1989 yılına dek 
Türk ve Müslümanlara 
karşı yürütülen asimilas-
yon kampanyası ile ilgili 
açılan dava, üzerinden 
25 yıl gibi uzun bir süre 
geçmiş olmasına rağmen 
halen sonuçlanmadı.

              Kırcaali Haber

Siemens, Varna ve Sofya’da 
yeni iki merkez açıyor
Almanya'nın en büyük 

elektronik şirketi Sie-
mens, Bulgar istan’da 
yeni iki merkez açacak. 
Sayısal üretim ve proses 
endüstrileri ve sürücüler 
alanında faaliyet göstere-
cek merkezler, Varna ve 
Sofya'da bulunacak.

Siemens Üretim ve Pro-
ses Endüstrileri ve Sü-
rücüler Bölümü Başkanı 
Teodor Marinov, “Ana şir-
ketin yeni yapılanmalarını 
Bulgaristan’da oluşturul-
mayı tercih etmesi, ülke-
mizin iş ve kalkınma için 
çekici bir mekan olması-
na dair imajını yansıtıyor” 
diye belirtti.

Marinov, “Şu anda 2018 
baharında hizmete baş-
laması beklenen iki yeni 
birim için personel arayışı 
içindeyiz” diye sözlerine 
ekledi.

Varna'daki mühendis-
lik merkezi otomotiv en-
düstrisine hizmet edecek 
ve üretim ve otomasyon 
sistemlerini geliştirecek, 
uygulayacak. Bu tür sis-

temlerin imalatçının stan-
dartlarına göre tasarlan-
ması ve geliştirilmesine 
ek olarak, mühendisler 
ayrıca yerinde entegras-
yon ve yazılım başlatma 

ile otomotiv fabrikalarında 
endüstriyel robot sürücü-
leri ile uğraşacak.

Müh. Marinov, “Birçok 
önde gelen Alman oto-
mobil üreticisi, Siemens 
tabanlı sistemleri ve de-
netleyicileri kullanıyor. Ül-
kemizin, onların gereksi-
nimlerini karşılayabilmek 
için yüksek teknik eğitime 

sahip gerekli uzmanları 
bulunuyor "dedi.

Varna'da kurulacak birim 
için otomasyon alanında 
mühendisler aranıyor.
Onların İngilizce bilme-

leri şartı var, Almanca 
bilmeleri ise bir avantaj 
sağlayacak. İşe alınacak 
mühendisler, merkezin 
birinci sınıf hizmetler ver-
mesini garanti edebilmesi 
için özel eğitim görecek. 
Bu aşamada ekibin 12 ki-
şiden oluşması bekleniyor 
ve çalışan sayısının daha 
sonra artırılması bekleni-

yor.
Sofya'daki merkez, Orta 

ve Doğu Avrupa bölgesin-
den alınan tüm alanlarda-
ki müşteri siparişlerinin 
işlenmesinden sorumlu 
olacak. Hedef, müşteri 
siparişlerinin geleneksel 
şekilde veya Siemens'in 
Industry Mall adını taşı-
yan çevrimiçi platformu 
vasıtasıyla yürütülmesi, 
izlenmesi ve fatura edil-
mesi süreçlerini uyumlu 
hale getirmektir. Ge -
lecekte, tüm siparişler 
Sofya'daki yeni merkeze 
gönderilecek ve nereden 
geldiklerine bakılmaksı-
zın işlenecek ve faturala-
nacak. 

Bu amaçla, Romence, 
Sırpça, Hırvatça ve başka 
Orta ve Doğu Avrupa'daki 
bazı ülkelerin ulusal dille-
rini bilen uzmanlar aranı-
yor. Süreç yönetimi, sana-
yi lojistik, ERP sistemleri 
ve iş süreçleri ile ilgili bil-
gi sahibi olunması ve dış 
kaynak kullanımı (BPO) 
konusunda deneyim sa-
hibi olunması önemli bir 
avantaj sağlayacak. Sofya 
merkezindeki görevlilere 
de ek eğitimler verilecek 
ve onlar bilgi tazeleme 
kurslarına katılacaklar. 
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Önemli yatır ım projelerini 
kolaylaştıracak yasa kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda tasarının görüşülmesinin 
ardından birinci okumada Yatırım Teşvik Yasası’nda 
değişiklikler kabul edildi. Teklif edilen yasanın amacı, 
Yatırım Teşvik Yasasını, Avrupa Komisyonu tarafından 
kabul edilen devlet yardımları için Genel Blok Muafiyet 
Yönetmeliğindeki bölgesel yatırım yardım programla-

rı ve kaynak 
t rans fer le -
r ine i l işkin 
yeni hüküm-
ler getirilen 
değişiklilerle 
uyumlu hale 
getirmektir.

Y a s a n ı n 
kabulü, eko-
nomimiz için 
mevcut  ve 

gelecekteki önemli yatırım projelerinin etkili bir şekilde 
çekilmesi ve uygulanmasının teşvik edilmesine devam 
edilmesine imkan verecek. Söz konusu projeler, uygu-
lanan yatırım politikasının önemli bir aracı olan sürekli 
finansal teşvikler sağlanarak, ülkenin topraklarında 
yatırımların teşvik edilmesi hakkında yasa uyarınca 
hazırlanan sertifika almışlardır. 

İkinci hedef, yatırımcılara açıklık getirmek ve yasala-
rın atıfta bulunduğu diğer normatif düzenlemelerdeki 
değişiklikleri yansıtmak için Yatırım Teşvik Yasası'nın 
mevcut gerekliliklerini tamamlamaktır. Bu, belgelendir-
me için başvuran yatırımcıların ve sertifikalandırılmış 
yatırım projelerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 
Tasarı, ticari kuruluşlara ilişkin düzenleyici rejimler-
le ilgili hükümler içermiyor. Yasanın kabul edilmesi 
ekonomik, sosyal, çevresel vb. olumsuz etkilere yol 
açmayacak. 

Yasa tasarısı 132 milletvekili tarafından oy birliğiyle 
kabul edildi. 
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Solomon Pasi: Borisov, Bulgaristan'ın AB dönem 
başkanlığına mükemmel bir başlangıç yaptı
Bulgar i s tan  U lusa l 

Televizyonu’nda (BNT) 
yayınlanan 120 Minuti 
programına konuk olan 
Soloman Pasi, “Başba-
kan Borisov başkanlığın-
daki Bulgaristan heyeti-
nin İstanbul’daki Demir 
Kilise’nin açılış törenine 
katılmasıyla Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği (AB) Konse-
yi Dönem Başkanlığına 
mükemmel bir start veril-
mesinden başka Türk-AB 
ilişkilerine de mükemmel 
bir start verildi. Pasi’nin 
ifadelerine göre sözde 
vatanseverler hükümette 
olduğu sürece Bulgaris-
tan ile Türkiye arasındaki 
ikili ilişkilerin her alanda 
canlandırılması konusun-
da herhangi bir sorun ol-
mayacaktır. İstanbul’daki 
restore edi len Demir 
Kilise’nin açılışıyla ilgili 
Pasi, “Diplomasinin dili 
budur. Camiler kültürel 
yapıdır, onların bir kısmı 
UNESCO'nun koruması 
altındadır ve kültürel mi-
rasın karşılıklı olarak ko-
runması normaldir” diye 
yorumda bulundu. 

Bulgaristan’da yolsuz-
luk ve yabancı basında 

konuyla ilgili makalelerle 
ilgili Sergey Stanişev’in 
kurduğu hükümette AB 
ile İlişkilerinden Sorumlu 
Bakan Gergana Pasi, bu 
tür makaleleri okuyan her 
bir vatandaşın, Bulgaris-
tan ile ilgili kalıp yargıları 
fark ettiğini söyledi. 

Gergana Pasi, “Artık 10 
yıldır bu itibar etiketinden 
kurtulmakta zorlandığımız 
için ben Bulgar olarak 

hem öfke, hem de üzüntü 
hissediyorum. Tabii ki, sa-
dece sorunları çözdüğü-
müzü söyleyemem. Hala 
yargı sisteminde sorunlar 
mevcutken sorunları giz-
lemeye çalışacak en son 
kişi benim. AB Konseyi 
Dönem Başkanlığının, 
Bulgaristan’ın bu tür eti-
ketlerle ön plana çıkması 
için en uygunsuz zaman 
olduğunu düşünüyorum. 

Demir Kilise’nin açılışı 
bundan birkaç ay önce 
veya sonra da yapılabi-
lirdi. Bu açılışın tam da 
Başkanlığın başlangı-
cında yapılması kararı 
rastgele değil. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın 
verdiği mesajlar aslında 
Bulgaristan’a yönelik de-
ğil, Avrupa’ya yönelik me-

sajlardı. AB üyesi bir ülke 
olarak Bulgaristan’ın, so-
runlar karşısında kafasını 
kuma gömmesi zor bir 
şeydir. Başkanlığın hedefi 
bu olmamalıdır” dedi. 

Pasi, “Hükümetin bir 
savunma rolüne girip, 
ülkemizin ne bir yolsuz-
luk sorunu, ne de yaşam 
standardının eşitlenmesi 
sorunu olmadığını izah 
etmeye çalışmasının hata 
olacağını düşünüyorum. 
Sorumlu olduğu konular-
da yapılacak oturumların 
başkanlığını yapacağı ve 
karar alınması beklenen 
konularda her bir bakanın 
ortaya çıkıp konuşmasını 
isterim” diye ifade etti. 

Gergana Pasi, “Gensoru 
önergesini desteklemiyo-
rum, çünkü Bulgaristan’ın 
Bulgar gülü ile gururlana-
rak ve yolsuzluk sorunun-
dan dolayı utanarak mı, 

yoksa tam aksine mi imaj 
oluşturacağına karar ver-
mesi lazım. Bulgaristan’ın 
birinci AB Konseyi Dö-
nem Başkanlığının birinci 
veya ikinci ayında genso-
ru önergesi vererek, biz 
ne söylemek istiyoruz? 
Bunun temel, küresel 
sorun olduğunu ve belki 
de çözüm yolunu buldu-
ğumuzu söylemek istiyo-
ruz. Bu gensoru önergesi 
verilmesinin herhangi bir 
soruna çözüm olacağın-
dan emin değilim. Teorik 
açıdan şu anda muhalefe-
ti temsil etsem bile böyle 
bir şeyden geri dururum. 
Alçalma söz konusu değil, 
tam da şimdi bu konuda 
gensoru önergesi ver-
memizi gerektiren yeni 
koşullar mevcut değil-biz 
yolsuzluk sorunu olduğu-
nu zaten biliyoruz” diye 
sözlerini tamamladı. 

Meclis, Cumhurbaşkanı Radev’in Yolsuzlukla 
Mücadele Kanunu’ndaki vetosunu reddetti
Meclis, Yolsuzlukla Mü-

cadele ve Yasadışı Yol-
lardan Edinilen Varlıkla-
rın Müsadere Edilmesi 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına ilişkin yasa 
tasarısını yeniden kabul 
ederek, Cumhurbaşka-
nı Rumen Radev’in veto 
kararını reddetti. Buna 
ilişkin yapılan oylamada 
146 milletvekili kabul, 76 
milletvekili ret oyu kul-
landı, çekimser kalan ise 
olmadı. 

Cumhurbaşkanı, 2 Ocak 
2018 tarihinde yasa tasa-
rısının tamamına itiraz 
etmişti. Veto gerekçele-
rinde söz konusu tasarı 
ile yolsuzluğun yanı sıra 
Anayasanın temel ilkeleri 
ve Bulgaristan’ın taraf ol-
duğu uluslararası antlaş-
malardan sapmalara karşı 
etkin bir mücadele olan 
kanunun amacı arasında 
büyük tutarsızlık olduğu 
belirtiliyor.

Irkçı ve aşırı milliyetçi 
Ataka Partisi Genel Baş-
kanı ve Birleşik Vatan-
severler Koalisyonu Eş-
başkanı Volen Siderov, 
Yolsuzlukla Mücadele ve 
Yasadışı Yollardan Edini-
len Varlıkların Müsadere 
Edilmesi Kanunu’nda ya-

pılan değişiklikleri savun-
du. Siderov, İngiliz The 
Guardian gazetesinde 
yayınlanan Bulgaristan’da 
yolsuzluğu eleştiren ma-
kalelerin Soros Fonu Ku-
rucusu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı George Soros ile 
ilgili olduğunu kaydetti. 

Siderov, “Burada Avru-
pa Başkanlığı'nı görüyor-
sunuz. Avrupa'nın önde 
gelen isimleri burada ve 
yolsuzlukla ilgili bir ka-
nun kabul etmeden geçe-
meyiz. Kendi yüzümüze 
tükürmekten ve yabancı 
gazetelerde yayınlanan 
eleştirel makalelere atıfta 
bulunmaktan vazgeçelim” 
dedi. Siderov, Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker’e bir şişe 
güzel bir Bulgar rakısı 
hediye ederse, bunun yol-

suzluk olarak kabul edilip, 
edilmeyeceğini sordu.

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Başkan Yar-
dımcısı Hamid Hamid’in 
ifadesine göre Yolsuzluk-
la Mücadele ve Yasadışı 

Yollardan Edinilen Varlık-
ların Müsadere Edilmesi 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişikliklerin bir işe yara-
mayacağını söylemek için 
henüz çok erken ve yeni 
kanuna şans verilmesi 
gerekir. 

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) Genel Baş-
kanı Korneliya Ninova, AB 
Konseyi Dönem Başkanlı-
ğını Bulgaristan’ın en yok-
sul ve en çok yolsuzluk 
yapılan AB ülkesi olduğu-
na dair iddiaları çürütme 
şansı olarak kullanmamız 
gerektiğini kaydetti. 

Ninova, şunları belirtti: 
“Cumhurbaşkanın veto-
su, yolsuzluk politikaları-
nızı düzeltmeniz için son 
şansınızdı. Yabancı ga-
zetelerde yapılan değer-
lendirmeler Soros yanlı-
larının etkisi altındaysa, 
yolsuzluğu iktidarın en 
büyük sorunu olarak gö-
ren Bulgaristan vatan-
daşlarının yüzde 83’ü de 
mi Soros yanlısı diye size 
soruyorum? Kamu ihale-
lerinin bir firma tarafından 
kazanılmasının önceden 
ayarlandığını söyleyen 
işadamların yüzde 80’i de 
mi Soros yanlısıdır? İçini 
kemiren bir yolsuzluk his-
si taşıyan tüm Bulgaristan 
halkı da mı Soros yanlısı-
dır?” 

Bulgaristan’ın Avrupa-
lı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Meclis 
Grubu Başkanı Tsve -
tan Tsvetanov,  yeni 
Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu’nu destekleye-
rek, Cumhurbaşkanı’nın 
veto kararının reddedil-
mesiyle ülkemizin AB 
Komisyonu’nun tavsiyesi 
olan bir taahhüdü yerine 
getirmiş olacağını söyledi. 
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Borovitsa köyünde Çocuk 
Oyun Parkı hizmete açıldı

Ardino’nun (Eğridere) Borovitsa (Çamdere) 
köyü merkezine kurulan Çocuk Oyun Parkı’nın 
açılışı yapıldı. Parkın açılış kurdelesini Ardino 
Belediye Başkanı Resmi Murat, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, Belediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram ve köy muhtarı Aysel Mehmet kesti. 
Törende köydeki A. S. Makarenko İlköğretim 
Okulu’nda çocukları okuyan ebeveynler ve öğ-
renciler hazır bulundu. 

Çocuk Oyun Parkı projesi, Çevre ve Su Ba-

kanlığı tarafından yürütülen Temiz Çevre-2017 
Ulusal Kampanyası çerçevesinde gerçekleştiril-
di. Çevre Koruma Faaliyetleri Yönetim Kuruluşu 
(PUDOOS) tarafından finanse edilen proje kap-
samında alan oyun araçları ve peykelerle dona-
tıldı, Park alanı çitle çevrelendi ve yeşillendirildi. 

Belediye Başkanı Resmi Murat, “Önceliğimiz, 
yeni yetişen nesillere hizmet etmektir. Bu yeni 
kazanım çocuklardan başka ebeveynlerini de 
sevindirecek. İstediğiniz her şeyi yapıyoruz ve 
fikirleriniz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Borovitsa köyü muhtarı Aysel Mehmet, şah-
sı ve yöre halkı adına Belediye Başkanı Resmi 
Murat’a ve ekibine proje konusunda sağladıkları 
destek için teşekkür etti.
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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Bulgaristan, 
Avro Bölgesine katılmaya yönelik adıma hazır
AB Komisyonu Başka-

nı Jean-Claude Juncker, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ile yaptığı görüş-
mesinde şunları ifade 
etti: “Bulgaristan’ın Av-
rupa Birliği (AB) Konse-
yi Dönem Başkanlığına 
başlamasından dolayı 
mutluyum ve ülkenin önü-
müzdeki altı ay içinde gö-
revlerini yerine getirmek 
için mükemmel bir hazır-
lık yaptığından eminim”. 
Yuncker’in ifadelerine 
göre Bulgaristan, Birliğin 
gelişimi için çok önemli 
bir aşamada bulunduğu 
sırada AB’ye ev sahipliği-
ni devraldı.

Görüşme sırasında Je-
an-Claude Juncker, ülke-
mizin mali göstergelerini 
yüksek değerlendirdi ve 
Bulgaristan'ın Avrupa 
ortak para birimi avroya 
geçme sürecini başlatma-
ya hazır olduğu görüşünü 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Radev, 

“Bulgaristan Dönem Baş-
kanlığı sona erdiğinde 
AB, daha güçlü olmalı. 
Bu amaçla, tüm Bulgar 
kurumları aktif olacak” 
diye söz verdi. 

Radev, Yuncker’e ülke-
mizin Schengen Bölgesi-

ne katılmaya hazır oldu-
ğuna dair güvence verdi. 
İkisi de ülkemizin Schen-
gene kabul edilmesinin 
tüm AB ülkelerinin gü-
venlik durumunu iyileşti-
receğine olan inancını 
dile getirdi.

Radev, Schengen An-
laşması ve Avro Bölgesi 
üyeliği için Komisyon ta-
rafından sağlanan destek 
karşısında Bulgaristan'ın 
Av r u p a  Ko m i sy o n u 
Başkanı Jean-Claude 
Juncker'e şükranlarını dile 

getirdi.
Yuncker, Bulgaristan'ın 

bölgedeki ülkelerin AB 
üyeliği için gösterdiği ça-
balara verdiği desteği ve 
Batı Balkan ülkeleri ile di-
yalogu hızlandırdığını da 
doğruladı.

Devlet Başkanı ve Avru-
pa Komisyonu Başkanı, 
AB’nin ortak bir askeri 
savunma oluşturmak için 
geçen yıl alınan önlemleri 
de konuştu. 

Radev’in i fadeler ine 
göre ortak dış ve güvenlik 
politikası alanında gelişti-
rilmiş işbirliği Bulgaristan 
için olumludur. Aynı za-
manda AB’nin vizyonu 
doğrultusunda atılan bir 
adımdır. Cumhurbaşkanı, 
“Ülkemiz askeri sanayi, 

bilim alanlarında gele-
cekte ortak projelere ve 
savunma alanında üye 
devletlerin arasında birlik-
te çalışabilir kapasitelerin 
oluşturulmasına katılmaya 
hazırdır” diye belirtti. 

Radev-Juncker görüş-
mesinde İngiltere'nin ay-
rılmasından sonra AB büt-
çe oluşumu konusu da ele 
alındı.

İkisi, AB vatandaşlarının 
güvenliğinin artırılmasına, 
AB’ye yönelik göç süreç-
lerinin sıkı kontrolüne ve 
Avrupa bölgeleri arasında 
ara bağlantı ve gelişimle-
rine ilişkin kilit projelere 
ihtiyaç duyulduğunun göz 
önüne alınması gerektiği 
görüşünde hemfikir oldu. 
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Bir şirket, AB Konseyi Başkanlığı 
için 15 elektrikli araba sağladı
Sofya Havaalanı’nda bulunan elektrikli arabaları 

gazetecilere gösteren Bulgaristan'ın Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Ba-
kan Lilyana Pavlova, “Bulgaristan’ın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı sırasında delegeleri 15 elektrikli 
araba taşıyacak. Araçları sağlayan şirket, şoförlerin 
6 aylık maaşlarını peşin olarak ödedi” diye bildirdi. 

Pavlova, “Hükümetten, Bulgaristan Başkanlığının 
sponsorluğunu yapmak isteyen herkesle ortaklık 
sözleşmeleri imzalamaya yetkilendirildim. Sonuç 
olarak bize 6 ay boyunca kullanmamız için 15 elekt-

rikli otomobil ve 15 sürücü sağlandı” diye belirtti. 
Pavlova, Sofya Havalimanı’na kurulan üç elekt-

rikli araç şarj istasyonunun başkanlıktan sonra da 
kullanıma açık kalacağını vurguladı. 

Pavlova, “Bu 15 elektrikli araçla uzman düzeyin-
deki görüşmelere, müdür düzeyindeki oturumlara 
ve parlamento düzeyindeki görüşmelere katılacak 
delegelerin taşınmasını sağlayacağız” dedi. Bakan, 
“Araçlardan 10 000’i aşkın kişinin yararlanma im-
kanı olacak” diye belirtti. 

Bakan, “Arabalar markalaştırıldı, havaalanı mar-
kalaştırıldı, Terminal 2'nin zeminine metroya, elekt-
rikli taşıtlara ve bilgi ofisine yönlendiren işaretler 
konuldu” diye kaydetti. 

Pavlova, “Bulgar yemekleri ve başka yemek, içe-
cek ve şarap üretimi yapan şirketlerle sözleşmeleri-
miz var. Görüşmelerin düzenlenmesinde Bakanlığa 
yardımcı olacak ortaklarımız var. Tüm alanlarda or-
taklıklarımız olacak” diye izah etti. 

Bakan, hediye paketlerinde turistik atraksiyonla-
rı içeren Sofya haritasının da bulunduğunu ve bu 
haritanın ülkeyi ziyaret edecek delegelere hediye 
edileceğini ifade etti. 

Bakan Angelkova: Bulgaristan, Avrupa'nın 
SPA Merkezi olma potansiyeline sahip

National Geographic 
Dergisine verdiği mü-
lakatta Turizm Bakanı 
Nikolina Angelkova, 
Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Başkanlığı bize 
Bulgaristan'ı eşsiz bir 
tur izm destinasyonu 
olarak tanıtmamız için 

gerçek bir şans sunuyor” 
diye yorumda bulundu. 
Önümüzdeki altı ay, 

Bulgaristan, büyük bir 
sorumluluğu devraldığı 
gibi ülkemizin doğasını, 
kültürünü, geleneklerini, 
tarihini, inovasyonlarını 
ve benzersiz niteliklerini 
göstermek için bir fırsat 
olacak.

Turizm Bakanı, “Bu-
rada bir insan küresel 
dünyanın şan şöhret, 
makam hırsından ken-
dini kurtarabilir, otantik 
asırlık geleneklerin ta-
dını çıkarabilir ve bozul-
mamış doğadan enerji 
alabilir. Bununla birlikte 

en modern dijital yeni-
liklerin sağladığı konfor-
dan yararlanabilir” diye 
konuştu. 
Angelkova, “Önümüz-

deki 6 ay içinde, Turizm 
Bakanlığı tarafından 
katılım öngörülen bir-
çok halka açık etkinlik 
planlanıyor. Bu etkinlik-
ler, ülkeye çok sayıda 

turist ve yatırımcı çe-
kebilir. Programına ka-
tılacağımız etkinliklerin 
bir kısmı "Tatil ve SPA" 
konulu uluslararası fuar, 
"Turizmde Dijital Dönü-
şüm" konulu uluslararası 
yuvarlak masa toplantısı 
ve Bulgaristan Dönem 

Başkanlığı AB’nin Tuna 
Stratejisi kapsamında 
düzenlenen turizm ve 
enerji alanında uluslar 
arası forumdur” diye 
sözlerine ekledi. 
Angelkova, “Bol mik-

tarda maden suları, 
tıbbi çamur, şifalı turba 
sayesinde Bulgaristan, 
Avrupa'nın SPA Mer-

kezi olma potansiyeline 
sahiptir” dedi. Ülkemizin 
İzlanda'dan sonra doğal 
kaynaklar bakımından 
Avrupa ikincisi olduğu-
nu kaydeden Bakan,” 
Kıtanın en sıcak kaynacı 
dağ tatil yerimiz Sapare-
va Banya'da bulunuyor. 
Turizm Bakanlığı, balneo 
ve SPA güzergahları 
oluşturulması üzerinde 
çalışıyor. Bugüne kadar 
30'u aşkın belediye gi-
rişime ilgi gösterdi” diye 
ifade etti. 
Nat ional Geograp -

hic Dergisi’ne verdi-
ği mülakatta Bakan, 
Bulgaristan'da yüksek 
kaliteli konaklama ve 
turizm hizmetlerinin ge-
lişimine de değindi. An-
gelkova,” Sektörü teşvik 
etmek için 30 siteyi içe-
ren bir Yatırım Projeleri 
Haritası oluşturduk. Bu 
haritayı yabancı yatırım-
cılara aktif olarak tanıtı-
yoruz. 
Ülkemiz dinlenmek için 

çok sakin bir yer. Burada 
iklim sağlıklı, yiyecekler 
kaliteli, doğal ve lezzetli. 
Bulgaristan, her çeşit tu-
rizm için geniş imkanlar 
sunabilir” dedi.
             Kırcaali Haber
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Devlet Razgrad’daki İbrahim 
Paşa Camii’ni restore edecek

Restore edilen İstanbul’da-
ki Demir Kilise’nin açılışından 
sonra gazetecilerin Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bunun karşılığında 

Bulgaristan’dan ne istediği soru-
su üzerine Dışişleri Bakanı Eka-
terina Zaharieva, Bulgaristan’ın 
Razgrad (Hazargrat) şehrindeki 
kültür ve mimari anıt olan camiyi 

restore edeceğini bildirdi. Ba-
kan, Türkiye’nin restorasyonunu 
3,5 milyon avro ile finanse ettiği 
Demir Kilise’nin açılış töreni için 
İstanbul’da bulunan Bulgaristan 

heyeti önünde sorunun ortaya 
koyulduğunu açıkladı. 

Filibe ve Stara Zagora’daki 
camilerin de devlet tarafından 
sağlanan kaynaklarla restore 
edildiğini anımsatan Zaharie-
va, ayrıca Sofya’daki Banya-
başı Camii olarak bilinen Kadı 
Seyfullah Efendi Camii’nin de 
onarımı başladığını belirtti. Dı-
şişleri Bakanı, “Dini mabetlerin 
korunması gerekiyor” diyerek, 
farklı dinlere, mensuplara karşı 

hoşgörülü davranılması ve nef-
ret dilinden kaçınılması çağrı-
sında bulundu.

Razgrad’daki İbrahim Paşa 
Camii’nin inşaatı 1530 yılında 
başladı. Caminin inşaatı 17.yüz-
yılın başında Sultan 1. Ahmet 
zamanında tamamlandı. Son 
yarım asırda onarım görmeyen 
cami, üç yıl önce ise izinsiz res-
torasyon başlatılarak, vandallı-
ğa maruz kaldı. 
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Kırcaalili Türk Doktor, Yılın Diş Hekimi Seçildi
Kırcaalili Dr. Aylin Cevdet 

Adem, Bulgar Hekimler Bir-
liği tarafından Bulgaristan’da 
2017 yılının diş hekimi seçildi. 
Yılın diş hekimi ödülü Dr. Aylin 
Adem’e Sofya’da 
düzenlenen törenle 
Bulgar Diş Hekim-
leri Birliği Başkanı 
Dr. Nikolay Şarkov 
tarafından verildi. 
Dr. Aylin Adem, Dr. 
Mihail Mihalev’in 
başkan l ı ğ ındak i 
Bulgar Diş Hekim-
leri Birliği Kırcaali 
Şubesi tarafından 
ödüle aday gös-
terildi. Bulgar Diş 
Hekimleri Birliği’nin 
tarihinde ikinci kez 
Kırcaalili bir diş hekimi bu ödü-
le layık görüldü. Birkaç yıl önce 
Dr. Nikolay Yanev de yılın diş 
hekimi seçilmişti. 

Dr. Adem, liseyi Kırcaali Pet-
ko Slaveykov Lisesi’nde ik-
mal etti. Ardından Sofya Tıp 
Akademisi'nde diş hekimliği 

okudu. Başkentteki bir klinikte 
iki yıl çalıştıktan sonra memle-
ketine dönen Dr. Adem, Mom-
çilgrad (Mestanlı) kasabasında 
diş hekimliği muayenehanesi 

açtı. Orada 10 yıl çalıştıktan 
sonra halihazırda Kırcaali’de iki 
muayenehane çalıştırıyor. Biri 
Hristo Botev Yabancı Dil Eği-
timi Lisesi bünyesinde, diğeri 
ise eski Osetiya Mağazası’nın 
karşısındaki binada bulunuyor. 

Kendisini bu ödüle aday gös-

teren ve destekleyen ildeki 
meslektaşlarına son derece 
minnettar olduğunu ifade eden 
Dr. Adem, Dr. Mihail Mihalev’in 
buna büyük katkısı olduğunu 

ifade etti. 
Kendini kamu hiz-

metlerine adamış bir 
kişi olan Dr. Adem, 
Momçilgrad Rotary 
Kulübü Başkanıdır. 
Kısa bir süre önce 
yardım gecesi dü-
zenledi. Toplanı-
lan yardım parası, 
Momçilgrad’da iki 
okul arasında bir 
alanın çocukların 
yol güvenliği eğitimi 
verileceği bir saha-
ya dönüştürülmesi 

için kullanılacak.
Kırcaali’de toplumun önde ge-

len isimlerinden işadamı Cevdet 
Adem, kızının başarısıyla ilgili 
şunları söyledi, ”Ona kendisin-
den başka topluma da hayırlı 
hizmetlerde bulunmayı öğreti-
yorum”.

Stremtsi güreş kulü-
bünden Can Bekir, yine 
altın madalya kazandı

Kırcaali’nin Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost Güreş 
Spor Kulübü yarışmacısı Can Bekir, Burgaz şehrinde dü-
zenlenen Gençler Ferdi Bulgaristan Güreş Şampiyonası’nda 
birinciliği elde ederek, altın madalya kazandı. Can Bekir, tar-
tışmalı geçen 69 kg altı kategoride mücadele ederek, rakiple-
rine galip geldi. Finalde Can Bekir, 7-3’lik net bir skorla Ulusal 

Spor Akademisi’nin temsilcisini yendi. 
Şampiyonaya Krepost Güreş Kulübü’nden 4 yarışmacı ka-

tıldı. 74 kg altı kategoride mücadele eden Emre Ramadan, 
bronz madalya kazanırken kulübün diğer iki yarışmacısı ise 
11 ve 13.sırayı aldı. 

Krepost Güreş Spor Kulübü Başkanı Velatin Veli, CSKA, 
Milli Spor Akademisi, Sliven (İslimye) ve başka güreş kulüpler 
tarafından şampiyonaya ciddi bir katılım olduğunu anlattı. 

Velatin Veli, kulüp yarışmacılarının gösterdikleri perfor-
manstan memnun olduğunu dile getirdi. Başkan, genç yete-
neklere destek veren Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e müteşekkir olduğunu ifade etti.


